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مجیـد بـه خاطر خال کوبی هایـش طوری در سـوریه وضو می گرفتـه که معلوم 
نباشـد؛ امـا شـب آخـر بی خیـال می شـود و راحـت وضـو 

می گیـرد. وقتـی جـوراب یکـی از رزمنده هـا را می شسـت، 
یکـی از بچه هـا که تازه مجید را در سـوریه شـناخته بـود، به او 

می گویـد: »مجید جـان! تو این همه خوبی، حیف نیسـت 
خال کوبـی داری؟«

 مجیـد هـم جـواب می دهـد: »این خال کوبـی یا فردا 
پاک می شـود یـا خاک می شـود.«

فـردای آن روز داداش مجیـد محلـه یافت آبـاد بـرای 
رفت. همیشـه 

ــه  ــان ب ــر رضاخ ــال، همس ــل س ــگام تحوی ــه هن ــن، ب ــِب اول فروردی در ش
ــه  ــت، ب ــده و دور از عف ــی زنن ــا وضع ــاری ب ــان درب ــده ای از زن ــراه ع هم
آســتانه حضــرت معصومــه در قــم رفتــه و در ایــوان آینــه جــای گرفتنــد. 
ــر  ــزگار و شــجاع »شــیخ محمدتقــی بافقــی« ب ــم پرهی در ایــن حــال، عال
آنــان شــورید و مــردم را نیــز علیــه آنــان وادار بــه اعتــراض نمــود. خبــر 
ــی  ــئوالن نظام ــده ای از مس ــا ع ــد ب ــید و او روز بع ــان رس ــوش رضاخ ــه گ ب
ــتم  ــرب و ش ــتور ض ــده و دس ــرم ش ــرم، وارد ح ــه ح ــرام ب ــدون ادای احت ب

روحانیــان و آیــت اهلل بافقــی را صــادر کــرد و ایشــان را 
ــد کــرد. ــه شــهر ری تبعی ب

 برخــی، ایــن واکنــش تنــد آیــت اهلل بافقــی را 
ســبِب هشــت ســال تأخیــر در اعــام رســمی 
کشــف حجــاب می داننــد. امــام خمینــی

 در درس اخــاق خــود در قــم، ایشــان را 
ــق  ــد سرمش ــه بای ــد ک ــر می کردن ــه ای ذک نمون

قــرار گیــرد.
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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. 
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

سرمشِق نیکو

استفتائات امام خمینی، ج 3، ص617

2 فروردین، ضرب و شتم آیت اهلل »محمدتقی بافقی« در قم به فرمان رضاخان )1306 ش(

احکام
پیرمردهــا صــف جلــو ایســتاده اند و اگــر کودکــی بخواهــد جلــو بایســتد، بــا تلخــی بــه عقــب 

می فرســتنش. هــر چنــد قــرار دادن کــودک در صــف اول مکــروه اســت، 
ولــی اگــر خــودش ایســتاد، لزومــی نــدارد او را نهــی کنیــم.

ــح  ــاز را صحی ــه نم ــزی ک ــودک ممی ــق ک ــال از طری ــه اتص ــرا ک  چ
ــد،  ــل باش ــم باط ــازش ه ــر نم ــت و اگ ــکال اس ــا اش ــد، ب می خوان

ــد. ــم نمی زن ــران را بره ــال دیگ ــده اتص ــاد ش ــه ایج mفاصل a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

وقتی اوضاع تولید در کشـور خراب 
اسـت و رکـود حاکـم، مـردم عـاوه بـر 
مصـرف کاالی داخلـی، بایـد محصـوالت 
باکیفیـت داخلـی را نیـز بـرای یکدیگـر 

کنند. تبلیـغ 

نمی شـود از یـک طـرف بـه مردم 
توصیـه می کنیـم کـه کاالی خارجـی 
نخرند، از آن طرف در و دیوار شـهرمان 
پر باشـد از تبلیغات کاالهـای خارجی! 
هـم  دیگرمـان  رسـانه های  و  تلویزیـون 
بـرای ایـن جنـس تبلیغـات از هم سـبقت 

بگیرند.  

