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منبع :سایت کیهان
شهید «سید اسدالله الجوردی» دادستان معزول دادگاه انقالب

کار فرهنگی در زندان!

شـهید هرگـز از هدایـت زندانیان گروهـک منافقین بـه راهی که ملـت برای
آن خـون داده بودنـد ،دریـغ نمیکـرد .در بندهـای زنـدان بـا آنها غـذا میخورد
و گاه در کنارشـان بـه اسـتراحت میپرداخـت .بارهـا به همـراه زندانیان در کنار سـد
مفـرح میپرداخـت و بهرغم مخاطـرات امنیتی به همـراه آنان
لتیـان بـه ورزشهـای ّ
به نمـاز جمعـه میرفت.
بعضـی شـخصیتهایی كـه بـرای سـخنرانی میآمدنـد،
بـاور نمیكردنـد در زنـدان كارهـای فرهنگـی فراوانی
انجـام میشـود كـه متولـی همـه آنهـا هـم آقـای
الجـوردی اسـت .گاهی ایـن افراد چنان دچـار تحول
میشـدند كه شعارهایشـان حسـینیه زندان را به لرزه
درمیآورد!
ایام ویژه

به آتش كشیدن مسجداالقصی قبله اول مسلمانان ( 30مرداد13۴۸ ،ش)

روز جهانی مسجد

شـعلهها دیوارهـای مسـجداالقصی را درنوردیـد و بخشهایـی از خانـه خـدا را
منهدم کرده و گنبد مسـجد و منبر تاریخیاش را سـوزاند .این آتش کینه توسـط یک
یهـودی اسـترالیاییتبار اتفـاق افتاده بود .سـیل اعتراضات از طرف مسـلمانان بهطرف
اسـرائیل سـرازیر شـد و این رژیم غاصب مجبور شـد این شـخص را محاکمهای
نمایشـی کـرده و در آخر بـه بهانه اینکه متهـم دیوانه اسـت ،او را آزاد کند!
رژیـم گذشـته ایـران هـم بعـد از فشـار مـردم اظهار تأسـفی پوشـالی نمـود و به
منظور جلوگیری از اقدامات تند علیه اسـرائیل ،سـازمان اجالس کشـورهای اسالمی
را ترتیـب داد امـا در آن از تفاهـم و همدلـی مسـلمانان گفـت .امـام خمینی که
در نجـف تبعیـد بودنـد ،اجلاس را فاقد منشـأ خدمت به
مسلمین دانـستند.
بعدهـا به ابتکار و پیشـنهاد جمهوری
اسلامی ایـران ایـن روز بهعنـوان روز
جهانـی مسـجد نـام گرفـت تـا هـم
مسـجد را گرامـی دارد و هم این جنایت
صهیونیسـت به فراموشی سـپرده نشود.
احکام

در مسری هبشت

شریک شدن در
ثواب تمام حاجیان!

ش

درست است که توفیق حضور بین
حاجیان را در این ماه پیدا نکردی اما با
انجام یک عمل که شاید پنج دقیقه هم
طول نکشد میتوانی در ثواب همه
حاجیان شریک بشوی! 1
عمل بسیار سادهای است .دو رکعت نماز
بین نماز مغرب و عشا که باید بعد از
قرائت حمد و سوره این آیه را بخوانی:

ش
وس ثَالثِی َن لَ ْیلَ ًة َو أَتْ َ ْم َنا َها ِب َع ْ ٍ
َو َواعَدْ نَا ُم َ
َات َربِّ ِه أَ ْربَ ِعی َن لَ ْیلَ ًة...
َف َت َّم ِمیق ُ

بـا موسـى  ۳۰شـب وعـده كردیـم و آن را بـا
 ۱۰شـب دیگـر كامـل نمودیـم ،درنتیجـه میقات
پـروردگارش بـه  ۴۰شـب اتمـام یافـت...
ادامه آیه را میتوانید در قرآن یا
مفاتیحالجنان مشاهده کنید.
 )1کتاب اقبال ،ص 317
حالجنان
مفاتی 

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید
تا همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

شهوت یا حجت؟
احتیاط واجب
سه وظیفه اصلی دولت دوازدهم
کار فرهنگی در زندان!
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال چهارم  ،شماره پیاپی  | 144هفته پنجم مرداد  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

دو عکس پربازدید این روزها

شاید بگویید دیگر شورش را درآوردهاند کسانی که خودعکس (سلفی) منهای کشورهای ثروتمند!

نمایندگان مجلس را اینقدر بازنشر میکنند و با اینکه آنها عذرخواهی هم
کردهاند ،مرتب به نمایندگان «شرمتان باد» میفرستند .از آن طرف میبینیم که در
همین شرایط ،دوباره شهدا حماسه ساختند و نوع دیگری از عکس را به رخ
جهان کشیدند .به قول رهبر عزیز ،شهدا باز هم در لحظه نیازِ این ملت خداجو،
به کمک آنها آمدند.

خالصه قضیه مقایسه این دو عکس اتفاقی نیست .آن نمایندگان به
خودی خود ارزش این همه توجه را ندارند ولی چون از تفکری نمایندگی
میکنند که مهر خودباختگی روی پیشانی آن خورده است ،باید بارها و بارها
دیده شوند تا آینه عبرت باشند .به قول بزرگواری ،باید به دختر سهساله شهید
حججی گفت که پدرت رفت با َس َلفیها بجنگد تا اینجا عدهای در امنیت با
حامیان قاتل پدرت ِسلفی بگیرند! وا مصیبتاه!

علی
مطالبون عالی است اگرمطلبی درباره
خوبیهای مسجد ونمازجماعت بگذارید
عالی تر میشود
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هفته

سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای
استفتائات جدید دفتر آیتا 

احتیاط واجب

ی جاها مینویسـد «احتیاط آن اسـت که»...
در رسـالهها بعضـ 
یـا «محل اشـکال اسـت »...یا ...همه اینها بـه معنای احتیاط
واجب است.
یعنـی یـا بایـد عمـل احتیاطـی را انجـام دهیـد و یـا به
فتـوای مجتهـد اعلـم بعـدی عمـل نمایید.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی |هفته پنجم مرداد 1396

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

اقتصاد برونگرا

اقتصادمقاومیت

ق
ر�ص روی ی�ک پ�ا
آ
ت �ک � ز�اده
خ�اطرا� ی

		
مؤلف :مصطفی مصیبزاده
			
چاپ 1396
			
 501صفحه

نشر سوره مهر
قطع رقعی
 18000تومان.

اقتصاد مقاوم ،اقتصادی برونگراسـت.
یعنـی بـه دنبـال تعامـل حداکثـری بـا مردم
کشـورهای دنیاسـت .برونگرایی هـم درآمد
کشـور را افزایـش میدهد و هم بـیکاری را
کاهـش .کیفیـت کاالهـا را بهبود میبخشـد
و باعـث رونـق تولید میشـود .ضمـن آنکه
برونگرایـی امنیت کشـور مـا را به امنیت
کشـورهای منطقـه گـره میزنـد و باعث
امنیـت پایدار میشـود و از آنطرف هزینه
تحریـم را بـرای کشـورهای تحریمکننده
بـاال میبـرد.

البتـه بر اسـاس آنچه در قانون اساسـی
و سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی آمده،
اولویت با کشورهای همسـایه ،کشورهای
اسلامی و دسـت آخـر کشـورهای
مسـتضعف دنیاسـت .دلیلش هم مشخص
اسـت .کشـورهای ثروتمنـد و زورگـو
نیـازی بـه کاالهـا و خدمـات مـا ندارند.
آنهـا فقـط بـازار مـا را میخواهنـد تـا چرخ
کارخانههایشـان بهتـر بچرخـد .ضمـن آنکه
آنهـا همیشـه بـه دنبال چپـاول مـا بودهاند و
تجربـه ما در ایـن زمینه اص ً
ال خوب نیسـت؛
ِ
برعکـس کشـورهای دیگر که تعامـل با آنها
به طور معمول سرشـار از ســود و منفــعت
بــوده است.

