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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
نرشیه تربیتی، مسجدی | سال دوم | هفته سوم بهمن 1393

شـراب خانه ها و رقاص خانه هـا و قمارخانه هـای غـرب را بـه رخ مـا 
یـاد بگیریـم! یکـی  از آن هـا  را  کـه روش هـای جـذب  می کشـند 

جامعـه  فسـادخانه ها  همیـن  کـه  بگویـد  آن هـا  بـه  نیسـت 
کـرده و انسـاِن ظاهـرًا مرفـه آن جـا را بـه  غـرب را از درون تهـی 
پوچـی رسـانده اسـت. اصـا تمـدن بادکنکـی همیـن اسـت 
دیگـر. هیـکل بـزرگ و مغـز خالـی! شـاهدش هـم ایـن اسـت 
ایـن لذت هـای  بـرای  کدام شـان حاضـر نیسـتند  کـه هیـچ 
یـادی بکننـد. البتـه دالرهـای بسـیاری بـه  زودگـذر هزینـه ز

خاطـر همیـن چیزهـا جابه جـا می شـود و بعضـی را ثروتمنـد 
کـه فقـط ایـن نیسـت.  و خیلی هـا را بیچـاره می کنـد، امـا هزینـه 
هزینـه یعنـی عـاوه بـر مـال، حاضر باشـند جـان خـود را بدهند که 

کـرد! هرگـز چنیـن نخواهنـد 
پـس آن هـا را بی خیال که هیـچ کدام از لذت های 

قلـب  نمی توانـد  ظاهرفریب شـان 
کنـون  ا کنـد.  تسـخیر  را  انسـان 
کـه بیاینـد  نوبـت ادعـای ماسـت 
و ببیننـد بـا چـه چیزهایـی بهتریـن  
چیزهـا  بهتریـن   بـه  را  انسـان ها 
کافـی اسـت به  کرده ایـم.  جـذب 

کننـد. زن و مـرد  مسـاجد مـا نـگاه 
نوجـوان  و  کـودک  و  و جـوان  پیـر  و 
در  کـه  می آینـد  بـار  چنـد  روزی 

کـه  دیگـر-  نفـر  یـک  بـا  هـم  کنـار 
بـه ظاهـر نمی بیننـدش- سـخن 

کـدام از جاذبه هـای پوشـالی  کننـد. هیـچ  بگوینـد و او را بندگـی 
وقـت  هـم  کارهـا  ایـن  بـرای  نیسـت!  جـا  ایـن  هـم  آن هـا 
گونـه بـوده اسـت.  می گذارنـد هـم پـول. از قدیـم هـم ایـن 
آمـد. طـوری  پیـش  بعـد معجـزه ای  بـه  زمانـی  یـک  از  امـا 
می خواهنـد  کـه  آن هـا  بـرای  شـد  سـنگری  مسـجد  هـر  کـه 
کـه مسـاجد  کـی؟ از وقتـی  در راه محبـوب فـدا شـوند. از 
کردنـد و انقـاب را رقـم زدنـد. ایـن معجـزه نـه تنهـا  قیـام 
کـرد در محله هـا، بلکـه سـال بـه سـال  مسـاجد را سـنگر 
گـر جـر أت  کـرد. حـاال ا نیـز آن هـا را پرشـورتر و پرهیجان تـر 
دارنـد بیاینـد و غـرب را بـه رخ مـا بکشـند کـه در مقابـل معجزه 

زد! زانـو خواهنـد  انقـاب، همـه   36
***

همان  است.  انقاب  معجزه  برکات  از  محله  سنگر 
سنگری که امام روح اهلل ما را موظف کرد به 
حفظ کردنش، اکنون با استفاده از نشریه 
این،  باشد.  تاثیرگذار  تابلو می خواهد  و 
گذشته  سال   از  که  است  فعالیتی 
از  استفاده  با  اینک  و  شده  آغاز 
می خواهـــد  تجــــــربه  
خوش بدرخشد. امیدواریم 
جمع  به  هم  شما  که 
از  و  بپیوندید   
این طریق فعالیت های فرهنگی- 

تربیتی خود را جدی تر کنید.

