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ای و �نی �ن
ه امام موسی صدر د�ی�ش لمرو ا�ن در �ق

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

عالمان جهنمی!

ازدواج زورکی!

روز عرفه؛ روز دعا و استغفار

ازدواج آسـان

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

یـک آینه کوچـک خریدیم، یک حلقـه هزارتومانی 
و بـه اصرار مادرش یک انگشـتر سـه هزارتومانی و 

سـراغ چیز دیگـری نرفتم. این شـد خرید من.

اما ناصر را هر کارکردیم، نیامد.

کـه  کت وشـلوار  نـدارم.  خریـدی  »مـن  گفـت: 
هیچ وقت نمی پوشـم، حلقـه هم که دسـت نمی کنم 

پـس دیگـر خریـدی نداریم.«

ولـی مـا دسـت بردار نبودیـم. با بـرادرم رفتیـم برایش 
کـه  چیزهایـی  خریدیـم؛  پلیـور  و  بلـوز  و  شـلوار 

می پوشـد. می دانسـتم 

روزگاری سـازمان آزادی بخـش فلسـطین مقاوم تریـن گـروه مبـارز علیـه رژیـم 
صهیونیسـتی بـود و یاسـر عرفـات مـرد افسـانه ای مبـارزه. اما کمی بعـد این روند 
تغییـر کرد و سـازمان به جـای »مبارزه« به »سـازش« روی  آورد. سـرانجام یاسـر 
عرفات به کاخ سـفید رفت و با اسـحاق رابین نخسـت وزیر وقت رژیم صهیونیسـتی 
بـه مذاکـره پرداخت؛ مذاکره ای کـه نتیجه آن پذیرفتن موجودیت رژیم صهیونیسـتی 
توسـط داعیـه داران مبـارزه بـا اسـرائیل بـود؛ امـا ایـن پایـان مذاکـرات نبود و یاسـر 
عرفـات هـر بـار، یـک مرحلـه عقب نشـینی در مقابـل رژیـم گرگ صفـت اسـرائیل 

داشـت و آن ها هر بار درنده تر می شـدند. بااین همه اسـرائیل به تعهداتش 
در قـرارداد عمـل نکـرد و اوضـاع بـر فلسـطینیان 

سـخت تر شـد. مـردم فلسـطین که از 
تغییـر راهبرد عرفات در برابر دشـمن 

سرزمینشان خشـمگین بودند، بار 
دیگر راهبرد مبارزه را بر سـازش 
ترجیـح دادنـد و دوباره مبـارزات 

علیـه ایـن رژیـم غاصـب از 
سـر گرفته شـد.
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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 

ماجرای یک سازش

توضیح المسائل امام خمینی، مسئله 2370

28 اوت، امضای قرارداد صلح بین »یاسر عرفات« و »اسحاق رابین« )1993 م(

احکام

بـه زور می خواهـد دخترش را به عقد مـردی درآورد 
که فکـر می کند خوشـبختش می کند. 

امـا اگر دخترش قلباً راضی نباشـد، عقد باطل اسـت 
و هر ارتباطی بین این دو حرام!

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

هفته 24   
1 3 9 6 سال 

هفته   24
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

ماجـرای عجیبـی اسـت! جوانـی کـه 
پانـزده بیسـت سـال از عمـر خـود را صرف 
تحصیـل کـرده و حـاال کسـی خریـدارش 
نیسـت! یعنـی این قدر کشـور بی نیـاز از کار 
و نیـروی جوانی شـده؟ یا تخصـص گرفتن 

بیـش از ایـن زمـان نیـاز دارد؟

خیر، مسـئله آن اسـت کـه مهارت های 
ایـن جـوان بـه کار جامعـه نمی آیـد و ایـن 
یعنـی نظـام آموزشـی می لنگـد. در کشـور 
نیازهـای فراوانی دارد، هرشـخصی در هر 
تخصصی از کشـاورزی و نجـاری گرفته 
تـا نویسـندگی و پرسـتاری، اگـر مهارت 
و علـم الزم را کسـب کـرده باشـد، نباید 
بـی کار بماند و معلوم اسـت کـه آموزش 
ایـن تخصص هـا نیـاز بـه بیسـت  سـال 

نـدارد! زمان 

امـا جـوان امروز مـا، به دنبال اسـتخدام 
و پشـت میزنشـینی اسـت و تمام آن سـال ها 

دربه در مدرکی  اسـت که 
ثابـت کنـد مراحل 
سـپری  را  قانونـی 

کـرده، هـر چنـد هیـچ 
مهارتـی کسـب نکـرده باشـد! 

