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 چاپ 16:  ۱۶ هزار تومان.

سرمقاله

ش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

فرصتیبرایبهانهها

مسابقهرمضان

روزهایراکهضرردارد،قضاکن

ندادند،بهزوربگیر!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

شهدا

ایام ویژه

ندادند، به زور بگیر!

دكترآرپىجىمىخواست،نمىدادند.
مىگفتنددسـتورازبنىصدرالزماست.

تلفـنكـردهبـودبـهمسـئولتوپخانـه.آنجاهـمهمان
آشوهمـانكاسـه.

طـرفپـاىتلفـننمىدیـددكتـرازعصبانیـتقرمز
شـده.فقـطمىشـنیدكـه»بـروآنجـاآرپىجـىبگیـر.

]اگـر[ندادنـد،بـهزوربگیـر.بـروعزیـزجان!«

غزوهبدرنخستینبرخوردجدىمسلمانانباقریشاست.البتهسهنبرد»بدر«وجودداشتهكهجنگ
مشهورآندر17رمضانسال2هجرىبهوقوعپیوستوباپیروزىافتخارآمیزسپاهاسالمپایانیافت.به
اینجنگبدرالقتال،بدرالکبرىوبدرالعظمىنیزگفتهمىشود.برخىآیاتقرآنبهجنبههاىگوناگون

ایننبردبهویژهیارىخداوندبهمؤمناناختصاصیافتهاست.
دراینروز،پدربزرگ،عمو،دایىوبرادر ۳1۳مسلماندربرابرسپاههزارنفرهكفرایستادند.على
معاویهرابههمراهجمعىدیگركشت.اماهمودرسختىجنگاینروزبهرسولخداپناهمىبرد.خداوند
نیزسپاهىازمالئکهرابهامدادمسلمانانكمتعدادفرستادهبود.ابوجهل،فرعونامتورأسائمهكفر
درایننبردكشتهشد.درحالىكههیچمسلمانىاسیرنشد،سپاهاسالم1۴شهیددادو7۰اسیرگرفت.
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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. 

S a n g a r e M a h a l l e. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

فتح بـــدر

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش روزه احکام
بعدازسحرمسواکنزدهوبعدازاذانباقىماندهغذاازالىدندانش

بیرونآمدهاست.

دراینصورتبایدآنراازدهانخارجكندونبایدآنراقورت
دهدوگرنهروزهاشباطلاست.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 14  
1 3 9 5 سال 

هفته  14
1 3 9 5 سال 

S a n g a r e M a h a l l e. i r تارنما:

وقتـی جریـان تحریـف امـام را یـاران قدیم امـام در ایـران راه 
انداختنـد، یواش یواش لکه هـای چرکینی به دامـان آن امام 
فرزانـه چسـبید.آنهـادلدرگـروآمریـکاداشـتندوبراى
همیـنخواسـتندشـعار»مرگبـرآمریکا«راكـهارمغان

خـودامـامبـود،بانـامخمینىپـاکكنند!
حاصـل تـاش تأسـف بار آن هـا این شـده اسـت 
کـه بی بی سـی خبیث، هزاران صفحه سـند منتشـر کند 
و در آن امـام را »دلـداده آمریـکا« معرفـی کند و جعلی 
بودنـش را محـال بداند! خندهداراسـت؛البتـهخندهاىبه
تلخـىزهـر!چـهكسـىجرئتداشـتبـهایناسـطوره

تاریـخچنینانگـىبزند؟
حـاالهمانهـاكـهفـرشقرمـزانداختـهبودنـدبراى
بىبىسـىوبهنـامامامهـركارىمىكردنـد،رداىدفاع
ازامـامپوشـیدهاندوفریـادواامامـاسـرمىدهند.شـما 
را بـه خـدا اگـر ذره ای بـه امـام ارادت داریـد، به 
جـای چسـبیدن بـه بیـت و اسـم 
امـام، بـه آرمـان انقابی او 
بیندیشـید تـا بیماردالن 

طمـع نکنند!

جنگبودوایراندروضعیتجنگى.اقتصادكشور
هـمتحـتتأثیرجنـگوالبتـهبرخىوطنفروشـىها
حـالوروزخوبـىنداشـت.اما مـردم آن روز خوب 
فهمیـده بودنـد کـه راه حـل ایـن مشـکات تنها و 
تنهـا مقاومـت اسـت.ریختوپاشهـاراكـمكردند
وبـاحداقلهـاسـاختندتـادرنهایـتنصـرتخـدا

فرارسـید.
حـاالهرچنـدروزگاراقتصـادمـابـاآنزمـانقابل
قیـاسنیسـت،بـهدلیـلجنـگاقتصـادىوبازهـم
برخـىوطنفروشـىها،چـرخاقتصادمـانمىلنگد.اما

مثـلاینكـهمـردمایـنبـارمثـلآنزماننیسـتند:
30  مـواد غذایـی در ایـران هدر مـی رود یعنی 
سـاالنه پنـج تا هشـت میلیـارد دالر از ایـن نظر در 

فهرسـت سـه کشـور اول دنیا قـرار گرفته ایم.
واىكـهباورشچهقدرسـختاسـت!مـردمایران
كـهنمـادمقاومـتوپایدارىانـد،اینطوردراسـراف
دیگـر  دسـته جمعی  همـت  یـک  آوردهانـد! رتبـه
می خواهیـم تـا این بـار هـم دشـمن زمین مـان نزند 

وگرنـه سـیلی خواهیـم خورد.

خمینی پاک انقالب 
خمینی آلوده بی بی سی

رتبه جهــانی در اسـراف!

در مسری هبشت
نیمــه  رمــضان
صدقه فراموش نشود

عالوهبرغسل،
زیارتامامحسین،

نمازهاىششركعتى)سهتادوركعتى(،
صدركعتى
ودهركعتى

درموردشبنیمهرمضانواردشدهاست:

روزنیمـــــهرمـــــــضـــانهــــــــــم
كـــــــــهولــــادتامامحســنمجتبى 
اسـت،روزبسـیارشـریفىاست.شـیخعباس
قمـىدرمفاتیـحالجناننوشـته:»دادنصدقهو
بخشـشهادرایـنروزفضیلـتبسـیاردارد.«

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. 

قورتش نده!

یاررهمبان

کتاب یادگاران روایت فتح براساس 
۳۱ خرداد ۱۳۶۰- شهادت دکتر مصطفی چمران

اقتصاد مقاومیت

مفاتیحالجنان

منبعخبر:فرارو



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
مسابقه رمضان

فوتبالیستهااگردرزمینمسابقههمانطوربدوندكههنگام
گرمكردنمىدوند،قطعاًشکستمىخورند.خبطبیعتًا 
باید بین زمین مسابقه و غیرمسابقه فرقی باشد. حاال ماه 
مبارک رمضان به نزدیکی نیمه هایش رسیده و خیلی زود 

این روزها هم می گذرد. آیا ما فرقی کرده ایم؟
***

امامحسنمجتبى كهمیزبانماهرمضانهستند،در
روزعیدفطردیدندكهگروهىبهبازىوخندهغافالنه
مشغولاند.حضرتخیلىتعجبكردند.گویااینهااصاًل

حواسشانبهمسابقهنبودهاست!امامفرمودند:

إِنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل َشْهَر رََمَضاَن ِمْضَمراً لَِخلِْقِه 

یْستَِبُقوَن ِفیِه ِبطَاَعِتِه إَِل رِْضَوانِِه

میـدان  را  رمضـان  مـاه  عزوجـل  خـدای 
مسـابقه ای بـرای بندگانـش قرار داد تـا در این 
مـاه بـا اطاعـت از خدا به سـوی رضـای او از 

هـم سـبقت بگیرنـد.
و  گرفت  سبقت  گروهی  پس  دادند: ادامه امام سپس
پیروز شد و گروهی کوتاهی کرد و ناکام ماند. خیلى
عجیباستكهكسىبهخندهوبازىغافالنهمشغول
باشد...اگرپردههاكناررود،نیکوكاربهپاداشاحسان

خودمشغولمىشودوبدكاربهعذاببدىهایش!

بهترین کار شب قدر؛ دعا

فرمود»لیلةالقدرخیرمنالفشهر«؛شبىكهبهعنوانلیلةالقدرشناختهشدهاستومردد
استبینچندشبدرماهرمضان،ازهزارماهبرتروباالتراست.درساعتهاىكیمیایى

لیلةالقدر،بندهمؤمنبایدحداكثراستفادهرابکند.
بهتریناعمالدراینشب،دعاست...احیاءهمبراىدعاوتوسلوذكراست.نمازهم
-كهدرشبهاىقدریکىازمستحباتاست-درواقع
مظهردعاوذكراست.درروایتواردشدهاست
تعبیر به یا عبادت، مغز العبادة«؛ »مّخ دعا كه
رایجماها،روحعبادت،دعاست.دعا یعنی 
چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن؛ در 
واقع خدا را نزدیک خود احساس کردن 
گذاشتن. میان  در  او  با  را  دل  حرف  و 
دعایادرخواستاست،یاتمجیدوتحمید
است؛ ارادت و محبت اظهار یا است،
مهمترین از یکى دعا دعاست. همهاینها
كارهاىیکبندهمؤمنویکانسانطالب
َصالحونجاتونجاحاست.دعادرتطهیر

روحچنیننقشىدارد.

