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می خوام عراقی ها را بترسانم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

اولیـن روز عملیـات خیبـر بـود. از قسـمت جنوبـی جزیـره، بـا یک 

ماشـین داشـتم برمی گشـتم عقب. تـوی راه دیدم یک ماشـین با 

چـراغ روشـن داشـت می آمـد. این طـور راه رفتـن تـوی آن جاده، 

آن هـم روز اول عملیـات، یعنی خودکشـی. جلوی ماشـین را گرفتم. 

راننـده آقـا مهـدی بـود. بهـش گفتـم: »چـرا این جوری مـی روی؟ 

می زنندت هـا!«

گفـت: »می خواهـم بـه بچه هـا روحیـه بدهـم. عراقی هـا را هم 

بترسـانم. می خواهـم کاری کنـم آن هـا فکـر کننـد نیروهای مـان 

زیادند.« خیلـی 
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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 

)کتاب کار باید تشکیالتی باشد، ص 74 و 75(

منبع: خبرگزاری مشرق

شهید مهندس »مهدی باکری«، فرمانده لشکر 31 عاشورا

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:
)صحیفه امام، ج 7، ص 261 - 263(

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. 

ایـــن علـــى همه چیـــز اســـت. یعنـــى در همـــه ابعـــاد انســـانیت درجه یـــک 

ـــت  ـــد؛ و خاصی ـــک می کنن ـــه او نزدی ـــان را ب ـــه اى خودش ـــر طایف ـــذا ه ـــت؛ وله اس

ـــى دارد.  ـــور واف ـــه ط ـــکارها را ب ـــدرت ورزش ـــت ق ـــم دارد. خاصی ـــه را ه ـــر طبق ه

ـــت!  ـــوده اس ـــن ب ـــه آه ـــل اینک ـــان مث ـــازوى ایش ـــن ب ـــرت ای ـــه حض ـــد ک مى گوین

و قدرت هایـــى هـــم در شمشـــیرزنى بـــه کار می بـــرده اســـت کـــه ضربت هـــای 

علـــى را می گوینـــد کـــه »یکـــى بـــوده«. از ایـــن طـــرف کـــه مـــی زده دو تـــا 

می کـــرده؛ از این طـــرف هـــم کـــه مـــی زده دو تـــا 

ـــیم. در  ـــع او باش ـــد تاب ـــه بای ـــا هم ـــرده... م می ک

عبـــادت، فـــوق همـــه عبادت کننـــدگان هســـت؛ 

ـــت، در  ـــا هس ـــه زاهده ـــوق هم ـــد، ف در زه

جنـــگ، فـــوق همـــه جنگجویـــان هســـت؛ 

ــدان  ــه قدرتمنـ ــوق همـ ــدرت، فـ در قـ

ـــت  ـــه اى اس ـــک اعجوب ـــن ی ـــت؛ و ای هس

ـــم  ـــا ه ـــاد ب ـــن متض ـــا بی ـــع، م ـــه جم ک

ـــت. ـــرده اس ک

می خوام عراقی ها را بترسانم
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

همه باید تابع او باشیم
کالم امام

پرهیز از تبلیغات قبل از اتقان کار
یـک نکتـه دیگـر اینکـه خیلـی تبلیـغ نکنیـد، تابلـو یـک جاهایـی خیلـی خـوب و مفیـد نیسـت و یک 

جاهایـی مضـر اسـت. من همیشـه از قدیـم مخالفم با کسـانی که وقتـی می خواهند یک بنایی درسـت 

کننـد قبـل از آنکـه کمتریـن کاری انجـام دهند، اول سـفارش می کنند و یـک تابلو می زننـد! من می گویم 

کار را تمـام کنیـد، حـاال اگـر 

زدیـد اشـکال ندارد. 

اکر تشکیالیت



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

هر چقدر در روایات بر حقوق مرد تاکید شده 

که زن ها حواس شان باشد و حق مردشان را ادا 

کنند، بر احسان به زن اصرار کرده اند تا مردها 

حواس شان باشد و از قدرتی که خدا در خانواده 

برایشان قرار داده سوءاستفاده نکنند. 

روزی امام صادق دختری را به عقد پسرشان 

اسماعیل درآوردند و به او فرمودند: به همسرت 

احسان کن. اسماعیل پرسید: چگونه؟ امام 

پاسخ دادند: که غذا و لباس برایش فراهم کن و 

اگر اشتباه کرد او را ببخش.1  پیامبر اعظم در 

این باره می فرمایند:

أَْوَصاِن َجرْبَئِيُل ِبالَْمْرأَِة َحتَّى ظََنْنُت أَنَُّه َل يَْنَبِغي 
طََلُقَها إِلَّ ِمْن َفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة 2

جبرئیل آن قدر مرا )به احسان به( زن توصیه 

کرد که گمان کردم جز برای گناه آشکار 

)ناموسی( شایسته نیست که طالق داده شود.

پدر من زنی داشت که آن زن پدرم را اذیت 

می کرد. اما پدر او را می بخشید 

و بر او سخت نمی گرفت.

