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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:

هنردرستخوانینماز

بهاهلشکنزدیکنشو!

گزندشجرهملعونهطاغوت

مشکلگشایمحله



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بـه  و  بـود  مسـئولیت پذیر  شـخصیتًا  رکن آبـادی  دکتـر 
از همـان دوران جوانـی کـه در  ایشـان  گفتـه دوسـتان 
یکـی از پایگاه هـای بسـیج شـهر قـم فعالیـت می کـرد، 
»مشکل گشـای« محلـه و دوسـتان انقالبی بـود. در منطق 
گفتـاری دکتـر رکن آبـادی، »بـه مـن مربـوط نیسـت« 

وجـود نداشـت.

کمـپ دیویـد عنـوان پیمانـی مشـهور اسـت کـه بـا حضـور انـور سـادات 
رئیس جمهـور وقـت مصـر و مناخیم بگیـن، نخسـت وزیر وقـت رژیـم اشـغال گر 
قـدس و جیمی کارتـر، رئیس جمهـور وقـت آمریـکا در کمپ دیویـد آمریـکا بـه 
امضـا رسـید. امضـای ایـن قـرارداد خائنانه بیـن مصر و اسـرائیل، بـدون توجه به 
خواسـته  های مشـروع ملـت فلسـطین و مصالـح امت  اسـالم انجام گرفـت و جز 
اسـتقرار اسـرائیل در سـرزمین های اشـغالی فلسـطین و تثبیـت آن به عنـوان یـک 
دژ اسـتعماری در منطقـه و ذلـت و خفـت و اسـارت مـردم مسـلمان نتیجه  ای در 

برنداشت.
راسـتی، انـور سـادات، بـا دادن دسـت دوسـتی بـه صهیونیسـم، منفـور جهان 
اسـالم شـد. غاصبـان قـدس نیز به تعهـدات خود در قبـال مصر نیز به طـور کامل 

عمل نکردند!
پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی، به دسـتور 
امـام خمینـی دولـت جمهـوری اسـالمی بـا 
دولـت مصـر قطـع رابطه کـرد. خالد اسـتانبولی 
و دوسـتان مجاهـدش، با ترور فرعـون مصر، او 

را بـه کیفـر اعمال اسالم سـتیزانه اش رسـاندند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  شهریور  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 

          کمپ دیوید؛  مذاکره برای توافق با شیطان

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش احیای مناسبت های مذهبی و ملی

مذاکرات قرارداد صلح کمپ دیوید- ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ م

احکام

عید غدیر است و زمان بستن عقد برادری!

هرچند در غیر از عید غدیر هم می توان 
این کار را انجام داد، ولی خواندن عقد 

در روز عید بهتر است.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 27   
1 3 9 5 سال 

هفته  27
1 3 9 5 سال 

ــر  ــاده، تأثی ــیار س ــای بس ــی کاره بعض
ــاد  ــاده ای در اقتص ــی فوق الع ــتقیم ول غیرمس
ــی  ــر همگان ــد، مخصوصــًا اگ ــی دارن مقاومت
ــاد  ــم ب ــن تنظی ــاًل همی ــوند. مث ــی ش و عموم
ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــی اس ــر کس ــودرو. کم ت خ
ــی  ــد، ول ــاد کن ــم ب ــن تنظی ــی در بنزی صرفه جوی
ــدر در  ــن کار چه ق ــه ای ــد ک ــا می دانن مکانیک ه
ــور  ــت. از این ج ــذار اس ــن تأثیرگ ــرف بنزی مص

ــل: ــت، مث ــاد اس ــان زی ــا دور و برم کاره
ــا دو جــداره    کــم کــردن مصــرف انــرژی ب

ــزل ــای من ــردن پنجره ه ک
  یــا صرفه جویــی در زمــان و بنزیــن بــا 

ــفید ــوط س ــن خط ــم و بی ــی منظ رانندگ
  یــا تــوان کار بیش تــر و هزینــه درمــان 

