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نگاه به بیرون از مرزها نباشد

نمـره نوزده!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

یکی از نمره های مجید نوزده شده بود و او ناراحت بود. 
مـا بـه شـوخی گفتیـم: »حـاال همـه نمره هایـت 
بیسـت اسـت، بگـذار یکـی از آن هـا نـوزده 

» . شد با

گفـت: »نـه! مـن نگـران نمـره نـوزده نیسـتم، 
دنبـال ایـن هسـتم کـه ببینم چـه کـرده ام که 
موجـب شـده اسـت اینجا خـودش را نشـان 

» بدهد.

بـه دنبـال واقعه فتح النه جاسوسـی آمریکا توسـط دانشـجویان پیرو خـط امام و 
پس از شکسـت طـرح تحریم اقتصادی ایـران، برخی از كشـورهای اروپایی تصمیم 
گرفتنـد كـه بـرای حمایـت از آمریـکا، ایـران را تحت فشـار قـرار دهند و این فشـار 
چیـزی جـز تحریـم اقتصـادی نبـود. در طول هشـت سـال دفـاع مقـدس، آمریکا و 
اروپـا، ایـران را در تنگنـا قـرار داده و از معامله مسـتقیم خـودداری می كردند و حتی 
در مـواردی از فـروش و ارسـال داروهای موردنیـاز به ایران امتنـاع می نمودند. 
ایـن در حالـی بـود كـه پیشـرفته ترین تجهیـزات نظامـی و خطرناك تریـن سـموم 

شـیمیایی را در اختیـار رژیـم متجاوز عـراق قـرار می دادند!

این تجربه نشـان می دهـد كه اگر زمانی 
كشـورهای اروپایـی بعضـاً حمایت هایی از 
ایـران می كننـد و وعـده همـکاری می دهند، 

نبایــد خیلـی به آن هـا دل خـوش كرد.
زیـرا قبـًا و در مناسـبت ها گوناگون 

وفاداری شـان را به شیطان بزرگ نشـان داده اند.
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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 

تحریم ایران توسط کشورهای اروپایی

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش نماز، نوافل یومیه

21 اردیبهشت، پیوستن رسمی اروپای غربی به آمریكا در تحریم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران )1359 ش(

احکام

عــادت بــه نافلــه دارد و در ســفر هــم نافلــه 
می خواند.

ــی كــه در ســفر نافله هــای ظهــر، عصــر و   در حال
عشــاء ســاقط اســت و نبایــد خوانــده شــود.

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

هفته 08   
1 3 9 6 سال 

هفته   08
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

و  اخللاقی  بله جنبله  کللار  اصللًا 
اجتماعی اش نداریم. چشلمانمان را می بندیم 
و فلرض می کنیم این همله آرایش رنگارنگ 
در خیابان هلا هیلچ مشلکلی بلرای اجتماع و 
ایلن  املا  نمی کنلد.  ایجلاد  خانواده هایملان 
خیللی بد اسلت که زنـان ایرانی دسـت به 
دسـت هم می دهند تا هر سـال سـه هزار 
میلیـارد تومان ارز از کشـور خارج شـود 
که بیشـترش هـم از طریق قاچاق اسـت. 

بلله متأسلفانه مصلرف ایلن ملواد در 
کشلور بله قلدری باالسلت کله رتبله دوم 
جهانلی را در ایلن زمینه به دسلت آورده ایم. 
از  بسلیاری  کله  آن جاسلت  جالب تلرش 
ایلن ملواد چلون از رنلگ و مواد شلیمیایی 
انسلان  سلامتی  بلرای  شلده اند،  تشلکیل 
مضر هسلتند. حلاال به همه این مشلکات، 
هزینه هلای مسلائل اجتماعی ایلن کار را هم 
اضافله کنیلد. کاش آملاری از میلزان کاهش 
سلاعت کاری جوانلان بلر اثر چشلم چرانی 
کله  یلا هزینه هلای مشلکاتی  در خیابلان 
بلرای خانواده هلا پیلش  می آیلد هلم وجلود 
داشلت. آن وقت شلاید غیلرت زنلان ایرانی 

کملی بله جلوش می آملد.

آرایش زنانه زیر چرتکهمعیار اصلی برای انتخابات

در مسری هبشت
این ایام ماه شعبان را مغتنم بشمارید. 

در این صلوات شریِف ظهرها 
می خوانید:

»الّذی کان رسول اللَّه یدأب فی صیامه 

و قیامه فی لیالیه و ایّامه بخوعا لک فی 

اکرامه و اعظامه الی محّل حاممه«

 یعنی پیغمبر تا لحظه  مرگ هم ماه 
شعبان و روزها و شب های شعبان را 
گرامی می داشتند و همه شعبان ها در 
زندگی آن بزرگوار این طور بود؛ كه 

بعد در همین صلوات می خوانید:
»اللّهم فأعّنا علی االستنان بسّنته فیه و نیل 

الّشفاعة لدیه«؛

سـنت ایـن بزرگـوار را در ایـن ماه 
ان شـاءاهلل ادامه بدهیـد؛ توجه، دعا، 
ذکـر و آماده شـدن بـرای ورود در 

مـاه مبـارک رمضان.

