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 چاپ 139     قطع وزیری

 554 صفحه     15500 تومان.

خاکی از جنس آسمان
کتابی برای آشنایی بیشتر با بسیج

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

نشانه ایمان

رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی؛ دو لبه یک قیچی

هدیه بسیجی ها در شب تولد صدام!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

در سخنرانی قبل از انجام عملیات گفت: 
»امشـب شـب تولـد صدام اسـت. عدنان خیـراهلل گفته که بـه چادر زنـان بغداد 
قسـم، ظرف 4۸ سـاعت آینده، فاو را از ایرانی ها پس می گیریم. 
بسـیجیا! شـیرینی تولـد صدام رو شـما باید زودتـر بهش بدید. 
عدنـان خیراهلل بـرای صـدام می خـواد خوش رقصی کنه، 

اما شـما برای آبـروی امام زمـان می جنگید.«

شـوق و شـور، نیروهـای آمـاده عملیـات را گرفـت. همان 
بصـره  فـاو  جـاده  ُکنـج  نمـک،  کارخانـه  خـط  شـب 
شکسـته شـد. اسـم اون عملیـات هم شـد عملیات 

صاحب الزمـان ...

فیدل کاسـترو توانسـت حکومـت دیکتاتـوری آمریکایی باتیسـتا را در کوبا   
سـرنگون کند. او رهبر یکی از شـورانگیزترین انقالب های تاریخ اسـت. او حکومتی 
چپ گـرا در حیـاط خلـوت آمریـکا بنـا نهـاد و علی رغـم ۶۳۴ مرتبـه تـروری کـه 
سـازمان سـیا علیه او تـدارک دیده بـود و با وجود همه کارشـکنی ها و تحریم های 

آمریـکا،  اسـتقالل کشـورش را حفظ کرد و سـطح 
باالیـی از بهداشـت و آمـوزش و پـرورش 
عمومـی را بـرای مردمـش به ارمغـان آورد. 

کاسـترو نه فقـط امـوال و دارایی هـای   
آمریـکا را مصـادره کـرد، بلکـه در نبـرد خلیـج 
خوک هـا توانسـت شکسـت و تحقیـر بزرگی را 

نصیـب آمریـکا کنـد. 

بـه  عمـرش،  پایانـی  سـال های  در  او   
بـرادرش  از قـدرت کنـاره گرفـت و  تدریـج 

شـد. او  جایگزیـن  رائـول 
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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 

کاسترو؛ نیم قرن مبارزه

توضیح المسائل امام، مسئله 956

درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا )26 نوامبر 2016 م(
فرازهایی از دعای ندبه، مفاتیح الجنان

منبع: خبرگزاری ایسنا
راوی: علیرضا رضایی مفرد از هم رزمان شهید
شهید علی چیت سازیان

احکام

دیـر حرکـت کـرده و حـاال دقیقاً سـر  رکعت دوم خـودش را به نماز جمعه رسـانده 
اسـت و نمی داند چـه کار کند. 

در ایـن صورت بایـد رکعت اول را بـا امام و 
mرکعت دوم را فـرادی بخواند.  a s j e d n a m a . i r

هفته 37   
1 3 9 6 سال 

هفته   37
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

توتـال آن قدر بدعهد و بی تعهد اسـت 
کـه حضور مجددش در پـارس جنوبی برای 

خود فرانسـوی ها هـم باورکردنی نبود. 

این شـرکت در توسـعه بخـش قطری 
میـدان مشـترک گازی پـارس جنوبـی هـم 
حضـور دارد. در نتیجـه، ما بعد از 10 سـال 
می فهمیـم که به جای برداشـت از سـفره 
غیرمشـترک  قسـمت  از  گازی  مشـترک 
برداشـت کرده و سـر مـا بـی کاله مانده! 
از دیگـر اتهامات ثابت شـده توتـال پرداخت 
60 میلیون دالر رشـوه به مدیـران نفتی ایران 
برای رسـیدن به قـرارداد، اسـتفاده از فناوری 
قدیمـی و درنتیجه سـوزاندن گازهای همراه 
نفـت مخـازن ایـران، تأخیـر 8 سـاله)!( در 
از  یک طرفـه  خـروج  و  قـرارداد  اجـرای 

