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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

جنگ ناعادالنه

حــلقه مزخـــرف!

به ارزش ها تکیه کن، زمین نمی خوری!

یـک نـوع خـورش

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

شـبی از شـب های مـاه مبـارک رمضـان، سـرهنگ بابایـی، همـراه بـا خانـواده در 
منـزل ما بودنـد. هنگام افطار در سـفره، خرمـا، الویه و خورِش 

قیمـه بود. ایشـان بـه بنده اعتـراض کردنـد و گفتند:

»آقای رحیمی! شـما کـه الویه درسـت کرده اید، 
دیگر چـه نیازی به خـورش بود؟«

آنـگاه بـا ذکـر حدیثـی تذکـر دادنـد کـه یک 
نـوع خورش بیشـتر سـر سـفره نباشـد.

بعـد از شکسـت عثمانـی در جنـگ جهانـی اول، قـراردادی ننگیـن در شـهر 
فرانسـوی »سـیفر« بین متفقین و عثمانی بسـته شـد. به موجب آن برخی سرزمین ها 
را مثـل مصـر، حجـاز، قبـرس و ارمنسـتان از عثمانـی جـدا کردند و برخـی مناطق 
را نیـز تحـت اداره بین المللـی در آوردنـد؛ حتـی تعـداد نیروهای نظامـی  عثمانی را 
هـم محـدود کردنـد! درنتیجه کشـور ترکیه امـروزی که تنها یک قسـمت از آن 
امپراتـوری بـزرگ بود، جانشـین پهناورترین امپراتوری اسـامی آن زمان شـد. 
اسـتعمارگران امیرنشـین های متعددی در منطقـه به وجود آورند و بـا دمیدن روحیه  

ناسیونالسـیم )ملی گرایـی( نه تنهـا موجب تفرقه بیـن مردم شـدند، بلکه اتحاد 
دوبـاره آن هـا را نیز بـه غیرممکن تبدیل 
درنهایـت  اختافـات  ایـن  کردنـد. 
قـدرت  کلـی  کاهـش  موجـب 
مسـلمانان شـد و زمینـه  را بـرای 

اسـتعمار نوین و سوءاستفاده از آن ها 
آمـاده کرد؛ ایـن سوءاسـتفاده ها 

دارد... ادامـه  هنوز 
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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 

بذر تفـرقه

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش پوشش و نگاه

10 اوت، تجزیه امپراتوری عثمانی در پی شكست در جنگ جهانی اول و نیرنگ استعمار )1920 م(

احکام
حلقـه ازدواج هـم جـزء مزخرفات )یعنـی همان زیـورآالت!( 

می شود. محسـوب 

پـس زن هـا بایـد از نامحرم بپوشـانند و مردان هـم حق نگاه 
mکـردن ندارند.  a s j e d n a m a . i r

هفته 21   
1 3 9 6 سال 

هفته   21
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

همان طـور کـه مسـجدی کـه در آن 
فایـده  می خواننـد،  جماعـت  نمـاز  فقـط 
حداقلـی دارد، حجی هم که دولت سـعودی 
برگـزار می کنـد، فایـده اش حداقلـی  اسـت. 
امـا همان طور کـه حداقل فایده  مسـجد ولو 
بـه صـرف نمازجماعت، برکات و حسـنات 
زیـادی برای جمع نمازگـزاران و مردم محل 
دارد، همیـن حـج حداقلـی هـم در زندگـی 
دارد،  مهمـی  نقـش  مسـلمین  اجتماعـی 
هرچنـد که بـه عبادت های ظاهـری منحصر 

باشد. شـده 

پـس حجی را کـه واجب اسـت، به 
ایـن راحتی هـا نمی شـود و نبایـد تعطیل 
کـرد. امـا جنایـات آل سـعود در حـق 
مـردم مسـتضعف و حتـی مـردم حجـاز 
هـم نمی شـود در نظـر نگرفـت. الاقلـش 
آن اسـت کـه سـوغات از آنجـا نخریـم. 
هیـچ اشـکالی ندارد اگر سـوغاتی سـفر حج 
تسـبیح یـا چادرنمـازی باشـد که از کشـور 
خودمـان خریده ایـم. اوالً الزم نیسـت کسـی 
بدانـد، ثانیـاً اگـر هم بدانـد نه تنهـا ناراحت 
نشـده، خوشـحال تر هـم خواهد شـد. وقت 

عبادتتـان هـم برای 
خریـد هدر 

نمی رود. 

سوغاتی از مبدأ !

در مسری هبشت

آیا می خواهیم توبه ای مقبول داشته باشیم؟
آیا می خواهیم گناهانمان آمرزیده شود؟

آیا می خواهیم طلبکاران ما در روز قیامت 
از ما راضی شوند؟

...
همه این ها از فضایل نماز یکشنبه 

ذی القعده است؛ نمازی آسان با فضیلتی 
بسیار. آیت اهلل جاودان استاد اخالق تهران 
درباره این نماز می فرمایند: »یک نمازی 
روزهای یکشنبه ماه ذی القعده خوانده 
می شود که خیلی نماز ممتازی است. 

