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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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یادیاران

ایام ویژه

هنـوز عـراق حملـه نکرده بود. حسـین دوازده سـاله بـود که حوادث کردسـتان 
اتفـاق افتـاد. او کـه عشـق انقـاب و امـام در سـر داشـت، خود را بـه کمیته 
رسـاند. بـه دلیـل کمـی سـن او را بـاز گرداندنـد. مـادرش را می خواهنـد تـا 
دیگـر اجـازه ندهنـد حسـین از کـرج خـارج شـود. اّمـا او می گوید: »بـه خودتان 
زحمـت ندهیـد! اگـر امام بگویـد، به هرکجا که باشـد، آماده رفتن هسـتم. من 

بایـد بـه مملکت خـود خدمت کنـم«. حتّـی بـا تهدید بـه زندان 
هـم تعهـد نـداد. آن ها کـه سرسـختی حسـین را دیدند، از 

مـادرش امضـا گرفتند.

انگلسـتان درگیـر جنـگ کریمـه بـا روسـیه بـود، ناصرالدین شـاه، به تشـویق 
روس هـا بـه هـرات کـه توسـط انگلیـس  از ایـران جـدا شـده بـود، لشکرکشـی 
کـرد تـا آن را بـاز پـس بگیـرد. دولـت انگلیـس بـه ایـران اعـان جنـگ داد و با 
کشـتی جنگـی بنـادر و جزایـر ایـران را مـورد حمله قـرار داد و جزیـره خارك و 
بنـدر بوشـهر و اهـواز را بـه تصرف خـود درآورد و تـا ناحیه کرمـان پیش رفت. 
ناصرالدیـن شـاه از نتیجـه کار بیم نـاك شـد وخواسـتار میانجی گـری فرانسـه در 
ایـن زمینـه شـد. در نتیجـه قـراردادی منعقد شـد که بـه موجب آن، دولـت ایران 
تعهـد داد کـه در برابـر خـروج نیروهـای انگلیـس از ایـران، بی درنـگ هـرات 

را تخلیـه کنـد و ثانیـًا بندرعبـاس و چابهـار را بـه عمـان 
کند! واگـذار 

 از ایـن زمـان بـود که افغانسـان، به کلـی از ایران 
جـدا شـد و دلیـل اصلـی ایـن اتفـاق ننگیـن، ترس 
شـاه ایـران از رویارویـی بـا کشـور های بـه اصطاح 

ایـن  از  امـان  بـود.  انگلیـس  نظیـر  قدرتمنـد 
پوشـالی... ترس هـای 
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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. 
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سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

ترسهایپوشالی

رسالهآموزشیآیتاهللالعظمیخامنهای

اعالنجنگانگلیسبهایراندرپیتصرفهراتتوسطشاهقاجار)۱۰آبان۱۲۳۵(

احکام
نیازی به قرض کردن ندارد ولی حاال چون فان بانک وام می دهد 

وسوسه می شود.

باید بداند که قرض گرفتن در حال نیاز هم مکروه است؛ چه برسد به 
این که نیازی هم نداشته باشد!

m a s j e d n a m a . i r
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همین طوری نگاهش کنی پسر خوبی ست. 
انقاب و جمهوری اسامی  دغدغه دین و 
را هم دارد و اگر کاری از دستانش بربیاید، 
دریغ نمی کند. ولی افسوس بخارش کم است. 
خودش، فقط کاالی ایرانی مصرف می کند 
ولی کاری به این ندارد که خانواده، اقوام، 
خرید  برای  چه قدر  اطرافیانش  و  دوستان 
ایرانی اهمیت قائل اند؛ نه تبلیغی، نه تذکری، 

نه توپ وتشری. 
تک تک مان  که  نیست  این  مسلمانی 
جداگانه برای خودمان دین دار باشیم، بلکه باید 
دین را تبلیغ کنیم و در هر نشست و برخاستی 
دهیم.  انجام  آن  برای گسترش  را  تاش مان 
ترویج اقتصاد مقاومتی در جامعه اسامی هم 
یک امر دینی ست دیگر. این که هنوز یک کاالی 
خارجی می تواند در این کشور تبلیغ شود، به 
هنوز  این که  ماست.  امثال  بی بخاری  خاطر 
برچیده  صهیونیستی  کاالهای  فروش  بساط 
نشده، به خاطر این است که امربه معروف و 

نهی ازمنکرمان می لنگد.
به جایی برسد که هیچ کس  باید کار 
اقـتصـاد  برخاف  گـامـی  نکند  جرئت 

مقــاومتی بردارد.

بیبخارنباش!احساسآزادی

در مسری هبشت

در ماه صفر، به دادن صدقه اهتمام 
بیش تری شود.

پیامبر اکرم  می فرمایند: 
- لب خند تو بر روی برادرت صدقه 

است،
- امربه معروف و نهی ازمنکر کردنت 

صدقه است، 
- ره نمایی کسی که راه را گم کرده 

صدقه است 
- و دور کردن سنگ و خار و استخوان 

از راه صدقه است.

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. 

علی - ۵ آبان ۹۵
 با عرض سالم و خدا قوت

خواهشا خواهشا خواهشا تولید هفته نامه سنگر محله را 
قطع نکنید. قبال ما روی سایت بسیج مساجد و محالت 
دریافت میکردیم. یکسال و نیمی هست که خبری از این 

نشریه نداشتیم تا مجددا سایتتان را پیدا کردم.

قرضالکی

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

انتخاباتی آمریکا را دیدید؟ میزان آزادی را  نامزدهای  مناظره های 
با رقص آمدند و بعد هم هر چه  دقت کردید؟ لذت بردید؟ اولش که 

خواستند به هم گفتند!
هر کدام از کارهای شان را ما کرده بودیم، تا صبح قیامت ناسزا 
بارمان می کردند، اما چون آن ینگه ای ها هستند، نه تنها مسخره نمی شوند، 

خیلی هم محترم اند.
راستی، به نظر شما مردم آمریکا چند گزینه برای انتخاب دارند؟ 
خیلی نیاز به فکر نیست، دوتا! آن دوتا هم که می دانید، بیش تر از این که 
انتخاب افراد باشد، انتخاب احزاب است؛ یعنی یا این حزب یا آن یکی. و 

این همان است که ما به اش می گوییم »دوقطبی« و از آن بیزاریم!
  بد نیست که فکری بکنیم و ببینیم چرا دوقطبی 
را  واقعی  انتخاب  راه  چون  است؟  منفور  ایران  در 
می بندد. اما از بدی ماجرا این است که آن ها در 

احساس آزادی می کنند و ما آن جبرستان 
آزادی،  سرای  این  در 

احساس محدودیت!

اگرامامبگوید

براساس روایت مادر شهید-خبرگزاری ها
شهادت حسین فهمیده - روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی

صدقهصفر



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
شیرینیدلشب

خودی های اهل بیت )16(
ولی  دارد  مشکل  هزاران  بی نظم،  زندگی 
شاید بدترینش این باشد که »َسحر« را از آدم 
می گیرد. بزرگی می گفت: »آن کس که سحر 
ندارد، از خود خبر ندارد.« برای همین آن ها 
راه شب بیداری  می گویند  اهلش هستند،  که 

زود خوابیدن است و از خدا خواستن.
البتـه فایده هـای نماز شـب بی شـمار 
اسـت؛ از زیـاد شـدن رزق گرفتـه تا زیبا 
شـدن چهـره.1 شـاید هر کـس یـک دلیلی 
بـرای خـودش داشـته باشـد، اما مـا بیش تر 
بـرای ایـن کـه از اهل بیتی ها شـویم، به نماز 

شـب اهمیـت می دهیم:
لَْیَس ِمنَّا َمْن لَْم یَُصلِّ َصَلَة اللَّْیِل 2

امـام صـادق از مـا نیسـت کسـی کـه 
نمـاز شـب نخوانـد.

حتـی اگـر دیروقت خوابیدیـم، الاقل 
و  خـدا  تـا  بخوانیـم  دورکعتـی  یـک 
اهل بیـت ببیننـد دوسـت  داریـم از آن ها 

. شیم با

انتخاب با خود ملت است؛ 
عزت یا ذلت؟

مشکالتفقطازشکلیبهشکل
دیگرتبدیلمیشوند!

ــکاتی  ــا و مش ــع در کار ه ــتند. هیچ موق ــب هس ــی جال ــا خیل بعضی ه
ــد!  ــم می آورن ــه ه ــی اضاف ــه گاه ــد؛ بلک ــد، کم نمی آورن ــش می آی ــه پی ک
خوب کــه بــه آن هــا نــگاه می کنــی، می بینــی قبــل از هــر شــک و تردیــدی 
در حــل مشــکات، اول خودشــان را در دل  طوفــان بــا می اندازنــد و 
وقتی کــه هیمنــه آن را برای همــه شکســتند، بقیــه تــازه جرئــت پیــدا 

ــد! ــا می دون ــال آن ه ــد و دنب می کنن
ــا  ــردن ب ــی عرصــه دســت و پنجه نرم ک ــوده. زندگ ــور ب همیشــه همین ط
ــن مشــکات اســت. همیشــه مشــکاتی در کار وجــود دارد. مشــکات  ای
فقــط از شــکلی بــه شــکل دیگــر تبدیــل می شــوند! پــس چه خــوب اســت 
کــه مــا  هــم دچــار نوســانات شــخصیتی نشــویم و خــود را نبازیــم! بلکــه 

اولیــن نفــری باشــیم کــه  آمــاده مقابلــه و حــل آن هاســت.

روابـط ظالمانـه میـان قدرت هـای سـلطه گر و ملت ها و کشـورهای زیر 
سـلطه، مسـئله  امروز و دیروز نیسـت؛ مال همیشـه  تاریخ اسـت. بعضی از 
قدرت هـا بـا یـال و کوپـال خـود، بـا توانایی هـای مالـی و نظامی خـود، به 

خـود حـق می دهنـد بـه ملت های دیگر سـتم کننـد، ظلـم کنند...
ایـن ملت زیر سـلطه چـه تصمیمی خواهد گرفـت؟... یـا راه اول را 
انتخـاب می کنـد، می گویـد می سـوزم و می سازم...کشـورهای اسـامی 
در ایـن دو قـرن اخیر، این راه را انتخاب کردند؛ راه سـوختن و سـاختن را...

امـا راه دوم، سرنوشـت ملـت را عـوض می کنـد: »اّن اللَّ ال یغیّـر ما 
بقـوم حتّـی یغیّـروا مـا بانفسـهم«. انتخاب بـا خود ملت اسـت. اگـر در 
میـان یـک ملتی که اینجور زیر سـتم اسـت، انسـان های بزرگی پیدا شـدند...

آحـاد مـردم حاضـر شـدند از لذت هـای 
روزمـره   حقیـر  راحت هـای  و  زودگـذر 

زندگـی صرف نظـر کنند و مجاهـدت کنند و دل 
به شـهادت بدهنـد، می توانند خودشـان 

را از ایـن ذلـِت زیـر سـلطه بـودن 
خارج کنند.

وحدت  
آقــا ســید ابوالحســن اصفهانــی بــرای یکــی از علمــای ســنّی مجلــس 
ــرا  ــه چ ــد ک ــراض می کن ــان اعت ــه ایش ــخصی ب ــرد. ش ــه ک ــه اقام فاتح
ــه  ــان ب ــد؟ ایش ــزار می کنی ــس را برگ ــه مجال ــام این گون ــهم ام از س

شــخص معتــرض، ورقــه ســبزی را نشــان 
ــای  ــّط و امض ــه خ ــه ب ــود ک داده ب
حضــرت غایــب بــود و ایشــان 
ــه از  ــه ورق ــود ک ــرده ب ــن ک ــم یقی ه

ــه  ــه ب ــت ک ــرت اس ــب حض جان
ــود  ــازه داده ب ــید اج ــوم س مرح

کــه ســهم امــام را در آن چــه 
ــب  ــای مذه ــب اعت موج

حــق اســت، صــرف کنــد.

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1374/02/26

ارسال تصاویر شما:
sangaremahalle@chmail.ir

ــد  ــد چن ــن بخــش مــی توانی • در ای
را  هفتــه  ایــن  مناســبتی  طــرح  
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی مش
 masjednama.ir تارنمــای  در 
پوســترهایی بــا موضوعــات شــهادت 
حســین فهمیــده - روز نوجوان و روز 
بســیج دانش آمــوزی، درگذشــت 
شــاعر نــام دار انقــالب دکتــر قیصــر 
ــاج  ــب ح ــاران »طی ــور ، تیرب امین پ
رضایــی« و »اســماعیل رضایــی« 
ــی  ــام خمین ــاع از ام ــرم دف ــه ج ب
در  دانش آمــوزان  کشــتار   ،   
ــزدوران  ــط م ــران توس ــگاه ته دانش
رژیــم پهلــوی و روز دانش آمــوز 
ــكا  ــی آمری ــه جاسوس ــخیر الن ، تس
ــام و  ــط ام ــجویان خ ــط دانش توس
ــی ،  ــتكبار جهان ــا اس ــارزه ب روز مب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

کاریکاتوراینهفته:
بدونشرح

کـه  را  کارهایـی  از  خیلـی  ارزش 
بـه خاطـر  شـاید  نمی فهمیـم.  می کنیـم، 
همیـن هـم گاهی بـه آن کارهـا بی توجهیم 
و خودمـان را بـه آب و آتـش نمی زنیـم. 
در حالـی کـه اگـر قیمت ها دسـت مان بود، 

جـور دیگـری رفتـار می کردیـم.
طبـق  کـه  بدانیـم  اسـت  کافـی  حـاال 
روایـت، ثـواب همـه چیز در قرآن اسـت 
غیـر از نمـاز شـب، آن هـم بـه خاطـر 
اهمیـت زیـادش.1 آیـا همیـن بس نیسـت 
کـه به خاطرش شـب ها از خـواب برخیزیم 
و بـه شـوق پـروردگار نماز شـب بخوانیم؟ 
اگر این هم کارسـاز نیسـت، به دسـتور خدا 
بـه پیامبـرش نـگاه کنیـم کـه در آن نمـاز و 
عبـادت در شـب را سـکوی پرتابـی بـرای 

رسـیدن بـه یـک مقـام اسـتثنائی می داند:

ْد ِبِه ناِفلًَة لََک َعسی  أَْن یَْبَعَثَک  َو ِمَن اللَّْیِل َفَتَهجَّ
َربَُّک َمقاماً َمْحُموداً  2

و پـاره ای از شـب را به نماز بیدار باش که 
ایـن برای تـو افـزون بر نمازهـای واجب 
اسـت، باشـد کـه پـروردگارت تـو را با 

قیامـت  در  مقامـی 
برانگیزانـد که همه 
آن مقام را ستایش 

می کننـد.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
مقامباورنکردنی

1. وسائل الشیعة، ج 8، ص: 163
   2. سوره مبارکه اسراء، آیه 7۹

  1. وسائل الشیعة، ج 8، ص: 157
2. وسائل الشیعة، ج 8، ص: 162
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