اقتصـاد  لنـدن کـه مهـد نظریـه  در 
بـازار آزاد اسـت، اگـر شـرکتی خارجـی 
قصـد تبلیغ کاال داشـته باشـد، باید چندین 
برابـر تبلیـغ کاالی داخلی هزینـه پرداخت 
کنـد و ایـن یعنی دخالت در بازار به سـود 
منافـع ملـی... ولـی ما بـرای اقتصـاد بازار 

آزاد شـده ایم کاسـه داغ تـر از آش!

بـرای حمایـت از تولیـد داخلی، اگر 
تبلیغـات خارجـی را ممنوع 
نمی کنیـم، الاقل بایـد هزینه 
آن را بـاال ببریم تـا کاالهای 

ایرانـی تـوان رقابت 
با آن ها را داشـته 

باشند. 

کاسه داغ تر ازآشسـال تعیین تکـلیف با آمریکـا

در مسری هبشت

دعا برای پدر و مادر در روایات بسیار تأکید 
شده است.

توفیق  می خواهیم  خدا  از  فراز  این  در 
اطاعت و نیکی به پدر و مادر را برای مان 
از  شیرین تر  نماید،  شیرین  و  لذت بخش 
خواب در چشمان خواب آلود و گواراتر از 

شربت هنگام تشنگی...
َواْجَعْل طاَعتى لِوالَِدىَّ َو ِبّرى ِبِهام اََقرَّ لَِعْينى

 ِمْن رَْقَدِة الَْوْسناِن،

و اطاعت از آنان و نیکی به هردوی آنان را در 
نظرم از لّذت خواب در چشم خواب آلوده 

شیرین تر،
بَِة الظَّْمئاِن َواَ�ثْلََج لَِصْدرى ِمْن َشْ

و برای سوز سینه ام از شربت گوارا در ذائقه 
تشنه خنك تر گردان

صحیفه سجادیه، دعای بیست و چهارم

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. 

مجتبی کرمی
با سالم و تشکر از مطالب پر بار و معنویتان!

انشاء اهلل در سال جدید نشریه تان را جذاب تر ادامه 
دهید!

کودک و صف اول

منبع: سایت خبرگزاری مهر
شهید مدافع حرم مجید قربان خانی

اقتصاد مقاومیت

واقعیــت ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر مــردم مــا دیگــر آمریــکا 
ــا  ــوودی اســت ی ــد. حــاال دلیلــش فیلم هــای هالی ــد نمی دانن ــی ب را خیل
ثــروت و فســاد آمریــکا، بمانــد. امــا ایــن موضــوع در دولت مــردان نبــود یــا 
ــور  ــه رئیس جمه ــا حــدی ک ــود ت ــان نشــده ب ــح بی ــدر صری ــل این ق حداق

خون خــوار آمریــکا را »مــؤدب« خطــاب کننــد!

ــون کار  ــا تاکن ــانه های م ــا و رس ــه م ــت ک ــود گف ــورد می ش ــن م در ای
ــوده، مگــر  ــی ب ــه فزون ــکا رو ب ــت آمری ــیر محبوبی ــم و س ــادی نکرده ای زی
آن کــه خــود آمریکایی هــا کار عکســی کــرده باشــند. مثــل بــه راه انداختــن 
جنــگ بــا عــراق یــا حمایــت از رژیــم صهیونیســتی و یــا کارهــای احمقانــه 

فعلی شــان. رئیس جمهــور 

در ایــن اوضــاع، بــه نظــر می رســد کــه ســال 96 بــه خاطر حساســیت 
ــال  ــپ، س ــوری ترام ــا ریاســت جمه ــی آن ب ــی اش و هم زمان انتخابات
ــا  ــران ب ــامی ای ــوری اس ــع جمه ــن موض ــرای تعیی ــد ب ــی باش مهم
ــی  ــو سیاس ــم اوالً ج ــا می کنی ــا دع ــه م ــت ک ــن اس ــرای همی ــکا. ب آمری

