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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

من حرف می زنم، پس شک نمی کنم!

الکل پاک

پروازی که بی فرود ماند

برادر بزرگ تر و برادر کوچک تر

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بـرای تهیـه مهمات باید حاج احمد متوسـلیان رو می دیدم. به طـرف اتاق فرماندهی 
رفتـم. در بـاز بود، اما حـاج احمد نبود. یکی از دوسـتان گفت: »مطمئن نیسـتم، اما 

بدونم کجاست.« شاید 

بـود.  زده  افتادیـم. درسـت حـدس  راه  به طـرف دستشـویی ها 
حـاج احمـد درحالی کـه سـطل آب بـه دسـت داشـت، 

مشـغول نظافـت دستشـویی ها بـود. داغ شـدم. 
رفیقمـون رفـت تا سـطل رو از دسـتش بگیره. 
حـاج احمـد یک قدم عقب کشـید و بـه نظافت 

شد. مشـغول 

نگاهـی کـرد و گفـت: »یـادت باشـه! فرمانـده 
هنـگام جنگ بـرادر بزرگ تر همه اسـت و در 

بقیـه مواقـع کوچک تـر از همه...«

»مـروه شـربینی« بانوی محجبـه مصری اسـت که بـرای گذراندن بـورس تحصیلی 
همسـرش بـه همراه فرزنـدش به آلمان رفتـه بودند. در یکـی از روزها، ایشـان مورد 
توهیـن و ناسـزاگویی بـه خاطـر حجابش از طرف شـخصی بـه نـام »آلکس وینز« 
قـرار می گیـرد. شـربینی از وی شـکایت کـرده و در دادگاه حاضـر می شـود. دادگاه 
مجـرم را محاکمـه کـرده و برای او جریمه نقـدی در نظر می گیرد، اما او درخواسـت 
دادگاه تجدیـد نظـر می کنـد. در یکـی از دادگاه هـا، این مجرم بی چشـم و رو، جلوی 

چشـمان همسـر و فرزنـد شـربینی، او را بـا 18 ضربه چاقو 
بـه شـهادت می رسـاند. همسـر شـربینی بـرای کمـک بـه 
همسـرش بـه طـرف قاتـل مـی رود، امـا اشـتباهاً )!( توسـط 

پلیـس آلمانی به وی شـلیک می شـود! این شـهادت موجی 
از اعتراضـات را در مصـر ایجـاد می کند. قاتل شـربینی بعد 
از قتـل بـه حبـس ابـد محکوم می شـود و در سـال های بعد 
خانـم شـربینی به نمـادی بـرای اعتراض به »اسالم سـتیزی 

در غـرب« تبدیل می شـود.
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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 

شهیده حجاب

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام پرستار سؤال 5، سایت

1 ژوئیه، شهادت دکتر »مروه الشربینی«، شهیده حجاب )2009 م(

منبع: سایت ابر و باد
جاویداالثر حاج احمد متوسلیان

احکام
بیمار شده و رفته تا آمپول بزند. بعد از پایان کار، یک حمام 
حسابی می رود تا نجاست الکلی را که قبل از آمپول به بدن 

می مالند تطهیر کند.

m در حالی که الکل طبی نجس نیسـت. a s j e d n a m a . i r

هفته 15   
1 3 9 7 سال 

هفته   15
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

»در هر حال، باید برای تعجیل در امر فرج 
و رفع نگرانی ها و گرفتاری ها 

و نجات و اصالح حال مؤمنین، بگوییم:

أَللُهم اکِشْف هِذِه الُْغمَة َعْن 

هِذِه األُمِة ِبظُُهوِرِه

خداوندا، با ظهور حضرت حجت این 
ناراحتی را از این امت برطرف نما

زیرا واقعًا از ظلم و ستم و بال و فشاری 
که بر سر اسالم و مسلمین به خصوص اهل 
ایمان وارد می آید، کارد به استخوان رسیده 

است.«1 حال و روز مردم یمن، سوریه، 
بحرین، کشمیر و تحریم های ظالمانه علیه 

خودمان، گویای این واقعیت است.

امام زمان می فرمایند: »برای زود 
فرارسیدن فرج )و ظهور ما( زیاد دعا کنید 

که آن همان فرج و گشایش شماست.«2

1( در محضر بهجت، ج 2، ص 404
2(  کمال الدین للصدوق، ج 2، ص 485

قسمتی از دعای عهد، 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. 

الکل پاک

اگـر بـرای گشـت و گـذار بـه دنبـال 
طبیعـت ناب هسـتید، کشـور خودمـان همه 
بیابـان تـا دریـا و  چیـز دارد. از جنـگل و 
کوهسـتان. اگـر بـه دنبـال مناطـق تاریخـی 
و  قدیمی تریـن  سـرزمین  ایـن  هسـتید، 
ناشـناخته ترین مناطق تاریخـی را در دل خود 
گنجانـده اسـت. وقتـی چنیـن ظرفیتـی در 
داخل کشـور وجود دارد، که هـم ارزان تر 
اسـت، هم در دسـترس تر و بی دردسـرتر، 
چرا بایـد سـفرهای تفریحی به خـارج از 

کشـور این قـدر رواج داشـته باشـد؟

سـفرهای  کـه  اسـت  آن  واقعیـت 
غیرضروری خارجی، به اقتصاد کشـور فشار 
زیـادی را وارد می کنـد. حجـم ارز خروجـی 
بیـن 9 تـا 12 میلیـون ایرانـی کـه سـاالنه بـه 
بـه  می کننـد،  مسـافرت  کشـور  از  خـارج 
چندین میلیارد دالر می رسـد کـه حتی بدون 
در نظـر گرفتـن مضـرات حـذف ایـن پـول 
از چرخـه اقتصـاد کشـور، در شـرایط فعلـی 
تأمیـن ایـن حجـم ارز، خود چالشـی بزرگ 
پیش روی مسـئوالن اقتصادی کشـور اسـت.

جایگـزینی سفر داخلی 
به جـای خـارجی 
هم می تواند یک نوع 
حـمایـت از کـاالی        

ایرانی  باشد. 

اقتصاد مقاومیت

تا به حال به دنیای بدون فوتبال فکر کرده اید؟ خیلی ها برای فوتبال 
غافل کننده  یا  ارزشمند  ورزش  یک  را  آن  چون  قائلند.  زیادی  ارزش های 
انسان ها از فضای گناه می دانند. برخی دیگر تجارت های مالی وابسته به آن 

را مغتنم می شمارند.

با همه این ها باید همه چیز را در خروجی اش دید. 
فوتبال را هم همین طور. آن ها که فوتبال را ورزش 
می دانند باید مضراتش را از اطبا بپرسند و آن ها که 
موجب غفلتش می دانند باید ثمرات غفلت از ابعاد 
عالی روح انسان را تحلیل کنند. اما واقعیت این است 

که با همه خوبی های فوتبال، اگر حذفش کنیم، هیچ 
اتفاق بدی نمی افتد و ورزش و معنویت به طریق های 

دیگری تأمین می شود.

اما دو اتفاق تکان دهنده مهم خواهد افتاد: اول اینکه 
تأسف بار  نتایج  و  سرسام آور  اقتصادی  تجارت های 
فرهنگی ستاره های فوتبال و حاشیه های آن ها از بین 
در خواب  که  جنایاتی  از  بسیاری  دوم؛  و  رود  می 
یادتان  آیا  نمی شود.  انجام  گرفته،  صورت  جهانی 
هست که جنگ ۳۳ روزه اسرائیل به لبنان و حمله رژیم 

صهیونیستی به غزه چه زمانی اتفاق افتاد؟ 

راستی؛ وضعیت یمن در جام جهانی 
امروز چگونه است؟ 

برادر بزرگ تر و برادر کوچک تر
با ظهورش، ناراحتی ها

 را برطرف کن

حمایت از گردشگری ایرانی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اگر فوتبال حذف می شد...



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

دشمنان اسالم در هر زمان سعی دارند والء منفی1 را تبدیل به اثباتی2 
و والء اثباتی را تبدیل به منفی نمایند؛ یعنی همه سعی شان این است که 
روابط مسلمین با غیر مسلمین روابط صمیمانه و روابط خود مسلمانان به 
بهانه های مختلف- از آن جمله اختالفات فرقه ای- روابط خصمانه باشد. در 
عصر خود ما به وسیله اجانب در این راه فعالیت های فراوان صورت می گیرد، 
بودجه های کالن مصرف می گردد و متأسفانه در میان مسلمانان عناصری به 
وجود آورده اند که کاری جز این ندارند که والء نفیی اسالمی را تبدیل به اثباتی 
و والء اثباتی اسالمی را تبدیل به نفیی نمایند. این بزرگ ترین ضربتی است که 

این نابکاران بر پیغمبر اکرم وارد می سازند.

چنـد سـال قبـل از ایـن، مثـل همین روزهـا بود کـه یک نـاو امریکایی 
در خلیج فـارس، هواپیمـای مسـافربری ایـران را با قریب سـیصد مسـافر 
هـدف قـرار داد و آن را سـاقط کرد و سـوزاند و غرق نمـود و همه ی 
آنـان را از بیـن بـرد. بعـد هـم کـه اعتـراض و جنجـال شـد و دنیـا بـه 
حقانیـت ملـت ایـران در ایـن حادثـه واقـف گردید، عـذری خواسـتند و 
گفتنـد کـه ببخشـید، اشـتباه کردیـم... غلـط کردیـد اشـتباه کردید! اشـتباه 
کردیـم یعنـی چـه؟! اگـر فرمانـده آن ناو اشـتباه کـرده بـود، پس چرا 
او را بـه محاکمـه نکشـیدید؟! چـرا بـه او مدال دادیـد؟!... شـماها در 

پیـدا کـردن هدف هـای شـوم، هیچ وقـت اشـتباه 
ایـن  جهانـی  اسـتکبار  امـروز  نمی کنیـد... 
اسـت، امـروز امریـکا ایـن اسـت، این ها از 

جنایـت باکـی ندارنـد. اگـر در جایـی اقـدام 
مقرون به صرفـه  خودشـان  بـرای  چـون  نمی کننـد، 

نمی بیننـد و از چیزهایـی مالحظـه می کننـد.

در قاب صتویر

پروازی که بی فرود ماند

 )امام خامنه ای، 1370/04/13(

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
ـــت  ـــه ای، روز بزرگداش ـــی و ورزش زورخان ـــگ پهلوان ـــوع: روز فرهن ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
صائـــب تبریـــزی، وقـــوع غـــزوه  »خنـــدق« معـــروف بـــه جنـــگ احـــزاب در مدینـــه، 
ـــهید  ـــن ش ـــی« چهارمی ـــد صدوق ـــت اهلل »محم ـــتوه آی ـــه نس ـــد و فقی ـــم مجاه ـــهادت عال ش
ـــو،  ـــتقالل كنگ ـــی اس ـــی و بان ـــزرگ افریقای ـــارز ب ـــا« مب ـــس لومومب ـــد »پاتری ـــراب، تول مح
ـــت  ـــول اهلل درگذش ـــد رس ـــكر 27 محم ـــام لش ـــتواره« قائم مق ـــا دس ـــید رض ـــهادت »س ش
ـــاری«  ـــی انص ـــدس »عل ـــهادت مهن ـــم، ش ـــلمان، روز قل ـــب مس ـــه و ادی ـــاووس« فقی ـــن ط »اب

ــن  ــت منافقیـ ــه دسـ ــالن بـ ــی گیـ ــتاندار انقالبـ اسـ
ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

سنت های ازدواج و طالق خودمان را 
نگاهی بیندازید و بعد با دین مقایسه کنید 
تا ببینید سنت ما خیلی هم دینی نیست. 
مثاًل ما برای ازدواج شاهد می گیریم. 

خب برای چه؟ آیا این امر دینی است؟ 
نه! اصاًل ازدواج شاهد نمی خواهد و در 
هر خلوتی می تواند اتفاق افتد. آن وقت 
در فیلم هایمان شاهد داشتن برای طالق 
را مسخره می کنیم. انگار پشت ذهن مان 

این است که برای طالق شاهد الزم نیست. 
دقیقًا این اتفاق در زمان امام کاظم افتاد:

إِنَّ اللََّه أََمَر ِفی ِكَتاِبِه ِبالطََّلِق َو أَكََّد ِفیِه ِبَشاِهَدیِْن 

َو لَْم یَرَْض ِبِهاَم إِلَّ َعْدلَْیِن 

َو أََمَر ِفی ِكَتاِبِه ِبالتَّْزِویجِ َفأَْهَملَُه ِبَل ُشُهوٍد

َفأَثَْبتُّْم َشاِهَدیِْن ِفیاَم أَْهَمَل 

اِهَدیِْن ِفیاَم أَكََّد.  َو أَبْطَلُْتُم الشَّ

امام کاظم : همانا خدا در کتابش امر 
به طالق کرد و تأکید فرمود که طالق 
باید با دو شاهد باشد و راضی نشد 

مگر اینکه آن دو شاهد عادل باشند. و 
نیز در کتابش امر به ازدواج کرد و از 
شاهد گذشت. اما شما در چیزی که 

خدا گذشته، دو شاهد محکم گرفتید و 
آن دو شاهدی که در طالق خدا واجب 

کرده بود 
را باطل 
کردید! 

کاریکاتور این هفته:

همه چی روی 
ریله؟!

دکارت می گفـت: »من شـک می کنم؛ پس 
هسـتم!« چقدر ابلهانه! فلسـفه ابتـر غرب آن 
قـدر نافرجام اسـت کـه بزرگانـش را از یقین 
بـه شـک می بـرد! آن وقت مـا از آن هـا با این 
دنیـای پوچ شـان انتظـار داریـم که بـه قیامت 
ایمـان بیاورند! در حالی که نشـانه های قیامت 

در خـود ما و زمین و آسـمان ماسـت! 

راسـتی؛ شـما وقتی حرف می زنید، شـک 
می کنیـد کـه حـرف زده ایـد؟ نـه، کامـاًل 
مطمئـن هسـتید! پس بـه همین میـزان هم 
اطمینـان داشـته باشـید که قیامتی هسـت: 

َو ِفی اأْلَْرِض آیاٌت لِلُْموِقنیَن؛ َو 

وَن؛ فی  أَنُْفِسکُْم أََفل تُْبِصُ

امِء  امِء ِرزُْقکُْم َو ما تُوَعُدوَن؛ َفَو َربِّ السَّ َو ِفی السَّ

َو اأْلَْرِض إِنَُّه لََحقٌّ ِمْثَل ما أَنَّکُْم تَْنِطُقوَن! 

و روی زمیـن بـرای اهل یقین نشـانه هایی 
]بـر یگانگی خدا در تدبیر جهان[ اسـت، و 
در خـود شـما ]نیز نشـانه های روشـنی بر 
یکتایـی خدا هسـت[ پس مگـر نمی بینید؟ 
و روزی شـما و آنچـه وعده داده شـده اید 
در آسـمان است. پس سـوگند به پروردگار 
آسـمان و زمین که ]رزق شـما و بهشـت و 
جهنـم[ واقعـاً حـّق اسـت همان گونـه که 

سـخن می گویید و در سـخن گفتن
 خود تردید ندارید.

در محضر اهل یبت
من حرف می زنم، پس شک نمی کنم!

 

بزرگ ترین ضربه دشمنان

منبع: منبرک
مرزبان حریم تشیع، عالمه شیخ عبدالحسین امینی

20 ساعت مطالعه در شبانه روز!

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

ازدواج و طالق برعکس!
خانواده مقاومتی ) 48 (

1( دوستی و سرپرستی 
غیرمسلمانان بر مسلمانان

2( دوستی و سرپرستی مسلمانان با یکدیگر
کتاب والء و والیت ها، ص ۳5 و ۳6
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عالمـه امینـی در کتابخانه یکی از شـهرهای عراق به مطالعـه پرداخته بود. 
چـون ایـن کتابخانـه در هـر شـبانه روز تنها چهار سـاعت بیشـتر بـاز نبود و 
جنـاب امینـی هـم نمی توانسـت بیـش از چهـار روز در آن شـهر بمانـد، بـا 
توافقـی کـه میـان وی و رئیـس کتابخانـه برقرار شـده بـود، عالمـه امینی هر 
روز بـه هنـگام ظهر، یعنی سـاعت تعطیل کتابخانه وارد آنجا می شـد، کتابدار 
در را بـه روی او می بسـت تـا روز بعـد سـاعت 8 صبـح کـه در را به رویش 

می گشـود.

 درنتیجـه، او روزی بیسـت سـاعت در ایـن کتابخانـه کار کـرد و با 
لقمـه نانـی کـه همـراه داشـت و جرعه آبـی کـه کتابـدار در اختیارش 

می گذاشـت، توانسـت از میـان چهار هزار نسـخه 
خطـی، مأخذ دلخـواه خـود را بیابد.

بلـه. عالمـه امینـی با چنین پشـتکاری توانسـت 
کتاب گران سـنگ الغدیر را که شـامل موثق ترین 
و اسـتوارترین مسـتندات در اثبـات حقانیـت 
امامت امیرالمؤمنین اسـت، گـردآوری کند.

  ذاریات، 20 تا 23


