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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شامره پیاپی ۱00 | هفته چهارم  مهر   ۱۳95 | 

دراینشمارهمیخوانید:

آدابنوکری

اهلبیتبرمیگردند

ازعفافزنانهتاعزتمجاهدانه

بود... هیئتیووقفاهلبیت



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

پسـر چشـم پاک و نجیبـی بـود. هرگز جلوتـر از من و پـدرش راه نمی رفت. 
همـواره تکیـه گاه خواهـر و بـرادر خود بـود و در همه حـال از آن ها حمایت 

 . د می کر
آخریـن بـاری کـه محسـن بـه دیدن مـان آمـد، عید بـود امـا بی قـراری می کرد 
تـا دوبـاره بـرای دفـاع از حـرم عـازم شـود. چندمـاه قبل از شـهادتش بـه زیارت 

امـام حسـین رفـت تـا از خـود حضـرت بـرای دفـاع از حـرم 
حضـرت زینـب اجـازه بگیـرد؛ او برای رفتـن و دفاع از 

حـرم حضـرت زینـب پافشـاری می کرد. 
فرزنـدم بـرای ایـن دنیا نبـود. محسـن، هیئتـی و وقف 

اهـل بیت بـود...

حـدود بیسـت هـزار نفـر از مـردم مسـلمان کرمـان بـه منظور بزرگ داشـت 
اربعین شـهدای 17 شـهریور و اولین سـالگرد شـهادت پسـر امام، کلیه مغازه ها 
را تعطیـل کـرد ه  و در مسـجد جامـع کرمـان اجتمـاع کردنـد. ناگهـان حـدود 
سـیصد نفـر از عوامـل رژیـم شـاه در لبـاس زاغه نشـینان معـروف بـه کولـی با 
در دسـت داشـتن چـوب و میلـه آهنـی و بـا شـعار »جاویـد شـاه« بـه مسـجد 
حملـه کردنـد و بـا میلـه و چـوب بـه جـان مـردم افتادنـد. آن هـا قسـمتی از 
مسـجد و قرآن هـای داخـل مسـجد را بـه آتـش کشـیدند و بـه مغازه هایی 
کـه تصویـر ی از امـام در آن هـا بود، حملـه کردند. هـدف رژیـم از ایجاد 
ایـن بلـوا، بر هـم زدن اجتماع بـزرگ مردم مسـلمان و ایجاد رعب و وحشـت، 

آن هـم بـه اسـم مـردم بـود و ایـن مهم اسـت که 
گاهـی دشـمن در لبـاس خـودی می خواهد 

بـه مـا ضربـه بزنـد و از آن بـه نفـع خود 
بهره بـرداری کننـد و آن زمـان اسـت کـه 

بایـد پیرو حـرف ولی بـود... 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  مهر  1395

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 

دشمن در لباس خودی!

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش احیای مناسبت های مذهبی و ملی 

24 مهرماه - به آتش كشیدن مسجد جامع كرمان توسط مزدوران رژیم پهلوی )1357 ش(

احکام

برای این که مردم را بیش تر بگریاند، داستان های 
جدیدی به واقعه عاشورا می افزاید.

 این کار دروغ است و قطعاً حرام.

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

هفته 31   
1 3 9 5 سال 

هفته  31
1 3 9 5 سال 

بنزین  مصرف  »کنترل  قاچاق«،  »کنترل 
»ایجاد زمینه  به واردات« و  وابستگی  و کاهش 
برای آزادسازی تدریجی قیمت بنزین با استفاده 
از سهمیه بندی« اصلی ترین اهداف طرح سامانه 
هوشمند سوخت بود. طرحی که کارایی خود را 
عماًل با کاهش مصرف بنزین، کاهش میزان قاچاق، 
کاهش  برهه ای  در  و حتی  بنزین  واردات  کاهش 
ضمن  رسانید.  اثبات  به  خیابان ها،  ترافیک  حجم 
آن که در این میان به مردم هم فشار زیادی وارد نشد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
سهمیه بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول 
هشت سال، حدود 1۰۰ میلیارد دالر صرفه جویی 
برای کشور به همراه داشته است. این در حالیست 
که کل مبلغ پول های بلوکه شده ایران که قرار بود 
با اجرای برجام به کشور بازگردد، 2۰ میلیارد دالر 
است. بنابراین باید گفت این طرح گام بلندی برای 

تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور بوده است. 
با تمام این احوال، سؤال ما این است که 
چرا دولت همه ابزارهای شفافیت اقتصادی را از 

جمله همین کارت سوخت حذف می کند؟

کارت سوخت، سوخت! از درس مذاکره کربال تا عنایات برجام

در مسری هبشت
گاهی اگر خدا در حق بنده ای چیزی 
بخواهد و مصلحت ببیند، اگر بنده 
طالِب آن چیز باشد، به آن می رسد. 
یکی از این خواسته ها ممکن است 

رزق و روزی زیاد باشد.
از موال علی نقل شده است: 

اگر رزق و روزی و ثروت زیادی 
می خواهی و دوست داری از هر بنده 

و آزادی بی نیاز باشی و به زودی 
به آرزوهایت برسی و از غل وغش 
و حیله در امان باشی؛ پس »فاتحة 

الکتاب« را بخوان که اسرار عجیبی در 
آن نهفته است.

برای رسیدن به آرزوها و 
حاجت هایت، این سوره را در پنج 
نوبت )صبح، ظهر، عصر، مغرب و 

عشا( 1۰۰ مرتبه 
تالوت کن.

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. 

روضه دروغ
یاررهمبان 

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

بیش از یک سال است که منتظر عذرخواهی رئیس جمهور بابت 
موضع گیری عجیب ایشان در مورد درس مذاکره از کربال هستیم؛ تحلیل 
غلطی که علمای بزرگ دین علیه آن موضع گرفتند. اما هنوز که هنوز است، 

خبری از عذرخواهی نیست.
حاال نوبت به خدا رسیده  و با ادبیاتی جدیدی مواجه شده ایم. مثاًل 
همیشه به خدا توکل می کردیم و امیدمان به عنایات او بود. در شکست و 
پیروزی هم تنها چیزی که می گفتیم »خدا« بود و شاکر نعمت های او بودیم. 
اما اآلن همه چیز به برجام گره خورده است: در سایه برجام موفق می شویم؛ 
اگر شکرگزار برجام نباشیم، گرفتار می شویم؛ برجام ما را از دوران سخت 

نجات داده است و...
شاید الزم باشد به رئیس جمهورِ مجتهدمان یک بار دیگر اولیات دین 
را یادآوری کنیم. چون ایشان بهتر از هر کس دیگر می داند با تبلیغات غلط 
عوض  باطل  و  حق  جای 
ممکن  فقط  و  نمی شود 
است گروهی منحرف شوند. 

ر  هر حال ما توکل مان به خداست و درس د
دین و دنیا را از 
اهل بیت  سیره 
مخصوصًا امام 

حسین     
می گیریم.

هیئتی  و وقف اهل بیت  بود...

راوی: مادر شهید
منبع: خبرگزاری تسنیم
شهید مدافع حرم محسن کمالی دهقان

خواص آیات قرآن کریم، 
محمدتقی نجفی، ص66 

رزق زیاد



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
     اهل بیت برمی گردند

خودی های اهل بیت )14(
گرفتـی؟  چیـزی  چـه  محـرم  اول  دهـه  از 
حاجت هـای مختلـف؟ شـهادت و عاقبـت بـه 

خیـری؟ یـا حتـی باالتـر؟
تعجـب می کنیـد؟ بلـه، در همیـن دنیا چیزی 
باالتـر از شـهادت هسـت و آن برگشـتن بـه 
دنیـا همـراه اهل بیت اسـت. چون مـا معتقدیم 
بعـد از ظهـور، بسـیاری از مؤمنـان بـه همراه 
اهل بیـت برمی گردنـد، همان طـور کـه برخـی 

