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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
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برادرکشِی برادران خوابیده!

در این شماره می خوانید:

 مدیریت بحران

به مسجدالحرام وارد خواهیم شد

نبرد سه بالگرد با سه لشکر

اعتکاف؛ چند استفتاء

مهسنگر
و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 
سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

یاررهمبان

نبرد سه بالگرد با سه لشکر
12 نفـر آدم بـا سـه هلیکوپتـر )بالگـرد( در پـادگان ابـوذر، سـه تـا 
گیالن غـرب، یکـی در قصـر  کردیـم ]یکـی در  لشـگر را لت و پـار 
شـیرین و یکـی در سـرپل ذهاب[... سـه تـا هلیکوپتـر 
در مقابـل 120 الـی 150 تـا تانـک عراقـی فقـط در جبهـه 
گرفتیم.  سرپل ذهاب. ما اینجا را در همان 48 ساعت اول 
شـما فکـر می کنیـد ایـن قـدرت من اسـت؟ نه! ایـن قدرت 
خداسـت کـه آن جـا حکم فرمایـی می کنـد. ایـن قـدرت حق 
گـر تو حرکت کنـی، برکت از من  اسـت، اینجاسـت کـه خداونـد می فرماید ا
اسـت. مـا حرکـت کردیـم و این همـه برکـت بـه دسـت آوردیـم؛ 12 نفـر حرکت 
کردیـم و بـاور کنیـد 12 هـزار نفـر را عقـب راندیـم... فرمانـده تیپ ما در 
رفتـه بـود، چـون یک ذره ایمان در این مرد نبود که خوشـبختانه اآلن 

در زنـدان اسـت )!( 

گروگان گیری سفارت و شهادت دو دیپلمات ایرانی در لندن
180 روز پـس از تسـخیر النـه جاسوسـی و پنـج روز پـس از شکسـت حملـه نظامـی بـه طبـس و چهـار مـاه پیـش 
از شـروع جنـگ، 10 اردیبهشـت 1۳5۹ سـاعت 11:۳2، شـش جـوان مسـلح بـا حملـه بـه سـفارت ایـران 2۶ نفـر 
را بـه گـروگان گرفتنـد. آن هـا کـه آلـت دسـت سـازمان اطالعاتـی انگلیـس شـده بودنـد، ابتـدا خواهـان آزادی ۹1 
کامـی بـه دیدار با یک دیپلمات یا حتـی روزنامه نگار  زندانـی عـرب در خوزسـتان شـدند، امـا پـس از چنـد روز نا
کوتاهی ها  کنار  عرب هم راضی شدند! توجه نکردن به نامه دو روز قبل سفارت ایران برای تأمین امنیت، در 
و اقدامـات اشـتباه فـراوان پلیـس انگلیـس، ابهامـات زیـادی را آفریـده اسـت. 
پـس از شـهادت »عباس لواسـانی« در پی تشـدید روانـی گروگان گیرها 
توسـط پلیـس، تاچـر، نخسـت وزیر وقت انگلیـس در اقدامی عجیب 
اقـدام  ایـن  را می دهـد!  گروگان گیرهـا  کشـتن همـه  و  دسـتور حملـه 
ک بـا تسـلیم گروگان گیرهـا هـم متوقـف نشـد تـا کم تریـن اثـری  خطرنـا
از رد عامـالن پشـت پـرده باقـی نمانـد، اما یکـی از آن ها می تواند 
گـروگان جـا بزنـد و زنـده بمانـد. هم چنیـن احتمـال  خـود را 
دارد.  وجـود  پلیـس  توسـط  صمـدزاده  دکتـر  شـهادت 
تاچـر کمـی بعـد در نامه ای به ایـران، خواهـان آزادی 

گروگان هـای آمریکایـی شـد!

                        اقامت در خانه خدا
شکوه امر خدا )به ضمیمه یادداشتی برای معتکفین(

علیرضا پناهیان، ناشر: بیان معنوی، قطع جیبی، 84 صفحه: 2500 تومان.
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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. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

10 اردیهبشت- گروگان گیری سفارت و شهادت دو دیپلمات ایراین در لندن )1359( 

یش از خاطرات خلبان عیل اکبر شیرودی، رکورددار جهاین بیشترین پرواز در  بخ
جنگ به مناسبت سالروز شهادتش )8 اردیهبشت 1360(

leader.ir :منبع

به مناسبت

احکام
                             اعتکاف؛ چند استفتاء

سوال:  آيا اعالم عمومى اعتكاف در محافل عمومى با اخالص منافات دارد؟
گر براى تشویق مردم باشد، مانعی ندارد. جواب: اعالم اعتکاف ا

سوال:  آيا جايز است دانشجويان معتكف درس هاى دانشگاهى خود را مرور كنند؟
جواب: اشکال ندارد.

