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سرمقاله

شش
دراینشمارهمیخوانید:

قرآنرااقامهکن!

سالمدرنماز

سازماندهیتشکیالتپنهانیتشیع

کنارگذاشتنورزشبهحمایتازامام

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

سـعید پیـش از انقـاب در یکـی از مراسـم ها در حضـور مسـئوالن آن زمـان، 3۰۰ 
دور در 3 دقیقـه می زنـد؛ کسـانی کـه بـا ورزش باسـتانی آشـنا هسـتند، می داننـد 
چرخیـدن خیلـی کار راحتی نیسـت به خصـوص چرِخ تیـز زدن؛ لذا این کار سـعید 
یـک شـاهکار محسـوب می شـد. از آن روز بـه بعـد روزنامه ها از سـعید به عنوان 

»پهلـوان کوچولـوی پایتخـت« یـاد می کنند.

سـعید در جریـان اوج گیـری مبـارزات شاهنشـاهی و در آسـتانه انقـاب بـه نشـانه 
اعتـراض بـه رژیـم شـاه، ورزش را کنـار می گـذارد و 
نامـه ای بـه امام خمینی می نویسـند کـه در روزنامه 
اطاعـات چـاپ می شـود. او در آن نامـه می نویسـد: 
»این جانـب پهلـوان کوچولـوی پایتخت بـه حمایت 
از امـام خمینـی و اعتراض به وضـع موجود فعاًل 

ورزش را کنـار می گـذارم.«

بـه دنبـال سـرنگونی دولت »محمد زیادباره«، دیکتاتور وابسـته کشـور سـومالی 
توسـط گروه هـای مخالـف، نیروهای آمریکایی بـه بهانه پایان دادن به شـورش های 
سـومالی و درواقـع بـرای روی کار آوردن دولتـی دست نشـانده، وارد ایـن کشـور 
شـدند. وزارت دفـاع آمریـکا و سـازمان سـیا اعـالم کردند کـه در مدت زمان 

کوتاهـی، حکومـت مطلوب آمریـکا را بر سـومالی حاکم خواهند سـاخت.

وارد جنـگ  آمریـکا  نظامـی  نیروهـای  علیـه  شـبه نظامیان سـومالی  امـا 
شـدند و مـردم هـم بـه یـاری آن هـا آمدنـد. آمریکایی هـا کـه انتظـار چنیـن 
مقاومتی را نداشـتند، متحمل تلفات سـنگینی شـدند. سـرانجام بیل کلینتون، 

دلیـل  بـه  ایاالت متحـده  وقـت  رئیس جمهـور 
فشـار افـکار عمومـی و ناکامـی در جنگ، 
فرمـان خـروج نیروهـای آمریکایـی از این 
کشـور را صـادر کـرد و آمریـکا بـدون به 

دسـت آوردن نتیجـه مطلوب، بـا ذلت خاک 
سـومالی را تـرک نمود.
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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 

شکست آمریکا این بار در سومالی!

اجوبة االستفتائات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، سواالت جدید بخش سالم کردن

25 مارس، خروج نیروهای شكست خورده آمریكا از کشور مسلمان سومالی )1994 م(

احکام
ــام  ــی س ــاره کس ــه یک ب ــه ب ــت ک ــاز اس ــغول نم مش

 . می کنــد

بایــد جــواب ســام او را بــا لفــظ »ســام علیکــم« بدهــد 
و ایــن کار لطمــه ای بــه نمــاز نمی زنــد.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 02   
1 3 9 6 سال 

هفته  02
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

بعضی هـا در این مملکت هسـتند که 
فکـر می کنند اگر خودشـان را بـه طریقی به 
غربی ها بچسـبانند، بافرهنگ تر و باشعورتر 
به نظر می رسـند. مثـا سـردر داروخانه اش 
می نویسـد »دراگ اسـتور«، یـا اسـم کاال یـا 
خدماتـش را خارجی انتخـاب می کند )مثل 
سـایپا »کوئیـک«( و... . در همین راسـتا یک 
جماعتـی هـم هسـتند کـه کاالی ایرانـی با 
کیفیت تولید می کنند، آن را با برچسـب های 

