
دختر پیامبر
» »دختر پیامبر: وقایع زندگی حضرت زهرا بعد از رحلت پیامبر 

این کتاب مروری بر زندگانی دخت پیامبر اعظم حضرت صدیقه طاهره بعد از رحلت حضرت رسول 
اکرم است که در عین اختصار با نگاهی مدقانه و تحقیقی در دو فصل خاک سپاری و مدفن توسط 

آیت اهلل جاودان به زیور طبع آراسته شده است. این استاد اخالق معتقد است که این نگرش به زندگانی 
حضرت زهرا برگرفته از روش تحلیلی عالمه سید مرتضی عسکری در مقوله تاریخ اسالم است.

مؤلف: استاد محمدعلی جاودان 
گردآوری: ایامن ماندگار

نارش: مطیع، قطع: رقعی
چاپ هفتم: 1393، 144 صفحه.

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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یادیاران
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بسیج؛ راه حل سوریه
آخریـن پیشـنهاد آن شـب بـه بشـار اسـد داده شـد. گفتـم: حاال کـه همه چیـز تمام شـده و کاخ 

ریاسـت جمهـوری سـوریه در آسـتانه  سـقوط اسـت، شـما بایـد ایـن آخرین 
پیشـنهاد مـا را عملـی کنیـد. چـه کنیـم؟ گفتـم: در اسـلحه خانه ها را بـاز 

کنیـد و مـردم را بـا اسـلحه های موجـود در آن مسـلح کنیـد تـا خـود 
مـردم جلـوی ایـن تروریسـت ها را بگیرنـد.

اقـدام  ایـن  بـا  پیشـنهاد موافقـت کردنـد و همـان شـب  ایـن  بـا 
سـوریه از سـقوط حتمی نجـات پیدا کـرد. مردم تروریسـت های 

تکفیـری را از اطـراف کاخ ریاسـت جمهـوری و بعـد هـم 
شـهرهای سـوریه عقـب راندند. همیـن نیروها، هسـته اولیه 

تشـکیالتی بـه نـام »دفـاع وطنـی« را شـکل دادنـد کـه اآلن در 
بـا تکفیری هـا می جنگنـد. سـوریه 

احمـد صـدر حـاج سـیدجوادی، از مؤسسـان نهضـت آزادی بـود کـه در دولت امینـی، داسـتان تهران 
شـد! تحصیل کـرده غـرب بـود و در 1357 از امام خواسـت در مصاحبه با رسـانه ها تا علیـه آمریکا موضع 
نگیـرد تا این کشـور برای تحقق »مشـروطه سـلطنتی« وسـاطت کنـد. او کمی بعـد، یکی از اعضـای اولیه 

شـورای انقـالب شـد که بـازرگان را به نخسـت وزیری پیشـنهاد 
دادنـد. وی به وزارت کشـور دولت موقـت بازرگان منصوب 
شـد و هم چنین در نگارش پیش نویس قانون اساسـی سـهم 
داشـت. او طرفـدار جمهـوری دموکراتیک بـود، درحالی که 
امـام به صراحـت تأکید کردنـد: »فقط "جمهوری اسـالمی"، 
نـه یـک کلمـه زیـاد و نـه یـک کلمـه کـم.« اختـالف او 
بـا رئیـس سـتاد کل ارتـش پـس از انقـالب در جریـان 
برخـورد بـا ضدانقـالب کردسـتان، بـه برکناری سـریع 

سـپهبد قرنی انجامید. همکاری 30 سـاله بـا دائره المعارف 
تشـیع مهم تریـن فعالیـت او در سـال های پایانـی عمر این 
سیاسـت مدار پیر اسـت. همگامی با فتنـه 88 و حمایت از 
سـران فتنـه در گفتگـو با رسـانه های بیگانـه از دیگر نقاط 

تاریـک زندگی او محسـوب می شـود.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم فروردین  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 

داستانیکیازسراننظامکهمخالفجمهوریاسالمیبود

 )رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بخش واجبات نماز(

درگذشت:11 فروردین 1392 )در سال روز همه پرسی جمهوری اسالمی(

احکام

ــداد  ــه تع ــر چ ــگار ه ــزرگ آورده. ان ــر ب ــا مه ــت ت ــت هش ــود هف ــا خ ب
مهرهایــش بیشــتر باشــد ثــواب بیشــتری دارد! چندتایــش را زیــر پیشــانی و 

ــد. ــرار می ده ــی اش ق ــر بین ــه اش را زی بقی
ــه  ــه محــل ســجده اش از محــل بقی ــن کار، فاصل ــر ای ــه خاط ــر ب اگ

Sاعضــای ســجده بیــش از 4 انگشــت شــود، ســجده و نمــازش باطــل اســت. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 02  
1 3 9 5 سال 

