
 مؤلف: سید مرتضی آوینی    نرش واحه، چاپ 1390
  قطع رقعی      182 صفحه،  12000 تومان.

آغازی بر یك پایان
       آشنایی با انقالب اسالمی

سرمقاله

شش

  منبع آمار: 
فرهنگ نیوز

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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ذرهبینخدا

خیارمجلس

امیدجانهایخسته

رفیقشهید

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

حال و هوای عجیبی داشت. 
می گفـــت: »هم ناَممـــه. خیلی دوســـتش دارم. اگر قبولم کنـــه، باهاش 

بپذیره.« رفیـــق  به عنوان  منـــو  اونم  رفیقم. خدا کنـــه 

می گفـت: هـر وقـت کـه بتونـم، پنجشـنبه ها می رم سـر 
مزارش.

شـاید ده بـاری از قـم آمـده بـود تهـران؛ 
بهشـت زهـرا سـام اهلل علیها سـر مزار شـهید 

»مصطفـی کاظـم زاده«

امریـكا در دهـه )1950م( مداخلـه در امـور منطقه هند و چیـن را آغاز کرد و مانع 
اجـرای توافق هـای بین المللـی درباره وحدت ویتنام شـمالی و جنوبی می شـد.

ــه ویْت ُکنــْگ  در اوایــل دهــه 1960م، عملیــات چریك هــای کمونیســت کــه ب
شــهرت داشــتند، افزایــش یافــت و دولــت ویتنــام جنوبــی بــرای مبــارزه بــا ایــن 
ــكا اســتمداد کــرد و جنــگ آغــاز شــد؛ جنگــی  چریك هــای کمونیســت، از امری
کــه قریــب بــه 9 ســال بــه طــول انجامیــد؛ جنگــی کــه در آن آمریــكا بــا بمبــاران 
وســیع کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم بی ســابقه بــود، مــردم را بــه خــاک و خــون 

ــت  ــمالی مقاوم ــام ش ــردم ویتن ــا م ــید. ام کش
کردنــد و ســرانجام آمریــکا را بــا تمــام 
پشــتیبان هایی کــه داشــت به زانــو 
درآورد و آمریــکا بــه شــکل خفت باری 

ــی  ــاد ول ــا صــرف هزینه هــای زی و ب
بی ثمــر، از ویتنــام خــارج شــد. 
ایــن اولیــن جنگــی بــود کــه امریــکا 

در آن شکســت خــورد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول بهمن   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 

اولین شکست آمریکا

اول:آنكهازمجلسمعاملهمتفرقنشدهباشند،واینخیارراخیارمجلسمىگویند.


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

احکام
مشتری جنسی را خریده، ولی قبل از بیرون رفتن از 

مغازه پشیمان می شود.

 در این صورت مشتری حق فسخ دارد و فروشنده 
باید جنس را پس گرفته و مبلغ را بازگرداند.

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

هفته 45   
1 3 9 5 سال 

هفته  45
1 3 9 5 سال 

اگر وسـائل خودش بود، مثل چشـمانش 
از آن هـا مراقبـت می کـرد، 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 نمی زند. 
یـا دارد در اینترنـت و تلگرام پرسـه می زند، یا 

بـا دیگـر کارمنـدان، گپ.
تعجبـی نـدارد کـه میانگــــین کــــار 
مفیــــد هـر کارمنـد ایرانـی در هفته می شـود 
کمتـر از 7 سـاعت!1 با این شـیوه کار کردن، 
امـور  صـرف  کشـور  درآمدهـای  بیشـتر 
جـاری شـده و واردات از صادرات سـبقت 
تحریـم دشـمن،  بـا  آن وقـت  می گیـرد و 

کشـور بـه خـاک سـیاه می نشـیند.
کارمنـدان، امنیـت شـغلی بـاال و درآمـد 
ثابـت دارند و ایـن اتفاق فرصـت را در اختیار 
شـیطان قـرار می دهـد تـا آن هـا را بـه سـمت 

تنبـلی و کسـب 
م  ا روزی حـــر
باید  سـوق دهد. 

بود. مراقـب 

گروکشی های دولت و بقیه!
کارمندی به سبک اقتصاد مقاومتی

در مسری هبشت
دقــت کرده ایــد بعضــی مواقــع کــه 
ــان  ــد، ذهن ت ــه می کنی ــه مطالع ــروع ب ش
شــروع بــه خیال پــردازی می کنــد؟!

ــه ،  ــدای مطالع ــه در ابت ــت ک ــوب اس خ
ایــن دعــا را بخوانیــد تــا هــم ایــن 
ــان  ــم مطالعه ت ــود و ه ــل ش ــكل ح مش

ــرد. ــتری بگی ــت بیش برک
َو  الَْوْهــِم  ُظلُــامِت  ِمــْن  اَْخرِْجنــى  اَللُّهــمَّ 

اَكْرِْمنــى ِبُنــوِر الَْفْهــِم اَللُّهــمَّ اْفَتــْح َعلَْینــا 

َخزائِــَن َعلَْینــا  َوانْــرُشْ  َرْحَمِتــَك  اَبْــواَب 

 ُعلُوِمَك ِبرَْحَمِتَك یا اَْرَحَم الرّاِحمیَن

ــای  ــرون آور از تاریكی ه ــرا بی ــا م خدای
ــدار،  ــی ام ب ــم گرام ــور فه ــه ن ــم، و ب وه
ــا  ــه روی م ــت را ب ــا درهــای رحمت خدای
ــا  ــر م ــت را ب ــای علوم بگشــا، و خزانه ه

ــن! بازک
به مهربانی ات، ای مهربان ترین مهربانان!

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. 

915 ***7734
سالم.هفته نامه شما بسیار عالي است و براي تمامي 

بسیجیان و حلقه هاي خود تكثیر میكنم.باتشكر

خیار مجلس

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

آیا این انتـظار عجیبی است کــه از کــسانی کــه بیت المال 
را به آن ها امانت داده ایـم، بخواهیـم دخــل و خــرج های شـان 
را به صاحبـان آن مـال اعام کنند؟ خب این معنای ساده »شفافیت« 

است! دیگر این قدر داد و فریاد و گروکشی ندارد!
نهادهای مسئول است، چرا که همگی هر چه  این وظیفه همه 
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، 
مشكل چیست که همه چیز را به هم پاس می دهند و انجام وظیفه خود 

را مشروط به کار دیگری می کنند؟ 
دولت حق ندارد قوه قضائیه را تحت فشار بگذارد و با کارهای 
و  شك  قضایی  نهاد  بزرگ ترین  در  تبلیغاتی 
شبهه وارد کند. اگر نمی دانند، به آن ها 
رئیس جمهور  اگرچه  که  بگویید 
جایگــاه محترمـی دارد، قـوه 
قوه  نظارت  تحت  مجریه 
قضائیه است و نمی توند از 
عقلی  و  شرعی  اصل  این 

فرار کند!

دعای مطالعهرفیق شهید

منبع: سایت خبرگزاری مشرق
شهید مدافع حرم تیپ فاطمیون سید مصطفی موسوی



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
بی معرفتان پرادعا

خودی های اهل بیت )26( 
ادعا ادعا ادعا! از قرآن می گویی، می گوید 
می گوید  می گویی،  فقیه  والیت  از  اهل بیت! 
نه،  از اهل بیت می گویی، می گوید:  اهل بیت! 
وقت  آن  می گوییم!  ما  که  آن طور  اهل بیت 
آن قدر غلو می کند که خود اهل بیت بدشان 

می آید و می گویند:

َقْوٌم یَُقولُوَن ِفیَنا َما َل نَُقولُُه ِفی أَنُْفِسَنا 

َفلَْیَس أُولَِئَك ِمنَّا َو لَْسَنا ِمْنُهم  

دربـاره  کـه  مردمـی   : صـادق   امـام 
نمی گوییـم،  خـود  دربـاره  آنچـه  مـا 
می گوینـد، این هـا از مـا نیسـتند و ما از 

آن هـا نیسـتیم.
بایـد حـد و اندازه ها را درسـت بشناسـیم 
وگرنـه بـه بی راهـه می رویم.  خیلی بد اسـت 
کـه چون طبل توخالـی،  فقـط دم از اهل بیت 
بزنیـم و واقعـاً اهل بیتـی نشـویم. راهش این 
اسـت که بـه جـای پرحرفی، سـعی کنیم 
آن بزرگـواران را الگـوی خـود کنیم و در 

زندگی پیروشـان باشیم.

امید جان های خسته
اگر راه  ما همراهی می کند؛ حتی  با  را  اگر رفیق است، همه راه  رفیق، 
خیلی طوالنی باشد؛ حتی اگر راه ما در این دنیا تمام نشود و به آخرت و 

قیامت پیوند بخورد.
همین رفیق شفیق است که نقطه به نقطه زندگی را با تو همراهی می کند، 
با او. حتی اگر قصد سفر به دنیای آخرت کردید،  از همان لحظه آشنایی 
اوست که تو را مهیا می کند؛ اوست که کفن ودفن ات را انجام می دهد. امام 
هم  دارد؛  محل  اهالی  برای  را  رفیق  بهترین  همان  حكم  مسجد  جماعت 
باقی  سرای  آن  راهی  افراد  که  هم  زمانی  و  دنیا  زندگی  گرفتاری های  در 

می شوند.

جمعیـت هالل احمـر بـا اهـداف واالی بازآفرینی روحیـه اعتمادبه نفس 
و امیـد و آرامش بخشـیدن به جان های خسـته از حوادث طبیعـی، و فراهم 
کـردن وسـایل آسـایش بـرای تن هـای رنجـور، فـارغ از مرزبندی هـای 
جغرافیایـی، دینـی، قومی و نژادی تأسیس شـده اسـت و منطبـق بر تعالیم 

اسـام  مبیـن  دیـن  دسـتورهای  و 
1 است.

ایــن ســازمان های امدادگــر 
- ماننــد هالل احمــر و بنیــاد 
ارزنــده   خدمــات   - شــهید 
ــانی  ــه کس ــبت ب ــود را نس خ
ُگل هــای  حقیقــت  در  کــه 

سرســبد جامعــه  مــا هســتند، 
ــد  ــه بدهن ــه ادام ــن وج ــه بهتری ب

و خاطــره  شــهدای گران قــدر را، 
ــری و  ــی و هن ــای فرهنگ در فعالیت ه

ــد.2 ــظ کنن ــی حف تبلیغ

 برای آرامش خاطر مردم
در هنـــگام بمباران قم توســـط رژیم عـــراق که بســـیاری از مردم 
به خارج از شـــهر و بـــه پناهگاه هـــای امن می رفتنـــد، در قم ماند 
و بااین کـــه به دلیل کســـالت همیشـــه فاصله بین منـــزل تا صحن 

نماز  اقامه  بـــرای  را  معصومه  حضرت 
جماعت با ماشـــین طـــی می کرد، در 
آن روزهـــا و شـــب های بمباران، 
می رفت.  پیـــاده  را  مســـیر  این 
هنگامی که از ایشـــان می پرســـیدند 
»چـــرا پیاده می رویـــد؟« در جواب 
می گفـــت: »می خواهـــم مردم مرا 

آرامش خاطر  و  کنند  مشـــاهده 
پیـــدا کننـــد و اندکی 

آسوده  خیال شـــان 
» . د شو

در قاب صتویر

1(  )امام  خامنه ای، 1393/10/14(
2(  )امام  خامنه ای، 1368/06/29(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای 
  masjednama.ir ایــن هفتــه در تارنمــای

پوسترهایی با موضوع: آغاز هفته هالل احمر قرارگرفته است.

کاریکاتور این 
هفته: 

اختالف ٩میلیارد 
دالری در اعالم 
قیمت هواپیمای 

ایرباس بین 
ایران و فرانسه !

ظاهـرش سـاده اسـت کـه دیگـری را بـه 
صبـر دعـوت کنـی، در حالـی کـه خـوب 
بـودی،  او  جـای  هـم  تـو  اگـر  می دانـی 
نمی توانسـتی صبـور باشـی. علتـش هـم 
ایـن اسـت کـه صبـر اصـاًل کار سـاده ای 
درمی آوریـم،  ادا  خیلی هامـان  نیسـت! 
درحالـی کـه در بزنگاهـش اصـًا اهل 

نیسـتیم. صبر 
اما اگـر بدانیم که بزرگ ترین مشـکات 
عالـم را پیامبـر اعظم داشـته اند و در 
مقابـل هـم زیباتریـن صبرها از ایشـان 
اسـت، کمی به خودمان می آییـم. خدا راه 

صبـر را این گونـه می فرمایـد:
َو اْصرِبْ لُِحکِْم َربَِّک َفإِنََّک ِبأَْعُیِننا َو َسبِّْح 

ِبَحْمِد َربَِّک حیَن تَُقوُم

بر حکمـی که پروردگارت مقّرر داشـته 
اسـت شـکیبا بـاش؛ تـو قطعًا زیـر نظر 
مایـی، و آنـگاه کـه بـه پـا می خیـزی، 
همـراه بـا سـتایش پـروردگارت او را 

گوی. تسـبیح 
را  خـودت  کـه  اسـت  کافـی  یعنـی 
وقـت  آن  ببینـی.  خـدا  ذره بیـن  زیـر 
هـر مشـکلی حـل می شـود مخصوصـًا 

اگـر خدایـی باشـد! 
را  کربـا  داسـتان 
کـه به یـاد داری...

در محضر اهل یبت)ع(
بهترین رفیق ذره بین خدا

سوره طور، آیه ۴۸

 منبع: سایت سیره علما
آیت اهلل مرعشی نجفی
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