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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نترسید!بهپاخیزید!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

           نترسید! به پا خیزید!
مـا بـا قلبـی سـوزان آمـاده شـهادتیم، دیـدن ایـن تن هـای برهنـه، شـکم های گرسـنه و بدن های 
ناتوانـی کـه زیـر تازیانه هـای عّمـال اسـتعمار آن ها را بـه پرسـتیدن پیکر منحـوس شـاه وا می دارند، 
مـا و هـر انسـان را رنـج می دهـد. مـا بـرای اولین بـار شـلیک گلولـه را بـر روی دشـمنان شـما 
ملـت ایـران، طنین انـداز می کنیـم، باشـد کـه شـما نیـز پیـروی کنیـد... مـا هماننـد سـرور شـهیدان 
حسـین بن علی علیه السـام زندگـی را عقیـده و جهـاد در راه آن می دانیـم. . . شـما ای ملـت ایـران! 
...بـا قلبـی مملـو از ایمـان بـه پـا خیزیـد و ایـن عاملین منفـور اسـتعمار و حیـات کثیـف حاکمه را 
یک بـاره نابـود سـازید. مـا از ورای ایـن جهـان بـا شـما سـخن می گوییـم. نترسـید بـه پـا خیزید و 

خـود را بـه کاروان شـهدا ملحـق سـازید.... )بخشـی از قطع نامـه اعـدام منصـور(

کمـی بعـد ُمـرد. پسـرش  فرمـان مشـروطیت در 1285 شمسـی بـه امضـای مظفرالدیـن شـاه رسـید، امـا 
کـه تربیت یافتـه روس هـا بـود، زیـر بـار مشـروطه انگلیسـی نرفـت؛ تـروری سـاختگی را تـدارک دیـد و آن را بـه 
مشـروطه خواهان نسـبت داد. بـه ایـن بهانـه بـه لیاخـوف روسـی، فرمانده نظامـی تهران دسـتور داد که مجلس 
را بـه تـوپ ببنـدد. بسـاط مشـروطه خواهان زود جمـع شـد و دوران کوتـاه اسـتبداد صغیـر محمدعلـی شـاه قاجـار 
شـروع شـد. اسـتبداد شـاه،  فریاد اعتراض علمایی چون آخوند خراسـانی را در پی داشـت. سـرانجام شـمالی ها 
کردنـد و آن را  بـه فرماندهـی سـپه دار تنکابنـی و بختیاری هـا بـه فرماندهـی اسـعد بختیـاری بـه تهـران حملـه 

کردند. فتـح 
شـاه بـه سـفارت روسـیه پناهنـده شـده بـود. فاتحـان تهـران بـا نماینـدگان انگلیـس و روسـیه بـه مذاکـره 

نشسـتند و پسـر نوجـوان محمدعلـی شـاه، احمـد میـرزای 13 سـاله را بـه 
سـلطنت رسـاندند! در مجلس عالی بهارسـتان، وزارتخانه ها 

دسـتور  بعـدش هـم  کردنـد.  بیـن خودشـان تقسـیم  را هـم 
کـه متوجـه  کردنـد  اعـدام شـیخ فضـل اهلل نـوری را صـادر 

از  دیـن  -جدایـی  مشـروطه  انحـراف 
بـود. سیاسـت- شـده 
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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 

فتح تهران؛ پایان استبداد صغیر،  آغاز انحراف کبیر

 رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش روزه

۲۴ خرداد- ورود مجاهدان مشروطه خواه به تهران 
و پایان استبداد صغیر )1۲88 ش(

۲۶ خرداد- شهادت جمعی از اعضای هیئت های 
مؤتلفه به جرم قتل منصور،  نخست وزیر شاه

احکام

فکــر می کــرده روزه برایــش ضــرر نــدارد و آن روز را روزه گرفتــه اســت. امــا بعــداً می فهمــد 
کــه بــر اثــر روزه ضــرری بــر جســم او وارد شــده اســت.

در این صورت باید قضای روزه آن روز را به جا آورد.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 13  
1 3 9 5 سال 

هفته  13
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

انقابـی کـه نباشـی، خودخـواه می شـوی و فقـط بـه خـودت فکـر می کنـی. آن وقت به 
خوشـی های زودگـذر بسـنده می کنـی و دشـمن که خـوب تو را می شناسـد، شـرایط را 
مهیـا می کنـد تـا بـه خوشـی هایت برسـی و دیگر دشـمن را دشـمن ندانی. حـاال هرچه 
امـامِ انقـالب و انقالبی هـا بـه تـو بگوینـد کـه دشـمن توطئـه کـرده اسـت، باور 
نمی کنـی و دشـمن بـه تو کمک می کنـد که ایـن توطئـه را »توهم توطئـه« بدانی.

توطئـه را دیـدی؟ »توطئـه  توهـم توطئـه«! درحالی کـه بایـد برعکـس باشـد، یعنـی »هر 
کـس فکـر کند توطئه نیسـت، متوهم اسـت.« امـا انـگار در میان شـهر کورهـا بینایی 
جـرم اسـت، می دانـی مشـکل از کجا شـروع شـد؟ از انقابی نبـودن و خودخـواه بودن 
تـو! بـرای همیـن هم هسـت کـه دلـت می خواهـد »مرگ بـر آمریـکا« را حـذف کنی و 

دسـت دوسـتی به سـوی دشـمن دراز کنی.
تـا فرصـت هسـت، بایـد انقابی شـد کـه این دنیـای زودگـذر بـه هیچ کس وفـا نکرده 

است.

یک نوع برنج که نمی شود؛ آن دفعه که رفته بودیم 
خانه شان، کلی پذیرایی کردند. پس چلوساده به عالوه 
پلو. در مورد خورشت هم بعضی ها ممکن است سرما 
ضمنًا  بخورند.  سرخ کردنی  نمی شود  و  باشند  خورده 
فانی هم دیابت دارد، باید یک غذایی هم مخصوص 
او درست کرد. ترشی و ماست و ساالد هم که هزینه ای 
ندارد. نان و پنیر و زولبیا و بامیه و خرما هم که ردخور 
الزم  دلستر  و  دوغ  الاقل  هم  نوشیدنی  برای  نداشت. 
هم  بعد  باشد.  نوع  چهار  باید  الاقل  هم  میوه  است. 
گفت برای افطار باید یک  چیز آبکی هم باشد و با این 

استدالل سوپ هم وارد سفره شد...
بله ماجرای سفره های افطاری خیلی از ماها، همین 
است. قدم قدم و آهسته و پیوسته یک دفعه به خود 
می آییم و می بینیم که عجب سفره رنگینی چیده ایم. 
مگر قرار نبود ماه رمضان کمی از شکم و مظاهر دنیا 

فاصله بگیریم؟ پس چه شد؟
بیایید به جای سفره های کوچک چند وقت یک بار 
ولی رنگین، سفره های بزرگ همیشگی ولی ساده پهن 

کنیم.

               توکلت بر کیست؟توطئه توهم توطئه

در مسری هبشت
کار مهم ماه رمضان

داشـتم می گشـتم ببینم »در ماه رمضان،  چه کاری 
از همـه مهم تـر اسـت و بایـد انجـام بدهیـم؟« تا 
همان را تقدیم شـما کنم. این جملـه امام روح اهلل 

میخ کوبـم کرد:
تـرک  اسـت؛  تـرک  همـه  اش  ضیافـت،  »ایـن 
شـهوات از قبیـل خوردنیها، نوشـیدنیها و جهات 

دیگـری کـه شـهوات انسـان اقتضـا می کنـد.«
بلـی. ظاهـراً الزم نیسـت کار خاصـی بکنیم؛ 
فقـط باید تـرک کنیـم. تنهـا باید نـگاه کنیم 
ببینیم از »شـهوات، خصوصاً شهوات معنوی« 
چشـم پوشـیده ایم یا نه. یـک جمله هـم از امام 

بخوانیـم و تمام:
»اگـر ذره  ای هـوای نفس در 
انسـان باشـد، این ]انسان[ به 
مهمانـی ]مـاه رمضـان[ وارد 

نشـده است.«
هـوای نفـس را هـم تـرک 

! کنیم
صحیفه امام، ج 21، ص: 45

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. 

روزه ای را که ضرر دارد، قضا کن
یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
کارنامک حضرت خدیجه؟اهس؟

کارنامک )یا همان  معمواًل در سـال روز وفات هر کس 
رزومه( زندگی او را منتشر می کنند ولی از حضرت خدیجه 
کـه مـادر همـه مؤمنـان اسـت، چیـز زیـادی نمی دانیـم. البتـه 
ایـن ویژگـی همـه زنـان مؤمنـه اسـت کـه »نقـش پنهـان« ایفـا 
می کنند ولی به هرحال هر چه ما از اسرار شخصیتی آن ها 
بیشتر بدانیم، بیشتر می توانیم از زندگی آنان الگو بگیریم.
حضـرت  از  خوبـی  معرفی نامـه  دنبـال  اگـر  حـاال 
ک دامنـی و  تـا پا را بخوانیـد  قـرآن  خدیجـه؟اهس؟ هسـتید، 
محبوبه خدا بودن خدیجه؟اهس؟ را ببینید، چرا او به حکم 

قرآنـی اسـت: بانـوی  امیـر مؤمنـان، هم رتبـه دو  حدیـث 

سادات نساء العالمین أربع: خدیجه بنت خویلد و فاطمه 
بنت محمد و آسیه بنت مزاحم و مریم بنت عمران

کـه هـم قـرآن را خـوب بخوانیـم و هـم  چـه خـوب اسـت 
شـویم. آشـنا  خدیجـه؟اهس؟  ام المؤمنیـن  چـون  بزرگانـی  بـا 

شهدای جهاد »سازندگی«
هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید داد.

این خیلی مهّم است.
جهاد سازندگی در میدان سازندگی شهید داد؛ چون کسانی دشمِن این بودند که انقالب 
توفیق پیدا کند. ]دشمنان منافق[ می دیدند که این جوان تحصیل کرده و آگاه، یا این انسان ماهر 

و خدوم و زحمت کش، با سازندگی و کار خود، پایه های این نظام را مستحکم می کند؛
لذا تعدادی از این عزیزان، قبل از شروع جنگ تحمیلی، به وسیله عناصر منافق و مخالف با 

نظام مقّدس جمهوری اسالمی، جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند.
بود. این لقِب  باز جهاد سازندگی در خطوط مقّدم  و  بعد هم جنگ تحمیلی شروع شد 
جنگ،  دوران  طول  در  است.  معانی  از  خیلی  نشان دهنده  بی سنگر«،  »سنگرساِز  پرافتخاِر 

جهاد  حضور  همه جا  جبهه ها،  اواسط  در  و  جبهه ها  پشت  در  مقّدم،  خطوط  در 
سازندگی مشّخص بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که  را  انقالبی  نهاد  این  متأسفانه 

وزارت خانه  به  ابتدا  بود،  امام  یادگار 

تبدیل و سپس از صفحه روزگار محو 

کردند. ولی هنوز فرصت اقدام جهادی 

در میدان سازندگی کشور هست.

با پوستین وارونه هم می شود
خاطره  یکی از فعاالن مسجدی قبل انقالب را با هم بخوانیم:

پوســتین های وارونــه مــد شــده بــود و جوانــان، آن را می  پوشــیدند. یــک روز دیــدم جوانــی کــه 
از ایــن پوســتین های وارونــه پوشــیده، صــف اول نمــاز در پشــت ســجادۀ مــن نشســته اســت؛ 
یــک حاجــی محتــرم بــازاری هــم کــه مــرد خیلــی فهمیــده ای بــود، در کنــار ایــن جــوان نشســته 
بــود. دیــدم رویــش را بــه ایــن جــوان کــرد و چیــزی در گوشــش گفــت و ایــن جــوان یک بــاره 
مضطــرب شــد. برگشــتم بــه آن حاجــی محتــرم گفتــم چــه گفتــی؟ بــه جــای او جــوان گفــت 
چیــزی نیســت. فهمیــدم کــه ایــن آقــا بــه او گفتــه که مناســب نیســت شــما بــا ایــن لباس 

در صــف اول بنشــینید!
گفتــم نــه آقــا، اتفاقــاً مناســب اســت شــما همین جــا بنشــینید و تــکان نخوریــد! گفتــم حاجــی! 
چــرا می  گویــی ایــن جــوان عقــب بــرود؟ بگــذار بداننــد کــه جــوان بــا لباســی از جنــس پوســتین 

وارونــه هــم می  توانــد بیایــد بــه مــا اقتــدا کنــد و نمــاز جماعــت بخوانــد...
 بــا اخــاق، ســراغ ایــن جوانــان و دل هــا و روح هــا و ورای قالب هاشــان برویــد؛ آن وقــت تبلیــغ 

انجــام خواهد شــد.

امام خامنه ای، 1376/3/26

بی نیاز بود ولی کار می کرد
بــا این کــه ایشــان ازلحــاظ مالــی تقریبــًا بی نیــاز بودنــد و می توانســتند همه گونــه تجمــالت داشــته 
باشــند، زهــد پیشــه کردنــد و زندگــی بی پیرایــه ای پیش گرفتنــد. در حد اختصــار و ضــرورت از زندگی 
اســتفاده می کردنــد. بــا وجــود مکنــت مالــی، عــالوه بــر تحصیــل علــم، بــه کارهــای دیگــری نیــز احاطــه 
گران بهــا نمی پوشــیدند، امــا بســیار تمیــز و مرتــب  داشــتند، مثــاًل خیاطــی هــم می کردنــد. لباس هــای 
بودنــد. بــه زیــورآالت اهمیــت نمی دادنــد و تنهــا هنــگام نمــاز 
انگشــتر عقیقــی بــه دســت می کردنــد. وظایفشــان را نســبت بــه 

همسر به نحو احسن انجام می دادند...

در قاب صتویر

امام خامنه ای، ۱۳۷۷/۷/۱۵

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات رحلــت ام المومنیــن، حضــرت خدیجــه)س( و 

حضــرت ابوطالــب)ع( قــرار گرفته اســت.

کاریکاتور هفته: 
خائن الحرمین و خادم الداعش

دوســتان! »جهــاد اصغــر« را کــه همــه شــنیده ایم: 
وقتــی همــه از جنــگ برمی گشــتند، پیامبــر؟ص؟ آن 
را جهــاد اصغــر خواندنــد و گفتنــد اکنــون بایــد 
بــه »جهــاد اکبــر« بپردازیــد. جهــاد اکبر چیســت؟ 

مبــارزه بــا نفــس.
امــا »جهــاد کبیــر« طبــق آمــوزش قــرآن »اطاعــت 
نکــردن از دشــمن« اســت کــه از جنــگ ســخت، 
بزرگ تــر اســت و مقدمــه ای اســت بــرای رســیدن 

بــه جهــاد اکبــر:
َكاِفِريَن َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا َكِبيًرا 
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ــیله آن  ــن و به وس ــت نک ــران اطاع ــس از کاف پ
)اطاعــت نکــردن( بــا آن هــا جهــاد بــزرگ کــن!

پــس آن هــا کــه فکــر می کننــد تــا جنــگ رودررو 
ــد  ــد خــوش باشــند، بدانن پیــش نیامــده، می توانن
ــاد  ــتند؛ اآلن دوران جه ــتباه هس ــه ســخت در اش ک
ــا در آن  ــفانه خیلی ه ــه متأس ــت ک ــر اس ــر و اکب کبی

ــد. ــت می خورن شکس

در محضر اهل یبت

شرح نهج الباغه، معتزلی، 
ج ۱: ص 668

براساس: بانوی ایرانی
بانو نصرت امین اصفهانی، ۲۳ خرداد ۱۳6۲ در ۹۷ سالگی درگذشت. 

او که از مفاخر جهان اسام در دوره معاصر است، در دوره اختناق 
رضاخانی به تأیید علمای نجف، به درجه اجتهاد و روایت دست یافت.

جهاد کبیر؛ جهاد اکبر یا اصغر؟

 سوره مبارکه فرقان،آیه ۵۲