اسـت. قرارداد 

دولـت،  بدعهـدی،  همـه  ایـن  بـا 
قـرارداد 25 سـاله)!( دیگـری را بـا ایـن 
شـرکت بدسـابقه امضـاء می کنـد و بـاز 
جشـن راه می انـدازد. حاال توتـال دوباره 
بامبـول درآورده کـه بـرای ادامـه کار بـا 
ایـران بایـد منتظـر تصمیم کنگـره آمریکا 

در مـورد تحریـم باشـیم! 

این  داسـتان ها یعنی 
خیانـت  یـا  حماقـت 
سـازمان  یافته در وزارت 

. نفت

در مسری هبشت

َدى َمَتى نَْنَتِقُع ِمْن َعْذِب َمائَِك َفَقْد طَاَل الصَّ

کی شود که از چشمه آب زالل تو ما 
بهره مند شویم که عطش ما طوالنی شد

َمَتى نَُغاِدیَك َو نُرَاِوُحَك َفَنِقرَّ َعْیناً

کی شود که ما با تو صبح و شام کنیم 
تا چشم ما به جمالت روشن شود

َمَتى تَرَانَا )َو( نَرَاَك

کی شود که تو ما را ببینی و ما
 تو را ببینیم؟

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. 

از سایت ومحتوای بسیار مفید که دارید 
بسیار متشکرم

رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه

اقتصاد مقاومیت

وقتی زمین غرب ایران لرزید، دل های همه ایرانیان به لرزه درآمد و 
حدود 500 ایرانی از بین ما پر کشیدند. داغ، داغ بزرگی است. در این میان، 
برخی مسئوالن موضع گیری های کودکانه ای کردند که جای  
توجیه ندارد. »واقعاً برای مردم مصیبت زده چه فرقی می کند که این خانه ها در 

این دولت ساخته شده یا آن دولت« و جای خود را به استداللی بهتر بدهد.
بعضی از تحلیل گران هم داستان را به اربعین گره زدند. برخی آن را بال 
دانستند و برخی عذاب گروهی دیگر! گروهی هم پالسکو و بم را یادآوری کردند 
تا بگویند حکومت به فکر مردم نیست، چرا که آن حادثه ها را هم جبران نکرده 

است. امان از این تحلیل ها! 

برنده این ماجرا مردم صاف و ساده ای هستند که از مایحتاج زندگی 
خود گذشتند و هرچه داشتند برای زلزله زدگان فرستادند. آن ها بی انصافی 
رسانه ها را هم پاسخ دادند و از حمایت های مردم و دولت تشکر کردند. با همان 

انصاف هم از کوتاهی ها نالیدند.

دم این مردم قدرشناس گرم! 
خون کرمانشاه، حیات 
برادری  و  وحدت 
در جامعه جوشانید، 
بدخواهان  اگــر 

بگذارند!

هدیه بسیجی ها در شب تولد صدام!
کی می شود که تو ما را 
ببینی و ما تو را ببینیم؟

 بامبول های توتال!

شهروز علیزاده
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

داغ کرمانشاه؛ دعواها، شوخی ها، واقعیت ها



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی؛ دو لبه یک قیچی فیلم یا داستانی که پیرنگ اصلی نداشته باشد، انسان را گیج می کند. می شود 

کشکولی از اتفاقات بی ربط و باربط که مخاطب آن را در همان دقایق اولیه پس 
می زند. همین پیرنگ اصلی که سیر داستان را به صورت منطقی بیان می کند، اگر 
فقط در کشمکش های بیرونی خالصه شود، خیلی خشک و غیرجذاب می شود. 
چرا که مخاطب دوست دارد شخصیت اصلی داستان را بیشتر بشناسد و با او 

رابطه عاطفی بگیرد. 

