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آیه ای که روی دیوار شهید بود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

بعـد از دو، سـه هفتـه متوجـه شـدیم که همان دانشـجوی سـال اولی که در رسـتوران 
دیـده بودمـش، در نمـاز جمعـه شـرکتی فعـال دارد، در بحث هـای بعـد از نمـاز هـم 
مشـارکت می کنـد و حتـی اظهـار می کند که آمـاده اسـت در اولین فرصتـی که ممکن 
باشـد خطبـه نمـاز را ایراد و نماز را اقامـه کند. یک روز بعد از نمـاز، آرام آرام او را تعقیب 

کـردم تـا به اتاقش رسـیدم و با نوعـی اجازه خواسـتن وارد اتاقش 
شـدم، روی دیـوار اتاقـش آیـه ای از قـرآن به ایـن مضمون حک 

شـده بود:

»ای کسـانی که ایمان آورده اید، شـما را چه شـده اسـت که 
هنگامی که الزم می شـود در راه خدا مهاجرت کنید، سـنگین 
بـه زمیـن می چسـبید و خوشـی دنیـا را بـر آخـرت ترجیح 

می دهید؟«
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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 

راوی:احمداجللوئیان
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SangareMahal le. i r  )امام خامنه ای، 1377/02/09(تارنما:

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. 

ـــدر ارزشـــمند  ـــن شـــغل معلمـــی چق ـــد! ای ـــدر عزیزن ـــان چق ـــن معلم ای
ـــت  ـــد اس ـــدر واال و بلن ـــم چق ـــه تعلی ـــن مرتب ـــت! ای اس
کـــه همـــه انســـان های فرزانـــه، انســـان های بـــزرگ 
ـــرورده  ـــود را پ ـــند، خ ـــه باش ـــی ک ـــته، هرجای و برجس

دســـت معلـــم می داننـــد و ســـایه معلـــم را بـــر 
ـــما  ـــر ش ـــام ب ـــد! س ـــس می کنن ـــان ح ـــر خودش س
ای معلمـــاِن دوران جوانـــی و نوجوانـــی کودکـــی 

ـــردن  ـــر گ ـــی ب ـــّق بزرگ ـــه ح ـــما چ ـــا! ش م
مـــا داریـــد! چـــه کار بزرگـــی بـــرای مـــا 

ـــت  ـــی اس ـــم کس ـــد... معل ـــام دادی انج
کـــه انســـان را آن چنـــان پرداخـــت 

می کنـــد کـــه گوهـــر وجـــود و 
ـــد و خـــود را  ـــؤ کن ـــت او، تألل نورانی

ـــدر  ـــن شـــغل چق ـــد ای نشـــان دهـــد. ببینی
ـــت! ـــاارزش اس ـــم و ب عظی

آیه ای که روی دیوار شهید بود
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

این معلمان چه قدر عزیزند!
کالم والیت

موش و فضله موش
خانه موش دارد و موش هم طبیعتًا فضله!

 اگر فضله موش داخل غذا باشد و نجاستش سرایت کند، 

آن غذا غیر قابل استفاده شده و اگر ندانسته خورده اند باید 

ظاهر بدن و ظروف را تطهیر کنند.

احکام



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

اگر دیگر از دختر شدن پسرها و پسر 
شدن دخترها تعجب نمی کنید، باید 
بدانید فطرت زنانه دوست ندارد ادای 

مردان را درآورد. نشانه اش یک خانواده 
پاک و مطهر هستند که صاف و ساده 

خدمت رسول خدا رسیدند و بدون هیچ 
پیش فرضی گفتند کارهای خانواده را شما 
تقسیم بندی کنید. پیامبر فرمود: کارهای 
داخل خانه با فاطمه   باشد و کارهای 

. بیرون خانه با علی

تا این جایش را شنیده بودیم. آنچه مهم 
است، خنکایی است که بر قلب فاطمه 

 می نشیند و نشان می دهد این کمال 
فطرت زن است:

ُوِر إِلَّ اللَُّه ِبإِكَْفاِئ  َل يَْعلَُم َما َدَخلَِني ِمَن السُّ

َل أَرَْقاِب الرَِّجاِل  رَُسوُل اللَِّه ص تََحمُّ

هیچ کس جز خدا نمی داند چقدر دل من 
شاد شد وقتی پیامبر بار تحمل کارهای 

مردانه را از دوش من برداشت!

 به نظر می رسد باید در نظام فکری مان 
تجدید نظر کنیم. 
هنوز در جمهوری 
اسالمی آرمان 

خیلی از زنان مرد 
شدن است!

تالش ترامپ 
برای قطع 
صادرات نفت!

کاریکاتور این هفته:

هـر چـه از قیامـت برایـش می گویـی بیشـتر لجاجـت می کنـد و آن را به شـوخی می گیـرد. برای 
همیـن نـه تنهـا بـرای آن روز آمـاده نمی شـود، بلکه بیشـتر از قبـل طغیـان می کند. اما چـه خیال 

کرده؟ 

مگر داسـتان موسـی و فرعون را نشـنیده که موسـی برای هدایت فرعون باالترین معجزات را آورد، 
ولـی فرعـون هـر بار بیشـتر از قبل طغیـان کـرد و کار را به جایی رسـانید که خود را خدا دانسـت؟ 

آن وقـت بـود کـه کار از کار گذشـت و به بدتریـن عذاب های دنیا و آخرت دچار شـد!

