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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

تحریف قرآن؟ محال!

احتمال ضرر یا ترس از ضرر؟

روز قدس؛ صف بندی حق در مقابل باطل

ناهار اشرافی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

ناهار اشرافی داشتیم؛ ماست!
سفره را انداخته و نینداخته، دکتر رسید.

دعوتش کردیم بماند. دست هایش را شست و نشست سر همان سفره.
یکـی می پرسـید: »ایـن وزیـر دفـاع کـه 
گفتـن قـراره بیـاد سرکشـی، چـی شـد 

» ؟ پس

دکتر آن موقع وزیر دفاع بود...

تصویـب قانـون ملی شـدن صنعت نفت در 29 اسـفند گام مهمی بـود اما مهم تر 
از آن اجرا کردن آن قانون بود. بدین ترتیب بنا به پیشـنهاد آیت اهلل کاشـانی و دکتر 
مصدق و تصویب مجالس شـورای ملی و سـنای ایران هیئتی متشـکل از متخصصان 
ایرانـی بـرای اداره امـور اجرایـی شـرکت ملـی نفـت ایران تشـکیل شـد. در پی این 
اقـدام، کارکنـان خارجی شـرکت نفت انگلیس، که بیـش از 4500 نفر بودند، به طور 
دسـت جمعـی از ایـران خـارج شـدند و پـس از حـدود 60 سـال دسـتان کثیف 

روبـاه پیـر از طالی سـیاه ایران 
کوتاه شـد و ایـن روز، روز خلع 
یـد نام گـذاری شـد. بعـد از این 
اتفـاق دولت انگلیس، دسـت به 
اقدامـات سیاسـی وسـیعی زد و 

ایـران را تهدیـد نظامـی کـرد؛ اما چون 
مـردم، پشـتیبان مجلـس بودنـد، ایـن 

تهدیدهـا کارگر واقع نشـد.
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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 

قطع شدن دست روباه پیر از طالی سیاه ایران

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان

29 خرداد، خلع ید غارتگران انگلیسی از صنعت نفت ایران و روز خلع ید )1330 ش(

احکام
بیمــار اســت و چــون احتمــال مــی داده کــه اگــر روزه بگیــرد ضــرر دارد، روزه 

نگرفتــه ولــی بعــداً متوجــه می شــود کــه روزه ضــرری برایــش نداشــته. 

در ایــن صــورت عــاوه بــر قضــای روزه، کفــاره هــم بــر او واجــب اســت. 
ــر  ــا اگ ــن روزه نیســت، ام ــال ضــرر مجــوز نگرفت ــه صــرف احتم چــرا ک
mتــرس عقایــی از ضــرر داشــته، فقــط قضــای روزه بــر عهــده اش اســت.  a s j e d n a m a . i r

هفته 14   
1 3 9 6 سال 

هفته   14
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

چـه عمرهایی که در دانشـگاه ها 
تلـف نمی شـود! و چـه کالس هایـی کـه در 
دنیـا و آخـرت انسـان بی تأثیرنـد! بعضی ها 
اصـرار دارنـد کـه مسـیر خوشـبختی از 
دانشـگاه می گذرد و بـس! این پیش فرض 
اشـتباه معلوم نیسـت از چـه زمانی و چرا 
شـکل  ایرانی هـا  از  بسـیاری  ذهـن  در 
گرفتـه. نتیجه اش هم می شـود حدود شـش 
میلیـون بیـکار تحصیل کـرده. تـازه آن هایـی 
هـم که مشـغول به کارنـد، عمدتاً شغلشـان 
ارتباطـی بـه مدرک تحصیلی شـان نـدارد. به 
خاطـر ایـن پیش فـرض بسـیاری از جوانان 
مـا عمـر و سـرمایه خـود را دور می ریزند تا 
مدرکـی را در رشـته ای بـه دسـت آورند که 

شـاید هیـچ عالقه ای به آن نداشـته باشـند.

شـما بگوییـد آیا نمی شـود کسـی در 
یـک دوره فشـرده و کار و تمریـن مضاعف 
تبدیـل بـه  یـک نویسـنده، نجـار، تعمیرکار 
موبایـل )و...( حرفه ای شـود؟  آیا اگر کسـی 
بخواهـد یک عکاس حرفه ای شـود و از این 
راه کسـب درآمد کند حتماً باید کارشناسـی 

ارشـد هنر داشـته باشد؟
دانشگاه الزم است ولی نه برای همه.

کمتر دانشجو بشوید!آتش به اختیاِر خودی یا غیرخودی؟

در مسری هبشت

 أَنَّ الرَّاِحَل إِلَْیَک َقِریُب الَْمَساَفِة
همانا کوچ کننده به سوی تو مسافتش

 نزدیک است...
راه خیلی دور نیست، می توانیم به 

مقام قرب خدا برسیم؛ البته اگر به سوی 
خدا کوچ کرده باشیم، نمی گوید مسافر 

می گوید کوچ کننده. میان مسافر و 
کوچ کننده تفاوت ظریفی وجود دارد. 
کوچ کننده دیگر به پشت سرش نگاه 

نمی کند ولی مسافر هنوز دل بسته 
خانه، بچه و... است و امید بازگشت 

به سمت  آن ها را دارد.
 هنوز به اندازه یک شب قدر و چند 
روزی از ماه رمضان فرصت داریم، 
می توانیم به سمت خدا کوچ کنیم. 

