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روزه دریچه ای به عالم معنا
د �ی وا�ن �ن ا�ن �ب ل ارن ماه رم�ن �ب �ق

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

یک دنیا غفلت!

در جست وجوی رخ ماهش!

در خرید کاالی ایرانی تعصب داشته باشیم

در جست وجوی رخ ماهش!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

یـک روز رفتـه بـود بـرای تعویض روغن، وقتی برگشـت گفـت: »به مغـازه دار گفتم 
بـرای من روغن مـارک ایرانـی بریز.«

مغازه دار گفت: »روغن ایرانی ماشینت رو داغون می کنه.«

 منـم در جوابـش گفتـم: »این قدر هم که میگـن کاالی ایرانی بی کیفیت نیسـت. بذار 
ماشـین مـن داغون بشـه ولی حداقل جوون هـای ایرانی برن سـرکار.«

مغـازه دار که تحت تأثیـر قرارگرفته بود گفت: 
»از ایـن به بعد به مشـتری هایم پیشـنهاد 

از  خارجـی  مـارک  به جـای  می کنـم 
مـارک ایرانی اسـتفاده کنند.«

شـاید برایتـان جالـب باشـد کـه از زمان هخامنشـیان تـا حدود 47 سـال پیش 
بحریـن جزئـی از خـاک ایران بـود؛ کشـوری کـه دارای منابع نفتـی و موقعیت 
ویـژه ای در خاورمیانـه اسـت، در سـال های نه چندان دور اسـتانی از اسـتان های 
ایـران بـود! اما محمدرضا شـاه با حاتم بخشـی پاره تـن ایـران را از آن جدا کرد. 
قضیـه از ایـن قـرار بـود کـه انگلیس، بـه دلیل نفـوذ در بحریـن و منافـع فراوانی 
کـه نصیبـش شـده بود، خواهـان اسـتقالل بحرین بود تـا اهداف اسـتعماری خود 
را در منطقـه ادامـه دهـد. شـاه ابتدا به شـدت مخالـف جدایی بحرین بـود، اما بعد 
از مذاکراتی بین امریکا، انگلیس، عربسـتان و ایران ورق برگشـت. شـاه در برابر 
تثبیـت حاکمیـت ایـران بـر جزایر سـه گانه کـه جزئـی از ایران بـود، بحرین 

را به انگلیسـی ها بخشـید )!( و سـازمان ملل 
بـا نظرسـنجی صـوری آن را مشـروعیت 
بخشـید. جالب بـود که شـاه وقیحانه این 
اقـدام را بـه عنوان یـک پیـروزی ملی در 

جامعـه مطرح کـرده بود.
هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  اردیبهشت   1397

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 

آیا می دانید تا 50 سال پیش بحرین جزئی از ایران بود؟

آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش روزه

22 اردیبهشت، جدایی بحرین از ایران با تصویب سازمان ملل متحد )۱۳۴۹ ش(

منبع: افسران
راوی: همسر شهید

شهید مدافع حریم اهل بیت
حجت باقری

احکام
آخر شعبانی، دوربینش را روی دوشش گذاشته و به بلندای کوهی می رود تا ماه را پیدا کند. 

هرچند استهالل عملی مستحب است، ثابت شدن اول ماه، چهار راه دیگر هم دارد:
۱. حکم حاکم

2. گذشت سی روز )از ماه قمری قبل(
۳. شهرتی که مفید علم باشد. 

۴m. شهادت دو فرد عادل  a s j e d n a m a . i r

هفته 08   
1 3 9 7 سال 

هفته   08
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

هرچنـد پیـروزی در جنگ جهانـی دوم 
سـکوی پرشـی بـرای کشـور فرانسـه فراهـم 
نمـود، در جریـان همیـن جنـگ، ایـن کشـور 
به شـدت تخریب شد و اقتصاد آن در وضعیت 
فالکت بـاری قـرار گرفـت. مردم فرانسـه در 
اقتصـادی،  شـرایط  درک  بـا  کوتاه مـدت 
زمـان بیشـتری را صـرف کار می کردنـد تا 

چـرخ اقتصادشـان سـریع تر بچرخد.

فرانسـوی ها با دانش بنیان کـردن اقتصاد 
خـود و تأکیـد بر تقویت صـادرات و نیز ایجاد 
ارزش افـزوده باالتر از طریق ارتقای بهره وری، 
عمـده شـرایط الزم بـرای تبدیل شـدن به یک 
قدرت اقتصـادی در عرصه بین المللی را ایجاد 

و حفـظ کرده اند.

پنجاه درصد از مردم فرانسـه حاضرند 
برای اینکه کاالهای سـاخت کشور خودشان 
را بخرنـد، حـدود پنـج تـا ده درصـد پول 
بیشـتری بپردازند! در حالی کـه کاالهای تولید 
شـده در فرانسـه بین 15 تا 20 درصد گران تر از 
کاالهای مشـابه چینی است، کاالهای فرانسوی 
مشـتری دارد و مـردم فرانسـه می داننـد بـرای 
حفظ اشتغال در کشورشان باید از تولیدات ملی 

خود حمایت کنند.

در مسری هبشت

اکنون در آستانه شهر اهلل و مقام ضیافت 
اهلل هستیم و من خود اقرار دارم که الیق 
این ضیافت نیستم. شهر شعبان المعظم 
که شهر امامان است، در شرف گذشتن 
و ما خود را نتوانستیم مهیا کنیم برای 
شهر اهلل. دعاها را گاهی با لقلقه لسان 

خواندم و از آن ها چیزی حاصل نشد. در 
این آخر شهر عرض می کنم:
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از مـاه  اگـر در آن قسـمت  خدایـا 
شـعبان که گذشـته ما را نیامرزیده ای، 

در آن قسـمت کـه از ایـن مـاه
 مانده بیامرزمان

از رحمت حق تعالی مأیوس نیستم و 
مباش، در دنیا ]مباد[ روزی که گناهان به 

آنجا رسد که از رحمت حق
 مأیوس شویم.

۱( دعای آخر ماه شعبان
 )صحیفه امام، ج 20، ص 25۳(

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. 

در جست وجوی رخ ماهش!

اقتصاد مقاومیت

وقتی رئیس جمهور در اینستاگرام خود نوشت: »اگر در عالی ترین سطح 
نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده، 
باید مردم به طور شفاف در جریان چنین تصمیمی قرار بگیرند.« بی بی سی فارسی 
تیتر زد: »روحانی: اگر آیت اهلل خامنه ای تصمیم به مسدود کردن تلگرام گرفته، 

باید به مردم ایران گفته شود.« 

جالب است که رئیس جمهور می خواهد با شعار آزادی خود را محبوب 
کند و این بار حاضر شده دوگانه »رئیس جمهور مردمی؛ رهبر غیرمردمی« راه 
بیندازد. انگار خبر ندارد مردمی که همه از فیلتر شدن تلگرام ناراضی اند، حق را 

به چه کسی می دهند.

مردم پیام رسان بی نقص می خواهند و این وظیفه دولت است که این کار 
را انجام دهد. دولت بازوی اجرایی والیت است که اگر کارش را درست انجام 

ندهد، نارضایتی باال می گیرد. حاال دولتی که در مسکن و اقتصاد و 
ده ها شعار بزرگ خود نتوانسته رضایت مردمی ایجاد کند، باز هم 
می خواهد با حمایت از محصول خارجی برای خود آبرو بخرد و 

مردم این را دوست ندارند.

نکند دوباره قرار است 
این  با  که  بیفتد  اتفاقی 

حاشیـه ها می خواهند 
را  مـردم  حـواس 

پرت کنند؟

اگر تا اآلن پاک نشدی، حداقل جوون ایرانی میره سر کار
هنوز وقت هست

حمایت از کاالی وطنی در کشورهای دیگر)4(

 تقویت »تولید ملی«، عنصر 
اصلی پیشرفت فرانسه
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

رئیس جمهور مردمی؛ رهبر غیرمردمی!



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

اساسًا برنامه ماه مبارک رمضان برنامه انسان سازی است که انسان های 
معیوب در این ماه خود را تبدیل به انسان های سالم و انسان های سالم خود 
را تبدیل به انسان های کامل کنند. برنامه ماه مبارک رمضان برنامه تزکیه نفس 
است، برنامه اصالح معایب و رفع نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و 
اراده بر شهوات نفسانی است، برنامه دعاست، برنامه پرستش حق است، برنامه 
پرواز به سوی خداست، برنامه ترقی دادن روح است، برنامه رقاء دادن روح 

انسان  و  بیاید  مبارک  ماه  که  باشد  بنا  اگر  است. 
سی روز گرسنگی و تشنگی و بی خوابی 

بکشد و مثاًل شب ها تا دیروقت 
بیدار باشد و به این مجلس و 
هم  بعد  و  برود  مجلس  آن 
عید فطر بیاید و با روز آخر 

شعبان یک ذره هم فرق نکرده 
باشد، چنین روزه ای برای 

انسان اثر ندارد.

محصـوالت داخلـی را مـردم مصـرف کننـد؛ نرونـد دنبال این نشـانه ها. 
حـاال ُمد شـده اسـت بگوینـد »بَِرند« اسـت، بَِرنـد فالن؛ بَِرند چیسـت! 
بروید سـراغ مصـرف تولیدات داخلـی. آن چیزهایی که مشـابه داخلی 
دارد، متعّصبانـه و بـا تعّصِب تمـام، مّلت ایران، خارجـِی آن را مصرف 
نکننـد. ایـن را مـن فقـط برای یک عـده  خـاص نمی گویم؛ خـب بله وقتی 
مـا می گوییـم، یـک عـده متدینین فـوراً گوش می کننـد حـرف را، پیغام هم 

می دهنـد فـالن چیـز را کـه خارجـی 
اسـت بخریـم؟ فـالن چیـز را نخریـم؟ 
مـن فقـط بـرای متدینیـن و افـرادی کـه 
بـرای حـرف ما حجیت شـرعی قائل اند، 
ایـن را نمی گویـم؛ مـن این حـرف را 
بـرای هرکسـی می گویم که بـه ایران 
عالقه منـد اسـت، بـه آینـده کشـور 
عالقه منـد اسـت، بـه فکـر بچه های 
خـودش اسـت که بناسـت فـردا در 

این کشـور زندگـی کنند.

در قاب صتویر

در خرید کاالی ایرانی تعصب داشته باشیم

 )امام خامنه ای، 1393/11/29(

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

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــزرگ  ـــرزای ب ـــوای »می ـــاز تنباكـــو به واســـطه فشـــار ناشـــی از فت ـــا موضــــوع: لغـــو امتی پوســـترهایی ب
ـــه  ـــارح نهج البالغ ـــم و ش ـــالم« مترج ـــض االس ـــی فی ـــید علی نق ـــی »س ـــم ربان ـــت عال ـــیرازی«، رحل ش
ـــي  ـــدي اله ـــم »مه ـــر، حكی ـــف معاص ـــق و مؤل ـــوار و محق ـــم بزرگ ـــال عال ـــجادیه، ارتح ـــه س و صحیف
ـــت اســـرائیل  ـــالم موجودی ـــی و اع قمشـــه اي«، اشـــغال ســـرزمین فلســـطین توســـط صهیونیســـم جهان
موســـوم بـــه »یـــوم النكبـــه«، روز بزرگداشـــت فردوســـی، رحلـــت فقیـــه عالی قـــدر آیـــت اهلل 
ـــابوری   ـــام نیش ـــم خی ـــت حكی ـــان، روز بزرگداش ـــارک رمض ـــاه مب ـــاز م ـــت«، آغ ـــی بهج »محمدتق

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

می گوید: اگر همسرم مثل فاطمه زهرا 
باشد، من هم مثل علی خواهم شد. خانم 

هم دقیقا همین حرف را می زند!

اوال ایمان افراد نسبی است و هیچ دو 
نفری مساوی نیستند که بخواهند ایمان های 
مساوی داشته باشند. پس قرار نیست اگر به 
حد امیرالمومنین و حضرت زهرا نرسیدیم 

زندگی مطلو نداشته باشیم.

ثانیا این موضوع از زاویه مرد با زن 
فرق دارد. امیرالمومنین همسران دیگری 
که در سطح فاطمه زهرا نبودند داشتند؛ 

چنانکه سایر اهل بیت این گونه بودند. اما 
برای حضرت زهرا اگر امیرالمومنین نبود، 

ازدواجی صورت نمی گرفت:
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اگر خدا فاطمه را برای علی خلق نکرده 
بود، روی زمین هیچ کفوی 
برای همسری فاطمه وجود 

نداشت.

شاید به این دلیل 
حضرت معصومه

 ازدواج 
نکردند...

کاریکاتور این هفته:

پدافند دولت 
در جنگ 
اقتصادی!

هر چه خواستی دیدی، هر چه خواستی 
گفتی، هر چه خواستی کردی... ریشه همه اش 
هم این بود که از قیامت غافل بودی. همان 
قیامتی که حرفش را می زدی ولی در واقع 
باورش نکرده بودی. هر چه حقیقت به تو 
رسید تو بیشتر پشت کردی و هر بار پرده 

غلفت را روی پرده دیگر قرار دادی. وای از 
روزی که این پرده ها ناگهان دریده شود و 
چشمان کور تو ناگهان تیزبین شوند...  

لََقْد کُْنَت يف  َغْفلٍَة ِمْن هذا َفکََشْفنا َعْنَک 

ِغطاءََک َفَبَصَُک الَْيْوَم َحديٌد 

خدا در آن صحنه به او می گوید: به راستی 
تو از این حقیقت که امروز به عیان آن 

را می بینی غافل بودی و ما پرده ای را که 
حقیقت را بر تو پوشانده بود کنار زدیم و 

امروز دیده تو تیزبین است.

حاال تو با »قرین« خودت که در دنیا 
همراهت بود و نوکری اش را می کردی 
درگیر خواهی شد. به راستی چه کسی 

پیروز میدان است؟

در محضر اهل یبت
یک دنیا غفلت!

 
برنامه انسان سازی

منبع: مرکز تنظیم و نشر آثار 
آیت اهلل العظمی بهجت

آیت اهلل محمدتقی بهجت

به پای تواضع

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

چرا حضرت معصومه ازدواج نکردند؟
خانواده مقاومتی )41(

  سوره ق، آیه 22

کتاب انسان کامل، ص 30-28

  وسائل الشیعه، ج20، ص 74

مجلس ختم تمام شـد و آقا با ذکر صلواتی از جایشـان برخاسـت و عصا 
در دسـت، از میـان مردمـی کـه بـرای عـرض ارادت بـه سـویش می آمدند، 
به طـرف در خروجـی حرکـت کـرد. آقـا بـا لبخند متینـش به آرامـی جواب 
سـالم همه را می داد. به در خروجی رسـیدیم. لحظه ای از آقا جدا شـدم و 
نعلین کهنه و زرد ایشـان را از جاکفشـی برداشـتم و خم شـدم و جلوی 

پای ایشـان جفـت کردم.

سـر بلند کردم و دیدم کـه آقا چهره اش برافروخته 
شـده اسـت و بـا تعجـب بـه مـن نـگاه 

می کنـد: »از ایـن کارها نداشـتیم!«


