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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

وظیفهسوم:تذکر

همکارخانم

نگذاریدیاددفاعمقدسازیادهابرود

بچههاشامچیداشتن؟

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

حاجـی داشـت حـرف مـی زد و سـبزی پلو را بـا تـن ماهـی قاطـی می کـرد. هنوز 
قاشـق اول را نخـورده، رو بـه عبادیـان کـرد و پرسـید: »عبـادی! بچه ها شـام چی 

داشـتن؟ همینـو. واقعًا؟ جـون حاجی؟«

نگاهش را دزدید و گفت: »تُن رو فردا ظهر می دیم.«
حاجی قاشق را برگرداند. غذا در گلویم گیر کرد.

حاجـی جون بـه خدا فردا ظهر به شـون مـی دیم. حاجی 
همین طـور کـه کنار می کشـید، گفـت: »به خـدا منم فردا 

ظهـر می خورم.«

در نهـم اسـفند، مجلس شـورای اسـامی طی جلسـه فوق العـاده ای مصوبه ای 
دربـاره کتـاب »آیات شـیطانی« به تصویب رسـاند. بنابر این مصوبـه درصورتی که 
انگلیـس در عـرض یـک هفته علیه انتشـار آیات شـیطانی اعام موضـع نمی کرد، 
روابـط سیاسـی و دیپلماتیـک بـا آن کشـور به طـور کامـل قطـع می شـد. دولـت 
انگلیـس نیـز در یـک عقب نشـینی آشـکار اعام نمود کـه خواهان قطـع روابط با 
ایـران نیسـت ولـی در عمـل نه با انتشـار کتـاب مخالفـت نمود و نـه اهانت 

به مسـلمانان را محکـوم نمود.

بدیـن ترتیـب چون ایـن اظهـارات و موضع گیری ها فاقد عذرخواهی رسـمی و 
علنـی لندن از مسـلمانان بـود، وزارت امـور خارجه ایران 

طـی بیانیـه ای، قطـع کامـل روابـط سیاسـی ایـران بـا 
انگلیـس را اعـام کـرد تـا دنیا بداند کـه ملت ایران 

بـا کسـی در مـورد 
اجـرای حکـم الهی 

نـدارد. تعارف 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  اسفند  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 

در اجرای حکم الهی تعارف نداریم

ج ۲، نكاح، ص ۲۴۵
عروة الوثقى، ج ۲، نكاح، م ۳پ

1( )صحیفه امام، ج 8، ص ۳7۲(

16 اسفند، اعالم قطع روابط ایران و انگلیس توسط وزارت امور خارجه )1۳67 ش(

احکام
در محل کار همکار خانم دارد. با وجود آن که کار واجبی 

با او ندارد، راه بی راه با او صحبت می کند. از مسائل 
انتخابات گرفته تا طرز تهیه ساالد ژاپنی.

 اگر از این کار لذت می برد، حرام است و در غیر این 
mصورت کراهت دارد. a s j e d n a m a . i r
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اقتصـاد مقاومتی یعنی مقـاوم کردن اقتصاد 
در برابـر حمـات دشـمن. در این مسـیر مردم و 
مسـئوالن هـر دو نقـش پررنگـی دارنـد. در این 
بیـن یکـی از اقدامـات اساسـی مردم، نظـارت و 

مراقبـت بـر کارهای مسـئوالن باید باشـد.

حـاال کـه یک سـال و انـدی از برنامه جامع 
اقـدام مشـترک )برجـام( می گـذرد. مـردم مـا، 
چـه آنانی کـه فکـر می کردنـد کاسـه ای زیر 
نیم کاسـه اسـت و چـه آنانـی کـه خوشـحال 
بودنـد و بـه خیابان هـا ریختنـد، در راسـتای 
نقش نظارتی شـان سؤاالتی از مسـئوالن دارند:

 چـرا معامـات بانکـی ما هنوز با مشـکل 
مواجه اسـت؟ چـرا همچنان تحریم هـای جدید 
ضدایـران اعمـال می شـود؟ مگر قرار نبـود خود 
تحریم ها که هیچ، سـاختارش هم شکسته شود؟ 
باالخـره میـوه این برنامـه کجاسـت؟ چرا چرخ 
زندگـی مـردم آن طـور که بایـد، نمی چرخد؟ 
آن سـانتیفیوژهایی کـه قـرار بـود هم زمان با 
چرخـش چـرخ زندگی مـردم بچرخنـد، اآلن 
حال شـان چطور اسـت؟ چرا مسـئوالن جواب 
گسـتاخی های آمریـکا را نمی دهند؟ چـرا و چرا 

چرا...؟ و 
مسئوالن 

باید پاسخگو 
باشند.

میوه برجام کجاست؟خداحافظ اقدام و عمل!