خارجـی روانه بـازار می نمایند. 
ایـن  معنـای  نداریـم.  کـه  تعـارف 
کارهـا آن اسـت که حس بیگانه دوسـتی در 
فرهنـگ مـا خودنمایـی می کنـد. مـا تولید 
ایرانـی با هویـت خارجـی را می پذیریم اما 
اگـر مثـا روی یک کاال بنویسـند »تولیدی 
اصغـر و بـرادران« حتـی اگـر از کاالهـای 
دیگـر هـم بهتـر باشـد، حاضـر بـه خریـد 
نیسـتیم. چـون مـردم مـا تصـور بهتـری از 

جنـس »خارجکـی« دارنـد. 
و  آریایـی  تمـدن  بـه  مـردم،  مـا 
چنـدهــزارساله خودمــان می نازیـم و 
پز  می دهیم اما حاضر نیسـتیم بـرای وطن 
امـروز، کاالی مرغوب خودمان را بخریم. 
فرهنـگ اگر درسـت شـود اقتصاد سـامان 

پیدا می کنـد.

 

رهبری نام سال  را برا چه 
کسی تعیین می کند؟

اقتصاد در گروی فرهنگ

در مسری هبشت

اولیـن شـب جمعه مـاه رجـب را »لیلة 
الرغـاب« می گوینـد. ایـن شـب نمازی 
دارد که بسـیار پرفضیلت است. ازجمله 
ایـن فضیلت هـا این اسـت که به سـبب 
انجـام این نمـاز گناهان زیـادی آمرزیده 

می شـود.

کـه  دارد  رکعـت  دوازده  نمـاز  ایـن 
به صـورت شـش نمـاز دورکعتـی، بین 
نمـاز مغـرب و عشـا خوانـده می شـود.

یک مرتبـه  بایـد  هـم  رکعـت  هـر  در 
سـوره »حمد« و سه مرتبه »سـوره قدر« 
و دوازده مرتبـه »سـوره توحید« خوانده 
شـود. بعـد از اتمـام نماز هـم دعاهایی 

واردشـده کـه بایـد خوانده شـود.
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. 

م    در تارنمای سنگرمحله  

احسنت دست شما درد نکنه برای این همه زحمت

سالم در نماز

 راوی: برادر شهید
کشور کوچولوی   منبع: سایت خبرگزاری فارس/ شهید سعید طوقانی، پهلوان 

اقتصاد مقاومیت

در جامعه امام و امت، امت به دو گروه نخبگان و عموم تقسیم می شوند 
و در بین نخبگان، مسئولین اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین مخاطب کالم رهبری 
مخصوصا در نام گذاری سال ها قاعدتا باید به همین ترتیب باشند. یعنی اول 

مسئولین، دوم سایر نخبگان و سوم عموم مردم.

اما تجربه نشان داده که قضیه کامال برعکس است. یعنی اولین کسانی 
که رهبری را می پذیرند عموم مردم هستند، دوم نخبگان و آخر مسئولین. با همه 
این احوال به نظر می رسد که از همه این ها مهم تر، مخاطب رهبری تاریخ است؛ 

تاریخ انقاب و تاریخ صدور انقاب!

شاید ما نفهمیم که چه مسیری را طی کرده ایم و چه آینده ای در پیش داریم. 
اما این را راهبر جامعه اسامی که همه امور را از 

باال می نگرد خوب می فهمد. آن ها که چشم 
امیدشان به جمهوری اسالمی است 

و می خواهند پاجاپای ایران 
این  نقطه های  نیز  بگذارند 
مسیر را در همین نام ها پیدا 

