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قاعده ای که به آن ایمان نداریم

خمس پس انداز برای ازدواج یا مسکن

حماسه ای از جنس کربال

ذکــِر شـهادت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مـا مصطفـی را بـا حاج آقـا خوشـوقت آشـنا کردیـم، ولـی خودش شـده بـود پایه 
مجلـس حاج آقـا. یـک جلسـه کـه دور حاج آقـا جمع شـده 

بودیـم، مصطفـی پرسـید: »حاج آقـا، یه ذکر بده شـهید 
» شیم.

حاج آقـا گفـت: »شـما اول کارتـون رو تمـوم 
کنیـد، بیایـد به تون می گـم چیـکار کنید تا 

شـهید شید.«

نمی دانـم، شـاید همـان جملـه ای کـه حاج آقا 
گفت، ذکر شـهادت بود. حتمـًا مصطفی کارش 

را تمام کـرده بود...

تفنگـداران آمریکایـی در حـال نزدیـک شـدن به مرزهـای آبی ایـران بودند و از 
آن گذشـتند، بی خبـر از آنکه دلیرمـردان ایرانی منتظر مقابله با آن ها هسـتند. روحیه 
و ایمـان دالوران سـپاهی کافـی بـود تـا دشـمن کـه از بهترین قـدرت فنی و 
آمادگـی نظامـی برخـوردار بود، خـود را ببازد. البتـه نظامیان دشـمن باید هم 
بترسـند زیـرا ما خدا را داریـم و آن ها ندارنـد. از گریه تفنگداران و درخواسـت 
آمریـکا بـرای آزادی آن هـا و ذلتشـان در عرصـه بین المللـی کـه بگذریـم، واکنـش 
سـربازان سـپاه بـرای مـا آموزنـده اسـت؛ این قـدر آموزنده کـه رهبر انقـاب آن را 

الگویـی بـرای مسـئوالن در همـه عرصه هـای بین المللی معرفـی می کند.

»کسـانی کـه مسـئولین سیاسـت 
هسـتند، در همـه  عرصه هـای جهانی 
مراقـب  کننـد؛  عمـل  همین جـور 
تجـاوز دشـمن باشـند و ببیننـد کجا 
تجـاوز می کند، کجـا دارد از خطوط 
تجـاوز می کنـد و باقـدرت جلویش 

را بگیرنـد.«1
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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 

الگویی برای مسئوالن

اجوبةاالستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سوال 861

22 دی، توقیف دو شناور رزمی و بازداشت 1۰ تفنگدار آمریکایی
 در نزدیکی جزیره فارسی توسط سپاه پاسداران انقالب )1۳۹۴ ش(

1. )امام خامنه ای، 1۳۹۴/1۰/۳۰(

 مفاتیح الجنان

منبع: تارنمای راسخون
شهید مصطفی احمدی روشن

احکام
بـه خیـال این کـه پس انداز بـرای ازدواج یا تهیه مسـکن خمس نـدارد، مبلغی را جمع 

کرده است. 

در حالـی کـه خمـس پس انـداز بـرای احتیاجـات 
ضروری باید سـر سـال پرداخت شـود، مگر آن که 

mبخواهـد در چنـد روز بعد از سـال اسـتفاده کند. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

تولیـد گنـدم بـرای ایرانی جماعت کار 
سـختی نیست و کشـور ما استعداد کشت آن 
را دارد. امـا هنـوز ما واردکننده گندم هسـتیم. 

با وجـود این کـه بیشـتر دولت های 
سـرکار آمـده جشـن خودکفایـی گنـدم 
گرفته انـد، امـا عمال هیـچ گاه ایـن اتفاق 
نیفتاده اسـت. فقط در سـال هایی که جشن 
خودکفایـی گرفتـه شـده، واردات کاهـش 
داشـته و دوبـاره پـس از مدتی از سـرگرفته 
شـده اسـت. مثـا مـا در سـال های 83، 84، 
86 و 90 واردات گندم مـان بـه چندصدهزار 
تـن کاهـش داشـته امـا در سـال های دیگـر 
داشـته ایم!  گنـدم  سـنگین  واردات  تجربـه 
مثـا در سـال های 91 و 93 بـا ورود حـدود 
هفـت میلیـون تن گندم به کشـور بـه اولین 

واردکننـده گنـدم در جهـان تبدیل شـدیم!

بدتـر این کـه مبـادی واردات گندم 
مـا معمـوال کشـورهایی ماننـد کانـادا، 
اسـترالیا، فرانسـه و آلمـان هسـتند کـه 
چندان دل خوشـی از جمهوری اسـالمی 
ندارنـد و بـا هـر بهانـه ای ممکـن اسـت 
ورود ایـن کاال را تحریـم یا متوقف کنند.

بایـد برای این فرایند سینوسـی فکری 
کرد.  اساسی 

در مسری هبشت

حضرت رسول خدا به امیر مؤمنان 
فرمود: هرگاه برای

 تو امر دشواری پیش آمد، بگو:
ٍد  اَللُّهمَّ اِّن اَْسَئلَُك ِبَحقِّ ُمَحمَّ

ٍد اَْن  َو آِل ُمَحمَّ

ِد ٍد َو آِل ُمَحمَّ َ َعىل ُمَحمَّ تَُصىلِّ

خدایا به حق محّمد و آل محّمد از 
تو می خواهم که

 بر محّمد و آل محّمد درود فرستی
َو اَْن تُْنِجَینى ِمْن هَذا الَْغمِّ

و مرا از این اندوه نجات بخشی

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. 

ممنون از مطالب خوبتون در مساجد اصفهان نصب 
میکــنیم ولی جـای رفع شـبهه در مطالـبتون خـالیه
حتما یک صفحه را به رفع شبهه اختصاص دهید.

خمس پس انداز برای ازدواج یا مسکن

اقتصاد مقاومیت
دنبال  نرسیده   ۹۸ به  حاال  و  ماندی   ۸۸ منتظر   ۷۸ از  که  آقایی  آهای 
آشوب های خیابانی می گردی؛ شمایی که با من و امثال من به خیابان ها می آیی 
و تا من »مرگ بر گرانی« می گویم تو آن را به »مرگ بر دیکتاتور« تبدیل می کنی؛ 
عزیزی که وقتی من از »دولت« می نالم تو آن را به »رهبر« می زنی و وقتی درد 
مملکت دارم سریع آن را به سوریه و لبنان و فلسطین می چسبانی؛ با تو هستم! بیا 

با هم کاری کنیم که رضاخان برگردد!

آری؛ مگر تو نیستی که می گویی ما اشتباه کردیم که انقاب کردیم؟ مگر 
تو نمی گویی که این حکومت یک رئیس جمهور سالم ندارد؟ بیا برگردیم به 
دوران پهلوی. اصا هم مهم نیست که پهلوی خاک بحرین ایران تو را به چه 
بهای اندکی فروخت و با چه میزان فروش نفت و جمعیتی مردم را در فقر نگه 

داشت.

تو اگر از ثروتمندان چاق و چله باالشهر نیستی، بیا و برای من بگو که اگر 
پهلوی بود چه می کرد؟ اصا دقیق تر بپرسم، اگر پهلوی بود، آیا تو هم بودی یا 

زیر چکمه های ارتش 
آمریکـا لـه شـده 

بودی؟  

ذکــِر شـهادت
رهایی از مشکالت

خودکفایی در کاالهای اساسی)2(

گندم سینوسی 

هاشمی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

بگویید رضاشاه برگردد!



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
حماسه ای از جنس کربال

فرهنگ سراها را که ساختند، خواسته یا ناخواسته به جنگ مسجد رفتند. اگرچه 
هر فرهنگ سرایی احتماال نمازخانه ای هم داشت، ولی قرار بود کارکردهای مسجد 

یکی یکی کم، و به فرهنگ سراها منتقل شود.

شاید اشکال اصلی از خود مساجد بود که نمی توانستند همه نیازهای فرهنگی 
مردم را رفع کنند. مسجدی که در زمان رسول اهلل محور حکومت داری و قضاوت 
و اقتصاد و فرهنگ بود، حاال به یک نمازخانه صرف تبدیل شده بود و فضا را 

برای رقبا مهیا می کرد.

پس باید قضیه برعکس می شد و از کارکردهای ضروری به مسجد تراز 
»سینمامسجد«  رسانه اند  سرگرم  جوان  و  پیر  که  دوره ای  در  می رسیدیم. 

پیشنهاد خوبی بود که شاید جشنواره عمار کلید عملیاتی شدنش را زد.

در »سینمامسجد« باید بایسته های »سینما« و »مسجد« را لحاظ کرد. باید فیلم ها 
رنگ و بوی خدایی داشته باشد 

و اگر ندارد، با نقد و بررسی 
خوب و بدش مشخص شود. 
قابل  بهتر«  »فیلم  گونه  این 
شناسایی خواهد بود و آینده 
سینمای جامعه اسامی رو به 

روشنی می رود.

ایـن بیابان هـا را نیروهـای متجـاوز پرکرده بودنـد... نیروهای مسـّلح و 
سـازمان های نظامـی مـا، همـه  تـاش خودشـان را بـرای دفع و سـرکوب 
دشـمن می کردنـد؛ امـا ایـن جوانـان بـا دسـت خالی بـه مقابلـه با دشـمن 
می رفتنـد. آن روز شـاید عـّده  ایـن جوانـان، بیسـت، سـی نفر بیشـتر 
نبـود... بـا دسـت خالی؛ امـا بـا دل اسـتوار از ایمـان و تـوّکل بـه 
پـروردگار... آن گونـه کـه حسـین بن علی؟ع؟ ، بـا جمـع معـدود، در 
مقابـل دریای دشـمن ایسـتاد، قلبـش نلرزید، اراده اش سسـت نشـد.

جوانـان  از  زیبـا  صحنه هـای  ایـن 
رزمنده، یک درس اسـت... در 
انقـاب هـم مـا با دسـت خالی 
بـه میـدان آمدیـم؛ امـا بـا دلـی 
عشـق،  و  ایمـان  از  سرشـار 
بـا دسـتگاهِ تـا دنـدان مسـّلِح 
او  بـر  و  جنگیدیـم  دشـمن، 
پیـروز شـدیم. البتـه، مبـارزه 
زحمـت دارد؛ امـا حـق بـر 

باطـل، پیـروز اسـت.

می گفت:
وقتـی بـه این سـه امر متخلق )آراسـته( شـدی، وسوسـه شـیطانی در 

تـو از بیـن می رود:

اول اینکه هرچه در دست توست، ملک خودت ندانی.

دوم مدبـر امـور را خداونـد متعـال بدانی و اگـر عمل نیـک انجام 
دادی، از آن خـدا بدانـی.

سـوم اینکـه تمام اشـتغال خود 
را در انجـام اوامـر و نواهـی 

خـدا صـرف کنی.

در قاب صتویر

)بیانات امام خامنه ای در رابطه با حماسه خونین شهدای هویزه، 1375/12/20(

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

ـــردان  ـــزه و شـــهادت دالورم ـــن شـــهدای دانشـــجو در هوی ـــوع: حماســـه خونی ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــجویی،  ـــیج دانش ـــجو- روز بس ـــهدای دانش ـــدی« - روز ش ـــهید »َعلَم الُه ـــان ش ـــده آن ـــام و فرمان اس
ـــای 5 در  ـــزرگ كرب ـــات ب ـــاز عملی ـــی«، آغ ـــا تخت ـــوان »غامرض ـــكوك جهان پهل ـــت مش درگذش
ـــتور  ـــه دس ـــان ب ـــر« در كاش ـــان امیركبی ـــی خ ـــرزا محمدتق ـــل »می ـــره، قت ـــرق بص ـــلمچه و ش ش
»ناصرالدین شـــاه قاجـــار«، شـــهادت دانشـــمند جـــوان و مدیـــر توانمنـــد هســـته ای مصطفـــی 
ـــی  ـــی در نزدیك ـــدار آمریكای ـــت ۱۰ تفنگ ـــی و بازداش ـــناور رزم ـــف دو ش ـــن، توقی ـــدی روش احم

ـــت.  ـــه اس ـــاب،  قرارگرفت ـــداران انق ـــپاه پاس ـــط س ـــی توس ـــره فارس جزی

نور الثقلین، ج 3 ص 595

بایـد قبـول کنیم کـه »رزق« بـا »ایمـان« رابطه 
تنگاتنگـی دارد. وگرنـه هر پـول درآوردنی و 
غـذا خوردنـی را رزق نمی گویند. چه بسـیار 
خوردن هایـی که به کام انسـان زهر می شـود! 
و چـه بسـیار تاش هـا که نتیجه  مالـی زیادی 
ندارد و چه بسـیار کارهـای به ظاهر کوچکی 

کـه رزق را دوچنـدان می کند.

جوانـی آمـد نـزد پیامبـر اعظـم و از وضـع 
مالـی بدش شـکایت کـرد. حضـرت فرمود: 
ازدواج کـن. جـوان گفـت: من حیـا می کنم 
از ایـن کـه دوبـاره نـزد پیامبر بیایم. سـپس 
مـرد دیگری آمـد و گفت: مـن دختر خوب 
و زیبایـی دارم. پـس پیامبر جـوان را به عقد 
دختـر درآورد و خـدا رزقـش را زیـاد کرد.  

روایـت  در  صـادق  امـام  همیـن  بـرای 
فرمودنـد: دیگـری 

ْزُق َمَع النَِّساِء َو الِْعَیاِل  الرِّ
رزق همراه زنان و خانواده است.

پـس وقتـی از رزق حـرف می زنیـم، در واقـع 
داریم از »خانواده« 
و »ایمـان به خدا« 
حـرف می زنیم!

کاریکـاتور این هفته:

صف مردم 

و مطالبه گران

از اغتشاش گران 

جداست

آن هایـی که می گویند اسـام را در غرب دیدم 
و مسـلمانانی را در شرق، لطفا معیارهایشان را 
مشـخص کننـد تا بفهمیم فقط نظـم خیابان ها 
و زیبایـی ظاهری آدم ها را ماک قـرار داده اند 
یـا باطن انسـان ها را هـم دیده اند. البتـه ما ادعا 
نمی کنیـم کـه در حـد اعای اسـام هسـتیم 

ولی آخـر ظاهربینی هم حـدی دارد!

از آن طـرف هـم اگـر ما ویژگی قلبـی مومنان 
را نداشـته باشـیم، دیگـر کاه مـان پس معرکه 
اسـت! امـا ایـن ویژگی های دوگانه چیسـت؟ 

تعصـب و آرامش: 

إِْذ َجَعَل الَّذیَن کََفُروا فی  ُقلُوِبِهُم الَْحِمیََّة 

َحِمیََّة الْجاِهلِیَِّة

َفأَنْزََل اللَُّه َسکیَنَتُه َعلی  رَُسولِِه َو َعلَی الُْمْؤِمنیَن َو 

أَلْزََمُهْم کَلَِمَة التَّْقوی  

]یاد کن[ هنگامی را که کافران دل هایشان را 
از تعّصب و خشم شدید جاهلی پرکردند،
پس خدا هم آرامشش را بر پیامبرش و 

مؤمنان نازل کرد 
و روح تقوا را مالزم آنان نمود.

راسـتی شـما چقـدر آرامـش داریـد؟ مسـائل 
اقتصـادی و سیاسـی چقدر آرامش شـما را به 

هـم می ریـزد؟

در محضر اهل یبت
تعصب کافرانه؛ آرامش مومنانه

 

سینمامسجد؛ ابتکاری به یادماندنی

منبع: تارنمای سیره علما
استاد بزرگ اخاق

 آیت اهلل شیخ عبدالکریم حق شناس

سه امری که وسوسه شیطان را از بین می برد

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

وقتی از »رزق« حرف می زنیم، دقیقا 
از چه چیزی حرف می زنیم؟

خانواده مقاومتی )22(
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