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بهمـان گفـت: »مـن تندتر میرم، شـما پشـت سـرم بیایـن.« تعجـب کـرده بودیم. 
سـابقه نداشـت بیشـتر از صـد کیلومتر سـرعت بگیرد.

غـروب نشـده، رسـیدیم گیالن غـرب. جلـوی مسـجدی 
ایسـتاد. مـا هم پشـت سـرش. نمـاز کـه خواندیم، 

سـریع آمدیـم بیرون. داشـتیم تنـد پوتین هایمان 
را می بسـتیم کـه زود راه بیفتیم. گفت: »کجا 

بـا این عجلـه؟ می خواسـتیم بـه نماز 
جماعت برسـیم که رسـیدیم.«

کردنشـینان حلبچـه در حـال آب وجـارو کردن خانه برای برپایی جشـن سـال 
نـو بودنـد کـه ناگهـان بمب هـای شـیمیایی بـر سـر ایـن مـردم بی پنـاه می ریزد و 
حـدود 5000 نفـر از آن هـا را کشـته و 7000 نفـر را مصـدوم می کنـد. دسـتور، 
دسـتور صـدام بـود کـه این چنیـن مردم خـودش را به خـاک و خون کشـیده بود! 
این دسـتور بـرای انتقام از پیروزی رزمندگان اسـام در عملیـات والفجر 10 
و آزادسـازی بسـیاری از مناطق کردنشـین حلبچه و اسـتقبال مـردم از طلیعه 
سـپاهیان نور بود. در برابر این فاجعه انسـانی که مردم جهان آن را »هیروشـیمای 
دوم« نامیدنـد، شـورای امنیـت مثـل همیشـه خـود را به بی خبـری زده بـود، اما با 

اقدامـات و افشـاگری های ایران، مجبور 
شـد کـه در برابـر ایـن اتفـاق اقداماتـی 
انجـام دهـد. ولی سـرانجام بـه علت 
رسـوا نشـدن حامیـان غربـی صدام 
ایـن فاجعـه در فهرسـت جنایت های 

رژیـم بعث قـرار نگرفت.
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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 

هدیه بهاری صدام به مردم کشورش

leader.ir استفتائات اسفندماه 96 دفتر مقام معظم رهبری، سایت

25 اسفند، بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسط مزدوران رژیم بعث عراق )1366 ش(

1. شهید آوینی 
زیارت نامه شهدای احد، مفاتیح الجنان

منبع: تارنمای شهید آوینی
شهید »مهدی باكری« فرمانده لشكر 31 

عاشورا

احکام
وسواسی است و هر کاری را چند بار تکرار می کند. برای وضو گرفتن 

هم وسواس را کنار نمی گذارد.
 هر چند تکرار عمل از روی وسواس حرام است، وضو و غسل را باطل 

نمی کند مگر آن که یکی از شرایط صحت را بر هم زند؛ مثاًل دست 
mچپ را بیش از دو بار بشوید. a s j e d n a m a . i r

هفته 52   
1 3 9 6 سال 

هفته   52
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

اقتصـاد مقاومتـی هـم بایـد از سـوی 
مردم رعایت شـود و هم مسـئوالن. از خرید 
کاالهـای ایرانـی، که واجب تریـن مراقبت 
اقتصادی اسـت، گرفته تـا فرهنگ صحیح 

مصرف در خانـه و اداره.

بـا وجود آن که بسـیاری از ادارات برای 
عید نوروز دو سـه هفته، تعطیل می شوند، اما 
متأسـفانه برخی از آن ها توجهی به هدررفت 
انـرژی در سازمان شـان در ایـن زمـان ندارند. 
سـامانه گرمایشـی برخـی ادارات تمام مدت 
عیـد نـوروز روشـن می مانـد. برخـی دیگـر 
فیوزهـا را قطـع نمی کنند و انـرژی برق هدر 

می رود.

برخـی از مـردم هـم همیـن مسـائل را 
برای مسـافرت رفتن در روزهای عید رعایت 
نمی کننـد. بعضی هـا هم پیدا می شـوند که 
هنـوز از گنـدم برای درسـت کردن سـبزه 
عیـد اسـتفاده می کننـد و باعث می شـوند 
در مجمـوع گنـدم زیـادی هدر بـرود. در 
حالـی کـه سـبزه عید را می شـود بـا دانه های 
نارنـج، پرتقـال یـا گوجه فرنگی هم درسـت 
کـرد که دانه هایشـان اسـتفاده چندانـی ندارد.

همین دقت های ریز وقتی جمع شـود، 
تاثیـر درشـتی بـر اقتصـاد مملکـت خواهـد 

گذاشت.

در مسری هبشت
کم کم موسـم معنوی راهیان نور کشـور 
را فـرا خواهد گرفت و مردم از سراسـر 
کشـور به زیـارت شـهدا خواهنـد آمد. 
مردمـی که سـعی می کننـد روزهای 
منتهـی به پایـان سـال را بـا زندگان 
حقیقـی بگذرانـد تا آن ها هـم حیات 
معنـوی شـهدا را پیـدا کننـد. بعضی 
مواقـع »پنـدار مـا ایـن اسـت کـه 
مـا مانده ایـم و شـهدا رفته انـد، امـا 
حقیقـت آن اسـت کـه زمان مـا را با 
خـود برده اسـت و شـهدا مانده اند.«1 
و بـا زیـارت آن ها می توانیـم دل ها خود 
را زنده کنیم و به خدا نزدیک تر شـویم. 
پـس فرصـت را غنیمـت شـماریم کـه 
ایـن فرصت ها ماننـد ابرهـا می گذرند...
كُْم َعارِفاً  أَتَْیُتكُْم یَا أَْهَل التَّْوِحیِد َزائِراً َو ِبَحقِّ

باً َو ِبِزیَاَرتِكُْم إَِل اللَِّه ُمَتَقرِّ

ای اهل توحید زیارت کنان به 
محضرتان آمدم، به حق شما آگاهم و 

به وسیله  زیارتتان به سوی خدا
 تقّرب می جویم

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. 

وسواس در وضو

اقتصاد مقاومیت

اتفاقاً ما هم می گوییم حجاب اجباری چیز غلطی است. حاال هر تعبیری 
که می خواهند از حجاب اجباری بکنند، بکنند. حجاب، انتخاب زن مسلمان 
آزاد است برای اینکه این مسلمانی و این آزادگی را نشان دهد. پس هر 
کس که مسلمان نیست یا آزادگی ندارد باید بی حجاب باشد! دقت کنید؛ 
نمی گوییم »می تواند« بلکه »باید بی حجاب باشد« و این عین حکم اسالم است!

بله، در اسالم زنان اهل کتاب و کنیزان حق انتخاب حجاب ندارند و 
اتفاقاً این باید در جامعه جا بیفتد تا ارزش ایمان معلوم شود. البته هیچ کس- 
چه کنیز، چه زن مسلمان و چه غیر مسلمان- حق فساد و فحشا ندارد، ولی 
این زنان نازیبایی که روسری هایشان را پرچم می کنند تا بگویند حجاب را 

دوست ندارند، خیلی خوب است که حجاب نداشته 
باشند؛ به شرط اینکه پا را فراتر از این 

نگذارند.

پس ما هم به حکومت 
می کنیم  پیشنهاد  اسامی 
که این حجاب اجباری 
بردارد؛ ولی  را  ظاهری 
قبلش این را تبیین کند 
زن  انتخاب  که حجاب 

وال  است  آزاد  مسلمان 
غیر!

زیارت شهداکجا با این عجله؟

مراقبت های
 اقتصادی برای عید
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نه _  به _ حجاب _ اجباری



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن

جشنواره 36 خوبی هایی داشت که در جای خود باید بحث شود؛ اما نباید 
از بدی های آن چشم پوشید. حداقل سه فیلم بی پرده مشروبات الکلی را 
به تصویر کشید و قبح این حرام مسّلم را شکاند. یکی از فیلم ها که رسمًا 
شده بود معرفی انواع عرق های خارجی و نشان های متفاوت آن. آیا گفتن 
از کاری کثیف نیازمند چنین بی پروایی در نمایش این نوشیدنی حرام است؟

مدعی  سینما  اگر  بود.  ثابت  پای  فیلم ها  غالب  در  تقریبًا  که  دخانیات 
نمایاندن تصویر منصفانه ای از جامعه است، باید به این پرسش پاسخ دهد 
که فراوانی استعمال دخانیات در جامعه چه اندازه است. تصویر زن در این 
جشنواره نیز تعریفی نداشت. زنانی دیدیم که از جذابیت های جنسی شان 

و  رقص  حتی  بود.  شده  بهره برداری 
خوانندگی اش را هم دیدیم که آشکارا 

این قدر  بود.  قرمزها  خط  از  گذر 
نشناختن  که  است  معلوم 

این  با  نکردن  مبارزه  و 
قبح شکنی ها، سینما را 
از فضایی فرهنگی به 

خواهد  بدل  آن  ضد 
کرد.

دفـاع مقـدس یـک حرکـت حیاتـی بـود، یک نفـس کشـیدن بود 
بـرای ایـن ملت؛ نفس نمی کشـیدیم، می مردیـم؛ این را بایـد زنده نگه 

داشت.

اگر شـما بخواهید از ثروت اسـتفاده کنید، باید فناوری اش را بلد باشید... 
راهیـان نـور یک فنـاوری جدید بـرای اسـتفاده از معدن تمام نشـدنی 
سـال های دفـاع مقدس اسـت، معنایش این اسـت که همه ی کشـور باید 
از ایـن اسـتفاده کنـد و قـدر آن را بدانـد؛ در کتاب هـای ما بیایـد، در هنر ما 
بیاید، در دبیرسـتان ما و دبسـتان ما بیاید، در دانشـگاه های ما راه پیدا کند...

آن کسـانی که بـه این سـفرهای راهیان 
حتمـًا  برمی گردنـد،  و  می آینـد  نـور 
اضافه شـده  آن هـا  بـه  چیـزی  بایـد 
باشـد؛ بایـد بیـن آن هـا و بیـن حادثه  

پیونـد و  مهـم دفـاع مقـدس یـک 
ارتبـاط ناگسسـتنی به  وجـود بیاید؛ 

معرفـت تـازه ای پیـدا کننـد.

سـید جمال الدیـن بـا اینکه کـودک بـود، بازی هایش بزرگ منشـانه 
بـود و همیـن بازی ها نشـان از بزرگـی در رفتار و کردار و گفتارش داشـت 
و باعـث رشـد آن هـا می شـد. بـرای مثـال، بازی هـای بچه گانه اش بیشـتر، 
تهیه سـفر روم و مصر و هند و افغان و فرنگسـتان بود! زاد سـفر خود را 

و بر اسـب های چوبی می بسـته، سـپس خـود و یکی  د
نفـر از بچه هـا را بـرای همراهـی خودش 

پـدر و مـادر و  بـا  منتخـب می کـرد. 
می کـرد،  وداع  خـود  همشـیره های 
می گفـت کـه بایـد بـه هنـد و مصر و 
روم و افغـان و... بروم. ایشـان نیز به 
زبان کودکانه با او همسـاز می شـدند 
و او هم نویدهایی از مسـافرت خود 

بـه پـدر و مـادرش شـرح مـی داد.

در قاب صتویر

راهیان نور، راه استفاده از گنجینه دفاع مقدس

)امام خامنه ای، 1395/12/16(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. 
  masjednama.ir بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای

، تـــرور »احمـــد  پوســـترهایی بـــا موضــــوع: عملیـــات بـــزرگ بـــدر در هورالهویـــزه بـــا رمـــز یـــا فاطمـــه زهـــرا
ـــام  ـــاز قی ـــام ، آغ ـــان اس ـــط فدایی ـــوت توس ـــان طاغ ـــی زم ـــد مذهب ـــندگان ض ـــی از نویس ـــروی«، یك كس
ـــروف  ـــن« مع ـــن حس ـــر ب ـــت »جعف ـــول ، رحل ـــوار مغ ـــای خون خ ـــه نیروه ـــان علی ـــربداران خراس ـــی س مردم
ـــزرگ شـــیعی ، عملیـــات والفجـــر 10 در حلبچـــه عـــراق ، اعـــام لغـــو  ـــم ب ـــه »محقـــق حلـــی« دانشـــمند و عال ب
ـــزب  ـــر كل ح ـــزاری« دبی ـــی م ـــیخ عبدالعل ـــهادت »ش ـــیرازی ، ش ـــرزای ش ـــب می ـــو از جان ـــم تنباك ـــم تحری حك
ـــكر 31  ـــده لش ـــری« فرمان ـــدی باك ـــدس »مه ـــهادت مهن ـــان ، ش ـــروه طالب ـــت گ ـــه دس ـــتان ب ـــدت افغانس وح

ـــت.  ـــه اس ـــال( قرارگرفت ـــهد ارده ـــون در مش ـــر )مدف ـــن محمدباق ـــی ب ـــلطان  عل ـــهادت س ـــورا ، ش عاش
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اگر شما هم از آن دسته خانواده هایی هستید 
کـه می گوییـد چـون دختـرم پـاره تنـم اسـت، 
دختـرم  تـا  این کـه  یـا  نمی دهـم  شـوهرش 
درسـش تمـام نشـود نبایـد ازدواج کنـد، بایـد 
بدانیـد خیلـی بدبختیـد یـا بـه عبـارت مؤدبانه تر 
خوشـبخت نیسـتید! چـرا؟ چون مرد خوشـبخت 

دختـرش را زود شـوهر می دهـد، خیلـی زود:

ِمْن َسَعاَدِة الرَُّجِل أَْن َل تَِحیَض  
ابَْنُتهُ  ِفی بَْیِته 

پیامبر اعظم؟ص؟: از سعادت مرد آن است 
که دخترش در منزل وی خون 

حیض نبیند.

می دانید که نشانه بلوغ دختر خون دیدن است. 
پـس شـاید بشـود این گونـه تعبیـر کرد که سـن 
ازدواج دختـر قبـل از بلـوغ اسـت یـا در جوامعـی 
کـه خـون بعـد از ُنـه سـالگی دیـده می شـود، سـن 
مقایسـه  حـاال  اسـت.  بلـوغ  از  بعـد  اندکـی  ازدواج 
کنیـد ایـن خانـواده را بـا آنچه که مـا در جامعه مان 

ترویـج کرده ایـم!

کاریکاتور این هفته:
ایرانی
ایرانی بخر

باشـی،  خوانـده  خـوب  اگـر  را  حجـرات  سـوره 
شـخص  بـا  مؤمنـان  بـرادری  کـه  می فهمـی 
رسـول اهلل ؟ص؟ شـکل می گیرد. یعنی از حاال به 
بعـد، هـر کـس رسـول اهلل را قبـول داشـت، برادر 
توسـت حتـی اگـر جانـی و فاسـق باشـد، کـه در 
آن صـورت می شـود بـرادِر فاسـق و تـو بایـد او را 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر کنـی و بـه تقـوا 

نمایـی: دعوتـش 

َا الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَویْکُْم  إمِنَّ

َو اتَُّقوا اللََّه لََعلَّکُْم تُرَْحُموَن 

پـس  برادرنـد،  هـم  بـا  مؤمنـان  حقیقـت  در 
خـدا  از  و  دهیـد  سـازش  را  برادرانتـان  میـان 
پـروا بداریـد، امید که مـورد رحمت قرار گیرید.

پـس شـیعه و سـنی واقعـًا بـا هـم برادرنـد. بـرادری 
بـه  بایـد  فقـط  و  کـرد  شـک  نبایـد  اصلـش  در  کـه 
وظایفش اندیشید. یعنی به جای این که بگردیم 
و اختالفات یکدیگر را پیدا کنیم، تالش کنیم تا از 
صراط مسـتقیم منحرف نشـویم. سـوره حجرات 

سـوره والیـت اسـت و 
بـــرادری در ذیــــل 
معـــنی  والیـــت 
می یابـد؛ والیت 

رسـول اهلل...

در محضر اهل یبت
برادری حول والیت ولی اهلل

 

نیمه خالی جشنواره 

منبع: با کمی تغییر در نوشتار از تارنمای سیره علما
شهید »آیت اهلل سید جمال الدین اسدآبادی« اندیشمند و 

ز مسلمان وحانی مبار ر

بازی های کودکانه سید جمال

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

ِکی دخترم را شوهر دهم؟
خانواده مقاومتی )32(
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