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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

صبرکهسفارشدادنینیست!

حقوقهایمیلیاردیوادعایاهلبیتیبودن!

عشقبهجمهوریاسالمی

جیببرهاراباشهدایروزجمعهمحشوربفرما



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

توفیق اجباری افسر سعودی
در سـال 1361 كه جهت زیارت خانه خدا به مكه مشـرف شـده بود، با وجود برخورد شـدید آل سـعود، 

اكثـر شـب ها تا صبـح، بر روی دیوار و كف خیابان ها شـعارهای انقالبی و ضدآمریكایی می نوشـت.

او تمثـال بزرگـی از حضـرت امام را باالی سـاختمان اسـكان كاروان، نصب 

كرده بود. تعدادی از عوامل مزدور رژیم سـعودی سـرزده وارد سـاختمان 
شـدند. افسـر سـعودی در حین عبور، چنـگ انداخت و پوسـتری از 
حضـرت امـام خمینـی را از روی دیوار كند. سـید باقر بی درنگ 

عكـس را از مشـت او در آورد، یقه اش را گرفـت و او را وادار كرد كه 
عكـس را چندبـار ببوسـد! و این طـور بود یـک توفیق اجبـاری نصیب 

آن افسر شـده بود.

میشـل  عفلق، متولد خانواده ای مسـیحی در دمشـق اسـت. از او به عنوان پدر معنوی صدام حسـین 
یـاد می شـود، چـرا كـه عفلـق بنیان گـذار عقیدتـی جنبش بعثـی )شـكل سـكوالری از ملی گرایی 
-عربـی( بـود. صـدام بـرای تحكیم جایـگاه خـود،  او را بـه عـراق آورد و در ظاهـر گرامی داشـت. این 
نظریه پـرداز و آغازگـر حزب بعث سوسیالیسـت عـرب )حزب العربی االشـتراكی(، حـزب را برای تقابل 
بـا جریان هـای اسـالم گرا مانند اخوان المسـلمین با كمک صالح البیطـار، اكرم الحورانی و شبلی-العیسـمی 

تشـكیل داد و شـاخه های متعـددی را در برخـی كشـورهای عربی از جمله عـراق پایه  ریزی-كرد.

 بسـیاری او را یـك مسـیحی و حتـی عامـل غـرب و بـه خصـوص صهیونیسـم بـرای تفرقه 
بـر  بیش تـر  او  اندیشـه های  كـه  چـرا  می داننـد؛  نابـودی جهان اسـام  و 
پایـه پان عربیسـم )اتحـاد نـژاد عرب هـا فـارغ از باورهـای دینـی( بـود تـا 
وحدت اسـالمی و بـه پیامبـر اسـالم، اول به عنـوان یک عرب می نگریسـت 

و نـه بـه عنـوان پیامبـر یـک دیـن وحدت بخـش.

را  صـدام  اسـام  خویـش  گفتـار  در  خمینـی  امـام   

اسـام عفلقی خوانده اسـت كـه از اسـام-كارتری هـم بدتـر 
اسـت. 1
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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 

اسام عفلقی

 اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، س 1437

1. صحیفه امام،  ج 13: ص ۲۹۶

۲4 ژوئن- مرگ میشل »عفلق« نظریه پرداز سیاسی عرب و پایه گذار حزب بعث )1۹8۹ م(

احکام

به محض این كه درانجام كاری شــک می كند، اســتخاره 
می گیرد.

درحالی كه بهتر است برای تصمیم گیری ابتدا تأمل و تحقیق الزم را 
كرده و با افراد باتجربه مشورت نماید. درصورتی كه تحیر او برطرف نشد، می تواند استخاره كند.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 19  
1 3 9 5 سال 

هفته  19
1 3 9 5 سال 

ــاق  ــج اتف ــوار در ح ــع ناگ ــه آن وقای ــال ك پارس
ــد و  ــاد، عــده ای ســریع ژســت روشــنفكری گرفتن افت
حكــم حرمــت حــج را صــادر كــرده و جاروجنجــال 
بــه راه انداختنــد كــه چــرا پــول مملكــت را بــا وجــود 
ــان داعــش  ــب حامی ــه جی ــر در داخــل ب این همــه فقی

