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اکثـر رزمنده هـا در نمـاز جماعـت ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـاء شـرکت 
می کننـد ولـی تعـداد شـرکت کنندگان در نمـاز جماعـت صبـح کـم اسـت.

شـهید صیـاد به مـن گفت به همه اعـام کن فردا قبـل از اذان 
صبح در حسـینیه حاضر باشند.

صبح همه در حسـینیه حاضر شـدند و شـهید صیاد بلند 
شـد و گفـت: »برادران، شـما به دسـتور مـن که یک 
سـرباز کوچک جبهه اسالم هسـتم قبل از اذان صبح 

در حسـینیه حاضر شـدید ولی به امـر خدا که 
هـرروز صبـح با صدای اذان شـما را به نماز 

جماعـت می خواند، توجـه نمی کنید!«

قاضـی یـک دادگاه محلـی آلمـان موسـوم بـه میکونـوس، در یـک محاکمـه 
جنجالـی سیاسـی، مسـئوالن ایـران را، متهـم بـه دخالـت در قتل یـک مخالف این 
کشـور در آلمـان کـرد و چهـار دیپلمـات  ایرانـی حاضـر در ایـن کشـور را اخراج 
کـرد. در یـک اقـدام سیاسـی دیگـر، اروپایی هـا سـفیران خـود را از ایـران خـارج 
کردنـد. در مقابـل رهبـر معظـم انقالب بـا تأیید بر مواضع رسـمی ایـران و با 
توسـل به سـه گانه  عزت، حکمت و مصلحـت، از دولت خواسـتند تا »باکمال 
قـدرت« عمـل کند. بدیـن ترتیـب دولـت ابتـدا دیپلمات هـای آلمانـی را اخراج 
و سـپس سـفرای خـود را از کشـورهای اروپایـی فراخوانـد و پیش بینـی کـرد کـه 

سـفرای اتحادیـه اروپا، منفعانه بـه ایران 
بازخواهنـد گشـت. در عمـل نیـز چنیـن 
شـد و در حـدود ده مـاه بعد، سـفرای 
اتحادیـه اروپـا دسـت از پـا درازتر، به 
تهـران بازگشـتند؛ اما به تدبیـر رهبری، 
سـفیر آلمـان بعـد از همه بـا فضاحت 

بیشـتری وارد کشـور شد.
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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 

دادگاه میکونوس

leader.ir استفتائات جدید از دفتر آیت اهلل العظمی خامنهای، سایت

22 فروردین، فراخواندن سفرای اروپایی از تهران در پی حوادث دادگاه میكونوس )1376 ش(

احکام

اعتکاف امسال هم قسمتش شده می خواهد سه روز روزه بگیرد.

 تا وقتی که روزه قضا بر گردن اوست، نمی تواند نیت روزه مستحبی
m بکند.  a s j e d n a m a . i r

هفته 04   
1 3 9 6 سال 

هفته  04
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

شـعار امسـال نشـان داد، جنـگ 
اسـت.  کشـور  اولویـت  هنـوز  اقتصـادی 
رهبـری که حاضر اسـت جانـش را برای 
فرهنـگ فـدا کند، هنـوز که هنوز اسـت 
نـوک پیـکان انقـاب را مسـئله اقتصـاد 
می داند. اینکه هر سـال شـعارهای اقتصادی 
تکـرار می شـود، معنایـش ایـن اسـت که آن 
همت جهـادی الزم که بتواند مسـئله را حل 
کنـد و مسـیر را بـاز، هنـوز کمرنگ اسـت. 

در ایـن راسـتا نقـش مردم و مسـئوالن 
هر دو پررنگ اسـت اما بیدار کردن مسـئوالن 
کاری بـس سـخت تر اسـت، چـرا کـه آنهـا 
توهـم دانایـی دارنـد. این توهم باعـث نادانی 
و ایـن نادانـی باعـث کاهلـی و بی انگیزگـی 
مسـئوالن برای حل مشـکالت از راه صحیح 

آن، یعنـی اقتصـاد مقاومتی می شـود. 

