
 مؤلف: بهزاد دانشگر   نرش آرما، چاپ 1394
 قطع پالتویی   168 صفحه 4000 تومان.

قطره، موج، دریا
روایت  انقالب

سرمقاله

شش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

مستضعفینرادریابید!

جنسخراب

مظهراقتدارملی

دنبالجریانجویبود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

تو راه مشهد بودیم. شهید گفت:
بچه هــا! موقــع ناهــاره، اگــه جــای سرســبز یــا ســایه درختــی کــه بــه نظرتــون 

مناســب بــود، دیدیــد، بگیــن تــا نگــه دارم.
بچه ها یک جایی را پسند کردند. زیراندازی پهن کردیم و سفره انداختیم.

همه ما کنار سفره نشستیم که غذا بخوریم.
صداش کردم و گفتم حاج حمید چی کار می کنی؟ بیا ناهار بخور!

دیدیــم شــهید کنــار جــوی آب نشســته و داخــل جــوی 
ــه! ــز می کن آب رو تمی

ــداری  ــر مق ــوی آب به خاط ــت: ج ــد گف ــاج حمی ح
زبالــه بنــد آمــده و آب بــه راحتــی جریــان نــداره. بهتــره 
تمیــزش کنــم تــا جریــان آب روان بشــه و مســافران کــه 

ــد. مــی آن می شــینن اســتفاده کنن

در 26 جوالی 1947 با دستور »ترومن« رئیس جمهور وقت آمریکا آژانس 
تحقیقات مرکزی سیا کار خود را آغاز کرد. این سازمان در طی بیش از 60 سال، 

جنایات بسیاری را در کشورهای مختلف انجام داده است و 
در اکثر آن ها موفق بوده است. 

و اما انقالب ایران واقعه ای بود که تمام محاسبات 
سیا را به  هم ریخت. مسئوالن سازمان سیا اعتراف 

کردند که: »چیزی که ما پیش بینی نمی کردیم این بود 
که یک پیرمرد 78 ساله پس از 14 سال تبعید، مردم 

ایران را به این شکل به هم پیوند بزند.«
ولی چیزی که سیاهی ها نمی دیدند دست 
خدا بود که پشت امام، این پیرمرد 78 ساله 

بود. چیزی که غربی ها و آمریکایی ها همیشه از 
دیدن آن عاجز بودند و از این جا است که ضربات 

اساسی بر پیکره  آنان وارد می شده و خواهد شد.
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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 

دست خدا

توضیح المسائل امام، مسئله 2124

22 بهمن 1۳۵۷- پیروزی انقالب اسالمی

احکام

بنده خدا از بازار میوه خریده اما در منزل می فهمد 
که بخشی از میوه ها معیوب و فاسد شده است.

 در این صورت می تواند جنس معیوب را به 
فروشنده پس داده و پولش را مطالبه کند.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 47   
1 3 9 5 سال 

هفته  47
1 3 9 5 سال 

کودکــش کـــار خطــایی کــرده، حـاال 
تربیتی تریـن  کنـد.  تنبیـه  را  او  می خواهـد 
رفتـاری کـه بـه ذهنش می رسـد، این اسـت 
کـه او را مجبـور کنـد تـا کاری از کارهـای 
خانـه را انجـام دهـد. کـودک بی نـوا هـم  بـا 
اکـراه کار را انجـام می دهـد. آن وقـت زمانی که 
کودکـش کار را بـه اتمام رسـاند، بـرای جبران، 
از آن طـرف پشـت بـام می افتـد و بـه عنـوان 
جایـزه می گویـد: »حـاال کـه بچه خوبـی بودی، 

می توانـی بـروی و تلویزیـون تماشـا کنـی!«
ایـن حـال و روز بسـیاری از خانواده های 
کشـور ماسـت. آن هـا به دلیـل گرفتـاری در 
یـک نظام تربیتی غلـط، ناخـودآگاه »کار« را 
بـه عنـوان یـک ضـدارزش و »تنبلـی« را به 
عنوان یک ارزش در ذهن کودکان شـان حک 
می کننـد. همیـن کودکان انـد که در بزرگسـالی 
بـا شـنیدن خبـر تعطیلی مـدارس یـا ادارات در 
پوسـت خود نمی گنجنـد. چرا کـه فرصتی پیدا 
کرده انـد بـرای تنبلـی و خوش گذرانـی بیشـتر. 
فرهنـگ کار در چنیـن جامعـه ای قطعـاً ضعیف 

خواهـد بود.