راحت است. فقط یک غسل دارد و برای 
شما که مسئله زیاد می دانید، انجام این 

غسل فقط به دو دقیقه زمان نیاز دارد دیگر. 
یک غسل و چهار رکعت نماز دارد. 

خیلی بار سبک کن است. بزرگان علمای 
اخالق به این نماز توجه داشتند...«)تسنیم(

اگر مشتاق شدی سری به مفاتیح بزن!

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. 

سالم دمتون گرم خیلی عالی فقط به نظرم یک 
مقدار اخبار به همراه نقد سیاسی رو بیشتر کنید 

همچنین کاریکاتور را.

حـلقه مزخــرف!

راوی: ستوان محمدعلی رجبی
شهید عباس بابایی

براساس سایت منبرک
توضیح نگارشی: گاهی به غلط می نویسیم خورشت، بالشت و...

اقتصاد مقاومیت
کابینه همان بازوی اجرایی دولت برای انجام اهداف و شعارهایی است 
که مردم به خاطر آن ها به دولت رأی داده اند. پس خیلی طبیعی است از دولت 
انتظار برود که کابینه اش مردمی باشد. کابینه مردمی هم یعنی مسئوالنی که هر 
کدام نماینده میلیون ها مردم اند، چیزی بیشتر از نمایندگان مجلس که از شهر و 

روستای خود به نمایندگی انتخاب شده اند.

اما این وسط گروه هایی هستند که به ظاهر نماینده مردم اند و در واقع 
نماینده برخی افراد؛ افرادی که پول و مقام تمام زندگی شان است و برایش همه 
چیزشان را می دهند. این ها گاهی در قالب احزاب و گاه در قالب افراد بر کابینه 

تأثیر می گذارند تا جایی که به »سهم خواهی« می رسد.

شنیده ها حاکی از آن است که دولت در تعیین کابینه در فشار این گونه 
افراد و حزب هاست و گویا قول و قرارهایی هم داده شده؛ اما امیدواریم که با 

خداباوری و تعهد به مردم، یک کابینه مردمی معرفی شود.

بارسبک کن!یـک نـوع خـورش

مهدی نژاد
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

کابینه مردم؛ کابینه احزاب



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
بهارزشهاتکیهکن،زمیننمیخوری! گاهی آدم به خداِی بعضی ها شک می کند!

خدایی که در نماز آن ها هست اما در تفریحشان نه!
خدایی که در قرآن  خواندنشان هست ولی در مطالعه و دیگر درس هایشان نه!

خدایی که در شهادت حضرت علی اصغر هست اما در شهادت بچه های یمنی و 
فلسطینی و سوری نه!

خدایی که در محرم و رمضان هست اما در دیگر روزها به جز در وقت نماز نه!
خدایی که در هیئت هست اما در کوچه و خیابان نه!

خدایی که در امربه معروف های شخصی هست اما در امربه معروف کردن مسئوالن نه!
خدایی که همه جا حواسش به همه جا بوده و هست ولی به حکومت نه!

خدایی که در بعضی جاها هست ولی در بعضی جاها نه!
خدای ناقص به کار بچه مسجدی 

نمی آید، نه؟

کم وزیـاد  بـا  شـاید  را  حـرف  ایـن  مـن 
َده هـا بـار گفتـه ام، بـاز هـم تکـرار می کنـم، 
مـا هرجـا بـه انقـاب تکیـه کردیـم، به 
پیـش  کردیـم،  تکیـه  انقابـی  روحیـة 
رفتیـم؛ هرجـا از ارزش هـا کوتـاه آمدیـم، 

انقـالب را ندیـده گرفتیـم، از 
آن  از  زدیـم،  گوشـه اش  ایـن 

گوشـه اش زدیـم، تأویـل و توجیـه 
عناصـر  خوشـایند  بـرای  کردیـم، 

اسـتکبار کـه دشـمنان اصلـی اسـالم و 
دشـمنان اصلی ایـن نظام اند، مـدام حرف 
را جویدیـم، حـرف را خوردیـم، عقب 
اسـت.  این جـوری  قضیّـه  ماندیـم؛ 
راه پیشـرفت ایـران اسـامی، احیاء 

روحیّـة انقابـی و احیـاء روحیّـة 
مجاهـدت اسـت.

هـرگاه خبـر شـهادت کسـی را می شـنید، می گفت: »چقدر خوشـبخت 
اسـت که سـعادت شـهادت را یافته است.« ایشـان در تمام نمازهای خود 

از خـدا می  خواسـت کـه: »خدایا! مرا از این سـعادت محـروم نفرما.«

هم چنیـن هرکجـای جهـان مصیبتی بر شـیعیان وارد می شـد، ایشـان 
ناراحـت می شـد و گاه در آن روز غـذا میـل نمی کـرد. کمتـر می خوابید 

و تقریبـاً بیشـتر وقت شـب ها را به عبادت 
الهی اشـتغال داشـت و بعـد از خواندن 

نمـاز فجر کمـی اسـتراحت می کرد.

