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مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

»گاهـی بـرای این کـه یـک تذکـر اخالقـی 

بـه فرزنـدم بدهـم، یـک مـاه زمینه سـازی و 

. یزی  می کنـم« مه ر نا بر

بـا گسـترش دامنـه انقـاب و تظاهـرات مردمی در شـهرهای مختلـف، دولت 
آمـوزگار مجبـور بـه اسـتعفا شـد و محمدرضـا شـاه، شـریف امامـی را مأمـور 
تشـکیل کابینـه کـرد. رژیـم شـاه بـا ایـن تغییـر و تحول و اعام سیاسـت آشـتی 
ملـی و احتـرام بـه روحانیـت، سـعی داشـت اوضاع را کنتـرل کرده و از خشـم و 
نفـرت عمومـی بکاهـد؛ امـا امام خمینـی طی پیامـی خطاب به ملـت ایران 
نقشـه رژیـم شـاه را برمـال کرد. بـه ایـن ترتیـب راه پیمایی عظیـم بعـد از نماز 
عیـد فطـر روز 13 شـهریور 1357 و هم چنیـن روز 16 شـهریور شـکل گرفـت. 
تظاهـرات 16 شـهریور مقدمـه ای بـرای راه پیمایـی 17 شـهریور بـود. در تهـران 
اعـام حکومت نظامـی شـد؛ امـا مـردم در میـدان ژالـه )شـهدای کنونـی( تجمع 
کردنـد. دژخیمـان شـاه کـه مقاومت مـردم را می دیدنـد، با مسلسـل و تفنگ 

مـردم را هدف قـرار داده و به شـهادت 
رساندند.

لکـه  حادثـه  ایـن 
ننگی بر پیشـانی رژیم 
بود  پهلـوی  منحوس 

کـه به جمعه سـیاه 
شـده  نام گـذاری 

. ست ا
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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 

           جمعه سیاه

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

وقوع جمعه سیاه و كشتار بی رحمانه مردم در میدان ژاله تهران توسط مأموران شاهنشاهی )1357 ش(

احکام
می خواهــد روز عید قربان، در راه خدا قربانی کند. 

باید بداند که ذبح حیوان 5 شــرط دارد:
1. قصاب مســلمان باشــد. - 2. با چیزی ببرند که از آهن باشد، مگر آن که 

پیدا نشود.
3. هنگام ســر بریدن جلوی بدن حیوان رو به قبله باشــد.- 4. به نیت سر 

بریدن »بســم اهلل« بگوید.- 5. حیوان پس از ســر بریدن حرکتی بکند که معلوم 
شود زنده بوده است.

 
 

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

هفته 25   
1 3 9 5 سال 

هفته  25
1 3 9 5 سال 

به  دری  و  آمدیم  دیگر.  است  شانس 
در  هنگفت  جایزه ای  و  خورد  تخته ای 
به  بادآورده ای  پول  یا  شدی.  برنده  بانک 
تو به ارث رسید. هیچ از خود پرسیده ای 
که اگر پول بسیار زیادی داشتی، دیگر چه 

نیازی به کار کردن بود؟
نابود  را  کشور  تولید  تنبلی  فرهنگ 
اما  وابسته.  را  کشور  اقتصاد  و  می کند 
بدتر از همه این است که همین فرهنگ 
تنبلی تبدیل به یک ارزش در میان مردم 
شود؛ این که آدم ها فکر کنند خوش بختی 
مثل  بیش تر.  درآمد  کم تر،  زحمت  یعنی 
همین هایی که به دنبال سرمایه ای هستند تا 
در بانکی سرمایه گذاری کنند و از سود آن 
امرارمعاش. مثل همه آن بازنشسته هایی که 
رسیده،  پیری  زمان  که  حاال  می کنند  فکر 

دیگر کار و تاش بس است. مثل...
طبیعتًا به کسی که کار می کند، دستمزد 
پول  مسلمان  یک  برای  ولی  می دهند  هم 
باید  نیست.  کردن  کار  هدف  درآوردن 

زحمت کشید و نان بازو خورد.

نان بازویمان را بخوریمخودزنی های ایرانی ها

در مسری هبشت

سـیدبن طاووس در جمـال االسـبوع از بـرای 
هریـک از ائمـه نمـازی بـا دعا ذکـر نموده 
از جملـه نمـاز امام باقر علیه السـام؛ دو رکعت 
اسـت در هـر رکعـت »حمـد« یـک مرتبـه و 

صد سـپس 
ُه َو  ِه َو الَ إِلَـَه إاِلَّ اللّـَ ِه َو الَْحْمـُد لِلّـَ مرتبـه »ُسـْبَحاَن اللّـَ

ُه أَكْـرَبُ«. اللّـَ

دعـای مختصـری هـم دارد؛ خوب اسـت برای 
ابـراز ارادت هم کـه شـده ایـن دو رکعـت بـه 

به جا آوریـم. هـم  حضرت امام باقـر  سـبک 
در مفاتیح الجنـان می توانیـد متـن دعـا را پیـدا 

. کنید

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. 

