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اگر می گفت بمیر، می  مردم!
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یادیاران

ایام ویژه

یکـی از بچه هـا به شـوخی پتویش را پرت کرد طرفم. اسـلحه از دوشـم افتاد و خورد 
تـوی سـر کاوه. کـم مانـده بود سـکته کنم. سـر محمود شکسـته بود و داشـت خون 

می آمـد. بـا خـودم گفتم: اآلن اسـت که برخـورد ناجوری بـا من بکند.

یک دسـتمال از تو جیبش در آورد، گذاشـت رو زخم سـرش، 
بعـد از سـالن رفت بیـرون. این برخورد از صد تا توگوشـی 
برایـم سـخت تر بود. بـا ناراحتی گفتـم: آخه یه حرفـی بزن، 
همان طـور کـه می خندیـد، گفـت: »مگـه چـی شـده؟« گفتـم: 

مـن زدم سـرت رو شکسـتم، تـو حتـی نـگاه نکـردی ببینی کار 
کـی بـوده. گفت: »اینجـا کردسـتانه، از ایـن خون ها باید 
ریختـه بشـه، اینکـه چیـزی نیسـت.« چنـان مـرا شـیفته 
خـودش کـرد کـه بعدها اگـر می گفـت: بمیـر، می مردم.

بـا آغـاز جنـگ جهانـی دوم، ایـران اعـام بی طرفی کرد تـا از آسـیب های جنگ 
در امـان بمانـد، امـا متفقین چشـم طمع بـه ایران داشـتند، زیرا ایـران را پل پیروزی 
بـرای خـود می دیدند. متفقیـن که به دنبـال بهانه ای بـرای اسـتفاده از ایـران بودند، 
ابتـدا از رضاخـان خواسـتار تحویـل آلمانی هـای مقیـم ایـران شـدند. رضاخـان این 
پیشـنهاد را رد کـرد و متفقیـن بـا ایـن بهانـه بـه ایـران حملـه کردنـد و رضاخـان را 
کـه مهـره سـوخته بـود، برکنـار و پسـرش را به جـای او گذاشـتند؛ بنابراین، کشـور 
اشغال شـده ایـران، طبـق نظـر و خواسـت متفقین بایـد وارد جنگ می شـد. تـا پایان 
ایـن جنـگ خانمان سـوز و مدتـی پـس از آن ایـران 
در اشـغال قـوای شـوروی و 
انگلیس بـود. در این مدت 
بسـیاری از منابع کشـور 
غـارت شـد و در اختیار 
دشـمنان قرار می گرفت؛ 
به طـوری که بسـیاری از 
مردم ایـران دچـار قحطی 

شـده بودند.
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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 

جنگ اجباری

استفتاءکانال»برداشتهاینادرستازاحکام«ازدفترآیتاهللالعظمیخامنهای
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احکام
فکـر می کنـد فقـط امـوال حقیقـی اسـت کـه شـامل خمـس می شـود. در حالـی که 

اعتبـارات اینترنتـی هـم اگر مالیت داشـته باشـد، خمـس می خورد. 

بنابراین سـر سـال خمسـی، چیزهایـی مثل باقی مانـده حجم 
اینترنت، هاسـت و دامنه اسـتفاده نشـده، اعتبـار خرید ذخیره 

شـده در سـایت و... خمـس برمی دارد.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 25   
1 3 9 6 سال 

هفته   25
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

وقتـی پیـکان در سـال 46 وارد بـازار 
ایـران شـد، شـاید کمتر کسـی فکـر می کرد 
تولیـدش با کمترین تغییری حدود 40 سـال 
ادامـه پیـدا کنـد. حـاال همیـن ماجـرا درباره 

پرایـد 25 سـاله، در حـال تکرار اسـت. 

بعضـی از تولیدکننـدگان ایرانی اگر 
رقیـب خارجـی نداشـته باشـند، اصـًا 
بـه سـمت نـوآوری نمی روند. قضیـه هم 
محـدود به پیـکان و پراید نمی شـود. از کولر 
آبـی گرفتـه تـا موتـور سـیکلت های طـرح 
هونـدا و... همـه همیـن وضعیـت را دارنـد. 
تولیـد این وسـائل شـاید در زمان خودشـان 
یک پیشـرفت حسـابی بـه حسـاب می آمده 
امـا ارتقـاء نیافتـن کیفیت محصـوالت برای 
مـدت طوالنـی یـک ضعـف جدی اسـت و 

باعـث بی اعتمـادی مردم  شـده اسـت.

وقتـی ما از این طرف از مصرف کننده 
انتظـار داریم کـه از کاالی ایرانی حمایت 
کنـد و در سـبد مصرفش تـا می تواند کاالی 
خارجی قـرار ندهد، از آن طـرف هم انتظار 
داریـم کـه تولید کنندگان مـان نیـز کیفیت 

محصوالتشـان را روز بـه روز باال ببرند.

مـردم  میهن دوسـتی  حـس  از  نبایـد 
ه  د سـتفا ا ء سو

 . شـود

در مسری هبشت

اَللَُّهمَّ اَْغِننا َعْن ِهَبِة الَْوّهابیَن ِبِهَبِتَك َواكِْفنا 

َوْحَشَة الْقاِطعیَن ِبِصلَِتَك

خدایا! ما را به بخشش خود از 
بخشش دیگران بی نیاز ساز و ترس 
گسستن دیگران را از ما با پیوستن 

ما به خودت کفایت فرما

َحّتى  النَْرَغَب اىِل  اََحٍد َمَع بَْذلَِك، َو 

النَْسَتْوِحَش ِمْن اََحٍد َمَع َفْضلَِك

تا با وجود عطای تو از دیگری 
نخواهیم و با فضل تو از 

احدی نهراسیم

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 واقعا از سایت مسجد نما لذت بردم، خیلی 
وقت بود دنبال یه همچین سایتی میگشتم.

واقعا خسته نباشید.

خمس مجازی

اقتصاد مقاومیت

هر دولتی باید در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی 
حرفی برای گفتن داشته باشد. زمان انتخابات فرصت مناسبی برای مرور 
فعالیت های دولت مستقر بود، بر خاف سایر نامزدها که صرفًا می توانند در 
مورد برنامه هایشان حرف بزنند. البته دولت با داشتن برگ برنده در موضع 

قدرت قرار گرفت و نه برنامه داد و نه از گذشته خود دفاع کرد.

با این حال باید یادمان باشد که دولت با برجام حیات چهارساله اش 
را حفظ و چهار سال دیگر تمدید کرد. این قوت سیاسی که هیچ وقت به 
درستی محک زده نشد،  توانست جو اقتصادی را حفظ کند و با رکود تورم 
را پایین آورد. تا اینجا اتفاقاِت نیفتاده موجب شد که یک اتفاق فرهنگی 

بیفتد: امید به غرب و غربی شدن. 

حاال می شود تحلیل بهتری از ضعف های امنیتی و فرهنگی کشور 
داشت و برنامه چهارسال بعد دولت را نقد کرد.

بی نیازم کن!اگر می گفت بمیر، می  مردم!

لطفًا پیکان نباشید!

مهدی شیخ زاده
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

کارنامه چهارساله دولت

قسمتی از دعای پنجم 
صحیفه سجادیه

منبع: خبرگزاری فارس
راوی: ابراهیم پور خسروانی/ سردار شهید محمود کاوه



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
جنگ روانی علیه خلیفه قدرتمند

بعضی ها فکر می کنند که زندگی کردن یعنی فیلم بازی کردن! این افراد اگر هم 
بخواهند در زندگی شان آدم خوبی باشند، »ادای« خوب بودن را درمی آورند. 
اگر کار خوبی انجام دهند، به خاطر این است که بازار »اآلن« در خوب بودن 

است ولی اگر نرخ بازار عوض شود، خدا می داند که...

بعضی ها واقعاً از ته دل زندگی می کنند، نه فیلم بازی می کنند و نه ادا درمی آورند. 
این ها اعتماد همه مردم را هم به مرور جلب می کنند. در مسجد محل همین که 
امام جماعت نمی آید، همه او را می کشند جلو که شما باید امام جماعت شوید. 

این ها هم وقتی می بینند که 
مسجد  جماعت  نماز  اگر 
ضرر  چه  شود،  تعطیل 
و  خودشان  به  هم  بزرگی 
قبول  می رسد،  بقیه  به  هم 

می کنند.

زندگی  خوب  که  کسی 
بقیه  نمی آید  می کند، دلش 
را از زندگی خوب محروم 

کند...

امـام هـادی با دیِد یک انسـان مبـارز به دربارِ متـوّکل رفت و مجلِس 
شـراب او را بـه مجلـس معنویـت تبدیل کـرد؛ یعنـی او را مغلوب کرد؛ 
بـه طـوری که در آخـِر حرف هایـش، متوّکل بـرای حضـرت عطر آورد 

و او را بـا احتـرام بدرقه کرد.

در مبـارزه ای کـه شـروع کننده آن، خلیفـه ای تندخـو و قدرتمنـد بـود، 
امـام هـادی دسـت بـه یـک جنـگ روانـی زد؛ مبـارزه ای کـه در آن 

نیـزه و شمشـیر کاربُـرد نـدارد.

بـه جرئـت می توانـم بگویـم کـه ایشـان در خانه هرگـز بیـکار نبودند و 
تمامـی مدتـی کـه در منـزل بودنـد، دیـده نشـد کـه حتی یـک ربع 
سـاعت بیکار نشسـته باشـند و یا با حرف زدن وقت بگذرانند. شـب و 
روز، جمعـه و غیـر جمعه برای ایشـان اصًا فرقی نداشـت. ایشـان آن قدر 
در مـورد وقتـش مقیـد بـود و بـه کارش می رسـید کـه گاهی قبـل از اذان 

صبح به مدرسـه حقانی ـ کـه مدیریت آن را بر 
عهـده داشـتند ـ می رفت تا ببینـد طلبه ها 
در چـه حالـی هسـتند. شـهید قدوسـی 
گاهـی 18 سـاعت در شـبانه روز کار 
می کـرد و لحظـه ای خـم بـه ابـرو 
ناحیـه ای دیگـر  از  نمـی آورد؛ گویـی 