تربیت و اقتصاد مقاومتی )2(از دهه بصیرت تا دهه فجر

تنبیهی به نام کار؟!

در مسری هبشت

خیلی از ما سعی می کنیم حق همسایگی 
و رفاقت را به جا آوریم. بعضی مواقع 
کمک مالی می دهیم، بعضی مواقع اگر 
وسیله ای بخواهند، خالصه هرکاری که 

از دستمان بر بیاید.
دعا کردن  که  می رود  یادمان  بعضاً  ولی 
هم باید یکی از این کارهای مان باشد... 
صحیفه  در  زین العابدین  حضرت 
مورد  این  در  را  زیبایی  سجادیه دعای 

بیان فرموده اند: 
ٍد َوالِِه، َو تََولَّنى ىف جیراىن  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعىل  ُمَحمَّ

نا، َوالُْمناِبذیَن ِلَْعدآئِنا... َو َمواِلَّ الْعارِفیَن ِبَحقِّ

بارخدایا بر محمد و آلش درود فرست 
و مرا در رابطه با رعایت حق همسایگان 
و دوستانم که به حق ما معرفت دارند، و 

با دشمنان ما در ستیزند...

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. 

zahra  در تارنمای سنگرمحله
سالم مطالب نشریتون واقعاًعالی است خداقوت.

مهدی شهریاری در تارنمای سنگرمحله
خدا خیرتون بده با تشکر��

جنس خراب

سردارشهیدحاجسیدحمیدتقویفر
بهروایتهمسر

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

اصلی  را. 19 دی جرقه  را می شناسید، هم 19 دی  هم 9 دی 
انقالب را برافروخت و 9 دی آتش فتنه ضد انقالب را خاموش کرد. 
به حق این ده روز را به خاطر خو ش درخشیدن مردم باید ستود و به 
نام دهه بصیرت نام گذاشت. دهه فجر را هم که از قبل می شناختیم. 
ایران شد و 22 بهمن انقالب اسالمی به  امام خمینی وارد  12 بهمن 

پیروزی رسید.
بین این دو دهه کمتر از یک ماه فاصله است و از اوِل اولی تا 
آخر آخری می شود حدود یک ماه و نیم. این یک ماه و نیم نبض تپنده 
انقالب است و مثل محرم و صفر که اسالم را زنده نگه داشته است، 
انقالب اسالمی را سرپا نگه می دارد. فرقش این است که در محرم و 

صفر ما عزاداریم و در این ایام شادمان.
 و این ها نشان می دهد که چگونه 

خمینی  انقالب  حسینی،  قیام  ثمره 
ظهور  مقدمه  می تواند  و  می شود 
مهدوی را فراهم آورد. فقط به شرط 

آن که مردمی ثابت قدم بمانند و 
سختی های این روزها را با 

سپری  مقاومت 
کنند.