             پنج شرط ذبح حالل

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

در فرانسه زنی را به خاطر حجاب جریمه کرده اند، برخی آن ظلم 
را با گشت ارشاد مقایسه کردند! سعید عبدولی مدال آورد و خواست 

ریاکارش  عده ای  برساند،  حرم  مدافعان  قافله  به  را  خودش 
به  را  ایران  به  آمریکا  ظلم  جوانانی  هم  حاال  و  خواندند! 

تصویر کشیده اند، دیگرانی نگران بیت المال شده اند و 
آنان را غارت گر دانسته اند!

خودباختگی!  این همه  سر  بر  خاک 
خودمان  تا  باشد  حق  اهل  یکی  است  کافی 

به جانش بیفتیم. آیا کسی نیست بگوید که 
چرا این همه ظلم به حجاب و مدافعان 

حرم و مظلومان بی گناه را تابه حال 
ندیده بودید؟ حاال اگر کسی آمد و 
را  چنان ضعف هایش  کرد،  تاشی 
بزرگ می کنید که انگار هیچ قوتی 

نداشته؟ واقعاً که!
باید گفت  را  بدی ها 
شنید.  باید  هم  خوب  و 
اما در بیان این ها هم باید 
انصاف داشت. ما به اندازه 
دیگر  داریم،  دشمن  کافی 

خودزنی نکنیم لطفاً!

مربی صبور

14 شهریور 136۰- شهادت آیت اهلل علی قدوسی دادستان کل انقاب 
اسامی بر اثر انفجار بمب در دادستانی.

نمازی به سبک حضرت باقر



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
                بدتر از عربستان

به مناسبت سال گرد حج خونین
بیش   عربستان  با  که  ماست  اشتباه  این 
این  واقعیتش  می کنیم.  دشمنی  آمریکا  از 
است که این یک انحراف است. آمریکا کجا 
جرثومه  آمریکا  کجا؟  داعش  و  عربستان  و 
اما  است،  شیطان  از  بدتر  بلکه  و  شیطان 
عربستان با همه جنایاتش، بازی گر و بازی چه 

است.
حاال ادعای مسلمانی دارد؟ باشد! عربستان 
و وهابیت از همان وقتی که پشت به اهل بیت 
کردند، از اسالم خارج شدند و برای همین، 
حساب شان از برادران اهل سنت که محبت 

اهل بیت دارند، جداست.
حتی  ماست.  برای  زنگ خطری  این  اما 
مواظب  باید  شده ایم،  بد  خیلی  هم  اگر 
نکنیم  پشت  اهل ّبیت  به  هیچ وقت  باشیم 
که نتیجه اش خارج شدن از اسالم است. 

چیزی مثل عربستان یا بدتر از آن:

َمْن َرِغَب َعنَّا لَْيَس ِمنَّا َو َمْن لَْم يَكُْن َمَعَنا َفلَْيَس ِمَن 

اْلِْسَلِم ِف َشْ ء 

امام سجاد؟ع؟: هرکس 
روی گردان  ما  از 
باشد، از ما نیست 
با  هرکس  و 
از  نباشد،  ما 
اسالم بهره ای 

نبرده است.

الگوی کامل تالش و مبارزه
ایـن بزرگوار که حدود هجده سـال دوران امامت شـان طول کشـید، 
الگـوی کامـل تـاش و مبـارزه و مجاهـدت خسـتگی ناپذیر و پُـر از 
مشـکات برای اشـاعه دیـن و کلمه  حـق و راه انداختـن جریان فکری 
درسـت در دنیـای آن روز بودنـد. هدفی که امـروز ملت ایـران برای آن 
تـاش می کنـد - یعنـی زنده کردن سـخن حـق در دنیای مـاّدی و منحط و 
گم راه کننـده و غـرق در فسـاد - کاری اسـت کـه امـام باقـر  یک تنـه به 
کمـک معـدودی از اصحـاب خـود، در دنیای بـزرگ آن روز اسـام انجام 

می داد.
یعنـی  باقـر،  امـام  یـاد 

حیات  سـر برآوردن  یـاد 
اصیـل  جریـان  دوبـاره  
بـا  مقابلـه   در  اسـامی 

تحریف هـا و مسـخ هایی 
کـه انجـام گرفتـه بـود.

