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نابودش نکن!

با اسماء متبرکه چه کنیم؟

امام سجاد ، مبارزی خستگی ناپذیر

محاسن سفید سردار شوشتری

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

روزی در مـاه شـعبان حضـرت آیـت اهلل خامنه ای به منزل ما تشـریف آوردنـد. در آن 
دیـدار آقـا فرمودند: »بعد از جنگ خیلی ها به حاشـیه رفتند، اما شـهید شوشـتری 
همچنـان ماندنـد.« ایشـان در ادامـه افزودنـد: »هیچ كـس برای 
من شـهید شوشـتری نمی شود.« عكسـی از شـهید را در 
دستشـان گرفتنـد، مربـوط بـه دورانی بـود كه از دسـت 
حضـرت آقـا درجـه گرفتـه و پیشـانی شـهید را 
بوسـیده بودنـد. حضرت آقـا فرمودند »فكر 
نكنیـد محاسـن سـفید پدرتان از سـن 
و سـال ایشـان است، محاسـن ایشان 
در ایـن اواخـر سـفید شـده اسـت؛ 
وقتـی مسـتضعفین را می دیدند، وقتی 

مشـكالت را می دیدنـد.«

بـه دنبـال شـروع جنـگ چهـارم اعـراب و اسـرائیل، آمریـكا و بریتانیـا از رژیـم 
صهیونیسـتی حمایـت كردنـد. در مقابـل، كشـورهای عـرب صادركننـده نفـت نیـز 
تحریـم نفتـی آمریكا، انگلیس و شـركت های نفتی فروشـنده نفت به رژیم اسـرائیل 
را آغـاز كردند. تحریم این كشـورها كه حدود شـصت درصد انـرژی جهان را تأمین 
می كردنـد، بـرای غـرب گران تمام شـد به طوری كـه از آن به عنوان شـوک نفتی 
تعبیـر كردنـد. در نتیجه قیمـت نفت چهاربرابر شـد و كشـورهای واردكننده نفت 

دچـار مشـكل در حمـل و نقـل و انرژی برای گرمایش زمسـتان شـدند.

ایـن تغییـر حاصل اتحـاد تعـدادی از 
كشورهای اسـالمی علیه اسـرائیل بود كه 
این چنیـن اثرگـذار بـود. به همیـن دلیل در 
سـال های بعد آمریكا و اروپا تدابیری برای 
كاهـش قـدرت اوپـک1 ریختند كه 
ایجـاد اختالف یكـی از مهم ترین 

آن هـا بود.
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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 

شوک نفتی

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال ۱۶۵

۱( یک کارتل بین المللی نفتی  که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی و... است.

۱۶ اکتبر، آغاز تحریم نفتی کشورهای عرب علیه حامیان رژیم صهیونیستی به دنبال شروع 
جنگ چهارم اعراب و اسرائیل )۱973 م(

احکام
كلـی كاغـذ و ورقـه جمـع كـرده كـه رویشـان اسـماء 

متبركـه وجـود دارد و حاال نمی داند بـا آن ها چه كند.

می تـوان آن هـا را داخـل نهرهـا و رودهـا )اگـر عرفـًا 
بی احترامـی حسـاب نمی شـود.( انداخت، یا زیر خـاک دفن كرد و یـا تحویل مراكزی 

داد كـه ایـن كاغذهـا را بـرای اسـتفاده مجـدد، تبدیل به خمیـر می كنند.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 31   
1 3 9 6 سال 

هفته   31
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسـجد باالخـره هـر کسـی کاری 
بلد اسـت. یکی خیـاط خوبی سـت، دیگری 
کشـاورزی و باغـداری می دانـد، ایـن یکـی 
در بنایـی و کار سـاختمان خبـره اسـت و آن 
دیگـری بـا کار چـوب و نجـاری آشـنایی 
دارد و... . می تـوان بـا تشـکیل کالس هـای 
آموزشـی بـرای جوانان محله، این افـراد را به 

کارآفرینانـی فوق العـاده تبدیـل کـرد.

