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ســــفر ســـــرخ
شهیدی که قرآن وسیله شناسایی اش  شد...

سرمقاله

شش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

قرآنراجرعهجرعهبنوشید!

بهخاطرخداپسگرفتهمیشود!

اینهانیازهایشماست

حسینكبابخرید،امانانوسبزیخورد!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

در ایامى كه سیدحسین، فرمانده سپاه هویزه بود، روزى با وانت سپاه با یكدیگر 
به اهواز آمدیم. حسین نزدیك كبابى ترمز كرد و رفت سفارش چندین سیخ كباب 
داد. به یكى از مناطق مستضعف نشین رفتیم و سیدحسین در چهار یا پنج خانه را 

زد و هر كدام در را نیمه باز مى كردند، ایشان كباب و نان را به 
آن ها مى داد و بدون اینكه كسى را ببینیم در را مى بست. 
باالخره فقط دو تا از كباب ها باقى ماند. ظهر به منزل ایشان 

رفتیم و مادرش با شادى به استقبال سید حسین آمد.
باید  به من گفت،  و  كرد  باز  را  سید حسین سفره 
از  ایشان  كردم  اصرار  هرقدر  بخورى.  را  كباب ها 
كباب ها نخورد و غذاى آن روزش تنها مقدارى نان 

و سبزى بود.

نَِمر باقر النَِمر )۱۳۳۸- ۱۳۹۴ش( مشهور به شیخ نمر، روحانى شیعه اهل عربستان 
و منتقد حكومت آل سعود است كه با حكم دادگاه سعودى اعدام شد.

وى تحصیالت دینى خود را در ایران و سوریه تكمیل كرد و پس از بازگشت به 
عربستان به فعالیت هاى دینى، اجتماعى و سیاسى پرداخت.

ـــدام  ـــه اع ـــل ب ـــاى ذی ـــا اتهام ه ـــتان او را ب ـــاه ۱۳۹۳ش دادگاه عربس در آذر م
محكـــوم كـــرد: محاربـــه، داشـــتن عقایـــد انحرافـــى، خـــوددارى از تبعیـــت 
نســـبت بـــه حكومـــت، تشـــویق بـــه ســـرنگونى نظـــام 

ـــى. ـــاع خارج ـــرور اتب ـــه ت ـــویق ب ـــى، و تش سیاس
بیدارى  بدانند،  باید  سّفاک  سعود  آل  و  مستكبران  اما 
اسالمى با كشته شدن شیخ نمرها متوقف 
نمى شود  و به گفته رهبر عزیزمان: »بدون 
شک دست انتقام الهى گریبان ظالمانى را 
كه به جان او تعّدى كردند خواهد گرفت.«1

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  دوم  دی  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 

دست انتقام الهی گریبانشان را خواهد گرفت

توضیح المسائل امام، مسئله 2051

1394/10/13  .1

1۲ دی- به شهادت رساندن شیخ نمر، روحانی برجسته حجاز توسط آل سعود )1394 ش(

احکام

روى شیشه مغازه اش بزرگ نوشته: »جنس خریدارى شده، به 
هیچ وجه پس گرفته نمى شود«. 

این كار اشكالى ندارد ولى مستحب است كه اگر خریدار 
mپشیمان شد، جنس را پس بگیرد. a s j e d n a m a . i r
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هم  شاید  و  خنده دارند  عبادت ها  بعضی 
گریه دار؛ مثاًل غسل که می خواهد بکند، صد 
لیتر آب هدر می دهد یا بعد از افطاری دادن، 
کوهی از غذای اضافه را دور می ریزد. خدا 
برگزار  آبرومند)!(  عروسی  یک  بخواهد  نکند 
به  که  است  تجمل  و  اسراف  آن وقت  نماید، 
غایت می رسد. قشنگ تر از این ها کسانی هستند 
که روزی شان را از راه حرام به دست می آورند، 
بعد با همان لباسی که از مال حرام خریداری 

