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یادیاران

ایام ویژه

پرسیدم چی شد این قدر در معنویات رشد کردی. می خواست بحث را عوض کند... گفت: 
»اگـه طاقتـش رو داری بشـین تـا بـرات بگم. یـه روز بـا بچه های مسـجد رفتـه بودیم 
دماونـد. یکـی از بزرگ ترهـا گفـت احمـد آقـا بـرو کتـری رو آب کن بیـار. از بیـن بوته ها 
بـه رودخانـه نزدیـک شـدم. تا چشـمم بـه رودخانـه افتـاد، یه دفعه سـرم را انداختـم پایین 
و همان جـا نشسـتم بدنـم شـروع کـرد بـه لرزیدن. پشـت آن درخـت و کنـار رودخانه 
چندیـن دختـر جوان مشـغول شـنا بودند. همان جـا خدا را صـدا زدم و گفتـم خدایا 

کمک کـن...
از جایی دیگر آب تهیه کردم...

اشـک می ریختـم و مناجـات می کـردم. خیلـی باتوجـه گفتم 
یـااهلل یـااهلل... به محـض تکـرار این عبـارات صدایی شـنیدم ... 
از همـه سـنگریزه های بیابـان و درخت هـا و کـوه می آمد. 

همـه می گفتند سـبوح قـدوس و...

رضاشـاه در اولیـن سـفر خارجـی به ترکیه رفـت و پس از مشـاهده جامعه  ترکیه 
و اقدامـات آتاتـورك، در پـی اجـرای سیاسـت هایی برآمـد کـه ایران را نیـز به غرب 
نزدیـک کنـد. وی چنیـن می اندیشـید کـه چـون ظاهـر مـا بـا اروپایی هـا فـرق 
می کنـد، لـذا برای شـروع پیشـرفت باید ابتدا ظاهـر خود را هماننـد آن ها تغییر 
داده و به سـوی پیشـرفت حرکـت نماییـم )!( و بـه همین دلیل دسـتور به کشـف 

حجـاب و... داد.

درواقـع نـگاه کوته بیـن رضاخـان سـوغات بی دینـی را بـا خود بـه ایـران آورد، 
در حالـی کـه سـعادت واقعی تنهـا با دین 

حتـی  اسـت  دسـت یافتنی 
پیـروزی  دنیـا.  در  سـعادت 

انقاب اسـامی و پیشرفت های 
علمی و فناوری پس از آن، نشان 
داد دین یک موتور محرك قوی 

برای پیشرفت جامعه است.
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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 

سوغاتبیدینی

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

12 خرداد، آغاز سفر 38 روزه »رضاشاه« به ترکیه و دیدار او با آتاتورک که طرفین متعهد بر دین زدایی از کشورشان شدند )1313 ش(

احکام
ــا  ــُرم ت ــا ِس ــد ب ــاال می خواه ــرده و ح ــف ک ــه و ضع روزه گرفت

ــاند. ــود را بکش ــار خ افط

 امــا احتیــاط واجــب آن اســت کــه از تزریــق آمپــول یــا 
ســُرم مغــذی یــا مقــوی خــودداری کنــد. 

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

هفته 11   
1 3 9 6 سال 

هفته   11
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

پـرده اول: یـک آقـای هنـدی تعریـف 
می کـرد کـه در هنـد فروشـگاه هایی هسـتند 
کـه کاًل کاالی ژاپنـی می فروشـند. وقتـی از 
مدیـرش پرسـیدم کـه چـرا چنیـن مغـازه ای 
در هنـد بـاز کردیـد درحالـی کـه بیشـتر این 
کاالهـا در هنـد تولید می شـوند، گفـت: »اوالً 
این طـوری محصـوالت کشـورمان را بـه هر 
ترتیبـی کـه هسـت در کشـورهای دیگـر به 
نمایـش و فـروش می گذاریـم. ثانیـاً مـردم 
کشـور مـا که اینجـا زندگـی و کار می کنند با 
این فروشـگاه ها می توانند از تولیدات کشـور 
خودشـان حمایـت کننـد.«. راسـت می گفت 

بیشـتر مشـتریانش ژاپنی بودند.

تـازه  ژاپنـی  خانـم  یـک  دوم:  پـرده 
مسـلمان شده، شـرط ازدواجش با مرد ایرانی 
را خریـد جهیزیه 100 درصد ایرانـی قرار داد 
و وقتـی دلیل این کار را پرسـیدند، گفت: »به 

دلیـل تقویت اقتصاد کشـور شـیعی.«

نتیجـه: ژاپنی هـا بهتـر از هـر ملـت 
دیگـری می داننـد خریـد محصـول یـک 
کشـور، چقـدر می توانـد در شـکوفایی 
اقتصاد آن کشـور نقش داشـته باشد. شاید 

رمـز پیشرفتشـان نیـز همین 
. شد با

اقتصادمقاومتیبهسبکژاپنیبرایدولتیهاوانتخاباتیها

در مسری هبشت

»ای مردم ماه خدا بابرکت و رحمت و 
آمرزش به سوی شما روی آورده، ماهی 
که نزد خدا بهترین ماه ها و روزهایش 
بهترین روزها و شب هایش بهترین 

شب ها و ساعاتش بهترین ساعت هاست 
و آن ماهی است که شما را در آن 
به سوی میهمانی خدا خوانده اند...«

سخن باال قسمتی از خطبه رسول خدا
 در فضیلت ماه مبارك رمضان است.1 
باالخره وارد ماه مخصوص خدا شدیم؛ 
ماهی که قرار است ما مهمان خدا باشیم. 

خدا در مهمانی اش کم نمی گذارد. 
هنر ما این است که باادب وارد این 

مهمانی شویم. این کار را می توان با انجام 
اعمال وارده در روز اول رمضان انجام 
داد. کیفیت این اعمال را می توانید در 

مفاتیح الجنان بیابید.

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. 

باسام مطالب فوق العاده ی درباره دزفول زدید فقط کاشکی 
برعاوه این مطالب از شهدای دزفول هم مطالبی هم میزدید
پاسخ: سام بر شما، قبا از شهدای دزفول هم مطلب زده ایم، باز 

هم کار خواهیم کرد؛ ان شاءاهلل

روزهزیرِسُرم

منبع: کتاب عارفانه، انتشارات شهید ابراهیم هادی
شهید احمدعلی نیری

اقتصاد مقاومیت

اواًل در همه جای دنیا هر کس در انتخابات کشوری شرکت می کند، 
یعنی آن حکومت را به رسمیت می شناسد. حاال می خواهد صادق زیباکام 
باشد یا عبدالکریم سروش فرقی نمی کند. بنابراین مردانه باید ایستاد و گفت 

پیروز این انتخابات نظام مقدس جمهوری اسامی است.

ثانیًا تبدیل انتخابات به دو قطبی »نظام« و »مخالف نظام« خنده دار 
است. دلیلش هم نقش ویژه شورای نگهبان است. هر چند تاش کردند سید 
ابراهیم رئیسی را نماینده نظام و حسن روحانی را نماینده ضد نظام معرفی کنند 

و ای کاش این نامزدها هم از همان اول دشمنان را دل سرد می کردند.

ثالثاً برای دولتی ها و غیردولتی ها مسلم است که دولت حسن روحانی در 
سال 96 به مراتب محبوبیت کم تری از دولت محمد خاتمی در سال 80 و دولت 
محمود احمدی نژاد در سال 88 دارد. اگر به روز خداحافظی  آن دولت ها و ناراحتی 
مردم از آن ها فکر کنند، این چهار سال 
به  سیاست بازی  و  لفاظی  جای  به  را 
خدمت مردم می پردازند. 

فقط خدمت!

چنددخترجوان
باادبواردمهمانیخداشویم



ابن دزفول
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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

پیش عرفا که می رفتند و از آن ها دستورالعمل آدم شدن می خواستند، آن ها هم 
می فرمودند که حواستان را به نمازهای اول وقتتان جمع کنید؛ همین. همین 
نمازهای جماعتی که در مسجد می خوانیم. البته ما که حواسمان به همه جا می رود 
و منتظر همه پیامک ها و تک زنگ ها ر فقایمان هستیم جز پیامک و تک زنگ خدا.

بیاییم از این به بعد بیشتر حواسمان را به خدا جمع کنیم 
ارتباطی،  وسیله  این  با  نماز،  در  شاید 
پیامکی یا تک زنگی به دل ما زدند... 
کار  همراه  گوشی  کردن  خاموش 
سختی نیست. البته فقط برای چند 

لحظه!

هنگام  است  کار الزم  این  برای 
ارتباط با خالق، وسیله ارتباط با 

مخلوق را خاموش کنیم.

ماه رمضان در هرسـال، قطعه ای از بهشـت اسـت که خـدا در جهنم 
سـوزان دنیـای مادی مـا، آن را وارد می کنـد و به ما فرصـت می دهد که 

خودمـان را بر سـر این سـفره الهـی در این ماه، وارد بهشـت کنیم.

بعضـی همان سـی روز را وارد بهشـت 
می شـوند. بعضـی بـه برکـت آن سـی 

روز، همه سـال را و بعضـی همه عمر 
را. بعضـی هـم از کنـار آن، غافـل 
عبـور می کننـد کـه مایـه تأسـف 

بـرای  حـاال  اسـت.  خسـران  و 
خودشـان کـه هیـچ، هـر کـس که 

ببینـد این موجود انسـانی، بـا این همه 
اسـتعداد و توانایی عـروج و تکامل، از چنین 
سـفره باعظمتـی اسـتفاده نکند، حـق دارد که 

متأسـف شـود. این ماه رمضان اسـت. ماه 
ضیافـت اهلل اسـت. مـاه  لیلة القدر اسـت.

سـال هایی کـه نماینـده مجلس بـود، گاهی عبایـش را کنار پیـاده رو جلو 
سـاختمان مجلس پهن می کرد و همان جا به درخواسـت مراجعان رسـیدگی 
می کـرد. یک روز یکی از مسـئوالن حراسـت مجلس بـه محافظانش گفت:

»به حاج آقا بگویید صورت خوبی ندارد کنار پیاده رو بنشیند.«

موضوع را به گوش حاج آقا رساندیم، گفت:

 »اگر آن ها نگران آمدوشـد مردم هسـتند، جایمـان را عوض می کنیم، 
امـا اگـر نگران انـد کـه مـردم بدعـادت شـوند کـه در اشـتباه اند. بگو 
مسـئوالن بایـد در کوچـه و خیابان ها 
راه بیفتنـد و بـه وظایفشـان عمـل 

» کنند.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1372/11/17(

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
ــان«  ــتقالل »آذربايجـ ــي و اسـ ــان، روز ملـ ــارک رمضـ ــاه مبـ ــاز مـ پوسترهايی با موضوع: آغـ
ـــر  ـــید علی اکب ـــالم س ـــرافراز حجت االس ـــت آزاده س ـــابق، درگذش ـــوروي س ـــر ش ـــاد جماهی از اتح

ـــت. ـــه اس ـــی قرارگرفت ـــاس ابوتراب ـــید عب ـــت اهلل س ـــان آي ـــی و پدرش ابوتراب

بعضی هـا فکـر می کننـد که »اهل بیتی« شـدن 
صرفـاً یـک مقـام خوب اسـت و اگـر به این 
مقـام نرسـند، خیلـی اتفاقـی نمی افتـد فقـط 
یـک خوبـی را از دسـت داده انـد. امـا بایـد 
دانسـت کـه اگرچـه اهل بیتی هـا از حداقل 
شـروع می کننـد و می تواننـد بـه مقام های 
خیلـی بـاال برسـند، اگـر کسـی از ایـن 
دایـره خارج شـد، در واقـع از »حـزب اهلل« 
خـارج شـده اسـت و آن وقـت دیگـر بایـد 
خـود را بیـن اهـل کفـر پیـدا کنـد. مثـل آن 
کسـی که ظاهـراً مسـلمان اسـت ولی در 
معاملـه بـا مسـلمانان دغل بـازی می کند، 

درسـت ماننـد یهودیان!
َمْن َغشَّ ُمْسلِامً ِفی ِشَاٍء أَْو بَْیعٍ َفلَْیَس ِمنَّا

َو یُْحرَشُ یَْوَم الِْقَیاَمِة َمَع الَْیُهود 

هر که با مسلمانی در خرید یا فروش 
دغلی کند از ما نیست و در قیامت با 

یهود محشور شود.
پس اهل بیتی بودن بیش از 

آن چه که فکرش را می کنیم، 
اهمیت دارد و باید 

برای این مقام بیش از 
این ها تاش کرد.

کاریکـاتور
اینهفته:
جنایات
دوباره
آلخلیفه

مـاه رمضـان را بـه صفت هـای مختلفـی 
می شناسـند. از ماه برکت گرفته تا بخشـش 
و مغفـرت. همـه ایـن صفـات و ویژگی ها 
درسـت و برازنده اسـت ولی شـاید بتوان 
گفـت کـه »مـاه هدایـت« باالتریـن آن ها 
باشـد. علتـش هـم ایـن اسـت کـه مغفـرت 
و برکـت و این گونـه ویژگی هـا شـرط الزم 
برای رسـیدن بـه هدایت الهی اسـت؛ هدایتی 
کـه پشـتوانه اش قـرآن اسـت و اصـًا مـاه 
رمضـان هم به خاطـر قرآنی بودنـش این قدر 

است: ارزشـمند 
 َشْهُر َرَمضاَن الَّذی أُنِْزَل فیِه الُْقرْآُن ُهدًی 

لِلنَّاِسَو بَیِّناٍت ِمَن الُْهدی  َو الُْفرْقاِن 

مـاه رمضان ]همان ماه[ اسـت کـه در آن 
قـرآن فرو فرسـتاده شـده اسـت، ]کتابی[ 
کـه مـردم را راه بـر، و ]متضّمـن[ دالیـل 
آشـکار هدایت، و ]میزان[ تشـخیص حق 

از باطل اسـت.

پس بیایید امسـال بیشـتر و متفاوت تر قرآن 
بخوانیـم. به »جزء« و »حزب« بسـنده نکنیم 
و آن قـدر بخوانیـم که گوشـت و خونمان 

قـرآنی شود.

خودی های اهل بیت )44( 

 یهودی مسلمان نما!

در محضر اهل یبت تکزنگهایخداماههدایت

منبع: منبرك
12 خرداد، درگذشت آزاده 
سرافراز حجت االسام سید 
علی اکبر ابوترابی و پدرشان 
آیت اهلل سید عباس ابوترابی 

)1379 ش(

مسئوالنبایددرکوچهو
خیابانهاراهبیفتند

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

بقره، آیه 18۵
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