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فـرمان جهـاد

کالغ خرابکار!

قبول قطعنامه به خاطر مسائل داخلی بود

تو زنـــده مانـدی و...

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مشـروطه طلبان، به جـای مجازات مخالفان و نیروهای دولتـی، از روحانیان و عالمان 
مشـروعه طلب، انتقـام گرفتنـد و در اولیـن فرصـت، در یک دادگاه، »آیت اهلل شـیخ 
فضـل اهلل نـوری« را بـه اعدام محکوم کردند و وی را به شـهادت رسـاندند. پس از 

آن، آیـت اهلل بهبهانـی از نجف به ایران بازگشـت. او بـه هنگام ورود 
بـه تهـران، خطـاب بـه آیـت اهلل طباطبایی کـه به اسـتقبال وی 
آمـده بـود، گفـت: »تو زنـده ماندی و شـیخ را در تهران به 
دار زدنـد و ایـن ثلمـه را به اسـالم وارد سـاختند؟ چرا 

نرفتـی بنـد دار را بگیـری و به گردن خـود اندازی که 
ایـن ننـگ، بـرای اسـالم پیش نیایـد و ایـن لطمه و 

سـکته، به مشـروطیت ایران وارد نشـود؟«

پـس از آن کـه ناصرالدین شـاه قاجـار امتیـاز رویتـر مبنـی بـر تأسـیس بانـک 
شاهنشـاهی و بهره بـرداری از بعضـی معـادن ایـران را بـه انگلیسـی ها واگـذار 
کـرد، دولـت روسـیه نیـز به هم چشـمی انگلسـتان درصـدد اخذ امتیـاز جدیدی 
شـد! ناصرالدین شـاه هم کـه بحمـداهلل، از این صله ها بـه بیگانگان زیـاد می داد، 
بـه روس هـا امتیـازات متعددی ازجمله امتیاز شـیالت شـمال ایـران و صید 

ماهـی و نیـز امتیاز تأسـیس بانک اسـتقراضی را داد.

از ایـن قبیـل اتفاقـات بـرای ایـران و بـرای هـر کشـوری زیـاد اتفـاق افتـاده 
و خواهـد افتـاد؛ اگـر مسـئوالن در مقابـل بیگانـه از خـود نرمـی و سسـتی 
ِ َوالَِّذیـَن َمَعُه  ٌد َرُسـوُل اهللَّ نشـان بدهنـد. اصـًا نظر قرآن نیـز همین اسـت، »ُمَحمَّ
ـارِ ُرَحَماُء بَیْنَُهْم«1. چیزی شـبیه سـیلی موشـکی کـه به گروهک  اُء َعَلـی الُْکفَّ أَِشـدَّ

منحـرف داعـش زده شـد، بایـد با 
دشـمن این گونـه رفتـار کرد.
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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 

حاتمبخشیناصرالدینشاهبهروسها

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش نجاسات

29 تیر، واگذاری شیالت شمال ایران به »استفان لیانازوف« سرمایه دار روسی )1272 ش(

1( محمد ]ص[ پیامبر خداست و كسانی كه با اویند بر كافران 
سختگیر ]و[ با همدیگر مهربان اند. )سوره فتح/ 29(

احکام

دارد در خیابـان راه مـی رود کـه از شانسـش کاغی از آسـمان 
روی لباسـش خرابـکاری می کند. 

حـاال افتـاده به جان لباسـش تا آن را تطهیر کنـد! در حالی که 
فضله پرندگان پاک اسـت.

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

هفته 18   
1 3 9 6 سال 

هفته   18
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

خدمتی کـه یک زن خانـه دار می تواند 
به اقتصـاد مقاومتی بکند، شـاید یک کارگر، 
یـک کارمنـد و حتـی یـک مدیر هـم نتواند 

انجـام دهد. 

در  مسـتقیمی  نقـش  خانـه دار  زنـان 
تربیـت فرزنـد دارنـد. این زنـان، می توانند 
نسـلی کاری و کارآفریـن را بـه جامعـه 
از طـرف دیگـر مهم تریـن  هدیـه دهنـد. 
رکـن بـرای مصـارف خانـه تصمیمـات زن 
خانه  اسـت. اوسـت کـه می گویـد خانه چه 
نیازهایـی دارد. اگـر زنان خانـه دار ما بتوانند 
مصـارف خانـه را از مصـارف تجملـی بـه 
مصـارف صحیـح و از کاالی خارجـی بـه 
کاالی داخلـی تغییر دهند، تأثیر شـگرفی در 

اقتصـاد کشـور خواهنـد گذاشـت.

همچنیـن اگـر زنـان جامعـه مـا به 
جـای تحصیل در رشـته های مردانـه و یا 
شـغل های سـطح پاییـن مثل منشـی گری 
به تولیدات خالقانـه خانگی مثل خیاطی، 
صنایـع دسـتی و... روی بیاورنـد، عـالوه 
بـر کمک بـه مخـارج زندگـی، می توانند 

بخش عمـده ای از نیازهای 
کشـور را تأمیـن کنند.

فقـط ای کاش حکومت، 
رسـانه و جامعـه بیشـتر از 

زنـان  زحمـات  بـه  این هـا 
می نهـاد. ارج  خانـه دار 

زنانخانهدار،گنجینهپنهان

در مسری هبشت

ِ الَِّذی ال أَْدُعو َغیَْرُه َو لَْو  الَْحْمُد هلِلَّ
َدَعْوُت َغیَْرُه لَْم یَْستَِجْب لِی ُدَعائِی
سپاس خدای را که غیر او را 
نمی خوانم، که اگر غیر او را 

می خواندم
 دعایم را مستجاب نمی کرد

ِ الَِّذی ال أَْرُجو َغیَْرُه َو لَْو  َو الَْحْمُد هلِلَّ
َرَجْوُت َغیَْرُه َلَْخَلَف َرَجائِی

و سپاس خدای را که 
به غیر او امید نبندم، که 

اگر جز به او امید 
می بستم، ناامیدم 

می نمود.

فرازی از دعا ابوحمزه 
ثمالی، 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. 

دستتون درد نکنه.اجرتان با خدا

کالغخرابکار!

منبع: سیره علما
24 تیر، ترور روحانی مجاهد آیت اهلل »سید عبداهلل بهبهانی« 
یكی از سران اصلی مشروطیت )1289 ش(

اقتصاد مقاومیت

در یک نگاه هر آن کس که 
شب قدر قرآن روی سر می گیرد، 
حزب اللهی است. این حداقلی 
است که نباید از آن کوتاه آمد. 
اما بسنده کردن به این حداقل 
هر  چون  نیست،  درست  هم 

حساس تر  می رود،  باالتر  چه 
که  می رسد  جایی  به  تا  می شود 

لفظی  مشترک  »حزب اللهی«  کلمه 
می شود و یکی حزب اللهی ها را به باد 

نقد می گیرد و دیگری آن ها را تقدیس 
می کند و هر دو هم خیال می کنند که دارند درباره 

خودشان و هم مسلکی هایشان حرف می زنند.

راه چاره چیست؟ قدر متیقن یا وجه مشترک را 
باید پیدا کرد. چیزی که اگر داشته باشی- و بقیه را نه- حزب اللهی 

هستی و اگر نداشته باشی- و بقیه را آری- نیستی. آن چیست؟ 
»والیی بودن«! اگر بیشتر از اینکه بخواهی پشتیبان والیت باشی، 

برای عدالت و آزادی دل سوزاندی، لطفاً دم از والیت نزن؛ 
داشتی  دیگر  با والیت دغدغه های  اگر همراه  اما 

حزب اللهی هستی.

این اصل است و کوتاه آمدن از آن معنا ندارد.  

توزنـــدهمانـدیو...
امیدوناامیدی

مسعود

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شماره پیاپی 139  | هفته چهارم تیر  1396 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

چه کسی حزب اللهی است؟



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
قبول قطعنامه به خاطر مسائل داخلی بود

هر بار که زمین بخوریم، کلی عقب می مانیم و هر بار که از بلند شدنمان 
مأیوس شویم، عقب تر.

اصًا شاید فلسفه نماز برای همین است که کم نیاوریم بلکه یک چیزی هم 
زیاد بیاوریم! یادمان نرود که نماز همان نهر آبی است که هرروز مؤمن 17 
رکعت در آن شست وشو می کند و هر رکعت پاک تر از رکعت قبلی... یعنی 

شاید یکی از فلسفه های نماز این باشد که، ُخب از نو

تازه این ها نمازهای واجب است! 
هر بار هم گناه ما را زمین زد باید 

از فرصت استفاده کنیم و 
با یک جهش خودمان را 
دو  و  برسانیم  مسجد  به 
رکعت ناقابل اما با توجه، 
این  که  کنیم  نوش جان 
شکست ها خودش مقدمه 

تا  صعود است؛ صعود 
اوج.

قطعنامـه از طـرف امـام، بـه خاطـر فهرسـت مشـکالتی بـود کـه 
مسـؤولین آن روزِ امورِ اقتصادی کشوْر مقابِل روِی او گذاشتند و نشان 
دادنـد که کشـور نمی کِشـد و نمی تواند جنـگ را با این همـه هزینه، ادامه 
دهـد. امـام مجبور شـد و قطعنامـه را پذیرفـت. پذیرش 
قطعنامـه، بـه خاطـر تـرس نبـود؛ بـه خاطـر هجـوم 
دشـمن نبـود؛ به خاطـر تهدیـد امریکا 
نبـود؛ به خاطـر ایـن نبـود کـه امریکا 
ممکـن اسـت در امـر جنـگ دخالـت 
کنـد. چـون امریـکا، قبـل از آن هـم در 

امـر جنـگ دخالـت می کرد.

وانگهـی؛ اگـر همـه  دنیـا در امـر 
امـام  می کردنـد،  دخالـت  جنـگ 
رضـوان اهلل علیـه، کسـی نبـود که 
یـک  آن،  برنمی گشـت!  برگردانـد.  رو 

مسـئله  داخلـی بـود.

هنگامی کـه مردم کاشـان از ورود آیت اهلل به قم مطلع شـدند، حدود سـی 
نفـر از معاریف شـهر کاشـان و مؤمنان بـا یک قواره عبای بسـیار عالی که از 
پشـم شـتر تهیه شـده بود، به عنـوان هدیه خدمت آیت اهلل کاشـانی رسـیدند. 
آیـت اهلل کـه لباس های بسـیار کهنه و به تن داشـتند، در کنار یـک مرد عرب 
نشسـته بودنـد. وقتـی عبا را بـه آیت اهلل کاشـانی دادند، ایشـان عبا را به 
دوش ایـن مرد عـرب انداختند. آقایان اهل کاشـان از دیـدن این وضعیت 
ناراحـت شـدند. آیـت اهلل کاشـانی فرمودند: »او کسـی اسـت کـه در طی 

روزهـا پیـاده روی چندیـن 
بار جـان مرا نجـات داده و 
از رودخانه هـای  در عبـور 
پـر آب مکـرر مرا بـه کول 
گرفتـه و مـن ایـن هدیه را 
در مقابـل زحماتـش بـه او 

می دهـم.«

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1375/03/14(

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

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت شـــاعر و عالـــم مجاهـــد عالمـــه »ســـید اســـماعیل بلخـــی« توســـط ایـــادی 
ـــاد  ـــیس نه ـــی، تأس ـــگ تحمیل ـــان جن ـــران در جری ـــا ای ـــه ب ـــی فرانس ـــط سیاس ـــع رواب ـــتان ، قط ـــم افغانس رژی
شـــورای نگهبـــان، شـــهادت حضـــرت امـــام جعفـــر صـــادق پیشـــوای ششـــم شـــیعیان، درگذشـــت خطیـــب 
ـــت. ـــه اس ـــکوک قرارگرفت ـــی مش ـــی« در تصادف ـــد كاف ـــیخ »احم ـــالم ش ـــروف حجت االس ـــظ مع ـــهیر و واع ش

