
 )شهناز(اندازي کارخانه بافناز راه
ي بیست را تجربه هاي دههدهد و سالآنها که سنشان قد می

اند به خوبی یادشان هست که چهارباغ باال بیشتر باغ بود کرده
-ها را کشت میو زمین ساده کشاورزي که اهالی سیچان آن

هاي تقاطع خیابان میر و چهارباغ را کـه  از جمله زمین.  کردند
 1328جریانی که از سال   .  علی آقا شروع به خریدن آنها کرد

، چهارسال پس از مـرگـش، ادامـه        1346آغاز شد و تا سال 
هـا از    زمین را می خرید، سالن مـی زد و مـاشـیـن          .  یافت

کشورهاي مختلف جهان از انگلستان، آلمان، چک و اسلواکی 
-کار مـی   کشیدند، بهو ژاپن وارد می شدند کنارهم صف می

افتادند تا آتش اشتیاق مردي را به تولید بنشانند که خـامـوش   
 .شدنمی

به فنون و   . تجربۀ کارخانه صنایع پشم به او بسیار آموخته بود
طرز سلـوك  .  هاي تولید نخ و پارچه دست یافته بودکاريریزه

خاص خود با کارگران و ابواب جمعی واحد تولیدي را به دست 
تر فهمیده بود که شـریـک زیـادي        آورده بود و از همه مهم

. گذارد آن طور که دلخواهش بود ارادة خود را اعمال کنـد نمی
به همین جهت در تأسیس این شرکت بـجـز حسـیـن آقـا،          
برادرش، فقط حبیب اشراقی را، آن هم با سهام اندك، شریک 

این یکی را هم به این جهت که در کار صنعت فعال بود، .  کرد
خواست خودش هـم در آن      بعدها کارخانه لفتون را زده و می

سهیم شدن حبیب اشراقی نـوعـی   .  کارخانه سهم داشته باشد
آمد کنترل و حسن جریان مدیریت آجر لفتون هم بحساب می

و حبیب اشراقی را مجبور می کرد اگـر در سـوددهـی آن            
کارخانه درست عمل نکند، ریشش در شهناز نزد علی آقا گیـر  

زیست و دائم توي دست و   حسین آقا هم در تهران می.  باشد
کما این که براي .  پاي علی آقا نبود که سد راه اراده اش بشود

در این .  شرکت در جلسات هیئت مدیره از او وکالت گرفته بود
سهم  ده هزار ریالی، حسین آقـا   3900شرکت جدید علی آقا 

 5000جمـعـاً     .  سهم داشتند 200سهم و حبیب اشراقی  900
 423به شماره    29/9/29سهم که تماماً ممتاز بود و به تاریخ 

 .هاي اصفهان به ثبت رسیددر دفتر ثبت شرکت
پنج میلیون تومان سرمایه شرکت سهامی ریسندگی و           

اصفهان بود که وقتی بالغ شد و به کـمـال     –بافندگی شهناز 
دستگاه بافندگی،  1450دوك ریسندگی داشت،  62000رسید 

مترمربع زیربنا داشـت و       74106مترمربع مساحت و  94456
نفر کارگر مـرد و زن و کـودك            4200وقتی علی آقا مرد، 

متر پارچه و هزاران بقچه انواع نـخ روزانـه در آن          120000
 .تولید می کردند
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فرارسیدن ماه مبارك رمضان، ماه ضیافت الهی، ماه آزادي از قید و بند                 

ي گناهان، ماه عید بندگان مخلص پروردگار، ماه          معاصی، ماه پاك کننده    

پیروزي بر شیطان، ماه نزول رحمت الهی و ماه بخشش و همدردي با                  

نموده و قبولی طاعات و       و تهنیت عرض    مستمندان و نیازمندان را تبریک    

 .نمائیمعبادات همه مسلمین جهان را از درگاه حق تعالی مسئلت می

 
 2 از چشم هایمان مراقبت کنیم

 

 هایی براي  حمایت از دیگرانروش

 در رسیدن به موفقیت 
2 

 زندگی نامه بنیانگذاران موسسه 

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان با عنایت به وصیت مرحوم همدانیان و پیروي از موالي متقیان حضـرت    
یک سبد مواد غذایی کامل به همراه بسته فرهنگی مسابقه مهدویت، توسط مـأمـوریـن واحـد       ) علیه السالم(علی 

