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ایام ویژه

شـب رفتـن بـه حـج، تـوی خانـه كوچكمـان، آدم هـای زیـادی بـرای خداحافظی 
و بدرقـه جمـع شـده بودنـد. عبـاس صدایـم كرد كـه برویـم آن طـرف حرف های 
آخـر را بزنیـم. چیزهایـی می خواسـت كه در سـفر انجام بدهم. اشـك همـه پهنای 
صورتـش را گرفتـه بود. نمی خواسـتم لحظه رفتنم، لحظه جدا شـدنمان تلخ شـود. 
گفـت: »مواظـب سـامتی خودت بـاش، اگر هم برگشـتی دیدی من نیسـتم...«

ایـن را قباًل هم شـنیده بودم. طاقت نیـاوردم. گفتم: »عباس چه طوری 
می توانـم دوریت را تحمل کنم؟ تو چه طـور می توانی؟«

هنوز اشـك های درشـتش پای صورتش بودند. گفت: »تو عشـق 
دوم منـی، مـن می خواهمـت، بعـد از خـدا. نمی خواهم 

آن قـدر بخواهمـت کـه برایـم مثـل بـت 
شوی.«

سـازمان ناتـو، باهـدف اولیـه جلوگیـری از خطـر كمونیسـم و مقابلـه نظامی با 
شـوروی، بـا عضویـت برخـی كشـورهای اروپایی، كانـادا و آمریكا شـكل گرفت. 
به موجـب ایـن پیمـان، حملـه بـه یك عضـو، حمله بـه تمام اعضـاء تلقی شـده و 
بایـد بقیـه كشـورها از آن كشـور حمایـت كننـد. آمریكایی هـا سـهم بیش تـری در 
تأمیـن بودجـه ایـن سـازمان دارنـد و ازایـن رو، ناتو یكـی از عوامل نفـوذ و قدرت 
آمریـكا در اروپاسـت. پس از فروپاشـی شـوروی، ناتـو به بـازوی نظامی برای 

اهداف سیاسـی آمریکا تبدیل شـده اسـت.

سـازمان ناتـو در حـال حاضـر در لبـاس مبـارزه بـا تروریسـم نیـز بـه فعالیـت 
موذیانـه خـود ادامـه می دهـد، فعالیتـی كـه 
هـدف اصلـی آن تأمیـن اهـداف سیاسـی 
اسـت. نمونه عینـی آن هم عملکـرد این 
گـروه در مقابـل داعـش و مقابله هـای 
ضعیـف و بعضـًا موافـق با ایـن گروه 
تروریسـتی می باشـد! لعنـت خـدا بـر 

باد... مسـتکبران 
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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 

ناتو؛ بازوی نظامی آمریکا

اجوبة االستفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، س 511

 4 آوریل، امضای پیمان آتالنتیك شمالی »ناتو«

احکام
حــاال چــون كــودک اســت جــواب ســالمش را 

نمی دهد.

 در حالــی كــه جــواب ســالم دادن بــه كــودكان 
ممیــز هماننــد دیگــران واجــب اســت. 

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

یکـی از مهم تریـن عرصه های اقتصاد 
مقاومتی، سـفر اسـت. پس این نکات را در 

بگیرید: نظر 
  درسـت است که شـما هزینه آب، 
بـرق و گاز را بـا هزینه هتل یا مسـافرخانه 
حسـاب کرده ایـد، امـا ایـن قضیـه دلیـل 
بـر ایـن نمی شـود کـه در مصـرف انرژی 

اسـراف کنید.
  در خرید سوغات افراط نکنید. 

  در هنـگام خریـد، حتمـًا ایرانی 
بـودن کاال را مـد نظـر قـرار دهیـد و 
خارجـی  کاالهـای  خریـد  از  ترجیحـًا 

پرهیـز کنیـد.
  در سـفر از امـر به معـروف و نهی 

از منکـر اقتصادی غافل نشـوید.
  بـه جـای خریـد از فروشـگاه های 
بـزرگ از مغازه هـای محلـی خریـد کنید.

