شیادیاران

ذکــر شـهادت
ِ

منبع :تارنمای راسخون
شهید مصطفی احمدی روشن

مـا مصطفـی را بـا حاجآقـا خوشـوقت آشـنا کردیـم ،ولـی خودش شـده بـود پایه
مجلـس حاجآقـا .یـک جلسـه کـه دور حاجآقـا جمع شـده
بودیـم ،مصطفـی پرسـید« :حاجآقـا ،یه ذکر بده شـهید
شیم » .
حاجآقـا گفـت« :شـما اول کارتـون رو تمـوم
کنیـد ،بیایـد بهتون میگـم چیـکار کنید تا
شـهید شید».
نمیدانـم ،شـاید همـان جملـهای کـه حاجآقا
گفت ،ذکر شـهادت بود .حتمـ ًا مصطفی کارش
را تمام کـرده بود...
ایام ویژه

 22دی ،توقیف دو شناور رزمی و بازداشت  ۱۰تفنگدار آمریکایی
در نزدیکی جزیره فارسی توسط سپاه پاسداران انقالب ( ۱۳۹۴ش)

الگویی برای مسئوالن

تفنگـداران آمریکایـی در حـال نزدیـک شـدن به مرزهـای آبی ایـران بودند و از
آن گذشـتند ،بیخبـر از آنکه دلیرمـردان ایرانی منتظر مقابله با آنها هسـتند .روحیه
و ایمـان دالوران سـپاهی کافـی بـود تـا دشـمن کـه از بهترین قـدرت فنی و
آمادگـی نظامـی برخـوردار بود ،خـود را ببازد .البتـه نظامیان دشـمن باید هم
بترسـند زیـرا ما خدا را داریـم و آنها ندارنـد .از گریه تفنگداران و درخواسـت
آمریـکا بـرای آزادی آنهـا و ذلتشـان در عرصـه بینالمللـی کـه بگذریـم ،واکنـش
سـربازان سـپاه بـرای مـا آموزنـده اسـت؛ اینقـدر آموزنده کـه رهبر انقلاب آن را
الگویـی بـرای مسـئوالن در همـه عرصههـای بینالمللی معرفـی میکند.

در مسری هبشت
ش

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

رهایی از مشکالت

حضرت رسول خدا به امیر مؤمنان
فرمود :هرگاه براى
تو امر دشوارى پیش آمد ،بگو:

اَللّ ُه َّم اِ ّن ا َْس َئل َُك ِب َح ِّق ُم َح َّم ٍد
َو ِ
آل ُم َح َّم ٍد اَنْ
ل َعىل ُم َح َّم ٍد َو ِ
آل ُم َح َّم ِد
ت َُص ِّ َ

خدایا به حق مح ّمد و آل مح ّمد از
تو میخواهم که
بر مح ّمد و آل مح ّمد درود فرستی

َو اَنْ تُ ْنجِ َینى ِم ْن ه َذا الْغ َِّم

و مرا از این اندوه نجات بخشى

مهسنگر

حالجنان
مفاتی 

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 :

هاشمی

«کسـانی کـه مسـئولین سیاسـت
هسـتند ،در همـ ه عرصههـای جهانی
همینجـور عمـل کننـد؛ مراقـب
تجـاوز دشـمن باشـند و ببیننـد کجا
تجـاوز میکند ،کجـا دارد از خطوط
تجـاوز میکنـد و باقـدرت جلویش
1
را بگیرنـد».

ممنون از مطالب خوبتون در مساجد اصفهان نصب
میکــنیم ولی جـای رفع شـبهه در مطالـبتون خـالیه
حتما یک صفحه را به رفع شبهه اختصاص دهید.
هفته

43

 43

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

قاعدهای که به آن ایمان نداریم
خمس پسانداز برای ازدواج یا مسکن
حماسهای از جنس کربال
ذکــ ِر شـهادت
سرمقاله
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بگویید رضاشاه برگردد!