شده، به نماز می ایستند!
هدف از عبادت، قرب به پروردگار عالم 
گناه  با  را  عبادت  وقتی کسی همین  اما  است. 
کسب  را  خدا  رضایت  تنها  نه  کند،  مخلوط 
نمی کند، بلکه قطعًا به خاطر گناهش بازخواست 
می شود و احتماالً عبادتش نیز حبط است. اصاًل 
باشد.  برابر  عبادت کنندگان چند  گناه  بسا،  چه 

چرا که از چنین کسی انتظار گناه نمی رود.
اقتصــــاد مقاومتـــی گاهـــــی فـقــــط 

بـــا رعایــــت حداقل هـــای 
ـــز  ـــوط قرم ـــن و خط دی
آن تحقـــق می یابـــد. 
ـــن  ـــار ای ـــن انتظ کمتری
اســـت کـــه یـــک 
مســـلمان حداقلـــی 

باشـــیم.

جذابیت های کشف حجاب
عبادت به سبک اقتصاد مقاومتی

در مسری هبشت
زیارت نامه شهدا خیلى مختصر است. بله! 
همان یاوران فاطمه)س(. اما نمى دانم چرا 
روزمّرگى ها ما را از توجه به این بهترین ها 
نگه داشته؛ بهترین هایى كه زمین به آن ها 

افتخار مى كند...
الُم َعلَیکُم یا أولیاَء الله َو اِحّبائُه السَّ

الُم َعلَیکُم یا أصِفیاء الله َو اَِوّدائَُه السَّ

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر دیِن الله السَّ

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر رَُسوِل الله السَّ

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر أمیِر املُُوِمنیَن السَّ

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر فاِطَمَة الزَهراء َسِیَدِة نِسا العالَمیَن السَّ

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر أبی ُمَحّمد الَحَسِن بن السَّ

 َعلٍّی الَّزکِّی الّناصح

الُم َعلَیکُم یا أنصاَر أبَی َعبِدالله السَّ

بأبی اَنُتم و اُّمی ِطبُتم و طابَت االرُض الَّتی فیها ُدِفنُتم و 

ُفزتُم َفوزاً َعظیامً 

فیالَیَتنی کُنُت َمَعکُم َفأُفوز َمَعکُم

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. 

محمد
ســــــــــالم

ممـنون از طـرحـها و مـطالب پـر محـتواتـون 
خـــــــدا قــــــــوت

الـــــــتــــــمــــــاس دعــــــــــــــا

به خاطر خدا پس گرفته می شود!

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

به مناسبت ۱7 دى روز دستور رضاخان به كشف حجاب
را  او خواست حجاب  كه  ندهید  فحش  رضاخان  به  مى گویند 
بردارد ولى نتوانست، اما در جمهورى اسالمى حجاب رفته رفته رو به 
از مقدمه درست  اما در واقع  اضمحالل است! ظاهرش درست است 

نتیجه غلط گرفته است.
ماهیت  رضاخانى  حجاب  كشف  اتفاقًا 

واقعى مردم ایران را نشان داد و آن این كه به 
خودشان اگر باشد، هیچ وقت حاضر نمى شوند 
تن به ذلت دهند و عفت و حجاب خود را 
به تاراج بگذارند. اما در دهه هاى اخیر به نظر 
مردم  به  كه  این  از  بیش  اشكال  كه  مى رسد 
برگردد، به نخبگان و مسئوالن مربوط مى شود 

كه نتوانسته اند دشمن را بشناسند و بشناسانند. 
خوب  را  امروز  فریبكار  رضاخان هاى  مردم  اگر 

مى شناختند، مطمئناً به ساز آن ها نمى رقصیدند!
اگر حجاب بد است، چرا خیلى ها این 

را قبول ندارند؟ پس متولیان دینى و فرهنگى 
خطرناک  زهر  چرا  رسانه ها  مى كنند؟  چه 
این مار خوش خط وخال را نشان نمى دهند؟ 
مردم ما پاک اند و در تعاریف جدید حجاب 

دچار دوگانه ها شده اند. كودكى الزم است براى 
نشان دادن لباس لخت پادشاه! 

روزمّرگیحسین کباب خرید، اما نان و سبزی خورد!

منبع: سایت تبیان



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
قرآن، خوشگل و محزون

خودى هاى اهل بیت )2۳( 
خوب  بسیار  چیز  قرآن  قرائت  مجلس 
انسان  این كه  به شرط  و پسندیده اى است 
را به مفاهیم قرآن نزدیک كند و مقدمه اى 
باشد براى تدبر، وگرنه این قاریانى كه قرآن 
را در دستگاه هاى مختلف مى خوانند و گاهى 
كالم خدا را عوض مى كنند، فقط به این بهانه 
بازى ها  این  با  و  دارد  وجود  قرآن  اختالف 
توجه را از معنا به آهنگ ها و لحن ها مى برند، 

خیلى اشتباه بزرگى مى كنند.
البته زیبا خواندن قرآن خیلى مهم است تا 

جایى كه فرموده اند:
َمْن لَْم یََتَغنَّ ِبالُْقرْآِن َفلَْیَس ِمنَّا 

پیامبر اعظم : از ما نیست كسى كه به 
زیبایى قرآن نخواند.

امـا این بـه معناى غنایـى خواندن قرآن 
نیسـت، بلكه بـراى جلوگیـرى از رفتن به 
غناهـاى باطل اسـت. چرا كه قبـل از این 

فرموده اند: روایـت 
إِنَّ الُْقرْآَن نََزَل ِبالُْحزِْن َفإَِذا َقَرأُْتُوُه

 َفابْكُوا َفإِْن لَْم تَْبكُوا َفَتَباكَْوا 

نازل شده است. پس  با حزن  قرآن  همانا 
وقتى آن را قرائت كردید، گریه كنید و اگر 
گریه نكردید، حالت گریه به خود بگیرید.

این ها نیازهای شماست
مگر مى شود امام جماعت كسانى را كه با او در یك  جبهه و یك خط مقدم 
)یعنى مسجد( همراهى مى كنند، نشناسد؟! امام جماعت، همه اهالى مسجد خود 

را مى شناسد؛ از كوچك تا بزرگشان را، از نوجوان تا پیرمردشان را.
یك موقع هم كه مى بیند كسى از آن ها مسجد نیامده، پى گیر مى شود از 
همسایه هایش كه فالنى در جمع ما نیست؟ براى  ما كه تعداد صف هاى نماز 
جماعت مهم نیست، براى ما همین افراد این جامعه ایمانى، مثاًل همین جماعِت 
این مسجد مهم است كه اگر كسى مشكلى برایش پیش آمد،  بقیه بى تفاوت 

بروند  سراغش  نگذرند؛  كنارش  از 
كه  ببینند  را  دمش  قولى  به  و 

جمع و جماعت مسجد 
به همین چیزهاست... 

بسیج دانشجویى نیازهائى دارد؛ نیازهاى اصلى و عنصرى و اساسى:
 نیــاز اولــش بــه فكــر و تحلیــل و روشــن بینى اســت... بــه طــورى 
ــن تر،  ــن روش ــع دانشــجویى، ذه ــر جم ــیجى، در ه ــه دانشــجوى بس ك
ــق را از وراى  ــد... حقای ــته باش ــترى داش ــكار بیش ــر و ابت ــان گویات زب

ــد؛ از  ــد و ببینی ــگاه كنی ــى ن ــاى سیاس جناح بندى ه
بــاال نــگاه كنیــد.

ــارت اســت از جهــاد  ــاز دیگــر عب ...یــک نی
ــراى شــما الزم اســت.  علمــى. جهــاد علمــى ب
...یكــى دیگــر از نیازهــاى عمده  شــما مســأله  

اخــالق و معنویت اســت.
...از یــاد خــدا غفلــت نكنیــد. بــا قــرآن انــس 
ــا  ــه ب ــون ك ــاى گوناگ ــد. در محیط ه ــدا كنی پی
همدیگــر هســتید، ســعى كنیــد به دینــدارى و 
معنویــِت یكدیگــر كمــک كنیــد. اگــر رفیقــى 

در جایــى پایــى كــج مى گــذارد، او را برادرانــه و 
مشــفقانه بــاز بداریــد. 

         اهل دعوت کردن به خدا 
آقــا مجتبــى تهرانــى اهــل دعــوت كــردن بــه خــدا بــود نــه بــه خود 
و ایــن خیلــى مهــم اســت و در مباحثشــان هــم بارهــا مى گفتنــد شــما 
كــه كار دینــى و فرهنگــى و تبلیغــى مى كنیــد، داریــد بــه خودتــان 

دعــوت مى كنیــد یــا بــه خــدا؟ 
ایشــان بــه خــدا دعــوت مى كــرد و بــراى 
ــى  ــه كس ــه چ ــود ك ــم نب ــش مه ــن برای همی

ــش  ــى خوش ــه كس ــد و چ ــش مى آی خوش
ــرد  ــر و آزادم ــائل ح ــن مس ــد و در ای نمى آی

ــود و حرفــى را كــه احســاس مى كــرد مــورد  ب
رضایــت خداســت و تكلیــف شــرعى اش بود، 

ــک  ــذاق ی ــه م ــه ب ــو این ك ــت ول مى گف
ــد.  ــوش نمى آم ــده خ ع

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1386/02/31(
روز بسیج دانشجویی 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــد  ــش می توانی ــن بخ • در ای
ــن  ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط چن
کنیــد.  مشــاهده  را  هفتــه 
بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای 

  masjednama.ir
ــات:       ــا موضوعـ ــترهایی بـ پوسـ

بـــه شـــهادت رســـاندن شـــیخ منـــر، 

ــط آل  ــاز توسـ ــته حجـ ــی برجسـ روحانـ

ــه  ــر بـ ــام باقـ ــهادت امـ ســـعود، شـ

روایتـــی، درگذشـــت آیت اللـــه مجتبـــی 

تقلیـــد،  عظـــام  مراجـــع  از  تهرانـــی 

والدت حـــرت عبدالعظیـــم حســـنی

ــت. ــه اسـ ــرار گرفتـ  قـ

کاریکاتور این هفته: 
هدیه ی آمریکا در سال جدید میالدی

نمى كنـد،  بـاز  را  قـرآن  سـال الى  تمـام 
مى شـود،  كـه  رمضـان  مـاه  آن وقـت 
مى خواهـد هزاربـار قـرآن را ختـم كنـد تا 
نواقـص طول سـالش را جبـران كند. خب 
معلـوم اسـت كه نمى شـود! اصـاًل مى دانى 
كـه بایـد قـرآن را آرام آرام بخوانى تا به 
جانت بنشـیند؟ فقط شـرطش این است 
كـه ارتباط هـا را خوب بفهمـى و آن را 
زیـاد بخوانى، هـر چقدر كـه مى توانى. 
بـراى همیـن هـم قـرآن بـه تدریـج بـراى 
پیامبـر نـازل شـد تا تأثیرش بیشـتر شـود: 

َو قاَل الَّذیَن كََفُروا لَْو ال نُزَِّل َعلَْیِه الُْقرْآُن ُجْملًَة واِحَدًة

كَذلَِك لُِنَثبَِّت ِبِه ُفؤاَدَك َو رَتَّلْناُه تَرْتیالً 

بر  یكجا  قرآن  چرا  گفتند:  )كافران(  و 
قرآن  آیات  ما  است؟  نشده  نازل  محمد 
تا  نازل مى كنیم(  این گونه )به تدریج  را 
قلب تو را به تعالیم قرآن استوار سازیم. 
با این حال، بخشى از آن را در پى بخشى 
دیگر مى آوریم تا پیوند و ارتباط آن ها با 

یكدیگر حفظ شود.

در محضر اهل یبت؟عهم؟
  قرآن را جرعه جرعه بنوشید!

جماعت مسجد به همین چیزهاست...

سوره فرقان، آیه، 32

راوى: میثم مطیعى
منبع: خبرگزارى مشرق
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