در مسری هبشت
انسـان بایـد بـه چـه مقامـی برسـد که 
هـم پاک شـود و هـم زمینـی را که در 

آن مدفـون گشـته پـاک کند؟!
و  اسـت  پاک کننـده  خـود  زمیـن 
تنهـا جسـم پـاک شـهید اسـت که 

کنـد. پاک تـر  را  آن  می توانـد 
ر است... ِر مطهِّ یعنی جسم شهید مطهِّ

ِباىَب  اَنُْتْم َواُّمى  ِطْبُتْم، َوطابَِت اْلَْرُض ]اَنُْتم [ 

الَّتى  فیها ُدِفْنُتْم، َوُفزْتُمْ  َفْوزاً َعظیامً، َفیا 

لَْیَتنى  كُْنُت َمَعكُْم، َفاَُفوَز َمَعكُْم

پدر و مادرم به فدای شـما، به راسـتی 
پاکیـزه شـدید و پاکیـزه گشـت آن 
زمینی که شـما در آن مدفون شـدید 
و بـه رسـتگاری  بزرگـی رسـیدید؛ 
پـس ای کاش مـن هـم با شـما بودم 

که با شـما رسـتگار گـردم.

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. 

کانون فرهنگی سومین حرم 
وای چکار کردین...

چقدر زیبا شده است. مرحبا ...
انشائ اهلل ادامه داشته باشد. ممنون و تشکر

همکار خانم

منبع: سایت تبیان
17 اسفند، شهادت فرمانده جوان دفاع مقدس، »محمدابراهیم همت« 
فاتح خیبر )1362 ش(

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

وقتی سالی که به نام »پاسخگویی مسئوالن به مردم« نام  داشت، 
تمام شد، فاتحه پاسخگویی را خواندیم. چون تا آن موقع که سالش بود، 
کسی به روی خودش نیاورد، دیگر چه برسد به تمام شدن پاسخگویی! 
حاال هم که سال اقتصاد مقاومتی بود با همه اقدام و عمل هایش، دارد 

تمام می شود و بهانه جوها کار خودشان را می کنند.

عده ای تولیدکننده را دزد می دانند و عده ای دیگر به دولت ناسزا 
می گویند و عده ای دیگر دست دزد و قاچاقچی را دخیل می دانند. ای 
کاش یک بار هم که شده از خودمان شروع می کردیم. ای کاش تمام 
عزم خود را جزم می کردیم تا اقدام و عمل را از خود و خانواده مان 

شروع کنیم.

همین خریدهایی که برای نوروز می کنیم؛ همین روزهایی که جدی 
نمی گیریم شان؛ همین ها فرصت خوبی است برای شروع. نمی دانیم نام 
سال آینده چیست، ولی کاش هیچ وقت با اقدام و عمل برای اقتصاد 
مقاومتی خداحافظی 
نکنیم...

زیارت نامه شهدابچه ها شام چی داشتن؟



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
نگذارید یاد دفاع مقدس از یادها برود

امام جماعت مسجدمان بعد نماز از جایش بلند شد تا صحبت کند. فهمیدیم 
این دفعه  هم می خواهد حرکتی را روی  ما پیاده کند! همه منتظر بودند ببینند 

حاج آقا این دفعه چه ابتکاری به خرج می دهد.

ناگهان دیدیم حاج آقا یک سیب زمینِی گرد و گنده  در دستش گرفته که از 
قبل روی آن نقش لبخند کشیده بود. رو کرد به ما و گفت: »بچه ها سعی کنید 

سیب زمینی نباشید که هر جا ُهلش می دهند می رود! با فکر جلو بروید...«

بعد با پخش قسمت هایی 
از فیلم های ماهواره ای، برای 
ماهواره  که  تحلیل  کرد  ما 
آورد.  بر سرمان  بایی  چه 
چه جلسه ای بود. چند بار 

در صحبت هایش گفت 
که »دشمن خیال 

کرده اهالی مسجد 
ما سیب زمینی 

هستند!«

نگذاریـد یـاد دوران دفـاع مقـدس از یادهـا بـرود. آمـدن بـه این 
مناطـق جنگـی، چه در تعطیالت نوروزی و چه در دوره  سـال، بسـیار 
کار پسـندیده ای اسـت... در هرکـدام از این مناطق، قضایایـی اتفاق افتاده 
اسـت کـه یکـی از ایـن قضایـا در میـان هـر کشـوری و هـر ملتـی اتفاق 

بیفتـد، کافـی اسـت بـرای این کـه در تاریخ، آن ملـت را سـربلند کند.

...دشـمن ها می خواهنـد مـا یادمـان بـرود؛ می خواهنـد قضیـه  دفاع 
مقـدس از یادمـان برود، فداکاری هـا از یادمان برود، شـخصیت هایی را که 
در ایـن فداکاری هـا نقـش آفریدنـد یا نشناسـیم یا از یـاد ببریـم، این جور 

می خواهنـد... بـرای این که 
می داننـد که هـر ذره ای 
و هـر نقطـه ای از ایـن 
ملـت  بـرای  حـوادث، 
فراموش نشـدنی  ایـران 
اسـت و تأثیرات بزرِگ 

سـازنده ای دارد.

    تسبیح بازی یا سرنوشت بازی؟
سـید جمال الدیـن اسـدآبادی نـزد ناصرالدین شـاه رفتـه بـود. سـید برای 
این که شـاه و کسـانی را که در جلسـه بودند، متنبه کند تسـبیحش را درآورد 

و شـروع به چرخانـدن آن کرد.

کسـانی کـه در جلسـه بودنـد، به سـید اعتراض کردنـد که ایـن کاری که 
انجـام می دهـد در محضر شـاه بی ادبی اسـت و 

ایـن کار را نکند.

سـید جمال گفت: »جناب سـلطان 
بـازی  ملـت  یـک  سرنوشـت  بـا 

می کنـد، چیـزی بـه او نمی گوییـد 
و بـه مـن کـه بـا تسـبیحم بـازی 

می کنیـد؟« اعتـراض  می کنـم، 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1393/01/06(  

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
پوســـترهایی بـــا موضـــوع:روز درختـــکاری، بـــروز قحطـــی در ایـــران در جریـــان جنـــگ جهانـــی اول، 
تأســـیس »حـــزب دموکـــرات« تبریـــز توســـط روحانـــی مجاهـــد شـــیخ »محمـــد خیابانـــی«، شـــهادت 
ـــی  ـــای فرهنگ ـــیس کانون ه ـــر، تأس ـــح خیب ـــت« فات ـــم هم ـــدس، »محمدابراهی ـــاع مق ـــوان دف ـــده ج فرمان
ـــان  ـــرا، روز راهی ـــا فاطمه الزه ـــز ی ـــا رم ـــزه ب ـــدر در هوُرالهوی ـــزرگ ب ـــات ب ـــور، عملی ـــاجد کش ـــری مس هن

ـــت. ـــه اس ـــور، قرارگرفت ن

»رازهای  عنوان  با  است  کتاب چاپ کرده 
اهل بیت«! خب این دیگر چه رازی است که 
به شکل یک کتاب منتشر می شود و هر کس 
و ناکسی به آن دسترسی دارد؟ خوب است 
نویسنده یا انتشاراتی فکر کند به هدف کار 
خود؛ فروش یا ثواب؟ یا به عبارتی دنیا یا 
آخرت؟ مگر در بین این همه روایتی که نقل 

می کند، نخوانده است که فرموده اند:

َمْن أََذاَع ِسَّنَا إِلَّ إَِل أَْهلِِه َفلَْیَس ِمنَّا 1

کسی که راز ما را به غیر از اهلش منتشر کند، 
از ما نیست.

این مسئله برای منبری ها و رسانه ای ها هم 
هست. فرقی نمی کند. ِسر، ِسر است و افشای 
دیگر  برخی  در  که  بماند  تازه  نامردی.  آن 
را عذاب آهن  فردی  روایات جزای چنین 
یا ذلت دنیا و آخرت دانسته اند و فرموده اند 
که اگر کسی سر ما را فاش کند، سپس با 
کوه های طال بخواهد از ما شود، فقط از ما 

دور می شود!  2

کاریکاتور این هفته: 

 کاالی
 ایرانی 
با برچسب
 خارجی

و  کند  قرائت  خوب  را  قرآن  که  کسی 
خوب تدبر نماید، مسلمان باشد یا کافر، به 
این نتیجه می رسد که این کتاب بشری نیست 
و  منسجم و حساب شده-  و حرف هایش 
هدف  با  و  اخاقی-  پراکنده  گزاره های  نه 
هدایت است. چه نتیجه مبارکی! این یعنی 

اتمام حجت!

تا  بودند  یکی  کافر  و  مؤمن  این جا  تا 
این که حجت تمام شد. حاال افراد دو گروه 
می شوند، یا خردمندند و متذکر می شوند؛ یا 

نیستند و کافر می مانند:
بَّـُروا آیاتِِه  ِکتـاٌب أَنَْزلْناُه إِلَْیـَک ُمباَرٌک لَِیدَّ

َو لَِیَتَذکَّـَر أُولُـوا اْلَلْباِب 

]ایـن[ کتابـی مبارک اسـت کـه آن را به 
سـوی تـو نـازل کرده ایـم تـا در]بـاره[ 
آیـات آن تدبـر کننـد، و خردمنـدان پند 

. ند گیر

پس تدبر با تذکر فرق دارد. همه تدبر 
گروهی  فقط  اما  بکنند،  باید  یا  می کنند 
را  قابلیتش  که  آن هایی  می یابند،  تذکر 
دارند. خدا کند که ما تا این 

مرحله سوم برسیم.

خودی های اهل بیت )32( 

رازدار اهل بیت

در محضر اهل یبت
ما و قرآن )4(

وظیفه سوم: تذکر
سیب زمینی نباشیم!

آیه 68سوره مؤمنون  

منبع: سایت سیره علما
19 اسفند، شهادت »سید جمال الدین اسدآبادی« 

اندیشمند و روحانی مبارز مسلمان توسط سلطان عثمانی 
)1275 ش(
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