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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله

این بخش رو بخونید!

تربیتی، مسجدی سنگرمحله ویژه مسجد جامع پیامرباعظم)ص( فاز4 مهرشهر | سال دوم ، شامره پیاپی 26| هفته چهارم اردیبهشت  1394 | نرشیه 

کاریکاتورهای اقتصادی

در این شماره می خوانید:

خوب ها و بدهای سال 93
در گفتگو با حاج آقا موسوی

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 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

زبان جوان ها را خوب بلد بود

کـرج. جوان هـا در  جوان هـا و چنـد نفـر از بزرگ ترهـای فامیـل را بـرای تفریـح می بـرد 
کردنـد بـه هم خوانـی؛ شـعر هـم شـعر معـروف طاغوتـی آن  مینی بـوس شـروع 
زمـان! صـدای پیرمردهـا درآمـده بـود کـه خجالـت بکشـید، به جـای این 

مزخرفـات، قـرآن بخوانیـد!
کت کرد: صدای رجایی همه را سا

تالش و جنبش و پرتو امید * سرای جاودان می دهد نوید
به راه زندگی با صفا و مهر* به درگاه خدا می توان رسید...

شـعر حماسـی، جوان هـا را بـه وجـد آورده بـود. همـه همـراه 
رجایـی هم خوانـی می کردنـد. زبـان جوان هـا را خوب 

بلـد بود.

جدایی ایران از بحرین!
بحریـن، قرن هـا بخشـی از ایـران بـود؛ از همـان دوره امپراتوری پارس، تا این که اسـتعمارگران بریتانیا به مدت 
کـه اسـتعمارگران  از حضـور مسـتقیم در مسـتعمره ها ناتـوان  کردنـد. پـس از مدتـی  150 سـال آن را اشـغال 
شـدند، بـه شـیوه ها و فتنه هـای جدیـدی روی آوردنـد و یکی یکـی سـرزمین ها را پس دادند، امـا »بحرین« پاره 
تن ایران به دامن مادرش برنگشـت. بحرین اسـتان چهاردهم ایران بود، قیمت ارسـال مرسـوله پسـتی به آن، 
کـرات انگلیسـی ها بـا محمدرضـا پهلوی، شـاه ایـران، ورق  بـه قیمـت داخلـی محسـوب می شـد و... امـا مذا

از  کـرد حاضـر اسـت  بحرین چشم پوشی کند! نظرسنجی سازمان را برگردانـد. شـاه )1347 ش( اعـالم 
ملـل هـم محدود بـه نزدیـکان دیکتاتوری استعمارسـاخته 
آل خلیفه بود و نظر همه مردم بحرین را شـامل نمی شـد. 
مجلـس شـورای )مثـاًل( ملـی هـم گـزارش سـازمان ملـل را 
تأییـد کـرد و به اسـتقالل بحریـن رأی داد. جالب آن که 
تنهـا چهار عضو پان ایرانیسـت مجلـس با این تصمیم 

قانـون  مطابـق  کـه  تصمیمـی  کردنـد؛  مخالفـت 
اساسـی مشـروطه، اصـاًل اعتبـار حقوقـی 
حکومتـی  مسـئوالن  همراهـی  نـدارد. 

فرزنـد  از  مـادر  جدایـی  در  روشـنفکران  و 
عجیـب اسـت.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  اردیبهشت سال 1394

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  شام هم در تولید این 
نرشیه سهیم باشید. 

سامانه پیامکی: 1000500600700

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی

همکاران مسجدی: علیرضا سیفی و محمدحسین شیرینکار

لس شورای میل )1349 ش( 24 اردیهبشت- پایان حاکمیت ایران بر حبرین با رأی مج

leader.ir :منبع

 باقی ماندن رنگ خوناحکام

سـؤال: رنـگ خـون اگـر بـر لبـاس بمانـد ولـی عيـن آن باقـی نباشـد، آيـا پـاك 
اسـت؟

جـواب: درصورتى کـه جـرم خـون از بيـن بـرود و رنـگ باقـى بمانـد، 
پـاك اسـت هرچنـد بـا شسـتن هاى بعـدى از بيـن بـرود. در ايـن 

مـورد مـاك، نظـر مكلـف ولـو بـا رجـوع بـه عـرف اسـت.

M a s j e d e p a y a m b a r . i r

هفته 08  
1 3 9 4 سال 

هفته ص08 
1 3 9 4 سال 

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

کــه فقــط بــه ثروتمنــد شــدن  خنــده دار بــودن اقتصــاد و مســائل اقتصــادی 
گروهــی دیگــر نیســت. اصــاًل این هــا  گروهــی و فقــر و نــداری  و پورشه ســواری 
و  دنيــادار  را  گروهــی  کــه  زحمت نکشــيده«  »پول هــای  نــدارد.  خنــده  کــه 
کــه بايــد برايــش  ــا می کنــد، قصــه پرغصــه ای اســت  ديگــران را بی بهــره از دني

کــه  های هــای گريســت. هــم بــرای »داراهــا« و هــم بــرای »ندارهــا« 
کــه فقیرهــا فقیــر نمی شــوند،  هــر دو نتیجــه بی عدالتی انــد. چــرا 
کــه پول شــان در ســرمایه ســرمایه داران اســت! مگــر بــه خاطــر آن 

بخــش  کارگــِر  کــه  اســت  خنــده دار  خيلــی  ديگــر  ایــن  امــا 
عــرق  و  کنــد  تــالش  شــب  تــا  صبــح  الــف،  محصــول  توليــِد 
بریــزد تــا پــول اندکــی بــه دســت آورد و خــرج زندگــِی صــاف 
داشــته  شــکایت  کلــی  میــان  ایــن  در  و  بکنــد-  ســاده اش  و 
کاالی  ــه ســراغ  ــد و ب کاالی مــا را نمی خرن کــه چــرا مــردم  باشــد 
کــه  ل را  خارجــی می رونــد- آن وقــت همــان پــول انــدک و حــا

کشــيده اســت« را بــردارد  »برايــش زحمــت 
و بــرود محصــول ب را از نــوع خارجــی اش 

ایــن  بــا  توجيهــی؟  چــه  بــا  بخــرد! 
کــه محصــول خارجــی  توجيــه 
ماندگارتــر  و  کيفيت تــر  با
محصــول  در  امــا  اســت، 
يــا  می کننــد  دزدی  يــا  ایرانــی 
کــم می گذارنــد!  بــه هــر دليلــی 
ــًا! ــت واقع ــر اس ــر نوب ــن دیگ ای

آن  خنده دارتــر  ایــن  از 
اصــًا  طــرف  کــه  اســت 

چــون  بزنــد!  اتهــام  ایرانــی این گونــه  بــه توليدکننــدگاِن  توليدکننــده نباشــد و 
به هرحــال همــه مــردم ایــران یــا تولیدگرنــد یــا تولیدگــر نیســتند و همه شــان 
ــان  ــس آن ــت. پ ــی اس ــد داخل ــا تولی ــاد ب ــد اقتص ــل رش ــه اص ک ــد  ــم می دانن ه
کــه تولیدگــر نیســتند، چــه تاجــر و واردکننــده باشــند، چــه دالل و مغــازه دار 
و فروشــنده و چــه حتــی فرهنگــی؛ وظیفه دارنــد خــود را نســبت بــه 
کــه می تواننــد،  تولیدگــران بدهــکار و مســئول بداننــد و هــر آنچــه را 
کار آن  در خدمــت آنــان بگذارنــد. مســلمًا در ایــن میــان، حداقــل 
کــه بــه جــای تهمت هــای بــی ارزش، حمايت گــر توليدگــران  اســت 
باشــند. ممکــن اســت جنــس مشــابه خارجــی از بعضــی جهــات 
کاالی  برتــری داشــته باشــد، ولــی آن هــا بايــد طــرف داِر پروپاقــرص 

باشــند. داخلــی 
کاالی  کنيــد خريــدن  کاريکاتورهــا، اضافــه  حــاال در ميــان ایــن 
کــه بایــد همه جــوره  خارجــی را توســط يــک نهــاد دولتــی! دولتــی 
کاالی ایرانــی باشــد،  حامــی و پشــتیبان 
محصولــی  یــا  کاال  می شــود  مگــر 
هســت،  داخــل  در  کــه  را 
جنــس  از  و  بگــذارد  کنــار 
کنــد؟  اســتفاده  خارجــی 
ــه، هرگــز! همــه بايــد حــرام  ن
بداننــد بــرای خــود خريــدن 
خريــد  را.  خارجــی  کاالی 
»از  يک جــور  ایرانــی  کاالی 
جيــب«  آن  بــه  جيــب  ایــن 

اســت.

                                                                   هفته نامــه  ان شــاءاهلل بــه لطــف خــدا و همــت بچه هــای مســجد و حمایــت شــما،  از ایــن 
کنــار مطالــب  هفتــه بــه صــورت منظــم و هفتگــی در مســجدمون منتشــر میشــه. مــا ســعی می کنیــم وظیفه مــون رو خــوب انجــام بدیــم و در 
کنیــم. شــما هــم می تونیــد  کنیــم و شــما رو از برنامه هــای مســجد مطلــع  مناســبتی جــذاب، بــا مســئولین و نمازگــزاران مســجد مصاحبــه 
بــا پیگیــری مطالــب و اســتقبال از نشــریه و پرداخــت هزینــه )کــه البتــه اختیــاری اســت( و مشــترک شــدن در نشــریه، عــالوه بــر بهره منــدی 

از مطالــب نشــریه، در امــور فرهنگــی مســجد ســهیم بشــید و ســهمی در تربیــت نســل آینــده مســجد داشــته باشــید. فعــال خداحافــظ!

با این توجیه 
که محصول خارجی 

باکیفیت تر و ماندگارتر 
است، اما در محصول 

ایرانی یا دزدی می کنند 
یا به هر دلیلی کم 

می گذارند! این دیگر 
نوبر است واقعًا!

                    نیایش

دعای امام سجاد در نماز شب
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شيطان مهارم را در بدبينی و ضعف يقين 
ى او  گرفته، ازاین رو از بدرفتار به دست 
ى نفسم از این موجود خطرناك  و پيرو

شکايت دارم و از چيرگی او بر خودم از تو 
پناه می جويم.

کـه بخوانـی، نظـرت دربـاره  صحیفـه سـجادیه را 
را  حالـش  گـر  ا می شـود.  عـوض  دعـا  و  نیایـش 
در  را  دعـا  کامـل  متـن  امشـب  همیـن  داشـتید، 
صحیفـه ســـــــــــــــــــــجادیه پیدا کنیـد و بخوانید.

و  کـودک  مهـد  تـا  خواهـران  ورودی  از 
مسـجد؛  آینـده  برنامه هـای 

به شکرانه الهی نکات مثبت در این 
مسجد بسیار فراوان است...



مصاحبه

حکایت خوبان

رحمت باران
»رحمـت«.  و  »بـاران«  هـم  بـا  دارنـد  جالبـی  نسـبت 
کـه  انـگار  می آینـد.  هـم  بـا  و  می شـوند  تشـبیه  هـم  بـه 
رحمـت، قطـره ای یـا دیمی نیسـت و همیشـه مثل باران 
سـرازیر می شـود. البتـه بـاران هـم در تابسـتان و زمسـتان 

متفـاوت اسـت، امـا هـر چـه باشـد، بـاران اسـت!
ک حاصل خیـز.  مـا یـا شـوره زاریم یـا سـنگ زار یـا خـا
ذخیـره  آب  سـنگ زار  در  و  نمی رویـد  هیـچ  شـوره زار  در 
ِک  خـا می مانـد  فقـط  نـه.  اسـتفاده  امـا  می شـود، 

دارد. رشـد  آمادگـی  همه جـوره  کـه  حاصل خیـز 
رجـب مـاه رحمـت اسـت اما فـرق دارد با مـاه مبارک 
کـه رمضـان بـه شـوره زار هـم عنایـت دارد،  رمضـان. چرا
ک هـای حاصل خیـز اسـت.  امـا رجـب مخصـوص خا
ای کاش عنایتـی شـود تـا مـا هـم بتوانیـم مثـل رجبیـون 
بهـره ای ویـژه از ایـن مـاه داشـته باشـیم... ای کاش یـک 
کنـد بـرای مناجـات  نفـر سـحرهای ایـن مـاه مـا را بیـدار 

بـا خـودش...
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رجب را، »ماه ریزان خدا« ناميده اند؛ چون 
به شّدت  من  اّمت  بر  رحمت  ماه  این  در 

فرومی بارد.

)وسائل الشيعة، ج 10، ص: 512(

اهل یبت؟مهع؟

اشاره: در این بخش سعی می کنیم هر هفته مصاحبه ای با مسجدی ها داشته 
امام  موسوی،  حاج آقا  خدمت  مصاحبه   اولین  برای  ادب  رسم  به  باشیم.  
مسجد  برنامه های  آینده  و  گذشته  از  و  رسیدیم   مسجد  محبوب  جماعت 

کردیم.نظر شما را به این مصاحبه مکتوب جلب می کنیم: سوال 

: مهمترین اتفاقاتی که از نظر شما در سال گذشته در مسجد رخ داده 
چه بود؟

بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم، از نظـر بنـده مهمتریـن اتفـاق رخ داده درسـال 1393 
اجرای منظم برنامه های هیأت امنای مسجد است که مشروح آن را خدمتتون 

عـرض می کنم:
اول برنامـه هـای عبـادی مثـل  اقامـه نمـاز های صبح و ظهـر و مغرب که با 

نظـم خاصـی صـورت می گرفت. قرائت دعاهـای عهد و زیارت عاشـورا 
کـه هـر روز بعـد از نمـاز صبـح صـورت مـی گرفـت. )البته به جـز روزهای 

پنج شنبه که زیارت جامعه کبیره داریم و همچنین در روزهای جمعه 
صبـح هـا بعـد از زیـارت عاشـورا دعـای ندبـه و بعـد از نمـاز عشـاء، 

زیـارت آل یاسـین برگـزار می شـود.(  بیـان احکام فقهی بعد 
از نماز ظهر ، هر شب قرائت یک صفحه قرآن، تفسیر 

قرآن در روزهای زوج،  احکام فقهی در روز های 
کـه  یکشـنبه و اجـرای برنامـه هـای اعتـکاف 

رضایـت معتکفیـن را در پی داشـت.
دوم برنامـه هـای فرهنگـی مثـل  تشـکیل 
منظم جلسات هیأت امنا مسجد در هر 
هفتـه یکبـار. شـکل گیـری و شـروع  بکار 
کـه الحمـداهلل  هیـات امنـای فرهنگـی 
ثمـره خوبـی داشـت.قرائت وصیتنامه 

شـهدا بـه صـورت خالصـه در شـبهای 
جمعه، برگزاری مراسـم شـبی با شـهید 
که برای اولین بار بر اساس نظر سنجی 

اجـرای  شـد.  برگـزار  مسـجد  در  مـردم 
مناسـبت  بـه  متنـوع  و  ویـژه  هـای  برنامـه 

های اعیاد و وفیات و مناسـبتهای ملی.
فضایـی  ایجـاد  مقدمـات  کـردن  فراهـم 

کـودکان همـراه نمازگـزاران. بـرای 
مثـل   عمرانـی  برنامه هـای  آخـر  در  و 
مسـجد،  بـه  خواهـران  ورودی  احـداث 
احداث وضوخانه خواهران در مسجد، 
هـای  سـرویس  افزایـش  و  سـاماندهی 

بهداشتی خواهران، احداث واحد تجاری با انگیزه درآمدزایی مسجد، احداث 
کـودکان همـراه نمازگـزاران،  یـک واحـد فرهنگـی بـا عنـوان روضـة االطفـال ویـژه 
سـاماندهی شبسـتان و راه ورودی بالکـن و سـاماندهی فضـای مـورد نیـاز پایـگاه 
بسـیج که بودجه هزینه شـده در موارد فوق بیش از 200 میلیون تومان می باشـد.

:  نکات مثبت و منفی مسجد در سال 1393 از نظر شما چیست؟
بـه شـکرانه الهـی نـکات مثبـت در ایـن مسـجد بسـیار فراوان اسـت که نمونـه ای 
از آن اجـرای خـوب برنامـه هـای مذکـور در جواب سـوال اول اسـت. اما متاسـفانه 
ایـن مسـجد هـم هماننـد مسـاجد دیگـر عـاری از نـکات منفـی هـم نمـی باشـد 
کن در مسـجد  کـه  بـه چنـد مـورد اشـاره مـی شـود.اول نداشـتن خـادم سـا
کـه از بدیهـی تریـن نیـاز هـر مسـجدی مـی باشـد. دوم عـدم گـزارش 
از عملکـرد هیـأت امنـا بـه نمازگـزاران؛ اعـم از عملکـرد فرهنگـی، 
هـای  سـرویس  وجـود  عـدم  سـوم  مالـی.  مخصوصـا  و  عمرانـی 
امکانـات  نداشـتن  چهـارم  بـرادران،  ویـژه  مناسـب  بهداشـتی 
فرهنگـی تبلیغـی ماننـد ویدئـو پرژکتـور و ...پنجـم مکتـوب نداشـتن 
عملکرد هیأت امنا در طول سـال که بسـیار ضروری و راه 
گشـا می باشـد. آخریـن مـورد هم نداشـتن اسـناد طبقه 
کمـک  کـه ایـن امـر ان شـاءاهلل بـا  بنـدی شـده مالـی 

مسـئولین انجـام خواهـد شـد.

چله  مسلجد  آینلده  سلال  بلرای    :
داشلت؟ خواهلد  هایلی  برنامله 

جامـع  مسـجد   94 سـال  در  اهلل  شـاء  ان 
پیامبـر اعظـم )ص( در اجـرای منویـات 
هـای  برنامـه  رهبـری  معظـم  مقـام 
خداپسـندانه ای خواهـد داشـت. اجمالـی از 

میشـه. عـرض  نمازگـزاران  خدمـت  آن 
مثبـت  نـکات  بـه  منفـی  نـکات  تبدیـل    .1
سـرداران  شـهادت  سـالگرد  مراسـم  اجـرای   -2
کلیـپ  اسـالم در 8 سـال دفـاع مقـدس 3- پخـش 
بحـث هـای اخالقـی آیـه ا... مجتهـدی تهرانـی و هـم 
چنین پخش کلیپ در مناسبتهای ملی 4- تشکیل 
نوجوانـان  جوانـان،  ویـژه  قـرآن  آمـوزش  کالسـهای 
کـردن  کـودکان زیـر شـش سـال5- فعـال  مخصوصـا 

کتابخانـه موجـود در حـد مطلـوب و ...
:  از اینکله وقتتلون رو در اختیلار ملا قلرار 

دادیلد تشلکر می کنیلم. 

   هیچ وقت لباس خارجی به تن نکردند

هیـچ وقـت لبـاس خارجـی بـه تـن نمی کردنـد و از خیـاط 
می خواسـت کـه بـا پارچه هـای تولیـد داخـل برایشـان لباس 

بـدوزد. آن موقـع در ایـران دکمـه تولیـد نمی شـد و خیـاط از 
کـرده بـود، ایشـان از خیـاط خواسـته  دکمـه خارجـی اسـتفاده 

لبـاس  از  کننـد. نمونـه ای  بـا قیطـان دکمـه درسـت  کـه  بودنـد 
که با این طریق تهیه شـده  کتابخانه محفوظ اسـت  ایشـان در 

اسـت.

منبع: »گنجینه ی شهاب« 
 شرح حال حضرت آیت اهلل مرعشی نجفی

در قاب صتویر

هفته بعد منتظر مصاحبه با حاج آقا توکل، مسئول برگزاری اعتکاف امسال باشید

بله  رو  ایلن مسلجد  از  تصاویلر قدیملی خودتلون 
ایلن  کنیلم،  منتشلر  اینجلا  تلا  برسلونید  ملا  دسلت 
هفتله تصاویلری از جشلن نیمه شلعبان  سلال 86 

رو تقدیلم شلما می کنیلم:

گلودرزی،  عبلاس  کاریکاتورهلای  مهملان  بخلش   ایلن  در 
کاریکاتور این هفته  هنرمند ارزشی و انقابی هستیم.موضوع 

گلور اسلت: گهلواره تلا  کتابخوانلی از 

ح شد: گفتگو با حاج آقا موسوی مطر در 

خوب ها و بدهای سال 93


