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یادیاران

ایام ویژه

در سـال ۱۳۵۷، نیمه شـبی كه سـید باقر خسـته و كوفته از تظاهرات برگشـته و از 
فرط خسـتگی تاب نداشـت، دراز كشـید و همان طور خوابش 

بـرد. به آرامـی بلنـد شـدم و خواسـتم زیر سـرش بالش 
بگـذارم كـه یک مرتبـه بلنـد شـد و بالـش را بـه كنـار 
گذاشـت. وقتـی دلیل آن را پرسـیدم گفـت: »این راهی 

کـه ما آن را شـروع کرده ایـم، از این سـختی ها زیاد 
دارد. بایـد از حـاال به ایـن چیزها عـادت کنیم.«

شـش روز پـس از قبـول قطعنامه توسـط ایـران و در شـرایطی كـه نیروهای 
عراقـی بـا زیـر پـا گذاشـتن توافقـات ۵۹۸، مجـدداً بـه خرمشـهر حملـه كردند 
و تـا آسـتانه تصـرف آن پیـش رفتـه بودنـد، سـازمان منافقیـن عملیاتـی بـا نـام 
»فـروغ جاویـدان« را در غـرب كشـور آغاز كـرد. ایـن عملیـات بـا پاسـخ 
کوبنـده سـپاه و ارتـش در عملیاتـی بـه نـام مرصـاد )کمین( مواجه شـد. 
عملیـات مرصـاد طـی سـه مرحلـه و در طـول سـه روز بـه فرماندهـی »شـهید 
صیـاد شـیرازی«، انجـام شـد و طـی آن 4800 نفر از نیروهـای منافقین كشـته، 
زخمی و اسـیر شـدند. شکسـت در عملیات فروغ، سـبب شکسـته شدن رجوی 
)رئیـس سـازمان منافقیـن( در ذهن شـمار زیـادی از نیروهایـش و ریزش تعداد 
زیـادی از افـراد سـازمان شـد. بدین 
ترتیـب پرونده هشـت سـال دفاع 
مقـدس در بعد سـخت افزاری 
آن بـا شکسـت منافقـان در 
عملیـات مرصاد بسـته شـد 
امـا نبـرد در بعـد نـرم هنوز 

دارد... ادامه 
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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 

غروب جاویدان منافقین در مرصاد

توضیح المسائل محشی، مسئله 832

5 مرداد، سال روز عملیات مرصاد )1367 ش(

احکام
باطـل اسـت بـرادر مـن، باطـل! آن نمـازی كـه آن آقـای نسـبتاً محتـرم بـا زنجیز یا 

انگشـتر طـا بخوانـد، باطل اسـت.

 اگـر می خواهـی بـه خـدا نزدیـک شـوی، ایـن مزخرفـات را )كه 
در اصـل بـه معنی زیـورآالت اسـت!( كنار بگـذار. اگـر هم خدا 

mبرایـت مهـم نیسـت، خداوكیلی چـرا نمـاز می خوانی؟ a s j e d n a m a . i r

هفته 19   
1 3 9 6 سال 

هفته   19
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

اصـًا طعم ندارد کـه ندارد. رنگ 
و قیافـه اش هم جالب نیسـت. امـا در عوض 
مطمئنیـد که زهرمار نمیخوریـد! چای ایرانی 
اسـت دیگـر. وقتـی بـه چـای طعمدهنـده 
می شـود.  این طـوری  نزنـی،  رنگدهنـده  و 
ذائقه مـان هـم قبـًا طبیعی خـور بـود، حـاال 
طعم دارپسـند شـده اسـت. در کشـورهای 
عربـی و اروپایی برای همیـن چای ایرانی 
چـه پولهایـی کـه نمیدهنـد؛ چون سـالم 
اسـت و طبیعـی. آن وقت مـا اینجا کاالی 

مرغوبمـان را پیف پیـف میکنیم! 

ایـن می شـود کـه بیـش از 85 درصـد 
تأمیـن  بیـرون  از  کشـور  چـای  مصـرف 
می شـود کـه حـدود نصـف آن هـم قاچاق 
اسـت. همینطـوری معلـوم نیسـت داخـل 
بسـتههای چای خارجـی چه میریزنـد، وای 

بـه حـال اینکـه قاچـاق هم باشـد. 

اگـر تنهـا همیـن یـک اخـاق ایرانیها 
اصـاح شـود، عـاوه بـر افزایش سـامتی، 
از خروج سـاالنه 450 میلیون دالر از کشـور 
جلوگیـری خواهـد شـد. یعنـی در حـدود 

هـزار و هفتصـد میلیـارد تومان!

مسـاجد ما هم اگـر ادعـای انقالبی 
بـودن دارنـد، دیگـر نباید چـای خارجی 

بـه خـورد ملـت 
رفتار  بدهنـد. 
باید  مسجدیها 

باشـد. الگو 

ایرانی بنوش!

در مسری هبشت

تصـور غالبی که ما در مورد شـفاعت 
داریم، شـفاعت برای ورود به بهشـت 
اسـت اما حضرت معصومـه ما را 
در بهشـت شـفاعت می کند! خوب به 

آن فکر كنیم شـفاعت در بهشت.

یا فَاِطَمُة اْشَفِعی لِی ِفی الَْجنَِّة فَِإنَّ لَِك 

أِْن ِعْنَد اللَِّه َشأْناً ِمَن الشَّ

ای فاطمـه در بهشـت برایم شـفاعت 
كـن، به درسـتی كه بـرای تو نـزد خدا 

مقامـی از مقامـات بلند اسـت.
قسمتی از زیارت نامه 
حضرت معصومه 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. 

سام...بسیار عالیه مطالبتون
ما همیشه در مسجدمون استفاده میکنیم از عکس ها و مطالبتون، 

موفق باشید
یاعلی

نماز بدون مزخرفات

راوی: پدر شهید
منبع: سایت رشد )شبکه ملی مدارس(

6 مرداد، شهادت سید باقر طباطبایی نژاد، فرمانده قرارگاه 
تاکتیکی نصر )1367 ش(

اقتصاد مقاومیت

در یک مقایسه ساده »تتلو« بهتر است یا »شجریان«؟ از نظر هنری 
شاید دومی بهتر باشد ولی در مجموع آن یکی آخرت را خراب كرد برای دنیا 

و این یکی با همه سادگی اش به احترام اهل آخرت، ادب كرد. 

می زنند؛  سوت  مخالف  برای  همیشه  جماعتی  اینجاست  مسئله 
بدون آنکه بدانند چه می کنند. شجریان تا وقتی مخالف ایران اسامی نبود، 
برای این جماعت احترامی نداشت و تتلو تا وقتی به توبه شناخته نشده بود، 
محبوب ترین ها بود. حاال هم كه مسئله »توتال« پیش آمده، همان ها كه نظام را 
به خاطر حمایت نکردن از اقتصاد محکوم می كردند، تمام قد از قرارداد توتال 

دفاع می كنند.

ای کاش کمی فکر کنند. اگر یک شرکت خارجی بیش از 50 درصد 
کاری را به دست بگیرد، چقدر دست ایرانی ها را باز خواهد گذاشت؟ اینکه 
دیگر هنر و فرهنگ نیست كه بخواهند سلیقه ای اش كنند؛ دودوتا چهارتای 
ریاضی است. چرا حاضرند به هر قیمتی ما را وام دار خارجی ها کنند؟ الاقل 

از قضاوت تاریخ بترسند...

باید از حاال به سختی عادت کنیم
شفاعت در بهشت!

مسجد خاتم االنبیا همدان
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از»تتلیتیها«تا»توتالیها«



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
نقش حضرت معصومه در قم شدن قم

جنس كه اصل باشد، همه خوششان می آید. جنس كه اصل باشد، همه خریدار 
آن هستند به ویژه خدا. به جنس دقت كنید، ببینید از كجا آمده و به اسم چه 

كسی است.

همسرش می گفت در جبهه با اینکه فرمانده بود، كارها را حل و فصل می كرد. 
نشد یک بار سرش را باال بیاورد و در چشم نامحرم نگاه كند. خدا هم دنبال همان 

جنس های اصلی و دست نخورده است. عاقبت هم او را از چشمانش خرید.

خدا هم چون دید چشمان حاج ابراهیم همت اصل است، او را با یک خمپاره 
از چشمانش خرید. این جوری هاست كه همه دنبال آن جنس اصلی هستند حتی 
دشمن! ولی ُخب دیگر، جنس تا زمانی اصل می ماند كه برای خدا باشد ازجمله 

چشم های ما...

بـدون تردیـد نقـش حضـرت معصومـه در قـم شـدن قـم و 
عظمـت  یافتـن ایـن شـهر عریـِق مذهبـِی تاریخـی، یک نقـش ما ال 
کالم فیـه اسـت. ایـن بانـوی بزرگـوار، ایـن دختـر جـواِن تربیت شـده  
دامـان اهل بیـت پیغمبـر، بـا حركـت خـود در جمـع یـاران و اصحاب و 
دوسـتان ائمـه و عبـور از شـهرهای مختلـف و پاشـیدن بذر معرفت 
و والیـت در طـول مسـیر در میان مردم و بعد رسـیدن بـه این منطقه 
و فـرود آمـدن در قم، موجب شـده اسـت كه این شـهر به عنـوان پایگاه 

اصلـی معـارف اهل بیت 
ظلمانـی  دوره  آن  در 

حکومـت  تاریـِک  و 
و  بدرخشـد  جبـاران 
که  بشـود  پایگاهـی 
انـوار علـم و انـوار 
معـارف اهل بیـت را 
دنیـای  سراسـر  بـه 
و  شـرق  از  اسـالم 

کند. منتقـل  غـرب 

آن موقـع حمـام خانگـی رایـج نبود و مـردم از حمـام عمومی اسـتفاده 
می كردنـد و دالک هـا هـم معمـوالً ریـش بلنـدی داشـتند و سرشـان را 
می تراشـیدند؛ روزی مرحـوم آیـت اهلل مرعشـی كـه وارد حمـام عمومـی 
می شـوند و ازقضـا تعدادی مسـافر مشـغول شست وشـوی خـود در حمام 
بودنـد، فکـر می كنند ایشـان دالک اسـت. یکی بـا تحکم می گویـد: »دالک 
چـرا دیـر كـردی؟! ما عجلـه داریم.« ایشـان بدون این که چیـزی بگوید، 
مشـغول کیسـه کشـیدن آن ها می شـود. یکـی از آن هـا می گوید، اوسـتا 
خـوب بلد نیسـتی كیسـه بکشـی! در این حیـن دالک اصلی وارد می شـود 
و آقـا را در ایـن حـال می بینـد، از ایشـان معـذرت 
می خواهـد آن مسـافر نیـز متوجـه اشـتباه خـود 
عذرخواهـی  مرعشـی  آیـت اهلل  از  و  می شـود 
حضـرت  »زائـر  می گویـد:  آقـا  می كنـد. 
معصومه هسـتند، اشـکال نـدارد.«

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1389/07/29(

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
ـــن  ـــس از پذيرفت ـــران پ ـــاك اي ـــه خ ـــراق ب ـــث ع ـــش بع ـــيع ارت ـــم وس ـــوع: تهاج ـــا موضـ ـــترهايی ب پوس
ـــوي« در  ـــم غاصـــب اســـراييل توســـط »محمدرضـــا پهل ـــه رســـميت شـــناختن رژي ـــه 598،  اعـــام ب قطعنام
ـــي، والدت  ـــي رجاي ـــهيد محمدعل ـــاب ش ـــران و انتخ ـــوري اي ـــت جمه ـــن دوره رياس ـــات دومي ـــران، انتخاب اي
ـــوی«  ـــان پهل ـــرگ »رضاخ ـــران، م ـــم؟ع؟- روز دخت ـــی كاظ ـــام موس ـــی ام ـــر گرام دخت حضـــرت معصومه
ـــوری  ـــمی« جمه ـــه »رس ـــاز جمع ـــن نم ـــه اولي ـــت، اقام ـــت و غرب ـــا( در اوج ذل ـــبورگ )آفريق در ژوهانس
اســـامی ايـــران در تهـــران بـــه امامـــت »آيـــت اهلل طالقانـــی« به فرمـــان امـــام، ســـال روز عمليـــات 
ـــت و  ـــت و غرب ـــا( در ذل ـــره )آفريق ـــران در قاه ـــن اي ـــاه خائ ـــوی« پادش ـــا پهل ـــرگ »محمدرض ـــاد، م مرص

