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من َعقرب زرد هستم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

از زبـان هـم رزم ایـن شـهید شـنیدم کـه می گفـت: وقتـی در عملیاتـی تمـام نیروهایـش شـهید شـدند و تنهـا مجبـور بـه 
عقب نشـینی شـد، در مسـیر بـه گروهانـی از صدامیـان برخورد کرد. با شـهامت خـود را معرفی 

کـرد و گفـت: »من علی چیت سـازیان هسـتم؛ »عقـرب زرد«. اگر مقاومـت کنید، تا 
آخریـن گلوله با شـما می جنگم واال تسـلیم شـوید و جان به سـامت ببرید.«

ایشـان تعریـف می کـرد دیده بـان از دور خبـر داد یـک گروهـان آدم در حـال 
حرکـت بـه سـمت مـا هسـتند، ولـی یک نفـر بـه دور این هـا می چرخـد. از 
نحـوه دور زدنـش پیداسـت علـی باشـد؛ امـا صبـر کنیـد نزدیک تـر بیاینـد. 
نزنیـد. صبـر کنیـد. با نزدیک تر شـدن آن ها چهـره علی نمایان شـد. علی آن 
گروهـان را تک وتنها به اسـارت خـود درآورده بـود! فرماندهان عراقی 
ایشـان را »عقـرب زرد« می نامیدنـد و صـدام برای سـرش جایزه تعیین 

کـرده بود.
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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 

رسالهآموزشیحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،بخشاحکامامربهمعروفونهیازمنکر

منبع: خبرگزاری ایسنا
راوی: سرهنگ مرتضی احمدی

شهید علی چیت سازیان

احکام

بسـیجی اسـت، ولـی بـدون علم به شـرایط و مراتـب امربه معـروف و نهی از منکر، بـه انجام این 
فریضه می پـردازد. 

در حالـی که بر هـر مکلفی واجب 
اسـت مسائل این امر را فرابگیرد، 

تا خود دچار منکر نشـود. 

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r )امام خامنه ای، 1376/05/01(تارنما:

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. 

امر و نهی بدون علم

امـروز منطقـه جغرافیایـی مسـلمانان، مهم تریـن مناطق عالم اسـت. کشـورهای آن ها 
ازلحاظ طبیعی، جزء ثروتمندترین کشـورهای عالم اسـت. امروز دروازه آسـیا به اروپا، دروازه 
اروپـا بـه آسـیا و آفریقـا، آفریقـا به اروپا و آسـیا، متعلق به مسـلمانان اسـت... یـک میلیارد و 
چنـد صد میلیون نفر مسـلمان هسـتند؛ یعنی بیـش از یک پنجم مردم دنیـا. این همه جمعیت، 
در چنیـن منطقـه ای... وقـِت آن رسـیده اسـت که دنیای اسـام بـه خود آید و اسـام را 
بـه عنـوان صراط المسـتقیم الهی و راه نجـات انتخاب کنـد و در آن، با اسـتحکام قدم 
بـردارد. وقت آن رسـیده اسـت که دنیای اسـام، اتحاد خـود را حفظ کنـد و در مقابل 
دشـمن مشـترکی که همه گروه های اسـامی، آسـیب آن دشـمن را دیده اند - یعنی اسـتکبار 
و صهیونیسـم - به طـور متحـد بایسـتد، شـعارهای واحدی بدهـد، تبلیغ واحدی بکنـد و راه 

واحدی را بپیماید.

من َعقرب زرد هستم
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

آیا وقت آن نرسیده که دنیای اسالم متحد شوند؟
کالم والیت



حکایت خوبان

در محضر قرآن
اسـام چنـد اجتمـاع بـزرگ دارد و نمـاز جمعـه بزرگ تریـن اجتمـاع 
هفتگـی آن اسـت؛ اجتماعی که فلسـفه اش موعظه مـردم برای اطاعت 
پـروردگار و باخبرشـدن از خیـر و صاحشـان بـا توجـه به شـرایط 
جامعه اسـت. بـه لطف خدا، ایـن اجتماع عبادی سیاسـی بعـد از انقاب 
فراگیر شـده اسـت و به سـنگری بـرای مقابله بـا تهاجم فرهنگی دشـمن 
تبدیل شـده اسـت؛ ولـی متأسـفانه ایـن سـنگر در مقایسـه بـا اوایـل 
انقـاب رو بـه افول اسـت؛ سـنگری کـه با تدبیـر الهـی پایه گذاری 
شـده و هیچ چیـز دیگـری جـای آن را نخواهـد گرفـت. برپایـی نماز 

ابتدایی تریـن اقدامـات پیامبـر گرامـی  جمعـه یکـی 
اسـام بعـد از ورود بـه مدینـه بـود و این 

نشـان از اهمیـت آن دارد. باید این پایگاه 
توسـط مؤمنان تقویت شـود. مسـئوالن 
نمـاز  محتـوای  بـرای غنی کـردن  نیـز 
جمعه بایـد تاش مضاعـف کنند، چرا 
کـه در بعضی مـوارد محتـوای خطبه ها 

غنـای الزم را ندارد.

در قاب صتویر

16 ربیع االول، اقامه  نخستین نماز جمعه  تاریخ اسالم توسط پیامبر اكرم  )1 ق(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

زن ها همین طوری هم زیاد مبالغه می کنند. مثًا 
می خواهد بگوید فانی زیبا بود، ناخواسته 
می گوید: زیباترین فردی بود که تا به حال 
دیده ام. یا اگر بخواهد بگوید زن همسایه 
پول دار است، می گوید: از او پول دارتر پیدا 

نمی شود. همین اخاق مبالغه گرانه است که 
اگر با عصبانیت یا ناراحتی زنانه و احساسات 

سینوسی خانم ها همراه شود، این جمله 
خطرناک را خطاب به همسرشان از آن ها 

خارج می کند: تا به حال خیری از تو ندیدم! 
وای... با همین جمله همه اعمالش را تباه می کند:

أَیُّاَم اْمَرأٍَة َقالَْت لَِزْوِجَها َما 

َرأَیُْت َقطُّ ِمْن َوْجِهَك َخْیراً َفَقْد 

َحِبَط َعَملَُها 
امام صادق هر زنی که به شوهرش 

بگوید: تا به حال از تو خیری ندیدم، عمل 
           )خیرش( نابود می شود.

خانم هـا خیلـی بایـد مواظـب باشـند. یک 
را  بـاروت  انبـار  یـک  می توانـد  کبریـت 

منفجر کند! 

کاریکاتور این هفته:
ترامپ: ایران »ملتی 
تروریست« است.
رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه حمایت از عربستان 
سعودی در پرونده قتل 
جمال خاشقچی، یک بار 
دیگر به ایران تاخت و 
مجددا ایرانی ها را ملت 
تروریست خواند.

برخـی اگـر بهشـت و جهنـم را هـم ببیننـد، باز ایمـان نمی آورنـد. این هـا همان کافرانی هسـتند کـه دیگر آب از سرشـان 
گذشـته و وقتـی وارد جهنـم می شـوند، بـه دروغ می گوینـد: اگـر برگردیـم بـه دنیـا، جبـران می کنیـم! دروغگویـی این ها 
بـرای آن اسـت کـه حجت برایشـان تمـام شـده و نعمت های خـدا را کامًا دیده انـد. امـا پیامبر مهربان مـا باز هم 
بـرای این هـا دل می سـوزاند و هـر چـه جـدال و مـراء می کنند، پاسـخ می گویـد. تا اینکـه خدا بـه او عتـاب می کند 

و می فرمایـد:

َفِبأَیِّ آالِء َربَِّک تََتامری  

پس ای پیامبر، )اکنون که( نعمت های پروردگارت )حجت را تمام کرده( 
چرا )از کافران( قبول مراء )و بحث بی حاصل( می کنی؟

بعضـی خیـال کرده انـد ایـن آیـه خطـاب بـه انسـان های کافـر اسـت کـه در 
نعمت هـای پـروردگار شـک و تردیـد کرده انـد. امـا واقعیـت 

نعمت هـا  واسـطه  بـه  انسـان ها  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
می خواهنـد پیامبـر را دچـار مشـکل کننـد کـه قرآن 

مانع می شود.

در محضر اهل یبت
بحث بی خود ممنوع!

منبع: خبرگزاری مشرق   
راوی: احمد توکلی
آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی

خود را بسازید تا وزن پیدا کنید

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

یک جمله ویرانگر
خانواده مقاومتی ) 69 (

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 162 

ایشـان بـرای بیـان تجربه های معنـوی اش توانایی شـگرفی در مثـال زدن 
داشـت... در سـال های مدیریتم بر مرکز پژوهش های مجلس، یک بار ایشـان 
را بـرای سـخنرانی دعـوت کـردم. موضـوع بحث، ضـرورت تدویـن علوم 
انسـانی اسـامی و خودسـازی بود. در اثنای سـخن، دو لیوان یک بارمصرف 
را از میـان دسـته ای لیـوان کـه عادتـاً روی تریبون خطابه گذاشـته می شـود، 
جـدا کـرد. خـب، طبیعـی اسـت، حتماً تشـنه اش شـده اسـت و می خواهد 
از پـارچ آبـی کـه پیـش روی سـخنران گذاشته شـده اسـت، آبـی بریـزد و 
بنوشـد. اتفاقـاً او همیـن روال را پیمـود و یکـی از دو لیـوان را پـر کرد و به 
صحبتـش ادامـه داد. همین طـور که داشـت رشـتة سـخن را پـی می گرفت، 
فوتـی کـرد و لیـوان خالـی از روی تریبون بـه زمین افتاد! لحظاتی سـکوت 
کـرد تـا بر تعجـب حضار افزوده شـود و سـپس گفت: »اگر توپر نباشـید، 
را  شـما  بـادی  کوچک تریـن 
سـاقط می کند. خود را بسـازید 
تـا وزن پیدا کنیـد و طوفان هم 
نتوانـد از جـا به درتـان کند.«

  سوره نجم، آیه 55

نماز جمعه، قلب فرهنگی شهر

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن 
  masjednama.ir ــای هفته در تارنم

ـــن  ـــد ب ـــرت محم ـــرم حض ـــر اك ـــی پیامب ـــول اله ـــن رس ـــته  آخری ـــاد خجس ـــوع: می ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــری، تشـــكیل بســـیج  ـــس مذهـــب جعف ـــام شـــیعیان و رئی ـــام صـــادق ششـــمین ام ـــداهلل ، والدت ام عب
ـــاب  ـــر انق ـــترو رهب ـــدل كاس ـــت فی ـــیج، درگذش ـــي « و روز بس ـــام خمین ـــان »ام ـــتضعفین به فرم مس
ـــتان در  ـــفارت انگلس ـــخیر س ـــته ای، تس ـــمند هس ـــهریاری، دانش ـــد ش ـــر مجی ـــهید دكت ـــهادت ش ـــا، ش كوب
تهـــران توســـط مـــردم و دانشـــجویان انقابـــی در اعتـــراض بـــه رفتارهـــای خصمانـــه ایـــن كشـــور در 
ســـالروز تـــرور دكتـــر شـــهریاری، دانشـــمند هســـته ای، بزرگداشـــت »شـــیخ مفیـــد « قرارگــــرفته اســــت. 

ایام ویژه


