
میا ار

 مؤلف: رضا امیرخانی   نرش افق، چاپ 1393 
 قطع رقعی، 300 صفحه   صفحه، 14000 تومان.

ظ سرمقاله

ش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شامره پیاپی 9۲ | هفته اول شهریور   1395 | 

دراینشمارهمیخوانید:

انگارکههمهرازندهکرده

آخرشمیگویی:»ایکاش...«

ابنسینارابهدنیابشناسانید!

راستگفت



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

کارترباهمسرشبهایرانآمدهبود.آقاسیدعلیازتلویزیوننگاهمیکرد.
گفتـم:آقـا!بـرایایـنقضیـههیـچکارنکـردی؟!پـسچهشـد؟چـراراهـیپیدا

نمیکنـی؟بـازدوبـارهآمریکاییهـابـهایـرانآمدنـد!
گفـت: پهلـوی یا به دسـت مـن یا بـا خون مـن از بین 

می رود!
راستگفت؛پهلویباخوناوازبینرفت.

در30مـرداد1348شمسـیمسـجداالقصی اولیـن قبلـه مسـلمین و یکی از 
مقدس تریـن معابـد مـورد احتـرام ادیان آسـمانی به آتش کشـیده شـد!

درایـنحادثـهیکـیازآثـارمتبرکمسـجدویکمنبرمخصوصکههشـتصد
سـالسابقهداشـت،کامـًاازبیـنرفتوگنبدمسـجددرپنجنقطهسـوخت.

در روز آتش سـوزی، شـهرداری صهیونیسـت  قـدس اشـغالی آب مسـجد 
االقصـی را قطـع کرد تـا آب الزم برای خاموش کردن آتش فراهم نباشـد.این
حادثـهتوسـطیکیهـودیاسـترالیاییتباربهنامدنیـسمایکلروهاناتفـاقافتاد.
ایـنجنایـتدردنـاک،بازتـابتنـدوموجخروشـانیدرجهاناسـامبـهوجود
آورد؛ازجملـهبـاواکنـشتنـدامامخمینـی کـهدرنجـفبودنـد،مواجهشـد.
اسـرائیل با افزایش خشم و انزجار مسـلمانان سراسر جهان 
مجبـور به بازداشـت این جهانگرد یهودی شـد، 
امـا بعـد از یـک محاکمه نمایشـی بـه بهانه 
این کـه نامبرده دچـار بیماری روانـی بوده، 

او را آزاد کرد! 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول شهریور  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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

           آتش در مسجداالقصی

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

آتش سوزی »مسجداالقصی« قبله اّول مسلمانان توسط رژیم صهیونیستی اسراییل )1348 ش(

احکام

ســیدفقیریازاوطلبکمککرده،ولیچونخودشســیدنیســت،درخواستشراردمیکند.

درحالیکــهصدقه)چهواجبوچهمســتحب(رامیتوانبه
ســاداتپرداختکردوفقطدرموردزکات
)زکاتمــالیافطره(فــردپرداختکنندهباید

باشد. سید خودش
m a s j e d n a m a . i r

هفته ۲۳  
1 ۳ 9 5 سال 

هفته  ۲۳
1 ۳ 9 5 سال 

مراقب بیشتر باید بازارها در
چشمهایمانباشیم.عبورومرورنامحرمها
زرقوبرق به حواسمان باید کنار، به
ما که باشد هم خوشخطوخال کاالهای
رانفریبند.دلیل نمی شود صرف این که از 
کاالیی خوش مان آمده یا این که تخفیف 
زیادی خورده، آن را بخریم. چندجفت
لباسدرکمدهایتان یاچنددست کتانی
داریدکهبهخاطرتخفیفخریدهاید،ولی
کاال خرید البته نبوده؟ نیازتان مورد واقعًا
به اما پایین،مقرونبهصرفهاست باقیمت

شرطیکهموردنیازشماباشد.
جای هیچ سرمایهداری، جهان این در
فروش برای فروشگاهها که نیست تعجبی
بیشترکاالهایخود،بههرترفندیدست
بزنند.نوشتنفهرستخرید،پرداختپول
نقدبهجایاستفادهازکارتخوان،وقتتلف
نکردندربازارومهمترازهمهچشمچرانی
نکردنبهاجناس،تنهاچندراهکارسادهبرای
نیفتادندرداماقتصادنظامسرمایهداریاست.

آن  به  نیاز  خرید،  مالک  باشد  یادمان 
کاالست و نه هیچ چیز دیگر.

