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بیانات رهبری در رابطه با حجاب

حجاب در بیانات رهبری

پیامبر اکرم(ص)فرموده اند:

حجاب مایه ی تشخص و آزادی زن است؛ برخالف تبلیغات

آن هنگام که پوشش،سرزنی باشد،ارزش آن از دنیا وآنچه درآن است،بیشتر است.

ابلهانه و ظاهربینانه ی مادیگرایان ،مایه ی اسارت زن نیست.
زن با برداشتن حجابهای خود ،با عریان کردن آن چیزی که
خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته ،خودش
را کوچک میکند ،خودش را سبک میکند ،خودش را کم ارزش
میکند .حجاب وقار است ،متانت است ،ارزشگذاری زن است،
سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی
قدر دانست و از اسالم باید به خاطر مسئله ی حجاب تشکر
کرد؛

این

جزو

نعمتهای

الهی

است.
پیام مدیر بیمارستان آقای حمید پناهیان:

با هم بودن آغاز است،باهم ماندن پیشرفت است،باهم کار کردن موفقیت است.

شعرمیالد پیامبراکرم(ص)
"امین" و "امن" و "مومن" آنقَدَر دنیا خطابت کرد
خدا طاقت نیاورد و سرانجام انتخابت کرد***برای هر سری از روشنایت سایهبان میخواست
که شب را پیش پایت سر برید و آفتابت کرد***حجازِ وحشیِ زیبا ندیده دل به حسنت باخت
که بتها را شکست و قبله دلها حسابت کرد****خدا از چشم زخم مردمان ترسید پس یک شب
تو را تا آسمانها برد و مثل ماه قابت کرد****تو را از آسمان بارید مثل عشق بر دنیا
زمین را تشنه دید و در دل هر قطره آبت کرد***دوای درد دین و درد دنیا  ،درد بی دردی
حضورت دردهای مرگ را حتی طبابت کرد
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افتتاح ساختمان جدید هموفیلی و تاالسمی
گشایش ساختمان جدید مرکز جامع درمانی هموفیلی و تاالسمی به همت خیرین،
بیمارستان شهید آیت ا ...همچنان پیشرو در توسعه خدمات به بیماران خاص

روز  27آذر  ،97با حضور جمعی از روسا و مسئوالن ارشد دانشگاه علوم
پزشکی شیراز  ،آئین گشایش ساختمان خیر ساز مرکز جامع درمانی

تغذیه وسرطان
تغذیه می تواند درتمامی مراحل سرطان نقش داشته
باشدشش توصیه از سرطان:

هموفیلی و تاالسمی فاطمه الزهرا (س) در بیمارستان شهید آیت ا...

-1ازمواد غذایی ارگانیک که درتهیه آنها از حداقل مسموم

دستغیب برگزار شد.

وآفت کشها استفاده  ،استفاده کنید.

در این آئین دکتر کاظم صمدی ،رئیس بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب
ضمن تسلیت به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) ،و

-2موادغذایی را به تازه ترین شکل ممکن استفاده کنید از
مصرف غذاهای مانده ودارای احتمال فساد بپرهیزید.

طلب آرامش و مغفرت برای بانوی خیر نیک اندیش ،مرحومه فاطمه خرم،

-3دررژیمهای غذایی هم مهار کننده های سرطان وهم افز

از محمد حسن زیانی ،همسر آن مرحومه و حمایتهای مالی و معنوی

اینده های سرطان وجود دارد.

ایشان ،مجمع خیرین تامین سالمت فارس ،دکتر مهران کریمی ،روسا و
مدیران پیشین بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب که بر ساخت این
مجموعه نظار ت و پیگیری داشته اند ،مسئوالن کانونهای هموفیلی و
تاالسمی ،مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ،اساتید گروه کودکان،

-4افزاینده های سرطان درغذاها شامل چربی گوشت قرمز
وهیدروکربنهای پلی سیکلیک آروماتیک که دراثر کباب
کردن گوشتها درحرارتهای زیاد تولید می شود.

شهرداری شیراز و تمامی همکاران و همراهان در ساخت و بهره برداری

-5فعالیت بدنی منظم به محافظت دربرابر سرطان

این پروژه تشکر و قدردانی نمود.

کولون،سرطان سینه بعد از یائسگی واندومتریوم کمک می

دکتر محمد هادی ایمانیه ،مشاور وزیر بهداشت در امور دانشگاههای

کند.