ورزش بــا  کم تــر 
ــر  ــد و تعمی ــای خری ــش هزینه ه ــا کاه   ی

ــائل ــح وس ــه داری صحی ــا نگ ــا ب کااله
  و یــا بازگشــت ســرمایه بــا تفکیــک زباله از 

ــدأ و بازیافت آن. مب
ــان  ــه اطراف م ــد ب ــاف، بای ــن اوص ــا ای ب
ــا  ــا این جــور کاره ــم ت ــری کنی ــت بیش ت دق
را بــا ریزبینی مــان کشــف کــرده و در عمــل 
ــم. آن وقــت اســت کــه برکــت از  اجــرا کنی
زمیــن و آســمان بــر ســرمان نــازل می شــود.

ریزبینی های اقتصاد مقاومتیروی سیاه زغال

در مسری هبشت
می فرمایـد:  رضـا   امـام  حضـرت 
»روز عید غدیر خـم روز تهنیت گویـی 
اسـت. بعضی از شـما بـه بعض دیگر 
تهنیـت بگویـد و هـرگاه مؤمنـی بـا 

بـرادرش برخـورد کـرد، بگوید:
 الحمدللّه الّذی جعلنا من املتمّسکین بوالیة 

أمیراملؤمنین واالمئة سالم الله علیهم.«

از دیگـر کارهـای سـفارش شـده در 
ایـن روز:

 روزه.

 غسل.

 زیـارت حضرت علـی مثاًل زیارت 

»امین اهلل«
 خواندن دعای »ندبه«.

جـا دارد تـا  می توانیـم در ایـن روز کـه 
متعلـق به همه مسـلمانان اسـت، راه و 
رسـم امیرالمؤمنین را در جامعه زنده 

ایـن  و  کنیـم 
روز را گرامـی 

بداریـم.

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. 

عقد اخوت    

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

موضوع FATF آن قدر وحشتناک است که هر کس محتوا و 
حقیقتش را می فهمد، مو به تنش سیخ می شود. این که ما به خاطر 
کنیم  تحریم  را  تحریم هایش خودمان  اخم ها و  از دشمن و  ترس 
لبنان یا حتی سپاه پاسداران  و قبول کنیم مفاخری چون حزب اهلل 
انقالب اسالمی را از خودمان برانیم، اصاًل قابل قبول نیست. آن هم 
به آن  انقالبی و غیرانقالبی  مقوله ای چون دفاعی ملی و دینی که 

می نازند و هرسال هفته ای را با نام دفاع مقدس یاد می کنند.
به هرحال این جور قول و قرارها از چشم مردم مخفی نمی ماند 
و در تاریخ ثبت خواهد شد. حاال هر چه قدر می خواهند، زشتی اش 
را به هم پاس بدهند و به این دولت یا آن دولت نسبت دهند. این ها 
چیزی نیست که با »ببخشید« و »اشتباه کردم« درست شود. سوتی های 
و  می گذرد  زمستان  است.  نبوده  کم  هم  همین جایش  تا  برجام 

زغال  روی  به  سیاهی 
خواهد ماند!

مشکل گشای محله

دکتر محمدمهدی صادقی
2 مهر ۱394- شهادت دکتر غضنفر رکن آبادی در حادثه  منا  

روز عید یادت نره!



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
  به اهل شک نزدیک نشو!

خودی های اهل بیت )10(

این کـه می گویند شـک مقدمه یقین اسـت، 
همه جـا درسـت نیسـت. خیلی  از شـک ها 
به خودی خـود یـک فاجعـه اسـت. مثـل 
مهربانـی  کـه  کنـی  شـک  تـو  این کـه 
خـوب اسـت یـا بـد! ایـن نوع شـک ها 
یـک  اسـت،  بدیهیـات  در  گویـا  کـه 
جورایـی بـوی گنـاه می دهـد. چون کـه 
انـگار طـرف می خواهد حقیقـت محض را 

الکـی زیـر سـؤال ببرد.
این طـوری می شـود کـه اهل شـک بـا اهل 
اهل بیـت  از  و  می شـوند  یکـی  معصیـت 
اهل بیتی انـد،  نـه  آن هـا  فاصلـه می گیرنـد. 
نـه به سـوی اهل بیـت حرکـت می کننـد:

كَّ َو الَْمْعِصَيَة ِف النَّاِر لَْيَس  ِمنَّا َو اَل إِلَْيَنا  إِنَّ الشَّ

همانا شک و گناه در آتش هستند. از ما 
نیستند و به سوی ما بر نمی گردند.

