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رهبری به نام »طاغوت«

شیـربهـا

وظیفه ای که تولیدکنندگان داخلی دارند

دلم نمی خواست راه تمام شود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

تـازه نامـزد کـرده بود. زنـگ زد گفت: »ماشـینم خراب شـده اگر می توانی بیا ماشـین 
را به تعمیـرگاه ببریم.«

بـا یـک وانت رفتم پیشـش و ماشـین را با یک طناب بسـتیم و مسـیر 20 دقیقه ای را 
2 سـاعته طی کردیم.

در راه به قـدری شـوخی کـرد و آن قدر ماشـین بیچاره اش را مسـخره کرد، کلی 
خندیدیـم و خـوش گذشـت دلـم نمی خواسـت راه تمـام 

شود!

شـوخ طبعی به شرط اینکه با ناسـزا نباشد، یکی از نشانه های 
مؤمـن اسـت.1 مؤمن بایـد شـوخ طبع و خوش برخورد 
باشـد. طـوری که همراهـش، از همراهی با او خسـته 
نشـود. شـبیه برخوردی که این شـهید بزرگوار داشت.

وقتـی قطعنامـه توسـط ایـران پذیرفتـه شـد، صدام کـه فکـر می کرد ایـران ضعیف 
شـده درصـدد آمـد با تمـام قوا به ایران حمله کند. او می خواسـت با پیشـروی در 
خـاک مـا و گرفتن اسـرای بیشـتر اولویت هـای قطع نامه را به خـود اختصاص 
داده و در شـرایط پذیـرش آتش بـس بتوانـد به مـا زور بگوید و حـرف اول را 
بزنـد؛ بنابراین سـه روز بعـد از پذیرش قطعنامه صدام به ایـران حمله کرد. با حمله 
عـراق امـام بـه سـپاه پیـام می دهـد. در پـی پیـام امام، سـیل داوطلبـان به جنگ 
سـرازیر می شـود بـه صورتی کـه در پادگان ها دیگـر جایی بـرای نیروها نبود! 
رزمنـدگان اسـام دلیرانه حمله دشـمن را خنثی کـرده و آن ها را بـه عقب می رانند. 
صدام که از حمله به ایران ناامید شـده بود این بار دسـت به دامن منافقین می شـود 

حیلـه  ایـن  امـا 
نیـز بـا عملیـات 
یـن  فر آ ر و غر
شکست  مرصاد 

می خـورد.
هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول مرداد   1397

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 

9 روز سرنوشت ساز پس از پذیرش قطعنامه

توضیح المسائل امام، مسئله 2487

31 تیر، تهاجم وسیع ارتش بعث عراق به خاك ایران پس از پذیرفتن قطعنامه 598 )1367 ش(

1( تحف العقول، ص 49
منبع: :سایت ابر و باد

شهید مدافع حریم اهل بیت هادی شجاع

احکام
قبل ترها رسمی بود به نام شیربها. داماد نگون بخت می بایست هزینه 

شیری که عروس خانم خورده را به خانواده اش پرداخت می کرد!

 در حالی که مستحب است پدر شیربها را به مادر پرداخت کند و باز 
mمستحب است مادر مزدی از شوهرش )در قبال شیر دادن( نگیرد. a s j e d n a m a . i r

هفته 18   
1 3 9 7 سال 

هفته   18
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
ما به امام رضا امام رئوف می گوییم اما 
شاید تابه حال دقت نکرده باشیم که 

معنای این سخن چیست. در واقع رأفت 
اوج مهربانی است. مهربانی کردن گاهی 
اوقات با درد همراه است مانند مهربانی 
دکتر؛ اما کسی که رئوف است این حد 
از درد را هم برنمی تابد. پس رأفت یعنی 
آخرین حد از مهربانی و امام رضا در 
اوج این رأفت هستند. عامه طباطبایی 
دراین باره می فرمایند: »همه ائمه کریم و 

رئوف و مهربان اند، اما رأفت اما 
رضا حسی است. هر کس از هر 
جا داخل حرم می شود رأفت امام را 
حس می کند. محال است کسی برود 
مقابل ضریح امام رضا بایستد و 

دست بر سینه بگذارد و سالم خالصانه 
بدهد و امام چیزی در کشکول

 گدایی او نگذارد.«1
َلمُ  َعلَی  اْلَِمام الرَُّءوف2 السَّ

سالم بر امام رئوف
1( خبرگزاری مهر

2(  زیارت جوادیه، بحاراالنوار، جلد 99، صفحه 52

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. 

شیـربهـا

در روزهـای اخیـر بـا گـرم شـدن هـوا، 
مصـرف برق رکورد شـکانده و به مـرز 57 هزار 
مـگاوات رسـیده! آن هـم در شـرایطی که تولید 
نیـروگاه های برقآبی کاهش داشـته و تجهیزات 
انتقـال بـرق نیز زمانی که مصرف بـرق از حدی 
بیشـتر شـود، پاسـخگوی کل تقاضاها نیسـت. 
بنابرایـن قطعـی بـرق تنهـا گزینـه پیـش روی 
وزارت نیـرو در شـرایط بحرانـی کنونی اسـت. 

پژوهش هـای  مرکـز  اخیـر  گـزارش 
مجلـس در خصـوص مصـرف بـرق نشـان داد 
که مشـترکین پرمصرف خانگی بیشـترین سهم 
را در شـکل گیری اوج بـار مصرفـی بـه خـود 

اختصـاص داده انـد.

حـاال سـوال اینجاسـت که چـرا همگان 
اسـراف کاری  و  پرمصرفـی  چـوب  بایـد 
عـده ای را بخورند؟ آیا شناسـایی مشـترکین 
پرمصـرف و قطـع بـرق آنهـا بـه عدالـت 

نیسـت؟ نزدیک تـر 

البتـه شناسـایی ایـن مشـترکین نیـاز بـه 
زیرسـاختی بـه نـام کنتـور هوشـمند دارد کـه 
نیمـی از جمعیـت کشـور از آن بی بهره اند. بهتر 

اسـت دولت از هم اکنون 
ی  ز سـا شمند هو
را  منـازل  کنتورهـای 
در اولویـت قـرار دهد 
بـا  آینـده  سـال  تـا 
ایـن مشـکل مواجـه 

نباشـیم.

اقتصاد مقاومیت

دعوای اقتصاد و فرهنگ تبدیل شده است به دعوای دالر و حجاب. از 
این طرف قیمت دالر سرسام آور شده و از طرف دیگر گیر دادن به دختر 
رقاص و ممنوع کردن مانتوهای جلوباز نقل محافل خبری شده است. این 
وسط خبر اختاس ها و کم کاری های افرادی که مورد اعتماد مردم بوده اند نیز 

اضافه شده و همه چیز را به هم ریخته است.

موضع گیری های مردم و نخبگان هم برای خودش داستانی دارد.گروهی 
دین را در همان خدمت رسانی ها و بی دینی را در این بی اعتمادسازی ها 

و  لباس  و  حجاب  و  می کنند  تعریف 
بی بندوباری ها را متفرقه می دانند. گروهی 
هم به عکس همه چیز را در همین لباس و 

روسری تعریف کرده اند.

عجیب است! چطور این ها را 
این قدر راحت به هم ربط می دهند؟ 

آیا همه این بی حجاب ها از طبقات 
که  کسانی اند  یا  جامعه اند  فقیر 
آن  یا  کشیده اند؟  باال  را  پولشان 

اختاس کاران و مسئولین بی لیاقت، 
متولی دین ما و آخرت مان اند؟ نه؛ 
و  دارد  را  خود  جای  چیزی  هر 

قانون گذاری  برای  زمان شناسی  البته 
فشار آوردن بر مردم هم هنر می خواهد!

امام رئوفدلم نمی خواست راه تمام شود

بی برقی و بی عدالتی

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی 192  | هفته اول مرداد  1397 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

مانتوی جلو باز، یا دالر ده هزار تومنی؟



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

»تربیت« یعنی رشد دادن و پرورش دادن، و این مبنی بر قبول کردن 
را  تفاوت  این  با صنعت  تربیت  است.  انسان  در  استعدادها  یک سلسله 
دارد که در صنعت، حساب حساِب ساختن است؛ یعنی انسان منظوری را 
ابتدا دارد، بعد، از یک سلسله مواد و اشیاء برای منظور خود استفاده می کند 
درحالی که به خود این ماّده توجه ندارد که با این کاری که روی آن انجام 

می دهد آن را کامل می کند یا ناقص؛ ماّده می خواهد کامل 
شود یا ناقص ]برای او فرقی نمی کند[؛ منظور »من« باید 

حاصل شود.

یک نّجار و یا یک معمار و بنّا که عملش یک 
اینکه  عین  در  باغبان  یک  اّما  است...  ساختن  نوع 

منظور و هدفی دارد و منافعی دارد ولی کار او بر 
اساس پرورش دادن طبیعت گل یا گیاه است.

شـما میگوییـد کـه مـا سـفارش کنیم بـه مردم کـه تولیـدات داخلـی را 
مصـرف کننـد. مـن کـه خب چند سـال اسـت دارم سـفارش می کنـم؛ بنده 
کـه بارهـا گفته ام، منتها این با شـعار درسـت نمی شـود. خـب، بله یک 
مقـداری مـردم حـاال یک اعتمـادی بکنند، یـک اعتنائی بکنند بـه حرف ما، 
بـه خاطـری کـه مثـًا مـا گفتیـم، برونـد یک مقـداری چـه کننـد؛ این یک 

بخشـی از قضیه اسـت.

یـک بخـش دیگر هـم مربـوط به کیفیـت اسـت. خب کیفیـت را باید 
بـاال برد... اگـر چنانچه جنس داخلـی، تولید داخلـی، این خصوصیات 
را داشـته باشـد، به طور طبیعی تمایل پیدا می شـود.البته متأسـفانه بعضی 

اثـر  بـر  کـه  هسـتند 
فرهنگ غلـِط دوره ی 

منحـوس پادشـاهی 
طاغـوت،  دوره ی   -
دوره ی وابسـتگی - 
هنـوز چشمشـان 

به خارج اسـت.

در قاب صتویر

وظیفه ای که تولیدکنندگان داخلی دارند 

 )امام خامنه ای، 1389/06/16(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــام  ـــروف حجت االس ـــظ مع ـــهير و واع ـــب ش ـــت خطي ـــوع: درگذش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
شـــيخ »احمـــد كافـــی« در تصادفـــی مشـــکوک، اعـــام بـــه رســـميت شـــناختن رژیـــم 
غاصـــب اســـرایيل توســـط »محمدرضـــا پهلـــوي« در ایـــران، انتخابـــات دوميـــن دوره ریاســـت 
جمهـــوري ایـــران و انتخـــاب شـــهيد محمدعلـــي رجایـــي، والدت پيشـــوای هشـــتم مســـلمانان، 
ـــرگ  ـــيعه، م ـــدار ش ـــم نام ـــه و متکل ـــد، فقي ـــيخ مفي ـــد ش ـــا ، تول ـــام رض ـــرت ام حض
»رضاخـــان پهلـــوی« در ژوهانســـبورگ )افریقـــا( در اوج ذلـــت و غربـــت، مـــرگ »محمدرضـــا 

ـــا( در  ـــره )افریق ـــران در قاه ـــن ای ـــاه خائ ـــوی« پادش پهل
ـــت.  ـــه اس ـــاری قرارگرفت ـــت و بيم ـــت و غرب اوج ذل

بی میلی به زنان به نوعی کالس اجتماعی 
تبدیل شده است. گروهی به خاطر 

لجام گسیختگی فرهنگی و بی بندوباری 
جنسی میلی به ازدواج ندارند و اگر هم 

همسری داشته باشند، به سمت او نمی روند 
تا بگویند خیلی مرد هستند! گروهی دیگر 
از روی عبادت و بندگی و زهد این کار را 
می کنند درست مثل راهبان مسیحی. اشتباه 
می کنند! در دین محمد امین، لذت بردن 
از دنیا در راه خدا، خودش عبادت است 

مثل نماز و روزه:

لَْم یُرِْسلِْنی اللَُّه ِبالرَّْهَبانِیَِّة َو لَِكْن بََعَثِنی 

ْمَحِة أَُصوُم َو أَُصلِّی َو أَلِْمُس أَْهلِی ِبالَْحِنیِفیَِّة السَّ

َفَمْن أََحبَّ ِفطْرَتِی َفلَْیْسَتَّ ِبُسنَِّتی 

َو ِمْن ُسنَِّتَی النِّكَاُح 

ــت )و  ــرای رهبانیـ ــرا بـ ــد مـ خداونـ
ــرای  ــی بـ ــتاده، ولـ ــت( نفرسـ ریاضـ
ـــا گذشـــت  شـــریعتی فطـــری و آســـان و ب
ـــم  ـــاز می خوان ـــن نم ـــت. م ـــتاده اس فرس
و روزه می گیـــرم و بـــا همســـرانم نیـــز 
ــن  ــه دیـ ــس کـ ــرت دارم. هرکـ مباشـ
ـــت دارد  ـــرا دوس ـــرت م ـــا فط ـــق ب مطاب

ـــد.  ـــروی کن ـــن پی ـــد از م بای
ــی  ازدواج یکـ
ســـنتهای  از 
مـــن اســـت.

کاریکاتور این هفته:

آفت اقتصادی 
ملی!

چـه می شـود کـه از زمـان حضـرت نوح 
تـا حاال هـر پیامبر و امام و جانشـین پیامبر 
و امامـی کـه آمده، مورد تمسـخر و توهین 
قـرار گرفتـه اسـت؟ جالب تـر این کـه همه 
این هـا قبـل از پیامبـری یـا امام شـدن آن قدر 
محتـرم بودند که امانت دار و راسـتگو و مورد 
اعتمـاد بودنـد و تـا از خـدا سـخن گفتنـد، 

دیوانـه و جادوگر شـدند!

راسـتی ایـن  مردمـی کـه هزاران سـال اسـت 
پیـرو کـدام رهبـر و  ایـن چنیـن می کننـد، 
توصیـه ای هسـتند کـه این قدر دقیـق کار هم 
را تکـرار می کننـد؟ قـرآن پاسـخ می گوید: 

رهبـر آن هـا طاغوت اسـت!

كَذلَِك ما أََت الَّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ 

قالُوا ساِحٌر أَْو َمْجُنوٌن

أَ تَواَصْوا ِبِه بَْل ُهْم َقْوٌم طاُغوَن 

بدیـن سـان هیـچ فرسـتاده ای از جانـب 
خـدا به سـوی کسـانی که پیـش از اینان 
بودنـد نیامـد مگـر ایـن کـه گفتنـد: او 
جادوگـر یا دیوانه اسـت. آیـا یکدیگر را 
بـه گفتن این سـخن سـفارش می کردند؟ 

نـه! بلکـه همه شـان سـرکش بودند. 

در محضر اهل یبت
رهبری به نام »طاغوت«

 
تربیت یعنی پرورش دادن نه ساختن

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: مهندس سید ابوالحسن کاشانی، فرزند 

آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی
آیت اهلل سید ابوالقاسم کاشانی

سراِب دنیا

    مسجد نمـا را در
     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

 ریاضت بی ریاضت!
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در سـال های آخـر عمر آیت اهلل کاشـانی که شـایعات و شـانتاژها علیه 
ایشـان بـه اوج خـود رسـیده بـود، یک بـار همـراه ایشـان بـرای نمـاز به 
مسـجد پامنـار رفتـم. همین طـور کـه زیـر بغـل ایشـان را گرفتـم کـه از 
پله هـا بـاال ببـرم، بـه مـن گفتنـد: »پسـر جـان! ریاسـت و انـزوای این 
دنیـا هـر دو سـرابی بیـش نیسـتند و هیچ ارزشـی ندارنـد. روزی در 
همیـن مسـجد، مـردم برای بوسـیدن دسـتم چنـان فشـار می آوردند 
کـه نزدیـک بـود دنده هایـم خـرد شـوند! امـا امـروز حتـی بـه من 
سـالم هـم نمی کننـد! اما ایـن را بدان کـه این ها، هر دو سـراب هسـتند 

و ارزش فکـر کـردن ندارنـد«.

در روزهایـی کـه شـایعات و تبلیغـات علیـه پـدرم 
در اوج خـود بودنـد، ایشـان مکـرر می گفتنـد: 
»من خـاک پـای جـدم امیرالمؤمنین  هم 

نیسـتم کـه 70 سـال بر سـر منابـر، کوچه 
و بـازار، ایشـان را لعـن کردند!«

سوره  ذاریات، 52 و 53