          إِنَّ يف  ذلَِك لَِعرْبًَة لَِمْن يَْخىش 
به یقین در این )سرگذشت موسی و فرعون(، 
برای کسی که )از عظمت خدا( می ترسد، 

عبرتی بزرگ است.

حـاال چه می کنید؟ از این داسـتان عبـرت می گیرید 
یـا آن را هـم بازیچـه می کنیـد و باز به مسـخره بازی ها 
ادامـه می دهیـد و طغیانگـری می کنیـد؟ فقـط اندکـی 

خشـیت کافی است...

در محضر اهل یبت
برای عبرت

منبع: پایگاه جامع استاد 
شهید مرتضی مطهری

راوی: آقای مجتبی مطهری 
فرزند استاد

عالمه شهید مرتضی مطهری

8 اردیبهشت، شهادت خلبان »علی اکبر شیرودی«
رکورددار جهانی بیشترین پرواز در جنگ )1360(

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زن زن، مرد مرد
خانواده مقاومتی )88( 

  وسائل الشیعه، ج 20، ص 172

از خصوصیـات پـدر بزرگـوارم، اسـتاد شـهید، ایـن بود که 

بـه مطالعـه و تحقیـق عاقـه شـدیدی داشـتند و از وقت و 

عمرشـان کمـال اسـتفاده را می کردنـد. در یکـی از روزهایـی 

کـه بـه کتابخانه ایشـان رفتـه بودم و بـا کنجـکاوی و دقت 

بـه کتاب هـای ایشـان نـگاه می کـردم، پـدرم به مـن گفتند: 

»مجتبـی! مـن در طول عمـرم، خیلی کتاب خوانده ام. رشـد 

و کمـال علمـی خـود را نیز تا حـدی مرهون همیـن مطالعه 

و تفکـر می دانـم.« ناگفتـه نمانـد کـه پـدرم در طـول روز، 

هشـت تـا ده سـاعت را بـه تفکـر و مطالعـه می گذراندند.

  سوره مبارکه نازعات
 آیه26

مطالعه و تفکر

کسی که غیرممکن ها را ممکن می ساخت

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

  masjednama.ir ــای در تارنم
ـــبت  ـــه مناس ـــری ب ـــیج کارگ ـــام، روز بس ـــکا از ویتن ـــای امری ـــل نیروه ـــینی کام ـــتور عقب نش ـــدور دس ـــوع: ص ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــی«، روز  ـــین برونس ـــهید »عبدالحس ـــن ش ـــییع نمادی ـــی و تش ـــهید رجای ـــت ش ـــت دول ـــر نف ـــان« وزی ـــواد تندگوی ـــهادت »محمدج ش
ـــتاین«  ـــن اش ـــن ک ـــرارداد »فی ـــاد ق ـــم، انعق ـــر، روز معل ـــی کار و کارگ ـــدس، روز جهان ـــات بیت المق ـــاز عملی ـــارس، آغ ـــی خلیج ف مل

بیـــن ایـــران و فرانســـه در زمـــان »فتحعلـــي شـــاه قاجـــار« قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

»12 نفـر آدم بـا سـه هلیکوپتـر )بالگـرد( در پـادگان ابوذر، سـه تا لشـگر 
را لت و پـار کردیـم... سـه تـا هلیکوپتـر در مقابـل 120 الـی 150 تـا تانک 
عراقـی فقـط در جبهـه سـرپل ذهاب. مـا اینجـا را در همـان 48 سـاعت 
اول گرفتیـم. شـما فکـر می کنیـد این قـدرت من اسـت؟ نه! ایـن قدرت 
کـه خداونـد  اینجاسـت  آنجـا حکم فرمایـی می کنـد...  کـه  خداسـت 
می فرمایـد اگـر تـو حرکت کنـی، برکـت از من اسـت. ما حرکـت کردیم 
و این همـه برکـت بـه دسـت آوردیـم؛ 12 نفر حرکـت کردیم و بـاور کنید 

12 هـزار نفـر را عقـب راندیم.«

حکایت باال، روایتی از شـهید شـیرودی اسـت، شـهیدی که رکورد باالترین 
سـاعت پـرواز بـا بالگـرد در جنـگ را دارد و بـا بیش از 

40 بار سـانحه و بیـش از 300 مورد اصابت گلوله 
بـه هلی کوپتـرش، بـاز سرسـختانه می جنگد. 
شـهید تیمسـار فاحـی، شـهید شـیرودی را 
این چنین توصیف می کنـد: »او غیرممکن ها 
را ممکن سـاخت. کسـی بود کـه وقتی خبر 
شـهادتش را به امـام دادم، امام در مورد وی 

فرمودند: او آمرزیده اسـت.«

ایام      ویژه
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