
 شركت سهامي قند نقش جهان 
توسط سلطان  7331نخستين كارخانه قند اصفهان در سال    

خوراسگان تأسيييش شيد     –مراد بختيار در شرق اصفهان 
به بهره برداري رسيد. سودآ ري يا حش رقابي   7331درسال 

  يا داليل ديگري كه امر ز نمي توان به عل  آنهيا رسيييد 
سبب شد كه علي آقا هم تصميم گرف  كارخانة قند ديگيري 

لنجان  ارد   راه اندازي كند. اين امر بير   –در غرب اصفهان 
بختيار گران آمد   تهديد كرد كه اگر همدانيان چنين كند من 
هم كارخانه سيمان ديگري خواهم زد. حتي كار به مطبوعيا  
كشيد. اين هرد  مرد كارخانه ها را  ارد كردند، اميا بياز بيه 
داليلي كه امر زه معلوم نيس  هرد  به توافق رسيدند   آن 
د  كارخانه را فر ختند كه در شهرهاي ديگر ايران نصب   راه 

 اندازي شد.
بعد از فو  علي آقا، تيمسار تيمور بختيار ميضيبيوب         

اموالش مصادره شد، ازجمله اموال ا  تعدادي سهام كيارخيانيه 
قند اصفهان بود كه بانگ بازرگاني عوض مطالبا  خود ضبط 
كرده بود. حسين آقا رف    اين سهام را خريد، هرچند ميورد 
سرزنش علي نوربخش ، شوهر خواهر سابق خود، قرار گرفي  
كه بر فرض تيمسار بختيار خائن باشد   مستحق مجازا  امّيا 

 مال صضيردراين سهام نهفته اس   كراه  دارد.

امّا حسين آقا پيش تر سر قبيه فر ش سهام شهناز بيه        
تيمسار گوش به حرف نوربخش نداده بود. باري سلطان ميراد 
اكنون با  ارث علي آقا شريك شده بود   به ياري هم   نيه 
ديگر در رقاب  با هم انديشة خالق علي آقا را بيه عيرصيه 
 اقعي  كشاندند. علي آقا درس  تشخيص داده بود كه زميين 
هاي لنجان هم بايد زيركش  چضندر بر د تا كشيا رزان آن 
 ق    ر زگار اقالً يك محصول با تبمين فير ش داشيتيه 
باشند. امّا محصول قند   شكر از فرا رده هاي حياتي اس    
سرچوب زدن د  تاجر آن در تهران انقالب مشر طه علم شده 
بود   بايد دس  به عصا حرك  كرد. همين امر باعث شد تيا 
د  شريك يعني حسين آقا   سلطان مراد بختيار با د رانديشي 
عمل كنند. نتيجه اين د رانديشي كشيدن خيود د لي  بيه 
ميدان سهام بود، بانك توسعه صنعتي   معدني   سيازميان 
برنامه اين قدر سهم خريدند كه از اعباي اصلي هيئ  مديره 

 بشوند .
الزم به يادآ ري اس  كه حسين آقا خود سيهياميدار بيانيك 
توسعه بود   سود كارخانه قند از د جانب به جيب ميسسيسيه 
خيريه سرازير  مي شد: يكي سهام خود كارخانه   ديگيري از 

 سودي كه نصيب بانك مي شد.
اين آگهي رسمي بيه شيمياره  31/1/74در ر زنامه رسمي  
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 السالم علیک یا شهر اهلل االکبر و یا عید اولیائه

حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه، 

نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض 

نموده و  قبولی طاعات و عبادات مسلمین جهان را از درگاه 

 ... یمخداوند منان آرزومند

 التماس دعا

 سیستم غذایی
 در ماه مبارک رمضان

وصیت حضرت  2
 امیرالمومنین علی )ع(
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 نامه بنیانگذاران موسسهزندگی 

 ادامه از شماره قبلی نشریه ... 

