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ایام ویژه

یکـی از اسـرا کـه بارها با جاسوسـی اش بـرای عراقی ها، سـبب کتک خوردن 
بچه هـا، از جملـه حاج آقـای ابوترابـی شـده بـود، مریض شـد. از شـدت تب 
می سـوخت و نیاز به پرسـتاری داشـت، اما کسـی حاضر نبود به کسـی که این همه 
در حـق دیگـران بدی کرده، رسـیدگی کند. عراقی ها هم گوشـه آسایشـگاه رهایش 

کردنـد. حاجی شـب تـا صبح باالی سـرش نشسـت، مدام 
او را پاشـویه مـی داد و بـه او رسـیدگی می کـرد. اسـیر 

مزبـور وقتـی چشـمانش را بـاز کـرد و دیـد 
حاجـی این گونـه دارد از او پرسـتاری می کند 

از خجالـت سـرخ شـد و پتـو را روی سـرش 
کشـید. صـدای گریه اش آسایشـگاه را پرکرده 
بـود. بعـد از آن شـده بـود مریـد حاجـی. 

حاجـی با محبتـش او را زنـده کرد.

29 سـال اسـت کـه از زمـان ارتحـال جان گداز امـام خمینی  می گـذرد. امامی 
کـه دسـتی بر سـر یتیمان و مسـتضعفان داشـت و با دسـت دیگـر پایه های تخت 
ابرقدرت هـا را لرزانـد. همـه در ابتـدای انقـاب عاشـق امـام خمینـی  بودند. 
تـا لب هـای امـام بـاز می شـد و فرمانـی صـادر می کـرد، جان برکفـان امـام صـف 

می بسـتند و آمـاده جهـاد می شـدند؛ در این بین کسـانی بودند 
کـه عاشـق امـام بودند، امـا به عقیـده ای که امام داشـت 

ایمـان نداشـتند! شـاید برایتـان جالـب باشـد تعـدادی از 
سـردمدارانی کـه فتنـه 88 را بـه راه انداختنـد از همیـن 
عاشـقان بودنـد! آن هـا شـخص امـام را دوسـت داشـتند، 
امـا وقتـی امـام رفـت، به خوبـی از والیت فقیـه کـه رکن 
اساسـی عقیـده امـام بـود پشـتیبانی نکردند. یادمان باشـد 
تاریـخ تکـرار می شـود. چـه بسـیار زبیرها کـه در ابتدا 
از سرسـخت ترین حامیـان والیـت بودنـد، امـا بعد از 

مدتـی جنگـی را علیـه ولّی خـود بـه راه انداختند.
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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
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

عاشق امام یا عقیده امام

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 832

14 خرداد، ارتحال جان سوز حضرت امام خمینی؟ره؟ ، بنیان گذار انقاب اسامی )1368 ش(

منبع: کتاب »حجت االسالم« به نقل از خبرگزاری فارس
درگذشت سید آزادگان حجت االسالم سید علی اکبر ابوترابی

احکام
چون سحری خواب مانده، آن روز را روزه  نمی گیرد!

 در حالی که روزه گرفتن بدون سحری اگرچه 
سخت است، شدنی است.

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

هفته 11   
1 3 9 7 سال 

هفته   11
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

قطارهایـی کـه مـردم از همه جـای آن 
آویـزان هسـتند یـا فقیرهـای کنـار خیابان یا 
شـهرهای کثیـف و شـلوغ، تصویری اسـت 
کـه اغلـب ما از هندوسـتان داریـم. اما توجه 
بـه حمایـت از تولیـد ملـی در ایـن کشـور، 
اوضاع را در کمتر از 40 سـال کاماًل متفاوت 
کرده اسـت. مردم این کشـور که در سـال 
1980 در فقـر و فالکت زندگی می کردند 
و ارزش تولیداتشـان بـه 390 میلیارد دالر 
هـم نمی رسـید، تـا سـال 2015 بـا تولید 
ملـی، بـه ارزش 8000 میلیارد دالر به رتبه 

سـوم اقتصـاد جهانی صعـود کردند!

در این کشـور، خام فروشـی تنها شامل 
10 درصـد از کل صـادرات می شـود کـه آن 
هم محصوالت کشـاورزی اسـت. دولت این 
کشـور 50 درصـد از بودجه توسـعه صنعتی 
را بـه بخش صنایـع کوچک اختصـاص داد. 
از جملـه اقدامـات هنـد بـرای حمایـت از 
تولیـد ملی، حمایت هـای تعرفـه ای از تولید 
ملی، تسـهیل چرخـش سـرمایه های داخلی، 
تمرکـز بیشـتر بـر بخش هـای دارای مزیـت 
و بهره گیـری درسـت از نیـروی متخصـص 

و  فـراوان  و 
ارزان قیمـت 

است.
               

در مسری هبشت
راجع به شب های قدر آمده است که 
انسان باید بداند از ناحیه خداوند 
هیچ مانع و رادعی برای اینکه 

درخواست های بنده را بپذیرد نیست. به 
تعبیر ما، مقتضی، موجود و مانع، مفقود 
است؛ یعنی از ناحیه خدا مفقود است، 

اما از ناحیه بنده چه؟ مهم اینجاست: »لَمْ  
یَْجَعلْ  بَیْنََک  َو بَیْنَهُ  َمنْ  یَْحُجبَْک  َعنْهُ «.1 

از آن طرف درها باز است و هیچ مانعی 
نیست، اما از این طرف، من سنگ هایی 

بر سر راه انداخته ام.

در اینجا این مسئله پیش می آید که اگر 
ما اعتراف کردیم، آیا جواب مثبت است 
یا نه؟ جواب بر طبق تمام روایاتی که 
ما داریم مثبت است... اما یک چیزی هم 
وجود دارد و آن اینکه امشب ما دست 

خالی نیستیم، بلکه یک گوهر گران بها در 
دل دارم و به آن اتکا می کنم و آن حب 
علی است. در خانه علی برویم. 

التماس دعا.
1( خدای متعال بین خودش و تو، واسطه ای، فاصله ای و 

حجابی قرار نداده است.
آیت اهلل مجتبی تهرانی پایگاه اطاع رسانی حوزه

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. 

روزه بدون سحری

اقتصاد مقاومیت

شبیه  شمالی  کره  که  می پرسیدید  دنیا  مردم  از  اگر  پیش  ماه  چند  تا 
چه کشوری است، ایران را نام می بردند. فقط به این دلیل که این کشور به 
ساخت بمب هسته ای اصرار دارد و ایران هم به داشتن این بمب در جهان 
مشهور شده است. آن ها اصاًل این را نمی دیدند که رهبر کره شمالی در هر 
جایی که می نشست و برمی خواست بر ضرورت این کارش تأکید می کرد 
و رهبر انقالب اسالمی از همان اول فتوا داد که داشتن بمب اتم را حرام 
می داند و جمهوری اسامی هرگز دنبال آن نخواهد رفت نه از جهت ترس 

از آمریکا بلکه بر مبنای ادله دینی.

حاال که کره تغییر 18۰ درجه ای داده 
و از نماد مقابله با آمریکا تبدیل به یک 
اتفاق  دو  شده،  دلبسته  وابسته  کشور 
مهم افتاده است: اوالً معلوم شد مقابله 
با استکبار اگر بر مبنای محکم نباشد 
زمین خواهد خورد ؛ ثانیًا همه عالم 
فهمید که تنها محور مقاومت در دنیا 
ایران اسالمی است. کشوری که بدون 
بمب هسته ای قدرتش روزبه روز بیشتر 
می شود و این به خاطر مبنای اعتقادی 

قوی اش است. 

بی واسطه با خداپرستاری از یک فریب خورده

تصویرتان را از هندوستان 
اصالح کنید.
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

شباهت ها و تفاوت های
 ایران و کره شمالی



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

علی علیه السام از مردانی است که هم جاذبه دارد هم دافعه، و جاذبه و 
دافعه او سخت نیرومند است. شاید در تمام قرون و اعصار جاذبه و دافعه ای 
به نیرومندی جاذبه و دافعه علی پیدا نکنیم. دوستانی دارد عجیب، تاریخی، 
فداکار، باگذشت... سایر شخصیت های جهان، با مرگشان همه چیزها می میرد 
و با جسمشان در زیر خاک ها پنهان می گردد، اما مردان حقیقت خود می میرند 

ولی مکتب و عشق ها که برمی انگیزند با گذشت قرون تابنده تر می گردد.

گمان  یافت؟  می توان  کجا  در  را  جاذبه  این 
داشته  نظیری  جهان  در  نمی رود 
شدت  همین  به  علی  باشد. 
دارد،  سرسخت  دشمنان 
به  او  نام  از  که  دشمنانی 
از  علی  می پیچیدند.  خود 
بیرون  فرد  یک  صورت 
است و به صورت یک مکتب 
موجود است و به همین جهت 
گروهی را به سوی خود می کشد 
و گروهی را از خود طرد می نماید. 

آری، علی شخصیت دونیرویی است.

25 سـال از رحلت امام عظیم الشـأن می گذرد، ولی شـور و اشـتیاق 
بـرای شـنیدن دربـاره  او و دانسـتن از او کـم نشـده اسـت؛ مخصوص 
کشـور مـا هـم نیسـت، در دنیـای اسـام بلکه فراتـر از دنیـای اسـام، این 
واقعیـت وجـود دارد... امـام در آن کاری کـه می خواسـت انجـام بدهد، 

بـه توفیـق کامـل دسـت پیـدا 
کـرد، ]اما[ آیـا ایـن کار بزرگ 
ادامـه پیـدا خواهـد کـرد؟ آیـا 
بخش هـای خالـی ایـن جـدول - 
بخش هـای  طبیعـی  به طـور  کـه 
جدول هـای  ایـن  در  خالـی ای 
اجتماعـی و تاریخـی قـرار دارند 
- پُـر خواهـد شـد؟ این بسـتگی 
دارد بـه اینکه من و شـما چقدر 
همـت کنیم؛ مـا چقـدر آگاهی 
نشـان بدهیم؛ ما چقـدر آن خط 
روشـن را مراعات کنیم و در آن 

خـط روشـن حرکـت بکنیم.

در قاب صتویر

ادامه راه با ماست

 )امام خامنه ای، 1393/03/14(

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
ـــن  ـــگ بی ـــن جن ـــدر« اولی ـــزوه  »ب ـــوع غ ـــام ، وق ـــر اس ـــراج پیامب ـــوع: مع ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــوز  ـــال جان س ـــدر، ارتح ـــب ق ـــتین ش ـــرم ، نخس ـــر اك ـــی پیامب ـــه فرمانده ـــر ب ـــام و كف اس
ـــری  ـــه رهب ـــه ای ب ـــی خامن ـــید عل ـــت اهلل س ـــرت آی ـــاب حض ، انتخ ـــی ـــام خمین ـــرت ام حض
ـــه   ـــح مك ـــدر، فت ـــب ق ـــن ش ، دومی ـــن ـــوردن امیرالمؤمنی ـــت خ ـــران، ضرب ـــامی ای ـــوری اس جمه
ـــومین  «، س ـــی ـــام عل ـــن ام ـــه  حضـــرت »امیرالمؤمنی ـــهادت مظلومان ـــام، ش ـــپاهیان اس ـــط س توس
شـــب قـــدر، روز قـــدس، پایـــان تألیـــف ســـه كتـــاب بی نظیـــر اســـامی در فقـــه، فلســـفه و 

ـــت.  ـــه اس ـــرآن قرارگرفت ق

آیا می خواهید بدانید چرا حرام های الهی این 
قدر راحت در جامعه حال شده است؟ از 
بی حجابی بگیر تا روابط نامشروع و حتی 

تجاوز به عنف!

یادمان باشد اگر به مردم نان حالل ندهیم 
آن ها گرسنه نمی مانند! شیطان راه های حرام 
را باز می کند و مردمی که ایمان شان در اوج 
نیست، دنبال او می روند. به همین قاعده؛ اگر 
نظام جنسی اسام را محدود کردیم، شیطان 

نظام جنسی خود را ترویج خواهد کرد.

نظام جنسی اسام ریشه در سه حال دارد:
أَیَُّها النَّاُس إِنَّ اللََّه أََحلَّ لَكُُم الُْفُروَج 

َعَل ثثََلثَِة َمَعاٍن:

 َفْرٌج َمْوُروثٌ  َو ُهَو الَْبَتاُت، َو َفْرٌج َغْیُر َمْوُروٍث 

َو ُهَو الُْمْتَعُة، َو ِملُْك أَیْاَمنِكُْم 

پیامبر اعظم فرمود: ای مردم! خدا سه نوع 
رابطه جنسی را برای شما حالل کرد: 
رابطه ای که از آن ارث می برند و آن 

ازدواجی است که طالق دارد )ازدواج 
دائم( و رابطه ای که ارث نمی برند و آن متعه 

)ازدواج موقت( است و کنیزان.

ما کنیز و متعه را عماًل حرام کرده ایم و 
تنها تک همسری را اسالمی می دانیم. ریشه 

حرام های اجتماعی را 
در حالل هایی بدانیم که 
خودمان حرام کرده ایم!

کاریکاتور این هفته:

بلعیده شدن ده ها 
میلیارد دالر از 
سرمایه کشور از 
طریق قاچاق کاال!

اگر قرار باشد به این گوش و چشم دنیایی 
دل ببندیم، چیزهایی که می بینیم و می شنویم 

بیشتر از دیدنی ها و شنیدنی های حیوانی 
نخواهد بود و این بزرگ ترین جسارت به بشر 
است که در حد حیوان باقی بماند. با همین 
رویکرد است که خیلی حیوان های انسان نما 
فقط جلوی چشمشان را می بینند و قیامتی 

را که به ظاهر مخفی است را انکار می کنند. 
البته این ها یک روزی قیامت را خواهند دید 
و شنید ولی اگر واقعا انسان باشند از همین 
االن آن را درک خواهند کرد؛ چنانچه خدا 

به پیامبرش چنین دستور می دهد:
 َو اْسَتِمْع یَْوَم یُناِد الُْمناِد ِمْن َمکاٍن 

َقریٍب؛ یَْوَم یَْسَمُعوَن 

ْیَحَة ِبالَْحقِّ ذلَِک یَْوُم الُْخُروجِ  الصَّ

و روزی که منادی از جایی نزدیک ندا 
درمی دهد، به گوش باش. روزی که 

فریاد ]رستاخیز[ را به حق می شنوند، آن 
]روز[ روز بیرون آمدن ]از زمین [ است.

راستی شب قدر چه 
صداهایی می شنوید و چه 
چیزهایی را می بینید؟

در محضر اهل یبت
شب قدر چه چیزی را می شنوید؟
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تفریح و درس، هرکدام به جای خود

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

حالل هایی که حرام کردیم!
خانواده مقاومتی ) 44 (
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امـام، وقتـی می بیننـد مـن روزهـای تعطیـل مشـغول درس هسـتم، 
می گوینـد: »به جایـی نمی رسـی؛ چـون بایـد موقـع تفریـح، تفریـح 
کنـی. مـن نـه یـک سـاعت تفریحـم را گذاشـتم بـرای درس و نـه یک 
سـاعت وقت درسـم را برای تفریح گذاشـتم. اگر تفریح نداشـته باشی، 

نمی توانـی خـودت را بـرای تحصیـل آمـاده کنی.«

  سوره قاف، 
آیه ۴1 و ۴2