چشم چرانی به اجناس ممنوعدولت بی معیشت

در مسری هبشت

رضـا امـام والدت مـاه ذیالقعـده
ومـاهآنامـامبزرگـواراسـت.
روز۲3ذیالقعـدهبنابرروایتیروز
وروززیارتی شـهادتامامرضا
اسـتوبر مخصـوصامامرضا
خوانـدنزیـارتآنحضـرتازراه
دورونزدیـکتأکیدشـدهاسـت.
آیتاهللبهجتدرموردزیارتامامرضا
میفرمـود:»همـهزیارتنامههامورد
تأییدهسـتند.زیـارتجامعهکبیـرهرا
بخوانیـد.زیـارتامیـناهللمهماسـت.
-قلبشـما-اینزیـاراترابخواند.با

زبـانقلـبخود
بخوانید.«

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. 

به سادات هم می توان صدقه داد
یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

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

ماه امام رضا
با زبان قلب،  زیارت نامه بخوانید!

هفته دولت می آید و دولتی ها یکی یکی طرح هایی را افتتاح و 
گزارش هایی را ارائه می کنند. مابهگزارشهادلخوشنمیکنیمو
تأثیراقداماترادرمعیشتمردممیبینیم،امابازهمجنسگزارشهارا
موشکافانهتحلیلمیکنیم.اگرصرفاًگزارشجلسهوتصمیمباشد،آنهم
درآخرینسالدولت،واقعاًنمیتوانامیدواربود؛امااگربهبهبودمعیشت

مردمانجامیدهباشد،بایددستمریزادگفت.
نزدیکی  ارتباط  مردم  معیشت  اصوالً 
و  اقتصاد  و  جهاد  وزارت  با 
دارد.  راه سازی  و  صنعت 
اما خب این دولت همه 
توان خود را در وزارت 
خارجه گذاشته تا بلکه با 
کمک اجانب بتواند کاری 
سایر هم همین برای بکند.
وزارتخانههادرحاشیهامنبهسر

بردهاند.
ما منتظر گزارش ها هستیم 
جدید  روش  این  ببینیم  تا 
دولت و تجربه برجامی اش، چه تأثیری در معیشت مردم 
به خوب را رئیسجمهور آقای وعدههای چراکه داشته، 

خاطرداریم.

راست گفت

۲شهریور1357-شهادتمبارز
انقابی»سیدعلیاندرزگو«





کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 آخرش می گویی:»ای کاش...«
درمـوردقیامتو»یومالحسـره«بودنش
نمیدانیـم درسـت ولـی شـنیدهایم زیـاد
کـهآدمهـاازچـهچیـزبیشتـرحسـرت
میخورنـد.اگـرآدمایـنچیزهـارابداند،
الاقـلدربعضـیازمهمترهایـشبیشتـر

حواسـشراجمـعمیکنـد.
حـاالیکیازخیلـیمهمترهارایادبگیر!
آنهـمحسـرتیاسـتکـهازلحظـهمرگ
بـهبعدشـروعمیشـود.چـونهیچشـبی
نیسـتمگـراینکـهفرشـتهمـرگ،جناب
عزرائیـل بـهاهـلقبرهـانـدامیدهدو
ازآنهـامیپرسـدکـهشـمابعـدازدیـدن
مـرگوسـختیهایش،بـهچهکسـیغبطه

میخوریـد؟آنهـامیگوینـد:
َا نَْغِبُط املؤمنین  ِف َمَساِجِدِهْم  إمِنَّ

همانـامـابـهمؤمنـاندرمسـاجدغبطـه
میخوریـم!

بعـدهـمتوضیـحمیدهنـدکـه»مؤمـن
مسـجدی«میتوانـدنمازبخوانـدوزکات
بدهـدوروزهبگیـردواهـلصدقهباشـد،

امـامـانه.
یادمـانباشـد؛روزجهانیمسـجد،فقط
برایبنایمسـاجدنیسـت،روزیاستکه
بایـدتصمیـمبگیریـمچگونـه»مسـجدی«

شـویموچگونهمسـاجدراآبـادکنیم.

ابن سینا را به دنیا بشناسانید!
امـروز در ایـران مثـًا در محیط هـای دانشـگاهی و علمـی مـا 
فلسـفه  کانـت به مراتـب رایج تـر و شناخته شـده تر اسـت از فلسـفه  
بوعلی سـینا. یعنی ابن سـینای با این عظمت که همه  تاریخ بشـر، از هزار 
سـال پیـش بـه این طرف، بـا اسـم او درگیر اسـت، در مجامع دانشـگاهی 

مـا حکمت و فکر فلسـفی اش شناخته شـده نیسـت... 
ایـن یـک مسـئله  مهمـی اسـت. مـا بایـد عکس 
ایـن را عمـل کنیـم. یعنـی بایـد هـدف را ایـن 
قـرار بدهیـم که تفکـر فلسـفه  اسـامی... در 
دنیـا به عنوان گفتمان فلسـفی شـناخته شـود، 

