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ایام ویژه

شـهید هرگـز از هدایـت زندانیان گروهـک منافقین بـه راهی که ملـت برای 
آن خـون داده بودنـد، دریـغ نمی کـرد. در بندهـای زنـدان بـا آن ها غـذا می خورد 
و گاه در کنارشـان بـه اسـتراحت می پرداخـت. بارهـا به همـراه زندانیان در کنار سـد 
لتیـان بـه ورزش هـای مفـّرح می پرداخـت و به رغم مخاطـرات امنیتی به همـراه آنان 

به نمـاز جمعـه می رفت.

بعضـی شـخصیت هایی کـه بـرای سـخنرانی می آمدنـد، 
بـاور نمی کردنـد در زنـدان کارهـای فرهنگـی فراوانی 
انجـام می شـود کـه متولـی همـه آن هـا هـم آقـای 
الجـوردی اسـت. گاهی ایـن افراد چنان دچـار تحول 
می شـدند که شعارهایشـان حسـینیه زندان را به لرزه 

درمی آورد!

شـعله ها دیوارهـای مسـجداالقصی را درنوردیـد و بخش هایـی از خانـه خـدا را 
منهدم کرده و گنبد مسـجد و منبر تاریخی اش را سـوزاند. این آتش کینه توسـط یک 
یهـودی اسـترالیایی تبار اتفـاق افتاده بود. سـیل اعتراضات از طرف مسـلمانان به طرف 
اسـرائیل سـرازیر شـد و این رژیم غاصب مجبور شـد این شـخص را محاکمه ای 

نمایشـی کـرده و در آخر بـه بهانه اینکه متهـم دیوانه اسـت، او را آزاد کند!

رژیـم گذشـته ایـران هـم بعـد از فشـار مـردم اظهار تأسـفی پوشـالی نمـود و به 
منظور جلوگیری از اقدامات تند علیه اسـرائیل، سـازمان اجالس کشـورهای اسالمی 
را ترتیـب داد امـا در آن از تفاهـم و همدلـی مسـلمانان گفـت. امـام خمینی که 

در نجـف تبعیـد بودنـد، اجـالس را فاقد منشـأ خدمت به 
مسلمین دانـستند.

بعدهـا به ابتکار و پیشـنهاد جمهوری 
اسـامی ایـران ایـن روز به عنـوان روز 
هـم  تـا  گرفـت  نـام  مسـجد  جهانـی 
مسـجد را گرامـی دارد و هم این جنایت 
صهیونیسـت به فراموشی سـپرده نشود.
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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 

روز جهانی مسجد

استفتائاتجدیددفترآیتاهللالعظمیخامنهای

بهآتشكشیدنمسجداالقصیقبلهاولمسلمانان)30مرداد،13۴۸ش(

احکام
در رسـاله ها بعضـی  جاها می نویسـد »احتیاط آن اسـت که...« 

یـا »محل اشـکال اسـت...« یا... همه این ها بـه معنای احتیاط 
است. واجب 

 یعنـی یـا بایـد عمـل احتیاطـی را انجـام دهیـد و یـا به 
mفتـوای مجتهـد اعلـم بعـدی عمـل نمایید.  a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

اقتصاد مقاوم، اقتصادی برون گراسـت. 
یعنـی بـه دنبـال تعامـل حداکثـری بـا مردم 
کشـورهای دنیاسـت. برون گرایی هـم درآمد 
کشـور را افزایـش می دهد و هم بـی کاری را 
کاهـش. کیفیـت کاالهـا را بهبود می بخشـد 
و باعـث رونـق تولید می شـود. ضمـن آن که 
برون گرایـی امنیت کشـور مـا را به امنیت 
کشـورهای منطقـه گـره می زنـد و باعث 
امنیـت پایدار می شـود و از آن طرف هزینه 
تحریـم را بـرای کشـورهای تحریم کننده 

بـاال می بـرد.

البتـه بر اسـاس آنچه در قانون اساسـی 
و سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی آمده، 
اولویت با کشورهای همسـایه، کشورهای 
کشـورهای  آخـر  دسـت  و  اسـامی 
مسـتضعف دنیاسـت. دلیلش هم مشخص 
زورگـو  و  ثروتمنـد  کشـورهای  اسـت. 
نیـازی بـه کاالهـا و خدمـات مـا ندارند. 
آن هـا فقـط بـازار مـا را می خواهنـد تـا چرخ 
کارخانه هایشـان بهتـر بچرخـد. ضمـن آن که 
آن هـا همیشـه بـه دنبال چپـاول مـا بوده اند و 
تجربـه ما در ایـن زمینه اصاًل خوب نیسـت؛ 
برعکـِس کشـورهای دیگر که تعامـل با آن ها 
به طور معمول سرشـار از ســود و منفــعت 

است.  بــوده 

اقتصاد برون گرا 
 منهای کشورهای ثروتمند!

در مسری هبشت

درست است که توفیق حضور بین 
حاجیان را در این ماه پیدا نکردی اما با 
انجام یک عمل که شاید پنج دقیقه هم 
طول نکشد می توانی در ثواب همه 

حاجیان شریک بشوی1 !

عمل بسیار ساده ای است. دو رکعت نماز 
بین نماز مغرب و عشا که باید بعد از 
قرائت حمد و سوره این آیه را بخوانی:

َو َواَعْدنَا ُموَس ثاَلثِیَن لَْیلًَة َو أَْتَْمَناَها ِبَعرْشٍ 

َفَتمَّ ِمیَقاُت َربِِّه أَْربَِعیَن لَْیلًَة...

بـا موسـی ۳۰ شـب وعـده کردیـم و آن را بـا 
۱۰ شـب دیگـر کامـل نمودیـم، درنتیجـه میقات 

پـروردگارش بـه ۴۰ شـب اتمـام یافـت...
ادامه آیه را می توانید در قرآن یا 

مفاتیح الجنان مشاهده 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. 

مطالبون عالی است اگرمطلبی درباره
خوبی های مسجد ونمازجماعت بگذارید

عالی تر می شود

احتیاط واجب

اقتصاد مقاومیت
شاید بگویید دیگر شورش را درآورده اند کسانی که خودعکس )سلفی( 
نمایندگان مجلس را این قدر بازنشر می کنند و با اینکه آن ها عذرخواهی هم 
کرده اند، مرتب به نمایندگان »شرم تان باد« می فرستند. از آن طرف می بینیم که در 
همین شرایط، دوباره شهدا حماسه ساختند و نوع دیگری از عکس را به رخ 
جهان کشیدند. به قول رهبر عزیز، شهدا باز هم در لحظه نیازِ این ملت خداجو، 

به کمک آن ها آمدند. 

به  نمایندگان  آن  نیست.  اتفاقی  این دو عکس  مقایسه  خالصه قضیه 
خودی خود ارزش این همه توجه را ندارند ولی چون از تفکری نمایندگی 
می کنند که مهر خودباختگی روی پیشانی آن خورده است، باید بارها و بارها 
دیده شوند تا آینه عبرت باشند. به قول بزرگواری، باید به دختر سه ساله شهید 
حججی گفت که پدرت رفت با َسَلفی ها بجنگد تا اینجا عده ای در امنیت با 

حامیان قاتل پدرت ِسلفی بگیرند! وا مصیبتاه!

شریک شدن درکار فرهنگی در زندان!
 ثواب تمام حاجیان!

علی

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شماره پیاپی 144  | هفته پنجم مرداد  1396 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

دو عکس پربازدید این روزها

1( کتاب اقبال، ص 317
مفاتیح الجنان

منبع: سایت کیهان

شهید »سید اسدالله الجوردی« دادستان معزول دادگاه انقالب



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

سه وظیفه اصلی دولت دوازدهمدر محضر قرآن

تیرخورده بود و سینه اش را چاک داده بود. ازقضا فیلم بردار رسید و شروع کرد 
به مصاحبه!

از او پرسید: مهم ترین پیامت به مردم در این لحظات آخر چیست؟

گفته بود وقتی کمپوت می فرستید جبهه، کاغذش را نََکنید؛ تا حاال سه بار به من 
رب گوجه رسیده!

هستند بچه مسجدی هایی که دردهایشان را در سینه هایشان 
نگه می دارند و فقط لبخندشان 
بقیه هدیه می دهند حتی  به  را 
را  سینه هایشان  ترکش  اگر 
چاک داده باشد؛ چراکه مؤمن 
نمایان  چهره اش  در  شادی اش 
سینه اش  در  حزنش  و  است 

حتی اگر سینه اش... 

ایستاده اند.

من سه جهت گیری عمده را توصیه می کنم:
 جهت گیـرِی اّول، پرداختـن بـه مشـکات مـردم - امـروز در درجه 

اّول، مشـکالت اقتصادی و معیشـتی- اسـت...

جهت گیری دّوم، تعامل گسـترده با دنیا اسـت؛ این توصیه همیشـگی 
مـا اسـت کـه این درسـت نقطه  مقابل آن چیزی اسـت که دشـمنان ما و 
سـلطه گران عالـم دنبالش هسـتند. مـا می توانیم بـا دنیا ارتباطات وسـیع و 
گسـترده ای داشـته باشـیم، هم به مّلت هـا و دولت های دیگر کمـک کنیم...

جهت گیـری سـّوم؛ در برابـر هـر سـلطه طلبی، با صابـت و قدرت 
ظاهـر بشـوید؛ آن سـلطه طلب هـر کـه می خواهـد باشـد؛ امـروز از همه 
متجاوزتـر و وقیح تـر، رژیم ایـاالت متحدة آمریکا اسـت... چهـار دهه، 

تجربـه فّعالیّـت بین المللـی بـه مـا 
نشـان می دهد که هزینه  تسـلیم در 

برابـر قدرت هـای زورگو 
از  بیشـتر  به مراتـب 
ایسـتادگی در  هزینه  

مقابـل آن ها اسـت.

خانـه  در  بـه  مسـتمندی  فـرد  روز  یـک 
کمـک  تقاضـای  و  آمـد  مـدرس  آیـت اهلل 
نمـود. در آن روز مرحـوم مـدرس چیـزی 
نداشـت کـه بـه آن فقیـر بدهد، از سـوی 
دیگـر راضـی نبـود او را بـا دسـت خالی 
دختـرش  بـه  جهـت  ایـن  از  بازگردانـد. 
گفـت: »دیگ آشـپزخانه را بگـذار دم مغازه 
مشـهدی عبدالکریـم )بقـال سـر محـل( و 
پـول آن را گرفتـه و بـه فقیـر بدهیـد.« گفته 
شـد جـز ایـن دیـگ ظرفـی بـرای طبخ 

غـذا نداریـم، گفـت: »اشـکالی نـدارد!«

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1396/05/12(

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
ـــه  ـــه شـــفق، صلـــح حدیبی ـــه، متخلـــص ب ـــی فرزان ـــا موضــــوع:رحلت محمدحســـین بهجتـــی؛ شـــاعر و روحان پوســـترهایی ب
ـــه دســـتور معتصـــم عباســـی، شـــهادت  ـــام نهـــم حضـــرت جواداالئمـــه ب ـــار قریـــش، شـــهادت ام ـــن مســـلمانان و کف بی
مبـــارز انقابـــی »ســـید اســـداهلل الجـــوردی« دادســـتان معـــزول دادگاه انقـــاب توســـط منافقیـــن، روز بزرگداشـــت 
ـــرت  ـــی و حض ـــرت عل ـــالروز ازدواج حض ـــك، س ـــینا« و روز پزش ـــی س ـــه »ابوعل ـــروف ب ـــداهلل« مع ـــن عب ـــین ب »حس
ـــان  ـــن در جری ـــط متفقی ـــران توس ـــغال ای ـــو«، اش ـــی اندرزگ ـــید عل ـــی »س ـــارز انقاب ـــهادت مب ـــرا - روز ازدواج، ش زه

ـــت. ـــه اس ـــور قرارگرفت ـــان از کش ـــراج رضاخ ـــی دوم و اخ ـــگ جهان جن
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برای تشـکیل خانـواده، خیلی نیـاز به حدیث 
و آیـه نیسـت چـرا کـه به قـول امـام رضا

ازدواج شـرط عقل اسـت و هیـچ عاقلی از 
آن غفلـت نمی کنـد.۱ با ایـن وجـود، بعضی 
در جامعـه رواج  کـه  می بینیـم  را  توصیه هـا 
می گیـرد، بـدون اینکـه هیـچ مبنـای عقلـی 
داشـته باشـد. مثـًا می گوینـد، ازدواج بعـد 
از تأمین مسـائل اقتصـادی و اجتماعی باید 
باشـد و یا اینکـه حتی اگـر ازدواج کردید، 
زیاد با همسـرتان رابطه نداشـته باشید تا او 
را تشـنه بگذارید و خود بیشـتر لذت ببرید! 
عجـب! چه توصیه عجیبـی! بـرای این ها باید 
سـنت انبیـا و مخصوصـا پیامبـر اعظـم را 

بیـان کرد: 

ثالث من سنن املرسلین العطر و أخذ الشعر 
و كرثة الطروقة. 2

: سه چیز از اخالق پیامبران است:  امام رضا
عطر، زدن مو، زیادی رابطه جنسی )و ازدواج(

اتفاقـاً بایـد در خانـواده زیاد رابطه داشـت 
و بیـرون آن هیـچ. ولـی توصیه هـای غلط 

جامعـه را برعکـس کرده اسـت!

کاریکـاتور این هفته:
استخدام 
رسمی 
کارمندان 
دولت 
متوقف شد!

می گویـد.  می خواهـد،  دلـش  چـه  هـر 
بـه ظاهـرش هم اگـر نـگاه کنـی، متوجه 
چـه  بـا  و  می گویـد  چـه  نمی  شـوی 
دروغ  گفته انـد:  قدیـم  از  اصـاًل  انگیـزه ای. 
کـه حنـاق نیسـت! آن قـدر دلیـل و اسـتدالل 
مـی آورد کـه خیال می کنی همین اسـت که او 
می گویـد. با همیـن اسـتدالل ها می تواند روز 
را شـب کنـد و شـب را روز. غافـل از اینکه 
او بـا کسـی کـه حـرف حسـاب می زند، 
یـک فـرق دارد: پیـروی از هـوای نفـس!

أَ َفَمْن كاَن َعىل  بَیَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزیَِّن لَُه 

ُسوُء َعَملِِه َو اتََّبُعوا أَْهواَءُهْم 

آیـا کسـی که بـر دلیـل روشـنی از جانب 
پـروردگارش تکیـه کـرده، ماننـد کسـی 
اسـت کـه کارهای زشـتش برایـش جلوه 
نفسـانی خـود  هواهـای  از  و  داده شـده 

کرده انـد؟ پیـروی 

باید بیشتر فکر کرد. حرف پیامبران و مردان 
خدا معموالً زر و زیور 

دشمنان شان را 
ندارد. ولی چون 

بر مبنا و همراه 
با حجت است، 

می ماند و آن  
یکی ها می رود. باید 

اهل تفکر بود!

در محضر اهل یبت
حتی اگر سینه اش...شهوت یا حجت؟

منبع: مؤسسه سیره علما
آیت اهلل شهید مدرس

دیگ آشپزخانه

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

رابطه عمیق و زیاد
خانواده مقاومتی )3(