در آستانه سالگرد  الد  با سعاد  مينيجيي عياليم 
بشري ، حبر  بقيه اهلل االعظم امام زمان )عجل اهلل 
تعالي فرجه الشريف( طبق ر ال هر ساله، صيبير ر ز 

شعبان، در محل امور خييرا   73پنج شنبه مصادف با 
موسسه از مردم  الي  مدار اصفهان به تعداد تقريبيي 

 نفر با كيك   بستني پذيرايي شد. 4111

 پذیرایی در نیمه شعبان

 ادامه در شماره بعدی نشریه

فریادرس 

 محرومان
در آيين اسالم، ثر تمندان، مسئولي  سنگيينيد در بيرابير 
مستمندان   تهيدستان اجتماع به عهده دارند   بيه حيكيم 

هاى برادرى ديند كيه در    پيوندهاى عميق معنوى   رشته
ميان مسلمانان برقرار اس ، بياييد هيميواره در تيأمييين 
نيازمنديهاى محر مان اجتماع كوشا باشند. پياميبير اسيالم 
)ص(   پيشوايان ديند ما، نه تنها سفارشهاى ميسكيدى در 

اند، بلكه هر كدام در عصر خيود، نيميونيه    اين زمينه نموده
 رفتند.اى از انساند ستد   ضعيف نوازى به شمار مي برجسته

پيشواى د م، نه تنها از نظر علم، تقوى، زهيد   عيبياد ، 
مقامد برگزيده   ممتاز داش ، بلكه از لحاظ بذل   بخشيش 
  دستگيرى از بيچارگان   درماندگان نيز در عصير خيود 
زبانزد خاص   عام بود.  جود گرامد آن حبر  آرام بخيش 
دل هاى دردمند، پناهگاه مستمندان   تهيدستان،   نيقيطيه 
اميد درماندگان بود. هيچ فقيرى از در خانه آن حبر  دس  
خالد برنمد گش . هيچ آزرده دلد شرح پريشاند خود را نزد 

كرد، جز آنكه مرهمد بر دل آزرده ا    آن بزرگوار بازگو نمي 
شد. گاه پيش از آنكه مستمندى اظهار احتياج كند   نهاده مي 

ساخ    اجيازه     عرق شرم بريزد، احتياج ا  را برطرف مي 
 داد رنج   مذل  سسال را بر خود هموار سازد! نمي 

نويسد: حسن بين عيليد داراى   در تاريخ خود مي  سيوطد
امتيازا  اخالقد   فبائل انساند فرا ان بود، ا  شخصييتيد 
بزرگوار، بردبار، با قار، متين، سخد   بخيشينيده،   ميورد 

 ستايش مردم بود.

 رمضانهای ماه مناسبت
 تير[ ۲۲رمبان :  الد  امام حسن مجتبي عليه السالم ]  71

 تير[ ۲1رمبان : شب قدر ]  74

 تير[ ۲1رمبان : ضرب  خوردن حبر  علي عليه السالم ]  7١

 تير [ ۲4رمبان : شهاد  حبر  علي عليه السالم ]  ۲7

 تير [ ۲١رمبان : شب قدر ]  ۲۲

به معناى شد  حرار  گرفته شده  در لض  از رمباء رمبان
  به معناى سوزانيدن مد باشد. چون در اين ماه گينياهيان 
 انسان بخشيده مد شود، به اين ماه مبارك رمبان گفته اند. 
پيامبر اكرم)صلد اهلل عليه  آله( مد فرمايد: ماه رمبان بيه 

 اين نام خوانده شده اس ، زيرا گناهان را مد سوزاند.

رمبان نام يكد از ماه هياى 
قمرى   تنها ماه قمرى اس  
كه نامش در قرآن آمده اس  
  يكد از چهار ماهيد اسي  
كه خدا ند متعال جنگ را در 
آن حرام كرده اسي .)ميگير 

 جنبه دفاع داشته باشد.(
در اين مياه كيتياب هياى 
آسماند قرآن كريم، انجييل، 
تورا ، صحف   زبيور نيازل 

 شده اس .
اين ماه در ر ايا  اسيالميد 

ماه خدا   ميهماند ام  پيامبر اكرم)صلد اهلل عليييه  آليه( 
خوانده شده   خدا ند متعال از بندگان خود در اين مياه در 
نهاي  كرام    مهرباند پذيرايد مد كند پيامبر اكرم)صليد 
اهلل عليه  آله( مد فرمايد: ماه رجب ماه خدا   ماه شعبان ماه 
من   ماه رمبان، ماه ام  من اس ، هر كش همه اين مياه 
را ر زه بگيرد بر خدا  اجب اس  كه هميه گينياهيانيش را 
ببخشد، بقيه عمرش را تبمين كند   ا  را از تشينيگيد   

 عطش دردناك ر ز قيام  امان دهد.

