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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

فرصتخودشناسی

خودترادرچرتکهبینداز!

روزهدردورانپیری

سهممنازافطاری

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

شهدا

ایام ویژه

سهم من از افطاری  
علیرضـا بـه منـزل آمـد و از مـن پرسـید: مـادر افطـاری چـه داریـم؟ گفتـم: برنـج و 

بادمجـان! خورشـت 
پرسـید: چه مقدار سهم من است؟

بـا خنده بـه او گفتم: هرقدر كه بتوانی بخوری. اصاًل همه غذاها مال تو!
 پرسـیدم: حاال منظورت از این حرف چیست؟

خندید و گفت: شوخی كردم!
به او گفتم: تو هیچ وقت از این شـوخی ها نكرده ای؛ بگو منظورت چه بود؟

تسلیم شد و گفت: می خواهم سهم افطارم را برای كسی ببرم.
با خوشـحالی آن را برد و شـب دیروقت به خانه آمد.

بعد معلوم شـد خادم مسـجد محل آن شـب افطاری نداشته و او 
عمداً دیر به منزل آمده بود كه از سهمیه دیگران استفاده نكند...

یک روز قبل از رأی نمایندگان به بی كفایتی بنی صدر، سازمان منافقین خلق در 30 خرداد 1360، 
اعالم كرد كه فعالیت های این سازمان، وارد مرحله نظامی شده است. موج این فعالیت های مخرب به 
قدری گسترده شد كه از مردم بی گناه كوچه و خیابان تا مسئوالن شاخص نظام را در بر گرفت. این ها 
مثل خوارج، قرآن خوان های نهج البالغه خواِن مدعی دین داری و انقالب بودند، اما جنون آمیز با انواع 

بمب گذاری و شكنجه گری به مبارزه با مردم انقالبی و طرفداران امام پرداختند.
سه روز قبل از وقوع حادثه هفتم تیر، محمدجواد قدیری عضو كادر مركزی این سازمان و طراح اصلی 
انفجار مسجد ابوذر، به دوستان خود با اطمینان خبر داده بود كه »روز هفتم تیر« كار یكسره خواهد شد.

هفتم تیر سال 60، شهید بهشتی و تعداد زیادی از اعضای حزب جمهوری اسالمی در دفتر    مركزی 
جلسه ای داشتند. محمدرضا كالهی نفوذی سازمان منافقین در حزب ، دو بمب را در آن جا جایگذاری 
در  بهشتی  شهید  می گویند  كرد. 
بچه ها  میان سخنرانی اش گفت: 
شما  آیا  می آید.  بهشت  بوی 
هم این بو را استشمام می كنید؟ 

و ناگهان صدای انفجاری...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم  تیر  1395

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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

رفتار خوارج گونه منافقین

توضیح المسائل امام،  مسئله 1725

هفت تیر- انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی و شهادت مظلومانه شهید بهشتی
 و جمعی از یاران الیق و کارآمد امام )1360 ش(

احکام

دیگر عمری از او گذشته و روزه گرفتن برایش
 خیلی سخت شده.

 در این صورت روزه بر او واجب نیست ولی به ازای هر روز باید یک مد كه تقریبًا ده سیر 
mاست گندم یا جو و مانند این ها به فقیر بدهد. a s j e d n a m a . i r

هفته 15  
1 3 9 5 سال 

هفته  15
1 3 9 5 سال 

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

همیشـه می گوینـد بایـد درآمـد غیرنفتـی زیـاد شـود. از آن طـرف هـم یـا بایـد 
نفـت را نگـه داشـت یـا فـرآوری كـرد و فـرآورده اش را فروخـت تـا 

سـودش صدچندان باشـد. طبیعتًا 
در ایـن سـال ها كـه قیمـت نفـت 
پاییـن هـم آمـده، انتظـار می رود 

كـه حرف هـا بیشـتر بـه ایـن 
برود. سـمت 

تعجـب  كمـال  در  امـا 
می بینیـم كـه برخـی مسـئوالن 

باافتخـار می گوینـد فـروش نفت 
یعنـی اگـر مثـاًل قباًل بـرای گرفتن را روزبـه روز زیـاد و زیادتـر می كننـد. 

بشـكه   20 حـاال  می فروختنـد،  نفـت  بشـكه   10 بایـد  دالر،   1000
می فروشـند كـه همـان پـول را بگیرنـد؛ خـب این كه خیلـی فاجعه 

! ست ا
عجیب تـر این كـه این گونـه اخبـار هـر روز بـه صـورت 

یـک افتخـار مطـرح می شـود. سـؤال مـا از مسـئوالن یـک 
چیـز اسـت: مـردم چه شـكلی هسـتند؟ مـردم را چگونه 
فـرض كرده انـد كـه این گونه سـیاهی ها را سـفید جلوه 
می دهنـد؟ ایـن دیگـر بحـث ایـن دولـت و آن دولـت 

نیسـت؛ هر كس بخواهد سـر مـردم كاله بگذارد، 
خائن است، بالشک!

دانـش بـه عنوان یكـی از نیروهـای بسـیار مؤثر در 
تحـوالت اقتصـادی و اجتماعـی بـه شـمار می آیـد و 
یـک كاالی عمومـی محسـوب می شـود. درعین حـال، 
برخـالف سـایر كاالهـای فیزیكـی اسـتفاده از آن، از 
كمیّتـش نمی كاهـد و می توان از آن بارها اسـتفاده كرد.
بنـا بـر آمارهای موجود دانشـمندان و پژوهشـگران 
ایـران 1٫58 درصـد از تولیـد علـم در جهـان را بـه 
خـود اختصـاص داده اند.1یعنی كشـور ما شایسـتگی 
تولیـد دانش را داشـته اسـت، اما بـرای به كارگیری 
دانـش، در جهـت تولیـد ارزش اقتصادی بـه اندازه 

كافی كار نشـده اسـت.
ازایـن رو، شـركت های دانش بنیـان نقش محوری 
در سـاختار اقتصـاد مقاومتـی بـازی می كننـد. این 
شـركت ها به راحتـی تحریـم نمی شـوند و در صـورت 
تحریـم، چنیـن شـركت هایی توانمنـدی الزم را جهت 
دسـتیابی بـه فناوری یـا مـواد اولیه  جایگزیـن خواهند 
داشـت. خودكفایـی در تولیـد محصـوالت راهبـردی، 
قطع وابسـتگی بـه درآمدهـای نفتی، باال بـردن كیفیت 
تولیـدات داخلـی و... از دیگـر مزایـای شـركت های 

اسـت. دانش بنیان 

اقتصاد مقاومتی و شرکت های نفتی که بود، نفتی که نیست!
دانش بنیان

در مسری هبشت
دهه آخر رمضان

 شـیخ كلینـی در كتـاب كافـی از امـام صادق 
روایـت كـرده: كـه در دهـه آخـر ماه رمضـان در 

هر شـب بخـوان:
أَُعوذُ ِبَجالِل َوْجِهَك الَْكِریِم أَْن یْنَقِضی َعنِّی َشـْهُر رََمَضاَن أَْو 

یطْلُـَع الَْفْجُر ِمْن لَیلَِتـی َهِذِه َو لََك ِقبَلِی 

بُِنی َعلَیِه. ذَنٌْب أَْو تَِبَعٌة تَُعذِّ

پنـاه می آورم بـه عظمت ذات كریمـت، از این كه 
مـاه رمضـان از مـن سـپری شـود، یا سـپیده این 
شـب طلوع كنـد، و از سـوی من نـزد تو گناهی 
یـا نتیجـه كاری مانده باشـد، كه مرا بـر آن عذاب 

نمایی!

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. 

