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یادیاران

ایام ویژه

شـیرودی در کنـار بالگرد جنگی اش ایسـتاده بـود و خبرنگاران هرکـدام به نوبت از 
او سـؤال می کردند.

خبرنـگار ژاپنـی پرسـید: شـما تا چه هنـگام حاضریـد بجنگیـد؟ شـیرودی خندید. 
سـرش را بـاال گرفـت و گفـت: »ما بـرای خـاک نمی جنگیم. ما 

بـرای اسـام می جنگیـم تـا هر زمـان کـه اسـام درخطر 
باشـد.« ایـن را گفـت و بـه راه افتاد.

 خبرنـگاران حیران ایسـتادند. شـیرودی آسـتین هایش را باال 
زد. چنـد نفـر به زبان هـای مختلف از هم پرسـیدند: کجا؟ 

خلبـان شـیرودی کجا می رود؟ مصاحبه تمام نشـده 
بـود. شـهید شـیرودی لبخنـدی زد و بلنـد گفـت: 
»نمـاز! صـدای اذان می آیـد. وقت نماز اسـت.«

پـس از تهاجـم گسـترده نیروهـای انگلیسـی و آمریکایـی بـه خـاک عـراق و 
سـرنگونی رژیـم بعث این کشـور، قوای اشـغالگر در نقاط مختلف عراق مسـتقر 
شـدند کـه ایـن امـر با اعتـراض همگانـی مـردم مواجه شـد. از ایـن رو، دو هفته 
پـس از سـقوط حـزب بعـث، هم زمان با اربعین حسـینی، شـهر مقـدس کربا 
بـه عرصـه ابـراز عشـق بـه اسـام و اهل بیـت و انزجـار از اشـغالگران 
تبدیـل شـد. در ایـن اجتمـاع عظیم، عاشـقان اباعبداهلل الحسـین کـه جمعیت 
آن هـا در حـدود پنـج الـی شـش میلیـون نفـر بـود، بـار دیگـر قـدرت اسـام و 
اهل بیـت را بـه رخ جهانیـان کشـیدند. تظاهرات کننـدگان خـروج سـریع 

نیروهـای آمریکایـی و متحدانش را 
از خاک عراق خواسـتار شـدند و 

بر وحدت مسـلمانان عـراق در 
برابـر توطئه هـا و نفـوذ امریکا 

گروه هـای  صفـوف  میـان  در 
عـراق  سیاسـی  و  مذهبـی 

کردند. تأکیـد 
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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 

بزرگ ترین اجتماع ضداشغالگری در عراق

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 1182

 23 آوریل، بزرگ ترین اجتماع ضد اشغالگری تاریخ عراق در كربال پس از سقوط صدام )2003 م(

احکام
بــه بهانــه این کــه عیــد اســت و روز شــادی اهــل بیــت در مســجد بــه همــراه مولودی خوانی، 

کــف می زننــد. 

ــه لهــوی(  ــه شــکل متعــارف )و ن ــد کــف زدن ب هــر چن
اشــکالی نــدارد ولــی بهتــر اســت در مجالــس دینــی بــه 

ــود. ــاب ش خصــوص در مســجد از آن اجتن
m a s j e d n a m a . i r

هفته 06   
1 3 9 6 سال 

هفته   06
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

بوعلی سـینا، شـانزده بیمـاری مهلک 
گوسـاله  و  گاو  گوشـت  مصـرف  بـه  را 
سـرطان  آن  اولیـن  کـه  می دانـد  مرتبـط 
اسـکیزوفرنی  )معـادل  مالیخولیـا  دوم  و 
بواســیر )هموروئیـد(  امــروز( و ســوم 
اسـت. گوشـت گاو به شـدت سودازاست 
شـده  غلظـت خـون  افزایـش  موجـب  و 
و بـرای کبـد بـار سـنگین دارد. برعکـس 
گوشـت گوسـفند که طبـع گرم و تـر دارد 
و در روایـات هـم بـر آن تأکیـد زیـادی 

شـده اسـت.

اقتصـاد  بـه  ربطـی  چـه  این هـا  امـا 
کـه  اسـت  آن  ربطـش  دارنـد؟  مقاومتـی 
کشـور مـا سـاالنه 1100 میلیـارد تومان 
گوشـت گاو وارد می کند در حالی که ما 
گوشـت گوسـفند را صادر می کنیم. حاال 
فـرض کنیـد مـردم مـا به جـای اسـتفاده از 
گوشـت گاو، از گوشـت گوسفندی استفاده 
کننـد. آن وقـت با خارج نشـدن این میزان 
ارز از کشـور، عالوه بر رونـق دامداری، 
بیـش از 28 هـزار شـغل پایـدار بـرای 
جوانـان ایرانـی ایجـاد می شـود. ضمـن 

آن کـه در دراز مـدت 
باعــث کـــاهش 
ی  یـنه هــا هز
درمانـی کــشور 

می شـود. 

گوشت گاو ممنوع!مالمت گران رهبری

در مسری هبشت
در مورد روز مبعث اعمالی واردشده 

است مثل غسل کردن، روزه گرفتن و... 
از میان این اعمال به روزه گرفتن امتیاز 

خاصی داده شده است، ثواب هفتاد 
سال روزه!

در مفاتیح الجنان در مورد مبعث چنین 
آمده است:

»یکی از اعیاد بزرگ است و روزی 
است که حضرت رسول به پیامبری 

مبعوث شد و جبرئیل برای اباغ 
پیامبری، بر آن حضرت فرود آمد و 
برای این روز چند عمل وارد است... 
دّوم: روزه گرفتن و آن یکی از چهار 
روزی است که در طول سال برای 

روزه گرفتن امتیاز ویژه دارد و ثوابی 
برابر با روزه هفتاد سال دارد.«
روزه گرفتید، ما را هم دعا کنید.

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. 

عادل
سام. خدا قوت. بازم مثل همیشه عالی و بیست 
هستین. امیدوارم که همیشه عالی باشین. اجرتون 

. با آقا امیرالمؤمنین

کف زدن در مسجد

منبع: منبرک
کبر شیرودی، رکورددار جهانی بیشترین پرواز در جنگ )1360 ش( 8 اردیبهشت، شهادت خلبان علی ا

اقتصاد مقاومیت
از وقتی احمدی نژاد برای انتخابات ثبت نام کرد، خیلی از آن ها که 
به توجیه رفتارش  برخی های دیگر  بُریدند.  او دفاع می کردند،  از  تا حاال 
پرداختند و گروه سومی که از قبل منتقدش بودند، خودشان را مطرح کردند که 
مثًا خاتمی با همه ظلم هایی که به  اش شده بود)!( این گونه در مقابل رهبری 
نایستاد! بدتر از این سه، گروه چهارم بی خیال احمدی نژاد شده و به مامت 
رهبری پرداختند که ما سال های سال است داریم می گوییم ولی رهبری به 

اشتباه همیشه از او حمایت کرده است!

آدم یاد حرف سید حسن نصراهلل می افتد که گفت: »امام خامنه ای در بین 
دوستان خود هم مظلوم است.« دیگر رهبری چه باید بکند که بفهمند »شخص« 
برای او مهم نیست و »شخصیت« را بها می دهد. او معیارها را می گوید که 

تا ابد بدانند »مردمی بودن«، »شجاع بودن«، 
»انقابی بودن« و سایر صفات 
خوب احمدی نژاد و امثال او 
وقت  هر  و  است  ارزشمند 
دست  صفات  این  از  کسی 

بکشد، فاقد ارزش می شود.

مامت  جای  به  پس 
رهبری، آرمانش را ببینید که 
والیت پذیر باشید یا نباشید، 

بهـتر  شـما  بـرای 
است.

یک روز = ۷۰ سالصدای اذان می آید...
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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
مبارزه طوالنی و تشکیالتی

در کام خیلی از بزرگان هست که خدمت به مردم را از دست ندهید. مرحوم 
صفایی حائری می فرمود: »اگر به من بگویند امام زمان در دو خیابان آن طرف تر 
نزد  من  باشد،  داشته  پرسش  من  از  جوانی  حال  همان  در  و  است  ایستاده 
امام نمی روم چرا که آن وقت امام مرا توبیخ می کند: چرا سر پست خودت 

نایستاده ای؟!«

اگر امام جماعت محل این چنین بینشی پیدا کند، دیگر دل از مردم محل نمی بُرد. 
حتی برای خودش در محله جایی دست و پا می کند که سر پست خود باشد. 

مگر امام زمان، مردم آن 
             محل را به چه کسی سپرده است؟!

موسـی بـن جعفـر یقیناً یـک دورانـی را در خفـا زندگی می کرده اسـت. 
اصـًا زندگـی زیرزمینـی کـه معلـوم نبوده کجاسـت... شـما ببینیـد زندگی 
یـک انسـان این جـوری، زندگـی کیسـت. یـک آدمـی کـه فقـط مسـئله 
می گویـد، معارف اسـامی بیـان می کند، هیـچ کاری بـه کار حکومت 

فشـارهایی نـدارد، مبـارزه  سیاسـی نمی کند کـه زیر چنین 
قرار نمی گیـرد... ما امروز نـگاه می کنیم 
موسـی بـن جعفـر، خیـال می کنیـم یک 
آقای مظلوم بی سـروصدای سـربه زیری 
در مدینـه بـود و رفتنـد مأموریـن این را 
کشـیدند آوردنـد در بغداد، یـا در کوفه، 
در فـان جـا، در بصـره زندانـی کردند، 
بعـد هم مسـموم کردنـد، از دنیـا رفت، 
همیـن و بـس؛ قضیـه ایـن نبـود. قضیه 
مبـارزه   یـک  طوالنـی،  مبـارزه   یـک 
تشـکیاتی، یک مبـارزه ای با داشـتن 
افراد زیـاد در تمام آفاق اسـامی بود.

اهمیـت بسـیار زیـادی بـرای مسـجد و نمـاز جماعـت قائـل بـود. در 
جلسـات مهـم مملکتـی کـه بـا حضـور شـخصیت های برجسـته انقاب 
تشـکیل می شـد، قبـل از اذان، جلسـه را تـرک می کـرد و راهـی مسـجد 

می شـد تـا نمـاز جماعـت را اقامـه کند.

»مـن این قـدر بـه مسـجد و نماز جماعـت اهمیت می دهم کـه حاضرم 
از آن طـرف شـهر بلنـد شـوم و بیایـم و نمـاز را بخوانـم و دوباره به 

جلسـه برگردم. نمـاز جماعت یک سـنگر 
اسـت و روحانـی بایـد در عیـن این که 
مبارزه می کند، سـنگر مسـجد و مردمی 
بـودن خـودش را حفظ کنـد و هرچقدر 

هـم مسـئولیت اجرایـی داشـته باشـد، نباید 
بُعـد ارشـادی و تبلیغی را کـه وظیفه اصلی 
اوسـت، فرامـوش کند و صرفًا یک ماشـین 

اجرایی شـود.«

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1364/01/23( 

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
ـــهادت  ـــی ، ش ـــام خمین ـــرت ام ـــان حض ـــامی به فرم ـــاب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــكیل س ـــا موضوع:تش ـــترهایی ب پوس
ـــد و  ـــردی، هنرمن ـــین ف ـــت امیرحس ـــامی، درگذش ـــاب اس ـــش انق ـــترك ارت ـــتاد مش ـــس س ـــن رئی ـــی اولی ـــپهبد قرن س
ـــس  ـــران در طب ـــه ای ـــكا ب ـــی آمری ـــه نظام ـــتانی، شكســـت حمل ـــات داس ـــال عرصـــه ادبی ـــد، فع ـــد و مجاه نویســـنده متعه
ـــاران  ـــت بمب ـــه عل ـــس ب ـــرای طب ـــم« در صح ـــد منتظرقائ ـــدار »محّم ـــرادر پاس ـــهادت ب ـــن، ش ـــان ش ـــت توف ـــه عل ب
هواپیمـــا و بالگردهـــای باقی مانـــده آمریكایـــی بـــا هماهنگـــی بنی صـــدر جهـــت جلوگیـــری از افشـــای اطاعـــات و 

اســـناد برجای مانـــده قرارگرفتـــه اســـت.

مصیبـت بد نیسـت، اصـًا آدمـی که در 
زندگـی اش مصیبـت نبینـد، آدم نیسـت. 
چـون احتمـاالً خـدا او را به حـال خودش 
رهـا کـرده و امتحانش نمی کنـد. پس عموم 
آدم هـا مصیبـت می بیننـد. حاال تنهـا چیزی 
کـه مهـم می شـود ایـن اسـت کـه ببینیم در 
برخـورد  چگونـه  مصیبت هـا  ایـن  مقابـل 
نداریـم:  بیشـتر  هـم  راه  دو  می کنیـم. 
هـر  در  البتـه  بی صبـری.  یـا  صبـر  یـا 
صـورت مصیبـت مصیبـت اسـت و بـا 
صبـر یـا بی صبـری مـا اصـل آن تغییـر 
نمی کنـد ولـی اجـر و عاقبت مـان با نوع 

برخوردمـان مشـخص می شـود. 

خـوش بـه حـال آن هـا که بـه مصیبت هـا از 
زاویـه دیـد خـدا نگاه می کننـد و »انـا هلل و انا 
الیـه راجعـون« گویان، خـود را به خدایشـان 

نزدیـک می کننـد. چون:

َمن لَْم یَتَعَز ِبَعزاِء الله َفلَْیَس مّنا 

هر کس به روشـی که خدا دوسـت دارد 
عـزاداری نکنـد، )و در برابـر مصیبت ها 

و مشـکات صبر نکند( از ما نیسـت.

کاریکاتور این هفته: 

تروریست ها
 و خواب 

ترامپ

از بیـن همـه معجـزات، چسـبیده اند بـه 
گزاره هـای علمـی کـه اشـکاالتش زیاد 
معجـزات  از  بعضـی  اینکـه  اول  اسـت. 
علمـی اصـًا معجـزه نیسـتند. مثـل »جاذبه 
زمیـن« کـه صرفًا یـک بحث علمی اسـت. 
دوم آنکـه بعضـی گزاره هـای علمـی اصًا 
ثابـت نشـده اند و صرفًا نظریه هسـتند. مثل 
ثابـت بـودن خورشـید و گردیـدن  اینکـه 
زمیـن به دور آن. سـوم هم اینکـه خیلی از 
گزاره هـای علمـی ربطی به قـرآن ندارند و 
آن هـا را بـه قـرآن می چسـبانند. مثل کروی 
بـودن زمیـن کـه اگرچـه صحیح اسـت، با 

نمی شـود. اثبات  قـرآن 

بنابرایـن به نظر می رسـد که بایـد بی خیال 
ایـن معجزات شـد. چون یا اصًا درسـت 
نیسـتند و یـا اینکـه قدرت شـان بـه اندازه 
یـک معجـزه نیسـت؛ معجـزه ای کـه جن و 

انـس در مقابـل آن زانـو می زنند:

 ُقْل لَِئِ اْجَتَمَعِت اْلِنُْس َو الِْجنُّ َعىل  أَْن یَأْتُوا ِبِْثِل هَذا 

الُْقرْآِن ال یَأْتُوَن ِبِْثلِِه َو لَْو كاَن بَْعُضُهْم لَِبْعٍض ظَهیراً

بگـو: اگـر انـس و جن گـرد هـم آیند بر 
این کـه مانند این قـرآن را بیاورند، مانند 

نخواهنــد  را  آن 
آوْرد، هر چـند 
را  یکــدیگر 
دهـند.  یاری 

خودی های اهل بیت )39( 

    خوشگل عزاداری کن

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )11(

معجزات علمی را بی خیال
پسِت امام جماعتی

  اسراء، آیه 88

منبع: تارنمای شهید آوینی
7 اردیبهشت، شهادت روحانی نستوه آیت اهلل مهدی 

شاه آبادی در جزیره مجنون عراق )1363 ش(

نماز جماعت یک سنگر است
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