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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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ــت  ــدن وق ــض داخل ش ــه مح ــود، ب ــه ب ــی ک ــر جای ــی و ه ــر حالت او در ه
نمــاز، کار خــود را رهــا کــرده، بــه نمــاز مشــغول می شــد. بــرای گرفتــن وضــو 
خــود را معطــل  نمی کــرد، ولــی اذان را بــا صــدای بلنــد و دل نــواز می گفــت. او 

ــت: ــود می گف خ
ــر«  ــت صــدای »اللّ  اکب ــر وق ــه خــدا ســوگند، ه  »ب

مــؤذن بــه گوشــم می رســد، احســاس می کنــم دنیــا 
در چشــمانم رنــگ می بــازد و بــی ارزش می شــود 
و دیگــر جــز قــدرت و عظمــت خداونــد چیــزی 

ــم.« ــس نمی کن را ح

شــاه از مملكــت خــارج شــده و بختیــار را بــه عنــوان تنهــا امیــد بــرای نجــات 
ســلطنت پهلــوی باقــی گذاشــته بــود. در چنین حالــی اربعیــن فــرا می رســد و بــه 
ایــن مناســبت امــام پیامــی می دهــد کــه در آن شــرکت در راهپیمایــی روز اربعیــن 

ــد. ــی می خوان ــه ای شــرعی و مل را وظیف
ــراض  ــرات و اعت ــت، تظاه ــتیبانی از والی ــرای پش ــه ب ــران یكپارچ ــر ای سراس
می شــود. مــردم در همــه شــهرهای کشــور راهپیمایی هــای بزرگــی ترتیــب 
ــه  ــر از سراســر شــهر ب ــا نف ــن ســاعات روز میلیون ه ــد. در تهــران، از اولی می دهن

می آینــد.  خیابان هــا 
حضــرت امــام ایــن تظاهــرات را نوعــی همه پرســی بــرای تشــکیل 
جمهوری اســامی از ســوی مــردم قلمــداد کــرده و اعــام می کننــد کــه بــه زودی 

ــد. ــردم می پیوندن ــه م ب
ــا  ــه ب ــد ک ــاور دارن ــر ب ــردم دیگ م
ــدا  ــر خ ــوکل ب ــت و ت ــتیبانی از والی پش
نزدیــک  پیــروزی  میدان انــد.  پیــروز 

ــت... اس
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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 

همه پرسی انقالبی

)استفتاءسایتپاسخکدهازدفترآیتاهللالعظمیخامنهای(


2۹ دی، تظاهرات میلیونی مردم انقالبی ایران در روز اربعین حسینی علیه دولت بختیار )1357 ش(

احکام
برای سرگرمی، در خانه شان سگ دارد. وقتی می گویی سگ عین نجاست است 

و خرید و فروش آن باطل، می گوید نخریده بلكه کسی به او 
هدیه داده است!

باید بداند نگه داری از سگ مذموم است ولی اگر تشبه به 
غیرمسلمانان یا ترویج فرهنگ آن ها باشد و یا برای همسایگان 

mمزاحمت ایجاد کند، حرام است.  a s j e d n a m a . i r

هفته 44   
1 3 9 5 سال 

هفته  44
1 3 9 5 سال 

امان از دست این قفسه ها! انسان را سحر 
می کنند. می آیید یک شامپوی معمولی بردارید 
با سبدی مواد شوینده خارج  به یک باره  اما 
می شوید! وای که چرخ زدن در فروشگاه های 
می دهد!  انسان  به  خوبی  حس  چه  زنجیره ای 
حس  هم  شاید  باکالسی،  حس  مثل  حسی 

آزادی انتخاب.
نگـو.  دیگـر  کـه  را  تخفیـف  برچسـب 
این طـوری حـس زرنگـی هـم بـه آن قبلی هـا 
اضافـه می شـود تا شـما یک بـار وانـت خرید 
کنیـد. چیزهایـی کـه شـاید بـه یک چهـارم آن 