و اگـر بـه کشـورهای خارجی سـفر 
می کنیـد:

  تـاش کنیـد هـر چـه می توانیـد 
ارز کمتـری مصـرف 

. یید نما
بــه  حتمــاً    
جــای اســتفاده از 
کشـور  ارز  از  دالر، 
مقصد اسـتفاده کنید.
 خرید سوغات 
را به حداقل برسانید.

اقتصاد مقاومتی در سفرمهم تر از عدالت

در مسری هبشت
آدم اگـر می خواهـد گدایـی كنـد، بهتر 
اسـت پیش خدای خود بـرود و خوب 
هـم گدایـی كنـد چون اگـر یك بـار یا 
دو بـار پذیرفته نشـدی، باالخـره تو را 
قبـول می كننـد خداونـد. البتـه خـدا 
این قـدر رحمـت دارد کـه به کسـی 
هـم کـه گدایی نکند و حتـی خدا را 

نشناسـد عطـا می کند.
یَا َمْن یُْعِطی َمْن َسأَلَُه، یَا َمْن یُْعِطی َمْن لَْم 

یَْسأَلُْه َو َمْن لَْم یَْعرِْفُه تََحنُّناً ِمْنُه َو َرْحَمًة

ای آن کـه هرکـه سـؤال کنـد عطـا 
می کنـی! ای آن کـه به هرکه سـؤال 
نکنـد و تـو را هـم نشناسـد بـاز از 

لطـف و رحمتـت عطـا می کنـی!
ماه رجب است، ماهی که می توانیم 

خوب گدایی کنیم، از دستمان نرود...
قسمتی از دعای ماه رجب، مفاتیح الجنان

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. 

غمگسار     در تارنمای سنگرمحله
باعرض سالم و خداقوت. در آخرین شماره ی نشریه 
ی سنگر محله، قسمتی که راجع به نماز لیلة الرغائب 
هست،تیتر)شِب لیلة الرغائب( اشتباه است. خدا به 

وقتتان برکت دهد.اجرتان با صاحب الزمان عج

جواب سالم کودکان

راوی: همسر شهید/ منبع: سایت تبیان/ شهید عباس بابایی

اقتصاد مقاومیت

یک  مثل  و  بلندگوهای رسمی  در  بیاید  می دهد  اجازه  به خودش 
شوالیه فریاد عدالت سر بدهد كه چرا در فالن جا حق مردم ضایع شده است. 
البته می گوید مردم، اما معلوم است كه خودش را می گوید. حداقل نشانه اش 
هم این است كه تا حاال ساكت بوده و در بزنگاه انتخابات »مردم دار« شده است.

تجربه نشان داده که هوس قدرت و هیجان انتخابات به آقایان اجازه 
می دهد که گذشته کشور را خراب کنند و برای عزیز كردن خود، جامعه ای را 
به افتضاح بكشانند؛ چه آن ها كه با تخریب قدرت به دست آوردند، و چه آن ها 

كه نتوانستند و »مخالف« باقی مانند.

حقیقت این است كه با این ها نمی توان درباره اهم و مهم سخن گفت و مثال 
نشان شان داد كه آبروریزی كردن به 
معنی عدالت خواهی نیست. اما الاقل 
این را باید به یاد داشته باشند كه 

عدالـت خـواهی روش 
دارد و حتی اگر اتهامی 
کــه می زنند درسـت 
صـورتی  در  باشــد، 
کــه در جـای خودش 
و در محکـمه قضـایی 
مطـرح نشـود، خــود 
عین بی عدالتی است و 

عذاب الهی دارد...

خوب گدایی کنیممن می خواهمت، بعد از خدا...
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

حاال اینقدر 
سوغاتی واقعًا

 الزمه؟ 

آره داداش 
سوغاتی از نون
 شب واجبتره



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
شبکه سازی شیعی زیر تیغ شش خلیفه

تشان  کتاب قرآنش می فرماید هر فرستاده ای با لسان قومش فرستادیم. هم مشکال خدا در 
را درک می کرد و هم منظور او را می فهمیدند و با او ارتباط برقرار می کردند؛ و البته این 
کشیده اند و قصد ترویج  که این باِر امانت را بر دوش  کسانی  قاعده ای است برای همه 

دیِن  الهی را دارند.

که از چه  شاید امام جماعت های مساجد، مهم ترین مخاطب این آیه باشند. باید ببیند 
کنند. جوانانی  کنند و دردشان را دوا  طریقی می توانند با جوانان امروزی ارتباط برقرار 

فضای  در  همه اش  که 
مجازی و... حضور دارند، 
این  خاطر  به  که  جوانانی 

حتی  جمعی  رسانه های 
خیلی از نسِل قبلی فاصله 

گرفته اند!

قــــــوم  لســـــان  شایــد 
جــوانان امروزی همین 

فضــای مجـــازی و وســایل 
ارتبـاط جـمعی بـاشد.

باالخـره در نبـرد بیـن امـام هـادی و خلفایـی كـه در زمان ایشـان 
بودنـد، آن کـس کـه ظاهـراً و باطنـًا پیـروز شـد، حضـرت هادی 

. . بود.

در همین شـهر سـامرا عـده قابل توجهـی از بزرگان شـیعه در زمـان امام 
هادی  جمع شـدند و حضرت توانسـت آن ها را اداره کند و به وسـیله  
آن هـا پیـام امامـت را به سرتاسـر دنیای اسـام - بـا نامه نـگاری و... - 
برسـاند. این شـبكه های شیعه در قم، خراسـان، ری، مدینه، یمن و در مناطق 

دوردسـت و در همـه  اقطـار دنیـا را همیـن 
عـده توانسـتند رواج بدهنـد و روزبه روز 

تعـداد افـرادی را كـه مؤمن به 
ایـن مكتب هسـتند، زیادتر كنند. 

امـام هادی همـه  ایـن کارها را 
در زیـر برق شمشـیر تیز 
و خون ریـز همان شـش 
خلیفـه و علی رغـم آن ها 

انجام داده اسـت.

یـك شـخص گمراهـی بـه ایشـان تلفـن می زنـد و تهدیـد می كنـد. آقا 
در جوابـش می گوینـد: »پسـر جـان اگر قصـد داری مرا بكشـی، من رأس 
سـاعت یـك ربـع به هفت از منزل خارج می شـوم و مسـیر بنـده از كوچه 
مستشـار اسـت به سـوی مسـجد مالحیدر كه سـاعت ۷ صبح آنجا باشـم. 
اگـر می خواهـی كاری بكنـی، ایـن موقع بهتر اسـت. چـون كوچه خلوت 
و رفت وآمـد كمتـر اسـت. زهی سـعادت اسـت بـرای این جانـب، زیرا 
مـن عمر خـود را کـرده ام و بهتر از این چیسـت که به لقـاء خدا نائل 

شـوم؟ فردا بیا و قصـد خود را 
انجـام بده.« 

 : نـد د مو می فر
»فـردا مـن رفتم، 
ولـی او بدقولـی 

کـرد و نیامـد.«

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1383/05/30( 

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
ـــین«  ـــر حس ـــت »ذاك ، درگذش ـــادی ـــام ه ـــهادت ام ـــامی، ش ـــوری اس ـــوع:روز جمه ـــا موض ـــترهایی ب پوس
تنهـــا رئیس جمهـــور مســـلمان هنـــد، درگذشـــت اســـتاد »احمـــد آرام« مترجـــم و ادیـــب برجســـته 
ـــر  ـــی، پی ـــی آه ـــاج عل ـــت ح ـــكا، درگذش ـــتان آمری ـــر سیاه پوس ـــگ« رهب ـــن لوتركین ـــرور »مارتی ـــر، ت معاص
ـــروطه  خواه  ـــی مش ـــارز و انقاب ـــی مب ـــام روحان ـــاز قی ـــان، آغ ـــه مداح ـــس خان ـــت و رئی ـــام اهل بی غ

ـــت. ـــه اس ـــز قرارگرفت ـــی« در تبری ـــد خیابان ـــیخ محم ـــهید »ش ش

در دنیایـی كـه همه جور رابطه ای آزاد شـده 
و در هر سـایت و شـبكه اجتماعـی رابطه با 
جنـس مخالـف رواج دارد، نوعـی بی حیایی 
و بی غیرتـی مجـازی ترویـج یافته كه شـاید 
بـه راحتـی نتـوان آن را نشـان داد. آن چیزی 
كـه پیداسـت آمـار و ارقـام رو بـه رشـد و 
ازدواج هـای  و  طالق هـا  كننـده  نگـران 

بی بنیـان اسـت.

مسـاله ایـن جاسـت كه مـا به خودمـان حق 
می دهیـم بـا رعایت ظواهر دینـی و فرهنگی 
به هر كسـی هـر چیـزی خواسـتیم بگوییم. 
ایـن گونه دیگـر حریمی نمی مانـد و نه تنها 
دختـران مجرد، بلكـه زنان متاهـل هم امانی 
نخواهنـد داشـت و ایـن همانی اسـت كه ما 

را از حریـم اهل بیـت دور می كند: 

َمْن َخبََّب َزْوَجَة اْمِرٍئ أَْو َمْملُوكَُه َفلَْیَس ِمنَّا

کسـی که همسـر یا کنیز مـردی را فریب 
دهـد )تـا طاق دهـد و از او جدا شـود( 

از ما نیسـت. 

خدا به داد نسـل های بعدی برسـد كه شـاید 
دیگـر به همین ظواهر هم پایبند نباشـند!

کاریکاتور این هفته: 

تحریم های 
جدید 
آمریکا

بـه لغـت »معجـزه« دقـت كنیـد: »عاجـز 
كننـده، ناتـوان كننده« حاال شـما که قرآن 
را معجـزه می دانیـد بگوییـد کـه قـرآن 
چگونـه اعجـاز می کنـد؟ قبـل از این كه 
جـواب دهیـد، معجزه دیگر پیامبـران را به 
یـاد آوریـد: عصای موسـی، شـتر صالح و 

. مـرده زنـده كردن عیسـی

حـاال بـه نظـر شـما معجـزه قـرآن باالتـر 
اسـت یـا آن هـا؟ اگـر بگوییـد قـرآن، باید 
بـه ایـن سـوال پاسـخ دهیـد كـه چـرا هر 
كـس معجـزه آن پیامبران را دیـد، حقیقت 
برایش روشـن شـد و یـا ایمـان آوردند و 
یـا كافـر شـد، امـا در مقابل قـرآن حقیقت 
بـرای همـه روشـن نمی شـود؟ اگـر هـم 
بگوییـد كـه آن معجزه هـا بزرگ تـر بـود، 

بایـد ایـن آیـه را بـا خـود مـرور كنید:
قاً لِام بَْیَن یََدیِْه َو أَنَْزلْنا إِلَْیَک الِْکتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّ

 ِمَن الِْکتاِب َو ُمَهْیِمناً َعلَْیِه

مـا ایـن کتـاب ]قـرآن[ را بـه حـّق بـه 
سـوی تو فـرو فرسـتادیم، در حالی که 
و  پیشـین  کتاب هـای  کننـده  تصدیـق 

آن هاسـت. بر  حاکـم 

بلـه، قـرآن از همه باالتر اسـت. امـا باید 
خـوب فکـر کرد و 
سـواالت  بـه 
زیـادی در 
مورد  ایـن 

پاسـخ داد.

خودی های اهل بیت )36( 

 مخ زدن ممنوع!

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )8(

 آیا واقعا قرآن معجزه است؟
لسان قوِم امروز

سوره مائده،    
آیه 48

منبع: سایت سیره علما
آیت اهلل میرزا جواد آقا تهرانی

پاسخ به تهدید!

  نهج الفصاحة )مجموعه كلمات قصار حضرت 
رسول ص: 753


