بسمه التعالی

سخنی حکمت آمیز از نهج البالغه
حکمت  -9شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنیا
وَ قَالَ [علیه السالم] إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَى أَحَدٍ أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَیْرِهِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ
مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.
و درود خدا بر او  ،فرمود  :چون دنيا به كسى روى آورد  ،نيكى هاى ديگران را به او عاريت دهد  ،و چون از او
روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند.

حافظ شيرازی

شب وصل است و طی شد نامه هجر

سالم فيه حتی مطلع الفجر

تفسیر نور سوره قدر

تفسير نور:
سوره قدر آيه 1
متن آيه :
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ

ترجمه :
ما قرآن را در شب با ارزش « ليلةالقدر » فرو فرستادهايم .
توضیحات :
« أَنزَلْنَاهُ »  :ضمير ( هُ ) به قرآن برمیگردد  .اشاره به آغاز نزول قرآن است ( نگا  :بقره  2 /و  ، 111آلعمران 7 /
 ،نساء  ، 101 /يوسف  . ) 2 /ذكر ضمير به جای اسم ظاهر  ،به خاطر شهرت و جاللت فوقالعاده قرآن  ،و
جايگزين بودن آن در همه اذهان است ( نگا  :انعام  22 /و  ، 111ابراهيم  ، 1 /ص  « . ) 22 /لَيْلَةِ الْقَدْرِ »  :شب
بزرگوار و ارزشمند ( نگا  :دخان  . ) 3 /شب ارزشيابی و تعيين سرنوشت ( نگا  :دخان  ) 1 /اين شب  ،بزرگوار
و ارزشمند است  ،چون قرآن در آن نازل شده است و سراسر نور و رحمت و خير و بركت و سالمت و سعادت
و از هر جهت بینظير است  .شب قرآن و جشن ساالنه اين كتاب بزرگ آسمانی و سرنوشت ساز بشريّت است ،

و به عقيده برخی شب تقدير و تعيين است و در آن مجدّدا مقدّرات و سرنوشت انسانها مقدّر و معيّن میگردد و
خداوند دستور اجرای احكام خود را به دست فرشتگان میسپارد  .ليلة القدر در رمضان است ( نگا  :بقره 181 /
)  .امّا در كدام شب ؟ روشن نيست و در حدود چهل قول مختلف پيرامون آن بيان شده است ( نگا :
تفهيمالقرآن )  .ليكن از هفدهم رمضان تا آخر آن  ،به ويژه شبهای طاق  ،رأی بسياری از علماء است .

سوره قدر آيه 2
متن آيه :
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ

ترجمه :
تو چه میدانی شب قدر كدام است ( و چه اندازه عظيم است ؟ )
توضیحات :
« مَآ أَدْرَاكَ ؟ »  :تو چه میدانی ؟ ( نگا  :مدّثّر  ، 27 /مرسالت  ، 11 /انفطار  . ) 17 /اين تعبير نشان میدهد كه
زمان و عظمت دقيق اين شب را حتّی پيغمبر ( ص ) هم نمیدانسته است  ،چه رسد به ديگران !

سوره قدر آيه 3
متن آيه :
لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ترجمه :
شب قدر شبی است كه از هزار ماه بهتر است .
توضیحات :
« أَلْفِ شَهْرٍ »  :هزار ماه  .مراد تكثير است نه تعيين و تحديد ( نگا  :بقره  ، 29 /انفال . ) 2 /

سوره قدر آيه 1
متن آيه :
تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

ترجمه :
فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازه پروردگارشان  ،پياپی ( به كره زمين و به سوی پرستشگران و عبادت
كنندگان شب زندهدار ) میآيند برای هرگونه كاری ( كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد ) توضیحات :
« تَنَزَّلُ »  :پياپی نازل گرديد  .اين فعل میتواند به معنی ماضی باشد ( نگا  :جزء عمّ شيح محمّد عبده )  « .الرُّوحُ »
 :جبرئيل  .نزول فرشتگان و سردسته ايشان جبرئيل به كره زمين  ،جهت دعای خير و طلب آمرزش برای كسانی
است كه شب زندهداری مینمايند و به عبادت میپردازند و از خدا طلب مرحمت و مغفرت میكنند  « .مِن كُلِّ
أَمْرٍ »  :برای هر كاری  .حرف ( مِنْ ) به معنی الم است  .يعنی برای انجام امور  .يا اين كه به معنی باء مصاحبت
است  .يعنی  :هر خير و بركتی را با خود به ارمغان میآورند .

سوره قدر آيه 1
متن آيه :
سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
ترجمه :
آن شب  ،شب سالمت و رحمت ( و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زندهدار ) است تا طلوع صبح .
توضیحات :
« سَالمٌ »  :سالم و درود  .مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت برای ايشان است .
سالمت  .يعنی طاعت و عبادت در آن  ،موجب سالمت و در امن و امان ماندن مؤمنان از هر چيز است  .يا اين
كه به معنی سالم  ،يعنی شبی است سالم و توأم با سالمت  « .مَطْلَعِ »  :طلوع  .دميدن  .وقت طلوع  .هنگام دميدن .
مصدر ميمی يا اسم زمان است  .يادآوری  :شب قدر در مناطق مختلف  ،يكی است  .چرا كه شب همان سايه نيم
كره زمين است كه بر نيم كره ديگر میافتد  ،و اين سايه همراه گردش زمين در حركت است  .يك دوره كامل
آن در بيست و چهار ساعت انجام میپذيرد  .اين مدّت كه تاريكی تمام نقاط زمين را به تدريج فرا میگيرد ،

شب كامل كره زمين و شب قدر آن است كه با اختالف چند ساعت زودتر و ديرتر  ،مهمان مردمان گوشه و
كنار سراسر زمين میشود .
http://tafseerenoor.persiangig.com
نکته سالمتی
رژيم غذايی مناسب در ماه رمضان
وعده سحری را به هيچ وجه فراموش نكنيد ،زيرا سحری در ماه رمضان همانند صبحانه در روزهای عادی،
مهمترين وعده ی غذايی است اين وعده ی غذايی ،مواد مغذی الزم و انرژی مورد نياز برای تمركز و فعاليت
روزمره را تامين می كند و سوخت و ساز پايه ی بدن را باال نگه می دارد .

اشخاصی كه بدون سحری اقدام به روزه گرفتن می كنند در طول روز دچار افت قند خون ،كاهش تمركز و
توان كاری می شوند اين عوارض هيچ ارتباطی به روزه گرفتن ندارد و نتيجه تغذيه ی نامناسب است .در هنگام
سحر سعی كنيد از مواد غذايی حاوی كربوهيدرات های پيچيده و دارای فيبر مانند غالت
كامل ،حبوبات وسبزيجات به جای كربوهيدرات های ساده مثل قند ،مربا ،برنج و نان های
بدون سبوس استفاده كنيد؛ چرا كه كربوهيدرات های پيچيده سرعت هضم كم و خاصيت سير كنندگی
بيشتری دارند و به حفظ قند خون در محدوده ی طبيعی و تاخير در ايجاد حس گرسنگی كمك می كنند .به هر
ميزان كه سحری سبك تر باشد ،احساس سنگينی ،كسالت و خواب آلودگی كمتر بروز كرده و شخص فعاليت

روزانه را با نشاط بيشتری آغاز می كند .

مثال هايی از انتخاب های غذايی در هنگام سحر :
-2تا  3تكه نان (ترجيحاً نان سنگگ) به همراه پنير و خرما يك وعده ی سبك و مناسب برای سحر است .

يك بشقاب ساالد همراه با يك تكه مرغ يا ماهی را می توان به عنوان سحری ميل كرد (همراه با ساالد میتوانيد از  2تا  3قاشق مربا خوری روغن زيتون استفاده كنيد ).

-حليم يك منبع غذايی غنی از پروتئين با سرعت هضم كم برای وعده ی سحری مناسب می باشد .

افطار

بهتر است روزه را با شير يا آب ولرم ،خرما و چای كم رنگ باز كرده و به تدريج از مواد غذايی سبك
مانند نان و پنير ،گردو و سوپ كه فشار چندانی به معده وارد نمی كنند استفاده كنيم .همچنين بهتر است بين
افطار و صرف شام يك فاصله ی زمانی كم در نظر گرفته شود تا بدن بتواند خود را آماده ی قبول غذاهای

پرحجم تر كند .

مصرف مواد غذايی شيرين ،اما با شيرينی طبيعی در هنگام افطار بسيار ضروری است چرا كه بدن به خصوص
سلول های مغز نياز مبرمی به دريافت منابع انرژی به شكل گلوكز دارد .بنابراين مصرف خرما ،كشمش و يا
افزودن يك قاشق چای خوری شكر به شير يا چای كاری عاقالنه است .