هـم نیاز نداشـته باشـید. 
خـوب اسـت بدانیـد بیشـتر کاالهایی که 
ارزان  مصرفـی  اجنـاس  می خورنـد،  تخفیـف 
هسـتند. بـرگک )چیپـس(، کنسـرو و... تاریـخ 
انقضـاء دارنـد و اگـر بمانند، بایـد آن ها را دور 
ریخـت. بـرای همین کمتـر می بینیـد که کاالی 
بـادوام، مرغـوب یـا گـران تخفیـف خـورده 
باشـد. پـس خیلی خوشـحال نباشـید! تخفیف 

زیـادی شـامل حال تان نشـده. 
جـای  بـه  اسـت  بهتـر 

خـرد  خـرد  کارهـا  ایـن  
و تـازه تـازه خریـد 
بـرای  هـم  کنیـد. 

بهتـر  سـامتی تان 
اسـت و هم برای 

. ن جیب تـا

خوبی ها و بدی های
 حجت االسالم والمسلمین هاشمی رفسنجانی

قفسه های سحرآمیز

در مسری هبشت
شیخ کلینی و غیر او روایت کرده اند 
از حضرت صادق که این دعا را 

تعلیم زراره فرمود که در زمان غیبت و 
امتحان شیعه بخوانند:

• اَللُّهمَّ َعرِّفْنى نَْفَسَك 

•  فَاِنََّك اِْن لَْم تَُعرِّفْنى نَْفَسَك لَْم اَْعرِف نَِبيََّك 

• اَللُّهمَّ َعرِّفْنى رَُسولََك 

تََك  •  فَاِنََّك اِْن لَْم تَُعرِّفْنى رَُسولََك لَْم اَْعرِْف ُحجَّ

تََك  • اَللُّهمَّ َعرِّفْنى ُحجَّ

تََك َضلَلُْت َعْن دينى •  فَاِنََّك اِْن لَْم تَُعرِّفْنى ُحجَّ

خدایـا خـود را بـه مـن بشناسـان، 
زیـرا اگر خود را به من نشناسـانی، 

نشناخته ام. را  فرسـتاده ات 

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. 

 روح اهلل باصری
عوامل  همه  افزون  روز  توفیق  آرزوی  و  سالم 
زحمت کش. این کار از نظر محتوایی و ظاهری 
بسیار عالی بوده و بسیاری از نیازمندی های بنده 

را تامین می نماید.

نگه داری از سگ در خانه

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

ــمی او  ــای هاش ــوت آق ــل از ف ــرا قب ــه چ ــد ک ــاد می کنن  انتق
ــال  ــد؟ خی ــش را می گویی ــاال خوبی های ــد و ح ــور می کردی را سانس

ــت! ــی اس ــن دوروی ــد ای می کنن
اوالً این دستور دین است که پشت مرحوم بدی هایش را نگویید. 
همان طور که در نماز میت می خوانیم: اللهم انا ال نعلم منه اال خیرا! قطعًا 

این جمله دروغ نیست و اشاره به خوبی های او دارد.
ثانیاً این رفتار، اآلن منطقی است اما در دوران دولت اصاحات 
و مجلس ششم که همین داعیه داران ارادت به هاشمی او را »اکبرشاه« 

نامیدند و برایش »عالیجناب سرخ پوش« می نوشتند، 
چطور شده که سنگ او را به سینه می زنند؟ 
آیا هاشمی در نگاه آن ها تغییر کرده است؟ 

پس دورو کیست؟
از دنیا  با وفات  ثالثاً جسم شخص 

می رود اما تفكر او باقی می ماند. با همه 
و  مبارزاتی  سابقه  از  که  خوبی هایی 
لمسلمین  ا م و سا ال بی حجت ا نقا ا
هاشمی سراغ داریم، وظیفه داریم حق 
و باطل اندیشه هایش را موشكافی 
را  خوبی هایش  قبل  مثل  و  کنیم 
بگوییم و بدی هایش را تبیین کنیم 
تا موجب گمراهی آیندگان نشود.

