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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:

آدمآهنییاآدمی؟مسئلهایناست!

باالخرهدنیایاآخرت؟
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کادویعروسی



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

کادوی عروسی
ماشـین دنبالـش آمـده بـود. پوتین هایـش را واکـس زده بودم. سـاکش را بسـته بـودم. تند تند 

اشـک های صورتـم را بـا پشـت دسـت پـاک می کردم. مـادر آمـد. گریـه می کرد.

»مـادر! حـاال زود نبـود بـری؟ آخـه تـازه روز سـوم زندگی تونـه.« 
خـودش هـم گریـه اش گرفتـه بـود...

 دسـتم را کشـید، برد گوشـه حیـاط. گفت »ایـن پاکت ها را 
بـه نشـانی هایی کـه روش نوشـتم برسـون. وقت نشـد خودم 

برسونمشـون. زحمتـش می افته گـردن تو.«

پول هایـی کـه بـرای کادوی عروسـی اش جمـع شـده 

بـود، تقسـیم کرده بود؛ هـر پاکت برای یک خانواده شـهید.

در ایامـی کـه اختـاف بیـن کشـورهای مسـلمان و رژیـم غاصـب صهیونیسـتی شـدت گرفته بود و 
سـران برخـی از کشـورهای عربـی کـه امـروز به حمایـت از اسـرائیل متهم هسـتند، از ایجـاد ارتباط با 
اسـرائیل اکـراه داشـتند و حتـی بـا او چهـار بـار جنگیدند، شـاه ایران آغـوش خود را بـه روی رژیم 

کودک کـش صهیونیسـتی بـاز کرد.

ایـن بـه رسمیت شـناختن ابتـدا در سـال ۱۳۲۸ بـه کمـک محمد سـاعد  مراغـه ای نخسـت وزیر وقت 
ایـران کـه رشـوه قابل توجهـی را از رژیـم صهیونیسـتی دریافت کـرده- بـود، 

صورت گرفـت. بـه دنبـال برقـراری رابطه بین ایـران و اسـرائیل مخالفت هایی 
اقـدام شـاه صورت گرفـت.  ایـن  در داخـل و خـارج کشـور علیـه 

تالش هـای آیت اهلل کاشـانی و دولت مصـدق وقفه ای 
در روابـط ایران با اسـرائیل ایجاد کرد، اما با سـرنگونی 

دولـت مصـدق روابـط بـا شـدت و عمـق بیش تـری از سـر 
گرفته شـد.

شـاه بزرگ تریـن فروشـنده نفت بـه اسـرائیل بود. 
واردات ایـران از اسـرائیل،  از واردات ایـران از همـه 

کشـورهای مسـلمان جهـان در آسـیا و آفریقـا نیـز بیش تـر بود.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته پنجم تیر  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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

شریک بزرگ

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، س 121

اول مرداد- به رسميت شناختن رژیم غاصب اسرایيل توسط »محمدرضا پهلوی« در ایران )1339 ش(

احکام
حوصله اش از برنامه های صداوســیما سر رفته و می خواهد ماهواره 

بخرد.

باید بداند چون این وسیله زمینه دریافت برنامه های حرام را فراهم 
می کند و در ضمن این کار تخطی از قانون است، خرید و نگهداری آن 

حرام است.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 18  
1 3 9 5 سال 

هفته  18
1 3 9 5 سال 

به نظر شما این که برخی مدیران حقوق 60 میلیونی نمی گیرند و درآمدشان ماهی 

17 یا 14 میلیون است، خوب است؟ پس چرا آقایان با این عددها از خودشان دفاع می کنند؟

مدیر خادم مردم است و افتخارش هم باید همین باشد. بیت المال هم موظف است 

زندگی متعارف او را تأمین کند. اما 60 میلیون و حتی ۱7 میلیون، زندگی متعارف نیست! از 

آن طرف، در اسام عدالت مهم است نه مساوات. بنابراین 

انتظار حقوق مساوی فقط در نگاه مارکسیست ها 

معنی دارد نه مسلمانان.

راه حل نهایی »نظارت فردی« و »نظارت 

اجتماعی« است. در نظارت فردی، تقوا جلوی 

حقوق نجومی را می گیرد و در نظارت اجتماعی، 

نگاه عمومی. چون آن پول ها از بیت المال می آید 

و بیت المال متعلق به همه مردم است، پیشنهاد 

بیت المال،  از  فرد  هر  دریافتی  میزان  می کنیم 

خیلی رسمی منتشر شود، آن هم همیشه 

و هر ماه.

ــت  ــر قیم ــت آب 10 براب ــد قیم ــرض کنی ف
کنونــی اش بــود. آن وقــت اســتفاده مــا از آب بــا 
اآلن چــه تفاوتــی داشــت؟ البــد آب را فقــط بــرای 
ــم. حــاال  ــه کار می بردی مصــارف خیلــی ضــروری ب
ــا  ــد ب ــر می کنی ــور؟ فک ــود، چط ــر ب ــر ۱00 براب اگ
ــد؟ ــته می ش ــراف آب کاس ــدر از اس ــن روش چق ای

در بســیاری از کشــورهای دنیــا مهم تریــن روش 
مبــارزه بــا مصــرف بی رویــه همیــن کار اســت. 
ــاال  ــرژی را ب ــی و ان ــدر قیمــت کاالهــای عموم آن ق
ــرف  ــت مص ــود جرئ ــه خ ــی ب ــه کس ــد ک می برن
ــن روش  ــتی ای ــا به راس ــد؛ ام ــد را نمی ده بیش ازح

ــدر درســت اســت؟ چق

در دیــن اســام، کســی حــق اســتفاده بیش ازحــد 
از منابــع طبیعــت را نــدارد وگرنــه دچــار گنــاه 
ــن  ــت؛ بنابرای ــده اس ــراف ش ــام اس ــه ن ــی ب بزرگ
ــد  ــی نمی کن ــی فرق ــلمان واقع ــک مس ــرای ی ب
بــرق،  آب،  قیمــت  کــه 
بنزیــن و... چقــدر اســت. 
او همیشــه بــه  انــدازه نیــاز 
ــد. ــرف می کن ــود مص خ

حــاال کــه قیمــت 
در  کاال هــا  ایــن 
ارزان  مــا  کشــور 
ــدر  اســت، کمــی ق

بدانیــم.

دو پیشنهاد برای حل مشکل 
حقوق های نجومی

 اگر قیمت آب 100 برابر 
بود...

در مسری هبشت
            

 شاه عبدالعظیم حسنی
زیـارت  ثـواب  کـه  داریـم  امیـد  زیارتـش  بـا 
سیدالشـهداء را ببریـم. آرزو داریم که در حشـر 
و قیامـت هـم بـا همین گروه محشـور باشـیم...

الِحِ الُْمِطيعِ لِلَِّه رَبِّ الَْعالَِمنَي  لاُم َعَل الَْعْبِد الصَّ ...السَّ

لاُم َعلَْيلَك يَلا أَبَلا  الُْمْؤِمِنلنَي السَّ َو لِرَُسلولِِه َو ِلَِملرِ 

لْبِط الُْمْنَتَجلِب الُْمْجَتَبى الَْقاِسلِم ابْلَن السِّ

لاُم َعلَْيلَك يَلا َملْن ِبِزيَارَتِلِه ثَلَواُب ِزيَلارَِة َسليِِّد   السَّ

يُرْتََجلى لَهَداِء  الشُّ

لاُم َعلَْيلَك َعلرََّف اللَّلُه بَْيَنَنلا َو بَْيَنكُلْم ِف الَْجنَِّة َو   السَّ

َحرَشَنَلا ِف زُْمرَتِكُلْم...

از مرحـوم بهجـت نقـل اسـت کـه جفاسـت 
اگـر اهالـی تهـران،  هفتـه ای یک بـار بـه زیارت 

او نرونـد. متـن کامـل زیـارت در 
مفاتیح الجنـان موجـود اسـت. 

 

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. 

             خرید ماهواره
یاررهمبان

شهیدردانیپور
براساستارنمایآوینی

اقتصاد مقاومیت

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



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودی های اهل بیت )4(

باالخره دنیا یا آخرت؟
  

نـه دنیا را درسـته فهمیـده، و نه آخـرت را. برای 
همیـن در تشـخیص رابطه ایـن دو اشـتباه می کند و 
گاهـی چنان بـه دنیا می چسـبد که انگار آخرتی نیسـت 
و گاهـی چنـان دم از آخـرت می زنـد کـه انگارنه انـگار 
از ایـن دنیـا باید بـرای آخرت توشـه برگیـرد. این یعنی 
همـان افراط وتفریـط دیگـر! بـرای همیـن اهل بیت 

خیلـی محکـم و صریـح فرموده اند:

لَْيَس ِمنَّا َمْن تَرََك ُدنَْياُه آلِِخرَتِِه َو َل آِخرَتَُه لُِدنَْياُه 

امـام صـادق : از ما نیسـت کسـی کـه دنیایش را 
بـه خاطـر آخرتـش و آخرتـش را به خاطـر دنیایش 

تـرک کند.

راهـش ایـن اسـت کـه در مورد هـر کـدام بیش تر 
فکـر کنیـم تا رابطه شـان را بهتـر بفهمیم. شـاید این که 
اسـت«،  آخـرت  مزرعـه  »دنیـا  فرموده اظنـد:  علمـا 

جـواب خوبـی باشـد. یعنـی دنیـا 
و  نیسـت  چیـزی  به تنهایـی 
آخـرت خـوب هـم جـز بـا 

بـه  دنیـا  در  تـالش 
نمی آیـد. دسـت 

تنبیه متجاوز
این قطع نامه که زیر فشار سهمگین رزمندگان اسام بر پیکر دشمن صادر شد، سندی است 

که شعار دفاع مقدس ما در آن تأمین گردیده بود و اجرای کامل آن، دشمن را به شکست قطعی 

می رسانید و لذا هرگز جمهوری اسامی آن را رد نکرد. آن چه برای ایران اسامی مطرح و موجب 

عدم شتاب در قبول آن می شد، اصرار بر تنبیه متجاوز به قدر کافی در میدان های نبرد و نیز 

بی اعتمادی در اجرای میثاق های بین المللی توسط قدرت های بزرگ بود.

قبول قطع نامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسامی و رهبر عظیم الشأن فقید آن، توطئه   وسیع 

دشمن را بار دیگر با هدایت الهی به خود او برگرداند و دشمن را که تحت شعار صلح طلبی، به 

هر جنایتی دست می زد، خلع شعار کرد.

آدم آهنی یا آدمی؟
مسئله این است!

گاهــی وقت هــا یادمــان مــی رود کــه در کار تربیتــی و تشــکیاتی، بــا آدم ســروکار داریــم نــه 
بــا آدم آهنــی! مســئله ایــن اســت.

فــرق اســت بیــن آدم آهنــی و آدمــی. نهایــت کار آدم آهنــی، اجــرای برنامــه 
ــل  ــان کام ــدن. انس ــل ش ــان کام ــی، انس ــت کارِ آدم ــت و نهای ــده اس ازپیش طراحی ش

ــر  ــه ام ــت ک ــن اس ــان و ای ــاد انس ــه ابع ــه هم ــه ب ــی توج ــدن یعن ش
ــی  ــفانه گاه ــاد! متأس ــه ابع ــد. هم ــخت می کن ــت را س تربی
تربیــت را صرفــاً انتقــال مباحــث نظــری بــه فــرد می بینیــم. 

انگارنه انــگار ایــن فــرد قــرار اســت زندگــی هــم 
ــه در خــود  ــن اســتعدادهایی ک ــا همی ــد. او ب بکن

می بینــد، بایــد ترقــی کنــد. او قــرار اســت از همــه 
ــش؛  ــه مهارت های ــد، از هم ــتفاده کن ــتعدادهایش اس اس

ــا مســائل و مشــکات،  ــردن، برخــورد ب ــارت فکــر ک مه
رهبــری  و  مدیریــت  مهارت هــای  بحران هــا،  از  گــذر 

ــران و... دیگ
مربی کارش برنامه ریزی برای همه ابعاد متربی است.

آیاکتابیعلیهانگلیسهست؟
ســفیر انگلیــس در عــراق، بــه دیدار آیــت اهلل محمدحســین کاشــف الغطا مــی رود. گفتگو 
ــرد. کاشــف الغطا  ــاره کمونیســم، اســرائیل و مســائل دیگــر صــورت می گی ــن آن هــا درب بی
ــود،  ــده ب ــه درمان ــفیر ک ــد. س ــوش زد می کن ــه او گ ــان را ب ــس در جه ــای انگلی جنایت ه
می گویــد: آیــا در ایــن کتابخانــه چنــد هــزار جلــدی، کتابــی علیــه مــا هســت؟! ســفیر فکــر 

زیــرا  داشــت؛  نخواهــد  پاســخی  کاشــف الغطا  کــه  می کــرد 
کتاب هــای او دربــاره فقــه، اصــول، تفســیر، حدیــث و دیگــر علــوم 

اســامی اســت کــه در آن هــا اســمی از انگلیس هــم نیامده اســت. 
ــزی نیســت؛  ــه چی ــاب ک ــرآورد: کت ــاد ب کاشــف الغطا فری

قلب هــای همــه مــا علیــه شماســت. از دل یکایــک مــا 
بــه خاطــر نیــزه ای کــه شــما بــه جهــان عــرب زدیــد، 

خون می چکد.

در قاب صتویر

در  دست    طراحی

امام خامنه ای، 68/06/30

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعات:تأســیس نهــاد شــورای نگهبــان، اعــالم پذیــرش 
ــیس  ــران )1367 ش( ، تأس ــالمی ای ــوری اس ــوی جمه ــت از س ــورای امنی ــه 598 ش ــمی قطع نام رس
نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران و آغــاز هفتــه نیــروی انتظامــی و  وفــات »حضــرت عبدالعظیــم 

حســنی« در شــهرری قرارگرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته: 
به درک واصل شدن مسعودرجوی سرکرده 

منافقین پس از سالها رسانه ای شد.

یادتـان می آیـد کـه بـوش، رئیس جمهـور قبلـی 
آمریـکا گفته بـود: »ایران محور شرارت هاسـت«؟ 
ایـن فقـط حـرف او نیسـت، اوبامـا هـم کـه ظاهـراً 
از حـزب مخالـف اسـت و ادای دوسـتی درمی آورد، 

همیـن نـگاه را دارد.

جالـب اسـت که برخـی سـاده انگاران خیـال می کنند 
چـون ما بـه آمریکا »شـیطان بـزرگ« می گوییم، آن ها 
هـم ما را »محـور شـرارت« می نامند، بـرای همین به 
مـا انتقـاد می کننـد. درحالی که شـیطان بـزرگ بودن 
او راسـت اسـت و محور شـرارت بودن ما دروغ.

نشـانه اش هـم آیه ای اسـت در قـرآن که انـگار برای 
معرفـی آمریکایی هـا در جهنـم آمده اسـت:

ُهْم ِمَن اْلرَْشاِر؟ َو قالُوا ما لَنا ل نَرى  رِجالً كُنَّا نَُعدُّ

و )چـون دوزخیان مؤمنـان را در آتش نمی یابند(، 
می گوینـد: ما را چه شـده اسـت مردانـی را که از 

اشـرار می شـمردیم، در این جـا نمی بینیم؟ 

جوابشـان روشـن اسـت: شـما بـه دروغ آن هـا را 
به حـق  آن هـا  می دانسـتید!  اشـرار 
دعـوت می کردنـد و شـما جـز 
ظلم و شیطنت کاری 

نداشتید!

در محضر اهل یبت؟مهع؟
 »اوباما« در قیامت چه 

می گوید؟

سوره مبارکه صاد،  آیه 62

  من ال یحضره الفقیه، 
ج 3، ص: 156

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید

            کتاب »محاوره االمام مع السفیرین« گفتگوی کاشف الغطا با سفیران انگلیس و آمریکاست.


