
خداشناسی کودکان
ه خدا سش کودکان و نوجوانان دربار پاسخ به 40 پر

 

 مؤلف: غالمرضا حیدری ابهری،   نرش جامل،
 چاپ ۱۳۹۳: قطع رقعی،    7000 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 ۹5 | هفته چهارم  شهریور   ۱۳۹5 | 

دراینشمارهمیخوانید:

حیفاست...

برایجاماندگانازماهرمضان

روزعرفه،روزاعترافملیبهگناه

توجهحضرتآیتاهللبهجوانان

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

آیـت اهلل مدنـی بـه جوانان عشـق می ورزیدنـد. علی رغـم مشـغله کاری و علمی، 
وقـت معینـی از روز را بـه جوانـان اختصـاص مـی داد و سـاعت ها سـؤاالت 

گوناگـون آن هـا را پاسـخ می داد.
»حاج آقـا! چـرا این قـدر وقت خـود را بـه این بچه هـا اختصاص 
می دهیـد؟ درحالی کـه از وضعیـت جسـمانی خوبـی برخوردار 

» نیستید!
نکنـم،  بـاز  بـرای بچه هـا و جوانـان  را  »اگـر مـن آغوشـم 

آغوش هـای بازشـده نگران کننـده ای هسـت کـه این هـا را 
درمی یابد.«

گروهـی ناشـناس چنـد هواپیمـا را به سـرقت بردنـد. اندکي بعد یـك هواپیما، 
بـه یکـي از دو برج دوقلـو و 110 طبقه اي تجارت جهاني در آمریـکا برخورد کرد. 
دقایقـي بعـد بـرج دیگـر نیز با حمله مشـابهي مواجه شـد و هواپیمـاي دیگري نیز 
بـه سـاختمان وزارت دفـاع امریکا برخـورد نمود. پـس از این حادثه جـورج دبلیو 
بـوش، رئیس جمهـور وقـت امریکا و دیگـر مقامات این کشـور، گروه تروریسـتي 
موسـوم بـه القاعـده و رهبـر آن اسـامه بـن الدن را کـه تربیت یافتـه  آمریـکا بودند، 

عامـل این حمالت دانسـتند)!( و تبلیغات شـدیدي را علیه مسـلمانان 
آغـاز کردند.

ایـن حادثه  بـه اذعـان برخی محققـان، فریب 
بـزرگ آمریـکا بـرای اسالم هراسـی و بهانه ای 
بـرای لشکرکشـی به غرب آسـیا بوده اسـت؛ 
بـه عـراق و  نتیجـۀ آن حملـه  فریبـی کـه 

بود. افغانسـتان 
راسـتی پیـش از حادثـه تمامـي کارکنـان 
یهـودي برج هـاي دوقلـو، به طـور هماهنگ 

بـه مرخصـي رفتـه بودند!

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

           جمعه سیاه

توضیح المسائل امام، مسئله 2599

حمله به  برج های تجارت جهانی در نیویورك و ساختمان وزارت دفاع در واشینگتن )11 سپتامبر 2001 م(

احکام

عید قربان است و می خواهد گوسفندی قربانی کند. چه خوب است که 
مستحبات آن را رعایت کند:

1. دو دست و یك پای گوسفند را ببندد. 2. قصاب رو به قبله باشد.
3. پیش از کشتن حیوان، آب جلویش بگذارند. 4. کاری کنند که حیوان 

کم تر اذیت شود مثاًل کارد را تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.

 

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

هفته 26   
1 3 9 5 سال 

هفته  26
1 3 9 5 سال 

خوب و مفید کار کردن، یعنی باال بردن 
بهره وری تولید و این یعنی تقویت مهم ترین 
است  ممکن  هرچند  مقاومتی.  اقتصاد  رکن 
اقتصاد  در  خودمان  اقدامات  تأثیر  به  وقتی 
اما  بدانیم  ناچیز  را  آن  کنیم،  نگاهی  مقاومتی 
اگر همین اقدامات کوچك در جمعیت کشور 
ضرب شود، سرعت چرخ اقتصاد، به یك باره 

زیاد خواهد شد.
کیفیت  نانش  تالش  کند  نانوایی  هر  اگر 
نان،  دورریز  شدن  کم  با  باشد،  داشته  را  الزم 
اگر  کرد.  صادر  را  گندم  نیاز  مازاد  می توان 
گپ و گفت ها  از  و  کنند  کار  مجّدانه  کارمندان 
اینستاگرام شان  و  تلگرام  در  یا وقت گذرانی  و 
بزنند، هزینه اداره کشور ارزان تر می شود و نیاز 
به فروش نفت کم تر. اگر هر معلم و استادی، 
به نحو  را  از کالس   بعد  قبل و  کار و مطالعه 
کارآمد  و  نسلی متخصص  انجام دهد،  احسن 
برای کشور پدید خواهد آمد که ارزشش از هر 
ثروت دیگری باالتر است. شما در شغل تان چه 

اقتصاد  به  می توانید  کمکی 
بکنید؟

مفیدتر کار کنیم ارزش مندتر از امنیت

در مسری هبشت

سـیدبن طاووس در جمـال االسـبوع از بـرای 
هریـك از ائمـه نمـازی بـا دعا ذکـر نموده 
از جملـه نمـاز امام باقر علیه السـالم؛ دو رکعت 
اسـت در هـر رکعـت »حمـد« یـك مرتبـه و 

صد سـپس 

مرتبه »ُسْبَحاَن اللَِّه َو الَْحْمُد لِلَِّه َو الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه 

َو اللَُّه أَكْرَبُ«.

دعـای مختصـری هـم دارد؛ خوب اسـت برای 
ابـراز ارادت هم کـه شـده ایـن دو رکعـت بـه 

به جا آوریـم. هـم  حضرت امام باقـر  سـبك 

در مفاتیح الجنـان می توانیـد متـن دعـا را پیـدا 
. کنید

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. 

             مستحبات قربانی کردن

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

همه  درعین حال  می آید،  بدشان  جامعه  امنیتی شدن  از  همه 
می خواهند امنیت شان تأمین شود. برای همین سپاه و بسیج را وقتی که با 
دشمن می جنگند،  می ستایند و وقتی که به مشکالت داخلی می پردازند، به 

باد انتقاد می گیرند. اشکال کجاست؟
اآلن، انقالبی ترها می خواهند بی گدار به آب بزنند و همه مسئوالن 
را غیرانقالبی بخوانند، دل سپردگان غرب هم می خواهند از سرتاپا غربی  

شوند و نگرانی های انقالبی ها را توهم می خواهند.
مشکل این است که هردوشان نمی دانند از چه سرمایه ای دارند 
برکت خون  به  اجتماعی« که  »ثبات  از  آن ها دارند  استفاده می کنند. 
شهدا و تالش های قوای نظامی و امنیتی به دست آمده، بهره می گیرند 
و حاال می خواهند همان را هم زیر سؤال ببرند. ثبات اجتماعی امروز، 
حاصل تالش های بسیاری است و با سیاست زدایی یا امنیتی شدن جامعه 

خیلی فرق دارند. اما متأسفانه خیلی ها این را نمی فهمند!

توجه حضرت آیت اهلل  به جوانان

20 شهریور - شهادت عالم مجاهد آیت اهلل »سید اسداهلل مدنی« دومین 
شهید محراب در تابستان 1360

شب قدر دیگر



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 برای جاماندگان از ماه رمضان

چـه ماه رمضانی داشـتیم امسـال! خوشـا به 
حـال آن هـا کـه اهـل روزه روز و عبـادت 
شـب بودنـد؛ ولـی شـاید آن هـا هـم بـا ما 
هـم کالم و هم احسـاس باشـند کـه آن چـه 
بایـد می کردیـم، نکردیـم. به هرحـال ثمره 
بـزرگ مـاه مبـارک رمضـان »بخشـیده 
شـامل  را  خیلی هـا  کـه  اسـت  شـدن« 
شـده و بعضی هـا را نـه. تـو می دانـی 
جزو کدام هسـتی؟ اگـر احتمـال می دهی 
کـه هنـوز بخشـیده نشـدی، روز عرفـه را 

که: دریـاب 
َمْن لَْم يُْغَفْر لَُه ِف َشْهِر َرَمَضانَ  لَْم يُْغَفْر لَُه إَِل 

َقاِبٍل إِالَّ أَْن يَْشَهَد َعرََفَة ۱

کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشد تا 
رمضان آینده آمرزیده نشود، مگر آن که 

در عرفه حاضر شود.
اما اگر عرفه را درک کردی، دیگر 

حق نداری احتمال 
بخشیده نشدن بدهی 

که خودش یك 
گناه بزرگ 

است! 2

روز عرفه، روز اعتراف ملی به گناه
روز عرفـه را قـدر بدانیـد. در روایتـی دیـدم که »عرفـه و عرفات را 
بدین خاطـر چنین اسـمی داده اند کـه در این روز و آن مـکان، موقعیّتی 
بـرای اعتـراف به گناه در نـزد پروردگار پیـش می آید.« اسـام، اعتراف 
بـه گنـاه را در پیش بندگان، مجاز نمی داند. کسـی نباید گناهـی را که انجام 
داده اسـت بـر زبـان آورد و پیـش کسـی به آن اعتـراف کند. امـا پیش خدا، 
چـرا... اگـر فـردی بخواهد اصاح شـود، باید گنـاه و عیب خـود را بپذیرد 

و در پیـش خـود و خـدا، بـه آن عیب و گنـاه اعتراف کند.
یـک ملـت هـم، اگـر بخواهـد بـه راه راسـت بـرود، بایـد بفهمد که 
کجاهـا اشـتباه کـرده اسـت و خطاهـای او چیسـت و به گناه خـود اعتراف 
کنـد. امـروز هـم اگـر آحـاد اّمـت عظیم اسـامی قبول کننـد کـه در مقابل 
اسـام کوتاهـی کرده انـد... و در پذیـرش فرهنگ مفسـِد اغواکننـده غرب، 
خواهـد  بـاز  راه شـان  رفته انـد،  به خطـا 
شـد و خواهند توانسـت خودشان را 

