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اوایـل فروردین مـاه بـود، خیلی دوسـت داشـتم رضا نیز در آغاز سـال کنـار ما باشـد، وقتی تماس 
گرفـت، گفتـم: »آقـا رضـا به مرخصـی نمی آیید؟« آرام پاسـخ داد: »شـما تقاضای مرخصـی از بنده 
نکنیـد«. بیشـتر نگـران شـدم، پرسـیدم: »چـرا؟ مرخصـی نمی دهنـد یـا خودتـان نمی خواهید 

بیایید؟«

رضـا درحالی کـه می خندیـد گفـت: »مـن دیگـر برنمی گردم. اگـر بخواهـم می توانم 
مرخصـی بگیـرم،  امـا موضـوع این اسـت کـه آدم یـا مسـئولیت نمی پذیرد یا 

وقتـی پذیرفـت بایـد تـا آخرش بایسـتد،  بـه همین دلیل اسـت که 
مـن نمی توانـم بیایـم، از ایـن بـه بعـد چشـم به راه مـن نباشـید، فکر 

نمی کنـم دیگـر مرا ببینیـد...«

دو هفتـه بعـد رضا برای بـار دوازدهـم جراحتی برداشـت، او گفته بود: 
»اگـر خدا بخواهـد در مرتبـه دوازدهـم مجروحیتم به نیـت دوازده 

امام، شـهید می شـوم« و شـهید شد.

سـال آخـر جنـگ عـراق علیه ایـران اسـت؛ آمریـکا هـم مسـتقیماً وارد جنگ با 
جمهوری اسالمی شـده و سـکوهای نفتی سـلمان، نصر و مبارک را به آتش کشـیده 
اسـت. فرمانـده نـاوگان آمریکایـی از نیروهای ناوچه جوشـن می خواهـد که هر چه 
سـریع تر از محل دور شـوند اما فرمانده ناوچه جوشـن در پاسـخ َرَجزخوانی های 
آمریكایی هـا بـا قاطعیت تمام اعـام می کند کـه هرگونه حرکـت تجاوزکارانه 

آن ها بـا واکنش کوبنـده روبه رو خواهد شـد. 
بالگردهـای پیشـرفته دشـمن، جوشـن را محاصـره کرده انـد. سـرانجام پـس از 

نبـردی نابرابـر، ناوچـه جوشـن بـا اصابـت چهار موشـك 
لیـزری هاریـون و سـیصد گلولـه تـوپ، غرق 

می شـود.
مقاومـت این نـاو با یازده شـهید 
و سی وسـه مجـروح، بـرگ زّرینـی 
در پرونـده نیـروی دریایـی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی ایران اسـت که 
تـا ابـد در یادهـا باقی خواهـد ماند.
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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 

حماسه ناوچه جوشن

leader.ir استفتائات جدید از دفتر آیت اهلل العظمی خامنه ای، سایت

29 فروردین، حماسه ناوچه جوشن در خلیج فارس در حفاظت از سکوهای نفتی ایران در برابر 
حمله ناو و بالگردهای آمریکایی )1367 ش(

احکام
می گویــد بــردن کــودکان بــه مســجد مکــروه اســت و فرزنــد خــودش را کــه نمــی آورد، هیــچ، 

ــد!  ــر می کن ــم نهی ازمنک ــه را ه بقی

ــا  ــه بس ــدارد )و چ ــکالی ن ــچ اش ــن کار هی ــی ای در حال
ــه  ــت کــودک مســتحب باشــد( مگــر آن ک ــت تربی ــه نی ب
موجــب هتــک حرمت مســجد شــود یــا بــرای نمازگــزاران 

mمزاحمــت ایجــاد کنــد. a s j e d n a m a . i r

هفته 05   
1 3 9 6 سال 

هفته   05
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

می گوییـم  بچه هــا  بـه  مدرســه  در 
کـه بایـد وکیـل و دکتـر مهنـدس بشـوید. 
بازیگـر  و  فوتبالیسـت  هـم  تلویزیـون  در 
شـدن را تبلیـغ می کنیـم. درون خانـه هـم 
دنبـال ایـن هسـتیم کـه بچه هـا درس خـوان 
بـه  داریـم  کاًل  بشـوند.  تحصیل کـرده  و 
در  هرگـز  کـه  می دهیـم  یـاد  بچه هایمـان 
زندگـی خطر )ریسـک( نکنند و همیشـه در 
عافیـت زندگی کنند. کارمنـد جاهای خوبی 
بشـوند و حقـوق سـر بـرج بگیرنـد. پـس 
کجـا بچه هـا بایـد یـاد بگیرند کـه تاجر 
شـوند یـا کسـب و کاری راه بیاندازند و 

کارآفریـن بشـوند؟
باعـث  دادن  جیبـی«  تـو  »پـول 
می شـود کـودک از همـان ابتـدا کارمنـد 
شـدن را بـرای خـود بپسـندد. ایـن یعنی 
مواجب بگیـری کـه دقیقاً مخالـف روحیه 

کارآفرینی سـت. 
»پـول تـو جیبی« باید مشـروط باشـد 
بـه کمکـی که بـه خود یـا خانـواده می کنند. 
مثـاًل بـه ازای نان گرفتن، حفظ کـردن قرآن، 
شسـتن ظرف هـا و...  مزد بگیـرد. هر چقدر 

کـه کار کند، همان قـدر مزد می گیرد. 
از یـک طـرف کار خانه 

از  و  می شـود  انجـام 
»کار  دیگـر  طـرف 
کردن« بـرای بچه ها 

ارزشمند. 

رابطه حمله آمریکا به سوریه با انتخابات ایران
تربیت و اقتصاد مقاومتی)6(

پول توجیبی نده

در مسری هبشت

دعای زیر دعایی است که از ناحیه مقدسه 
یعنی از سمت امام زمان به یکی 

از نواب خاص آن حضرت داده شده است 
و حضرت فرمودند که در هر روز از ایام 

رجب این دعا را بخواند.
ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیِم

به نام خدای بخشنده بخشایشگر
اللَُّهمَّ إِنِّی أَْسأَلَُک ِبََعانِی َجِمیعِ َما یَْدُعوَک 

ِبِه ُوالَُة أَْمرَِک الَْمُْمونُوَن َعَل ِسِّکَ ...
ای خدا از تو درخواست می کنم به جمیع 
معانی آنچه صاحبان امرت دعا کنند؛ آنان 

که بر سّر تو امین هستند...
ادامه دعا را می توانید در کتاب مفاتیح الجنان بخوانید.
دیگر نیمی از ماه رجب گذشته است. 
بقیه اش هم زود می گذرد سعی کنیم 

بیشتر استفاده کنیم...

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. 

محمد    در تارنمای سنگرمحله
کلی هم استفاده  کنیم و  که هر هفته دانلود می  سالم ما 
می بریم ولی هیچ موقع نظر ندادم و تشکر نکردم . اینو به 
کارتون نذارید بلکه به پای بی معرفتی  پای نامطلوب بودن 

ما بگذارید. التماس دعا

کودکت را با خود به مسجد ببر

راوی: همسر شهید/ منبع: سایت خبرگزاری مشرق
27 فروردین، شهادت اولین فرمانده لشکر در سپاه، »شهید رضا چراغی« )فرمانده لشکر محمد رسول اهلل ؟ص؟( )1362 ش(

اقتصاد مقاومیت

هر بار که در ایران قرار است اتفاق سیاسی رخ دهد- مثل روز قدس 
یا 22 بهمن یا انتخابات- یك حادثه مهم در جهان صورت می گیرد که عمومًا 

آمریکا در آن نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارد. این را همه مان تجربه کرده ایم.
جنگ چندساله سوریه هم تقریباً برای همه معلوم است که به ایران 
مربوط است همان طور که فلسطین و لبنان مربوط بود. اما حاال که از آن ها 

مقداری مأیوس شده اند، به سوریه گیر داده اند تا وحشت 
را در دل طرف دارانش بیندازند. 
تجربه هم به آن ها ثابت کرده که 
افرادی در ایران هستند که از 

جنگ می ترسند!
که  آن ها  جوری  این 
مذاکره  با  گفتند  چهارسال 
جنگ را از ایران دور کرده ایم، 
تا  می آورند  رأی  هم  باز 
را  اثبات  غیرقابل  دروغ  این 

دهند.  کش  دیگر  چهارسال 
ترفند  این  که  می رسد  نظر  به 
جواب دهد مگر این که جامعه 

مسلمان انقالبی دوباره به خود آید 
و بی خیال تهدیدها، به آرمان هایش 

رأی دهد.

مسئولیت پذیری
توقیع ناحیه مقدسه
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
بردن دل به پیشگاه خدا در نماز

یک نفر هم یک نفر است و کارش هم به همین اندازه است شاید کمی بیشتر!
وقتی امام جماعت می تواند کارها را با همین نوجوان ها و جوان ها انجام دهد، 
چرا همه خیر ها را مختص خود کند؟ وقتی می شود با تقسیم کار بین همین 
نوجوان ها و جوان ها علقه آن ها را و رفاقت آن ها را با مسجد و خانه خدا 
بیشتر کرد، چرا این کار نكنیم؟ وقتی می شود با این تقسیم  کار آینده مسجد 
را تضمین کرد... وقتی می شود با همین تقسیم کار خیلی کارهای بیشتری کرد...

زیباتر آن که وقتی همین جوان ها، خانه خدا را خانه خودشان بدانند، خدا را 
هم صاحب خودشان می بینند.

یـک وقت انسـان نمـاز می خوانـد، مثـل بقیه  عـادات روزانه؛ مسـواک 
نمـاز هـم  بفرمائیـد - ورزش می کنیـم، همین جـور  می زنیـم - فـرض 
می خوانیـم در وقـت. یـک وقـت نـه، انسـان نمـاز می خوانـد، بـا ایـن 
احسـاس کـه می خواهد حضـور در محضر پـروردگار پیـدا کند. این 

یـك جـور دیگر اسـت...
واال صـرف اینکـه یـک امواجـی را کـه ناشـی از کلمـات و حـروف 

هسـت، در فضا منتشـر کنیـم... این، آن 
چیزی نیسـت کـه از مـا خواسته شـده. 
حـال  در  کـه  خواسته شـده  مـا  از 
ببریـم بـه پیشـگاه  نمـاز دلمـان را 
پـروردگار؛ از دلمـان حـرف بزنیـم، 
بـا دلمان حـرف بزنیـم؛ این هـا مهم 
اسـت. این را در وضـع ترویج نماز، در 
نمـازی که خود مـا می خوانیـم، نمازی 
کـه بـه دیگـران تعلیـم می دهیـم، ایـن 
نكتـه  روح نمـاز را بایـد توجه کنیم.

آیـت اهلل بافقـی، روزی در حمـام سـرهنگی را دیـد کـه ریـش خـود را 
می تراشـد. جلـو رفـت و گفت: آیا می دانید که در دین اسـام، تراشـیدن 

ریـش حـرام و گنـاه اسـت؟ چگونه بـه این گنـاه اقـدام می کنید؟
سـرهنگ که از جرئت و جسـارت وی برافروخته شـد، سیلی محکمی به 
صورتـش زد. شـیخ صورتـش را برگردانـد و طرف دیگر صورتش را نشـان 
داد و گفـت: یـك سـیلی دیگـر هـم در این طـرف صورتم بزنیـد؛ ولی 

ریـش خود را نتراشـید! موعظـه توأم بـا معنویت و 
حلـم و بردبـاری شـیخ، تأثیـر خـود را بر جای 

گذاشـت و چـون سـرهنگ متوجـه شـد او 
شـیخ محمدتقـی بافقـی اسـت، پشـیمان 

شـد و از شـیخ عذرخواهـی کرد.
شـیخ کـه بـا منکـر بـه طـور کّلـی و 
تمـام  از  می نمـود،  برخـورد  عمومـی 
آرایشـگاه های قـم تعهـد گرفتـه بـود 
کـه بـه هیـچ عنـوان ریـش نتراشـند.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1387/08/29( 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن 
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت

ـــور  ـــاندن ان ـــت رس ـــه هالک ـــری ب ـــالمبولی« مج ـــد اس ـــری »خال ـــلمان مص ـــر مس ـــهادت افس ـــا موضوع:ش ـــترهایی ب پوس
ـــه  ـــروان فرق ـــر از پی ـــتار 80 نف ـــراق، کش ـــم ع ـــط رژی ـــاو توس ـــری ف ـــر ، بازپس گی ـــم مص ـــط رژی ـــن توس ـــادات خائ س
ـــت  ـــالروز درگذش ـــتان، س ـــان عربس ـــط وهابی ـــال توس ـــی کرب ـــیعیان و ویران ـــتار ش ـــم، کش ـــكا، تهاج ـــان در آمری داودی
اقبـــال الهـــوری، شـــاعر، متفكـــر و سیاســـتمدار مســـلمان پاکســـتانی، درگذشـــت دکتـــر »کلیـــم صدیقـــی« رهبـــر مجلـــس 

ـــت. ـــه اس ـــده قرارگرفت ـــت واح ـــرداز ام ـــتان و نظریه پ ـــلمانان انگلس مس

دو چهـره دارد، بلكـه سـه تا یا بیشـتر. 
دیده انـد، چهـره ای  کـه همـه  را  آن چـه 
ظاهرالصـالح و عاقالنـه و منطقـی اسـت. 
امـا چهـره دیگـرش وقت شـهوت اسـت 
از  دامـن  چگونـه  می دانـد  خـودش  کـه 
کـف می دهـد. چهـره سـوم زمـان تـرس 
بیـش  و  کـم  هـم  دیگـران  کـه  اسـت 
دیده انـد وجـود بزدلـش  را. امـا امـان از 
اسـت.  خشـم  زمـان  کـه  چهـارم  چهـره 
همـه می داننـد کـه بـه خاطـر کمترین 
را  چشـمش  جلـوی  خـون  مسـئله ای 
دشـمن  و  دوسـت  دیگـر  و  می گیـرد 
نمی شناسـد. بـرای همین از او حسـاب 
می برنـد، پنـاه بـر خـدا اگـر بـه خاطر 
عصبانی شـدن مان از مـا حسـاب ببرند!

لَيَس ِمّنا َمن لَم َيلُِك نَفَسُه ِعنَد َغَضِبه

امـام صـادق : از ما نیسـت کسـی 
کـه هنـگام عصبانیـت مالـك نفـس 

خـودش نباشـد.
مدیر هسـتی، پدر هسـتی، دوسـت هسـتی، 
هـر کـه هسـتی و در هـر کجـا که هسـتی، 

خیلـی مواظـب خـودت باش!

کاریکاتور این هفته: 

در دست طراحی
امریکا،

 داعش و 
سوریه

معجـزه بایـد در اولیـن برخـورد مخاطـب را 
زمیـن بزنـد و ایـن کاری اسـت که قـرآن به 
وسـیله ظاهرش یعنی زبـان عربی فصیح و 

بلیـغ انجـام می دهد:
ا يَُعلُِّمُه بَرَشٌ لِساُن  َو لََقْد نَْعلَُم أَنَُّهْم يَُقولُوَن إمِنَّ

الَّذي يُلِْحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َو هذا لِساٌن َعَرِبٌّ ُمبنٌي

و نیـك می دانیـم که آنـان می گوینـد: »جز این 
نیسـت که بشـری بـه او می آمـوزد.« ]نـه چنین 
نیسـت، زیرا[ زبان کسـی که ]این[ نسـبت را به 
او می دهنـد غیـر عربی اسـت و این ]قـرآن[ به 

زبان عربی روشـن اسـت.
مثـاًل ولیدبن عقبـه، بـزرگ کافـران قریـش آمد 
بـه پیامبـر سـه اشـکال از قـرآن گرفـت: اول 
چـرا قـرآن به جـای »تمسـخر« از »اسـتهزاء«1، 
»عجـاب«2  از  »عجیـب«  جـای  بـه  چـرا  دوم 
و سـوم چـرا بـه جـای »کبیـر«، »کبـار«3 گفتـه 
کـه  ایـن  تـا  نگفـت.  چیـزی  پیامبـر  اسـت؟ 
پیرمـردی فصیح زبـان وارد جمـع شـد و پیامبر 
بـه احترامـش چندبار برخاسـت و نشسـت. او 
ناراحـت شـد و گفـت: »اتسـتهزئنی و انـا مـن 

کبـار القریـش؟ ان هـذا لشـیئ عجـاب!4«5
هر سـه کلمـه را در یـك عبارت بـه کار برد 
و ناخواسـته حقانیـت قرآن را نشان شـان داد!

خودی های اهل بیت )38( 

پناه بر خدا از عصبانیت!

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )10(
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امربه معروف در حمام!
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