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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

وفای به عهد با ولی خدا 

نماز جمعه در سفر

به ورزش توجه کنید

خانـم بهشـتی!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

دخترشـان می گویـد: ایشـان وقتـی می خواسـت مـرا بـرای 
نمـاز صبـح از خواب بیـدار کنـد، ابتدا در مـی زد و مرا 

مهربانانـه بـا ایـن عنـوان زیبـا صـدا مـی زد: »خانـم 
بهشـتی! خانم بهشـتی! وقت نماز اسـت. پا شـو!«

صبح هـا، بـا پـای پیـاده می رفـت و نـان می خریـد 
و بـه خانـه می آمـد. سـپس چـای و صبحانه را 
آمـاده می کـرد و ما را صـدا می زد تـا با هم 

صبحانـه بخوریم.

سـازمان ملـل متحـد پس از تأسـیس تا چهار سـال مقّر مشـخصی نداشـت. ابتدا 
قـرار بـود همچون جامعـه ملل، ژِنو به عنوان مقّر سـازمان ملل باشـد و جلسـات آن، 
در آن شـهر یـا به تنـاوب در پایتخت  های هر یک از کشـورهای عضو تشـکیل شـود. 
در همیـن زمـان، کنگـره امریـکا به اتفـاق آرا تصمیـم گرفـت از سـازمان ملـل متحد 
دعـوت کنـد تـا مقـّر دائمـی خـود را در امریـکا بنا سـازد. سـازمان ملـل متحد هم 
بـه خاطـر کمک های مالی فـراوان امریـکا این پیشـنهاد را پذیرفـت. کمک های 
امریـکا بـه حـدی بـود که می تـوان گفـت امریکا تشـکیالت سـاختمانی سـازمان را 
مجانـی در اختیار آن قـرار داد. پرواضح 
اسـت امریکا برای رضـای خدا چنین 
لطفـی نکـرده، بلکـه بـه دنبـال ایجاد 
سـلطه خـود بر ایـن سـازمان بـوده و با 
توجـه بـه همین سـلطه، امریکا به 
جنایات خـود در جهان وجهه 
قانونـی داده اسـت و سـازمان 

هـم از آن حمایـت می کند!
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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 

سالم گرگ بی طمع نیست

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش حکم نماز جمعه

10 دسامبر، تصویب طرح انتقال مقّر سازمان ملل به امریکا در كنگره امریکا )1949 م(

فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه

منبع: گلشن ابرار، ج 2، ص 878
 به نقل از پایگاه اطالع رسانی حوزه

آیت اهلل شهید سید عبدالحسین دستغیب، سومین شهید محراب

احکام
چون مسافر است و نمازش شکسته، فکر می کند که نباید در نماز جمعه )که جایگزین 
نماز چهار رکعتی ظهر اسـت(، شـرکت کند یا در صورت شـرکت باید نماز ظهرش را هم 

احتیاطًا بخواند.

 در حالـی کـه نمـاز جمعـه در حـال سـفر بی اشـکال اسـت و 
mدر ایـن صـورت نیـازی هـم بـه خوانـدن نمـاز ظهر نیسـت. a s j e d n a m a . i r

هفته 39   
1 3 9 6 سال 

هفته   39
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

هر سـاله، آخرین جمعه مـاه نوامبر که 
آن را جمعـه سـیاه )Black Friday( می نامنـد، 
امریکاسـت؛  در  خریـد  روز  شـلوغ ترین 
روزی کـه در آن فروشـگاه ها بـا تخفیفـات 
و حراج هایشـان، مشـتریان را وادار به هجوم 
بـه فروشـگاه ها و خریـد هرچـه بیشـتر و 

بیشـتر محصـوالت می کننـد.

