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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شامره پیاپی ۹۱ | هفته چهارم مرداد   ۱۳۹5 | 

دراینشمارهمیخوانید:

دلسنگ

برایامامرضاییشدن

پیامامامرضابرایما
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مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

تلفنی به من گفتند:
 »یـه مشـت الت ولـوت آمده انـد می گوینـد می خواهیـم برویـم سـتاد جنگ هـای 

نامنظم.«
...

 چنـد روز بعـد، اهـواز، بـا موتورسـیکلت ایسـتاده بودند کنـار خیابان. یکی شـان 
گفـت: »آقـای دکتر خودشـان گفتنـد بیایید.«

را  آرپی جی زن هـا  سـنگر.  رود،  گـودال،  روی  از  می پریدنـد 
سـوار می کردنـد تـرک موتـور، می پریدند. نصف بیش ترشـان 

همـان وقت ها شـهید شـدند.

بلـد بـود  دکتـر چمـران،  اسـتاد دانشـگاه جبهـه هـم بـود. 
کنـد. کار  مملکـت  جوانـان  بـا  چه جـوری 

28 مـرداد ۱۳۵۷ سـال روز فاجعـه ای تلـخ اسـت. فاجعه  آتش سـوزی سـینما 
رکـس آبـادان کـه از سـوی سـاواک و عوامـل رژیـم سـّفاک پهلـوی جهت 
بدنـام کـردن مـردم انقالبـی ایران به وقوع پیوسـت. سـاواک بـه دنبـال این بود 
کـه انقالبیـون مسـلمان را افـرادی متحجـر و مخالـف با ُهنر نشـان دهد کـه در این 
هـدف، نـاکام  مانـد و مـردم بـاور داشـتند کـه این عمل توسـط عّمـال شـاه انجام 
گرفتـه اسـت. در ایـن حادثـه 377 نفر به طـرزی فجیع در آتش سـوختند. فیلم 
در حـال اکـران در ایـن سـینما فیلـم »گوزن هـا« بود که محتـوای اعتراضی نسـبت 

به رژیـم پهلوی داشـت.
امـام خمینـی این حادثـه را شـاهکار بزرگ 
شـاه معرفی نمودنـد  و چـه شـاهکاری بزرگ تر از 

این کـه رژیمـی مـردم خود 
را زنده زنـده، بسـوزاند تـا 

بتوانـد در قـدرت بماند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم مرداد  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 

            شاهکار بزرگ شاه!

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

۲۸ مرداد- آتش سوزی سینما ركس آبادان توسط عمال شاه )1357 ش(

احکام

چون مخفیانه صدقه می دهد، به خســیس بودن متهم شــده.
در ایــن صورت می توانــد علنی صدقه دهد.

 

m a s j e d n a m a . i r
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ولی  جاهلی  رسم های  این  از  بعضی 
امروزی، خیلی تحقیرآمیزند. مراسم دیدن 
کاستی های  تا  می کنند  برگزار  جهیزیه 
کنند.  محافل شان  نُقل  را  عروس  جهیزیه 
تا  گرفته  کابینت ها  و  کشوها  دانه دانه  از 
داخل دستشویی و حمام را هم باید ببینند تا 
خدای ناکرده چیزی کم نباشد. مراسم دیدن 
سیسمونی از این هم چندش تر؛ سان دیدن 

از پوشک بچه! آخر جهالت تا چه حد؟
باورش سخت است که این تفاخرها و 
تکاثرهای احمقانه باعث شده بسیاری از 
خانواده ها به خرج های غیرضروری تن در 
دهند و حتی از این وآن برای بستن دهان 
مردم قرض بگیرند. اصاًل از ازدواجی که با 
چشم وهم چشمی شروع بشود، چه انتظاری 
دارید؟ یا از آن کودکی که هنوز به دنیا نیامده 
تمام امکانات رفاهی را در اختیار دارد؟ فکر 
می کنید این کودک چقدر در برابر مشکالت 
و کاستی های زندگی مقاوم باشد؟ باید این 

رسم ها را به طورجدی تعطیل کرد.

چندش ترین رسم دنیا!  باغیرت یا بی غیرت؟

در مسری هبشت

کـه  اسـت  معتقـد  مصبـاح  آیـت اهلل 
دعـای  قرائـت  وسـیله  بـه  انسـان 
جوشـن صغیـر بـه یـاد نعمت هـای 
اسـت  شایسـته  و  می افتـد  خـدا 
هفتـه ای یـک بـار یـا ماهـی یـک 

ایـن دعـا خوانـده شـود. بـار 
زمـان خاصـی بـرای قرائت ایـن دعا 
نشـده  وارد  ادعیـه  کتاب هـای  در 
اسـت ولـی »خوانـدن ایـن دعا در 
دفـع دشـمن و محفـوظ مانـدن از 

اسـت«. مؤثر  بالهـا 
 نوشـتن کل قـرآن، دعـای جوشـن 
کبیـر و جوشـن صغیر بـر روی کفن 

است. مسـتحب 

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. 

یاررهمبانصدقه علنی به خاطر دفع تهمت

کتاب چمران براساس 

برگرفته از ویکی شیعه

اقتصاد مقاومیت

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

دعای جوشن صغیر

نشریه ای بحث از غیرت کرده و صریح یا ضمنی غیرِت بخشی 
به  هنرمندان  هم  طرف  آن  از  است.  برده  سؤال  زیر  را  هنرمندان  از 
نقد گرفته اند.  به چوب  نویسنده و هم نوعان شان را  خروش آمده اند و 
اگر  و  برنجند  اتهام  این  از  نباید  که  بی غیرت اند  اگر  دوگانه ای!  عجب 

غیورند، آن چه آن نشریه آورده است، چه می شود؟
تبیین  برای  روایات  در  وارده  معیارهای  که  این جاست  مسئله 
آرمان های اسالمی است و طبیعتاً خیلی از ما- و از جمله هنرمندان- از 
آن فاصله داریم. عالوه بر این که خیلی از معروف و منکرها در جامعه 
جابه جا شده است و قبل از نشانه رفتن چوب اتهام به افراد، باید این ها 

را درست کرد.
دم آن هنرمندانی که غیورانه از سالمت 
خود و خانواده هایشان دفاع کرده اند، گرم. 
اما حاال بد نیست که یک بار به همان روایات 
و  پیامبر  معیارهای  با  را  خود  و  کنند  نگاه 
اهل ّبیت بسنجند تا فاصله را ببینند. آن وقت 
روزبه روز  جامعه  در  غیرت  که  است 

بیش تر می شود.

هنِر کار کردن



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودی های اهل بیت)8(

 برای امام رضایی شدن
امـام رضـا؟ع؟  عنـوان هدیـه  بـه  را  ایـن 
بشـنو؛ هدیـه ویـژه از متولـد ایـن هفتـه! 
این طـوری، تـو هـم ویـژه عمـل می کنـی 
به روایت. درباره همسـایه و همسـایه داری 
زیـاد شـنیده ایم و گفته ایـم، اما ایـن یکی را 

امـام رضـا از مـا خواسـته اند.
حضرتـش می فرمایـد که اگـر می خواهی از 
مـا بشـوی، نبایـد همسـایه ات از تـو شـر و 
بـدی ببیند. حـاال ممکن اسـت هیئت گرفته 
باشـی و همسـایه ات از صـدای مداحی رنج 
ببـرد، یا عروسـی که صـدای رقـص و آواز 
او را بیـازارد. هرچنـد کـه امـام رضایی ها از 
امـا خـب،  رقـص و آواز دوری می کننـد، 
شـیطان اسـت دیگـر... به هرحـال ایـن تـو 
؛ حواسـت بـه  و ایـن هدیـه امـام رضـا

باشد: همسـایه ات 

لَیَْس مِنَّا َمْن لَْم یَْأَمْن َجاُرُه بََوائَِقه  

امام رضا : از ما نیسـت 
کسـی که 

یه اش  همسـا
از شـّر او در 
نباشـد. امان 

پیام امام رضا برای ما    
اگر آن امام معصوم اکنون حضور می داشتند چه کسانی را برای خادمی 
خود انتخاب می کردند؟ آیا جز متدین ترین، مؤمن ترین، صالح ترین و با 
اخالص ترین افراد را؟ و آیا چه کسانی داوطلب این امر می شدند؟ قطعًا 
زاهدترین، عالم ترین، برجسته ترین و پاک ترین افراد به خدمت آن امام در 

می آمدند و خاک آستانش را توتیای چشم خویش می نمودند.
پیـامزندگـیعلیبنموسـیالرضا چیسـت؟ مـا کـه نبایـد فقط به 
مرقـد امـام علی بن موسـی الرضا اظهـار ارادت کنیـم؛ اوامـامماسـت،
زندگـیاوبـرایمـادرساسـت، از زندگـی او بایـد درس بگیریـم؛ 
زندگـی او بـرای مـا یـک پیامـی دارد، آن پیـام 
چیسـت؟ مـن آن پیـام را در یـک کلمـه 
خالصه می کنـم. بدانیـدپیامزندگی

پرماجرایعلیبنموسـیالرضا
بـهمـاعبـارتاسـتازمبـارزه

دائمیخسـتگیناپذیر.

دل سنگ
ــت!  ــختی اس ــنگ س ــب س ــی عج ــردی می گفت ــگاه می ک ــه ن ــش ک اول
ــه  ــد ک ــد. بع ــختی برس ــه از س ــن مرحل ــه ای ــر ب ــی اگ ــان از دل آدم ام
خــوب نــگاه می کــردی می دیــدی کــه روی همــان ســنگ ســخت 
ــنگ  ــته و در دل س ــای گذاش ــود به ج ــی از خ ــا ردپای ــی چیز ه ــم بعض ه

ــد... ــاز کرده ان ــا ب ــته و ج نشس
ــر  ــه مــرور ب ــر اخــالق نیکــو ماننــد همــان قطــرات آبــی اســت کــه ب اث
ــه  ــدر ک ــد. آن ق ــاز می کن ــی ب ــود جای ــرای خ ــیند و ب ــنگ می نش دل س
انــگار روی ایــن ســنگ حــک شــده و شــده جریانــی از قطــرات آب در 

ــن ســنگ ســخت دل! دل ای
بــا  طــوری  بعثی هــا  زنــدان  در  ابوترابــی  حاج آقــای  می گفتنــد 
ــنگ  ــه دل س ــرد ک ــار می ک ــکنجه گرهایش رفت ش
ــرد...  ــل می ک ــود ح ــز در خ ــا نی آن ه

            هم چنان لب خند می زد!
ــی در اندیشــه و  ــی ،تحول ــام خمین ــت ام ــاز حرک ــا آغ ــع ب در واق
عمــل آقــا ســید عبدالمجیــد پدیــد آمــد و خــالف روش پــدر خــود کــه 
ــام  ــاران ام ــارزه و ی ــوف مب ــه صف ــود، ب ــارزه نب ــت و مب ــل سیاس اه
پیوســت و در ایــن راه آن چنــان کوشــا و فعــال بــود کــه بــه نظــر مــن 
ــود،  ــر نب ــران بی نظی ــارز ته ــت مب ــتان روحانی ــان دوس ــر در می اگ

بی تردید کم نظیر بود.
ــت  ــا صالب ــان ب ــاری، هم چن ــری بیم ــا اوج گی ب
و صبــر یــک مؤمــن، درد را پذیــرا شــده بــود و 
ــده  ــی، دی ــی و نگران ــار ناتوان ــره اش آث در چه
دیــدم،  را  او  کــه  بــار  آخریــن  نمی شــد. 
ــرد.  ــی زد و شــوخی می ک ــد م ــان لب خن هم چن
ــی  ــان واقع ــال مؤمن ــردن« از خص ــزاح ک »م

است.

در قاب صتویر

در  دست    طراحی

امام خامنه ای۱37۰/۰۸/27

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات:والدت پیشــوای هشــتم مســلمانان، حضــرت امام 

رضــا و آغــاز بازگشــت آزادگان بــه میهــن اســالمی قرارگرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته:

ما و دبه های پسابرجامی...

مـا خیلی از گناهـان را انجـام نمی دهیم. 
ایـن الزامـًا بـه خاطـر خوبی  ما نیسـت؛ 
هنـر  نداشـته ایم.  را  امکانـش  شـاید 
آن جاسـت کـه از تـرس خـدا یـا عـذاب 
قیامـت خودمـان را حفـظ کنیم کـه معموالً 
ایـن اتفـاق نمی افتـد؛ چـون ایمان مـان بـه 

قیامـت خیلـی کـم اسـت.
حـاال تصـور کن آتـش بزرگی کـه هیزمش 
نـه چـوب اسـت و نـه کاغـذ؛ بلکـه هـر 
و  می سـوزند  کـه  آدم هاینـد  هسـت  چـه 
جهنـم  سـنگ های  حتـی  می سـوزانند. 
هسـتند،  هیزم هایـش  از  بخشـی  کـه 
دل هـای آدم هایـی اسـت که سـخت شـده 
اسـت. چـون گنـاه، دل را سـخت می کنـد؛ 

سـنگ. از  سـخت تر 

يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسکُْم َو أَْهليکُْم ناراً 

َوُقوُدَها النَّاُس َو الِْحجارَُة 

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، خود و 
خانواده هایتـان را از آتشـی کـه هیزمـش 
مردم و سـنگ ها خواهند بـود، حفظ کنید!
اینـک ایـن ماییـم و آتشـی کـه خودمـان 
بـا  می کنیـم؛  درسـت 
اعمال مـان و دل های        
سنگ شـده مان...

 پناه برخدا.

در محضر اهل یبت؟مهع؟

عیون أخبار الرضا علیه 
السالم، ج 2، ص: ۷۱

 آتشی از دل های سنگ

سوره مبارکه تحریم، 
آیه 6

  وسائل الشیعة، ج ۱2، ص: ۱2۸

26 مرداد- درگذشت فقیه مجاهد آیت اهلل »سید عبدالمجید ایروانی«
راوی: استاد خسروشاهی

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید


