
من از بیست وهفت تا!
قصه ما، همین بود

 نوشته: گلعلی بابایی               چاپ ۱۳۹۲
 قطع: رقعی، ۶۵۰۰ تومان   انتشارات: صاعقه  

 قطع رقعی،     ۱۲۰ صفحه

سرمقاله

ش

قیمت:  ۵۰۰ تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

داداشجون!

شیرینیفطریه

چرامدالدادید؟

قلبشبرایمردممیتپید



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

شهدا

ایام ویژه

قلبشبرایمردممیتپید 

بـه مـن می گفـت: »اگـر خبـرم را شـنیدی، مطمئـن باش که 
بـه دو جـای بدنم شـلیک خواهنـد کرد؛ به مغـزم چون برای 

خـدا می اندیشـد و بـه قلبم چون بـرای مـردم می تپد.«
آخریـن سـال زندگی مـان بـود. کـودِک سه  سـاله ام صبح 
روز عیـد بـا شـوق فـراوان از خـواب بیـدار شـد تا سـال 
نـو را بـه پـدرش تبریـک بگویـد ولـی او در خانـه نبـود. 
نگاهـی بـه فرزندم کـردم...روز عید برای تقسـیم مـواد غذایی 
و رسـیدگی بـه امـور نیازمنـدان از خانـه بیـرون رفتـه و بـرای این که 

خدمتـش صادقانـه باشـد، بـه من هـم نگفتـه بود.

هواپیمـای مسـافری  ایران کـه از بندرعباس عازم ُدبی بـود، در نزدیکی جزیره »هنـگام« مورد هجوم 
یگان هـای دریایـی آمریـکا مسـتقر در آب هـای خلیج فـارس قـرار گرفـت و بر اثـر اصابت موشـک ناو 
جنگـی وینسـنس سـقوط کـرد. همـهسرنشـینانایـنهواپیماکـه55نفرآنهـاکـودکبودند،به
شـهادترسـیدند. سـاقط کردن هواپیمـای مسـافری در خالل جنـگ، در واقع حمایت شـیطان بزرگ 
از رژیـم بعـث عـراق بـود. پـس از سـقوط ایـن هواپیمـا، مقامـات آمریکایی بـرای توجیه ایـن جنایت 
نابخشـودنی کوشـیدند ایـن اقـدام را یـک اشـتباه قلمـداد کننـد. امـا بـا توجـه بـه مجهـز بودن کشـتی 

جنگـی وینسـنس بـه پیشـرفته ترین دسـتگاه های راداری و رایانـه  ای و همچنیـن 
مشـخص بودن نـوع هواپیمـای در حـال پرواز مسـلم  اسـت کـه احتمال اشـتباه 

وجـود نداشـته و ایـن اقـدام عمدی بوده اسـت.
پـس از چنـدی مقامهـایآمریکایـی،بهجایتنبیـه،مدال

شـجاعتبـرگـردنناخـدایایـننـاوانداختنـدکهدر
واقـعمـدالننگـیبـودبـرگـردنآمریکاییهـاکه
ادعـایحقـوقبشـرآنهاگـوشفلکرابـهدرد

آوردهاست.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  تیر  1395

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 

مدالننگ

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، س 635

۱۲ تیر  سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان آمریكایی وینسنس
در خلیج فارس و شهادت ۲98 مسافر بی گناه )۱367 ش(

احکام

به هر دلیلی نتوانسته در نماز عید فطر بزرگی که توسط ولی فقیه یا نماینده او اقامه می شود، برسد.

