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شش
در این شماره می خوانید :

حقیقت انسانی

وعده سرخرمن در نسیه

سازمان دهی تشکیالت پنهانی تشیع

یا فردا پاک می شود یا خاک می شود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مجیـد بـه خاطـر خال کوبی هایـش طـوری در سـوریه وضـو می گرفتـه که 
معلـوم نباشـد؛ امـا شـب آخـر بی خیال می شـود و راحـت وضـو می گیرد. 
وقتـی جـوراب یکـی از رزمنده هـا را می شسـت، یکـی از بچه ها که تـازه مجید 
را در سـوریه شـناخته بـود، بـه او می گویـد: »مجیـد جـان! تـو این همـه خوبی، 

حیف نیست خال کوبی داری؟«

 مجیـد هـم جـواب می دهـد: »این 
خال کوبـی یـا فـردا پـاک می شـود 

یا خـاک می شـود.«

مجیـد  داداش  روز  آن  فـردای 
همیشـه  بـرای  یافت آبـاد  محلـه 

رفـت.

به دنبال سـرنگونی دولت »محمد زیادباره«، دیکتاتور وابسـته کشـور سـومالی توسـط 
گروه هـای مخالـف، نیروهـای آمریکایی به بهانـه پایان دادن به شـورش های سـومالی 
و درواقـع بـرای روی کار آوردن دولتی دست نشـانده، وارد این کشـور شـدند. وزارت 
دفـاع آمریکا و سـازمان سـیا اعـام کردند کـه در مدت زمـان کوتاهی، حکومت 

مطلـوب آمریـکا را بر سـومالی حاکم خواهند سـاخت.

امـا شـبه نظامیان سـومالی علیه نیروهای نظامـی آمریکا وارد جنگ شـدند و مردم 
هـم بـه یاری آن هـا آمدنـد. آمریکایی ها که انتظـار چنین مقاومتی را نداشـتند، 

متحمـل تلفـات سـنگینی شـدند. سـرانجام بیـل 
کلینتون، رئیس جمهـور وقت ایاالت متحده 
به دلیل فشـار افـکار عمومـی و ناکامی در 
جنـگ، فرمان خروج نیروهـای آمریکایی از 

ایـن کشـور را صـادر کـرد و آمریـکا بدون 
بـه دسـت آوردن نتیجـه مطلـوب، با ذلـت خاک 

سـومالی را تـرک نمود.
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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 

شکست آمریکا این بار در سومالی!

توضیح المسائل امام، مسئله 2105

25 مارس، خروج نیروهای شكست خورده آمریكا از کشور مسلمان سومالی )1994 م(

صحیفه سجادیه، دعای بیست و چهارم

منبع: سایت خبرگزاری مهر
شهید مدافع حرم مجید قربان خانی

احکام
 

مغازه دار آشنا است و به او جنس نسیه می  فروشد.
 اما موقع خرید نسیه زمان را دقیق مشخص نمی کند بلکه 
می گوید هر وقت پول دستم آمد تسویه می کنم. چون در 

mنسیه زمان باید کامال مشخص باشد، معامله شان باطل است.  a s j e d n a m a . i r

هفته 54   
1 3 9 7 سال 

هفته   54
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

زندگی کارمندی، شـور و نشـاطش 
کم اسـت. هر گلـی بزنی به سـر صاحب 
کارت زده ای! بـرای همین انگیـزه زیادی به 
انسـان نمی دهـد. سـر بـرج، کمتر یا بیشـتر، 
حقـوق ثابت خودت را می گیـری و می روی 

سـراغ قسـط ها و قـرض و قوله هایت...!

زندگـی کارآفرینی، برعکـس، پر از 
شـور و هیجان اسـت. بـرای زنده ماندنت 
و  باشـی  ریسـک  اهـل  بایـد  بـازار  در 
بجنگی. هـر لحظه ممکن اسـت رقیبت زیر 
دو خمـت را بگیـرد و ضربـه فنـی ات کنـد. 
خالصـه ایـن کـه کارآفرینی، حـواس جمع 

می خواهـد و مـرد کهـن! 

از یـک طـرف می شـود کـوه را از دور 
نـگاه کرد و از زیبایـی اش دورادور لذت برد. 
از آن طـرف می شـود زحمـت کـوه رفتن را 
بـه جان خرید و دل را به طراوت کوه سـپرد 

و حتـی از خسـتگی هایش هم لـذت برد. 

