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تدبر، راه تام رسیدن به معجزه قرآن

کشیدن سیگار ممنوع

حرکت بر روی ِریل انقالب

در جستجوی گمنامی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

صـادق وصیـت کـرده بـود که بعد از شـهادتش و در مراسـم تشـییع سـیاه نپوشـم و 
سـفید بـه تن کنـم. می گفـت بـرای تشـییع کننده هایش که بسـیار هم عظیـم حضور 
داشـتند، لبخنـد بزنـم و قـوت قلبشـان باشـم. در مراسـماتش بـه تأکیـد می گفـت: 

»به جـای خرمـا شـیرینی پخش کنیـد و سـر تشـییع کنندگانم نقـل 
بپاشـید.« از مـن خواسـتند در جمـع گریه نکنـم و زینب وار 
بایسـتم. خواسـت تـا ادامه دهنده راهش باشـم. خواسـت تا 
عاشـق والیت فقیـه باشـم و بر ارادت و عشـقش بـر امام 

خامنـه ای تأکید داشـت.

همیشـه بـه مـن می گفـت: »خانـم! دعا کـن یک جوری 
شـهید بشـوم که حتی ذره ای از زمین را اشـغال نکنم.« 
و مـن می گفتـم: »نـه مـن از خـدا می خواهـم کـه یک 

مـزاری از تـو برای مـن بماند.«

بعـد از اجالسـیه کِلِرمـون، مسـیحیان بـرای بازپس گیـری بیت المقـدس به راه 
افتادنـد. آن هـا ایـن مرتبـه عـالوه بـر تـدارک مالـی و نظامـی از اختـالف  دول 
اسـالمی هـم اسـتفاده کردند و بـا برخی از آن هـا قراردادهایی بـرای کمک منعقد 
نمودنـد. سـرانجام مسـیحیان بیت المقـدس را تصـرف کردنـد و در آن جـا همـه، 
حتـی شـیرخوارگان را بـه خاک و خون کشـیدند. این شکسـت برای مسـلمانان 
نتیجـه اختـالف بیـن آن ها و اعتمـاد به بیگانه بـود. چیزی کـه اآلن آمریکا و 
اسـرائیل بـه دنبـال آن هسـتند و نمونه جدید آن هم تشـکیل ناتو عربی توسـط 

آمریـکا و عربسـتان بـه بهانـه مبارزه با تروریسـم علیه ایران اسـت؛ 
فکـری کـه نتیجـه آن تضعیـف 

اسـت.  به طورکلـی  مسـلمانان 
البتـه به جـز نوکـران سـینه چاک 

از  بسـیاری  منطقـه،  در  آمریـکا 
کشـورهای عربـی این موضـوع را 

ناتـو  ایـن  بـه  و  کرده انـد  درک 
نشـدند. ملحق 
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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 

تفرقه بینداز و حکومت کن

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش مبطالت روزه

6 ژوئن، محاصره بیت المقدس توسط صلیبی  ها )1099 م(

احکام

روزه می گیرد ولی ســیگارش را هم می کشد! 

ــان  ــن زم ــیدن در ای ــیگار کش ــه س ــد ک ــد بدان بای
)بنابــر احتیــاط واجــب( ممنــوع اســت.

m با تشکر! a s j e d n a m a . i r

هفته 12   
1 3 9 6 سال 

هفته   12
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

مـاه رمضـان کـه آمـده، بهانـه پیـدا 
کـرده تـا روزهـا کمتـر کار کنـد! دیرتر به 
محـل کار بـرود و زودتـر برگـردد. کیفیت 
بیشـتر  و  کـرده  پیـدا  تنـزل  هـم  کارش 
مشـغول چـرت زدن و خمیـازه کشـیدن 
اسـت تـا تـاش کـردن و کسـب روزی. 
سـریال های  دیـدن  بـه  هـم  شـب هایش 
اگـر  می گـذرد.  الکـی  کارهـای  و  آبکـی 
بخواهـی تذکـری هم بـه او بدهی، سـریع 
و  اسـت  »ال«  روزه دار  خـواب  می گویـد 

نفـس کشـیدنش »بـل«!

امـا مـاه مبـارک رمضـان اتفاقـًا، مـاه 
مبـارزه با نفـس و کار جهادی اسـت. قرار 
بـود با سـختی دادن بـه خـود و فاصله 
نزدیک تـر  خـدا  بـه  دنیـا،  از  گرفتـن 
شـویم، نـه  آن کـه از هـوس خـوردن و 
آشـامیدن مان بکاهیـم و بـه هوس هـای 
بیفزاییـم! آیـا آن خدایـی کـه  دیگرمـان 
روزه را واجـب کرده، کـم کاری را به بهانه 

می پذیـرد؟  روزه 

در این برهه حسـاس که کشور نیازمند 
»کار« و »تولیـد« اسـت، هرگـز نبایـد به بهانه 

دیـن داری »تنبلی« و »کـم کاری« کرد. 

رمضان، فرصتیامام، مخالف سیاست های فوتبالی!
 برای کار جهادی

در مسری هبشت
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خدایا بدی حال ما را به خوبی حال
 خودت تغییر بده...

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. 

باسالم خیلی خیلی عالی بود دست همگی درد 
نکنه و ان شاء اهلل همگی در راه دین شهید شوید.

کشیدن سیگار ممنوع

راوی: همسر شهید
منبع: هفته نامه نه دی به نقل از سایت عصر انتظار/ شهید مدافع حریم اهل بیت صادق عدالت اکبری

اقتصاد مقاومیت
حسی که در انتخابات و مخصوصاً بعد از اعالم نتایج به جامعه دست 
می دهد، حس بعد از شهرآوردهای فوتبالی است. نه از جهت برنده و بازنده 
که آن در همه بازی ها و رقابت ها وجود دارد، بلکه از جهت رفتار طرفداران و 
حتی خود رقیب ها با هم بعد از انتخابات. آن هایی که رأی بیشتری آورده اند، به 
غایت خوشحال اند و آن ها که رأی شان کم تر است، به غایت غمگین. باید برای 
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برد و باخت این قدرها مسئله ندارد. مشکل اصلی در ُکری خواندن دو 
طرف برای همدیگر و حس انتقامی است که در مقابل هم دارند. آن قدر که 
احساس می شود انگار کسی درد مردم ندارد و برای خدا نیامده است. و کاری که 

نه خدا دارد و نه مردم، به چه دردی می خورد؟

تا وقتی که این حس هست، آن جامعه جامعه اسالمی نیست؛ جامعه ای 
که امام روح اهلل آن را حدود چهل سال پیش بنا کرد و مرتب گفت: »همه ما 

مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم نه 
مأمور به نتیجه« .2ما آمده ایم که 

این جامعه را بنا کنیم و غیر 
آن هر چه باشد، 

ارزشی ندارد. 

1. حدید، 23: تا بر آنچه از دست شما رفته 
اندوهگین نشوید و به ]سبب[ آنچه به شما داده است 
شادمانی نکنید، و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را 

دوست ندارد.
2. صحیفه امام، ج 21، ص284

در جستجوی گمنامی
حالم را خوب کن

 

جعفری
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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
حرکت بر روی ِریل انقالب

گاهی که به مهمانی می روید اگر آشنای نزدیک صاحب خانه و صاحب مجلس 
باشید، آنجا که کارها باال می گیرد از کسانی که به او نزدیک تر هستند می خواهد 
که در کارها کمک کنند و از بقیه پذیرایی کنند. البته که صاحب خانه به هر 
کس رو نمی زند فقط به آشناهایش می گوید. حتی گاهی که غذا کم می آید 

از همین ها می خواهد که آخرسر و بعد از همه غذا بخورند...

مسجد هم خانه، خانه خداست و صاحب خانه 
همان  هم  مسجد  اهل  و  خداست  هم 

آشنایان نزدیکی هستند که باید 
از بقیه پذیرایی کنند و نیازهای 

کسی  تا  کنند  مهیا  را  بقیه 
بیرون  از این خانه  ناراضی 

باید همه هم وغم  نرود. 
اهل مسجد این باشد که 

که  مشکلی  هر  با  هرکسی 
باشند  داشته  را  آمد هوایش 

و مشکلش را حل کنند...

امـامِ انقالبـِی مـا کشـور را از منجالب هـا بیرون کشـید؛ به وسـیله  
انقـالب، کشـور را از منجالب هـای متعـّددی خـارج کـرد... از منجـالب 
وابسـتگی، از منجالب عقب ماندگی، از منجالب فساد سیاسی، از منجالب 
فسـاد اخالقـی، از منجـالب حقـارت بین المللـی. مـا گرفتـار ایـن چیزها 
بودیـم؛ مـا، هـم وابسـته بودیـم، هم تحقیرشـده بودیـم، هـم عقب افتاده و 
عقـب نگه داشـته شـده بودیـم. امـام بزرگوار ما مسـیر را عـوض کرد و 

یـک تغییر بـزرگ انجـام گرفـت؛ ]امام [ مسـیر مّلت 
ایـران را تغییـر داد، ریـل را عوض کـرد؛ ما را به 

سـمت هدف های بـزرگ حرکـت داد...

می توانیـم بـه آن هدف هـا برسـیم، مشـروط بر 
اینکـه ایـن قطار بر روی همیـن ریل حرکت کند؛ 
بـر روی ریلی کـه امام، قطار جامعه  اسـالمی 
را بـه حرکـت درآورد. بعـد از رحلـت امام، ما 
هرجـا انقالبـی عمـل کردیـم پیـش رفتیم و 

هرجـا از انقالبیگـری و حرکـت جهادی غفلت 
کردیم، عقـب ماندیم.

