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همیشه می توان شهید شد 
در باغ شهادت »جهاد کبیر« باز است

 حاج آقـا مـزاری کـه قصـد داشـت بـرای آوردن آب شـیرین بـه تصفیه خانـه بـرود، از در منزل، 
بچه هـا را صـدا زد تـا در صـورت تمایـل با ایشـان برونـد... حاج آقا مـزاری که به طرف ماشـین در 
حـال حرکـت بـود، آمـاج رگبـار گلوله قرار گرفـت و گل معطـر وجـودش در برابر دیـدگان نگران 

همسـر و فرزندانش پرپر گشـت.
*                                       

مـردم اعـم از شـیعه و سـنی در روز تشـییع پیکـرش، در شـهر زاهـدان 
غوغایـی برپـا کردنـد. راسـتی، او در حالـی شـهید شـد کـه صندوق عقـب 
و  فقـرا  بـه  شـبانه  می خواسـت  کـه  بـود  کاالهایـی  از  انباشـته  خـودرو 

برسـاند... مسـتمندان 
*

او یـک سـال پـس از جنـگ تحمیلـی، آن هـم کیلومترهـا دورتـر از 
جبهه هـای جهـاد اصغـر، در شـهر،  در جبهه هـای جهـاد کبیـر، بـه 

آتـش کینـه منافقان سـوخت.

مشكل آفرینی ها و کارشكنی های  رئیس جمهور »بنی  صدر« در جریان جنگ تحمیلی، آن  قدر برای  
رزمندگان  و فرماندهان  ایرانی  عذاب آور بود که  پس  از برکناری  وی  از سمت فرماندهی  کل  قوا 
توسط امام، عملیاتی  که  در جبهه  »دارخوین« در حال  آغاز شدن بود، »فرمانده  کل  قوا- خمینی  روح  

خدا« نام گذاری  شد.
پاسداران انقالب به  مدت  چهار ماه  بدون  جلب توجه  دشمن  در نزدیکی  نیروهای  عراق، شبانه  یک  
مجرا  به  طول  1300 متر و به  شکل  »T« حفر کرده بودند. پیشانی  این  مجرا به  موازات  خط  آتش  دشمن  و 

به  فاصله  400 تا 500 متر قرار داشت.
در این  حمله، سپاه، عمل  کننده  بود و ارتش ،  پشتیبانی  و پدافند را به  عهده  داشتند. قرار بود در ساعت 3 و 
30 دقیقه  بامداد 21 خردادماه1360 حمله  آغاز شود. ساعت 11 شب، خبر برکناری  بنی  صدر از فرماندهی  کل  
قوا از رادیو پخش  شد و وضعیت  در بهترین  حالت  ممکن  قرار گرفت.
کلیدی   بود، خود  همراه  پیروزی  با  که  عملیات  این  
برای  باز شدن  طلسم  محاصره  آبادان  و آزمایشی  برای  

عملیات  بزرگ  ثامن االئمه بود.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم خرداد  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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

عملیات فرمانده کل قوا
 با عزل فرمانده کل قوا

 رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش روزه

۲۱ خرداد- عملیات فرمانده كل قوا در منطقه دارخوین
 در شرق رود كارون توسط سپاه )۱360 ش(

احکام

ــدارد.  ــدی ن ــرعی پای بن ــائل ش ــه مس ــا ب ــکش آن قدره پزش
حاال دستور داده که روزه برایش ضرر دارد و نباید بگیرد.

ــه خــودش فکــر  ــای تجرب ــر مبن ــدارد و ب ــن ن ــه پزشــک یقی ــه گفت ــر ب اگ
ــرد. ــد روزه بگی ــدارد، بای ــرر ن ــه روزه ض ــد ک می کن

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r سایت:

دیگـر زمانـی کـه بـرای نابـودی یـک تفکـر یـا مکتـب، با تـوپ و تانـک به جنـگ آن 
می رفتنـد، گذشـته اسـت. اآلن راه سـاده تر و زودبازده تـری را پیـش می گیرند: حفظ 
ظاهـر و نابـودی باطـن. تجربـه اش را روی خودمـان زیـاد داشـته اند: مشـروطه ای کـه 

انگلیسـی شـد؛ مصدقـی کـه از آیـت اهلل کاشـانی فاصله گرفـت و انقالبـی که...
انقـاب! بلـه انقـاب را هـم می خواهنـد توخالی کننـد. مثـًا اگر تابه حـال »اصل 
والیت فقیـه« را نشـانه می گرفتنـد و بـه در بسـته می خوردنـد، اینـک به »پشـتوانه 
والیت فقیـه« کـه مـردمِ مؤمـن و خبـرگاِن انقابی هسـتند، چشـم طمـع دوخته اند. 
خیلی هـا مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـه غربی هـا و مسـتکبران روی خـوش نشـان دادند تا 

هـم حمایـت آن هـا را جلـب کننـد و هـم رأی مـردم را، امـا وقتی که خبـرگان به 
ثمـر نشسـت دیدند که آن چه می خواسـتند نشـد؛ 
زیـرا رئیـس خبرگان کـه »منتخِب منتخـِب مردم« 

اسـت، انقالبی تریـن آن ها شـد.
بـزرگان بـه وظیفه شـان عمـل کرده انـد، امـا 
سـنگین تر  و  سـنگین تر  روز  هـر  بـار  انـگار 

می شود. باید به فكر بود...

دار و ندارش را دزد برده؛ روحیه اش را باخته و از زمین 
و زمان شاکیه.

معلوم است که خیلی به مال دنیا دل بسته بوده، وگرنه 
مال دنیا هرچقدر هم که زیاد، ارزش این همه دادوقال 

را ندارد.
میزان  به  آرامشش  که  »آدمی  بین  است  فرق  خیلی 
پولی است که جمع کرده« با »کسی که تنها خدا را 

روزی دهنده می داند و توکلش تنها به اوست.«
این یکی اگر روزی اش تنگ شود، درِ خانه خدا را به 
آن قدرها  خداوند  گویی  که  می کوبد  تکبر  و  شکایت 
وقتی  برعکس  نکرده!  رعایت  را  عدالت  باید،  که  هم 
روزی اش زیاد شود، دیگر در خانه خدا را نمی کوبد که 

گویی روزی اش را خدا نداده، بلکه 
آورده  دست  به  خودش 

است!
اما آن یکی 

سرچشمه آرامشش 
خداست. کم وزیاد شدن 

روزی اش را فقط یک 
امتحان می بیند. چه فرق 

می کند دزد اموالش 
را بزند یا مالی 

بادآورده به دست 
آورد؟ او فقط باید 
حواسش را به این 

بدهد که خدای نكرده، دنیا 
دلش را نبرده باشد.

               توکلت بر کیست؟          انقالب تو خالی، هرگز!
 خدای رزاق یا میزان پس اندازت؟ )2(

در مسری هبشت
خدایا این اندک را از ما بپذیر!
دعای شب آخر شعبان و شب اول رمضان

ـْهَر الُْمباَرک الَّذى اُنْزَِل فیِه الُْقرآُن َو ُجِعَل  اَللُّهمَّ اِنَّ هَذا الشَّ

ُهدًى لِلّناِس َو بَیناٍت ِمَن الُْهدى وَالُْفرْقاِن قَْد َحَضَ فََسـلِّْمنا 

فیـِه َو َسـلِّْمُه لَنا َو تََسـلَّْمُه ِمّنا ىف یْسٍ ِمْنـک َو عاِفیٍة یا َمْن 

اََخَذ الَْقلیَل َو َشـکَر الْکثیَر اِقْبَْل ِمنِّى الْیسیَر...

 خدایـا این مـاه مبارکى که قـرآن در آن نازل 
گشـته؛ آن قرآنـى که راهنماى مـردم گردیده 
و نشـانه هاى روشـنى از راهبـرى و جدا کردن 

میان حق و باطل اسـت، فرارسـیده!
پـس مـا را در ایـن ماه سـالم بـدار و آن را در 

حال آسـانى و تندرسـتى از مـا بگیر!
اى کسـى که بگیرد اندک را و بسـیار قدردانى 

کنـد، این طاعت انـدک را از من بپذیر!

نقل اسـت که امام صادق ما در شـب آخر شعبان 
و شـب اول رمضـان، ایـن دعـا را می خواندنـد. 

متـن کامل دعـا را در کتاب کلیدهای 
عبـاس  شـیخ  جنـاب  بهشـت 

قمـی بخوانیـد و در 
نیمه های شـب صفا 

. کنید

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. 

   شک کردن به دستور پزشک
یاررهمبان

۱۸ خرداد- شهادت »شیخ علی مزاری« عالم خدمتگزار در منطقه سیستان
 و بلوچستان )۱369 ش(- براساس پایگاه شهید مزاری 

اقتصاد مقاومیت



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
ارفاق خدا

وقتی با یک بچه بزرگ تر دعوایمان می شد و از 
عهده اش برنمی آمدیم، گریه می کردیم و می رفتیم 
پیش پدرمان. پدر هم چند باری به او تذکر می داد 
و وقتی می دید که نمی پذیرد و دارد به ظلمش ادامه 

می دهد، دست او را می گرفت و نگه می داشت، بعد به 
ما اجازه می داد، کمی کارش را جبران کنیم تا هم او 
بفهمد هرکی هرکی نیست و هم ما بدانیم که می توان 

از عهده اش برآمد.

حاال خدا که می بیند در همه سال با شیطان کشتی 
می گیریم ولی زیاد زمین می خوریم، زمانی را قرار 

داده برای کمک ویژه به ما:

يَاِطنِي َو  ِف أَوَِّل لَيْلٍَة ِمْن َشْهِر رََمَضاَن تَُغلُّ الَْمرََدُة ِمَن الشَّ

يُْغَفُر ِف كُّلِ لَيْلٍَة َسبِْعنَي أَلْفاً

در شب اول از ماه رمضان، شیطان های سرکش به بند 
کشیده می شوند و هر شب، هفتاد هزار نفر بخشیده 

می شوند.

خاصه اش می شود 
که همه چیز 
آماده است 

برای پیروزی بر 
دشمن همیشگی؛ 
دیگر خود دانیم! 

۱۵ خرداد نشان داد »مردم« پشت
 سر روحانیت اند

پانزده خرداد مبدأ نهضت بزرگ روحانیت و مردم نیست... نهضت روحانیت در سال 41 
و آغاز سال 42 به آن چنان اوج و نشاطی رسیده بود که پلیس دستگاه جبار و دستگاه های 
امنیتی برخوردهای خشنی با علما و طالب و حتّی مراجع تقلید داشتند. ولی بااین همه، پانزدهم 
خرداد سال 42 یک مقطع بسیار مهمی است. علت این است که در روز 15 خرداد 42 حادثه ای 

که اتفاق افتاد، »پیوند مردم با روحانیت« را در این سطح 
خطرناک و حساس نشان داد ...وقتی مردم وارد میدان 
مردم،  احساسات  نهضت،  یک  پشتوانه   و  می شوند 
اندیشه  مردم و حضور مردم می شود، آن نهضت قابل 
ادامه است و پیروزی برای آن نهضت رقم می خورد؛ 

حادثه  پانزده خرداد این مطلب را نشان داد؛ نشان داد که 
مردم پشت سر روحانیتاند.

...در مقابل این کشتار بی رحمانه ای که در 
تهران و برخی نقاط دیگر به وجود آمد، هیچ 
نهادی از نهادهای دنیا، از این سازمان های 
اعتراض  به  زبان  بشر،  به اصطالح حقوق 

نگشودند.

تشكیات آدم ساز
ــی از  ــاًل یک ــت. اص ــای آن اس ــت دادن نیروه ــد و حرک ــی کارش رش ــكیات تربیت  تش
ــت،  ــن حرکت هاس ــتن همی ــتراک گذاش ــه اش ــکیالت، ب ــاد تش ــفه های ایج ــن فلس مهم تری
ــر  ــه خاط ــه ب ــود ک ــدا می ش ــر پی ــک نف ــاً، ی ــه بعض ــت. وگرن ــدها اس ــن رش ــتراک همی اش
سخت کوشــی اش، بــه انــدازه ده نفــر مــرد جنگــی)!( کار را جمــع می کنــد ولــی بعــد از اتمــام 

ــه! ــا کمــی تجرب ــی ســابقش ب ــا همــان توانای ــم ب ــا فقــط یــک نفــر داری کار، م
هنر، تربیت کادری است که بعد از ما هم بماند و بتواند َعَلم را باال نگه دارد.

شــهید بهشــتی می فرماینــد: »مــا از اول گفتــه بودیــم کــه امتیــاز بــزرگ اســام ایــن اســت 
کــه می خواهــد بــا حفــظ آزادی هــای انســان،  انســان ها را بســازد، تشــكیات مــا اتفاقــاً  
آهنیــن نیســت، حــاال هــم می گوییــم آهنیــن هــم نخواهــد بــود. تشــكیاتی اســت کــه 
ــت  ــكیاتی اس ــد. تش ــاز و آزاد می کنن ــی خودس ــاس حرکت ــش احس ــان ها در درون انس

ــی بســازد.« ــه انســان را رقابت ــه این ک ــد ن ــو کن ــا انســان ها را هم س ــد ت ــه می کوش ک

              شرم از مخلوق یا خالق؟
در زمان شاه، یک بار آیت اهلل شهید سعیدی از خیابان عبور می کردند و در قهوه خانه ای، ترانه 
پخش می شد. مردم به صاحب قهوه خانه می گویند که آیت اهلل دارند می آیند. آن شخص هم 

دستگاه را خاموش می کند.
خاموش  چرا  کنید!  »روشن  می گویند:  بلند  صدای  با  آیت اهلل 

کردید؟!«
 آن مرد می گوید: »آقا! ترانه بود؛ خوب نبود.«

ایشان می فرمایند: »ترسم از این است که روز قیامت خدا از من 
بپرسد: سعیدی! تو چه کردی که مردم از تو حساب می برند ولی از 

من نمی برند؟«

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 13۹2/3/14

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
ــر  ــیع پیك ــاز و تش ــكوه نم ــم باش ــا موضوعات:مراس ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم
مطهــر حضــرت امــام خمینــی از مصــالی تهــران تــا بهشــت زهرا، تحریــم هرگونــه ارتبــاط بــا رژیــم 

ــان قرارگرفتــه اســت. ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــی )1346(، آغ ــام خمین ــب ام ــتی از جان صهیونیس

کاریكاتور هفته: 
نتیجه تبعیت از دشمن...

می گفت: »این جوری ها هم نیست!« باز سخنران می گفت: 
»خدا می بخشد؛ هرچه که باشد.« اما قبول نمی کرد که 
نمی کرد. معلوم نبود از خودش مأیوس شده است یا 
از خودش بدش  بود که  اما معلوم  از خدای خود. 
آمده به خاطر آن همه گناه بزرگ... تا این که سخنران 

تیر آخر را زد:

قُْل يا ِعباِدَي الَّذيَن أَْسَفُوا َعىل  أَنُْفِسِهْم ال تَْقَنطُوا 

نُوَب َجميعاً إِنَُّه ُهَو  ِمْن رَْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْغِفُر الذُّ

الَْغُفوُر الرَّحيُمُ  

ــکاب  ــا ارت ــرک ی ــا ش ــه ب ــن ک ــدگان م ــو: ای بن بگ
ــادا  ــد، مب ــتم کرده ای ــر خویشــتن س ــر ب ــان دیگ گناه
ــه خــدا همــه  ــد شــوید؛ چراک از رحمــت خــدا ناامی
گناهــان را می آمــرزد. همانــا اوســت کــه بســیار 

ــت. ــان اس ــده و مهرب آمرزن

همیــن آیــه کافــی بــود بــرای این کــه او را 
ــد و اشــكش جــاری  ــد. بغضــش ترکی ــن بزن زمی
ــر  ــاید منتظ ــد. ش ش
ــی  ــن فرصت چنی
بــرای  بــود 
ــدا؛  ــتی با خ آش
چــه  راســتی، 
ــر از  ــی بهت زمان
مبــارک  مــاه 

رمضــان؟

در محضر اهل یبت
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براساس: جام
20 خرداد- شهادت آیت اهلل سعیدی
 در زندان  رژیم پهلوی )134۹ ش(

باور کنیم؛ می بخشد!


