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یادیاران

ایام ویژه

پـدرم بـرای تبلیـغ دیـن و آگاه نمودن مـردم به جنایـات رژیم پهلوی بیشـتر اوقات 
بـه شهرسـتان های اطـراف تهـران می رفـت. یكـی از شـب ها تصمیـم گرفـت بـه 
منطقـه »پارچیـن« بـرود اما وسـیله ای پیدا نكرد. قرار شـد بـا موتور به آنجـا برویم. 

در میـان راه در حالی كـه هنـوز مسـافت زیـادی تـا روسـتا 
بـود، موتـور خـراب شـد. در تاریكی شـب پیاده بـه طرف 
روسـتا رفتیـم. آن شـب حتی نور مـاه هم نمی تابیـد. مقداری 
از راه را رفتیـم. پـدرم گفـت: »من یك صلوات می فرسـتم و 
تو هـم موتور را روشـن كن، ان شـاء اهلل روشـن می شـود.« 

با صلوات پدر موتور روشـن شـد. آن شـب پدر سخنرانی 
مفصلـی كـرد و صبـح روز بعـد بـا همـان موتـور بـه 

بازگشـتیم. تهران 

غـزوه بـدر نخسـتین مقابله سـپاه اسـام بـا سـپاه كفر بـود. در این نبـرد كفار 
از نظـر اسـلحه و مهمات بر مسـلمانان برتری داشـتند و تعدادشـان نیـز تقریبًا 
سـه برابر سـپاه اسـام بـود. امـا مسـلمانان خـدا را داشـتند و بـا ایمـان بـه او به 
میـدان آمـده بودند. مشـركان جنگ را آغاز كردند و مسـلمانان به وسـیله امدادهای 
خداونـد بـه صورت هـای مختلف مانند نـزول بـاران و فرشـتگان و انداختن رعب 

در دل كفـار پیروز میدان شـدند. 

 و ایـن وعـده همیشـگی خداسـت كـه هركـس بـا او باشـد و در راه او 
اسـتقامت كنـد بـه پیـروزی خواهـد رسـید و بینـی شـیطان و اسـتکبار را به 

خـاک خواهد. چیـزی كه مـا در دفاع مقدس 
اسـرائیل  بـا  حـزب اهلل  جنـگ  و 
دوبـاره آن را تجربـه كردیـم و بـا 

وجـود امكانات و نفـرات كمتر، 
در نبـرد بـا اسـتكبار و شـیطان 
بـزرگ، پیـروز میـدان شـدیم.
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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 

سه برابر ما بودند

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 357

وقوع غزوه  »بدر« به فرماندهی پیامبر اكرم )17 رمضان 2 ق(

احکام
خوشــی  بــوی  هــم  همین طــوری  روزه دار  دهــان 
بهانــه روزه  بــه  این كــه  بــه حــال  نمی دهــد وای 

ــد. ــم نزن ــواک ه مس

 اگــر از فرورفتــن آب دهــان آغشــته بــه خمیردنــدان و 
mیــا آب جلوگیــری كنــد، مســواک زدن بامانــع اســت.  a s j e d n a m a . i r

هفته 13   
1 3 9 6 سال 

هفته   13
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

سـود سـپرده های بانکـی اگـر زیـاد 
باشـد، مـردم پول هـای خـود را بیشـتر بـه 
بانک هـا می سـپرند. دولت هـا معمـوالً این 
کار را می کننـد تـا با کـم کـردن نقدینگی، 
تـورم را کنتـرل نماینـد. امـا تـورم پاییـن 
همیشـه نشـانه خوبـی بـرای اقتصـاد یـک 
کشـور نیسـت. اگر تورم پایین در کشور 
بـه علـت بـاال بـودن نـرخ سـود بانکی 
باشـد، نتیجـه کاهـش تولیـد و افزایش 
بـی کاری خواهد بـود. چرا کـه پول های 
مـردم بـه جـای سـرمایه گذاری در بورس 
یـا در تولیـد، بـه بانک هـا روانـه می شـود. 
مـردم جرئـت نمی کننـد کسـب و کار 
جدیـد ایجـاد کنند که سـود آن کمتر از 
نرخ سـود بانـک باشـد. چـون می  توانند 
بـدون زحمت پول را در بانـک بگذارند و 

سـود بیشـتری ببرند. 

متأسـفانه دولت هم همه چشم امیدش 
رونـق  بـرای  خارجـی  سـرمایه گذاری  بـه 
کسـب و کار اسـت کـه در ایـن چنـد سـال 
علـی رغـم تالشـش، کاهـش 300 درصدی 
داشـته و حاال از ترس نارضایتی مردم حاضر 

نیسـت نرخ 
را  سـود 
هـش  کا

دهد.

