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کتابی با بوی مادر از زبان پدر

سرمقاله
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قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

وظیفهاول:قرائت

جنسمتفاوت

راهجذبجوانها؛تصرفدلبامعنویت

بذارمنعکسبگیرم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

در جلسـه ای کـه سیدحسـن و چنـدی از فرماندهـان حضـور داشـتند، خواسـتم 
عکـس دسـته جمعی بگیرم. همه را در جای مناسـب نشـاندم. دوربیـن را که تنظیم 

می کـردم، یکـی از حضـار بـه بهانه های مختلفـی همچون تو 
نمی توانـی یـا خـوب بلد نیسـتی و... دوربیـن را از من 

گرفت.
آن روز چندیـن عکس گرفته شـد بـدون آن که 

او حتـی در یکی از آن ها حضورداشـته باشـد.
... شـهید کـه شـد، او را شـناختم. آن موقـع بـود 

کـه فهمیـدم چـرا سـازمان سـیا سـال ها دربـه در 
دنبـال ردی از حـاج عمـاد بـود و تنها عکسـی از 

داشـت. او  بیست وچندسـالگی 

سـازمان ملـل متحـد در پایان جنگ جهانی دوم توسـط قدرت هـای فاتح جنگ 
شـکل گرفـت. ایـن قدرت ها بـرای خود حـق ویژه ای را قائل شـدند؛ حقـی به نام 

»وتو«. حق 
»وتـو« بـه معنـای »ممنـوع می کنـم« اسـت. ایـن کلمه بـرای لغـو یک طرفه یک 
قانـون بـه کار مـی رود. دلیـل اعطـای حـق وتـو این بود کـه کشـورهای قدرتمند 
بتواننـد ضمـن حفـظ سـلطه خـود در نظـام بین الملـل، بـه کمـک ایـن حق 
انحصـاری، مانـع از درگیـری کشـورهای جهـان در جنـگ بشـوند و صلح و 

امنیـت بین الملـل را محقق سـازند!
 بـا نگاهـی بـه گذشـته آشـکار می شـود کـه ایـن شـورا در مقابـل جنگ هایـی 
کـه ابرقدرت هـا در آن ذی نفـع بوده انـد، نقـش مؤثـری ایفـا نکـرده اسـت و حتی 

بعضـاً به روشـن کردن آتـش جنگ یاری رسـانده 
اسـت. نمونـه آن هـم اسـتفاده از ایـن حق توسـط 

آمریـکا بـرای حفـظ اسـرائیل اسـت. بدین ترتیب 
ایـن حـق به دسـت گرگانـی افتاده اسـت که به 

دنبـال ایجاد صلـح در جهان هسـتند! 
)پنج عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند: امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین(
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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 

گرگ هایی به دنبال صلح!

توضیح المسائل امام، مسئله 2124

16 فوریه، آغاز استفاده از حق ظالمانه وتو در سازمان ملل متحد )1946 م(

احکام

اینترنتی خرید کرده و حاال که جنس آمده در خانه با تعجب می بیند که برخی 
خصوصیات آن با آنچه در سایت بوده متفاوت است. 

در این صورت می تواند معامله را بر هم بزند و
پولش را پس بگیرد.

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

هفته 48   
1 3 9 5 سال 

هفته  48
1 3 9 5 سال 

آدم هـای زحمت کشـی  مـادرش  پـدر و 
لـوازم  تـا  می کننـد  تـاش  روز  هـر  هسـتند. 
آسایش فرزندشـان را فراهم کنند. اما دلبندشان 
بلـد نیسـت چطـور پولـش را مصـرف کنـد! 
چـون تابه حـال هرچـه الزم داشـته، والدینـش 
توجیبـی اش  پـول  کرده انـد.  فراهـم  برایـش 
هـم الحمـدهلل بیـش از میـزان نیـازش بـوده و 
می توانسـته هـر آنچه دلـش می خواهـد، بخرد 

و بـه دیگـران پـز بدهد. 
ایـن فکـر بعضـی پـدر و مادرهـا کـه 
»بهتریـن بـودن بـرای فرزندشـان یعنـی هـر 
آنچـه او می خواهـد برایـش فراهـم کننـد«، 
خیلـی فکـر خطرناکـی اسـت. ایـن بچه هـا 
مصرف گـرا و ولخـرج بـار می آینـد و دنیـا را 

می بیننـد.  خوشـگذرانی  محـل 
پـول توجیبـی بایـد بـه انـدازه باشـد؛ نه 
آن قـدر زیـاد کـه ولخرجی کنند، نـه آن قدر کم 
کـه بـه هیچ جـا نرسـد. آن ها باید یـاد بگیرند 
چطـور پول شـان را مدیریت کننـد و چطور 
را  آن هـا  و  کننـد  مراقـب  وسایل شـان  از 

بهینـه اسـتفاده کننـد. آن ها 
بایـد بفهمند کـه چیزهای 

نخرنـد  غیرضـروری 
لوازم شـان  بـه  و 

تفاخـر نکننـد.

تربیت و اقتصاد مقاومتی )3(دیوانگی های ترامپ

فرزند و مدیریت مصرف 

در مسری هبشت
درســت اســت کــه قبــری نــدارد امــا 

دارد... زیارت نامــه 
ــم  ــد می خواهی ــاده کنی ــان را آم خودت
بــه زیــارت مــادر برویــم؛ مــادری کــه 
ــد،  ــه بیافرین ــل از این ک ــدا او را قب خ
آزمــود و او را بــر ایــن آزمون هــا صابــر 

یافــت و چــه صبــری کــرد مــادر.
يَــا ُمْمَتَحَنــُة اْمَتَحَنــِك اللَّــُه الَّــِذي َخلََقــِك َقْبــَل أَْن 

يَْخلَُقــِك َفَوَجــَدِك لِــاَم اْمَتَحَنــِك َصاِبــرًَة َو...

ای آزمـوده! آزمـودت خدایـی که تو 
را آفریـد، پیش از آن که تو را بیافریند. 
پـس به آنچـه آزمودت، تو را شـکیبا 

یافت...
زیارت نامــه  ادامــه 
در  می توانیــد  را 
ن  لجنــا تیح ا مفا

نیــد. بخوا

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. 

سالم خسته نباشید ما نشریه شما را برای اولین بار در نماز جمعه 
کوهسرخ( کاشمر،بخش  رضوی،شهرستان  شهرمون)خراسان 

منتشر کردیم که مورد انتقاد جمع زیادی از مسئولین و مردم 
شهر قرار گرفت،ما رو ضد انقالب و ضد دین خطاب کردند،)گرو 

کشی،کارکاتور هواپیما(

جنس متفاوت

منبع: مرکز اسناد انقالب اسالمی
24 بهمن، شهادت حاج عماد مغنیه فرمانده مبتکر حزب اهلل لبنان به دست رژیم صهیونیستی )1386 ش(

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

ساده  سؤال  یک  به  ندادن  جواب  تا  گرفته  مهاجرین  اخراج  از 
خبرنگار، نشان می دهد که آقای ترامپ دارد نوع جدیدی از الگوی 
ریاست جمهوری را به نمایش می گذارد. حاال یا می خواهد به این مسیر 
خشن و غیرمنطقی ادامه دهد، یا دارد به مرگ می گیرد که ما به تب راضی 

شویم و بعداً حداقل احترام را هم از او بپذیریم.
در هر صورت او دارد قارونی و فرعونی عمل می کند تا ببیند 
ما چه می کنیم. چون تجربه دولت قبلی برایش خیلی زمینه سازی خوبی 
کرد. اوباما نشان داد که با »زر« و »تزویر« می شود طیف سازش کار ایران 
و جهان را به زانو درآورد و اینک فقط مانده »زور« که آن را باید به 
»بوش« و »ترامپ« بسپارند. پس طبیعی است که آن ها هم دم از جنگ 

جهانی سوم بزنند.
حاال که آن ها به اصل خودشان برگشتند و دارند 

وحشی گری درونی خود را به 
نمایش می گذارند، آیا وقت 

ما  که  نرسیده  آن 
هم به اصل خویش 

برگردیم و ادبیات مقاومت 
آرمان های  از  پایداری  و 
اسالم و انقالب را دوباره 

َعَلم کنیم؟

زیارت قبر بی نشانبذار من عکس بگیرم

abbaszirak



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
راه جذب جوان ها؛ تصرف دل با معنویت

حیف است که سرمایه اعتباری ای را که امام جماعت از اهالی مسجد به 
دست آورده  و آن هم بر پایه  اعتماد و محبت است، کوچک بدانیم.

 »الَحزَْم بضاعِة ]و[ التَّوانی إضاعة«   یعنی دوراندیشی استفاده از سرمایه هاست.

جا دارد امام جماعت مسجد برای روزهای سختی و نیستی )!( )روزهایی 
خود  جانشین  عنوان  به  را  کسی  پیدا کند(  حضور  نمی تواند  و  نیست  که 
به  دوراندیشی  با  که  پرکند؛ چه بهتر  را  نبودنش  این خالء  تا  کند  انتخاب 

فکر چاره و حلش باشد. 
در این صورت دیگر اهالی نیاز نیست وقت شان 
و  کنند  صرف  امام جماعت  نیامدن  انتظار  در  را 

نماز  به  بعضی شان  هم  آخرِ سر 
فرادی خود قناعت 

کنند و بروند.

بایسـتی بـرای جوان هـا جایـگاه خـاص در مسـجد ایجـاد کـرد؛ 
یعنـی واقعـًا بایـد بـرای جـذب جـوان برنامه ریـزی کـرد. نـه این که 
مـا بـا حضـور میان سـال و پیرمـرد در مسـجد مخالفیـم؛ نـه، مؤمنین همه 
بایـد بیاینـد به مسـجد و اسـتفاده کنند، اّمـا جوان ها را باید جذب مسـجد 
بکنیـم. این کـه جـوان مسـجد را خانه  خـود و جایـگاه خود بشناسـد و به 
آن اُنـس پیـدا کنـد و رفت وآمد پیـدا بکند، خیلـی بـرکات دارد. کار را در 
جامعـه جوان هـا انجـام می دهند، پیشـران حرکت هـای اجتماعـی جوان ها 
هسـتند... جاذبـه  بـرای جـوان برخـالف آنچـه بعضـی تصـّور می کننـد، 

گذاشـتن میـز پینگ پنگ نیسـت...
دل  تصـّرف  جوان هـا  جـذب  راه 

جـوان اسـت... دل جوان بـا نصایح و 
مطالب معنـوی و سـلوکی و عرفانی 
اُنـس پیـدا می کنـد، زود اُنـس پیدا 
می کنـد، زود دل باختـه و دل بسـته 
می شـود؛ جاذبـه  جوان هـا این هـا 

. ست ا

             خوش رفتاری با حیوانات
یکی از مرغ ها مریض شده بود...

 خیلــی حالــش بــد بــود اهــل خانــه چنــدان موافــق نبودنــد کــه مرغ هــا 
ــرغ  ــرروز م ــا ه ــف کاری می شــد. آق ــد؛ خــب کثی ــرون بیاین ــس بی از قف

ــرون  ــس بی ــاعتی از قف ــض را یک س مری
مــی آورد و خــودش بــاالی ســرش 

ــت:  ــود می گف ــب ب ــد و مراق می مان
»خــب حیــوان بایــد قــدم بزنــد 
ــوض  ــش ع ــال و هوای ــه ح ک

ــد.« ــدا کن ــود پی شــود و بهب
 یــک ماهــی بــود کــه حیــوان کامــاًل 

حالــش خــوب شــده بــود.
ــا رحلــت  فــردای عصــری کــه آق

کــرد، دیــده بودنــد کــه حیــوان 
هــم مــرده…

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 95/05/31(

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
ـــاد  ـــاج عم ـــهادت ح ، ش ـــر ـــت پيامب ـــس از رحل ـــت 75 روز پ ـــه رواي ـــه بناب ـــرت فاطم ـــهادت حض ـــوع: ش ـــا موض ـــترهايی ب پوس
ـــر  ـــی ب ـــی « مبن ـــام خمين ـــی »ام ـــم تاريخ ـــدور حك ـــتی ، ص ـــم صهيونيس ـــت رژي ـــه دس ـــان ب ـــزب اهلل لبن ـــر ح ـــده مبتك ـــه فرمان مغني
ـــرب«، از  ـــب ح ـــيخ راغ ـــان، »ش ـــت لبن ـــهدای مقاوم ـــهادت شيخ الش ـــيطانی ، ش ـــات ش ـــاب آي ـــنده كت ـــدی«، نويس ـــلمان رش ـــداد »س ارت
ـــهدای  ـــن روز ش ـــبت چهلمي ـــه مناس ـــز ب ـــلمان تبري ـــردم مس ـــام م ـــت ها و قي ـــط صهيونيس ـــامی توس ـــت اس ـــش مقاوم ـــذاران جنب پايه گ

ـــت. ـــه اس ـــم ، قرارگرفت 19 دی ق

اختیـار  بـه  آدم هـا  بـودن  بـد  و  خـوب 
خودشـان اسـت. بـا ایـن حـال، بعضی ها 
قلبـاً بـه سـوی خیـر و خوبـی می شـتابند 
و بعضی هـا بایـد زحمـت زیادی بکشـند. 
بـرای همیـن اسـت کـه می بینیـد یک انسـان 
غربـی، زندگـی مرفـه آن ینگـه را ول می کند 
آن وقـت  می شـود،  طلبـه  قـم  در  می آیـد  و 
بعضی هـا خودشـان را می کشـند کـه بتواننـد 
چنـد روزی از ایـران اسـالمی فرار کننـد و در 

سـواحل دریاهـا خـوش بگذراننـد!
بـد نیسـت بدانند که نتیجـه ایـن دنیاگرایی ها 

گاهـی دشـمنی بـا اهل بیتی ها می شـود:
َمْن َعاَدى ِشيَعَتَنا َفَقْد َعاَدانَا َو َمْن َواالُهْم َفَقْد َواالنَا

 ِلَنَُّهـْم ِمنَّـا ُخلُِقـوا ِمـْن ِطيَنِتَنـا َمـْن أََحبَُّهـْم َفُهَو ِمنَّـا َو َمْن 

أَبَْغَضُهـْم َفلَْيـَس ِمنَّا 

هـر کـس شـیعیان مـا را دشـمن دارد، بـا مـا 
دشـمن اسـت و هر کس آ ن ها را دوست دارد، 

ما را دوسـت داشـته؛
زیـرا آن ها از ما هسـتند و از سرشـت مـا آفریده 
شـده اند. هر کس آنان را دوسـت دارد، از ماست 

و هر کس آنان را دشـمن دارد، از ما نیسـت.
بایـد برویـم و دسـت پدر و 
مادرمـان را ببوسـیم کـه ما 

دنیـا  بـه  اهل بیتـی  را 
بـزرگ   و  آورده انـد 

کرده انـد؛ خـدا را 
. . شکر.

کاریکاتور این هفته: بدون شرح

عمومًا  مطلب  یک  خواندن  دوبار 
یا  کتاب شعر  اگر  البته  خسته کننده است. 
چهاربار  سه  تا  می شود  باشد،  هنری  متن 
هم خواند ولی دیگر صدبار و دویست بار 
نمی شود! پس منطقی نیست که یک کتاب 
از  باشد-  ویژه  که  هم  چقدر  هر  بشری- 
مخاطب خود بخواهد که من را زیاد بخوان 
و بلکه بهتر است بگوییم: »تا می توانی مرا 

بخوان«. اما قرآن این را می گوید:

َ ِمَن الُْقرْآِن      َفاْقَرُؤا ما تََيسَّ

هر چه از قرآن میّسر است، بخوانید.
لطفاً این موضوع را به هنری و موسیقایی 
خیلی  قضیه  که  ندهید  نسبت  قرآن  بودن 
بزرگ تر است. دم آن هایی که خواندن یک 
کردند،  باب  را  مسجد  در  قرآن  صفحه 
گرم! ولی به نظر می رسد که یک صفحه 
و دو صفحه خیلی کم است. هر که هر چه 
می تواند بخواند از یک خط تا ده ها صفحه...

خودی های اهل بیت )29( 

ِگل خوشِگل اهل بیتی ها

در محضر اهل یبت
ما و قرآن )1(

روزهای نیستی  !وظیفه اول: قرائت

سوره مزمل   
آیه 20

منبع: سیره علما
آیت اهلل محمدتقی بهجت
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