می ریزیــد؟

امــا حــاال كــه حمــات تروریســتی و كودتا در 
تركیــه شــدت گرفتــه اســت، باید از ایشــان پرســید 
كــه آیــا ایــن كشــور بــرای تفریــح كــردن )دقــت 
داشــته باشــید: تفریــح و نــه حــج!(، ناامن نیســت؟ 
آیــا ریختــن این همــه پــول در عیــن نیازمنــدی داخــل، 
ــا در  ــان داعــش حــرام نیســت؟ آی ــه حســاب حامی ب
وضعیتــی كــه كشــورهای دنیــا، مــردم كشورشــان را از 
ــش حجــم ســفر  ــد، افزای ــه بازمی دارن ــه تركی ــن ب رفت
بــه اســتانبول و آنتالیــا بــه دلیــل كاهــش قیمــت آن كــه 
نتیجــه همــان حمــالت تروریســتی اســت، معقــول بــه 

ــد؟ ــر می رس نظ

ــا  ــت، ام ــكی نیس ــعود ش ــی آل س در بی لیاقت
ــر ســفرهای  ــان روشــنفكری در براب ســكوت مدعی
اســتانبول و آنتالیــا، پــرده از چهــره منافقانــه آن هــا 

ــی دارد. برم

راه پیمایی »برای حجاب« یا 
»علیه حجاب«؟

استانبول و آنتالیا به 
جای حج

در مسری هبشت
            

بـرای  این كـه  بـد دردی اسـت درد بی حالـی. 
هركـس وقـت دارم؛ غیـر از یكـی...

این كـه تـا می خواهم بایسـتم بـه نماز، كسـالت 
تک تـک سـلول های وجـودم را می گیـرد...

خالصـه این كه در عبادت نشـاط نـدارم؛ این بد 
نیسـت اصاًل، افتضاح است!

حضرت زین العابدیـن در دعای ابوحمزه 11 
عامـل كسـالت و بی حالـی را مطـرح می كننـد. 

بعـد از ایـن فـراز آن ها را می شـمارند:
اَللُّهمَّ اِنّی كُلَّام قُلُْت قَْد تََهیَّاُْت َوتََعبَّاُْت 

لوِة بَیَن یَدیَك َوناَجیتَُك َوقُْمُت لِلصَّ

اَلَْقیَت َعلَی نُعاساً اِذا اَنَا َصلَّیُت

 َوَسلَبْتَنی ُمناجاتََك اِذا اَنَا ناَجیُت

مالی كُلَّام...

خدایـا مـن هر زمـان پیـش خـود گفتم كه 
دیگـر مهیا و مجهز شـده  ام و برخاسـتم برای 
خوانـدن نمـاز در برابـرت و بـا تـو بـه راز 
پرداختـم تـو بر مـن ُچرت را مسـلط كردی 
در آن هنگامی كـه داخـل نماز شـدم و حال 
مناجـات را از مـن گرفتـی در آن وقتی كه به 

راز و نیـاز پرداختم،
مرا چه شده است كه هرگاه ...

بقیه اش نیز قشنگ است...

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. 

            استخاره برای هر كاری
یاررهمبان

شهیدسیدباقرطباطبایینژاد
براساستارنمایشهیدآوینی

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

برای من و شما كه 
حال عبادت نداریم

نوشته بود: »ساده ترین قاعده عدالت حكم می كنه اگه اونا می تونن راهپیمایی كنن 
در حمایت از حجاب، ما هم بتونیم ضدش راهپیمایی كنیم« چه جالب! چه دموكراسی 

باحالی! خالصه اش این می شود كه خدا را بگذار كنار تا شیطان كارش را بكند!

پوچ بودن حرف شان این قدر واضح است كه نیاز به 
بحث ندارد. اما یک سؤال؛ مسئله حجاب با راهپیمایی و گشت 
ارشاد حل می شود یا راه دیگری هم هست؟ نه گشت ارشاد را 
نفی می كنیم، نه راهپیمایی را. اما به نظر می آید كه راه گسترش 
دوم  ممتاز،  باحجاب های  وجود  اول  است:  چیز  دو  حجاب 

نمایش زیبایی های حجاب.

اگر باحجاب ها خوب و زیبا عمل كنند و هنرمندان 
این زیبایی را به جهانیان نشان دهند، حتی بی حجاب ها 
آن  به  خیلی هایشان  و  می ستایند  را  آن حجاب  هم 

عمل می كنند.

