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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نه شیعه، نه سنی
هم شیعه،  هم سنی

مهسنگر
و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
که رنگ و بوی مسلجد دارد  خاصه هرچیزی را 
گذاشلتن نظلرات خلود در  بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
سلایت، بله دسلت ملا برسلونید تلا همین جلا و در 

کنیلم.  همیلن سلتون منتشلرش 

پیام واصله:
:0910****234

سلام با تشلكراز تمام زحمات شلما خواهش میكنیم 
کنید اين فروشلنده هلا راجمع 

سامانه پیامکی: 1000500600700

یادیاران
غذای روح   

کشید،  صدای اذان رو شنید. دست 
گفت: »می رم نماز.«

کردیم: »غذات سرد می شه، اصرار 
کن!«  تمومش 

گفت: »غذای روحم سرد میشه.«
*

شهید محمود شهبازی، بازوی پرتوان سپاه 
در فتح المبین و بیت المقدس بود.

 سردار جوان سپاه اسام، 
کشید.  در جریان آزادی خرمشهر پر 

نامه ی دختر جانباز شهید ، جالل الدین مقصودی به پدر
بابای عزیزم سالم

بـر شـما مبـارک. نمی دانـم امـروز چـه جشـن و میهمانـی  روز جانبـاز 
باشـکوهی آنجا برپاسـت. با حضور موال سیدالشـهدا و حضرت عباس 
؟مهع؟. شـهدا بـه دور شـهدای تـازه از راه رسـیده حلقـه زده انـد و نوبـت بـه 
و  شـادی  در  غـرق  و  می فشـارند  گـرم  و  می گیرنـد  آغـوش  در  را  او  نوبـت 

سـرورند.
چـه نورانـی شـده ای بابا! چقـدر حلقه گل بهشـتی به گردنت 
چقـد  پوشـیده ای!  سـفیدی  و  درخشـان  لبـاس  چـه  می آیـد! 
زخـم  نمی کنـد؟  درد  دیگـر  سـرت  راسـتی  شـده ای!  جـوان 
کـه روز جانباز، چنیـن بزمی  پایـت چطـور؟ بهتـر اسـت؟ واقعـا 
برازنده شماسـت. نوش جانت بابا شـربت بهشـتی از دسـتان 

کربـال. سـاقی 
یـادت هسـت همیشـه بـه حـال شـهدا قبطـه می خـوردی 
کاروان  کـه از  و می گفتـی: حتمـا لیاقـت شـهادت نداشـتم 

یـت رسـیدی بابـا. جامانـده ام؟ دیـدی باالخـره بـه آرزو
گوارای وجودت باد. کاروانی ات  آغوش یاران هم 

دوستت دارم بابای خوبم...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول خرداد سال 1394

همکاران مسجدی: علیرضا سیفی و محمدحسین شیرینکار

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  در تولید این نرشیه 

سهمی داشته باشید. 

سامانه پیامکی: 1000500600700

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

نوشته شده در روز جانباز سال 94 ) 5 روز پس از پرکشیدن پدر(

منبع: توضیح املسائل امام، مسائل 864 و 912

احکام
که نیست... رو    

گـر خانـه خالـه اش هـم دعـوت شـده  کـه بـه خـدا... یعنـی ا رو نیسـت 
بـود بـا ایـن سـر و وضـع نمی رفـت. حـاال با این قیافـه  زار و نزار، کـر و کثیف، 

آمـده خانـه خدا!
مسـتحب اسـت هنـگام رفتـن بـه مسـجد بهتریـن لباس هـا را پوشـید؛ 

کـرده و بـه نشـانه اشـتیاق بـا پـای راسـت وارد شـد.  معطـر 

M a s j e d e p a y a m b a r . i r
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بـازِی تکـراری، هیـچ جذابیتـی نـدارد. نـه بـرای طـراِح 
آن و نـه بـرای بازیکنـان. چـون همه ترفندهایـش لو می رود 
کسـی در دام شـگردهای تکـراری نمی افتـد. امـا  و دیگـر 
االن  مذهبـی،  جنگ هـای  بـازِی  در  کـه  اسـت  عجیـب 
صدهـا و بلکـه هزارهـا سـال اسـت کـه اختالفـات پررنـگ و 

