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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

وظیفهچهارم:بچسببهقرآن

پارکدوبله

زینبانانقالب

وقتیشهردار،کارگرشهرداریمیشود!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

زمانیكهآقایمهدیشهردارارومیهبودند،روزیبارانخیلیتندمیآمد.
باماشـینشـهرداریراهافتادیمتوشـهر.نزدیکیهـایفرودگاهیـكحلبیآبادبود.
رفتیـمآنجـا.آبوسـطكوچـهصـافمیرفـتتـوییکـیازخانههـا.درخانهرا

كـهزدپیرمـردیآمـددمدر.ماراكهدیدشـروعكردبـهبدوبیراه
گفتـنبهشـهردار.میگفـت: »آخه این چه شـهرداریه كه ما 
داریـم نمی یاد یه سـری بهمـون بزنه ببینه چه می كشـیم.« 
آقـامهـدیبهـشگفـت: »خیلـی خـب پـدر جان. اشـكال 

نـداره. شـما یـه بیل بـه مـا بـده درسـتش می كنیم.«
پیرمردگفت:»بریدباباشماهم.بیلمكجابود؟«

از یكـی از همسـایه ها بیـل گرفتیم. تا نزدیكی هـای اذان 
صبـح تـوی كوچه آبـراه می كندیم.

بـهگـروه درسـیزدهممـارس)1948م(،صهیونیسـتهایمسـلحوابسـته
تروریسـتی»هاگانـا«بـهدهکـدهفلسـطینی»حسـینیه«درناحیـهجلیلـهشـمالی
حملـهكردنـد.صهیونیسـتهادرایـنحملـه،خانههـایفلسـطینیهارابـرسـر
غیرنظامیـانبیپنـاهخـرابكردنـدوشـصتتـنازاهالـیروسـتایحسـینیهرا
قتلعـامنمودنـد.نظامیـانصهیونیسـت،همچنیـندرایـنروز،خانههـایبخـش
َقْطمـوندربیتالمقـدسرانیزمنفجـركردندوتعدادیازفلسـطینیهارابهخاک
وخـونكشـیدند.ایـناتفاقـاتدرادامهزمینه سـازی برای ایجاد نطفه نامشـروع 

اسـرائیل و ایجاد جو ارعاب و وحشـت در فلسـطین 
بـودكـهدومـاهبعـدثمـرهدادوایـنغدهسـرطانی

اعـامموجودیـتكرد.

ایـن اتفاقـات درواقـع دوران تولد 
رژیـم اسـرائیل بـود ولـی ایـن رژیم 

فـرا  مرگـش  دوران  كـه  بدانـد  بایـد 
رسـیده اسـت و بـه امیـد خـدا، 25 

سال دیگر را نخواهد دید...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  اسفند  1395

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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

تولـِد نحـس

استفتائات امام خمینی، ج 3، ص617

13 مارس، كشتار اهالی روستای حسینیه توسط صهیونیست های مسلح )1948 م(

احکام
بهبهانهاینكهیكدقیقهبیشتركارندارد،خیلی

خوشحالماشینشرادوبلهپارکمیكند
ومیرود!

اینكاربهخاطراینكهسدمعبربودهو
mمردمرادچارزحمتمیكند،حراماست. a s j e d n a m a . i r

هفته 52   
1 3 9 5 سال 

هفته  52
1 3 9 5 سال 

وقـت  و  اسـت  نزدیـک  سـال  پایـان 
حسـاب و کتاب. وقت آن رسـیده که کارنامه 
خـود را در زمینـه »اقتصاد مقاومتـی، اقدام و 

عمـل« موشـکافانه تر ارزیابـی کنیم. 

آیلا بعلد از یلک سلال اولیلن ملاک برای 
خریلد کردن هاملان، ایرانلی  بلودن کاال هسلت 
یلا نله؟ آیلا در الگلوی مصرف ملان در جهلت 
شلده  حاصلل  تغییلر  قناعلت  و  صرفه جویلی 
اسلت؟ آیلا از تجمل گرایلی دورتر شلده ایم؟ آیا 
توانسلته ایم علاوه بلر این کله رفتار خودملان را 
اصلاح کنیم، دیگران را هم بله این کار واداریم؟ 

امـا مـا نمی توانیـم نسـبت بـه کارنامه 
بـا  کاری  ولـی  باشـیم  حسـاس  خودمـان 
کارنامـه مسـئوالن مان نداشـته  باشـیم. همان 
مسلئوالنی کله وعده هایلی مثلل گشلایش در 
زندگلی ملردم، عبلور از رکلود، ایجاد اشلتغال 
و بهبلود فضلای کسلب و کار و... بله ملردم 
حلال  در  اسلت  هنلوز  کله  هنلوز  و  داده انلد 
وعلده دادن هسلتند و انگار نه انلگار که دوران 

مسئولیت شلان رو بله پایلان اسلت!

آقایلان! اگلر کاری کرده ایلد گلزارش دهید 
وگرنله عذرخواهلی کنید و اسلتعفا دهید.

وان مواعید که نام ســـال آینده
کردی مرود از یادت

در مسری هبشت

إِلَِهی َو َربِّی َمْن لِی َغْیرَُك

خدایا،پروردگارا،جزتوكهرادارم؟
أَْسأَلُُه كَْشَف ُضِّی َو النَّظََر ِفی أَْمرِی

تابرطرفشدنناراحتیونظرلطف
دركارمراازاودرخواستكنم.

قسمتی 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. 

پارک دوبله

منبع: راسخون
كری« فرمانده لشكر 31 عاشورا )1363 ش( 25 اسفند، شهادت مهندس »مهدی با

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

انتخابات موضوع مهم سال 96 است كه البته مهم تر از اقتصاد 
مقاومتی نیست.هرچنددرایندههاسماقتصادمقاومتیزیادشنیده
شد،اماكسیبرایشدلنسوزاندوبیشتردستمایهشعارهایتبلیغاتی
دشمن با مذاكره مقاومتی، اقتصاد میگفتند میكردند واردات شد.
میزدند، زمین را تولیدكننده مقاومتی، اقتصاد میگفتند میكردند،

میگفتنداقتصادمقاومتی!

اهمیت فرهنگ هم كه معلوم است، مثل هوایی كه در آن نفس 
می كشیم و گویا برخی ترجیح می دهند هوای كثیف تنفس كنند!بههر
حالاگربهترتیباهمیتباشد،اولفرهنگمهماستوبعداقتصادو

بعدترسیاست.اماتاكنونترتیببرعکسبودهاست.

به امید روزی كه همه برای فرهنگ ناب 
اسالمی تالش كنند و اقتصاد و سیاست 
را دو بازوی فرهنـگ ببینند. آن وقـت 
نام سـال، بیشـتر بر محـور 
فرهـنگ می شود و بعد 
به اقتصـاد می رسـد.
ر ئیـسجمهـو ر
بهجـای هـم
جنجـالهای
بر سـیاسـی،
ایناسـاسانتـخاب

میشود.

وقتی شهردار، کارگر شهرداری می شود!
جز تو کسی را ندارم...

همسنگر )در وبالگ سنگرمحله(
واقعا در دو شماره گذشته عالی کار شده است.

خدا قوت و خسته نباشید



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
زینبـان انقـالب

صبریکیازاصولكارتشکیاتیوتربیتیاست.شایدبهترینقطعهشعریكه
بتوانیمبرایاهالیكارتربیتیمطرحكنیم،ایناستكه:

رهرو آن است كه آهسته و پیوسته رود...
جهتی از تربیتی كار ندارد. معنا تشکیاتی و تربیتی كار در كردن عجله
همانندكاركشاورزیوكشتزمیناست.اآلنبایدسرمایهگذاریكردبرای
میرود، باال سنشان انسانها كه زمانی زمستانها. برای نداری؛ روزهای
آنوقت، و میرسد عمر زمستان
آدمها در كردن ایجاد تغییر
خیلیسختمیشود.پسهوای
را انسانها عمر بهار شکوفههای
نوجوانی و كودكی همان كه

است،داشتهباشیم.

بعدها نکنید، نگاه اآلن به
مساجد و اسامی جامعه
ازاینشکوفههاخیلیارتزاق

میكنند...

انقـالب ما انقـالب زینبی اسـت... نقش مـادران، نقش همسـران، از 
نقـش مجاهـدان اگـر سـنگین تر و دردناک تـر و تحمل طلب تـر نبـود، 
یقینـاً كم تـر نبـود.مـادریكهجـوانخـودشرا،عزیـزخودشرا،دسـته
گلخودشراهجدهسـال،بیسـتسال-كمتر،بیشـتر-پرورشداده،
بـاآنمحبـتمادرانـهاورابهثمررسـانده،حاالاورابـهطرفمیدان
جنـگمیفرسـتدكـهمعلومنیسـتحتّـیجسـداوهمبر

خواهدگشـتیـانه.

كار ایـن مـادر، از كار آن جـوان 
كوچک تـر  نباشـد،  بزرگ تـر  اگـر 
نیسـت. بعـد هم كـه جسـد او را 
می كنـد  افتخـار  برمی گرداننـد، 
كه بچه  من شـهید شـده.اینها
چیـزكمیاسـت؟ایـن،حركت
در زینبگـون حركـت زنانـه،

انقـابمـابود.

شرمندگی پیش خدا یا پیش مردم؟
شایعهسـازیوشـانتاژعلیهآیتاهللكاشـانیاززمانیشـروعشدكهدكتر
مصـدقگفـت:»من مخالفین الیحـه اختیارات را لجن مـال خواهم كرد!« 
مـنكـهدراجتمـاعظاهـرمیشـدموشـایعههاوحرفوحدیثهـارااز
زبـانمـردممیشـنیدم،بهشـدتناراحـتمیشـدم.یـادمهسـتیكباربه
پـدرمگفتـم:»آقاجان! علیه شـما حرف های بدی زده می شـود، ای كاش 

با این الیحـه مخالفـت نمی كردید!«.

ایشـانپاسـخیبـهمـندادندكـهتـازنـدهامازیـادنخواهمبـرد.گفت:
»پسـر جـان! انسـان بایـد كاری كنـد كه پیش خـدا و وجـدان خودش 

شـرمنده نباشـد، شـرمندگی پیش مردم مسـئله ای 
نیسـت.منسـالهابهاینمـردمگفتـهامبایدقانون
رارعایـتكننـد.حـاالاگـردرمقابـلایـنتخطی
بـزرگازقانوناساسـیسـکوتكنـم،نهتنهااین

مـردمكـهنسـلهایآینـدههـممـرامؤاخـذه
خواهنـدكرد«.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1389/02/01(  

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای 

  masjednama.ir ایــن هفتــه در تارنمــای
ـــر  ـــات والفج ـــور ، عملی ـــوی کش ـــوان کوچول ـــی، پهل ـــعید طوقان ـــهید س ـــهادت ش ـــا موضوع:ش ـــترهایی ب پوس
ـــه  ـــتان ب ـــدت افغانس ـــزب وح ـــر کل ح ـــزاری« دبی ـــی م ـــیخ عبدالعل ـــهادت »ش ـــراق، ش ـــه ع 10 در حلبچ
ـــت  ـــه، رحل ـــرق دجل ـــتگار در ش ـــی رس ـــم نجف ـــاج کاظ ـــهید ح ـــردار ش ـــهادت س ـــان، ش ـــروه طالب ـــت گ دس

یـــادگار امـــام حجت االسالم والمســـلمین »حـــاج ســـید احمـــد خمینـــی«، قرارگرفتـــه اســـت.

بـال بـهجـایدوبـال،یـك پرنـدهایكـه
تنهـانمیتوانـددرسـت نـه باشـد، داشـته
پـروازكنـد،بلکـهقاطـیمیكندوازمسـیر
منحـرفمیشـود.ایـنخیلیطبیعیاسـت
وجـاینقـدنـدارد.پسآن ها كـه می دانند 
محبـت بـه اهل بیـت بایـد همراه بـا عمل 
بـه دستورات شـان باشـد، چطـور یكی را 

می گیرنـد و دیگـری را رهـا می كنـد؟ 

ازهیئتهایـیكـهتـاصبـحسـینهمیزننـد
ونمـازصبحشـانقضـامیشـودبگیریـد،تا
آنهـاكـهبـهاسـماهلبیـتبـرایاهلبیت
دشـمنمیسـازند.دیگرامامانبـهچهزبانی
اینجـورآدمهـاخـودیمـا بایـدبگوینـد

نیسـتندكهنیسـتند؟

َعـى ُحبََّنـا َو ُهـَو َل یَْعَمـُل ِبَقْولَِنا  إِنَّ َمـِن ادَّ

َفلَْیـَس ِمنَّـا َو َل نَْحـُن ِمْنه 
همانـا كسـی كـه مدعـی اسـت مـا را 
دوسـت دارد در حالـی كـه بـه كالم مـا 
عمـل نمی كنـد، نـه او از ماسـت؛ نـه ما 

او. از 

کاریکاتور این هفته: 

عقب نشینی 
نجومی!

 )خدارو شکر مجلس 
مصوبه ش رو پس 

گرفت(

روی را قرآن كه است این ما شکل
الف آن از فقط و گذاشتهایم تاقچهها
میخوانیم را آن نه كه عموممان میزنیم.
به اینكه به برسد میكنیم،چه تدبر نه و
خوب كه هم خواصمان كنیم، عمل آن
در باز میكنند، تدبر خوب و میخوانند

عمللنگمیزنند.

قرائت  از  بعد  بود  قرار  كه حالی در
این  نتیجه  پیدا كنیم و در  و تدبر، تذكر 
تذكر رفتارمان قرآنی شود. به این مراحل 
یعنی چنان  تمسک!  می گویند:  چهارگانه 
بچسبی به قرآن كه دیگر همه زندگی ات 
اهل مثل كه است وقت آن باشد. قرآنی 
را ازمصلحانمیشویواجرخود نماز،

حفظمیكنی:

کُوَن ِبالِْکتاِب َو أَقاُموا  َو الَّذیَن یَُمسِّ

الَةإِنَّا ل نُضیُع أَْجَر الُْمْصلِحیَن  الصَّ

و كسـانی كه بـه كتاب ]آسـمانی[ چنگ 
درمی زننـد و نمـاز برپا داشـته اند ]بدانند 
كـه[ ما اجر درسـتكاران را 
تبـاه نخواهیم كرد.

خودی های اهل بیت )33( 

محبت تنها کافی نیست

در محضر اهل یبت
    ما و قرآن )5(

فکر روزهای نداری!وظیفه چهارم: بچسب به قرآن

سورهمؤمنون
آیه68

منبع:سایتخبرگزاریتسنیم
راوی:مهندسسیدابوالحسنكاشانی،23اسفند،رحلتعالم

مجاهدوروحانیمبارزآیتاهلل
»سیدابوالقاسمكاشانی«)1340ش(
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