فرصتی برای بهانه ها
یکــىازمهمتریــنامــورىكــهبایــددریــکتشــکیالتتربیتــىمــورددقــتقــرارگیــرد،امــر
ــد ــىمىتوان ــهمرب ــنشــیوههایىاســتك ــسدادنیکــىازبهتری امتحــاناســت.امتحــانپ
بفهمــدمتربــىخــودآنمطلــبوعلمــىكــهبــهاومنتقــلكــرده،آیــابــردلوجــاننشســته
یــاِصرفــاًبحثــىبــودهكــهمطــرحشــدهوراهبــهجایــىنمىبــرد.زیــرامــاایمانــىرابــراى
ــهزندگــىواردشــودوزندگــىرابســازد. ــاًب ــهواقع ــمك ــىودوســتانمانآرزومىكنی مترب

ایمانــىكــهنــهفقــطدرحــرفودلبلکــهبــهعمــلهــمبرآیــد...
خداوندنیزدراینبارهدرسورهعنکبوتمیفرماید:

»أََحِسَب النَّاُس أَْن یْتَكُوا أَْن یُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َل یْفتَُنوَن«عنکبوت/۲

بــاایــننــگاهمی تــوان بــه همــه اتفاقــات کــه در زندگــی مــا رخ می دهــد، بــه عنــوان 
ــه مراحــل  ــد در هم ــه، می توان ــن بهان ــه ای ــی ب ــرد و مرب ــگاه ک ــی ن ــک امتحــان اله ی
زندگــی متربــی، او را در عرصــه امتحــان ببینــد و نواقصــش را رفــع کنــد؛چــهدریــک

مســابقهفوتبــال،چــهآنجایــىكــهغــذاكــممىآیــدوچــهجاهــاىدیگــر...

    مردی در قم
میرزا  او حاج  و  است  مرد خوابیده  قم یک  قبرستان  »در 

جواد آقا تبریزی است.«

ارادت تبریزى ملکى مرحوم به آنچنان خمینى امام
مىورزیدكههنگامبازگشتازپاریسبهایران،درقمبه
قبرستانشیخانرفتهوباكمالتواضعباتحتالحنکعمامه
خویشـباآنكههمیشهدستمالهمراهداشتـغبار
سنگقبراستادرازدودوبهقرائتفاتحهوتالوتقرآن

پرداخت.

در قاب صتویر

امامخامنهاى،1۳۸۴/7/2۹

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــای مناســبتی ای ــد طرح ه ــی توانی ــن بخــش م • در ای
ــر  ــات: شــهادت ســردار رشــید اســالم »دکت ــا موضوع ــای masjednama.ir پوســترهایی ب در تارنم
ــی            ــام حســن مجتب ــر، ام ــه - روز بســیج اســاتید و والدت ســبط اکب ــی چمــران« در دهالوی مصطف

ــت. ــه اس قرارگرفت

کاریکاتور این هفته: 
ولنگاری فرهنگی در عرصه سینما

بـرای آن هـا کـه هـر کاری می کنی بـاز خیال 
می کننـد مـا ضعیف تـر از دشـمن هسـتیم، بایـد 
داسـتان جنـگ بـدر را مـرور کـرد. جنگـىكـه
مسـلمانانبـهظاهـرضعیـف-وبلکهذلیـل-بودند

وبـانصـرتالهـىپیروزشـدند:
َو لََقْد نََصَكُُم اللَُّه ِبَبْدٍر َو أَنُْتْم أَِذلٌَّة َفاتَُّقوا اللََّه 

لََعلَّكُْم تَْشكُُروَن

وخـداشـمارادرجنـگبـدربهرغـماینكـهدر
برابـردشـمنناتوانبودیـد،پیروزكرد؛پـسازخدا

پـرواكنید،باشـدكـهاوراسـپاسبگزارید.
چگونـه؟خیلـىراحت!بـاجنگنابرابـرمالئکه!
مؤمنـان كمـک بـه را فرشـته سـههزار خـدا بلـه،
فرسـتاد،تـازهاگرمسـلمانانبیشتـرازایـنپایهكار
بودنـد،بـهپنجهـزارتـاهـممىرسـید.یعنـىخـدا
تعـارفنـدارد.چه کسـی گفتـه جنـگ بایـد برابر 
باشـد؟ اصـًا در مقابل لشـکر خدا برابـری معنی 
بلکـه میلیون هـا  نـدارد. یـاران خـدا هـزاران و 
و میلیاردهـا برابـر هسـتند کـه اگـر مـا بـه آن ها 
ایمـان بیاوریـم، بـه کمک مـان می آینـد؛ فقط اگر 

مـا ایمـان بیاوریم!

در محضر اهل یبت؟مهع؟

عیونأخبارالرضاعلیه
السالم،ج2،ص:71

براساس:فارس

منالیحضرهالفقیه،
ج1،ص:511

جنگ نابرابر خدا

سوره مبارکه آل عمران
آیه 123

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

به تفکیک جزء و سوره

به صورت آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید


