
در این شماره می خوانید :
مرگ بر بی نیازی باطل!

بین فرزندانمان فرق نگذاریم

خواب ناجوان مردانه

لباِس تک سایِز شهادت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

یادم هسـت یک روزی شـهید آوینی، شـهید گنجی و بنده در جایی نشسـته بودیم. شـهید گنجی 
خطـاب بـه شـهید آوینـی گفت: »حـاج مرتضـی! دیگر بـاب شـهادت هم بسـته شـد.« آوینی در 
جـواب گفـت: »نـه برادر، شـهادت لباس تک سـایزی اسـت که بایـد تن آدم بـه انـدازه آن در آید، 
هـر وقـت به سـایز ایـن لباس تک سـایز درآمـدی، پـرواز می کنی، مطمئـن باش!« 
مـن کـه میـان ایـن دو بـودم گفتـم: »حـاج مرتضی، پـس من چـی؟ من کی 
پرواز می کنم؟« شـهید آوینـی در جواب گفت: »تو در کولـه ات چیزهایی داری« 
و نـام چند منطقه جنگی را که در آن ها مسـتند سـاخته بـودم آورد و بعد ادامه 
داد: »در کولـه ات چیزهـای دیگـری هـم هسـت کـه نمی دانـم چیسـت، هـر 

وقت کوله ات سـبک شـد، پـرواز خواهـی کرد.«

مدتـی پس ازایـن گفت وگـو مرتضـی آوینـی به شـهادت رسـید و بـه فاصله 
یـک سـال دیگـر نیـز گنجی شـهید شـد. البته مـن هـم منتظـرم ببینم کی 

کوله ام سـبک می شـود...
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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 

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه

راوی: رضا برجی، مستندساز و از همراهان شهید آوینی

شهید سید مرتضی آوینی، سید شهیدان اهل قلم

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r  )امام خامنه ای، 1398/01/01(تارنما:

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. 

مســـئله  اصلـــی و اساســـی، رونـــق تولیـــد اســـت. اگـــر تولیـــد شـــد، آن وقـــت در 

بخش هـــای مختلفـــی تحـــّول ایجـــاد خواهـــد شـــد؛ اگـــر رونـــق تولیـــد وجـــود 

ـــم  ـــذارد در ک ـــر می گ ـــم تأثی ـــتغال، ه ـــذارد در اش ـــر می گ ـــم تأثی ـــد، ه ـــته باش داش

ـــر  ـــم تأثی ـــه، ه ـــوازن بودج ـــع ت ـــذارد در وض ـــر می گ ـــی تأثی ـــم حّت ـــوّرم، ه ـــردن ت ک

ـــم  ـــکالت مه ـــه مش ـــا هم ـــد، این ه ـــی. ببینی ـــول مل ـــن ارزش پ ـــاال رفت ـــذارد در ب می گ

اقتصـــادی و کســـانی مـــا اســـت... ایـــن بایـــد انجـــام بگیـــرد و در برنامـــه قـــرار بگیـــرد؛ 

ـــه ی  ـــم در برنام ـــت، ه ـــه ی دول ـــم در برنام ه

ـــی  ـــاد مردم ـــه ی آح ـــم در برنام ـــس، ه مجل

ـــد.  کـــه توانایـــی ورود در وادِی تولیـــد را دارن

ــناختیم  ــتیم و می شـ ــانی را داشـ ــا کسـ مـ

افـــرادی را کـــه پـــول داشـــتند، امکانـــات 

داشـــتند، می توانســـتند ایـــن پـــول را 

ـــال ها  ـــش س ـــک و از منافع ـــد در بان بگذارن

ــن  ــا[ ایـ ــد، ]اّمـ ــتفاده کننـ ــر اسـ بی دردسـ

کار را نکردنـــد، ]بلکـــه[ پـــول را بردنـــد در 

مســـئله  تولیـــد و گفتنـــد می خواهیـــم 

ـــدا  ـــش خ ـــا پی ـــرود. این ه ـــش ب ـــور پی کش

ـــد. ـــر دارن اج

لباِس تک سایِز شهادت
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

همه باید به رونق تولید کمک کنیم
کالم والیت

سؤاالت هفته سوم فروردین 1398 
1. در محضر قرآن-انسان باید به چه صفتی از خدا ایمان بیاورد تا دیگر استغنا نورزد؟

1( خالقیت

2( رحمانیت

3( ربوبیت

2. در محضر اهل بیت-کدام خواب ناجوان مردانه است؟
1( خواب کسی که با شکم سیر بخوابد.

2( خواب کسی که در شهر خودش دور از خانواده بخوابد.

3( خواب کسی که در مسجد بخوابد چون خواب در مسجد مکروه است.

سؤاالت



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

دوران جنگ جبهه ای ها می گفتند ما اول 

با جنگ ازدواج کرده ایم، بعدًا با خانواده. 

نتیجه اش این می شد که سه ماه در مناطق 

عملیاتی بودند و شاید یکی دو هفته 

مرخصی می گرفتند برای دیدن خانواده! وای 

چقدر سخت! 

اما این قضیه- درست یا غلط- برای جنگی 

معنی داشت که رزمنده ها مجبور بودند 

ماه ها در خط مقدم بجنگند، در شهری دیگر. 

حاال آقا به اسم جهاد فرهنگی یا اقتصادی یا 

هزار عنوان دیگر در چند متری یا کیلومتری 

خانه و خانواده اش شب را صبح می کند و 

گاهی با یک تماس یا پیامک سر آن ها را 

شیره می مالد و خیالش خوش است که 

مثل شهدا زندگی می کند. نه! شهدا مرد 

بودند و این نامرد است!