بی فرهنگـی  ایـن  فیلم هـای  حتمـاً 
ایـن  اگـر  دیده ایـد.  اینترنـت  در  را  مـدرن 
اتفـاق  ایـران  در  افسارگسـیخته  توحـش 
می افتـاد، احتمـاالً آن را بـه پـای بی تمدنی و 
عقب افتادگـی مـردم می گذاشـتند، ولی حاال 
کـه ایـن بی فرهنگـی جنسـش غربی اسـت، 
می تواند توسـط چند شـرکت سـودجو وارد 
شـود و متأسـفانه مورد اسـتقبال قـرار گیرد.

خریـداران »بلـک فرایـدی« خود را 
به دلیل اسـتفاده از تخفیف هـای نامعمول 
زرنـگ می داننـد، در حالـی که عـاوه بر 
سـود سرشـاری که نصیب سـرمایه داران 
فرهنـگ  در  پیـش  از  بیـش  کرده انـد، 
مصرفـی امـروز حـل شـده و بـه خریـد 
کاالهـای غیرضـروری عـادت می کننـد. 
ضمـن  آن کـه ایـن رسـم در ایـران بـه دلیـل 
نظـارت نکـردن صحیح، 
بـا کاله برداری هایـی از 
تخفیف هـای  جنـس 
تقلبی همراه اسـت.

در مسری هبشت

واقعاً عاشقانه است. امام زین العابدین با 
خدای خود نجوا می کند:

حاجتی دارم که قدرت دسترسی به آن را 
ندارم. نفسم مرا به این اشتباه می اندازد 

که می توانم آن را از غیر تو طلب کنم، ولی
ُسْبحاَن َرّب كَْیَف یَْسَئُل ُمْحتاٌج ُمْحتاجاً؟
پاك ظو منزه است پروردگارم، چگونه 
نیازمندی از نیازمندی طلب نیاز کند؟

خب منطقی است دیگر، کسی که خود نیازمند 
است، چگونه می خواهد نیازمندی مرا برطرف 
کند؟! پس دوباره به سوی تو بازگشتم و از تو 

درخواست می کنم، زیرا
اَنَّ یََدَك ِبالَْعطایا اَْعىل  ِمْن كُلِّ یٍَد

و دست عطایت از هر دستی برتر است
پس با شوق به سوی تو می آیم و دستم را 

فقط به سوی تو دراز می کنم...

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. 

با سالم و آرزوی توفیق روز افزون همه عوامل زحمت کش 
سایت، سایت از نظر محتوایی و ظاهری بسیار عالی بوده و 

بسیاری از نیازمندی های بنده را تامین می نماید.
موفق و پیروز باشید

نماز جمعه در سفر

اقتصاد مقاومیت
در دهه 70 که محمد خاتمی با شعار آزادی روی کار آمد، کسی نبود 
بگوید: »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« شعار انقالب اسالمی ما بوده و 
هست. او یا اطرافیانش با این بهانه، »تساهل و تسامح در دین« را رواج دادند با 
اینکه می دانستند نقدشان به اصل انقالب نمی چسبد و صرفاً سوار موج انتقاد به 

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شده اند.

در دهـه 80 محمود احمدی نژاد شـعار عدالت خواهـی را مطرح و مذهبی ها 
را بیـش از دیگـران جذب کرد. هرچند او شـعار انقالب را زنـده کرده بود، در 
واقـع او بیـش از       پیگیـری دغدغـه انقـالب، به سـبک محمد خاتمـی از ضعف 

دولت های قبل اسـتفاده کرد.

انقالبی بودن یا نبودن به حرف 
نیست. ما فقط کسی را انقالبی 
به  باشد  می دانیم که حاضر 
خاطر انقالب از خواسته های 
بگذرد.  اطرافیانش  و  خود 
»آزادی« و »عدالت« دو رکن 
نظام اسالمی هستند که ذیل 
»توحید« تعریف می شوند. ما 
در جمهوری اسالمی به دنبال 
»زورو« و »سوپرمن« نیستیم. ما 
محمدعلی رجایی می خواهیم 
که همه چیزش را وقف انقالب 

و مردم انقالبی اش بکند.

چگونه نیازمندی از خانـم بهشـتی!
نیازمندی طلب نیاز کند؟

سیاه ترین جمعه سال

روح اهلل باصری
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از »آزادی خواهان« تا »عدالت طلبان« 



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
به ورزش توجه کنید

به خاطر نقد فیلم سینامیی »نهنگ عنرب 2«

ارژنگ بعد از سه دهه به رؤیا می رسد؛ دختری که در دهه 60 با او دوست 
بوده، ولی رؤیا به امریکا رفته و دو سه بار ازدواج کرده و حاال به ایران برگشته 

تا همسر ارژنگ شود.

»نهنگ عنبر« یا »نهنگ اسپرم«، همان نهنگ همیشه منزوی است که فقط در 
زمان جفت گیری فعالیت اجتماعی نشان می دهد. این درست همان انتقاد زنان 
امروزی به مردان است که جز به خاطر شهوت، به زن و خانواده نمی اندیشند و 

این شهوِت خفته آن هاست که فعالیت های اجتماعی شان را می سازد.

فیلم با نگاه حسرت آمیز به نوستالژی از دست رفته دهه 60 می پردازد تا به 
شعار »نسل سوخته دهه شصتی ها« صحه بگذارد. این گونه نوستالوژی ها که 

هیچ رنگ و بوی امیدوارکننده ای به آینده ندارند، از آرمان 
شکست خورده یک نسل صحبت می کنند و 

او را با همین تلخی ها می خندانند.

نهنگ عنبر با بهره گیری از تناقض های 
فرهنگی و قراردادن حکومت در مقابل 
و  مردانه  غیرت  بر  تأکید  نیز  و  مردم 
نقدهای همیشگی به آن، داستان نه چندان 
قوی خود را جلو می برد تا بتواند رکورد 

گیشه را بشکند.    

ورزش همگانـی یعنـی سـالمت جسـمانی عمومـی ملـت کـه این 
متأسـفانه امـروز آن چنان که باید، نیسـت. خب، زندگی شـهری را مالحظه 
می کنیـد؛ عـدم تحـرک، غذاهای نامناسـب، غذاهای تقلیدی کـه در بعضی از 
ایـن فروشـگاه ها در اختیـار می گذارنـد و مـردم هـم بـه این ها اقبـال می کنند 
و عمدتـاً عـدم تحرک، این ها جسـم ملـت را ضعیف می کند. جسـم ها باید 
قوی باشـد؛ باید سـالم باشـد؛ این، با ورزش همگانی به دسـت می آید؛ 

بـه آن حتمـاً توجه کنید.

دهـه  عاشـورا بـود و مجلـس عـزا در بیـت دایر بـود. حضـرت آقا از 
اندرونـی صـدا زدنـد: »حـاج احمـد!« سراسـیمه رفتـم و عـرض کـردم: 
»امـری داریـد؟« فرمودنـد: »امـروز چـای روضـه را به مـن ندادید.«

بـا آن که سـینی چای از داخـل آورده بودند و در خدمتشـان بود، رفتم 
امتثـال امـر کـردم و چـای روضـه را آوردم و آقـا از همـان چـای روضه 

نوش جـان فرمودند.

»قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری«

خداونـد بـه مـا هـم معرفتـی این چنیـن 
فرماید. مرحمـت 

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1393/11/01(

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

ـــی  ـــطین، روز جهان ـــتمدیده فلس ـــردم س ـــه م ـــوع:آغاز انتفاض ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
كـــودك و تلویزیـــون، شـــهادت اســـتاد اخـــاق آیـــت اهلل »ســـید عبدالحســـین 
ــه  ــش نیجریـ ــه ارتـ ــیراز، حملـ ــراب در شـ ــهید محـ ــومین شـ ــتغیب« سـ دسـ

ــزل  ــا و منـ ــیعیان زاریـ ــینیه شـ ــه حسـ بـ
شـــیخ ابراهیـــم زكزاكـــی، درگذشـــت 
شـــیخ محمـــود شـــلتوت »شـــیخ الجامـــع 
ـــی  ـــوای تاریخ ـــب فت ـــر صاح ـــر« مص االزه
ـــه  ـــیعه امامی ـــب ش ـــروی از مذه ـــواز پی ج

قرارگرفتـــه اســـت. 