کنند. اصـاح 

حیف است...
حاج آقــای  صفایــی می گفــت: »کســی کــه عشــق بــه حــق دارد، عاشــق خلــق 
ــد.« ــات می ده ــیطان ها نج ــا و ش ــا و طاغوت ه ــا را از بت ه ــود و آن ه می ش

کســی کــه بــه خــدا می رســد، نمی توانــد رســالت پیامبرگونــه اش را فرامــوش 
کنــد؛ نمی توانــد تربیت کــردن دیگــران را رها کنــد. بایــد مثــل حســین  بــود 
کــه تمــام کارهایــش وقــف تربیــت دیگــران شــد؛ از آب دادن بــه حــر گرفتــه تا 

صحبــت بــا زهیــر؛ نامــه اش بــه حبیــب و خطبــه اش بــا کســان دیگر.
ــرام  ــن م ــر همی ــرد، ب ــرار می گی ــی ق ــگاه امام جماعت ــه در جای ــم ک ــی ه کس

از  حیف اســت  مثــاًل  اســت. 
فرصت هــای بعــد نمــاز بــرای 
ــد  ــتفاده نکن ــران اس ــت دیگ تربی

و دوکلمــه ای ارشــاد نکنــد کــه 
ــَرّ  ــُرّ َم ــا تَُم ــرَص َفاِنَّه ــوا الُف »اِغتَنُِم

مناســب. و  به جــا  ــحاب«؛  الَسّ

                 وقف اهل بیت
ــی و  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــه کاره ــخت ب ــدر س ــه پ ــت ک ازآن جه

را  اندکــی  بســیار  زمــان  بودنــد،  مشــغول  اجتماعــی 
ــواده باشــند؛ به طوری کــه  ــار خان می توانســتند در کن

درس  کالســی  چــه  در  مــن  نمی دانســت 
می خوانم!

 البتــه بعــد از آمــدن بــه ایــران بــه دلیــل 
ــواده  ــا خان ــری ب ــان بیش ت ــر، زم مشــغله کم ت

بودنــد، امــا در کل عالمــه خــودش همیشــه 
ــده اند و  ــم ش ــدای اهداف ــواده ام، ف ــت: »خان می گف

ــر  از زمانــی کــه وارد کار سیاســی و اجتماعــی شــدم، ب
». پیشانی خود نوشتم وقف اهل بیت

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1373/02/28

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد چنــد طــرح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
ــم مجاهــد آیــت الل »سیداســداللَّ  ــا موضوعات:شــهادت عال تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی ب
مدنــی« دومیــن شــهید محــراب در تبریــز، روز عرفــه )روز نیایــش(، شــهادت حضــرت »مســلم بن عقیل« 

نماینــده  امــام حســین در کوفــه و عیــد ســعید قربــان؛ عیــد االضحــی قــرار گرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته:
 مبادا نزدیک شدن به انتخابات، مسئولین را از 

پرداختن به مسائل مهم کشور بازدارد...
 

اگر شـما هـم از همان هایی هسـتید کـه کاالی 
آمریکایـی را جـور دیگری دوسـت دارید و از 
بین سـفرهای خارجی، آمریـکا رفتن را آرزوی 
بـزرگ خود می بینید و خالصـه به محصوالت 
و فیلم هـا و سـبك زندگـی آمریکایـی، عشـق 
خاصـی داریـد؛ یـک بـار بـه خـود مراجعه 
کنیـد و ببینیـد که دوسـت دارید بـا آمریکا 

دوسـت شـوید یا نه؟
بـرای  بـار  اسـت، یـك  مثبـت  اگـر جـواب 
خـود خباثت هـای آمریـکا را مـرور کنیـد. از 
ظلم هایـش بـه کشـورهای مظلـوم تا فسـادها 
کـه  دیدیـد  اگـر  داخلـی اش.  پلیدی هـای  و 
دل تـان نمی خواهـد بـه این چیزهـا فکـر کنید، 
مثـل خیلی هـا، و هـر طـور شـده می خواهیـد 
طرح دوسـتی با آمریـکا بریزیـد، دیگر جوابی 

نمی مانـد جـز ایـن آیـه قـرآن:
ي َو  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

ُکْم أَْولِیاَء  َعُدوَّ
ای کسـانی که ایمـان آورده اید، دشـمن من 

و دشـمن خودتان را دوسـت مگیرید!
می پرسـید چرا؟ قـرآن جواب می دهـد: »چون 
بـا آنـان طـرح دوسـتی می افکنیـد  شـما 
درصورتی کـه آنـان قـرآن و آیینـی را کـه 
بـرای شـما آمـده و سراسـر حـق اسـت، 

حـاال  کردنـد.«  انـکار 
دیگـر خودتـان می دانید 
بـا چـه کسـی دوسـت 

شـوید؟

در محضر اهل یبت؟مهع؟
دوست داری دوست آمریکا شوی؟
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از نقــاط قـوت مسجـدتـــون 
عکـس بگیـریـد

 و بـه همـراه اســـم و نشــانی 
مســجد بـــه 

@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.