محمد، آیه 4

  األمالی) للصدوق(، 
النص، ص: 114

پیامبر گریه می کرد، چرا که امیرالمؤمنین و 
حضرت زهرا و امام حسن و

 امام حسین را دیده بود و برای هر یک 
مفصل اشک می ریخت. اصحاب علت را 

جویا شدند و پیامبر دلیل گریه هایش برای هر 
یک را توضیح می داد. اما قبل از آن در مورد 

جایگاه امام حسن سخن فرمود:

أما الحسن فإنه ابنی و ولدی و بضعة منی و قرة 

عینی و ضیاء قلبی و مثرة فؤادی و هو سید شباب  

أهل  الجنة و حجة الله عىل األمة أمره أمری و قوله 

قولی من تبعه فإنه منی و من عصاه فلیس منی 

اما حسن، پس او پسرم و فرزندم و پاره تنم 
و نور چشمم و چراغ قلبم و میوه دلم است. 
و او سرور جوانان اهل بهشت و حجت خدا 
بر امت است. فرمان او، فرمان من و سخن 

او سخن من است. هر کس از او تبعیت کند، 
از من است و هر کس او را نافرمانی کند، 

پس از من نیست.

انگار امامت چسبیده است 
به تبعیت. نمی شود یکی 

باشد و دیگری 
نباشد!

کاریکـاتوراینهفته:
کاریکـاتور
اینهفته:
عراقیها
داعشاز
موصلبیرون
انداختند

فـرق دوران پیامبـر اعظم با سـایر پیامبران 
ایـن اسـت کـه در ایـن دوران بایـد مردم 
خودشـان بـرای برپایـی حکومـت الهـی 
بـرای همیـن هـم جهـاد  و  کننـد  تـالش 
مخصـوص ایـن زمـان و ایـن پیامبـر اسـت. 
امـا در دوران پیامبـران قبلـی معجـزات الهـی 
آن قـدر زیـاد بـود کـه از مـردم صرفـاً انتظـار 
ایمـان آوردن و کارهـای فـردی می رفـت و 

مبـارزه بـا طاغـوت خیلـی مطـرح نبـود.

اینـک خـدا مؤمن و کافـر را با ایمـان به قرآن 
پیامبـر جدا کرد و به مؤمنان فرمـان جهاد داد: 

َفإِذا لَقیُتُم الَّذیَن كََفُروا َفَضَْب الرِّقاِب َحتَّى إِذا 

ا ِفداًء  ا َمنًّا بَْعُد َو إِمَّ وا الَْوثاَق َفإِمَّ أَثَْخْنُتُموُهْم َفُشدُّ

َحتَّى تََضَع الَْحرُْب أَْوزاَرها 

پـس هنگامی کـه اهـِل کفـر را دیدیـد، 
)وظیفـه شـما( زدن گردن هاسـت؛ آن قدر 
کـه بر ایشـان چیـره شـوید. آن گاه آن ها 
را محکـم بـه بنـد بکشـید و یا بر ایشـان 
منـت بگذاریـد و آزادشـان کنیـد، یـا از 
آن هـا مالـی را بـه عنـوان فدیـه بگیریـد 
جنـگ  اینکـه  تـا  کنیـد.  رهایشـان  و 
سـنگینی هایش را زمیـن بگـذارد و آتش 

دشـمنی خاموش 
 . د شو

در محضر اهل یبت
ُخــبازنـوفـرمانجهـاد

راوی: آیت اهلل صادقی تهرانی
منبع: تاریخ شفاهی ایران
30 تیر، روز بزرگداشت
 آیت اهلل ابوالقاسم کاشانی

نیکی در برابر نیکی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید
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