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اخالق حکومتی

 شنیدن آیه  سجده وسط نماز 

مظلوِم پیروز

 تلفن مغـزی!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

وقتـی در غیـاب مسـعود دلـم تنـگ می شـد، می رفتـم بـه تلفـن نـگاه می کردم. 
می گفتـم بگـذار بـه مغـز مسـعود پیام بفرسـتم. می گفتـم من یک مادر هسـتم، 
حتمـًا دل تنگـی مـن به مسـعود منتقل می شـود و می فهمـد. در دلـم می گفتم 

مسـعود زنـگ بـزن دلـم تنگ شـده. اگـر همـان 
مـی زد.  زنـگ  فردایـش  نمـی زد،  زنـگ  روز 

می گفـت: »مـادر مـا اینجـا تلفـن نداریـم. 
فقـط یـک تلفن داریـم که گاهی شـارژش 

تمـام می شـود. بـه خیلی ها نمی رسـد.« 
را  هوایـش  دلـم  کـه  بـار  هـر 
می کـرد و با او این طـور ارتباط 

می گرفتـم حتمـًا زنـگ می زد.

پس از چهار شکسـت پیاپی عملیات های کالسـیک ارتش به فرماندهی بنی صدر 
در چهـار مـاه نخسـت جنـگ، او ناتوانـی خـود را بـه کشـور نسـبت داد و گفت باید 
جنـگ را از راه دیپلماسـی تمام کنیم! حسـن باقـری یکی از جوانان پاسـدار بود 
کـه به کیاسـت دریافتـه بود که نبرد کالسـیک فایـده نـدارد و بایـد راهبردهای 
جنگ را عوض کنیم. سـربازان اسـالم دسـت به کار شـدند و عملیاتی غیر کالسـیک 
طراحـی کردند. اسـم عملیات مزیـن به نام مقدس »امام مهـدی « و رمز عملیات 
»اهلل اکبر« بود. عملیات آغاز شـد. دشـمن غافلگیر شـده بود و عملیات با سـرعت غیر 
قابـل تصـوری پیـش می رفت. ایـن عملیات اولیـن پیـروزی روحیه بخـش رزمندگان 

ایرانـی پس از شـش مـاه بود که بـا ابتکار رزمندگان اسـالم اتفـاق افتاد.

کـم  جنـگ  در  ابتـکارات  قبیـل  ایـن  از 
نداشـتیم و ایـن بـرای مـا یک درس اسـت 
که محکوم شـرایط نشـویم، به یـاری خدا 
ایمان داشـته باشـیم و با ابتکار شـرایط را 

کنیم. عـوض 
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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 

اولینپیروزیایراندردفاعمقدس
عملیات كوچك امام مهدی؟عج؟ توسط سپاه در سوسنگرد )1359 ش(

اعمال ماه رجب، مفاتیح الجنان

منبع: خبرگزاری تسنیم
شهید مدافع حریم والیت »مسعود عسکری«

احکام
 

آیه سجده دار شنیده و وسط نماز هاج و واج وایستاده و نمی داند چه بکند!

 باید به جای سجده واجب برای آیه سجده دار، اشاره به سجده کند و به نمازش 
ادامه دهد.

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

رهبـر  نـوروزی  پیام هـای  تحلیـل 
معظـم انقـاب اسـامی در ایـن چند سـال، 
نشـان دهنده آن اسـت که در حال حاضر پیش 
پـای قطـار انقاب اسـامی و ملت مسـلمان 
ایـران مشـکلی وجـود دارد و آن هـم مسـئله 
اقتصـاد و معیشـت اسـت. قطعـاً انقابـی که 
داعیه مقدمه سـازی برای تمدنـی آرمانی دارد، 
نـه تنها باید بر مشـکات اقتصـادی اش چیره 
شـود، بلکـه باید بتواند از نظـر تولید ثروت و 

رفـاه اجتماعـی در باالترین سـطح باشـد.

