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وحدت حوزه و دانشگاه
امعه روا�ز �ج گاه، دو سکوی �پ ه و دا�ز�ش حو�ز

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

اولین نشانه نفاق

کی پوست لب نجس می شود؟!

حوزه و دانشگاه، دو شعبه از یک مؤسسه

زندگی کن برای مهدی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

محمد جان! عزیزم!

مـن تـو را از خدا برای خودم نخواسـتم. از خدا خواسـتم فرزنـدی به من دهد که 
سرباز امام زمان  بشود. همیشه آرزو داشتم پسرم عصای دست

امام زمان باشد؛ نه عصای دست من...

زندگی نکن برای خودت
 زندگی کن برای مهدی

 درس بخوان برای مهدی 
ورزش کن برای مهدی .

پـس از حملـه عـراق بـه ایـران که با چـراغ سـبز امریکا همـراه بـود، امریکایی ها 
انتظار داشـتند که ایران در مدت کوتاهی شکسـت بخورد. اما نیروهای اسـام نه تنها 
شکسـت نخوردند، بلکه ضربات سـختی را بر پیکره عـراق وارد کردند. امریکایی ها 
پـس از مشـاهده این شکسـت ها تصمیم گرفتنـد عالوه بر کمک هـای نظامی، با 
کمک هـای اطالعاتـی محرمانه عراق را پشـتیبانی کنند و به واسـطه ایـن اطاعات 
عـراق حمـات هوایـی مؤثـری را بـه خـاک ایـران انجـام داد. امریـکا بـرای تبادل 

سـریع و دقیـق ایـن اطالعـات خط مسـتقیمی بین 
واشـنگتن - بغـداد ایجاد کرد.

درواقـع امریکایی ها تمـام ابعاد 
را بررسـی کـرده بودنـد تـا ایران 
را شکسـت دهنـد، اما جنبـه امداد 
الهـی را فرامـوش کـرده بودنـد و 
ایـن نصرت الهـی آن هـا را زمین زد، 
وگرنـه بـا حسـاب کتاب های مـادی 

قطعـاً ایران شکسـت می خـورد.
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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 

از واشنگتن تا بغداد

کتاب آموزش احکام امام خامنه ای، ص ۸۹

25 آذر، ایجاد خط مستقیم بین واشنگتن - بغداد و کمک های اطالعاتی سازمان سیا به عراق )1365 ش(

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی، مفاتیح الجنان

وصیت شهید مدافع حریم انقالب اسالمی
 حمیدرضا اسداللهی

 به پسر خردسالش محمد

احکام
عادت کرده که پوست لبش را بخورد.

 اگـر پوسـت کنده شـده خودبه خـود در حـال افتـادن اسـت، 
نجـس نیسـت، ولـی اگـر پوسـتش رسـیده نیسـت )یعنی با 
فشـار یـا درد جدا  می شـود( بنابـر احتیاط واجب، آن پوسـت 

mجداشـده نجس اسـت. طبیعتاً خوردنش هم حرام اسـت. a s j e d n a m a . i r

هفته 40   
1 3 9 6 سال 

هفته   40
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

  وقتی کشـوری در جنگی اقتصادی 
به سـر می برد کـه در آن، هر لحظه ممکن 
اقتصـادی  تحریم هـای  مشـمول  اسـت 
دشـمن بشـود، باید طوری بـرای اقتصاد 
جامعـه برنامه ریـزی کنـد تا شـدیدترین 
آسـایش  و  آرامـش  نتوانـد  تحریم هـا 
مردمـش را سـلب کنـد. اقتصـاد ایـران بـا 
تکانه هـای  از  حـدودی  تـا  آن کـه  وجـود 
اقتصـاد جهانـی به دور اسـت، لیکن هنوز به 
نقطـه پایـداری مطلوب نرسـیده اسـت. این 
اتفـاق زمانـی حاصـل می شـود کـه نیـاز به 
کاالهای اساسـی تمامـاً از طریق تولید داخل 

شـود. تأمین 

بـه طور مثال، کشـور مـا در تولید دارو 
بـه خودکفایـی رسـیده و بیـش از 97 درصد 
داروهـای مـورد نیـازش را خـودش تولید و 
تأمیـن می کنـد. معنـای ایـن اتفاق آن اسـت 
کشـور،  دارویـی  تحریـم  در صـورت  کـه 
خانواده هـای ایرانـی بابـت سـامتی و تأمین 

دارو نگـران نخواهند شـد.

تسـری خودکفایـی دارویی به مابقی 
محصوالت اساسـی و راهبـردی، عزت و 

اقتدار ملی 
رابـه ارمغـان 
خواهـد آورد.

در مسری هبشت
یکـی از سـنت های الهـی این اسـت 
کـه اگـر شـکر نعمتـی را کـه داری 
نکنـی، آن نعمت را از دسـت خواهی 
داد. حـاال ایـن شـکر یـک موقـع فقـط 
زبانـی اسـت و یـک موقـع باالتـر از آن 
در عمـل هـم نمـود پیدا می کند. شـکر 
عملـی ایـن اسـت کـه نعمـت را در 
راه خـوب و طبـق خواسـته و رضای 
صاحـب نعمت بـه کار گیریـم. پس 
بایـد هـم شـکر زبانی داشـته باشـیم و 
هـم شـکر عملـی. اگـر هـم ناسپاسـی 
کنیم، برای از دسـت دادن نعمت، کسی 

را جـز خودمـان نبایـد مامـت کنیم.
لََعلََّك َرأَیَْتِنی َغْیَر َشاِكٍر لَِنْعَمئَِك َفَحرَْمَتِنی

شاید مرا نسبت به نعمت هایت ناسپاس 
دیدی، پس محرومم نمودی

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. 

سام
محتوا عااااالی خداخیرتون بده

یاعلی

کی پوست لب نجس می شود؟!

اقتصاد مقاومیت

نکنند،  متهم مان  جنگ طلبی  به  اگر 
تغییر سفارت خانه امریکا از تل آویو به قدس 
را مبارک می دانیم، چرا که شروع خوبی برای 
سرطانی  غده  نابودی  معکوس  شمارش 
می کردیم  فکر  همیشه  است.  منطقه 
دشمنی که این قدر مکار و زرنگ است، 

چرا در روایات »احمق« نامیده می شود، اما 
حاال می فهمیم که بحث سر احمق یا زرنگ بودن او نیست، بلکه اینجا مصداق 

»َو َمکَُروا َو َمکََر اللَُّه َو اللَُّه َخْیُر الْمِکریَن«1  است.

در جنگ با داعش دست و دل مان به جنگ نبود. برادرانی احمق شمشیر 
را از رو بستند و اگرچه زبان مان زبان نصیحت بود، مجبور بودیم از خودمان و 
مظلومان منطقه دفاع کنیم و آن ها را از بین ببریم. اما اکنون قضیه فرق کرده؛ اینجا 
جنگ ایمان و کفر است و این همانی است که برایش لحظه شماری می کردیم. 

مگر نمی دانند که »ملت ایران عاشق مبارزه با صهیونیسم است«؟

این مکر جدید را به عنوان آغاز سرنگونی اشغالگران فلسطین، به فال 
نیک می گیریم.

شکر زبانی، شکر عملیزندگی کن برای مهدی

خودکفایی در کاالهای اساسی )1(

خودکفا باش، مقتدر باش

مرسلون
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسمءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

پایتخت اول مسلمانان،
پایتخت آخر رژیم صهیونیستی

کرد، و خدا بهترین مکرکنندگان است. کردند و خدا نیز با آنان مکر  1. آل عمران، 54: و مکر 



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
حوزه و دانشگاه، دو شعبه از یک مؤسسه

سینماگران معتقدند همان طور که حروف الفبا 32 تاست و 33امی ندارد، 
وضعیت های نمایشی- یعنی حاالت و انگیزه های عاطفی انسان در زندگی و 
سینما- نیز 36 تاست و 37امی ندارد. بیاید این 37 وضعیت را در سینمایی که 

می شناسیم، مرور کنیم. شاید ما یکی به آن اضافه کردیم!

