
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
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دراینشمارهمیخوانید:

خوشبینانبهتفاهمنامهرامتهمکنید!

کارآفرینیعبادتاست

قراردادننگینسپهساالر

آمدثوابکندکبابشد!

مهسنگر
خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال  هرچیـزی را 
گذاشـتن نظـرات خـود در سـایت، بـه  پیامـک یـا بـا 
تـا همین جـا و در همیـن سـتون  برسـونید  مـا  دسـت 

کنیـم.  منتشـرش 

________________________________913****598
سالم

اسـت,  غريـب  سـنگرمحله  در  زمـان  امـام  قـدر  چـه 
نميخـورد,  بـه چشـم  ايشـان  از  كالمـي  نـه  نـه سـخني 
تـا  بـوي سياسـت ميدهـد  مطالـب سـنگرمحله بيشـتر 

قـرآن و  بيـت  اهـل 

: سالم
و  محلـه  سـنگر  تـوی  حتمـا  کـه  داریـم  کیـد  تا مـا 
مسـجدنما یک مطلب از قرآن و یک مطلب از اهل 
بیـت داشـته باشـیم. چـون این ها رو اصـل می دونیم 
فـرق  بیـت  اهـل  بیـن  خیلـی  البتـه  فـرع.  رو  بقیـه  و 
می کنیـم  سـعی  مناسـبت ها  نسـبت  بـه  و  نمی ذاریـم 
بـا  بـا اون امـام قـرار بدیـم. حـاال  مطالـب رو مرتبـط 
تذکـر خـوب شـما، ان شـاءاهلل مطالـب مختـص امـام 

بیشـتر می کنیـم. رو هـم  زمـان 
گفتیـد مطالـب  کردیـد و  کـه  ولـی در مـورد تقسـیمی 
اهـل  و  قـرآن  تـا  می دهنـد  سیاسـت  بـوی  بیشـتر 
کردیـم. مگـه مـا سیاسـتی غیـر  بیـت، خیلـی تعجـب 
گـر قـرآن و اهـل بیـت  از قـرآن و اهـل بیـت داریـم؟ ا
کـه پـس  بـرای مسـائل روز مـا حـرف نداشـته باشـند، 
کـه  دیـن ناقـص می شـه! آیـا اشـکال مـا ایـن نیسـت 
سیاسـت رو بـه دیگـران سـپردیم و خودمـون داریـم 
کردیم. کار دیگه می کنیم و در واقع دین رو سکوالر 
در  بایـد  همـه  مطالـب  سـایر  و  سـرمقاله  مـا  نظـر  بـه 
از  بایـد  البتـه  و  باشـد  بیـت  اهـل  و  قـرآن  راسـتای 
گونـه نیسـت  گـر ایـن  سیاسـت بازی بـه دور باشـد. ا

بدیـد. تذکـر  مـا  بـه  حتمـا  لطفـا 
ممنون

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

زیارتبامعرفت
در سال 1361 كه جهت زیارت خانه خدا به مكه مشرف شده بود، با وجود برخورد شدید رژیم منحوس 

آل سعود با راهپیمایی ها و تظاهرات، اكثر شب ها تا صبح، بر روی دیوار و 
كف خیابان ها شعارهای انقالبی و ضدآمریكایی می نوشت.

نقل می كنند: او تمثال بزرگی از حضرت امام خمینی )ره( باالی 
كرده  نصب  داشتند،  اسكان  آن جا  در  آن ها  كاروان  كه  ساختمانی 

ساختمان  وارد  سرزده  سعودی  یم  رژ مزدور  عوامل  از  تعدادی  بود. 
از  پوستری  و  انداخت  چنگ  عبور،  حین  در  سعودی  افسر  شدند. 

بی درنگ  بزرگوار  آن  كند.  دیوار  ی  رو از  را  )ره(  خمینی  امام  حضرت 
كه  كرد  وادار  را  او  و  گرفت  را  یقه اش  و  درآورد  او  مشت  از  را  عكس 

عكس را چند بار ببوسد.
باقر طباطبایی نژاد، یک جوان 20 ساله  میر )سید(  او   •

كتیكی  ایرانی بود كه شش سال بعد وقتی فرمانده قرارگاه تا
نصر بود، به شهادت رسید. 