فعالیـت  یـک  کار  باشـد  یـادت 
توسـت.  بـا  انتخـاب  نیسـت.  خسـته کننده 

در مسری هبشت

دعا برای پدر و مادر در روایات بسیار 
تأکید شده است. خوب است کنار هدیه ای 

که این روزها برای مادرمان می گیریم، 
هدیه ای معنوی هم تقدیم او و همچنین 

پدرمان کنیم و چه هدیه  معنوی بهتر از دعا، 
. آن هم با زبان امام سجاد 

فراز زیر قسمتی از این دعا است. در 
این فراز از خدا می خواهیم توفیق اطاعت و 
نیکی به پدر و مادر را برای مان لذت بخش 

و شیرین نماید، شیرین تر از خواب در 
چشمان خواب آلود و گواراتر از شربت 

هنگام تشنگی...
َواْجَعْل طاَعتى لِوالَِدىَّ َو ِبرّى ِبِهام

 اََقرَّ لَِعْينى ِمْن رَْقَدِة الَْوْسناِن،

و اطاعت از آنان و نیکی به هردوی 
آنان را در نظرم از لّذت خواب در چشم 

خواب آلوده شیرین تر،
بَِة الظَّْمئاِن َواَ�ثْلََج لَِصْدرى ِمْن َشْ

و برای سوز سینه ام از شربت گوارا در 
ذائقه تشنه خنك تر گردان

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. 

وعده سرخرمن در نسیه

اقتصاد مقاومیت

حاال که سال جدید دوباره به سال اقتصادی نام گرفت، بد نیست بعد از 
یك دهه به خود آییم و تغییری در سبك زندگی مان ایجاد کنیم. مثال بد نیست 
هر وقت که کسی از وضع گرانی و تحریم ها و این جور چیزها می نالند، 
شروع کنیم فهرست وسایل زندگی اش را بشماریم و از خودش بپرسیم که 

چند درصد اموالش ایرانی است؟

و  مسئولین  و  کنندگان  تولید  بد  وضع  از  نالیدن  به  کرد  شروع  اگر 
حقوق های نجومی و هزاران شبهه و بهانه دیگر، خیلی راحت می شود گفت 
من و تویی که حاضر نیستیم یخچال و تلویزیون منزل مان را ایرانی بخریم 
تا آینده خود و کشورمان تضمین شود، خیلی فرقی با آن میلیاردی بگیرها 

نداریم! ما هر کدام مان در قد و قواره خودمان 
خیانت می کنیم!

این  در  می ماند  آدم  گاهی 
که برخی چطور به رهبر جامعه 
انتقاد می کنند در  این  گونه 
حالی که شاید دیگر همه مان 
فرد  دلسوزترین  فهمیده ایم 
هموست.  ما  معیشت  برای 
دیگر یك امام چگونه می تواند 

برای  کند  کمك  را  پیروانش 
عاقبت به خیر شدن؟

شیرین تر از خواب،یا فردا پاک می شود یا خاک می شود
 گواراتر از شربت

زندگی به سبک 
کارمندی در برابر زندگی به 

سبک کارآفرینی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

یک پیشنهاد ساده



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن

پخش  که  برنامه ای  هر  ندارد.  تمامی  مردم  به  صداوسیما  بدهکاری 
به فلک  بلند می شوند و فریادشان را  اعتراض  به نشانه  می کند عده ای 
می رسانند. انگار صداوسیما به مشکل یك بام و دو هوایی برخورده است. 
از طرفی می خواهد ایرانی- اسالمی باشد و سنت ها و ارزش های ایران و 
این که می خواهد دیده شود،  به خاطر  از طرف دیگر  اسالم را احیا کند، 
باید جذاب باشد و برای جذابیت الگویی ندارد جز آن چه که غربی ها ارائه 
کرده اند. پس صداوسیما هم یا باید مثل غربی ها رقص و آواز نشان دهد 

یا مثل شبکه های مذهبی فقط قرآن و مداحی پخش کند!

است.  نشده  شناخته  درست  تلویزیون  رسانه  که  می رسد  نظر  به  اما 
خود  به  را  مردم  چه  آن  نمی شود.  ترانه خاصه  و  ُجنگ  به  تلویزیون 

می کشد »داستان« است و این داستان است که می تواند تعالی بخش 
یا تنزل دهنده باشد.

اگر نوروزمان به موسیقی 
که  بدانید  گذشت  غفلت  و 
رسانه مان هنوز راه حل دینی 

را پیدا نکرده و درگیر غرب چند 
دهه پیش شده است. 

امـام باقـر )علیه الصاةوالسـام( در ایجـاد تشـکیات تشـیع و یـک 
سـازمان قوی و همگانی از همه ی وسـایل 
کـرد.1  اسـتفاده  ممکـن  و  مشـروع 
همین کـه افـرادی را تربیت کند، 
به عنـوان وکیـل و نایـب  خـود 
بگذارد کـه کار آن حضرت 
ادامـه   و  کننـد  دنبـال  را 
تعلیمـات  و  تبلیغـات 
عهـده  بـه  را  حضـرت  آن 

بگیرنـد. 

سـازمان دهی  پنهانـی  ایـن 
امـام باقـر بـود کـه از زمـان 
شروع شـده  باقـر  امـام  از  قبـل 
بـود، امـا در زمـان آن حضـرت یـک 
هیجـان بیشـتری پیـدا کـرد کـه کاری 

بسـیار خطرنـاک بـود.2

یك وقـت در محضـر آیـت اهلل بروجـردی دربـاره دیـد چشـم بحـث شـد. 
ایشـان بـا اینکـه سن شـان قریـب نـود سـال بـود، هیچ وقـت احتیاج 
بـه عینـک پیـدا نکـرده بودنـد. می فرمودنـد: »مـن در بروجـرد کـه بودم 
یك وقت در اثر مطالعه زیاد در چشـمم احسـاس ضعف کردم و درد چشـم 

گرفتـم، در بروجـرد مراسـم مخصوصـی روز 
عاشـورا اجـرا می گـردد، بدیـن ترتیب که 

در نقطه هـای مختلف شـهر ِگل درسـت 
می کننـد و مـردم خـود را در آن روز بـا 
ِگل از سـرتاپا آغشـته می کنند، من هم 
یـك روز عاشـورا، در آن جمـع بودم 
و به قصـد استشـفا مقـداری از گِل 
بـدن یکـی از افـراد را گرفتـه و بر 
چشـم خود مالیدم، چشـمم خوب 
شـد. از آن تاریخ درد چشـم بر من 

عارض نشـده اسـت.«

در قاب صتویر

سازمان دهی تشکیالت پنهانی تشیع

1( )امام خامنه ای، 1367/06/25(
2( )امام خامنه ای، 1366/05/09( 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طرح  مناســبتی ایــن هفته را مشــاهده 

  masjednama.ir کنیــد. برای این هفتــه در تارنمــای
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: حمایـــت از کاالی ایرانـــی، والدت امـــام محمـــد 

ـــت.  ـــه اس ـــر قرارگرفت ـــی تئات ، روز جهان ـــی تق

  وسائل الشیعه، 
ج20، ص 65

در فرهنگ ما دعوای عروس و مادر شوهر، 
و دعوای داماد و مادرزن شناخته شده 

است. شاید در فرهنگ های دیگر همین طور 
باشد و علتش هم معلوم است: حسادت زنانه! 
مادرِ پسر یا دختر احساس می کند عروس یا 
داماد تازه وارد، جای او را گرفته و فرزندش 

به جای مادر، به همسرش محبت می کند.

اما اهل بیت برای داماد پاکدامن ارزش 
ویژه ای قائل هستند چون که یک خانواده 

را سامان داده و موجب عاقبت بخیری آن ها 
شده است:

کان علی بن الحسین اذا اتاُه ختُنُه 

علی ابنتِه او علی اخِتِه، بََسَط له رداُه 

�م اجلَسُه �م یقول:

مرحباً مبن کفی املؤنَة و َسَتَ العورة 

امام صادق سیره امام سجاد این بود 
که هنگامی که یکی از دامادهای او- شوهر 
دختر یا شوهر خواهر او- بر او وارد می  

شد، امام عبای خود را بر زمین پهن می نمود 
و وی را بر آن می نشاند، سپس می فرمود: 
خوش آمدی ای کسی که مخارج ناموس 

مرا می پردازد و او را حفظ می کند.

کاریکاتور این هفته:

سفر
 نوروزی
 یا سفر
 ابدی!

در جامعـه ایمانـی همه چیز فـرق می کند؛ 
هـم مشـکات و هـم راه حل هـا! در حالی 
کـه همـه جـای دنیـا معیارهـای دنیایـی و 
اعتبـاری را بـرای برتـری انسـان ها نسـبت به 
هـم قـرار می دهند، در جامعـه ایمانی معیار، 
حقیقـت هر انسـان اسـت. اما ایـن حقیقت 
چیسـت؟ تقـوا. یعنـی حقیقت من و شـما نه 
بـه مـال و منـال، و نه بـه زن و مـرد بودن مان، 
و نـه حتـی بـه قـوم و قبیله مـان اسـت. چون 
همـه این ها دیـر یا زود از بین مـی رود و فقط 

می ماند:  تقوایمـان 

یا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناکُْم ِمْن ذَکٍَر َو أُنْثی  

َو َجَعلْناکُْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعارَُفوا إِنَّ 

أَکْرََمکُْم ِعْنَد اللَِّه أَتْقاکُْم إِنَّ اللََّه َعلیٌم َخبیٌر 

ای مـردم، مـا همه شـما را نخسـت از مرد 
و زنی آفریدیم و آن گاه شـعبه های بسـیار 
و فـرق مختلـف گردانیدیم تـا یکدیگر را 
بشناسـید، همانـا بزرگوار و بـا افتخارترین 
شـما نزد خدا بـا تقواترین شـمایند، همانا 

خدا کامـا دانا و آگاه اسـت.

در محضر اهل یبت
حقیقت انسانی

 
صداوسیمای نوروزی

منبع: سایت سیره علما
راوی: آیت اهلل شیخ حسین نوری همدانی

درِد چشم و عنایت امام حسین

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

هوای داماد رو داشته باش!
خانواده مقاومتی )34(

  سوره حجرات، آیه 13