امـا هر سـالی که شـعاری اقتصادی 
بـرای آن انتخاب شـود، یعنـی ما همچنان 
در چالـه اقتصـاد گیـر افتاده ایـم و هنـوز 
و  بعـدی  مراحـل  بـه  پرداختـن  نوبـت 
موضوعـات و مسـائل باالتـر و مهم تر فرا 
نرسـیده اسـت؛ موضوعـی ماننـد فرهنگ 
کـه رهبـر همیـن جامعـه حاضـر اسـت 

جانـش را در راه آن فـدا کنـد.

هـر چند حدس می زنیم شـعار امسـال 
هـم اقتصادی باشـد، امیدواریم هر چه زودتر 
بـا عبـور از این مرحله بـه دغدغه های اصلی 

انقاب اسـامی نزدیک تر شویم.

در مسری هبشت
اولین شب جمعه ماه رجب را »لیلة 
الرغائب« می گویند که در ایران به 
شب آرزوها معروف است. رغائب 

به معنای چیزی که مورد رغبت و میل 
است و هم به معنای عطا و بخشش 

فراوان؛ بنابراین در این شب هم بندگان 
خدا مشتاق بندگی خدا هستند و هم 
عطا و بخشش خداوند در این روز 

بسیار است. از اعمال این روز می توان 
به روزه و نمازی که مخصوص این 
شب است و بین نماز مغرب و عشاء 

خوانده می شود اشاره کرد.

پیامبر اکرم در فضیلت این نماز 
فرموده اند: »کسی که این نماز را 
بخواند، شب اول قبرش خدای 

متعال ثواب این نماز را با زیباترین 
صورت و با روی گشاده و درخشان 
و زبانی گویا به سویش می فرستد. 
پس به او می گوید: ای حبیب من، 
تو را بشارت باد که از هر شدت و 

سختی نجات یافتی...«

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. 

شنیدنآیهسجدهوسطنماز

اقتصاد مقاومیت

باید بپذیریم که عبارت حجاب اجباری یک انحراف است. اصاًل چرا 
حجاب اجباری؟ اتفاقًا مسئله ما در دنیا »بی حجابی اجباری« است. اآلن 
مردم دنیا از اینکه نمی توانند دختران و زنان عفیفی در جامعه خود داشته 

باشند رنج می برند.

پس اینکه رهبر انقالب عبارت حجاب اجباری را بازی در زمین دشمن 
دانستند باید آویزه گوش همه مان باشد و هر کس هر تحلیلی که در ذهن داشت 
را باید کنار بگذارد و به این فرمان عمل کند. اما این کنار گذاشتن به معنای نابود 
کردنش نیست. اگر به حرف درستی رسیده ایم، باید آن را به اهلش برسانیم تا آن ها 

هم استفاده کنند و این مطالبه خود رهبری عزیز از اهل علم است.

امام ما فرمود که حرام شرعی 
یعنی بی حجابی نباید در جامعه 

رواج یابد. پیشنهاد ما این 
است که در کنار توجه 

مت  هـ  امر،  این  به 
ایـن  بر  را  خــود 
بگذاریم که »ارزش 
بودن حجاب« را به 
جهانیان نشان دهیم 
تا عمق فرمان رهبری 

عزیز معلوم شود.  

شبآرزوهاتلفنمغـزی!

بهامیدروزی
کهشعارسال،اقتصادینباشد!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

ازحجاباجباریتاوالیتپذیری



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن

جشنوارۀ 36 واقعًا با قبلی ها متفاوت بود. موضوعات متفاوت و خوبی 
تنهایی،  انسانی مانند ترس و  در آن حضور داشت. از درونی ترین مسائل 
تا موضوعات خانوادگی و معضالت اجتماعی مثل اعتیاد، طالق، خشونت 

برون مرزی  و  سیاسی  مسئله های  حتی  و  زنان،  شغل  و 
در  فارس  خلیج  حاشیۀ  عرب های  و  داعش  همچون 

جشنواره پررنگ حاضر شدند.

می کرد،  متمایز  را  دوره  این  آنچه  اما 
مقاومت  بر سینمای  بود که  تمرکز خاصی 

صورت گرفت. بخشی از این پرداخت ناشی 
ولی  بود.  آن  بر  سازمانی  سرمایه گذاری  از 
مقاومت،  سینمای  داد  نشان  پرداخت  این 
هنوز  سوریه،  جبهه  چه  مقدس  دفاع  چه 
برای سینمای  باالیی  بسیار  هم ظرفیت های 
نیز  فیلم ها  این  از  مردم  استقبال  دارد.  ایران 
بر  مقاومت،  گفتمان  بودن  جریان  در  نشانگر 
خالف شعارهایی که علیه آن مطرح می شود، 

در میان اجتماع است.

باالخـره در نبـرد بیـن امام هـادی و خلفایـی که در زمان ایشـان 
بودنـد، آن کـس که ظاهـراً و باطناً پیروز شـد، حضرت هـادی  بود؛ 

ایـن بایـد در همـه بیانات و اظهـارات ما مورد نظر باشـد.

حضـرت هـادی چهـل و دو سـال عمـر کردند که بیسـت سـالش را 
در سـامرا بودنـد... سـامرا در واقـع مثـل یـک پـادگان بـود و آن را معتصـم 
سـاخت تـا غالمـان ترِک نزدیک بـه خود را... در سـامرا نگـه دارد. این عده 
چـون تـازه اسـالم آورده بودنـد، ائمه و مؤمنان را نمی شـناختند و از اسـالم 
سـردرنمی آوردند... در همین شـهر سـامرا، عده قابل توجهی از بزرگان شیعه 

در زمـان امـام هـادی جمع شـدند و حضرت 
اداره  توانسـت آن هـا را 

کند و به وسـیله  آن ها 
پیام امامت را به 
سرتاسـر دنیای 
اســالم - بــا 

نامه نگــاری 
و... - برسـاند.

یـک روز عصـر آمدیم درس. مرد دست فروشـیـ  هیکل و قیافه درشـتی 
هـم داشـتـ  آمـده بود داخل همین مسـجد کوچک، خوابیده بود؛ درسـت 
روبـه روی همان جایـی که آقا می نشسـتند. سـر جـای خودمان نشسـتیم که 
آقـا تشـریف آوردند. او هنوز خوابیده بود. آقا تشـریف آوردند و نشسـتند. 
یک خـرده صبـر کـرد، بیـدار نشـد. یکی از شـاگردان حرکتـی کرد تـا او را 
صـدا کنـد که مزاحم درس و بحث نشـود. آخر وسـط مسـجد بود و جلب 
نظـر می کـرد. تا خواسـت حرکـت کند، آقـا فرمود: »هیس! چیـزی نگید.«

ایـن را فرمود: »اََولَسـنا نائِمیـن؟ آیا ما خواب نیسـتیم؟! ای کاش یکی 
بیـاد مـا را هـم بیـدار کنـد.« همین طـوری نشسـتند تـا او 
خـودش بیـدار شـد. عذرخواهـی کرد و رفـت و آقا 

هـم درس را شـروع کردند.

در قاب صتویر

مظلـوِم پیـروز

)امام خامنه ای، 1383/05/30(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

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

ـــید  ـــاج س ـــلمین »ح ـــام حجت االسالم والمس ـــادگار ام ـــت ی ـــوع: رحل ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــری  ـــام هـــادی در ســـامرا، درگی ـــد ام ـــاب ســـید محمـــد فرزن ـــات جن ـــی«، وف احمـــد خمین
ـــی،  ـــورای مل ـــس ش ـــدرس« در مجل ـــن م ـــید حس ـــهید »س ـــا ش ـــپه ب ـــردار س ـــداران س طرف
ـــات  ـــاز عملی ـــال، آغ ـــل س ـــادی ، تحوی ـــام ه ـــهادت ام ، ش ـــر ـــام محمدباق والدت ام
فتح المبیـــن، تهاجـــم مـــزدوران رژیـــم ســـفاك پهلـــوی بـــه مدرســـه فیضیـــه در قـــم 