فرصت را غنیمت بشماریم.
فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی، 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. 

سام وتشکر اجرکم عنداهلل

احتمال ضرر یا ترس از ضرر؟

منبع: منبرک
31 خرداد، شهادت سردار رشید اسالم

»دكتر مصطفی چمران« در دهالویه )1360 ش(
روز بسیج اساتید

اقتصاد مقاومیت

وقتی رهبری در نقد نهادهای مسئول، افسران جنگ نرم را آتش به 
اختیار دانستند، غرغروهای به ظاهر تحلیل گر برآشفتند که این چه طرز صحبت 

کردن است و هیچ رهبری زیرمجموعه خود را این گونه زیر سؤال نمی برد.

اوالً »آتش به اختیار« زمانی به کار می رود که وضعیت جنگی وخیم 
است و دشمن خیلی نزدیک شده؛ ثانیاً فرمانده از زیردستان خود- یا الاقل 
بخشی از آن ها- ناامید شده و امیدش به رده های پایین تر است؛ و ثالثاً اعتمادش 

به نیروهای رده پایین تر که افسر می داندشان خیلی بیشتر از بقیه است.

این ها حقیقت است. چه غرغروها دوست داشته باشند یا نه. در چنین 
شرایطی اگر آتش به اختیار افسران خودی نباشد، در اختیار افسران غیر خودی 
می ماند. پس اگر مسئوالن خوش شان نمی آید، بهتر است که دشمن شناسی شان را 

افزایش دهند و اعتماد بیشتری از امام و امت جلب کنند. 

ناهــار اشـــرافی
برای راحل راه نزدیک است

 

سرباز
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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
روز قدس؛ صف بندی حق در مقابل باطل حاج آقای صفایی حائری می فرمود گاهی بعضی ها در همان نگاه اول انگار آشنا 

داری جانت  را می شناختی. دوست  آن ها  قبل ها  از خیلی  انگار  اصًا  هستند 
را برایش بدهی آن قدر که دوستشان داری... اهل مسجد همه با همدیگر باید 
این گونه باشند. اصًا شما باید مسجد را خانه اصلی خودت بدانی و اهالی مسجد 

را خانواده خودت.

این کار در همه احوال شما باید پیدا باشد. از همان سام علیک کردن شما که 
آن چنان سام و احوال پرسی بکنید، آن چنان همدیگر را بغل بگیرید که هر کس ببیند 

دوست داشته باشد همان لحظه در جمع شما باشد. بله! بعضی ها 
هستند واقعاً در همان نگاه اول آشنا هستند نیازی نیست که 

همه چیزِ زندگی اش را 
بدانی  بدانی همین که 
اهل ایمان است اهـل 
مسـجـد همـین محل 

است بس است...

صف                بنـدی  باطـل،  و  حـق  صف                بنـدی  نشـان                دهنده                  قـدس  روز 
عـدل در مقابـل ظلم اسـت. روز قدس فقط روز فلسـطین نیسـت؛ روز 
امت اسـالمی اسـت. روز فریاد رسـای مسـلمانان علیه سـرطان کشنده                 
صهیونیزم اسـت که به وسـیله  دسـت متجاوز اشـغالگران، مداخله کنندگان، 
قدرت هـای اسـتکباری بـه جان امت اسـامی افتـاده اسـت. روز قدس چیز 
کوچکـی نیسـت. روز قـدس یـک روز جهانـی اسـت. یک پیـام جهانی 
هـم دارد. نشـان                دهنده                 ایـن اسـت کـه امـت اسـالمی اوالً زیر بـار ظلم 
نمـی رود، ولـو ایـن ظلـم از پشـتیبانی بزرگ تریـن و قدرتمندتریـن 

دولت هـای عالـم برخوردار باشـد.

...ایـن حرکـت در دنیـای اسـام گسـترده 
اسـت و مخصوص ایران نیسـت؛ در نقاط 

مختلـف عالـم مسـلمان ها هرجائی که 
امکان پیدا کردنـد، روز قدس را 

بـا فریاد خـود علیه ظلم 
آمیختند.

