
هزینه چاپ:  200 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
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سالی که نکوست،
از »خرید«ش پیداست!

در این شماره می خوانید:

کسیر محبت فاطمی؟اهس؟ ا

راهیان نور تا قیامت برپاست

مؤسس زورخانه پادگان دوکوهه را بشناسید!

فاجعه انگلیسی قحطی ایران؛
 بزرگ ترین جنایت جنگ جهانی

مهسنگر

نظرسنجی

و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 

کله  داشلتیم  نظلر   7 سلایت  در  گذشلته  هفتله 
پیام هلای  منتظلر  ملا  بلود!  تمجیلد  و  تشلکر  همله 
شلما بلرای همسلنگران تون هسلتیم. اینجلا هلم از 

نمی کنیلم! منتشلر  نظلرات   اینجلور 
پیام ارسال شده به سامانه:

0912***259
یلاد  هلم  خانله  اهلل  بکنلد  کله  کاری  هلر  ملادر 

شلود... شلهید  گلر  ا مثلا  می گیرنلد. 
یازهرا

پاسخ های نظرسنجی هفته قبل )جمله ای خطاب به 
کره کننده های هسته ای از طرف یک بچه مسجدی( مذا

:  912***259
مجاهدهستهای...ماساژبدمخستهای؟!

کهازخون کرات،نهازسـنگ 758***912:زمینمذا
کـه شـهداپوشـیدهشـده.معاملـهنـهبـرسـرسـانتریفیوژ
بـرسـرغیـرتوعـزتایـنمردماسـت.مراقبباشـید

کاالی خارجی؟ کاالی ایرانی؟ چرا  چرا 

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

مؤسس زورخانه پادگان دوکوهه را بشناسید!
یـم شـاه، در نامـه ای بـه  سـعید طوقانـی در جریـان اوج گیـری مبـارزات انقـاب و بـه نشـانه اعتـراض بـه رژ
امـام می نویسـند: »مـن بـه خاطـر کمـک بـه شـما و اعتـراض بـه وضع موجـود، ورزش خـود را تـرک می کنم.«

کرد  متولد 1348 است. این باستانی کار نوجوان، در هفت سالگی، بازوبند پهلوانی کشور را از آن خود 
که چرا  گرفت؛ او توانسته بود در 3 دقیقه، 300 دور بچرخد. بعدها ناراحت بود  و مورد تشویق شاه و... قرار 

کرده! جلوی مسئوالن قبل انقاب ورزش 
سـعیِد  امـا  مـی آورد،  را  شـهیدش  بـرادر  جنـازه  برنگشـتن  و  کـم  سـن  بهانـه  پـدرش 

می شـتابد. جبهـه  بـه  و  می کنـد  دسـت کاری  را  شناسـنامه اش  خنـدان،  همیشـه 
کـه ببینم  کـرده ام بـا حضـرِت زهرا؟س؟  سـعید در خاطراتـش نوشـته بـود: »عهـد 

کـه بـا رمـِز یـا زهـرا؟س؟  کـه در عملیـات بـدر  کشـیده اند« و همـان بـود  ایشـان چـه 
او اصابـت می کنـد و ماننـد مـادر  بـه پهلـو و شـکم  تیـری  بـود،  شـروع شـده 
غریبـش مظلومانـه بـه شـهادت رسـید؛ در 15 سـالگی: 22 اسـفند 1363. 

13 سـال هـم پیکـرش در شـرق دجلـه مخفـی بـود.  
شادی روحش و سامتی همه نوجوانانی که  می خواهند مثل او باشند، صلوات.

فاجعه انگلیسی قحطی ایران؛ بزرگ ترین جنایت جنگ جهانی
شـاید شـما هم چیزی از قحطی بزرگ ایران در سـال های 1296 تا 1299 شمسـی شـنیده باشـید. علی رغم 
کشـور مـا درآوردنـد. روسـیه و عثمانـی قبـل از پایـان  موضـع بی طرفـی، انگلیـس، روسـیه و عثمانـی دمـار از 
جنـگ، کشـور مـا را تـرک کردنـد، امـا انگلیـس مانـد و با سیاسـت های بازرگانـی و مالی خـود، عامل اصلی 
از هولوکاسـت  ایـن عـدد  ایـران، مردنـد.  بـزرگ شـد. نیمـی از جمعیـت 20 میلیونـی آن روز  ایـن قحطـی 
بـرای  نه تنهـا  انگلیسـی ها  اسـت.  بیشـتر  اول  جهانـی  جنـگ  طرفیـن  از  یـک  هـر  کشـته های  و  دروغیـن 
گسـترده غلـه و مـواد  بـا خریـد  کاری انجـام ندادنـد، بلکـه  کاسـتن از شـدت قحطـی 
غذایـی در ایـران )بـرای نظامیـان و اسـب های آنـان( و صـادرات آن، آتـش 
زدن آن )بـرای این کـه دسـت عثمانی هـا نیفتـد!(، وارد نکـردن غـذای 
آزادسـازی  )بـرای  بین النهریـن  و  هنـد  از  خـود  نظامیـان  موردنیـاز 
کشـتی ها(، ممانعـت از ورود غـذا از ایاالت متحـده  ظرفیـت 
و اتخـاذ سیاسـت های مالـی )ازجملـه نپرداختـن درآمدهـای 
کـه خـود بـه وجـود آورده  بودنـد،  نفتـی بـه ایـران(، قحطـی ای را 
شـدت بخشـیدند. تصـورش سـخت اسـت امـا مـردم ایـران 
یشـه درختان، سـگ و مردار انسـانی پرداختند.  به خوردن ر

دولـت انگلیسـی رضاخـان هـم نتوانسـت غرامـت بگیـرد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم اسفند سال 1393

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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

یان جنگ جهاین اول )1296 ش( به مناسبت  16 اسفند- بروز قحطی در ایران در جر

 منبع: عزیزی، عباس )1379(: جامع آیات و احادیث موضوعی مناز، جلد 2، قم، انتشارات نبوغ )ص 120(.

احکام
کودکان؟!                             نماز برای 

امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: هنگامی کـه کـودک بـه سـن 3 سـالگی  رسـید بـه او یـاد دهیـد هفت مرتبـه بگوید: 
ال الـه اال اهلل. همین کـه 3 سـال و هفـت مـاه و 20 روزه شـد، دومیـن جملـه یعنـی  محمـد رسـول اهلل را یاد دهید که 
7 مرتبه تکرار کند. وقتی 4 سـاله  شـد، 7 مرتبه صلوات بر پیامبر بفرسـتد. در 5 سـالگی دسـت چپ و راسـت 
را یـادش دهیـد و وقتـی آن را شـناخت،  او را در جهـت قبلـه قـرار داده، از او بخواهیـد که سـجده کند. در پایان 6 
سـالگی بـه او بگوییـد کـه نمـاز بگـزارد و رکـوع  و سـجود را به او یاد دهید. در پایان 7 سـالگی شسـتن دسـت ها و 

Sصـورت را یـادش دهیـد و بـه او بگوییـد کـه نمـاز بخوانـد. در پایان 9 سـالگی نماز و وضـو یادش دهید. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 51
 1 3 9 3 سال 

هفته 51
 1 3 9 3 سال 

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

کــه  کــه بودیــم، بــرای ایــن  بچــه 
یعنــی  غیرعقانــی  کار  بگوینــد 
رفــت  نفــر  یــک  می گفتنــد  چــه، 
بعــد  بخــرد،  پیراهــن  تــا  مغــازه 
کــه اولــی  فروشــنده دو تــا پیراهــن آورد 
خوش دوخت تــر  و  ارزان تــر  زیباتــر، 
ــد!  ــن دوم را خری ــدار پیراه ــا خری ــود. ام ب
ــود دیگــر! کــرده ب کار غیرعقالنــی  همــه خندیدنــد، چــرا؟ خــب چــون 
گویــا ایــن مطلــِب بــه ظاهــر خنــده دار، یــک واقعیــت بــزرگ  امــا 
کــه  یــد؟ همیــن االن  اجتماعــی اســت در مملکــت مــا. قبــول ندار
شــب عیــد اســت و بــازار خریــد بــه راه، یــک ســری بــه مغازه هــا بزنیــد. 
کــه هــم بهتــر اســت و هــم ارزان تــر را چــرا  کاال  می گویــی: »آقــا ایــن 
جــا دارد همه مــان  نمی خرنــد؟« می گویــد: »چــون ایرانــی اســت!« 
بخندیــم، مگرنــه؟ البتــه خنــده ای تلــخ. پــس چــرا نمی خندیــم؟ 

چــون عــادی شــده اســت! نکنــد مــا هــم جــزء یکــی 
از همیــن شــبه عقا باشــیم؟

راســتی راه توجیــه بــاز اســت. یکــی می گویــد: 
ایرانــی  واقعــا  دارد،  خوبــی  کیفیــت  کــه  »این هــا 
ــا  ــت خارجی ه ــد: »کیفی ــری می گوی ــت«. دیگ نیس
بهتــر اســت.« ســومی بحــث مانــدگاری و ضمانــت 

ــه  ــه این هــا همــه بهان ک ــا حقیقــت ایــن اســت  را مطــرح می کنــد. ام
اســت. طــرف نمی خواهــد ایرانــی بخــرد، مرتبــا ایــراد می گیــرد. ایــن بــه 
کــه بعضــی از ایــن ایرانی هــای غرب زده  همــان انــدازه مســخره اســت 
و متنفــر از ایــران و ایرانــی، فریــاد »جانــم فــدای وطــن« ســر می دهنــد! 
نــه دوســت عزیــز، بــا حلــوا حلــوا دهــان شــیرین نمی شــود. چــون 

کار برآیــد... کــه بــه عمــل  یــم  همــه قبــول دار
کاالی  از  بعضــی جهــات ضعیف تــر  از  ایرانــی  کاالی  گــر  ا حتــی 
کــه  می کنــد  حکــم  عقــل  هــم  بــاز  باشــد،  شــرقی  و  غربــی  مشــابه 
کــه عشــق واقعــی تــو را بــه میهــن  »ایرانــی، ایرانــی بخــرد«. ایــن اســت 
کــه صرفــا عیــد نــوروز را جشــن  و مردمــت نشــان می دهــد، نــه ایــن 
بگیــری و لحظــه تحویــل ســال لبــاس نــو بــه تــن داشــته باشــی. ایــن 

کــه ســال آینــده تــو را پربرکــت می کنــد، بلکــه  لبــاس نــو نیســت 
کــه آینــده خــود  غیــرت ملــی و دینــی ات اســت 

کــه  هــر  پــس  می ســازد.  را  جامعــه ات  و 
می خواهــد ســال آینــده اش خوش یمن 
و پربرکــت باشــد، از »خریــد« امســال 
کــه نکوســت،  ــرا ســالی  کنــد زی آغــاز 

از »خریــد«ش پیداســت!

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

لباس نو نیست که سال آینده 
تو را پربرکت می کند، بلکه غیرت 
ملی و دینی ات است که آینده 

خود و جامعه ات را می سازد.



درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
عذرتراشی بی فایده

بگویـد  کـه  می بافـد  هـم  بـه  را  آسـمان  و  زمیـن 
تقصیـر او نبـوده اسـت. خـوب هم بلد اسـت توجیه 
ندانـد،  کـس  هـر  کـه  می زنـد  حـرف  جـوری  کنـد. 
طلبـکار  هیـچ،  نیسـت  کـه  مقصـر  می کنـد  خیـال 
می شـود؟  چـه  نتیجـه  حـاال  عجـب!  هسـت.  هـم 
او  بـه  قراردادهـا  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  قـرار  مگـر 
می کنـد  فکـر  کـه  کننـد  عذابـش  یـا  دهنـد  پـاداش 
بهانه هـا فایـده دارد؟ حتـی عـذاب، نتیجـه اعمـال 
باشـد؛  داشـته  اعتـراض  جـای  کـه  نیسـت  او 
کـه حـاال بـه شـکل  بلکـه ایـن خـود اعمـال اوسـت 
او  بلـه،  می شـود.  دیـده  عـذاب  یعنـی  واقعـی اش 
در همیـن دنیـا بـرای خـودش عـذاب را می خریـد، 
بـه همـه چیـز باخبـر  کـرد و حـاال  بـارو نمـی  گرچـه  ا
بـه  اصـا  کـه  اسـت  آن  حقیقـت  امـا  اسـت.  شـده 
کـه خـودش بـه همـه  چنیـن چیـزی نیـاز نـدارد، چـرا 