 معجـــــــــــزه         36 ساله

مهسنگر

نظرسنجی

و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 

چه چیلز  رو  انقلاب  معجلزه  بزرگتریلن  شلما 
می دونیلد؟
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گرفت؟ کی و چرا فارسی یاد  عماد مغنیه 
کـه شـد متـن سـخنرانی های حضـرت روح اهلل را بـه زبـان  انقـاب 
عربـی و فارسـی از سـفارت ایـران در بیـروت می گرفـت و آن قـدر آن هـا 

کمتـر از شـش ماه توانسـت به راحتـی فارسـی  کـه در  کـرد  را مطالعـه 
کنـد. امـام را بسـیار دوسـت  بخوانـد و پـس از مدتـی صحبـت 
ایشـان  دسـتورات  از  تبعیـت  بـه  موظـف  را  خـود  و  داشـت 

زبـان  یادگیـری  بـه  یـادی  ز بـه همیـن دلیـل عاقـه  می دانسـت. 
بهره منـد شـود. ایشـان  از نظـرات  تـا راحت تـر  فارسـی داشـت 

عماد مغنیه، عاوه بر توانایی های مدیریتی، امنیتی و... انگلیسلی 
و فرانسله هلم بللد بلود. آدم به دردبخلوری بلود. ان شلاءاهلل ملا هلم به دردبخلور بشلیم؛ خدا را شلکر 

آقاملون فارسلی حلرف می زنه، الزم نیسلت یله زبون دیگه یلاد بگیریم!

گذر از اروند
ک سـازی  پا و  رسـیدند  فـاو  سـاحل  بـه   21:37 زدنـد.  آب  بـه  مازندرانـی  رزمنده هـای   21:15
کنیـم. 22:05 رمـز عملیـات  موانـع شـروع شـد. 22:02 از قـرارگاه اعـام شـد عمـل نکنیـد تـا اعـام 
کربـا اعـام شـد. 22:15 خـط  )یافاطمه الزهـراء( بـه بـرادر مرتضـی قربانـی، فرمانـده لشـکر ویـژه 25 
گزارش هـای جنگـی  ک سـازی شـد. 22:35 مسـجد جامـع فـاو دسـت مـا بـود. ایـن  اول دشـمن پا
چه قـدر بی احسـاس اند و چـه راحـت جنبه هـای انسـانی، رشـادت ها، زیبایی هـا و دشـواری ها را 
کتاب هـای روایـت فتـح، »یـادگاران: غواصـان« را بخوانیـد تـا بدانیـد عبـور از  کرده انـد. از  حـذف 

ارونـد آن قدرهـا هـم آسـان نبـود.
ک عـراق و موقعیـت  منطقـه فـاو بـه لحـاظ فراهم سـازی امـکان حضـور مقتدرانـه ایـران در خـا
والفجـر  عملیـات  بـود.  اسـتراتژیک  ارزش  دارای  آن،  طبیعـی  و  جغرافیایـی 
و  شـد  شـروع  منطقـه  ایـن  آزادسـازی  هـدف  بـا   1364 بهمـن   20 یـخ  تار در   8
کـه بـه لحـاظ دانـش نظامـی  کاری  یخـی و  بـا خلـق حماسـه ای تار
مـدرن غیرممکـن می نمـود یعنـی عبور رزمندگان اسـام از 
رودخانـه خروشـان ارونـد و فتـح فـاو پایـان یافـت. 
ایـن فتـح هوشـمندانه تـوازن نظامی جنگ 
ایـران و عـراق را بـه سـود ایـران رقـم زد؛ 
امـا در صحنـه سیاسـت، بازی هـای 

دیگـری در جریـان بـود.

                       46 سال با امام
کتاب »صحیفه آفتاب« ،  دوره ده جلدی مجموعه 

ناشـر: بسـیج دانشـجویی دانشـگاه امـام صـادق علیه السـام، قطـع 
رقعـی، 1026 صفحـه )دوره ده جلـدی: 20 هـزار تومـان(
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به کوشش کانون تربیت و مسجد 

مرکز مطالعات راهربدی تربیت اسالمی

برای دریافت نسخه پی دی اف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

یه 2008 )23 هبمن(- شهادت عماد مغنیه به مناسبت سالگرد 12 فور

به مناسبت 20 هبمن- عبور از اروند )1364ش(

به مناسبت ایام دهه فجر انقالب اسالمی

احکام
آهسته خواندن حمد و سوره

 »حمـد و سـوره« نمـاز 
ً
گـر مـرد سـهوا سـوال: ا

را آهسـته بخوانـد،  صبـح، مغـرب و عشـاء 
آیـا نمـاز او اشـكال دارد؟

ندانسـتن  یـا  و  سـهو  ی  رو از  گـر  ا پاسـخ: 
نمـاز  و  نـدارد  اشـکالی  باشـد،  مسـئله 
ایـن  ازاین پـس،  بایـد  امـا  اسـت؛  صحیـح 

کنـد. رعایـت  کامـل  طـور  بـه  را  حکـم 

خرید اینترنتی:
 http://bookroom.ir/book/13156
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درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
دهه فجر در قرآن

اول  آیـات  بیـن  نیسـت  ربطـی  هیـچ  ظاهـر  در 
گـر  ا امـا  اسـامی.  انقـاب  فجـر  بـا دهـه  فجـر  سـوره 
کمـی دقیق تـر بنگریـم، ارتبـاط ویـژه ای را می  یابیـم. 
قـرآن بـه فجـر قسـم می خورد و بـه شـب های ده گانه:
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سـوگند بـه صبحـدم. و بـه شـب های دهگانـه. و بـه 
کـه پشـت می کنـد. زوج و فـرد و بـه شـب وقتـی 

کردن  کـه با طـی  کـدام شـب ها؟ شـب هایی  امـا 
می رسـد.  قربـان  عیـد  صبـح  بـه  عرفـه  و  یـه  ترو روز 
آری؛ قسـم بـه دهـه اول ذی حجـه، قسـم بـه شـب ها 
کـه حاجیـان در حـج حاضـر می شـوند  و روزهایـی 
ی  تـا از دنیـا و مافیهـا دل بکننـد و فقـط بـه خـدا رو
آورنـد... آیـا در ایـن جمله هـا، قسـمی هسـت بـرای 
کـه ارتبـاط ایـن ایـام را  خردمنـدان؟ و کسـی هسـت 

بـا دهـه فجـر انقـاب اسـامی بیابـد؟
از  شـدن  کنـده  انقـاب  اسـامی،  انقـاب  بلـه؛ 
ی آوردن بـه خـدا و آخـرت  دنیـا و دنیادوسـتان، و رو
کـس بـه دنیـا بچسـبد،  کـه هـر  زیبـای اوسـت. چـرا 
پهلـوی،  و  قاجـار  و  ثمـود  و  عـاد  و  فرعـون  ماننـد 
طغیـان می کنـد و خـود و جامعـه خـود را بـه تباهـی 
آنقـدر  را  انسـان  اسـامی  انقـاب  امـا  می کشـاند. 
کـه بتوانـد بـه نفـس مطمئنـه برسـد،  رشـد می دهـد 
گونه بشـارت می دهد: که خدایش به او این  آن جا 
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در  بازگـرد  پـروردگارت  بـه سـوی  نفـس مطمئّنـه،  ای 
حالـی کـه هـم تو از او خشـنودی و هم او از تو خشـنود 
اسـت. و در میـان بنـدگان مـن درآی. و در بهشـت من 

داخل شـو.

خمینی؟هر؟ در احادیث
انقابـی باشـند یـا نباشـند، نمی توانـد محتـوای 
نمی تواننـد  حتـی  و  کننـد  انـکار  را  حدیـث  ایـن 
منظـور حدیـث را بـه کسـی جز امـام خمینی تطبیق 
یـاد می آورنـد ولی خودشـان  گـر ز دهنـد. البتـه امـا و ا

کـه بی فایـده اسـت: هـم می داننـد 
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مـردي از قـم، مـردم را بـه سـوي حـق دعـوت مي کنـد. 
جمـع  او  گـرد  آهـن  پاره هـاي  هماننـد  جماعتـي 
به لـرزه  را  آنـان  سـهمگین  طوفان هـاي  کـه  مي شـوند 
درنمي آورد، از جنگ نمي هراسـند و ترسـي به دل راه 
نمي دهنـد، بـر خـدا تـوکل دارنـد و سـرانجام، پیـروزي 

پارسـایان اسـت. بـا 
)بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 57، ص: 216(

حدیـث«  منظـور  بـودن  »خمینـی  در  کـه  حـاال 
دقـت  حدیـث  بقیـه  بـه  بیاییـد  نیسـت،  شـکی 
کـه بـه مـا و شـما بـر می گـردد. ایـام اهلل  کنیـم. آن جـا 
دهـه فجـر زمـان خوبـی اسـت تـا بیشـتر بیندیشـیم 
کـه امـام آن هـا را بـه  کـه آیـا مـا همان هایـی هسـتیم 
پاره هـای  ماننـد  مـا  آیـا  کـرد؟  دعـوت  حـق  سـوی 
نیندازدمـان؟  لـرزه  بـه  کـه هیـچ چیـز  آهـن هسـتیم 
دشـمنی ها،  و  تحریم هـا  و  جنگ هـا  مقابـل  در  آیـا 
مـا  دولت مـردان  هسـتیم؟  خداتـرس  و  مردم نتـرس 
باشـیم... خودمـان  مواظـب  خیلـی  بایـد  چطـور؟ 

اهل یبت؟مهع؟
که دنبال هنر و پیام حقیقی بگردد بیننده را عادت بدهید 

بسـیاری شـاخه  های  از  قائلیـم؛  ارزش  برایـش  باشـد  گـر سـینمایی مطلـوب  ا سـینما 
که چگونگی اباغ پیامش از بسـیاری از شـاخه  های  دیگر هنر هم بیشـتر ارزش دارد، چرا

دیگـر هنـر بهتـر، برجسـته تر و ارزنده تـر اسـت.
همـه حـرف مـن دربـاره جاذبـه و محتـوا در سـینما این اسـت که وقتی اصل را و سـتون 
کـه می خواهـد بدهـد دقـت و  فقـرات یـک فیلـم را محتـوای فیلـم می دانیـم و بـر پیامـی 
جنبـه  کـه  چیز هایـی  همـان  )یعنـی  فیلـم  جاذبـه  کـه  اسـت  طبیعـی  می کنیـم  کیـد  تأ
سـرگرم کننده بـه فیلـم می دهـد و آن را دل نشـین می کنـد( بـا پیـام هـر دو بـه هـم آمیختـه 

اسـت. )جاذبـه و محتـوا( تکمیل کننـده یـک هنـر هسـتند.
گر بخواهید سینمای ایران رشد کند دو چیز را باید در نظر بگیرید؛ اول میدان دادن به  ا
عناصـر بـا اسـتعداد و نسـبت بـه کشـور و انقـاب »خـودی«، دوم ایجاد یک تحـول در اصل 
سـینمای فارسـی؛ یعنی همان طور که پیش تر اشاره کردم ضدارزش  هایی 
کشـید.  کـه در آن سـینما نشـان داده شـده بـود بایـد هـر طـور شـده بیـرون  را 
مسـتمع و بیننـده را هـم بایـد عـادت بدهید که در فیلم منتظر سـکس 
و خشـونت نباشـد. )عـادت بدهیـد( حقیقتـًا یـک هنـر حقیقـی را 
کند و دنبال پیامی حقیقی و دل نشـین بگردد.  دنبال 
گرفـت  انجـام  کار  ایـن  گـر  ا
سـینما  در  حقیقـی  تحـول 

رخ  داده اسـت.

کݠس ندهݠید! دست دلتان را به دست هر 
کـه ندیده ایـم و فقـط شـنیده ایم،  کـه بایـد، بـه آنجایـی  مـا بـرای رسـیدن بـه آن جایـی 
کنیم، در خط انقاب  که در خط اسـام ناب حرکت  گه قرار باشـد  راهنما می خواهیم. ا
کسـی  کـه خـود، ایـن راه را رفتـه باشـد و چـه  کسـی بدهیـم  اسـامی، بایـد دل مـان را بـه 
گرفـت، ولـی دنیـا چشـمش را  کـه دنیـا را  کسـی  بهتـر از پیـر خمیـن، حضـرت امـام )س(؛ 

نگرفـت.
پشت نیسانی نوشته بود: »بیمه امام رضا )ع(« یعنی سپردیمش به آقا...

کـه  بـه  را  خودتـان  زندگـی،  در  ببینـد  کنیـد!  نـگاه  خـوب  را  خودتـان 
سـپرده اید؟ در زندگی دسـتتان در دسـت کیسـت؟ کودکان را دیده اید؟ 

کـه در خیابـان شـلوغ، دستشـان از دسـت پدرشـان جـدا  یـک لحظـه 
در  دستشـان  مـدام  دارنـد،  دوسـت  می شـوند.  نگـران  می شـود، 

کـه در زندگـی  کسـی  دسـت پدرشـان بمانـد، 
کامـل دارنـد... بـه او اعتمـاد 

کسـی  چـه  بیمـه  را  خودتـان  شـما 
کسـی  چـه  بـه  را  دلتـان  کردیـد؟ 

سـپرده اید؟ دسـت دلتان را به دسـت 
دادیـد؟ کسـی  چـه 

درنگ بس است بسم اهلل ...

نماز اول وقت
گوید: آقای مصباح می 

قاضـی؟هر؟  آقـای  مرحـوم  استادشـان  از  بهجـت  اهلل  آیـت 
گر کسـی نمـاز واجبش را   نقـل مـی کردنـد که ایشـان مـی فرمود:ا
اول وقـت بخوانـد و بـه مقامـات عالیـه نرسـد مرا  لعـن کند! و یا 

فرمودنـد: بـه صـورت مـن تـف بینـدازد.
َواِت« 

َ
ل ی الَصّ

َ
اول وقت سّرعظیمی است »َحاِفُظوْا َعل

ای  نکتـه  یـک  خـود  باشـید(  کوشـا  نمازهـا  انجـام  )در 
یـد.( و  ـاَة « )و نمـاز را بپـا دار ِقیُمـوا الَصّ

َ
اسـت غیـر از »أ

گـزار اهتمـام داشـته باشـد و مقید  کـه نمـاز  همچنیـن 
کـه نمـاز را اول وقـت بخوانـد فـی حـّد نفسـه  باشـد 
یـادی دارد، هرچنـد حضـور قلـب هـم نباشـد. آثـار ز

در قاب صتویر

به مناسبت ایام جشنواره فیلم فجر انقالب اسالمی  یه های یک مریب واگو

کله شلما بلرای نشلریه ارسلال می کنیلد پلر بشله. پلس دسلت  قلراره ایلن بخلش بلا تصاویلری 
کنید.ایلن هفتله سله تصویلر  ارسلال  براملون  رو  و تصاویلر سلنگر محله تلون  کار شلید  بله 
حضلور  تصاویلر  منتظلر  آینلده  هفتله  بلرای  میشله.  شلما  تقدیلم  مسلاجد  تابلواعانلات  از 
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دستیار بچه های فعال مسجدی
•بستههایهفتگیتابلواعالنات
•طرحهایمتنوعبنروپالت
•بستههایمناسبتی
•پردهنگارو...


