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سیاست نامه  )سیرالملوک(
ه ا�ز می ولی �ت د�ی �ت

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

قیامت در دنیا

سجده بر دستمال کاغذی

شهدای زنده

تابلوی استعمار نمی شوم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

لبـاس مـارک دار  15 سـالش بـود کـه بـرادرم از آلمـان یـک دسـت 
فرسـتاد. برایـش  آدیـداس 

یک	بار	هم	نپوشید.	

گفتم چرا؟

اسـتعمار	 تابلـوی	 »مـن	 داد:  جـواب  بی درنـگ 
نمی	شـوم.«

آدم بعضی هـا را می بینـد تعجـب می کنـد! آخر آدم مگر این قدر غرب زده می شـود. 
کلمـات انگلیسـی اسـتفاده  کـه از  یـم چـه لزومـی دارد  کلمـات فارسـی دار وقتـی مـا 
کلمـه تایـم اسـتفاده  کـه بـه جـای زمـان، از  بـرای مثـال، چـه اصـراری اسـت  کنیـم؟ 
کنیـم؟ متأسـفانه در زمانـه مـا بعضی هـا بـرای اینکـه فکـر می کننـد بـا اسـتفاده از لغـات 
بیگانـه شـخصیت پیـدا می کننـد یـا بـرای اینکـه نظـر خود را بـه طرف مقابـل غالب کنند، 
کلمات خارجی اسـتفاده می کنند! و متأسـفانه این رفتار در بین دانشـجویان  باافتخار از 

و تحصیل کرده هـای مـا بیشـتر اسـت!

یم، حافظ  که زیبایی های فراوانی دارد. ما سـعدی دار یم. زبانی  ما زبانی غنی دار
یـم. بـه غیـر از زیبایی هـای زبـان  یـم، فردوسـی دار دار
فارسـی، ایـن زبـان حامـل فرهنـگ اصیـل اسـامی–
گسـترش زبـان فارسـی می توانیـم  ایرانـی اسـت. مـا بـا 
ایـن فرهنـگ را گسـترش دهیـم، همان طـور کـه غربی ها 

بـرای ایـن کار تـاش می کننـد.
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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 

حمایت از کلمات داخلی!

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید بخش سجده نماز

4 اردیبهشت، تأسیس فرهنگستان به منظور وضع واژه های جدید به جای واژه های بیگانه )1314 ش(

ُ َمْن أََعانَنِی َعَلی َشْهِری 1( أاََل إِنَّ َشْعبَاَن َشْهِری فََرِحَم اهللَّ
آیت اهلل مجتبی تهرانی

منبع: پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل مجتبی تهرانی

منبع: سالنامه شهدای هویزه
شهید دانش آموز علی اکبر رکابساز

احکام
جایی گیر کرده که نه مهری هست و نه سنگی و نه چوبی.

 اصـًا ناراحتـی ندارد. کافیسـت دسـت در جیبـش کرده و 
کاغـذ یا دسـتمال کاغـذی دربیاورد.

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

هفته 05   
1 3 9 7 سال 

هفته   05
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

وقـت  رئیـس  کـه  هسـت  یادتـان 
بانـک مرکـزی در بهمـن 1390، بـه یکباره 
 1200 حـدود  بـه   1900 از  را  دالر  نـرخ 
تومـان تقلیـل داد و تأکیـد کـرد کـه همـه 
نیازهـای کشـور را بـدون محدودیـت بـا 
همیـن نـرخ پرداخـت می کند، امـا کمتر از 
18 مـاه بعـد، نـرخ دالر بـه بیـش از سـه 
هـزار تومـان رسـید و آقای رئیـس کل که 
روزی وعـده پرداخت نامحدود ارز را داده 
بـود، کار چندانـی نتوانسـت انجـام دهـد؟

نمی تـوان بـه مـردم دروغ گفـت؛ 
روی کاغـذ عرضـه دالر 4200 تومانـی 
امکان پذیـر اسـت، ولـی واقعیـت تابـع 

دسـتور ایـن و آن نیسـت!

