
ه سیاسی ائمه ؟مهع؟ سیر
گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعه

 

 مؤلف: رسول جعفریان   نرش: دفرت نرش معارف
 چاپ 1393: قطع وزیری   12000 تومان.

ظ سرمقاله

ش

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:

گرم،نه!داغ...

بهترینباش!

مردانخدااینگونهاند

بهدشمنهممیگویی۱۰دقیقهصبرکن؟!



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

زمانـیکهجلسـهبرگزارمیشـدسـرسـاعتکهمیشـد،دررامیبسـت. 
اگـر کسـی 10 دقیقـه دیـر می آمـد، راهش نمـی داد. می گفـت: »همان پشـت در 

بایست.«
 بعـد از جلسـه هـم بـا توپ وتشـر، عصبانـی می رفـت سـراغش و 
می گفـت: »وقتـیتـویجلسـه10دقیقـهدیـرمیآیی،
البـددرعملیـاتهـممیخواهـیبـهدشـمنبگویی
10دقیقـهصبـرکـنبـرومآمـادهبشـوم،بعـدبیایم 
مـا  نیروهـا زیردسـت  ایـن  نمی شـود  این کـه  بجنگیـم! 

داری؟!« نگه شـان  این جـور  می خواهـی  امانت انـد. 

هشـتم شـهریور 1۳۶0 کـه در تقویـم کشـورمان روز مبـارزه بـا تروریسـم نـام 
گرفتـه، مصـادف اسـت بـایکـیازمهمترینعملیـاتتروریسـتیهایمنافقین
کـوردلعلیـهمردممـا. ایـن اقـدام تروریسـتی با هـدف فروپاشـی نظـام نوپای 
جمهـوری اسـالمی ایـران و مقابله با اراده انقالبی ملت انجام شـد و در میان سـایر 
عملیات هـای تروریسـتی به دلیل شـهادت نفـرات اول و دوم دسـتگاه اجرایی یك 

کشـور، کاماًل بی سـابقه اسـت.
سـاعت سـه عصـر، صـدای مهیبـی از سـاختمان نخسـت وزیری برخاسـت...  

پرکشـیدند.  نخسـت وزیر  و  رئیس جمهـور 
شـهیدان رجایـی و باهنـر همـواره تـالش می کردنـد تـا بـا رفـع محرومیـت، 

تبعیـض و بی عدالتـی، زندگـی سـعادت مندی را بـرای 
ملـت خویـش بـه ارمغان آورند و چهشایسـتهاسـت
کـهدولتمـدارانمـاازایـندواسـوهعشـقو
شـهادتوخدمـتخالصانـهتأسـیبگیرنـدودر
راسـتایتحقـقآرمانهـایانقـاب،ادامهدهندهراه

ایـندوبزرگوارباشـند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم شهریور  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 

الگوییبرایهمهدولتمردان

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

روز مبارزه با تروریسم- انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت مظلومانه شهیدان رجایی و باهنر )1360(

احکام

چون فقیری که به ســمتش آمده، مســلمان و یا شیعه 
نیست، کمکش نمی کند.

درحالی که صدقه مســتحبی به کافر ذمی یا سنی هیچ 
اشکالی ندارد.

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

هفته ۲۴  
1 3 9 5 سال 

هفته  ۲۴
1 3 9 5 سال 

غـذایفـوری)فسـتفود(تنهـایک
غـذانیسـتبلکـهیـکفرهنـگاسـت. 
کنـار  ایسـتادن  آن هـا،  مضـرات  علی رغـم 
و  تفریـح  نوعـی  بـه  مغازه هـا  این گونـه  
تبدیـل شـده  بـرای جوانـان  وقت گذرانـی 
اسـت. حتی برخـی می خواهند نشـان دهند 
کـه بـه سـنت ها و غذاهـای سـنتی پشـت 
کرده انـد و مثـاًل متجددنـد و در واقـع بـه 
ایـن وسـیله، قصد دارنـد امـروزی )بخوانید 

خودباختـه( بـودن خـود را نشـان دهنـد.
چهقـدرزشـتاسـتکهبرخـیفقط
بـهخاطـرحـسمسـخرهغربـیبـودن
حاضرندبهفرهنگاسـامیوایرانیشـان
پشـتکننـدوهـمبهجسـمخـودوهم

بـهروحجامعهشـانضرربرسـانند!
درسـت اسـت کـه خوب غـذا خـوردن 
بیش تـری  زمـان  مسـتلزم صـرف  معمـوالً 
اسـت و حتـی گاهـی اوقات هزینـه باالتری 
نیـز نسـبت بـه خـوردن تنـد و سـریع دارد، 
امـا قطعـاً در درازمـدت باعـث صرفه جویی 
در هزینه هـای درمانـی و هم چنیـن باال رفتن 

سـطح سـالمت افـراد جامعـه خواهد شـد.

غذاواقتصادمقاومتیماوروسیه،انگلیسوتروریسم

در مسری هبشت

صلـوات خاصـه را بیش تر با امام رضا می شناسـیم. 
حـال آن کـه بقیـه ائمـه هـم صلـوات خاصـه خود 
را دارنـد. خـوب اسـت بـه مناسـبت شـهادت امام 

جـواد، به طـور ویـژه بـا او ارتبـاط برقـرار کنیم.
ـِد بِْن َعِلِّ بِْن ُمـوَس َعلَِم التَُّقـى َو نُوِر  اَللَُّهـمَّ َصـلِّ َعـَى ُمَحمَّ

الُْهَدى َو َمْعـِدِن الَْوَفاِء

محمدبنعلـی بـر فرسـت درود پـروردگارا
)حضـرتامامجـواد(کهنشـانهومثـلاعای
تقـویوخداپرسـتیاسـتونـورهدایـتو

ارشـادخلـقومعـدناهـلوفـا
َو َفْرعِ اْلَْزِكَياِء َو َخلِيَفِة اْلَْوِصَياِء َو أَِميِنَك َعَى َوْحِيكَ 

وپیـروسـایرصاحبـانتزکیـهنفسوجانشـین
اوصیـایپیغمبـراکـرموامیـنبراسـراروحی

ست تو
الَلَـِة َو اْسـَتْنَقْذَت ِبـِه ِمـَن  اللَُّهـمَّ َفكَـاَم َهَديْـَت ِبـِه ِمـَن الضَّ
الَْحـْرَِة َو أَرَْشـْدَت ِبـِه َمـِن اْهَتـَدى َو َزكَّْيـَت ِبـِه َمـْن تَـزَكَّ 

پـروردگارا!پـسچنانکـهخلقراتوبهواسـطه
اوازگمراهـیبـهراههدایـتآوردیوازوادی
حیـرتجهالـتنجـاتدادیوهرکـهراالیق
هدایـتبـود،بهواسـطهاوارشـادکـردیوهر
کـسقابلتزکیـهنفسبـود،روحـشراتزکیه

دادی، صفا و
َفَصـلِّ َعلَْيـِه أَْفَضـَل َمـا َصلَّْيَت َعـَى أََحٍد ِمـْن أَْولَِيائِـَك َو بَِقيَِّة 

أَْوِصَيائِـَك إِنََّك َعِزيـٌز َحِكيمٌ 

پـسایخـدا!درودفرسـتبـراو؛بهتریـن
اولیـاءودوسـتان درودیکـهبـراحـدیاز
اکرمـت پیغمبـر اوصیـای سـایر و خاصـت
فرسـتادیکـهتـوایخـداصاحـبعـزتو

بینهایتـی! حکمـت و اقتـدار

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. 

صدقهبهغیرمسلمان
یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

به مناسبت روز مبارزه با تروریسم- روز مبارزه با استعمار انگلیس

از88کهزمزمهمرگبرروسیهآمد،معلومشدکهنقشههای
جدیدیبرایمانکشیدهاند. از شعار »نه شرقی، نه غربی« ما استفاده کردند 
که با بهانه روسیه، دوباره برگردند به آمریکا و انگلیس و فدایش شوند. حاال 
هم که 7 سال می گذرد از آن ماجرا و تروریسِم داعش منطقه را به بحران 

کشیده است، این ها نگران حضور روسیه در ایران شده اند!
حرفآخرراامامهماناولزد:»مرگبرروسیهرامطرحکردهاند
کهمرگبرآمریکامنسی]فراموش[شود«یعنیبدانیدکهماباروسیه

دشمن ولی نبستهایم، اخوت عقد
اصلیمانهمانآمریکاست.حاال 
تو اگر دل باخته غرب و فسادش 
هستی، دیگر خودت می دانی. ما 
وقتی می گوییم، مرگ بر آمریکا، 
و  داعش  بر  مرگ  دلش  در 
تروریسم، و مرگ بر انگلیس و 

استعمار هم می گوییم.
اما تو که مرگ بر روسیه 
می گویی، بیش تر نگران جداشدن 
خدا  فقط  که  هستی  آمریکا  از 

می تواند این بیماری قلبی ات را دوا 
کند!

بهدشمنهممیگویی۱۰دقیقهصبرکن؟!

11 شهریور 1۳۶5- شهادت 
سردار محمود کاوه

 

یکارتباطویژه
باامامجواد



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودیهایاهلبیت)۹(
بهترینباش!

بـرایبهتربـودندالیـلزیادیهسـت. 
یکـی شـخصًا انسـان برتری طلبـی اسـت، 
دیگـری از روی حسـادت یـا حـرص بهتر 
کـه  اسـت  گرفتـه  یـاد  سـومی  می شـود، 
بـرای بهتر شـدن تـالش کند، بـدون این که 
دلیلـش را بدانـد. اما همه این ها بهترشـدنی 
اسـت کـه انسـان را بـه کمـال نمی رسـاند 
مگـر این کـه بـرای رسـیدن بـه خدا باشـد.
پـس فقـطبهترشـدنیفایـدهداردکـه
بـهخداییشـدنبینجامـدوایـنممکن
نیسـت،مگـراینکـهبخواهـیاهلبیتی
بشـوی. بـرای همیـن گفته انـد کـه اگر در 
بایـد  باشـی،  هـم  پر جمعیـت  شـهر  یـك 

بهتریـن باشـی وگرنـه از مـا نیسـتی!

لَْيَس  ِمنَّا َو َل كََراَمَة َمْن كَاَن ِف ِمْصٍ ِفيِه ِمائَُة أَلٍْف 

أَْو يَِزيُدوَن َو كَاَن ِف َذلَِك الِْمْصِ أََحٌد أَْوَرَع ِمْنُه 

: از مـا نیسـت و کرامتـی  امـام صـادق
نـدارد آن کـه در شـهری صدهـزار نفری یا 
بیشـتر زندگـی کنـد و در آن شـهر کسـی 

باتقواتـر از او باشـد.

مردانخدااینگونهاند
مـا یـاد رئیس علـی دلـواری را ازاین جهـت گرامـی می داریـم کـه 
ایـن مـرد شـجاع، در راه اعتقـاد دینـی خـود، تنهـا و در غربـت بـا 
دشـمنان جنگیـد؛ ایـن بـرای مـا چیـز بسـیار باارزشـی اسـت... در آن 
روزگاری کـه ملـت ایـران همـه در خـواب بودنـد جـز عده  بسـیار کمی 
در گوشـه کنارهای کشـور -و بیگانـگان از ایـن غفلت مردم سوءاسـتفاده 
می کردنـد و دشـمن بـر مناطـق مختلفـی از کشـور عزیـز مـا تسـلط پیدا 
کـرده بـود... - مـردان شـجاعی پیدا شـدند که بـه حکم دیـن، جهاد 

را بـر خودشـان واجـب دانسـتند و فکـر نکردند که 
بـا غربت و دسـت خالـی نمی شـود کاری را 
انجـام داد؛ مـردان خـدا این گونه انـد. یکـی 
از ایـن افـراد، همیـن رئیس علـی شماسـت؛ کـه 

رئیس علـی ملـت ایـران اسـت... البته امـروز با آن 
روز خیلـی فـرق کـرده اسـت؛ امـروز همه  

گرم،نه!داغ...
ــی  ــر اهال ــه دیگ ــد ک ــخص می کن ــران،  مش ــا دیگ ــا ب ــل م ــوه تعام نح
ــرم  ــا گ ــرد و خشــك ی ــد؛ س ــار کنن ــه رفت ــا چگون ــا م ــه ب ــجد و محل مس
ــاِل  ــا خی ــودکان ب ــی ک ــه حت ــم ک ــخ می خوانی ــه در تاری ــی؟ این ک و صمیم
ــدر خــود  ــا پ ــت می کننــد و انگار کــه واقعــًا ب ــر صحب ــا پیامب  راحــت ب
ــن  ــردن و همی ــار  ک ــن نحــوه صمیمی رفت ــه خاطــر همی مواجــه شــده اند، ب

ــت. ــردم اس ــا م ــای ب گرم گرفتن ه
شــاید برخــورد بــا زبــان هــر  قــوم یعنــی همیــن! زبــان جوانــان، زبــان کــودکان 

و... ایــن را می طلبــد آن چنــان بــا آن هــا 
گــرم، نــه، بلکــه داغ برخــورد 
تافتــه ای  را  مــا  کــه  کنیــم 

ــرض نکنند.  جدابافتــه ف
بــرای  مــا  بفهمنــد 

ــم،  ــان آمده ای رشدش
نه چیزِ دیگر... 

تبلیغبهروشامامموسیصدر
روزی بــه امــام موســی صــدر گلــه کــردم کــه: »در جنــوب لبنــان کــه 
ــد و نمــاز می خواننــد،  ــه مســجد می رون همــه شــیعه و مســلمان اند و ب

چرا مسلمانان به شغل های حرام مشغول اند؟«
ــش ــدآرامآرامپی ــی داد: »بای ــخ قابل تأمل ــدر پاس ــی ص ــام موس ام
ــه ــتهایمب ــم توانس ــا کار کرده ای ــه روی این ه ــا اآلن ک ــا ت ــت م رف
ایشــانبفهمانیــمکــهمبــارزههــمجــزءاســاماســت،درمقابــل

دشــمنایســتادنهــمجــزءاســاماســت،تنهــا
ــودن ــیعهب ــرایمســلمانیوش ــیب ــایخال ادع
ــاًل  ــد.فع ــممیخواه ــله ــت،عم ــینیس کاف

ــت  ــاال زود اس ــانده ایم. ح ــا رس ــا این ج ــا را ت آن ه
ــد حجــاب داشــته  ــت بای ــم زن ــه ایشــان بگویی ــه ب ک
ــالاز ــسازدهس ــرم پ ــراک ــد و... پیغمب باش
رســالتشبــهاصحابــشدســتورمهاجــرتدادنــد

وفرمودند:قولواالالهاالاهللتفلحوا...«

در قاب صتویر

امامخامنهای،1370/04/13

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــای مناس ــد طرح ه ــی توانی ــش م ــن بخ • در ای
در تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعات:شــهادت مظلومانــه آیــت اهلل ســید محمدباقــر 
حكیــم، شــهادت شــهیدان رجایــی و باهنــر بــه دســت منافقیــن، ناپدیــد شــدن »امــام موســی صــدر« 
ــام نهــم  ــران، شــهادت ام ــك ای ــدر فیزی ــر محمــود حســابی پ ــان، درگذشــت دکت ــر شــیعیان لبن رهب

ــه  قرارگرفتــه اســت. ــرت جواداالئم حض

کاریکاتوراینهفته:
درحاشیهبهآتشکشیدنکاالهایقاچاق

بهمناسبتروزبانکداریاسامی
صدتـا کلیـد تقلبـی هـم کـه داشـته باشـی، 
نمی توانـد کار شـاه کلید را بکنـد. درعرصـه
اقتصـاد،هـرکـسیـککلیـِدشکسـته
قفلهـای میخواهـد و گرفتـه دسـتش
اینکـه از غافـل کنـد. بـاز را بـزرگ

اسـت: داده قـرآن را شـاهکلیدش

با  أََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َو َحرََّم الرِّ

خداونددادوستدراحالورباراحرام
کردهاست.

هنـوز مـا و گذشـته اینهمـه چـرا امـا
سـختماناسـتکـهریشـهربـاراقطـع
کنیـم؟چـونایمانمـانبـهخـداکافـی
نیسـت. باورمـان نمی شـود ایـن سـخن خدا 

را کـه فرمـود:
َدقاِت  با َو يُْرِب الصَّ َيَْحُق اللَُّه الرِّ

خداوندربـاراکاهشمیدهـدوبهتدریج
را ولـیصدقههـا میکنـد، نابـود را آن
رشـدمیدهـدوآنراافـزونمیگردانـد.
بـرای همیـن اسـت کـه خـدا همیشـه مـا را 

بـه صدقـه و سـرمایه گذاری های 
می کنـد،  دعـوت  قرض الحسـنه 

می رویـم  مـا  امـا 
دیگـر  انـواع  سـراغ 

ی  هـا ر کا
قتصـادی! ا



در محضر اهل یبت؟مهع؟
شاهکلیدبانکداریاسالمی

سورهمبارکهبقره،
آیه۲7۶،۲75

اصولکافی،ج78،۲
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از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون 
عکـس بگیــــریـــد

 و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی 
مســـــجد بـــــه 

@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.

ملـتایـراندرمقابـلقدرتهـایمتجـاوز
ایسـتادهاند.


