شیادیاران

در مسری هبشت

انشاءاهللخمینی  زندهبماند

وارد حیـاط مدرسـه شـدم .بـوی باروت شـدید میآمد .داخل سـاختمان دیدم
قتـلگاه روز عاشـورا اسـت .همینطـور بچههـا در
خـون خودشـان میغلتنـد .اسـلحهام را برداشـتم
آمـدم بیـرون .شـهید جهـانآرا تـازه رسـیده بود.
گفتـم :همـه بچههـا را از دسـتدادیم!
درحالیکـه شـدیدا ً متأثـر شـدهبود ،مثـل کوه،
اسـتوار و مصمـم گفـت :اگر بچههـا را دادیم
امـا امـام را داریـم ،انشـاءاهلل امـام خمینـی
زنده باشـد.

محمد نورانی
منبع :سایت شهید آوینی

ایام ویژه

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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مگر جوانان اهواز مردهاند؟!

دعای روز مباهله

دعـاى مباهلـه کـه از حضـرت امـام
صادق اسـت و در مفاتیحالجنـان بـه
صـورت کامـل آمده ،اینگونه شـروع
م یشـود کـه:
اَللّ ُه َّم اِ ّن ا َْس َئلُکَ ِم ْن َبهاَّئِکَ ِباَبْها ُه
َوک ُُّل َبهاَّئِکَ َبه ُِّى...
خدایا از تو میخواهم
از درخشندهترین مراتب
درخشندگیات و همه مراتب آن
درخشنده است...
با حال و هوای معنوی بخوانید .محرم
نزدیک است.

نیـروی زمینـی ارتـش عـراق در حـال پیـشروی بـود و خـود را بـه حمیدیه
رسـانده بـود .اهـواز مـورد تهدیـد جـدی قـرار گرفتـه بـود .اگـر دشـمن در این
حملـه موفـق میشـد ،زنـگ سـقوط اهـواز بـه صـدا در میآمـد .ایـن خبـر بـه
گـوش «ولـی معظـم فقیه» میرسـد .امـام روحاهلل میفرمایند« :مگـر جوانان اهواز
مردهانـد؟»
همیـن جملـه کفایـت میکرد تا شـاگردان مدرسـه عشـق بـه خود آینـد .علی
غیـور اصلی ،مسـئول آموزش سـپاه اهـواز فرماندهـی جمع ۲۸
نفـره جوانـان را بـه عهـده میگیـرد .او یـک ارتشـی مؤمـن
بـود کـه قبـل انقلاب ،حکـم اعدامـش هـم صـادر شـده
بـود! بـا تدبیـر و طـرح نظامـی او و ایمـان و اخالص
رزمنـدگان ،همـان گـروه کمجمعیـتمیتوانند بر
لشـکر عظیـم دشـمن غلبه کننـد و ترسـی که خدا
در دل دشـمن انداخـت ،باعـث شـد از حمیدیـه و
سوسـنگرد و بسـتان تـا چذابـه عقبنشـینی کنند.
فرمان «ولی» چه کارها که نمیکند!

احکام

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 :

در این شماره میخوانید:
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هفته
سال 1 3 9 5

سردرد یا در ِد سر ،مسئله این است!
اف بر خدای ناتوان!
چهقدر خوب است که هیئتها  اینطور باشند
انشاءاهلل خمینی  زنده بماند
سرمقاله
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  پروژه موفق بیاعتمادسازی

در جام جهانی  ،1994مدافع تیم فوتبال کلمبیا به خودشان گل زد.
اندکی بعد ،با  12گلوله یک کلمبیایی کشته شد .این یعنی در آنجا نتیجه
گل به خودی -حتی اگر سهوی باشد -مرگ است!
حاال در جهموری اسالمی دائم داریم اخبار گل به خودی میشنویم.
از اختالسهای غیرقانونی تا حقوقهای نجومیِ بهظاهر قانونی .اضافه کنید
به این گل به خودیها زیر سؤال رفتن دستگاه قضا را .از اشتباههای
قاضیها تا تبلیغات منفی دشمن علیه قوه قضائیه.
قضیه بودار است .تا چهار پنج سال پیش اوضاع اینقدر وخیم
نبود ،اگرچه ازنظر اقتصادی شرایط خیلی خوبی نداشتیم .به نظر میآید
که برخی دارند موش میدوانند .این یعنی گل به خودیهایی که خیلی
هم سهوی نیست؛ و جزای گل به خودی هم که معلوم است!
انگار بعضیها که تصدی بعضی امور را دارند ،نه برای آن امور
ارزشی قائلاند ،نه برای آبروی نظام .آنها آمدهاند که آبی بریزند به
روی آبروها و این در پروژه بیاعتمادسازی خودش را نشان میدهد.

