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یادیاران

سـلمان گفـت: »15 سـال اسـت اینجایـی و از زن و بچـه ات خبـر نـداری. فکـر می کنی همسـرت 
به پـای تـو نشسـته و هنـوز ازدواج نکرده؟ بهتر اسـت با یک دختـر عراقـی ازدواج کنی و همین جا 

بمانـی. درجـه باالیـی بـه تو می دهنـد و می توانـی در ارتـش عراق خدمـت کنی.«

کله ام داغ شـد. داخل سـاختمان آمدم و به نماز ایسـتادم. به این نتیجه رسـیدم 
کـه پیشـنهادش بایـد از رده هـای باال باشـد. دو حالت داشـت؛ اگر جـدی بود و 

مـن رضایـت مـی دادم، نمی دانسـتم بعـد از ایـن 15 سـال که مقاومـت کردم 
چـه جوابـی به مـردم ایران بدهـم! حالت دوم ایـن بود که بـرای بهره گیری 
تبلیغاتـی و سیاسـی این پیشـنهاد را می کننـد و بعد از اتمام کارشـان، مثل 

کهنـه استفاده شـده مـرا دور می اندازند.

 بهتـر دیـدم کـه در زندان های عراق بمانم و بپوسـم، ولـی موافقت نکنم. 
اگـر می پذیرفتـم، فـردای قیامت جـواب امـام خمینی را چـه می دادم 

که بعد از 15 سـال اسـارت و سـختی، زیر قولم زدم.
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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 

منبع: کتاب »6410«

شهید حسین لشگری، معروف به سید االسراء

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش استفتائات جدید )تیرماه98(

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r )امام خامنه ای، 1392/08/29(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. 

 یکی از خصوصیات اســـتکبار، فریبگری و رفتار منافقانه اســـت؛ جنایات شـــان را ســـعی 
می کنند در لباس خدمت نشـــان بدهند! همیـــن دو بمبی که در هیروشـــیما و ناکازاکی 
منفجـــر شـــد؛ وقتـــی آمریکایی ها عذرخواهـــی می کنند، بـــه این صـــورت می گویند 
که اگر مـــا آمریکایی ها ایـــن بمب هـــا را نمی انداختیـــم، جنگ ادامه پیـــدا می کرد؛ 
آنوقـــت دومیلیون کشـــته می شـــدند؛ بنابراین ما خدمـــت کردیم که ایـــن بمب ها را 

ختیم! ندا ا

 در حالی کـــه چهار ماه قبـــل از آن، هیتلر 
خودکشـــی  بود  جنگ  اصلـــی  رکن  که 

کـــرده بـــود؛ دو روز قبـــل از او هم 
موسولینی دســـتگیر شده بود و جنگ 
ژاپن  بـــود؛  کرده  پیدا  خاتمـــه  عماًل 
هم از دو مـــاه قبل اعـــالم کرده بود 

وجود  جنگی  اســـت؛  تســـلیم  آماده  که 
نداشـــت اما ایـــن بمب ها منفجر شـــد. 

؟ ا چر

 چون این بمب ها ســـاخته شـــده بود، 
باید یـــک جایی آزمایش می شـــد؛ کجـــا آزمایش 

کننـــد؟ بهترین فرصـــت، این بـــود که بـــه بهانه 
ببرند روی ســـر  را  ایـــن بمب ها  جنگ 

مـــردم بیگناه هیروشـــیما و ناکازاکی 
بیندازنـــد تـــا معلوم بشـــود که آیا 

نه! یـــا  می کند  عمل  درســـت 

سید االسراء

هفته   20
1 3 9 8 سال 
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

توجیه منافقانه
کالم والیت

احکام اشتباهی

جایـی حکـم یا فتوایـی را به اشـتباه 

نقـل کرده

 واجـب اسـت در صورتـی کـه امـکان دارد، 

اشـتباه خـود را اصـالح کنـد.

احکام



در محضر قرآن

ارسال تصاویر شما: sangaremahalle@chmail.irدر قاب صتویر

این خانم هایی که صبح تا شب در 
خیابان هستند و هر دفعه یک بهانه 
دارند، حواس شان را جمع کنند. یک 
روز به اسم خرید، یک روز به اسم 

گردش با دوستان و یک روز هم برای 
کار! چه خبر است؟ مگر زن چقدر 
می  تواند از محل اصلی زندگی و 

کارش که خانه است فاصله بگیرد؟ 
اصاًل چه مقدار کار بیرون برای او 
پسندیده است که این قدر از خانه 
فراری است؟ باور کنید این همه 
حضور جسم زن در محیط های 

مردانه به نفع هیچ کس نیست. مگر 
نشنیده ایم که امام کاظم فرمودند:

َل يَْنَبِغي لِلَْمْرأَِة أَْن َتِْشَ ِف َوَسِط الطَِّريِق

َو لَِكنََّها َتِْش إَِل َجانِِب الَْحائِِط 

شایسته نیست که زن از وسط 
مسیر راه برود، بلکه شایسته است 

که از کناره ها حرکت کند.

نقش زن، بسیار ظریف است. قرار 
نیست همه جا جسم او حضور 

داشته باشد. بلکه می تواند با روح 
بزرگ خود به طور نامرئی، 
بسیار تأثیرگذار باشد؛ چه 

در خیابان چه در هر 
جای دیگر.

سیر نجومی
 افزایش 
اجاره خانه

کاریکاتور
 این هفته:

برود.  جلو  این قدر  نامشروع  رابطه  در  امروزی  جامعه  داده  اجازه  که  است  خیلی صبور  خدا 
مردم این روزگار به رابطه حرام زن و مرد هم بسنده نکردند و به هم جنس بازی روی آوردند. 
تا جایی که آن را هم قانونی کردند و حاال به فکر رابطه جنسی با حیوانات و چیزهای دیگرند. 

