شیادیاران

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

در مسری هبشت
ش

نون خشک یا کباب!

عصـر بـود کـه از شناسـایی آمـد .انـگار بـا خاک حمـام کـرده بـود .از غذا پرسـید.
نداشـتیم .یکـی از بچههـا تنـدی رفـت ،از نزدیکـی
شـهر چنـد سـیخ کوبیـده گرفت.

چارهای جز تو ندارم
وب َو نَف ِْسی
إِلَهِی َقلْبِی َم ْح ُج ٌ
ُوب
وب َو َع ْقلِی َم ْغل ٌ
َم ْع ُی ٌ
َو َه َوائِی غَالِ ٌب

کبابهـا را کـه دیـد ،داد زد« :ایـن چیه؟» زد
زیـر بشـقاب و گفـت« :هرچی بسـیجیها
خـوردن ،از همـون بیـار .نیسـت ،نـون
خشـک بیار».

خداى من ،دلم در پردههای ظلمت
پوشیده شده و جانم دچار كاستى
گشته و عقلم مغلوب هواى نفسم
شده و هواى نفسم بر من چیره آمده

منبع:خبرگزاری تابناک
شهید غالمحسین افشردی معروف به حسن باقری

طاعتم اندك و نافرمانیم بسیار و زبانم
اقرار کننده به گناهان است ،چاره من
چیست اى پردهپوش عیبها...

ایام ویژه

َو طَا َع ِتی َقلِ ٌیل َو َم ْع ِص َی ِتی كَ ِثی ٌر َو
ف ِحیلَ ِتی
لِ َسانِی ُم ِق ٌّر بِال ُّذن ِ
ُوب َفكَ ْی َ
وب...
یَا َس َّتا َر الْ ُع ُی ِ

فرار «سید ابوالحسن بنیصدر» رئیسجمهور مخلوع ایران و «مسعود رجوی» سردسته منافقان به فرانسه ( 1360ش)

فرار بنیصدر

عـزل از (جانشـینی) فرماندهـی کل قوا ،خلع از ریاسـت جمهـوری و نهایت ًا نه بزرگ
مـردم بـه او بـا شـرکت پرشـور در انتخاب شـهید رجایی ،مقدمـات فرار ایـن منافق
را کـه توانسـته بـود بـه عالیتریـن مقـام اجرایـی کشـور برسـد ،فراهـم کـرد .او و
رجـوی (سـرکرده منافقیـن) بـا اسـتفاده از عوامل نفوذی خـود در برخـی ارگانها و
بهخصـوص بعضـی پرسـنل نیـروی هوایـی آن زمـان ،به فرانسـه گریختند .فرانسـه
بنیصـدر و رجـوی را تحویـل ایـران نـداد و آنهـا بـرای مبارزه بـا جمهوری
اسلامی ،شـورای مقاومـت تشـکیل دادند؛ شـورایی که بعدهـا در جنگ صدام
علیـه ایـران خیانتهای بیشـماری
نسـبت به ملت ایـران مرتکب شـد؛
امـا ایـن پایـان جنایتهـای منافقین به
ایـران نبـود و آنهـا در حـال حاضر با
کمـک شـیطان بـزرگ بـه فعالیتهای
مخـرب خـود علیـه مـردم و نظـام،
ادامـه میدهنـد.
احکام

سفره شراب

وسط شام عروسی میفهمد که سر سفره جهت رعایت
حال مدعوین ،شراب سرو میکنند!
حتی حق ندارد لحظهای سر این سفره بنشیند ،چه
برسد به آنکه چیزی از آن بخورد.