نفر مددجو از قبیـل ایـتـام،       3000خانواده شامل  700خیرات به وسیله ماشین هاي یخچال دار درب منازل حدود 
 .بضاعت، سادات فقیر و مستمندان با رعایت احترام و اکرام تحویل گردیددانش آموزان بی

 در آستانه فرارسیدن ماه مبارك رمضان انجام شد

 خانوار تحت پوشش  700تحویل سبد مواد غذایی کامل به 

 ادامه در  شماره بعدي نشریه

گرچه ذکر تمام فضائل ماه مبارك رمضان از حوصـلـه ایـن      
مقال خارج است؛ ولی پرداختن و ذکر برخی از فضائل آن از     

 .نظر قرآن و روایات اسالمی خالی از لطف نیست
 برترین ماه سال. 1

ماه مبارك رمضان به جهت نزول قـرآن کـریـم در آن و            
هاي منحصري که دارد در میان ماه هاي سال قمـري  ویژگی

ماه رمضـان مـاهـی      «:  برترین است؛ قرآن کریم می فرماید
است که قرآن براي هدایت انسان هـا در آن نـازل شـده            

 ».است
! اي مـردم «:  درباره ماه رمضان می فرماید)  ص(پیامبر گرامی

ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما روي آورد، ماهـی  
که نزد خدا از همه ماه ها برتر و روزهایش بر همه روزهـا و      
شب هایش بر همه شب ها و ساعاتش بر همه ساعات بـرتـر   
است، ماهی است که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شـده  
و مورد لطف او قرار گرفته اید، نفس هاي شما در آن تسبیـح  
و خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول و دعایتـان در    

بهترین ساعاتی است که خـداونـد بـه      ....  آن مستجاب است
 ».... بندگانش نظر رحمت می کند

 نزول کتب آسمانی در این ماه. 2
قرآن کریم، تورات، انجـیـل،   :  تمام کتب بزرگ آسمانی مانند

حضرت امام صـادق   . زبور، صحف در این ماه نازل شده است
کل قرآن کریم در ماه رمضان بـه بـیـت        «:  می فرماید)  ع( 

المعمور نازل شد، سپس در مدت بیست سال بر پیامبر اکـرم   

و صحف ابراهیم در شب اول ماه رمضان و تـورات در      )  ص(
روز ششم ماه رمضان، انجیل در روز سیزدهم ماه رمضـان و    

 ».زبور در روز هیجدهم ماه رمضان نازل شد
 توفیق روزه. 3

در ماه رمضان خداوند متعال توفیق روزه داري را به بندگانش 
را درك کرد، باید روزه   ]  رمضان[پس هر که ماه «داده است؛ 

 ».بگیرد
انسان افزون بر جنبه مادي و جسمی، داراي بعد معـنـوي و     
روحی هم هست و هر کدام در رسیدن به کمال مطلوب خود، 
برنامه هاي ویژه را نیاز دارند، یکی از برنامه ها براي تقویت و 
رشد بعد معنوي، تقوا و پرهیزگاري است؛ یعنی اگـر انسـان       
بخواهد خودش را از جنبه معنوي رشد و پرورش دهد و بـه      

طهارت و کمال مطلوب برسد، باید هواي نفس خود را مـهـار   
کند و موانع رشد را یکی پس از دیگري بر دارد و خـود را          

یکی از اعمالی که در .  سرگرم لذت ها و شهوات جسمی نکند
این راستا مؤثر و مفید است روزه داري است، قرآن کریم مـی  

روزه بـر شـمـا      !  اي افرادي که ایمان آورده اید ...«:  فرماید
نوشته شد، همان گونه که بر پیشینیان از شما نوشته شده، تـا  

 ».پرهیزگار شوید
 وجود شب قدر در این ماه. 4

شب قدر از شب هایی که برتر از هزار ماه است و فرشتـگـان   
در این شب به اذن خدا فرود می آیند و جـمـیـع مـقـدرات          

و وجود این شب در    بندگان را در طول سال تعیین می کنند
این ماه مبارك نعمت و موهبتی الهی بر امت پیامبر گـرامـی   

حیات، مرگ، ( است و مقدرات یک سال انسان ها )  ص( اسالم
براساس لیاقت ها و زمینه هایی که خود آنـهـا بـه      ...)  رزق و

وجود آورده اند تعیین می شود و انسان در چنین شبی با تفکر 
و تدبر می تواند به خود آید و اعمال یک سال خود را ارزیابی 
کند و با فراهم آوردن زمینه مناسب بهترین سرنوشت را براي 

 .خود رقم زند
 بهار قرآن. 5

نظر به این که قرآن کریم در ماه مبارك رمضان نازل شده و   
تالوت آیات آن در این ماه فضیلت بسیاري دارد، در روایـات    
اسالمی، از ماه رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شـده اسـت؛     

هر چیزي بهاري «:  می فرماید)  ع( چنان که حضرت امام باقر

 فضیلت ماه مبارك رمضان

االوصیاء  ي شعبان، میالد باسعادت خاتمبه مناسبت نیمه
 5000از   )  تعالی فرجه الشریـف ...  عج ا( حضرت مهدي 

هاي بهداشتی کیک شهروند محترم در قالب بسته بندي
 .عمل آمدو نوشیدنی در محل دفترعباس آباد پذیرایی به

 پذیرایی از شـهروندان
 مناسبت عیـد نیمه شـعبانبه

پیرو دعوت  به عمل آمده از مدیرعامل محترم موسسه به عـنـوان   
هاي خیریه کشور، جهت مسئول اجرایی یکی از بزرگترین موسسه

 ي یـک از گروه معارف شبکه »هااین شب«حضور در برنامه زنده 
هایی از زندگی نامه سیما، ایشان ضمن حضور در این برنامه قسمت

هاي اقتصادي و امور خـیـر   بنیانگذاران، تاریخچه موسسه، فعالیت
 .موسسه را بیان نمودند

در این برنامه که در دومین شب از ماه مبـارك رمضـان بـا        
حضور حجه االسالم و المسلمین دکتر عابدي، کـارشـنـاس      
امور دینی و جناب آقاي سهرابی، مدیرعامل موسسه خیـریـه   

ي ملی بـه صـورت زنـده          علی و حسین همدانیان از رسانه

پخش گردید؛ به تشریح چگونگی انجام امور خیر با استفاده از 
داران به این امر هاي اقتصادي و تشویق سرمایهمنافع فعالیت

 .مقدس پرداخته شد
مدیرعامل محترم موسسه در این برنامه ضـمـن مـعـرفـی          

هاي تابعه، به تشریح هاي اقتصادي در شرکتمختصر فعالیت
هاي واحد خیرات پرداخته و به انواع امور خیـر، انـواع     فعالیت
ها و انواع مددجویان تحت پوشش اشاره نمودند و بـا      کمک

نامه بنیانگذاران فقید موسسه یاد و نام اي از زندگیبیان گوشه
 . آنان را گرامی داشتند

 تشریح فعالیتهاي اقتصادي و امور خیر موسسه خیریه علی و حسین همدانیان در رسانه ملی
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 : دعوت به همکاري
گـشـا و مطالب پیشـنهـادي خـود را       لطفاً نظرات راه

 .هاي بعدي براي ما ارسال فرمائیدجهت درج در شمـاره

 واحد روابط عمومی و ارتباطات

 :فرمودند) صلى اهللا علیه و آله(رسول خدا 
 هو شهر اوله رحمۀ و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار 

اش  رمضان ماهى است که ابتدایش رحمت است و میانه
 ) 342، ص 93بحار االنوار، ج (. مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
 واحد روابط عمومی و ارتباطات/ همدانیان موسسه خیریه علی و حسین 

در این مطلب تعدادى از بیمارى هاى شایع چشمـى را کـه       
 .بیشترین مورد نابینایى نیز مربوط به آنهاست، شرح می دهیم

 استرابیسم
یکى از شایع ترین مشکالت چشم به خصوص در کـودکـان     
است که اگر در دوران کودکى درمان نشود، به اختـالل دیـد     

استرابیسم یا .  دائمى منجر خواهد شد
، اختاللـى  ) لوچی چشم(انحراف چشم 

است که در آن چشم ها، وضـعـیـت      
ناهمگونى نسبت به یکدیگر پیدا کرده 
و هر کدام از چشم هـا در جـهـات          

در استرابیسـم  .  مختلف نگاه مى کنند
یکى از چشم ها مستقیم نگاه کرده و 
چشم دیگر به سمت داخل، خارج، باال 

 .یا پایین منحرف مى شود
 ) آب سیاه چشم(گلوکوم 

این بیمارى زمانى اتفاق مى افتد که به دلیل خـارج نشـدن       
مایع زاللیه، فشار داخل چشم باال می رود و عصب بیـنـایـى    

