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سـروصدا باالگرفتـه بـود. مسـئول دفتـر گفـت: »این سـرباز تـازه از مرخصی برگشـته ولی 
دوبـاره تقاضای مرخصـی داره.«

فرمانده گفت: »خب! پسر جان تو تازه از مرخصی آمدی نمی شه دوباره بری.«

یک دفعـه سـرباز جلـو آمد و سـیلی محکمی نثار شـهید بروجـردی کـرد. در کمال تعجب 
دیـدم شـهید بروجـردی خندید و آن طرف صورتش را برد جلو و گفت: »دسـت سـنگینی 
داری پسـر! یکـی هـم این طـرف بـزن تا میزان بشـه.« بعـد هـم او را برد داخـل اتاق. 
صورتـش را بوسـید و گفـت: »ببخشـید، نمی دانسـتم این قـدر ضروری اسـت. می گم 

سـه روز برات مرخصی بنویسـند!«

وقتـی مسـئول دفتـر خواسـت مرخصیش را بـا کارگزینـی هماهنگ 
کنـد، گوشـی را از دسـتش گرفـت و گفـت: »برای کـی می خوای 

مرخصی بنویسـی؟ برای من؟ نمی خواد. من لیاقتـش را ندارم.«

بعـد هـم با گریه بیرون رفت. بعدها شـنیدم آن سـرباز راننده 
و محافـظ شـهید بروجردی شـده؛ یـازده ماه بعـد هم به 

شـهادت رسـید. آخرش هم به مرخصـی نرفت.

پـس از قـرارداد کمـپ دیویـد زمانـی کـه خیـال اسـرائیل از مصـر آسـوده شـد، بـه 
فکـر نابـود کـردن پایـگاه مقاومت فلسـطینیان کـه در لبنان آمـوزش می دیدنـد افتاد. 
جنـوب لبنـان بـه همـراه پایتخت آن بیـروت، خیلـی زود به اشـغال صهیونیسـت ها 
درآمـد و زمانـی کـه همـه امیدهـا بـرای رویارویـی بـا رژیمـی کـه تابه حـال 
روی شکسـت را بـه خـود ندیـده بـود، ناامید شـده بـود، حزب اهلل متولد شـد. 
حمله های شـهادت طلبانه و چریکی علیه اسـرائیل شـدت گرفت و تا شـبیخون های 
سـنگین بـه مقرهـای صهیونیسـتی ادامه پیـدا کـرد. نظامیان اسـرائیل که تـوان حفظ 
منطقـه و انجـام وظایـف خـود را در منطقـه نمی دیدند با خفت با به فرار گذاشـتند و 
بسـیاری از تجهیـزات خـود در جنـوب لبنان را رهـا کردند. این اولین عقب نشـینی 
بی قیدوشـرط رژیـم صهیونیسـتی بـدون مذاکـره بـود و ضربـه مهلکـی را بـه 

ایـن اسـرائیل وارد کـرد. ضربـه ای کـه باعـث شکسـت های بعـدی 
رژیـم شـد. ایـن پیروزی نشـان داد که عقیده تسـلیم 
و سـازش راه حلی برای پایان بخشـیدن به مناقشـه 
اعراب و اسـرائیل نیسـت و مقاومت تنها راه احیای 

عـزت ایـن ملت هـا به شـمار مـی رود.
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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. 
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احکام

گناه کرده و گذاشته تا سر فرصت از آن توبه کند! 

در حالی که توبه واجب فوری  است و هر لحظه تأخیر آن گناهی دیگر.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 09   
1 3 9 7 سال 

هفته   09
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

یادمان هسـت که برای به دست آوردن 
برجـام، بخشـی از »صنعت هسـته ای« مان را 
تخریـب کردیـم و بخشـی دیگـر را تعطیل. 
برجـام حتـی صنایع پیشـرویی مثـل »هوا و 
فضـا« را کند و بی اثر کـرد. همه این هزینه ها 
را دادیم تا شـاید کدخدا کمی دسـت از سـر 
ما بردارد و بگذارد نفسـی بکشـیم. اما همان 
کدخدایـی که بـرای امضای برجـام با دمش 
گـردو می شکسـت، عهـدش را شکسـته و 
انتظـار دارد هزینـه ایـن نقض عهـد را نیز ما 

بپردازیـم. و  چـه خفتـی از این باالتر؟

پایبنـدی بـه برجـام بـدون آمریـکا، 
یعنـی واگـذاری همـه امتیـازات بـه طرف 
مقابـل. چـرا کـه بـا وجـود تحریم هـای 
فراسـرزمینی آمریـکا، بـرای قطـع رابطـه 
نیم بند شـرکت های اروپایی با ایـران نیازی 

بـه تحریم هـای مجـدد اروپایـی نیسـت!

هـر چنـد از مسـئولینی کـه بزرگتریـن 
دستاورد سیاسی و اقتصادی مملکت داری شان 
»برجـام« بوده، انتظاری غیـر از حفظ آن ولو با 
چنگ و دندان نیسـت اما به راسـتی چه کسی 

پاسـخ خـون 
ن  ا شـمند ا د
ن  شـهیدمــا

را خـواهـد 
داد؟

در مسری هبشت

حضرت امیرالمؤمنین می فرمایند: 
»چه بسیار روزه داری که او را از روزه 
جز تشنگی و گرسنگی بهره ای نیست 
و چه بسیار عبادت کننده ای که او را 
از عبادت سودی جز رنج و زحمت 
نیست! خوشا خواب زیرکان که بهتر

 از بیداری و عبادت احمقان و خوشا 
افطار زیرکان که بهتر از

 روزه داشتن بی خردان است!«

این دعایی است که حضرت علی 
هنگام افطار می کردند:

ِبْسِم اللِّه اَللُّهمَّ لََک ُصْمنا َوَعىل ِرزِْقَک 
میُع الَْعلیُم اَْفطَرْنا َفَتَقبَّْل ِمّنا اِنََّک اَنَْت السَّ

خدایا برای تو روزه گرفتیم و با روزی 
تو افطار می کنیم پس از ما بپذیر که 

به راستی تو شنوا و دانایی

تنها با چند کلمه افطار زیرکانه ای
 داشته باشید!

مفاتیح الجنان

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. 

احکامفوریفوتی)2(

توبهسرفرصت!

اقتصاد مقاومیت

در مملکت ما آن موقع که یک حزب و گروه رأی نمی آورد، به جای این 
که به فکر تعامل با حزب مقابل بیفتد در الک خود می خزد و همه ترفندهایش 
را به کار می گیرد تا برای چهارسال یا حتی هشت سال آینده برنامه ریزی 

کند و قدرت را به دست بگیرد! عجب ثبات قدمی!

آن وقت همین ما که برای رسیدن به قدرت، هزار و یک مسیر ضد و 
نقیض را می آزماییم؛ در بعضی مسائل مثل وابستگی به آمریکا هیچ ابتکاری 
نداریم و برای جلب نظر استکبار جهانی حاضر می شویم هر ذلتی را بپذیریم. 

انگار نمی دانیم این ننگ در تاریخ به اسم ما می ماند!

غافل از این که برای همان حفظ قدرت هم که شده باید تغییر مسیر 
دهیم و ریاکارانه یا مخلصانه در مقابل طبل توخالی نظام سلطه بایستیم. 
باور کنیم دل دادن به پنج به عالوه یک یا پنج منهای یک، دردی را دوا نمی کند. 

پس این شش ماه قبل از آغاز 
دوباره تحریم ها را مغتنم 
بدانیم و برای خودکفایی 
و رســیدن به اقتصــاد 

مقاومتی تالش کنیم.

در یک کالم؛ برای منافع 
را  راه  شده،  که  هم  خودمان  ابتدایی 

عوض کنیم...

سیلیبرصورت،بوسهبردل
افطاِرزیرکــان

خفتبرجامپابرجا
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

راهراعوضکنیم



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

اسالم که نمی خواهد مردم بی جهت دهانشان را ببندند، بلکه با روزه 
گرفتن قرار است که انسان ها اصالح شوند... بستن دهان از غذای حالل 
برای این است که انسان در آن سی روز تمرین کند که زبان خود را از 
گفتار حرام ببندد، غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد. زنی آمد خدمت 
پیغـمبر اکـرم درحالی که روزه داشت. رسول اکرم شیر یا چیز دیگری به 
او تعارف کرد و فرمود: بگیر و بخور. گفت: یا رسول اهلل! روزه دارم. فرمود: 
نه، روزه نداری؛ بگیر و بخور... گفت: نه، روزه دارم، واقعاً روزه دارم )چون 
ما(.  روزه های  مثل  روزه ظاهری  ولی  داشت،  روزه  واقعاً  به حساب خودش 
فرمود: تو چگونه روزه داری، حال آنکه گوشت برادر- یا خواهر- مؤمنت را 

یک ساعت پیش خوردی )غیبت کردی(؟

...انسان روزه بگیرد و غیبت 
کند، یعنی دهان جسم خودش 

و  ببندد  حالل  غذای  از  را 
برای  را  خود  روح  دهان 

غذای حرام باز کند.

حـاال گفته می شـود کـه برجـام را می خواهیم با این سـه کشـور اروپایی 
ادامـه بدهیـم؛ من به این سـه کشـور هم اعتمـاد ندارم. مـن می گویم به 
این هـا هم اعتمـاد نکنید؛ ]اگـر[ می خواهیـد قـرارداد بگذارید، تضمین 
بـه دسـت بیاوریـد -تضمین واقعـی، تضمین عملـی- واال فـردا این ها 
هـم همـان کاری را خواهند کـرد که آمریکا کـرد، ]اّما[ به یک شـیوه ی 
دیگـر... اگـر چنانچه توانسـتید تضمیـن از آن هـا بگیرید به طوری که بشـود 
اعتمـاد کـرد، خـب اشـکالی نـدارد، حرکتتـان را ادامـه بدهیـد؛ اگـر نتوانید 
چنیـن تضمیـن قطعـی ای را بگیریـد -کـه بنـده هم بسـیار بعیـد میدانم که 
بتوانیـد تضمیـن بگیرید- آن وقـت دیگر نمی شـود این جـوری حرکت کرد 

و این جـوری ادامـه داد.

مسـئله بسـیار حّسـاس اسـت. امـروز مسـئولین کشـور در 
معـرض یـک آزمـون بزرگ انـد؛ آیا 
ایـن مّلـت  اقتـدارِ  حفـِظ عـزت و 
عزیـز را خواهنـد کـرد یا نـه؟ باید 
بشـود،  تأمیـن  مّلـت  ایـن  عـزت 
منافـع مّلـت بایـد تأمیـن بشـود به 

معنـای واقعـی کلمـه...

در قاب صتویر

آزمون بزرگ عزت
 )امام خامنه ای، 1397/02/19(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــا موضــــوع: شـــهادت ســـردار »محمدمهـــدی خـــادم الشـــریعه« اولیـــن فرمانـــده تیـــپ  پوســـترهایی ب
امـــام رضـــا ، روز بزرگداشـــت مالصـــدرا )صـــدر المتألهیـــن(، شـــهادت محمـــد بروجـــردی، مســـیح 
کردســـتان، فرمانـــده قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا، شـــهادت شـــهید »محمـــود شـــهبازی دســـتجردی«، 
ـــاد  ـــی اهل بیـــت  فری ـــار و پیـــروزی - فتـــح خرمشـــهر، درگذشـــت شـــاعر انقالب روز مقاومـــت، ایث
ـــر  ـــه آخـــر ایســـتاده، »محمدرضـــا آقاســـی«، شـــهادت ســـردار جهادگ ـــا ب ـــراض نســـل بســـیجی ت اعت
ـــدون  ـــه ب ـــاز هفت ـــول، آغ ـــداری - روز دزف ـــت و پای ـــی مقاوم ـــی رضـــوی«، روز مل ـــدس محمدتق »مهن

ـــه اســـت.  ـــات قرارگرفت دخانی

خیلـی از پدرهـا دوسـت دارند دامادشـان 
شـبیه خودشـان باشـد؛ با این حال خیلی ها 
هر چـه می گردند یا سـخت گیری می کنند، 
آن کـس کـه می خواهند یا تصـور می کنند 
را نمی یابنـد. نتیجه اش این می شـود که دختر 
بیچـاره می مانـد و سـن ازدواجـش می گذرد، 
آن وقـت مجبـور می شـوند بـه ازدواج هـای 

درجه دو تـن دهند.

اوالً بایـد بداننـد انتخابگـر اصلـی دختـر 
اسـت نـه پـدر او؛ ثانیـاً ایـن معطـل کـردن 
عواقـب سـختی دارد و ثالثـاً اگـر می خواهنـد 
بـه آنچـه دوسـت دارنـد برسـند، بایـد چنین 
دامـادی را تربیـت کننـد، نـه اینکـه فقـط بـه 

دنبـال او بگردنـد:  

إَِذا جاءَكُم َمْن تَرَْضْوَن ُخلَُقُه َو ِديَنُه َفَزوُِّجوُه، 

إِلَّ تَْفَعلُوُه تَكُْن ِفْتَنٌة يف األرِْض وَفَساٌد کَبیٌر 

وقتـی کسـی کـه از اخـالق و دینـش راضـی 
شـما  از  )و  آمـد  شـما  سـوی  بـه  هسـتید 
خواسـتگاری کـرد( پـس بـه او دختـر دهیـد. 
اگـر چنین نکنید، در زمین فتنه و فسـاد بزرگ 

می شـود. ایجـاد 

جالب اسـت که بدانیم امـام صادق این 
جمله را به کسـی گفتند 

که دنبال دامـادی مثل 
خـودش می گشـت 

نمی یافت! ولـی 

کاریکاتور این هفته:

پادشاه عربستان: 
مزه آب زمزم 
تغییر کرده 
است!

در ایـن دنیـا هـر چـه بـا نفـس امـاره ات 
بیشـتر مخالفت کنی بیشـتر رشـد می کنی. 
ایـن مخالفت کردن ها در کودکـی و نوجوانی 
و جوانـی و پیـری بـا هم فـرق دارد ولی هیچ 
وقت تمـام نمی شـود. هر چه جوان تر باشـی 
راحت تـر می توانـی ایـن کار را بکنـی و بهتر 
هـم بـزرگ و بزرگـوار می شـوی. این هـا را 

گفته اند. بـزرگان 

امـا همـه مسـاله آن جاسـت کـه در قیامـت 
و  می شـوی  درگیـر  خـودت  بـا  خـودت 
قریـن ات که در دنیا همیشـه برای گمراهی 
تـو تالش می کـرد، خصومـت را بـه اوج 
می رسـاند تـا جهنمی ات کنـد. امـا این جا 

دیگـر پایان ماجراسـت: 

قاَل َقريُنُه َربَّنا ما أَطَْغْيُتُه َو لِکْن کاَن يف  َضالٍل بَعيٍد

ْمُت إِلَْيکُْم ِبالَْوعيِد  قاَل ل تَْخَتِصُموا لََديَّ َو َقْد َقدَّ

]قریـن[ همدمـش می گویـد: »پـروردگار 
مـا، مـن او را به عصیان وانداشـتم، لیکن 
درازی  و  دور  گمراهـی  در  ]خـودش[ 
بـود.« ]خـدا[ می فرماید: »در پیشـگاه من 
بـا همدیگـر مسـتیزید ]کـه[ از پیـش به 

شـما هشـدار داده بودم.

چقدر سـخت اسـت که انسـان به خودش 
هـم خیانـت می کند! 

مـاه  ایـن  کاش 
رمضـان مـا را در 
هـوای  بـر  غلبـه 
نفـس کمـک کند...

در محضر اهل یبت
پایانمبارزهبانفس



روزهَزبــانی

منبع: سیره علما
راوی: علی اصغر فقیهی

 نویسنده تاریخ مذهبی قم
آیت اهلل شیخ محمدتقی بافقی

اصاًلازجنسخارجیاستفادهنمیکرد

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

دامادراتربیتکن!
خانوادهمقاومتی)42(

کتاب انسان کامل، ص 30-28

  وسائل الشیعه، ج20، ص 74

منـزل ایشـان نزدیـک منـزل مـا بود. من شـاهد بـودم ایشـان اصاًل از 
اجنـاس خارجـی اسـتفاده نمی کرد. سـرتاپا کرباس می پوشـید. عبـا، قبا 
و پیراهـن از جنـس کربـاس بـود. چایـی ایرانی با خرما یا توت خشـک 

می خـورد. از سـماور حلبـی 
گلـی  قـوری  و  فنجـان  و 
کـه همه سـاخت قـم بود 
اسـتفاده می کـرد. مطلقـاً از 
اجنـاس خارجـی اسـتفاده 
نمی کـرد. خوراکش بسـیار 
و  دوغ  نـان  بـود.  سـاده 

. کشک
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