یادیاران

براساس :خاطره حاج آقای رحیمیان ،از اعضای دفتر امام

هر یهودی که از دیگر نقاط جهان به
فلسطینآمدهنابودشود

وقتـی شـهید دکتـر فتحـی شـقاقی (دبیـرکل جنبـش جهـاد اسلامی فلسـطین)
بـه ایـران آمـد ،ابتـدا بـه قـم رفـت .وقتـی از قـم بـه تهـران آمـد کمـی ناراحـت بـود .در
قـم بـه دیـدار یکـی از آقایـان سرشـناس رفتـه بـود و آن آقـا هـم گفتـه بـود شـما حـق
نداریـد غیرنظامیـان را بکشـید و انجـام عملیاتهـای
شـهادتطلبانه را زیـر سـؤال بـرده بـود.
وقتـی فتحـی شـقاقی بـه دیـدار امـام رفـت ،در پایـان بـا
روحیـهای پرنشـاط او را دیـدم .وقتـی علـت را جویـا شـدیم،
گفـت حضـرت امـام تکلیـف مـا را روشـن کردنـد و فرمودنـد
هـر یهـودی کـه از دیگـر نقـاط جهـان به فلسـطین آمـده ،باید
نابـود شـود.

ایام

الحاق کشمیربههند

تفرقـه بینـداز و حکومـت کـن! انگلیسـیها حتـی وقتـی عصر اسـتعمار
بـه سـر آمـد و بـا آ گاهـی ملتهـا ،هزینههـای حضـور مسـتقیم اسـتعمارگران
افزایش یافت ،دسـت از اصول تفرقهاندازانه برنداشـتند .اسـتعمارگران هنگام
تـرک مسـتعمرات بهان ههـای گوناگونی برای وجـود اختالفات درازمـدت به ویژه
در زمینـه مرزهـای دولتملتهـا باقـی گذاشـتند.
مسـئله کشـمیر نتیجـه تزویـر انگلیسیهاسـت کـه تنـش بنیادینـی نهتنها بین
هنـد و پاکسـتان بلکـه در جهـان اسلام ایجـاد کـرده؛ حتـی جدایـی پاکسـتان
مسلماننشـین از هنـد نیممیلیـون کشـته داد! جالـب اسـت کـه هنـد بـا
دیپلماسـی پیچیدهای تالش کرده مسـئله را به یک مسـئله مرزی سـاده تقلیل دهد و خود را
در مقابـل جهـان اسلام قـرار ندهـد.
پاکسـتان با اسـتناد به اکثریت مسـلمان کشـمیر خواهان الحاق آن به خود اسـت و هند نیز براساس سند
الحاقـی مهاراجـه وقـت کشـمیر ( 1947م) ،آن را از آن خـود میدانـد .حالآنکـه کشـمیر پـاره تـن جهـان اسلام
اسـت ،نه متعلق به کشـورهای همسـایه خود! مردم مسـلمان آنجا باید سرنوشـت خود را به دسـت بگیرند.
راسـتی ،اقبـال الهـوری ،کشـمیر را بـه خاطـر مناظر زیبـا و میراث فرهنگی غنـی آن« ،ایران صغیر» نامید.

احکام

نیایش

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اجرتان با خدا
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ْ
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َّ
الس ُ
لام.
خدا مزدهاى ما را به خاطر سوگوار ىمان براى
حسين (درود بر او باد) بزرگ گرداند و قرار دهد ما و
شما را از خونخواهانش به همرا ه ولىاش امام مهدى
از خاندان ّ
محمد (درود بر ايشان باد).
«و یکدیگر را در مصیبت آن وجود مقدس به این
جمالت تعزیت گویند ».توصیهای است که شیخ
عباس قمی آن را نقل است .خط اول دعا صبغه و
رنگ عبادی دارد و خط دوم صبغه جهادی و امروزی؛
چراکه تأکید دارد بر مشارکت ما در گرفتن خونبهای
اباعبداهلل با تشکیل حکومت جهانی مهدوی.

مهسنگر

انتقادهـا ،پیشـنهادها ،ایدههـا ،جملات و خالصـه
هرچیـزی را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال
پیامـک یـا بـا گذاشـتن نظـرات خـود در سـایت ،بـه
دسـت مـا برسـونید تـا همینجـا و در همیـن سـتون
منتشـرش کنیـم.

ً
چـون یـک رکعـت بـه نمـاز جماعـت دیـر رسـیده ،سـهوا تشـهد را فرامـوش میکنـد و
بـا امـام برمیخیـزد.
در ایـن صـورت اگـر قبـل از رکـوع يـادش آمـد،
برگـردد و ّ
تشـهد را بهجـا آورد واال بعـد از پايـان نمـاز،
تشـهد را قضـا کـرده و دو سـجده سـهو بهجـا آورد.
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گرگ و میش
الحاق کشمیر به هند
ایران دیگر عید ندارد

نرشیه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال دوم  ،شامره پیاپی |50هفته اول آبان  | 1394قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

ُ
َ
مردها نمردهاند!

نامردنـد آنهـا کـه کشـته شـدن آن دانشآمـوز را توسـط سـربازان اسـرائیلی
نهـا کـه کشـته شـدن دختـر
دیدنـد و خـم بـه ابـرو نیاوردنـد ...نامردنـد آ 
فلسـطینی را بـه خاطـر حجـاب دیدنـد و شـبکه تلویزیـون را عـوض کردنـد...
نامردند آنها که زجرکش شـدن جوان مسـلمان را دیدند و از خدا ،طلب مرگ
اسـرائیل را نکردنـد...

سامانه پیامکی1000150160170 :

سایتS a n g a r e M a h a l l e . i r :

نزدیـک  70سـال اسـت کـه پسـتتر از حیوانهـا بـه جـان مسـلمین افتادهانـد
نطـرف کمتـر کسـی مردانگـی میکنـد .ایـن مردانگـی همـان اسـت کـه
و ای 
امیرالمؤمنیـن فرمـود« :در جنایـت بیـرون کشـیدن زینـت از بـدن زن یهـودی ،ا گـر
یـک مـرد دق کنـد ،سـزاوار اسـت».
و چ هقـدر مـا ایـن جملات را ز یـاد شـنیدهایم و چهقـدر راحـت رد
میشـویم از کنـارش .آری ،مـا همـه ایـن صحنههـا را دیدیـم و دق نکردیـم!
نکنـد بـا مردانگـی موردنظـر علـی علیهالسلام فاصلهداریـم؟ خـدا کنـد کـه
چنیـن نباشـد .چنانکـه مردهایـی در فلسـطین بـه پـا خاسـتهاند تـا
مثـل مردهـای ایـران و لبنـان و سـوریه و عـراق و بحریـن در
مقابـل ایـن جنایات بایسـتند .بیایید اثبـات کنیم که
«مردهـا نمردهانـد!»

___________________________________912....307

خنده کنان می رود روز جزا در بهشت
هر که به دنیا کند گریه برای حسین
در این شب ها از همه مسجدیها التماس دعا داریم

هفته

32

سال 1 3 9 4

یاررهمبان

(اجوبة االستفتائات ،سؤاالت جدید موضوع تشهد)

تشهد جاافتاده ()1

در این شماره میخوانید:

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول آبان 1394

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :

SangareMahalle.ir

فتنهشناسی در پرتو پاسخ معماهای کوفه

رمان تاریخی تحلیلی «نامیرا»

تألیف :صادق کرمیار ،ناشر :نیستان 336 ،صفحه ،چاپ  ،15قطع رقعی 6000 ،تومان.
یشـود که باطل جای حق را میگیرد مردم به جای حق،
اگر میخواهید فتنه را بشناسـید ،این کتاب را بخوانید .چهطور م 
در صــورت تمایــل بــرای دریافــت ایــن به سـمت باطل میروند؟ نامیرا را بخوانید تا ببینید این تاریخ چه راحت میتواند تکرار شـود .داسـتان نامیرا ،داسـتان نامیرای
کتــاب بــه صــورت پســتی و بــا  10تاریخ است که کل یوم عاشورا ،هرچند داستان در کوفه میگذرد و از مردمی میگوید که یک قدم تا حکومت آرمانی حسینی
درصــد تخفیــف نــام و نشــانی خــود
را بــه ســامانه ز یــر پیامــک کنیــد :فاصله داشتند ولی امام خویش را تنها گذاشتند .نامیرا از برجستهترین متون فاخر دینی در عرصه ادبیات داستانی است که
 5 0 0 0 1 3 5 6 5 0با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده است .چاپ جدید این کتاب قیمت استثنائی منتشر شده است.

قرآن

یا این یا آن!
خواهناخـواه در زندگـی کارهایـی انجـام میدهـی
کـه -خواهناخـواه  -نتیجـهاش را خواهـی دیـد .حـاال یـا
وقـت دیـدن کارنامـه سـرافکنده و خسـتهای و انگشـت
حسـرت بـه دنـدان میگیـری یـا راضـی و بـا نشـاطی و
بـرای پـاداش لحظهشـماری میکنـی .بههرحـال یـا ایـن
اسـت و یـا آن و راه سـومی نـدارد .بـرای همیـن هـم روز
کارنامـه را «غاشـیه» میگوینـد ،یعنـی روزی کـه همـه را
فرامیگیـرد.
پـس بهجـای غفلـت و بیتوجهـی بـه ایـن دوراهـی،
بیـا و خـوب بـه آنهـا فکـر کـن .عاقبتشـان را نـگاه کـن و
خـوب انتخـاب کـن کـه از کدامیـک میخواهـی باشـی.
گـروه ّاول در آتـش داغ وارد میشـود و از آب سـوزان
مینوشـد و از خـار خشـک و تلخـی میخـورد کـه نـه
چـاق میکنـد و نـه دفـع گرسـنگیّ .امـا گـروه دوم در
بهشـت بریـن ،از بهتریـن آبهـا و تختهـا و جامهـا و
پشـتیها و فرشهـا بهـره میبـرد.
اینـک فکـر کـن چه باید بکنی تا از این باشـی و از آن
نباشـی؟ سـوره غاشیه پاسخ تو را خواهد داد.
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گرگ و میش

درنگ

شـب اسـت و تاریکـی و ظلمـت .چالههـای مسـیر کـم نیسـت .اگـر خـوب نـگاه نکنیـم ،گـم
میشـویم؛ اسـیر گرگهـای بیابـان میشـویم.
خواهناخـواه مسـیر مـا بـرای رسـیدن بـه محبـوب از دنیـا میگـذرد؛ همـان دنیایـی کـه حضرت
امیـر (ع) در مـوردش فرمـود :دنیـا خانـهای پوشـیده از بالسـت؛ یعنـی خیلـی بـه فکـر راحتـی در
اینجـا نباشـید! مسـیر ،مسـیر سـختی اسـت و هـدف ،هدفـی واال؛ بـه ایـن راحتیهـا نمیتـوان
بـه آن رسـید .اگـر بخواهیـم سرسـری از کنـارش بگذریـم ،بـه چیـزی نمیرسـیم و اگـر بخواهیـم
خودمـان را وقـف هدفمـان کنیـم ،آنقـدر سـخت میگـذرد کـه...
البتـه کمـی بایـد خیلـی(!) از ایـن دنیـا ترسـید کـه حضـرت اباعبـداهلل(ع) فرمـود« :النـاس عبیـد
الدنیا و الدین لعق علی السنتهم ...فاذا ّ
محصوا بالبالء ّقل ّ
الدیانون» یعنی مردم بنده دنیا هستند
و دین لقلقه زبانشـان اسـت ،هنگامیکه مبتال به یک امتحان میشـوند دینداران کم میشـوند...
مثـل خیلیهـا کـه کربلا نیامدنـد ،چـون در دنیـای خودشـان -یـا بهتـر بگوییـم -در خودشـان
گیـر کـرده بودنـد ...آخـرش هـم دنیـا حسـین را از آنهـا گرفـت و اسـیر گرگـی بـه اسـم یزیـد شـدند.
ما هم حواسمان باشد گرفتار دنیا نشویم...
جمله معناداری است «رابطه ما و آمریکا
رابطه گرگ و میش
است»

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما :

sangaremahalle@chmail.ir

• در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرحهـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده کنید .بعضی مناسـبتهای
هفتـه کـه پوسـتر بـا کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.irقـرار گرفتـه عبارتنـد از :تصاویـر
ویـژه عاشـورا ،شـهادت امـام سـجاد؟ع؟ ،روز دانشآمـوز ،هفتـه کتابخوانی و درگذشـت قیصـر امین پور .

کالم امام

صحيفه امام ،ج ،1ص415 :

ایران دیگر عید ندارد

عشق به بهشت

ناراحتی امام از قوانین استعماری با اطالع ایشان از تصویب کاپیتوالسیون ( 4آبان )1343
مـن تأثـرات قلبـى خـودم را نمىتوانـم اظهـار كنـم .قلـب مـن در فشـار اسـت .ايـن چنـد روزى
كـه مسـائل اخيـر ايـران را شـنيدهام خوابـم كـم شـده اسـت [گر يـه حضـار] .ناراحـت هسـتم [گر يـه
حضـار] .قلبـم در فشـار اسـت [گر يـه حضـار] .بـا تأثـرات قلبـى روزشـمارى مىكنـم كـه چـه وقـت
مـرگ پيـش بيايـد [گر يـه شـديد حضـار] .ايـران
ديگـر عيـد نـدارد [گر يـه حضـار] .عيـد
ايـران را عـزا كردهانـد [گر يـه حضـار]؛
عـزا كردنـد و چراغانـى كردنـد [گر يـه
حضـار]؛ عـزا كردنـد و دسـتهجمعى
رقصيدنـد [گر يـه حضـار] .مـا را
فروختنـد ،اسـتقالل مـا را فروختنـد ،و بـاز
هـم چراغانـى كردنـد؛ پایکو بـی كردنـد .ا گـر
نهـا بـودم ايـن چراغانيهـا را
مـن بهجـای اي 
منـع مىكـردم؛ مىگفتـم بيـرق سـياه بـاالى
سـر بازارهـا بزننـد [گر يـه حضـار]؛ بـاالى سـر
خان ههـا بزننـد؛ چـادر سـياه باال ببرنـد .عزت
مـا پايكـوب شـد؛ عظمـت ايـران از بيـن
ر فـت.

توسل کنیم تا خدایی شویم

حکایت خوبان

فکـر و منطـق در گام اول آدم را قانـع میکنـد کـه جـز
بـه سـراغ بهشـت نـرود و همیـن فکـر و منطـق اسـت کـه او
را ملـزم میکنـد کـه بـرای بهشـت رفتـن تلاش کنـدّ .امـا
چـرا اکثـر مـا بیهمتیـم و در مقابـل راه بهشـت بیراهـه
جهنـم را انتخـاب میکنیـم؟ جـواب یـک کلمـه اسـت،
عشـق! چـون عاشـق نشـدهایم ،شـاید الزم بـود قبـل از
ثهـای عقلـی برایمـان بهشـت و جهـم را ترسـیم
بح 
میکردنـد تـا عاشـق شـویم و مشـتاقانه به سـویش برویم.
درسـت همـان کاری کـه قـرآن و روایـات کردهانـد:
َ َ
َ
ُُ ٌ
ِفى َ
الج َّن ِة ما ال ع ٌ
ين َرأت َو ال اذن َس ِم َعت َو ال خ َط َر
َ َ
َ
لب َبش ٍر؛
على ق ِ

پيامبراعظم(صلىاهللعليهوآله) :در بهشت
چيزهايى هست كه نه چشمى ديده و نه گوشى
شنيده و نه به خاطر كسى گذشته است.
راهـش ایـن اسـت کـه بـه هـر آنچـه در دنیـا میخواهـد
تـو را عاشـق کنـد ،بـه چشـم یـک «نمونـه مصنوعـی»
نـگاه کنـی .نمونـهای کـه اصلـش در بهشـت اسـت و از
یتـر و شـنیدنیتر و عاشقشـدنیتر
همـه دنیاییهـا دیدن 
اسـت ...راسـتی مـا چقـدر عاشـق بهشـتیم؟

مسئلهروضهاباعبداهلل(ع)برایآیتاهللبهجتبهحدیمهمبود کهحدود ۵۰سالهرهفتهمجلس
داشتهاند و ایشان حاضر نبود به این سادگی این کار را ترک کند .حتی در حال مریضی اصرار داشت که
این مجلس باید برقرار شود و اصرار داشت که خودش باید حضور داشته باشد .خیلی برایش مهم بود که
از اول مجلس حضور داشته باشد .ایشان میگفت :اگر من در عمرم ۵۰سال مراسم
عزاداری برای امام حسین (ع) گرفتهام باز هم کم است؛ بعد از من شما باز هم
برایم مراسم روضه أباعبداهلل بگیرید .گریه بر سید الشهداء از همه مستحبات
باالتراست،حتیاز نماز شب؛چوننماز شبحالتیجسمیداردولی گریهبر
ّ
سید الشهداء (ع) رقت روحی است و عامل آن را در درون انسان به وجود
آوردهاست.اینتوسالتانسانراخداییمیکند.
به نقل از فرزند آیتاهلل بهجت در مباحثات
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