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

 28

هفته

سال 1 3 9 5

هللالعظمی خامنهای ،بخش احیای مناسبتهای مذهبی و ملی
رساله آموزشی حضرت آیتا 

		           مراسم قمهزنی

دشمنان ،شیعه را بهخاطر قمهزنی به سخره میگیرند و شیعیان را خشنترین قوم روی
زمین معرفی میکنند که حتی به خودشان هم
رحم نمیکنند.
برای همین ،باید از قمه زدن حتی در خفا نیز پرهیز کرد.
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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

یاررهمبان

توجیهها و بهانههایی برای با
امام حسین؟ع؟ نبودن
توجیهالمسائل کربال

سید علیاصغر علوی

نرش سدید

قطع رقعی

اقتصاد مقاومیت

به جوان ایرانی اعتماد کن

ظ

جوان است دیگر .دوست دارد رشد کند.
دوست دارد همه را از نیروی درونیاش باخبر
کند .اما حاال پس از این همهسال تحصیل و
تحقیق ،کاری درخور شأن او پیدا نمیشود.
مسئوالن کشورش هنوز به او اعتماد الزم را
ندارند .ناچار برای ادامه تحصیل یا پیدا کردن
شغل به خارج مهاجرت میکند .او حتی حاضر
است بعد از فراغت از تحصیل و فراهم شدن
شرایط به کشورش برگردد .اما ظاهرا ً قرار
نیست کسی به او بها بدهد.
هزینه تربیت هر نخبه یک میلیون دالر
است .معنای خروج ساالنه  150تا 180
هزار نخبه از ایران ،ضرر  150تا  180میلیارد
دالری در سال است .آنوقت نخستوزیر
کانادا اعالم میکند که دولت ایران ما را 25
سال پیشرفت داده است!
تجربه به ما ثابت کرده است که اعتماد بر
مغزهای جوان ایرانی خیلی بیشتر از اعتماد
به دولتهای غربی جواب میدهد.

در محضر قرآن

درس مهم مباهله

مهمتـر از اینکـه بدانـی طبـق آیـه مباهلـه،
امیرالمؤمنین جان پیامبر اسـت و فاطمه زهرا
و دو فرزندش خانواده اسـتثنایی ایشـان،
بایـد بدانی کـه اتفـاق مباهله میتوانـد 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.
آنها با سـپاه و لشـکر آمدنـد و پیامبر با اهل
کسـاء .پنج نفـر در مقابل هـزاران نفر...

حـاال درس مهـم کجاسـت؟ در ویژگیهای
خـاص اهلبیـت؟ آنکـه سـر جایـش؛ امـا
مهمتـر از همه آن اسـت که تـو باور کنی
اگـر اهـل حق باشـی ،بـا کمتریـن تعداد
هـم پیروزی ،نه در شـعار کـه در واقعیت
هـم تـو پیـروز میشـوی .خـواه در دفـاع
مقـدس جنـگ سـخت باشـد یا جنـگ نرم.

مشـکل اینجاسـت کـه مـا بـه حـق بودن
ایـن داسـتانها ایمـان نداریـم .شـاید بـه
همیـن دلیـل هـم هسـت کـه بعـد از آیـه
مباهلـه خـدا میفرمایـد:
إِنَّ هذا لَ ُه َو الْق ََص ُص الْ َح ُّق
َو ما ِم ْن إِل ٍه إِالَّ اللَّهُ
همانا این همان داستانهای حق است و
هیچ خدایی جز اهلل نیست.

سوره مبارکه
آلعمران،
آیه 62

      سردرد یا دردِ سر ،مسئله این است!

مسجدهبرت

«نیــاز مــردم بــه شــما از نعمتهــای خــدا بــر شــما اســت ،از ایــن نعمــت
افســرده و بیــزار نباشــید ».بعضیهــا خیلــی از دردســر میترســند .بعضیهــا
هــم سرشــان بــرای ایــن دردِس ـرها درد میکنــد؛ «دردِســر» .حــال برعکــس
بخوانیــد« :سـردرد!» بســتگی بــه شــما دارد بــه ایــن کلمــه چگونــه نــگاه کنیم.
اگــر نگاهتــان بــه اینهــا بــه منزلــه مشــکل و نقمــت اســت از خــدا،
در ایــن صــورت میشــود دردســر! ولــی اگــر نگاهمــان را عــوض
کنیــم و مشــکالت مــردم را یکــی از نعمتهــا و فرصتهــای خــدا
بــرای بنــدگان خاصــش ببینیــم ،آنوقــت میشــود «ســردرد» ،همیشــه
ســردردها بــد نیســتند!
شــما اهل کدام هس ــتید «س ــردرد» یا «درد سر»؟

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما :

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در
• در ایــن بخــش مــی توانیــد چنــد طــر 
تارنمــای  masjednama.irپوســترهایی بــا موضوعــات:روز مباهلــه پیامبــر اســام بــا نصــارای نجران
و نــزول آیــه تطهیــر ،انگشتربخشــی امیرالمؤمنیــن در حــال ركــوع و نــزول آیــه والیــت ،شــهادت
روحانــی مبــارز «ســید عبدالكریــم هاشــمینژاد» توســط منافقیــن كــوردل ،شــهادت ســرداران اســام
«فكــوری ،فالحــی ،نامجــو ،كالهــدوز و جهــانآرا» در ســانحه هوایــی قــرار گرفتــه اســت.