قراردادننگینسپهساالر
بـارون جولیـوس رویتـر، یـک یهـودی انگلیسـی موفـق و ثروتمند بـود؛ مثاًل در یک مـورد قـراردادش با دولت 
ایـران توانسـت امتیـاز ایجـاد راه آهـن و بهره بـرداری از همه معادن )همه ها! ذغال سـنگ، نفت، مـس و...( را 
بـه مـدت طوالنـی 70 سـال بـه دسـت آورد. بـه ایـن منظـور، او حـق داشـت زمین هـای مـورد نیـاز خـود را به طـور 
رایـگان دریافـت دارد، مصالـح مـورد اسـتفاده اش را به طـور مجانـی تحویـل گیـرد و از پرداخـت تمـام حقوق و 
گمركـی معـاف باشـد. ایـن قـرارداد بـه علـت تخلـف در اجـرای مفـاد  عـوارض 
آن در زمـان تعییـن شـده و همچنیـن دخالـت روسـیه )بـا تشـكر از رقابـت 
بیگانـگان؛ عـدو شـود سـبب خیـر!(، هرگـز بـه مرحله اجـرا نرسـید )و راه آهن 
سـاخته نشـد و اصـاًل از اول هـم نبایـد بـرای پیشـرفت كشـور امیـد بـه غـرب 
می بسـتیم تـا آن هـا بـه ما فنـاوری راه آهن یا هسـته ای و هر چیـز دیگر بدهند( 
ولـی بدنامـی آن بـرای میـرزا حسـین خان مشـیرالدوله، معـروف بـه سپه سـاالر، 
صدراعظـم ناصرالدیـن شـاه مانـد. البته دولـت ایران بعدها، قـرارداد دیگری 
كـرد و از ِقَبـِل آن، بانـك  بـه عنـوان غرامـت، بـا پسـر رویتـر منعقـد 
شاهنشـاهی و بانـك صنایـع و معـادن ایـران توسـط وی تأسـیس 
زیاده خواهـی  و  اسـت  دشـمن  همـواره  دشـمن  به هرحـال  شـد. 
گرفـت تـا قراردادهـای  می كنـد ولـی جلـوی مشـیرالدوله ها را بایـد 

ننگیـن منعقـد نكنند.
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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 

توضیح املسائل امام، مسئله 1470

احکام
کباب شد! کند  آمد ثواب 

که همه جا عجله دارد، حتی در صف جماعت؛  مشکلش این است 
که حتی از امام هم جلو می زند. هر چند نمازش صحیح است  آن قدر 
برایش  را  گناهی  بزند،  جلو   

ً
عمدا که  عملی  هر  ازای  به  فرشته ها  اما 

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

هفته 19  
1 3 9 4 سال 

هفته    19
1 3 9 4 سال 

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

به مسـخره می پرسـد تفاوت »حضرت واال« و »حضرت آقا« چیسـت؟ 
یـا مثـًا جملـه »سـلطنت، عطیه ای الهی اسـت« چه فرقی بـا عبارت »ولی 
فقیـه جانشـین امـام زمـان اسـت« دارد؟ یـا تفـاوت »مقام عظمـای والیت« 
یامهـر«؛ »جانم فدای رهبر« بـا »جان نثار اعلی حضرت«؛  بـا »شاهنشـاه آر
»بیت رهبری« با »كاخ شاهنشـاهی«؛ »عاشـق والیت« با »فدایی شـاه«؛ 

»رأی ملوكانـه« با »حكم حكومتی« و... چیسـت؟!
کام  یـک  در  اسـت.  واضـح  همـه  بـرای  سـؤال کننده  غـرض  البتـه 
شاهنشـاهی  حکومـت  همـان  فقیـه  والیـت  حکومـت  بگویـد  می خواهـد 
كنـد می گویـد انقـالب اسـالمی فقـط تغییـر در  گـر جرئـت  اسـت! اصـاًل ا

نـدارد! فرقـی  باقـی اش  وگرنـه  اسـت  ظواهـر  و  اسـم ها 
بلـه در ظاهـر این هـا تفاوتـی ندارنـد، مثـل تفـاوت خـوردن مـرغِ مـرده یـا 
گوشـت مـرغ هسـت وقتی کـه خـودش می میـرد یـا  ذبح شـده! مگـر فرقـی در 
وقتی کـه یـک مسـلمان روبه قبلـه بـه او آب می دهـد و بـا بسـم اهلل ذبحـش 
كـه از عقـِد  می کنـد؟ یـا در مثالـی دیگـر مگـر تفاوتـی هسـت بیـن فرزنـدی 

از  كـه بـدون عقـد و  بـا فرزنـدی  رسـمی زن و مـرد متولـد می شـود، 
طریـق رابطـه نامشـروع پدیـد می آیـد؟ در ظاهـر نـه! امـا در واقـع 

چـی؟ آن یكـی حـالل زاده اسـت و ایـن یكـی حـرام زاده!
تفـاوت »حضـرت واال« و »حضـرت آقـا« هـم مثـل »بسـم 

اسـت:  كلمـه  یـک  در  بسـتن،  شـرعی  عقـد  و  گفتـن  اهلل« 
بچـه ای  و  می شـود  ک  پـا غذایـی  »خـدا«  بـا  »خـدا«. 

و  اسـامی  و  مقـدس  حکومتـی  خـدا«  »بـا  و  ل زاده.  حـا
و  نامقـدس  حکومت هـا  خـدا«  »بـی  و  می شـود  ک  پـا
كـه  اسـت  بی خدایـی  اثـر  بـر  اصـاًل  ک.  ناپـا و  ملحـد 

كـه  اسـت  باخدایـی  اثـر  در  و  می آیـد  پدیـد  »طاغـوت« 
می شـود. »یاقـوت«  اسـالمی  حكومـت 

این هـا تـازه در نظـر اسـت و آن هـا كه چشـم حقیقت بین 

نشـانه  بایـد  این هـا  بـرای  نمی فهمنـد.  را  آن  واقعـی  معنـای  ندارنـد، 
و  بایـد نشـان داد عکـس »حضـرت واال«  این هـا  بـرای  آورد. مثـاًل  عینـی 
می شـود،  خـم  کمـر  تـا  جهـان  قلدرهـای  مقابـل  در  کـه  را  »شاهنشـاهی« 
کـه در مقابـل  کـرد ایـن عکـس را بـا قلدرهایـی  و در مقابـل بایـد مقایسـه 
»حضـرت آقـا« زانـو می زننـد! البته این خیلی ربطی به شـخص حضرت 
آقـا و حضـرت واال نـدارد، هـر كـس كه با خدا بود عزیز می شـود و هر كس 
كـه از او فاصلـه گرفـت، ذلیـل خواهـد شـد. حـاال كـه چنیـن اسـت، بهتر 

كـه همـه- مسـئول و غیرمسـئول-  نیسـت 
او  از  فرمان بـرداری  و  والیـت  راه  در 

دور  یـا  دشـمنی  فكـر  و  باشـند 
زدن او را از سـر بیـرون 

كننـد؟

تفاوت »حضرت واال« و »حضرت آقا«



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
 قاعده حساس و خطرناک

تـا  اسـت.  كـی  خطرنا و  حسـاس  قاعـده  قاعـده، 
كـه خیلی هـا آن را انـكار می كننـد! بـرای همیـن  حـدی 
یتـون و طـور سـینا و مکـه -کـه  خـدا بـه سـرزمین انجیـر و ز
سـرزمین های وحی بر پیامبران اسـت- سـوگند می خورد تا 
ایـن قاعـده را بـه انسـان بفهماند: »ما انسـان را در بهترین 
پایین تریـن  تـا  را  او  مـا-  خـود  سـپس-  و  آفریدیـم  قـوام 

دادیـم!« سـقوط  درجـات 
راه نجاتـی  یعنـی  ک؟!  عجیـب اسـت و وحشـت نا
قاعـده،  و  دنیاسـت  بـازی  بـازی،  چـرا!  نـدارد؟  وجـود 
خاصـی  هیـچ  قاعـده  ایـن  از  خلقـت.  طبیعـی  قاعـده 
خـود  صالـح  عمـل  و  باایمـان  کـه  کسـی  مگـر  نیسـت 
كسـی چنیـن  گـر  كـه ا را بـه پـرواز درآورد تـا نجـات یابـد 
امـان می مانـد، بلكـه به سـوی  از خطـر در  نه تنهـا  كنـد، 

می رسـد. بی پایـان  پـاداش  بـه  و  مـی رود  بی نهایـت 
كـه بعـد از فهمیدن ایـن راه حل،  پـس انتظـار مـی رود 
عمـل«  و  »ایمـان  سـوی  بـه  شـوق  و  ذوق  بـا  انسـان ها 
صالـح شـتاب كننـد، امـا انـگار اوضاع برعكس اسـت؛ 
تـازه بـا فهمیـدن ایـن قاعـده و این کـه تنهـا راه، انتخـاب 
بـه  شـروع  اسـت،  آورده  اعظـم  پیامبـر  کـه  اسـت  دینـی 
تکذیـب و انـکار او می کننـد. برای همیـن خدا پیامبرش 
خـودش  بـه  را  مردمـان  ایـن  عاقبـت  و  می كنـد  آرام  را 

می دهـد... حوالـه 
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سوره مباركه تین

 خوش بینان به تفاهم نامه را 
متهم کنید!

گـرو  در  دل  كـه  آن هـا  از  بعضـی  اسـت  عجیـب 
و  منطقـی  بـرای  دارنـد،  آمریـكا  مخصوصـًا  و  غـرب 
عبارت هـای  از  ذلـت،  ادبیـات  جلـوه دادِن  دینـی 
ایـن  دلواپـِس  كـه  آن هـا  بـه  و  می كننـد  اسـتفاده  دینـی 
خودفروشـی ها هسـتند، اتهـام بی دینی می زننـد! این ها 
»هرگـز  فرمودنـد:  كـه  را  امیرالمؤمنیـن  كالم  می خواهنـد 
كـه خشـنودى خـدا  پیشـنهاد صلـح از طـرف دشـمن را 
كـه آسـایش رزمنـدگان و آرامـش  در آن اسـت رد مكـن 
می گـردد«  تأمیـن  صلـح  در  كشـور  امنیـت  و  تـو  فكـرى 
كـه بایـد همـه  كننـد، امـا نمی داننـد  بـه نفـع خـود تمـام 
سـخن مـوال را بـا هـم دیـد. آری، امـام متقیـان در نامـه 

می فرماینـد: اشـتر  مالـک  بـه  خـود  مفیـد  همیشـه 
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یـرا  ز صلـح،  از  پـس  خـود  دشـمن  از  زنهـار  زنهـار 
کنـد،  غافل گیـر  تـا  می شـود  نزدیـك  دشـمن  گاهـی 
کـن.  مّتهـم  را  خوش بینـی  و  بـاش  دوراندیـش  پـس 

)53 )نهج الباغـه،  نامـه 
نـدارد.  و شـبهه  امیـر، جـای شـک  حـرف حضـرت 
بـه  را  آن  دولتی هـا-  مخصوصـًا  همـه-  یـم  امیدوار
كـه خـواب آمریـكا را  گـوش جـان بپذیرنـد و البتـه آن هـا 

كنـد! بیدارشـان  خـدا  می بیننـد، 

اهل یبت؟مهع؟
کارآفرینیعبادتاست

كار را فراهــم بكنــد، یــک عبــادت انجــام داده اســت. نــگاه بــه ایــن  كســی بتوانــد زمینــه   گــر  ا
كــه مــا یــک بیــكار را دســتش را به یــک كاری  كــه تولیــد می شــود، فقــط از جنبــه  ایــن نباشــد  كاری 
ــت،  ــی اس ــز خوب ــی چی ــه خیل ــه البت ــب، این ك ــد؛ خ ــته باش ــدی داش ــک درآم ــا ی ــم ت ــد میكنی بن
کــه ثــروت تولیــد  کشــور موجــب میشــود  کارآفرینــی، ایجــاد اشــتغال در  الزم اســت، بالشــک؛ یعنــی 
كار میكنــد - چــه ســرمایه  مالــی، چــه ســرمایه  كــه ســرمایه و ســرمایه دار، ایجــاد  بشــود؛ همچنانــی 
كارگــر هــم ایجــاد ســرمایه میكنــد، ایجــاد ثــروت میكنــد. ایــن البتــه یــک جنبــه  مهمــی  علمــی - 
اســت در اشــتغال، امــا اهمیــت اشــتغال فقــط ایــن نیســت. یــک بعــد دیگــر اهمیــت اشــتغال ایــن 
ــک  ــد. ی ــتخراج میکنی ــد اس ی ــج را دار گن ــک  ــما ی ــه ش ک ــت  اس
كــه در او اســتعدادهایی وجــود دارد،  انســانی 
كنــد، میتوانــد بیافرینــد، ایــن  میتوانــد تولیــد 
كار  بــه  را  او  دســت  شــما  آن جــا،  بــود  افتــاده 
اســتخراج  درونــی  گنجینــه   ایــن  كردیــد،  بنــد 
شــد؛ خیلــی اهمیــت دارد... پــس اشــتغال 
جنبــه   هــم  اشــتغال آفرینی،  و 
هــم  دارد،  بزرگــی  اقتصــادی 
جنبــه  انســانِی خیلــی واالیــی 

دارد.
عزیــز  كشــور  ...بحمــداهلل 
یــادی  ز توان مندیهــای  مــا... 

دارد. یــادی  ز ظرفیــت  دارد، 

کنیداخالصرا؟! پیدا
كـه بـه مـا می دادنـد؛ از شـنا تا پرتـاب چاقو.  انـواع و اقسـام آموزش هـای سـخت و طاقت فرسـا بـود 
كـه مدتـی بـود در جبهـه  یـم عملیـات. مـن هـم  گفتنـد برو كـه آموزش هـا تمـام شـد،  بعـد از مدتـی 
یـدم كه بعله! كلی  بـودم و ایـن تـالش و آمادگی هـای اخیـر را دیـده بـودم به نیروهای خودی می ناز

كه كسـی نمی تواند جلویشـان بایسـتد! یـم  چریـک دار
كـردن بچه هـا می افتـم،  وسـط درگیـری فهمیدیـم عملیـات لـو رفتـه! وقتـی یـاد اون صحنـه درو 
نفسـم بنـد مـی آد. لعنتـی! بعـد از اینكـه كلـی تفنگـم را روغـن كاری و آماده  كرده بـودم، تو آب گیر 

 كـرد و تیـر نمی زد!
گـر مـا یـک روز اتـکای خودمـان را از خـدا برداشـتیم و روی  كـه: »ا اآلن حـرف امـام )ره( را می فهمـم 
کـه مـا رو بـه شکسـت  کـه آن روز، روزی اسـت  گذاشـتیم، بدانیـد  گذاشـتیم یـا روی سـاح  نفـت 

کارهـای خودتـان...« کنیـد در  خواهیـم رفـت... اخـاص پیـدا 
نُفَسُهْم یْنُصُروَن )197/ اعراف(

َ
ِذیَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اَل یْسَتِطیُعوَن َنْصَرُكْم وال أ

َّ
َوال

كسی دلت را نبرد ولو بزرگ ترین دولت معنایش این است حواست باشد 
 ابرقدرت جهان باشد...

كنید اخالص را! اهل درنگ، پیدا 
 

نتیجهدنیویانفاق
از تبلیغ آمده بود. اول رفت حرم.

كـه محتـاج شـده بـود و  یكـي از دوسـتانش را دیـد 
پـول  علیهـا.  اهلل  سـالم  معصومـه  حضـرت  بـه  متوسـل 

او. بـه  داد  را  تبلیغـش 
دلـش بـراي »آیـت اهلل بهـاء الدیني « هم تنگ شـده بود. 

رفت ایشـان را ببیند...
كـن«. بعـد  گفـت: »صبـر  موقـع برگشـتن، آقـا 
از چنـد لحظـه پولـي برایـش آوردنـد و گفتنـد: 
پسـندیده اي  بسـیار  كار  امـروز شـما،  »كار 
را شـمرد، دیـد همـان  پـول  كـه  بعـد  بـود.« 
بـه  حـرم  در  امـروز  كـه  اسـت  مبلغـي 

داد. دوسـتش 

در قاب صتویر
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• یکی از طرح های مناسبتی این هفته

کیفیت چاپ و به صورت رنگی در تارنمای masjednama.ir موجود است(: ) طرح ها با 

کشتار حجاج بیت اهلل  •  9 مرداد خاطره تلخ 
الحرام در حرم امن الهی را برای ما تداعی می کند.
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