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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
نرشیه تربیتی، مسجدی | سال دوم | هفته چهارم بهمن 1393

و  حرف هـا  کـه  اسـت  شـده  رایـج 
عمـق  از  کـه  را-  مـا  اصلـی  شـعارهای 

بـه  اسـت-  برخاسـته  اعتقادمـان  و  جـان 
خرابـش  »الکـی«  یـک  بـا  و  می گیرنـد  مسـخره 

می کننـد! جالـب اسـت؛ اقلیتـی جاهـل یـا خائن، 
حکومـت یاقوتـی امـروز را بـا حکومـت طاغوتـی شـاه 

بـر سـر  را  آن  ارزش هـای  مقایسـه می کننـد، ضـد 
ارزش هـای مـا می زننـد! و جالب تـر آن کـه برخـی 

از مـا همان هـا را تکـرار می کننـد! انـگار همه چیـز 
کافـی اسـت چنـد تـا از  برعکـس شـده اسـت! فقـط 

چشم شـان  پیـش  را  پهلـوی  حکومـت  محصـوالت 
زبـان  بـه  را  آن  اسـم  نکننـد  جرئـت  دیگـر  تـا  بیاوریـم 

بیاورنـد.
یـد ایـن بـار به زبان خودشـان سـخن بگوییم تا  بگذار

بداننـد مـا هم خیلـی بانمکیم!
1. آقـا چقـدر تـو ایـن حکومـت دزدی می شـه... الکـی مثـًا 
مـا نمی دونیـم شـاه وقتـی رفـت 270 چمـدون جواهـر دزدیـد!

مـا  مثـًا  الکـی  یـاده...  ز اعتیـاد  مملکـت  تـو  چقـدر  آقـا   .2
ک رو وارد ایـران می کـرد و اونـو  نمی دونیـم اشـرف پهلـوی تریـا

می فروخـت! کوپنـی 
3. زمـان شـاه تـو دنیـا احترام مـون بیشـتر بـود... الکـی مثـًا ما 

کـه بـر  کـرد  کاپیتوالسـیون رو تصویـب  نمی دونیـم شـاه 
اسـاس اون احتـرام سـگ آمریکایی 

از شـاه ایـران بیشـتر بود!
4. چرا این جا فضا این قدر 

امنیتیه؟... 
زندان هـای  نمی دونیـم  مـا  مثـًا  الکـی 
مخوف تریـن  موسـاد  آمـوزش  بـا  ک  سـاوا

بودنـد! خاورمیانـه  زندان هـای 
حکومـت  مقتدرتریـن  پهلـوی  حکومـت   .5
خاورمیانـه بـود... الکـی مثـًا مـا نمی دونیـم پهلـوی 
ایـران  از  رو  بحریـن  انگلیـس  فرمـان  بـه   54 سـال 

کـرد! جـدا 
6. زمان شـاه کشـورهای مدعی قدرت، جلوی ما سـر 
خـم می کـردن... الکـی مثـًا مـا نمی دونیـم شـاه مملکـت 
اجـازه  کاخ سـفید  از  وزیـر می رفـت  یـه  و نصـب  بـرای عـزل 

می گرفـت!
کنیـم  حفـظ  را  این هـا  از  چندتایـی  نیسـت  بـد  راسـتی 
کـه  اسـامی  نظـام  از  زد،  بی خـود  حـرف  کسـی  وقـت  هـر  کـه 
بعضـی  چون کـه  کنیـم.  دفـاع  اسـت  پاره تن مـان 
از آن هـا بـرای ننـگ تاریـخ بـس اسـت. مثـًا همیـن 

وای! کاپیتوالسـیون... 

 الݡکݡی های انقالب،
الݡکݡی های ضد انقالب

مهسنگر

نظرسنجی

و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 

گرفته: گذشته در سایت قرار  که هفته  نظراتی 

احسان : ما این نشریه رو برای مسجد خودمون بومی 
کردیم و قراره با قیمت 500 تومان بفروشیم.  سازی 

از لطف شما بسیار سپاسگزارم

صالـح : یـه خواهـش دارم اینکـه هـر هفتـه سـری جدید 
نشـریه رو بذاریـد مـن و جمـع بـی شـماری از نمازگـزاران 
مسـجد تشـنه مطالبتان هسـتیم و هر هفته برایتان دعا 

میکنیم 

کنـم هـر دو هفتـه یـا هـر               سـام میشـه خواهـش 
کنیـد و روی سـایت بگذاریـد ؟ هفتـه ایـن شـریه رو بـروز 

می شله،  گفتله  کمتلر  کله  واقعیاتلی  بله  اسلتناد  بلا 
بفرسلتید. ملا  بلرای  "الکلی"  چندعلدد 