زمان،  اینک  و  می کنند. 
اشتغال  تولید و  زمان 
است. باید منتظر بود 

و دید که از بین این همه 
بیشتر  یک  کدام  مخاطب، 

اهل اقدام و عمل است؟

کنار گذاشتن ورزش به حمایت از امام
نماز شب لیله الرغائب،

 شب دلدادگان
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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
سازمان دهی تشکیالت پنهانی تشیع

در کار تربیتی، رفاقت واقعاً اکسیر عجیب وغریبی است. آن قدر که می تواند 
کسی را خراب رفیق کند و کاری کند که آدم همه کار و زندگی اش را برای 
رفیقش تعطیل کند و فقط به او برسد. حاال اگر این رفاقت خدایی باشد حتی 

رفیِق شما، شما را می تواند بهشتی کند.

اگر کسی بتواند این رفاقت خدایی را در محله ای حاکم کند حتی می تواند 
همه اهالی آن محل را نمازِ جماعت خوان کند و البته چه کسی بهتر از امام 
جماعِت مسجد که هم مسجد پاتوقی شود برای اهالی محل حتی کسبه ها و هم 

نماز جماعت ها پرشورتر می شود مثل زمان صدرِ اسام که 
همه کسبه ها به عشق حضرت رسول می آمدند نماز جماعت. 

امـام باقـر )علیه الصالةوالسـالم( در ایجـاد تشـکیالت تشـیع و یک 
سـازمان قوی و همگانی از همه ی وسـایل 
کـرد.1  اسـتفاده  ممکـن  و  مشـروع 
همین کـه افـرادی را تربیـت کند، 
به عنـوان وکیـل و نایـب  خـود 
بگـذارد که کار آن حضرت 
ادامـه   و  کننـد  دنبـال  را 
آن  تعلیمـات  و  تبلیغـات 
حضـرت را به عهـده بگیرند. 

این سـازمان دهی 
 پنهانـی امـام باقـر بود که 
از زمـان قبل از امام باقر شروع شـده 
بـود، امـا در زمـان آن حضـرت یـک 
هیجـان بیشـتری پیدا کـرد که کاری بسـیار 

خطرنـاک بود.2

یک وقـت در محضـر آیـت اهلل بروجـردی درباره دید چشـم بحث شـد. 
ایشـان بـا اینکـه سن شـان قریب نود سـال بـود، هیچ وقـت احتیاج به 
عینـک پیدا نکـرده بودند. می فرمودند: »من در بروجـرد که بودم یک وقت 
در اثر مطالعه زیاد در چشـمم احسـاس ضعف کردم و درد چشـم گرفتم، 
در بروجرد مراسـم مخصوصی روز عاشـورا 
اجـرا می گـردد، بدیـن ترتیـب کـه در 
نقطه هـای مختلـف شـهر ِگل درسـت 
می کننـد و مـردم خـود را در آن روز 
بـا ِگل از سـرتاپا آغشـته می کنند، من 
هـم یـک روز عاشـورا، در آن جمـع 
بـودم و به قصـد استشـفا مقداری 
افـراد  از  یکـی  بـدن  گِل  از 
را گرفتـه و بـر چشـم خـود 
مالیـدم، چشـمم خـوب شـد. 
از آن تاریـخ درد چشـم بر من 

عارض نشـده اسـت.«

در قاب صتویر

1( )امام خامنه ای، 1367/06/25(
2( )امام خامنه ای، 1366/05/09( 

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
پوســـترهايی بـــا موضوع:شـــهادت حضـــرت امـــام علـــي النقـــي بـــه روايتـــي، روز جهانـــی 
ـــاد  ـــب، مي ـــب ليله الرغائ ـــب( ش ـــتي )1 رج ـــر كش « ب ـــوح ـــرت ن ـــدن »حض ـــر، سوارش تئات

ـــت. ـــه اس ـــي ، قرارگرفت ـــه روايت « ب ـــي ـــي  النق ـــام »عل ام

زنـده  انگیزه هایـش  و  اهـداف  بـا  آدمـی 
اسـت وگرنـه اگـر بهتریـن کارهـا را بکنـد 
در حالـی کـه عاقـه ندارد، کسـل می شـود 
ایـن  و رفتـه رفتـه آن را کنـار می گـذارد. 
موضـوع بیـن مؤمـن و کافـر فرقـی نـدارد. 
تفـاوت از آن جا آغاز می شـود که ریشـه 
کربـا  در  مثـًا  شـود.  معلـوم  انگیزه هـا 
دو گـروه بـا هـم جنگیندنـد، هـر دو هـم 
انگیز ه هـای بسـیار داشـتند. این طرف سـپاه 
اباعبـداهلل بود کـه برای خدا و احیای اسـام 
می جنگیـد و آن طـرف یزیدیانـی کـه فقـط 
بـه دنیا می اندیشـدند. اگر در سـپاه امام هم 
کسـی بـا انگیزه هـای شـبیه بـه یزیدیان 
می جنگیـد، بـاز هـم حسـینی نمی شـد. 
حتـی اگـر صـرف تعصب هـای قومـی و 
فامیلـی هم بـود، باز هـم فایده نداشـت:

لیـس منـا من دعـا إىل عصبیة، و لیس منـا من قاتل 

عـىل العصبیـة، و لیس منا من مـات عىل عصبیة 

پیامبـر اعظم : از ما نیسـت کسـی که 
بـر تعصـب )جاهلـی( دعوت کنـد و از 
مـا نیسـت کسـی کـه )بـر اسـاس یک( 
عصبیـت بجنگـد و از مـا نیسـت کسـی 

کـه بـا تعصـب )جاهلـی( بمیرد.

کاریکاتور این هفته: 

حمایت از
 تولید و 

اشتغال ملی

کسـانی که قـرآن می خوانند، زیادنـد. از بین 
آن هـا جمعیت کمـی تدبر می کننـد و تعداد 
کم تـری متذکـر می شـوند. بـه همیـن میزان 
اهـل  تمسـک کم تـر و کم تـر می شـوند تـا 
این کـه بـه اهـل اقامـه می رسـد کـه دیگـر 
خیلـی اندک انـد. اقامـه! بلـه اقامـه! یعنـی 
همان طـور کـه بایـد نمـاز را اقامـه کرد، 
قـرآن را نیـز باید اقامـه نمود. حتـی اهل 
کتـاب قبلـی هم بایـد کتـاب خـود را اقامه 

می کردنـد کـه نکردنـد و گمراه شـدند!

ُقْل یا أَْهَل الِْكتاِب لَْسُتْم َعىل  َشیْ ٍء َحتَّى تُقیُموا 

التَّْوراَة َو اْلِنْجیَل َو ما أُنْزَِل إِلَْیكُْم ِمْن َربِّكُْم

بگـو: ای اهل کتاب، شـما بـر جایگاهی 
اسـتوار قـرار نداریـد تـا بتوانیـد تورات 
و انجیـل و سـایر کتاب هـای آسـمانی و 
احکامـی را کـه از جانـب پروردگارتـان 
به سـوی شـما فرو فرسـتاده شـده است، 

برپادارید. 

اقامـه کردن دیگـر خواندن و فهمیدن صرف 
نیسـت که عده ای فقط حرفش را بزنند و به 
آن عمل نکننـد. اقامه قرآن، 
یعنی وارد کـردن قرآن در 
زندگـی طـوری کـه همه 
بیــنش ها و گـرایش هـا 
قـرآن  رفتارهــای مان  و 
شـود. دانشگــاه قــرآنی، 
هیئـت قرآنـی و خاصـه 

قرآنی.  جامعـه 

خودی های اهل بیت )35( 

 جنگ به چه انگیزه؟

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )7(

وظیفه چهارم: قرآن را اقامه کن!
خراِب رفیق!

سوره مائده،    
آیه 68

منبع: سایت سیره علما
راوی: آیت اهلل شیخ حسین نوری همدانی

    درِد چشم و عنایت امام حسین

  بحار األنوار )ط - بيروت(،
 ج 31، ص: 40