ــتیزی  ــه استکبارس ــه رو ب جامع
ــی روی کار  ــاً دولت رود و ثانی

بیایــد کــه بــه خباثــت 
ــمان  ــا ایـ آمـریکــ
داشــته باشــد و تــا 
آرام  آن  نابــودی 

ــیند. ننش

شیرین تر از خواب،یا فردا پاک می شود یا خاک می شود
               گواراتر از شربت
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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
زن در صــراط فاطـمه

گاهی کلمات عکس چیزی که نشان می دهند عمل می کنند. مثًا کسی 
باالتر و سر بلند تر است. نگاه به سرش نکن که  باشد،  افتاده  که برای خدا 
همیشه پایین است و اهل تواضع است، نگاه به دلش بکن که چقدر سربلند 

و سرافراز است.

این  داشته ها  بهترین  است.  کلمات  از همین  یکی  آدم ها هم  داشته های 
است که آدم بفهمد که خیلی چیز ها را ندارد! حتی به جای خجالت کشیدن 
از ابراز آن، آن را بگوید. گاهی که جواب سؤالی را که نداریم الزم نیست 
سِر  نداشته هایمان  با  را  دیگران 
راه  بهترین  بلکه  بگذاریم!  کار 
این است که بگویم »من جواب 
می روم  نمی دانم.  اآلن  را  این 

تحقیق می کـنم...«

ایـن طــوری همـه می فـهـمند 
جواب این سؤال را نمی دانیم ولی 

عوضش کلی تواضع داریم...

اینکه شـما قبول کردید روز والدت فاطمه  زهرا روز زن باشـد، 
ایـن برای شـما مسـئولیت و تکلیف به وجـود می آورد. روز شـما، روز 
زن، روز مـادر، روز فاطمـه  زهـرا اسـت؛ معنای این چیسـت؟ این یك 

حرکت نمادین اسـت...

 معنایـش ایـن اسـت کـه زن باید در 
ایـن صـراط حرکـت کنـد؛ عظمت و 

جالـت و علـّو مقـام و مقـدار بـرای 
زنـان در ایـن راه اسـت؛ راهی که در 

آن تقـوا هسـت، عفـاف هسـت، دانش 
در  ایسـتادگی  هسـت،  نطـق  هسـت، 
میدان هـای گوناگـوِن محتاج ایسـتادگی 
هسـت، تربیـت فرزنـد هسـت، زندگی 
همـه  زینت هـا و  خانوادگـی هسـت؛ 
فضیلت هـای معنـوی در آن هسـت؛ 
زنــان بایـد در این جهت حرکــت 

. کــنند

ایشـان همیشـه قبـل از تحویل سـال، مقیـد بودنـد کـه 365 مرتبه دعای 
»یـا مقلب القلـوب« را به طـور کامـل بخوانند و بـرای اینکه ایـن دعاها تا 
لحظـه تحویـل سـال تمـام شـود، از یك سـاعت قبـل از اعام عید، شـروع 

می کردنـد و مشـغول خوانـدن ایـن دعای شـریف بودند.

ایشـان بعد از لحظۀ تحویل سـال هم 
مقیـد بودند کـه اولین چیـزی که میل 

امـام حسـین   تربـت  می کننـد، 
باشـد؛ یعنـی ایشـان در دو روز از 

سـال، مقیـد بودنـد کـه اولیـن چیزی 
کـه می خورنـد، تربـت امام حسـین 

باشـد؛ یکـی عیـد فطـر بـود کـه در ابتدای 
روز بـا تربـت افطـار می کردنـد و یکی هم 

نـوروز که بعـد از تحویل سـال، کمی 
از آن را میـل می کردنـد.