سریع ولی با شور و حال
ــال  ــم ح ــس ه ــد. پ ــت می کن ــه حرک ــوِی هم ــه جل ــی ک ــی کس ــام یعن ام

ــوی را. ــراد ق ــال اف ــم ح ــد، ه ــان را می بین ضعیف
اصــًا مــا در برخــورد بــا خودمــان هــم بایــد همین گونــه رفتــار کنیم؛ چه رســد 
بــه دیگــران! مثــًا آن جایــی کــه حــال پرداختن بــه مســتحبات را نداریــم، نباید 
بــا اصــرار بــه مســتحبات،  کاری کنیــم کــه دیگــر از هــر چــه عمل مســتحبی 
ــاز  ــی نم ــدر آرام و طوالن ــد آن ق ــم نبای ــت ه ــام جماع ــویم! ام ــت، زده ش اس
بخوانــد کــه آخــر نمــاز مجبــور شــود  چنــان بلنــد تکبیــر بگویــد تــا خــواِب 

ــد  ــرد و بع ــان بپ جوان
از نمــاز بــه خاطــر 
چنــد  کمــردرد 

ــی  ــا راه ــر از پیرمرده نف
ــاز  ــوند! نم ــتان ش بیمارس
بایــد ســریع خوانده شــود 

تــا همــه بــا شــور 
آن  در  حــال  و 

ــد. ــور یابن حض
                 منع سوءاستفاده از موقعیت

ــی  ــی ام به هــم خــورد ول در بحبوحــه انقــاب، یک کمــی وضــع مال
ــد  ــن نروی ــکای م ــه ات ــه کــرد کــه »ب ــک توصی ــن ی ــه م ــدرم ب پ
یــک جایــی خودتــان را معرفــی کنیــد و بگوییــد مــن پســر فالنــی 

هســتم.« پــدر می گفتنــد اصــًا شــما 
بی جــا می کنیــد کــه وارد کارهــای 
دولتــی بشــوید! چــون هرجــا برویــد 
روی  طالقانــی  خانــواده  نشــان 

فکــر  و  اســت  پیشــانی تان 
پســر  چــون  کــه  می کننــد 

ــه  ــد ب ــتید، بای ــی هس طالقان
شما باج داده شود.

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 13۶8/4/19 و 1388/09/4  

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــک طــرح مناســبتی ای ــد ی ــی توانی ــن بخــش م • در ای
در تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعات:ســالروز ازدواج حضــرت علــی  و حضــرت 
ــر انفجــار بمــب در  ــر اث زهــرا ، شــهادت آیــت اهلل علــی قدوســی دادســتان کل انقــالب اســالمی ب
ــوران  ــه تهــران توســط مأم ــدان ژال ــه مــردم در می ــوع جمعــه ســیاه و کشــتار بی رحمان دادســتانی، وق
ــه خــدا در حــرم امــن الهــی توســط وهابیــان ســعودی،  ــر خان شاهنشــاهی، شــهادت بیــش از 400 زائ
شــهادت حضــرت امــام محمدباقــر  بــه دســِت هشــام بن عبدالملک اَُمــوی، درگذشــت عالــم مجاهــد 

ــران قرارگرفتــه اســت. ــه ته ــن امام جمع ــي« اولی ــود طالقان ــید محم ــت اهلل »س ــارز آی مب

کاریکاتور این هفته:
کاالی قاچاق را باید آتش زد

اگـر قاعـده را ندانیـم، همـه بحث هـا بـه 
دادوبیـداد  و جـز  می شـود  تبدیـل  جـدل 
فایـده ای نخواهـد داشـت. مثـًا در قضیـه 
دوسـتان و دشـمنان ایـران، هنـوز برخی 
نمی داننـد کـه واقعـًا بـا چه کسـی باید 
دسـت دوسـتی داد و بـا چه کسـی باید 
دشـمنی کرد؟ از آمریـکا و انگلیس گرفته 

تا روسـیه و سـوریه.
طبـق سـوره کافـرون، مـا در بندگـی کردن 
خـدا و سـبک زندگـی خدایـی نه با کسـی 
کنـار می آییـم و نـه اصـًا مذاکـره می کنیم. 
امـا بر سـر دوسـتی ها و دشـمنی ها، نگاه 
می کنیـم ببینیـم چـه کسـی بـا مـا سـر 
جنـگ دارد. آن وقـت اسـت کـه خط کـش 
جنـگ  اهـل  مقابـل  در  و  می گذاریـم 

می ایسـتیم:
يِن...  ُه َعِن الَّذيَن لَـْم يُقاتِلُوكُْم ِف الدِّ ال يَْنهاكُـُم اللّـَ

يِن...  ـا يَْنهاكُـُم اللَُّه َعِن الَّذيـَن قاتَلُوكُْم ِف الدِّ إمِنَّ

خداونـد شـما را از دوسـتی با کسـانی 
کـه در امـر دیـن بـا شـما بـه کارزار 
برنخاسـته اند، بـاز نمـی دارد... خداوند 
شـما را فقط از دوسـتی با کسـانی نهی 
می کنـد کـه در امر دیـن با شـما پیکار 

کرده انـد...

در محضر اهل یبت؟مهع؟
برای دولتی ها

سوره مبارکه 
ممتحنه ،
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درگذشت عالم مجاهد مبارز آیت  الَل 
»سید محمود طالقانی« اولین امام جمعه 

تهران )1358 ش(

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون 
عکـس بگیــــریـــد

 و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی 
مســـــجد بـــــه 

@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.