ـــت. ـــه اس ـــاری قرارگرفت بيم

محمد آیه 4

  األمالی) للصدوق(، النص، ص: 115

امـام حسـن و امام حسـین خیلی شـبیه 
هـم هسـتند. هـم در رفتارهـای ظاهری ، و 
هـم در ویژگی هـای باطنـی. اما زمانه شـان 
بـا هـم خیلی فرق داشـت. هم بـه خاطر 
فـرق معاویـه و یزیـد و هـم بـه خاطـر 

یاران شـان. تفاوت 

در هـر حـال، بایـد ایـن دو امـام را مثل 
هـم  بـه  خیلـی  کـه  دوقلـو  بـرادر  دو 
نزدیک انـد، دوسـت داشـت و اطاعـت 
کـرد. بـرای همین هم هسـت كـه اهل بیت 
در توصیـف آن دو معمـوالً عبارات مشـابه 

می بردنـد: كار  بـه 
أما الحسین...

فإنه منی و هو ابنی و ولدی و خیر الخلق بعد أخیه ... 

هو سید شباب أهل الجنة و باب نجاة األمة

أمره أمری و طاعته طاعتی من تبعه فإنه منی و من 

عصاه فلیس منی 

پیامبر اعظـم : اما حسـین... همانا که او 
از من اسـت و او فرزند من اسـت و بهترین 
مـردم بعد از بـرادرش. ...او سـرور جوانان 
بهشـتی و وسـیله نجات امت اسـت. فرمان 
او فرمان من اسـت و اطاعـت از او اطاعت 
از من اسـت. کسـی که از او پیـروی کند، 

از مـن اسـت و کسـی که 
او را نافرمانی کند، از 

نیست. من 

کاریکـاتور این هفته:
کاریکـاتور
 این هفته:

بعد از داعش، 
فتنه جدید در 
عراق به بهانه 
همه پرسی!

فـرق مؤمـن و کافـر در دنیـا خیلی خوب 
معلـوم نمی شـود. اگرچـه مؤمـن در دنیـا 
آرامـش قلبـی و دغدغه مظلومـان دارد و كافر 
بیـرون ظاهـرش  از  پراضطـراب و  از درون 
شـادمان اسـت، بـاز هـم تفاوت شـان خیلـی 

نمی شـود. مشـخص 

حـاال اگـر ایـن دو در مقابـل هـم قـرار 
بگیرنـد و قرار باشـد یکی بـر دیگری غلبه 
کنـد، مسـئله دوچندان می شـود، چـون در 
زندگـی دنیایـی عمومـاً كافـران خودشـان را 
بهتـر و موفق تـر نشـان می دهنـد و مؤمنـان 
را در سـختی می گذارنـد، امـا در زمـان مرگ 

دیگـر ظاهرسـازی فایده نـدارد.

چـه  هـر  می بیننـد  كافـران  كـه  اینجاسـت 
كرده انـد، انـگار نکرده انـد و در مقابـل، هـر 
عمـل مؤمنان برایشـان ذخیـره می شـود تا به 

ایشـان برگـردد: 

  الَّذیَن ُقِتلُوا فی  َسبیِل اللَِّه َفلَْن یُِضلَّ أَْعاملَُهْم 
 کسانی که در راه خدا کشته شدند، پس 

اعمال آن ها گم نمی شود.

لـذت جهـاد و شـهادت همیـن اسـت که 
زیباتریـن پایان دنیـا و ورود بـه آخرت را 

رقم می زند...

در محضر اهل یبت
جنِس اصلعمل گم نشدنی

منبع: سیره علما
آیت اهلل مرعشی نجفی

زائر است، اشکال ندارد

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

والیت حسینی
خودی های اهل بیت )49(