از کافـران برمی گردنـد.
ایـن همان »رجعت« اسـت و از اصـول جدِی 
مکتـب اهل بیـت اسـت، هرچنـد که مـا بی توجه 
از کنـارش رد می شـویم. تا حـدی که حتی خیلی 
از بـه ظاهـر مؤمنـان، آن را رد می کننـد و خیـال 
می کننـد یک مسـئله اختالفی یا سـلیقه ای اسـت.
امـا حقیقـت آن اسـت کـه اگـر بـه ایـن اصل 
ایمان نداشـته نباشـیم، فرسـنگ ها از اهل بیت دور 

شـده ایم:

لَْیَس  ِمنَّا َمنْ  لَْم یُْؤِمْن ِبكَرَّتَِنا

امـام صـادق : از مـا نیسـت کسـی کـه به 
رجعـت مـا ایمان نداشـته باشـد.

کاش یکی از اصلی ترین حاجت هایمان 
برگشتن همراه با اهل بیت باشد.

از عفاف زنانه تا عزت 
مجاهدانه

آداب نوکری
را صــرف می کنیــم   بیش تریــن همّ وغمّ مــان  آن جایــی  آدم هــا  مــا 

ــجد و  ــا مس ــر آن ج ــه اگ ــم. البته وصد البت ــان بدانی ــا را از خودم ــه آن ج ک
ــه  ــم خوش به حــال کســی ک ــد بگویی ــه بای خانةخــدا باشــد، این جاســت ک
همیشــه بــه فکــر رونــق بــازار خانــة خداســت و دوســت دارد کــه بــا خــدا 

ــود! ــزل ش هم من
اگــر مــا شــده ایم امام جماعــت مســجدی، اگــر شــده ایم خادم مســجدی، 
بدانیــم کــه شــده ایم مقرب تریــن نوکــر بــه ایــن درگاه و این خانــه و نوکــری 
ــت که  ــر اس ــی دارد. نوک ــم آداب ــری ه ــا. نوک ــت برای م ــاری اس مدال افتخ
ــه همــه  ــی ب ــاز می کنــد، نوکــر اســت کــه در مهمان ــان ب ــرای مهمان در را ب

ــد. ــه می کن می رســد، نوکــر اســت کــه همــه را بدرق

البته اهلش این کاره هستند. خداوند 
ا یَْعُمُر َمساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن  فرمود: »إمِنَّ

ِباللَِّه َو الَْیْوِم اْلِخر« )توبه/۱8(

هرکســی بــه کار مســجد نمی آیــد؛ 
آبــاد  را  مســاجد  کســانی  بلکــه 
ــه خــدا و روز پایانــی  می کننــد کــه ب

ــد... ــان دارن ایم

زینـب کبـری یـک نمونه  برجسـته تاریخ اسـت که عظمـت حضور 
یـک زن را در یکـی از مهم تریـن مسـائل تاریـخ نشـان می دهـد. این که 
گفتـه می شـود در عاشـورا، در حادثـه کربـال، خـون بـر شمشـیر پیروز 
شـد، عامـل ایـن پیروزی، حضـرت زینب بـود؛ وااّل خـون در کربال 

تمام شـد...
  ایـن حادثـه نشـان داد کـه زن در حاشـیه 

متـن حـوادث مهـم  نیسـت؛ زن در  تاریـخ 
تاریخـی قرار دارد... زینب نشـان داد 
کـه می توان حجـب و عفـاف زنانه را 
تبدیـل کـرد بـه عـزت مجاهدانـه، به 
یـک جهاد بـزرگ... این زن اسـت که 
الگوسـت؛ الگـو بـرای همـه مـردان 

بـزرگ عالم و زنـان بـزرگ عالم...

صبر و حوصله در کارهای فرهنگی
ــدم  ــدند، می دی ــجد ش ــت مس ــام جماع ــه ام ــای اول ک ــان روزه از هم
چــه صبــر و حوصلــه ای داشــتند. گاهــی اوقــات خودشــان بودنــد و 
ــی  ــد... ول ــری می خواندن ــاز جماعــت را دونف ــجد و نم خــادم مس
ــجد  ــتند، از مس ــم هس ــه اآلن ه ــزرگان انقــالب ک ــیاری از ب ــا بس بعده

ــرون آمدنــد...  ــی بی جلیل
نــوع کار ایشــان طــوری بــود کــه انســان تربیــت 
ــاختند.  ــان می س ــاً انس ــان واقع ــد و ایش می ش
خــودش  کــه  می ســاختند  را  فــردی 

می توانســت زمــان و جامعــه را مدیریــت کنــد، 
اهــل فکــر و نظــر باشــد، کرامــت انســانی داشــته 
ــر و  ــار و صب ــوع رفت ــل ن ــه حاص ــد. هم باش

ــود.  ــان ب ــه ایش حوصل
راوی: همسر آیت اهلل مهدوی کنی
منبع: خبرگزاری تسنیم

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1371/05/07

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــد طــرح  مناســبتی ای ــد چن ــن بخــش مــی توانی • در ای
در تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا ســخنرانی شــهید رجایــی در شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل متحــد ، روز تربیت بدنــی و ورزش، شــهادت ســردار شوشــتری بــه همــراه جمعــی از یــاران، حملــه 
ــت  ــارس، درگذش ــران در خلیج ف ــی ای ــر نفت ــه جزای ــی ب ــای آمریكای ــا و کماندوه ــه ناوه تجاوزکاران

آیــت اهلل محمدرضــا مهــدوی کنــی، رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری قــرار گرفتــه اســت.

پیاده روی اربعین، نمایش اقتدار اسالم در برابر دشمنان

خیرخواهـی همیشـه خوب اسـت حتی 
بـرای امـام معصـوم. امـا اگـر قرار باشـد 
بـه نـام خیرخواهـی سـالیق شـخصی 
یـا حزبـی را بـر ولی امـر تحمیـل کنیم، 
حـرف  نرفتـه  یادمـان  نمی شـود.  دیگـر 
نماینـده مجلـس ششـم را کـه در دفـاع از 
دموکراسـی گفـت: حتـی امام زمـان را هم 

می تـوان اسـتیضاح کـرد!
حـاال  شـروع کرده اند به نقـد از رهبری 
با همیـن بهانه هـا. جواب شـان خیلی قاطع 

اسـت. همان که قـرآن می فرماید:
اْعلَُموا أَنَّ فیکُْم َرُسوَل اللَِّه لَْو یُطیُعکُْم

 فی  کَثیٍر ِمَن اْلَْمِر لََعِنتُّْم 

بدانید کـه پیامبر خدا در میان شماسـت. 
اگر در بسـیاری از کارها از ]رأی و میل[ 
شـما پیـروی کند، قطعـًا دچـار زحمت 

می شـوید )و بـه هالکـت می افتید(
ما شـخص پیامبر را با رهبری مقایسـه 
نمی کنیم، این مقایسـه مقام والیت اسـت 

کـه فرقـی نمی کند؛ 
چـون »والیت فقیه 

والیـت  همـان 
اسـت.«  رسـول اهلل 
بهانه جویـان  امـا 

همیشـه بهانـه 
می آورنـد!

در محضر اهل یبت؟مهع؟
 انتقاد از رهبری
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۲9 مهر- درگذشت آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی )1393ش(

تصویری از سیاهپوش کردن مسجد، برنامه 
سخنرانی و مداحی، دسته عزاداری و نماز 

ظهر عاشورای مسجد یا هیئت تون بگیرید و 
@heyatebehtar_ir :به  کانال

بفرستید تا بقیه هم ببینند.
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