سوال:  گفتگو با تلفن همراه در صورت ضرورت و يا عدم ضرورت در ايام اعتكاف چه حكمى دارد؟
جواب:  ضررى به اعتکاف نمی زند.

خرید اینترنتی:
http://bookroom.ir/book/9097 S a n g a r e M a h a l l e . i r
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S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:

اولین بــار کــه کشــته شــدن یــک فلســطینی را جلــوی تلویزیــون و ســر میــز شــام 
ــر  ــه خاط ــتیم ب ــار داش ــم. انتظ کردی ــب  ــاید تعج ــیدیم و ش ــی ترس ــم، خیل دیدی
ایــن یــک نفــر جنــگ جهانــی شــود، ولــی آب از آب تــکان نخــورد. امــا همــان 
کوچک تریــن  کوپــن ش )بخوانیــد یارانــه اش( دیــر می شــد، یــا  کــس  ایــام، هــر 

امیرالمؤمنیــن  مشــهور  روایــت  آن  می شــد،  ایجــاد  برایــش  مشــکلی 
از  خلخــال  شــنیدند  وقتــی  کــه  می خوانــد  فریــاد  بــا  را  علیه الســالم 
ــر مــرد مســلمان  گ ــد: »ا ــد، فرمودن ــای یــك زن غیرمســلمان در آورده ان پ

کــدام مهم تــر  بمیــرد، جــا دارد!« هیچ وقــت هــم نفهمیدیــم  از غصــه 
اســت؟ چــرا آن، این قــدر دادوفریــاد دارد و ایــن، آن قــدر بی اهمیــت 

اســت؟
اســالمی  بــالد  در  مسلمان کشــی  کنون کــه  ا

ی  به راحتــی انجــام می شــود و خیلی هــا بــه رو
همین طــور  اوضــاع  هــم  نمی آورنــد  خــود 

می شــوند،  شــهید  یمنی هــا  اســت. 
بحرینی هــا شــکنجه می شــوند، ســوری ها 

بــرای حــرم جان نثــاری می کننــد... و مــا بــرای 
کــره  ــه مذا ــر ب کم ت ــر و دردســر  ــان بیش ت یک لقمه ن

حداقل هــای  آن جــا  می رویــم!  ظالــم  کدخــدای  بــا 
کثرهــای عــزت را بــه دســت  زندگــی را می دهنــد تــا حدا
ــت.  ــش نیس ــن خیال ــس عی ــا هیچ ک ــا این ج ــد، ام آورن

فقــط روایــت حضــرت امیــر را برای خــود لقلقــه وار، مزمزه 
ــر ســر نقــد ایــن وآن نیســت؛ مســئله از  می کنیــم. بحــث ب

نمی لرزانــد؟ را  مــا  بی پایــان،  کشته شــدن های  چــرا  اســت.  خودمــان 
کســتان یادتــان هســت؟ آن جــا هیــچ  گریــه رهبــری را بــرای مســلمانان پا
کــرد و  ظالمــی ظلــم نکــرد. بلکــه ســیلی طبیعــی، بــرادران مــا را بی خانمــان 
بــه خاطــر آن قلــب امــام امــت بــه درد آمــد. خــدا می دانــد برادرکشــی های 
کــه بــرای مــا،  منطقــه چــه بــر ســر آقای مــان مــی آورد. جالــب اســت 

این هــا هیــچ اهمیتــی نــدارد!
را  فقیــری  نتوانســت  گــر  ا کــه  بخیــر  چمــران  شــهید  یــاد 
ــد. آری،  ــرما خوابی ــح در س ــا صب ــودش ت ــل خ ــاند، الاق بپوش
ســاده انگاریم.  خیلــی  مــا  و  اســت  بــزرگ  خیلــی  مســئله 
غوطــه ور  و  غفلــت  جــز  نــدارد  دلیلــی  هیــچ  این هــا 

ســیری ناپذیر! دنیــای  در  شــدن 

                    نیایش

دعای هر روز امام صادق
در کتاب زادالمعاد آمده:

حضـرت  کـه  اسـت  منقـول  معتبـر  سـند  بـه  و 
صـادق علیـه الّسـالم هـرروز مـاه رجـب ایـن دعـا 

می خواندنـد: را 
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و  اسـت  وارد شـود، محـروم  تـو  بـر غیـر  کـه  کسـی 
اسـت... یـان کار  ز کنـد،  رو  تـو  غیـر  بـه  آن کـه 

کاملش با ترجمه یک دقیقه  شـاید خواندن متن 
وقـت بگیـرد؛ در مفاتیح الجنـان، بخـش اعمـال 

مشـترکه مـاه رجـب. مـا رو هم دعـا کنید!

به مناسبت نزدیکی ایام اعتکاف
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درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
مدیریت بحران

نـه بحـران همـان شکسـت اسـت و نـه مدیریـِت 
برعکـس،  شکسـت ها.  مدیریـت  همـان  بحـران 
که بـه خاطر پیروزی زمیـن خورده اند  تعـداد افـرادی 
آنانـی  از  بیش تـر  بسـیار  سـربرنیاورده اند،  دیگـر  و 

کرده انـد! تجربـه  را  کـه شکسـت  اسـت 
از سـال ها  بعـد  اسـالمی  و جامعـه  اسـالم  حـاال 
قـرار  پیـروزی  آسـتانه  در  یارانـش  و  پیامبـر  تـالش 
دیـن  ایـن  بـه  فوج فـوج  مـردم  کـه  طـوری  گرفتـه، 
چنـدان  دو  اسـالم  اصحـاب  و  یـد  گرو خواهنـد 
بحران هـا  و  سـختی ها  دیگـر  پـس  شـد.  خواهنـد 
راحتـی  نفـس  پیروانـش  و  رسـول اهلل  و  شـده  تمـام 
اسـت!  بحـران  اول  تـازه  نـه،  امـا  کشـید.  خواهنـد 
کـه طعـم پیـروزی  یـک بحـران سـخت بـرای آن هـا 
کـه خیـال  و هرلحظـه ممکـن اسـت  را می چشـند 
از  خیالـی  چنیـن  گـر  ا بلـه،  کرده انـد!  کاری  کننـد 
می شـود  ایـن  نتیجـه اش  کنـد،  عبـور  ذهن شـان 
خـدا  و  هسـتند  کسـی  خودشـان  بـرای  آن هـا  کـه 
اسـت؛  نیـاز داشـته  آن هـا  بـه  بـرای نصـرت دینـش 

سـبحان اهلل!
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ندارنـد  راهـی  بحـران،  ایـن  بـرای مدیریـت  پـس 
جـز تسـبیِح همـراه بـا حمـد خـدا و اسـتغفار از همـه 

نواقـص و عیب هـای خـود.

سرباالیی رشد
شـوق  تـرس.  هـم  و  دارد  شـوق  هـم  سـرباالیی 
یـا  بـاال رفتـن و بـزرگ شـدن و تـرس متوقـف شـدن 
رمضـان  و  شـعبان  و  رجـب  کـردن.  سـقوط  حتـی 
نیـز سـیری بـرای همیـن رشـد اسـت، منتهـا از بعـد 
یم  معنـوی. پـس این کـه مـا ایـن ماه هـا را دوسـت دار
و فـرا رسیدن شـان را تبریـک می گوییـم، بی جهـت 
نیست. اما همه مان هم در دل مان نوعی اضطراب 
کـرده- نتوانیم  کـه نکند- خـدای نا یـم  و نگرانـی دار
حقـش را ادا کنیـم و از ایـن روزهـا مثل بقیه سـال رد 
کـس  کـه هـر  شـویم. ایـن همـان خـوف  و رجاسـت 

بیش تـر داشـته باشـد، مقامـش باالتـر اسـت.
کـرد؟ مسـئله معلـوم اسـت  خـب حـاال چـه بایـد 
خـوب-  خیلـی  راه  یـک  شـاید  نامعلـوم.  راه حـل  و 
مـاه،  هـر  بـرای  کـه  باشـد  آن  راه-  بهتریـن  بلکـه  و 
دسـتگیری  بـا  تـا  بخواهیـم  کمـک  آن  صاحـب  از 
خودش بتوانیم این سـرباالیی شـیرین را با موفقیت 
کـه مطمئنـًا  کنیـم. بلـه، هـر مـاه صاحبـی دارد  طـی 

کـرد: مـا را یـاری خواهـد 

ِه 
َّ
ْهُر َرُسوِل الل

ا�خُ سشَ ْع�بَ
ِه َو سشَ

َّ
ْهُر الل

ا�خَ سشَ ْهُر َرَم�خَ
سشَ

ْهِر�ي 1
�بٌ سشَ َو َر�بَ

و  خـدا  مـاه  رمضـان  مـاه  علیه السـام:  امیرالمؤمنیـن 
مـاه مـن اسـت. و رجـب  مـاه رسـول خـدا  شـعبان 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشیعة، ج 10، ص: 4۹2

اهل یبت؟مهع؟
به مسجدالحرام
 وارد خواهیم شد

صـدام  و  خـان  محمدرضـا  بیـن  فرقـی 
آمریکایـی و سـران حکومـت مرتجع عربسـتان 

در اسـالم زدایی و مخالفتشـان بـا قـرآن نیسـت و 
همـه نوکـر امریـکا هسـتند.

از  مـا  گـر  ا یـم،  بگذر قـدس  مسـئله  از  مـا  گـر  ا
کـه بـه  کسـانی  گـر مـا از همـه  یـم، ا صـدام بگذر
یـم، نمی توانیم ]از[ مسـئله  مـا بـدى کردنـد بگذر

یـم. بگذر حجـاز 
که یزیدیان  ]آل سـعود[ همان اتهاماتی را 

را  آنـان  و  زدنـد  اسـالم  راسـتین  فرزنـدان  بـه 
الـدم«  »َمهـدور  و  »مشـرك«  و  »ملحـد«  و  »خارجـی« 

کـه ان شـاء اهلل مـا انـدوه  کردنـد، درسـت همـان را بـه رهـروان راه آنـان وارد آورنـد  معرفـی 
دل مـان را در وقـت مناسـب بـا انتقـام از امریـکا و آل سـعود برطـرف خواهیـم سـاخت و 
داغ و حسـرت حـالوت ایـن جنایـت بـزرگ را بـر دل شـان خواهیـم نهـاد و بـا برپایی جشـن 
بـه  نامحرمـان  و  نااهـالن  دسـت  از  کعبـه  آزادى  و  نفـاق  و  کفـر  جنـود  بـر  حـق  پیـروزى 

شـد. خواهیـم  وارد  مسـجدالحرام 
 صحیفه امام، ج 20، ص 350 و 369 و ج  21، ص 76

جنود عقل و جنود شیطان
جنـگ اسـت. آتـش و دود جنـود شـیطان اند و در جسـتجوی یـاران حـق و عقـل. هرکجـا خوبی 
ک  بـا خـا و  را تخریـب می کننـد  امـن  و حرم هـای  و می سـوزانند، خانه هـا  را می درنـد  آن  ببینـد، 

گویـا از ابتـدا هیـچ انسـانی نبـوده! »کأن لـم یکـن شـیئا مذکـورا« یکسـان؛ 
»القلـب حـرم اهلل« قلـب انسـان ها حـرم امـن الهـی اسـت؛ جـای همه کـس نیسـت و دشـمنت 
گوش و زبان و... و تو مأمور  که بتواند، چشم و  همیشه درصدد نفوذ است شب و روز، از هر طریق 

باز و بسـت دروازه دلت هسـتی!
 البتـه سـلطان دلـت خدایـی اسـت مقتـدر و مهربـان که خـود فرمود »انا جلیس من جالسـنی و 

مطیع مـن اطاعنی«
تـو مثـل بنـگاه داری! دلـت را بـه چـه کسـی اجـاره می دهـی؟ بـه عقلـت کـه تـو را بـه خدا برسـاند 

یا بـه...
را  او  همـه  دیگـر  گذشـت.  »مدتـی 
می شـناختند. معـروف شـده بـود بـه فرمانـده 
کـور! خواهرهـا می گفتند مـا ندیدیم که هنگام 
بـه  را  کنـد. خانـه دلـش  نـگاه  مـا  بـه  صحبـت 
خمپـاره ای  هـم  آخرسـر  نمـی داد.  اجـاره  هرکـس 

بـرد.« قابـش  بـا  را  چشـمانش  و  آمـد 
صاحب خانـه  نیسـتم،  مـن 

اسـت... دیگـری  کـس 

شاه کلید
گفت : جوانی نزد شیخ حسنعلی نخودکی آمد و 

سـه قفل در زندگی ام وجود دارد و سـه کلید از شما میخواهم.
کـــه دوسـت دارم یـک ازدواج سـالم داشـته  قفـل اول اینسـت 

باشم.
کارم برکت داشته باشد. قفل دوم اینکــه دوست دارم 

قفل سوم اینکــه دوست دارم عاقبت بخیر شوم.
شیخ فرمود : برای قفل اول نمازت را اول وقت بخوان.

برای قفل دوم نمازت را اول وقت بخوان.
برای قفل سوم نمازت را اول وقت بخوان.
کلید ؟! کرد: سـه قفل با یک  جوان عرض 

کلید « است !  شیخ فرمود : نماز اول وقت » شاه 

در قاب صتویر

به مناسبت 8 اردیهبشت- قطع رابطه رژمی آل سعود با ایران به دستور آمریکا )1367(  یه های یک مریب واگو

ک  تصاویر برنامه های مسلجد خودتون رو بوسلیله این رایانامه با دیگر دوسلتان مسلجدی به اشترا
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دستیار بچه های فعال مسجدی
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• طرح های متنوع بنر و پالت
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• پرده نگار و...
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