نـدارد  تمامـی  کـه  دشـمن  جنـگ 
نشـوند،  بیـدار  مسـئوالن  کـه  مادامـی  امـا 
سـال های  بـر  اقتصـادی  نامگذاری هـای 

داشـت. خواهـد  ادامـه  جدیـد 
خوابنـد،  مسـئوالنمان  کـه  حـاال 
وظیفه مردم سـنگین تر اسـت. هم باید در 

جبهه اقتصـادی جهاد 
کنند و هم مسـئوالن 
را بیدار. و صــدالبته 

مسئـولــی را 
کــه بیـــدار 
 ، د نمی شــو

بایــد کنــار گذاشت.

میانبری برای نمره دهی به نامزدهای انتخابات
جهاد ادامه دارد...

در مسری هبشت
دیگـه کم کـم داریـم وارد نیمه مـاه رجب 
می شـویم حیف اسـت که در این ماه روزه 
نگیریـم؛ آن هـم بااین همه ثوابی کـه دارد:

از رسـول خدا روایت شـده اسـت: کسـی  
که یـک روز از مـاه رجـب را روزه  بدارد، 
مسـتحق خشـنودی بـزرگ خـدا می شـود و 
خشـم حـق از او دور و دری از درهـای دوزخ 

بـه رویش بسـته می شـود.

بازهم هسـت: از حضرت موسی بن جعفر 
روایت شـده اسـت: هـر کـس یـک روز از ماه 
رجـب را روزه بگیـرد، آتـش جهنم یک سـال، 
از او دور شـود و هـر کـس سـه روز از آن را 
روزه بگیـرد، بهشـت بر او واجـب می گردد.

دیگر چه می خواهی؟ بسم اهلل...

سعی کنید خودتان هم رسانه باشید هم با 
گفتارتان و هم با عملتان.

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. 

محمد     در تارنمای سنگرمحله
با سالم ما که هر هفته دانلود می کنیم و کلی هم استفاده 
می بریم ولی هیچ موقع نظر ندادم و تشکر نکردم . اینو به 
پای نامطلوب بودن کارتون نذارید بلکه به پای بی معرفتی 

ما بگذارید. کارتون خیلی درسته.  التماس دعا

روزه قضا در اعتکاف

راوی: امیر مسلم بهادری/ منبع: سایت خبرگزاری فارس
كل نیروهای مسلح )1378 ش( 21 فروردین، شهادت امیر سپهبد »علی صیاد شیرازی« جانشین ستاد 

اقتصاد مقاومیت

را  نامزدی  معیارهای کلی  ادعا  نیست که در مرحله  احتماالً کسی 
نپذیرد. از التزام به والیت فقیه گرفته تا حمایت و حفاظت از کیان ایران و اسام.

اصاًل شاید با معیار »دوستی با خودی ها« خیلی نتوان نتیجه ای گرفت و 
اینجا معیار »دشمنی با دشمنان« بهتر خودش را نشان دهد. به همین دلیل است 
که گاهی »تبری« در دین هم پررنگ تر از »تولی« مطرح شده، چرا که اهل محبت 
کم نیستند ولی تعداد کسانی که پشت علی نماز می خوانند و سر سفره معاویه 

غذا می خورند، بیشتر است!

معلوم  »دشمن«  جایگاه  اگر 
از  سؤال  بزرگ ترین  بود،  شده 
را  دشمن  که  بود  این  نامزد  هر 
چه کسی می داند و چه برنامه ای 
فقط  را  دشمن  اگر  دارد؟  برایش 

یا این  رژیم صهیونیستی دانست و 
که او را در حد عربستان سعودی پایین 

آورد، باید به دشمن شناسی اش شک کرد. 
اما اگر فهمید که بزرگ ترین دشمن آمریکا 

اگر  پرسید.  برنامه اش  از  باید  تازه  است، 
همچنان از اعتماد و مذاکره 

از  باید  می کرد،  طرفداری 
او خداحافظی کرد ولی اگر 

اهل ایستادگی بود، تازه می شود نامزد مطلوب انتخابات. 