علوم پزشکی ،نیز ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه (س) ،از

-6انواع چای به ویژه چای سبز وقهوه حاوی آنتی اکسیدان

جدیت و پیگیری تمامی خیرین نیک اندیش سالمت تقدیر و

وفنل هاست که در پیشگیری ازسرطان نقش دارد.

سپاسگذاری نمود و از ساخت این مرکز به عنوان بهترین اقدام صالحی
که در شرایط موجود می توان انجام داد یاد نمود و آن را مایه افتخار
دانست.

-7وزن از کودکی باید در محدوده پایینی نرمال باشد چون
اضافه وزن در نوجوانی افزایش خطر دوبرابری مرگ ناشی از
سرطان کولون در بزرگسالی همبستگی دارد.

دکتر سید منصور کشفی ،مشاور عالی رئیس دانشگاه و دکتر عبدالخالق

-8گوشت های حاوی مواد نگهدارنده نیترات مانند سوسیس

کشاورزی ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیز طی سخنانی از خیرین

و کالباس و ....غذاهای دودی،نمک سود شده و ترشی های

سالمت و حسن نیک اندیشی آنان تقدیر و تشکر کرده و برای کارکنان

غیر خانگی را از رژیم غذایی خود حذف کنید.

بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب آرزوی توفیق خدمت به بیماران،
خصوصا بیماران هموفیلی و تاالسمی نمودند.

 -9بیماران سرطان دارای اضافه وزن و چاق در معرض ریسک
باالی عود سرطان و مشکالت پس از جراحی از جمله اختالل

در پایان نیز با اهدای لوح سپاس و تندیس مجمع خیرین تامین سالمت از

بهبود زخم  ،ادم مجاری لنفاوی بعد از برداشتن گره های

خانواده مرحومه فاطمه خرم ،و محمد حسن زیانی ،خیر نیک اندیش

لنفاوی ،سرطان های ثانویه ،بیماریهای قلبی و دیابت

قدردانی شد.

هستند.
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دارو های گیاهی
خواص درمانی دارچین:

خواص چشمگیر بارهنگ چیست؟

دارچین رمز جوانی است،مصرف روزانه آن انسان را سالمت وجوان نگه می
دارد ،بهترین داروبرای دردهای عضالنی است ،به عنوان تب بر استفاده می
شود ،دارچین خاصیت عجیب دیگری دارد که آن قوی کردن مصونیت بدن
درمقابل امراض است.اگر حس می کنید.ضعیف شده اید وممکن است
مریض شوید،چای دارچین را فراموش نکنید.حتی اگر سرما خورده اید یا
ضعف شدید دارید چای دارچین بهترین دارو است.اثرآرام کننده وشادکننده
دارد واز بیساری از داروهای آرام بخش بهتراست.دارچین رگها را باز میکند
وباعث بهبود گردش خون میشود.دارچین دارای خاصیت تقویت سیستم
ایمنی بدن درمقابل بیماری هاست وحتی میتوان گفت که اثری مشابه پنی
سیلین وآنتی بیوتیک دارد.استفاده روزانه از عسل وپورد دارچین سیستم
ایمنی بدن را تقویت کرده وبدن را از حمله باکتری وویروس محافظت می
کند.

آنچه در منابع مختلف ذخیره شده است بارهنگ دارای خواص و کاربردهای بسیاری است گیاه

حکایت های پندآموز بهلول،عاقل ترین دیوانه
هارون الرشید به همراه مهمانانش عیسی بن جعفر برمکی و مادر جعفر
برمکی در قصر نشسته بود و حوصله اش سر رفته بود از سربازان خواست
بهلول را بیاورند تا آنها را بخنداند سربازان رفتند و بهلول را از میان کودکان
شهر گرفته و نزد خلیفه آوردند هارون الرشید به بهلول امر کرد چند دیوانه
برای ما بشمار بهلول گرفت  :اولین دیوانه خودم هستم و با اشاره دست به
سمت مادر جعفر برمکی گفت این دومین دیوانه هست.عیسی با حالتی
عصبی فریاد زد :وای بر تو برای مادر جعفر چنین حرفی میزنی؟
بهلول خندید و گفت:صاحب اربده سومین دیوانه هست هارون از کوره در
رفت و فریاد زد :این دیوانه را از قصر بیرون کنید آبرویمان را برد.بهلول در
حالی که روی زمین کشیده میشد گفت:تو هم چهارمی هستی هارون !