دعای زمان غیبت نماز نواب

منبع: سایت تبیان
»سید مجتبی نواب صفوی« رهبر جمعیت فداییان اسام

)شهادت ۲۷ دی ۱۳۳۴ ش(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 جنگیدن اهل بیتی ها
خودی های اهل بیت )۲5( 

نشسـته پشـت رایانـه و »اینترنت چرانی« 
می کنـد، آن وقـت می گویـد من سـرباز 
جنـگ نرم هسـتم. تـازه به هر فسـادی هم 
که مبتا شـود، می گوید عیبـی ندارد، الزمه 
کار اسـت! انـگار نمی داند سـرباز چیسـت 
و چگونـه می جنگـد. این گونـه کـه امثال ما 
بـا خیـال راحـت می رویـم تو دل دشـمن، 
قبـل از این کـه بتوانیم حرکتی بكنیم، اسـیر 
و بلكـه کشـته شـده ایم. برای همین اسـت 

کـه پیامبـر اعظـم  می فرمایند:

َمِن اْسُتْؤِسَ ِمْن َغْیِر ِجَراَحٍة ُمْبلَِغٍة َفلَْیَس ِمنَّا 

هر کس بدون مجروح شدن زیاد به 
اسارت دشمن در آید، از ما نیست.

یعنـی باید در جنگ، دشـمن را حسـابی 
از پـا درآوری. تـازه، اسـارت در جنـگ 

نرم خیلـی معنا نـدارد!

شکستن هیبت پوشالی اسرائیل
ــت  ــنایی اس ــال و آش ــل اتص ــر مح ــجد بیش ت ــد مس ــر می رس به نظ
تــا محــل جدایــی و انقطــاع. محــل جدایــی از مادیــات دنیــا هســت امــا 
مهم تــر از آن محــل رســیدن و اتصــال  بــه خداســت. چــون قــرار  اســت 
ــدا  ــه  خ ــس خان ــد، پ ــان داشته باش ــا جری ــی  م ــه زندگ ــدا در هم ــه خ ک

ــت. ــای ماس ــن کار ه ــرای مهم تری ــا ب ــم بهترین ج ه
ــد از  ــزی برســد بای ــه چی ــرار شــد ب ــد هــر کــس ق اصــًا از این به بع
مســجد بــه آن برســد تــا رســیدنش بــر محــور اهلل باشــد و امــام جماعــت 
ــوان  ــا ج ــه دو ت ــد ک ــرار باش ــر ق ــل؛ اگ ــان وص ــن جری ــده ای جاری کنن
ــر  ــی بهت ــه جای ــروع کنند، چ ــدی را ش ــی جدی ــند و زندگ ــم برس به ه
ــق  ــجد و از طری ــل در مس ــن حلقه وص ــت ای ــر اس ــجد؟ آری! بهت از مس

صورت گیــرد.  آن  امام جماعــت 

از جملـه  ایـن حوادث مهم، شکسـت شـگفت آور نظامی و سیاسـی 
اسـرائیل در برابـر مقاومت اسـامی در جنـگ ۳۳ روزه  لبنـان... و ناکامی 
خفـت  آور رژیم صهیونیسـتی در جنـگ ۲۲ روزه  جنایتكارانه اش با مردم و 

دولـت قانونی فلسـطین در غزه اسـت.
اکنــون رژیــم غاصــب کــه چنــد دهــه بــا ارتــش و تســلیحات خــود و 
بــا پشــتیبانی نظامــی و سیاســی آمریــكا، چهــره ای مهیب و شكســت ناپذیر 
نشــان مــی داد، دو بــار از نیروهــای مقاومــت کــه بــا اتــکاء بــه خــدا 
ــد،  ــزات می جنگیدن ــاح و تجهی ــه س ــکاء ب ــش از ات ــردم، بی و م
شکســت خورده و بــا وجــود تمرین هــا و آماده ســازی های نظامــی 
و ســازمان های عریــض و طویــل اطاعاتــی و حمایــت بی دریــغ 
آمریــكا و بعضــی دولت هــای غربــی و همدســتی برخــی منافقــان جهــان 

ــد  ــیب تن ــال، و ش ــام، انح اس
ســقوط، و عــدم کفایــت خــود 

ــد  ــوج نیرومن ــر م در براب
بیداری اســامی را ظاهــر 

ســاخته اســت. 

