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یادیاران

روزهـای آخـر اسـفند بـود کـه به سـمت مناطـق عملیاتی حرکـت کردیـم. آن موقع هنـوز برنامه 
راهیـان نـور بـه شـکل امـروزی نبـود. مـا بـه همـراه خانـواده و نزدیـکان با یـک اتوبـوس رفته 
بودیـم. بـه فکـه کـه رسـیدیم، کمی جلوتـر از آن، مقـر تخریب ما بـود که اسـم آنجـا را الوارثین 
گذاشـته بودیم. رسـول کم سـن و سـال بـود. به رسـول می گفتم: »نـگاه کن پسـرم، ببین بچه ها 

ایـن قبرهـا را زمـان جنـگ کنـده بودنـد؛ می آمدنـد داخـل ایـن قبرهـا، نمـاز 
می خواندنـد، نمـاز شـب می خواندنـد، مناجـات می کردنـد، ولـی حـاال این 

قبرهـا غریـب مانده انـد! دیگـر از آن حـال و هـوا خبری نیسـت!«

بعد نماز ظهر یک دفعه متوجه شـدم رسـول نیسـت. با مـادرش دنبالش 
گشـتیم کـه دیدیـم رفتـه داخـل یکـی از ایـن قبرها، بـه سـجده افتاده 
و چفیـه روی سـرش کشـیده، گریـه می کنـد. بنـده حقیقتـًا همان جـا 

گرفت. گریـه ام 
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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 

راوی: پدر شهید

منبع: مشرق

1( نهج البالغه، نامه 53، عهدنامه مالک اشتر/ 2( زمان، موعد

m a s j e d n a m a . i r

هفته 14   
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SangareMahal le. i r تارنما:
1( سوره احزاب، آیه 39 

)امام خامنه ای، 1396/10/06(

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. 

ـــَن  ذی ـــد: »َالَّ ـــزاب می فرمای ـــه اح ـــوره مبارک ـــال در س ـــد متع ـــی دارد. خداون ـــه قرآن ـــغ، ریش تبلی
ـــغ  ـــیًبا«1 تبلی ـــاهلِل َحس ـــٰی ِب ـــَه َو َکَف ـــًدا ِالَّ الَل ـــوَن َاَح ـــوَنُه َو ل َیخَش ـــاٰلِت اهلِل َوَیخَش ـــوَن ِرس ُغ ُیَبلِّ
ـــغ  ـــن تبلی ـــرط ای ـــا ش ـــت؛ منته ـــخن درس ـــک س ـــام، ی ـــک پی ـــاندن ی ـــی رس ـــه؟ یعن ـــی چ یعن

ـــد. ـــئولنه باش ـــه و مس ـــه، امانت داران ـــه، صمیمان ـــه صادقان ـــت ک ـــن اس ای

در حکومت هـــای مـــادی هـــم تبلیـــغ هســـت؛ به اصطـــاح پروپاگانـــدا، کـــه ایـــن بـــا آن، 
ـــی  ـــکار عموم ـــردن اف ـــرل ک ـــرای کنت ـــدا ب ـــت. پروپاگان ـــاوت اس ـــی متف ـــی و اصول ـــور مبنای به ط
ـــا  ـــت. ام ـــول اس ـــه پ ـــت، ب ـــه منفع ـــدرت، ب ـــه ق ـــن ب ـــت یافت ـــت دس ـــت؛ در جه ـــردم اس م
تبلیـــغ اســـامی مســـئله اش ایـــن نیســـت. تبلیـــغ اســـامی عبـــارت اســـت از تفاهـــم بـــا مـــردم. 
ـــی و  ـــدف عال ـــک ه ـــمت ی ـــه س ـــا را ب ـــت؛ ذهن ه ـــم اس ـــِث تفاه ـــت، بح ـــرل نیس ـــِث کنت بح
ـــت؟  ـــم چیس ـــن تفاه ـــر ای ـــردن. اث ـــک ک ـــم نزدی ـــه ه ـــا را ب ـــردن و ذهن ه ـــه ک ـــی متوج والی

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــر تفاه در اث مـــردم 
ـــی و  ـــای اساس ـــت کاره جه
ـــر، خودشـــان مســـئولنه  خی
وارد می شـــوند. بحـــث 
آوردن مـــردم در مقـــام 

مســـئولیت اســـت.

قبرهای غریب
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

فهم مسئولیت ساز
کالم والیت

عجله و اهمال کاری ممنوع!
ــه خــرج  ــد و شــتاب زدگی ب ــه نکنی ــل اوانهــا« 1؛ در کارهــا پیــش از موعــد عجل ــة بالمــور قب ــاک و العجل »و اّی

ندهیــد. امیرالمؤمنیــن در خطبــه دیگــری، عجلــه کــردن و پیــش از موعــد کار را انجــام دادن، تشــبیه می کننــد 

بــه چیــدن میــوه قبــل از رســیدن خــودش. می فرماینــد کســی کــه میــوه را قبــل از اوان 2 چیدنــش می چینــد، 

مثــل کســی اســت کــه بــرای دیگــران زراعــت کــرده؛ یعنــی خــودش هیچ 

ســودی نمی بــرد... اینجــا هــم کــه می فرماینــد 

عجلــه نکــن، »او الّتســقط فیهــا عنــد امکانهــا«؛ 

ــال و  ــی اهم ــن. تســقط، یعن تســقط هــم نک

ــن.  ــق انداخت ــه تعوی ــردن و کار را ب ــی ک کوتاه

پــس عجلــه و اهمــال کاری هــم ممنــوع.

اکر تشکیالیت



در محضر قرآن

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

به ما اگر باشد می خواهیم آموزش های 
مشابه بین دختر و پسر را به حداکثر 
برسانیم. دلیلش هم این است که زن 
و مرد را مساوی و مشابه می دانیم 
و نمی خواهیم تفاوت های روحی و 
جسمی آن ها را باور کنیم. در حالی 
که زنان و مردان یک جامعه، مانند 

بازیکن های یک تیم فوتبال هستند که 
گروهی باید دفاع کنند تا گروه دیگر 
بتواند خوب گل بزند. بر این اساس 

پیامبر اعظم می فرمایند:

َل تُْنزِلُوا النَِّساَء الُْغرََف َو َل تَُعلُِّموُهنَّ الِْكَتابََة

 َو َعلُِّموُهنَّ الِْمْغزََل َو ُسورََة النُّور  

زنان را در بالخانه  ها منشانید )تا چشم نامحرم 

به ایشان بیفتد( و به آنان نوشتن )که باعث 

ارتباط با نامحرم شود( یاد ندهید ولی به 

آنان نخ ریسی و سوره نور بیاموزید )تا عفت 

پیشه کنند و در خانواده داری بهترین باشند(.

نگویید این ها برای قدیم است! هنوز هم 

اتاق های زنان و دختران در جاهایی که 

نامحرمان می بینند قرار دارد و هنوز هم 

دختران زیادی پاکی خود را از 

طریق صفحات 

مجازی از دست 

می دهند! 

پهباد برگر...!

کاریکاتور
 این هفته:

اگر یک بچه می آمد و می گفت: »به خاطر من آن حیوان را نزن«، شاید توجه می کرد! اما حاال که 
پیامبر آمده و فرموده: »به خاطر خودت، خودت را نابود نکن!« توجه نمی کند و رو برمی گرداند؛ 
بی معرفت! چرا دعوت پیغمبر را نمی شنود؟ چون می خواهد از هوای نفسش پیروی کند و اگر پیامبر 
را بپذیرد و به قیامتی که او می گوید ایمان بیاورد، مجبور می شود جلوی نفسش بایستد؛ پس 
باخیال راحت او را دروغگو می خواند. برای همین است که هر وقت معجزه ای هم از پیامبر ببیند، 

می گوید: جادوست! انگارنه انگار که قبلی ها هم همین کار را کردند و به عذاب دچار شدند...

ِحکَْمٌة بالَِغٌة َفام تُْغِن النُُّذُر
]قرآن[ حکمتی رسا و کامل است، ]ولی آن را دروغ انگاشتند و از پی

هوای نفس خود رفتند؛[ از این رو اخطارها به حالشان سود نمی دهد.

اینک ای پیامبر که در دنیا آن ها را دعوت کردی و جوابت ندادند، به 

آنان پشت کن تا دعوت کننده ای در قیامت آنان را به جهنم بخواند! 

آن وقت دیگر اختیاری ندارند و مانند ملخ های پراکنده به سوی 

عذاب جهنم روانه می شوند! 

در محضر اهل یبت
دو دعوت کننده

منبع: کتاب صد دقیقه تا بهشت
شهید آیت اهلل سید محمد حسینی بهشتی

23 شوال، شهادت »رئیسعلی دلواری« سردسته دالوران تنگستان )1333 ق(

1( دیدار با مردم بخش دلوار بوشهر، )1370/10/13( 

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

تربیت زنان و دختران
خانواده مقاومتی )96( 

ـــده؛  ـــر ش ـــاه« همه گی ـــر ش ـــرگ ب ـــه »م ـــاال ک ـــد ح گفتن

ـــی  ـــت، خمین ـــازاده اس ـــاه زن ـــم. »ش ـــد بدهی ـــعار جدی ش

ـــود.  ـــده ب ـــفته ش ـــت.« آش آزاده اس

ازدواج  »رضاخـــان  گفـــت: 

ــرام  ــعار حـ ــن شـ ــرده، ایـ کـ

ــرام  ــکان حـ ــت. از پلـ اسـ

کـــه نمی شـــود بـــه 

ــال  ــعادت حـ ــام سـ بـ

ــید.« رسـ

سوره مبارکه قمر، آیه 5

پلکــــان حرام

خـــــون اجــنبی

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

  masjednama.ir ــای در تارنم

ـــرح  ـــب ط ـــی ، تصوی ـــام خمین ـــرت ام ـــم حض ـــا حک ـــوری ب ـــت جمه ـــدر از ریاس ـــزل بنی ص ـــوع: ع ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــروطه طلبان  ـــن مش ـــان«، تحص ـــت »رضاخ ـــه خواس ـــا ب ـــی بن ـــورای مل ـــس ش ـــردان در مجل ـــرای م ـــاپو ب ـــدن کاله ش ـــاری ش اجب
ـــه ای«  ـــت اهلل خامن ـــرت »آی ـــان حض ـــه ج ـــوءقصد ب ـــم ، س ـــرت عبدالعظی ـــرم حض ـــوری« در ح ـــل اهلل ن ـــیخ فض ـــری »ش ـــه رهب ب

ـــت.  ـــرفته اسـ ـــراق قرارگـ ـــث ع ـــوای بع ـــط ق ـــت توس ـــیمیایی سردش ـــاران ش ـــوذر، بمب ـــجد اب ـــران در مس ـــه ته امام جمع
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حکایت خوبان

ســرانجام دولــت انگلیــس بــه دولــت مرکــزی قاجــار، نامــه ای داد تــا 

بــه حکمیــت، مبلــغ ۴۰۰ هــزار پونــد )مبلغــی حــدود ۶ میلیــارد تومــان به 

قیمــت امــروز( بــه دلور دلــواری پیشــنهاد بدهنــد تــا دســت از مبــارزه 

بکشــد و بگــذارد قــوای بیگانــه انگلیــس وارد شــیراز و کل ایــران بشــود. 

ــواری گفــت: »نامــوس و ســرزمینم  امــا فرمانــده جنــگ، رئیس علــی دل

بهایــش خــون اجنبــی اســت، نــه زر و زیــور دنیــا.«

آری؛ اعتقاداتــی را کــه در جــان و دل ریشــه داشــته باشــد، به راحتــی 

ــم  ــر معظ ــرد. رهب ــن ب ــی از بی ــای دنیای ــده و وعیده ــا وع ــوان ب نمی ت

انقــاب در مــورد ایشــان می فرماینــد: »ایــن مــرد شــجاع، در راه اعتقــاد 

دینــی خــود، تنهــا و در غربــت بــا دشــمنان جنگید؛ 
ایــن بــرای مــا چیــز بســیار بــا ارزشــی اســت.«1

 آیــا مــا نیــز حاضریــم در راه عقایــد دینی مــان 

ــدون  بجنگیــم و حتــی کشــته شــویم؟ آن هــم ب

یــار و یــاور!

ایام      ویژه
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