بسمه تعالی
حدیث هفته

سخنی حکمت آمیز از نهج البالغه
ارزش پشیمانى و زشتى غرور زدگى (اخالقى)
سنَ ٍة ت ُ ْع ِّجبُكَ .
سو ُءكَ َخ ْی ٌر ِّع ْندَ ه ِّ
اَّلل مِّ نْ َح َ
سیِّئ َةٌ ت َ ُ
َو َقا َل علی[علیه السالم] َ
فرمود  :گناهى كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكى است كه تو را به خود پسندى وا دارد.
**********************************************************************************
نکته مذهبی -اخالقی
چرايی ديدن حقايق و انجام ندادن گناه

کسی که به طرف گناه ميرود ،حق را آنگونه
.كه هست نمی فهمد،آئينه دل بايد صيقلى باشد تا معارف را درك كند
دلهاى كينه دار مثل ظرفهاى آلوده است كه اگر آب تميز هم در
آن ريخته شود ،آلوده مىشود.
گناه غبارى است كه نمىگذارد انسان واقع بین باشد.
قرآن مىفرماید« :اتقوا اَّلل و یعلمكم اَّلل»( سوره بقره ،آیه )282
از خداوند پروا كنید تا خداوند ،حقیقت را به شما بیاموزد
**********************************************************************************

نکته بهداشتی -سالمتی

فواید زیتون ،دشمن پوکی استخوان
محققان اسپانيايی دريافتند که زيتون
میتواند از ابتال به پوکی استخوان
پيشگيری کند و سطح قند خون را
پايين بياورد.

به نقل از لوسی تحقيقات گروهی از محققان اسپانيايی نشان میدهد؛ افرادی که از رژيم غذايی مديترانهای يعنی
رژيم غذايی سرشار از ميوه و سبزی ها به همراه زيتون و روغن زيتون به مدت دوسال استفاده کردند ،از
استخوانهای قویتری برخوردار بودند و احتمال ابتالی آنها به پوکی استخوان کاهش يافت.محققان گفتند،
پيروی از اين رژيم غذايی موفق شد تا سطح پروتئين  osteocalcinو بسياری از فاکتورهای رشد استخوان
در خون را افزايش دهد و اين امر تاثيری پيشگيرانه بر استخوانها داشت و قدرت و استحکام آنها را افزايش
داد.به گفته اين محققان ،پيروی از اين رژيم غذايی و افزايش سطح پروتئين  osteocalcinو بسياری از
فاکتورهای رشد استخوان در خون همچنين باعث کاهش خوردگی استخوان مرتبط با باالرفتن سن در زنان و
مردان شد و احتمال ابتال به پوکی استخوان و خطر شکستگیها را کم کرد.روغن زيتون خواص فراوانی دارد
و د فع کننده سنگ کيسه صفراست که برای اين منظور بايد آن را با آبليمو مصرف کرد .همچنين روغن زيتون
برای رفع سرفههای خشک مفيد است.روغن زيتون برای رفع خارشهای پوستی نيز مفيد است و برای بدن
بچههايی که به نرمی استخوان و کم خونی مبتال هستند؛ روغن زيتون اثر مفيدی دارد و برای رفع پيوره لثه
(التهاب لثه) میتوان روغن زيتون را به روی لثه ماليد .همچنين دمکرده برگ درخت زيتون تببر و جوشانده
آن برطرف کننده رماتيسم است و پماد ميوه نارس زيتون برای سوختگی مفيد است.