حلقه های صالحین مسـجد می توانند 
با دعـوت از همین افراد به حلقه هایشـان، 
موضـوع بحـث بخشـی از جلسات شـان 
را کارآفرینـی و کارآمـوزی قـرار دهنـد؛ 
عیـد  مثـل  فرصت هایـی  در  مخصوصـاً 
نـوروز و تعطیـات تابسـتان و یـا حتـی 
آخـر هفته ها که نوجوانان فراغت بیشـتری 
دارنـد و خانواده هایشـان دربـه در به دنبال 
جایی هسـتند کـه دست شـان را بند کنند.

وقتـی که کارآمـوزان کمـی کاربلد 
شـدند، می تـوان سـفارش کار را هـم از 
همـان مسـجد جفـت و جـور کـرد. مثاًل 
یـاد  سـاختمان  نقاشـی  بچه هـا  کـه  حـاال 
گـــرفته اند، دیوار پایگـــاه بسـیج را نقاشی 
کـــنند یا تولیدات شـان را در مسجد به مردم 

بفروشند و درآمدش 
را صـرف امـور 

خیریـه کنند. 

در مسری هبشت

ما وقتی احساس خطری جدی می كنیم، به 
چیزی پناه می بریم. كیفیت پناهگاهمان هم 
بستگی به خطر پیش رویمان دارد. برای 
مثال برای درامان ماندن از خیس شدن 

باران به رفتن زیر سایه بانی بسنده می كنیم 
نه اینكه به پناهگاه هسته ای برویم! پس 
حتماً وقتی از شر چیزی به خدا پناه 
می بریم، خطر بزرگی در كار است.
اَللَُّهمَّ إِنِّی أَُعوُذ ِبَك ِمْن نَْفٍس الَ تَْشَبُع 

َو ِمْن َقلٍْب الَ یَْخَشعُ 
خدایا پناه به تو می  برم از نفسی كه از دنیا 

سیری ندارد و از قلبی كه خاشع نباشد
َو ِمْن ِعلٍْم الَ یَْنَفُع َو ِمْن َصالٍَة الَ تُْرَفُع 

َو ِمْن ُدَعاٍء الَ یُْسَمعُ 
و از علمی كه نفع نبخشد و از نمازی كه 
باال نرود و از دعایی كه به اجابت نرسد.

خطرها را جدی بگیریم...

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. 

با سالم و عرض تشكر به خاطر مطالب مفیدتان 
ما از مطالب مفیدتان در مسجد محلمان بهره 

میبریم.

با اسماء متبرکه چه کنیم؟ 

اقتصاد مقاومیت
رفته اند از زندگی نامه سراسر نور مالک اشتر فهرست كارها و حرف هایی 
را درآورده اند كه مخالف امام زمانش بوده اما امیرالمؤمنین به او خیلی خرده  
نگرفته اند! از این ماجرا نوع جدیدی از والیت پذیری را ترویج می كنند و آن 
اینكه تو می توانی در زمان هایی- و بلكه تمام عمر!- مخالف ولی امر جامعه 

عمل كنی ولی باز هم به عنوان یاور ولی شناخته شوی!

اوالً باید علما در مورد صحت و سقم آنچه از جناب مالک نقل شده 
نظر دهند، چه اینكه خیلی هایش عجیب است. ثانیاً اگر مالک اشتباه هایی كرده 
باشد- حتی اگر امام، بزرگوارانه او را بخشیده باشد- آیا اشتباه هایش برای ما 
حجت است؟ اگر این طور است پس می توانیم بگوییم اینكه جناب ُحر آب 

را روی امام بست و امام او را بخشید، جزئی از والیت پذیری است!

نه! والیت پذیری یعنی اطاعت عاقالنه و بی چون و چرا از ولی اهلل. هر 
كه توفیقش را داشت، عاقبت به خیر می شود 

مثل حر و مالک اشتر؛ و هر كه 
نداشت، خودش مقصر 

است، بالشک. 

محاسن سفید سردار شوشتری

 
خطرها را جدی بگیریم

مسجد و اقتصاد مقاومتی)6(
مسجد، کارآفرینی و کارآموزی

 

پایگاه بسیج حضرت قائم اصفهان
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از کربال چه چیزهایی را نیاموزیم؟
 

تعقیبنمازعصر،مفاتیحالجنان

منبع: خبرگزاری مشرق/ راوی: همسر شهید/ سردار شهید نورعلی شوشتری



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
،مبارزیخستگیناپذیر امامسجاد

قبل ترها تربیت رسانه ای یک فاجعه به حساب می آمد. مثاًل همه نگران 
تربیت تلویزیونی بودند و انواع راه كار را برای اینكه بچه ها تلویزیون نبینند، مطرح 
می كردند. حاال اما شرایط فرق كرده و انگار عموم پذیرفته اند كه حذف رسانه از 
زندگی ممكن نیست. برای همین »سواد رسانه ای« آخرین راه كارشان است كه 

چگونگی استفاده كم خطر از رسانه را ارائه می كند.

به نظر می رسد كه در جامعه جهانی هنوز مفهوم »تربیت« درست فهمیده نشده، 
برای همین »سواد« محترم تر از تربیت است. در حالی كه اگر ما به دنبال »تربیت 
رسانه ای« به معنای درستش باشیم، با رسانه تعامل بهتری خواهیم داشت؛ 

طوری كه تهدیدهای آن را نیز تبدیل به فرصت می كنیم.

رسانه   رسانه ای،  تربیت  در 
است  ابزاری  و  زندگی  جزو 

برای رشد و تعالی انسان. در 
رسانه ای  سواد  این صورت 

بخش كوچكی است از تربیت 
رسانه ای. 

آن چهـره  مظلـوم بی صـدای سـربه زیِر منفعلـی كـه از امـام سـجاد 
درسـت كردنـد، بـه كلـی برخـالف واقـع اسـت. چهـره  حقیقـی امـام 
سـجاد چهـره  یـک مبـارز قهرمـان خسـتگی ناپذیر آشـتی ناپذیر 
پیگیـری اسـت كـه با تدبیر تمـام، با دقـت كامل راه ها را می شناسـد 

و انتخـاب می كنـد و بـه سـمت هدف ها 
ایـن راه هـا را می پیمایـد، خـودش 
را  دشـمن  و  نمی شـود  خسـته 
هـم  نتیجـه  و  می كنـد؛  خسـته 

ایـن شـد كـه باألخـره دشـمن خسـته  
شكسـت خورده وقتـی هیـچ كار دیگر 

متشـبث  بكنـد،  نتوانسـت 
شـد بـه مسـموم كردن امـام 

سـجاد و آن حضـرت 
را مسـموم كـرد... این 
خالصـه  زندگـی امـام 

است. سـجاد 

پولـم را خـرج  تمـام می شـد. سه شـنبه دو ریـال  »دوشـنبه خوراكـم 
می كـردم. چهارشـنبه را كـه آخریـن روز تحصیـل بـود، بـدون پـول و غذا 
می گذرانـدم. مـن بـه نحـوی درس خوانـده ام كـه در این زمـان احدی 

حاضـر نیسـت حتـی یک صـدم آن را هـم 
تحمـل كند. از ابتدای شـروع بـه تحصیل تا 

پایـان تحصیالت سـطح فقـه و اصول، 
مـن حتـی یک كتـاب ملكـی از خودم 
در  كـه  كتاب هایـی  تمـام  نداشـتم. 

اختیـارم بـود، وقفی بـود! برای 
مطالعـه در شـب از نور چراغ 

مدرسـه  توالت هـای  نفتـی 
اسـتفاده می كـردم...«

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1365/07/04(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 

  masjednama.ir ــای تارنم
ـــرفي  ـــاءاللَّ اش ـــد »عط ـــم مجاه ـــهادت عال ـــکریین ، ش ـــن عس ـــب حرمی ـــالروز تخری ـــوع: س ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــزدوران  ـــط م ـــان توس ـــع كرم ـــجد جام ـــیدن مس ـــش كش ـــه آت ـــاه، ب ـــراب در كرمانش ـــهید مح ـــن ش ـــي« پنجمی اصفهان
ـــی  ـــر نفت ـــه جزای ـــی ب ـــای آمریکای ـــا و كماندوه ـــه ناوه ـــه تجاوزكاران ـــی و ورزش، حمل ـــوی، روز تربیت بدن ـــم پهل رژی
ـــت.  ـــه اس ـــتي قرارگرفت ـــد صهیونیس ـــارز ض ـــد و مب ـــي مجاه ـــام« روحان ـــن قَّس ـــهادت »ِعّزالّدی ـــارس، ش ـــران در خلیج ف ای
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می گویـد  كـه  اسـت  وسواسـی  آن قـدر 
نمی توانـد ازدواج كنـد. از آن طـرف در عمل 
حاضـر اسـت بـا هـر كسـی دوسـت شـود. 
آخـر سـر هـم كه سـرش بـه سـنگ خورد 
داد،  دسـت  از  را  مهـم جوانـی  دوران  و 
مجبـور می شـود بـه یـک ازدواج نه چندان 
حساب شـده تـن دهد. در حالی كه مسـیر را 
از همـان اول اشـتباه رفته؛ چـون ازدواج یعنی 
شـروع یـک شـراكت در دیـن و دنیا كـه باید 
از همـان ابتـدای جوانـی بـا حسـاب و كتاب 

شـود: انجام 

انْظُْر أَیَْن تََضُع نَْفَسَك، َو َمْن ترُْشِكُُه 

ِفی َمالَِك، َو تُطْلُِعُه َعَل ِدیِنَك َو ِسَِّك 

امام صادق : خوب دقت كن كه خودت 
را در كجا می نهی و چه كسی را در مالت 

شریک می گردانی و بر دین و اسرارت آگاه 
می سازی.

جـان و مـال و نامـوس شـنیده اید؟ دین و 
راز را هـم اضافه كنیـد و بدانید كه ازدواج 

یعنـی شـراكت در همه 
این هـا! 

کاریکـاتور این هفته:

شرط وزیر 
خارجه سعودی
 برای ایران!

تا حاال دیدید كسـی را كه ماشـین خـود را از 
صافـكاری گرفتـه و در حالی كـه هیچ نقص 
و عیبـی نـدارد، بـا خوشـحالی در خیابان هـا 
راه مـی رود امـا ناگهان تصادف وحشـت ناكی 
می كند و ماشـینش داغان می شـود؟ او بیشـتر 
از همیشـه ناراحـت اسـت و می گویـد كاش 

ایـن اتفاق قبـل از صافـكاری می افتاد.

ایـن قصـه همـه مـا در دنیاسـت وقتی كه 
با یـک كار بـد، همـه كارهـای خوب مان 
را نابـود می كنیـم و خیال مـان هم نیسـت! 
قـرآن از ایـن كار بـد كـه همـان اطاعـت 
نكـردن از خـدا و رسـولش اسـت، مـا را 

هشـدار می دهـد و می فرمایـد:

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا أَطیُعوا اللََّه 

َو أَطیُعوا الرَُّسوَل َو ال تُْبِطلُوا أَْعاملَكُْم 

ای كسـانی كه ایمـان آورده ایـد، خدا را 
اطاعت كنیـد و از پیامبـر ]او نیز[ اطاعت 

نماییـد، و اعمـال خود را تبـاه مكنید.

فرق بهشـت و جهنم در همین اهل اطاعت 
بودن یا نبودن اسـت. حواس مان باشـد!

در محضر اهل یبت
نابودش نکن!

 
از سواد رسانه ای تا تربیت رسانه ای

پنجمین شهید محراب

حتی یک کتاب که مال خودم باشد نداشتم

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

شریک مال و دین و راز
خانواده مقاومتی )11(