گلوکوم یکى از خطرناك ترین انواع بیمـارى  .  آسیب مى بیند
هاى چشم است، زیرا هیچ گونه عالمت خاصى ندارد و فـرد    
هنگامى متوجه بیمارى خود مى شود که رشته هاى عصـب    

 .بینایى کامالً از بین رفته و دید به شدت افت پیدا کرده است
 :آب سیاه دو نوع دارد که به نوع باز و بسته تقسیم مى شود

در نوع باز، تخلیه زاللیه به کندى صورت مى گیرد که سبـب  
. تجمع آن و باال رفتن سریع فشار داخل چشـم مـى شـود         

گلوکوم باز در ابتدا، عالمت خاصى ندارد،ولى با پـیـشـرفـت       
بیمارى آرام آرام میدان بینایى محدود مى شود تا اینـکـه در     

 .دهدمرحله ایى،فرد دیدش را کامالً از دست مى
در این نوع کـه بـا درد       .  گلوکوم بسته بسیار پرعالمت است

و تارى دید همراه اسـت،     قرمزى چشم سردرد، تهوع، چشم،
. فرد مى تواند در طول مدت کوتاه، بیمارى خود را درمان کند
 .البته اگر موفق به شناسایى بیمارى خود در مراحل اولیه شود

باال بودن سن، سابقه ابتال به آب مروارید، نزدیک بـیـنـى و      
استفاده از داروهاى کورتونى از دیگر عوامل ابتال به گلـوکـوم   
است که باید مورد توجه افرادى که شرایط فوق را دارند، قرار 

 .گیرد

 )آب مروارید چشم(اتاراکت 
از نظر علمى یعنى ایجاد هر نـوع کـدورت در          آب مروارید

تغییر در ساختار پروتئینى چشم که دراثر ضربه، .  عدسى چشم
نور  داروها، قرار گرفتن درمعرض تابش مستقیم مصرف برخى

ترین دلیل کـدر  و باال رفتن سن اتفاق مى افتد، مهم خورشید
 .شدن عدسى چشم است

سرعت ایجاد آب مروارید، نزد افـراد    
مختلف فرق مى کند و حتى ممکـن  

آب .  است بین دو چشم متفاوت باشد
مروارید هایى که با افـزایـش سـن        

شوند، طى چند سـال بـه       ایجاد مى
سـایـر آب     .  تدریج به وجود مى آیند

مرواریدهـا کـه در اثـر مـواردى             
نظیربیمارى قند، مصرف کورتون و واردشدن ضربه بروز مـى  
کنند، به سرعت طى چندین ماه پدید مى آیند که سریعاً نیـز  

معاینه دقیق و سالیانه در افراد زیر .  شوندباعث کاهش دید مى
ماه یک بار در افراد سالمند از مـهـم      6سال و معاینه هر  50

 .ترین راهکارهاى پیشگیرى از کاتاراکت به شمار مى رود
 دژنراسیون ماکوال

شود یک بیمارى مزمن و پیشرونده که در افراد مسن دیده مى
در این بیمارى، لکـه  .  ترین علت کورى در جهان استو شایع

زرد یا ماکوال که قسمت حساس به نور در شبکیه چشم بـوده  
و مسئول دید مستقیم و کارهایى نظیر خواندن، نـوشـتـن و      

این بیمارى درمان قـطـعـى    .  رانندگى است، تخریب مى شود
ندارد ولى با ایجاد تغییرات در رژیم غذایى و مصرف برخى از   

توان از بروز آن جلوگیرى کرده یـا بـه تـعـویـق          داروها مى
دهد، مصرف مواد غذایى نظیـر  پژوهش ها نشان مى.  انداخت

خطر ابـتـال بـه      Eو A، C توئین، زیگزانتین و ویتامین هاى
یک سـرى  . دهددژنراسیون ماکوال را تا حد زیادى کاهش مى

از تحقیقات نیز خبر از مفید بودن ماهى در حفاظت از چشـم    
انتـخـاب     براى پیشگیرى.  دهددر مقابل دژنراسیون ماکوال مى

خورده  سبزى و واحد میوه5 یک رژیم غذایى سالم که در آن حداقل
و بیمارى هایى نـظـیـر     چاقى براى جلوگیرى از شود، کنترل وزن

دیابت و فشار خون باال، معاینه مرتب و پیگیر توسط چشم پزشک 
 .شودو کاله مناسب توصیه می عینک آفتابى و استفاده از

 هایمان مراقبت کنیماز چشم
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همکاران گرانقدر جنابان آقایان دکتر سیدحسین بـدخشـیـان،    
 مهندس محسن مشکاتی، حسین تمیمی و رسول عنایتی

صمیمانه ترین تبریکات ما را به مناسبت فرارسیدن زادروزتان 
در این ماه پذیرا باشید، سعادت و بهروزي روزافـزون شـمـا        

 .آرزوي ماست
 روابط عمومی و ارتباطات

 موسسه خیریه علی و حسین همدانیان

 تبریک و تهنیت 

 شماره چهاردهـم

  هـلوخواص درمانی 
 

 هاي حاد عفـونـی و      درمان بیماري
 .هاي کلیوي و ناشی از کم خونی مفید است نیز بیماري

 در کاهش کلسترول خون نقش بسزایی دارد. 
 هاي قلبی عروقی مفید است براي درمان بیماري. 
 در رفع دردهاي شکمی موثر است. 
 براي درمان دردهاي روماتیسمی  کاربرد دارد. 
 کند تر می راحتراهضمماده مترشحه معده،عملباتحریک. 
 هاي شدید موثـر و بـراي تـخـفـیـف              در درمان سرفه

 .هاي مفرط و نیز حاالت افسردگی مفید است خستگی
       این میوه با داشتن قند و کربوهیدرات، انرژي از دسـت

 .کند و خاصیت انرژي زا دارد رفته را احیا می
         به خاطر داشتن مقدار باالي فسفر، محافـظ سـیـسـتـم

عصبی است و براي درمان افرادي که دچار اخـتـالالت     
 .عصبی هستند کاربرد دارد

 محافظ طبیعی سیستم ایمنی بدن است. 
          خوردن هلو به جاي صبحانه، عملکرد روده و کـبـد را

 .کند کند وخاصیت قلیایی بودن خون راحفظ می منظم می
        اگر آب هلو را به صورت لوسیون روي پوست بـمـالـیـد

 .شود باعث شفافیت و بازسازي پوست می
هاي چربی بـدن را     در پوست هلو موادي وجود دارد که الیه

 .برد، از این رو براي رفع چاقی موثر است از بین می

 

 
 
 
 
 
 
 

 گران بهاترین شی
-فالن کس بر روي آب می     : شیخ ابوسعید ابوالخیر را گفتند  

سهل است، وزغی و صعوه اي بر روي           «: شیخ گفت . رود
شیخ . پردفالن کس در هوا می: شیخ را گفتند «.بِرودآب می

فالن : او را گفتند  ».زغنی و مگسی نیز در هوا بپرد       «: گفت
: شیخ گفت . برودکس در یک لحظه از شهري به شهري می     

این . شودشیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می           «
مرد آن بود که در میان       . چنین چیزها را بس قیمتی نیست      

خلق بنشیند و برخیزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند و با                
 ».خلق درآمیزد و یک لحظه از خدا غافل نباشد

 ) فرازهایی از زندگی شیخ ابوسعید ابوالخیر(

 حکایت نامه 

 )رمضان 10( علیها...اسالموفات حضرت خدیجه : مرداد 9   
 و روز اکرامعلیه السالم والدت امام حسن مجتبی : مرداد 14

 )رمضان 15(
 )رمضان 18(شب قدر  : مرداد 17
 )رمضان 19(السالمعلیهضربت خوردن حضرت علی: مرداد 18
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هر کسی ممکن است در       : آنها را باور داشته باشید      -1
طول زمان دچار تردیدهایی شود و اعتماد به نفس خودرا               

و تواناییهایش را باور نداشته باشد به    استعدادها. ازدست بدهد
-در این . دهدهمین دلیل نیروي ابتکار عمل خودرا از دست         

اي است  وجود شخصی که شماراباور داشته باشد هدیه        زمان
 .توان برروي آن گذاشتکه هیچ قیمتی نمی

هاي صادق و صمیمانه      تشویق: آنها را تشویق کنید     -2
کنند تا بتواند موقعیت خود را حفظ        کمک زیادي به فرد می     

هر چه به جزییات توجه بیشتري مبذول کنید، نتیجه            . کند
 . آیدبهتري بدست می