بارهنگ طبع سرد و خشک دارد و همه بخش های آن شامل برگ ریشه و دانه آن مصارف دارویی
دارد اما برای آن بیشتر به صورت استعمال خارجی و تخم بارهنگ را به صورت مصارف داخلی
استفاده میکنند.
بارهنگ اثر قابض و نرم کنندگی دارد و به عنوان تب بر ،تصفیه کننده خون،آرام کننده و رافع
های ساده و تحریکات تنفسی و اد راری مطرح است هنمچنین بارهنگ در رفع ناراحتی های از
اسهال موثر است و درد گوش صفراوی خونریزی های دستگاه گوارش و ورم مخاط دهان  ،درد
دندان .
برگ های تازه بارهنگ خواص ضد باکتری قوی دارد به همین جهت برای التیام زخم و جراحت
ها و سطوح ملتهب و آزرده بدن مورد استفاده قرار میگیرند.
مالیدن له شده برگ تازه و تمیز بارهنگ برای زخم های ضمن اینکه آنها را از چرکی شدن
محافظت میکنند باعث التیام آنها نیز میشود همچنین کاربردی برای زخم های کهنه و چرکی
شدید نیز برباز شدن سر زخم و خروج چرک و در نهایت بهبود زخم میشود برای قطع خونریزی
و درد ناخن توصیه ناراحتی های پوستی و جوش های صورت و فرو کش کردن ورم صورت ناشی
از آبسه دندان شده است پانسمان زخم ها با پخته برگ تازه بارهنگ به بهبود آنها اثر تحریک
کنندگی دارد.

بارهنگ خواص چای
التهاب خواص چای بارهنگ  :باکتری کش،درمان التهاب وعفونت های مجاری تنفسی وتنگی نفس ،درمان التهابات چشمی درمان یرقان وبیماری های ریوی خونی سرفه
وگرفتگی صدا،درمان اسهال کودکان بهبود زخم وجراحت پوست وگزیدگی تصویه خون آرام کننده سیستم کبدی ،درمان سرفه های واریسی ودرمان زخم دستگاه گوارشی
آن بیماری ها والهتاب مجاری ادرار درمان کم خونی برای درمان دردهای معده ترشی وسوزش مفید است.
بهبود ودرمان زخم های عفونی ودرمان ورم دهان همچنین چای بارهنگ برای گرفتگی عضالت افزایش ادرار بکار میرود.
یکی دیگر ازکاربردهای مهم تخم بارهنگ استفا ده آن درداروهای ترکیبی جهارتخم لعابی است.چهار تخم لعابی یکی از داروهای ترکیبی متداول درطب سنتی بوده.
آوردوخشکی وسردرد که دراکثر خانه ها وجود دارد این دارو برطرف کننده سرفه های خشک خارش گلونرم کننده سینه ورفع کننده گرفتگی صدا وبه طور کلی برای بهبود
انواع سر فه ها وبه خصوص سیاه سرفه مورد استفاده قرارمی گیرد درتهیه این دارو از تخم بارهنگ قدومه به دانه ویا بالنگ وهمراه با اندکیانزروت وصمغ عربی بهره می
برند.تخم مرو به جای آن تخم شربتی معموال این مخلوط را درآب جوشیده ولرم خیس می کنند که باعث ایجاد ماده ژله مانند میشود که خوردن آن دروعده های منظم
موجب از بین رفتن التهابات گلو وسرفه های شدید می شود این دارو ودیفن هیدرامین ومانند آنها دارد اثرات مفیدتر از شربت اکسپکتورانت.
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خبرهای ورزشی
کسب مدال طال در المپیاد ورزش های قهرمانی وزارت بهداشت توسط ورزشکار بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب
در دومین دوره المپیاد ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،عبدالعلی بیابانی از بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب شیراز ،در
بخش تفنگ بادی  ، SH2موفق به کسب مدال طال شد.
علی رضایی ،مسئول امور ورزشی بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب در این خصوص گفت :در این دوره المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت در رشته تیر اندازی 23
تیم با  110ورزشکار شرکت داشتند که در هفت بخش با هم به رقابت پرداختند و عبدالعلی بیابانی تنها ورزشکار شرکت کننده از بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب در
بخش تفنگ بادی  SH2موفق به کسب مدال طال شد.

به مناسبت هفته بسیج  50نفر از کارکنان بیمارستان شهید دستغیب در برنامه پیاده روی شرکت کردند .

روز هشتم آذر  ، 97مدیر بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب ،و جمعی از مسئوالن و کارکنان بیمارستان شهید آیت ا ...دستغیب در برنامه پیاده روی که به مناسبت هفته
بسیج برگزار شد ،شرکت کردند.
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بهداشت خواب ،بیماری آلزایمر

بیماری آلزایمر چیست؟

منظور از بهداشت خواب چیست؟
اگراصول بهداشت خواب را رعایت کنید،میزان خوابتان مناسب خواهد شد.

بیماری آلزایمر یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که به تدریج 5
توانایی

بهداشت خواب مجموعه کارهایی است که به فرد کمک میکنند تاخواب راحتی را

های ذهنی بیمار تحلیل میرود .بارزترین تظاهر زوال عقل اختالل

تجریه کند .این کارها بسیار ساده هستند واکثر افراد از آن آگاهی دارند اما در

حافظه است .اختنالل حافظه معموال بتدریج ایجاد شده و پیشرفت

موقع خواب به آن عمل نمی کنند .شما میتوانید با چند اصالح و تعدیل در شیوه

میکند.

زندگی خود به طور چشمگیری کیفیت خواب خود را بهبود ببخشید.

بیماری آلزایمر  2تا  5درصد اشخاص مسن را در بر میگیرد و گاهی

-1بهترین زمان خواب،هنگام شب به خصوص قبل از نیمه شب (ساعت 4-21

هم بر اشخاص جوان تر حمله میکند  .به نظر میرسد که بیماری آلزایمر

صبح ) است.

در اثر فاسد شدن سلول های منطقه هیپوکامپ که معموال مقدار زیادی

-2از خوابیدن در روز و به خصوص ساعات عصر به شدت خودداری کنید.

استیل کولین تولید میکنند بوجود می آیند .سلول های مغزی یا
نرونهایی که آسیب دیده اند پالک هایی جمع می کنند و به تعداد

 -3خواب نه با شکم کامال سیر و نه با شکم خالی مناسب نیست .شام را می بایست

زیادی میمیرند .منطقه آسیب دیده مغز و استیل کولین در تشکیل

حداقل دو تا سه ساعت پیش از خواب صرف کرد.

خاطرات جدید وارد عمل می شوند به همین دلیل یکی از نشانه های

-4بهترین حالت خواب بر پهلو خوابیدن است .به پشت و به شکم اصال نخوابید.
 -5محل خواب باید پاکیزه ،نرم،مالیم،به دور از رایحه بد و یا مواد محرک مثل

اصلی بیماری آلزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه (مثل
یادگیری آدرس تازه) و دشواری در جهت یابی است .اما خاطرات و
رویدادهای دور معموال کمتر آسیب میبینند.

عطرهای تند باشد.
-6پیش از خواب از کار و اعمال مهیج و درگیری های ذهنی خوداری کرد.داشتن

عالیم و نشانه های بیماری آلزایمر

آرامش روحی یکی از ارکان خواب آرام به حساب می آید.

بیماری آلزایمر در نخستین مراحلش معموال  10عالمت هشدار دارد:

 -7برای استراحت کامل مغز در خواب باید خون را به سمت پاها سوق داد و برای

-1اختالل حافظه

این کار دو راه آن که رختخواب را به نحوی سرازیر قرار دهیم که طرف سر
رختخواب (پاها را گرم تراز سر نگه داریم سر  10تا  15سانتی متر باالتر از پا باشد)

-2اختالل در انجام وظایف روزمره

بدین ترتیب خون از سر و سینه به پاها حرکت میکند و باعث خواب راحت می

-3گم کردن مکان و زمان

شود

-4اختالل در گفتار

حدیث در مورد امر به معروف و نهی از منکر

-5اختالل در قضاوت
-6اختالل در تفکر

تنها کسی می تواند امر به معروف کند یا نهی از

-7تغییر در خلق و خو

منکر نماید که دارای سه صفت باشد  :به آنچه

-8جا به جا گذاشتن وسایل

امر میکند و از آنچه نهی می نماید آگاه باشد ،

 -9از دست دادن یا کاهش انگیزه زندگی

عادالنه امر کند و نهی نماید  ،با مهربانی امر و

 -10تغییرات شخصیتی

نهی کند .
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درمان کبد چرب وعالئم سکته های قلبی ومغزی

