شیادیاران

رفیق شهید

حال و هوای عجیبی داشت.
میگفـــت« :همنا َممـــه .خیلی دوســـتش دارم .اگر قبولم کنـــه ،باهاش
رفیقم .خدا کنـــه اونم منـــو بهعنوان رفیـــق بپذیره».
میگفـت :هـر وقـت کـه بتونـم ،پنجشـنبهها میرم سـر
مزارش.
شـاید دهبـاری از قـم آمـده بـود تهـران؛
بهشـت زهـرا سلاماهللعلیها سـر مزار شـهید
«مصطفـی کاظـمزاده»
منبع :سایت خبرگزاری مشرق
شهید مدافع حرم تیپ فاطمیون سید مصطفی موسوی

ایام ویژه

امضای قرارداد صلح ویتنام پس از شكست آمریکا از این كشور ( 27ژانویه  1973م)

اولین شکست آمریکا

امریـكا در دهـه (1950م) مداخلـه در امـور منطقه هند و چیـن را آغاز كرد و مانع
اجـرای توافقهـای بینالمللـی درباره وحدت ویتنام شـمالی و جنوبی میشـد.
كنـ ْ
ویت ُ
ـگ
در اوایــل دهــه 1960م ،عملیــات چریكهــای كمونیســت كــه بــه ْ
شــهرت داشــتند ،افزایــش یافــت و دولــت ویتنــام جنوبــی بــرای مبــارزه بــا ایــن
چریكهــای كمونیســت ،از امریــكا اســتمداد كــرد و جنــگ آغــاز شــد؛ جنگــی
کــه قریــب بــه  9ســال بــه طــول انجامیــد؛ جنگــی کــه در آن آمریــکا بــا بمبــاران
وســیع کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم بیســابقه بــود ،مــردم را بــه خــاک و خــون
کشــید .امــا مــردم ویتنــام شــمالی مقاومــت
کردنــد و ســرانجام آمریــکا را بــا تمــام
پشــتیبانهایی کــه داشــت بهزانــو
درآورد و آمریــکا بــه شــکل خفتباری
و بــا صــرف هزینههــای زیــاد ولــی
بیثمــر ،از ویتنــام خــارج شــد.
ایــن اولیــن جنگــی بــود كــه امریــكا
در آن شكســت خــورد.
احکام

در مسری هبشت
ش

دعای مطالعه

دقــت کردهایــد بعضــی مواقــع کــه
شــروع بــه مطالعــه میکنیــد ،ذهنتــان
شــروع بــه خیالپــردازی میکنــد؟!
خــوب اســت کــه در ابتــدای مطالعــه،
ایــن دعــا را بخوانیــد تــا هــم ایــن
مشــکل حــل شــود و هــم مطالعهتــان
برکــت بیشــتری بگیــرد.

ــم اَ ْخ ِر ْجنــى ِمــ ْن ُظل ِ
ــم َو
ُــات الْ َو ْه ِ
اَللّ ُه َّ
ــح َعلَ ْینــا
اَكْ ِر ْمنــى ِب ُنــو ِر الْ َف ْه ِ
ــم ا ْف َت ْ
ــم اَللّ ُه َّ
ْــر َعلَ ْینــا َخزائِــ َن
اَبْ َ
ــواب َر ْح َم ِتــكَ َوان ُ ْ
ُعلُو ِمكَ ِب َر ْح َم ِتكَ یا اَ ْر َح َم ال ّرا ِحمی َن
خدایــا مــرا بیــرون آور از تاریكیهــای
وهــم ،و بــه نــور فهــم گرامــیام بــدار،
خدایــا درهــاى رحمتــت را بــه روى مــا
بگشــا ،و خزانههــای علومــت را بــر مــا
بازکــن!
به مهربانیات ،اى مهربانترین مهربانان!
مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید
تا همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a re M a h a l l e. i r:

915 ***7734

سالم.هفته نامه شما بسيار عالي است و براي تمامي
بسيجيان و حلقه هاي خود تكثير ميكنم.باتشكر

 45

هفته

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

در این شماره میخوانید:

 45

هفته
سال 1 3 9 5

ذرهبین خدا
خیار مجلس
امید جانهای خسته
رفیق شهید
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سرمقاله

گروکشیهای دولت و بقیه!

آیا این انتـظار عجیبی است کــه از کــسانی کــه بیتالمال
را به آنها امانت دادهایـم ،بخواهیـم دخــل و خــرجهایشـان
را به صاحبـان آن مـال اعالم کنند؟ خب این معنای ساده «شفافیت»
است! دیگر این قدر داد و فریاد و گروکشی ندارد!
این وظیفه همه نهادهای مسئول است ،چرا که همگی هر چه
دارند نه از جیب خودشان ،که از جیب ملت است و جز در موارد امنیتی
و سری ،حق ندارند از مردم مخفی کنند .در این دودوتا چهارتای ساده،
مشکل چیست که همه چیز را به هم پاس میدهند و انجام وظیفه خود
را مشروط به کار دیگری میکنند؟
دولت حق ندارد قوه قضائیه را تحت فشار بگذارد و با کارهای
تبلیغاتی در بزرگترین نهاد قضایی شک و
شبهه وارد کند .اگر نمیدانند ،به آنها
بگویید که اگرچه رئیسجمهور
جایگــاه محترمـی دارد ،قـوه
مجریه تحت نظارت قوه
قضائیه است و نمیتوند از
این اصل شرعی و عقلی
فرار کند!

سال 1 3 9 5

اول :آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند ،و این خیار را خیار مجلس مىگویند.


خیار مجلس

مشتری جنسی را خریده ،ولی قبل از بیرون رفتن از
مغازه پشیمان میشود.
در این صورت مشتری حق فسخ دارد و فروشنده
باید جنس را پس گرفته و مبلغ را بازگرداند.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول بهمن 1395

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

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

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :
masjednama.ir

آغازی بر یك پایان

آشنایی با انقالب اسالمی

		
مؤلف :سید مرتضی آوینی
قطع رقعی		

نرش واحه ،چاپ 1390
 182صفحه 12000 ،تومان.

اقتصاد مقاومیت

کارمندی به سبک اقتصاد مقاومتی
اگر وسـائل خودش بود ،مثل چشـمانش
از آنهـا مراقبـت میکـرد ،ولـی حـاال کـه مال
اداره اسـت ،هیـچ اهمیتـی برایـش نـدارد .از
هـدر دادن کاغـذ و دسـتمال کاغـذی گرفته تا
اسـراف در برق ،آب و گاز .اسـتفاده شـخصی
از امـوال عمومـی هـم کـه دیگـر عادی شـده.
نحـوه کار کردنش هـم چنگی بـه دل نمیزند.
یـا دارد در اینترنـت و تلگرام پرسـه میزند ،یا
بـا دیگـر کارمنـدان ،گپ.

تعجبـی نـدارد کـه میانگــــین کــــار
مفیــــد هـر کارمنـد ایرانـی در هفته میشـود
کمتـر از  7سـاعت! 1با این شـیوه کار کردن،
بیشـتر درآمدهـای کشـور صـرف امـور
جـاری شـده و واردات از صادرات سـبقت
میگیـرد و آن وقـت بـا تحریـم دشـمن،
کشـور بـه خـاک سـیاه مینشـیند.

کارمنـدان ،امنیـت شـغلی بـاال و درآمـد
ثابـت دارند و ایـن اتفاق فرصـت را در اختیار
شـیطان قـرار میدهـد تـا آنهـا را بـه سـمت
تنبـلی و کسـب
ر و ز یحـــر ا م
سـوق دهد .باید
مراقـب بود.
منبع آمار:

فرهنگ نیوز

در محضر قرآن

اما اگـر بدانیم که بزرگترین مشـکالت
عالـم را پیامبـر اعظم داشـتهاند و در
مقابـل هـم زیباتریـن صبرها از ایشـان
اسـت ،کمی به خودمان میآییـم .خدا راه
صبـر را اینگونـه میفرمایـد:
َو ْاص ِ ْب لِ ُحک ِْم َر ِّبکَ َفإِنَّکَ ِبأَ ْع ُی ِننا َو َس ِّب ْح
ِب َح ْم ِد َربِّکَ حی َن تَقُو ُم
مقرر داشـته
بر حکمـی که پروردگارت ّ
اسـت شـکیبا بـاش؛ تـو قطع ًا زیـر نظر
مایـی ،و آنـگاه کـه بـه پـا میخیـزی،
همـراه بـا سـتایش پـروردگارت او را
تسـبیح گوی.
یعنـی کافـی اسـت کـه خـودت را
زیـر ذرهبیـن خـدا ببینـی .آن وقـت
هـر مشـکلی حـل میشـود مخصوصـ ًا
اگـر خدایـی باشـد!
داسـتان کربلا را
کـه به یـاد داری...

سوره طور ،آیه ۴۸

بهترین رفیق

ذرهبین خدا

ظاهـرش سـاده اسـت کـه دیگـری را بـه
صبـر دعـوت کنـی ،در حالـی کـه خـوب
میدانـی اگـر تـو هـم جـای او بـودی،
نمیتوانسـتی صبـور باشـی .علتـش هـم
ً
اصلا کار سـادهای
ایـن اسـت کـه صبـر
نیسـت! خیلیهامـان ادا درمیآوریـم،
ً
اصلا اهل
درحالـی کـه در بزنگاهـش
صبر نیسـتیم.

مسجدهبرت

رفیق ،اگر رفیق است ،همه راه را با ما همراهی میکند؛ حتی اگر راه
خیلی طوالنی باشد؛ حتی اگر راه ما در این دنیا تمام نشود و به آخرت و
قیامت پیوند بخورد.

همین رفیق شفیق است که نقطهبهنقطه زندگی را با تو همراهی میکند،
از همان لحظه آشنایی با او .حتی اگر قصد سفر به دنیای آخرت کردید،
اوست که تو را مهیا میکند؛ اوست که کفنودفنات را انجام میدهد .امام
جماعت مسجد حکم همان بهترین رفیق را برای اهالی محل دارد؛ هم
در گرفتاریهای زندگی دنیا و هم زمانی که افراد راهی آن سرای باقی
میشوند.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir
پوسترهایی با موضوع :آغاز هفته هاللاحمر قرارگرفته است.

کالم والیت

( )1اما م خامنهای)1393/10/14 ،
( )2اما م خامنهای)1368/06/29 ،

امید جانهای خسته

جمعیـت هاللاحمـر بـا اهـداف واالی بازآفرینی روحیـه اعتمادبهنفس
و امیـد و آرامشبخشـیدن به جانهای خسـته از حوادث طبیعـی ،و فراهم
کـردن وسـایل آسـایش بـرای تنهـای رنجـور ،فـارغ از مرزبندیهـای
جغرافیایـی ،دینـی ،قومی و نژادی تأسیسشـده اسـت و منطبـق بر تعالیم
و دسـتورهای دیـن مبیـن اسلام
1
است.
ایــن ســازمانهای امدادگــر
 ماننــد هاللاحمــر و بنیــادشــهید  -خدمــات ارزنــده
خــود را نســبت بــه کســانی
کــه در حقیقــت ُگلهــای
سرســبد جامعــ ه مــا هســتند،
بــه بهتریــن وجــه ادامــه بدهنــد
و خاطــره شــهدای گرانقــدر را،
در فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری و
2
تبلیغــی حفــظ کننــد.

برای آرامشخاطر مردم

بیمعرفتانپرادعا

خودیهای اهلبیت ()26
ادعا ادعا ادعا! از قرآن میگویی ،میگوید
اهلبیت! از والیت فقیه میگویی ،میگوید
اهلبیت! از اهلبیت میگویی ،میگوید :نه،
اهلبیت آنطور که ما میگوییم! آن وقت
آنقدر غلو میکند که خود اهلبیت بدشان
میآید و میگویند:

َق ْو ٌم یَقُولُونَ ِفی َنا َما َل نَقُولُهُ ِفی أَنْف ُِس َنا
َفلَ ْی َس أُولَ ِئ َك ِم َّنا َو ل َْس َنا ِم ْن ُهم

امـام صـادق  :مردمـى كـه دربـاره
مـا آنچـه دربـاره خـود نمیگوییـم،
میگوینـد ،اینهـا از مـا نیسـتند و ما از
آنهـا نیسـتیم.

حکایت خوبان

در هنـــگام بمباران قم توســـط رژیم عـــراق که بســـیاری از مردم
به خارج از شـــهر و بـــه پناهگاههـــای امن میرفتنـــد ،در قم ماند
و بااینکـــه به دلیل کســـالت همیشـــه فاصله بین منـــزل تا صحن
حضرت معصومه را بـــرای اقامه نماز
جماعت با ماشـــین طـــی میکرد ،در
آن روزهـــا و شـــبهای بمباران،
این مســـیر را پیـــاده میرفت.
هنگامیکه از ایشـــان میپرســـیدند
«چـــرا پیاده میرویـــد؟» در جواب
میگفـــت« :میخواهـــم مردم مرا
مشـــاهده کنند و آرامشخاطر
پیـــدا کننـــد و اندکی
خیالشـــان آسوده
شو د » .
منبع :سایت سیره علما
آیتاهلل مرعشی نجفی

درمحضراهلیبت(ع)

بایـد حـد و اندازهها را درسـت بشناسـیم
وگرنـه بـه بیراهـه میرویم.خیلی بد اسـت
کـه چون طبل توخالـی ،فقـط دم از اهلبیت
بزنیـم و واقعـ ًا اهلبیتـی نشـویم .راهش این
اسـت که بـه جـای پرحرفی ،سـعی کنیم
آن بزرگـواران را الگـوی خـود کنیم و در
زندگی پیروشـان باشیم.

الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج ،2ص75 :

کاریکاتور این
هفته:
اختالف ٩میلیارد
دالری در اعالم
قیمت هواپیمای
ایرباس بین
ایران و فرانسه !

