
توجیه ها و بهانه هایی برای با 
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توجیه المسائل کربال
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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:

سردردیادرِدسر،مسئلهایناست!

افبرخدایناتوان!

چهقدرخوباستکههیئتهااینطورباشند

انشاءاهللخمینیزندهبماند



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

وارد حیـاط مدرسـه شـدم. بـوی باروت شـدید می آمد. داخل سـاختمان دیدم 
قتـل گاه روز عاشـورا اسـت. همین طـور بچه هـا در 

خـون خودشـان می غلتنـد. اسـلحه ام را برداشـتم 
آمـدم بیـرون. شـهید جهـان آرا تـازه رسـیده بود. 

گفتـم: همـه بچه هـا را از دسـت دادیم!
درحالی کـه شـدیداً متأثـر شـده بود، مثـل کوه، 
اسـتوار و مصمـم گفـت: اگر بچه هـا را دادیم 
امـا امـام را داریـم، ان شـاءاهلل امـام خمینـی 

باشـد. زنده 

نیـروی زمینـی ارتـش عـراق در حـال پیـش روی بـود و خـود را بـه حمیدیه 
رسـانده بـود. اهـواز مـورد تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه بـود. اگـر دشـمن در این 
حملـه موفـق می شـد، زنـگ سـقوط اهـواز بـه صـدا در می آمـد. ایـن خبـر بـه 
گـوش »ولـی معظـم فقیه« می رسـد. امـام روح اهلل می فرمایند: »مگـر جوانان اهواز 

مرده انـد؟«
همیـن جملـه کفایـت می کرد تا شـاگردان مدرسـه عشـق بـه خود آینـد. علی 

غیـور اصلی، مسـئول آموزش سـپاه اهـواز فرمان دهـی جمع ۲۸ 
نفـره جوانـان را بـه عهـده می گیـرد. او یـک ارتشـی مؤمـن 

بـود کـه قبـل انقـاب، حکـم اعدامـش هـم صـادر شـده 
بـود! بـا تدبیـر و طـرح نظامـی او و ایمـان و اخاص 

رزمنـدگان، همـان گـروه کم جمعیـت  می توانند بر 
لشـکر عظیـم دشـمن غلبه کننـد و ترسـی که خدا 

در دل دشـمن انداخـت، باعـث شـد از حمیدیـه و 
سوسـنگرد و بسـتان تـا چذابـه عقب نشـینی کنند.

فرمان »ولی« چه کارها که نمی کند!

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول  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 

مگرجواناناهوازمردهاند؟!

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش احیای مناسبت های مذهبی و ملی

9 مهر 1359 - عملیات شهید غیور اصلی

احکام

دشمنان، شیعه را به خاطر قمه زنی به سخره می گیرند و شیعیان را خشن ترین قوم روی 
زمین معرفی می کنند که حتی به خودشان هم 

رحم نمی کنند.

برای همین، باید از قمه زدن حتی در خفا نیز پرهیز کرد.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 28   
1 3 9 5 سال 

هفته  28
1 3 9 5 سال 

جوان است دیگر. دوست دارد رشد کند. 
دوست دارد همه را از نیروی درونی اش باخبر 
کند. اما حاال پس از این همه سال تحصیل و 
نمی شود.  پیدا  او  شأن  درخور  کاری  تحقیق، 
اعتماد الزم را  او  به  مسئوالن کشورش هنوز 
ندارند. ناچار برای ادامه تحصیل یا پیدا کردن 
شغل به خارج مهاجرت می کند. او حتی حاضر 
است بعد از فراغت از تحصیل و فراهم شدن 
قرار  ظاهراً  اما  برگردد.  کشورش  به  شرایط 

نیست کسی به او بها بدهد.
دالر  میلیون  یک  نخبه  هر  تربیت  هزینه 
 180 تا   150 ساالنه  خروج  معنای  است. 
هزار نخبه از ایران، ضرر 150 تا 180 میلیارد 
نخست وزیر  آن وقت  است.  سال  در  دالری 
را ۲5  ما  ایران  که دولت  اعام می کند  کانادا 

سال پیش رفت داده است!
تجربه به ما ثابت کرده است که اعتماد بر 
مغزهای جوان ایرانی خیلی بیش تر از اعتماد 

به دولت های غربی جواب می دهد.

بهجوانایرانیاعتمادکنپروژهموفقبیاعتمادسازی

در مسری هبشت

امـام  حضـرت  از  کـه  مباهلـه  دعـاى 

اسـت و در مفاتیح الجنـان بـه  صادق

صـورت کامـل آمده، این گونه شـروع 

کـه: می شـود 

اَللُّهمَّ اِّن اَْسَئلَُک ِمْن بَهاَّئَِک ِباَبْهاُه

... وَکُلُّ بَهاَّئَِک بَِهىُّ

خدایا از تو می خواهم 
از درخشنده ترین مراتب 

درخشندگی ات و همه مراتب آن 
درخشنده است...