اين ماه، در ميان مسلمانان از احترام، اهمي    جايگاه  ييهه 
اى برخوردار   ماه سلوك ر حد آنان اس    ميسمينيان بيا 
مقدمه سازى   فراهم كردن زمينه هاى معنوى در ماه هياى 
رجب   شعبان هر سال خود را براى  ر د به اين ماه شرييف 
  پربرك  آماده مد كنند،   با حلول اين مياه بيا شيور   
اشتياق   دادن اطعام   افطارى به نيازمندان، شب زنده دارى 
  عباد ، تال   قرآن، دعا، استضفار، دادن صدقه، ر زه دارى 

 كنند.مد ... ر ح  جان خودرا از سرچشمه فيض الهد سيراب
 فضائل ماه رمضان

گرچه ذكر تمام فبائل ماه مبارك رمبان از حوصليه ايين 
مقال خارج اس   لد پرداختن   ذكر برخد از فبائل آن از 

 نظر قرآن   ر ايا  اسالمد خالد از لطف نيس .
 . برترین ماه سال3

ماه مبارك رمبان به جه  نز ل قرآن كيرييم در آن   
 يهگد هاى منحصرى كه دارد در ميان مياه هياى سيال 
قمرى برترين اس . قرآن كريم مد فرمايد:ماه رمبان ماهد 

 اس .اس  كه قرآن براى هداي  انسانها در آن نازل شده

-پيامبر گرامد)صلد اهلل عليه  آله( درباره ماه رمبيان ميد
فرمايد: اى مردم! ماه خدا با برك    رحم    مضيفير  بيه 
شما ر ى آ رد، ماهد كه نزد خدا از همه ماه هيا بيرتير   
ر زهايش بر همه ر زها   شب هايش بر همه شيب هيا   
ساعاتش بر هميه سياعيا  
برتر اس ، ماهد اس  كيه 
شما در آن به ميهماند خيدا 
دعو  شده   مورد لطف ا  
قرار گرفته ايد، نفش هياى 
شما در آن تسبير   خوابتان 
در آن عبادا ، عمليتيان در 
آن مقبول   دعايتان در آن 
مستجاب اس .... بهيتيريين 
ساعاتد اس  كه خدا ند بيه 
بندگانش نظر رحمي  ميد 

 كند... 

 نزول کتب آسمانى در این ماه

تمام كتب بزرگ آسماند مانند: قرآن كريم، تورا ، انجييل، 
زبور، صحف در اين ماه نازل شده اس . حبر  امام صيادق

كل قرآن كريم در ماه رمبيان »)عليه السالم( مد فرمايد: 
به بي  المعمور نازل شد، سپش در مد  بيسي  سيال بير 
پيامبر اكرم)صلد اهلل عليه  آله(   صحف ابراهيم در شيب 
ا ل ماه رمبان   تورا  در ر ز ششم ماه رمبان، انجيل در 

ماه رمبان   زبور در ر ز هيجدهم ماه رمبان نيازل  73ر ز 
 شد.

 توفیق روزه

در ماه رمبان خدا ند متعال تيوفيييق ر زه دارى را بيه 
پش هر كه ماه ]رمبان[ را درك كرد، «بندگانش داده اس  

انسان افز ن بر جنبه مادى   جسيميد،  . »بايد ر زه بگيرد
داراى بُعد معنوى   ر حد هم هس    هر كدام در رسيييدن 
به كمال مطلوب خود، برنامه هاى  يهه را نياز دارند، يكد از 
برنامه ها براى تقوي    رشد بُعد معنوى، تقوا   پرهيزگيارى 
اس  يعند اگر انسان بخواهد خودش را از جنبه معنوى رشد 
  پر رش دهد   به طهار    كمال مطلوب بيرسيد، بياييد 
هواى نفش خود را مهار كند   موانع رشد را يكيد پيش از 
ديگرى بر دارد   خود را سرگرم لذ  ها   شهوا  جسيميد 
نكند. يكد از اعمالد كه در اين راستا مسثر   مفيد اس  ر زه 

اى افيرادى كيه  ...«دارى اس ، قرآن كريم مد فرمايد: 
ايمان آ رده ايد! ر زه بر شما نوشته شد، همان گونه كه بير 

 »پيشينيان از شما نوشته شده، تا پرهيزگار شويد.