هفته  02
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

ــر. اول  اقتصــاد مقاومتــی ســه ضلــع دارد، یکــی از دیگــری مهم ت
آن اســت کــه بدانیــم چــه بایــد بکنیــم. دوم ایــن کــه بــه آن چــه 

ــراغش  ــوی س ــزه ق ــا انگی ــم و ب ــدا کنی ــاد پی ــم اعتق می دانی
ــته ایم و  ــه دانس ــه آنچ ــه ب ــن ک ــم ای ــوم ه ــم. و س بروی
ــوم اســت  ــم. درســت معل ــم، عمــل کنی ــدا کرده ای ــتیاق پی اش

کــه ضلــع اول مقدمــه ضلــع دوم اســت و ضلــع دوم مقدمــه 
ضلــع ســوم. انــگار دوتــای اول تــوپ را پــاس می دهنــد بــه 

ــا گل آخــر را »اقــدام و عمــل« بزنــد. ســومی ت
ــه ضلــع ســوم رســیده اســت: »اقتصــاد مقاومتــی،  حــاال نوبــت ب

اقــدام و عمــل« ایــن یعنــی آن کــه دوتــای اولــی محقــق شــده اســت! 
امــا آیــا واقعــا ایــن گونــه اســت؟ یعنــی آیــا مــردم و مســوولین واقعــا 

ــد؟ ــی کرده ان ــات را ط مقدم
شـاید دیگـر وقـت زیادی نداشـته باشـیم برای برگشـت به گذشـته. برای 
همیـن باید گذشـته را سـریع جبـران کرد. بایـد به جای دل بسـتن به 
غربی هـا و قول هـای نامردانه شـان، بـه وظیفه هایی کـه می دانیم معتقد 

شـویم و بی درنگ بشـتابیم برای اقـدام و عمل.

مهمترینضلعاقتصادمقاومتی

نیایش
سفر بخیر

در این روزها که همه سرگرم مسافرت اند، 

توجه به دعاهای سفر لطف ویژه ای دارد. در 

ملحقات مفاتیح الجنان، دعایی برای سفر نقل شده 

است که بخش نخست آن را با هم می خوانیم:

َالّلُهمَّ ِاّن ُاریُد َسَفرًا
ْرىل فیِه َوَاْوِضْح ىل فیِه َفخِ

ْمنیِه  ْاِى َو َفهِّ  َسبیَل الرَّ
َواْفَتْح ىل َعْزىم ِبااْلْسِتقاَمِة...

خدایـا می خواهـم سـفر کنـم، برایـم در آن خیـر 

بخـواه، و برایـم در آن راه تصیم گیـری را روشـن 

کـن، و بـه مـن بفهمـان، و تصمیمـم را برایـم بـه 

اسـتواری بگشـا...

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. 

چندمهربیشتر

یاررهمبان

سردار شهید حسین همدانی؛ مدافع حریم اهل بیت



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
فاطمه محبوبتراستیا

علی ؟
چه سوال سختی! و چه پاسخ جالبی! و جالب تر از هر 
دو، چه عکس العمل های زیبایی! می دانید قضیه چیست؟

و حضرت زهرا در فضای گرم  امیرالمومنین
و پرمهر خانواده به خود می بالیدند که پیامبر خیلی 

دوست شان دارد. بحث بر سر این شد که کدام 
محبوب ترند؟ عجیب است نه؟ قضاوت را به خود پیامبر 
سپردند. شاید انتظار داشته باشیم که پیامبر خیلی صریح 
جواب ندهند. اما ایشان به حضرت زهرا خطاب 

کردند و فرمودند: »تو شیرینی فرزندان را داری و علی 
عزت مردان را.« و بعد ادامه دادند:

َو ُهَو أََحبُّ إِلَيَّ مِنْك !  
و او نزد من از تو دوست داشتنی تر است!

چه جالب! شاید به خاطر مقام والیت و امامت 
امیرالمومنین باشد. اما جالب تر عکس العمل حضرت 

زهرا است که فرمودند: قسم به خدایی که شما را به 
پیامبری برگزید و هدایت کرد و 

امت را به وسیله شما هدایت 
نمود، تا وقتی زنده ام 
به مقام علی اقرار 

خواهم کرد.
جان ها به قربان این 
خانواده... میالد این 

بانوی نازنین مبارک باد!

خطرنفوذطرفداراندزدانبینالمللیونفتخوارانمفتخوار
مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و 

رنج های طاقت فرسا، دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای درآوردید، و با رأی قاطع به 

جمهوری اسالمی، حکومت عدل الهی را اعالم نمودید؛ حکومتی که در آن، جمیع اقشار ملت 

با یک چشم دیده می شوند و نور عدالت الهی بر همه و همه به یک طور می تابد، و باران رحمت 

قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می بارد. مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختالف 

نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و لر و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند؛ فقط 

و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری و به اخالق فاضله 

و اعمال صالحه است.

...اینک شما ملت شجاع، پاسداران 

جمهوری اسالمی هستید. اینک شما 

را  الهی  ارث  این  باید  که  هستید 

با قدرت و قاطعیت حفظ کنید و 

نگذارید بقایای رژیم متعفن که در 

کمین نشسته اند و طرفداران دزدان 

در  مفتخوار  نفتخواران  و  بین المللی 

بین صفوف فشرده شما رخنه کنند.

اهللبندهسی

از اعتمادبه نفــس بعضی هــا خوشــم می آیــد کــه در حــد تیــم ملــی ضعیــف اســت! 
انــگار کــه از خــود چیــزی بــرای بــروز ندارنــد! پیــش مــن می آینــد و انــگار، 
ــه  ــروع ب ــد، ش ــه کنن ــی تخلی ــان را جای ــد توجیهاتش ــه بتوانن ــرای این ک ب
ــبیه بچــه  ــان را ش ــر ظاهرم ــا اگ ــه م ــه بل ــردن ک ــی ک اســتدالل های فضای

ــا همــه جــور  ــم ب ــاب اســت کــه« بتوانی ــن ب ــم از ای حزب اللهی هــا نمی کنی
ــان  ــوره خدایی ش ــم و هرج ــذب کنی ــا را ج ــم و آن ه ــی دم بگیری آدم

ــی...  ــز اهلل بنده س ــم ج ــزی نمی گوی ــن چی ــه م ــم!«  ک کنی
یعنـی بنده  خدا! سـعی کن بیشـتر از آن کـه خودت برای بقیه باشـی اول 

بـرای خـودت بـاش! کمکی بـرای زندگی خـودت، قطعـاً بقیه  افـراد که 
حـال خـوش تـو را می بیننـد، آن هـا نیـز شـیفته  تـو می شـوند و گریبان ها 
می درنـد! وگرنـه می گویـد تـو چـرا چنـد خـدا داری؟! خـدای ذهنـت و 
اعتقاداتـت که خدای باحالی اسـت و خدای ظاهـرت و زندگِی بیرونی ات»أ 

أربـاب متفرقون خیـر ام اهلل الواحـد القهار«
فکـر می کنـم یکـی از بهتریـن نکته های جذب دیگـران بـه خوبی ها صاف 

و صـادق بـودن اسـت و با همان ظاهـر بچه حزب اللهی و سـاده...

بخشندهترازحاتم
از حاتم طایی پرسیدند: بخشنده تر از خود دیده ای؟

گفت: آری! مردی که دارایی اش تنها دو گوسفند بود. یکی را شب برایم ذبح کرد. از طعم 
جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم 

را نیز برایم کباب کرد.
گفتند: تو چه کردی؟

گفت: 500 گوسفند به او هدیه دادم.
گفتند: پس تو بخشنده تری!

گفت: نه، چون او هر چه داشت به 
من داد، اما من اندکی از آن چه داشتم 

به او دادم.
 

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 6، ص: 453

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در این بخش می توانید طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته در 

تارنمای masjednama.ir پوسترهایی با موضوعات: والدت بابرکت حضرت زهرا
، روز  روز زن و روز مادر، والدت بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی

جمهوری اسالمی، روز طبیعت قرارگرفته.
کاریکاتور هفته: واردات بی رویه موجب 

 نابودی تولید ملی و صنعت کشاورزی شده است.

عشق مشترک« یا »معشوق 
مشترک«؟

دختر و پسرها که به خانه بخت می روند، عموما 
عاشق هم می شوند. حداقل خودشان و اکثر مردم این 
گونه فکر می کنند. آن وقت بعد از مدتی اختالفات 
شروع می شود و هر دو به عشق و عاشقی ناسزا 

می گویند! البته یک چیزی را هم عموم مردم خوب 
فهمیده اند: اگر از این ازدواج فرزند یا فرزندانی به دنیا 

بیاید، عشق ها پایدارتر خواهد شد.

این یعنی یک قاعده جدید! و آن این که زن و مرد اگر 
عاشق هم باشند، خیلی محبت شان کم تر و کوتاه تر از 
وقتی است که »معشوق مشترک« داشته باشند. حاال 
فکرش را بکن که اگر این معشوق مشترک به جای 
فرزند، خدا باشد، کسی که خودش بی نهایت است!

 ِ الَّذیَن آَمنُوا أََشدُّ ُحبًّا ِلَّ
ــدا  ــه خ ــان ب ــد، محبّتش ــان آورده ان ــه ایم ــانی ک کس

ــت. ــتر اس بیش
خب معلوم است که معشوق مشترک اگر بی نهایت 
باشد، عشق هم بی نهایت می شود. برای همین است که 

مومنین خانواده های بهتری دارند عموما.

اهل یبت 
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