دنبال جریان جوی بود
حق همسایگی و دوستی



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

اسـت:  دوگونـه  خـدا  نعمت هـای 
مشـروط و غیر مشـروط. غیر مشـروط ها را 
خـدا می دهـد، حتـی اگـر لیاقتش را نداشـته 
باشـی، چـون تقدیـر اوسـت و بنا بـر دالیلی 
را  دالیـل  آن  حاالحاال هـا  شـاید  کـه  داده 
نفهمـی. اما مشـروط ها که شـاید تعدادشـان 
خیلـی بیشـتر از اولی هاسـت، به شرطی داده 
می شـود که خودت لیاقتـش را در خودت 

ایجـاد کرده باشـی.
حـاال چگونـه؟ با برخوردی که نسـبت به 
نعمت های غیر مشـروط داری. اگر درسـت 
اسـتفاده کـردی و به آن چـه خدایت داده 
راضـی بـودی، بعدی هایـش می آیـد یکی 
پـس از دیگـری؛ در دنیـا و آخـرت! امـا 
اگرنـه، نـه نعمـت دنیایـی داری و نـه اصـاًل 

اهل بیتـی می شـوی:
وا نَِعَم اللَِّه َعزَّ ِذكْرُُه ِبالتَّْسلِیِم لَِقَضائِِه  َفاْسَتِتمُّ

كِْر َعىَل نَْعاَمئِِه َفَمْن لَْم یَرَْض ِبَهَذا  َو الشُّ

َفلَْیَس ِمنَّا َو َل إِلَْیَنا 
: شـما نعمـت خـدای  امیرالمؤمنیـن 
بـزرگ را بـرای خـود کامـل سـازید به 
شـکر  و  او  قضـای  بـه  تسـلیم  وسـیله  
بـدان  کـس  هـر  پـس  او،  نعمت هـای 

راضی نباشـد از ما نیست و 
رو به سـوی مـا ندارد.

مظهر اقتدار ملی
از  بابا بزرگ  همین که  می شود.  دعوا  بچه ها  میان  خانه  در  گاهی وقت ها 
به روی  بعضًا حتی  احترامش سکوت می کنند.  به  آن جا رد می شود، همه 
خودشان نمی آورند که با هم دعوا کرده اند تا نکند خدایی نا کرده بابا بزرگ 

از آن ها دل خور شود.
در محله هم کسانی هستند که این نقش را ایفا می کنند یعنی بابا بزرگ 
محله. حتی اگر میان دو نفر از اهالی محل کدورت و خصومتی ایجاد شود 
با واسطه گری و به احترام ایشان مشکل رفع می شود. خوب چه کسی بهتر 

از حاج آقایِ مسجِد، که هم آدم جا افتاده ای است هم آشنای همه اهالی؟

نظـام  اسـت؛  الهام بخـش  اسـت؛  عزیـز  ایـران  ملـت  امـروز 
جمهوری اسـالمی یک نظام مقتدر شـناخته شـده اسـت و کشـورهای 
گوناگـون، قدرت هـای مختلـف - منطقـه ای و فرامنطقـه ای - در مقابـل 
عظمـت ملـت ایـران ناچـار بـه اعتـراف هسـتند و عظمـت ایـن ملت را 
اعتـراف می کننـد...  حضور مردم، اراده مردم، دلبسـتگی مـردم به انقالب، 
وابسـتگی مـردم بـه محتـوای عظیم انقـالب را این هـا احسـاس می کنند.

اقتـدار ملـی  ... روز ۲۲ بهمـن و راهپیمائـی ۲۲ بهمـن مظهـر 
مظهـر  اسـت؛  ایـران  ملـت  اقتـدار  مظهـر  اسـت؛ 

حضـور مردمـی و اراده و عـزم ملـی 
ملـت ایـران اسـت کـه مرد 

و زن و پیـر و جـوان، در همـه  
شـرائط بـه خیابان هـا می آیند 
سرتاسـر  در  را  خودشـان  و 

چشـم  مقابـل  در  کشـور 
ایـن  می دهنـد؛  قـرار  بیننـدگان 

اسـت. باعظمـت  خیلـی 

 دنیا و آخرت با نماز شب!
ســـیدعلی آقا همه چیـــز را در نمـــاز شـــب و تهجد شـــبانه می  دید و 
ســـفارش های اکیدی بر شـــاگردان خود داشت که نماز شـــب را اقامه 

