
 مؤلف: گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی  نشر شهید ابراهیم هادی
 چاپ 1395    قطع رقعی

 236 صفحه    7500 تومان.

جلد دوم کتاب سالم بر ابراهیم رسید
م 2 راه�ی ر ا�ب سلام �ب

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

وطن پرستی جهنمی!

قطع رحم به هیچ وجه
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من می خواهمت، بعد از خدا...
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سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

شـب رفتـن به حج، تـوی خانـه كوچكمـان، آدم های زیـادی بـرای خداحافظی 
و بدرقـه جمـع شـده بودنـد. عبـاس صدایم كرد كـه برویم آن طـرف حرف های 
آخـر را بزنیـم. چیزهایـی می خواسـت كـه در سـفر انجـام بدهـم. اشـك همـه 
پهنـای صورتـش را گرفتـه بود. نمی خواسـتم لحظـه رفتنم، لحظه جدا شـدنمان 
تلـخ شـود. گفـت: »مواظب سـامتی خـودت باش، اگـر هم برگشـتی دیدی 

نیسـتم...« من 
ایـن را قبـًا هـم شـنیده بـودم. طاقـت نیـاوردم. گفتـم: 
»عباس چـه طوری می توانـم دوریـت را تحمل کنم؟ 

تـو چه طـور می توانـی؟«
هنـوز اشـك های درشـتش پـای صورتش بودنـد. گفت: 

»تـو عشـق دوم منـی، مـن می خواهمـت، بعد 
بخواهمـت  آن قـدر  نمی خواهـم  خـدا.  از 

کـه برایم مثـل بت شـوی.«

سـازمان ناتـو، باهدف اولیـه جلوگیری از خطر كمونیسـم و مقابله نظامی با شـوروی، 
بـا عضویـت برخی كشـورهای اروپایـی، كانادا و آمریكا شـكل گرفـت. به موجب این 
پیمان، حمله به یك عضو، حمله به تمام اعضاء تلقی شـده و باید بقیه كشـورها از آن 
كشـور حمایـت كنند. آمریكایی ها سـهم بیش تـری در تأمین بودجه این سـازمان دارند 
و ازایـن رو، ناتـو یكی از عوامل نفوذ و قدرت آمریكا در اروپاسـت. پس از فروپاشـی 

شـوروی، ناتـو به بازوی نظامی برای اهداف سیاسـی آمریکا تبدیل شـده اسـت.
سـازمان ناتـو در حـال حاضر در لباس مبارزه با تروریسـم نیز به فعالیـت موذیانه خود 

ادامـه می دهد، فعالیتی كـه هدف اصلی 
آن تأمین اهداف سیاسـی اسـت. نمونه 
عینی آن هـم عملکرد این گـروه در 
مقابـل داعـش و مقابله های ضعیف 
گـروه  ایـن  بـا  موافـق  بعضـاً  و 
تروریسـتی می باشـد! لعنـت خدا 

باد... بر مسـتکبران 
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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 

ناتو؛ بازوی نظامی آمریکا

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سوال 1058

 4 آوریل، امضای پیمان آتالنتیك شمالی »ناتو«

مفاتیح الجنان

راوی: همسر شهید
منبع: سایت تبیان

شهید عباس بابایی

احکام
چون فامیلش فرد علیه السامی نیست، رابطه اش را با آنها قطع كرده و به دیدنشان نمی رود. 

اگر ترک معاشرت موقت، او را از ارتكاب به معصیت بازمی دارد، به 
عنوان نهی از منكر واجب است وگرنه صله رحم به مومن بودن یا 

mنبودن فامیل بستگی ندارد. a s j e d n a m a . i r

هفته 55   
1 3 9 7 سال 

هفته   55
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

کشـور  اولیـن  پیشـرفت  راز  و  رمـز 
دنیـا صنعتی شـده 

غیـر از عوامـل سیاسـی ماننـد اسـتعمار و 
پیـروزی در جنـگ جهانی، بخـش بزرگی از 
پیشـرفت اقتصادی انگلستان حاصل حمایت 
ایـن کشـور از کاالی داخلی بـه خصوص در 

صنعت پوشـاک، بوده اسـت.
اقتصـاد   ،16 قـرن  پایانـی  سـال های  تـا 
انگلسـتان متکی بـر تولید مقدار اندکی پشـم 
و لباس هـای بـا ارزش افـزوده  انـدک بـود.  
امـا در همیـن سـال ها، وضعیـت بـه یک باره 
تغییـر کـرد. انگلیس بـا پی بردن بـه این که 
تولید پوشـاک می تواند سـود مناسـب تری 
را نسـبت به صادرات پشـم خـام عایدش 
کنـد، بـه سـاخت و توسـعه  کارخانه های 
کوچـک تولیـد لباس  هـای پشـمی اقـدام 
کـرد. انگلیـس در ادامه،  هرگونـه واردات 
پوشـاک باکیفیت از مسـتعمرات خـود را 
ممنوع و در سـال ۱۶۹۹ با تصویب قانونی، 
از صـادرات صنایـع پشـمی مسـتعمرات 
خـود جلوگیری کـرد. بدین ترتیـب صنایع 
پشـم بافی آمریـکا و مسـتعمرات انگلیـس از 
جملـه هنـد و ایرلنـد را کـه کیفیـت باالتری 

داشـتند، نابـود کرد. 
مـردم در این سـال ها مجبور به اسـتفاده 
از پوشـاک کم کیفیت انگلیسـی بودند، اما 
امیـد بـه نتیجه نهایی سـختی ها را شـیرین 

کـرده بود.

در مسری هبشت

دیگه کم کم داریم وارد نیمه ماه 
رجب می شویم حیف است که در این 
ماه روزه نگیریم؛ آن هم بااین همه ثوابی 

که دارد:

از رسول خدا روایت شده است: 
كسـی  كه یك روز از ماه رجب را روزه  
بدارد، مستحق خشنودی بزرگ خدا 

می شـود و خشم حق از او دور و دری 
از درهای دوزخ به رویش

 بسته می شود.

بازهم هست: از حضرت موسی بن 
جعفر روایت شده است: هر كس 
یك روز از ماه رجب را روزه بگیرد، 

آتش جهنم یك سال، از او دور شود و 
هر کس سه روز از آن را روزه بگیرد، 

بهشت بر او واجب می گردد.

دیگر چه می خواهی بسم اهلل...
سعی کنید خودتان هم رسانه باشید 

هم با گفتارتان و هم با عملتان.

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. 

قطع رحم به هیچ وجه

اقتصاد مقاومیت

»ناموس« در فرهنگ و دین ما بسیار مقدس و محترم است. حتی كسانی 
هم كه خیلی دین مدار نیستند، به ناموس حساس اند. شاید خانواده شان خیلی 
حرمت نگه ندارند، ولی هیچ وقت حاضر نمی شوند اتهام بی ناموس را بپذیرند. 
شاید از همین روست كه مرجع تقلیدی خطاب به دولت مردان هشدار می دهد 

و بی غیرتی سیاسی را با بی غیرتی خانوادگی گوش زد می کند.

حاال وقتش است که غیرت اقتصادی را در ادبیات اجتماعی وارد کنیم 
به شرط این که مردم ما آن را بپذیرند و خرابش نکنند. همان طور كه ما مردِ 
بدخانواده را تقبیح می كنیم و با دیدن زناِن ناسالم، به مردان شان خرده می گیریم؛ 
باید به مردمی كه خرید كاالی داخلی را به مسخره می گیرند تشر بزنیم و از 

غیرت شان سوال كنیم!

حاال هر چه می خواهد كیفیت كاالی ایرانی و خارجی را با هم مقایسه 
كند و با این بهانه ها گناه خود را بشوید! مرد اگر مرد است، 

به خانواده خود و مملکت خود غیرت می ورزد 
وگرنه باید به او گفت: بی غیرت ملی! شاید به 

خودش بیاید...

من می خواهمت، بعد از خدا...
روزه ماه رجب

حمایت از کاالی 
وطنی در کشورهای دیگر
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

بی غیرت ملی!



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن

فرستادیم.  لسان قومش  با  فرستاده ای  قرآنش می فرماید هر  كتاب  خدا در 
او  با  و  می فهمیدند  را  او  منظور  هم  و  می كرد  درک  را  مشكاتشان  هم 
ارتباط برقرار می كردند؛ و البته این قاعده ای است برای همه كسانی كه این 

بارِ امانت را بر دوش كشیده اند و قصد ترویج دیِن  الهی را دارند.

باید  باشند.  آیه  این  مخاطب  مهم ترین  مساجد،  جماعت های  امام  شاید 
جوانان  با  می توانند  طریقی  چه  از  كه  ببیند 
امروزی ارتباط برقرار كنند و دردشان را دوا 
كنند. جوانانی كه همه اش در فضای مجازی 
این  خاطر  به  كه  جوانانی  دارند،  حضور  و... 
قبلی  نسِل  از  خیلی  حتی  جمعی  رسانه های 

فاصله گرفته اند!

قوم  لسان  شاید 
امروزی  جوانان 
فضای  همین 
مجازی و وسایل 

باشد. ارتباط جمعی 

پدیـده  اعتـکاف یکـی از رویش هـای انقابـی اسـت؛ مـا اول انقـاب 
ایـن چیزهـا را نداشـتیم... ایـن پدیـده  عمومـی؛ این كـه ده هـا هـزار نفر در 
مراسـم اعتـكاف شـركت كنند، آن هم اغلـب همه جوان، جـزء  رویش های 

انقاب اسـت.

توصیـه  مـن ایـن اسـت کـه در این 
سـه روزی کـه شـما در مسـجد 
هسـتید، تمریـن مراقبـت از خود 
بکنیـد؛ حرف كه می زنیـد، غذا كه 
می خورید، معاشـرت كه می كنید... 
در همـه  ایـن چیزها مراقب باشـید 
رضـای الهی و خواسـت الهی را بر 
هوای نفسـتان مقدم بدارید؛ تسـلیم 
هـوای نفـس نشـوید. تمریـن این 
چیزهـا در ایـن سـه روز می توانـد 
درسـی باشـد برای خود آن عزیزان 
و بـرای ماها كـه اینجا نشسـته ایم.

یـك شـخص گمراهـی بـه ایشـان تلفـن می زنـد و تهدیـد می كنـد. آقا در 
جوابـش می گوینـد: »پسـر جـان اگـر قصـد داری مـرا بكشـی، مـن رأس 
سـاعت یـك ربـع به هفـت از منزل خارج می شـوم و مسـیر بنـده از كوچه 
مستشـار اسـت به سـوی مسـجد ماحیدر كه سـاعت ۷ صبح آنجا باشـم. 
اگـر می خواهـی كاری بكنـی، ایـن موقـع بهتر اسـت. چون كوچـه خلوت 
و رفت وآمـد كمتـر اسـت. زهی سـعادت اسـت بـرای این جانـب، زیرا 
مـن عمـر خـود را کرده ام و بهتـر از این چیسـت که به لقـاء خدا نائل 

شـوم؟ فـردا بیـا و قصد خـود را انجـام بده.« 

مـن  »فـردا  می فرمودنـد: 
بدقولـی  او  ولـی  رفتـم، 

نیامـد.« و  كـرد 

در قاب صتویر

تمرین مراقبت از خود بکنید

)امام خامنه ای، 1389/04/03( 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طرح  مناســبتی ایــن هفته را مشــاهده 

  masjednama.ir کنیــد. برای این هفتــه در تارنمــای
پوسترهایی با موضـوع: وفات حضرت زینب  ، والدت امام علی

 و روز پدر، روز طبیعت، دوازدهم فروردین روز جمهوری اسالمی 

ایران قرارگرفته است. 

  وسائل الشیعه، ج20، ص 66

بـه  کـه دیـن زن را  ایـن اسـت  واقعیـت 
بـودن  نامحرمـان  از  دور  و  خانه نشـینی 
خیلـی سـفارش کـرده و ایـن فضـای باز 
اختـاط زن و مـرد در محیط هـای اداری 
را نمی پسـندد. ایـن البتـه با وضعیـت امروز 
ایـران اسـامی هـم در تناقـض اسـت. شـاید 
بـه ایـن دلیـل كـه اول انقـاب بـه اضطـرار 
شـرایط بایـد زنـان بیـرون می آمدنـد و دیگر 
بـه ایـن وضـع عـادت كرده انـد. امـا بـه نظر 
می رسـد که زمان برگشـتن بانـوان به خانه 
و خانـواده رسـیده و  محیـط مردانه جامعه 
نبایـد ظرافت هـای زنانه را خدشـه دار کند: 

َا النَِّساُء ِعیٌّ َو َعْورٌَة إمِنَّ
کُوت  َفاْسُتُوا الَْعْورََة ِبالُْبُیوِت َو اْسُتُوا الِْعیَّ ِبالسُّ
: زنـان »عـی« و »عورت«  امـام سـجاد
گفت وگـوی  در  یعنـی  )»عـی«  هسـتند. 
نمی تواننـد مقصـود  بـا همسـران خـود 
خـود را بیـان کنند و »عـورت« موجودی 
لطیـف هسـتند که نیاز شـدید بـه حفظ و 
حراسـت دارند(، لذا )شـما مـردان( باید 
عـورت بـودن آنـان را بـا نگهـداری در 
منـزل و عـی بـودن آن ها را با سـکوت و 

بپوشانید. خاموشـی 

کاریکاتور این هفته:

در حاشیه
 روز 
طبیعت...!

اگر »اعراب« را كسانی بدانیم كه به »عربیت« 
بیشتر از »اسام« بها می دهند، خیلی از مردم 

دنیا که نژادشان را بیشتر از ایمان شان دوست 
دارند هم»اعراب« هستند؛ از جمله ما ایرانی ها 
که گاهی حاضریم از دین مان دست بکشیم 
به خاطر سنت های غلط پیشینیان مان. پس 
خیلی از ما مثل همان بیابان نشین های قدیم 

نفهم هستیم چون واقعیت ایمان در قلب هایمان 
رسوخ نكرده است:

َقالَِت اْلَْعرَاُب آَمنَّا ُقل لَّْم تُؤِْمُنوا َولَِكن ُقولُوا 
أَْسلَْمَنا َولَامَّ يَْدُخِل اْلمِيَاُن ِف ُقلُوِبكُْم

]برخی از[ بادیه نشینان گفتند: »ایمان آوردیم.« 
بگو: »ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید: اسام 
آوردیم. و هنوز در دلهای شما ایمان داخل 

نشده است.«
اما واقعیت ایمان چیست؟ اطاعت 

از خدا و رسولش:
ْن أَْعاَملِكُْم َشْيًئا َوإِن تُِطيُعوا اللََّه َورَُسولَُه َل يَلِْتكُم مِّ

و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از 
]ارزش [ کرده هایتان چیزی کم نمی کند.

شاید به همین خاطر است كه 
در نهایت قرآن می فرماید: در 
حقیقت، مؤمنان كسانی اند كه 
به خدا و پیامبر او گرویده و 

]دیگر[ شّك نیاورده و 
با مال و جانشان در راه 

خدا جهاد كرده اند« 

در محضر اهل یبت
وطن پرستی جهنمی!

 
لسان قوِم امروز

منبع: سایت سیره علما
زا جواد آقا تهرانی )ره( آیت اهلل میر

پاسخ به تهدید!

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زن در خانه یا خیابان؟
خانواده مقاومتی )35(
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