 در آن زمـان بـا درآمـد نفتـی بـاال 
چند سـالی توانسـتیم بـا اتـاف منابع ملی 
و ارزی بـه ایـن وضـع ادامـه دهیـم، امـا 
بـه محـض کاهـش درآمدهـا و مشـکات 
پیش آمـده در ورود و دریافـت درآمدهـای 

نفتـی، چنـان بایی 
اقتصـاد  سـر  بـر 
مـردم  و  کشـور 
آمـد کـه دیدیـم 

و دیدیـد. و حـاال 
از  روز  ظاهـراً 
از  روزی  نـو، 

! نو

در مسری هبشت

ماه، ماه شعبان است. ماه، ماه پیغمبر 
اکرم است. ما در روایات داریم که 
حضرت فرمود: »ماه، ماه من است؛ 

خداوند کسی را که در این ماه به من 
کمک کند، رحمت کند!«1 این 

یعنی چه؟

پیغمبر چون رحمةٌ للعالمین است، کارش 
این است که برای همه ما رحمت باشد 
و همه ما را مورد رحمت قرار دهد؛ حال 
او می خواهد بندگان را شستشو داده 
و وارد دریای رحمت کند، پس از ما 
می خواهد که ما با استغفار و توبه، به 
او کمک کنیم تا او ما را شستشو دهد.

پس این ماه، ماه شستشو است؛ ماه 
شستشوی نبوی است. لذا شما ببینید، 

در اعمالی که به عنوان آداب این ماه وارد 
شده است، اول روزه آمده است، دوم 
یک استغفار ذکر شده است و سوم هم 

باز استغفار وارد شده 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. 

سجده بر دستمال کاغذی

اقتصاد مقاومیت

اگر حرف های امام امت را که فرمود: »آثاری که از او هست، بی استثنا 
همه  آثارش خوب است« و پس از او رهبر انقاب گفت: »مبنای فکری این 
افکار به  و  بودیم  باور کرده  است و الغیر«  تفکرات شهید مطهری  انقاب 

 پر نقص و ابهام دیگران دل نداده بودیم، سرعت رشد اندیشه انقالب 
اسالمی دوچندان می شد و موانع راحت تر کنار می رفت.

در  و  مواجهیم  پرنوسان  و طای  دالر  با  اقتصاد  عرصه  در  امروز  ما 
سیاست با جنگ های نامردانه یمن و سوریه و در فرهنگ با خودباختگی و 
انواع تهاجم ها؛ اگر باور کرده بودیم که ریشه همه این نابسامانی ها در تفکر 
است، بیشترین تالش و هزینه را در همین راستا خرج می کردیم و ثمره اش 

را می دیدیم.

این  در  اگر  گفت  باید 
فرصـت ۴۰ سـاله انقاب افکار 

گـــرفته  ســامان  جــامعه 
جــای  بــه  امسـال  بود، 

امـام زمـان تولـد  اینکــه 
معـلم  روز  در  را   
بـرای  بگــیریم،  جشـن 
ظــهور حضـرت شادی 

می کـردیم. کــافی است 
که باور کنیم اندیشه شهـید 

مطـهری زمینه ساز ظهور است.

ماه شستشوی نبویتابلوی استعمار نمی شوم

روز از نو، روزی از نو!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از روز معلم تا روز ظهور
 



َمْوِت )آل عمران 185(
ْ
ّلُ َنْفٍس َذاِئَقُة ال

ُ
ك

هر کسی می میرد. شما باورتان می شود؟ یا هنوز مثل ما دنیایی ها می گویید: 
مرگ خوبه، ولی برای همسایه؟!

کالم والیتکالم امام

تلنگر

حکایت خوبان

در محضر قرآن

ـــدون  ـــد ب ـــه بتوان ـــازیم ک ـــی بس ـــد ایران ـــه بای ـــم ک ـــر دادی ـــا تذک باره
اتـــکا بـــه امریـــکا و شـــوروی و انگلســـتان - ایـــن جهان خـــواران 
بین المللـــی- اســـتقالل سیاســـی، نظامـــی، فرهنگـــی و اقتصـــادی 
خویـــش را بـــه دســـت گیـــرد و روی پـــای خـــود بایســـتد و هویـــت 

ـــد. ـــه کنن ـــان عرض ـــه جه ـــش را ب ـــل خوی اصی

افســـوس کـــه هنـــوز عـــده ای از روشـــنفکران 
نمی تواننـــد دســـت از غـــرب و 
یـــا شـــرق بکشـــند؛ و ایـــن دو را 
سرمشـــق کارهـــای خـــود قـــرار 

ـــا تحـــول فرهنـــگ  ـــم ب ـــد. امیدواری داده ان
حاکـــم اســـامی، ایـــن گـــروه بـــه خـــود 
ـــد  ـــود آین ـــه خ ـــده ب ـــردم بری ـــغول و از م مش
و اصالـــت خویـــش را دریابنـــد و از وابســـتگی 

ـــد. ـــدا کنن ـــات پی نج

جانبـازان هـم شـهدای زنده اند؛ شـما جانبـازان عزیـز هم مثل شـهدا 
هسـتید؛ شـهید هم همیـن ضربه ای را کـه جانباز تحمل کرده اسـت، او 
هـم تحمل کرده؛ سرنوشـت او پـرواز و رفتن بود، سرنوشـت این فعاًل 
ماندن ]اسـت[. خانواده شـهدا، پدر و مادر شـهید، همسـر شـهید، فرزندان 
شـهید، بـرادران و خواهـران و خویشـاوندان شـهید، پـدران و خواهـران و 

همسـران جانبازان باید افتخـار کنند.

احسـاس  همیشـه  مـن  کـه  چیزهایـی  از  یکـی 
می کنـم، احتـرام بـه همسـران جانبازان اسـت. 

بعضـی از ایـن بانـوان عزیـز، این جانبـاز را 
قبـول  جانبـازی اش  همیـن  بـا 
آفریـن!  پذیرفتنـد؛  و  کردنـد 

بعضی شـان جوان رعنایـی را که 
بـا او ازدواج کردند، ناگهـان دیدند به 

یـک ازپاافتـاده و به یک جانبـاز تبدیل 
شـد؛ پذیرفتند و اسـتقبال کردنـد؛ آفرین! 

همسـران جانبـازان خیلـی باارزش انـد.

در قاب صتویر

شهـدای زنـده

 )امام خامنه ای، 1387/02/13(

   )صحیفه امام، ج 9، ص 24 - 27(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــازی دراز، در ارتفاعـــات  ـــات ب ـــوع: درگذشـــت شـــاعر معاصـــر »ســـهراب ســـپهری«، عملی ـــا موضـ پوســـترهایی ب
بـــازي دراز بـــا همـــكاري مشـــترك ارتـــش و ســـپاه، روز بزرگداشـــت شـــیخ اجـــل مصلح الدیـــن ســـعدی 
ـــتانی، والدت  ـــلمان پاكس ـــتمدار مس ـــر و سیاس ـــاعر، متفك ـــوری«، ش ـــال اله ـــت »اقب ـــالروز درگذش ـــیرازی، س ش
ـــت  ـــی، درگذش ـــیخ بهای ـــت ش ، روز بزرگداش ـــجاد ـــام س ـــاز، والدت ام « - روز جانب ـــل ـــرت ابوالفض »حض
ـــه  ـــات داســـتانی، شكســـت حمل ـــد و نویســـنده متعهـــد و مجاهـــد، فعـــال عرصـــه ادبی ـــردی، هنرمن امیرحســـین ف
ـــم«  ـــد منتظرقائ ـــرادر پاســـدار »محم ـــان شـــن، شـــهادت ب ـــت توف ـــه عل ـــس ب ـــران در طب ـــه ای ـــكا ب ـــی آمری نظام
ـــه  ـــوروی ب ـــلیحاتی ش ـــای تس ـــرارداد كمك ه ـــای ق ـــا، امض ـــاران هواپیم ـــت بمب ـــه عل ـــس ب ـــرای طب در صح

ـــت.  ـــه اس ـــگ،  قرارگرفت ـــان جن ـــراق در جری ـــم ع رژی

دوبـاره  یکـی  روزی  حداقـل  خیلی هایمـان 
دعـای سـامتی امـام زمـان را می خوانیـم و 
خـود را از یـاران ایشـان می دانیـم. انگار عهد 
نانوشـته ای بیـن مـا و امام زمان مان هسـت 
کـه چـون زیـاد از ایشـان دم می زنیـم و 
بـه ظاهـر برایشـان دعـا می کنیـم، پس ما 
منتظـر واقعی هسـتیم و احتماالً خیـال کنیم 
کـه بقیه ایـن جایگاه را ندارند! شـاید با همین 
توجیه هـا هم هسـت کـه بـه خودمـان اجازه 
می دهیـم مرتکـب خیلـی از گناهـان شـویم. 
امـا بایـد بدانیـم کـه خـود امـام به ما هشـدار 

داده انـد و فرمودند:

إنَُّه لَْیَس بَْیَن اللِه َعزَّ َو َجلَّ َو بَْیَن اََحد َقرابٌَة، 
َو َمْن انْکَرَنی َفلَْیَس ِمّنی 

امـام عصـر : بیـن خـدا و هیچ یـک 
از بندگانش، خویشـاوندی وجود ندارد- و 

هرکـس مـرا انـکار کند، از من نیسـت.

پـس حـاال بیاییـد تالش مـان را بیشـتر و 
واقعی تـر کنیـم. نه فقـط رفتارهـای فردی، 

بلکه رفتارهای خانوادگی 
هم  اجتماعی مـان  و 

باید مهدی پسـند 
باشـد؛ اگر واقعًا 

منتظریم...

کاریکاتور این هفته:
عادل الجبیر: 
عربستان، آماده 
اعزام نیرو به 
سوریه در قالب 
»ائتاف مبارزه با 
داعش« است!

آن قـدر قیامـت را بعیـد و عجیـب مـی 
دانـد که انگارنه انـگار در همیـن دنیا انواع 
راحـت  خیلـی  و  داریـم  را  نمونه هایـش 
زندگـی  در  را  قیامـت  نشـانه های  می توانـد 

ببینـد. روزمـره اش 

مثال مهمش همین زنده شـدن گیاهـان از دل 
زمیـِن مـرده اسـت که با بـاران الهـی صورت 

می گیـرد و رزق مـا را هـم فراهـم می کند: 

امِء ماًء ُمباَرکاً... ِرزْقاً لِلِْعباِد َو  َو نَزَّلْنا ِمَن السَّ
أَْحَيْينا ِبِه بَلَْدًة َمْيتاً کَذلَِک الُْخُروُج

فـرود  برکـت  پـر  آبـی  آسـمان،  از  و 
روزِی  بـرای  همـه[  ]این هـا  آوردیـم... 
]آب[  آن  بـا  و  اسـت،  ]مـن[  بنـدگان 
گردانیدیـم.  زنـده  را  مـرده ای  سـرزمین 

اسـت. چنیـن  ]نیـز[  رسـتاخیز 

جالـب ایـن اسـت کـه مـا ایـن بـاران را 
می بینیـم و بـرای آمدنـش دعـا می کنیم و 
از گیاهانـی کـه به واسـطه آن زنده شـده، 
می خوریـم، امـا آخر سـر بـه موضـوع معاد 
کـه می رسـیم هـزار شـک و شـبهه می آوریم 
کـه نکنـد دروغ باشـد! وای بـر این ایمـان ما!

در محضر اهل یبت
قیامت در دنیا

 
باید ایرانی بسازیم

منبع: سایت شهید آیت اهلل شاه آبادی/ راوی: سعید شاه آبادی
شهید آیت اهلل مهدی شاه آبادی

استاد جذب جوانان

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

اخطار امام زمان!
خانواده مقاومتی )38(
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شـهید آیت اهلل شـاه آبادی در اوایل ورود به روسـتای فشـم، وقتی سـراغ مسجد 
محـل را از اهالـی می گیرند، مکانی متروکه را نشانشـان می دهند. با تالش بسـیار 
پـس از دو روز، موفـق بـه گشـودن درش می شـوند! ایشـان به همـراه فرزند 
)تنهـا مأمومشـان( تـا یک مـاه به تنهایی به مسـجد می رفتنـد. این جریـان بود تا 
اینکـه یک شـب به سـراغ جـوان پهلـوان و کشـتی گیر محلـه می رونـد و با 
برقـراری ارتبـاط بـا او و جوانـان دیگر، باب دوسـتی را می گشـایند. سـپس 
از همسـر خـود درخواسـت می کنند غذایـی تهیه کننـد و همراه بـا جوانان محله 

چندین شـب متوالی به کوهنوردی می رونـد. آرام آرام پای 
آنـان را بـه مسـجد بـاز می کنند. تـا اینکـه پس از 

مدتـی آمـدن به مسـجد و نماز خوانـدن یا تنها 
نمـاز خوانـدن، بـه شـهید شـاه آبادی عاقه مند 

می شـوند و به ایشـان اقتـدا می کنند.


