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یادیاران

هم رزمـان محمـد تعریـف می کننـد کـه روز چهلمـی کـه در سـوریه بودیم با محمـد در صف 

تلفـن ایسـتاده بودیـم. ناگهان، محمد گفته بود: »دیگه خسـته شـدم.« یکـی از هم رزمانش 

ناراحـت می شـود و می گویـد: »محمـد چـرا ایـن حـرف را می زنـی؟ مـا از زن و فرزنـد و 

خانـواده گذشـته ایم آمده ایم اینجـا برای دفاع از دینمـان. آن وقت تو 

می گویی خسـته شـده ام.« محمد همان موقع با لبخند همیشـگی 

کـه بر لب داشـته بود گفته بود: »از اینجا ماندن خسـته نشـده ام. 

از ایـن خسـته شـده ام کـه 40 روز اسـت اینجایم و هنـوز دینم را 

به اربابـم ادا نکرده ام.«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم مرداد   1398

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. 
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

منبع: ابروباد
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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. 

بــرای ملــت بــزرگ و قهرمانــی همچــون مــردم عزیز کشــورمان، ایــن حــوادث، غیرمترقبه و شــگفت آور نیســت 
ــاکاران و  ــتین ری ــرائیل از آس ــکا و اس ــف امری ــت کثی ــاره دس ــه دوب ک

ســردمداران کشــور عربســتان و خائنیــن بــه حرمین شــریفین 
بــه درآیــد و قلــب بهتریــن مســلمانان و عزیــزان و 

میهمانــان خــدا را نشــانه رود.

ســپاس  را  بــزرگ  خداونــد 
دشــمنان  کــه  می گزاریــم 
سیاســت  مخالفیــن  و  مــا 
ــان و  ــا را از کم عق ــامی م اس
بی خــردان قــرار داده اســت، 
ــم درک  ــان ه ــه خودش ــرا ک چ
حرکت هــای  کــه  نمی کننــد 
کورشــان ســبب قــوت و تبلیــغ 
انقاب مــا و معــرف مظلومیت 
ملــت مــا گردیــده اســت و در 
ــای  ــه ای ســبب ارتق ــر مرحل ه
ــب و کشــورمان را فراهــم  مکت
کرده انــد.  اگــر از صدها وســیله 
ــم  ــی اســتفاده می کردی تبلیغات
و اگــر هــزاران مبّلــغ و روحانــی 

را بــه اقطــار عالــم می فرســتادیم 
ــتین و  ــام راس ــن اس ــی بی ــرز واقع ــا م ت

اســام امریکایــی و فــرق بیــن حکومــت عــدل 
و حکومــت سرســپردگان مدعــی حمایــت از اســام را 

مشــخص کنیــم، بــه صورتــی چنیــن زیبــا نمی توانســتیم.

خستهشدهام!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

دشمنبیخرد
کالم امام

شرکتدرمجلسبزنوبرقص
عروسی دعوت شده و می داند که آنجا موسیقی لهو و مطرب پخش می شود.

 حضـور در ایـن مجلس 

اگر منجر بـه گوش دادن 

یـا تأییـد آن موسـیقی 

شـود، جایز نیسـت. 

احکام



در محضر قرآن

ارسال تصاویر شما: sangaremahalle@chmail.irدر قاب صتویر

همه ما می دانیم که در پیری توان و صبر 
و تحمل دوران جوانی را نداریم. اینکه 
عیب نیست، چون طبیعت ماست. به 
هر حال در دوره های مختلف زندگی، 
یک دوره برای بعضی ساده تر و برای 
دیگران سخت تر است و این ربطی به 
برتر بودن ما ندارد. مهم، عملکرد ما  در 
مقابل این سختی ها و سادگی  هاست. 

پیامبر اعظم می فرمایند:

إِنَّ الَْمرْأََة إَِذا أََسنَّْت َذَهَب َخْيُ َشطَْريَْها َو بَِقَي َشُُّهاَم 

َو َذلَِك أَنَُّه يَْعَقُم َرِحُمَها َو يَُسوُء ُخلُُقَها َو يَْحَتدُّ لَِسانَُها 

َو إِنَّ الرَُّجَل إَِذا أََسنَّ َذَهَب َشُّ َشطَْريِْه َو بَِقَي َخْيُُهاَم 

َو َذلَِك أَنَُّه يَُئوُب َعْقلُُه َو يَْسَتْحِكُم رَأْيُُه َو يَْحُسُن ُخلُُقُه 

اگر زنی پیر شود، خیرش از بین رفته 
و شرش باقی می ماند؛ بدین گونه که 
رحمش عقیم و اخاقش بد و زبانش 

تند می شود. 

و اگر مرد پیر شود، شرش از بین رفته 
و خیرش باقی می ماند؛ بدین گونه که 
عقلش بر می گردد و رأیش مستحکم و 

اخاقش نیکو می شود.

یادمان نرود، در 
همه دوران زندگی 

ماک برتری 
تقواست!

سوداگران
بازارمسکنرا
بهمریختند

کاریکاتور
اینهفته:

چند سال پیش رئیس جمهور امریکا ایران را »محور شرارت ها« دانسته بود. چقدر جالب! چقدر شبیه 
همان تهمتی است که قوم ثمود به حضرت صالح زدند و گفتند: او »کذاب اشر« است، یعنی 
دروغگوی هوس باز و متکبر! حاال مسئله   شان چه بود که این را گفتند؟ حرف شان این بود که اگر از 
بشری از جنس خودمان- که یّکه و تنهاست و هیچ ِعّده و ُعّده ای ندارد- پیروی کنیم، دیوانگی است!

نکند باور کنید که منتظر هدایتی باالتر از پیامبرشان بودند، نه! آن ها نمی  توانستند یک انسان خدایی 
را تحمل کنند. برای همین انواع و اقسام تهمت ها را به او می زدند تا خودشان را از خدایی شدن 

خاص کنند. در یک کام، مسئله امریکا با ایران هم همین است! جواب ما 
هم به آن ها همان جواب قرآنی است که فرمود:

اُب اْلَِشُ  َسَيْعلَُموَن َغداً َمِن الْکَذَّ
فردا به زودی خواهند دانست که دروغ پرداز و متکّبر کیست.

امریکا خیال می کند حرف شنوی از ایران کاری احمقانه است. البته 
که خیلی احمق هستند، ولی روزی به زانو خواهند درآمد؛ خیلی 

زود...

در محضر اهل یبت

محورشرارتها،دروغگوییهاوهواپرستیها

منبع: خبرگزاری دانشجو

آیت اهلل »شیخ فضل اهلل نوری«

پهلوی بدون روتوش

گردآورنده: مؤسسه مطالعات

و پژوهش های سیاسی

تحقیق و تنظیم: عبداهلل شهبازی

راوی: حسین فردوست

نشر اطالعات، چاپ 1392
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    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

برایپیریآمادهشویم
خانوادهمقاومتی)101( ـــاده  ـــدام وی را آم ـــگاه اع ـــه جای ـــود ک ـــده ب ـــام نش ـــه تم ـــوز محاکم هن

ـــل از  ـــد. قب ـــه او ندادن ـــز ب ـــر را نی ـــاز عص ـــدن نم ـــازه خوان ـــی اج ـــد. حت کردن

اعـــدام، روی چهارپایـــه رفـــت و بـــرای مـــردم صحبـــت کـــرد: 

ـــم  ـــد بگوی ـــه بای ـــه را ک ـــن آنچ ـــه م ـــاش ک ـــاهد ب ـــودت ش ـــو خ ـــا، ت »خدای

ـــاد  ـــم ی ـــو قس ـــرآن ت ـــه ق ـــردم ب ـــن م ـــرای ای ـــن ب ـــم. م ـــردم گفت ـــن م ـــه ای ب

ـــاش  ـــاهد ب ـــودت ش ـــو خ ـــا ت ـــود.  خدای ـــیگارش ب ـــی س ـــد قوط ـــردم، گفتن ک

ـــن  ـــس ای ـــه مؤس ـــم ک ـــردم می گوی ـــن م ـــه ای ـــم ب ـــاز ه ـــر ب ـــن دم آخ ـــه در ای ک

ـــن  ـــد؛ ای ـــب داده ان ـــردم را فری ـــه م ـــن هســـتند ک اســـاس ]مشـــروطه[، المذهبی

اساس مخالف اسام است.«

ـــام  ـــرای او پیغ ـــر ب ـــک نف ـــگام ی ـــان هن در هم

ـــد و  ـــا کنی ـــروطه را امض ـــن مش ـــما ای ـــه ش آورد ک

خـــود را از کشـــتن برهانیـــد و او در جـــواب فرمـــود:

ــواب  ــدا را در خـ ــول خـ ــب رسـ »دیشـ

دیـــدم، فرمودنـــد: »فـــردا شـــب مهمـــان منـــی.« 

ـــرد.« ـــم ک ـــی نخواه ـــن امضای ـــن چنی م

سوره مبارکه قمر 
آیه 26

مهمانپیامبر

ظهوروسقوطسلطنتپهلوی

ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای

  masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: ســـالروز عملیـــات مرصـــاد، شـــهادت »ســـید باقـــر طباطبایی نـــژاد«، فرمانـــده قـــرارگاه تاکتیکـــی 
ـــدرس«،  ـــری »م ـــه رهب ـــس ب ـــت مجل ـــدگان اقلی ـــوی نماین ـــان« از س ـــت »رضاخ ـــتیضاح دول ـــرح اس ـــو االرض، ط ـــر، روز دح نص
ـــم، روز  ـــه ق ـــری و امام جمع ـــرگان رهب ـــس مجلـــس خب ـــی مشـــکینی« رئی ـــرزا عل ـــت اهلل »می ـــه مجاهـــد و پارســـا آی درگذشـــت فقی
ـــرت  ـــم حض ـــام نه ـــهادت ام ـــتانی«، ش ـــینی شهرس ـــا حس ـــید عبدالرض ـــت اهلل »س ـــد آی ـــم مجاه ـــت عال ـــادر، رحل ـــیر م ـــی ش جهان

، قرارگــــرفته اســــت.  جواداالئمه
  وسائل الشیعة، ج20، ص: 183

حکایت خوبان

مطالعـه تاریـخ بـه مـا می آمـوزد کـه از خوبی هـا الگـو و از بدی هـا 

درس عبـرت بگیریـم. از طرفـی فهـم تاریـخ معاصـر مـا از اهمیـت 

دوچندانـی برخـوردار اسـت، چـرا کـه فهم انقاب اسـامی مسـتلزم 

فهـم زمینه هـای تاریخـی آن اسـت. جلـد اول ایـن کتـاب، خاطرات 

حسـین فردوست رفیق همیشـه همراه محمدرضا پهلوی و جلد دوم 

نیز بازگویی احواالت آن دوران با اسـتفاده از اسـناد اطاعاتی اسـت. 

بـا خوانـدن ایـن کتـاب، دسـت اندازی ها و دخالت هـای وقیحانـه 

امریکایی هـا و انگلیسـی ها و همچنیـن ذلـت و خـواری حکومـت 

پهلـوی در برابـر آن هـا را به وضـوح می تـوان مشـاهده کرد.

یار رهمبان
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