پـدر مملکت  بی کاری 
را درآورده. وقـت آن اسـت 
کـه فکری به حـال این نظام 

آموزشـی بشود.

ماجرای عجیب 
بی کاری جوانان

در مسری هبشت

از حضرت زین العابدین روایت شده 
است: »در روز عرفه صدای سائلی 

را شنید که از مردم درخواست کمک 
می کرد، به او فرمود: وای بر تو، آیا 
در این روز از غیر خدا درخواست 
می کنی؟! و حال آنکه برای بچه های 
در رحم، در این روز امید می رود 

که فضل خدا شامل حالشان شود و 
سعادتمند شوند.«

ماذا وجد من فقدک؟ و ما الذی فقد من 

وجدک؟ لقد خاب من رضی دونک

چه دارد آن  کسـی که تـو را ندارد؟ 
و چـه نـدارد آن  کسـی کـه تـو را 
دارد؟ ضرر کرده ]اسـت[ کسـی که 

بـه غیر تـو راضی شـده...

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. 

مطالبون عالی است اگرمطلبی درباره خوبی های 
مسجد ونمازجماعت بگذارید عالی تر می شود.

ازدواج زورکی!

اقتصاد مقاومیت

روابط نظامی ایران، روسیه و ترکیه در این روزها بیشتر شده است. 
معمواًل در این گونه روابط- چه سیاسی و چه نظامی- هر کشور اهداف 
و منافع خودش را پیگیری می کند. اما باید بین این سه کشور تفاوت هایی 

قائل شد:

در  بوده،  مواجه  هویتی  بحران  با  فروپاشی شوروی  از  بعد  که  روسیه 
سال های بعد، برای بازسازی خود به تقویت سالح های نظامی و تقابل با آمریکا 

رو آورد و تقریباً موفق بود. در مقابل، ترکیه که هر چه دارد از غرب 
است، سال ها برای اروپایی شدن 
تالش کرد و به نسبت به نان و 

نوایی هم رسید.

دو،  این  عکس  بر 
از  ایران  اسالمی  جمهوری 

از  دم  که  انقالب  ابتدای 
استقالل زد، سعی کرد در 

همه چیز اول باشد و یکی از آن همه، 
نظامی  قدرت  بود.  نظامی  قدرت 
جنگ های  با  اخیر  دهه  در  ایران 
شـده  اثبـات  سـوریه  و  لـبنان 
که  ترکیه  و  روسیه  با  تفاوتش  و 
حاال دسِت برادری به هم داده اند، 

چشمگیر است. 

روز گدایی از خداازدواج آسـان

علی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

قدرت نظامی ایران، روسیه، ترکیه

قسمتی از دعای عرفه، 
مفاتیح الجنان

منبع: کتاب نیمه پنهان ماه 7، ص 37
راوی: همرس شهید/ شهید نارص کاظمی



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
روز عرفه؛ روز دعا و استغفار

بعضی ها را می بینیم که به هیچ صراطی مستقیم نیستند. چند بار که با آن ها با 
مالیمت صحبت می کنیم، نه اینکه متنبه نمی شوند بلکه 
آزار و اذیت اهالی محل و مسجد و ناموس دیگران را 

بیشتر هم می کنند.

بهاءالدینی  آیت اهلل  از  نقل  به  قرائتی  حاج آقای 
تعریف می کند که امام در سن 21 سالگی در 

بود،  کرده  جسارتی  که  نااهلی  مرد  گوش 
سیلی زدند؛ آن چنان که عینک از صورتش 
افتاد و چندتکه شد. همان آقا روح اهلل بعدها 
گفت: »من تو دهن این دولت می زنم« این 

همان آقا روح اهلل است.

برای ما بچه مسجدی ها بهترین الگو امام 
خمینی است نه اینکه هر جا رسیدیم، 

سیلی بزنیم ولی ای کاش از این روحیه و َجنم 
آقا روح اهلل  کمی به ما هم می رسید که 

نتواند به بچه مسجدی ها  کسی خدای ناکرده 
جسارت کند.

روز عرفـه، روز دعـا و اسـتغفار و توجـه اسـت. دعـای سراسـر 
عشـق و شـور و سـوز در روز عرفه که سیدالشـهداء امام حسـین در 
مراسـم عرفـات انشـاء فرمـوده اسـت، نشـان دهنده  آن روحیه شـیدایی 
و عشـق و شـوری اسـت کـه پیـروان اهل بیـت در یک چنیـن ایامی 

باید داشته باشند. 

ایـن ایام را قـدر بدانید. فرصت 
مـال شماسـت. همچنـان کـه 
پیشـرفت،  فرصـت  امـروز 
فرصـت  شـکوفایی،  فرصـت 

و  سیاسـی  بـزرگ  حرکت هـای 
مـال شـما  اجتماعـی  انقالبـی و 
جوان هتاسـت، فرصتـت توجتـه 
بـه خـدای متعـال و ذکـر الهی و 
مسـتحکم کـردن رابطـه  قلبـی با 
خـدا هـم متعلـق بـه شماسـت.

بااینکـه رئیـس مجلس اسـالمی اعالی شـیعیان و مسـئول سـازمان بود، 
خیلـی خوش اخـالق و خاکـی بـود. یک بـار روی خـاک نشسـته بـود. بـه 
او گفتـم جای سـیِد مـا باالتر از روی خاک نشسـتن اسـت. او جـواب داد: 
»مـا خاکی هسـتیم. مـا بـه ابوتـراب علی بن ابی طالـب صلوات اهلل علیه 
منتسـب هسـتیم و بر ما واجب است که آماده باشـیم تا جایگاه خودمان 
را روی خاک سـنگرها حفظ کنیم؛ سـنگرهای جبهه  جنگ، سـنگرهای 

دفاع از سـرزمین و کرامت مقدسـمان.«

حرکـت سـید موسـی این گونـه بـود و 
امـکان تأثیرگـذاری فراوانـی داشـت. بـه 
همیـن دلیـل دیگـران از او می ترسـیدند 
و بـه مقابلـه بـا او پرداختنـد و در راه 
کـه  طریقـی  بـه  او،  کـردن  ناپدیـد 

کردنـد. کار  می دانیـد، 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1390/08/11(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت • در ایــن بخــش می توانیــد چن

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
ـــم  ـــان، شـــهادت عال ـــروه منحـــرف فرق ـــدش توســـط گ ـــی« و فرزن ـــارز متعهـــد »حـــاج مهـــدی عراق ـــوع:ترور مب ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــی توســـط  ـــن اله ـــه خـــدا در حـــرم ام ـــر خان ـــش از 400 زائ ـــارز مســـلمان مصـــری، شـــهادت بی ـــد »ســـیدقطب« نویســـنده و مب مجاه
ـــرم  ـــه؛ روز مح ـــوی، روز تروی ـــك اَُم ـــن عبدالمل ـــام ب ـــِت هش ـــه دس ـــر ب ـــام محمدباق ـــرت ام ـــهادت حض ـــعودی، ش ـــان س وهابی
ـــدر«  ـــی ص ـــام موس ـــدن »ام ـــد ش ـــطینی، ناپدی ـــروف فلس ـــت مع ـــراح و كاریكاتوریس ـــی« ط ـــی العل ـــت »ناج ـــاج، درگذش ـــدن حج ش
ـــهادت  ـــد، ش ـــع تقلی ـــی از مراج ـــی مازندران ـــماعیل صالح ـــیخ اس ـــت اهلل ش ـــد آی ـــه مجاه ـــت فقی ـــان، درگذش ـــیعیان لبن ـــر ش رهب