برگزاری مجامع عمومی 
عادی سالیانه شرکتهاای 
تاابعه موسساه خیاریه 
 علی و  حسین  همدانیان  

طبق برنامه قبلي مجامع عموميي عيادي سياليييانيه 
 هاي تح  پوشش برگزار گرديد.شرك 

در حبور مديران محترم موسسه    در اين جلسا  كه
نمايندگان صاحبان سهام، حسابرس قانوني   اعبياي 

ها در محل سالن اجتيمياعيا  هيئ  مديره آن شرك 

پش از رأي گيري   انيتيخياب  موسسه برگزار گرديد، 
هيئ  رئيسه، در ابتداي اين جلسا  گزارش فعيالييي  
هيئ  مديره هر شرك  توسط مديرعاميل ميربيوطيه 
قرائ  گرديد   گزارش حسابرس   بيازرس قيانيونيي 
شرك  به استماع حاضرين رسيد   صورتهاي مياليي، 
ترازنامه   صور  حساب سود   زيان   صور  جرييان 
 جوه نقد شرك  براي سيال مياليي مينيتيهيي بيه 

به تصويب اعباء رسيده   مقرر شد سود  73١۲/7۲/۲١
سال مالي با مهل  معيين تقسيم گردد. هيميچينييين 
بازرسان اصلي   علي البدل   ر زنامه كثييراالنيتيشيار 
جه  درج آگهي هاي هر شرك  براي مد  يك سال، 

 تعيين گرديدند.

 فضیلت ماه مبارک رمضان
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  4431133تلــفن: 
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 دعوت به همکاری: 
گـشـا و مطالـب پیشـنهادی خود را لطفـاً نظـرات راه

 های بعدی برای ما ارسال فرمائید.جهت درج در شمـاره

  احد ر ابط عمومي   ارتباطا 

 :صلی اهلل علیه و آله و سلم( )حضرت محمّد 

   شَهرُ رَمَضانَ شَهرُ اللّه عَز َّوَ جَلَّ وَ هُوَ شَهرٌ یُضاعِفُ اللّه

  فیهِ الحَسَناتِ وَ یَمحو فیهِ السَّیِّئاتِ وَ هُوَ شَهرُ البَرَکَةِ؛

ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که 

افزاید و گناهان را  خداوند در آن حسنات را مى

 کند و آن ماه برکت است. پاک مى
 .( 511، ص 15)بحاراألنوار، ج 

 فرهنگی -گاهنامه داخلی مذهبی 
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ر ش صحير تضذيه در ماه رمبان يكي از موارد مهمي اس  
كه الزم اس  مورد توجه قرار گيرد تا از عوارض جسمي   ييا 

صور  ممكن اس  عوارضي عصبي جلوگيري شود. درغيراين
حاصل شود كه يا ر زه گرفتن را عامل آنها محسوب كنند   

 يا اثرا  آن باعث عدم تدا م ر زه گرفتن گردد.
 زمان غذا خوردن:-الف

در ماه مبارك رمبان زمان غذا خوردن اصلي سه ميرحيلية 
سحر، افطار   شام مي باشد كه الزم اس  كامالً از هم مجيزا 

باشند. د  زمان سحر   افطار تقريباً مشيخيص 
شده اس . در سحر الزم اسي  كيه طيوري 
برنامه ريزي شود كه عال ه بر زميان كيافيي 
براي ذكر   دعا   عباد  زمان كافي براي غذا 
خوردن در نظر گرفته شده باشد. يكي از موارد 
اشتباه غذايي در اين مرحله تسرييع در غيذا 
خوردن در  ق  سحر اس  كه اثرش بيعيد از 
چند ر ز ر زه گرفتن در سيستم گوارش خواهد 
بود مثل سنگيني معده، عدم ميراحيل هبيم 

-طبيعي غذا در طول ر ز، ترشي معده   در ادامه به ناراحتيي
 هاي معده   ر ده دچار خواهند شد.

فاصله زماني افطار   شام بايد آنقدر باشد كه در موقع صيرف 
شام غذاي هبم نشده در معده نباشد. زمان شام خوردن هيم 

كافي براي از خواب زمانشودكه تاقبلريزيبايد طوري برنامه
 هبم  جود داشته باشد   نبايد با شكم پر به رختخواب رف .

 میزان غذا خوردن: -ب 

يكي ديگر از نكاتي كه در مورد تضذيه در ماه رمبان بايد بيه 
آن توجه كرد ميزان غذا خوردن اس .يكي از مشيكيال  در 
سيستم غذايي بسياري از افراد اين اس  كه حجم غذا تحي  

كنترل نيس . حجم غذاي افطار بايد بسيار كم باشد تا قبل از 
شام خوردن از معده خارج شده   امكان شام خوردن بد ن اثر 

نحوي كنترل مبر جانبي  جود داشته باشد. حجم شام بايد به
شود تا هم امكان خوردن ميوه بعد از شام باشد، نه تنيقيال  
مرسوم بعد از شام بر محتويا  معده فشار آ رد، نه مشكيليي 
در ر ند خواب پيش آيد،   نه مانعي بر غذا خوردن در  قي  

 سحر حاصل شود.
 چگونه غذا خوردن -پ 

يكي از معبال  غذا خوردن خيييليي افيراد 
سريع خوردن غذا اس  كه معموالً يا به دليل 
محد دي  زماني اس   يا استرس داشتن در 
موقع غذا خوردن  يا به رسم عاد . بيه هير 
دليل كه باشد تاثيرا  مبرش در ر ي معيده 
بسيار شديد خواهد بود   عواقبي ناگيوار بيه 
دنبال خواهد داش . پش در ماه مبارك بياييد 

صورتي انيجيام دق  داش  تا تنظيم  ق  به
شود تا غذا خوردن در سحر، افطار   شام بيه 
تعجيل صور  نگيرد. بنابراين با آرامش غذا خوردن   در بيه 

 ميزان زيادي در تأمين سالمتي دستگاه گوارش مسثر اس .
 انتخاب نوع غذا -ت 

يكي ديگر از نكا  اين اس  كه بايد توجه خاصي بيه نيوع 
غذاي مصرفي خود داشته باشيد. غذاهايي كه ما مييخيورييم 

كنندة سالمتي   بيماريهاي ماس . بيا مهمترين فاكتور تعيين
كمال تاًسف عوامل متعددي چون عدم اطالع از مواد غذايي، 

-قدر  هوس در انتخاب، انتخاب غذا در تنوعا  ميكيانيي
زماني، تبليضا  توليدكننده ها،   انتخاب بير اسياس قيدر  

 اقتصادي در انتخاب نادرس  غذايي ما دخال  دارند.

 سیستم غذایی
 در ماه مبارک رمضان
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 و سوم شماره سی

 خواص

 تخم خرفه 
 

كننيدگيي خيون، توان به تصفيه از خواص تخم خرفه مي *
رفع التهابا  گوارشي، رفع سرفه   تسكين دهنده تشنيگيي 

 اشاره كرد.
از تخم خرفه همچنين در شيريني پزي   براي تزئين، به  *

 شود. استفاده مي خصوص تزئين شيريني نان برنجي
 تخم خرفه تقوي  كننده قواي عمومي بدن اس . *

( Cهاي ناشي از كمبود  يتامييين * ضداسكوربو  )بيماري
 اس .

تخم گياه خاصي  ضد كرم، به خصوص عليه كرم كيد   *
 دارد.

 طریقه مصرف

هر ر ز صبر   شب ، آن را در شير يا آب بجوشيانيييد    *
 بخوريد جه  دفع كرم كد  مفيد اس .

شيره آن را بگيريد   با د غ ترش يا سركه مخلوط كنيد    *
 بخوريد ، عطش را تسكين مي دهد.

آن را بجوشانيد   با آبش دهان اطفال را بشوييد ، زخيم  *
 ها   جوش هاي داخل دهان آنان را برطرف مي سازد.

براي درمان  رم طحال تخم خرفه را همراه سكنجيبييين  *
 بخوريد. 

 پند لقمان حکیم به پسرش 
دار،   يكي لقمان حكيم پسر را گف : امر ز طعام مخور   ر زه

هرچه بر زبان راندى، بنويش . شبانگاه همه آنيچيه را كيه 
 ا  را بگشا   طعام خور. نوشتد، بر من بخوان. آنگاه ر زه

شبانگاه، پسر هر چه نوشته بود، خواند. دير ق  شد   طعيام 
نتوانس  خورد. ر ز د م نيز چنين شد   پسر هيييچ طيعيام 
نخورد. ر ز سوم باز هر چه گفته بود، نوش    تا نوشته را بر 

 خواند،آفتاب ر ز چهارم طلوع كرد   ا  هيچ طعام نخورد.
ر ز چهارم، هيچ نگف . شب، پدر از ا  خواس  كه كاغيذهيا 

ام تيا   ها بخواند. پسر گف : امر ز هيچ نگفته  بيا رد   نوشته
برخوانم. لقمان گف : پش بيا   از اين نان كه بر سفره اس  

اند، چنان حال   بخور   بدان كه ر ز قيام ، آنان كه كم گفته
 خوشد دارند كه اكنون تو دارى. 

