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پیچیدگیراهمبارزهبااسالمآمریکایی

»بابا«رابیشتردوستداریدیا»تلویزیونرنگی«را؟

باریشپرفسورینمیشه!

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 

حمیـد 11 _____________________________________
با سالم.خسته نباشید.اجرکم عنداهلل.

خدا قوت
محلـه  مسـجد  طـرف  از  کـه  اسـت  مـاه  چنـد  هـم  مـا 
نشـریه خـوب شـما را بـا اندکـی تغییـر در سـطح محلـه 

کنیـم. مـی  پخـش 
_______________________________________ حامـد 

با سالم و عرض تشکر
مجلـه  تحریریـه  هیـات  مـورد  در  نمازگـزاران  از  خیلـی 
کننـد، خواسـتم بدونـم چـی بهشـون جواب  سـوال مـی 

بدیـم؟

: سالم
کـه االن  مـا چنـد تـا دانشـجوی اهـل مسـجد هسـتیم 
کـه  بـا همدیگـه همـکار هـم شـدیم. البتـه همونطـور 
در شناسـنامه نشـریه ذکـر شـده تحریریـه ایـن نشـریه 

همـه همسـنگرای مسـجدی هسـتن. 
سـعید ________________________________________
گـه میشـه یـه سـتون بـرای حجـاب و عفـاف  سـالم ...ا

هـم داشـته باشـین خـوب میشـه
امیرحسـین ___________________________________

سالم
بـا شـما همـکاری داشـته باشـم؟ مثـل  بنـده مـی تونـم 

یـا... و  یادداشـت  ارسـال 
گه می تونم، از چه طریقی براتون بفرستم؟ ا

دوسـتان  همـه  کمـک  از  مـا  سـالم.   :
بـه  رو  مطالبتـون  می کنیـم.  اسـتقبال  مسـجدی مون 

بفرسـتید. مسـجدنما  یـا  سـنگرمحله  رایانامـه 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

»بابا«رابیشتردوستداریدیا»تلویزیونرنگی«را؟
گاه بـود.  شـهید بابائـی در منـزل یـک تلویزیـون ۱۴ اینـچ سیاه سـفید داشـت. دکتـر »ر.« از ایـن موضـوع آ
گفتـه می شـود ایشـان به منظـور ارج نهـادن بـه زحمـات سـرهنگ بابائـی در زمانـی کـه ایشـان در خانـه نبودند، 
یـک دسـتگاه تلویزیون رنگـی بـه منزل شـان می فرسـتد. فرزنـدان بابائـی بـا دیـدن تلویزیون رنگـی خوش حـال 

می شـوند، ولـی همسـر ایشـان علی رغـم اصـرار بچه هـا جعبـه تلویزیـون را بـاز نمی کنـد. 
چنـد روز از ایـن ماجـرا می گـذرد و شـهید بابائـی از مأموریـت بازمی گـردد. 

بـه او می دهنـد و... بـا ورود پـدر خبـر خـوش تلویزیون رنگـی را  بچه هـا 
شـهید بابائی از این که خانمش تلویزیون را قبول کرده، ناراحت می شـود. 

بچه هـا منتظـر بودنـد تـا پـدر از راه برسـد و اجـازه بـاز کـردن جعبـه را بدهـد. 
شـهید بابائـی سـر بچه هـا را گـرم می کنـد و در اوج بـازی و خوش حالـی،  از 

آن هـا می پرسـد: بابـا را بیشـتر دوسـت دارید یا تلویزیون رنگـی را؟
بچه ها می گویند: بابا را.               سپس به آن ها می گوید:

کـه پدرشـان را ازدسـت داده اند و تلویزیـون هـم  اآلن بچه هایـی هسـتند 
ندارند. چون خداوند به شما نعمت پدر را داده، پس بهتر است این تلویزیون 

را بـه بچه هایـی بدهیـم کـه پـدر ندارند.

درستیشهادتآیت
شـهید سیدحسـن آیـت، اولیـن دبیـر سیاسـی حزب جمهـوری اسـالمی، دانشـمندی بابصیـرت، انقالبی و 
متدیـن بـود کـه در هیئت رئیسـه مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی )بـه نمایندگـی از اصفهـان( در تثبیـت اصـل 
والیت فقیـه و... کوشـید. او کـه از ملـی شـدن صنعـت نفـت در خـط آیـت اهلل کاشـانی بـود و شـناخت کاملی از 
چهره ها و جریان های فکری سیاسی ایران و غرب داشت، به دایرة المعارف رجال ایران مشهور بود و در اولین 
انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی نیـز بـا 6۴ درصـد آرا، نماینـده مـردم تهـران شـد. بـه نظـر می رسـد شـناخت، 
درک و تیزبینـی او در کنـار شـجاعتش در بیـان ماهیـت و افشـاگری علیـه جبهـه ملـی، 
نهضت آزادی، بنی صدر و »دیگران« کینه ای سنگین بر دل های دگراندیشان نهاده 
که هرازچندگاه در صفحات نشـریات خاص سـر باز می کند. او معتقد بود باید به 
این هـا )بنی صـدر و منافقـان( فرصـت و آزادی داد تـا ماهیت خودشـان را نـزد مردم 
افشا کنند. ازجمله پیش بینی های دقیق او، ایستادن مهندس میرحسین موسوی 
و همسـرش در مقابـل نظـام اسـالمی بـود کـه 28 سـال بعـد همـه به وضوح، درسـتی 
شـهادت آیـت را در انحـراف فکـری آن دو دیدنـد. آیـت درحالی کـه بسـیاری از 
دوستانش ترور و شهید شده بودند، در ۱۴ مرداد، روزی که به شدت بیمار 
بود با مدارکی که علیه مهندس موسوی جمع کرده بود عازم جلسه رأی 
اعتمـاد مجلـس بود تا وظیفه شـرعی اش را در مخالفـت با انتصاب او 
به عنوان وزیر خارجه ایران ابراز کند، ولی جلوی خانه اش ترور شد تا 

28 سـال سـخنی از درسـتی شـهادت او به میان نیاید.
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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 

اجوبة االستفتائات، س 562

احکام

با ریش پرفسوری نمیشه!
نیامده،  جماعت  امام  که  حاال  تراشیده،  را  ریشش 

فوری عبا را بر دوش می اندازد و جای ایشان می ایستد. 
کنند، چراکه حداقل عدالت در امام جماعت حسن ظاهر است. اما نمازگزاران نمی توانند به او اقتدا 

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

هفته 20  
1 3 9 4 سال 

هفته    20
1 3 9 4 سال 

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

آن روز کـه ادوارد شـواردنادزه، وزیـر وقـت امـور خارجه 
اتحـاد جماهیـر شـوروی بـه تهـران آمـد تـا جـواب نامـه 

امـام بـه گورباچـف را بدهـد، فکـر نمی کـرد بـا چنیـن 
اسـتقبال سـردی روبه رو شـود. یک اتاق محقر، یک 
صندلـی ناراحـت، پذیرایـی بـا یـک اسـتکان چای، 

مدتـی انتظـار، ورود امـام بـا لبـاس غیررسـمی و خیلی 
کـرده بـود. آخـر او نماینـده  چیزهـای دیگـر او را مبهـوت 

تحویـل  را  او  می توانسـتند  چه طـور  بـود،  ابرقـدرت  یـک 
بـا  کـس  هیـچ  نکـرد،  ذوق  دیدنـش  از  کـس  هیـچ  نگیرنـد؟ 

آمدنـش نگفـت دروازه های جهان به روی ما گشـوده شـد، هیچ 
کـس فرش قرمـزی پهن نکـرد...
»بـرای  می گفـت:  خـودش 

کـه  چـرا  بـود  تعجـب آور  مـن 
و  گورباچـف  طـرف  از  مـن 

طـرف  از  نـه  بـودم  آمـده  شـوروی 
کت بـود، مـن بـودم و چنـد نفـر از  کامـاًل سـا گرجسـتان. جلسـه هـم 
همراهـان )وزیـر خارجـه ایـران، مترجـم و چنـد نفـر دیگـر(. تصـورات 
و جریان هـای تاریخـی همین طـور از ذهـن مـن می گذشـت تـا این کـه 

بعـد از یـک ربـع سـاعت دیـدم فرزنـد امـام آمدنـد و بـا ادب و متانـت 
یـک  بـا  خالصـه  می آینـد...  دارنـد  امـام  گفتنـد:  خوش رویـی  و 
حالتـی ایشـان از ایـن جلسـه بلنـد شـدند و پـس از آن مـن یـک 
کـه خیلـی تحویـل  کـردم  کـردم. احسـاس  احسـاس نارضایتـی 

نشـدم.« گرفتـه 
امام به ما نشان داد با نماینده یک کشور مستکبر چطور باید 
برخـورد کـرد. تحقیـر نکنیـم، تحویـل نگیریـم. این در حالـی بود که 
شـواردنادزه هیـچ گاه خـون آلـوده بـه ایـدز هم جنس بـازان 
کشـورش را بـه بیمـاران هموفیلـی مـا تزریـق نکـرد و یا 
در شـرایط بـد اقتصـادی تحریم مـان نکـرد و یـا بـه 
گروهک هـای تروریسـتی و منافقان پنـاه نداده بود 

و یـا ....
مسـتکبر  کشـور  خارجـه  وزیـر  فابیـوس،  حـاال 
دیگـری آمـده؛ پسـت تر و خائن تـر. آمـده تـا راه را 
کنـد.  بـرای قراردادهـای پژوهـای تـازه ای بـاز 
از تاریـخ بایـد عبـرت گرفـت. بـه قول شـاعر: 

کـه بعـد  از ایـن همـه دشـنام و درد و داغ، از کدخدای بایـد 
بیـزار بگذریـم؟!  دهکـده 

به استقبال خون آشام پاریسی

یاررهمبان
                        حاج آقا فرمانده در خط مقدم

»بوی باران«
کوچـک، چـاپ 2۴، ۱58  قطـع: خشـتی  بهشـت،  راه  ناشـر:  بنی لوحـی،  نوشـته سـید علـی 

تومـان. تومان.هـزار   3800 )مصـور(،  صفحـه 

به مناسبت

خرید اینترنتی:
 http://bookroom.ir/book/15905



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
خدا با توست

گـر  کـه قـوی و بـزرگ باشـد، ا  چـراغ هـر چـه قـدر هـم 
بـه منبـع نـور متصـل نشـود، فایـده ای نخواهـد داشـت. 
پیامبـری هـم همین گونـه اسـت. پیامبـر تـا وقتـی پیامبـر 
کـه بـه خـدا وصـل باشـد، وگرنـه بشـری خواهـد بود  اسـت 

مثـل سـایرین.
 بـه دریافـت وحـی اسـت؟ و اگـر 

ً
امـا آیـا پیامبـری صرفـا

مدتـی وحـی قطـع شـد، یعنـی دیگـر خـدا پیامبـرش را رهـا 
گرفتـه اسـت؟ اینـک همیـن اتفـاق  کـرده، یـا بـر او غضـب 
دشـمنان،  نمی آیـد.  وحـی  کـه  اسـت  مدتـی  و  افتـاده 
دل سـرد  مؤمنـان  و  گرفته انـد  مسـخره  بـه  را  رسـول اهلل 
اسـت...  نگـران  امتحـان  ایـن  از  نیـز  پیامبـر  شـده اند. 
پـس سـوره ضحـی می آیـد تـا امیـدی باشـد بـرای رسـول و 

دشـمنان: بـرای  باشـد  پاسـخی  و  یارانـش 
کـه ماننـد آمـدن و نیامـدن وحـی  »قسـم بـه روز و شـبی 
و  )نـه نشـانه رحمـت  الهـی هسـتند  از نشـانه های  هـر دو 
کـرده و نـه بـر تـو خشـم  غضـب!(، خـدای تـو نـه تـو را رهـا 
گرفته اسـت؛ بلکه باالتر، آخرت برای تو بهتر از دنیاسـت 
و خدایـت آن قـدر بـه تـو می دهـد کـه راضـی شـوی... این 
خـدا همانـی اسـت کـه تـو را در یتیمـی پنـاه داد و راه حـق 
را بـه تـو نمایانـد و در تهی دسـتی ثروتـت بخشـید. پـس تـو 
نیـز بـه شـکرانه ایـن نعمت هـا، یتیـم را خـوار نکـن و فقیـر 
را از خـود نـران؛ و مهم تـر از همـه این کـه نعمـت قـرآن- ایـن 
وحـی جاودانـه- را بـر همـگان حدیـث کن تا آنان نیـز از این 

نعمـِت هدایـت بهره منـد شـوند.«
آری، بـا ایـن آیـات جـان پیامبـر آرام می گیـرد و مؤمنـان 
کنـون بایـد رسـول اهلل بـه تـالوت آیـات  مطمئـن می شـوند. ا

کثـر بهـره را ببریـم. حـق بپـردازد و مـا از ایـن نعمـت حدا
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سوره مبارکه ضحی

دنیا دو روز است!
بدبیـاری پشـت بدبیـاری! از صبـح کـه بیـدار شـده، 
کاری می کنـد برعکـس جـواب می دهـد. انـگار قـرار   هـر 
کی شـده،   نیسـت امـروز اتفـاق خوبـی برایـش بیفتد. شـا
بیـش از همـه بـه خـدا اعتراض دارد! مگر خـدا نمی بیند؟ 

چـرا حواسـش به او نیسـت؟
ای وای! این هـا چه حرف هـا و خیاالتـی اسـت؟ مگر 
خوش بیاری هاسـت؟  و  بدبیاری هـا  بـه  خـدا  بـا  رابطـه 
کـه در راه حق باشـد، رها می کند؟  مگـر خـدا بنـده ای را 
چـرا روزهـای خو ش کامـی را بـه یـاد نمـی آورد؟ نـه، نبایـد 
و  اسـت  امتحـان  این هـا  همـه  بلکـه  کنـد.  فکـر  این گونـه 

بایـد مثـل امتحـان بـه آن نگریسـت:
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اسـت:  روز  دو  روزگار،  )علیه السـام(:  امیرالمؤمنیـن 
گـر بـا تـو سـاز  ى ناسـازگار. ا ى سـازگار بـا تـو و روز روز
گـر ناسـاز بـود، شـکیبا بـاش. بـود، سرمسـتی مکـن و ا

)نهج الباغه، حکمت ۳۹۶(
دسـت  همیشـه  انسـان  کـه  اسـت  خـوب  قـدر  چـه 
ببینـد و در روزهـای سـختی و  را در دسـت خـدا  خـود 
آسـانی خدمت گـزار او باشـد، مثـل پیامبر)صلی اهلل عـل

یه وآله وسـلم(.

اهل یبت؟مهع؟
پیچیدگیراهمبارزهبااسالمآمریکایی

کـه به حـق ملتـی انقالبـی و وفـادار بـه ارزش هـاى اسـالمی  ملـت شـریف و مسـلمان پاکسـتان، 
گـرم انقالبـی، عقیدتـی و فرهنگـی دارنـد، بایـد تفکـر ایـن شـخصیت  بوده انـد و بـا مـا رابطـه دیرینـه 
شـهید ]سـید عارف حسین حسـینی[ را زنده نگه دارند، و نگذارند شیطان زادگان جلوى رشد اسالم 
نـاب محمـدى- صلی اهلل علیه وآله وسـلم- را بگیرند. امروز اسـتکبار شـرق و غـرب چـون از رویارویی 
مسـتقیم با جهان اسـالم عاجز مانده اسـت، راه ترور و از میان بردن شـخصیت هاى دینی و سیاسـی 
را ازیک طـرف و نفـوذ و گسـترش فرهنـگ اسـالم آمریکایـی را از طـرف دیگـر بـه آزمایـش گذاشـته اند. 
و قهرمان پـرور  کشـور مسـلمان  بـه  ای کاش همـه تجـاوزات جهان خـواران هماننـد تجـاوز شـوروى 

رودررو  و  علنـی  هـم افغانسـتان  در  را  غاصبیـن  دروغیـن  اقتـدار  و  ابهـت  مسـلمانان  تـا  بـود 
؛  خاصـی می شکسـتند پیچیدگـی  از  آمریکایـی  اسـالم  بـا  مبـارزه  راه  ولـی 

برخوردار است که تمامی زوایاى آن باید براى مسلمانان 
پابرهنه روشـن گردد که متأسـفانه هنوز براى بسـیارى 
از ملت هـاى اسـالمی مـرز بیـن »اسـالم آمریکایـی« 
و »اسـالم نـاب محمـدى« و اسـالم پابرهنـگان 
مقدس نماهـاى  اسـالم  و  محرومـان،  و 
متحجـر و سـرمایه داران  خدانشـناس 
و مرفهیـن بـی درد، کاماًل مشـخص 
نشـده اسـت. و روشن ساختن این 
سیاسـی  واجبـات  از   ... حقیقـت 

بسـیار مهمـی اسـت.

پشتپردههاخبرهایدیگریاست
"بـه پـدرش گفـت: مـن کاری بـه تـو و خدایـت نـدارم! نـوح نبـی کـه دیـد بـا این بحث هـا کار به 

کـرد و گفـت: خدایـا! می دانـی ایـن پسـرم اسـت و حاصـل عمرم... جایـی نمی رسـد رو 
ـُه َعَمـٌل َغْیـُر صاِلـح« او بـا تو نسـبتی نـدارد، که 
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هیچـش بـه تـو نرفته!"
کـه امـام علیه الّسـام فرمـود: بلکـه او پسـر واقعـی نـوح  در عیـون أخبـار الرضـا علیه السـام آمـده 
بـود ولیکـن چـون خداونـد عّزوجـّل را نافرمانـی کـرد، خداونـد او را از پدرش نفی کـرد. )و ما اهل بیت 
گـر خداونـد  کنـد، از مـا اهـل بیـت نیسـت... و ا نیـز این چنیـن هسـتیم( »هرکس ازمـا« نافرمانـِی خـدا 
کنـی، از مـا اهل بیـت خواهـی بـود. ]بـرای این کـه از اهل بیـت باشـیم، پیونـد خونـی مهـم  را اطاعـت 

نیسـت، بایـد خـدا را اطاعـت کنیـم.[
پشـت پرده هـا خبرهـای دیگـری اسـت. کسـی که جـز آن ها را نبینـد و جز آن هـا نخواهد، پرده 
کـه »سـلمان منـا اهل  و حجابـی میـان او و اهل بیت)علیهم السـالم( نمی مانـد؛ می شـود سـلمان 
که مادرشـان شـد زهرا)س( و آمد باالی سرشـان...  البیت«  می شـود مثل شـهدا؛ مثل اباالفضل 

خانـواده ای از این بهتر؟!
کنار بزنیم تا پشت پرده ای نماند...  پرده ها را 

 

درتبعیدشاه
شهید محراب، آیت اهلل مدني ، در زمان شاه تبعید 
ـنی » بـه تبعیـدگاه رفتیـم و  شـده بـود« در کازرون، َمَمّسَ
دیدیم یك عالم بزرگوار، تنها در  اتاقی نشسـته اسـت.

ناراحـت   ، مدنـی  اهلل  آیـت  حضـرت  گفتیـم: 
؟ نیسـتید

گفت: نه! خوشحالم! گفتم: چرا؟!
گفـت: چـون در تبعیـد شـاه هسـتم، هـر نفسـی که 
مـی کشـم بـه خـدا نزدیـك تـر می شـوم و شـاه هر 
مـی  نزدیـك  جهّنـم  بـه  قـدم  یـك  لحظـه، 

ت مـی بـرم
ّ

شـود؛ لـذا لـذ

در قاب صتویر

 )صحيفه امام، ج 21، ص: 121(
یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• یکی از طرح های مناسبتی این هفته.

کیفیت چاپ و به صورت رنگی از مناسبت های هفته از جمله شهادت بزرگمردانی  ) طرح ها با 
چون شهیدان ردانی پور، شیخ فضل اهلل نوری، مصطفی مازح، عارف الحسینی و... در تارنمای 

masjednama.ir موجود است(:

کاریکاتور هفته  •
کرات برنده شدیم یعنی  رئیس جمهور: وقتی می گوییم در مذا

گل خورده ایم. گل زده ایم، دو  سه 

که برای زیارتش ثواب زیارت  •  15 شوال سالروز وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است. بزرگی 
امام حسین؟ع؟ را نوشته اند...

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