توضیح المسائل امام ،مسئله 2634

قسمتی از دعای صباح ،مفاتیحالجنان
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 7

اینهمه تذکر؛ چه فایده؟
سفره شراب
اعدام شیخ فضلاهلل نوری ،گناهی عمومی بود
نون خشک یا کباب!
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال ششم  ،شماره پیاپی  | 193هفته دوم مرداد  | 1397قیمت 500 :تومان (اختیاری)

شفافسازی یا شکافسازی؟

با اطمینان باید گفت که اگر شفافسازی در جامعه جا افتاده بود،
وضعیت اختالسها و رانتخواریها و چاپیدن بیتالمال اینقدر اسفناک
نمیشد .چه اشکالی داشت فیش حقوقی مسئوالن که به نمایندگی از مردم به
مسئولیت رسیدهاند و از مال مردم ارتزاق میکنند ،هر ماه منتشر میشد و آن
کارگری که  ۱.۵میلیون تومان حقوق میگیرد ،میفهمید نمایندهاش حق دارد مث ً
ال
ده برابر او حقوق بگیرد یا بیست برابر!
ِ
افشاگری
با همه این احوال ،شفافسازی با شلوغبازی فرق دارد و هر
باسند و بیسندی را نباید شفافسازی دانست .نمون ه اخیرش بازی با آبروی
شخصیتهای رسانهای بود که قبل از مشخص شدن راستها و دروغها در
رسانهها منتشر شد و تأثیری که نباید میگذاشت ،گذاشت.

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که
رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همینجا
و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
هفته
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به هر حال ،از قدیم گفتهاند« :شهر که شلوغ بشه قورباغه هفتتیرکش
میشه» و این خالصه اوضاع نابسامان فرهنگی و اقتصادی ماست که از طرفی
پولها ناجوانمردانه جابهجا میشود و از طرف دیگر هر کس
و ناکسی به خود حق فریادکشی
و دادخواهی میدهد.
آخـرشمیفهمیم
که بایـد از خـودمان
شـروع کنیم؛ نه اینکه
به جای شفافسازی
شکافها را بیفزاییم...

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

همه سیزدهسالگیام

خاطرات اسیر آزادشده ایرانی
			
مؤلف :گلستان جعفریان
				
چاپ 1395
				
 352صفحه

نشر سوره مهر
قطع رقعی
 16000تومان

وزارت امور خارجه و اقتصادمقاومیت

اقتصاد مقاومتی ()1

دیپلماسی خسته
ً
اصلا در تجـارت ،چیـزی مهمتـر از
رابطـه با شـرکای تجاری نیسـت .ایـن را هر
تاجـری میدانـد .بنابرایـن مهمتریـن رکـن
تجاری هر کشـوری ،دسـتگاه دیپلماسـی
آن اسـت کـه روابط آن کشـور را با سـایر
کشـورها و شـرکای تجاری تنظیم میکند.
معلوم اسـت کـه وزارت امـور خارجه
بـه عنـوان رکـن رکیـن دیپلماسـی کشـور،
تأثیـر بهسـزایی در روابـط تجـاری و بـه
طـور خـاص «تقویـت برونگرایـی» کشـور
دارد .هـر جـا اقتصـاد کشـور پویـا و فعـال
میشـود ،حتمـ ًا و یقینـ ًا گامهای مؤثـری در
این وزارتخانه برداشـته شـده اسـت و هر جا
اقتصـاد قفـل میشـود ،یعنی ایـن وزارتخانه
در بـاز کردن شـاهراههای اقتصادی درسـت
عمـل نکرده اسـت.
امـا ایـن جایـگاه مهـم و بدیهـی،
ظاهرا ً توسـط مسـئوالن درک نشـده اسـت!
بـه طـوری کـه در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد
مقاومتـی ،پروژه خاصی بـرای این وزارتخانه
نداریـم؛ یعنـی مـا در سـطح برنامهریـزی
هـم جایـگاه درسـتی بـرای وزارت امور
خارجـه قائل نشـدهایم ،چه برسـد به
اجـرا و عملیات!
بایـد فکـری بـه حـال
ایـن وزارتخانه
خسـته کرد.