کاریکاتور این هفته:
بازی با جان 

مسلمانان به 

سبک ترامپ 

جنایت تروریستی 

نیوزلند

بدتریـن خبـر بـرای انسـانی کـه خیلـی زود بـا ایـن دنیـای زودگذر انـس می گیرد آن اسـت کـه بفهمـد او را از 

مأنـوس و محبوبـش جـدا خواهنـد کـرد و به سـرای دیگـری خواهند بـرد. آن وقت همـه کارهـای جاهالنه ای 

کـه در ایـن دنیـا می کـرده جلـوی چشـمش می آید و همـه قواعـدی که خیـال می کرده تـا ابد جاودانه اسـت، 

بـه هـم می ریـزد. اگـر تـا به حـال بـرای آبـروداری اش دختـران بي گنـاه را زنده به گـور می کـرده و خم بـه ابرو 

نمـی آورده، اگـر تـا بـه حـال بـه راحتی ظلـم می کـرده و نگران نتیجـه اش نبـوده، اگر تا به حـال ابر و بـاد و مه 

و خورشـید و فلـک را در اختیـار خـود می دیـده... بایـد بداند کـه همه این ها عوض می شـود!

نـه خورشـیِد روشـنی بخش همیشـه روشـنی می دهد و نـه دریـای آتش خاموش کن، سـرد 

و خامـوش می مانـد. همـه قواعـد بـه هـم می ریـزد و قیامـت برپا می شـود تا یـک اتفاق 

مهـم روی دهد:

َعلَِمْت نَْفٌس ما أَْحَضَْت
هر کسى دستاورد خویش )از عقاید، عالیق و رفتارها( 

را حاضر مى یابد و از آن آگاه مى شود.

خود را آماده کنیم برای آن روز...

در محضر اهل یبت
روز سخت آگاهی

منبع: تارنمای تبیان

آیت اهلل جوادی آملی

آغاز عملیات فتح المبین )2 فرودین، 1361 ش(

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

احسان به زن
خانواده مقاومتی )82( 

2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 1170. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 170

ــن  ــم ای ــر ه ــرد، در قب ــازی ک ــن ب ــای دی ــا الفب ــا ب ــی در دنی ــر کس  اگ

الفبــا یــادش نمی آیــد تــا بگویــد خدایــش، کتــاب آســمانی و امامــش 

کیســت. بایــد توجــه داشــت کــه در قبــر مشــکالت علمــی را از ما ســؤال 

ــن چیزهــا در  ــد. بهتری ــن را ســؤال می کنن ــای دی ــه الفب ــد، بلک نمی کنن

موقــع تحویــل، خوانــدن ایــن دعــا، بــا توجــه به معنــی اســت: »یــا مقلّب 

القلــوب و البصــار یــا مدبّــر الّیــل و الّنهــار یــا محــوّل الحــول و الحــوال، حــوّل حالنــا الی احســن 

الحــال«. ای خدایــی کــه همه چیــز در دســت تــو اســت، ســال خوشــی بــه 

همــه مــا عنایــت فرمــا.

در لحظــه تحویــل ســال بایــد بــه ایــن نکتــه توجه 

کنیــم کــه خودمــان به دور شــمس دیــن و قرآن 

و اهل بیــت بچرخیــم، نــه این کــه تنهــا بــه 

ایــن اکتفــا کنیــم کــه زمیــن بــه دور خورشــید 

ــود  ــر به خودی خ ــن ام ــرا ای ــد؛ زی بچرخ

ــت. بلوغ نیس

سوره مبارکه تکویر
 آیه 1۴

بهترین عمل در موقع تحویل سال

عملیات فتح المبین

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

ـــه  ـــت اســـد ب ـــه بن ـــه و ورود فاطم ـــوار کعب ـــه «، شـــكافته شـــدن دی ـــی، جواداالئم ـــام محمدتق ـــوع: والدت »ام ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــم ســـفاك  ـــزدوران رژی ـــل ســـال، تهاجـــم م «، تحوی ـــی ـــام عل ـــن ام ـــالد پیشـــوای اول مســـلمانان »امیرالمؤمنی ـــه خـــدا، می داخـــل خان

ـــه مدرســـه فیضیـــه در قـــم، وفـــات عقیلـــه  بنی هاشـــم، ام المصائـــب »حضـــرت زینـــب کبـــری« قرارگــــرفته اســــت.  پهلـــوی ب

حکایت خوبان

زمسـتان 1360 بـود کـه رزمندگان مشـغول طراحی عملیاتـی بزرگ علیه 

دشـمن بعثـی شـدند. تـا آن موقـع پیروزی هایـی نصیب هـر دو طرف 

شـده بـود امـا سـپاه اسـالم قصـد داشـت تـا در ایـن عملیـات گامـی 

بـزرگ بـردارد. قبـل از شـروع عملیـات، عـراق دو محـور از چهـار محور 

عملیاتـی را تشـخیص داده و بـه آن حملـه کرد. شـرایط سـخت شـده 

بـود. رزمنـدگان پیـش امام رفتند کـه اسـتخاره بگیرند. امـام فرمودند: 

»اگـر تدبیـر کرده ایـد، عمـل کنیـد. اسـتخاره الزم نیسـت.« رزمنـدگان 

« آغاز  سـرانجام بـا خوانـدن دعای کمیـل عملیات را بـا رمز »یا زهـرا

کردنـد. نتایـج عملیـات خیره کننـده بـود. 2500 کیلومتـر از خـاک ایران 

آزاد شـد، 4 لشـکر دشـمن منهـدم شـد و تعـداد زیـادی اسـیر و حدود 

400 تانـک و دیگـر غنایـم نصیـب سـپاه اسـالم شـد. اآلن نیـز اسـالم 

بـه فتح المبینی در عرصـه اقتصادی 

از  بعضـی  دشـمن  دارد.  نیـاز 

تمـام  اگـر  امـا  گرفتـه  را  محورهـا 

طبقـات جامعـه دوشـادوش هـم به 

امـر ولـی جامعـه باشـند، بـا نصرت 

خـدا پیـروزی از آن ماسـت.

ایام ویژه


