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اعتمادبه نفس در کودکی

پاداش گـمنامی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

روزی کـه بـرای پذیـرش خادمـی آمـده بـود، ما شـرایطی را 
بـرای خادمـی بیـان کردیـم. محسـن همـه آن هـا را دارا 
بود. در آنجا محسـن دو درخواسـت داشـت. اول گفت: 
»حاجـی مـرا پشـت هیئـت بگذاریـد کـه در دیـد 
نباشـم!« مـورد دوم ایـن بـود: هـر چـی کار سـخت 

اسـت، بـه مـن بدهید.

محسـن نمی خواسـت بیـن ۸00 نفـر در هیئت 
کـه  حـاال  گفـت  هـم  خـدا  شـود،  دیـده 
نمی خـوای دیـده بشـی، مـن بـه کل عالـم 

مـی دم. نشـونت 

پـس از واقعـه یازده سـپتامبر، آمریکا که مسـئولیت ایـن اتفاق را به گـروه القاعده 
به رهبری اسـامه بن الدن نسـبت داده بودند، به طالبان فشـار آورد تا اسـامه بن الدن 
را بـه آن هـا تحویـل دهـد. طالبان کـه مسـئولیت حمله بـه برج هـای دوقلو را 
قبـول نکـرده بود، تحویـل اسـامه را در صـورت وجـود شـواهد قانع کننده از 
دخالـت در حمـات یازده سـپتامبر پذیرفـت؛ اما آمریکا بـا قلدری تمـام 26 روز 
بعـد از واقعه یازده سـپتامبر به همراهی سـران ناتو به ویژه انگلیـس، حمالت خود را 
به افغانسـتان آغاز کرد و این کشـور را به خاک و خون کشـید. در این جنگ هزاران 

نفـر از مردم بی پناه افغانی کشـته شـدند؛ اما جنایت 
آمریـکا در افغانسـتان تنهـا بـه همیـن 

جنگ ختم نشـد و در سـال های 
نیـز  آمریـکا  بعـد حضـور 
ازجملـه  زیـادی  جنایـت 
بمبـاران بیمارسـتان اطفال و 
کشـتار قندهار و میونـد و... 
در ایـن کشـور اتفـاق افتاد.
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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 

کرامت انسانی زیر چکمه های آمریکایی

توضیح المسائل امام، مسئله 1124

8 اکتبر، آغاز تهاجم نظامی نیروهای آمریکایی و متحدان آن به کشور افغانستان )8 اکتبر 2001 م(

احکام
در حـال نمـاز خوانـدن اسـت کـه بـه یک بـاره سـخنران نـام 

حضـرت محمـد را بـر زبـان مـی آورد.

 مسـتحب اسـت که شـنونده حتی در وسـط نماز هم 
بـر ایشـان صلوات بفرسـتد و ایـن کار موجـب بطالن 

mنماز نیسـت. a s j e d n a m a . i r

هفته 30   
1 3 9 6 سال 

هفته   30
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

دارد  تأکیـد  اسـام  طـرف  ایـن  از 
کـه مؤمـن نبایـد بـی کار روی زمیـن هـرز 
بـرود و از آن طـرف کسـانی کـه بـه دنبال 
کارمنـد و کارگـر می گردنـد، برایشـان مهم 
اسـت کـه فـردی را بـه خدمـت بگیرنـد 
کـه ایمـان و تعهـد باالیـی داشـته باشـد. 
ایـن وسـط مسـجد، محـل تجمـع هر دو 
گـروه جویـای کار و جویـای کارمنـد 
سـازوکاری  مسـاجد  کافیسـت  اسـت. 
ایجـاد کننـد تـا ایـن افـراد بـه یکدیگر 
حـل  دویشـان  هـر  مشـکل  و  برسـند 
شـود. ضمـن این کـه برخـی مسـجدی ها 
بـه خاطر آبـرو و اعتبـاری که پیـش این و 
آن دارنـد، می تواننـد بـا توصیـه و معرفـی 
افـراد بی کار به راحتی برایشـان شـغل پیدا 
کننـد. البتـه امام جماعـت به خاطـر این که 
مرجـع مراجعـات مردمـی اسـت و آمـار 
از همـه در دسـت  بیشـتر  را  مسـجدی ها 

می کنـد. ایفـا  کلیدی تـری  نقـش  دارد، 

راه انـدازی شـبکه کاریابی مسـجدی 
در مسـاجد مـا، عـاوه بر کمک بـه اقتصاد 
کشور، باعث خواهد شد تا جوانان بیشتری 

جذب مسجد شوند.

در مسری هبشت

َعِزیٌز َعلَیَّ أَْن أََرى الَْخلَْق َو ال تَُرى َو ال

أَْسَمَع لََك َحِسیسا َو ال نَْجَوى

سخت است برای من اینکه ببینم 
مردم را و تو را 

نبینم و نشنوم از تو صدایی و 
نجوایی...

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. 

سالم، خداقوت بزرگواران مطالب و محتوایتان عالی است 
برای چاپ و ارائه در مسجد استفاده می کنیم ان شاءاهلل، من 
به تازگی با سایت شما آشنا شدم  در پناه امام زمان  

موفق و پیروز باشیدخیلی التماس دعا.

صلوات حتی وسط نماز!
 

اقتصاد مقاومیت

وقتی رئیس مجلس و رئیس رسانه ملی و خطیب موقت نماز جمعه در 
کنار یکی از سران فتنه قرار گرفتند، ابتدا گمان کردیم که تصویر ساختگی یا برای 
سالیان قبل است. بعد فهمیدیم ماجرا در همین دهه محرم بود. بی صبرانه منتظر 

موضع گیری آقایان قرار گرفتیم ولی خبری نشد. 

تنها نکته ای که گفته شد، این بود که عکس برای مجلس ختم آیت اهلل 
راستی بوده و به خاطر تمایل خانواده ایشان به جریان فتنه، به طور اتفاقی این 
چنین شده است. در هر صورت به نظر می رسد که آقایان باید سریع اعام 

موضع کنند وگرنه مثل خیلی های دیگر مردود خواهند شد. 

از قدیم گفته اند »الناس علی دین ملوکهم« ولی مردم ما ثابت کرده اند که 
ملوک آن ها ولی فقیه است و چشم به فرمان او دارند نه این مدیران پر اشکال. به 
قول آن بزرگوار، »سال هاست که برخی مسئوالن می خواهند جمهوری اسامی 
را براندازند، اما مردم نمی گذارند«. شاید تشییع شهید حججی نمونه خوبی 

باشد برای باور این ادعا. 

پاداش گــــمنامی

 
تو را ندیدن سخت است

مسجد و اقتصاد مقاومتی)5(
شبکه کاریابی مسجدی

 

خ قاسمی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

منتظر اعالم برائت مسئوالن هستیم!
 

فرازیازدعایندبه،مفاتیحالجنان

راوی: حجت االسالم  لقمانی



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
اعتمادبه نفس در کودکی

به بهانه نقد فیلم سینمایی »دهلیز« 
خانواده مقاومتی- با الهام از تعریف اقتصاد مقاومتی- خانواده ای است 
درون زا، برون گرا و پایدار در برابر شوک های بیرونی که تهدیدها را تبدیل 
به فرصت می کند. چنین خانواده ای کم تر نمونه عینی داشته است و مخصوصًا 

در سینمای امروز ما نمونه عکس داشته است.

فیلم های امروزی خانواده هایی را ترسیم می کنند که به جای تهدیدهای 
فرو  و  اتفاقًا خیلی راحت می شکنند  و  دارند  بیرونی، آسیب های درونی 
می ریزند. مثاًل در »جدایی نادر از سیمین«، هیچ تهدید بیرونی وجود نداشت 
ناتوان اولیه، پس از نود دقیقه کاماًل فروپاشید. در این وانفسا،  ولی خانواده 

»دهلیز« خانواده ای را ترسیم کرد که با مشکلی کاماًل 
بیرونی مواجه شد: پدر مرتکب قتل شبه عمد شد 

و حاال باید قصاص می شد.

همه تالش کردند که این خانواده را متالشی 
کنند. حتی مادرِ زِن خانواده به نوعی حکم طالق 

را هم به دست آورد، ولی زن به خوبی ایستادگی 
کرد و با کمک پسربچه همه  چیز ختم به خیر شد. 
»دهلیز« خیلی خوب نشان داد که »خانواده را 

زن حفظ می کند.«

دارای  آغـاز  از  را  کـودک  بایـد  مـا 
اعتمادبه نفـس و بـاور بـه هویـت خـود 

بـار بیاوریـم. البتـه ایـن مخصـوص 
در  نیسـت؛  دبسـتانی  کـودکان 
دبیرسـتان هـم همیـن هسـت، در 
دانشـگاه هـم همیـن هسـت. در 
کشـور ما متأسـفانه فرهنِگ کاماًل 
پایه گـذاری  گذشـته  از  منحرفـی 
شـده کـه هنـوز آثـارش از بیـن 

کـه  تبلیغاتـی  بااین همـه   - نرفتـه 
ماهـا از اول انقـالب تـا امـروز داشـتیم 

- و آن، نـگاه نیازمندانـه  بـه سـمت غرب، 
بـزرگ دیـدن غـرب و کوچـک دیـدن خود 
در مقابـل اوسـت؛ کـه متأسـفانه ایـن فرهنـگ 
ریشـه کن نشـده و وجـود دارد؛ ایـن بـه دلیـل 

نبـود خودبـاوری اسـت.

در مـوردی کـه مـدّرس نسـبت بـه فرمانفرمـا انتقاد کـرده و ایـراد گرفته 
بـود، فرمانفرمـا به وسـیله  یکی از دوسـتان مدّرس کـه با او نزدیـک بوده، به 
مـدّرس پیغـام می دهـد: »خواهـش می کنم حضـرت آیـت اهلل این قدر پا 

روی ُدم مـن نگذارند.«

بـه  می دهـد:  جـواب  مـدّرس   
فرمانفرمـا بگوییـد: »حـدود ُدم 
حضرت واال باید معلوم شـود 
زیرا من هر جا پـا می گذارم، 

حضرت واالسـت.« ُدم 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1391/07/20(

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

  masjednama.ir ــای تارنم
ـــان  ـــوری آذربایج ـــامی جمه ـــزب اس ـــای ح ـــرای اعض ـــدت ب ـــس طوالنی م ـــکام حب ـــوع:صدور اح ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــیج  ـــرای بس ـــامی ب ـــران دول اس ـــه س ـــی« ب ـــام خمین ـــه »ام ـــدور بیانی ـــی اف ، ص ـــام عل ـــتی اله ـــت صهیونیس ـــط دول توس
ـــید  ـــتاد »س ـــت اس ـــن، درگذش ـــکای التی ـــروف امری ـــی مع ـــوارا« انقاب ـــتو ِچه گ ـــدام »اِْرنِْس ـــتی، اع ـــم صهیونیس ـــه رژی علی
ـــام،  ـــرف ش ـــه به ط ـــا از كوف ـــیران كرب ـــت كاروان اس ـــر، حرك ـــب معاص ـــاعر و ادی ـــی« ش ـــری فیروزكوه ـــم امی كری
ـــن  ـــرارداد ننگی ـــای ق ـــه ای«، امض ـــت اهلل خامن ـــرت »آی ـــتور حض ـــه دس ـــامی« ب ـــب اس ـــب مذاه ـــع تقری ـــیس »مجم تأس
ـــاعر  ـــد ش ـــظ، تول ـــت حاف ـــیه، روز بزرگداش ـــران و روس ـــای ای ـــی دور اول جنگ ه ـــیه در پ ـــران و روس ـــان ای ـــتان می گلس

ـــت.  ـــه اس ـــی قرارگرفت ـــورای مل ـــس ش ـــط مجل ـــیون توس ـــه كاپیتوالس ـــب الیح ـــی، تصوی ـــم فردوس ـــم ابوالقاس حکی
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بعضـی از سـنتی های مـا اصـرار دارند که 
از لـذت جنسـی صحبت نکننـد و آن را در 
حـد یک نیـاز غیـر قابل بیـان کنـار بگذارند! 

امـا بایـد توجـه کنیم که
 اوالً اینکـه مـا از چیـزی حرف نزنیـم، دلیل 

نمی شـود کـه آن چیز نباشـد. 
 ثانیـاً اگـر مـا از بیـان درسـت یـک مطلـب 
کوتاهـی کنیـم، دشـمنان ما بـه بیـان غلط آن 
می پردازنـد همان طـور کـه امـروزه بـا همیـن 
موضـوع دارنـد دنیـا را بـه فسـاد می کشـند. 
 و ثالثـاً اهل بیـت مـا در ایـن بـاره خیلـی 
محکـم صحبـت کرده انـد و ارزش آن را در 

دنیـا و آخـرت نشـان مان داده انـد:
نیا و اآلِخرَِة  َذ الّناُس فی الدُّ ما تَلذَّ

ِة النِّساِء  ٍة أكَْثَ لَُهم ِمن لذَّ بلَذَّ
امـام صادق : مـردم در دنیـا و آخرت 
لّذتی بیشـتر از لـّذت زنان نچشـیده اند.

اگـر فقط موضـوع دنیا بـود، می توانسـتیم 
مثـل سـنتی ها عمـل کنیـم، ولـی چـون 
فرموده انـد »دنیـا و آخـرت« بایـد بگوییم 
کـه لـذت جنسـی مقـدس اسـت اگـر در 

جـای خـود قـرار بگیرد.

کاریکـاتور این هفته:
شبکه های
 اجتماعی
عامل تشدید
 طالق عاطفی!

هـر کسـی در قلبـش مقـداری عاقـه بـه 
دنیـا دارد کـه به همـان میزان دلـش بیمار 
می شـود. »ضغائـن« در قـرآن کـه معمـوالً به 
»کینه هـا« معنـی می شـود، بیشـتر مربـوط بـه 
همیـن »حـب دنیا« اسـت کـه هر چه بیشـتر 
باشـد، قلـب را بیمارتـر می کنـد. مـا آمده ایم 
در ایـن دنیـا کـه محبت مـان بـه دنیـا را کـم 
کنیم و عشـق بـه خـدا و آخـرت را بیفزاییم. 
اما این مسـیر سـاده ای نیسـت. فلسـفه »با« 
در دنیـا همین اسـت کـه هم بفهمیـم این 
دنیـا آن قدرها هم که فکـرش را می کردیم 
دوست داشـتنی نیسـت و ثانیاً با با آزموده 

شـویم بـرای آخرت:
َو لََنْبلَُونَّكُْم َحتَّى نَْعلََم الُْمجاِهدیَن ِمْنكُْم 

اِبریَن َو نَْبلَُوا أَْخباَركُْم  َو الصَّ

و البتّـه شـما را می آزماییـم تـا مجاهدان 
و  بازشناسـانیم،  را  شـما  شـکیبایاِن  و 
را  شـما  بـه[  ]مربـوط  گزارش هـای 

کنیـم. رسـیدگی 

خیلـی  می خواسـت  اگـر  خـدا  راسـتی 
ببـرد  را  آبرویمـان  می توانسـت  راحـت 
و نشـان دهـد کـه چقـدر بـه دنیـا عاقه 

داریـم. کاش زودتر 
خودمـان بـه فکـر 
باشـیم... خودمان 

در محضر اهل یبت
امان از حب دنیا

 
خانواده مقاومتی در سینما 

 منبع: تارنمای سیره علما

شهید آیت اهلل سید حسن مدرس

حدود ُدم حضرت واال

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

لذت مقدس
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