اسـت... گاه  آ آن 
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در آن روز انسـان را از آنچـه پیـش فرسـتاده و از آنچـه 
گاه می کننـد. )13( بعـد آورده آ
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کـردن نیسـت، بلکـه آدمـی  ایـن خبـر  بـه  ى  نیـاز نـه، 
کـرده  چـه  می دانـد  و  بیناسـت  خویـش  نفـس  بـه 
تـا  کنـد  مطـرح  را  عذرهایـش  چنـد  هـر  اسـت،)14( 

)15( بگردانـد.  خـود  از  را  عـذاب 
)سوره مبارکه قیامة، آیات15-13(

کسیر محبت فاطمی؟اهس؟ ا
کـرد. نه تنها  بی نهایت هـا را نبایـد بـا هم مقایسـه 
نبایـد، بلکـه اصـا ممکـن نیسـت. پـس اهـل بیـت 
کـه آن هـا  بـا هـم قابـل مقایسـه نیسـتند. چـون  هـم 
خلیفـه خداینـد و خـدا بی نهایـت محـض اسـت. 
امـا بـرای فهمیـدن بعضـی چیزهـا، شـاید راهـی جـز 
بـرای  نباشـد. مثـا  بـه وادی بی نهایـت  وارد شـدن 
بـد  زهـرا؟اهس؟  حضـرت  محبـت  ارزش  فهمیـدن 
یـارت امـام رضـا؟ع؟ بکنیـم.  کـه یـادی از ز نیسـت 
یـارت کند، روز  کـه می فرماینـد: »هـر کـس مرا ز آنجـا 
کـه  بـه دادش می رسـم: هنگامـی  قیامـت سـه جـا 
نامـه اعمالـش را می دهنـد، هنـگام عبـور از صراط، 

و هنـگام سـنجش اعمـال«1
چـه  زهـرا  حضـرت  محبـت  بـرای  ببینیـم  حـاال 
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کـرم؟ص؟ فرمودنـد: ای سـلمان محبت فاطمه  پیامبـر ا
از  جایـگاه  و  موقـف   100 در  او  داشـتن  دوسـت  و 
ایـن  آسـان ترین  اسـت،  سـودمند  قیامـت  مواقـف 
مواقف عبارتند از: مرگ و قبر و میزان و محشـر و )پل( 

اعمـال. محاسـبه  موقـف  و  صـراط 
یـادت باشـد، این هـا پـاداش محبـت اسـت نـه 
کـه قرار نیسـت مادر ما  یـارت. شـاید بـه خاطـر این  ز

زائـر داشـته باشـد...
منبع روایات: 1- عیون اخبار الرضا ج2 
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اهل یبت؟مهع؟
راهیان نور تا قیامت برپاست

گاهـی در میـان مـردم ایـن  ى ناآ گاهانـه یـا از رو در آینـده ممکـن اسـت افـرادى آ
مسـئله را مطـرح نماینـد کـه ثمـره خون هـا و شـهادت ها و ایثارهـا چـه شـد. این هـا 
یقینـًا از عوالـم غیـب و از فلسـفه شـهادت بی خبرنـد و نمی داننـد کسـی که فقط 
بـراى رضـاى خـدا بـه جهـاد رفتـه اسـت و سـر در طبـق اخـاص و بندگـی نهـاده 
وارد  رفیـع آن لطمـه اى  بقـا و جایـگاه  و  بـه جاودانگـی  زمـان  اسـت، حـوادث 

کامـل ارزش و راه شـهیدان مان فاصلـه طوالنـی را  نمی سـازد. و مـا بـراى درك 
یخ انقاب و آیندگان آن را جسـتجو  گذر زمان و تار باید بپیماییم و در 

م خـون شـهیدان، انقـاب و اسـام را بیمه کرده اسـت. 
ّ
نماییـم. مسـل

خـون شـهیدان بـراى ابـد درس مقاومت به جهانیان داده اسـت. 
شـهادت  رسـم  و  راه  کـه  می دانـد  خـدا  و 

و  ملت هـا  ایـن  و  نیسـت؛  شـدنی  کـور 
شـهیدان  راه  بـه  کـه  هسـتند  آینـدگان 

همیـن  و  نمـود.  خواهنـد  اقتـدا 
کـه تـا  تربـت پـاك شـهیدان اسـت 
قیامـت،  مـزار عاشـقان و عارفـان 
دارالشـفاى  و  دل سـوختگان  و 

بـود. خواهـد  آزادگان 

صحیفه امام، ج 21، ص: 93

حواس مان به راهزنان باشد!
بایـد درنگ های مـان هـم در حرکـت باشـند، چـون همیـن  ݣݣݣݣݣدرنگ هـا هسـتند کـه گاهݠـی ݣݣݣمانـع 
ݣݣݣݣݣݣحرکـت و رشـد مـا می شـوند. این هـا در اصـل، شـک و تردیـد هݠسـتند، نـه درنـگ در حرکـت! 

شـهید آوینـی برای مـان گفت:
»خوف، فرزند شک است و شک، زاییده شرک و این هݠر سه، خوف و شک و شرک، 
گر با مرگ انس نگیری، خوف، راِه تو را خواهݠد زد و امام را در  که ا راهݠزنان طریق حق اند... 
کرد.« یعنی قدم اول، اطمینان به خدا و امید به رحمت و نگاه  صحرای با رها خواهݠی 

اوست که بندگان مخلص از درگاهش ناامید نمی شوند، حتی در سخت ترین شرایط.
گر مؤمن یک لحظه احساس  و چه تفسیری بهتر از شهدا؟ شهید هݠمت می گفت: »ا
کفر و شرک انسان است؛ چراکه هݠمه وجود ما،  که ناامید است، آن لحظه، لحظه  کند 
هݠمه توان ما و هݠمه هݠستی ما به دست خداست و هݠمیشه بایستی امیدوار و مطمئن  بوده 

و توکل به خدا داشته باشیم.«
مبادا که این درنگ ها مانع حرکت مان شود.

درنگ بس است، بسم اهلل... 

این را برای مردم بخوان
یـد( بـا مـن تمـاس  کـرد: یـک روز حـاج آقـا )مروار یکـی از فضـای اهـل منبـر نقـل مـی 
گرفتنـد و فرمودنـد : بیـا کارت دارم . وقتـی رفتـم فرمودنـد : یکی از کتب حدیثی مشـهور را 

کـه : کتـاب خواندنـد  کتـاب را آوردنـد ، حدیثـی را از آن  بیاورنـد . وقتـی 
کـه او را در مـرگ امـام صـادق تسـلیت دهـم  گویـد خدمـت ام حمیـده رفتـم  »ابـو بصیـر 

گریسـتم و پـس از آن فرمـود اى ابـا محمـد اگـر امـام  گریـه اش  گریسـت و از 
بـودى، دو  را وقـت مـرگ می دیـدى شـگفتی دیـده  صـادق 
دیده اش را گشود و فرمود همه خویشانم را گردم جمع کنید 
و کسـی نمانـد کـه او را جمـع نکردیـم گفـت بـه آنهـا نگاهـی 

کرد و فرمود: براسـتی به شـفاعت ما نمی رسـد کسـی 
مـی   : فرمودنـد  آقـا  شـمارد«حاج  سـبك  را  نمـاز  کـه 

خواهـم ایـن  روایـت را در مسـجد بـرای مـردم بخوانـی !  

در قاب صتویر

به مناسبت ایام اردوهای راهیان نور  یه های یک مریب واگو

ایلن هفتله یله فراخلوان ویلژه داریلم. از تابلواعانلات مسلجدتون عکلس بگیریلد و بلا ذکلر 
نلام شلهر و مسلجد بلرای ملا بفرسلتید. بله تصاویلر برگزیلده جایلزه هلم اهلدا خواهلد شلد.

sangaremahalle@chmail.ir تصاویر این هفته 
مربوط به شهدا و 

درگذشتگان هفته 
است. به توصیه 

مخاطبان تصاویر با 
توضیحاتی همراه 

شده. برای دیدن این 
پوسترها به صورت 

کیفیت به  رنگی و با 
سایت مسجدنما 

کنید. مراجعه 

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته های هفتگی تابلو اعالنات
• طرح های متنوع بنر و پالت
• بسته های مناسبتی
• پرده نگار و...