هنگامیکه زمان   : انتظارات خود را افزایش دهید         -3
حمایت از دیگران فرا می رسد، آنها را براي رسیدن به                  

کارفرماي ما انتظار   کهخوب است خیلی. ها ترغیب کنیدبهترین
اي دعوت  زیرا از این طریق به مبارزه     . زیادي از ما داشته باشد  

 .دهدطور حتم توانایی ما در زندگی افزایش میبه  ایم کهشده
اغلب به این دلیل که نمی          : حقیقت را بازگو کنید     -4

خواهیم کسی را آزرده سازیم از گفتن حقایق تلخ خودداري             
توانید به او   اما شاید شما تنها فردي هستید که می        . کنیممی

البته در این شرایط    . چیزي را که الزم دارد تا بشنود بگویید        

باید خونسرد باشید و به هیچ وجه چهره پرخاشگر و مبارزه              
 .طلب به خود نگیرید

کارهاي ما خیلی بیشتر از       : یک الگوي نمونه باشید     -5
تصور نکنید که افراد رفتار شما را         . هایمان تاثیر گذارند  گفته

آنها چنین کاري را انجام می دهند و رفتار . گیرندزیر نظر نمی
. شودشما به صورت آگاهانه و یا ناخوداگاه ثبت و ضبط می             

 .پس سعی کنید که یک الگوي مناسب باشید
هنگامیکه شما   : تجربیات خود را تقسیم کنید          -6

ویژه به   -تجربیاتتان را با دیگران در میان می گذارید               
دهید و قابل    یکدلی خود را با آنها افزایش می          -هاناکامی

شود تا طرف    کنید و همین امر باعث می        اعتماد جلوه می   
 .مقابل خود را به شما نزدیکتر احساس کند

چیزي که در این قسمت مد      : آنها را به چالش وا دارید  -7
نظر ما است محاسبه توانایی فرد در یک آزمایش دشوار و               

در . طاقت فرسا اما در عین حال محرك و مشوق می باشد             
کمال خونسردي اما با درایت کامل عمل کنید تا آنها را                 

 .متوجه تعهدات خود کنید سپس آنها را به مبارزه دعوت کنید
هنگامیکه افراد کاري را درست انجام      : آنها را تایید کنید   -8

وقتی نسبت به این مطلب       . می دهند آنها را تشویق کنید       
 . کنندخاصی پیدا میگرایشآگاهی پیداکنند به انجام دوباره آن

  براي آنها وقت صرف کنید -9
. حتما عاشق چیزي هستیم که براي آن وقت صرف می کنیم     

را در اختیار آنها    ) زمان(با این کار ما با ارزش ترین دارایی خود  
گذاشته ایم و این امر ثابت میکند که ما براي رابطه اي که با               

 .آنها داریم و همچنین خود آن ها اهمیت قائل هستیم

 هایی براي روش
 حمایت از دیگران

 در رسیدن به موفقیت 

 هاي مردادماهمناسبت 

 خواص میوه ها 

 
تلقی بیشتر مردم از توبه واصالح رفتار ایـن    

ي عاطفی،  است که تنها در یک شرایط ویژه
شود توبه کـرد و    گونه می احساسی و معجزه

 . رسنـد می! پس از آن فورا به مرتبه عصمت
یعنی اگر از یک گناه کبیره توبه می کنند، در مقابل تـمـام   

بـا  .  گناهان و خطاهاي ریز و درشت مصونیت پیدا می کنند
توجه به پرسش هاي متنوع در خصوص توبه واصالح رفتار 

 :مراحل توبه را مرور کنیم, و وجود این نوع تلقی اشتباه
 )النـَّدم توبۀ(پشیمانی  -
 )عزم(تصمیم جدي براي ترك گناه  -
بازگشت به سوي خدا و عذر خواهی وطلب مغـفـرت از       -

 )استغفر اهللا ربی واتوب الیه(خداي غفور
اگر حقی از خدا یا مردم در گناه ضایع شده باید جـبـران     -

حـق  , حق مردم و ترك نـمـاز     , خیانت در امانت :مثال.(شود
 )خدا

 اصالح برنامه زندگی -
عدم تکرار خاطرات گناه و عدم تکرار سـرزنـش خـود          -
 )التائب من الذنب کمن ال ذنب له(
اطمینان کامل به رحمت بی انتها و مغفرت بی نـهـایـت      -

 خداوند غفور رحیم براي همیشه

 مراحل توبه 

 کاریکاتور   