 حکایت نامه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اين  صي  نامه علي بن ابيطالب اس . گواهي مي دهد كيه 
معبودي جز خداي بي شريك نيس    محمد بنده   پياميبير 
ا س  كه  ي را با هداي    آيين حق فرستاد كه بير هيميه 
دينها چيرگي دهد اگرچه مشركان آن را ناخوش دارند. نماز   
عباد    زندگي   مرگ من براي خيداي بيي شيرييك   

 پر ردگار جهانيان اس .
شما د  تن حسن   حسين )ع( را 
به تقواي الهي سفارش مي كينيم. 
درجس    جوي دنيا نباشيد اگير 
چه دنيا در جس    جيوي شيميا 
باشد   بر چيزي از دنيييا كيه از 
دس  شما مي ر د دريغ مخورييد. 
جز حق مگوييد   براي پاداش كار 

كنيد براي آخر  كار كنيد. دشمن ستمگر   يا ر مظيليوم   
 ستمديده باشيد.

شما د  تن   همه فرزندان   خانواده ام   هركش را كه ايين  
 صي  نامه من به دس  ا  مي رسد به تقواي الهي   رعايي  
نظم در كارها   اصالح ميان خودتان سفارش مي كنم. زيرا از 
رسول خدا )ص( شنيدم كه مي فرمود اصالح ميان مردم برتر 
از تمام نماز   ر زه اس    دشمني مكنيد كه باعث ز ال دين 
اس    نير يي نيس  مگر به استعان  خدا. به خويشيا نيدان 
خود بنگريد. پش با آنها رف    آمد. كنيد كه خدا ند محاسبه 
را بر شما سبك مي كند .خدا را در مورد يتيمان رعاي  كنيد. 

خواري نيفتينيد.   گرسنه شان نگه نداريد تا در محبر شما در
زيرا از رسول خدا )ص( شنيدم كه مي فرمود هركش يتيميي 

 را سرپرستي كند تا بي نياز شود.
خدا ند بهش  را براي ا   اجب مي گرداند.   اگر كسي ميال  

يتيمي را بخورد جهنم را بر ا   اجب مي كند. خدا را خيدا را 
در مورد قرآن منظور داريد تا مبادا ديگران در عمل بيدان از 
شما پيشي گيرند خدا رادر مورد همسايگانتان پيش نطر آ ريد 

 كه سفارش شدگان پيامبرتان هستند.

خدا را خدا را خدا را درباره خانه پر ردگارتان منظيور دارييد.  
پش تا زماني كه باقي هستيد نبايد از  جود شما خالي بياشيد 
كه اگر متر ك شود نتوانيد همتايي براي آن قرار دهيييد   

آميرزش    كوچك ترين چيز براي كسي كه از آن بيازگيردد
تمام گناهاني اس  كه پيش از آن مرتكب شده بود. خيدا را 
خدا را درباره نماز رعاي  كنيد كه آن بهتيريين كيردارهيا   
ستون دين شماس . خدا را خدا را درباره زكا  پييش چشيم 
آ ريد كه آن خشم .پر ردگارتان را فر  مي نشاند. خدا را خيدا 
را درباره جهاد در راه خدا با مالهيا 

   جانهايتان منظور داريد .
جز اين نيس  كه د  تن در راه 
خدا جهاد مي كننيد، پيييشيواي 
هداي  كننده   كسي كه مطيييع 
ا    پير  هداي  ا س . خيدا را 
خدا را درباره ذريه پيامبرتان)ص( 
رعاي  كنيد   مبادا پيييش ر ي 
شما به آنان ستم كنند. خدا را خدا را در مورد ياران پيامبرتيان
)ص( منظور داريد كساني كه بدعتي از آنيان سير نيزده   

گذاري را پناه نداده اند. زيرا رسول خيداي بيه آنيان بدع 
گذاران آنان   پناه دهندگان به آنان را سفارش كرده   بدع 