در هفتـه والیت که عیـد غدیر امیرالمؤمنین 
اسـت و میـالد امـام کاظـم و امـام هـادی
 فکرهـا و اعتقادات مـان را مرور کنیم. 
نکند با شـک های الکـی از اهل بیت دور 

خسـارت  کـه  شـویم 
اسـت. بزرگی 

هنر درست خوانی نماز    گزند شجره ملعونه طاغوت
ــلک  ــرام و مس ــه م ــراد ب ــیاری از اف ــذب بس ــل ج ــد عام ــر می توان هن
ــتفاده  ــن و اس ــاد گرفت ــم کاری در ی ــا ک ــم ب ــی ه ــد. گاه ــت باش اهل بی
از هنــر، عامــل دفــع خیلی هــا می شــویم. نمی گوییــم مــدام دنبــال 
یادگرفتــن همــه هنرهــا برویــم؛ نــه! ولــی حداقــل هنرهایــی را کــه در 
ــل  ــد دســت کم گرفــت؛ مث ــد، نبای ــا کمــک می کنن ــه م ــغ ب کار تبلی

ــد. تجوی
ــا  ــی زیب ــا لحن ــم راه ب ــتباه، ه ــط و اش ــدون غل ــاز را ب ــم نم ــر بتوانی اگ
ــم، خــود همیــن کار موجــب جــذب خیلی هــا  ــه جــا آوری ــا ســریع ب ام

ــدر  ــد آن ق ــی می بینی ــود. گاه می ش
ــن«  ــام جماعــت »والالضالی ام
زشــت  کــه  می کشــد  را 

می شــود!
قرائــت  هنــر  تجویــد 
بــا  را  نمــاز  اســت؛ 

درســت خوانی  و  تجویــد 
ببخشــیم. زینــت 

اکنـون قریب یک سـال از حـوادث ُمدهش منا می گـذرد که در آن، 
چنـد هـزار نفـر در روز عیـد و در لبـاس احـرام، در زیـر آفتـاب و با لب 

تشـنه، مظلومانه جـان باختند.
 حـّکام سـعودی به جـای عذرخواهـی و پشـیمانی و تعقیـب 
قضائـِی مقّصـران مسـتقیِم ایـن حادثه هول نـاک، با نهایت بی شـرمی 
و وقاحـت، حتّـی از تشـکیل هیئـت حقیقت یـاب بین الملل اسـامی 
نیز سـر بـاز زدند؛ به جـای ایسـتادن در جایگاه متّهـم، در جایـگاه مّدعی 
ایسـتادند و دشـمنِی دیریـن خـود بـا جمهـوری اسـالمی و بـا هـر پرچم 
برافراشـته  اسـالم در مقابلـه با کفـر و اسـتکبار را با خباثت و َسبُک سـرِی 

بیش تر آشـکار سـاختند.
 بـرادران و خواهـران مسـلمان! امسـال جـای حّجـاج مشـتاق و 
بااخـالص ایرانـی در مراسـم حـج خالـی اسـت، ولـی آنـان بـا قلب های 

خـود حاضـر و در کنـار حاجیـان 
از سراسـر جهـان و نگـران حـال 
آنـان هسـتند و دعـا می کنند که 
شـجره  ملعونه  طواغیـت نتوانند 

گزنـدی بـه آنان برسـانند.

شهر فرنگ
حاج شیخ علی اکبر برهان می فرمودند:

»مثــل دنیــا، مثــل شــهر فرنــگ اســت، بچــه کــه بودیــم ســنّار می دادیم 
و یــک دقیقــه نــگاه می کردیــم، در آن یــک دقیقــه تصاویــر زیبایــی نشــان 
ــی زد  ــی داد و صــدا م ــح م ــای آن را توضی ــش هــم صحنه ه ــی داد، صاحب م
اینجــا پایتخــت ترکیــه اســت، اینجــا فــالن مــکان اســت، ناگهان یــک چیزی 
ــا  ــت اینج ــش می گف ــت صاحب ــد. آن وق ــک می ش ــه تاری ــاد و صحن می افت

شــهر ظلمــات اســت و تمــام می شــد و جــز چنــد لحظــه 
خوشی کاذب چیزی گیرمان نمی آمد.

 مبــادا در ایــن دنیــا هــم چشــم بــه تصاویــر زیبای 
ــهر  ــه ش ــک دفع ــد و ی ــل کن ــو را غاف ــا، ت دنی

ظلمــات کــه مــرگ اســت بــه ســراغ تــو بیاید 
و تو دست خالی دنیا را ترک کنی.«

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1395/06/12

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 موضوعــات:والدت پیشــوای دهــم حضــرت امــام علی النقــی 
الهــادی در مدینــه، درگذشــت شــاعر معاصــر اســتاد محمدحســین بهجــت تبریــزی )شــهریار(، عیــد 
ســعید غدیــر خــم و انتخــاب  امیرالمؤمنیــن  امــام  علــی بــه  جانشــینی پیامبــر اســالم، فاجعــه ازدحــام 
حجــاج در منــا و کشــته شــدن ۴۶۴ ایرانــی از جملــه دکتــر غضنفــر رکن آبــادی قــرار گرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته:
FATF خودتحریمی ایران با توافق

چـرا  کـه  دیـن  اکمـال  آیـه  سـر  اسـت  دعوایـی 
حـرام  و  حـال  خوردنی هـای  احـکام  از  بعـد 
آمـده اسـت. یکـی می گویـد جـای آیـه عـوض 
دیـن  اصـًا  می گویـد  دیگـری  و  اسـت  شـده 
وقتـی کامل شـد که احکام شـکار آمـد. هر دو 

می کننـد! اشـتباه 
کـه  کامـل شـد  کـه دیـن وقتـی  همـه می داننـد 
نعمـت والیـت آمـد. والیـت ولی اهلل االعظـم، 
بـه  را  دیـن  غدیـر  روز  در  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
کمـال رسـانید و اینـک بـا ایـن نعمـت اسـت 
کـه همـه احکام دینی به بلوغ خود می رسـند:

الَْيْوَم يَِئَس الَّذيَن کََفُروا ِمْن ديِنکُْم 

َفال تَْخَشْوُهْم َو اْخَشْوِن

الَْيْوَم أَکَْملُْت لَکُْم ديَنکُْم َو أَْتَْمُت َعلَْيکُْم نِْعَمتي  َو 

رَضيُت لَکُُم اْلِْسالَم ديناً 

امـروز کسـانی کـه کافـر شـده اند، از ضربه زدن 
آنـان  از  پـس  شـده اند.  ناامیـد  شـما  دیـن  بـه 

نترسـید و از مـن بترسـید.
و  کامـل سـاختم  بـراى شـما  را  امـروز دینتـان 
کـردم و اسـام را آییـن  نعمتـم را بـر شـما تمـام 

پسـندیدم. شـما 
گرفـت، باقـی  کـه ایـن نعمـت را  کـس  پـس هـر 
اعمـال و احکامـش و ازجملـه خوردنی هایـش 
 نگرفت، امیدی 

ً
پاک و درست است و اگر عمدا

به باقی اش نیست.

در محضر اهل یبت؟مهع؟

عیون أخبار الرضا علیه 
السالم، ج 2، ص: 7۱

جای درست آیه غدیر

سوره مبارکه مائده
 آیه4 
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 النص، ص: 259

راوی: آیت اهلل مجتهدی
15 ذی الحجه - وفات آیت اهلل »شیخ علی اکبر برهان« در سفر حج

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون 
عکـس بگیــــریـــد

 و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی 
مســـــجد بـــــه 

@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.