در محضر قرآن

کالم والیت

سوره ذاریات 54 ،و 55

اینهمه تذکر؛ چه فایده؟

پیامبری شـغل عجیبی اسـت .نه پـول دارد
و نـه افتخـار دنیایـی .تـازه اگـر قبلـش هـم
امانتدار و راسـتگو و عاقل خوانده میشـدی،
بعد از پیغمبری مجنون و دروغگو و دیوانهات
میخواننـد .نمونـهاش حضـرت نـوح که
 ۹۵۰سـال تبلیغ خدا کرد و هدایتشـدگانش
بـه عـدد سـالهای رسـالتش و بلکـه یکدهم
آن هم نرسـیدند! اینجاسـت که مردم و شاید
خود پیامبـر او را مالمت میکننـد که فایده
اینهمـه تالش چیسـت؟ در حالی کـه خدا
پاسـخ میدهـد و میگویـد :هیـچ تذکـری
بیفایده نیسـت:

َف َت َو َّل َع ْن ُه ْم َفام أَن َْت بِ َل ٍُوم ()54
َو َذكِّ ْر َفإِنَّ ال ِّذكْر ى تَ ْنف َُع الْ ُم ْؤ ِمنی َن ()55

جود بهتر است یا عدالت؟
کسی از علی پرسید :آیا جود بهتر است یا عدالت؟ فرمود :عدل بهتر
است از جود ،به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خود قرار میدهد
ْ
بخشش امور را و
و هر حقی را به ذیحق واقعی خود میرساند ،اما جود و
جریانها را از محل خودشان و مدارشان خارج میکند ...دیگر اینکه عدالت
سائس و ادارهکننده عموم است ،چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی
و اساس مقررات است ،اما جود و بخشش یک حالت استثنایی است که
در موقع خاص کسی به کسی جود میکند و ایثار میکند ...جود و ایثار را
نمیتوان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آنها مقررات و
قانون وضع و آن را اجرا کرد.
جود و ایثار وقتی جود و ایثار است که هیچ قانون و مقررات حتمی و
الزماالجرا نداشته باشد و آدمی صرف ًا به خاطر
کرم و بزرگواری و گذشت و نوع دوستی و
بلکه حیات دوستی جود کند.

پـس از آنـان روی بگـردان ،که تـو درخور
نکوهـش نیسـتی .و پنـد ده ،که مؤمنـان را
پند سـود بخشد.
اگـر اهـل امربهمعـروف و نهیازمنکـر
نبودهایـد فقـط بـه خاطـر اینکـه فکـر
میکردیـد فایـده نـدارد ،بسـم اهلل .این آیه
را زیـاد بخوانیـد بـرای خودتـان.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :شـــهادت «ســـید باقـــر طباطبایینـــژاد» ،فرمانـــده قـــرارگاه تاکتیکـــی

نصــر ،درگذشــت خطیــب وارســته و مجاهــد حجتاالســام «شــیخ محمدتقــی بهلــول گنابــادی»،
ش ــهادت حجتاالسالموالمس ــلمین «س ــید رض ــا كامی ــاب» نماین ــده م ــردم مش ــهد در مجل ــس
توس ــط منافق ــان ،روز بزرگداش ــت ع ــارف ش ــهید «ش ــیخ ش ــهابالدین س ــهروردی» مع ــروف ب ــه
«ش ــیخ اش ــراق» ،درگذش ــت فقی ــه مجاه ــد و پارس ــا آیــتاهلل «می ــرزا عل ــی مش ــكینی» رئی ــس

مجلـــس خبـــرگان رهبـــری و امامجمعـــه قـــم ،وقـــوع حادثـــه جمعـــه خونیـــن مكـــه و شـــهادت
زائـــران خانـــه خـــدا در جریـــان برائـــت از شـــیطان بـــزرگ بـــه دســـت ســـعودیها ،رحلـــت

مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

عبدالرضـــا حســـینی شهرســـتانی»،
قرارگرفتـــه اســـت.