انـرژی می گیـرد. 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1380/06/30(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت • در ایــن بخــش می توانیــد چن

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
پوســـترهایی بـــا موضــــوع:شهادت ســـردار محمـــود كاوه، روز مبـــارزه بـــا اســـتعمار انگلیـــس )شـــهادت رئیس علـــی دلـــواری(، 
درگذشـــت دكتـــر محمـــود حســـابی پـــدر فیزیـــك ایـــران، شـــهادت روحانـــی مبـــارز حجت االســـام »شـــیخ علـــی اوســـطی« 
ـــب  ـــار بم ـــر انفج ـــر اث ـــامی ب ـــاب اس ـــتان كل انق ـــی« دادس ـــی قدوس ـــت اهلل عل ـــهادت »آی ـــداز، ش ـــیخ فاخن ان ـــه ش ـــروف ب مع
ـــام  ـــرت ام ـــم حض ـــوای ده ـــور، والدت پیش ـــهربانی كل كش ـــس ش ـــتجردی«، رئی ـــد دس ـــرتیپ »وحی ـــهادت س ـــتانی، ش در دادس
علی النقـــی الهـــادی در مدینـــه، وفـــات آیـــت اهلل »شـــیخ علی اكبـــر برهـــان« در ســـفر حـــج، وقـــوع جمعـــه ســـیاه و كشـــتار 

بی رحمانـــه مـــردم در میـــدان ژالـــه تهـــران توســـط مأمـــوران شاهنشـــاهی،  قرارگرفتـــه اســـت. 

1.محمد آیه 18
1. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 43، ص: 192

2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 19

بایـد قبـول کنیـم کـه فرهنـگ مـا در مـورد 
خیلـی  اهل بیـت  فرهنـگ  بـا  خانـواده 
فاصلـه دارد. مثًا ما مردی را که بعد از وفات 
همسـرش ازدواج نکنـد، وفـادار می دانیم در 
حالـی کـه حضـرت زهـرا در وصیـت خود 
جـاَل البُدَّ  بـه امیرالمؤمنین، با قاعـده »َفاِنَّ الرَّ
لَُهـْم مِـَن النِّسـاءِ«1 ایشـان را امـر بـه ازدواج 
می کننـد و می فرماینـد: »اولیـن وصیـت مـن 
بـه تـو ایـن اسـت که چـون مـردان بـه زنان 
نیـاز دارنـد، پـس از مـن بـا دختـر خواهـرم 
امامـه ازدواج کـن؛ زیـرا او هماننـد مـن بـا 

فرزندانـم مهربان اسـت.«

پـس قاعـده این اسـت که مـرد باید همسـر 
داشـته باشـد؛ حتـی بـرای یـک شـب! چنان 

چـه امـام باقـر می فرمایند:

مـا أحـب أن لـی الدنیـا و مـا فیهـا و إنـی بـت 
لیلـة و لیسـت لـی زوجـة2

دوسـت نـدارم کـه دنیـا و همـه آن چـه در 
دنیاسـت بـرای مـن باشـد و یـک شـب را 
بخوابم در حالی که همسـری نداشـته باشـم.

کاریکـاتور این هفته:

طوالنی ترین 

حماقت 

آمریکایی ها!

و  پـاداش  بـا  معمـوالً  دنیایـی  تربیت هـای 
تنبیه هـای آنـی همراه اسـت. اما در سـبک 
تنبیـه و تشـویق  تربیتـی دینـی، هرچـه 
فـوری کـم شـود، ارزش آدمـی باالتـر 
مـی رود. چون دیـن محور تربیـت را ایمان 
بـه خـدا و آخـرت می دانـد. بـرای همین به 
جـای تأکید بـر اتفاق هـای دنیایی، افـراد را 

بـرای قیامـت آمـاده می کنـد: 
اَعَة أَْن تَأْتَِیُهْم بَْغَتًة َفَهْل یَْنظُُروَن إاِلَّ السَّ

َفَقْد جاَء أَْشاطُها َفأَنَّ لَُهْم إِذا جاَءتُْهْم ِذكْراُهْم 

آیـا ]کافـران[ جـز ایـن انتظـار می برنـد 
کـه رسـتاخیز به نـاگاه بر آنان فرارسـد؟ 
و عالمـات آن اینـک پدیـد آمده اسـت. 
پـس اگـر ]رسـتاخیز[ بـر آنان در رسـد، 

دیگـر کجـا جای اندرزشـان اسـت؟

راستی اگر ما این گونه تربیت شده بودیم، 
چقدر خداترس تر از امروزمان می شدیم!

در محضر اهل یبت
اولین و آخرین راه تربیت

نرخ بازار

راوی: محمدحسین قدوسی 
فرزند آیت اهلل شهید قدوسی

منبع: خبرگزاری دانشجو و خبرگزاری حوزه

بیکــــــار نبود

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مرد  همسر  می خواهد!
خانواده مقاومتی )5(