روزه در دوران پیری
یاررهمبان

به نقل از مادر شهید علیرضا اصفهانی احمدآبادی
 ahaad.ir

اقتصاد مقاومیت

مفاتیح الجنان

آمار از تسنیم



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودت را در چرتكه بینداز!

به دالیل مختلف باید به حساب خودمان برسیم. یعنی باید 
خودمان را بگذاریم داخل چرتكه. این كار را كاسب ها آخر 
سال خورشیدی می كنند و ما باید حداقل آخر سال تربیتی 
بكنیم. سال تربیتی یعنی آن سالی كه تقدیرهای ما رقم 
می خورد و می توانیم برای تربیت و رشد خودمان كارهای 

زیادی بكنیم. در یک كالم، یعنی از شب قدر!
پس حداقل باید شب های قدر- همراه با مالئكه- خوب به 
حسابمان برسیم. اما این خیلی كم است. در واقع باید محاسبه 
انسان هر روز باشد؛ چرا؟ چون می خواهد جزو »خودی های 

اهل بیت« شود:

  لَیَس ِمنَّا َمْن لَْم یَحاِسْب نَْفَسُه ِفی كُلِّ یْوٍم

از ما نیست كسی كه هر روز خودش را محاسبه نكند

حاال چگونه؟ به این ترتیب كه اگر عمل نیكی انجام داد، از 
به  انجام داد،  خدا بخواهد زیادش كند و اگر عمل بدی 
خاطر آن از خدا طلب غفران كند. اگر می خواهیم خودی 

شویم، بهترین وقتش همین شب های قدر است...

خوارج را بشناسید!

متعّصب ]خوارج[ تصمیم دارند اساس  انسان های كج اندیش و  یک عّده  آن جایی كه 
حكومت را با بهانه های واهی براندازند، وقتی در مقابلشان قرار می گیرد، نصیحت می كند و 
فایده ای نمی بخشد؛ احتجاج می كند، فایده ای نمی بخشد؛ واسطه می فرستد، فایده ای نمی بخشد؛ 
كمک مالی می كند و وعده  همراهی می دهد، فایده ای نمی بخشد؛ در آخر سر كه صف آرایی 

می كند، باز هم نصیحت می كند، فایده ای نمی بخشد؛ بنا را بر قاطعیت می گذارد...
در زمان امیرالمؤمنین خیلی بودند كه برای خودشان كار می كردند. اگر می خواهید خوارج 
را بشناسید، نمونه اش را من در زمان خودمان به شما معرفی می كنم. گروه منافقین كه یادتان 

هست؟ آیه  قرآن می خواندند، خطبه  نهج البالغه می خواندند، 
اّدعای دین داری می كردند...آن وقت بمب گذاری 

می كردند و ناگهان یک خانواده، بزرگ 
و كوچک و بچه و صغیر و 
همه كس را به هنگام افطارِ 
ماه رمضان می كشتند! چرا؟ 

خانواده  آن  اعضای  چون 
طرف دار امام و انقالب بودند.

فرصت خودشناسی
تــازه دوران طلبگــی یــا دانشــجویی اش را شــروع كــرده، آرمان گراســت و دنبــال زمینه ســازی 

بــرای ظهــور امــام زمانــش...
هرچه قــدر تــوان می گــذارد نمی توانــد همــه كارهایــش را جمــع كنــد؛ كارهــای حلقــه تربیتــی 

مســجد یــا مجموعه فرهنگی شــان، درس ومشــق دانشــگاه، خانــواده، شــغل و...
تعارض هــای قشــنگی اســت و البتــه دســت وپنجه نــرم كــردن بــا آن هــا قشــنگ تر! قشــنگ تر 
ــاک  ــد پ ــرده حــالج اســت! صورت مســئله را نبای ــد چندم ــازه می فهم ــه ت ــی اســت ك آن جای

كــرد بلكــه بایــد آن را حــل كــرد.
ــان  ــد بلكــه نقص هایم ــا درســت كنن ــرای م ــی ب ــه نقص های ــه این ك معاشــرت هایمان ن

را بهتــر نشــانمان می دهنــد...
خیلــی از بچه حزب اللهی هــا هســتند منتظرنــد درس شــان كــه تمــام شــد، ناگهــان 

ــد. این هــا شــاید  »آی نفس كــش« ســر داده و یک دفعــه جامعــه را عــوض كنن
كمــی از فضــای واقعیــت دور باشــند و آن جایــی كــه بــرای انقــالب بــه آن هــا 

ــوالً از  ــد و معم ــه نمی توانن ــد ك ــازه می فهمن ــود، ت ــاز می ش نی
ــی  ــه انقالب ــی همیش ــرد انقالب ــند. ف ــار می كش ــاد كن ــه جه عرص

اســت. همیشــه اهــل كار اســت.

تا فرصت خودشناسی مهیاست، بسم اهلل!

واهللواهللواهلل  

بنی صدر در حضور امام از دكتر شكایت كرد كه »انحصارطلب 

به دست خود  را  بكنیم و همه كارها  ما كاری  است و نمی گذارد 
گرفته است.« امام با ناراحتی گفتند: »این قدر كه شما از آقای بهشتی 
شكایت می كنید واهلل واهلل واهلل آقای بهشتی تا این ساعت حتی یک 

كلمه پشت سر شما با من صحبت نكرده است.«

مبارزه اش هم با اصول بود و این را در همه ابعاد زندگی اش 
می دیدی.

همیشه می گفت شما هر چه قدر ساده زندگی كنید، بیش تر 
می توانید مبارزه كنید.

در قاب صتویر

امام خامنه ای 1375/11/12
خطبه نماز جمعه تهران

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــای مناســبتی ای ــد طرح ه ــی توانی ــن بخــش م • در ای
ــوی  ــوی معن ــال ن ــک س ــروع ی ــرای ش ــا موضوعات:ب ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم
در کوفــه ، انفجــار دفتــر حــزب  آمــاده ای؟!، شــهادت مظلومانــه  حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی

ــه شــهید جمهــوری اســالمی و شــهادت مظلومان
بهشتی و جمعی از یاران الیق و کارآمد امام

،روز قدس قرارگرفته است.

کاریکاتور این هفته: 
وقتی آل سعود به دست اسرائیل

 به کام مرگ می رود

صفـات بی شـمار امیرالمؤمنیـن نبایـد باعـث 
را  فرعـی  و  اصلـی  ویژگی  هـای  كـه  شـود 
قاتـی كنیـم. مثـاًل همـه می داننـد كـه علـی هم 
خوش اخـالق بـود و هـم ظلم سـتیز؛ امـا آیـا این دو 
برابـر اسـت؟ نـه، مسـلمًا ظلم سـتیزی مهم تر اسـت.

امـا ویژگـی اصلی موال چیسـت؟ ایـن را باید 
»بزرگ تریـن  بگویـد:  بـزرگ  علی شـناس  یـک 
خصوصیـت او تقواسـت«1 تقوا را شـاید بتوان جامع 
صفـات نیک دانسـت تا آن جـا كه فرد حاضر می شـود 

جـان خـود را تقدیم پـروردگار كند:

َو ِمَن النَّاِس َمْن یرْشی نَْفَسُه ابِْتغاَء َمرْضاِت اللَِّه 

َو اللَُّه َرئوٌف ِبالِْعباِد

و از میـان مـردم كسـی اسـت كـه جـان خـود را 
خـدا  و  می فروشـد،  خـدا  خشـنودی  طلـب  بـرای 

نسـبت بـه ]ایـن[ بنـدگان مهربـان اسـت.
بهتریـن  كـه  معترف انـد  دشـمن  و  دوسـت 
مصـداق بـرای این آیـه امیرالمؤمنین اسـت. 
آقایـی كـه در ایـن شـب های قـدر بـه معشـوق 

رسـید. خود 

در محضر اهل یبت؟مهع؟
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250 ساله، صفحه 83
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