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یادیاران

ایام ویژه

عملیـات رمضـان، اولیـن عملیـات برون مـرزی ایـران و اولیـن عملیـات بعـد از 
آزادسـازی خرمشـهر اسـت. سـردار شـهید رضـا چراغـی در مـورد هـدف ایـن 
عملیـات می گویـد: »هـدف کلـی عملیـات رمضـان کـه برای مـا کاماًل مشـخص 

اسـت. هـدف مـا از ایـن عملیـات گرفتـن حقمـان از 
متجـاوز اسـت و اینکـه بعـد از ایـن در دنیـا رسـم 
این طـور نباشـد کـه کسـی بیایـد و هر موقـع دلش 
خواسـت بـه کشـوری تجاوز کنـد و هـر موقع هم 
که دوسـت داشـت به طـرف قربانی بگویـد که من 

دیگر با شـما کاری ندارم و شـما هـم لطفًا دیگر 
بـا من کاری نداشـته باشـید. هـدف عملیات 

ما مجـازات متجاوز و آزادی مردم مسـلمان 
و زیـر سـتم کشـور عـراق از سـلطه یـک 

حاکمیـت جبار اسـت.«

یکـی از ویروس هـای بسـیار خطرنـاک کـه مبتالیـان بـه آن ممکن اسـت فلج 
شـوند یـا جان خـود را از دهنـد، ویروس فلـج اطفال اسـت. این ویروس بسـیار 
خطرنـاک اسـت، امـا پیشـگیری از آن بسـیار آسـان. تنها بـا خوراندن چنـد قطره 
خوراکـی در چنـد نوبـت می تـوان از آن جلوگیـری کـرد. سـال 1372 بـود کـه 
وزیـر بهداشـت وقـت تصمیم گرفـت در روز جهانی فلـج اطفال، ایـن بیماری را 
بـه طـور کلـی از جامعـه ریشـه کن کنـد و برای ایـن کار بـه رهبر معظـم انقالب 
نامـه ای می نویسـد تـا بسـیجی ها در ایـن طـرح مشـارکت کننـد. بـا فرمـان رهبر 
معظـم انقـالب بسـیجی ها وارد میدان می شـوند. 600 هزار بسـیجی ظرف کمتر 

از 12 سـاعت بیـش از 9 میلیون کودک 
را واکسـینه می کننـد. طـی آن برنامـه 
فلـج  ریشـه کنی  مقدمـه  سـاعته   12
اطفـال در کشـور فراهم شـد و بسـیج 
بـار دیگـر توانایـی خـود را در عرصه 

داد. نشـان  غیرنظامی 
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برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 

در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

خداحافظی با فلج اطفال

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید، بخش ورزش، مسابقات و تفریحات

26 فروردین، روز ریشه کنی فلج اطفال

مفاتیح الجنان

منبع: خبرگزاری فارس
راوی: اسداهلل توفیقی

اولین فرمانده لشکر در سپاه، سردار شهید رضا چراغی

احکام
یـک سـایت هایی هسـت کـه ملـت بـا واریز مبلغـی در آن ثبـت نام کـرده و بـا ایـن کار می توانند 
مسـابقات فوتبـال را پیش بینـی کننـد. در نهایـت سـایت مذکور، بیشـتر پول های جمع آوری شـده 
را بیـن کسـانی کـه درسـت پیش بینی کرده اند تقسـیم کرده و بخشـی را هـم برای خود برمـی دارد.
 بـه عـرض شـرکت کنندگان در ایـن مسـابقات می رسـاند کـه ایـن کار قمـار بـوده و هـر گونـه 

mمشـارکت در آن قطعـاً حـرام اسـت.  a s j e d n a m a . i r

هفته 04   
1 3 9 7 سال 

هفته   04
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

دوم  جهانـی  جنـگ  از  پـس  ژاپـن 
وضعیت اسفناکی داشـت. دو بمب هسته ای، 
دو شـهر ژاپـن را با خاک یکسـان کـرده بود. 
۱۳ میلیـون نفـر بیکار، کمبـود مـواد غذایی، 
تـورم شـدید و شـکل گیری بـازار سـیاه تنها 
بخشـی از مشـکالت این کشـور بـود. منابع 
طبیعی شـان هـم قابـل اتـکا نبـود. 42 درصد 
ثـروت ملـی ایـن کشـور از بیـن رفته بـود و 
مسـئولیت پرداخـت غرامـت بـه متفقین نیز 
فشـارها را بـه دولـت و ملـت ژاپـن بیشـتر 

می کـرد.

امـا مـردم ایـن کشـور با خـودداری 
از اسـراف و تجمل گرایـی باعـث تقویت 
تولیـد ملـی شـدند. مـردم ژاپـن کاالی 
خارجـی را تحریـم کردند. ایـن زمینه های 
سیاسـت  دولـت  شـد  باعـث  فرهنگـی 
کاهـش واردات از کشـورهای دیگر را به 
منظـور تقویت صنایـع داخلـی در ژاپن با 

موفقیـت اجـرا کند.

ژاپـن در ایـن سـال ها، مـواد خـام را از 
خـارج بـرای تولیـد در وطـن وارد می کـرد 
می کـرد.  ژاپنـی صـادر  کاالی  درعـوض  و 

بـا ایـن سیاسـت، 
پس از پنجاه سـال 

دوم  رتبـه  بـه 
جهان  اقتصاد 
دسـت یافت.

در مسری هبشت

روز سوم شعبان برای ما شیعیان روز 
بسیار بزرگی است زیرا روز میالد 

موالی همه عاشقان امام حسین در 
این روز واقع شده است؛ موالیی که 
نه تنها شیعیان بلکه تمام جهان عاشق 
او هستند. کسانی که اربعین به کربال 
رفته اند، این واقعیت را عیناً دیده اند.

و اما اعمال این روز. شیخ عباس قمی 
در مفاتیح دو عمل را در این روز نقل 

کرده است: یکی روزه و دیگری 
دعایی که مخصوص این روز است و 
در مفاتیح به صورت کامل آمده است. 

متن زیر قسمتی از این دعا است.

اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُك ِبَحقِّ الَْمْولُوِد ِفی َهَذا الَْیْوِم 

الَْمْوُعوِد ِبَشَهاَدتِِه َقْبَل اْسِتْهاللِِه َو ِوالَدتِِه...

خدایـا از تـو می خواهـم بـه حـق 
مولـود ایـن روز، کـه به شـهادتش 
پیـش از برخاسـتن صدایـش و قبل 

از والدتـش وعـده داده شـده...

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی را که 
رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همین جا 

و در همین ستون منتشرش کنیم. 

سایت های پیش بینی فوتبال

اقتصاد مقاومیت
ایرانی های غیر مذهبی که از قدیم با عرب ها مشکل داشتند، عربستانی 
یا فلسطینی هم برایشان فرق نمی کرد. مذهبی ها هم که به واسطه دعوای 
چنددهه ای آل سعود با ایران، چنان از عربستان متنفر شده اند که »مرگ بر 
آل سعود« را محکم تر از »مرگ بر امریکا« و »مرگ بر اسرائیل« سرمی دهند.

اما مردمی در دنیا هستند که این کشور را آن قدرها هم بد نمی دانند، هر چند 
که جنایات زیادی از آن ها ببینند؛ درست مثل صدام که هنوز هم طرفدارانی دارد. 
عجیب تر اینکه این ها به ظاهر هم مسلمان هستند. برای این ها باید یک قاعده 

و  کرد  گوش زد  را  قرآنی 
بد  در  هنوز  اگر  اینکه  آن 
دارید،  شک  آن ها  بودن 
ببینید که چگونه با اسرائیل 
و اسرائیلیان هم پیاله اند: »ای 
آورده اید،  ایمان  که  کسانی 
دوستاِن  را  نصاری  و  یهود 
کس  هر  مگیرید...  ]خود[ 
دوستی  به  را  آن ها  شما  از 

بگیرد، از آنان خواهد بود.«1

اصــلی  راه  پـس 
دشـمنی با آل سـعود هـم 
شناخت درست صهیونیسم 

جهانی است.

اعمال روز سوم شعبانقلدری ممنــوع!

حمایت از کاالی داخلی در کشورهای دیگر )2(
آفتاب تابان در سرزمین چشم بادامی ها
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

چه کسانی عربستان را نمی شناسند؟
 

1. مائده، 51



تزود من یومک لغدک!
موالمان علی فرمود: از امروزت برای فردایت توشه بردار!

جدی بگیریم! رجب و شعبان و رمضان، سه ماه توشه برداری معنوی است.