گذشـته )بزرگتریـن معجـزه  پاسـخ بـه نظرسـنجی هفتـه 
انقـاب(:

کشورهای دیگر 641***920  :بيداری اسامی 
الفتـوح  فتـح  فرمودنـد  امـام  حضـرت   :   912***307
بزرگتریـن  پـس  اسـت.  جوانـان  ایـن  تربيـت  انقـاب 

اسـت. همیـن  هـم  معجـزه 

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

یاررهمبان

  شاید در شأن زندگی طلبگی من نباشد
یـد و از تبعیـض بیـزار بـود. هیـچ گاه از  تـی بـه عدالـت عشـق می ورز شـهید شـیخ فضـل اهلل محا

مقـام و موقعیـت اجتماعـی خـود سوءاسـتفاده نکـرد؛ زیـرا مقـام را بـرای 
خدمـت بـه اسـام می خواسـت، نـه برای رفـاه و راحتی خود و بسـتگان 
کمال تعهد و تقّید به دسـتورات دینی  خود. ایشـان در زندگی خود، با 
ـغ عملـی مکتـب 

ّ
عمـل می کـرد و بدین گونـه در خانـواده و جامعـه مبل

یسـتی همـراه بـا معاداندیشـی ایشـان سـبب شـد کـه  بـود. زهـد و ساده ز
در وصیت نامـه خویـش چنیـن بنویسـد: »یک پنجـم کل دارایی 

ایـن  کـه  دارم  آن  خـوف  زیـرا  بدهیـد؛  امـام  حضـرت  بـه  مـرا 
کـه بـه دسـت آورده ام، در شـأن زندگـی طلبگـی مـن  مقـدار 

نباشـد و فردا در آسـتان عدل الهی باید پاسـخگو باشـم«.

حزبی برای انقالب اسالمی
تأسیس حزب، یک هفته پس از پیروزی توسط برجسته ترین شخصیت های علمی، مذهبی 
و سیاسـی ایـران صـورت گرفـت. در روز اول ثبت نـام، بیـش از هشـتاد هـزار نفـر عضـو شـدند. صـد 
روز بعـد، دو میلیـون نفـر عضـو بودنـد. هـدف ایـن حـزب، ایجـاد یکپارچگـی و همـکاری هرچـه 
بیشـتر نیروهـای انقـاب، سامان بخشـی بـه حکومـت و پایه گذاری دولت جمهوری اسـامی طبق 
قانـون اساسـی بـود. مؤسسـان حـزب بـا همفکـری و همـکاری شـماری دیگـر از نیروهـای انقابـی 
یخ انقاب اسـامی، در تدوین قانون اساسـی  توانسـتند در دوره ای حسـاس و سرنوشت سـاز از تار
و  اندیشـه ها  تبییـن  و  از مبانـی فکـری جمهـوری اسـامی  ارکان نظـام اسـامی، دفـاع  و تشـکیل 
کمـال جامعـه اسـامی و نظـام مردم سـاالری دینـی در برابـر  برنامه هـای مترقـی اسـام بـرای رشـد و 
کننـد. از همیـن رو، احـزاب  ایفـا  اندیشـه های مارکسیسـتی، لیبرالـی و ملی گرایـی، نقشـی مهـم 

حـزب  بـا  آنـان،  خارجـی  پشـتیبانان  و  بیگانـگان  بـه  وابسـته  و  منحـرف  گروه هـای  و 
جمهـوری اسـامی و رهبـران آن بـه مخالفـت پرداخته 

و  حـزب  مؤثـر  و  مهـم  افـراد  متعـدد،  دفعـات  در  و 
انقـاب را بـه شـهادت رسـاندند. ایـن حزب در 

11 خـرداد سـال 1366ش بـه درخواسـت 
اعضـای شـورای مرکـزی آن و موافقـت 

فعالیت هـای  خمینـی؟س؟،  امـام 
کـرد. خـود را رسـمًا تعطیـل 

گیسوان آتش                        باد در 
ملـت  قیـام  و  کـو  تنبا تحریـم  داسـتان  آتـش:  گیسـوان  در  بـاد 

رژی  1890 اسـتعماری  قـرارداد  علیـه  ایـران 
کبر واالیی، ناشـر: انتشـارات مدرسه، قطع رقعی،  نوشـته علی ا

192 صفحه.
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به کوشش کانون تربیت و مسجد 

مرکز مطالعات راهربدی تربیت اسالمی

برای دریافت نسخه پی دی اف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 
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سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

به مناسبت سالگرد شهادت ایشان در محله جنگنده های عرایق به هواپیمای حامل ایشان )1364( 

به مناسبت 29 هبمن- تأسیس حزب مجهوری اسالمی )1357 ش(

به مناسبت سالگرد انتشار حکم حترمی تنباکو

خرید اینترنتی:
http://bookroom.ir/book/603M a s j e d N a m a . i r

هفته48
 1 3 9 3 سال 

هفته48
 1 3 9 3 سال 

محمدرضـا پهلوی در حال بوسـیدن دسـت 

همـر یکـی از مقامـات بلندپایـه خارجی 

مراسـم جشـن های  در  کنندهـگ  رشکـت 

2500 سـاله شاهنشـاهی در پاسـارگاد.

منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی

S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:
M a s j e d N a m a . i r



درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
کس همراه اوست، هر 

قرآن بخواند
بیابـی،  تربیـت  و  کنـی  رشـد  می خواهـی  گـر  ا
کاری  کـه جز قـرآن هیچ کـس نمی توانـد  بی راهـه نـرو 
که رشـد  کند. حتی رسـول اهلل هم با این قرآن اسـت 
بتوانـد  تـا  کنـد  تـاش  کلـی  بایـد  او  می یابـد. اصـًا 
یافـت قـرآن را بیابـد! تـاش یعنـی چـه؟  ظرفیـِت در
یعنـی صبـح تـا شـب بـه درِد مـردم برسـد و شـب تـا 
صبـح بـه عبـادت و شـب زنده داری بپـردازد، مگـر 

اندکـی!
یـم غیـر از او و راه او؟  اینـک آیـا مـن و تـو راهـی دار
چنیـن  بایـد  باشـد  او  یـار  می خواهـد  هرکـس  پـس 
کنـد؛ امـا مگـر می شـود پابه پـای رسـول اهلل آمـد؟ نـه؛ 
کـه مـا نمی توانیم حق بندگـی او را ادا  خـدا می دانـد 

کنیـم، پـس بـه مـا تخفیـف داد و فرمـود:
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او می دانـد کـه شـما نمی توانید حق عبادت و بندگی 
کنـون آن چـه بـرای  کنیـد، پـس شـما را بخشـید. ا را ادا 

شـما میّسـر اسـت قرآن بخوانید.
راسـتی یـاران خمینـی! شـما در شـبانه روز چقدر 
امـاِم  از  بیفتیـد  عقـب  نکنـد  می خوانیـد؟  قـرآن 

انقـاب!

بکشیدش!
کودکانـه را بایـد بـه دیـوار  مصلحت سـنجی های 
احـکام  بایـد  تردیـدی  و  شـک  بی هیـچ  و  کوبیـد 
کرد. این حـرف هیچ ربطی به نگاه  اسـامی را اجـرا 
کـه  را  افراط وتفریط هایـی  اصـًا  و  نـدارد  کورکورانـه 
می شـوند،  مرتکـب  نامتعـادل  انسـان های  معمـواًل 
را  خـدا  حـرف  کـه  می گویـد  امـا  نمی کنـد؛  توجیـه 

ببینـی! را  ثمـره اش  تـا  کـن  بی چون وچـرا عمـل 
را  ملعـون  رشـدی  سـلمان  قتـل  حکـم  گـر  ا مثـًا 
بـه  بی حرمتـی  این همـه  اآلن  بودیـم،  کـرده  عملـی 
مقدسـات اسـام نمی شـد. این جـا دیگـر نیـازی بـه 
ثمـره  اآلن  همین کـه  نیسـت.  احـکام  فلسـفه  بیـان 
آن حکـم را می فهمیـم، خیال مـان راحـت می شـود 
کـه قبـًا جرئـت نمی کردیـم  و می توانیـم احادیثـی را 
کنیـم. مثـًا بـه ایـن حدیـث توجـه  بگوییـم، منتشـر 
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هرکـس از مسـلمانان از اسـام برگـردد )مرتـد شـود( و 
پیامبـري حضـرت محمـد )صلي اهلل علیه وآله وسـلم( 
کند و به او نسـبت دروغ دهد، براي هرکسـی  را انکار 
کـه مي شـنود خـون او مبـاح اسـت! )وسـایل الشـیعه، 

ج 28، ص 324(
بیـان  در  کـه  صـادق؟ع؟  امـام  فـدای  مـا  جـان 
نمی ترسـیدند  مامت کننـده ای  هیـچ  از  احـکام 
زنـده  بـرای  کـه  خمینـی  امـام  فـدای  مـا  جـان  و 
هیـچ  بـه  اسـامی  جامعـه  در  احـکام  ایـن  کـردن 

نمـی داد! بهـا  کودکانـه ای  مصلحت سـنجی 

اهل یبت؟مهع؟
ناوشکن جماران چیز خاصی هم نبود!

کـه بـه نظرشـان می رسـید ایـن کار شـدنی نیسـت؛ نـه فقـط شـدنی بـود،  بعضیهـا بودنـد 
کار چنـدان  یـد، ایـن یـک  کارهـای بـزرگ دار کـه امـروز شـما بـرای  بلکـه نسـبت بـه همتـی 

بزرگـی هـم بـه حسـاب نمی آیـد...
کـه حـاال وقتـی یـک دسـتاوردی پیـدا میکنیـم، اینطـور  چـرا بایـد اینقـدر عقـب بمانیـم 
خوشـحال شـویم؟ در طول این قرن ها به ملت ما جفا شـده. کی جفا کرده؟ خارجیها جفا 
کرده اند؟ نه، حکمرانان فاسد... گله از آن قدرت های فاسد و خودکامه و فاقد 
کـه نتوانسـتند حیثیـت  انگیـزه و عـزم اسـت 
تـا  کننـد،  حفـظ  را  ایرانـی  و  ایـران  آبـروی  و 
دشـمن بیایـد یـک روز بندرعبـاس را، یک 
را، یـک  را، یـک روز قشـم  روز جزیـره  هرمـز 
روز بقیـه  جزایـر را یکی یکـی از دسـت ایـن 
کنـد و مدعـی هـم باشـد.  ملـت خـارج 
این، حق ملت ایران نبود. جمهوری 
اسـامی اگـر فقـط همیـن کار را کـرده 
باشـد که روح خودباوری را، روح احسـاس 
ایـن  و  ملـت  ایـن  بـه  را  هویـت  و  عـزت 
کشـور و ماهـا برگردانـده باشـد، سـالیان 

سـال بایـد شـکرگزارش بـود.

     لحظه ای درنگ...
کـه مـا را بـه خودمان  قـرار بـود دسـت دلمـان را بـه کسـی ندهیـم جـز اهلـش، بـه کسـانی 
برسـانند نـه بـه غیـر خودمـان، نـه پـول، نـه خانـه، نـه خیلـی چیزهـای دیگر زیـرا »َمْن  َعـَرَف  
ـُه« و البتـه اهلـش نیـز همـان اهـِل بیـِت پیغمبـر هسـتند و هـر کـس که  ّبَ َقـْد َعـَرَف  َر

َ
َنْفَسـُه  ف

اهـِل ایـن بیت شـود!

بـه  را  ایـن اهـل دل بدهیـم این هـا خودمـان  بـه دسـِت دِل  گـر در هـر زمانـی، دسـت  ا
خودمـان نشـان می دادنـد، مـا از ایـن چیزی که هسـتیم خیلـی بزرگ تر هسـتیم: »َو ال َتِهُنوا 

کمـی بـاور الزم اسـت... ُکْنُتـْم ُمْؤِمنیـَن«  ـْوَن ِإْن 
َ
ْعل

َ ْ
ْنُتـُم ال

َ
َو ال َتْحَزُنـوا َو أ

کـرد، با یک نوشـته، فقط!  کـه بـا یـک حکم چه ها می شـود  میـرزای شـیرازی نشـان داد 
گـر کسـی مقابـل دیـن مـا بایسـتد مـا در مقابـل همـه دنیـای آن ها  کـه  ا امـام)س( نیـز فرمـود 
کـه می توانیم به   می ایسـتیم و البتـه ایسـتاد. علمـدار امـروز نیـز، حضـرت آقـا به مـا فهماند 

خـود واقعی مـان برسـیم نمونه اش، سـاخت نـاو جماران...
کمی باور...                                                    درنگ بس است 

 امتحان دوستان خدا!
بـا  روزی  می کنـد:  نقـل  قاضـی  اهلل  آیـت  اطرافیـان  از  یکـی 
کـه  ایشـان  کـوی  سـر  بـه  می رفتیـم.  منزلـش  سـمت  بـه  ایشـان 
کـه صاحـب خانـه، اثـاث مرحوم  کردیـم  رسـیدیم، مشـاهده 
بـه  قاضـی  اهلل  آیـت  اسـت.  یختـه  ر کوچـه  بـه  را  قاضـی 
کـه مـا  کـرده  گمـان  محـض دیـدن آن صحنـه فرمـود: خـدا 

بـا مـا چنیـن معاملـه می کنـد! کـه  هـم آدمیـم 
این کام آیة اهلل قاضی اشاره به احادیثی است که باهای دنیا را دلیل ایمان شخص 
و محبـت حـق تعالـی بـه او میدانـد. چنانکـه حضـرت باقرالعلوم؟ع؟ می فرماینـد: ُیبتلی 
گرفتـار می شـود. و  ـه: انسـان بـه انـدازه ی دوسـتی اش بـا خـدا بـه بـا  المـرُء علـی قـدِر ُحّبِ
حضـرت امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: مـا أحّب اهلُل قومـا إ ابتاُهم: خداونـد هیچ گروهی 

را دوسـت نگرفـت، مگـر انکـه آنـان را به با گرفتار سـاخت.

در قاب صتویر
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