کالم والیت

چهقدر خوب است که
هیئتها اینطور باشند

اما م خامنهای1395/06/12 ،

اف بر خدای ناتوان!

چهقـدر خوب اسـت کـه در محافـل هیئتهـا ،به مسـئله قرآن
اهتمـام ورزیـده بشـود؛ چهقدر خوب اسـت کـه در ایـن نوحهخوانیها
مضامیـن اسلامی ،مضامیـن انقالبـی ،مضامیـن قرآنـی گنجانـده بشـود...
یکوقـت هسـت که شـما در همیـن مطلبی که [عـزادار] تکـرار میکند و
حرفـی کـه [بـا آن] سـینه میزنـد ،با زبـان نوحـه و با زبان شـعر ،یک
مسـئله روز ،یـک مسـئله انقالبی ،یک مسـئله اسلامی ،یـک معرفت
قرآنـی را میگنجانیـد؛ او وقتـی تکـرار میکند ،در
ذهـن او ملکـه میشـود؛ ایـن خیلـی بـاارزش
اسـت ،کاری اسـت که هیچکـس دیگر غیر از
شـما نمیتوانـد ایـن کار را بکنـد؛ یعنی هیچ
رسـانهای واقعـ ًا قـادر نیسـت کـه اینجـور
معـارف الهـی را بـا جسـم و جـان و
فکـر و روح و احسـاس و عقـل و
ماننـد اینهـا آمیختـه کنـد .لـذا کار
کار مه ّمـی اسـت ،کار بزرگی اسـت.

عهد پا ِب ِرهنگی

حکایت خوبان

او هـر هفتـه بعـد از انقلاب در گرمـا و سـرما بـه مالقـات امـام خمینی
میرفـت و ایـن مالقـات هیچ موقع قطع نشـد .ایشـان بـا اینكه
نماینـده تاماالختیـار حضرت امام بود ،هرگـز از زندگی زاهدانه
اش دسـت نكشـید و تـا آخـر در همان منـزل كه قریـب پنجاه
سـال پیـش خریـده بـود ،زندگـی كـرد و در آخـر عمر بـا آنكه
تمامـی دوسـتانش او را به زندگـیای بهتر فـرا میخواندند ،ولی
او بـا خـدای خـود عهـد كـرده بـود تا چـون محرومـان و
پابرهنههـا زندگـی كند.

پایگاه خبرگزاری حوزه
 ۸مهر  -۱۳۶۹رحلت «آیتاهلل سید محمدصادق لواسانی»

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون
عکـس بگیــــریـــد
و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی
مســـــجد بـــــه
@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.

درمحضراهلیبت؟مهع؟
خودیهای اهلبیت ()11

فالسفه و کالمیها ریش خود را سفید
میکنند تا در بحثهایشان اثبات کنند خدا
خیلی بزرگ است .آنوقت در عمل میبینی
که از بین هوادارانشان گروهی خدا را به
بتها و سنگها محدود کردهاند و گروهی
دیگر برای خدا فرزند قائل شدهاند و او را به
صلیب کشیدهاند! ما هم که در نظر ادعای
توحید میکنیم ،همچنان در بزنگاهها
طوری با خدا حرف میزنیم که انگار یکی
است مثل خودمان.
مث ً
ال وقتی مریض میشویم ،شفا را از دکتر
میخواهیم و در مواقع کمپولی ،دستمان را
پیش اینوآن دراز میکنیم .اگرچه توجیهها
داریم برای خودمان ،درواقع اعتقادمان این
است که خدا برای ما کم گذاشته است.
اینگونه است که ما هم بهنوعی خدا را
محدود میکنیم و از خودیهای اهلبیت
دور میشویم .چراکه خودشان فرمودهاند:
س ِم َّنا َم ْن َز َع َم أَنَّ اللَّهَ جِ ْس ٌم ،نَ ْح ُن ِم ْنهُ ِب َرا ٌء
لَ ْی َ 
ِفی الدُّ نْ َیا َو ْال ِخ َرة
از ما نیست کسی که گمان کند خدا جسم
است .ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم.
األمالی (للصدوق) ،النص ،ص277 :

کاریکاتور این هفته:
همکاری با

دشمنان اسالم

