
ماه عسل مجردها
خواندن این کتاب زیبا را به دو دسته پیشنهاد می کنیم: 

اول: کسانی که در اردوهای جهادی شرکت کرده اند و می خواهند به یاد خاطرات خوش خود بیفتند.
دوم: کسانی که در اردوهای جهادی شرکت نکرده اند و می خواهند بدانند که آن جا چه خبر است!

تهیـه ایـن مجموعـه خاطـره برمی گـردد بـه تابسـتان سـال ۱۳۸۲ وقتی کـه بـرو بچه هـای دفتـر دانشـجویی اعـزام مبلغ دانشـگاه 
امـام صـادق؟ع؟  تصمیـم گرفتنـد کـه »اردوی جهـادی« را بـا نام »ولی نعمتـان« راه اندازی کنند. کتاب »ماه  عسـل مجردها« 

مجموعـه خاطـرات یکی از این سفرهاسـت.

نویسنده: سید بشیر حسینی
سید محمدحسین سرکشیکیان

محسن لبخندق
انتشارات: پری روز

تعداد صفحات: 118

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره می خوانید:

مجبوری خدایی بشوی!

پدر و مادرها، مواظب!

اولین گام حضرت ابراهیم؟ع؟

عشق کار کردن در مملکت امام زمان

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

کردن در مملکت  کار                عشق 
امام زمان؟جع؟

کـردن تـو  مملکـت امـام  می گفـت: »کار 
باشـه  الزم  جـا  هـر  عشـقه!  رو  زمـان؟جع؟ 

حاضـرم کار کنـم. چـه فرماندهـی در جنـگ، 
چه کارگری در کارخانه.«

)شهید شکری پور، 
ققنوس و آتش ص75(

                 دومین حماسه جنگل
پس از علنی شدن مشی مسلحانه ضدانقالب و منافقین؛ آن ها برنامه های مبارزاتی خود را در خانه های 
تیمی و مخفیانه انجام می دادند. پس از حادثه ۳0 تیر و فرار بنی صدر و افزایش ترورها، طرحی اجرا شد 
که در پی آن، هر مالکی موظف بود هویت مستأجر خود را با ارائه شناسنامه نشان دهد. اجرای این طرح 
کشور، هنوز خط خروج  باعث لو رفتن و شناسایی آن ها شد. از طرفی هم پس از فرار رجوی و بنی صدر از 

کشور بود. کمونیست ها جنگل های شمال  برای آن ها آماده نبود. بنابراین بهترین مکان برای 
یـده بودنـد امـا مـا تجربـه کافـی نداشـتیم. حتی در داخل شـهر می آمدنـد، ترور،  تمامـی نیروهـای آن هـا ورز

تخریـب یـا گروگان گیـری می کردنـد و از شـهر خـارج می شـدند!
بـه  در شـهر،  دفـاع  به جـای  کـه  کردنـد  پیشـنهاد  مـا  بـه  آملـی  آیـت اهلل جـوادی  کـه  برگشـت  زمانـی  از  ورق 
پناهگاه هایشـان در جنـگل هجـوم ببریـم. صبـح کـه شـد، بـه کمـک مـردم، مـا ابتـکار عمـل را در دسـت گرفتیم. 

کردنـد و در ۲4  کمـک  مـردم واقعـًا بـه مـا 
بـه  شـد.  بسـته  طومارشـان  سـاعت 
کـه  خاطـر همیـن جان فشـانی ها بـود 

امـام در وصیت نامه شـان، از حماسـه 
مـردم آمـل یـاد می کننـد. 

مصاحبه با سردار ناصر شعبانی،
 فرمانده سپاه آمل در سال 60

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول بهمن  1394

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 

)توضیح املسائل امام، مسئله 912(

                   محاسه مردم آمل )6 هبمن سال 1360(

احکام

وقتـی فـردی بـا پـای راسـت وارد جایـی می شـود یعنی بـه ورود بـه آن جا عالقه مند 
اسـت و وقتـی بـا پـای چپ خارج می شـود یعنی دوسـت نـدارد از آن جا خارج شـود.

 پس با پای راست وارد مسجد شویم و با پای چپ خارج.

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

بـه شـورای نگهبـان شـده اسـت یـک  کـه  همـه ناسـزاها و تخریب هایـی 
یـاد  کارکـرد سی وشش سـاله اش در طـرف دیگـر. ایـن قـدر فوایـدش ز طـرف، و 
گـر ناسـزاها و بی احترامی هـا هـزار برابـر بشـود هـم نمی توانـد تیشـه  کـه ا اسـت 

یشـه ایـن نهـاد مقـدس بزنـد. بـه ر
مشـکل ایـن جاسـت کـه فایـده اصلـی شـورای نگهبـان 

معلـوم نیسـت. همـه مـا شـورا را بـه تائیـد و رد صالحیت هـا 
اصـل،  و  اسـت  فـرع  این هـا  درحالی کـه  می کنیـم.  محـدود 

اسـت.  دیکتاتـوری  از  جلوگیـری 
دیکتاتوری انواع دارد؛ دیکتاتوری 

و  پـول  دیکتاتـوری  احـزاب، 
انـواع دیگـر. و در مقابـل ایـن 

نگهبـان  شـورای  دیکتاتوری هـا، 
گـر  کـه ا کمیـت تقـوا. چـرا  یـک کار می کنـد: حا

کـم باشـد، دیگـر کسـی بـه دیگـران ظلـم  تقـوا حا
نمی شـود.  پامـال  حقـی  و  نمی کنـد 

که تقوا را در مقابل همه دیکتاتوری ها  بله، شورای نگهبان نعمتی است 
که باید قدرش را خوب بدانیم. حکم فرما می کند و این همان چیزی است 

نعمتی به نام شورای نگهبان

نیایش
                                 لذت آخرت

فکرش را بکن لذت قرائت یک سوره از قرآن به اندازه 
لذت دیدن یک فیلم سینمایی جذاب باشد! یا لذت 

خواندن دو رکعت نماز، به اندازه لذت خوابیدن در 
لحظات خستگی شدید. اصال فکرش هم خیلی 

لذت بخش است. جدًا اگر عبادت خدا همان 
لذت های شیرین دنیوی را داشت، تمام دنیایمان غرق 

لذت می شد که هیچ، آخرت را هم آباد کرده بودیم.

اما مگر می شود لذت های اخروی شیرین تر از لذات 
زودگذر مادی نباشد؟ فرقش این است که این لذت ها 
را تا کسی خودش دلش نخواهد و از خدا طلب نکند و 

در راهش تالش نکند، به او نخواهند داد:
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خدایـا! شـوق بـه آخرت عطایم کن تـا از بی رغبتیم به 
دنیـا صـدق آن را بشناسـم. خدایا! بصیرتـی در امر آخرت 
گناهـان  روزیـم فرمـا تـا بـا شـوق دنبـال خوبی هـا رفتـه و از 

گریزان شـوم.

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 

با پای راست بیا و با پای چپ برو!

کلمات االمام الحسین؟ع؟ ص ۸0 موسوعة 

یاررهمبان



sire-olama.ir منبع: پایگاه سیره علماء

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
پدر و مادرها، مواظب!

آدم هاست،  اختیار  به  مربوط  نکردن،  یا  کردن  گناه 
این درست. اما پس محیط و خانواده و سایر شرایط چه؟ 
نقش آن ها چیست؟ به مدرسه می گویی چرا در تربیت 
به  است.  خانواده  به  مربوط  می گوید  گذاشته ای،  کم 
خانواده ایراد می گیری، می گوید تقصیر رسانه هاست. به 
رسانه می گویی، می گوید من بازتاب خانه و مدرسه ام... 

و بچرخ تا بچرخی!
امـا باالخـره چـه؟ سـر نـخ ایـن چرخـه کجاسـت؟ بلـه، 
والدیـن. یعنـی اگـر والدیـن کارشـان را درسـت انجـام دهنـد، 
کم تـر کسـی اسـت که گمراه شـود، چـون همه فطـرت دارند:
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پس  می شود،  د 
ّ
متول فطرت  اساس  بر  نوزادی  هر 

ی را یهودی و نصرانی و مجوسی می کنند. والدین او، و
پس اولین توصیه به والدین یک چیز است: مواظب 

فرزندان تان باشید، نگذارید فطرت هایشان آلوده شود.

کره ها مقصود آمریکا از مالقات ها و مذا
کره هــا دو مقصــود داشــته باشــد: یکــی اغفال  کــه امریــکا از ایــن مالقات هــا و مذا بعیــد نیســت 
کشــاندن  خاموشــی  بــه  و  آنــان،  نظــر  جلــب  و  جهانیــان 
ــع  ــد مناف ــر ض ــان ب ــان جه ــه در دل مظلوم ک ــعله هایی  ش
نامشــروع ایــن ابرمتجــاوز افروختــه شــده و رو بــه افزایــش 
و  همدســتان  و  ی  شــورو اغفــال  دیگــر  و  اســت. 
کنــد.  هم داســتانانش تــا برتــری اتمــی خــود را حفــظ 
بایــد مظلومــان جهــان بیــدار و هوشــیار باشــند 
نخورنــد؛  گــول  حیله هــا  و  توطئه هــا  ایــن  از  و 
و بــه فعالیــت خــود در راه رســیدن بــه آزادی 
و  اســتعماری  قیدوبندهــای  از  خــروج  و 
کــه  اســتثماری ادامــه دهنــد. و بداننــد 
اینــان بــا شــعار طرفــداری از حقــوق بشــر 
حقــوق  پایمال کننــدگان  بزرگ تریــن 
بــه  رســیدن  در  و  هســتند  انســان ها 
هیــچ گاه  خــود  ظالمانــه  اهــداف 
غفلــت نمی کننــد و از هیــچ جنایتــی 

یــغ ندارنــد.  در

مجبوری خدایی بشوی!
هر کاری می کند تا به چیزی که می خواهد برسـد! به هر وسـیله ای ولو غیر خدایی متوسـل می شـود 

تا نتیجه  خدایی بگیرد!
کـه حواسـتان باشـد امـروز رفیقـم را مسـجد  کـرد  » امـام جماعـت و نمازگـزاران و خـادم را هماهنـگ 
کفـش رفیقـش را برده انـد... همـه را توانسـته بـود  کـه  ای بابـا!  مـی آورم... موقـع رفتـن، یک لحظـه دیـد 

کنـد جـز خـدا را!«  هماهنـگ 

قـدم اول بـرای اینکـه کسـی بتوانـد از صالحیـن شـود؛ ببخشـید از تشـکیالت صالحیـن شـود- چون 
افراد صالح برای رسـیدن به خدا و حکومت خدایی تشـکیالت می خواهند- باید خود فرد بخواهد نه 
اینکه به هر ضرب  و زوری که شـده فرد وارد این تشـکیالت شـود بعد ببیند که »ای بابا! اینجا کجاسـت 

دیگـر؟! ما که دنبـال چیز دیگری بودیم!«
می شـود  معلـوم  هـم  آن  از  بعـد 

و  کلـک  کلـی  بـا  رفیقـش  کـه 
جـور  هـر  را  او  می خواسـته  حیلـه 

کارمـان  گـر  ا کنـد!  هسـت خدایـی 
کـه او ایـن حیله هـا را  بـرای خداسـت 

نفسـمان  بـرای  گـر  ا ولـی  نمی پسـندد 
اسـت... عجـب جملـه ای اسـت کـه »مـن 

 بایـد او را بـه خـدا برسـانم!« بلـه مـا نسـبت بـه بقیـه 
ً
حتمـا

راهـش...   از  امـا  داریـم  وظیفـه  

گر خواست تیراندازی کند، مهلتش ندهند ا
یکی از نوه های امام خمینی توی مشهد به طرفداری از بنی صدر و علیه شهید رجایی سخنرانی 

کـرد و ملـت را بـه هـم ریخـت. وسـط شـلوغی هـم دسـت بـه اسـلحه بـرد. 
گفـت: پیغـام  کـه بـه امـام رسـید بـه دامـادش، آقـای اشـراقی،  خبـر 

دهیـد نامبـرده تحت الحفـظ بـه تهـران اعـزام شـود. اگـر خواسـت 
تیراندازی کند، مهلت ندهند و بالفاصله به او شـلیک کنند و از 

پـا درش آورنـد. آقـای اشـراقی رفـت و برگشـت.
– پیام را رساندید؟

– بله.
مهلتش  کند،  تیراندازی  خواست  اگر  گفتید   –

ندهند؟
– ... نه.

– برگردید عین پیام را برسانید.

در قاب صتویر

صحیفه امام خمینی )ره( - جلد ۱۹ - صفحه ۱4۷ و ۱4۸، ۲۲ بهمن ۱۳6۳
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کنید. برای این هفته در  • در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده 
تارنمای

  masjednama.ir  
پوسترهایی با موضوعات شهادت حضرت زهرا به روایت چهل و پنج روز، شهادت سردار حن باقری، 

کیفیت باال  درگذشت آیت اهلل قاضی طباطبایی و درگذشت حاج اسماعیل دوالبی به صورت رنگی و با 
گرفته. قرار 

کاریکاتور هفته: یکی از هزینه ی سنگینی که 
در ازای لغو چند تحریم پرداختیم

گام حضرت  اولین 
ابراهیم؟ع؟

کـه آزِر بت پرسـت پـدر حضـرت ابراهیـم؟ع؟  در ایـن 
نبـوده اسـت، شـکی نیسـت. امـا نـوع برخـورد ابراهیم بـا او، 
به خاطر این که حق پدری به گردنش داشته، واقعا دیدنی 

است.
راسـتی می دانسـتید کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟  نیـز ماننـد 
پیامبـر مـا یـک هجرت مهم داشـته اسـت کـه زندگـی او را به 
دو بخـش اصلـی تقسـیم می کنـد؟ در بخـش اول زندگـی، 
ابراهیـم؟ع؟  دیـِن شـیریِن فطـری خـود را بـه همـه معرفـی 

کار را از عمـوی خـود آغازیـد:  کـرد و ایـن 
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کـه  ای پـدر! دانشـی بـرای مـن آمـده 
بـرای تـو نیامـده اسـت، بنابراین از من 
راسـت  راه  بـه  را  تـو  تـا  کـن،  ی  پیـرو
را  شـیطان  پـدر!  ای  کنـم!  هدایـت 
شـیطان  کـه  مکـن،  پرسـتش 
بـه خداونـد رحمـان  نسـبت 

بـود! عصیانگـر   ،
مهربـان  و  مـودب  چقـدر 
و  محکـم  حـال  عیـن  در  و 
کـه ایـن پیامبـر  قاطـع! الحـق 
اسـت... شـدن  الگـو  سـزاوار 

اهل یبت؟مهع؟
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