در محضر قرآن

شهوت یا حجت؟

هـر چـه دلـش میخواهـد ،میگویـد.
بـه ظاهـرش هم اگـر نـگاه کنـی ،متوجه
نمیشـوی چـه میگویـد و بـا چـه
ً
اصلا از قدیـم گفتهانـد :دروغ
انگیـزهای.
کـه حنـاق نیسـت! آنقـدر دلیـل و اسـتدالل
مـیآورد کـه خیال میکنی همین اسـت که او
میگویـد .با همیـن اسـتداللها میتواند روز
را شـب کنـد و شـب را روز .غافـل از اینکه
او بـا کسـی کـه حـرف حسـاب میزند،
یـک فـرق دارد :پیـروی از هـوای نفـس!

أَ َف َم ْن كانَ َع 
ىل َب ِّی َن ٍة ِم ْن َر ِّب ِه كَ َم ْن ُز ِّی َن لَهُ
ُسو ُء َع َملِ ِه َو اتَّ َب ُعوا أَ ْهوا َء ُه ْم

آیـا کسـی که بـر دلیـل روشـنى از جانب
پـروردگارش تکیـه کـرده ،ماننـد کسـى
اسـت کـه کارهاى زشـتش برایـش جلوه
داده شـده و از هواهـاى نفسـانى خـود
پیـروى کردهانـد؟
باید بیشتر فکر کرد .حرف پیامبران و مردان
خدا معمو ً
ال زر و زیور
دشمنانشان را
ندارد .ولی چون
بر مبنا و همراه
با حجت است،
میماند و آن
یکیها میرود .باید
اهل تفکر بود!

.1محمد

آیه 14

مسجدنمـا را در

حتی اگر سینهاش...

مسجدهبرت

تیرخورده بود و سینهاش را چاک داده بود .ازقضا فیلمبردار رسید و شروع کرد
به مصاحبه!
از او پرسید :مهمترین پیامت به مردم در این لحظات آخر چیست؟
گفته بود وقتی کمپوت میفرستید جبهه ،کاغذش را ن َ َکنید؛ تا حاال سه بار به من
رب گوجه رسیده!
هستند بچه مسجدیهایی که دردهایشان را در سینههایشان
نگه میدارند و فقط لبخندشان
را به بقیه هدیه میدهند حتی
اگر ترکش سینههایشان را
چاک داده باشد؛ چراکه مؤمن
شادیاش در چهرهاش نمایان
است و حزنش در سینهاش
حتی اگر سینهاش...
ایستادهاند.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

کالم والیت

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:رحلت محمدحس ــین بهجت ــی؛ ش ــاعر و روحان ــی فرزان ــه ،متخل ــص ب ــه ش ــفق ،صل ــح حدیبی ــه
بی ــن مس ــلمانان و کف ــار قری ــش ،ش ــهادت ام ــام نه ــم حض ــرت جواداالئم ــه ب ــه دس ــتور معتص ــم عباس ــی ،ش ــهادت
مبـــارز انقالبـــی «ســـید اســـداهلل الجـــوردی» دادســـتان معـــزول دادگاه انقـــاب توســـط منافقیـــن ،روز بزرگداشـــت
«حس ــین ب ــن عب ــداهلل» مع ــروف ب ــه «ابوعل ــی س ــینا» و روز پزش ــك ،س ــالروز ازدواج حض ــرت عل ــی و حض ــرت
زه ــرا  -روز ازدواج ،ش ــهادت مب ــارز انقالب ــی «س ــید عل ــی اندرزگ ــو» ،اش ــغال ای ــران توس ــط متفقی ــن در جری ــان
جن ــگ جهان ــی دوم و اخ ــراج رضاخ ــان از کش ــور قرارگرفت ــه اس ــت.

من سه جهتگیری عمده را توصیه میکنم:
ِ
گیـری ا ّول ،پرداختـن بـه مشـکالت مـردم  -امـروز در درجه
جهت
ا ّول ،مشـکالت اقتصادی و معیشـتی -اسـت...
جهتگیری د ّوم ،تعامل گسـترده با دنیا اسـت؛ این توصیه همیشـگی
مـا اسـت کـه این درسـت نقط ه مقابل آن چیزی اسـت که دشـمنان ما و
سـلطهگران عالـم دنبالش هسـتند .مـا میتوانیم بـا دنیا ارتباطات وسـیع و
گسـتردهای داشـته باشـیم ،هم به م ّلتهـا و دولتهای دیگر کمـک کنیم...
سـوم؛ در برابـر هـر سـلطهطلبی ،با صالبـت و قدرت
جهتگیـری ّ
ظاهـر بشـوید؛ آن سـلطهطلب هـر کـه میخواهـد باشـد؛ امـروز از همه
متجاوزتـر و وقیحتـر ،رژیم ایـاالت متحدة آمریکا اسـت ...چهـار دهه،
تجربـه ف ّعالیّـت بینالمللـی بـه مـا
نشـان میدهد که هزین ه تسـلیم در
برابـر قدرتهـای زورگو
بهمراتـب بیشـتر از
هزین ه ایسـتادگی در
مقابـل آنها اسـت.

یـک روز فـرد مسـتمندى بـه در خانـه
آیـتاهلل مـدرس آمـد و تقاضـای کمـک
نمـود .در آن روز مرحـوم مـدرس چیـزى
نداشـت کـه بـه آن فقیـر بدهد ،از سـوى
دیگـر راضـى نبـود او را بـا دسـت خالى
بازگردانـد .از ایـن جهـت بـه دختـرش
گفـت« :دیگ آشـپزخانه را بگـذار دم مغازه
مشـهدى عبدالکریـم (بقـال سـر محـل) و
پـول آن را گرفتـه و بـه فقیـر بدهیـد ».گفته
شـد جـز ایـن دیـگ ظرفـى بـراى طبخ
غـذا نداریـم ،گفـت« :اشـکالى نـدارد!»

تلگـرام

دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

خانواده مقاومتی ()3

رابطه عمیق و زیاد

برای تشـکیل خانـواده ،خیلی نیـاز به حدیث
و آیـه نیسـت چـرا کـه به قـول امـام رضا
ازدواج شـرط عقل اسـت و هیـچ عاقلی از
آن غفلـت نمیکنـد 1.با ایـن وجـود ،بعضی
توصیههـا را میبینیـم کـه در جامعـه رواج
میگیـرد ،بـدون اینکـه هیـچ مبنـای عقلـی
ً
مثلا میگوینـد ،ازدواج بعـد
داشـته باشـد.
از تأمین مسـائل اقتصـادی و اجتماعی باید
باشـد و یا اینکـه حتی اگـر ازدواج کردید،
زیاد با همسـرتان رابطه نداشـته باشید تا او
را تشـنه بگذارید و خود بیشـتر لذت ببرید!
عجـب! چه توصیه عجیبـی! بـرای اینها باید
سـنت انبیـا و مخصوصـا پیامبـر اعظـم را
بیـان کرد:

ثالث من سنن املرسلین العطر و أخذ الشعر
2
و كرثة الطروقة.
امام رضا  :سه چیز از اخالق پیامبران است:
عطر ،زدن مو ،زیادی رابطه جنسی (و ازدواج)

اتفاقـ ًا بایـد در خانـواده زیاد رابطه داشـت
و بیـرون آن هیـچ .ولـی توصیههـای غلط
جامعـه را برعکـس کرده اسـت!

الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،5ص373 :
وسائل الشیعة ،ج ،20ص15 :

استخدام
رسمی

سروش
لنــزور

(امام خامنهای)1396/05/12 ،

سه وظیفه اصلی دولت دوازدهم

دیگ آشپزخانه

درمحضراهلیبت

منبع :مؤسسه سیره علما
آیتاهلل شهید مدرس

کارمندان
دولت

متوقف شد!

کاریکـاتور این هفته:

