
فرزندان خمینی
»سید حسین: برگرفته از زندگی شهید سید محمدحسین علم الهدی« 

قصه هــای خــوب، ســازنده شــخصیت کــودک اســت؛ چــه بهتــر کــه ایــن قصه هــا براســاس الگوهــای واقعــی و 
دســت یافتنی باشــند؛ آن هــم از نســل فرزنــدان خمینــی. بســیج دانشــجویی دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟ بــا همــکاری 
قــرارگاه تربیتــی دارالرحمــه، مجموعــه کتاب هــای فرزنــدان خمینی را برای خردســاالن منتشــر می کنــد. اولین کتاب 
براســاس خاطــرات دوران کودکــی شــهید علم الهــدی، دو قصــه را بــا زبانــی کودکانــه روایــت کــرده اســت. بــا توجــه 
بــه مخاطــب خردســال، در هــر صفحــه، نقاشــی رنگــی تمام صفحــه دربــاره ســه چهــار خــط داســتان همــان صفحــه بــه 

زیبایــی تصویــر شــده اســت.

نویسنده: حجت االسالم علی فاطمی پور
نرش: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق؟ع؟

رنگی، مصور، چاپ اول: 1394 

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

عالمهدهرهمکهباشی...

خانهایبرایدنیا،خانهایبرایآخرت

فجرصادق

امالبنینهایامروز

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

ام البنین های امروز
نه دلشان می آمد من را تنها بگذارند، نه دلشان می آمد جبهه نروند. این اواخر قبل از رفتنشان هر روز با هم 
یکی به دو می کردند. شوهرم به پسرم می گفت: »از این به بعد، تو مرد خونه ای؛ باید بمونی از مادرت مراقبت 

کنی.«
پسرم می گفت: »نه آقاجون! من که چهارده سالم بیش تر نیست. کاری ازم بر نمی آد. شما بمونید پیش مادر 

بهتره.«
-اگه بچه ای، پس می ری جبهه چه کار؟ بچه بازی که نیست.

- الاقل آب که می تونم به رزمنده ها بدم.
گفتم:  نمی آیند،  کوتاه  هیچ کدام  دیدم 

»برید! هر دو تاییتون برید!«

 13 جمادی الثانی-وفات ام البنین: 
روز   تکریم مادران و همسران شهدا  

منبع: کتاب مادران شهدا )روزگاران(   

بیــر( اول بــا حضــرت  کثیــن )پیمان شــکنان( رخ داد. این هــا )مثــًا طلحــه و ز در جنــگ جمــل، نبــرد بــا نا
کــرده بودنــد و ایشــان را قبــول داشــتند. حتــی ســوابق درخشــان و پیشــینیه های  امیــر مؤمنــان بیعــت 
ــت،  کار حکوم ــًا در  ــه مث ک ــتند  ــم داش ــی ه ــا انتظارات ــتند. ام ــد آن داش ــر و بع ی در دوره پیامب ــار پرافتخ
کســی از آن هــا نپرســد ایــن  بــا آن هــا مشــورت شــود، بــه آن هــا ســهم داده شــود، مســئولیت داده شــود، 

کــه حکومــت  کجــا آورده ایــد؟ چنــد مــاه بعــد از بیعــت آغازیــن دیدنــد  همــه ثــروت را از 
نیــز  بــرای خــودش  فامیــل نمی شناســد؛ حتــی  و  آشــنا  و  ، دوســت  علــی؟ع؟ 
حقــی قائــل نیســت، چــه برســد بــه دیگــر صحابــه و بــزرگان. احــکام اســام 

بــرای همــه به طــور یکســان اجــرا می شــود.
خون خــواه  و  کردنــد  همــراه  خــود  بــا  را  عایشــه  ام المومنیــن 

بودنــد!  قاتانــش  از  خــود  کــه  شــدند  ســوم  خلیفــه  عثمــان 
فتنــه عجیبــی بــود و تشــخیص شــرایط خیلــی دشــوار؛ در هــر 

ــزرگان اســام وجــود داشــتند. نخســتین  دو طــرف، عــده ای از ب
گــر بــه  جنــگ داخلــی جهــان اســام در حــال شــکل گیری بــود. ا

ی  کار همیــن انــدازه )اعتــراض( بســنده می کردنــد، حضــرت امیــر 
کشــتار راه  کردنــد و  بــا آن هــا نداشــت ولــی وقتــی بــه بصــره لشکرکشــی 

انداختنــد، جــای مماشــات نبــود.
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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 

فتنهجمل؛اولینجنگداخلیبزرگاناسالم؟ع؟

)اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سوال 362(

جنگ جمل-15 جمادی الثانی 36 ق

احکام
همین که صدای اذان صبح را می شنود، تکبیر را گفته و نمازش را شروع می کند. 

هرچند نماز اول وقت ثواب زیادی دارد اما در مورد نماز صبح باید حدود پنج شش دقیقه احتیاط کرد 
تا مطمئن شویم فجر صادق برقرار شده است.

S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 01  
1 3 9 5 سال 

هفته  01
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

همه منتظرند ببینند سال 1395 به چه نامی نام گذاری می شود. حدس ها 
جنبه  نداریم،  انتخاباتی  دیگر  چون  شاید  نیست.  کم  هم  گمانه ها  و 
سیاسی اش کم باشد. اما همه حدس می زنند که بعد اقتصادی اش مثل بقیه 

شعارهای سال های اخیر بیشتر باشد. احتمال های دیگری هم هست. مثل 
رشد علمی یا امید به آینده یا...

احتمال هــا  و  حدس هــا  ایــن  نتیجــه  امــا 
چیســت؟ اصــا چــه فایــده؟ همه مــان از 

لحظــه تحویــل ســال بــه بعــد نــام ســال 
را می فهمیــم. مســاله کــه این نیســت! 

مســاله ایــن جاســت کــه خیلی هامــان 
انــگار  ولــی  می دانیــم  را  چیزهــا  خیلــی 

نمی دانیــم!
مثا همه مان می دانیم که مساله امروز جامعه اقتصاد است. 

اما  است.  مقاومتی  اقتصاد  که  می دانیم  هم  را  حلش  راه 
می کنند؛  چه  دولت مردان  ببینیم  می نشینیم  منتظر  باز 

کی  مالی مان  وضع  باالخره  و  دیده اند  خوابی  چه  آمریکایی ها 
خوب می شود؟ خب این که درست نیست! چقدر برای اهداف 

سال های قبل تاش کرده ایم؟ پس مهم تر از شعار سال، تالشی است که ما 
برای تحقق شعارهای سال های قبل و امسال می کنیم.

مهم تر از شعار امسال

نیایش
در مفاتیح الجنان، برای نوروز اعمالی ذکر شده. 

یکی خواندن این دعاست:
ْوِصیاِء اْلَْرِضینَی َو َعَ  ٍد اْلَ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَ ُمَحمَّ اللَّ
یاِئَك َو ُرُسِلَك ِبَأْفَضِل َصَلَواِتَك َو َباِرْك َعَلهِیْ ِبَأْفَضِل  یِع َأْنِ َجِ

َبَرَكِتَك َو َصلِّ َعَ َأْرَواِحِهْم َو َأْجَساِدِهْ
ِذی  ٍد َو َباِرْك َلَنا ِف وْیِمَنا َهَذا الَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَ ُمَحمَّ اللَّ

ْمَت َخَطَرُه ْفَتُه َو َعظَّ ْمَتُه َو َشرَّ ْلَتُه َو َكَّ َفضَّ
ُهمَّ َباِرْك ِل ِفمَی َأْنَعْمَت ِبِه َعَ َحتَّ ال َأْشُكَر َأَحدا َغرَیَك َو  اللَّ

اِم ْكَ الِل َو اْلِ ْلجَ ْع َعَ ِف ِرْزِقی یا َذا ا َوسِّ
ُهمَّ َما َغاَب َعنِّ َفال یِغیَبَّ َعنِّ َعْوُنَك َو ِحْفُظَك َو َما  اللَّ

َف َما ال  َفَقْدُت ِمْن َش ٍء َفال ُتْفِقْدِن َعْوَنَك َعَلیِه َحتَّ ال َأَتَکلَّ
اِم.  ْكَ الِل َو اْلِ ْلجَ َأْحَتاُج ِإَلیِه یا َذا ا

خدایا بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست؛ آن جانشینان 
پسندیده، و بر تمام پیامبران و رسوالنت، با برترین درودهایت 
و ایشان را برکت ده به برترین برکت هایت و درود فرست بر 

جان ها و تنهایشان.
خدایا بر محّمد و خاندان محّمد برکت ده، و به ما در این 
روز برکت ده که آن را برترى و کرامت و شرافت دادى و 

مرتبه اش را بزرگ نمودى.
تا  دادى،  نعمت  من  به  آنچه  در  ده  برکت  من  به  خدایا 
احدى را جز تو سپاس نگویم و در روزى ام بر من وسعت ده، 

اى صاحب بزرگی و بزرگوارى.
خدایا هر آنچه از من غایب شده، باك نیست؛ مبادا کمك 
و نگهداری ات از من غایب گردد، و هرچه را گم کرده ام، 
یارى ات را بر آن از من گم مساز تا در آنچه به آن نیازمند نیستم، 

خود را بر زحمت نیفکنم، اى صاحب بزرگی و بزرگواری!