لعن  فرموده اس . خدا را خدا را در ميورد مسيتيمينيدان   
مسكينان پيش چشم آ ريد. پش آنان را در زندگي خود سهيم 

 كنيد .
سپش فرمود نماز. نماز. در راه خدا از سرزنش سيرزنشيگيران 
بيم مداريد خدا ند شما را از شر كساني كه بر ضد شميايينيد 
كفاي  كند. با مردم به نيكويي سخن بگويييد چينيان كيه 
خدا ند شما را بدان فرموده اس    امر به معر ف   نيهيي از 
منكر را كنار مگذاريد كه در اين صور  خدا ند بدان شميا را 
بر شما حاكم كند. آن گاه دعا مي كنيد  لي به استجاب  نمي 
رسد. بر شما باد د ستي   بخشندگي   از جدايي   دشمني   
پراكندگي بر حذر باشيد. در كار نيك   پيرهيييزگياري .ييار 
همديگر باشيد   بر گناه   ستم همدلي مكنيد. پير اي خيدا 

 پيشه كنيد كه خدا سخ  مجازا  اس .

 )علیه السالم(وصیت حضرت امیرالمومنین علی 

 خواص مواد غذایی 

 کمبود آب جدی است  -کااریکااتور   

ليلة القدر شب نز ل كاملترين كتاب آسماني يعني قرآن 
اس  پش بايد آن شب را احياء نمود تا از فيض   بركا  
معنوي   بي حد   حصر نز ل كالم خدا بر آسمان دنيا 
برخوردار شويم   آن را بر سر نهيم   زير سايه قرآن با 
توسل به ائمه )س( از خدا طلب آمرزش   مضفر  نموده   
آيا  نوراني آن را دائما در انديشه   فكر خود داشته   در 
آن شب عزيز با حال  خبوع   خشوع تصميم بگيريم 
دستورا  عاليه آن را  اقعا در زندگاني با تمام ر ح   ر ان 

 خود عمال پياده كنيم.
شب قدر؛ شبي اس  كه گفته شده عباد  در آن شب اگر 

 خالصانه باشد برابر اس  با بيش از سي هزار شب.
شب قدر؛ شبي اس  كه اگر بيدار بمانيم طاعتي افز ن تر 
از شب هاي ديگر بنماييم،   در آن هنگام فرشتگان فوج 
فوج تا صبر بر مومنين   مومنا  در حال عباد  سالم   
در د   رحم  مي فرستند   خود شاهد   ناظر ركوع   
سجود متواضعانه اشرف مخلوقا  هستند تا بدينوسيله 
اشرفي    خليفه اللهي انسان بر فرشتگان تفسير گردد   

 رمز سجده مالئك در برابر آدم را بيابند.
شب قدر؛ شبي اس  كه آدمي راه طوالني سير الي اهلل را 

تواند شبه طي مي نمايد   در اين شب آدمي بهتر مي يك
به تهذيب نفش بپردازد چرا كه در اين شب شياطين در 
اسارتند   انسانها از شر  سوسه هاي ا  تا صبر در امانند 
مگر اينكه انسان خود نعوذ با اهلل با اعمال ناشايس  در آن 

 شب بند از پاي شيطان باز نهد.
شب قدر؛ شبي اس  كه مقدرا  يكساله هر انسان   

 سرنوش  همه موجودا  جهان در آن رقم زده مي شود.
شب قدر؛ شبي اس  كه حبر  مهدي)عج( مقدرا  
يكساله هر انساني را به امباء مي رساند  شب شناخ  آن 

امام عصر اس   شب قدر انسان انسان عظيم الشان، 
 كامل اس .

شب قدر؛ شبي اس  كه ليله االسراء  معراج رسول اهلل در 
 آن  اقع شده اس .

شب قدر؛ شبي اس  كه اگر نبود  نيامده بود شب تيره، بد 
بختي انسان به پايان نمي رسيد   بامداد، نيك بختي ا  
طلوع نمي كرد،   از بند اسار  اقويا   استعمار گران آزاد 
نمي گش . حال با اين تفاضيل آيا شايسته اس  كه انسان 
مسلمان خود را از بركا    فيوضا  چنين شبي محر م 
سازد! لذا بر هر مسلمان پاس داش    احياء اين شب 

 نمايد.ضر ري مي

 چرا شب قدر را احیا می کنیم؟ 