ـــت. ـــه اس ـــی قرارگرفت ـــد االضح ـــان؛ عی ـــعید قرب ـــد س ـــه، عی ر كوف ـــین ـــام حس ـــده  ام ـــل« نماین ـــن عقی ـــلم  ب ـــرت »مس حض

1.محمد آیه 16

1. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 18
2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 19

مقدسـی  دوران  خیلـی  مجـردی  دوران 
نیسـت. بـرای همین کسـانی کـه یـاد دوران 
می خورنـد،  افسـوس  و  می کننـد  مجـردی 
باعـث  همین هـا  می کننـد.  اشـتباه  عمومـاً 
می شـوند کـه مجردهـا خیـال کنند بایـد قدر 
ایـن دوران قبـل از ازدواج را بداننـد، غافـل 
از اینکـه بایـد از دوران مجـردی بـه دوران 

ازدواج فـرار کننـد!

دم آن شـهدایی گـرم که می دانسـتند شـهید 
ازدواج  زود  و  می رفتنـد  ولـی  می شـوند 
پاکدامـن  و  پـاک  را  تـا خــدا  می کــردند 

مالقـات کننـد:
من أحب أن یلقى الله طاهرا 

مطهرا فلیلقه بزوجة 

پیامبـر اعظم : کسـی که دوسـت دارد 
خـدا را پـاک  و پاکیزه مالقـات کند، پس 

بـه همراه همسـرش باید مالقـات کند.

شـهدا خوب بـاور کـرده  بودند کـه مرگ 
بـدون ازدواج، مـرگ ذلیالنـه اسـت: رذال 
موتاکـم العـزاب : ذلیل تریـن مـردگان شـما، 

بی همسـران شـما هسـتند.

کاریکـاتور این هفته:

فصل نوین 
نژاد پرستی 
و تروریسم 
آمریکایی

علـم وقتـی علـم اسـت کـه انسـان را به 
بهشـت برسـاند. وگرنه آن علمی کـه آدم را 
جهنمـی می کند و جـز تکبـر و خودخواهی 
بـاری نـدارد، مفـت نمـی ارزد. بـرای همین 
عالمانـی کـه به بهانـه علـم در مقابل دین 
می ایسـتند و مقلدانـی کـه بـه این گونـه 
را  خـود  فقـط  می برنـد،  پنـاه  عالمـان 
بدبخـت می کنند. این درسـت کاری اسـت 

کـه مـردم زمـان رسـول اهلل می کردنـد:

َو ِمْنُهْم َمْن یَْسَتِمُع إِلَْیَك َحتَّى إِذا َخرَُجوا ِمْن ِعْنِدَك 

قالُوا لِلَّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم ما ذا قاَل آنِفاً

أُولِئَك الَّذیَن طََبَع اللَُّه َعىل  ُقلُوِبِهْم 

َو اتََّبُعوا أَْهواَءُهْم 

از آن هـا گروهـی هسـتند کـه به سـخن تو 
گـوش می کننـد امـا وقتـی کـه از نـزد تو 
خـارج می شـوند، بـه آن هـا کـه علمـی 
بـه ایشـان داده شـده می گوینـد: »اآلن چـه 
گفت؟« آن ها همان کسـانی هسـتند که خدا 
بـر قلب هایشـان مهـر زده و از هـوای نفس 

پیـروی  خـود 
می کننـد.

در محضر اهل یبت
همان آقا روح اهلل...عالمان جهنمی!

راوی: سید حسین موسوی )ابو هشام(، عضو شورای 
فرماندهی حزب اهلل لبنان

منبع: گفتگوهای موسسه روایت فتح به نقل از منبرک
»امام موسی صدر« رهبر شیعیان لبنان

فرزنـــد ابـــوتـــراب

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

دیدار خدا با همسر
خانواده مقاومتی )4(