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1389/02/01(  

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

  masjednama.ir ایــن هفتــه در تارنمــای
ـــوروز و  ـــد ن ـــادر، عي ـــرا روز زن و روز م ـــا موضـــوع:والدت بابرکـــت حضـــرت زه پوســـترهایی ب

ـــه اســـت. ـــن قرارگرفت ـــح  مبي ـــات فت ـــاز عملي ـــد هجـــري شمســـي ، آغ ـــال جدی ـــاز س آغ

جانـش بـه لبـش می آیـد اگـر حرفـی از 
خـدا و پیغمبـر بگویـی و از او بخواهـی 
عملـش را تغییـر دهـد. اول می گویـد: کی 
گفتـه؟ مثـًا می گویـی: امـام رضا  . اسـم 
امـام را کـه می شـنود، جا می خـورد. ولی کم 
نمـی آورد و می گوید: سـندش کو؟ می گویی: 
وسـائل الشـیعه. حاال او اصـًا کتاب ها را هم 
نمی شناسـد، ولـی می گویـد: منبعش ضعیف 
اسـت یا مثًا باید گوینده اش مشـخص شود!

پیـدا کـردن منبـع و دقت در درسـتی حدیث 
کار خوبـی اسـت، ولـی ایـن آقـا مشـکلش 
جـای دیگـری اسـت. او اگـر هـر سـال هم 
بـه مشـهد بـرود، باز یـك مشـکل دارد و آن 
نکـرده  امامـش  تسـلیم  را  این کـه خـودش 
اسـت. اگر تسـلیم باشـیم، امام و حرف او 
را راحـت می پذیریم و دشـمنانش را هرگز 

نمی کنیم: قبـول 
ُِّموَن ِلَْمرِنَا اْلِخُذوَن   ِشیَعتُنَا الُْمَسل

بَِقْولِنَا الُْمَخالُِفوَن ِلَْعَدائِنَا َفَمْن لَْم یَُکْن
 َکَذلَِك َفَلیَْس مِنَّا 

امام رضا : شیعیان ما تسلیم اوامر ما و 
پیرو گفتار ما و 
مخالف دشمنان 

ما هستند، پس هر 
کس چنین نباشد، 

از ما نیست.

کاریکاتور این هفته: 

اشرافی گری 

مسئوالن و

 فاصله طبقاتی

مــن و تــو قــرآن می خوانیــم و تدبــر 
ــم و  ــر یابی ــان تذک ــا در قلب م ــم ت می کنی
هدایــت شــویم. حــاال اگــر پیامبــر اعظــم 
ــد،  ــاوت کن ــا ت ــرای م ــرآن را ب ــن ق ای
ــن  ــور می شــود. همی ــی ن ــور عل دیگــر ن
ــن  ــه ای ــه بزرگــی اش ب ــا هم ــر ب پیامب
ــن و  ــل م ــد مث ــاز دارد و بای ــرآن نی ق
تــو بــه آن چنــگ بزنــد تــا در صــراط 

ــد:  مســتقیم رشــد کن
َفاْسَتْمِسْک ِبالَّذی أُوِحَی إِلَْیَک إِنََّک 

َعلی  ِصاٍط ُمْسَتقیٍم1
پــس بــه آنچــه بــر تــو وحــی شــده اســت، چنــگ 

بــزن )و بــه آن پــای بنــد بــاش( کــه تــو
 بر راهی راست قرار داری.

نکتــه عجیبــی اســت! قــرآن نــه تنهــا به من 
و تــو کمــك می کنــد تــا هدایــت شــویم، 
ــد  ــتگیری می کن ــم دس ــر را ه ــه پیامب بلک
ــد و  ــدم بمان ــت ق ــت ثاب ــا در راه راس ت
بهتــر و ســریع تر از قبــل رشــد کنــد. 
ــت  ــرا اهل بی ــه چ ــم ک ــاال می فهمی ح
از  و  می خواندنــد  قــرآن  این قــدر 
و  می گرفتنــد.  کمــك  آن 
ــرا  ــه چ ــم ک ــاال می فهمی ح
ــر« و  ــل اکب ــرآن را »ثق ق
اهل بیــت را »ثقــل اصغــر« 

2 می نامــد. 

خودی های اهل بیت )34( 

اهل محبت یا تسلیم؟

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )6(

وظیفه چهارم: پیامبر هم باید به 
تو بچسبد!

داشته ها و نداشته ها

1. سوره زخرف، آیه ۴۳
2. تفسیر القمی، ج 1، ص: ۳
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