در دانشـگاه ها رواج پیـدا کنـد، متفکریـن 
باشـند، روی  از آن هـا مطلـع  عالـم 
انتقـاد  و  نقـد  کننـد،  بحـث  آن هـا 
علمی شـان  مجـات  در  کننـد، 

شـود. منعکس 

انگار که همه را زنده کرده
خداونــدفرمــودهــرکــسیــکنفــررااحیــاکنــد،انــگارکــههمــهمــردم

رااحیــاکــردهاســت.
ــد. ــیبرگردان ــهزندگ ــردیراب ــوانف ــهمیت ــایاولی ــاکمکه ــیب گاه

ــد ــود،بای ــرایطســختترمیش ــهش ــمک ــیه گاه
ــرار ــکیق ــادهپزش ــتفوقالع اوراتحــتمراقب
ــازهروی ــد،ت ــشکن ــرجواب ــمدکت ــره داد.اگ
میآورنــدبــهطبیــباصلــی،یعنــیخــدا!خــدا
ــشرا. ــدبدن ــد،بع ــدهمیکن ــشرازن ــماولدل ه

ــناســت. ــمدرمســجدکارشهمی ــامجماعــته ام
ــد ــیاشهمیناســت.آنجــاکــهمیبین اصــًاکاراصل
ــیآورد ــهدســتم ــده،دلراب ــیش ــیازخــداخال دل
وآنرازنــدهمیکنــد.نــهاینکــهایــنکار،شــغل
ــن ــشای ــههموغم ــدهم ــهبای ــد،بلک ــشباش دوم
ــده ــررازن ــکنف ــدی ــسبتوان ــرک ــهه ــد،چراک باش

ــگار... ــد،ان کن

                         نمک خدا

ــی را  ــک کس ــی نم ــهوقت ــتک ــناس ــاای ــافم ــیازاوص -یک
خوردیم، دیگر به او خیانت نمی کنیم.

ــه  ــا ب ــا شــما ت ــانکــردوفرمــود:آی ــهآن مامحمدتقــینگاهــیب
حال نمک خدا را نخورده اید؟!

ــقو ــلفس ــیازاه ــهجملگ ــرک ــعحاض جم
فجــوربودنــد،بــهفکــرفــرورفتنــدورئیــسآنهــا
ــا ــدت ــردوآم ــهک ــلتوب ــدغس ــحروزبع صب

احکامشرعیراازعامهبیاموزد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳(

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات:روز جهانــی مســاجد، شــهادت مبــارز انقالبــی 
»ســید اســداهلل الجــوردی« دادســتان معــزول دادگاه انقــالب توســط منافقیــن، شــهادت مبــارز انقالبــی 
»ســید علــی اندرزگــو«، تــرور مبــارز متعهــد »حــاج مهــدی عراقــی« و فرزنــدش، توســط گــروه منحرف 

فرقــان، قرارگرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته:
بدون شرح

هـر بـروی، کـهمیخواهـی سـینماهـم
جایـینمـیروی.میگویـیاینسـینمااز
آنیکـیبهتـراسـت.مسـجد هـم خوب 
و خوب تـر دارد. معیـارش هـم میـزان 
تقوای اهل مسـجد است،ازسـازندهاش
گرفتـهتاامـامجماعـتونمازگـزاران.

ِل يَْوٍم  َس َعَل التَّْقوي  ِمْن أَوَّ لََمْسِجٌد أُسِّ

أََحقُّ أَْن تَُقوَم فيِه 

مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا 
بنا شده، سزاوارتر است که در آن ]به 

نماز[ ایستی.
نبایـدزیادیمتهبهخشـخاشگذاشـت،
ولـیبایـدحواسراهـمجمعکـرد.اما
اآلن،مشـکلجـایدیگریاسـت.آنهم
کـم آنقـدر مسـجدها تعـداد اینکـه
اسـتکهدیگـرقـدرتانتخابینیسـت.
یـک  خانـه   40 هـر  بـرای  ای کاش 
مسـجد داشـتیم! روز جهانـی مسـجد، 
آغـاز خوبی اسـت بـرای   رسـیدن به 

مسـجدی. شهر 
 

در محضر اهل یبت؟مهع؟

عیونأخبارالرضاعلیه
السام،ج۲،ص:71

 »مسجد بهتر« کجاست؟

سوره مبارکه توبه
 آیه ۱08

  وسائل الشیعة، ج ۱۲، ص: ۱۲8

مامحمدتقیپدرمحمدباقرمجلسی
براساس: خبرگزاری فارس

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید