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. 

خیلی عالی و اجرتان با حضرت سید الشهدا 

نافله در سفر

منبع: ماهنامه شاهد یاران، شماره 129
16 شهادت »مجید شریف واقفی« از اعضای مجاهدین خلق توسط
 منافقان این گروه )1354 ش(

اقتصاد مقاومیت

قانون اساسی جمهوری اسامی یک اصل اساسی دارد که می گوید 
چهار چیز در این نظام هیچ وقت تغییر نخواهد کرد: اسام، شیعه، والیت 

فقیه و جمهوریت نظام.

درباره سه تای اولی زیاد شنیده ایم هر چند كه همان ها هم معموالً مورد 
غفلت است و اهمیتش كم رنگ تر از قبل شده است. اما این چهارمی بیشتر 
رنگ و لعاب شعار به خود گرفته و فقط در همین زمان های انتخابات كه به 
حضور مردم نیاز داریم شنیده می شود. در حالی كه 
»جمهوری اسامی« بدون جمهوریت 
و مردمی بودنش معنا ندارد و تبدیل 

به حکومت استبدادی می شود.

حاال كه دور، دور »مردم، 
مردم« گـفتن مسئـوالن اسـت، 
بیـایید همین را معـیار اصـلی 
قرار دهیـم و ببینیـم کـدامشان 
اعتقاد راسخ به این مردم دارند. 
اعـتقادی کـه چهارسـال 
بـه طـول انجـامد و 
به یک مـاهه انتخابات 

محدود نشود!

مثل پیامبرمان باشیمنمـــره نــوزده!

 

امین
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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
نگاه به بیرون از مرزها نباشد

مسجد بهترین جایی است كه می شود مردم یک محل را دور یک محور واحد 
یعنی ایمان و برادری است جمع كرد. مسجد بهترین جایی است كه می شود 
قرآن را به صورت عملی و اجتماعی پیاده كرد و یکی از اصلی ترین اركان آن هم 

امام جماعِت مسجد است.

امام جماعِت محل، به راحتی از طریق آن بزرگی و احترامی كه پیش اهالی پیدا 
می كند می تواند مانع خیلی از شکاف ها و دلخوری ها در محل شود، مانع از 
خیلی از ناراحتی ها و سوءتفاهم ها. یکی از كارهای كه امام جماعت باید انجام 

دهد تشویق همه به این آیه است: »َواعَتِصموا ِبَحبِل اللَِّه َجمیًعا َوال تََفرَّقوا«
 )103- آل عمران(

مـن بـه همه ایـن آقایـان نامزدهای انتخابـات این را عـرض می كنم و 
قبـًا هـم عـرض كـردم كـه تصمیم بگیرنـد و به مـردم هم بگوینـد و در 
تبلیغاتشـان هـم بگویند، قـول هم بدهند كه برای پیشـرفت امور كشـور، 

اقتصـادی، بـرای  بـرای توسـعه 
بازكـردن گره هـا، نگاهشـان به 
بیـرون از این مرزهـا نخواهد 
ملـت  بـه خـود  نـگاه  بـود، 

بود. خواهـد 

توانایی هـای ملـت مـا زیـاد 
ظرفیت هـای مـا زیـاد  اسـت. 
اسـت. توجه به ایـن ظرفیت ها 
کشـور را به اقتدار و اسـتحکام 

می رسـاند. درونی  سـاخت 

آیت اهلل دستغیب:
روزی بـا پیرمـردی از الر مصاحـب شـدم. فصـل تابسـتان بـود و 
شـب ها كوتـاه. دیـدم ایـن مـرد قبـل از اذان صبـح بیـدار شـد، وضـو 
سـاخت و به نماز ایسـتاد. وقتی از اهتمام ایشـان به نماز شـب پرسـیدم، 

جـواب داد: آیـت اهلل الری 
تربیـت  این گونـه  را  مـا 

 کـرده اسـت؛ می فرمود: 
»نبایـد نماز شـب شـما 

شـود.« ترک 

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1396/02/05(

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
ــرای  ــاعر و قصیده سـ ــر، شـ ــتا« پژوهش گـ ــرداد اوسـ ــت »مهـ ــا موضوع:درگذشـ ــترهایی بـ پوسـ
ـــدس ، والدت حضـــرت  ـــات بیت المق ـــان عملی ـــد در جری ـــادگان حمی ـــزه و پ ـــد، آزادســـازی هوی متعه
ـــب  ـــت اهلل »محمـــد كوهســـتانی بهشـــهری«، تصوی ـــی آی ـــم ربان ـــر ، روز جـــوان، ارتحـــال عال علی اكب

ـــه اســـت. ـــام خمینـــي قرارگرفت ـــران توســـط ام ـــي جمهـــوري اســـامي ای نشـــان نهای

اسـت  الزم  گاهـی  واجبـات  انجـام  بـرای 
مقدماتـی فراهـم كنیـم. گاهـی آن مقدمـات 
می شـوند  واجـب  واجبـات،  خـود  مثـل 
و گاهـی نـه. مثـًا بـرای نمـاز بایـد وضـو 
بگیریـم كـه خـود وضو هـم می شـود جزو 
واجبـات. حـاال همیـن خدایی کـه به من 
و تـو گفته بـرای نمـاز وضو بگیـر، گفته 
کـه اگـر غسـل جنابت کـردی، تـا وقتی 
مبطـات وضـو اتفاق نیفتـاده، نباید وضو 
بـدون  بـا همـان غسـل-  بایـد  بگیـری و 

وضـو- نمـاز بخوانـی. 

قبـول  می گویـی،  برخـی  بـه  كـه  را  ایـن 
بی وضـو  »نمـاز  می گوینـد:  و  نمی كننـد 
حـال نمی دهـد!« اینجاسـت کـه معلـوم 
می شـود کـی بـرای کـی دارد عبـادت 
یـا  كــنی  می کــند؟ می خــواهی حــال 
می خواهـی بنـده خـدا باشـی؟ اگـر اولـی 

نیسـتی! اهل بیتـی  تـو  اسـت، 

أَ بَْعَد الُْغْسِل َفلَْیَس ِمنَّا  َمْن تََوضَّ

کسی که بعد از غسل )جنابت( وضو بگیرد، 
از ما نیست.

ایـن وضـو نمـاز را 
باطل نمی کنـد ولی 
چون بدعت است، 
تـو را از خدایـت 

دور خواهد کرد.

کاریکاتور این هفته: من و سایه ی جنگ یهویی!!!

پیـش  سـال   1400 كـه  قرآنـی  می پرسـد: 
نـازل شـده و زبانـش عربـی اسـت، چگونـه 
ممکن اسـت بـرای مردم امـروز بـا زبان های 
مختلـف معجـزه باشـد؟ راسـت می گویـد. 
مگـر می شـود معجـزه ای را ندید و نشـنید و 
نفهمیـد، آن وقت بـه آن ایمان آورد؟ یعنی دو 
حجـاب »زمـان« و »زبـان« مـا و همه مردم 
ایـن زمانـه را از قـرآن دور کرده اسـت!

قـرآن حجـاب  کـه  باشـد  یادمـان  امـا 
»زمان« را خودش برداشـته و طوری كامل 
و جـاودان شـده اسـت كـه اگر هیـچ اطاع 
تاریخـی نداشـته باشـیم، بـاز هـم می توانیم 
بـه هدایـت آن برسـیم. حـاال ایـن وظیفه 
ماسـت کـه حجـاب دوم را برداریـم و 

بیاموزیم: زبـان قـرآن را 
بْنا لِلنَّاِس فی  هَذا الُْقرْآِن ِمْن كُلِّ َمَثٍل  َو لََقْد َضَ

لََعلَُّهْم یََتَذكَُّروَن ُقرْآناً َعَرِبیًّا َغْیَر ذی ِعَوجٍ 

لََعلَُّهْم یَتَُّقوَن 

و همانـا در ایـن قـرآن از هر َمثَلـی برای 
شـوند.  متذکـر  باشـد  آورده ایـم،  مـردم 
قرآنـی به زبـان عربـی، بدون هیچ گــونه 

انحــراف و کــژی، 
)نازل کــردیم( 
راه  کــه  باشـد 
پیـش  تقــوا در 

گیرنـد.

خودی های اهل بیت )41( 

طاعت یا اطاعت؟

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )13(

دو حجاب تا قرآن
مسجد بهترین محل است برای...

  زمر، آیه 27 و 28

منبع: سیره علما
19 اردیبهشت، ارتحال عالم 

مجاهد و روحانی مبارز آیت اهلل
»سید عبدالحسین الری«

)1303 ش(

نباید نماز شب شما ترک شود

متشابه القرآن و مختلفه
)البن شهر آشوب(، ج 2، ص: 165

حضــور ملــت و 
مجاهدت هــای 
بی وقـــفه ســـپـاه 
و بسیــــج ســایــه 
جنــگ را از ســر 
کـــشور برداشـــته 

اســـت نه 
برجـــــــــــــــــــــام...

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید


