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ال ما�ش
سیدالشهدای مسجد امام حسین مشهد

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

سقوط در فتنه

نماز با لباس نجس )2(

همه ملت برنده اند

مردی که همیشه می خندد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

تـوی َجـو آن روز کردسـتان خنده رو بـودن واقعـاً نوبر بود. مسـئول باشـی و با 
آن سـر و ریـش بـور و آشـفته هزارتا کار بر عهده ات باشـد و هزار جـای کارت لنگ 
بزنـد و هـزار جـور حـرف بهت بگوینـد و هر روز خبر شـهادت یکـی از بچه هایت 
را برایـت بیاورنـد، نخوابی و نقشـه بکشـی و سـازمان دهی بکنی و دسـت آخر هنوز 

بخنـدی، واقعـاً کـه هنـر می خواهـد. بعضـی از بچه ها تـوی اوقات 
اسـتراحت جدول درسـت می کردند؛ توی یکـی از این جدول ها 

نوشـته بود مردی کـه همیشـه می خندد...
جوابـش یـازده حـرف بـود یکی بـا مداد تـوش نوشـته بود: 

بروجردی. محمـد 
بقیـه هـم یـاد گرفتـه بودنـد از ایـن جدول ها درسـت 

می کردنـد. می نوشـتند تـوپ روحیه، مسـیح کردسـتان، 
بابـای بسـیجی ها...

در آغـاز جنـگ ایران و عراق 169 موشـک، 2 هـزار و 500 گلوله توپ و 331 
راکـت هواپیمـا به دزفـول اصابت کـرد و بیـش از 19 هزار واحد مسـکونی و 
تجـاری در ایـن شـهر تخریب شـد؛ امـا بااین حال مـردم دزفـول باوجـود اصابت 
موشـک های بی شـمار، هم زمـان بخش هـای تخریب شـده را بازسـازی می کردنـد و 
اراده رژیـم بعثـی در خالـی کـردن شـهر را به یأس تبدیـل می کردنـد. در این مدت 

علی رغـم تهدیـدات گسـترده رژیـم بعـث 
عـراق، اهالـی دزفول هرگز تسـلیم  نشـدند 
و هـر هفتـه همـراه رزمنـدگان بـه امامـت 

»آیـت اهلل قاضـی«، نمـاز جمعـه را در ایـن 
شـهر اقامـه می کردند.

به پـاس ایـن فداکاری هـا، سـالروز مقاومـت 
مـردم دزفول در برابر موشـک باران عـراق، روز 
ملـی مقاومـت و پایـداری در تقویم رسـمی 
ثبـت و این شـهر به عنـوان پایتخـت مقاومت 

ایـران نام گذاری شـد.
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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 

پایتخت مقاومت ایران

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش لباس نمازگزار

4 خرداد، روز ملی مقاومت و پایداری - روز دزفول

احکام

ــا  ــت و ب ــس اس ــش نج ــه لباس ــرده ک ــوش ک فرام
ــتاده. ــاز ایس ــه نم ــال ب ــان ح هم

 در این صورت نمازش باطل اســت.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 10   
1 3 9 6 سال 

هفته   10
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

قبل ترهـا کفـش ایرانـی چیزی شـبیه 
فـرش ایرانـی بـود. در جهـان بـه تولیـد 
ولـی  بودیـم.  معـروف  باکیفیـت  کفـش 
امـروز حال کفش هـا و کفش دوز هایمان 
خیلـی خـوش نیسـت. در صنعـت کفش 
بـه  مجهـز  کفشـی  تولیـدی  هیـچ  ایـران 
بخـش طراحـی مسـتقل نیسـت و تقریبـًا 
دانشـی راجـع به ایـن موضوع نـدارد. این 
روزهـا بیشـتر تولیدکنندگان کفـش ایرانی 
بـه فکـر سـاخت نمانـام )برنـد( نیسـتند، 
بلکـه کپی هـای بسـیار خـوب و تمیـز از 
برندهـای خارجـی را به اسـم کار خارجی 

روانـه بـازار می کننـد. 
سـاالنه 1500 میلیـارد تومـان کفش 
بـه کشـور وارد می شـود کـه تنهـا دو 
درصـد آن قانونی اسـت و بقیـه از مجاری 
قاچـاق می آیـد. کفـش ایرانی اگـر با کیفیت 
و  روزآمـد باشـد، کامـًا قابـل رقابـت بـا 
کاالی تولیـد شـده از سـوی برندهای مطرح 
دنیاسـت. بـا اعتماد کـردن بـه کفش های 
تولیـد داخـل و نخریـدن جنـس قاچاق، 
ایرانـی  کارگـر  بـرای  شـغل  سـی هزار 

می شــود  ایجـاد 
بـــه  دوبـــاره  و 
روزهـای اوج مـان 
برمی گـــردیم، 

ان شـا ءاهلل.

پا در کفش دیگران نکنیم!روسیاهیبیاخالقها

در مسری هبشت
می رویـم  گناهـی  سـمت  همین کـه 
یعنـی محبتمـان بـه گنـاه بیشـتر از 
محبتمـان بـه خدایمان شـده اسـت. 
اصـًا اگـر قلبمان از محبت خـدا پر بود 
کـه دیگر دنبال گناهی که خدا از آن نهی 
کـرده نمی رفتیـم. پـس معلوم می شـود 
مریضمـان  قلـب  همیـن  در  مشـکل 
اسـت که خدا هنـوز صاحب خانه آن 
نشـده اسـت. باید از خـدا بخواهیم که 
قلبمـان را خودش با محبتـش بیدار کند 
تـا دیگـر نه فقـط گنـاه، بلکـه فکـر گناه 

کـردن را هـم نکنیم...
إِلَِهی لَْم یَكُْن لِی َحْوٌل َفأَنَْتِقَل ِبِه َعْن 

َمْعِصَیِتَك إِال ِفی َوْقٍت أَیَْقظَْتِنی لَِمَحبَِّتَك

نیسـت کـه خـود را  نیرویـی  برایـم  خدایـا 
به وسـیله آن از عرصه نافرمانـی ات بیرون برم، 
مگـر آنگاه کـه به محبتـت بیدارم سـازی...

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 خیلی این سایت شما به درد ما میخوره در 
مسجد واقعا دمتون گرم 

ومن اهلل توفیق

نماز با لباس نجس )2(

منبع: سراج اندیشه
1 خرداد، شهادت محمد بروجردی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا )1362 ش(

اقتصاد مقاومیت

نامزد، موجب  بین شش  انتخاباتی  تبلیغات  و  مناظرات  تمام شدن 
نمی شود که حق و حقیقت از بین برود یا مغفول بماند. شاید تجربه 88 و 
اینکه هر نامزدی به خودش اجازه داد که دیگری را با بی ادبی به نقد بکشد، 
این خیال خام را ایجاد کرده است که هرچه بی اخاق تر و تندخوتر باشی، رأی 

بیشتری خواهی داشت!
بعید نیست که اشکال از ما مردم هم باشد چون ماییم که این جنگ 
را  کاذبی  هیجان  نبود چنین  و  می کنیم  نامزدها طلب  بین  را  گالدیاتوری 
بی نشاطی انتخاباتی می دانیم. همین بی اخاقی باعث می شود که پرونده های 

ثابت نشده روی میز بیاید و آبروهای بسیاری را نشانه بگیرد.
با این حال زمان می گذرد و حقیقِت شخصیت هایی که حاال خودشان 
را به جای قهرمان جا می زنند، معلوم می شود. هر که اخالق مدارانه تر رفتار 
کرد، در قلب ها بیشتر نفوذ می کند و دنیا و آخرت خود را- هر چند در 

درازمدت- تضمین می کند.
اما زمستان می گذرد و روسیاهی به روی زغال می ماند. 

محبت خدامردی که همیشه می خندد
 

کریم
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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
همهملتبرندهاند

تاریکی محض آدم را زمین گیر می کند. تاریکی ای که نتوانی دو قدم جلوتر را 
ببینی! اصًا نمی دانی باید جلو بروی تا به در خروجی برسی یا عقب؛ شاید 

خروجی دست چپ شما باشد، نمی دانم شاید هم قسمت راست شما...
 اگر در این تاریکی های دنیا نوری نباشد، واقعاً نمی توانیم راه را تشخیص دهیم. 
یک روز با کسی رفیق هستیم، روز دیگر از او متنفریم! یک روز به دری می زنیم، 

روز دیگر... 
خب چرا از نعمتی که خدا داده استفاده نمی کنیم؟! قرآن همان نور است؛ راه 

را در این بی راهه تاریک دنیا نشان می د هد و البته خیلی هم شیرین!
جماعت های  امام  که  می شود  خوب  چه 

مساجد به بقیه هم این شیرینی ها 
بچشاند.  و  دهد  نشان  هم  را 
گاهی باید شیرینی ها را آرام آرام 

به بقیه چشاند...
گاهی باید شیرینی ها را آرام آرام 

به بقیه چشاند...

دوران انتخابـات دوران شـور و التهـاب اسـت بـا پایـان گرفتـن 
انتخابـات بایـد هیجـان و التهـاب، جای خـود را به متانـت و رفاقت و 
همـکاری بدهد. همه، چـه طرفداران نامـزد منتخب و چه طرفـداران دیگر 
نامزدهـای محتـرم بایـد از خود ظرفیـت و حلـم و دانایی بـروز دهند. هیچ 
احساسـی، چـه شـادمانی و چه ناشـادمانی، نباید کسـی را بـه رفتاری 
برخالف شـأن یک انسـان متعهد و خردمند وادار سـازد. وحدت ملی و 
رفـق و مـدارا، تضمین کننـده  امنیـت کشـور و خنثی کننده  هر توطئه اسـت.1

در تجربه  افتخارآمیـز انتخابات 
بَرنده انـد.  ملـت  همـه   مردمـی 
بـا طـرح مسـئله برنـده و بازنـده 
خواسـته بدخواهان را کـه به جز به 

شکسـتن وحدت مّلی نمی اندیشـند 
بـرآورده نکنید و فضـای زندگی مردم 

را بـا غوغاهای تحمیلی آلوده نسـازید.2

آیـت اهلل مرعشـی نجفـی، احتـرام خاصـی بـرای والدیـن قائـل بودنـد؛ 
می فرمودنـد: خودشـان 

 »وقتـی مـادرم مـرا می فرسـتاد تـا پـدرم را بـرای خـوردن غـذا صـدا 
کنـم، بعضـی وقت هـا می دیـدم پدر بـه خاطر خسـتگی، در حـال مطالعه 

خوابـش برده اسـت. دلـم نمی آمد ایشـان را بیدار 
بـود،  پایـش دراز  همان طـور کـه  کنـم، 

صـورت خـودم را بـه کف پـای پدرم 
می مالیـدم تا ایشـان بیدار می شـد. در 
ایـن حـال کـه بیـدار می شـد، برایـم دعا 
می کـرد و عاقبت به خیـری می خواسـت، 
مـن خیلـی از توفیقاتـم را از دعـای 

پدر و مـادر دارم.«

در قاب صتویر

1( )امام خامنه ای، 1384/04/04(
2( )امام خامنه ای، 1380/03/19(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن هفتــه در  • در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. ب

  masjednama.ir ــای تارنم
ـــپ  ـــده تی ـــن فرمان ـــریعه اولی ـــدی خادم الش ـــردار محمدمه ـــهادت س ـــا موضوع:ش ـــترهایی ب پوس
، روز بزرگداشـــت مالصـــدرا )صـــدر المتألهیـــن(، شـــهادت شـــهید محمـــود  امـــام رضـــا
ـــاعر  ـــت ش ـــهر، درگذش ـــح خرمش ـــروزی - فت ـــار و پی ـــت، ایث ـــتجردی، روز مقاوم ـــهبازی دس ش
انقالبـــی اهل بیـــت، فریـــاد اعتـــراض نســـل بســـیجی های تابه آخـــر ایســـتاده، محمدرضـــا 

ـــت. ـــه اس ـــعبان قرارگرفت ـــاه ش ـــر م ـــای آخ ـــی، روزه آقاس

بعضی هـا حرف زدن شـان، راه رفتن شـان، 
سکوت شـان  حتـی  و  کردن شـان،  کار 
بـرای خداسـت و در مقابـل برخی ها همه 
ایـن کارهـا را در خدمـت شـیطان انجام 
می دهند. الزم نیسـت کار پیچیـده ای بکنند؛ 
کافـی اسـت از والیـت خـدا خـارج شـوند 
تـا شـیطانی باشـند. این هـا هـر بیانیـه ای که 
می دهنـد یـا هـر جـا کـه بایـد حـرف بزنند 
ولـی نمی زننـد، سـنگی بـه آسـیاب دشـمن 
می ریزنـد. دقیقـاً رویه ای دارنـد خاف رویه  

اهل بیتی هـا:

أیها الناس إنا أهل البیت عصمنا الله من 

أن نكون مفتونین أو فاتنین أو مفتنین...

فمن كان فیه شی ء من هذه 
الخصال فلیس منا   

: ای مـردم، خدا ما خانواده  پیامبر اعظم
پیامبـر را از اینکه مورد فتنه قـرار بگیریم، 
و یـا اینکـه دگـری را در فتنـه اندازیـم و 
یـا اینکـه فتنـه ای در جامعه ایجـاد کنیم، 
حفظ فرمـوده... پس هر کـس دارای یکی 

از ایـن رذائل باشـد، از ما نیسـت.

کاریکـاتور 
این هفته:
اتحـاد 

انتخـاباتی

کاش مهم تریـن سـؤالی کـه در مناظـرات 
و گفت وگوهـای تلویزیونـی انجـام شـد، 
موضع گیـری دربـاره فتنـه 88 می بـود تـا 
دیگـر شـاهد اشـک تمسـاح بـرای فتنه گران 
نباشـیم و افـرادی کـه هنـگام ثبت نـام التـزام 
عملـی بـه والیـت فقیـه و قانـون اساسـی را 
امضـا کرده انـد، بـرای گرفتـن رأی از حامیان 

فتنـه حمایـت نکنند.
فتنه گـر  خیـال خودشـان  بـه  این هـا  البتـه 
نبودنـد و فقـط سـعی می کردنـد کـه بـرای 
رأی گیـری از آن هـا سوءاسـتفاده کنند. برای 
همیـن از ایـن موضـوع فـرار می کردنـد و 
می گفتنـد: مـا را بـا فتنـه مقابـل نکنیـد. 
قـرآن جـواب این هـا را خـوب داده اسـت:

َو ِمْنُهْم َمْن یَُقوُل ائَْذْن لی  َو ال تَْفِتنِّی أاَل ِفی الِْفْتَنِة 

َسَقطُوا َو إِنَّ َجَهنََّم لَُمحیطٌَة ِبالْکاِفریَن

و از آنـان کسـی اسـت کـه می گویـد: 
»مـرا اجـازه ده و بـه فتنـه ام مینـداز.« 

هشـدار! کـه آنان خود بـه فتنـه افتاده اند، 
م بر کافـران احاطه دارد. و بی تردیـد جهنَـّ

فتنه چیزی نیست که 
بتوان از آن فرار کرد؛ 

باید موضع خود 
را در مقابل فتنه 

روشن کنند!

خودی های اهل بیت )43( 

اهل بیتی یا اهل فتنه ای؟

در محضر اهل یبت
          

نوری در تاریکی                              سقـوط در فتنه

منبع: سیره علما
آیت اهلل مرعشی نجفی

احترام به والدین

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید
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