لیمو موثر در درمان فوری کبد چرب

عوامل بروز سکته های قلبی ومغزی:

لیمو یکی از بهترین و پرطرفدار ترین میوه های فصل تابستان و

سکته های قلبی ومغزی شایع ترین علت مرگ ومیر درجوامع بشری هستند.دربروز

زمستان است اما نوع ترش آن برای درمان کبد چرب بیشتر مورد
استفاده قرار میگیرد .نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره یک
لیموترش تازه وجود دارد در آغاز روز میتواند بهترین دارو برای

سکته های قلبی ومغزی عوامل مختلفی نقش دارند ولی می توان با درپیش گرفتن شیوه
های مناسب تغذیه ای وفعالیت ورزشی وکنترل دقیق بیماریهایی چون دیابت ،فشارخون
باال و چربی خون وهمچنین ترک استعمال دخانیات میتوان از بروز آن پیشگیری کرد.

پیشگیری از ابتال به کبد چرب و همچنین درمان این بیماری باشد.

عالئم هشدار دهنده سکته مغزی را بشناسید:

از آنجا که لیمو سرشار از ویتامین  cاست و به عنوان یک آنتی

-1افتادگی گوشه لب هنگام خندیدن

اکسیدان میتواند نقش موثری در هضم و جذب مواد مفید در بدن

-2عدم توانایی در باال بردن دو دست

داشته باشد ،قابلیت زیادی در پیشگیری و درمان کبد چرب دارد.
ترکیب روغن زیتون و آبلیمو

 -3اختالل در تکلم (من و من کردن و لکنت زبان)
توجه کنید که حداکثر  4-3ساعت بعداز وقوع سکته مغزی،پزشکان می توانند بیمار را نجات
دهند.بنابراین در صورت مشاهده عالئم فوق به نزدیکترین مراکز درمانی مراجعه نمایید.

رژیم غذایی سرشار از روغن زیتون با کاهش تراکم تری گلیسرید

نویسنده  :طیبه روستا

کبدی در کبد و میزان تری گلیسرید بعد از غذا  ،از بیماری کبد چرب
پیشگیری می کند .همچنین روغن زیتون بکر در مقابله با آسیب مزمن
کبد بسیار موثر است که این موضوع به دلیل خواص آنتی اکسیدانی
و توانایی آن برای تنظیم عملکرد سلول های کبد و تقویت متابولیسم
است.
ترکیب روغن زیتون با آبلیمو به دلیل خواص آنتی اکسیدانی ،ویتامین
 Cو هسپریدین موجود در آبلیمو به سم زدایی از کبد کمک می نماید
و کبد در برابر آسیب محافظت میکند.

ثواب نماز اول وقت
از رسول اکرم(ص)روایت شده که نماز میت درقبر به صورت شخص نورانی خوش
سیما ظاهر می شود،انیس ومونس او درقبر میشود وآتش جهنم را از او دفع
میکند.فرمود:
کسی که نمازهای پنج گانه را درموقع خود اقامه کند ورکوع وسجود نماز را کامل
به جا آورد خدای عزوجل پانزده خصلت به عطا فرماید:

کبد چرب از بیماری های است که بی صدا وآرام به سراغ انسان می
آید و زمانی که متوجه این بیماری می شوید شاید در مرحله پیشرفته

-1سه خصلت دردنیا-1:عمر اورا زیاد کند-2.مال واموال او را زیاد کند-3.اوالد

ای باشد.به همین دلیل پیشگیری از ابتال به این بیماری از اولولیت

صالح اورا زیاد کند.

های هر فرد باشد.

-2سه خصلت درموقع مرگ-1:ازترس اورا ایمن دارد-2.از هول مرگ ایمن
دارد-3.اورا داخل بهشت گرداند.
-3سه خصلت درقبر-1:سوال نکیر ومنکررا براوآسان کند-2.قبر اورا وسیع
گرداند.دری از درهای بهشت به روی اوگشوده شود.
-4سه خصلت درمحشر-1:صورت اومثل ماه،نور می دهد-2.نامه عملش را به
دست راستش دهند-3.حساب رابرای اوآسان می گرداند.
-5سه خصلیت درموقع عبور ازصراط-1:خداوند از اوراضی می شود-2.به اوسالم
می دهد-3.نظر رحمت به اومی فرماید.
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مهدویت