یا در کتابخانه بود یا با کتاب
ــتن و  ــه نوش ــراوان ب ــه ف ــی عاق ــدث قم ــای مح ــی از ویژگی ه یك
ــاب.  ــا کت ــا ب ــود ی ــه ب ــا در کتابخان ــود. ایشــان ی ــاب ب ــه کت مطالع
فرزنــد ایشــان می گویــد: »بــا پــدرم هــر وقــت از شــهر بیــرون 
ــه  ــتن و مطالع ــه نوش ــب ب ــام مرت ــه ش ــا ب ــح ت ــم، او از اول صب می رفت

ــود.« ــغول ب مش
ــرد،  ــافرت می ک ــورهای دور مس ــه کش ــارت ب ــرای زی ــه ب ــی ک زمان

ــاب  ــا کت ــود را ب ــت خ ــات فراغ اوق
می کــرد.  ســپری 

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1387/12/14(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

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

ـــان  ـــت فدایی ـــر جمعی ـــوی«، رهب ـــواب صف ـــی ن ـــید مجتب ـــهادت »س ـــا موضوعات:ش ـــترهایی ب پوس
اســـام و یارانـــش، فـــرار شـــاه خائـــن »محمدرضـــا پهلـــوی« از كشـــور در پـــی گســـترش 

ـــت. ـــه اس ـــرار گرفت ـــران ق ـــت ای ـــامی مل ـــت اس نهض

کاریکاتور این 
هفته: 

مخالفت 
نماینده دولت 

با تصویب قانون 
شفاف سازی 

حقوق مدیران!

به مناسبت ۲6 دی روز فرار شاه
نسـل سـوم و چهارم انقاب فقـط فیلم های 
تاج گـذاری و قلدری هـای خنـده دار شـاه را 
دیـده اسـت و از برخـی غرغروهـای نسـل 
قبل شـنیده اسـت کـه شـاه خوبی هایی هم 
می شـد  کاش  اسـت.  تأسـف بار  داشـته! 
واقعیـت را مثـل همـان روزهـا دوبـاره 
احسـاس کـرد تـا همـه یادشـان بیایـد 
خـدا چگونه دنیـای اسـتکبار را با خاک 

یک سـان کـرد:

ُهـَو الَّـذی أَْخـَرَج الَّذیـَن کََفـُروا... مـا ظََنْنُتـْم أَْن 

ِمـَن  ُحُصونُُهـْم  مانَِعُتُهـْم  أَنَُّهـْم  ظَنُّـوا  َو  یَْخرُُجـوا 

اْلَبْصـاِر  أُولِـی  یـا  َفاْعَتـرِبُوا  ِه...  اللَـّ

اوسـت آن کـه کافران... را بیـرون کرد. 
بیـرون  کـه  نمی کردیـد  گمـان  شـما 
کـه  می پنداشـتند  نیـز  خـود  و  رونـد 
دژهای شـان مانـع تسـّلط خـدا بـر آنان 
خواهـد بود... پـس عبـرت بگیرید، ای 

چشـم!  صاحبان 

شـاه واقعاً مسـتکبر بـود و هیچ کس باور 
نمی کـرد روزی ایـن چنیـن بـه خـاک 
سیاه بنشـیند. اما متأسـفانه اهـل عبرت زیاد 

! نیستند

در محضر اهل یبت)ع(
  چه کسی شاه را بیرون کرد؟

اتصال، نه جدایی!

سوره حشر، آیه 2

                                                                                          
منبع:سیره علما

۱بهمن، رحلت محدث کبیر شیعه 
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