میـرزا جـواد آقـا طبق رسـم و روال هرسالشـان روزهای عاشـورا 
یـک مجلـس سـاده می گرفتنـد و چندنفـری از آشـنایان را هـم اطعـام 
می کردنـد. ازقضـا عـده ای رِنـد از ماجـرا باخبر شـده و گـوش به گوش 
بـه یکدیگـر خبـر می دهنـد و خاصـه آن روز حـدود دویسـت نفـر 
بـه منـزل عزا می آینـد! آشـپز مجلس، آقـا را بـا نگرانـی صـدا زده. آقا 

می فرمایند: »شـما نگران نباشـید.« و سپس سـر مبارکشان 
را  دسـت ها  و  آورده  دیـگ  روی  را 
بـه محاسـن کشـیده و ماننـد ابـر بهـار 
گریـه می کننـد. بعـد به کنـاری آمده و 
می فرماینـد: »دیگـر نگران نباشـید و 
هـر چـه می خواهیـد غذا بکشـید!«

در پایـان، نه تنهـا غـذا کـم نیامـد 
بلکـه اضافـه هـم بود!

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1388/06/29(

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

فرمـــان امـــام خمینـــی مبنـــی بـــر تشـــكیل جهـــاد ســـازندگی،  پوسترهایی با موضوع: 
ـــوردل در  ـــن ك ـــام رضـــا توســـط منافقی ـــر ام ـــدر، انفجـــار بمـــب در حـــرم مطه ســـومین شـــب ق
ـــار  ـــاه قاج ـــی ش ـــان محمدعل ـــی به فرم ـــورای مل ـــس ش ـــوپ بســـتن مجل ـــه ت ـــینی، ب ـــورای حس عاش
ـــه  ـــا ب ـــی بن ـــورای مل ـــس ش ـــردان در مجل ـــرای م ـــاپو ب ـــدن كاله ش ـــاری ش ـــرح اجب ـــب ط ، تصوی

ـــت. ـــه اس ـــان قرارگرفت ـــت رضاخ خواس

  1. حجر، 9
  2. بقره، 23

  الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص: 307

معمـوالً حسـودی بـرای یـک چیـز دنیایـی 
اتفاق می افتد. در واقع کسـی که حسـودی 
می کنـد، اوالً حـب دنیـا دارد و ثانیًا ایمان 
بـه خدایـش خیلی کم و بلکه کافر اسـت:

: قال اهلل عز و جل لموسی بن عمران
یا ابن عمران ال تحسدن الناس عىل ما آتیتهم من 

فضلی و ال متدن عینیك إىل ذلك...
و من یك كذلك فلست منه و لیس منی. 1

امـام صـادق از پیامبـر اسـالم روایـت 
می کنـد کـه خداونـد بـه موسـی فرمـود: 
نسـبت بـه آنچـه مـن بـه مـردم نعمـت 
داده ام، حسـادت نـورز و چشـمانت را بـه 
داشـته های آنـان مـدوز و جانـت را بـه 
دنبـال آن هـا روان نسـاز. زیرا که شـخص 
حسـود دشـمن نعمت من اسـت و مخالف 
با تقسـیمی اسـت که من در میـان بندگانم 

کرده ام. تقسـیم 

پیامبـر اعظـم در پایـان فرمودنـد:  و هر 
کسـی که چنین باشـد، من از او نیسـتم و او 

نیـز از من نخواهـد بود.

دو حمله
تروریستی 
مذبوحانه 
در تهران

کاریکـاتور این هفته:

دالیـل  قـرآن  تحریف ناپذیـری  بـرای 
بسـیاری آورده انـد. اولـی اش گواهـی تاریخ 
و تواتـر اخبـار اسـت. یعنـی همـه ایـن را 
می گوینـد. دومـی اش ضمانتی اسـت که خود 
خـدا داده و فرمـوده: مـا قرآن را نـازل کردیم 
و خودمـان هـم از آن محافظـت می کنیـم.1  
اسـت. سـومی اش تأکیـد روایـات پیامبـر و 
اهل بیت اسـت و چهارم نظر علمای شـیعه و 

سـنی اسـت کـه همیـن اعتقـاد را دارند.

امـا از همـه این هـا باالتـر، ادعای معجـزه  ای 
قرآن اسـت کـه می فرماید اگر ایـن همه دلیل 
راضی تـان نمی کنـد، خـب یـک سـوره مثـل 

ایـن قـرآن را بیاورید:

َو إِْن کُْنُتْم فی  َریٍْب ِمامَّ نَزَّلْنا َعلی  َعْبِدنا 
َفأْتُوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َو اْدُعوا ُشَهداءَکُْم 

ِمْن ُدوِن اللَِّه إِْن کُْنُتْم صاِدقیَن 2

نـازل  بنـده خـود  بـر  آنچـه  اگـر در  و 
کرده ایم شـک داریـد ، پس- اگر راسـت 
می گوییـد- سـوره ای ماننـد آن بیاورید و 
گواهـان خـود را- غیر خدا- فـرا خوانید.

ایـن دیگـر رد نخور ندارد، هر کـه مرد مبارزه 
است بسم اهلل!

حسودی برای چه؟

در محضر اهل یبت
تحریف قرآن؟ محال!

آشناهای قدیمی

راوی: آیت اهلل فاطمی نیا
منبع: خبر آناین
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نه تنها غذا کم نیامد بلکه اضافه هم بود!

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید


