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سرمان به فدای حضرت زینب!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

- »رضا! یک دستت را در این راه دادی، خدا قبول کند. بگذار بقیه بروند. تو نرو!« 

- »سـرمان هـم بـرود، نمی گذاریـم دسـت داعش بـه زینبیه برسـد. سـرمان به 
فـدای حضـرت زینـب! مگـر نشـنیدی کـه حضـرت عبـاس چگونـه در میدان 

نبـرد دسـت هایش را بـرای آوردن آب فـدا کـرد؟ 
مـا امـروز بایـد بـه وظیفه مـان عمـل کنیـم. مـا 
مدافعان حرمیم؛ دسـت وپا که سـهل اسـت، 
سـرمان هم بـرود، از حضرت زینب دسـت 

برنمی داریـم.«

شـاه بـا توافـق انگلسـتان و آمریـکا بـرای سـاقط کـردن مصـدق، حکـم عـزل 
مصـدق و نخسـت وزیری سرلشـکر زاهـدی را صـادر می کنـد؛ امـا ایـن نقشـه 
شکسـت خورده و رادیـو تهـران ایـن اقـدام را کودتا  می خواند. در این هنگام شـاه 
کـه شـرایط را خطرنـاک می بینـد بـه ایتالیا فـرار می کنـد! مـردم بـه خیابان ها 

می ریزنـد و خواسـتار لغـو نظام سـلطنتی شـده و 
مجسـمه رضاشـاه و محمدرضـا شـاه را بـه پایین 
می کشـند. همـه شـرایط بـرای برچیـده شـدن 
نظـام شاهنشـاهی فراهم می شـود امـا برخی از 
اقدامـات غلط مصـدق که به دنبال آن شـکاف 
میـان نیروهای مذهبـی و ملی ایجـاد کرده بود 
زمینه را بـرای کودتا 28 مـرداد فراهم می کند. 
سـاعات  در  می کنـد  تـاش  کاشـانی  آیـت اهلل 
منتهـی بـه کودتـا در نامـه ای تاریخـی مصدق را 
نسـبت بـه وقـوع آن آگاه کنـد، اما مصـدق آن را 
جـدی نمی گیـرد و می شـود آنچه نباید می شـد...
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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 

اولین فرار شاه

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش مشروعیت نماز جماعت

25 مرداد، اولین فرار »محمدرضا پهلوی« چند روز پیش از كودتای آمریكایی 28 مرداد )1332 ش(

احکام
دوسـت دارد پشـت سر رفیقش بایسـتد و نماز جماعت 
بخوانـد ولـی چـون از اول از او اجـازه نگرفتـه، بی خیال 

می شـود و بـه همـان نماز فـرادی اکتفـا می کند. 

در حالـی کـه بـرای نمـاز جماعـت فقـط نیـت مأموم شـرط 
mاسـت نـه نیـت امام.  a s j e d n a m a . i r

هفته 22   
1 3 9 6 سال 

هفته   22
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در  سـرعتمان  از  کمـی  بـود  قـرار 
صنایـع هسـته ای کـم کنیـم، در عـوض از 
شـر تحریم ها خالص شـویم. حـاال صنعت 
هسـته ای مان را تقریبـاً تعطیل کرده ایـم، ولی 
تحریم هـا سرجایشـان هسـتند! و روز به روز 
هم بیشـتر می شـوند. در روزهایی که یکی از 
»تاریخی ترین تحریم هـای تاریخ« نصیب مان 
شده اسـت، یکی نیست بپرسـد اگر قرار بود 
کـه همـه امتیازهـا را بدهیـم و هیـچ نگیریم، 

پـس ایـن همـه مذاکره بـرای چـه بود؟

حقیقـت آن اسـت کـه برجـام پـر از 
گاف هـای کوچـک و بـزرگ اسـت. تمـام 
تحریم هایـی را کـه بـه بهانه  هـای هسـته ای 
شـده ایم، به هـزار بهانـه دیگر می تواند سـر 
جـای خـودش برگـردد. حـاال چـرا هیـچ 
اعتراضـی نمی کنیم؟ اول بـه خاطر این که 
نقـض برجامی درواقـع رخ نـداده! )بلکه 
فقـط روح آن نقض شـده(. دوم این که به 
محض اعتـراض به طور خـودکار پس از 
یـک مـاه تمام تحریم هـای قبـل از برجام 

سـر جای خـودش بازخواهد گشـت.

هنـوز  کـه  کشـوری  آن کـه  ضمـن 
اقتصـادش مقاومتـی نشـده، جرئتـی بـرای 

اعـتـــراض 
نـدارد.

برجام بدون روتوش

در مسری هبشت

َدحُواالرض، ۲۵ ذی القعده، روز گسترش 
زمین و شروع حیات بخشی خداوند به 
جهان خاکی است. یکی از مشهورترین 
اعمال این روز، روزه است که ثواب 
آن همانند روزه هفتادسال و در روایت 

دیگر کفاره هفتادسال روزه است. 
البته این روز اعمال پرفضیلت دیگری 
نیز دارد که یکی از آن ها خواندن دعای 

مستحبی است.
اللَُّهمَّ َداِحَی الْكَْعَبِة َو َفالَِق الَْحبَِّة َو َصارَِف 

اللَّْزبَِة َو كَاِشَف كُلِّ كُْربٍَة

خدایا! ای گستراننده کعبه و 
شکافننده دانه و برگیرنده سختی و 

برطرف کننده هر گرفتاری
َدحُواالرض یکی از نسیم های رحمت الهی است که 
تنها سالی یک بار می وزد، سعی کنیم با انجام اعمال 

این روز خود را در معرض آن قرار دهیم.     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. 

مطالبتون عالیه،واقعا استفاده میکنیم
خدا خیرتون بده، امیدوارم همواره در مسیری که 

هستید ثابت قدم بمونید

جماعت بدون اجازه

منبع: خبرگزاری تسنیم
شهید مدافع حریم والیت، رزمنده افغانستانی تیپ 

فاطمیون »رضا بخشی«

اقتصاد مقاومیت
11 سال پیش در چنین روزهایی مردم لبنان آماده جشنی می شدند که به 
خواب هم نمی دیدند این روز را جشن بگیرند. فلسطین و لبنان بیش از نیم قرن 
درگیر جنگ با رژیم غاصبی بودند که پیروزی اش را در حمله تضمینی می دانست.

آن روز مردم در این باره حرف می زدند که به خاطر مسائل امنیتی، آیا سید 
حسن نصراهلل را خواهند دید یا نه؟ اگر بله، چگونه؟ در تلویزیون به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم؟ ناگهان سید حسن در جایگاه حاضر شد و شوک بزرگی به 
حاضرین و رسانه های جهان وارد کرد. او اول آمد و دستی برای حضار تکان داد 

و بعد به جایگاه ضدگلوله رفت و برای دنیای قلدر آن روز، خط و نشان کشید!

وقتی سید حسن روی جایگاه آمد، حس زمانی را داشتیم که ایران استرالیا را 
در مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 شکست داد و بعد هم در مسابقات آن سال، 

آمریکا را در هم کوبید. آن موقع فوتبالیست های 
یک  روزه   33 جنگ  رزمندگان  با  ما 

شباهت داشتند و آن هم »مقاومت« 
بود. مقاومتی با اتکا به خدای 

قادر.

مقــاومت  آری، 
جـــواب  همـیشـــه 
یـــک  مـی دهــــد؛ 

جـواب غرورآفرین!

نسیم رحمتسرمان به فدای حضرت زینب!
 الهِی َدحُواالرض

حیدر
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

روز مقاومت اسالمی



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
کار فرهنگی بکنید

بعضی ها انگار خیلی نیاز به صحبت کردن و دعوت دیگران به کارهای خوب 
ندارند. از بس که آدم مشتی و باصفایی هستند، خودبه خود برای کلی ها ستاره 

سینمایی می شوند! این یه قلم را باهم ببینیم:

ساواک دستِ آخر توانست عامل اصلی چندین پرونده را پیدا کند. 13، 14 سال 
بیشتر نداشت. و البته حسابی از خجالتش درآمدند آن قدر که نمی توانست روی 

کف پاهایش راه برود و یک اَبری ده سانتی زیرپایش 
گذاشته بودند که درد زخم ها اذیتش نکند...

مقرر شد که او را به زندان بزهکاران اجتماعی 
ببرند تا آن ها به حسابش برسند و به قولی 
او را در خط خودشان بکشند. خاصه 
در این بِکش بِکش یا بُکش بُکش بود 
می بیند  زندانبان  هفته،  دو  از  بعد  که 
سید  آقا  سلول  در  جماعتی  نماز 

امامت  به  ساله   13،14 محمدحسین 
خودش اقامه شده

 و همه پشتش به نماز ایستاده اند.

ما به کسانی که اهل کار فرهنگی اند، دائم می گوییم،
 به بعضی تکرار می کنیم،

 به بعضی التماس می کنیم،
 بعضـی را در اینجـا جمـع می کنیـم و بـه بعضـی پیغـام می دهیـم کـه 

»آقـا! کار فرهنگـی بکنید.«
جـواب کار فرهنگـِی باطـل، کار فرهنگـی حـّق اسـت. در مقابـل 
کسـی که از ابزار فرهنگی اسـتفاده می کند، ابزار فرهنگی الزم اسـت.

سـید محمدباقـر شـفتی  بعـد از تحصیـل در نجـف، در نهایـت فقـر، بـه 
اصفهـان مهاجـرت می کنـد. بعـد از چنـد روز گرسـنگی، پولی فراهم شـده 
بـا  و مقـداری جگـر خریـداری می کنـد. در حـال بازگشـت، سـگی را 
بچه هایـش می بینـد کـه در اثـر خشـک شـدن شـیر، توله هـای سـگ در 
حـال جـان دادن هسـتند. سـید شـفتی می نشـیند و جگـر را خردکرده به 
سـگ می دهـد تا بخـورد. بـه همین خاطـر، خداونـد درهای رحمـت خود 

را بـرای او بـاز کـرد کـه در حـاالت ایشـان گفته اند 
هیچ عالم شـیعی مثل سید شـفتی ثروتمند 

نشـد. در تاریـخ نقل شـده اسـت کـه در 
زمـان فتحعلی شـاه قاجـار زمانـی که 

بیـن ایـران و روس جنـگ اتفـاق 
افتـاد و خزانـه بیت المـال خالـی 
شـد، گفتنـد: »برویـم و از سـید 
شـفتی بـرای جنـگ بـا روس پول 

کنیم!« قـرض 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1373/06/21(

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
ـــط  ـــاوه توس ـــغال پ ـــوی، اش ـــاه پهل ـــا ش ـــن در دوره محمدرض ـــر بحری ـــران ب ـــت ای ـــوع:پایان حاكمی ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــهادت  ـــا و ش ـــام رض ـــی ام ـــه، روز زیارت ـــان مدین ـــه یهودی ـــه« علی ـــی  قَُریظ ـــزوه »بن ـــوع غ ـــاب، وق ـــل ضدانق عوام
ـــارز  ـــی مب ـــروی« روحان ـــح خس ـــرور »ماصال ـــامی ّ ت ـــن اس ـــه میه ـــت آزادگان ب ـــاز بازگش ـــی، آغ ـــه روایت ـــرت ب حض
ـــداد 1367  ـــاعت 6:30 بام ـــراق )س ـــران و ع ـــان ای ـــس می ـــراری آتش ب ـــاب، برق ـــل ضدانق ـــط عوام ـــنت توس ـــل س اه

ـــت. ـــه اس ـــه، قرارگرفت ـــر كعب ـــن از زی ـــدن زمی ـــترده ش ـــواالرض: گس ش(، روز َدح
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مـاه ذی القعده کـه با تولد حضـرت معصومه
 و امـام رضـا شـروع می شـود و بـا 
شـهادت فرزنـد امام پایـان می یابـد، یک ماه 
امام رضایـی اسـت. اگـر در ایـن مـاه به یکی 
از بزرگ تریـن آرزوهـای امـام رضا برسـیم، 
خیلـی  اوضاع مـان  وگرنـه  کرده ایـم  سـود 

نیسـت. معلوم 

امـام بـه دو چیز خیلـی بها می دادنـد: اول 
جایـگاه امامت که درباره اش خیلی سـخن 
گفته اند، شـاید بیشـتر از باقی امامـان. دوم 
هـم خانـواده اسـت کـه اصـالح جامعـه 
اسـالمی را در گرو آن می دادند. شـاید برای 
همین اسـت کـه وقتی امـام رضـا می خواهند 
امامـت را تعریـف کنند، آن  را به پـدر یا برادر 

و یـا مادرِ مهـرورز تشـبیه می کنند:  
اإلمام األنیس الرفیق و الوالد الشفیق و األخ 

الشقیق و األم الربة بالولد الصغیر 

امـام مونسـی رفیـق و پـدری مهربـان و 
بـرادری همسـان و مـادر نیکـوکار اسـت 

نسـبت بـه فرزنـد کوچـک.

کاش ما هم به برکت امام مهربانمان 
خانواده دوست و اهل بیتی شویم.

کاریکـاتور این هفته:

عاشقان سلفی 
و عاشقان 
تحریم در 
یک قاب!

بـا عذرخواهـی از همه عاقمنـدان به حقوق 
بشـر غربـی کـه بـه ظاهـر شـعار تسـاوی 
انسـان ها در حقـوق را می دهنـد و وقتـی پای 
منافع  خودشـان مطـرح می شـود، هیچ حق و 
حقوقی نمی شناسـند و فلسـطینی و آفریقایی 
را بـرای قـدرت و ثـروت خـود بـه آتـش 
می کشـند، بایـد عـرض کنیم در اسـالم فقط 
کسـانی »انسـان« هسـتند که به »انسانیت« 
احتـرام بگذارنـد و بـه خـدای انسـان ها 
ایمـان بیاورند. وگرنـه زندگی آنـان حیوانی 
خواهـد شـد و جـز خـوردن و لـذت بـردن 

حیوانـی، دنبـال چیـزی نخواهنـد رفت:

َو الَّذیَن کََفُروا یََتَمتَُّعوَن َو یَأْکُلُوَن َکام تَأْکُُل اأْلَنْعاُم َو 

النَّاُر َمْثوًی لَُهْم 

کسـانی که کافر شـده اند، ]خوی انسـانی 
هدفـی،[  هیـچ  بـی  و  می کننـد  رهـا  را 
می خورنـد،  چهارپایـان  کـه  بدانسـان 
می خورنـد، و آتـِش دوزخ جایگاهی برای 

بود. آنـان خواهـد 

کـم نیسـتند ایـن حیوانـات انسـان نمایی کـه 
بشـر  حقـوق  ادعـای  بـا 
جنگ هـای وحشـتناک و 

طوالنـی راه انداخته اند. 
رژیم صهیونیسـتی در 
فلسطین و آمریکا در 
عراق و افغانسـتان را 

بـه خاطـر دارید؟

در محضر اهل یبت
ستاره  سینماییکافر، حیوان انسان نما

منبع: مؤسسه سیره علما
حجت االسام سید محمدباقر شفتی

راه ثروتمند شدن سید شفتی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

خانواده اهل بیتی
خانواده مقاومتی )2(