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. 

فجرصادق

یاررهمبان

دعای نوروز



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
خانهایبرایدنیا،خانهای

برایآخرت
خانه بزرگی داشت. امیرالمومنین؟ع؟ به او فرمود: »خانه 
به این بزرگی به چه دردت می خورد؟ تو در آخرت به آن 
نیازمندتری!« سپس ادامه داد: »البته اگر بخواهی می توانی 
همین خانه را وسیله رسیدن به آخرت قرار دهی، اگر برای 
مهمان نوازی و صله رحم و کمک به مسلمین و... باشد«

عاصم که این کام امام را شنید، از زندگی زاهدانه 
او  داد  دستور  امیرالمومنین  کرد.  شکایت  برادرش 
خود!  دشمن  »ای  فرمود:  او  به  آمد،  وقتی  بیاورند.  را 
شیطان عقلت را گرفته است! از دنیا بریده ای و به زن 

و فرزندت سخت می گیری؟ 
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خیال می کنی خدایی که نعمت های حالل را برای تو قرار 
داده، از بهره گیری آن ها ناراحت می شود؟«

گفت: »من همان کار تو را می کنم یا امیرالمومنین! هم 
لباس سخت هم غذای بد.« امام با ناراحتی پاسخ داد: 

وای بر تو... خداوند بر پیشوایان عادل 
ضعیف ترین  که  کرده  واجب 

مقیاس  را  خود  ملت  طبقات 
خود  شخصی  ر زندگی  ا قر

دهند تا سختی فقر 
آن  به  تهیدستی  و 

طبقه اثر نکند.«

پیروزیبرنفسباارزشترازپیروزیدر
جبهههایجنگ

بر ملت ایران ان شـاءاهلل این سـال مبارك باشـد و سـالی باشـد که پیروزى دنبالش باشـد. ان شـاءاهلل 
در این سـال پیروزى براى ملت هاى مظلوم جهان و مسـلمانان جهان مقدر شـود، و براى ما و براى 
ملـت عزیـز ایـران ایـن نعمت هایی که خـداى تبارک وتعالی به 
آن ها عنایت فرموده اسـت، قدردانی کنیم و قدردانی 
ـم نعمـت فـراوان داده 

َ
کننـد. خداونـد بـه همـه عال

اسـت و قابل احصا نیسـت... از آن جمله نجات 
از آن انحطاط فرهنگی و اخالقی و وصول به مراتبی 
ى در جبهه ها، و  از مراتـب اخـالق و فرهنگ، و پیـروز
ى بر نفس که بـراى جوان هاى ما در  باالتـر از آن پیـروز
قشـر وسـیعی حاصـل شـده اسـت. و مـن امیـدوارم که 
بـراى همـه مـا ایـن پیـروزى معنـوى و این تسـلط بـر نفس و 
این تسـلط بر شـیطان نفس حاصل بشـود. و ما امروز غرق 
بـه نعمت هایـی هسـتیم کـه نمی توانیـم آن نعمت هـا را 
 به طور اجمال که از خداى 

ّ
شـکرگزارى کنیم اال

تبارک وتعالـی تشـکر می کنیـم کـه بـه مـا یـك 
همچـو ملتـی عنایـت فرمـوده اسـت کـه در همه 

جبهه هـا، در همه صحنه هـا حاضرند.

عالمهدهرهمکهباشی...  
گـر پیامبـر اولوالعـزم  کـه باشـی، تـو ا گـر صاحـب علـم لدنـی هـم  کـه باشـی، تـو ا گـر عامـه دهـر هـم  تـو ا
کـه باشـی بـاز خـدا بـه شـما می فرمایـد »و شـاورهم فـی االمـر« یعنـی اهـل مشـورت  و حبیـب خـدا هـم 

باش.
کـه شـما در کارهـا و تصمیماتـت بـه زندگـی کلی  ایـن امـر خـودش را آن جایـی بیشـتر نشـان می دهـد 
کـه یـک خطـای تـو ممکـن اسـت نه فقط خـودت بلکه پای  آدم جهـت و جریـان می دهـی! آن جایـی 
کـردی؟! نمی توانسـتی  کـه چـرا ندانسـته چنین  دیگـران نیـز بـه جهنـم بکشـد! آن جـا از تـو می پرسـند 

دوتا سـؤال بیشـتر بپرسـی؟!
که من زورم را زدم. که با مشورت می توانی یک ادعایی جلوی خدا بکنی  حداقلش این است 

کار فـردی قطعـًا ناقـص  گیـرد ولـی  گرفتـه شـود می توانـد بـدون نقـص صـورت  کـه ازنظـر جمـع  کار 
درمی آید...

امامروحاهللازشیخعبدالکریممیگوید
کــه از 1340 تــا 55  جنــاب اســتاد معظــم و فقیــه مکــرم، حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــرى یــزدى 
ــت.  ــیره اى داش ــه س ــه چ ک ــم  ــه دیدی ــت، هم ــیعه را داش ــر ش ــه قط کامل ــت  ــه و مرجعی ــت تام ریاس
بــا نوکــر و خــادم خــود هم ســفره و غــذا بــود، روى زمیــن می نشســت، بــا اصغــر طــاب مزاح هــاى 

کــه کســالت داشــت، بعــد از مغــرب بــدون  عجیب وغریــب می فرمــود. اخیــرًا 
کــرده در  گیــوه بــه پــا  ردا یــك رشــته مختصــرى دور ســرش پیچیــده بــود و 
کوچــه قــدم مــی زد. وقعــش در قلــوب بیشــتر می شــد و بــه مقــام او از ایــن کارهــا 

ــد،  ــازار می خری ــود را از ب ــت خ ــود بضاع ــد... خ ــه اى وارد نمی آم لطم
کار منــزل  بــراى منــزل خــود آب از آب انبارهــا مــی آورد، اشــتغال بــه 

کــه مایــه تعجــب  پیــدا می کــرد... تواضعشــان بــه طــورى بــود 
ــود، محــل آن هــا در  انســان می شــد، و مقامــات آن هــا محفــوظ ب

قلــوب بیشــتر می شــد.
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در قاب صتویر
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sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته 
در تارنمای masjednama.ir   پوسترهایی با موضوعات:وفات جناب ام البنین مادر حضرت 

عباس؟ع؟ و روز تکریم مادران و همسران شهدا.
کاریکاتور هفته: 

اقتدار موشکی نیروهای مسلح مایه آرامش  کشور

عاقبتشومقوملوط
در  هرزگی ها  این  و  است  هرز  رفتار  نتیجه اش  هرز،   نگاه 
کم می شود و  نگاه و رفتار تمامی ندارد. ابتدا حجاب ها 
بعد روابط زن و مرد عادی و بعدتر به بهانه آزادی جامعه 
که تمدنی مثل تمدن غرب،  به فساد می رود. تا آن جا 
حاضر می شود حیوانی ترین رفتارها را برای خود قانونی 
سابقه  هم  حیوانات  در  هم جنس بازی  که  بماند  کند. 

نداشته است...

که صبور است و حاال حاالها فرصت می دهد.  خدا هم 
نمی آید.  کوتاه  دیگر  برسد،  عذاب  نوبت  که  وقتی  اما 
گر پیامبر بزرگی چون ابراهیم؟ع؟ وساطت بکند.  حتی ا
که حتی به مهمانان لوط چشم حرام داشتند  اما قومی 
کنند،  ازدواج  او  ک دامن  پا دختراِن  با  نبودند  حاضر  و 
از  که  عذابی  می شدند؛  دچار  سخت  عذابی  به  باید 

چشمان شان آغاز شد و با بارانی از سنگ پایان یافت:

وُقوا 
ُ

ْعُیَنُهْم َفذ
َ
َقْد راَوُدوُه َعْن َضْیِفِه َفَطَمْسنا أ

َ
َو ل

ِر 
ُ

َعذابي  َو ُنذ

گناه( در  که مهمانش را )برای  قوم لوط از لوط خواستند 
کردیم  کور  را  چشمان شان  ما  پس  بگذارد،  آن ها  اختیار 
و  من  عذاب  )گفتیم(:  و 

هشدارهای مرا بچشید!  
ما منتظریم تا نابودی تمدن 
غرب را به دست 

مومنین و 
امدادهای الهی 

ببینیم...

اهل یبت 

سوره مبارکه قمر: آیه37
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