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

وسائل الشیعه،
ج20، ص 65

امـا  شـنیدیم.  و  گفتیـم  خیلـی  حجـاب  از 
برخـی عبـارات هول انگیز اسـت. مثـل اینکه 
امیرالمؤمنیـن به مردان دسـتور می دهند 
که بر زن هـای خود حجاب را بپوشـانند و 
عجیب تـر اینکـه خـروج زن هـا از خانه را 
بـا راه دادن مـرد نامحـرم به خانه مسـاوی 

می داننـد:
، َواكُْفْف َعلَْیِهنَّ ِمْن اَبْصارِِهنَّ ِبِحجاِبَك اِیّاُهنَّ

، َو لَْیَس  َة الِْحجاِب اَبْقى َعلَْیِهنَّ َفاِنَّ ِشدَّ

ُخُروُجُهنَّ ِباََشدَّ ِمْن اِْدخالَِك َمْن 

 ، الیُوثَُق ِبِه َعلَْیِهنَّ

َو اِِن اْسَتطَْعَت اَْن الیَْعرِْفَن َغْیرََك َفاْفَعْل.  

بـا پوششـی کـه بـر آنان قـرار مـی دهی 
دیـده آنـان را از دیـدن مردمـان بـازدار، 
زیرا سـختی حجـاْب آنـان را پاك تر نگاه 
مـی دارد، و بیـرون رفتـن زنـان از خانـه 
بدتـر از این نیسـت کـه افـراد غیرمطمئن 
را بـر آنـان درآوری، و اگـر بتوانی چنان 

کـن کـه غیر تـو را نشناسـند.

پر بـی راه نیسـت اینکه بگوییـم اگر غیرت 
مـردان به جـا اسـتفاده شـود، زنـان باحیا 

خواهند شـد.

کاریکاتور این هفته:
سرخی روی 
کارگران در 
شب عید!

اینکه همه ما از مسخره و غیبت و تجسس 
کردن و هزار اخالق بد دیگر متنفریم، یک 
ویژگی فطری است که خدای مهربان در 

دل ها مان قرار داده است. اما نباید فکر کنید که 
قرآن آمده تا همین چیزهایی را که خودمان 
هم به سادگی می فهمیدیم به ما یاد دهد. نه؛ 

مسئله چیز دیگری است.

مسئله این است که در جامعه ایمانی افراد 
به اسم حکومت اسالمی و مقام والیت 
در زندگی های یکدیگر تجسس می کنند 
و با انگ به یکدیگر، پشت سر هم حرف 
می زنند و هزار گناه دیگر را با توجیه های 
مختلف انجام می دهند. این جاست که قرآن 

این جامعه را بر حذر می دارد:

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال یَْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم... َو 

ُسوا َو ال یَْغَتْب  ال تَنابَُزوا ِباْلَلْقاِب... َو ال تََجسَّ

بَْعُضکُْم بَْعضاً... َو اتَُّقوا اللََّه! 

ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قومی 
قوم دیگر را مسخره کند.. و به همدیگر 

لقب های زشت مدهید... و جاسوسی مکنید، 
و بعضی از شما غیبت بعضی نکند.... پس 

از خدا تقوا پیشه کنید!

در محضر اهل یبت
اخالقحکومتی


جشــنوارۀمقــاومتی

منبع: خبرگزاری مشرق
آیت اهلل محمدتقی بهجت فومنی

آیاماخوابنیستیم؟

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

حجاب؛وظیفهمردبرزن!
خانوادهمقاومتی)33(
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