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 1395/04/05

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت ــد چن • در ایــن بخــش می توانی

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
ـــاز ۷۰  ـــدزاده، جانب ـــب محم ـــاج رج ـــهادت ح ـــت، ش ـــید حســـن آی ـــهادت س ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــفارت،  ـــه س ـــه ب ـــح، حمل ـــرارگاه فت ـــده ق ـــور، فرمان ـــی ردانی پ ـــام مصطف ـــهادت حجت االس ـــد، ش درص
گروگان گیـــری و شـــهادت دیپلمات هـــای كشـــورمان در مـــزار شـــریف افغانســـتان توســـط گروهـــك 
ـــا 18  ـــی ب ـــابقه ترین آزاده ایران ـــكری، باس ـــین لش ـــان حس ـــر خلب ـــهادت امی ـــگار، ش ـــان – روز خبرن طالب

ـــت. ـــه اس ـــارت قرارگرفت ـــال اس س

1.محمد آیه 11
2.  بقره، 255

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 16

عبـارت »خانـه از بُـن ویرانـه اسـت« بـرای 
خانه هـای  نیسـت.  مؤمنانـه  خانواده هـای 
کـه  اسـت  مسـتحکم  آن قـدر  مؤمنانـه، 
جدایـی و طـاق در آن هـا معنـی نـدارد. 
دلیلـش هم همین »مؤمنانه بودن شـان« اسـت. 
ایـن خانه هـا چـون بـرای رضای خدا شـکل 
می گیـرد، تـا وقتـی کـه خدایـی اسـت پایدار 
اسـت، مگـر اینکه یکی از دو طـرف یا هر دو 

دیگـر خدایی نباشـد.
ما من شی ء أحب إىل الله عز و جل من بیت یعمر 

فی اإلسالم بالنكاح

و ما من شی ء أبغض إىل الله عز و جل من بیت 
یخرب فی اإلسالم بالفرقة یعنی الطالق  

هیچ چیـز نزد خـدای عزوجـل محبوب تر 
از خانـه ای کـه در اسـام بـا ازدواج آبـاد 

شـده باشـد، نیست

و هیـچ چیـز نزد خـدای عزوجـل منفورتر 
از خانـه ای که در اسـام بـا جدایی- یعنی 

طاق- خراب شـده باشـد، نیسـت.

تا خدا هسـت، خانـواده مؤمنانـه تهدیدها 
را بـه فرصـت تبدیـل می کنـد و در مقابل 
مشـکات خارجی می ایسـتد. بـرای همین 

یـک »خانـواده 
مقاومتـی« 

. ست ا

کاریکـاتور 
این هفته:

عالقه شرکت های 
خارجی به بازار 

ایران!

جنـگ بیـن مؤمنـان و کافران- بنا بـر ظواهر 
دنیایـی- ناعادالنـه اسـت، چـون کـه در 
هـر صـورت پیـروزی بـا مؤمنـان اسـت 
و کافـران هـر چـه تـاش کننـد، پیـروز 
نخواهند شـد؛ چـه تجهیـزات را بـاال ببرند 
چـه نیـروی جنگنـده را، فرقـی نمی کنـد! 

امـا واقعیت این اسـت که دلیل پیروز نشـدن 
آن هـا پشـتوانه ضعیف تـر و بلکـه پوچ شـان 
اسـت. مؤمنـان پشـتوانه بزرگی به نـام »اهلل« 
بیچاره  هـا!  ندارنـد.  هیـچ  کافـران  و  دارنـد 

انـگار تکیـه کرده انـد بـه بـاد هوا!

ذلَِك ِبأَنَّ اللََّه َمْوىَل الَّذیَن آَمُنوا َو أَنَّ 
الْكاِفریَن ال َمْوىل  لَُهْم 1

ایـن )پیـروزی مؤمنان( به آن خاطر اسـت 
کـه »اهلل« موالی اهـل ایمان اسـت و اهل 

کفـر هیچ موالیـی ندارند. 

راسـتی، اینکـه جـای دیگـر مـوالی کافـران 
را »طاغـوت« می دانـد2 نشـان می دهـد کـه 
طاغـوت بـا همـه بزرگـی اش یـک حبـاب 

توخالـی اسـت...

در محضر اهل یبت

جنگ ناعادالنه
خدایی که گاهی هست؛ گاهی نیست!

راوی: همسر شهید
منبع: سایت تبیان

14 مرداد، شهادت عالمه
»سید عارف حسین حسینی«

رهبر شیعیان پاکستان 
توسط گروهک سپاه 

صحابه )1367 ش(

در جستجوی شهادت

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

خانه از بُن مقاومتی است!
خانواده مقاومتی )1(


