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هدیه ایرانی ها به سوری ها 

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بااینکـه دولـت ایـن کشـور از ما کمک خواسـته بود، ولـی بازهم مسـئوالن امنیتی 
سـوریه بـه مـا اجازه دخالـت در ارتـش را نمی دادند و می گفتند: ما از شـما فقط 

امکانـات می خواهیـم امـا ما گفتیـم نه! مـا می خواهیـم تجربه 
هشـت سـال دفاع مقدس و تجربـه بحران ها و آشـوب هایی 
را کـه در کشـور داشـتیم، بـه شـما هدیـه کنیـم. همـان 
دشـمنی کـه ایـن طراحـی را برای کشـور شـما کرده 

اسـت، دشـمن مـا هم بـوده. مـا می دانیـم آن ها 
دنبـال چـه هسـتند مـا آمده ایـم تـا ایـن تجربه ها 
را بـه شـما هدیـه کنیم. باالخـره اجازه دادنـد تا ما 

کار آمـوزش نیروهـا را شـروع کنیم.

ایـن کودتـا قـرار بـود توسـط برخـی از مـزدوران وطن فـروش و عـده ای از 
نظامیـان و حامیـان رژیـم شـاه و شـاپور بختیار بـا حمایـت آمریـکا در پایگاه 
هوایـی نـوژه همـدان، انجام شـود و چنان دقیق طرح ریزی شـده که سـیا موفقیت 
آن را قطعـی می دانسـت. بدیـن ترتیـب کودتاگـران کـه می خواسـتند کودتـای 28 
مـرداد را تکـرار کننـد، اهدافـی را به عنـوان نقـاط حسـاس و کلیدی برای بمبـاران و 
تصـرف ازجملـه بیت امام خمینـی را انتخاب کردند تا ضربـه غافلگیرکننده ای 

را بـه بدنـه جمهوری اسـامی ایـران وارد کنند.

ولـی دوبـاره این خـدا بود که حیلـه دشـمن را خنثی کـرد. بدین صورت 
کـه یکـی از خلبانـان کودتـا بـه علت عتاب مــادر خویـش و وجـدان درد، قضیه 
بــه  شـخــصًا  را 
آیــت اهلل  حضــور 
خامنـه ای می رسـاند 
افشــا  و عملیــات 

می شــود. 
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برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
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در نرشیه پر رنگ تر کنید. 
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

کودتای نافرجام نقاب، شکستی دیگر برای آمریکا

مجله افق حوزه، شماره 350، ص29

18 تیر، کشف توطئه کودتای امریكا معروف به کودتای نقاب )نجات قیام انقالب بزرگ(
 در پایگاه هوایی شهید نوژه همدان )1359 ش(

احکام
خون به طور کلی نجس است مگر

ــًا خــون  ــوز خــارج نشــده اســت مث ــدن کــه هن   خــون داخــل ب

داخــل دهــان
  خون حیواناتی که خون جهنده ندارند مثل ماهی و حشرات

  خون داخل تخم مرغ 

m  خونی که پس از ذبح حیوان داخل بدنش می ماند a s j e d n a m a . i r

هفته 17   
1 3 9 6 سال 

هفته   17
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

همان طـوری کـه شـرکت های تجاری 
در فضـای حقیقـی، سودشـان را از مصـرف 
کاالهایشـان به دسـت می آورند، شرکت های 
مصـرف  از  را  سودشـان  نیـز  نرم افـزاری 
آن  می آورنـد.  دسـت  بـه  نرم افزارهایشـان 
وقـت داسـتان تولید داخل و تولیـد خارج در 
فضـای مجـازی هـم تکـرار می شـود. اگر ما 
ایرانی هـا از نرم افزارهـا و محصوالت مجازی 
ایرانـی اسـتفاده نکنیـم و به سـراغ خارجی ها 
برویـم، در واقع داریم پول  و سـود این کار را 

بـه آن هـا هدیـه می دهیم.

اسـتفاده از نرم افزارهای ایرانی سـود 
ایـن شـرکت ها را باال می برد و در کشـور 
ایجـاد تولیـد و اشـتغال می کنـد. عـاوه 
بـر ایـن، نرم افزارهـای ایرانـی بـا فرهنگ 
بومـی تهیـه شـده اند و خطـرات فرهنگی 

محصـوالت غربـی را ندارند.

مثـا اگـر فرزندتـان را تشـویق کنیـد 
تـا بـازی ایرانـی نصـب کنـد، عـاوه بـر 
کمـک به اقتصـاد مقاومتـی، خیـال خودتان 
هـم بابـت بـازی فرزندتان آسـوده تر اسـت. 
انصافـاً هم  ایـن نرم افزارها در بیشـتر مواقع 
دسـت کمی از مشابه 
ن  رجی شــا خــا

ندارند.
پـس در مصرف 
مجازی تان  محصــوالت 

کـنید. دقت  بیشـتر 

حمایت از گفتمان موشکی، گفتمان پوشکی!
محصوالت مجازی تولید وطن

در مسری هبشت

از رسـول خـدا روایت شـده: »هرکه 
مـرا زیـارت کنـد و عمویـم حمـزه را 
زیـارت نکنـد، همانا بـه من جفـا کرده 
اسـت.« همچنیـن حضـرت فاطمـه 
خـود،  بزرگـوار  پـدر  وفـات  از  پـس 
هـرروز دوشـنبه و پنجشـنبه بـه زیارت 
حمـزه و شـهدای احـد می رفتنـد و این 
عمـل را تا زمان وفاتشـان ترك نکردند.

الُم َعلَْیَك یَا َعمَّ رَُسوِل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَْیِه  السَّ

َهَداِء... الُم َعلَْیَك یَا َخْیَر الشُّ َو آلِِه السَّ

سـام بـر تـو ای عموی رسـول خدا 
)درود خـدا بـر او و خاندانـش بـاد( 
سـام بر تـو ای بهترین شـهیدان...

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. 

سام. از زحمات و تاش های بسیارتان تشکر 
میکنم .مشتاقانه منتظر بسته 173 هستم.

 خون غیر نجس

منبع: کتاب پیغام ماهی ها 
سردار شهید مدافع حرم، حاج حسین همدانی

اقتصاد مقاومیت

باورتان می شود که رئیس جمهور یک کشور آمریکایی هنگام سخنرانی 
این طبیعت هر کسی است که روحیه  خودش را خیس کرده است؟ گویا 

شجاعت از او گرفته شده باشد!

دولتی که در چهارسال اول، همه نواقص را به دولت قبل حواله دهد و 
در چهار سال دوم به قوای نظامی، بعید نیست که از شعرخوانی حماسی یک 
مداح بهراسد و خبر اول رسانه ها را همین قرار دهد. این دوگانه ها باید روزی 
پاسخ گیرد و آمار و ارقام رأی گیری ها نباید چشم ها را کور کند. اتفاق 
ناگواری که برای مصدق و بنی صدر افتاد و رئیس جمهورهای بعد از جنگ 

را هم در امان نگذاشت.

حقیقت آن است که حتی اگر اشتباهاتی بین انقابی ها باشد- که هست- 
اما جریان انقابی حیات دارد و همین است که حیات جمهوری اسامی را حفظ 
کرده؛ پس دوست و دشمن به جای خرده گیری، بهتر است که خود را وام دار 

این پاسداران انقابی بدانند 
و وحدت را در کمک 

به آنان ببینند.  

زیارت حضرت هدیه ایرانی ها به سوری ها 
حمزه سیدالشهدا

سیدمجید
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
حجاب مصونیت است نه محدودیت گاهی در اوج شلوغی دور و برمان، راه را گم می کنیم و از خودمان

 و خدایمان غافل می شویم.

گاهی وقت ها زندگی مان این طور می شود که آن قدر دور و برمان شلوغ است 
که اگر داد هم بزنیم، صدای خودمان را نمی شنویم. چه خوب می شد که در 
اوج شلوغی های روز چند لحظه کرکره هایمان را پایین بزنیم و به خودمان چند 
این درگیری ها،  لحظه ای مهلت فکر کردن بدهیم، چند لحظه ای هم در اوج 
را  اذان  صدای  که  لحظاتی  بیندازیم.  نگاهی  را  خدا  با  حساب وکتاب هایمان 
می شنویم، کمی خودمان را از همه چیز کنار بکشیم و خود را آماده حضور در 
مسجد کنیم. این دقایق دیگر فقط مخصوص اوست به راحتی آن را از دست 

ندهیم و به هرکسی و به هرچیزی نفروشیم...

مسـئله  حجـاب، بـه معنـای منزوی کـردن زن نیسـت. اگر کسـی 
چنین برداشـتی از حجاب داشـته باشـد، برداشـتش کامًا 
غلـط و انحرافـی اسـت. مسـئله  حجـاب، بـه معنـای 
جلوگیـری از اختـاط و آمیزش بی قیدوشـرط زن و 
مـرد در جامعه اسـت. این اختاط، بـه ضرر جامعه 
و به ضـرر زن و مـرد  به خصـوص بـه ضـرر زن 
- اسـت...1 البتـه مـا هیچ وقـت نگفتیـم کـه حتمـًا 
چـادر باشـد و غیرچـادر نباشـد. گفتیـم کـه چادر 
بهتـر از حجاب هـای دیگـر اسـت. ولـی زنان 
مـا می خواهنـد حجـاب خودشـان را حفـظ 
کننـد. چادر را هم دوسـت دارنـد. چادر، 
لبـاس ملـی ماسـت. چـادر، پیش از 
آن کـه یک حجاب اسـامی باشـد، 
یـک حجـاب ایرانی اسـت. مـال مردم 

مـا و لبـاس ملی ماسـت.2

در جریان اشـغال النه جاسوسـی، 
بودنـد،  مخالـف  مسـئوالن  اکثـر 
مطـرح  تـازه ای  مسـئله  هـرروز 
می کـــردند: یکــی می گـــفت 

جنگیـد.  نمی شـود  آمریکایـی  بـا 
دیگـری می گفـت: آمریـکا در منطقه 
اظهـار  یکـی  کـرده،  پیـاده  نیـرو 

آمریکــا  چنـدم  ناوگــان  می کــرد: 
بـود کـه  امـام  تنهـا  اسـت. ولـی  آمـده 

غلطـی  هیـچ  »آمریکــا  می گفـت: 
بکــند.« نمی توانـد 

روزی یکـی از شـخصیت های انقابـی از توطئه هـا پیـش امـام گله کرد 
کـه ایشـان به آرامـی دسـت بـه سـینه اش زده، فرمـود: »تو چرا می ترسـی؟ 

هیچ طـور نمی شـود.«

در قاب صتویر

1( )امام خامنه ای، 1368/10/26(
2( )امام خامنه ای، 1373/07/20(

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
ـــورای  ـــای ش ـــو فقه ـــی« عض ـــی املش ـــدی ربان ـــت اهلل »محمدمه ـــهادت آی ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ــات  ــوان  روز ادبیـ ــودک و نوجـ ــتان های کـ ــنده داسـ ــزدی نویسـ ــدی آذر یـ ــت مهـ ــان، درگذشـ نگهبـ
ـــور  ـــی کش ـــوان عال ـــابق دی ـــس س ـــی، رئی ـــدی گیالن ـــد محم ـــت اهلل محم ـــت آی ـــوان، درگذش ـــودک و نوج ک
ـــی زاده  ـــی جالل ـــنن »مالعل ـــل تس ـــارز اه ـــی مب ـــهادت روحان ـــام، ش ـــت نظ ـــع تشـــخیص مصلح ـــو مجم و عض
و پســـرش، مســـلم« توســـط منافقیـــن، وفـــات »حضـــرت عبدالعظیـــم حســـنی« در شـــهرری، قتل عـــام 
ـــاز  ـــتان، آغ ـــش صربس ـــای ارت ـــت نیروه ـــه دس ـــنی ب ـــلمان بوس ـــردم مس ـــیانه م ـــتار وحش ـــا؛ کش سربرنیتس

ـــت. ـــه اس ـــره قرارگرفت ـــرق بص ـــوب در ش ـــه جن ـــان، در منطق ـــزرگ رمض ـــات ب عملی

1. سجده، 16 و 17محمد، 1و 2
2. مستدرك الوسائل و مستنبط 

المسائل، ج 3، ص: 75

حـد و اندازه بعضی چیزها را نمی توان بیان 
کرد. برای همین بزرگان خیلی سربسـته 

و بـا عباراتی مبهم از آن ها حرف می زنند. 
مثًا در مورد نماز شـب و عبادت سحر، 
عامه حسـن زاده می فرماید: الهی! آن که 

سـحر ندارد، از خود خبر ندارد. حتی خود 
قرآن هم در مورد نماز شـب، آن را با 
پاداش مخفی و فراتر از تصور آدمی 

معرفی می کند.1

از بین همه این پاداش ها، شاید هیچ چیز بهتر 
از آن نباشد که آدمی با نماز شب اهل بیتی 

شود و از آن طرف، با نخواندن نماز شب- و 
لو با یک رکعت نماز وتر- خودش را از 

اهل بیت دور کند: 
لیس  منی  و ال من شیعتی من ضیع 

الوتر أو مطل بركعتی الفجر2

      امیرالمومنین : از ما و شیعیان ما 
نیست کسی که نماز وتر را ضایع کند یا 

در دو رکعت فجر 
سهل انگاری کند.

چه بد 
شب نشینی هایی 

است؛ آن شب هایی 
که تا دیروقت بیداریم 
و سحر را از دست 

می دهیم...

برتری تجارت بر

مبارزه با تروریسم 

برای غرب!

کاریکـاتور این هفته:

بایـد حـق و باطـل را بشناسـی و از جبهـه و 
جریانـی کـه رویارویـی حـق و باطـل پدیـد 
مـی آورد، باخبـر باشـی تـا عناصـری را کـه 
روی طیـف »از حـق تا باطل« قـرار می گیرند، 
تشـخیص دهـی. گروهی هـم ایمـان دارند و 
هـم عمـل صالـح، گروهـی یکـی را دارند و 
گروهـی دیگر هیـچ کدام را! امـا بدتر از همه 
آن هایی هسـتند که نـه تنها ایمـان و عمل 
صالـح ندارنـد، بلکه راه رسـیدن بـه آن را 

می بندند:  نیـز 
وا َعْن َسبیِل اللَِّه أََضلَّ أَْعاملَُهْم )1( الَّذیَن كََفُروا َو َصدُّ

کسـانی که کفر ورزیدند و ]مـردم را[ از راه 
خـدا بازداشـتند، ]خـدا[ اعمال آنـان را تباه 

خواهـد کرد
 امـا گویـا معیـار ایمـان در ایـن زمانـه، 
فقـط محمـد اسـت و کتـاب محمـد...

الِحاِت َو     َو الَّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

َر  ٍد َو ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم كَفَّ آَمُنوا ِبا نُزَِّل َعل  ُمَحمَّ

َعْنُهْم َسیِّئاتِِهْم َو أَْصلََح بالَُهْم )2(

و آنـان کـه ایمـان آورده و کارهای شایسـته 
کرده انـد و بـه آنچـه بـر محّمـد  نـازل 
آمـده گرویده انـد- ]کـه[ آن خود حـّق ]و[ 
از جانب پروردگارشـان اسـت- ]خـدا نیز[ 
بدی هایشـان را زدود و حـال ] و روز[ شـان 

بهبود بخشـید. را 

در محضر اهل یبت
از حق تا باطل

چند لحظه خلوت

منبع: سیره علما
امام خمینی 

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مواظب نماز شب باش


