
شب وصل دوستان
»مالقات در شب آفتابی« 

این رمان کوتاه سه بخشی از خاطرات چند ایثارگر دفاع مقدس است. پرداخت خوب داستان که فرایند تهیه 
خاطرات تا یافتن چند نفر از ایثارگران و رساندن آن ها به یکدیگر را در بردارد، فراز و فرودهای متعددی 

دارد که در قالب پیاده کردن نوار خاطرات جانبازان پی گیری می شود. »مالقات در شب آفتابی« یکی از آثار 
پرفروش رمان در زمینه دفاع مقدس است. علی مؤذنی نویسنده پرکاری است و کتاب های دیگری نظیر 

ظهور )درباره شهید یونس زنگی آبادی(، ارتباط ایرانی و... دارد.
نویسنده: علی مؤذنی

نرش: قدیانی
تعداد صفحات: 152
قیمت: 4000تومان

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 63 | هفته اول اسفند   1394 | 

دراینشمارهمیخوانید:

یکدستوالیبال...

جملهایباالتراز»دوستتدارم«

اتاقکاضافیممنوع

پسکینمازمیخونی؟

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

پسکینمازمیخونی؟
بــا قایــق گشــت می زدیــم. چنــد روزی بــود عراقی هــا راه بــه راه کمیــن 

می زدنــد بهمــان. ســر یــک آبــراه، قایــق حســین پیچیــد رو به رویمــان . 
ــد روز  ــم: »چن ــر؟« گفت ــید: »چــه خب ایســتادیم و حــال و احــوال. پرس

بــود قایــق خــراب شــده بــود. حــاال کــه درســت شــده، 
مجبوریــم صبــح تــا عصر گشــت بزنیــم. مراقــب بچه ها 
ــه  ــن، صبحون ــم پایی ــه می شــه، می پری باشــیم. عصــر ک

ــس  ــید: »پ ــم.« پرس ــا می خوری ــام رو یک ج ــار و ش و ناه
کــی نمــاز می خونــی؟« گفتــم: »همــون عصــری.« گفــت: 
»بیخــود.« بعــد هــم وادارمــان کــرد پیــاده شــویم. همان جــا 

لــب آب ایســتادیم، نمــاز خواندیــم.

با شنیدن انتفاضه، یاد مبارزه دست خالی )با سنگ و اخیراً چاقو!( مردم مظلوم فلسطین در برابر اسرائیل 
می افتیم. اما انتفاضه شعبانیه مردم عراق، حکایت دیگری دارد. انتفاضه این قیام پس از شکست صدام در 
برابر نیروهای غربی در جریان جنگ 1991 )کویت( و تحریم پرواز در عراق توسط شورای امنیت آغاز شد 
و در کمتر از یک ماه به برکت ماه شعبان که انتفاضه در آن ماه رخ داد، مردم توانستند کنترل 14 استان از 
18 استان را به دست آوردند. دیری نکشید تا غرب فهمید به زودی شاهد یک حکومت دینی و مردمی در 
عراق خواهد بود، بنابراین با کمک آمریکا ورق برگشت و چندصد هزار نفر از مردم عراق توسط ارتش بعث 

کشته شدند. در تجاوزهای وحشیانه رژیم بعث )سالح شیمیایی، 
بمب های خوشه ای و آتش زا(، شهرهای مقدس و حرم ائمه 

معصوم مدفون در عتبات نیز از توهین 
و آسیب مصون 

نماند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم اسفند  1394

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 

انتفاضهشعبانیه

)رساله آموزشی حضرت آیت اهلل خامنه ای، بخش احکام مسجد(

آغاز انتفاضه شعبانیه مردم مسلمان عراق علیه رژیم دیکتاتوری صدام حسین )3 مارس 1991 م(

احکام

مسجد کوچکی است. بیرون از شبستان جایی برای پایگاه بسیج یا 
اتاق هیئت امنا و یا آبدارخانه و... وجود ندارد. به همین علت، قسمتی 

از شبستان را با ساخت اتاقکی جدا کرده اند.
 هـر چنـد نیتشـان خیـر اسـت امـا حـق ندارنـد قسـمتی از 
مسـجد را بـرای این جور کارهـا اختصاص دهنـد و باید اتاقک 

Sرا سـریعاً خـراب کنند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 50  
1 3 9 4 سال 

هفته  50
1 3 9 4 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

اصــرار دارنــد کــه انتخابــات را بــه فتنــه ای دیگــر تبدیــل کنند. 
ــم  ــه ه ــه 88 اســت ک ــش تجرب ــن دلیل ــک! اولی ــد، بی ش نمی توانن
مســئوالن را بــه خــود آورده اســت، هــم مــردم را. دلیــل دومــش هــم 
نعمــت والیــت و شــورای نگهبــان اســت کــه خیلــی ســعی کردنــد 

خرابــش کننــد، امــا نتوانســتند.
بـه هر حال ایـن ملت آب دیـده اسـت. رئیس جمهورش فـرار کند 
ماننـد بنی صـدر، یا شـهید شـود ماننـد رجائـی؛ قائم مقـام رهبری اش 
سـاده لـوح باشـد مثـل منتظری یـا رئیس قـوه قضائیه اش به شـهادت 
برسـد مثـل بهشـتی، فرقـی نمی کنـد. حتـی اگـر مجلـس شـورای 

اسـالمی اش والیـی باشـد مثـل مجلـس هفتم، 

یـا غیـر والیی باشـد مثل مجلس سـوم و ششـم، باز تفـاوت نمی کند.
ــل  ــد مث ــن اســت کــه اگــر این هــا خطــا کنن فقــط مشــکل ای
گذشــته، و چــوب الی چــرخ انقــالب بگذارنــد، مثــل دفعــات 
ــا را  ــد و انرژی ه ــن می آورن ــرفت را پایی ــرعت پیش ــل؛ س قب
ــرا  ــد، چ ــع باش ــا جم ــه حواس ه ــا هم ــس لطف ــد. پ ــدر می دهن ه

ــات خیلــی جمــع اســت! ــردم بعــد از انتخاب کــه حــواس م

آرامشیپسازطوفان

نیایش
دعا برای فرزندان

 از دعاهای خواندنی صحیفه سجادیه، دعای 25 
این کتاب تربیتی است. حضرت زین العابدین در این 
دعا، به بهانه فرزندانش با خدا سخن می گوید. خوب 

است ما نیز برای فرزندانمان از خداوند بخواهیم:

ّىَ
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ُهّمَ َو ُم�نَّ َعل

َّ
لل

َ
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دى،
ْ
ِء ُول

آ
� �ق َ

�ب  �بِ

ِ�ْصلاِحِهْم لى، َو �بِ

ِهْم... �عى �بِ ِ�ْم�ق َو �بِ
خداوندا بر من منت گذار

 به بقای فرزندانم، 
و به شایسته 
نمودن ایشان 

برای من، و به 
برخورداری من 

از آنان.
ادامه دعا را سر 

فرصت با حال 
معنوی بخوانید.

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. 

اتاقکاضافیممنوع

یاررهمبان

هشت اسفند 1365- شهادت حاج حسین خرازی



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
جملهایباالتر
از»دوستتدارم«

برای خانم ها شیرین ترین جمله این است که 
همسرشان به آن ها بگوید: »دوستت دارم«. اگر مرد 

روزی 20 بار هم این را بگوید، باز کم است و شیرین. 
اما اشتباه نشود، مردها اگرچه دوست دارند این جمله 

را به بانوی زندگی شان بگویند، دوست ندارند که همین 
جمله را از او بشنوند؛ البته یکی دوبارش در روز، بد 
نیست. آن جمله که به مردها آرامش می دهد، چیز 

دیگری است: »اطاعت می کنم.«
َما اْستََفاَد اْمُرٌؤ ُمْسلٌِم َفائَِدًة بَْعَد اْلِْساَلمِ أَْفَضَل مِْن 
ُه إَِذا نََظَر إِلَیَْها َو تُِطیُعُه إَِذا أََمَرَها3  َزْوَجةٍ ُمْسلَِمةٍ تَُسرُّ

پیامبر اعظم؟لص؟ : مردی پس از اسالم بهره ای برتر 
از همسر شایسته که وقتی به او نظر کند مسرور 

گردد و هنگامی که به او فرمان دهد، اطاعتش کند، 
نصیبش نشده.

غربی ها از این حرف ها خوش شان نمی آید. می گویند 
مگر زن نوکر مرد است که اطاعت کند؟ نه، اشتباه 

می کنند. این واقعی ترین رابطه عاشقانه بین زن و مرد 
است، در حالی که هر دو هم عزیز و محترم اند.

یکآدم،یکملترادرستمیکند
همه چیز آب و برق مجانی نیست

ما عالوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را 
هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این ها. دل خوش 
نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند1، اتوبوس را 

مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دل خوش به این مقدار نباشید. معنویات 
شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام 

انسانیت می رسانیم...
اسـالم انسان درسـت می کند، همان که اجانب، 
ابرقدرت هـا از او می ترسـند؛ از انسـان می ترسـند 
و اسـالم را می کوبنـد چـون مکتـب انسان سـازی 

اسـت. از آدم می ترسـند و مـدارس و دانشـگاه ها را 
می کوبنـد ... یـک آدم یـک ملـت را درسـت می کنـد. 
رسـول اکـرم  یـک آدم بـود، یـک انسـان کامـل بود و 
یـک عالَـم را تهذیب کرد. و یک فاسـد یک ملت را 
فاسـد می کنـد. یـک محمدرضـا پهلـوی یک ملت 

را رو به فسـاد می کشـاند.

یکدستوالیبال...
هنـر دشـمنتان تابه حـال ایـن بوده تا توانسـته، شـما را از بقیـه جدا کـرده و بقیه را از شـما 

گرفتـه... چـه اشـکالی دارد وجـه اشـتراک خودمان را بـا ایـن نوجوان ها و جوان هـا با یک 

دسـت والیبال شـروع کنیم؟!

 شهید ابراهیم هادی یک تنه با یک تیم، مسابقه  والیبال می داد و آخرش همه را مغلوب می کرد! بعد که 

نگاه می کردی از همین طریق با همه رفیق می شد... اگر نتوانیم با فضای مشروع امروزی ها راه بیاییم، 

قطعاً آن ها راهشان را از ما جدا می کنند... خوب است کمی با شور و نشاط و تحرک بیشتر، با بازی ها 

همراهی شان  آن ها،  با  مسابقه  حتی  کنیم... یا حتی اخبار ورزشی روز را دنبال کنیم و و و...و 
خدا باارزش تر از خیلی از کارهایمان برای او باشد!شاید گاهی یک دست والیبال ما پیش 

همهراریختیزمین!
مرحوم حاج شیخ رجبعلی خیاط با عده ای به کربال مشرف شده بودند. در میان آن ها یک 

زن وشوهری بودند.
 یک روز که پس از زیارت از حرم بیرون آمده و برمی گشتند، این زن و شوهر با فاصله 

زیادی از شیخ و در پشت سر ایشان راه می رفتند. در 
آن  آن ها می شود،  بین  راه در ضمن صحبتی که  میان 
خانم یک نیشی به شوهرش زده و سخنی آزاردهنده 

به وی می گوید.
هنگامی که همه وارد محل استراحت می شوند و آقا 
شیخ رجبعلی به افراد زیارت قبول می گوید، به آن خانم 
که می رسد، می فرماید: تو که هیچ، همه را ریختی زمین!

راه  این همه  من  چه طور؟  آقا!  ای  می گوید:  خانم  آن 
آمده ام کربال، مگر من چه کار کرده ام؟!

فرمود: نیشی که زدی، همه اش رفت!

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 6، ص: 273 و 279)10 اسفند 1357 قم(

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته 
در تارنمای masjednama.ir   طرح هایی با موضوعات روز احسان و نیکوکاری و روز امور 

تربیتی قرار گرفته است.
 

طرح هفته: 
دیوار مهربانی برجام

آنچه دادیم و آنچه گرفتیم!

مهاجرتابراهیم،محمدو...
خمینی؟1

»هجرت« با »گوشه گیری« فرق دارد. یعنی نباید خیال 
کنی که اگر مهاجرت کنی، باید منزوی شوی و به 
جای فعالیت اجتماعی باید به زندگی شخصی بپردازی. 
نمونه اش هجرت پیامبر اعظم؟لص؟ بود که در یک شب 
از مکه به مدینه مهاجرت کردند و با فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی در آن جا، به قدرتی رسیدند که توانستند مکه را 

بدون خون ریزی فتح کنند.
قیام  و  مناظره  از  پس  او  کرد.  نیز هجرت  ابراهیم؟ع؟ 
بابل  به  بت پرستان  و  نمرود  و  آزر  مقابل  در  فرهنگی 
مهاجرت کرد و صفحه ای دیگر از زندگی خود را رقم زد.

َُّه   قاَل إِنِّی ُمهاِجٌر إِلی  َربِّی إِن
ُهَو الَْعزیُز الَْحکیُم 

و )ابراهیم( گفت: »من به سـوی پـروردگارم هجرت 
می کنـم کـه او صاحب قدرت و حکیم اسـت!«

پس نـه ابراهیـم؟ع؟ منـزوی بود و نـه محمد؟لص؟ 
. حـاال بـا این نـگاه تاریـخ خمینی کبیـر را مطالعه 
کـن. بت شـکنی که از سـال 42 تا 57 در ایـران نبود اما 
در ایـن مـدت کاری کـرد کـه وقتی برگشـت، فقط 10 

روز الزم بـود بـرای نابـودی حکومت 
طاغوت.

اهل یبت 

منبع: گروه تلگرامی 
معرفت به نقل از آیت اهلل فاطمی نیا 
 

سوره مبارکه عنکبوت، آیه 26

الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 5، ص: 327

1. آن روزها برخی مقامات دولت بازرگان، اهداف انقالب را مجانی 
کردن آب و برق و خدمات ساده دنیایی عنوان کرده بودند که امام 

در این سخنرانی پاسخ می دهند.


