
از دیار حبیب
من الغریب الی الحبیب

 سید مهدی شجاعی            نرش نیستان           قطع رقعی  

 ۷۲ صفحه            5500 تومان

ظ سرمقاله

ش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

دلهاوبذرها

وایبروحدتشکنان

بزرگترینامربهمعروفهاونهیازمنکرها

درجستجویشهادت



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

خطبه هـای پرشـور شـهید اشـرفی اصفهانی، در پیش بـرد انقـاب و ادامـه جنـگ 
تحمیلـی و دفاع مقـدس فوق العـاده مؤثـر بـود. وی عـاوه بر تشـویق جوانان در 
عزیمـت بـه جبهه هـای دفـاع مقـدس و دعـوت مـردم برای کمـک بـه جبهه ها، 
خـود نیـز عمـًا مدافـع و مجاهـد بود. ایشـان بـه رغم کهولـت، چندیـن بار در 

جبهه هـای نبـرد حاضـر شـد. وقتی می گفتند شـما جلوتـر نروید، 
چون ممکن اسـت دشـمن ببینـد و حادثه ای رخ دهـد، می فرمود: 

»خـون من کـه از خون ایـن بچه هـا باالتر نیسـت، بگذارید 
شـاید من هـم در جبهه ها شـهادت نصیبم گردد، شـاید 
آن چیـزی کـه سال هاسـت بـه دنبـال آن هسـتم، در 

جبهه هـا پیـدا کنم«.

بـه موجـب ایـن الیحـه شـرط اسـام و سـوگند بـه قـرآن از شـرایط 
انتخاب شـوندگان حـذف شـده بـود و بـه زنـان حـق رأی داده می شـد. 
برداشـت صاحب نظـران ایـن بـود که در جامعـه ای که مردان، حـق واقعی رأی 
نداشـتند، هـدف از تصویـب این الیحه حقـوق زنان نیسـت، بلکـه توطئه ای 
بـرای از بیـن بـردن عفـت عمومی و ترویج فسـاد و فحشـا در میان زنـان مدنظر 
اسـت. هم چنیـن ایـن الیحـه، حضور بهایی هـا را در صدر مناصـب حکومتی، 

قانونـی جلـوه می داد.
بـا آگاه شـدن علمـا از ایـن مصوبـه، مخالفت هـای صریحـی از جانـب آنـان بـه 
ویـژه حضرت امام خمینی اعام شـد. اسـداهلل علم، نخسـت وزیر شـاه، در ابتدا 

مخالفـان را تهدیـد کرد. اما سـرانجام زیر فشـار علما 
و مـردم مجبور شـد طی تلگرافـی خصوصی به علما 
و سـپس به صـورت علنی، الغای ایـن الیحه را اعام 
کند. این نخسـتین پیـروزی بزرگ مـردم و روحانیت 
بعـد از کودتـای 28 مـرداد بـود و نشـان داد کـه اگر 
مـردم و خواص در صحنه باشـند بـا نصرت خدا، 

پیروزی حتمی است.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم   مهر  1395

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 

الیحه ضد اسالمی انجمن های ایالتی و والیتی

Khamenei.ir پاسخ گویی حجت االسالم فالح زاده به سواالت شرعی مخاطبان در سایت

1۶ مهر- تصویب الیحه انجمن های ایالتی و والیتی در دولت اسداهلل علم )1341 ش(

احکام

عزاداری بدون برهنه شدن را اصًا قبول ندارد!

برهنه شدن در عزاداری ها )در صورتی که در معرض دید 
نامحرم نباشند( حرام نیست، اما به طور کلی برهنه نشدن 

بهتر است.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 29   
1 3 9 5 سال 

هفته  29
1 3 9 5 سال 

ــد  ــرم بدان ــش را نامح ــی مردم ــه دولت ــی ک وقت
ــی  ــا مخف ــام را از آنه ــی برج ــه مهم ــی ب و مذاکرات
کنــد، آن وقــت اســت کــه ملــت یــک روز از خــواب 
بیــدار می شــوند و میبیننــد دشــمن کــه تحریم هــا 
ــان را  ــم خودم ــان ه ــچ، خودم ــده، هی را برنچی

ــم! ــم کرده ای تحری
ماجــرا بــه زبــان ســاده ایــن اســت کــه کدخــدا 
ــای  ــد تحریم ه ــر می خواهی ــه اگ ــت گفت ــه دول ب
ــت از  ــد دس ــود، بای ــرف ش ــی برط ــی و بانک مال
حمایــت مالــی از تروریســم برداریــد. دولــت مــا هم 
گفتــه چــرا کــه نــه؟ مــا خودمــان قربانــی تروریســم 
هســتیم. آمریــکا هــم گفتــه اگــر راســت می گوییــد 
برویــد بــا FATF )کــه الکــی مثــًا کارش مبــارزه بــا 
پول شــویی اســت( هــم کاری کنیــد. مــا هــم گفتیــم 
ــا ایــن همــه ســازمان در حــال هــم کاری  مــا کــه ب
 FATF ــا ــه ب ــد ک ــم روش. بع ــن ه ــتیم، ای هس
هــم کار شــدیم، دانســتیم کــه ســپاه، حــزب اهلل، 
حمــاس و ... تروریســت هســتند و گروهــی مثل 
مجاهدیــن خلــق یــا کشــوری مثــل عربســتان، 

ــر! ــی حقوق بش حام
ایــن یعنــی فــروش نقــدی عــزت، 
ــور  ــت کش ــتقال و امنی اس
در برابــر خرید نســیه 
ــان! ــای خودم پول ه

درگوشی های
منسوب به رهبری

وقتی مردمی نامحرم باشند

در مسری هبشت

یک پیشنهاد برای شب اول محرم
از امام رضا ، چنین نقل شده است:

»وقتی محرم فرا می رسید، پدرم خندان 
دیده نمی شد، حزن و اندوه تا پایان دهه  
اول بر او غالب بود و روز عاشورا، روز 

حزن و مصیبت و گریه ایشان بود.«1
گاهی باید این سؤال را از خود 

بپرسیم که اهل بیت چه حقایقی 
می دیدند که با فرا رسیدن محرم حال 
و احوال شان دگرگون می شد؟ خوب 

است ما هم برای تمرین دیدن، به 
دستورالعمل اهل بیت برای شب 

اول محرم مراجعه کنیم.
• نماز: این شب چند نماز دارد مثًا 

یک نماز دورکعتی که در هر رکعت بعد 
از حمد، یازده مرتبه سوره  توحید 

خوانده می شود.
• احیای این 

شب.2
• نیایش و دعا.3

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. 

برهنه شدن در عزاداری   
یاررهمبان 

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

گفت: »رهبری به احمدی نژاد گفته است نیاید برای انتخابات«. 
گفت:  نیامده؟«  کجا می گویی؟ چرا اخبارش  گفتم: »از  با تعجب 
کنیم!« عصبانی  »گفته اند رسانه ای نشود، فقط سینه به سینه منتشر 
شدم. گفتم: »خب این جوری هر خبر دیگری را هم می توان ساخت 

و با همین استدالل شایعه اش کرد. این هم شد حرف؟«

که ما هنوز فرق »رهبری« را با »حضرت آقا«  مسئله این است 
نفهمیده ایم. »حضرت آقا« را خیلی ها قبول دارند، ولی »رهبری« را 
نه. اگر »رهبری« را شناخته بودند، می فهمیدند که نباید به گفته های 
که آقا با  کنند. بحث سر این نیست  خصوصی »حضرت آقا« استناد 
فالنی صحبت کرده یا نه، بحث سر این است که تو باید سیره ایشان 

را بفهمی نه این که منتظر درگوشی ها 
راهبری جامعه  برای  باشی!»رهبری« 
و  می گوید  را  کلیات  اسالمی، 

مصداق را به من و تو می سپارد. 
حاال هر چه قدر می خواهی 
برو دنبال درگوشی هایی که 
آقا«  »حضرت  از  آن  و  این 

والیتی،  اهل  اگر  می کنند.  نقل 
»رهبری« را دریاب!

