شیادیاران

شیشه و سنگ

بیـرون از سـنگر خوابیـده بود .ممکـن بود بر اثر اصابت خمپارههای دشـمن آسـیبی
به او برسـد .بیـدارش کردم و گفتـم :حاجی چرا اینجـا خوابیدهای؟
وقتـی بیـدار شـد ،سـئوالم را بـا ایـن قطعـه شـعر
جـواب داد:
گر نگهدار من آن است که من میدانم
شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد

 ۱۳تیر
شهادت سید رضا دستواره قائممقام لشكر 27
محمد رسولاهلل ( 1365ش)

ایام ویژه

۱۴تیر -واقعه ربودن حاج احمد متوسلیان و همراهان در لبنان توسط صهیونیستها با همکاری فاالنژها ( 1361ش)

ایام ربودن حاج احمد

حـاج احمد متوسـلیان پـس از فتح خرمشـهر و تثبیت مواضع رزمندگان اسلام
در آنجـا ،اواخـر خـرداد  ،1361طـی مأموریتی همراه یک هیئت عالی رتبه سیاسـی
و نظامـی جمهـوری اسلامی ایـران بـه سـوریه و لبنـان سـفر میکنـد تـا راههـای
کمـک بـه مردم مظلـوم و بیدفـاع لبنـان را از نزدیک بررسـی کند.
در چهاردهم تیرماه سـال  ،1361خودروی هیئت نمایندگی دیپلماتیک کشـورمان
حین ورود به شـهر بیروت در هنگــام عبــور از پست ایســت و بازرسـی مزدوران
حـزب فاالنـژ متوقـف و چهـار سرنشـین آن به رغـم مصونیت دیپلماتیـک گروگان
گرفتـه شـده و پـس از شـکنجه و بازجویـی بـه
نظامیان اسـرائیلی تحویل داده شـدند.
ایـن روایـت سـاده ماجـرای ربـودن
فرمانـده سـپاه اسلام سـت .باید عاشـق
بـود تـا روایـت واقعـی زندگـی یـک
مهاجـر الیاهلل را درک کرد .به امید بازگشـت
او بـه میهـن اسلامی.
احکام

در مسری هبشت
ش

باالترین خطر

تعجـب نكنیـد؛ از همـ ه خطرهـا باالتر،
ّ
همـان هـواى نفسـى اسـت كـه در دل
ماسـت؛ «انّ اعـدى عـد ّوك نفسـك
الّتـى بیـن جنبیـك» ؛ از هم ه دشـمنها
دشـمنتر ،همـان نفـس ،همـان «مـن»
و همـان خـودى اسـت كـه در وجـود
توسـت؛ آن منیّتى كه همه چیـز را براى
خـود مىخواهـد .اینجـا هـم از زبـان
پیغمبر همیـن را مىفرمایـد« :انّ اخوف
مـا اخـاف علیكـم اثنـان اتّبـاع الهوى و
طـول األمل فأ ّما اتّباع الهـوى فیصدّ عن
الحـق» ؛ یعنـى پیـروى از هـواى نفس،
شـما را از راه خـدا گمـراه مىكنـد...
هـواى نفـس خصوصیتـش ایـن اسـت
كـه شـما را از سـبیل اهلل كـه جهـاد در
سـبیل اهلل الزم اسـت گمـراه مىكنـد.
امام خامنهای۱۳۷۹/۹/۱۲ ،

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید
تا همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

بسیجی

سالم علیکم
خدا قوت بابت مطالب ارزنده و مفیدتون و همچنین
زحماتی که شما عزیزان میکشید.
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هفته

سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،استفتائات جدید بخش نماز
اجوبة االستفتائات آیتا 

اینقدر وسواس نداشته باش!

یــک نمــاز میخواهــد بخوانــد صــد بــار میگویــد:
« عــظ  ...عزیــم ...عظیــم و بحمــده» .بــاز دلــش صــاف
نمیشــود و از اول میگویــد.
اگــر تکــرار اذکار بــه حــد وســواس برســد ،نمــاز باطــل
اســت.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم تیر 1396

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

در تابستان چه کنیم؟
اینقدر وسواس نداشته باش!
ما باید خودمان را بسازیم
پدرمان را از دست دادیم!
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال چهارم  ،شماره پیاپی  | 137هفته دوم تیر  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

دولت تفنگدار ،دولت بیتفنگ

این دوگانهای است که دولتیها خیلی به آن عالقه دارند تا بگویند
اختیاراتشان کم است و در مقابل سپاه اختیارات بسیار دارد .اینگونه ،هم
ناکارآمدیهای خودشان توجیه میشود و هم اعتراضها به سوی سپاه میرود
به جای دولت!
عجیبتر اینکه افتخارات سپاه را به نام خود ثبت میکنند که اگر ما نبودیم،
چنین و چنان میشد .یادشان رفته که تا چندی پیش که صدای ترقهبازیها
پیش گوششان شنیده نشده بود ،چطور از «آینده بیموشک» سخن میگفتند
تا قوای نظامی کشور را تضعیف کنند! تازه بعد از این همه دوگانهسازیها،
وقتی از طرف مردم مورد اعتراض واقع میشوند -که البته باید اعتراض در قاعده
احترام باشد -آن مردم را اقلیت مینامند و دم از وحدت میزنند ،انگار نه انگار
که خود بر طبل تفرقه کوبیدهاند.
اما اشکــال ندارد .سپــاه ،پاسدار
انقالب است .پس نه گزندهای
دولتیها مسیرش را
منحـرف میکــند
و نه قلــمهای
روشنفکــران
مـیتوانـد از قـدرت
نظامیاش بکـاهد .سپاه
با خدا معامله میکـند و
آبرویش را هـم از خـدا
میگــیرد ،نه از کــس
دیگـر.
آ� ی� ت�اهلل ش
ص� ت
د� ن
کا� نا�ی و ملی ش� ن
ع� ن� ف� ت�
مؤلف :وحید کارگر جهرمی
		
و اندیشه اسالمی
		
 ۵۴۸صفحه

تاریخ بخوانیم

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
چاپ  ،139۴قطع رقعی
 ۴0000تومان.

اقتصادمقاومیت

جهاد اقتصادی با دشمن

میگفـت مـا چینیهـا وقتـی دیدیـم
کرهایهـا بـه هشـدارهای مـا دربـاره
اسـتقرار سـامانه دفـاع موشـکی آمریـکا در
کشورشـان توجـه نکردند ،تصمیـم گرفتیم
دیگـر از فروشـگاههای آنها خریـد نکنیم.
ن)هـای زیـادی راهانـدازی
پویش(کمپی 
شـد .بـه طـوری کـه هر کـه جنس کـرهای
میخریـد ،خائـن شـناخته میشـد .در
عرض یـک هفتـه  79فروشـگاه زنجیرهای
کـره (به نام لوته) بسـته شـد! ایـن در حالی
اسـت کـه نیاز بـه کاالهای کـرهای در چین
خیلـی زیاد اسـت و مـردم واقع ًا بـدون این
کاالهـا بـه زحمـت میافتنـد.
افسوسـی از عمـق جانم برآمـد .ما در
کشـورمان از اسـرائیل و صهیونیسـتها
اعلام انزجـار میکنیـم ولـی سـر
سـفرههایمان «کوکاکـوال» و «پپسـی»
وجـود دارد .حتـی فرزندانمـان را بـا
«سـرالک» یـا شـیر خشـکهای «نـان»
شـرکت «نسـتله» بزرگ میکنیم .خانههای
مـا پـر اسـت از نمانام(برند)هـای اورال-بی،
ژیلت ،نایک ،زمینس و . ...شـرمناک نیست؟
نمیدانـم مـا هم به انـدازه مـردم چین
بـه زحمـت میافتیم یـا خیر ،اما بـه هر حال
جهـاد زحمـت
دارد.

در محضر قرآن

در تابستان چه کنیم؟

اگـر دوران امتحانـات را دوران سـختی
بدانیـم ،ایـام تابسـتان دوران فراغـت و
راحتی اسـت .البتـه بماند که بـرای برخیها
روزهـای امتحـان هـم به خوشـی میگـذرد!
بـا ایـن حال بـرای همـه تقریب ًا تابسـتان جور
دیگـری آسـایش اسـت کـه دوسـت دارنـد
بخورنـد و بخوابنـد!
امـا باید یـک قاعده را خوب به یاد داشـته
باشـیم تا بدانیـم بهتریـن کار در تابسـتان
چیسـت؟ اول قاعده:

إ ِ َّن َم َع ال ْ ُع ْسرِ یُ ْسرا ً

همانا با دشواری ،آسانی است.
حاال وظیفه:

ب
َفإِذا َف َر ْغ َ
ت َفان ْ َص ْ
َو إِلی َرب ِّ َ
ب
ک َفا ْر َغ ْ

پس چون فراغت یافتی ،به
طاعت درکوش .و با اشتیاق به
سوی پروردگارت روی آور.
پس در هر جا و شـرایطی هسـتیم ،خودمان
را بـه سـختی بیندازیـم که
ایـن سـختی انتخابـی،
خیلی شـیرینتر از
سـختیهایی است
کـه نخواسـته بـه
سـراغمان میآید.
شرح ،آیه  6تا 8

همـه با هـم

مسجدهبرت

اینکه از قدیم گفتهاند «هر کسی کار خودش» درسته .کارهای شخصیات
را خودت باید انجام بدهی .هیچکس بار دیگری را به دوش نمیکشه .چون
آدمیزاده و احوال و اعمال خودش تا همیشۀ همیشه .ولی وقتی کار خودت نباشه
و کار خدا باشه ،باید همکاری کنی چون یک دست صدا نداره و اص ً
ال مگه خود
خدا نگفته که:

تَ َعا َونُوا َعلَی ال ِ ِّْب َو ال َّت ْق َوی

یكدیگـر را در كار نیك
و در تقوا یـارى كنید

و چه خوبی و تقوایی باالتر
از مسجد و کارهایش؟
اون هم مسجدی که خانۀ
خـداست .در خـانۀ خـدا
هم همه باید کار کنند؛
همونجور که خدا برای
ما همه کاری کرده.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

کالم والیت

(امام خامنهای)137۹/۹/۱۲ ،

ما باید خودمان را بسازیم

اكنـون دولـت باید اسلامى شـود .دولـت به معنـاى عـام ،نه به
معنـاى هیئـت وزرا؛ یعنـى قواى سـهگانه ،مسـئوالن كشـور ،رهبرى
و هـمه.
مـا هنـوز بـه كشـور اسلامى نرسـیدهایم .هیچكـس نمىتوانـد ا ّدعا
طراحى
كنـد كه كشـور ما اسلامى اسـت .مـا یـك نظـام اسلامى را ّ
و پایهریـزى كردیـم «مـا» ،یعنـى همانهایـى كـه كردنـد و اآلن یك نظام
اسلامى داریم كه اصولش هم مشـخّ ص و مبناى حكومت در آنجا معلوم
اسـت .مشـخّ ص اسـت كه مسـئوالن چگونـه باید باشـند .قواى سـهگانه
وظایفشـان معیّـن اسـت .وظایفـى كه دولتهـا دارند ،مشـخّ ص و معلوم
اسـت؛ امـا نمىتوانیـم
ا ّدعـا كنیـم كـه مـا یـك
دولت اسلامى هسـتیم؛
مـا كـم داریـم .مـا باید
خودمــان را بســازیم
و پیـش ببریـم .مـا بایـد
خودمـان را تربیـت كنیـم.

مــن هــم مـثل م ــردم
sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوســترهایی بــا موضـــوع:شهادت عالــم مجاهــد و فقیــه نســتوه آیـتاهلل «محمــد صدوقــی» چهارمیــن شــهید
مح ــراب ،س ــرنگونی هواپیم ــای مس ــافربری ای ــران توس ــط ن ــاوگان آمریكای ــی وینس ــنس در خلیجف ــارس
و شـــهادت  298مســـافر بیگنـــاه ،رحلـــت مرزبـــان حریـــم تشـــیع ،عالمـــه شـــیخ «عبدالحســـین امینـــی»
صاح ــب كت ــاب «الغدی ــر»  ،تخری ــب بُق ــاع متبركــ ه ائمــ ه بقی ــع و ب ــزرگان اس ــام در مدینــ ه من ــوره
توس ــط وهابی ــان س ــعودی قرارگرفت ــه اس ــت.

ثقل اکبر و ثقل اصغر

«ثقلیـن» بـود ِن قـرآن و اهلبیت بـه معنی
مسـاوی و هـموزن بـودن آن دو نیسـت.
بلکـه از حدیـث ثقلیـن میفهمیـم کـه قرآن
و عتـرت همیشـه بـا همانـد و هیـچ وقـت
از هـم جـدا نمیشـوند .امـا وزن کـدام یک
سـنگینتر اسـت؟
قـرآن ثقـل اکبر اسـت .یعنی اهلبیـت حافظ،
معلـم و اقامهکننـده قرآنانـد تـا ایـن معجـزه
جاویـد پیامبـر ،بـدون تحریف باقـی بماند و
هدایتگـر باشـد .پس در شـرایطی کـه برای
حیـات اسلام نیـاز بـه فـداکاری باشـد،
اهلبیـت فـدای قـرآن میشـوند تـا مبنای
دیـن آسـیب نبینـد و امـام بعـدی اجـرای
دیـن را بـه عهـده بگیرد:

ایها الناس انی تارك فیكم الثقلین،
الثقل األكرب كتاب الله عز و جل ،طرف بید الله
عز و جل و طرف بأیدیكم فتمسكوا به ،و الثقل
األصغر عرتتی أهل بیتی

ای مـردم! من در میان شـما دو گنج گرانبها
باقی گذاشتم:
گنـج بزرگتر کتـاب خدای عزوجل اسـت،
یک طـرف آن در دسـت خـدا و طرف دیگر
در دست شماست ،پس آن را محکم بگیرید؛
گنـج کوچکتـر عتـرت من یعنـی اهلبیت
من هستند.
اگـر عظمت این مطلـب را بـاور نمیکنید،
داستان عاشورا
را مرور کنید...
اإلقبال باألعمال الحسنة
(ط  -الحدیثة) ،ج،2
ص242 :

کاریکـاتور این هفته:

تلگـرام

توهمات

اینستاگـرام

دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

در بیـن دو خطبـه ،یکـی از برادران دسـتمالی از جیـب درآورد و به
ایشـان تعـارف کـرد تـا عرقهای
صورت و پیشـانی خـود را پاک
کننـد ولی حالت چهره شـهید
صدوقی دگرگون شـد و گفت:
«مگـر نمیبینیـد مـردم در این
گرما چطـور عـرق میریزند؟
چطـور مـن عرقهایـم را
خشـک کنم؟» و بالفاصله
برخاسـت برای خطبـه دوم.

مسجدنمـا را در

لنــزور

درمحضراهلیبت

(روزنامه جمهوری اسالمی،
 11تیر  ،1363صفحه )9
آیتاهلل شهید صدوقی

شیمیایی ترامپ
در سوریه!