ک تر از سند 2030 سود باالی بانک =  بی کاریخطرنا

در مسری هبشت

»شب قدر آن شبی است كه در طول سال، 
شبی به خوبی و فضلیت آن یافت نمی شود، 

و عمل در این شب از عمل در طول 
هزارماه بهتر است، و تقدیر امور سال در این 

شب صورت می گیرد.«1
باالخره بهترین شب های بهترین ماه خدا 

رسید. در این شب ها قرار است تقدیر سالمان 
به دست امام زمانمان برسد. امام زمان هم كه 
همه جوره با ما راه می آید تا بهترین تقدیر 
را برای ما بنویسد، ولی برای اینکه بهترین 
تقدیر برایمان نوشته شود خودمان هم باید 
سنگ تمام بگذاریم. برای مثال سعی كنیم 
اعمال این شب ها را با توجه انجام دهیم. 

اعمال هم به صورت تفصیلی در مفاتیح الجنان 
آمده است. تنها چیزی كه نیاز است یك 

همت بلند و یك یاعلی گفتن است...
مفاتیح الجنان

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. 

سام و عرض ادب خدمت دست اندركاران این سایت 
عالی ... امیدوارم همیشه موفق و موید باشید واقعا به 
دردمان میخورد مطالب این سایت شما، اجركم عنداهلل

مسواک در حال روزه

منبع: یادنامه شهدای 57 به نقل از سایت شهید آوینی
20 خرداد، شهادت آیت اهلل »سید محمدرضا سعیدی« در زندان رژیم پهلوی )1349 ش(

اقتصاد مقاومیت

از قبل انتخابات كه موضوع 2030 مطرح شد، حرف و حدیث ها 
حول این محور بود كه كدام بندهایش بد است و كدام ها خوب. وقتی كه 
دیدند نمی توانند بدی هایش را انكار كنند، گفتند این سند الزام آور نیست. بعد 

هم شروع كردند به بزرگ كردن خوبی هایش.

عجیب است! چرا شترسواری دوال دوال؟ اصًا بحث سر بندهای خوب 
و بد بود مگر؟ رهبری كه این موضوع را مطرح كردند، به چه چیزی نقد 
كردند؟ هم جنس بازی و آموزش های جنسی به كودكان؟ نه! مسئله این بود كه 
اصًا چرا باید چنین سندهایی امضا شود؟ مگر ما سندهای باالدستی نداریم؟ 
حقوق  و  غربی ها  دهان  به  باید چشم مان  كه  عقب افتاده ایم  این قدر  ما  مگر 

بشری هایی باشد كه از مبنا تا انتهایشان را بر مخالفت با دین ما چیده اند؟

نه؛ مسئله بند الف و ب نیست. مسئله این است كه یکی باید به آقایان 
دولتی ها بفهماند تعامل با دنیا با نوكری و دهان بینی فرق می كند. لطفًا كمی 

بیش تر از قبل به كشور و دین تان اعتماد داشته باشید. 

برکت صلوات
شبی که هزار شب می شود

 

کریم
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
شب همنشینی خاکیان با 

فرشتگان آسمانی
ان شاءاهلل خدا نمازجماعت خوان ها را زیاد بفرماید. هر چند وقت یک بار، خبر 
درگذشت یكی از رفقای مسجدمان را می دهند. البته سن ها باال رفته و دیگر رمقی 
هم نمانده. دور هم كه جمع می شویم؛ می گوییم خدا فانی را بیامرزد اینجا 
می نشست، او هم رفت. تعداد خیلی كمی در محل اهل نماز جماعت مانده اند... 

در دل می گوییم: »خدایا نمازجماعت خوان ها را زیاد بفرما...«

ناگهان یاد صحنه ای می افتیم كه چه طور چند روز پیش دل نوجوانان محل را 
شكستیم و آن ها را به خاطر بازی و كمی سر وصدا از مسجد بیرون انداختیم! ای 
كاش كمی آرام تر با آن ها برخورد می كردیم. حاال هم مسجد خالی است و هم 

آن ها دیگر رقبتی به نماز جماعت و مسجدی شدن ندارند...
خدایا نماز جماعت خوان ها را به واسطه رفتار ما كم نفرما!

ماه رمضان فرصت بسـیار اسـتثنایی و بزرگی اسـت كه به لطف خدای 
متعـال امسـال هـم ایـن فرصـت بـه مـا داده شـد كـه بتوانیـم در ایـن ماه 
مبـارک بر سـر سـفره  ضیافت الهی حاضر بشـویم. این فرصت اسـتثنایی 
در طـول سـال نظیر نـدارد. در مـاه رمضان بـرای مـا خاكیـان و زمینیان 
چـه سـعادت بزرگـی اسـت كه بـا مائكـه  الهی و بـا روح امین همنشـین 

بشـویم: »تنـّزل المائکة والـّروح فیها باذن 
ربّهـم«. لیلةالقـدر در مـاه رمضـان، 

خاكیـان  همنشـینی  شـب 
مـأ  فرشـتگان  بـا 

عاست. ا

ایشـان وقتـی می دیدنـد كه نظر یا عملی درسـت اسـت، فـوراً آن را 
بازگـو می كردنـد؛ حتی اگـر قبًا خودشـان نظر دیگری داشـتند. روزی 
نظـری دربـاره فرعی فقهی داشـتم و حضرت اسـتاد در آن بـاره نظر دیگری 
داشـتند. فـردای آن روز تـا من وارد دفتر شـدم، ایشـان فرمودند: »نظر شـما 