در جستجوی شهادت

منبع:  پایگاه اطاع رساني حوزه
12 مهرماه 1361 - شهادت عالم مجاهد »عطاءاهلل اشرفی 
اصفهانی« پنجمین شهید محراب در باختران 

تمریِن دیدن

1.وسائل الشیعه، ج 5، 

ص 394،حدیث 8.

2.مصباح املتهجد، ص 783.

3.بحاراالنوار، ج 98، ص 324.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
  وای بر وحدت شکنان
خودی های اهل بیت )12(

معلـوم نیسـت بعضی هـا امـام حسـین  
را دوسـت دارنـد یـا سـینه زنی را؟ چـون 
حسـین  امـام  بـرای  سـینه زنی  وقتـی  تـا 
باشـد، ارزش دارد ولـی اگـر در مقابل اهداف 
و حرف هـای امـام باشـد، دیگـر چـه فایده ای 

می توانـد داشـته باشـد؟
حـاال بعضی هـا هسـتند کـه خیلـی ادعای 
کـه  جـا  هـر  و  دارنـد  بـودن  اهل بیتـی 
بـه  عشـق  فریـاد  جـای  بـه  می رونـد، 
امام شـان، شـروع می کننـد بـه بقیـه ناسـزا 
گفتـن! بـه محـض این کـه می گویی کارشـان 
اشـتباه اسـت، یکی دوتـا روایـت می آورند که 
حـرف تـو را نقض کنند؛ در حالـی که ما ده ها 
و شـاید صدهـا روایت داریم کـه صراحتًا این 

افـراد را از اهل بیـت جـدا می دانـد:  
لَْیَس  ِمنَّا َمنْ  لَْم یَلْزَِم التَِّقیََّة، َو یصوننا ]یَُصنَّا[

َعْن َسِفلَِة الرَِّعیَِّة. 

امـام صادق : از ما نیسـت کسـی 
کـه خـودش را بـه تقیـه ملـزم 
)اهل بیـت(  مـا  و  نکنـد 
پسـت  انسـان های  از  را 

نکند. حفـظ 
حـاال ببین کـه در این محرم 
می کنـی،  عـزاداری  چگونـه 
بـرای اهل بیـت یا علیـه آنان؟

بزرگ ترین امربه معروف ها 
و نهی ازمنکر ها

دل ها و بذر ها
 

زمین های آماده کشت را دیده ای؟ هر دانه و بذری بکاری، با کیفیت 
بهتر برداشت می کنی.

دل  انسان هم مثل زمین های کشت است که می توانی در آن سرمایه گذاری کنی. 
هر چه کم تر در  آن کشت شده باشد، آماده تر است مثل دلِ  کودکان. اگر در آن 
بذرِ محبت اهل بیت بکاری، بهترین محصول را برداشت می کنی. ولی اگر 
خدای ناکرده، دشمن تان با همین رسانه های موجود، بذر هایش را بکارد، زمینی 

می شود با کلی علف هرز! اصاح آن هم سخت تر می شود.

عالـم  از  نقطـه ای  هـر  در  مؤمنـان  همـه   یعنـی  امربه معـروف 
کـه هسـتند، موّظفنـد جامعـه را به سـمت نیکـی، به سـمت معـروف، 
به سـمت همـه  کارهـای نیکـو حرکت دهنـد؛ و نهی ازمنکـر یعنی همه 

بدارنـد. پلشـتی ها دور  از  از پسـتی ها،  از بدی هـا،  را 
مهم تریـن قلـم امربه معـروف و نهی ازمنکـر عبـارت اسـت 
از امـر بـه بزرگ تریـن معروف هـا و نهـی از بزرگ تریـن منکرهـا. 
بزرگ تریـن معروف هـا در درجـه  اّول عبـارت اسـت از ایجـاد نظـام 
اسـامی و حفظ نظام اسـامی... معروفی باالتر از ایجاد نظام اسـامی 
و حفـظ نظـام اسـامی نداریم؛ هر کسـی کـه در این راه تـاش کند، 
آمـر به معروف اسـت؛ حفـظ عّزت و آبـروی مّلت 
ایـران، بزرگ تریـن معـروف اسـت... معروف ها 
سـامت  فرهنـگ،  اعتـای  هسـتند:  این هـا 

محیـط اخاقـی، سـامت محیـط خانوادگی... 
از  اسـت  عبـارت  هـم  این هـا  نقطه  مقابـل 
منکرهـا. ابتـذال اخاقـی منکـر اسـت، 
کمـک بـه دشـمنان اسـام منکـر اسـت، 
تضعیـف نظـام اسـامی منکر اسـت...