کالم والیتکالم امام

تلنگر

حکایت خوبان

در محضر قرآن

روز مبـــارک ســـوم شـــعبان المعظم را کـــه روز طلیعـــه پاســـدار و 
پاســـداری از مکتـــب مترقـــی اســـالم اســـت، بـــه عمـــوم هم میهنـــان و 
به خصـــوص پاســـداران انقـــالب اســـالمی تبریـــک عـــرض ]می کنـــم[ 
و به حـــق بایـــد ایـــن روز معظـــم را »روز پاســـدار« بنامیـــم. روز 
ـــز  ـــام عزی ـــم و اس ـــرآن کری ـــدار ق ـــزرگ پاس ـــعادت ب والدت باس
اســـت؛ پاســـداری کـــه هـــر چـــه داشـــت در راه هـــدف اهـــدا 
ـــه  ـــی بنی امی ـــم طاغوت ـــراف رژی ـــگاه انح ـــز را از پرت ـــالم عزی ـــرد؛ و اس ک

نجـــات داد...

هـــان، ای پاســـداران عصـــر حاضـــر و انقـــاب اســـامی! بـــه امـــام 
امـــت 1 و پاســـدار قـــرآن کریـــم و اســـام 
ـــداری  ـــق پاس ـــوده، ح ـــدا نم ـــز اقت عزی
از انقـــاب اســـامی را به خوبـــی ادا 
ــن منصـــب  ــد؛ و از ایـ کنیـ
منصـــب  کـــه  بـــزرگ 
انبیـــای عظـــام و اولیـــای 
ــت  ــی اسـ ــد تعالـ خداونـ
ـــد. ـــت کنی ـــی حفاظ به خوب

 

بعثـت نبـی اکرم در درجـه  اول، دعوت به توحید بـود. توحید صرفًا 
یـک نظریـه فلسـفی و فکری نیسـت؛ بلکـه یـک روش زندگـی برای 
انسان هاسـت؛ خـدا را در زندگـی خـود حاکم کـردن و دسـت قدرت های 
گوناگـون را از زندگی بشـر کوتـاه نمودن. »الاله االاهلل« کـه پیام اصلی پیغمبر 
مـا و همـه پیغمبـران اسـت، به معنای این اسـت کـه در زندگی و در مسـیر 

انسـان و در انتخـاب روش های زندگی، قدرت هـای طاغوتی و 
شـیطان ها نباید دخالـت کنند...

اگـر توحید بـا همان معنـای واقعی 
کـه اسـام آن را تفسـیر کـرد و همـه 

بودنـد، در  پیـام  پیغمبـران، حامـل آن 
زندگـی جامعـه  مسـلمان و بشـری تحقق 
پیـدا کنـد، بشـر بـه سـعادت حقیقی و 

و  دنیـوی  رسـتگاری 
رسـید  خواهد  اخروی 
و دنیای بشـر هـم آباد 

شـد. خواهد 

همسـر ایشـان نقـل می کنـد کـه روزی بادبزنـی بـه ایشـان دادم که با 
آن خـودش را بـاد بزنـد، امـا همیـن کـه دید 

پارگـی بادبـزن بـا پارچـه ای خارجی 
دوخته شـده، بادبزن را کنـار انداخت 
جنـس  بـا  بادبـزن  »ایـن  گفـت:  و 

خارجـی دوخته شـده اسـت.«

در قاب صتویر

دعوت به توحید؛ هدف اصلی بعثت

 )امام خامنه ای، 1382/07/02(

1(  حضرت ولی عصر
 )صحیفه امام، ج 8، ص 305 و 306(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــهادت  ـــول اهلل ، ش ـــث رس ـــابوری، مبع ـــار نیش ـــت عط ـــوع: روز بزرگداش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
افســـر مســـلمان مصـــری »خالـــد اســـالمبولی«، مجـــری بـــه هالکـــت رســـاندن انـــور ســـادات 
خائـــن، توســـط رژیـــم مصـــر، بازپس گیـــری فـــاو توســـط رژیـــم عـــراق، تـــرور و شـــهادت 
ـــن« در  ـــه جوش ـــه »ناوچ ـــاس ، حماس ـــالمی حم ـــش اس ـــر جنب ـــی« رهب ـــز رنتیس ـــر »عبدالعزی دکت
ـــی،  ـــای امریکای ـــاو و بالگرده ـــه ن ـــر حمل ـــران در براب ـــی ای ـــکوهای نفت ـــت از س ـــارس در حفاظ خلیج ف
ـــزاری  روز ارتـــش جمهـــوری اســـالمی و نیـــروی زمینـــی، قتـــل »گریبایـــدوف« ســـفیر کبیـــر روســـیه ت
ـــی  ـــا نجف ـــه »آق ـــه فرزان ـــب و فقی ـــم، ادی ـــه دســـت مـــردم معتـــرض تهـــران، رحلـــت حکی ـــران ب در ای

ـــت.  ـــه اس ـــین؟ع؟ قرارگرفت ـــام حس ـــی«، والدت ام قوچان

هنـوز هـم قبـل از اینکـه از ایمـان فـرد 
بپرسـید، از وضـع اقتصـادی و فرهنگـی و 
اجتماعـی و سیاسـی اش می پرسـید؟ گاهی 
هـم بـا معیـار قـرار دادن »اخـالق«، ایمـان را 
بی خیـال می شـوید و بـرای ازدواج نکـردن با 
افـرادی که شـرایط مالی یا جایـگاه اجتماعی 
پایین تـری دارنـد بهانـه می آورید؟ پـس لطفًا 

ایـن روایـت را به دقـت بخوانیـد:

أَنَ  َرُسوَل اَللَِّه َزوَّجَ  اَلِْمْقَداَد بَْن األَْسَوَد ُضَباَعَة ابنة 

بَْیِر بِْن َعْبِد اَلُْمطَّلِِب ، اَلزُّ

ْوا ِبرَُسوِل اَللَِّه َو  َجه لَِتتَِّضَع اَلَْمَناِكُح َو لَِیَتأَسَّ َا َزوَّ و إمِنَّ

لَِیْعلَُموا أَنَ  أَكْرََمُهْم ِعْنَد اَللَِّه أَتَْقاُهمْ  

امام صادق همانا پیامبر »مقداد« پسر 
اسود را به همسری »ضباعه« دختر زبیر در 

آورد تا ازدواج ها ساده شود و از پیامبر 
اعظم پیروی کنند و بدانند که بهترین آن ها 

نزد خدا باتقواترین آن هاست.

یـک بـار بـرای همیشـه تکلیف تـان را بـا 
خودتـان روشـن کنیـد. چقـدر بـرای دنیا 
زندگـی می کنیـد و چقـدر بـرای آخرت؟

کاریکاتور این هفته:
عبور ریال از 
لبۀ تیز ارز!
ایرانی

اگـر می خواهیـد حرف تان را نفـر مقابل قبول 
کنـد، باید بـه آن چیزی که او قبول دارد قسـم 
بخوریـد. مثـاًل بگوییـد: به جـان مـادرت! اما 
در سـوره قـاف، قـرآن دقیقـاً به چیزی قسـم 
می خـورد کـه مخالفانش قبـول ندارنـد! تازه، 
خـود حـرف را هـم اول نمی زنـد، بلکه از 
دلیـل تعجـب آن هـا می گویـد و آن اینکه 
پیغمبـری از جنـس خودشـان آمـده تـا به 
معـاد هشدارشـان دهـد. چقدر وحشـتناک! 
بلـه، بـرای جماعـت کفرپیشـه ایـن هشـدار 

بسـیار وحشـتناک است:
 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحیِم ق َو الُْقرْآِن الَْمجیِد؛

بَْل َعِجُبوا أَْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم 

َفقاَل الْکاِفُروَن هذا َشیْ ٌء َعجیٌب 

قاف، سـوگند به قـرآن باشـکوه، ]که ما تو 
را به رسـالت فرستادیم تا مردم را به قیامت 
هشـدار دهـی، ولـی آنـان نـه تنهـا ایمان 
نیاوردنـد[ بلکه از اینکه هشـداردهنده ای از 
خودشـان برایشـان آمد، در شـگفت شدند 
و کافـران گفتنـد: »این ]محمـد و حکایت 

معـاد[ چیزی عجیب اسـت.«

پـس مسـئله پیامبری اسـت که بـا قرآنش 
این هشـدار بـزرگ را می دهد و بـرای این 
امـر بهتریـن کار 
ایـن اسـت کـه 
به همین قــرآن 
سـوگــند یـاد 

! کند

در محضر اهل یبت
مشکل: شخص پیغمبر!
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