 در این صورت احتیاط آن است که 
نمازش را فرادی بخواند ولی به جماعت 
خواندن نماز عید به قصد رجاء )و نه به 

قصد ورود( اشکال ندارد.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 16  
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هفته  16
1 3 9 5 سال 

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

هروقتکهمسئوالنجمهوریاسالمیخطاییمیکنندوبهتبعآنشروعمیکنند
بهقبلیهاوبعدیهافحشمیدهند،دیدننظراتدوگروهجالبوشایدالزماست:مردم
ورهبری. مردم گاهی خودشان گرایش سیاسی دارند و مثل سیاسیون به جان دیگری می پرند 
و برخی دیگر به فکر صالح و معاش اند و نارضایتی شان را آرام و آهسته به همدیگر می گویند.
امارهبریمانندپدرمهربانمیآیدواوالًگوشخطاکاررامیکشدواجازهادامه
گستاخیبهاونمیدهدوثانیاًسایرمسئوالنراازاینگونهاشتباهاتتطهیرمیکند. دل 
آدم می سوزد برای این پدرِ مظلومِ نظام. چقدر باید به پای خطاهای ما غصه بخورد و از خود 

هزینه دهد؟
یعنی می شود روزی بیاید که وقتی مشکلی در نظام پیش آمد، مسئوالن خود پیش قدم 
چه مثاًل  بگذارد؟  مایه  خود  از  رهبری  نگذارند  و  شوند 
نجومی، حقوقهای مورد در که میشود
مسئوالنبیایندوخیلیشفافحقوق
خودرااعالمکنندتامردمباورکنند

صداقتجمهوریاسالمیرا؟

ــهبزرگــیحجــم ــرســالب ــرانه اقتصــادای
قاچــاق،فرصتهــاوظرفیتهــایبالندگــیو

ــد. ــتمیده ــودراازدس ــعهخ توس
ــای  ــه کشــور کااله ــی کاال ب ــردن غیرقانون وارد ک
ــرض انتخــاب  ــت  را در مع ــوالً باکیفی ــر و معم ارزان ت
مصرف کننــده قــرار می دهــد. در ایــن میــان در بیشــتر 
مــوارد کاالی خارجــی پیــروز اســت. به همیــن ترتیب، 
ــد  ــد می کن ــد را کن ــای تولی ــت چرخ ه ــاق حرک قاچ
ــای  ــش درآمده ــد. کاه ــن می زن ــکاری دام ــه بی و ب
ــی، ورشکســتگی کارخانجــات،  ــرار مالیات ــی، ف گمرک
خــروج ارز از کشــور، رســوخ برخــی ابزارهــای 
ــر  ــتاندارد و... از دیگ ــر اس ــی غی ــی و حت ضدفرهنگ

ــج قاچــاق اســت. نتای
آمــارعجیبــیکــهدرمــوردقاچــاقکاالوارز
ــد ــتمیکن ــئوالنکفای ــرایمس ــود،ب دادهمیش
ــای ــهدرتحریمه ــورران ــادکش ــرهاقتص ــاگ ت
ــکالت ــیومش ــادداخل ــهدراقتص ــیک خارج
فــراوانآنببیننــدوبــازکننــد. بیــش از 20 میلیــارد 
دالر کاالی قاچــاق ســاالنه وارد کشــور می شــود 
ولــی قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کــه چنــد ســال اســت 
تصویــب شــده، هنــوز توســط دولــت 

اجــرا نشــده اســت.

قاچاق، بیماری جدی به امید مدیران شفاف
 اقتصاد ایران

در مسری هبشت
شبیکهکمترازشبقدرنیست
شبعیدفطررااحیابگیریم

 یکی از شـب های شـریف اسـت و در فضیلت 
و ثـواب عبـادت و احیای آن احادیث بسـیاری 
وارد شـده، از جملـه در روایت آمده: آن شـب 
کمتـر از شـب قـدر نیسـت، و بـرای آن چنـد 

است: عمل مسـتحّب 
اّول: غسل کردن هنگامی که آفتاب غروب کرد.

دّوم: شـب زنده داری بـه نمـاز دعـا و اسـتغفار 
و درخواسـت از خـدا و بیتوتـه ]شـب ماندن[ 

در مسـجد.
سـوم: پـس از نماز مغرب و عشـا و نماز صبح و 

نمـاز عید بخواند:
اللَُّه أَكَْبُ اللَُّه أَكَْبُ 

ال إِلََه إاِل اللَُّه َو اللَُّه أَكَْبُ اللَُّه أَكَْبُ 

َو لِلَِّه الَْحْمُد الَْحْمُد لِلَِّه َعَل َما َهَدانَا 

ْكُر َعَل َما أَواْلنَا. َو لَُه الشُّ

اسـت،  بزرگ تـر  خـدا  اسـت،  بزرگ تـر  خـدا 
معبـودی جز خدا نیسـت و خدا بزرگ تر اسـت، 
و خـدای را سـپاس، و سـپاس خدای 
را بـر آن چـه ما را بـدان هدایت کرد، 
و او را شـکر بـر آن چه به ما ارزانی 

داشت.

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. 

نمازجماعتعیدفقطبهامامتولیفقیهیانمایندهاو
یاررهمبان

گیالن،   ۱۵ تیر ۱۳۶۰   ترور و شهادت مهندس علی انصاری، استان دار انقالبی 
 در جریان  ترورهای منافقین در تابستان ۱۳۶۰

اقتصاد مقاومیت



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
شیرینیفطریه

چقـدردرشـبهایقـدرازخـداخواسـتیمکه
سـالآیندهمانراپربـاروپربرکتقـراردهد! چقدر 
در ایـن مـاه مبارک گفتیم: »اللهم سـد فقرنا بغناک« یعنی 
خدایـا راه فقـر ما را بـا توانگری ات ببند! حـاال نوبت آن 
اسـت کـه ایـن دعا عملـی شـود. امـا همین جـوری که 

نیسـت؛ از تـو حرکت، از خـدا برکت!
یعنـی چـه؟ یعنـی مـابایـدکاریکنیمکـهدعاها
بـهمـا عملـیشـود.ایـنکارراامیرالمؤمنیـن

معرفـیکردهانـد:فطریـه.
َمن أّدى زكاَة الِفطرَِة َتََّم اللّه ُ لَُه بها 

ما نََقَص ِمن زكاِة مالِِه 

هرکهزکاتفطرهرابدهد،خداوندبهسببآن،
نقصحاصلاززکاتمالشراجبرانکند.

راحتـش ایـن می شـود کـه تـوفطریهبـده،مطمئن
بـاشکـهنهتنهـاچیـزیازمالـتکـمنمیشـود،
بلکـهبرکـتدرزندگـیاتجـاریمیشـود. چون 
خـدا کمبودهایش را جبران 

می کنـد.

چرامدالدادید؟
چند سال قبل از این، مثل همین روزها بود که یک
ناوآمریکاییدرخلیجفارس،هواپیمایمسافربری
و  داد  قرار هدف مسافر ۳۰۰ قریب با را ایران
آن را ساقط کرد و سوزاند و غرق نمود و همه  
اعتراض که هم بعد برد.  بین  از  را  آنان 
ملت  حقانیت  به  دنیا  و  شد  جنجال و

گفتندایران در این حادثه  و  عذری خواستند  گردید،  واقف 
کهببخشید،اشتباهکردیم!

...غلط کردید اشتباه کردید! »اشتباه کردیم« یعنی چه؟! اگر
فرماندهآنناواشتباهکردهبود،پسچرااورابهمحاکمه
نکشیدید؟!چرابهاومدالدادید؟!... شماها در پیدا کردن 
هدف های شوم، هیچ وقت اشتباه نمی کنید؛ در رسیدن به کار 
زشت بر ضد ملت های مستقل، هیچ وقت اشتباه نمی کنید؛ 
و  زشت ترین  که  نقطه ای  همان  و  می روید  درست 

بدترین است، پیدا میکنید.

داداشجون!

  یــک نــگاه تیزبینانــه کــه بــه معــارف اســالم بیندازیــم می بینیــم کــه اســالم تــالش کــرده مــا 
را بــا هــم یــک خانــواده جــا بزننــد. مثــاًل در کالم مرحــوم آیــت اهلل حق شــناس می دیــدی کــه 

تکیــه کالم»داداشجــون!«خیلــی پررنــگ اســت.
البد می پرسید حاال مگر چه فرقی می کند؟!