روزه ماه رجبنـماز جمـاعت صبــح
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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
تمرین مراقبت از خود بکنید

گاهی کارِ خوب را اگر افرادِ معتبر و معتمِد محل انجام دهند کار خوب تبدیل 
به کارِ خوب تر می شود! دید و بازدید از خانواده های شهدا و جانبازان یکی 
از همان کارهای خوبی است اگر امامِ جماعِت مسجِد محل انجام دهد، آن را 

تبدیل به کار خوب تر می کند.

هر هفته با اهالی مسجد قراری بگذاریم یک جعبه شرینی ای هم خریداری کنیم 
به این خانواده های معزز سری بزنیم و از آن ها دلجویی بکنیم. تازه اگر مشکلی در 

زندگی شان دیدیم حتی تا جایی که می توانیم آن را رفع کنیم. این 
کار را امام جامعه ما، از حضرت امیرالمؤمنین

 گرفته تا رهبر انقاب 
می کنند.  ادا  زیبا  خیلی 
ما هم می توانیم به اندازه 
وسعمان به این جریان 

مبارک کمک کنیم.

پدیـده  اعتـکاف یکـی از رویش های انقالبی اسـت؛ مـا اول انقاب 
ایـن چیزهـا را نداشـتیم... ایـن پدیـده  عمومـی؛ این کـه ده ها هـزار نفر در 
مراسـم اعتـکاف شـرکت کنند، آن هم اغلـب همه جوان، جـزو رویش های 

انقاب اسـت.

توصیـه  من این اسـت کـه در این 
سـه روزی کـه شـما در مسـجد 
هسـتید، تمریـن مراقبـت از خود 
بکنید؛ حـرف که می زنیـد، غذا که 
می خورید، معاشـرت کـه می کنید... 
در همـه  ایـن چیزها مراقب باشـید 
رضـای الهی و خواسـت الهی را بر 
هوای نفسـتان مقدم بدارید؛ تسـلیم 
هـوای نفـس نشـوید. تمریـن ایـن 
چیزهـا در ایـن سـه روز می توانـد 
درسـی باشـد برای خود آن عزیزان 
و بـرای ماهـا کـه اینجا نشسـته ایم.

مـزدوران بعثـی آیـت اهلل صـدر را بـه علـت مبـارزات اسـامی ایشـان 
دسـتگیر کـرده بودنـد. در سـازمان امنیت بغداد، از او خواسـتند که دسـت 
از پشـتیبانی انقـاب اسـامی بـردارد و مـردم عـراق را تحریـک نکند؛ اما 

داد: شـجاعانه جواب 
»مـن یـک مسـلمانم و در برابـر سرنوشـت همـه مسـلمانان جهـان _ و 
نه تنهـا عـراق و ایـران _ مسـئولم. باید به وظیفه شـرعی خـود عمل کنم 
و وظیفـه شـرعی منحصـر به ایران و عراق نیسـت. حمایـت از انقالب 

اسـالمی ایـران و رهبـری آن هـم یـک وظیفه 
شـرعی است!«

 همـان روز خانـم بنت الهـدی صـدر، بـه 
ایـراد یـک سـخنرانی در حـرم امـام علـی
 پرداخـت و از مـردم خواسـت کـه بـه 
خیابان هـا بریزنـد. رژیـم مجبور شـد که 

آیـت اهلل صـدر را آزاد کنـد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1389/04/03( 

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

  masjednama.ir در تارنمای
ـــدی«، والدت  ـــرش »بنت اله ـــر صـــدر« و خواه ـــید محمدباق ـــت اهلل »س ـــد آی ـــم مجاه ـــهادت عال ـــا موضوع:ش ـــترهایی ب پوس
ـــی«،  ـــید مرتضـــی آوین ـــم »س ـــل قَلَ ـــهیدان اه ـــید ش ـــد و س ـــد متعه ـــهادت هنرمن ـــه «، ش ـــی، جواداالئم ـــام محمدتق »ام
ـــام  ـــان »ام ـــامی« به فرم ـــاب اس ـــكن انق ـــاد مس ـــیس »بنی ـــد و تأس ـــاب ص ـــاح حس ـــته  ای، افتت ـــرژی هس ـــی ان روز مل
ـــاد پیشـــوای  ـــای مســـلح، می ـــاد شـــیرازی« جانشـــین ســـتاد كل نیروه ـــی صی ـــر ســـپهبد »عل ـــی «، شـــهادت امی خمین
ـــكاف،   ـــام اعت ـــب« و ای ـــای 14 13 و 15 رج ـــض »روزه ـــاز اَیامُ البی «، آغ ـــی ـــام عل ـــن ام ـــلمانان »امیرالمؤمنی اول مس

ـــت. ـــه اس ـــری؟س؟« ، قرارگرفت ـــب كب ـــرت زین ـــب »حض ـــم، ام المصائ ـــه  بنی هاش ـــات عقیل وف

خیلـی بد اسـت کـه در جامعه اسـالمی 
دربـاره »نهـب« و »چپاول« حـرف بزنیم 
و بدتـر از آن، ایـن اسـت کـه در جامعه 
چنیـن افـرادی وجود داشـته باشـند! اما 
چـه می شـود کـرد کـه اخبـار سـه هـزار 
میلیاردی و هشـت هزار میلیاردی و بیشـتر 
و کم تر، روزبه روز بیشـتر و بیشـتر می شـود 
کار گذشـته  از  کار  کـه  می دهـد  نشـان  و 
اسـت. کاش از دوران بچگـی بـه مـا یـاد 

داده بودنـد کـه:

َمِن انَْتَهَب نُْهَبًة َفلَْیَس  ِمنَّا 

پیامبـر اعظم : هرکس امـوال مردم را 
تـاراج کند، از ما نیسـت.

ایـن کارهـا را می کننـد  شـاید آن هـا کـه 
دیگـر دیـن داری و اهل بیتی بودن برایشـان 
مهـم نباشـد. شـاید هـم ظاهـر دیـن داری 
برای خودشـان دسـت و پـا کرده انـد. اگر 
از کودکـی اهل بیتـی بـار آمـده بودند، 

اآلن وضعیـت این گونـه نبـود.

کاریکاتور این هفته: 

سه هزار بیکار

 با مدرک دکترا

 در تهران

لطفـاً نگوییـد »بی سـواد«؛ نمی شـود کـه 
پیامبـر مـا بی سـواد باشـد. بـه پیامبـری که 
هـم در فضـل و اخـاق و هـم در ورزش و 
علـم و... باالتریـن فرد و تواناتریـن آن ها بود، 

اصـًا »بی سـوادی« نمی چسـبد. 

وقتـی  حافــظ  کــه  اسـت  همیــن  بـرای 
سـخن  دلربـا  پیامبـر  آن  از  می خواهـد 
بگویـد، بـه  زیبایـی می گویـد: »نـگار من که 
بـه مکتـب نرفـت و خط ننوشـت، بـه غمزه 
مسـئله آموز صـد مدرس شـد!« غمـزه یعنی 
اشـاره با گوشـه چشـم. یعنـی این پیامبر که 
خـودش از انسـانی آموزش ندیـد، با یک 
گوشـه چشـم صدها و هـزاران انسـان را 

آمـوزش داد.

حـاال باید ایـن ویژگی را در خـود قرآن دید 
تـا قبـول کنیـم که یکـی از جنبه هـای اعجاز 
پیامبـر  بـودن  قـرآن همیـن درس ناخوانـده 

اسـت: اعظم 
َو ما کُْنَت تَْتلُوا ِمْن َقْبلِِه ِمْن ِکتاٍب َو ال تَُخطُُّه 

ِبَیمیِنَک إِذاً الَْرتاَب الُْمْبِطلُوَن 

و تو هیـچ کـتابی 
را پیـش از این 

نمی خوانـدی و با 
دسـت خود ]کتابی[ 

نمی نـوشـتی، 
وگرنه باطل اندیشان 

قطعـًا به شـک 
می افتادند.

خودی های اهل بیت )37( 

امان از اهل چپاول

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )9(

معجزه پیامبر درس ناخوانده
کار خوب یا کار خوب تر

سوره عنکبوت ،    
آیه 48

منبع: سایت سیره علما
19 فروردین، شهادت عالم 

مجاهد آیت اهلل »سید محمدباقر صدر«
 و خواهرش»بنت الهدی« )1359 ش(

عمل به وظیفه شرعی در وسعت 
جهان اسالم
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