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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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یادیاران

ایام ویژه

هـر شـب در تهـران تظاهرات بـود. اعتصابـات و درگیری ها همه چیـز را به هم 
بود... ریخته 

بـا چنـد تـا از بچه های انقالبی مسـجد آشـنا شـده بـود. حضور شـاهرخ با آن 
قـد و هیـکل و قـد، قوت قلبی بـرای دوسـتانش بود.

البتـه شـاهرخ از قبل هـم میانه خوبی بـا شـاه و درباری ها نداشـت. بارها دیده 
بـودم که به شـاه و خاندان سـلطنت فحـش می داد.

ارادت شـاهرخ بـه امـام تـا آن جـا رسـید کـه در همـان ایـام قبـل از انقـالب 
سـینه اش را خال کوبـی کـرده بـود. روی آن هم نوشـته بود: خمینی، فدایت شـوم!

قـرار بـود نیکسـون معاون رئیس جمهـور آمریکا به ایـران بیاید تا نتایـج »پیروزی 
سیاسـی امیدبخشـی را که در ایران نصیب قوای طرفدار تثبیت اوضاع و قوای آزادی 
شـده اسـت« )بخوانیـد کودتـای آمریکایـی 28 مـرداد( ببیند. در مقابل، دانشـجویان 
مبـارز دانشـگاه نیـز تصمیـم گرفتنـد کـه در فضـای حکومـت نظامـی بعد از 
کودتای سـیاه، هنگام ورود نیکسـون، نفرت و انزجار خود را به دسـتگاه کودتا 
نشـان دهنـد. ناگهـان تجدیدرابطـه با انگلسـتان هم رسـماً اعالم شـد! از همان 
روز یعنـی ۱۴ آذر تظاهراتـی در گوشـه وکنار بـه وقـوع پیوسـت که عده ای دسـتگیر 
شـدند. این وضع در روز ۱5 آذر هم ادامه داشـت. صبح شـانزده آذر، هنگام ورود به 
دانشـگاه، دانشجویان متوجه تجهیزات فوق العاده سـربازان و اوضاع غیرعادی اطراف 
دانشـگاه شـدند. با ورود بدون اجـازه نظامیان به 
کالس درس و دسـتگیری دو دانشـجو، 
دانشـکده فنـی بـه هـم می ریـزد... در 
ایـن میـان سـه دانشـجو بـه نام هـای 
قندچـی و بزرگ نیـا و شـریعت رضوی 

به شـهادت می رسـند. 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  سوم  آذر  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 

۱۶ آذر ۱۳۳۲

 )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤاالت جدید بخش اجاره(

۱۶ آذر ۱۳۳۲- شهادت دانشجویان ایرانی در اعتراض ضدآمریکایی

احکام

قبل از پایان مدت اجاره، مستأجر خانه را تخلیه می کند 
و حاضر نیست باقی مبلغ اجاره را بپردازد. 

اگر نتواند صاحب خانه را راضی کند، طبق قرارداد باید 
اجاره را پرداخت نماید.

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

هفته 38   
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هفته  38
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از زمانی که پای اولین خواستگار به خانه 
دختردارها باز می شود، تمام هم وغم والدین این 
ماشین لباسشویی  و  یخچال  فالن  که  می شود 
خارجی، بهمان سرویس خواب و مبلمان معروف 
را بخرند تا دخترشان پیش در و همسایه و فک و 
فامیل، سرافکنده نشود. گویی شخصیت انسان ها به 
میزان ولخرجی شان بستگی دارد. کاالهای ایرانی هم 
که این وسط افت کالس می آورند و به درد پز دادن 

نمی خورند.
جهیزیه های امروزی پر است از خرج های 
انداختن  تأخیر  به  تنها کاربردشان  اضافی که 
تمام وسایل  باید  راستی چرا  به  است.  ازدواج 
جهیزیه »ِست!« باشند؟ و یا چرا اول زندگی نباید 
هیچ  کم و کسری در زندگی وجود داشته باشد؟ اگر 
اول زندگی ماکروفر، همزن، ماشین ظرفشویی و 
حتی وسائل مهم تری مثل تلویزیون، مبل، تخت، 

میز و... نباشند، چه اتفاق فاجعه باری می افتد؟
خوش بختی  لگن  و  آفتابه  نه  بدانیم  باید 
می آورد و نه قضاوت های گاه و بی گاه مردم. این، 
ازدواج پایدار و تشکیل یک خانواده سالم است 
که آینده دختران و پسران کشورمان را می سازد. 

در آرزوی »قوه فرهنگیه«
جهیزیه به سبک اقتصاد مقاومتی

در مسری هبشت

چون  می فرماید  قمی  عباس  شیخ 
حضرت  امامت  اول  روز  روز،  این 
صاحب الزمان است، سبب مزید 
شرافتش خواهد بود. گفته اند در این 

روز مستحب است:
اطعام نمودن برادران مؤمن،

 و خشنود کردن ایشان، 
و توسعه دادن در نفقه بر اهل و عیال، 

و پوشیدن جامه های نو، 
و شکر و عبادت 

حق تعالی

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. 

  مورچه سلیمان
خدا به شما اخالص.سالمتی.برکت بیشتر عنایت کنه 
وبفضل خدا از شر شیاطین انسی و جنی در امان باشید.

اگر زحمت نیست لطفا روی موضوعات مطرح در 
اخالق اسالمی به طور خاص هم کار کنید .

تخلیه قبل از موعد

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

این  را که چرا ما سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه داریم و تعداد قوا 
بیش تر یا کم تر نیست، باید اهل فن توضیح دهند. ولی معلوم است که 
حداقل دو موضوع »فرهنگ« و »قدرت نظامی« نیز باید به صورت 

محورهای مستقل دوشادوش دیگر قوا مورد توجه قرار بگیرند. 
در مورد قوای نظامی خیال مان راحت است چرا که پیش رفت 
باقی  تردید  جای  سی واندی سال  این  در  خیره کننده اش  و  محسوس 
نمی گذارد. اما در مورد فرهنگ اوضاع چگونه است؟ چه کسی متولی 
است که شاید  فرهنگی«  انقالب  عالی  »شورای  است؟ جواب  آن 

بتوان آن را »قوه ثقافیه« یا فرهنگیه نامید!
رئیسش،  است.  شده  حساب  خیلی  هم  شورا  این  ماهیت 
رئیس جمهور است تا گیر اجرایی نداشته باشد و ماهیتش شورایی است 
چرا که فرهنگ جز با نمایندگان مختلِف مردمِ متفاوت تأمین نمی شود. 
اما انگار این جا جای یک چیز خالی است و آن باورِ اعضای شوراست. 
انگار همه اهمیت این شورا را می دانند جز خود اعضایش وگرنه باید 
مثل قوای نظامی شاهد پیشرفت حیرت انگیز فرهنگ در این سال ها 

می بودیم. 

۹ ربیع االولاز کاباره پل کارون تا نهرهای بهشتی

۱۷ آذر ۱۳5۹- شهادت شاهرخ ضرغام 
)کتاب حر انقالب اسالمی(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 خودی های اهل بیت )۲0(

پیشنهادی برای دشمنان وحدت
افـراد  معمـوالً  طوالنـی،  صف هـای  در 
خوش ذوقـی هسـتند کـه از مـردم صلـوات 
می گیرنـد. در این میانه اندک افراد کج سـلیقه 
و بعضاً معارضی هسـتند که به جای صلوات 
لعـن می فرسـتند. اصـل لعـن کـه جـزو 
دیـن ماسـت امـا مشـکل آن ها این اسـت 
کـه از همـه لعن هـا، توهین به مقدسـات 

اهل سـنت را یـاد گرفته انـد. 
تجربـه نشـان داده حـرف زدن بـا این هـا 
خیلـی فایده نـدارد و هر چه بگویـی جوابی 
برای خودشـان می دهنـد. برای همیـن صرفًا 
بـه این گونـه افراد یـک پیشـنهاد داریـم: اگر 
هـم دوسـت دارید زیاد لعن بفرسـتید، قبلش 
بـرای ظهـور امـام زمـان دعـا کنید. 
چـون بعـد از ظهـور، همـه چیـز روشـن 

می شـود.
حاال که این پیشنهاد را شنیدید، این 

روایت را گوش دهید: 

َفَمْن تَرََك التَِّقیََّة َقْبَل ُخُروجِ َقاِئَِنا 

َفلَْیَس  ِمنَّا 

امام رضا هر کس تقیه 
را قبل از قیام قائم ما 
ترک نماید، از ما نیست.

شبکه عظیم تبلیغاتی

بعضی ها کاًل دنبال سخت ترین کارها می روند، چون می دانند که بزرگی 
وقتی  می دانند  خداست. خوب  راه  در  سختی ها  همین  تحمل  به  انسان ها 
خدا بخواهد، مهم ترین و سخت ترین کار ها و مأموریت هایش را از طریق 

بندگانش انجام دهد، پاِی پای کار ترین دوستانش را وسط می کشد.
کسانی که به فکر سخت ترین کارها برای خدا هستند، همیشه خیلی از 
بقیه جلو تر هستند. مثل کسانی که نماز جماعت صبح را به جماعت و با 
شور و حال بر گزار می کنند انگار که نه انگار اول 
نماز  و  صبح  نماز  بین  برای شان  است!  صبح 

ظهر فرقی نیست... 

حضـرت عسـکری در همان شـهر سـامرا، که در واقـع مثل یک 
پـادگان بود توانسـته بودنـد با یک شـبکه عظیم تبلیغاتـی و تعلیماتی 
ایـن همـه ارتباطات را با سرتاسـر دنیای اسـالم تنظیم کننـد. فقط این 
نبـود که مسـائل نمـاز و روزه یا طهارت و نجاسـات را جـواب بدهند؛ در 
موضـع »امـام« بـا همان معنای اسـالمِی خـودش  قـرار می گرفتند و با 

مـردم حـرف می زدند.۱
ایـن انسـان بـزرگ، ایـن شـخصیت باشـکوه، وقتی به شـهادت رسـید، 
فقط بیسـت و هشـت سـال داشـت. در تاریخ پرافتخار شـیعه، این نمونه ها 
را کـم نداریـم. پـدر امـام زمـان عزیـز مـا بـا آن همـه فضیلـت، بـا آن همه 

مقامـات، بـا آن همـه کرامـات، وقتـی با سـم 
و جنایـت دشـمنان از دنیـا رفـت، فقط 

بیسـت و هشت سـال داشت؛ این 
می شـود الگـو؛ جوان احسـاس 
می کنـد یـک نمونـه  عالـی در 

مقابل چشـم دارد.2

 ما کهنه پرست هستیم؟!
باخبــر شــدیم آیــت اهلل گلپایگانــی قصــد صحبــت کــردن در مســجد اعظم 
دارنــد. طــالب و فضــالی بســیاری در درس ایشــان حضــور یافتند. ایشــان 
ضمــن محکــوم کــردن جشــن های دو هــزار و پانصدســاله شــاه ملعــون 

خطــاب بــه رژیــم و برگزارکننــدگان آن جشــن کذائــی، فرمودنــد:
شــما مــا روحانیــون را بــه خاطــر این کــه پیامبــر اســالم در چهــارده قــرن 

قبــل زندگــی می کــرد و مــا اکنــون از ایشــان پیــروی 
می کنیــم، مرتجــع و کهنه پرســت می خوانیــد، 
ــر(  ــورش کبی ــردی )ک ــور از ف ــما چه ط ــس ش پ
ــال  ــه 25۰۰ س ــد ک ــد و افتخــار می کنی دم می زنی
ــن حــال خــود را  ــل می زیســته اســت، در عی قب

روشــن فکر و متمــدن می دانیــد. راســتی 
ــما  ــا؟! ش ــا م ــتید ی ــع هس ــما مرتج ش

کهنه پرســت هســتید یــا مــا )شــما 
ــا(؟! ــا م ــتید ی ــت هس مرده پرس

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــد  ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای
طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را 
مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 
  masjednama.ir تارنمــای  در 
پوســترهایی با موضوعات:شــهادت 
ــان احمــد کشــوری،  ســرتیپ خلب
ــه  ــرض ب کشــتار دانشــجویان معت
ــگاه  ــان در دانش ــور آمریكائی حض
ــهادت  ــجو ، ش ــران - روز دانش ته
امــام حســن عســكری قــرار 

ــه اســت. گرفت

کاریکاتور این هفته: 

اگر دهقان فداکا مثل وزیر فکر می کرد...

بـه مناسـبت روز خروج پیامبـر اعظم از 
غـار و حرکت به سـوی مدینه در سـال 

یک هجـری قمری
داسـتان هجرت پیامبـر اعظم کاًل عجیب 
کـه  آن  آغـاز  از  اسـت.  هیجان انگیـز  و 
امیرالمؤمنیـن در جای پیامبـر خوابیدند، تا 
پنهـان شـدن در غـار و النـه کـردن کبوتر 
و خانـه  سـاختن عنکبـوت. امـا از همـه 
این هـا مهم تـر آن اسـت کـه همـراهِ پیامبر 
در غـار بـه خـود لرزیـد و پیامبـر بـا یک 

جملـه طالیـی او را کمـک کرد:

 ال تَْحزَْن إِنَّ اللََّه َمَعنا

 اندوه مدار که خدا با ماست.
جالب تـر از ایـن جملـه پیامبـر، ثمـره آن 
اسـت کـه خـدا بالفاصلـه آرامـش خاص 
خـودش را بـر قلـب ایشـان قـرار داد و 

کمکـی عجیـب کـرد:
 َفأَنَْزَل اللَُّه َسکیَنَتُه َعلَْیِه َو أَیََّدُه ِبُجُنوٍد

 لَْم تََرْوها

پـس خـدا آرامـش خـود را بـر او فرو 
فرسـتاد و او را بـا سـپاهیانی کـه

 آن ها را نمی دیدید، تأیید کرد.
این قـدر  دولت مردان مـان  و  مـا  کاش 
ایمان داشـتیم کـه در مقابـل تهدیدهای 

بگوییـم:  دشـمن 
ماسـت.«  با  »خـدا 

و آن وقـت نتیجـه را 
می سـپردیم. او  بـه 

در محضر اهل یبت؟عهم؟
پای پای کارترین هادرس داستان غار

سوره توبه، آیه 40
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