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سرمقاله

شش
شماره 1در این شماره می خوانید :
حقیقت شب قدر!

به بدحالی ام رحم کن

ثواب گریه بر حضرت زهرا سالم اهلل علیها

شهیدی مثل مادر

مهسنگر

سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۴۵۰۵۰۰۴۰۳۸

ایام ویژه

یاران شیدا

شاه باز هم فرار کرده بود. همه جا صحبت از بازگشت امام بود. 
می گفتند هواپیمای امام را در آسمان می زنند ولی هواپیمای امام 
مدتی بود که بر باند فرودگاه های قلوب مردم ایران فرود آمده 
بود. صبح12 بهمن، هواپیما در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست. 
بخشی از انقالبیون در فرودگاه منتظر بودند. گروه سرود آماده کرده 
بودند. سرود »خمینی ای امام خمینی ای امام« از همان جا ماندگار 
شد. همه آمار استقبال کنندگان را چندمیلیونی اعالم کرده اند. مردم، 

آن روز سنگ تمام گذاشتند. همان روز امام به بهشت زهرا رفتند. شهدای انقالب آنجا 
بودند. سخنرانی آن روز امام در آنجا ماندگار شد. روح خدا با قاطعیت گفت مشت بر 
دهان این دولت می زند. بعد از شهدا نوبت مجروحان بود. امام به عیادت مردم انقالبی که 

در جریان مبارزه مجروح شده بودند، به بیمارستان هزارتخت خوابی رفت.

شهید ایرج آقابزرگی پس از شهادت سید کمال فاضلی، جریانی را از زبان او چنین 
بازگو کرد: در عملیات محرم مجروح شدم، مرا به بیمارستان پشت جبهه انتقال دادند.چند 
روزی که گذشت حالم بهتر شد.دلم هوای جبهه کرد؛ بسیجیان، پاسداران و آن خلوص 
بی ریایشان،همیشه در نظرم مجسم بود. درست نبود که من پشت جبهه باشم و دوستانم 
در میدان کارزار.اینها را به دکتر معالجم گفتم اما او هنوز معالجاتم را کافی نمی دید. هرچه 
اصرار کردم او نپذیرفت و گفت:باید تا چند روز دیگر هم بستری باشم و استراحت کنم 
.راستش دلم گرفت،بغض گلویم را فشرد.شب جمعه بود با ناراحتی به خواب رفتم .در 
عالم خواب بانوی مجلله ای،به سویم آمد،باورم نمی شد ،به نظرم آمد حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها را زیارت می کنم .خودش بود،جذبه معنوی اش چنان بود که با سنگینی خاصی 
لفظ مادر بر زبانم جاری شد.وقتی گفتم :مادر.در جواب شنیدم: من مادرت خواهم بود به 
یک شرط!عرض کردم:چه شرطی؟ فرمود:به شرط آن که پیمان ببندی جنگ و جهاد درراه 
خدا را هیچگاه ترک نکنی. خواستم چیزی بگویم که آ ن بزرگوار از نظرم ناپدید شد. از 

آن پس شهید فاضل تصمیم می گیرد لحظه ای جبهه و جنگ را ترک نکند.
عملیات  در  بود  فاطمیه  دهه  با  که مصادف  ماه 1۳۶۵  در 2۳بهمن  او سرانجام 
پیروزمندانه والفجر ۸ از ناحیه پیشانی و پهلو همچون مادرش فاطمه زهراء )س( مورد 

اصابت ترکش قرارگرفت و به دیدار حق شتافت .

شهيدی مثل مادر

احکام
سوال: آیا مأموم مرد تمام اذکار را باید آرام بخواند یا این که برخی اذکار )مثل قنوت یا 

ذکر رکوع و سجود( را می تواند بلند بخواند؟
جواب: مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.

منبع: استفتائات رهبر معظم انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای
www.leader.ir:در سایت

rozatoalzahra. i r تارنما:

اصـًا طعم نـدارد که ندارد. رنـگ و قیافه اش 
هـم جالـب نیسـت. امـا در عـوض مطمئنید که 
زهرمـار نمی خورید! چـای ایرانی اسـت دیگر. 
رنگ دهنـده  و  طعم دهنـده  چـای  بـه  وقتـی 
نزنـی، این طـوری می شـود. ذائقه مـان هـم قبًا 
طبیعی خور بود، حاال طعم دارپسـند شـده است. 
در کشـورهای عربـی و اروپایـی بـرای همیـن 
نمی دهنـد؛  کـه  پول هایـی  ایرانـی چـه  چـای 
چون سـالم اسـت و طبیعـی. آن وقت مـا اینجا 

کاالی مرغوبمـان را پیف پیـف می کنیـم!
این می شود که بیش از 85 درصد مصرف چای 
کشور از بیرون تأمین می شود که حدود نصف 
آن هم قاچاق است. همین طوری معلوم نیست 
داخل بسته های چای خارجی چه می ریزند، وای 

به حال این که قاچاق هم باشد.
ایرانی ها اصاح  اخاق  تنها همین یک  اگر 
شود، عاوه بر افزایش سامتی، از خروج ساالنه 
450 میلیون دالر از کشور جلوگیری خواهد شد. 

یعنی در حدود هزار و هفتصد میلیارد تومان!
مسـاجد مـا هـم اگـر ادعـای انقابـی بـودن 
دارنـد، دیگـر نبایـد چـای خارجـی بـه خـورد 
ملت بدهند. رفتار مسـجدی ها باید الگو باشـد.

مناجات نامه

إِلَهِي بَْعَد تَْقِصیرِي َو إِْسَرافِي َعَلی نَْفِسي
کوتاهی  از  پس  اکنون  من،  خدای  ای 
در عبادت و زیاده روی در خواهش های 

نفس
ُمْعتَِذراً نَادِماً ُمنَْکِسراً ُمْستَقِیاًل ُمْستَْغفِراً 

ُمنِیباً ُمقِّراً ُمْذِعناً ُمْعتَرِفًا
جویای  پشیمان، شکسته دل،  عذرخواه، 
بازگشت کنان  آمرزش،  طالب  گذشت، 

باحالت اقرار و اذعان و اعتراف به گناه
ا َکاَن مِنِّي َو الَ َمْفَزعًا  الَ أَِجُد َمَفّراً مِمَّ
ُه إِلَیْهِ فِي أَْمرِي َغیَْر َقبُولَِک ُعْذرِي أَتََوجَّ

بی آنکه گریزگاهی ازآنچه از من سرزده 
بیابم و نه پناهگاهی که به آن رو آورم پیدا 

کنم، جز اینکه پذیرای عذرم باشی
ي َو  َة ُضرِّ اللَُّهمَّ َفاقْبَْل ُعْذرِي َو اْرَحْم ِشدَّ

نِي مِْن َشدِّ َوثَاقِي ُفکَّ
خدایا پس عذرم را بپذیر و به بدحالی ام 

رحم کن.
فرازهایی از دعای کمیل، مفاتیح الجنان

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. 

صاحب امتیاز:
مسجد شهدای کربالء - دزفول

آدرس: خیابان جهاد بین هجرت 
وحضرت رســول اکـرم )ص(

بلند خواندن اذکار توسط مأمومین

اقتصاد مقاومیت

این را دیگر خودمان هم به خودمان می گوییم که »حافظه تاریخی مردم 
ایران ضعیف است.« شاید این را باید به فال نیک گرفت، چون نتیجه اش 
این است که بدی های گذشته ها را کم تر می بینیم و شاید خوبی هایشان 
بیشتر به یادمان می ماند. البته شاید هم برعکس! ولی به این حافظه ضعیف 

باید »حواس پرتی« را هم اضافه کرد که کار را خراب تر می کند.
اینکـه در اوج جنـگ غـزه یـا یمـن، جـام جهانـی حـواس ما را 
پـرت می کنـد؛ یا در کشـتار مـردم میانمـار، همـه توجه ها بـه امریکا و 
سیاسـت بازی هایش مـی رود یـا در پیـروزی سـپاه در جنگ هـای منطقه، 
اغتشـاش های داخلـی مـا را غافـل می کند، خسـارت بزرگی اسـت که 

ارزش هـا را بـه حاشـیه می برد.
بـه همه این هـا اضافـه کنید 
مسـئوالن  کـه  حواس پرتی هایـی 
چـرا  می کننـد.  ایجـاد  مـا  بـرای 
وسـط بـه تصویب رسـیدن برجام، 
مستندهایی علیه مسـئوالن خبرساز 
می شـود؟ و چـرا در اوج گرانی ها 
و مطالبـات از دولـت، انتقاد از امام 
وسـط  را  )عجل اهلل فرجـه(  زمـان 

می کشـند؟
و  ما  حواس پرتی های  نکند 

مسئوالن خسارت به بار آورد؟

قلب ما باند فرودگاه توست
به بدحالی ام رحم کن

ایرانی بنوش!

نشریه تربیتی، مسجدی معراج مناره ها |  شماره اول |  بهمن ماه  1396 |   کاری از مسجد شهدای کربالء دزفول | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

حواس پرتی های ما و مسئوالن



کالم امامما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خانواده؛ نهاد مهم تربیتی

 فرهنگ سراها را که ساختند، خواسته یا ناخواسته به جنگ مسجد رفتند. 
بود  قرار  ولی  داشت،  هم  نمازخانه ای  احتماال  فرهنگ سرایی  هر  اگرچه 

کارکردهای مسجد یکی یکی کم، و به فرهنگ سراها منتقل شود.
شاید اشکال اصلی از خود مساجد بود که نمی توانستند همه نیازهای 
محور  رسول اهلل  زمان  در  که  مسجدی  کنند.  رفع  را  مردم  فرهنگی 

حکومت داری و قضاوت و 
اقتصاد و فرهنگ بود، حاال 
صرف  نمازخانه  یک  به 
را  فضا  و  بود  شده  تبدیل 

برای رقبا مهیا می کرد.
برعکس  قضیه  باید  پس 
کارکردهای  از  و  می شد 
تراز  مسجد  به  ضروری 

»سینمامسجد«  رسانه اند  سرگرم  جوان  و  پیر  که  دوره ای  در  می رسیدیم. 
پیشنهاد خوبی بود که شاید جشنواره عمار کلید عملیاتی شدنش را زد.

در »سینمامسجد« باید بایسته های »سینما« و »مسجد« را لحاظ کرد. باید 
فیلم ها رنگ و بوی خدایی داشته باشد و اگر ندارد، با نقد و بررسی خوب 
و بدش مشخص شود. این گونه »فیلم بهتر« قابل شناسایی خواهد بود و 

آینده سینمای جامعه اسالمی رو به روشنی می رود.

نقـش خانـواده و خصـوص مـادر در نونهـاالن و پـدر در نوجوانان بسـیار 
حسـاس اسـت؛ و اگـر فرزنـدان در دامن مـادران و حمایت پـدران متعهد 
به طـور شایسـته و بـا آمـوزش صحیح تربیت شـده و بـه مدارس فرسـتاده 
شـوند، کار معلمـان نیز آسـان تر خواهـد بود. اساسـاً تربیـت از دامان پاک 
مـادر و جـوار پـدر شـروع می شـود و بـا تربیـت اسـالمی و صحیـح آنان 

اسـتقالل و آزادی و تعهـد بـه مصالـح کشـور پایه ریزی می شـود.
امـروز بایـد پـدران و مـادران 
فرزنـدان  رفتـار  مواظـب 
خویش باشـند که در صورت 
مشـاهده حـرکات غیرعـادی 
آنـان را نصیحـت نماینـد تـا 
گـول منافقیـن و منحرفین را 
نخورنـد؛ کـه در این صورت 
اخـروی  و  دنیـوی  سـعادت 

آنـان تبـاه می گـردد.

مرحوم آیت اهلل شیخ محمدتقی اصفهانی )آقانجفی( می گوید:
در شب نهم محرم الحرام سنه 1282 در کربالی معلی مشرف بودم. نصف شب بعد از 
تهجد، چند دقیقه به خواب رفته، حضرت فاطمه زهرا علیها السالم را در خواب دیدم 
که آن حضرت و جمع کثیری از شیعیان ایستاده بودند و آن مظلومه، مصایبی را که بر 
حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم از سقیفه وارد شده بود بیان می فرمود و مردم گریه 

میکردند. چون ذکر مصیبت تمام شد، مردم متفرق شدند.
پس نظر به این که من به واسطه نسبت و سبب محرمیت داشتم، نقاب از روی خود 
برداشته و فرمودند: »این اول مصیبتی است که بر ما اهل بیت علیم السالم وارد شده 
است، شاد مباد چشمی که این مصیبت را بشنود و قلب او محزون و چشم او گریان 
نشود و آنچه ظلم بر اهل بیت وارد شد، نتیجه ظلمی بود که به واسطه سقیفه وارد شد 

و بعد فرمودند: در شادی ما و در حزن ما اندوهناک باشید.«
عرض کردم: چه ثواب است برای کسی که در مصیبت شما گریه کند؟

فرمودند: »گناهان او آمرزیده می شود و من در روز قیامت او را شفاعت خواهم نمود. 
به درستی که هرگاه اهل مشرق و مغرب عالم بر محبت اهل بیت علیهم السالم اتفاق می 
کردند و در مصیبت ایشان محزون بودند، هر آینه خداوند جهنم را خلق نمی فرمود. به 

درستی که آتش جهنم بر دوستان اهل بیت علیهم السالم حرام است.«
زندگانی حضرت زهرا سالم اهلل علیها، ص81

خری جاری ...

)صحیفه امام، ج 15، ص 245(

                  بنی آدم اعضای یکدیگرند...

پیامسرب اسسام)ص( فرمودنسد: »هسر کسی 

ن  یم به امور مسسما�ن کسه، صبسح کند و اه�ت

شسد، مسسمان نیست«. نداشسته �ب

پویش #هر_هیأت_یک_روستا
کوششی است هیأتی

که می خواهد برای رفع آالم هم وطنان 
ایران عزیز اسالمی مان،

خشت روی خشت...
امیدی در دل زلزله  زدگان کرمانشاه بسازد.

منتظرتان هستیم...
6037-9974-0015-8334 شماره کارت بانک ملی:  

به نام حجت االسالم مصطفی محجوب زاده
09161161400 ارتباط با هیأت جهت اعزام به منطقه: 

1. البرهان فی تفسیر القرآن، ج5، ص9

بـا  خانـواده  و  ازدواج  مشـاوره های  آن قـدر 
رویکـرد غربـی زیـاد شـده که کسـی جرأت 
نمی کنـد حـرف خـدا و پیغمبـر را راحـت 
بزنـد. بدتـر اینکه همـان حرف هـای غربی را 
به اسـم خـدا و پیغمبـر می زنند! مثـل این که 
بـرای ازدواج نکـردن، هزار دلیـل می آورند و 
همـه را هـم دینـی جلـوه می دهنـد. از جمله 
موضوع بلـوغ اقتصادی یا عقلـی یا اجتماعی 
اسـت که سـاخته و پرداخته زندگـی مدرن و 

علوم روان شناسـی اسـت.
تـا آنجـا کـه مـا دیده ایـم، دیـن اصـل را بر 
ازدواج می گـذارد و بـرای باقـی کمبودهـا- 
مثـل کسـب رزق و مـال- می گویـد تـالش 
کنیـد تا خـدا شـما را بی نیـاز کند.]1[  سـایر 
مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی هـم همین گونه 
اسـت و هـر کـس از آن روگردانـد، از پیامبر 

اسـت: روگردانده 
النـکاح سـنتی فمـن رغـب عن سـنتی فلیس 

]2 منی ]
ازدواج سـنت مـن اسـت. پـس هـر کـس از 

سـنت مـن روگردانـد، از مـن نیسـت.
شـاید بـرای همین اسـت کـه بی همسـران را 

بدتریـن افراد امـت دانسـته اند!]3[

]1[ نور، 32
]2[ جامع األخبار)للشعیری(، ص: 101
]3[ جامع األخبار)للشعیری(، ص: 102

کاریکـاتور این هفته:

هنجارشکن هایی

که  پیاده نظام

استکبار

برای حیازدایی

از جامعه هستند.

بدون شک  سال  ماه های  میان  از  ماه  برترین 
ماه مبارک رمضان است که در این ماه عبد به 
عشق بازی با موالی خود می پردازد. این ماه 
با ارزش است که برای درک بهتر آن  آنقدر 
ماه های بزرگ رجب و شعبان مقدمه ی آن قرار 
داده شده اند. در این ماه بزرگترین و برترین 
این  شب قرار داده شده است که گویا تمام 
ماه ها برای درک بهتر ارزش این شب عظیم 
که همان شب قدر است، قرار داده شده است. 

حال حقیقت این شب چیست؟
بنابر روایات متعدد و معتبری که از ائّمه طاهرین 
)علیهم السالم( رسیده، حقیقت لیلة القدر به 
وجود فاطمه زهرا )علیها السالم( تفسیر شده 
آن  در  که  است  روایتی  جمله،  آن  از  است. 
مردی نصرانی خدمت امام کاظم )علیه السالم( 
بین سؤاالت متعّددی که  شرفیاب شد و در 
بیان داشت، تفسیر باطن آیات آغازین سوره 
دخان را نیز جویا شد: امام در پاسخ فرمودند: 
اما »حم«، محّمد )صلی اهلل علیه وآله( و »کتاب 
مبین«، علی )علیه السالم( و اما »الّلیلة«، فاطمه 

)علیها السالم( می باشد.1

اکونن آرامش
حقیقت شب قدر!

 

سینمامسجد؛ ابتکاری به یادماندنی

ثواب گریه بر حضرت زهرا سالم اهلل علیها

زود ازدواج کن!

معریف کتاب

این کتاب، ضمن مروری بر 
نقاط عطف حیات حضرت 
فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(، 
زندگی  مصائب  روایت 
ایشان از زبان اطرافیانشان 
و نیز خود ایشان می باشد. 
این  در واقع می توان گفت 

کتاب مرثیه ای است منثور از زبان و دِل صاحباِن 
عزای فاطمی. کتاب از 14 فصل تشکیل یافته و 
راوی اول شخص در هر کدام از فصول، یکی از 
وابستگان حضرت هستند. خواننده کتاب در خالل 

خواندن این اثر با تاریخ این دوران آشنا می شود.

کتاب کشتی پهلو گرفته نوشته سید مهدی شجاعی

 