چه افتضاح!

کافی است داستان قوم لوط را بخوانند که آن ها هم چنین کردند و حتی نگاه 
حرام  شان را از مهمانان او برنداشتند. آن وقت بود که خدای منتقم، انتقام 

بدی از آن ها گرفت:

َو لََقْد راَوُدوُه َعْن َضْيِفِه َفطََمْسنا أَْعُيَنُهْم َفُذوُقوا َعذايب  َو نُُذِر 

)مـردم( از لوط خواسـتند میهمانانـش را )برای گناه( در اختیارشـان 
بگـذارد ولـی مـا چشمانشـان را نابینـا و محـو کردیـم )و گفتیـم:( 

بچشـید عـذاب و انذارهـای مرا!

خودمان را حفظ کنیم و برای انتقام الهی از فاسدان و مفسدان جنسی آماده 
باشیم. شاید این بار خدا بخواهد به دست ما انتقام بگیرد!

در محضر اهل یبت

یک نگاه چپ!

راوی: حجت االسالم حاج شیخ علی بهجت، به نقل از آیت اهلل بهجت
منبع: تبیان / آیت اهلل سید ابوالقاسم موسوی خویی

1( امام خامنه ای، 1369/09/05

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زنان و فرار از خیابان
خانواده مقاومتی )102(  ــدی  ــاده جـ ــی در درس فوق العـ ــای خویـ ــوم آقـ مرحـ

ـــد.  ـــدیدی می کنن ـــب ش ـــی ت ـــای خوی ـــار آق ـــد. یک ب بودن
ـــد  ـــه بخورن ـــود ک ـــاال دارو نب ـــل ح ـــه مث ـــم ک ـــا ه آن روزه
ـــان  ـــه خودش ـــال ب ـــان در آن ح ـــوند. ایش ـــوب ش و زود خ
ـــم،  ـــم و بفهم ـــر کن ـــم فک ـــروم، نمی توان ـــر ب ـــد: »اگ می گوین
فقـــط درس را در حافظـــه ضبـــط می کنـــم و بعـــد کـــه 
ـــان  ـــم.« ایش ـــر درس را می نویس ـــد، تقری ـــر ش ـــم بهت حال

ـــر  ـــد تقری ـــد و بع ـــن کار را می کنن همی
ـــتاد  ـــه اس ـــند و ب درس را می نویس
می دهنـــد کـــه اگـــر اشـــکالی 
داشـــت، برطـــرف کننـــد. مرحـــوم 
آقـــای غـــروی گفتـــه بودنـــد: 
»وقتـــی متـــن را خوانـــدم، انـــگار 
ـــده  ـــوت گرفته ش ـــط ص ـــا ضب ـــه ب ک
بـــود! کوچک تریـــن جاافتادگـــی و 

ـــت.« ـــکالی نداش اش

سوره مبارکه قمر 
آیه 37

ضبط صـــوت

یاد خدا را فراموش نکنید

ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای

  masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت »علیرضـــا موحـــد دانـــش«، فرمانـــده جـــوان تیـــپ 10 سیدالشـــهداء، شـــهادت »ســـید عـــارف حســـین 
حســـینی« رهبـــر شـــیعیان پاکســـتان توســـط گروهـــک ســـپاه صحابـــه، شـــهادت ســـید حســـن آیـــت، شـــهادت خلبـــان »عبـــاس بابایـــی«، 
ـــه  ـــه ب ـــح، حمل ـــرارگاه فت ـــده ق ـــور«، فرمان ـــی ردانی پ ـــالم »مصطف ـــهادت حجت االس ـــش، ش ـــی ارت ـــروی هوای ـــی نی ـــاون عملیات مع
ســـفارت، گروگان گیـــری و شـــهادت دیپلمات هـــای کشـــورمان در مـــزار شـــریف افغانســـتان توســـط گروهـــک طالبـــان - روز 

خبرنـــگار، شـــهادت حضـــرت امـــام محمـــد باقـــر بـــه دســـِت هشـــام بـــن عبدالملـــک اَُمـــوی، قرارگــــرفته اســــت. 
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حکایت خوبان

شــما بایــد خــدا را فرامــوش نکنیــد، بــه یــاد خدا باشــید، 
ــه خــدا تــوکل کنیــد و از دســتورات او الهــام بگیریــد.  ب
ایــن، روح مطلــب اســت. آن چیــزی کــه شــما را از همــه 
تشــکیالت علی الظاهــر مردمــی در کشــورهای دیگــر 
ــه  ــه شــما را ب ــن اســت. آنچــه ک ــد، همی ــاز می کن ممت
ایــن حــد از کارایــی می رســاند، همیــن یــاد خداســت.

به خصــوص شــما جوانــان، یــاد خــدا را هرگــز از دســت 
ندهیــد؛ خودتــان را بــا خــدا مأنــوس کنید. شــما جوانید؛ 
دل هــا و روح هــای شــما، پاک و مطهر اســت. شــما آلوده 

ــادی  ــی م ــن زندگ ــارف ای ــه زخ ب
کســانی  شــما  نشــده اید. 

و  روح هــا  کــه  هســتید 
دل هایتــان، بــرای پرتوگیــری 
از انــوار الهــی آمــاده اســت؛ 
ایــن را قــدر بدانیــد و بــرای 

ــد. ــظ کنی ــان حف خودت

اکر تشکیالیت
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