بنابراین نویسنده و کارگردان باید ما را مثاًل با خانواده و مسائل خانوادگی 
شخصیت ها بیشتر آشنا کند. این موضوعات خانوادگی مثالی است از مجموعه 
کشمکش های درونی که شخصیت ها و مخصوصاً شخصیت اصلی را درگیر 
می کند. اینکه به چه کسی محبت کند و با خودش چگونه کلنجار رود که فالن 
تصمیم درست یا غلط را بگیرد، این ها همه می شود کشمکش های درونی که 

»خرده پیرنگ« های فیلم را تشکیل می دهد.

باید فیلم بین پیرنگ اصلی و خرده پیرنگ ها تناسب کامل برقرار کند؛ وگرنه 
یا خیلی خاله زنکی می شود یا خیلی خشک و نچسب.

امـروز دو اراده در ایـن منطقه بـا یکدیگر در تعارض انـد: یک اراده، 
اراده  وحـدت اسـت؛ یـک اراده، اراده  تفرقه اسـت. اراده  وحدت، متعلق 
بـه مؤمنین اسـت؛ فریاد اتحـاد و اجتماع مسـلمین از حنجره های بااخالص 
بلنـد اسـت و مسـلمان ها را دعوت می کنند بـه اینکه به مشترکاتشـان توجه 

بکنند...

یـک عـده ای هـم در ایـن آتش هـا می دمنـد؛ شـیعه  انگلیسـی و سـنی 
آمریکایـی مثل هم هسـتند؛ همـه، دو لبه  یک قیچی هسـتند؛ سعی شـان 
ایـن اسـت که مسـلمان ها را 
به جـان هـم بیندازنـد؛ این 
پیـام اراده  تفرقـه اسـت که 
اراده  شـیطانی اسـت؛ 
وحـدت  پیـام  امـا 
ایـن  از  ایـن اسـت کـه این هـا 
اختالفـات عبور بکننـد، در کنار هم قـرار بگیرند، 

باهـم کار کننـد.

وقتـی شـاگرد مدرسـه طـب بـودم، آقـا هرمـاه بـرای خـرج تحصیل 
را  مبلغـی  مـن  مـی داد.  مـن  بـه  ریـال  پنجـاه  مبلـغ 

پس انـداز کردم و بـا آن یک چـوب لباس و یک 
تختخـواب چوبـی بـه قیمـت 3۲ ریـال خریدم. 

بـا زحمـت آن هـا را بـه خانـه آوردم و در اتـاق 
نمناکـی کـه اقامـت داشـتم، نهـادم. 

آقـا از مجلس آمد و طبـق معمول نگاهی به 
درون انداخـت. با لبخنـدی گفت: »عبدالباقی! 
لباس آویـز و تختخـواب تا زمانـی که برای 
رفـع نیـاز و سـالمتی انسـان باشـد مفیـد 
اسـت. اگـر جنبـه تجمـل و زینـت گرفت، 
سـد راه تکامـل انسـان می گـردد. مواظـب 

بـاش بـه آن روز نیفتی«.

در قاب صتویر

)امامخامنهای،1395/09/27(

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت شـــهيد علـــی چيت ســـازیان، تشـــكيل بســـيج 
ـــهادت  ـــيج، ش « و روز بس ـــي ـــام خمين ـــان »ام ـــتضعفين به فرم مس
ـــد  ـــات مرواری ـــالگی، عملي ـــن 28 س ـــكری در س ـــن عس ـــام حس ام
ــروی  ــكان )1359 ش(- روز نيـ ــه پيـ ــز ناوچـ و دالوری غرورانگيـ
ـــماره دو  ـــرد ش ـــدی« م ـــين واح ـــيد عبدالحس ـــهادت »س ـــی، ش دریای
ـــر  ـــهيد دکت ـــهادت ش ـــوی، ش ـــم پهل ـــط رژی ـــام توس ـــان اس فدایي
ـــول  ـــرت رس ـــته ای، والدت حض ـــمند هس ـــهریاری، دانش ـــد ش مجي