پرخوری و مصرف بيش از حد غذاهای پرچرب و شيرين چون نان خامه ای ،زولبيا ،باميه ،حلوا ،شله زرد و...
توصيه نمی شود؛ زيرا اين خوراكی ها باعث تحريك معده ،اضافه وزن و نيز عطش شديد می شوند كه اغلب
اين تشنگی را با نوشيدن مقادير زياد عطش شديد می شوند كه اغلب اين تشنگی را با نوشيدن مقادير زياد
نوشيدنی های سرد جبران می كنند .نوشيدن آب زياد همراه با غذا باعث رقيق شدن شيره ی معده و تاخير هضم
غذا می شود ،بنابراين اين افراد دچار نفخ شكم و ساير ناراحتی های گوارشی خواهند شد .

مصرف مواد غذايی از كليه ی گروه های غذايی به صورت متعادل برای وعده ی شام توصيه می شود .البته

مصرف انواع ميوه پس از شام تا هنگام خواب را فراموش نكنيد .
توصیه های تغذيه ای

-مصرف مقادير كافی آب بين افطار و هنگام خواب برای پيشگيری از كم آبی بدن

مصرف مقادير كافی از سبزيجات در وعده ی غذايی و مصرف ميوه در پايان وعده ی غذايی-اجتناب از مصرف مواد غذايی پر ادويه

اجتناب از زياده روی در مصرف مواد غذايی حاوی قند باال مانند شيرينی و شكالت به ويژه در سحرتوصيه به مصرف كربوهيدرات های پيچيده برای سحر

-اجتناب از مصرف مقادير زياد نوشيدنی های كافئين دار مانند قهوه ،چای و نوشابه به خصوص در هنگام

سحر .

كافئين موجود در اين نوشيدنی ها باعث دفع زياد ادرار و در نتيجه كم آبی و از دست دادن مواد معدنی مورد
نياز بدن در طول روز می شود ،بنابراين سه تا پنج روز قبل از ماه رمضان به تدريج دريافت اين نوشيدنی ها را
كاهش دهيد .البته به خاطر داشته باشيد كه كاهش ناگهانی كافئين منجر به سردرد ،تغييرات رفتاری و تحريك

پذيری می شود .

-اجتناب از پرخوری به ويژه در سحر

-پرهيز از مصرف غذاهای چرب و سرخ شده ،غذاهای چرب باعث سوزش سر دل سوء هاضمه و اضافه وزن

می شوند .

-سيگار يك عامل خطر برای سالمتی است اگر نمی توانيد يكدفعه سيگار را ترك كنيد چند هفته قبل از ماه

رمضان به تدريج شروع به كاهش استعمال سيگار نماييد .

-تهيه انواع و اقسام خوراكی ها در مهمانی های افطار موجب از بين بردن اثرات معنوی روزه و منجر به

پرخوری و اسراف می شود .

روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان عالوه بر آثار روحی و معنوی ،اثرات جسمانی بسيار ارزشمندی دارد .اما
بدون شك زمانی می توان از تاثيرات مثبت روزه بهره مند شد كه تغذيه در هنگام افطار و سحر منطبق با يك
رژيم متعادل و متنوع باشد .در طول اين ماه نيازی به پرخوری نيست؛ زيرا در طول روزه داری بدن مكانيسمهای
تنظيمی خود را از قبيل مصرف بهينه ی ذخيره ی چربی و كاهش سوخت و ساز بدن باعث حالت هايی چون
كرختی ،بی حالی و كاهش دمای بدن می شود كه اين امر در زوزهای طبيعی است و جای نگرانی ندارد .

روزه به درمان برخی از بيماری سم زدايی بدن و استراحت دستگاه گوارش كمك می كند و به منظور كاهش

وزن كاهش چربی خون و كنترل قند خون به افراد جامعه توصيه می شود .

اين مقاله توصيه هايی را در رابطه با تغذيه ی مناسب و پيشگيری از بروز مشكالت رايج در طول ماه رمضان در
اختيار شما قرار می دهد با رعايت اين نكات شما قادر خواهيد بود به راحتی روزه بگيريد و به طور كامل از

فوايد معنوی و جسمانی ماه رمضان بهره مند شويد.
http://daneshnameh.roshd.ir