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 39

آقای خانه از دست بانوی خانه ناراحت 
شده؛ شاید خیلی هم همة حق با او نباشد، 
ولی باالخره ناراحت شده است دیگر. زن 

اینجا می تواند چند کار بکند: 

اول اینکه ناز کند تا مرد بی خیال شود و بیاید 
نازش را بخرد؛ این معموالً در خانواده هایی که 

زن خود را معشوق می داند، اتفاق می افتد. 

دوم آنکه با مرد وارد بحث شود و به او 
اثبات کند خیلی هم مقصر نبوده؛ این را 
عروس و دامادها در خواستگاری پیشنهاد 
می کنند تا خود را طرفدار »شایسته ساالری« 

نشان دهند. 

سوم اینکه از قدرت خود یا دیگران استفاده 
کند و مرد را به زانو دربیاورد تا دیگر ناراحت 
نشود! این دیگر روش خطرناک امروزی هاست. 

اما سفارش دین چیز دیگری است:

َخْیُر نَِسائِکُُم الَِّتی إِْن َغِضَبْت أَْو أُْغِضَبْت 
َقالَْت لَِزْوِجَها یَِدی ِفی یَِدَک َل أَکَْتِحُل 

ِبُغْمٍض َحتَّى تَرَْض َعنِّی 

امام صادق : بهترین زنان شما کسی 
است که اگر عصبانی شد یا همسرش 
را عصبانی کرد، به همسر خود بگوید: 

»دست من در دست 
توست. چشم برهم زدنی 
نمی خوابم تا تو از من 

راضی شوی.«

کاریکـاتور این هفته:

قدرت 
موشکی 
انصاراهلل یمن

برخـی ایرادهـا کـه به مسـلمانان یـا ایرانیان 
می گیرنـد، پربـی راه نیسـت. مثاًل اگـر واقعًا 
مـا ایرانی هـا یـا مسـلمانان اهـل وفـای بـه 
مشـکل  کـه  بپذیریـم  بایـد  نباشـیم،  عهـد 
غیرایرانی هـا  نمی گوییـم  داریـم.  اساسـی 
هسـتند،  مـا  از  بهتـر  غیرمسـلمانان  یـا 
می خواهیـم وفـای بـه عهـد در مـا طور 
کلـی  طـور  بـه  ایـن  بدرخشـد.  دیگـری 
اسـت؛ حـاال اگـر ایـن وفـاداری در مقابـل 
پیغمبـر باشـد کـه وضعـش فـرق می کنـد، 
چـرا کـه بیعـت بـا او، بیعـت بـا خداسـت:

َا یَُباِیُعوَن اللََّه  إِنَّ الَِّذیَن یَُباِیُعونََك إمِنَّ

یَُد اللَِّه َفْوَق أَیِْدیِهْم

َا یَنكُُث َعىَل نَْفِسِه َوَمْن أَْوَف  َفَمن نَّكََث َفإِمنَّ

ِبَا َعاَهَد َعلَْیُه اللََّه َفَسُیْؤتِیِه 

أَْجًرا َعِظیاًم 
در حقیقـت، کسـانی کـه بـا تـو ]ای پیامبـر[ 
بیعـت می کننـد، جـز ایـن نیسـت که بـا خدا 
بیعـت می کنند؛ دسـت خدا باالی دسـت های 
آنـان اسـت. پـس هـر کـه پیمان شـکنی کند، 
تنهـا بـه زیـان خـود پیمـان می شـکند، و هر 
کـه بر آنچـه با خدا عهد بسـته وفـادار بماند، 
بـه زودی خدا پاداشـی بزرگ به او می بخشـد.

همین نسـبت بـرای بیعت با امـام معصوم 
یا ولـی فقیه هـم برقرار 

است.

در محضر اهل یبت
وفای به عهد با ولی خدا 
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