در سـال 1342 هجری شمسـی، هنگامی که در بازار تهـران، برخی فقها و 
مـردم را زیـر ضرب و شـتم گرفتنـد و تمام قدرت هـا نیز از ایـن کار دولت 

پشـتیبانی کردند، امام فرمودند:

»اگـر فقـط یـک قطـره از خـون اباعبـداهلل در مـن باشـد تـا رژیـم 
ستم شـاهی را سـاقط نکنم، از پای نمی نشـینم؛ نه فقـط آن، بلکه آمریکا 

را نیـز بـه ذلت و خـواری می کشـانم.«

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1395/03/14(

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

ـــنگین وزن  ـــس س ـــطوره بوک ـــی، اس ـــی کل ـــت محمدعل ـــوع: درگذش ـــا موض ـــترهایی ب پوس
ـــت. ـــه اس ـــونت قرارگرفت ـــي خش ـــودکان قربان ـــت از ک ـــي حمای ـــان ، روز جهان جه

 حتـی آدم هـای کوچک هـم وقتـی می دانند 
کـه دارنـد از دنیـا می رونـد، سـعی می کننـد 
مهم تریـن  و  بهتریـن  آخـر  لحظـات  در 
حرف هـا و وصیت هایشـان را بگوینـد. چـه 
رسـد بـه آدم هـای بزرگ کـه دیگـر باید 
حر ف هـای لحظـه آخری شـان را بـا دقت 
دوچنـدان گوش کـرد. حاال حـرف، حرف 
پیامبـری اسـت کـه باالتـر از او احـدی پا به 
دنیـا نگذاشـته اسـت. او در آخرین نفس های 
دنیایـی اش مـا را بـه یک چیـز امـر و از یک 
کـه شـاید  دو چیـزی  می کنـد.  نهـی  چیـز 
در ظاهـر بـه هـم ربطـی ندارنـد ولـی برای 
خدایی شـدن مان بایـد بـه هر دو توجـه کنیم:
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پیامبـر اعظـم  : هرکـس نماز را سـبک 
شـمارد و یـا مسـکرات بنوشـد از مـن 
نیسـت و بـر حـوض کوثـر وارد نخواهد 

شـد؛ نـه بـه خدا قسـم.

اگر خواسـتید جامعه تان اسـالمی شود، ببینید 
نمـاز چقـدر محترم شـده و شـراب 

اگـر  منفـور؟  چقـدر 
است  برعکـس 

بایـد نگــران 
بود...

عربستان 
شیر ندهد 
سرش را 
می بُریم!!!

کاریکـاتور این هفته:

مـاه مبـارک رمضـان قـرآن زیـاد می خوانیم. 
خـدا را شـکر، نعمـت بزرگـی اسـت. امـا 
خودمـان هـم می دانیـم کـه بیشـتر فهمیدن 
مهم تـر از بیشـتر خوانـدن اسـت؛ هرچند 
کـه مقدمه بیشـتر فهمیـدن، همین بیشـتر 

اسـت.  خواندن 

امـا فایـده ایـن فهـم غیـر از لـذت و ارتباط 
بیشـتر بـا قـرآن چیسـت؟ مهم تریـن فایـده 
آن اسـت کـه حجـاب »زمـان« و دوری از 
قـرآن برایمان برداشـته می شـود. آن وقت 
احسـاس می کنیـم که قرآن همیـن اآلن بر 
خـود ما نازل شـده اسـت تـا هدایت مان 
کنـد. ایـن هدایـت را نیـز از مطابقـت قرآن 
می فهمیـم  هدایت طلب مـان«  »فطـرت  بـر 
و این گونـه معجـزه جـاودان قـرآن را درک 
می کنیـم و حجـت برایمـان تمـام می شـود.

همیـن  قـرآن،  جـاودان  معجـزه  پـس 
مطابقـت آن بـر فطـرت جـاودان انسـانی 
اسـت و البتـه ایـن بـه معنـای پذیـرش 
هدایـت قرآنـی نیسـت. چـرا کـه خیلی ها 
قفل هـای  خاطـر  بـه  ولـی  می کننـد  تدبـر 

قلب هایشـان آن را نمی پذیرنـد:
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آیا در قرآن تدبّر نمی کنند؟ )آری تدبر 
می کنند ولی هدایت نمی شوند چون( بلکه 

بر دل هاشان قفل هایی قرار گرفته است.

خودی های اهل بیت )44( 

نماز و شراب!

در محضر اهل یبت           
                                     ما و قرآن )14(  

تدبر، راه تام رسیدن به
 معجزه قرآن

آشنایان صاحب خانه

منبع: کتاب پا به پای 
آفتاب به نقل از 

سیره علما

نه تنها شاه بلکه آمریکا را نیز 
به ذلت می کشانم

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید
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