اگــر مــا بتوانیــم مجموعه هــای خودمــان را بــر اســاس روابــط داداشجونــی بنــا کنیــم، بســیاری 
از روابــط و رفتارهایمــان تغییــر می کنــد. از نــوع ســالم کردن مــان گرفتــه تــا خندیــدن و حتــی 

ــان! ــروف کردن م ــر دادن و امربه مع تذک
مقایســه کنیــد وقتــی را کــه بــا برادرتــان تصــادف می کنیــد بــا وقتی کــه بــا یــک غریبــه تصــادف 

ــان را  ــه اســت. برادرت ــرد غریب ــا آن ف ــان ی ــد و مقصــر برادرت کرده ای
ــد و او  ــرمنده می کنی ــه ش ــار بزرگواران ــا رفت ب

از ســهل انگاری خــود پشــیمان 
غریبــه  آن  بــا  ولــی  می شــود 

ــت  ــه حواس ــد ک ــان اول داد می زنی هم
ــت؟ کجاس

حواســت رو جمــع کــن، داداش
ــون! ج

نوکرسیدالشهداءیاچکیهودی
مرحومسلطانالواعظین)مؤلفکتابشبهایپیشاور(دراواخرعمربهبیماریقلبی

شدیدیمبتالشدونیازبهمعالجهپیداکرد.

فرزنداوبایکیازیهودیهایمتمکنتهرانآشنابود.اینشخصیهودیکهازطریق

فرزند،پدردانشمندشرامیشناخت،یکچکسفیدبهاومیدهد

ومیگویداینرابهپدرتبدهوبگوبههرکجاکهمیخواهندبرای

معالجهبروند.

پدردرجوابمیگوید:منکهیکعمرنوکرحضرت

سیدالشهداءعلیهالسالمبودهام،حاالبیایموازیکیهودی

برایمعالجهمریضیامپولبگیرم؟!

در قاب صتویر

امامخامنهای،1۳7۰/۰4/1۳

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات: عیــد ســعید فطــر، جنایــت نــاو امریکایــی بــر 
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کاریکاتور این هفته: 
حقوق های نجومی، ضربه ای به اعتماد و امید مردم

فکـر می کنـی فقـط کسـانی کـه قـرآن را در مقابـل 
امیرالمؤمنیـن بـه نیـزه کردنـد، پاره کننـدگان قـرآن 
بودنـد؟ نـه! خیلـیازماهـاهـمطـرفدارقـرآن
پارهپـارههسـتیم! مثـاًل برخـی دوسـت دارنـد فقـط 
قـرآن را یـک کتـاب »اخالقـی« بداننـد و بـرای همین 
از آیـات جهـاد سـخن نمی گویند. گروهـی دیگر فقط 
»احـکام« آن را پذیرفته انـد و مثاًل دوسـت ندارند آیات 

»قبـر و قیامـت« را بشـنوند.
امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه اگـربخواهیـمقرآن
راواقعـاًقـرآنبدانیـم،اصـاًلنبایـدآنراآیـهآیه
ببینیـم.بلکـهقرآنسـورهبهسـورهاسـتوآیات،
آجرهایمتحدومنسـجمسـاختمانسـورههستند.
اگـربـهسـورههایقـرآنوفـادارماندیـم،قرآنـی
میشـویم وگرنـه بایـد مواظـب عذابـی که خـدا برای 

بخش بخش کننـدگان قـرآن قـرار داده باشـیم:

َو قُْل إِنِّی أَنَا النَّذیُر الُْمبیُن،كَام أَنْزَلْنا َعَل 

الُْمْقتَِسمیَن، الَّذیَن َجَعلُوا الُْقرْآَن ِعضیَن 

وبگو:»منانذارکنندهآشکارم!«)مابرآنهاعذابی
میفرستیم(همانگونهکهبرتجزیهگران)آیات

الهی(فرستادیم!همانهاکهقرآنرا
بخشبخشکردند.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
قرآنپارهپاره!

سورهمبارکهحجر،
آیه89تا91

منالیحضرهالفقیه،
ج2،ص:18۳

براساس:سیرهعلما
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کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 
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