کم رنـگ می شـود و هم چنـان بـازی ادامـه دارد.
قومیت هـا  بـه  وقتـی  بـازی  همیـن  این کـه  جالـب 
گرچـه آن جـا هـم  کم تـر خـود را نشـان می دهـد. ا می رسـد، 
غرض ورزی هـا و جهالت هـا نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا 
کـه نمـاد غیـرت دینـی اسـت،  می کنـد. مثـاًل قـوِم تـرک را 
ملـی  غیـرت  نمـاد  کـه  را  ـر 

ُ
ل قـوم  و  می گیرنـد  تمسـخر  بـه 

اسـت، بـه اسـتهزاء می کشـند. حتـی بارهـا و بارهـا 
کارِی  ُکرد را که سـابقه فـدا کـه قوم  تـالش کرده انـد 
ملـی و دینـی اش فوق العـاده بـوده اسـت، بی وفـا و 

کـه بـا  کننـد. امـا می بینیـم  جدایی طلـب ترسـیم 
همـه ایـن تالش هـا،  اباالفضلی تریـن اقـوام »ترک ها«، 

مرزبانـان  وفادارتریـن  و  رهـا« 
ُ
»ل اقـوام  وطن دوسـت ترین 

ملـی، »ُکردهـا« هسـتند.
کـه وقتـی نوبـت بـه مذهـب  پـس چـه می شـود 

می رسـد و بحث شـیعه و سـنی مطرح می شـود، 
جنـگ   و  می کشـد  شـعله  تفرقـه  آتـِش  دوبـاره 
نکنـد  می گـردد؟  آغـاز  سـابقه دار  دعواهـای  و 
شـگردهای  و  اسـت  نیم کاسـه  زیـر  کاسـه ای 
که این بازِی در  کارگرفته می شود  جدیدی به 

واقـع تکـراری را جـذاب و جدیـد ظاهر  کند؟ 
کسـی از اغـراض پشـت پـرده  چـرا این جـا 

کـه در این جنگ،  نمی پرسـد؟ چـرا کسـی نـگاه نمی کند 
یکـی  الاقـل  اسـت؟  کسـی  چـه  میـدان  حقیقـی  پیـروِز 
کـه بـرای اختالف افکنی هـا  بیایـد و بودجه هـای رسـمی را 
تصویـب می شـود، بـه گـوش جهانیان برسـاند تا این سـوال 
 سـوال شـود! آیـا آن هـا عاشـق چشـم و 

ً
بـرای خیلی هـا واقعـا

گروهـی آن گونـه می سـازند و  بـرای  کـه  ابـروی مـا هسـتند 
گروهـی دیگـر را این گونـه می سـوزانند؟

کار؟ افـراط و تفریـط در  کـرد. امـا چـه  کاری  بلـه، بایـد 
و  شـیعه  وجـود  اصـل  گروهـی  اسـت.  بسـیار  عرصـه  ایـن 
فراموشـی  بـه  را  آن  و می خواهنـد  نفـی می کننـد  را  سـنی 
گـروه  ایـن  بـرای  سـنی«  نـه  شـیعه،  »نـه  شـعار  بسـپارند. 
نمی دهـد  پاسـخ  راه کار  ایـن  کـه  اسـت  طبیعـی  اسـت. 
کـردن صـورت مسـأله، مشـکل را حـل نمی کنـد.  ک  و پـا
و  بزننـد  دامـن  اختالفـات  بـه  می خواهنـد  دیگـر  گروهـی 
»یـا  این هـا  برخیزاننـد. شـعار  بـه جنـگ دیگـری  را  یکـی 
گر جنایت نباشـد،  شـیعه، یا سـنی« اسـت که ریشـه اش ا
کـه  گـروه سـومی می گوینـد  خیانـت اسـت! امـا حقیقـت را 
بـر  کیـد  تا بـا  و  می شـمارند  رسـمیت  بـه  را  گـروه  دو  هـر 
مشـترکات، جـای بحـث علمـی را بـرای هـر دو گـروه 
بـاز می گذارنـد تـا حقیقـت نمایـان شـود. شـعار 
ایـن گـروه »هـم شـیعه و هـم سـنی« اسـت کـه 
معیـار اصلی اش هم وحدانیـت خدا، قرآن، 
کـه در  پیامبـر و قبلـه اسـت. جالـب اسـت 
جهـان امـروز همـه این هـا رو بـه فراموشـی 
اختالفـات  طبـل  بـر  روز  هـر  تـا  اسـت 

بکوبنـد! بیشـتر 

                    نیایش
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جز  نپرستیم  و  نیست،  خدا  جز  معبودى 
خالص  او  براى  را  عبادت  درحالی که  را  او 

گرچه مشرکان را خوش نیاید. می کنیم، 
)مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی( 

 با همه این تالش ها،  
اباالفضلی ترین اقوام 

»ترک ها«، وطن دوست ترین 
اقوام »ُلرها« و وفادارترین 

مرزبانان ملی، »ُکردها« 
هستند.

در این شماره می خوانید:

      اعتکاف 94 در گفتگو با
         حاج آقا توکل

گر بچه و جوان های ما یاد بگیرن که با   ا
قرآن و  نماز و مسجد ارتباط داشته باشند 

خیلی از مشکالت جامعه ما هم برطرف 
میشه...



حکایت خوبان

کالم امام
اره نَفس

یـک  در  چـون  اسـت.  کی  وحشـتنا چیـز  سـر،  دو  اره 
حرکـت رفـت و برگشـتی، دوبـار می ُبـرد؛ یـک بـار در رفت 
کـه بـا اره  و یـک بـار در برگشـت. بـا ایـن حسـاب درختـی 
دو سـر بریده شـود، خیلی زودتر از حالت های دیگر قطع 

خواهـد شـد!
کـه ارزشـش  اینـک درخـت، درخـِت حیـات ماسـت 
از هـر چیـز دیگـری بیشـتر اسـت و قاتل آن زمان اسـت که 
بـه سـرعت بـاد می گـذرد و هـر روز مـا را بـه مـرگ نزدیک تـر 
دو سـری  اره  مـا،  بـازدم  و  هـر دم  در  کـه  انـگار  می کنـد. 
مـی رود و بـاز می گـردد و بـا سـرعتی سرسـام آور عمـر را بـه 

پایـان می بـرد.
دو  اره  چـون  در قطع نخل سرکش عمر حیات ما 

اسـت کش  کشـا انـدر  نفـس  سـر 
بـا ایـن حسـا ب وظیفـه خیلی سـنگین اسـت. شـاید 
بایـد بـرای نَفسـی حسـاب و کتابـی کرد و بـرای لحظه ای 

برنامه ای داشـت...

هالسلام(: امامعلى)عل�ي
ّصهةً

�غُ كو�غَ �ة �غ
أ

َلا �ب
�ةَ

رَصهةَ
اِدِرال�غُ �ب

کـه از دسـت رفتنـش  فرصـت را دریـاب، پیـش از آن 
گـردد. موجـب انـدوه 

اهل یبت؟مهع؟
خالصه راهبرد فتح خرمشهر

 برای زندگی امروز
کـه  مـا نبایـد فتح هـاى بـزرگ مثـل خرمشـهر را از یـاد ببریـم 

بـا  بـا همـه تجهیـزات در سـنگرهاى بسـیار محکـم  دشـمن 
عـده اى  مقابـل  در  و  بـود،  کـرده  کمیـن  بسـیار  عـدد  و  عـده 

و  تاختـه،  آنـان  بـه  بـاز  بیابـان  از  اسـالم  متعهـد  سلحشـوران  از 
کـه  خداونـد آن چنـان رعـب و وحشـت را بـر دشـمنان مـا غلبـه  داد 

باقي مانـده  بسـیار،  غنیمت هـاى  و  نظامـی  هـزاران  اسـارت  بـا 
اشـرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشـته و شـهرها را رها 

کردنـد. رزمنـدگان عزیـز ما نباید این پیروزى معجزه آسـا 
گـر چنیـن شـد، غرور  را جـز بـا مددهـاى الهـی ببیننـد و ا
عنایـت  مـورد  مـا  این کـه  در  می شـود  خالصـه  آن هـا 
یـم و آن چـه  قـادر متعـال هسـتیم و از خـود چیـزى ندار

کنیم. و این جاسـت  یم از اوسـت و باید به راه او نثار  دار
شـما  و  می دهـد،  ادامـه  را  خـود  عنایـات  خداونـد  کـه 

از  بـراى دفـاع  را  و جنـگ شـرافتمندانه  سلحشـورى 
اسـالم و میهـن اسـالمی ادامـه می دهیـد، و بـه 

نهایـی  پیـروزى  بـه  متعـال  قـادر  خواسـت 
یافـت. دسـت خواهیـد 

کنید کردم مرا همانجا دفن  کجا فوت     هر 
میرزا جواد آقا تهرانی می فرمودند:

 هـر کجـا فـوت کـردم مرا همان جا دفن کنید و اگر خارج شـهر 
کنید و مزاحم مردم نشـوید. کردم مرا بیرون شـهر دفن  فوت 

کـه  عـرض شـد: آقـا آخـر مـردم ایـن اجـازه را بـه مـا نمی دهنـد 
شـما را خـارج از شـهر دفـن کننـد، بلکـه می خواهنـد شـما را 

داخل حرم مطهر علی بن موسـی الرضا؟ع؟ دفن نمایند
کجـای حـرم مطهـر هـم  ایشـان فرمودنـد: شـما مـرا هـر 

الرشـید  هـارون  قبـر  از  نزدیك تـر  آیـا  کنیـد،  دفـن  کـه 
مـرا  السـالم(  )علیـه  رضـا  امـام  بـه  اللعنـه(  )علیـه 

دفـن می کنیـد؟! پـس دفـن کردنم در حـرم و غیر 
حـرم فرقـی نـدارد

صحیفه امام، ج 17، ص: 319

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته های هفتگی تابلو اعالنات
• طرح های متنوع بنر و پالت
• بسته های مناسبتی
• پرده نگار و...

کره زیر سایه تهدید مذا
حضرت امام خامنه ای فرمودند:

کره زير شبِح تهدید نیستم. •  من موافق مذا
کره کننلدگان بایلد خطوط  • مسلئوالن سیاسلت خارجلی و مذا

قرملز و اصللی را بله دقت.
کلرات، باید از عظمت  کننلد و هم زملان بلا ادامه مذا • رعایلت 

و هیبلت ملت ايران.
کننلد و زيلر بار هیچ تحمیلل، زور، تحقیر و تهدیدی  • نیلز دفلاع 

نروند.

مصاحبه

اشاره: حاج آقا توکل رو قشرهای مختلف مسجد می شناسن. نوجوان ها ایشون رو 
یک مربی و معلم می دونن. جوان ها با روحیه صمیمی و بسیجی شون آشنا هستن و 
واسطه دوستی و رفاقت بزرگترها هم شاید آشنایی با مرحوم پدرشون و خدماتی باشه 
که امسال در برگزاری  کردن. حتی خواهران مسجد هم بواسطه مسئولیتی  که به مسجد 
اعتکاف داشتن ایشون رو می شناسن و در نظرسنجی ها هم نمره باالیی از معتکفین 

گفتگویی صمیمی با حاج آقا توکل به موضوع مسجد و اعتکاف پرداختیم: گرفتن. در 

کله حضلور شلما در مسلجد پررنلگ تلر شلده.  : حلاج آقلا مدتلی اسلت 
کنه ایشون رو-  اين  البته با توجه به سابقه خدمت پدرتون - ان شا اهلل خدا رحمت 
که ما بیشلتر  کله چه اتفاقلی افتاده  انتظلار رو از شلما ملی رفلت. حلاال میخواهیلم ببینیلم 

در خدمت شلما هسلتیم ؟
کنـه امـوات شـما رو. ایشـون الحمـد اهَّلل یـه  بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیـم ، خـدا رحمـت 
کارهـای مسـجد رو  کـه اون اواخـر  یـه چنـد سـالی اینجـا خـادم باشـند و  توفیقـی بـود 
کردنـد و  کنـه. حـاج آقـا موسـوی امـر  انجـام می دادنـد. ان شـا اهَّلل خـدا ازشـون قبـول 
گفتنـد کـه پـدر ایـن جـا بـوده حـاال شـما هـم جـای ایشـون رو پـر کنیـد. یـه توفیقی شـد. 
کاری از دسـتمون بر میاد انجام بدیم و بقیه اش  گر  چند رکعت نماز اینجا بخونیم و ا

هـم تـوکل بـر خـدا.

: مسلئولیت برگلزاری اعتلكاف امسلال بلا شلما بلوده. می خواسلتیم در 
کیفیلت اعتلكاف امسلال و تفاوتلش بلا اعتلكاف هلای سلال هلای قبلل بدونیلم. ملورد  

امسـال توفیقـی بـود که بتونیم به نمازگـزار و معتکفین خدمتی بکنیم. حاال انداختند 
گـردن مـا و مـا هـم حـاال بـه اجبـار یـا باالخـره با قصـد خدمت پذیرفتیـم. الحمـد اهَّلل بد 
کنیم امسال رو با پارسال  که مقایسه  نبود. خوب جمع و جور شد. اما در رابطه با این 

مـن همچیـن کاری نمیتونـم بکنـم. چـون پارسـال خـودم نبـودم و بایـد از اونایی که 
هـم مجـری بودنـد و هـم معتکـف بودنـد ایـن دو سـه سـاله پرسـید که چـه فرقی 

گر اعتکاف یا هر  که اوال ا بین امسـال و پارسـال هسـت. اما اینو میتونم بگم 
برنامه ای خوب انجام میشه مدیون زحماتی هست که قبلی ها کشیدند. 
تش برطـرف شـده و  یعنـی چندیـن سـال ایـن برنامـه انجـام شـده و مشـکال
گـر حسـنی داشـته یقینـا عقبـه ی خوبـی داشـته. حـاج  یـاد شـده. ا کـم و ز

کنـه حـاج آقـا محمـدی رو.  این هـا زحمت هـای  آقـا بـذر پـاچ و خـدا رحمـت 
کـرده بودنـد. امسـال  کشـیده بودنـد و زمینـه هـا رو آمـاده  قبلـی رو 

بـا توجـه بـه همتـی کـه خـود حـاج آقـا موسـوی پیـش نماز 
محتـرم و آقـای ملـک زاده از هیئـت امنـا بـا درسـت 

مـا  مشـکالت  کـردن  پشـت  وضوخانـه ی  کـردن 
کـه  کمتـر بـود. بقیـه اش هـم حـاال خانـم هایـی 

کشـیدند  زحمـت  بودنـد  مجـری  عنـوان  بـه 
برنامـه ریـزی داشـتند و کال معتکفیـن هم 

کردنـد. باالخـره ضعف هم  همـکاری 
هـر برنامه ای داره و ممنون میشـیم 

که  چه معتکفین و چه اونایی رو 
برنامـه رو دیـدن ایـن ضعف ها رو 

بـه مـا بگن.

کنید از اعتكاف بفرمايید. از تعداد شرکت  : حاج آقا یک آماری لطف 
که برگزار شد و میزان رضایت معتكفین. کننده ها و تسهیات و  برنامه های اصلی 

تعـداد شـرکت کننـده هـا تقریبـا 220 نفـر بودنـد. بـا مجـری و خدمـه چیـزی حـدود 240 
نفـر بـودن. بـه جـز مـن و آقـای اسـتیری یکی دو تا از دوسـتان و خود حاج آقا موسـوی که 
واقعـا زحمـت کشـیدند اصـل تـدارکات و افطـاری رو اینـا زحمـت کشـیدند و واقعـا یـه 
بار سـنگینی رو از  دوش ما برداشـتند. خدمه های خانم هم بودند. در بین معتکفین 
سـن و سـاالی مختلـف داشـتیم از 13 سـال تـا نزدیـک 70 سـال شـاید هـم باالتـر. از 
کامـل اینجـا برنامـه داشـتیم دو تـا سـخنرانی خانـم  لحـاظ برنامه هـا خـب مـا سـه روز 
و دوتـا سـخنرانی آقـا، دوتـا برنامـه ی مداحـی و مولـودی خونـی بـه مناسـب شـب میـالد 
کـه برنامـه ی  آقـا امیرالمومنیـن )ع( و شـب وفـات حضـرت زینـب )س( و روز آخـر هـم 
کـه  اعمـال ام داوود و قرائـت سـوره هـای مختلـف قـرآن و مداحـی و دعـای آم داوود 
الحمـد اهَّلل  بـد نبـود. ضمنـا خـود حـاج آقا موسـوی کـه زحمت غذاها رو میکشـیدند و 
هـر سـه روز برنامـه ی نمـاز جماعـت داشـتند بـه صـورت خیلـی مرتـب و غالبـا هم بعد 
از نمـاز احادیـث و مطالبـی رو مـی گفتند برای  معتکفین که بدونند برای چی اومدند 

چـه ارزش هایـی براشـون داره و ان شـا اهَّلل یـه نتیجـه ای بگیرنـد.

کله  نظرتون راجع  : خلدارو شلكر . خلب حلاج آقلا آخريلن سلوال ما  اين 
به نشلریه ملون چیه؟

کـه هـم قابـل توجـه باشـه و هـم  خـدا خیرتـون بـده و ان شـا اهَّلل مطالبـی در نشـریه باشـه 
کـه تـا چنـد جلسـه ی بعـدی قطـع نشـه.  کنـه و ایـن  مـورد اسـتفاده باشـه و ادامـه پیـدا 
یـد کـه مـردم بهـش نیـاز دارنـد احتیـاج دارنـد تـا بـراش وقـت  بـازم میگـم مطالبـی بگذار

بزارنـد و بخوننـد.
یـد یـه توفیقـی   ان شـا اهَّلل موفـق باشـیدمن براتـون دعـا میکنـم و یـه حسـن بزرگـی کـه دار
کـه خـدا توفیـق  کـه بچـه مسـجدی هسـتید. ایـن  کـه خـدا بهتـون داده اینـه 
داده نمـاز رو تـو مسـجد بخونیـد و ایـن بزرگتریـن توفیقـه، جـدی میگـم.   
کـه بـا قـرآن و بـا نمـاز و مسـجد  گـر بچـه هـای مـا جوونـای مـا یـاد بگیـرن  ا
ارتباط داشـته باشـند خیلی از مشـکالت جامعه ما هم برطرف میشـه و 
نـه فقـط ایـام محـرم و نـه فقـط ایـام مـاه رمضان و شـب هـای احیـا .  خدا 
همیشـه بـا ماسـت و مـا همیشـه بنـده ی خداییـم، بـرای همیشـه مـا یـک 
سـری عبـادت رو خـدا بـرای مـا تجویز کـرده. چقدر خوبه که همیشـه با اون 
که میشـه با جماعت و در مسـجد به جابیاریم و  باشـیم و تا اونجایی 
گر کسـی در  ایـن از حدیـث ائمـه هسـت کـه مـی فرماینـد: که ا
جوانیـش بـا قـرآن و بـا عبـادت انـس بگیـره ایـن آیـات قرآن 
بـا گوشـت و پوسـت و اسـتخون  آمیختـه میشـه و یقینـا 
اخالقـی  مخصوصـا  بالهـای  از  هایـی  آدم  همچیـن 
جامعـه در اماننـد و یقیـن بدونـن خیـر دنیـا و آخـرت 
رو خـدا بهشـون میـده.  قـدر ایـن روزاتـون رو بدونیـد و 
قدر این جوونیتون رو بدونید و ازش حسن استفاده 
رو بکنیـد و اینقـدر پایـه رو محکـم کنیـد کـه بـا هیچ 

طوفانـی از روزگارراهتـون بـه بیراهـه نـره.

در مشاره بعد منتظر مصاحبه با حاج آقا برایت،
رئیس هیئت امنای مسجد  باشید

حاج آقا توکل، مسئول برگزاری اعتکاف سال 94 و عضو هیئت امنای مسجد:

کمتر بود امسال مشکالت ما 


