
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نظریه پردازان دروغ گوی سازش

دراینشمارهمیخوانید:

سالنومبارک!

کاربسیارمهمراهپیماییروزقدس

شباحیاءدرجبهه

کفارهباصدقهفرقمیکنه!

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 

_______________________________:912****758
سـالم. بـراى آشـنايي نمازگـزاران بـا مجلـه سـنگر 
کنیـد. ضمنـا چـاپ رنگـي آن  محلـه بیشـتر تبلیـغ 

هـم میتوانـد موثـر باشـد.
گرفته: که در سایت مسجدنما قرار  نظری 

مسعود:______________________________________
گـر ممکـن اسـت مطالب سـنگر محلـه را  بـا سـالم ا
یـه روز زود تـر بـر روی سـایت قـرار دهید تا بتوانیم با 
کنیم . اعمال تغییرات آن ها را بر روی تابلو نصب 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

شباحیاءدرجبهه
اولیـن بـار بـود كـه می رفتـم جبهـه. شـب قـدر كـه رسـید، بـه اتفـاق چنـد تـا از بچه هـا رفتیـم مراسـم احیـاء. 

جمعیـت رو كـه دیدیـم، تعجـب كردیـم؛ از مجمـوع 350 نفـر افـراد گـردان، فقـط بیسـت نفـر اومـده بودنـد!
شب دوم هم همین طور بود.

برام سؤال شده بود كه چرا بچه ها برا احیا نیومدند؟ با خودم گفتم نكنه خبر نداشته باشند؟!
... از محـل برگـزاری احیـاء اومـدم بیـرون. پشـت مقـر مـا صحرایـی بـود كـه شـیارها و تـل زیـادی داشـت. به 
سـمت صحرا حركت كردم. نزدیك شـیارها كه رسـیدم، دیدم در بین هر شـیار، رزمنده ای روبه قبله نشسـته، 

قـرآن رو روی سـرش گرفتـه و زمزمـه می كنـه.
مراسـم احیـاء از بلندگـو پخـش می شـد. بچه هـا 

صـدا رو می شـنیدند و تـوی تنهایـی و تاریكـی 
حفره هـا، بـا خـدا راز و نیـاز می كردنـد.

بعدهـا متوجـه شـدم آن بیسـت نفـر هـم 
كـه برای مراسـم عـزاداری و احیا آمده بودند، 

مثـل مـن تـازه وارد بودند.

سیریدرانقالبنبوی
مكـه، جزیـره ثبـات كفـار و مشـركین بود؛ اما مـردی از آن جا قیام كرد كه بزرگ ترین انقالب عصـرش را رقم زد. 
ابتـدا پیـروزی بـر اسـتكبار، دور از دسـترس می نمـود. وقتـی تطمیـع ایـن مـرد نتیجـه نـداد، مبارزه سـخت تر شـد؛ 

تهدید، شكنجه، شهادت یاران و سرانجام هجرت؛ گروهی به حبشه، خودش 
نیز به طایف كه نشـد، سـپس یثرب...

بـا تشـكیل حكومـت اسـالمی مدینـه، قضیـه جدی تـر شـد؛ اول جنـگ راه 
انداختنـد، نشـد. منافقیـن )با شـعار انمـا نحن مصلحـون( در داخل از یک سـو، 
كـردن تنگـه احـد  كـه از رهـا  جنـگ نـرم دشـمنان از سـویی دیگـر و ضربه هایـی 
شـدند.  آب دیده تـر  مـردم  امـا  می كـرد،  سـخت  را  نظـام  كار  خوردنـد،  انقـالب 
شهادت بزرگانی چون حمزه، سیدالشهدای انقالب، داغ سنگینی بود ولی پس 

از شـهدا، علـی و شـیعیانش بودنـد.
خالصـه، مقاومـت امـت حـزب اهلل، سـران كفـار و مشـركین را بـه پـای مذاكـره 
كشـاند تا پیمان حدیبیه بسـته شـود. كمی بعد، وقتی یكی از هم پیمانان كفار 
كـرد، درخواسـت های ابوسـفیان از  بـه یكـی از هم پیمانـان نظـام اسـالمی تعـدی 
بـزرگان نظـام اسـالمی بـه منظـور واسـطه گری برای صلح نتیجـه نداد. خـدا چنان 

عظمـت سـپاه اسـالم و عـزت رهبـر معظـم انقـالب را )مثاًل در تبرک جسـتن به 
آب وضوی او( به ابوسفیان نشان داد كه خودش قریش را به تسلیم شدن 

كـه مكـه، همـان روز فتـح شـد. كـرد.      و این گونـه بـود  دعـوت 
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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 

راوی: شهید رضا صادیق یونیس 

)اجوبة االستفتائات، س 801(

احکام
کفارهباصدقهفرقمیکنه!

صندوق  داخل  کفاره  عنوان  به  را  مبلغی  بود.  شده  واجب  او  بر  کفاره 
صدقات می اندازد و خیال خودش را راحت می کند!

 جهت 
ً
کفاره باید صرفا کفاره با صدقه دادن تفاوت دارد و مبلغ  باید بداند 

کردن فقرا باشد. تهیه غذا برای سیر 
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 16  
1 3 9 4 سال 

هفته    16
1 3 9 4 سال 

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

مـا دولت مردان مـان را غیـور،  متدیـن و امیـن می دانیـم و سـعی می کنیـم بـا آن هـا 
هـم دل و هم زبـان باشـیم، امـا در ایـن میـان می بینیـم که خودباخته هایـی می خواهند 
بـا سـودجویی از شـرایط موجـود، دروغ هایـی را در قالب هـای بـه ظاهـر زیبـا به جامعه 
این كـه در مقابـل طـرف داراِن مقاومـت، »سـازش كاری«  ازجملـه  کننـد.  تحمیـل 
حسـین  امـام  و  حسـن  امـام  تفـاوت  بـه  گاهـی  این هـا  می كننـد.  نظریه پـردازی  را 
گاهـی پذیرفتـن قطع نامـه و نوشـیدن جـام زهـر  )علیهماالسـام( اشـاره می کننـد و 
توسـط امام امت را مثال می آورند و گاه تلویحًا و گاه تصریحًا می خواهند آن را به 

شـرایط امـروز سـرایت دهنـد تـا بـه رهبـری هـم جـام زهـر بنوشـانند!
امـا بـه خطـا رفته انـد و خود می دانند كه این حرف ها مغالطه ای بیش نیسـت؛ 
 بایـد بداننـد کـه امـام »صلـح« 

ً
مثـاًل در جریـان صلـح امـام حسـن )علیه السـام( اوال

کردنـد، نـه »سـازش«! صلـح یعنـی بازگشـت موقـت بـه عقـب بـرای تجدیدقـوا و 
آمادگـی؛ امـا سـازش یعنـی تسـلیم شـدن و عرصـه را خالی كردن. هیهـات كه امام 

كند! معصوم چنیـن 
ثانیـًا در مقایسـه امـام حسـن و امـام حسـین )علیهماالسـالم( این هـا به اشـتباه 
دو ضلـِع »امـام و معاویـه« یـا »امـام و یزیـد« را می بیننـد و می گوینـد كـه امام هـا مثل 
هـم هسـتند، پـس بـه خاطـر تفـاوت یزیـد و معاویه اسـت كه امام مجتبی صلـح را 
پذیرفتند ولی امام حسین قیام كردند. درحالی كه جای ضلع سوم خالی است.
کار امـام حسـن و امـام حسـین را نشـان  کـه تفـاوت  در واقـع مهم تریـن عنصـری 
می دهـد، »مـردم« هسـتند. مردمـی کـه زمـان امـام مجتبـی بودنـد، بـه زور و زر و تزویـِر 

معاویه خام شـدند و امام شـان را رها کردند. برای همین بهتر اسـت كه به جای 
مـردم، اینـان را »نامردمـان« بخوانیـم. همیـن نامردی هـا و نامردمی هـا بـود كه 

بعـد از پذیـرش صلـح، به امام »مذل المومنین« گفتند. پناه برخـدا! امام 
معصـوم، مؤمنـان را ذلیـل می كنـد یا خیانـِت خیانـت كاران؟!

اما در زمان سیدالشـهدا قضیه فرق می کرد. یارانی- هرچند اندک- 
بودنـد کـه تاآخرین نفس پای امام شـان ایسـتادگی کنند و حتـی آرزوی 

خاکسـتر شـدن و شـهادت چندین باره را داشته باشند.
در جریـان قطع نامـه هم همین طـور بود. امـام روح اهلل تا چند روز 
كوتاهـی  قبـل حـرف از مقاومـت و ایسـتادگی مـی زد، امـا در زمـان 
مجبـور بـه پذیـرش قطع نامـه شـد. پس معلـوم می شـود كه افـرادی 
عرصـه را تبدیـل بـه شـرایط امام حسـن كـرده بودند تا جام زهـر را به 

اماِم مظلوِم ما بنوشـانند.
اینـک دو ضلـع ماجـرا تغییر نکـرده و از طرفی رهبر انقاب پا جای 

پـای امـام گذاشـته و از طـرف دیگـر آمریـکا و اسـرائیل ظالم تـر و مکارتـر 

شـده اند، اما ضلع سـوم یعنی »مردم« تغییر کرده و رشـد مضاعف پیدا کرده اسـت. 
پـس هـر چـه می خواهنـد از نظریه هـای موهـوم خـود سـخن بگوینـد، بگوینـد ولـی 

مـردم مـا را با شـرایط قطع نامه و صلح 
كـه  نكننـد  مقایسـه  حسـنی 

دیگـر اوضـاع خیلـی فـرق 
كرده اسـت. این حرِف 

و  ماسـت  آخـر  و  اول 
تکـرارش  سـال ها 
»اگـر  کـه  کرده ایـم 
عرصـه را بـر مـا تنـگ 
کنند، حادثه عاشـورا 

تکـرار می کنیـم!« را 

نیایش
آزادی

اللهم! فک کل اسیر!

گاهی اسیر مادیات  خدایا! ما اسیر دنیاییم؛ 
گاهی  دنیایی و 

هم اسیر 
معنویات 

دنیایی. به 
حق همین 

نمازهای واجب 
ماه رمضان، 
كن! آزادمان 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
فرصت استثنایی

در  تـا  باشـد  بحـران  منتظـر  همیشـه  نبایـد  مربـی 
كنـد و از آن طریق  فرصت هـای بحرانـی، مسـئله را حـل 
بـا  اسـت  الزم  گاهـی  بلكـه  بپـردازد؛  متربـی  تربیـت  بـه 
پـای  پیـش  را  اسـتثنایی  فرصت هـای  شـرایط،  ارزیابـی 
کـه بـا بهره گیـری از  او بگـذارد و بـه او ایـن اجـازه را بدهـد 

دهـد. رشـد  را  خـود  فرصت هـا 
بیـن ده هـا و صدهـا شـب سـال، یـک  از  اینـک خـدا 
مـا  تـا  اسـت  کـرده  معرفـی  قـدر  عنـوان شـب  بـه  را  شـب 
آن  از  هزارماهـه  یـک عمـر  انـدازه  بـه  و  بدانیـم  را  قـدرش 
كـه در ایـن شـب، قـدرت خـدا اجـرا  کنیـم؛ چرا اسـتفاده 
می شـود و به تبـع آن، حـدود و اندازه هـا معیـن می گـردد؛ 
امـا انـگار آدمیـان از ایـن نعمـت بـزرگ غافل انـد و بیـن 
پـس  نمی گذارنـد.  تفاوتـی  شـب ها  سـایر  و  شـب  ایـن 
جلـب  چیـزی  بـه  را  توجه مـان  تـا  می آیـد  قـدر  سـوره 
متوجـه ش  هیچ وقـت  بـود،  خودمـان  بـه  گـر  ا كـه  كنـد 

. یم نمی شـد
كـه مـا بفهمیـم ارزش ایـن شـب  امـا خـدا چـه بگویـد 
کمـک می گیـرد بـرای  را؟ قـرآن! آری خـدا از بزرگـی قـرآن 
فهمانـدن بزرگـی شـب قـدر؛ یعنـی بـه مـا می گوید کـه این 
 نـازل شـود، هیـچ زمانـی 

ً
گـر بخواهـد دفعتـا قـرآِن معجـزه، ا

ظرفیتـش را نـدارد مگـر شـب قـدر. پـس...
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سال نو مبارک!
ایرانیان اول بهار را آغاز سال نو می دانند و مسیحی ها 

تولد حضرت عیسی )علیه السالم( را.
بـر اسـاس آموزه هـای دینـی، آغاز سـال زمانی اسـت كه 
در آن مقـدرات الهـی برای یک سـال تعیین می شـود و این 
اتفـاق هـم در یـک شـب خاص به نام شـب قـدر می افتد.
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قـدر  شـب  سـال  آغـاز  )علیه السـام(:  صـادق  امـام 
اسـت. در آن شـب برنامه سـال آینده نوشته می  شود. 
كـه یـک عمـل نیـک در آن بـه انـدازه عمل یک  شـبی 
عمـِر هزارماهـه قـدر و منزلـت دارد.  قـرآن جایـگاه ایـن 
)بقـره/185(  می دانـد  رمضـان  مبـارک  مـاه  در  را  شـب 
اهل بیـت  و  پیامبـر  از  بایـد  را  آن  دقیـق  زمـان  امـا 
كـه یـک از شـب های 19، 21 یـا  )علیهم السـالم( پرسـید 

فرمودنـد.  معرفـی  را  مبـارک  مـاه   23
كـه بـه حرمت این مـاه و مولود  بایـد از خـدا بخواهیـم 
و شـهیدش- یعنی امام حسـن مجتبی و امیرالمؤمنین 

)علیهماالسـالم(- ایـن سـال را بر مـا پربركت گرداند.

اهل یبت؟مهع؟
کاربسیارمهمراهپیماییروزقدس

كـه از همـه کارهـا هـم مهم تـر اسـت، تظاهـرات -  كـه میتوانـد بكنـد -  كاری  امـروز ملـت ایـران 
مثـل همیـن تظاهـرات امـروز - اسـت. ایـن کار بسـیار مهّمـی اسـت.

کننـد  کاری  كـه نـام فلسـطین را بـه دسـت فراموشـی بسـپارند.  از هدف هـای اینهـا ایـن اسـت 
کـه چنیـن چیـزی وجـود داشـت؛ امـا شـما  کـه اصـًا فرامـوش شـود 
بـا  مـا  بزرگـوار  امـام  نمیگـذارد؛  قـدس  روز  یـد؛  نمی گذار

كار بزرگـی بـود. تدبیـر خـودش نگذاشـت. ایـن 
خانواده هـای  مظلومیـت  هـم  انسـانی  جنبـه  از 
از  اسـت...  وظیفـه آور  انسـانی  هـر  بـرای  فلسـطینی 
جهـت امنیتـی، مسـئله اسـرائیل، یـک خطـر امنیتـی، 
منطقـه  كّل  بـرای  بلكـه  خـودش،  مـردم  بـرای  نه فقـط 
از  دارنـد...  اتمـی  زرادخانـه  اآلن  اینهـا  این كـه  بـرای  اسـت؛ 
لحـاظ اقتصـادی هـم اسـرائیل بـرای منطقه، خطر اسـت... این 
خطـر خیلـی بزرگـی بـرای منطقـه اسـت. بزرگ تـر از همـه خطرهـا 
كـه بـا تكیـه بـر اقتصـاد  ایـن اسـت... امـا نقشـه آن هـا ایـن اسـت 
گیرنـد؛  كشـورها در دسـت  كـز قـدرت را در ایـن  بتواننـد همـه مرا
لحـاظ  از  انسـانی،  لحـاظ  از  اسـالمی،  لحـاظ  از  بنابرایـن، 
اقتصـادی، از لحـاظ امنیتـی، از لحـاظ سیاسـی، امـروز 
و  ملت هـا  بـرای  بـزرگ  خطـر  یـک  اسـرائیل،  وجـود 

اسـت. منطقـه  كشـورهای 

گفته! البتهفقط
از  برایـت  می كنـد؛  صحبـت  برایـت  تمـام  نیم سـاعِت  می شـود،  مطـرح  موضوعـی  همین كـه 
یشـه بحـث می گویـد و این كـه فلسـفه  ایـن بحث چیسـت؟ آیـات مرتبط، روایات، حتی سـخن  ر

بـزرگان را بـا ذكـر منبـع از حفـظ برایـت می گویـد.
كـه می رسـد »البتـه فقـط گفتـه!« انـگار آن حرف هـا را فقـط  ولـی امـان از زمـان عمـل! موقعـش 
كـه سـالک الـی اهلل شـده و خـدا او را  گمـان می كنـد  كـرده. تـازه!  بـه انبـار دانسـتنی هایش اضافـه 

كـرده و... جـزو مقربـان درگاه ربوبیـت 
یـاد شـد، بـرای ایـن اسـت  گـر روزی ِعلم مـان ز دانسـتن خیلـی خـوب اسـت امـا بـرای عمـل. ا
نـه این كـه حجابـی شـود بیـن مـا و خـدا. عامـه  كنـد،  یادتـر  كارهای مـان و اخالصمـان را ز كـه 
حسـن زاده می فرمایـد: »بـه جـای این کـه عابـد باشـی، َعبـد بـاش! شـیطان هـم قریـب بـه 6000 سـال 

کـرد، امـا... تاعبـد نشـوی، عبادتـت سـودی بـه حالـت نـدارد!« عبـادت 
مـاه رمضـان بهتریـن موقعـی اسـت بـرای ارزیابـی خودمـان؛ در ایـن مـاه، دسـت و پـای شـیطان را 
بسته اند مگر برای كسانی كه دنبال شیطنت اند! ببینیم تسلیم و بنده خداییم یا بنده علِم هوای مان.

ولا تشتروا بعهد اهلل ثمنا قلیلا انما 

عند اهلل هو خیر لكم )نحل/95(

ختمقرآندرسهروز
كـه امام خمینـی در ماه مبـارک رمضان،  كـرد  یكـی از همراهـان امـام در نجـف، اظهـار مـی 
هـر روز ده جـزء قـرآن مـی خواندنـد، یعنـی در هر سـه روز، 
امـام در  بـار  كردنـد. یـک  قـرآن را ختـم مـی  بـار  یـک 
مراجعـه  دكتـر  بـه  و  گرفـت  درد  چشمشـان  نجـف، 
گفـت:  امـام  چشـم  معاینـه  از  بعـد  دكتـر  كردنـد. 
»شـما بایـد چنـد روزی قـرآن نخوانید و به چشـم 
خندیدنـد  امـام  بدهیـد«.  اسـتراحت  تـان 
بـرای  را  فرمودنـد: »دكتـر، مـن، چشـم  و 
قـرآن خوانـدن مـی خواهـم! چـه فایـده 
و  باشـم  داشـته  چشـم  كـه  دارد  ای 
كنید  كاری  قـرآن نخوانم؟ شـما یـک 

كـه مـن بتوانـم قـرآن بخوانـم. «

در قاب صتویر

امام خامنه ای|1382/10/10  یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاوير شما : 

• طرح  های مناسبتی اين هفته ) طرح ها با 
کیفیت چاپ و به صورت رنگی در تارنمای 

masjednama.ir موجود است(:

• جمعه اين هفته، آخرين جمعه ماه 
مبارک رمضان است. روز قدس...

•  شهادت موال امیرالمؤمنین؟ع؟ و شبهای قدر

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته ی هفتگی تابلو اعالنات
• بسته ی هفتگی رسانه ای
• هفته نامه سنگرمحله
•  و...

طرح هفته:
فرازی از دعای ابوحمزه...