هم  قباًل  را  خیرش  نیست،  جدیدی  تجربه  این 
در  باید  حجاب  حمایت  در  واقعی  راهپیمایی  دیده ایم. 
نه فقط  زندگی روزمره مردم دیده شود، 

یك روز از سال در خیابان ها.



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودی های اهل بیت )5(

حقوق های میلیـاردی و ادعای 
اهل بیتـی بودن!

  
بعضـی حرف هـا كـه ضدانقاب ها بـه انقابی ها 
می زنند، پربی راه نیسـت! البته آن ها معموالً سوءاسـتفاده 
می كننـد ولـی اگـر در واقعیت كسـانی باشـند كـه ظاهر 
مؤمنانـه بـه خود بگیرند و در عمـل، خالفش رفتار كنند؛ 

بی تردیـد دارند خیلـی چیزها را خـراب می كنند.

مثـل آن مدیـری كه روی پیشـانی اش جـای مهر 
اسـت ولـی چنـان بـه بیت المـال چنـگ انداخته كه 
بـه زور هـم نمی شـود دسـتش را كوتـاه كرد. یـا آن 
سیاسـت مدارها و اسـتادان دانشـگاه كـه داعیـه اسـالم 
دارنـد ولـی با اندیشـه غربی شـان  فكـر و ذهن مـردم را 
منحـرف می كننـد، از ایـن گروه اند چراكه اهـل تقلب و 

مكـر و ضـرر زدن به مسـلمانان اند.

به هرحال پیامبر ما رک وپوست كنده فرموده اند:
     لَيَْس  ِمنَّا َمْن َغشَّ ُمْسلِامً أَْو َضَُّه أَْو َماكَرَُه 

از ما نیست كسی كه با مسلمانی تقّلب كند، یا به او 
ضرر رساند و یا با وی حیله نماید.

حاال هر كه می خواهد باشد، 
با هر ظاهری! حرف پیامبر خیلی 

صریح است.

عشق به جمهوری اسالمی
عشق به جمهوری اسالمی ما را هم مثل آن برادری که دیروز سخن گفت، وادار به حراست 
از نهاد ریاست جمهوری و حمایت از اولین رئیس جمهوری می کرد. همین احساس موجب آن 
شد که با این که ما آقای بنی صدر را از اول صالح برای احراز این مقام 
نمی دانستیم، پس از آن که انتخاب شد، از او دفاع کردیم. این جانب 
در نماز جمعه بارها و بارها از او حمایت کردم و مردم 
را به حمایت از او دعوت کردم و علی رغم آن همه فشار 
تبلیغاتی او نسبت به جریان خط امام، عکس العمل 
وقتی  که  است  این جا  کالم  جان  اما  ندادم،  نشان 
برای  تخریبی  روش های  انواع  از  استفاده  با  او  وجود 
همین جمهوری به صورت آفتی بی عالج درمی آید و او در 
مقام ریاست جمهوری بزرگ ترین مدعی جمهوری اسالمی 
و تحقیرکننده آن به بلندگوی مخالفان آن می شود، آیا بازهم 

حمایت از او به معنای حمایت از جمهوری اسالمی است؟

صبر كه سفارش دادنی نیست!
زمین هــای كشــاورزی را دیــده ای ؟! كشــاورزان زمــان زیــادی صــرف می كننــد خــاک را غنــی 
ــی زمینه ســازی  ــی كل ــد؛ یعن ــگام كاشــت و داشــت، محصــول خــوب رشــد كن ــا هن ــد ت كنن
بــرای برداشــت یــک محصــول خــوب. چگونــه اســت كــه نوبــت بــه دل آدمــی كــه می رســد 
همــه انتظــار دارنــد بــا جملــه اول مربــی، نهایتــاً بــا جملــه دوم، دیگــر متربــی متخلــق بــه آن 

اخــالق حســنه شــده بلكــه یكــی از ملــكات نفســانی اش شــود؟!

یكــی از ســختی های كار تربیتــی صبــر و حوصلــه فراوانــی اســت كــه در ایــن 

كار نیــاز اســت و ایــن یعنــی عشــق بــه هدایــت مخلــوق. یكی 
ــرت  ــد. حض ــام بودن ــاء عظ ــان ها انبی ــان انس ــن مربی از بهتری
ــرد.  ــن كار ك ــرف ای ــرش را ص ــال از عم ــوح ۹۵۰ س ن
حضــرت ابراهیــم از ترفندهــای زیــادی اســتفاده كــرد تــا 

دســت آخــر مــردم را بــه خودشــان برســاند كــه...

ــد  ــر را بای ــت! صب ــفارش دادنی نیس ــه س ــر و حوصل صب
ایجــاد كــرد؛ بایــد تمریــن كــرد...

جیببرهاراباشهدایروزجمعه
محشوربفرما

رژیــم پهلــوی بــرای كاســتن از عالقــه مــردم بــه آیــت اهلل بهلــول، عــده ای از افراد فاســق 
ــان آیــت اهلل  ــا انقالبیــون و حامی ــد ت ــران را برباین ــا امــوال زائ ــه حــرم فرســتاد ت و دزد را ب

بدنام شوند.

ــری  ــازار جیب ب ــه ب ــد ك ــی فهمی ــول وقت ــت اهلل بهل آی
ــر  ــه منب ــده، ب ــرم ش ــرم گ ــره ای در ح ــكل غیرمنتظ به ش
رفــت و گفــت: ای جیب برهــا! شــما سال هاســت كــه بــه 
ــار  ــا در ایــن روزهــا یــک ب ــد؛ ام ایــن كار عــادت كرده ای
هــم كــه شــده، بــرای رضــای خــدا، بــا تعطیــل كــردن 
ــا!  ــد! خدای ــت نكنی ــكل درس ــا مش ــرای م ــود، ب دزدی خ
ــاب  ــا از دزدی اجتن ــن روزه ــه در ای ــی را ك دزدان

می كنند، با شهدای روز جمعه محشور فرما!

   مردم هم آمین گفتند. جیب بری تمام شد!

در قاب صتویر

در  دست    طراحی

امام خامنه ای، 1360/03/31

ارسال تصاویر شما:
sangaremahalle@chmail.ir

ــد  ــی توانی ــش م ــن بخ • در ای
ایــن  مناســبتی  چنــد طــرح 
کنیــد.  مشــاهده  را  هفتــه 
ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ب
masjednama.ir پوســترهایی 
اولیــن  موضوعات:اقامــه  بــا 
رســمی«  جمعــه  »نمــاز 
جمهــوری اســالمی ایــران در 
تهــران بــه امامــت آیــت اهلل 
طالقانــی بــه فرمــان امــام ، 
مرصــاد،  عملیــات  ســال روز 
و  مجاهــد  فقیــه  درگذشــت 
ــی  ــرزا عل ــت اهلل می ــا »آی پارس
مجلــس  رئیــس  مشــكینی« 
ــه  ــری و امام جمع ــرگان رهب خب
قــم و کشــتار مــردم بــی گنــاه 

اســت. قرارگرفتــه  کشــمیر 

کاریكاتور این هفته: 
بی توجهی جامعه  جهانی به

 قتل وعام مردم کشمیر

آن هـا كـه خیـال می كنند با خدا پسـرخاله اند، سـر 
خودشـان را كاه می گذارند. یعنی در دسـتگاه خدا 

شـفاعِت الكی نداریم.

امـا یـک میان برهایـی در آن جـا هسـت كـه اگـر بـه 
حسـاب زمینی ها باشـد، می گوینـد »پارتی بازی« شـده! 
ولـی خـدا را باكـی نیسـت. هـر كـس بـه قاعـده خدا 
عمـل كنـد،  جایزه هـای خدایی هـم می گیرد. مثـاًل اگر 
كسـی خودش مؤمن باشـد و فرزندش هم؛ آن وقت در 
بهشـت به هـم می رسـند، ولو این كـه با هـم فرق هایی 

داشـته باشند:

يَّتَُهْم  يَّتُُهْم ِبإمياٍن أَلَْحْقنا ِبِهْم ُذرِّ َو الَّذيَن آَمُنوا َو اتَّبََعتُْهْم ُذرِّ

ایمـان آورده و فرزندان شـان در  و كسـانی كـه 
ایمـان از آنـان پیـروی كرده اند ، )فرزندان شـان را 
در درجـات بهشـت( به آنـان ملحـق می كنیم )تا 

مایه شادی شـان شـود.(

نكتـه را گرفتید؟ شـرط دارد و 
شـرطش  نیسـت.  بی قاعـده 
هـم ایمـان اسـت. اگـر هـر 

دو اهـل ایمان باشـند، 
باكـی  دیگـر 

نیسـت...

در محضر اهل یبت؟مهع؟
 پارتی بازی های خدا

سوره مباركه طور، آیه 21
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