خویشاوندان  میان  4(انتقام جویی  جنایت  3(انتقام  2(رهایی  البه  و  1(عجز 
جسورانه 9(تهور  8(شورش  بدبختی  یا  خشونت  7(قربانی  6(با  5(تعقیب 
 10(آدم ربایی 11(معما 12(دستیابی 13(عداوت میان خویشاوندان 14(رقابت میان 
خویشاوندان 15(روابط نامشروع مرگبار 16(جنون 17(بی احتیاطی شوم 18(جنایات 
ناخواسته عشق 19(قتل خویشاوندی ناشناخته 20(ایثار در راه آرمان 21(فداکاری 
به سبب خویشاوندی 22(همه چیز فدای هوس 23(ضرورت قربانی کردن عزیزان 
24(رقابت فرادست و فرودست 25(روابط نامشروع 26(جنایات عشقی 27(کشف 
خطاکاری محبوب 28(موانع عشق ورزیدن 29(عشق به دشمن 30(جاه طلبی

32(حسادت  خدا  با  31(تعارض   
)34 اشتباه  33(قضاوت  بی جا 
پشـیمانی 35(بازیابی گـمشـده 
محـبوب دادن  دســت  36(از 

راستی، آیا سینمای اسالمی و 
انقالبی هم به همین وضعیت ها محدود 

می شود؟

در نظـام اسـالمی، علم و دیـن پابه پـا باید حرکت کنـد؛ وحدت 
حـوزه و دانشـگاه یعنـی ایـن. وحـدت حـوزه و دانشـگاه، معنایـش 
ایـن نیسـت کـه حتمـًا بایسـتی تخصص هـای حـوزه ای در دانشـگاه و 
تخصص هـای دانشـگاهی در حـوزه دنبال بشـود. نـه، لزومی نـدارد. اگر 
حـوزه و دانشـگاه بـه هم وصـل و خوش بین باشـند و بـه هم کمک 
بکننـد و بـا یکدیگـر همـکاری نماینـد، دو شـعبه از یـک مؤسسـۀ 

علـم و دیـن هسـتند. مؤسسـۀ علـم و 
دین، یک مؤسسـه اسـت و علـم و دین 

باهم انـد...

علومـی را که امـروز حوزه های علمیه 
می خواهنـد فرابگیرنـد، دانشـگاهی ها بـه 
آن هـا تعلیـم بدهند. دیـن و معرفت دینی 
را هـم کـه دانشـگاهی ها احتیـاج دارنـد، 
علمـای حـوزه بـه آن هـا تعلیـم بدهنـد. 
سـّر حضـور نماینـدگان روحانـی در 

اسـت. همین  دانشـگاه ها، 

مـوج حرکـِت انقاب بر مدار اندیشـه و تفکر اسـام نـاب محمدی 
که شـهید مفتح و شـهید مطهری در دانشـگاه ایجاد کردند، باعث شـد نسل 
جـوان گمشـده های خـود را در محفل هـای نورانـی، گرم و صمیمی اسـتاد 
شـهید بیابنـد. اسـتقبال جوانان از ایـن مجالس به حدی بود کـه در ابتدا 

هیچ کـس آن را تصـور نمی کرد.

کمـال  فرصتـی  هـر  از  کـه  او 
حضـور  بـا  می بـرد،  را  اسـتفاده 
بیشـتر در مسـاجد، ایـن مـکان 
مقـدس را پایـگاه مبـارزه خود 
قـرار داد. وی در مـورد انتخاب 
پایگـــاه  به عنـوان  مسـجــد 
مبـارزه چــنین بیـان مـی دارد: 
»ایـن انقــالب  از مراکــز 
در  و  شـروع   روحانـی 
مسـاجــد  پایگــاه های 
تقــویت و به وسـیله ملت 

مسـلمان پاینـده شـد.«

در قاب صتویر

)امامخامنهای،1368/09/29(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. 
  masjednama.ir بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: روز حمل ونقـــل، شـــهادت مجاهـــد آگاه و انقالبـــی آیـــت اهلل 
ـــام  ـــن، قی ـــام توابی ـــان، قی ـــرف فرق ـــروه منح ـــط گ ـــح« توس ـــد مفّت ـــر »محم دكت
ســـلیمان بن صرد خزاعـــی بـــه همـــراه شـــانزده هـــزار نفـــر بـــه خون خواهـــی 

ـــت.  ـــه اس ـــین قرارگرفت ـــام حس ام

1. نهج البالغه، خطبه 82: چیزهای دنیا اگر حالل باشد، حساب و بررسی 
می شود و اگر از حرام به دست آید، عذاب و عقاب دارد.

2. وسائل الشیعه، ج  20، ص 38

آن قدر حساب و کتاب قیامت سخت است که 
فرموده اند: »فی َحاللِها ِحساٌب، َو فی َحراِمها ِعقاٌب« 1 
، یعنی حتی حساب رسی به حال های دنیا هم 
طاقت فرساست و هر کس بهره اش از همین 

حال ها کم تر باشد و بیشتر به اخرویات برسد، 
وضعش در قیامت بهتر است.

با این حال، انگار در این حالل ها جایزه ای 
است و آن هم بی حساب بودن بعضی 

حالل هاست:
ثاَلثَُة أْشیاَء ال یُحاَسُب َعلَیِهنَّ املُؤِمُن:

طَعاٌم یأكُلُُه، و ثَوٌب یَلَْبُسُه، و َزوَجٌة 
صالَِحٌة تُعاِونُُه و یُْحِصُن بها َفرَْجُه 2

: سه چیز است که بنده مؤمن  امام صادق
درباره آن ها بازخواست نمی شود: غذایی که 
می خورد، لباسی که می پوشد و همسر پاکی 

که او را مددکار است و با وجود او، از 
آلوده شدن به گناه محفوظ می ماند.

این بی حساب بودن، به معنی این نیست که 
بتوانیم آن نعمت ها را اسراف یا ضایع کنیم، 

بلکه نعمت ویژه 
خداست که 
باید قدرش 

را ویژه 
بدانیم.

کاریکـاتور این هفته:

خیانت آمریکا،
 پاسخ به
 دلخوشی اعراب
 به غرب!

وقتـی از نفـاق و منافق می گویند، یاد مسـعود 
رجـوی یـا امثـال عبداهلل بن ابـی می افتیـم و 
کلـی اظهـار تأسـف می کنیـم. انـگار موضوع 
نفـاق از مـا خیلـی دور اسـت! در حالـی کـه 
عبداهلل بن ابـی و مسـعود رجـوی بـرای همـه 
مشـخص شـده بودند و کفر قلبی شـان تقریبًا 
عمومـی شـده بـود. امـا آن هـا هـم از روز 
اول این طـور نبودنـد. نفـاق مثـل موریانـه 
بـه وجودشـان راه پیـدا کـرد و تمام شـان 
را گرفـت؛ اتفاقـی کـه ممکن اسـت برای 

همـه مـا بیفتد.

قلب مـان  در  کـه  بفهمیـم  کجـا  از  پـس 
نشـانه های نفـاق هسـت یـا نـه؟ ببیـن اهل 
تخلـف از فرمـان ولـی خـدا هسـتی یـا 
نـه. اولیـن نشـانه همیـن »تخلف« اسـت که 
می توانـد در جنـگ یـا غیـر جنـگ باشـد:

َسَیُقوُل لََك الُْمَخلَُّفوَن ِمَن اْلَْعرَاِب َشَغلَْتَنا أَْمَوالَُنا 
َوأَْهلُونَا َفاْسَتْغِفْر لََنا یَُقولُوَن ِبأَلِْسَنِتِهم 

ا لَْیَس ِفی ُقلُوِبِهْم  مَّ

بـه زودی متخّلفـان از اعراب )عذرتراشـی 
کرده( می گوینـد: »اموال ما و کسـانمان ما 
را گرفتـار کردند. برای ما آمـرزش بخواه.« 
آن هـا به زبـان خـود چیـزی می گویند که 

در دل ندارند!

نگران کننده است؛ چقدر اهل اطاعتیم؟

در محضر اهل یبت
اولین نشانه نفاق
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