 مگر روحانی، بچه بغل می کند؟!
کارهــای  می کــرد  ســعی  حتّی االمــکان  زندگــی شــخصی  در 

شخصی خود را انجام دهد و افراد خانواده را به زحمت نیندازد. 
ــود، یکــی از  ــان فرزندشــان را بغــل گرفته ب ــه در خیاب ــک روز ک ی

آشــنایان، او را دیــد و گفــت: چــرا شــما بچــه را بغــل 
کرده اید؟ مگر روحانی بچه بغل می کند؟

ــش از  ــی بی ــك روحان ــت: ی ــواب گف در ج
هرکــس بایــد در امــور خانــواده، یــاری 

کند.«

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1395/06/12

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــد طــرح  مناســبتی ای ــد چن ــن بخــش مــی توانی • در ای
ــای امربه معــروف و نهــی  ــه احی ــا موضوعــات: آغــاز هفت در تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی ب
از منكــر)اول محــرم(،  شــهادت عالــم مجاهــد »عطــاءاهلل اشــرفی اصفهانــی« پنجمیــن شــهید محــراب 
در باختــران )1361 ش(، روز جهانــی ســال مندان، فرارســیدن مــاه سرشــار از شــور و شــعور حســینی؛ 

محــرم قــرار گرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته:
 این شجره ملعونه دهان ها را با پول می بندد

وقتـی حـق و باطـل در مقابل هـم قرار 
می گیرنـد، نتیجـه معلوم اسـت: پیروزی 
حـق. امـا ظاهربین هـا نمی تواننـد باور 
کننـد و هـر کاری کـه بکنی، بـاز هم همه 
چیـز را بـا مـال و منـال دنیـا می سـنجند. 
امـام  داد.  رخ  کربـا  در  اتفـاق  همیـن 
حسـین به عنـوان مظهر حـق در مقابل 
یزیدیـاِن باطـل قـرار گرفتـه و ایـن دقیقـًا 

تقابـل دنیـا و آخرت اسـت.
حـاال اهـل دنیـا و اهـل ظاهـر، حکـم 
می کننـد بـه پیـروزِی باطل. امـا حقیقت 
ایـن اسـت کـه این هـا در همیـن دنیـا 
کـه  عذابـی  شـده اند؛  عـذاب  گرفتـار 
ظاهـرش نعمت اسـت و باطنـش گناه های 
بیش تر... شـاید به همین دلیل اسـت که در 
کربـا، سیدالشـهدا ایـن آیـه را می خوانند:

لَُهـْم َخْیـٌر  ـا مُنْلـی   أمَنَّ الَّذیـَن کََفـُروا  یَْحَسـَنَّ  َو ال 

إِْثـاً  لَِیـزْداُدوا  لَُهـْم  مُنْلـی   ـا  إمِنَّ ِلَنُْفِسـِهْم 

و نبایـد کسـانی کـه کافـر 
کننـد  تصـور  شـده اند 
اینکـه بـه ایشـان مهلت 
می دهیـم بـرای آنـان 
نیکوسـت، مـا فقط به 
می دهیم  مهلت  ایشـان 
]خـود[  گنـاه  بـر  تـا 

بیفزاینـد.
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راوی:  آیت اهلل نجومی
براساس: پایگاه اطاع رسانی حوزه

15 مهرماه 1380 - رحلت فقیه مجاهد آیت اهللَّ 
»مجتبی حاج آخوند« روحانی شهیر کرمانشاه 

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون 
عکـس بگیــــریـــد

 و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی 
مســـــجد بـــــه 
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بفرستید تا بقیه هم ببینند.