. کنند
عالمه طباطبایـــی می  گوید: »چون به نجف اشـــرف بـــرای تحصیل 
مشـــرف شـــدم، به خاطر قرابت و خویشـــاوندی به محضر آیت اهلل 

قاضـــی رفتم. روزی کنار در مدرســـه ای ایســـتاده 
بودم که آیـــت اهلل قاضی از آن جـــا عبور می  کرد؛ 
چون به من رســـید، دســـت خـــود را بر روی 

شانه ام گذاشـــته و فرمود: 
»ای فرزنـــد! دنیا می  خواهی، نماز شـــب 

نماز  می  خواهـــی،  آخرت  و  بخـــوان 
بخـوان!« شــب  

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1386/11/19(

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
ـــنهاد  ـــه پیش ـــامی ب ـــاب اس ـــت انق ـــت موق ـــس دول ـــوان ریی ـــازرگان« به عن ـــدی ب ـــاب مهندس»مه ـــوع: انتخ ـــا موض ـــترهایی ب پوس
شـــورای انقـــاب ، آغـــاز عملیـــات بـــزرگ والفجـــر مقدماتـــی در فّكـــه بـــه فرماندهـــی ســـپاه ، آغـــاز عملیـــات والفجـــر 8 در فـــاو،  رحلـــت 
ـــن  ـــپاهیان امیرالمؤمنی ـــان س ـــل می ـــگ جم ـــي«، جن ـــي طباطبای ـــا قاض ـــرزا علي آق ـــت اللَّ »می ـــر آی ـــارف كبی ـــاق و ع ـــزرگ اخ ـــتاد ب اس
ـــاله  ـــم 2500 س ـــقوط رژی ـــران و س ـــامی ای ـــكوهمند اس ـــاب ش ـــروزی انق ـــر ، پی ـــه و زبی ـــه، طلح ـــری عایش ـــه رهب ـــن ب ـــروه ناكثی و گ

ـــت. ـــه اس ـــاهی، قرارگرفت شاهنش

 کاریکاتوری تاریخی:
هدف اصلی انقالب، قطع دست  اجانب از سرنوشت کشور 

جهنمی  و  کافر  را  جهان  مردم  همه 
غیر  می گوید  را!  خودش  اال  می داند 
بین  از  و  هستند  جهنمی  مسلمان ها 
مسلمان ها هم فقط شیعیان بهشت می روند! 
تازه جالب است که هر شیعه ای را هم قبول 
تا درباره مستضعفین هم می گویی،  ندارد. 
فریاد می زند که بعد از اسالم دیگر کسی 
مگر  است؛  عجیب  نیست!  مستضعف 

نخوانده که قرآن می فرماید:

ا  بُُهْم َو إِمَّ ا یَُعذِّ َو آَخُروَن ُمرَْجْوَن ِلَْمِر اللَِّه إِمَّ

یَُتوُب َعلَْیِهْم َو اللَُّه َعلیٌم َحکیٌم  

و عـّده ای دیگـر ]کارشـان[ موقـوف به 
فرمـان خداسـت: یـا آنـان را عـذاب 
می کنـد و یـا توبـه آن هـا را می پذیـرد 

و خـدا دانـای حکیـم اسـت.
این گروه همان مستضعفین هستند. چه در 
زمان رسول اهلل و چه امروز، خیلی ها هستند 
خاطر  به  ولی  شنیده اند  را  قرآن  اسم  که 
دشمنی دشمن ها یا کوتاهی مؤمنان حرف 
خدا را نفهمیده اند و به همین خاطر حجت 
بر آن ها تمام نشده است. پس بهتر نیست 
که به جای بهشت و جهنمی کردن مردم، به 
دشمنی با دشمنان خدا بپردازیم و حرف خدا 

را به مستضعفین برسانیم؟

راضی هستی؟
خودی های اهل بیت )28( 

در محضر اهل یبت
بابا بزرگ محلهمستضعفین را دریابید!

سوره توبه
آیه 106
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