درسـت بود.«

واقعاً این ویژگی، صفتی حسـنه بود. امروز شـاید 
كمتـر فـردی را یافت كه در نـزد كوچك تر از 

خودش این گونه رفتار كند.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1383/08/24(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت ــد چن • در ایــن بخــش می توانی
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت

ـــام  ـــر، ام ـــبط اكب ـــان و مســـتضعفان ، والدت س ـــه محروم ـــك ب ـــه كم ـــا موضوع:هفت ـــترهایی ب پوس
ـــی  ـــات ایران ـــری( دیپلم ـــد منتظ ـــری« )مجی ـــول منتظ ـــرادر »رس ـــهادت ب ، ش ـــی ـــن مجتب حس
ـــار  ـــدر شـــعر انقـــاب« و ســـراینده آث ـــد ســـبزواری، »پ ـــن ، درگذشـــت حمی در بوســـنی و هرزگوی
ـــه   ـــهادت مظلومان ـــدر ، ش ـــب ق ـــن ش ـــدس ، دومی ـــاع مق ـــاب و دف ـــی دوران انق ـــهور و ماندن مش

ـــت. ـــه اس ـــه ، قرارگرفت ـــی در كوف ـــام عل ـــن ام حضـــرت امیرالمؤمنی

،آیه 24   محمد

این روایت را به نقل های مختلف شنیده ایم:
إنی قد تركت فیكم أمرین لن تضلوا بعدی ما إن 

متسكتم بهام- كتاب الله و عرتتی أهل بیتی فإن 

اللطیف الخبیر قد عهد إلی أنهام لن یفرتقا حتى 

یردا علی الحوض 

: به راسـتی مـن در میان  پیامبـر اعظـم
شـما دو چیـز به جـا می گذارم كـه هرگز 
پـس از مـن، گمـراه نشـوید تـا بدان هـا 
چنـگ زنید: كتـاب خدا و عتـرت خودم 
كـه خانـدان من اند، زیـرا خـدای لطیف 
و نازک بیـن و آگاه بـه من سـفارش كرده 
كـه آن هـا از هـم جـدا نشـوند تـا سـر 

حـوض بر مـن وارد شـوند.

كـه  امیرالمؤمنیـن  شـهادت  ایـام  در  امـا 
قـرآن  نـزول  و  قـدر  شـب  بـا  هم زمـان 
اسـت، بایـد به خودمـان یـادآوری كنیم كه 
نـه قـرآن كار اهل بیـت را می كنـد و نـه 
اهل بیـت كار قرآن را. اگرچـه حقیقت هر 
دو بـه یک نـور برمی گـردد، بـرای هدایت 
نمی شـود به یكی بسـنده كـرد. برای همین 
پیامبر آن دو را به دو انگشـت سـبابه كه 

كامـًا شـبیه هم 
تشـبیه  هسـتند 
به  نـه  كــردند 

انگشـت  دو 
كــنار هم.

تروریسم
 ملیت ندارد
 و یک معضل
 جهانی است

کاریکـاتور این هفته:

از شـب قـدر زیاد گفته ایـم و شـنیده ایم ولی 
كم تـر بـه معنـای واقعـی آن دقـت كرده ایـم. 
بـه  مسـتقیماً  را  »قـدر«  كـه  آن  جـای  بـه 
»اندازه گیـری« برگردانیـم، بهتر اسـت به اصل 
معنایـش دقـت كنیـم كـه از »اعمـال قدرت« 
می آیـد. یعنـی شـب قدر، شـبی اسـت كه 
خـدا اعمال قـدرت می كنـد و به واسـطه 
ایـن اعمـال قدرت، انـدازه هر كـس و هر 

می شـود. مشـخص  چیز 

تعییـن  امشـب  كـه  چیـزی  مهم تریـن  امـا 
می شـود، چیسـت؟ قـرآن. همانـی كـه علـم 
اولیـن و آخریـن در آن اسـت و تقدیـر همـه 
كـس به پذیرش یـا عدم پذیرش آن بسـتگی 
دارد. آری امشـب، همـه چیـز مشـخص 
می شـود و قـرآن نیـز از اجمـال به تفصیل 

درمی آیـد.
إِنَّا أَنْزَلْناُه فی  لَْیلٍَة ُمبارَکٍَة إِنَّا کُنَّا ُمْنِذریَن، 

 فیها یُْفرَُق کُلُّ أَْمٍر َحکیٍم 

ما آن را در شبی فرخنده نازل كردیم، 
]زیرا[ كه ما هشداردهنده بودیم. در آن 

]شب[ هر ]گونه[ كاری ]به نحوی[ استوار 
فیصله می یابد.

چـه شـبی مهم تر از امشـب بـرای اینکه ما 
برگردیـم به قـرآن و 

كنیـم  آشـتی 
كتاب  ایـن  با 

؟ ا خد

قرآن و عترت؛ 
دو چیزند نه یکی!

در محضر اهل یبت
          شب اعمال قدرت خدا

خدایا نمازجماعت خوان ها را کم نفرما

منبع: شیعه آناین
26 خرداد، درگذشت آیت اهلل العظمی 
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