آهای آقایی که از  ۷۸منتظر  ۸۸ماندی و حاال به  ۹۸نرسیده دنبال
آشوبهای خیابانی میگردی؛ شمایی که با من و امثال من به خیابانها میآیی
و تا من «مرگ بر گرانی» میگویم تو آن را به «مرگ بر دیکتاتور» تبدیل میکنی؛
عزیزی که وقتی من از «دولت» مینالم تو آن را به «رهبر» میزنی و وقتی درد
مملکت دارم سریع آن را به سوریه و لبنان و فلسطین میچسبانی؛ با تو هستم! بیا
با هم کاری کنیم که رضاخان برگردد!
آری؛ مگر تو نیستی که میگویی ما اشتباه کردیم که انقالب کردیم؟ مگر
تو نمیگویی که این حکومت یک رئیس جمهور سالم ندارد؟ بیا برگردیم به
دوران پهلوی .اصال هم مهم نیست که پهلوی خاک بحرین ایران تو را به چه
بهای اندکی فروخت و با چه میزان فروش نفت و جمعیتی مردم را در فقر نگه
داشت.
تو اگر از ثروتمندان چاق و چله باالشهر نیستی ،بیا و برای من بگو که اگر
پهلوی بود چه میکرد؟ اصال دقیقتر بپرسم ،اگر پهلوی بود ،آیا تو هم بودی یا
زیر چکمههای ارتش
آمریکـا لـه شـده
بودی؟

( .1امام خامنهای)1394/10/30 ،

احکام

اجوبةاالستفتائات آیت اهلل العظمی خامنهای ،سوال 861

بـه خیـال اینکـه پسانداز بـرای ازدواج یا تهیه مسـکن خمس نـدارد ،مبلغی را جمع
کرده است.
در حالـی کـه خمـس پسانـداز بـرای احتیاجـات
ضروری باید سـر سـال پرداخت شـود ،مگر آنکه
بخواهـد در چنـد روز بعد از سـال اسـتفاده کند.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم دی 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

خودکفایی در کاالهای اساسی()2

گندم سینوسی

تولیـد گنـدم بـرای ایرانیجماعت کار
سـختی نیست و کشـور ما استعداد کشت آن
را دارد .امـا هنـوز ما واردکننده گندم هسـتیم.

با وجـود اینکـه بیشـتر دولتهای
سـرکار آمـده جشـن خودکفایـی گنـدم
گرفتهانـد ،امـا عمال هیـچگاه ایـن اتفاق
نیفتاده اسـت .فقط در سـالهایی که جشن
خودکفایـی گرفتـه شـده ،واردات کاهـش
داشـته و دوبـاره پـس از مدتی از سـرگرفته
شـده اسـت .مثلا مـا در سـالهای ،84 ،83
 86و  90واردات گندممـان بـه چندصدهزار
تـن کاهـش داشـته امـا در سـالهای دیگـر
تجربـه واردات سـنگین گنـدم داشـتهایم!
مثلا در سـالهای  91و  93بـا ورود حـدود
هفـت میلیـون تن گندم به کشـور بـه اولین
واردکننـده گنـدم در جهـان تبدیل شـدیم!
بدتـر اینکـه مبـادی واردات گندم
مـا معمـوال کشـورهایی ماننـد کانـادا،
اسـترالیا ،فرانسـه و آلمـان هسـتند کـه
چندان دل خوشـی از جمهوری اسلامی
ندارنـد و بـا هـر بهانـهای ممکـن اسـت
ورود ایـن کاال را تحریـم یا متوقف کنند.

سال 1 3 9 6

خمس پسانداز برای ازدواج یا مسکن

اقتصادمقاومیت

بایـد برای این فرایند سینوسـی فکری
اساسی کرد.

خط تماس

ن
رما�ی زا� ز� ن�دگی ش�ه�د ظ
کا�می
ی
		
مؤلف :محمدرضا بایرامی
			
چاپ 1393
			
 252صفحه

نشر فاتحان
قطع رقعی
 12000تومان.

در محضر قرآن

تعصب کافرانه؛ آرامش مومنانه

آنهایـی که میگویند اسلام را در غرب دیدم
و مسـلمانانی را در شرق ،لطفا معیارهایشان را
مشـخص کننـد تا بفهمیم فقط نظـم خیابانها
و زیبایـی ظاهری آدمها را مالک قـرار دادهاند
یـا باطن انسـانها را هـم دیدهاند .البتـه ما ادعا
نمیکنیـم کـه در حـد اعالی اسلام هسـتیم
ولی آخـر ظاهربینی هم حـدی دارد!
از آن طـرف هـم اگـر ما ویژگی قلبـی مومنان
را نداشـته باشـیم ،دیگـر کالهمـان پس معرکه
اسـت! امـا ایـن ویژگیهای دوگانه چیسـت؟
تعصـب و آرامش:
إِ ْذ َج َع َل الَّذی َن کَ َف ُروا ف ی ُقلُو ِبه ُِم الْ َح ِم َّی َة
َح ِم َّی َةالْجا ِهلِ َّی ِة
َفأَنْ َز َل اللَّهُ َسکی َنتَهُ َعل ی َر ُسولِ ِه َو َعلَی الْ ُم ْؤ ِمنی َن َو
أَلْ َز َم ُه ْم کَلِ َم َة ال َّتقْوی
[یاد کن] هنگامی را که کافران دلهایشان را
تعصب و خشم شدید جاهلی پرکردند،
از ّ
پس خدا هم آرامشش را بر پیامبرش و
مؤمنان نازل کرد
و روح تقوا را مالزم آنان نمود.
راسـتی شـما چقـدر آرامـش داریـد؟ مسـائل
اقتصـادی و سیاسـی چقدر آرامش شـما را به
هـم میریـزد؟

سوره فتح ،آیه 26

مسجدنمـا را در

سینمامسجد؛ ابتکاری به یادماندنی

ما ورسانه

فرهنگسراها را که ساختند ،خواسته یا ناخواسته به جنگ مسجد رفتند .اگرچه
هر فرهنگسرایی احتماال نمازخانهای هم داشت ،ولی قرار بود کارکردهای مسجد
یکی یکی کم ،و به فرهنگسراها منتقل شود.
شاید اشکال اصلی از خود مساجد بود که نمیتوانستند همه نیازهای فرهنگی
مردم را رفع کنند .مسجدی که در زمان رسولاهلل محور حکومتداری و قضاوت
و اقتصاد و فرهنگ بود ،حاال به یک نمازخانه صرف تبدیل شده بود و فضا را
برای رقبا مهیا میکرد.
پس باید قضیه برعکس میشد و از کارکردهای ضروری به مسجد تراز
میرسیدیم .در دورهای که پیر و جوان سرگرم رسانهاند «سینمامسجد»
پیشنهاد خوبی بود که شاید جشنواره عمار کلید عملیاتیشدنش را زد.
در «سینمامسجد» باید بایستههای «سینما» و «مسجد» را لحاظ کرد .باید فیلمها
رنگ و بوی خدایی داشته باشد
و اگر ندارد ،با نقد و بررسی
خوب و بدش مشخص شود.
این گونه «فیلم بهتر» قابل
شناسایی خواهد بود و آینده
سینمای جامعه اسالمی رو به
روشنی میرود.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد.
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 

بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :حماس ــه خونی ــن ش ــهدای دانش ــجو در هوی ــزه و ش ــهادت دالورم ــردان
اس ــام و فرمان ــده آن ــان ش ــهید « َعلَمال ُه ــدی»  -روز ش ــهدای دانش ــجو -روز بس ــیج دانش ــجویی،
درگذش ــت مش ــكوك جهانپهل ــوان «غالمرض ــا تخت ــی» ،آغ ــاز عملی ــات ب ــزرگ كرب ــای  5در
شـــلمچه و شـــرق بصـــره ،قتـــل «میـــرزا محمدتقـــی خـــان امیرکبیـــر» در کاشـــان بـــه دســـتور
«ناصرالدینشـــاه قاجـــار» ،شـــهادت دانشـــمند جـــوان و مدیـــر توانمنـــد هســـتهای مصطفـــی
احمـــدی روشـــن ،توقیـــف دو شـــناور رزمـــی و بازداشـــت  ۱۰تفنگـــدار آمریکایـــی در نزدیکـــی
جزیـــره فارســـی توســـط ســـپاه پاســـداران انقـــاب ،قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

درمحضراهلیبت

(بیانات امام خامنهای در رابطه با حماسه خونین شهدای هویزه)1375/12/20 ،

حماسهای از جنس کربال

ایـن بیابانهـا را نیروهـاى متجـاوز پرکرده بودنـد ...نیروهاى مسـ ّلح و
سـازمانهای نظامـى مـا ،همـ ه تلاش خودشـان را بـراى دفع و سـرکوب
دشـمن مىکردنـد؛ امـا ایـن جوانـان بـا دسـتخالی بـه مقابلـه با دشـمن
مىرفتنـد .آن روز شـاید عـدّ ه ایـن جوانـان ،بیسـت ،سـى نفر بیشـتر
نبـود ...بـا دسـتخالی؛ امـا بـا دل اسـتوار از ایمـان و تـو ّکل بـه
پـروردگار ...آنگونـه کـه حسـینبنعلی؟ع؟  ،بـا جمـع معـدود ،در
مقابـل دریاى دشـمن ایسـتاد ،قلبـش نلرزید ،ارادهاش سسـت نشـد.
ایـن صحنههـاى زیبـا از جوانـان
رزمنده ،یک درس اسـت ...در
انقلاب هـم مـا با دسـتخالی
بـه میـدان آمدیـم؛ امـا بـا دلـى
سرشـار از ایمـان و عشـق،
بـا دسـتگاه ِ تـا دنـدان مسـ ّل ِح
دشـمن ،جنگیدیـم و بـر او
پیـروز شـدیم .البتـه ،مبـارزه
زحمـت دارد؛ امـا حـق بـر
باطـل ،پیـروز اسـت.
حکایت خوبان

سه امری که وسوسه شیطان را از بین میبرد

میگفت:
وقتـی بـه این سـه امر متخلق (آراسـته) شـدی ،وسوسـه شـیطانی در
تـو از بیـن میرود:
اول اینکه هرچه در دست توست ،ملک خودت ندانی.
دوم مدبـر امـور را خداونـد متعـال بدانی و اگـر عمل نیـک انجام
دادی ،از آن خـدا بدانـی.
سـوم اینکـه تمام اشـتغال خود
را در انجـام اوامـر و نواهـی
خـدا صـرف کنی.

خانواده مقاومتی ()22

وقتی از «رزق» حرف میزنیم ،دقیقا
از چه چیزی حرف میزنیم؟

بایـد قبـول کنیم کـه «رزق» بـا «ایمـان» رابطه
تنگاتنگـی دارد .وگرنـه هر پـول درآوردنی و
غـذا خوردنـی را رزق نمیگویند .چه بسـیار
خوردنهایـی که به کام انسـان زهر میشـود!
و چـه بسـیار تالشهـا که نتیج ه مالـی زیادی
ندارد و چه بسـیار کارهـای به ظاهر کوچکی
کـه رزق را دوچنـدان میکند.
جوانـی آمـد نـزد پیامبـر اعظـم و از وضـع
مالـی بدش شـکایت کـرد .حضـرت فرمود:
ازدواج کـن .جـوان گفـت :من حیـا میکنم
از ایـن کـه دوبـاره نـزد پیامبر بیایم .سـپس
مـرد دیگری آمـد و گفت :مـن دختر خوب
و زیبایـی دارم .پـس پیامبر جـوان را به عقد
دختـر درآورد و خـدا رزقـش را زیـاد کرد.
بـرای همیـن امـام صـادق
دیگـری فرمودنـد:

ال ِّرز ُْق َم َع ال ِّن َسا ِء َو الْ ِع َیالِ

رزق همراه زنان و خانواده است.
پـس وقتـی از رزق حـرف میزنیـم ،در واقـع
داریم از «خانواده»
و «ایمـان به خدا»
حـرف میزنیم!
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کاریکـاتور این هفته:

تلگـرام
صف مردم

سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

و مطالبهگران
منبع :تارنمای سیره علما
استاد بزرگ اخالق
آیتاهلل شیخ عبدالکریم حقشناس
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