منبع :منبرک
شهید سید مجتبی نواب صفوی

شیادیاران

وقتی نواب با شاه مالقات میکند...

روزی نـواب بـرای انجـام کاری به مالقات شـاه رفته بود .شـاه در كنار درخت ایسـتاده بود،
نـواب جلـو رفـت .محمد جم گفـت« :تعظیم كن ».نـواب خیلی آرام گفت« :خفه شـو!»
پـس از سلام نـواب ،شـاه بـه او دسـت داد و گفـت« :مـن شـنیدهام شـما طلبه هسـتید ...ما
آمادگـی داریـم كه هزینه تحصیل شـما را تأمین كنیم ».نواب دسـتش را محكم بر روی میز
كوبید و گفت« :من درس هسـتی و سیاهمشـق زندگی میخوانم و مردم مسـلمان ایران
را
اینقـدر غیـرت دارنـد كـه ایـن سـرباز كوچـك امام زمـان
خودشـان اداره كنند؛ اما من به شـما نصیحت میكنم :شـما باید
از فلسـطین حمایت كنید .شـما با مـردم مظلوم و فقیر باشـید».
پـس از پایـان وقـت مالقات نـواب ،شـاه به وزیـر دربار گفـت« :این
سـید مثل یك افسـر كه با سـرباز صحبت میكند بـا من صحبت
كرد و اص ً
ال انگارنهانگار شـاهی وجـود دارد!»

ایام ویژه

 24دی ،استقبال بیسابقه و تاریخی مردم پاكستان از آیتاهلل خامنهای ،رییسجمهور وقت ایران ( 1364ش)

استقبالی بیسابقه

هزاران تن از مردم شـهرهای مختلف پاکسـتان با کاروانهای متعدد جهت اسـتقبال
از «آیـتاهلل خامنـهای» ،رئیسجمهور وقت ایران ،وارد اسلامآباد شـده بودند .جمعیت
بـه حـدی زیـاد بود که همه رسـانهها تعجـب کرده بودند .روی دسـت بسـیاری
از مـردم عکـس «امام خمینی » و شـعار «گـوش به فرمان توییـم خمینی» بود.
آیتاهلل خامنهای شـروع به صحبت کردند؛ از وحدت شـیعه و سـنی و انقالب ایران
و اسـتکبار امریکا گفتند .این سـخنان و اسـتقبال مردم تا اندازهای بـود که ریگان،
رئیسجمهـور وقت امریکا ،سـفر خـود را به پاکسـتان لغو کرد!
ایـن اسـتقبال نشـان داد که چهقـدر انقالب اسلامی و آرمانهای آن در کشـورهای
اسلامی نفـوذ کـرده و مسـلمانان تشـنه به آ ن هسـتند و ایـن وظیفه مـا را در صدور
انقلاب سـنگینتر میکنـد .امـام خمینـی
میفرماید:
«مـا از اول گفتیـم میخواهیـم انقالبمـان را
صـادر کنیـم .صـدور انقلاب بـه لشکرکشـی
نیسـت ،بلکـه میخواهیـم حرفمـان را بـه دنیـا
1
بزنیم».
صحیفه امام ،ج  ،19ص 414
احکام

در مسری هبشت
ش

مهربانتر از پدر و مادر

دیدهایـد وقتـی بـا بعضیهـا صحبـت
میکنیـد کـه بـه سـمت خـدا برگردند؛
میگوینـد« :نـه بابـا! خـدا کـه مـا را
نمیبخشـد ».ایـن ناامیـدی یکـی از
خطرناکترین حیلههای شـیطان اسـت.
وقتـی بچـه خطایـی میکند و پشـیمان
میشـود ،پـدر و مـادر او را میبخشـند.
حـاال اگـر از روی پشـیمانی گریـه هـم
کنـد ،بچـه را بـه آغـوش میکشـند
و میگوینـد« :عیبـی نـدارد ،خـودم
درسـتش میکنـم!»
خـدا کـه مهربانتـر از پـدر و مـادر
اسـت ،خیلی زود هم راضی میشـود،
حتـی زودتـر از پدر و مـادر...

یع ال ِّرضا اِ ْغ ِف ْر لِ َم ْن ال یَ ْملِكُ اِ ّل الدُّعاَّ َء...
یا َس َ

ای خدایى كه زود از بندهات خشـنود
میشـوی ،بیامـرز بنـدهای را كـه جز
دعا چیزى نـدارد...

أس مالِ ِه ال َّرجاَّ ُء َو ِسال ُحهُ الْ ُبكاَّ ُء
اِ ْر َح ْم َم ْن َر ُ

رحـم كن بـه کسـی که سـرمایهاش
امیـد و سلاحش اشـکریزان اسـت
حالجنان
فرازهایی از دعای کمیل ،مفاتی 

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 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
هفته
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سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،بخش آثار عدم پرداخت خمس
رساله آموزشی حضرت آیتا 

خمس میت

ورثـه با وجـود اینکـه میدانند میـت خمس بر گردن داشـته
اسـت ،مالش را بین خودشـان تقسـیم میکنند!
درحالـی کـه تـا خمـس او را ادا نکننـد ،حـق
تصـرف در مـال را ندارنـد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته چهارم دی 1396

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

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

هفته
سال 1 3 9 6

ظهور؛ فتحالفتوح پیامبر اعظم
خمس میت
پرچم عزت امت اسالم را به اهتزاز درآوردید
وقتی نواب با شاه مالقات میکند...

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 165هفته چهارم دی  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

درد اغتشاشهای این روزها

نوشته بود« :به ما میگویند اعتراضها به نتیجه نمیرسد چون رهبر
نداریم .به ایشان میگوییم :ما اص ً
ال اعتراض میکنیم که رهبر نداشته باشیم!»
این شاید خالصه خواسته اغتشاشگران در این روزهاست که با شعارهای
مرگ و لعن همراه است.
اجازه دهید ما ناراحت شویم ،نه از این جهت که به آقایمان بیاحترامی
میشود و نه از آن جهت که شهرمان را به آشوب کشیدهاند؛ بلکه از این جهت
که در کشورمان افرادی داریم که نه از منتقدان اقتصادی دولتاند و نه از
منتقدان سیاسی و این از شعارها و رفتارهایشان پیداست .رفتارهایی مثل حمله
به ماشین آتشنشانی و آتش زدن و لخت کردن و کشتن آدمها ،در هیچ
فرهنگ و مرام انسانی تعریف نشده است!
اینکه افرادی در جامعه ضرورت
حکـومت و رهـبریاش
را نفهـمند و فکرکـنند
با رفـتارهـای بـدوی
میتـوان به خـواستههـای
مشروع یا نامشروع رسید،
دردنـاک اسـت! آیـا ایـن
نتیجه عدالتخواهی یا فشار
گرانیهاست؟ آیا مسئوالن
ما سعی کردهاند مردم را راضی نگه
دارند؟ نکند زبان ارتباطی ما با برخی
افراد قطع است؟
درسهایی از امام :قناعت و ساده زیستی
ذ نق
قا� ت�صاد ق
م� ت
لا�
اوم�ی در ی
س�ره ب� ن� ی� نا�گ�ار ا�� ب
		
مؤلف :رسول سعادتمند
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 166صفحه

نشر تسنیم
قطع پالتویی
 5000تومان.

اقتصادمقاومیت

دسیسهای برای آغاز فتنهای دیگر

بـا خامـوش شـدن فتنه سیاسـی سـال
 ،88رهبـر انقلاب در شـهریور سـال  89از
دسیسـه دیگـری سـخن گفتنـد و بـرای آن
راهـکار ارائـه کردنـد .دسیسـه آن بـود کـه
دشـمن به وسـیله تحریـم و فشـار اقتصادی
میخواهـد ملـت ایران را به سـتوه بیـاورد و
راهـکار هـم «اقتصـاد مقاومتی».

هفت سـال گذشت و مسـئوالن آنطور
که باید برای «اقتصاد مقاومتی» تدبیر نکردند.
این موضوع را میشـد از نارضایتیهای «آقا»،
فهمیـد .نتیجـه هم شـد اعتـراض و گالیگی
مـردم .دشـمن و ضدانقلاب هـم کـه بیکار
ننشسـته بودنـد ،سـوار مـوج شـدند و آتش
«آشـوب و اغتشـاش» باز دامان این سرزمین
را فراگرفـت .هرچند با بیـداری مردم ،قضیه
فیصلـه یافـت امـا بایـد مراقـب بـود ایـن
«دسیسـه» تبدیـل به «فتنه» دیگری نشـود.
حاال که دشـمن کمی امیدوار شـده،
منتظر تحریمها و فشـارهای بیشـتری باید
بـود .اما لطفـ ًا این بـار به جای
دلبسـتن بـه «مذاکـره
برای ترحم دشمن»،
به فکـر «مقــاومت
برای عقـبنشـینی
دشـمن» باشید.

در محضر قرآن

ظهور؛ فتحالفتوح پیامبر اعظم

وقتـی پیامبـر مکـه را بـدون جنـگ و
خونریـزی فتـح کـرد ،همـه فکـر کردند
ایـن همـان «فتـح مبین» اسـت که خـدا به
پیامبـرش وعـده داده؛ امـا انـگار وعـده خـدا
بزرگتـر از ایـن حرفهاسـت .پیـروزی بـا
جنـگ یـا بیجنـگ و گرفتـن غنیمـت ،یک
نعمـت کوچک اسـت کـه میتواند نشـانهای
بـرای نعمتهـای بزرگتـر باشـد.
ولـی آن چیزی کـه فوقالعاده اسـت و دل
پیامبـر و مؤمنان را شـاد میکنـد ،پیروزی
ابدی حـق بر باطل اسـت که هـدف اصلی
خلقت و فرسـتادن پیامبران هم همین اسـت:
دین الْ َح ِّق لِ ُیظْ ِه َر ُه
ُه َو الَّذی أَ ْر َس َل َر ُسولَهُ بِالْ ُهدی َو ِ
ین کُلِّ ِه َو کَفی بِاللَّ ِه شَ هیداً
َعلَی الدِّ ِ
اوسـت کسـی کـه پیامبـر خـود را بـه
[قصـد] هدایـت ،با آییـن درسـت روانه
سـاخت ،تـا آن را بر تمـام ادیـان پیروز
گردانـد و همیـن کـه خـدا گواه اسـت،
کافی اسـت.
آیـا ایـن وعـده خدا
محقق شـده اسـت؟
مسـلم ًا هنـوز نـه؛
پـس بـرای تحقق
ایـن فتحالفتـوح،
بایـد منتظرانه به
پـا خیزیم.
سوره فتح ،آیه 28

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

از «زلزله» تا «اغتشاش» در سینما

ما ورسانه

به بهانه نقد فیلم رسوایی ۲

رسوایی  ۲اگرچه به کارهای قبلی دهنمکی مربوط است ،فرقش با رسوایی
 ۱این است که زبان نقد را به سمت مسئوالن چرخانده است .حاج آقایی که
در فیلم قبل به خاطر هدایت یک زن بیآبرو شده بود و خدا آبرویش را برگرداند،
این بار پای چوبه دار حاضر میشود و قاتلی را نجات میدهد که به گفته او
«تخممرغ دزد» است و «شتردزدها» رها شدهاند.
همه حرف کارگردان این است که اگر مسئوالن به فکر اصالح خود نباشند
و برای مردم دلسوزی نکنند ،جامعه اصالح نمیشود و همین نعمتهایی
هم که هست ،از صدقه سر بزرگانی است که با پرچم
«یا حسین» و ارتباطشان با خدا کشور را حفظ
کردهاند .زلزلهای که حاج آقا وعدهاش را میدهد
با بیتوجهیهای مسئوالن و اعتراضهای
مردمی این زمانه ما ،نسبت خوبی دارد.
رسوایی  ۲با همه حرفهای خوبش شبیه
یک منبر سینمایی است که دیگر طنزهای
همیشگی دهنمکی را هم ندارد و برای همین
با استقبال مردم روبهرو نمیشود .شاخصههای
سینما چیزی بیشتر از این کارهایی است که
دهنمکی آن را تجربه میکند.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد.
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 

بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :درگذشـــت آیـــتاهلل احمـــد مجتهـــدی
تهرانـــی ،فـــرار شـــاه خائـــن «محمدرضـــا پهلـــوی» از كشـــور در پـــی
گســـترش نهضـــت اســـامی ملـــت ایـــران ،شـــهادت «ســـید مجتبـــی
نـــواب صفـــوی» ،رهبـــر جمعیـــت فداییـــان اســـام و یارانـــش ،قتـــل
« ُز َهيْ ــر محس ــن» مب ــارز فلس ــطيني توس ــط عوام ــل مش ــترك مص ــر و
اســـرائيل قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

درمحضراهلیبت

(پیام امام خامنهای درباره جنگ  22روزه غزه و شکست اسرائیل)1387/10/27 ،

پرچم عزت امت اسالم را به اهتزاز درآوردید

صبر بیسـتروزه شـما و مجاهدان دلیر و از جان گذشـته و آحاد مردم
غـزه در برابـر یکـی از فجیعتریـن جنایات جنگـی جهان و تاریـخ ،پرچم
عـزت را بـر سـر امت اسلام به اهتـزاز درآورده اسـت ...ارتشـی که
قـدرت فداکاری و شـهادتطلبی شـما ،آن را بیسـت روز اسـت پای
در گل در پشـت دروازههـای غـزه بـه خفـت افکنده ،همان اسـت که
ظرف شـش روز بخشهای عظیمی از سـه کشـور عربی را زیر سیطره
خـود درآورد .بـه ایمـان و تـوکل خـود ،بـه حسـن ظـن خـود بـه وعده
الهـی ،به صبر و شـجاعت و فـداکاری خود ببالید
کـه امـروز همـ ه مسـلمانان
بـه آن میبالند .جهاد شـما
تـا امـروز امریـکا و
رژیـم صهیونیسـتی
و حـامیـان آنــان
و ســازمان ملـل
و منافقـان امــت
اسلــامی را رسوا
کرده اسـت.

آشپزی با طعم گریه بر سیدالشهدا

حکایت خوبان

یـک روز بـا اصـرار اسـتاد را بـرای ناهـار بـه منـزل
خودمـان بـردم .بعـد از یکبـار غـذا کشـیدن از
مـن خواسـتند دوباره برایشـان غذا بکشـم ،خیلی
تعجـب کـردم اما چیزی نگفتـم ،بعـد از جمعکردن
سـفره طاقت نیـاوردم.

خانواده مقاومتی ()23

جـوشکـاریآدمهـا

بعضیهـا «آهنهـا» را بـه هـم جـوش
میدهنـد و بعضـی دیگـر «آدمهـا» را .این
دومـی آنقـدر ارزش دارد کـه حتـی خـدا
دروغ گفتنـی را کـه به جوشـکاری بین آدمها
بینجامـد ،دوسـت مـیدارد 1.تـازه ایـن برای
دو مؤمـن -به طور کلی -اسـت .حسـابش را
بکنیـد اگر این جوشـکاری به ازدواج برسـد،
چـه میشـود؛ نـور علـی نور!

أَ ْفضَ ُل الشَّ فَا َع ِ
ات أَنْ تَشْ ف ََع َب ْی َن اثْ َن ْی ِن
2
ِفی نِكَاحٍ َح َّتى یَ ْج َم َع اللَّهُ بَ ْی َن ُه َم.

امیرالمؤمنیـن  :از بهتریـن شـفاعتها،
ت بیـن دو نفـر در امـر ازدواج
شـفاع 
اسـت تا اینکـه خداوند آنـان را مجذوب
یکدیگـر گردانـد.
کاش بـه دور از دوزوکلکها و دغلبازیها
و هوسرانیهـا ،بنگاههـا و شـرایطی
مهیـا میشـد کـه زنـان و مـردان را بـه هم
میرسـاند و ازدواج را سـاده میکرد .درسـت
کاری مخالف این کالسها و جلسات مشاوره
غربـی که ازدواج را سـخت و دور از دسـترس
میکند !

از ایشـان پرسـیدم« :حضـرت اسـتاد ببخشـید کـه
ایـن سـؤال رو میپرسـم ،آخـه شـما اهـل غذا نیسـتید ،چطـور دو بـار غذا
خواسـتید؟» اسـتاد فرمودند« :سـؤال رو از من کردی ،برو جوابشـو از خانومت
بگیر».
رفتـم از همسـرم پرسـیدم موقع پختن غـذا چه کردی؟ کمی فکـر کرد و گفت:
«بـا وضـو بودم ».رفتم به ایشـان گفتم خانمم بـا وضو بوده .فرمودنـد« :اینکه کار
همیشگیشـان اسـت (!) ،بپرس دیگر چکار کرده؟»
رفتم پرسـیدم ،خانمم کمی فکر کرد و گفت« :وقتی داشـتم آشـپزی میکردم
کمـی با خودم روضه سیدالشـهدا رو زمزمه کردم و قطره اشـکی هم ریختم».
نـزد اسـتاد رفتـم و این را گفتم .لبخنـدی زدند و گفتند« :بلـه ،دلیل رفتارم این
بود».
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کاریکـاتور این هفته:

آمریکا
و
جنبش ها!