اعدام شیخ فضلاهلل نوری ،گناهی عمومی بود

گاهـی یـك ملـت یـا جماعـت مؤثـری از یـك ملـت مبتلا بـه
گناهـی میشـوند ...ملتـی که در شـهر تهـران ایسـتادند و تماشـا کردند
کـه مجتهـد بزرگی مثل «شـیخ فضلاهلل نـوری» را باالی دار ب ِکشـند و دم
نزدنـد؛ دیدنـد کـه او را بـا اینکـه جـزء بانیـان و بنیانگـذاران و رهبران
مشـروطه بـود ،بـه جـرم اینکـه بـا جریـان انگلیسـی و
غربگـرای مشـروطیت همراهـی نکـرد ،ضـد
مشـروطه قلمـداد کردنـد  -که هنوز هـم یک عده
قلمزنهـا و گویندههـا و نویسـندههای مـا همین
حـرف دروغ بیمبنـای بیمنطـق را نشـخوار و
تکـرار میکننـد  -پنجـاه سـال بعـد چوبـش
را خوردنـد .در همیـن شـهر تهـران مجلـس
مؤسسـانی تشـکیل شـد و
در آنجـا انتقـال سـلطنت و
حکومـت بـه رضاشـاه را
تصویـب کردنـد ...این یک
گنـاه ملـی و عمومـی بود.

چرا باید نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
در تارنمــای masjednama.ir

عالـــم مجاهـــد آیـــتاهلل «ســـید

(امام خامنهای)1389/06/16 ،

حکایت خوبان

کتاب بیست گفتار ،ص  16و 17

شـهید شـیخ فضـلاهلل نـوری با شـم قـوی خـود دسـتهای پنهـان و
مرمـوز دولـت انگلیـس را در غوغـای مشـروطه میدیـد و فریـاد میزد:
«اگـر بنـای مشـروطه بـر حفظ دولت اسلام بـود ،چرا یـک عضوی
از روس پـول میگرفـت و دیگـری از انگلیـس؟»
شـیخ فضـلاهلل نـوری میپرسـید:
«اسلام دنیا را به عدل و شـورا
گرفـت؛ آیـا چـه اتفـاق
افتـاده اسـت کـه امـروز
بایـد دسـتور عـدل مـا از
پاریـس برسـد و نسـخه
شـورای مـا از انگلیـس
بیایـد!»
منبع:روزنامهکیهان
آیتاهلل شیخ فضلاهلل نوری

درمحضراهلیبت

خانواده مقاومتی ( ) 52

ثواب ارتباط با همسر

آنهـا کـه بـه جـای ارتبـاط بـا همسـر
میخواهنـد عبـادت کننـد ،بخواننـد:
زن عطـر فروشـی نـزد پیامبـر اعظـم آمد
و از همسـر خود شـكایتكرد که «شـوهرم
از مـن رویگردان اسـت ».پیامبـر فرمود« :به
او بیشـتر رسـیدگی كن ».عرض كـرد« :برای
او از هیـچ چیـز خوشبویی دریـغ نمیكنم».
رسـول خـدا فرمـود« :اگـر او میدانسـت
برایش چه پاداشـی در روی آوردن به سـوی
تـو اسـت [قطعـ ًا به تـو روی مـیآورد] ».زن
پرسـید« :مگـر بـرای او چه فایـدهای دارد که
بـه مـن توجه کنـد؟» پیامبـر فرمود:

أَ َما إِنَّهُ إِ َذا أَ ْق َب َل اكْ َت َن َفهُ َملَكَانِ َو كَانَ كَالشَّ ا ِه ِر
َس ْی َفهُ ِفی َسبِیلِ اللَّ ِه
ات
ُوب ك ََم یَ َت َح ُّ
َفإِ َذا ُه َو َجا َم َع تَ َح ُّ
ات َع ْنهُ ال ُّذن ُ
َو َر ُق الشَّ َج ِر َفإِ َذا ُه َو ا ْغ َت َس َل ان َْسلَخَ ِم َن ال ُّذنُوب

آنگاه كه او (شوهر) به سوی تو (زن) روی
مـیآورد ،دو فرشـته ،او را دربرمیگیرند و
او ماننـد شـخصی اسـت كـه در راه خـدا
جهـاد میكند .پس هنگامی كـه او نزدیكی
میكنـد ،گناهـان او ریخته میشـود؛ مانند
ریختـن بـرگ درختـان در فصـل پاییـز و
هنگامـی كه او
غسـل میكند،
از گناهانـش
رها میشـود.
وسائل الشیعة ،ج ،20ص109 :

کاریکاتور این هفته:
جنگ توئیتری
ترامپ علیه ایران

