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اسـم چمـران معروف تـر از خـودش بـود. چپى ها مى گفتند: »جاسـوس امریكاسـت. براى ناسـا 

كار مى كنـد.« راسـتى ها مى گفتنـد: »كمونیسـته.« هـر دو بـراى كشـتنش 

جایـزه گذاشـته بودند. سـاواك هم یك عده را فرسـتاده بود 

تـرورش كند.

وقتی عکسـش رسـید دسـت اسـرائیلی ها، با خودشان فکر 

کردنـد: »ایـن همان یـارو خبرنگاره نیسـت کـه می آمد 

از اردوگاه مـا گـزارش بگیرد؟« آن ها هم برای سـرش 

گذاشتند! جایزه 
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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 

منبع: تارنمای شهید آوینی

توضیح المسائل مراجع، ج ۱، م 

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:
 )صحیفه امام، ج 9، ص 279-277(

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. 

ــد  ــاد می کن ــه ایج ــر روز غائل ــه ه ــان ک ــمن انس ــریت، دش ــمن بش ــرائیل، دش اس

ــر  ــه دیگ ــد ک ــد بدان ــد، بای ــش می کش ــه آت ــان ب ــوب لبن ــا را در جن ــای م و برادره

ارباب هــای او رنگــی ندارنــد در دنیــا و بایــد انــزوا اختیــار کننــد؛ طمع هــا را از ایــران 

ــه  ــد از هم ــا بای ــت های آن ه ــد، دس ــع کنن ــد قط بای

ــه  ــال آن در هم ــود؛ عم ــع ش ــامی قط ــک اس ممال

ممالــک اســامی بایــد کنــار برونــد. روز قــدس روز 

ــن  ــام ای ــی اســت. اع ــن مطلب ــک چنی ــام ی اع

ــام را  ــای اس ــه ملت ه ــیاطینی ک ــه ش ــت ب اس

ــه  ــا را ب ــد و ابرقدرت ه ــار بگذارن ــد کن می خواهن

میــدان بیاورنــد. روز قــدس روزی اســت کــه قطــع 

آمــال آن هــا را بکنــد؛ و بــه آن هــا هشــدار بدهــد کــه 

گذشــت آن زمان هــا... روز قــدس روزی اســت کــه بایــد 

ــام  ــه اس ــم ک ــدار بدهی ــا هش ــه ابرقدرت ه ــه هم ب

دیگــر تحــت ســیطره شــما، به واســطه عمــال 

خبیــث شــما، واقــع نخواهــد شــد.

کابوس دشمنان
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اسرائیل دشمن بشریت است
کالم امام

افطار یا نماز اول وقت؟

سر سفره همسرش منتظر نشسته تا او بیاید و روزه شان را با هم افطار کنند.

 در ایـن صـورت، بهتر اسـت فرد 

اول روزه اش را افطار کند و سپس 

به نماز بایستد.

احکام



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

بازیگرها را دیدی در مقابل دوربین چطور 

زن و شوهر خوبی می شوند؟ اگر این ها- که 

هر کدام شان در زندگی شخصی شان بعضًا 

هزارها مشکل دارند- ساعت ها و روزها و 

بلکه سال ها در مقابل دوربین باشند، باز 

هم زندگی زیبایی را به نمایش می گذارند. 

علتش هم معلوم است: زن و شوهرهای 

سینما و تلویزیون برای همدیگر زندگی 

نمی کنند، بلکه هدف دیگری دارند.

ای کاش همه ما از زندگی دنیایی هدف 

باالتری داشته باشیم و آن، نه فیلم بازی 

کردن برای مردم، بلکه زندگی حقیقی برای 

خدا باشد. آن وقت دیگر رفتارهای کوچک 

همسرمان برایمان بزرگ نمی شود و تنها 

چیز مهم آن می شود که خدا بپسندد. آن 

وقت است که بدخلقی های همسرمان را 

تحمل می کنیم تا پاداش الهی را بگیریم:

َمْن َصرَبَ َعَل ُخلُِق اْمَرأٍَة َسیَِّئِة الُْخلُِق َو اْحَتَسَب 

اِكِریَن  ِفی َذلَِك اْلَْجَر أَْعطَاُه اللَُّه ثََواَب الشَّ

هر کس بر رفتار زن بداخاق، صبوری کند 
و در این کار، امید

 پاداش داشته باشد، خداوند ثواب شاکران را 

به او عطا می فرماید.

زندگی فقط در 

معامله با خدا 

شیرین می شود...

توصیه ظریف 
به ترامپ؛
 تاریخ بخون!

کاریکاتور این هفته:

»مگـر می شـود؟ چـه کسـی می توانـد؟ اصًا بـرای چه؟ کـه چه بشـود؟« این ها و ده ها سـؤال سـاختگی دیگر، 

حر ف هـا و شـبهه هایی اسـت که منکـران معاد از هم می پرسـند تا به همدیگـر القا کنند قیامتی در کار نیسـت. 

عجـب! امـری بـه ایـن بزرگی و مهمـی را با سـؤال  زیر سـؤال می برند؟ چقـدر هم حرفـه ای! سـؤال ها را از ابعاد 

مختلـف می پرسـند و در انکارهـای خـود اختـاف می کنند تا نبودنـش را همه باور کننـد. نه...

                      َعمَّ یََتساَءلُوَن؟ َعِن النََّبإِ الَْعظیِم!

کافران جهت انکار چه چیزی از یكدیگر مى پرسند؟ 

برای انکار خبر سهمگین رستاخیز!

نه! هرگز چنین نخواهد شد! با این سؤال ها و اختاف کردن سؤال کنندگان، 

آن حقیقت بزرگ از بین نخواهد رفت و این را خودشان خواهند فهمید. اصًا 

با انکار کردن انسان ها حقیقت ها تغییر نمی کند و وقتی که قیامت برپا شود و آن 

را به چشم ببینند، خواهند فهمید که همه چیز راست بوده و این ها خودشان را به 

نفهمی زده اند. پس اندکی صبر کنند تا به زودی ببینند و بفهمند...  

در محضر اهل یبت
سؤال بی سؤال

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه
امام خمینی

آیت اهلل مجتبی تهرانی
منبع: خبرگزاری مشرق
قسمتی از سخنان آیت اهلل مجتبی 
تهرانی پیرامون شب قدر

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زن بد اخالق، مرد شاکر
خانواده مقاومتی )92( 
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امیرالمؤمنیـن  مطهـر  حـرم  در  شـب ها  از  یکـی 

جماعتـی از دانشـجویان مسـلمان اروپـا بـرای دیـدار با 

امـام آمـده بودند که ظاهـر آن ها، یک ظاهر ناپسـندی 

در محیـط مـا بـود؛ چـه از نظر وضـع و قیافـه و لباس و 

چـه از نظر طـرز برخـورد و صحبت؛ اما ما شـاهد بودیم 

کـه امـام به گونـه ای بـا آنـان برخـورد کـرد کـه گویی با 

دوسـتان قدیمی اش نشسـته و مشـغول صحبت است. 

آن هـا آن چنـان مجـذوب امـام بودنـد کـه پـس از چند 

دنیـا  یـک  بـا  صحبـت،  دقیقـه 

نیـرو، ایمـان و امیـد، از کنـار وی 

. ستند برخا

سوره مبارکه النبأ، آیه 1 و 2

دوستان قدیمی

ترمیم و ترسیم

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir ــای در تارنم
ـــه دســـت »عبدالرحمـــن ابـــن  ملجـــم مـــرادی«، دومیـــن  ـــا موضــــوع: ضربـــت خـــوردن امیرالمؤمنیـــن صلوات اهلل علیـــه ب پوســـترهایی ب
ـــرت  ـــه  حض ـــهادت مظلومان ـــی، ش ـــه روایت ـــا ب ـــالم بن ـــر اس ـــی پیامب ـــه فرمانده ـــالم ب ـــپاهیان اس ـــط س ـــه  توس ـــح مك ـــدر، فت ـــب ق ش
ـــن  ـــاح اولی ـــر شـــوروي ســـابق، افتت ـــي و اســـتقالل »آذربایجـــان« از اتحـــاد جماهی ـــه، روز مل ـــی « در کوف ـــام عل ـــن ام »امیرالمؤمنی
ـــه،  ـــالمی در فق ـــر اس ـــاب بی نظی ـــه کت ـــف س ـــان تألی ـــس، پای ـــه مجل ـــاز هفت ـــون _ آغ ـــالمی و روز قان ـــورای اس ـــس ش دوره مجل

فلســـفه و قـــرآن، روز قـــدس قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

در شب های قدر درخواست ما از پروردگارمان دو چیز است: 

»یکی ترمیم نسبت به گذشته و دیگری ترسیم امور آینده.«

وقتـی می  گوییـم »َأْسـَتْغِفُر اهلَل َرّبـی َو َأُتـوُب ِإَلْیه« و اسـتغفار می  کنیم، 

بـه مقـام غفاریت خداوند پناه می  بریم. ما امشـب از خـدا بهترین ترمیم 

را طلـب می  کنیـم؛ یعنـی  می  گوییم خدایـا! این معاصـی را از من جدا کن 

و مـرا تطهیـر کـن. بـه شـاهدان معصیـت من نیـز بگـو یادتان بـرود که 

ایـن بنده چـه کار کـرده... حتی نیازی نیسـت که بگوییم 

»َأْسَتْغِفُر اهلل«. همین که خدا ببیند ما در دلمان پشیمان و خجالت زده 

هستیم، رحمت و غفرانش را شامل حال ما می  کند.

در مسری       هبشت
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