ُهلٌْك ِبِذی الُْمُروَءِة أَْن یَِبیَت الرَُّجُل َعْن 

َمْنِزلِِه ِبالِْمْصِ الَِّذی ِفیِه أَْهلُُه.

پیامبر اعظم  از جوانمردی به دور است 

که ]مردی[ در شهری که خانواده اش هستند 

باشد، ولی در غیر خانه خود بخوابد.

کاریکاتور این هفته: رونق تولید

انسـان بـه خودش اگر باشـد، احسـاس باطل اسـتغنا تمـام وجـودش را می گیرد. درسـت مثل آن 

کسـی کـه پیامبـر و قرآنـش را به خاطـر آمدن یک نابینـای جویای حقیقـت رها کـرد و با خودش 

گفـت: مـن بـه ایـن چیزها نیـازی نـدارم! این طبیعت انسـانی اسـت کـه حقیقت را می پوشـاند. 

مـرگ بـر او به خاطـر این اخالق زشـتش! 

ُقِتَل اْلِنْساُن ما أَكَْفرَُه! ِمْن أَیِّ َشیْ ٍء َخلََقُه؟ 

مرگ بر انسان كه چقدر حق پوش است، خدا او را از چه چیزى آفریده است؟

او ایـن سـیر را کـه خـدا از نطفـه خلقـش کـرده و تا قیامـت مدیریتـش می کند 

را نمی بینـد و بـرای همیـن احسـاس بی نیـازی می کنـد. امـا کافـی اسـت 

نشـانه های پـروردگارش را در چیزهـای دیگـری چـون خوردنی هـا 

ببینـد کـه چگونـه یـک دانه بـه بـاغ و نخلسـتان تبدیل می شـود.

این ها همه نشـانه آن اسـت که خدای شما رب و پروردگار شماست، 

امـا حیف که نمی بینید و از قرآنـش بی نیازی می جویید...

در محضر اهل یبت
مرگ بر بی نیازی باطل!

منبع: کتاب در خانه اگر کس است، ص 33، به نقل از مرکز تنظیم 

و نشر آثار آیت اهلل بهجت؟ق؟ آیت اهلل محمدتقی بهجت فومنی

مؤلف: یاسر عسگری

 دفتر نشر معارف

 چاپ 1392

 قطع رقعی

 175 صفحه

 4800 تومان

سید مرتضی آوینی در آیینه خاطرات

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

خواب ناجوان مردانه
خانواده مقاومتی )86( 

تفصیل وسائل الشیعة إلی 
تحصیل مسائل الشریعة
جلد 20 , صفحه 171

هانیـه می گویـد: »شـب به خیر«؛ و پتوی کوچکش را روی سـرش 

می کشـد. شـب به خیر گفتـن را تـازه یـاد گرفتـه و وقتـی می بینـد 

مـا بـا شـنیدنش چقـدر ذوق می کنیـم، خوشـش می آیـد و تکـرار 

می کنـد. مـی روم بـاالی سـرش و آرام پتـو را کنـار می زنم. بـا اینکه 

خنـده اش گرفتـه، امـا بـه زور پلک هایـش را روی هـم نگه مـی دارد 

کـه یعنـی خوابـش برده! می بوسـمش و پتـو را دوباره روی سـرش 

می کشـم. ناگهـان چشـمم می افتد بـه دختـر بزرگ ترم. نکنـد بیدار 

باشـد و بـه دل بگیـرد؛ اما سـمتش نمـی روم. بـا خـودم می گویم: 

»مـن کـه بـه او هم کـم محبـت نمی کنم.«

صبـح می رسـم خدمـت آقـا، سـالم می کنـم. 

بالفاصله بعد از سـالم، می پرسـند: »ان شـاءاهلل 

تسـویه )رفتـار برابـر( بیـن اوالد را کـه رعایت 

می کنیـد؟«

سوره مبارکه عبس، آیه 18-17

بین فرزندانمان فرق نگذاریم

شهید فرهنگ

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
  masjednama.ir تارنمای 

ـــی« در  ـــد خیابان ـــیخ محم ـــهید »ش ـــروطه  خواه، ش ـــی مش ـــارز و انقالب ـــی مب ـــام روحان ـــاز قی ـــوع: آغ ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــی  ـــه سیاس ـــع رابط ـــدی«، قط ـــرش »بنت اله ـــدر« و خواه ـــر ص ـــید محمدباق ـــت اهلل »س ـــد آی ـــم مجاه ـــهادت عال ـــز، ش تبری
ایـــران بـــا امریـــكا، روز ملـــی انـــرژی هســـته  ای، والدت امـــام حســـین ، افتتـــاح حســـاب صـــد و تأســـیس »بنیـــاد 
ـــاز، والدت  ـــل « - روز جانب ـــرت ابوالفض ـــی «، والدت »حض ـــام خمین ـــان »ام ـــه فرم ـــالمی« ب ـــالب اس ـــكن انق مس

امام ســـجاد قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

ایـن کتـاب روایـت 151 خاطـره متفـاوت از دوره هـای مختلـف 

زندگـی سـید شـهیدان اهـل قلـم اسـت کـه توسـط بسـتگان، 

دوسـتان، همـکاران، همراهـان و همفکـران شـهید بیـان شـده 

اسـت. در ابتـدای کتاب، زندگی خودنوشـت شـهید آوینی آمده و 

انتهـای کتـاب بـه گزیده سـخنان رهبر معظـم انقـالب در دیدار با 

خانواده شـهید ختم شـده اسـت. تنوع و تکثر خاطـرات به اضافه 

روایـت از زبـان افـراد و شـخصیت های مختلـف، بیانگـر وجـوه 

مختلـف حیـات شـهید اسـت که بـه عالوه 

صفحه آرایـی زیبـا، کتـاب را خواندنی تـر 

اسـت. کرده 

یار رهمبان