با حال و هوای معنوی بخوانید. محرم 
نزدیک است.

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. 

مراسمقمهزنی  

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

در جام جهانی 1994، مدافع تیم فوتبال کلمبیا به خودشان گل زد. 
اندکی بعد، با 1۲ گلوله یک کلمبیایی کشته شد. این یعنی در آن جا نتیجه 

گل به خودی- حتی اگر سهوی باشد- مرگ است!
حاال در جهموری اسامی دائم داریم اخبار گل به خودی می شنویم. 
از اختاس های غیرقانونی تا حقوق های نجومِی به ظاهر قانونی. اضافه کنید 
اشتباه های  از  به خودی ها زیر سؤال رفتن دستگاه قضا را.  این گل  به 

قاضی ها تا تبلیغات منفی دشمن علیه قوه قضائیه.
قضیه بودار است. تا چهار پنج سال پیش اوضاع این قدر وخیم 
نبود، اگرچه ازنظر اقتصادی شرایط خیلی خوبی نداشتیم. به نظر می آید 
که برخی دارند موش می دوانند. این یعنی گل به خودی هایی که خیلی 

هم سهوی نیست؛ و جزای گل به خودی هم که معلوم است!
انگار بعضی ها که تصدی بعضی امور را دارند، نه برای آن امور 
ارزشی قائل اند، نه برای آبروی نظام. آن ها آمده اند که آبی بریزند به 
روی آبرو ها و این در پروژه  بی اعتمادسازی خودش را نشان می دهد.

انشاءاهللخمینیزندهبماند

محمد نورانی
منبع: سایت شهید آوینی

دعایروزمباهله



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
افبرخدایناتوان!
خودیهایاهلبیت)11(

سفید  را  خود  ریش  کامی ها  و  فاسفه 
می کنند تا در بحث های شان اثبات کنند خدا 
خیلی بزرگ است. آن وقت در عمل می بینی 
به  را  خدا  گروهی  هواداران شان  بین  از  که 
بت ها و سنگ ها محدود کرده اند و گروهی 
دیگر برای خدا فرزند قائل شده اند و او را به 
صلیب کشیده اند! ما هم که در نظر ادعای 
بزنگاه ها  در  هم چنان  می کنیم،  توحید 
طوری با خدا حرف می زنیم که انگار یکی 

است مثل خودمان.
مثًا وقتی مریض می شویم، شفا را از دکتر 
می خواهیم و در مواقع کم پولی، دست مان را 
پیش این وآن دراز می کنیم. اگرچه توجیه ها 
این  اعتقادمان  درواقع  برای خودمان،  داریم 
است.  گذاشته  کم  ما  برای  خدا  که  است 
را  خدا  به نوعی  هم  ما  که  است  این گونه 
محدود می کنیم و از خودی های اهل بیت 

دور می شویم. چراکه خودشان فرموده اند:
لَْیَس  ِمنَّا َمنْ  زََعَم أَنَّ اللََّه ِجْسٌم، نَْحُن ِمْنُه ِبرَاٌء 

نَْیا َو اْلِخرَة  ِفی الدُّ

از ما نیست کسی که گمان کند خدا جسم 
است. ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم.

چه قدر خوب است که  
هیئت ها  این طور باشند

سردردیادرِدسر،مسئلهایناست!

ــر شــما اســت، از ایــن نعمــت  ــه شــما از نعمت هــای خــدا ب »نیــاز مــردم ب
افســرده و بیــزار نباشــید.« بعضی هــا خیلــی از دردســر می ترســند. بعضی هــا 
هــم سرشــان بــرای ایــن دردِ ســر ها درد می کنــد؛ »دردِســر«. حــال برعکــس 
بخوانیــد: »ســر درد!« بســتگی بــه شــما دارد بــه ایــن کلمــه چگونــه نــگاه کنیم. 
ــه مشــکل و نقمــت اســت از خــدا،  ــه منزل ــه این هــا ب ــان ب اگــر نگاه ت
ــوض  ــان را ع ــر نگاه م ــی اگ ــر! ول ــود دردس ــورت می ش ــن ص در ای
ــدا  ــای خ ــا و فرصت ه ــی از نعمت ه ــردم را یک ــکالت م ــم و مش کنی
ــم، آن وقــت می شــود »ســردرد«، همیشــه  ــدگان خاصــش ببینی ــرای بن ب

ســردردها بــد نیســتند!
          شــما اهل کدام هســتید »ســردرد« یا »درد سر«؟     

چه قـدر خوب اسـت کـه در محافـل هیئت هـا، به مسـئله قرآن 
اهتمـام ورزیـده بشـود؛ چه قدر خوب اسـت کـه در ایـن نوحه خوانی ها 
مضامیـن اسـامی، مضامیـن انقابـی، مضامیـن قرآنـی گنجانـده بشـود... 
یک وقـت هسـت که شـما در همیـن مطلبی که ]عـزادار[ تکـرار می کند و 
حرفـی کـه ]بـا آن[ سـینه می زنـد، با زبـان نوحـه و با زبان شـعر، یک 
مسـئله روز، یـک مسـئله انقالبی، یک مسـئله اسـالمی، یـک معرفت 

قرآنـی را می گنجانیـد؛ او وقتـی تکـرار می کند، در 
ذهـن او ملکـه می شـود؛ ایـن خیلـی بـاارزش 
اسـت، کاری اسـت که هیچکـس دیگر غیر از 
شـما نمی توانـد ایـن کار را بکنـد؛ یعنی هیچ 
رسـانه ای واقعـًا قـادر نیسـت کـه اینجـور 

معـارف الهـی را بـا جسـم و جـان و 
و  عقـل  و  احسـاس  و  روح  و  فکـر 
ماننـد این هـا آمیختـه کنـد. لـذا کار 

کار مهّمـی اسـت، کار بزرگی اسـت.

عهدپاِبِرهنگی
او هـر هفتـه بعـد از انقـاب در گرمـا و سـرما بـه ماقـات امـام خمینی 

می رفـت و ایـن ماقـات هیچ موقع قطع نشـد. ایشـان بـا این که 
نماینـده تاماالختیـار حضرت امام بود، هرگـز از زندگی زاهدانه 
اش دسـت نکشـید و تـا آخـر در همان منـزل که قریـب پنجاه 

سـال پیـش خریـده بـود، زندگـی کـرد و در آخـر عمر بـا آن که 
تمامـی دوسـتانش او را به زندگـی ای بهتر فـرا می خواندند، ولی 
او بـا خـدای خـود عهـد کـرده بـود تا چـون محرومـان و 

پابرهنه هـا زندگـی کند.

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1395/06/12

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات:روز مباهلــه پیامبــر اســالم بــا نصــارای نجران 
ــت، شــهادت  ــه والی ــزول آی ــن در حــال رکــوع و ن ــر، انگشتربخشــی امیرالمؤمنی ــه تطهی ــزول آی و ن
روحانــی مبــارز »ســید عبدالكریــم هاشــمی نژاد« توســط منافقیــن کــوردل، شــهادت ســرداران اســالم 

»فكــوری، فالحــی، نامجــو، کالهــدوز و جهــان آرا« در ســانحه هوایــی قــرار گرفتــه اســت.

کاریکاتوراینهفته:
همکاریبا

دشمناناسالم

مهم تـر از این کـه بدانـی طبـق آیـه مباهلـه، 
امیرالمؤمنین جان پیامبر اسـت و فاطمه زهرا
 و دو فرزندش خانواده اسـتثنایی ایشـان، 
بایـد بدانی کـه اتفـاق مباهله می توانـد برای 

مـن و تو هـم بیفتد.
داسـتان را مـرور کـن؛ مسـیحیان در مقابـل 
پیامبـر ادعـای حق بودن کردند. قرار شـد هر 
کـس با اهلش بیاید و دیگـری را نفرین کند. 
آن ها با سـپاه و لشـکر آمدنـد و پیامبر با اهل 

کسـاء. پنج نفـر در مقابل هـزاران نفر...
حـاال درس مهـم کجاسـت؟ در ویژگی های 
خـاص اهل بیـت؟ آن کـه سـر جایـش؛ امـا 
مهم تـر از همه آن اسـت که تـو باور کنی 
اگـر اهـل حق باشـی، بـا کم تریـن تعداد 
هـم پیروزی، نه در شـعار کـه در واقعیت 
هـم تـو پیـروز می شـوی. خـواه در دفـاع 
مقـدس جنـگ سـخت باشـد یا جنـگ نرم.

مشـکل این جاسـت کـه مـا بـه حـق بودن 
ایـن داسـتان ها ایمـان نداریـم. شـاید بـه 
همیـن دلیـل هـم هسـت کـه بعـد از آیـه 

می فرمایـد: خـدا  مباهلـه 
إِنَّ هذا لَُهَو الَْقَصُص الَْحقُّ 

َو ما ِمْن إِلٍه إِالَّ اللَُّه 

همانا این همان داستان های حق است و 
هیچ خدایی جز اهلل نیست.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
درسمهممباهله

سوره مبارکه  
آل عمران،
آیه 62   
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پایگاه خبرگزاری حوزه
8 مهر 1369- رحلت »آیت اهلل سید محمدصادق لواسانی«

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون 
عکـس بگیــــریـــد

 و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی 
مســـــجد بـــــه 

@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.