ـــت.  ـــه اس ـــنن   قرارگرفت ـــل تس ـــت اه ـــه روای ـــرم ب اک
  سوره فتح، آیه 4
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روایت هـای مربـوط بـه زن خـوب و بـد را 
نمی شـود بلند بلنـد خوانـد، شـاید بعضی هـا 
ناراحـت شـوند. اما تجربه نشـان داده نگفتن 
ایـن روایت هـا خیلی هـا را از رشـد واقعـی 
بـاز داشـته؛ اگـر نگوییـم کـه جهنمـی کرده 
اسـت! بنابرایـن پیشـنهاد می کنیـم کـه زنان 
خودشـان بـه روایـات مراجعه کننـد و با 
دیـدن ایـن معیارهـا، وضعیت بهشـتی یا 

جهنمـی بـودن خـود را محـک بزنند.

ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مردهـا بروند و 
ایـن روایات را بخوانند و مرتب به همسـران 
یـا زنان فامیل شـان گوشـزد کننـد. آن ها باید 
یـک کار مهـم را انجـام دهنـد و آن اینکـه 
بـه دنبـال زن مؤمنـه باشـند. زن مؤمنـه 
خواهـان رسـتگاری خـود و خانـواده اش 
اسـت و همیشـه کمک کار مرد در زندگی 
اسـت، بـه جای اینکـه با فشـارهای مادی 

و معنـوی او را پیـر کند!

كاَن ِمن دعاِء رسوِل اللِّه: أُعوُذ ِبَك 

ِمِن امَرأٍة تَُشیُِّبنی َقبَل َمِشیِبی 

: از نیایش های پیامبر اعظم  امام صادق
 این بود: خداوندا 

به تو پناه می برم از 
زنی که مرا به پیری 

زودرس گرفتار 
سازد.

کاریکـاتور این هفته:

بلوکه شدن 
کمک مالی به 
زلزله  زدگان 
توسط آمریکا!

شـناخت مؤمـن از کافـر یـا منافـق همیشـه 
تاریـخ مطـرح بوده و بسـیاری اوقـات هم به 
ایـن راحتی هـا ممکـن نمی شـده؛ مخصوصًا 
هـم  خـودش  حتـی  فـرد  کـه  اوایلـی  در 
نمی دانـد دارد بی راهـه می رود. بـه قول قرآن 
خیلی هـا از »بیماردلـی« شـروع می کنند تا 

بـه »نفـاق« و بعـد »کفر« می رسـند.

اینکـه بدانیـم  یـک نشـانه قرآنـی را بـرای 
مسـیرمان کـدام اسـت، قـرآن پیـش رویمـان 
گذاشـته: آرامش. »سـکینه« یا »آرامش الهی« 
کـه بـه واسـطه پیامبر اعظـم و دیـن الهی 
می رسـد، اگـر موجـب افزایـش ایمان مان 
شـد، مؤمنیـم وگرنه در جرگه نفـاق و کفر 

قـرار می گیریـم:

ِكیَنَة ِفی ُقلُوِب   ُهَو الَِّذی أَنْزََل السَّ

الُْمْؤِمِنیَن لَِیزَْداُدوا إِیاَمنًا َمَع إِیاَمنِِهْم 

اوسـت آن کـس کـه در دل هـای مؤمنـان 
آرامـش را فرو فرسـتاد تا ایمانـی بر ایمان 

خـود بیفزایند.

خیلـی سـخت نیسـت کـه بفهمیـم کجـای 
کاریـم. اگـر به خـدا اطمینـان نداریـم و با او 
آرام نمی شـویم، بایـد بـه قلـب مریض مـان 

مراجعه کنیم و 
بـه فکر چاره 

باشیم...

در محضر اهل یبت
نشانه ایمان

 

خرده پیرنگ کجاست؟

 منبع: تارنمای سیره علما
راوی: دکتر سید عبدالباقی فرزند 

آیت اهلل شهید مدرس

اگر جنبه تجمل گرفت؛ مانع تکامل می گردد

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

 همسری که پیرم کرد!
خانواده مقاومتی )17(