مهدویت
این کلمه به لحاظ واژه شناسی ،از ریشه هدی گرفته شده و مصدر جعلی مهدی( اسم
مفعول ) به معنای *هدایت شده * است .اصطالح مهدویت به مکتب هایی اطالق می
شود که شاخصه ی اصلی آن،اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی و نجات
دهنده خاصی به نام امام مهدی علیه السالم است .تفکر مهدویت در فرهنگ تشیع از
جایگاه ویژه ای برخوردار است ؛ چرا که از امتیازات برجسته مذهب شیعه باور به ظهور

نکات پندآموز از پیامبر اسالم (ص)

*دالور ترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید .
* با هوای نفس نبرد کنید تا مالک وجود خود گردید .
* خوشا به حال کسی که توجه به عیوب خود ،او را از توجه به
عیوب دیگران باز دارد.

دوازدهمین امام معصوم از تبار علی (ع) و فاطمه زهرا (س) می باشد  .این اندیشه به

* راستی به دل آرامش می بخشد و از دروغ  ،شک و پشیمانی می

قدری عمیق و گسترده است که از صدر اسالم تا کنون وجود داشته و هر روز بر تجلی

زاید.

آن افزوده شده و حتی پیروان دیگر ادیان نیز با گرایش به آن  ،به آمدن منجی جهانی
دل بسته اند  .منظور از مهدویت در این نوشتار ،باور به ظهور و قیام امام مهدی موعود
(عج) است که از مصداقی معین دارد و یقینا روزی خواهد آمد و این جهان ظلمانی را
با نور جمالش منور خواهد ساخت .

* مومن آسان انس میگیرد و مانوس دیگران می شود .
* مومنان همچو اجزای یک بنا ،همدیگر را نگاه میدارند.
* مثل مومنان در دوستی و عقله به یکدیگر ،مثل پیکری است که

مهدویت از مسائل اساسی روز در گذشته و حال بوده وهست و فراتر از افق زمان و

چون عضوی از آن به درد بیاید  ،باقی اعضا به تب و بی خوابی دچار

مکان در هر شرایطی قابل بررسی می باشد ؛ زیرا مهدویت ریشه در فطرت انسان دارد

می شوند.

و با خمیر مایه وجود آدمی عجین گشته است  .به گونه ای که در طول تاریخ ،حتی
پیش از اسالم اجماال مردم به منجی جهانی دل بسته بودند و امروزه نیز میلیون ها

*مردم مانند دانه های شانه با هم برابرند .

انسان محروم و مظلوم در انتظار آینده درخشان و فارغ از ظلم و ستم لحظه شماری
می کنند این آرزوی کهن و سابقه دار چه زمانی به آخر می رسد و آن عزیز دور از نظر

* دانش جویی بر هر مسلمانی واجب است.
پیامبر اکرم (ص) فرموده اند :

 ،چه زمانی دل های پریشان را آرامش می بخشد ؟ باید منتظر بود
قرآن کریم نوید هایی به انسان می دهد که سرانجام خوبی پیش روی جامعه است،
آینده مطمئن  ،با رفاه و آرامش ،بدون اضطراب و دقدقه های فکری  .چنین سرنوشتی

بهترین زنان شما  ،زنی است که برای شوهرش  ،آرایش
و خودنمایی کند ،اما خود را از نامحرمان بپوشاند .

در انتظار بشر است و این امر بی شک به دست مهدی موعود (عج) رقم خواهد خورد .
رسیدن به مدینه فاضله امام مهدی (عج) همانند دیگر تحوالت اجتماعی نیازمند
آمادگی و زمینه سازی است که می بایست برنامه ریزی کرد و شرایط الزم را برای
تحقق آن فراهم آورد .

چند حدیث در مورد امر به معروف و نهی از منکر

*امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق الهی است  ،هر که آنها
را یاری و اجرا کند مورد نصرت و رحمت خدا قرار می گیرد و هر
که آنها را ترک و رها گرداند مورد خذالن و عقوبت الهی قرار
میگیرد.
* هر گاه (مردم)امربه معروف ونهی ازمنکر نکنند،واز نیکان
خاندان من پیروی ننمایند،خداوند بدانشان را برآنان مسلط
گرداند ونیکانشان دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود.
*یاری رساندن به ستمدیده وامر به معروف ونهی از منکر جهاد
در راه خداست.
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عکس خبری
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کاریکاتور
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فرا رسیدن والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار مبارک باد
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