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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:

بدترازفرعون

فروشندهمتقلب

جامعهبایددشواریپرستاریرابشناسد

فکرتشکیالتی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

تعـداد نفـرات هـر تیـپ، گـردان، گروهـان و دسـته را نوشـت. بـا تـوپ و تانك 
غنیمتـی هـم گـردان زرهـی درسـت كـرد. ده دوازده تا گردان، شـد بیسـت تا تیپ.
ــم.  ــی می خواهی ــزوه  آموزش ــم ج ــگ ه ــای جن ــرای تازه وارده ــت: »ب  می گف

ــه  ــیجی هایی ك ــد. بس ــر كنن ــكیالتی فك ــد تش ــا بای نیروه
برمی گردنــد شــهر بایــد گروهــان و گــردان هــر 

ــد  ــم بای ــا ه ــزام مجدده ــد؛ اع ــت كنن ــجد را درس مس
ــل مســافری كــه  ــه یگان هــای خودشــان، مث ــد ب برگردن
ــازمان رزم  ــوری س ــه اش. این ط ــه خان ــردد ب برمی گ

درست وحســابی داریــم.«

حزب اهلل توانسته بود یکی از سرهنگ های رژیم صهیونیستی را اسیر كند. رژیم 
صهیونیستی كه نتوانسته بود با زور چیزی كه می خواست را به دست آورد، به گفتگو با 

حزب اهلل برای مبادله اسیران روی آورد.
با میانجی گری آلمان همه دیدند كه بدون دخالت امریکا نیز می توان مسائل منطقه را 
حل نمود. بر اساس این توافق 435 اسیر از ملیت های گوناگون عربی در مقابل یک 
سرهنگ بازنشسته اسرائیلی و اجساد چند سرباز اشغالگر، آزاد شدند. آزادی اسیران 
به این شکل از چنگال رژیم صهیونیستی بازتاب وسیعی در محافل خبری جهان به ویژه 
در میان مسلمانان یافت و بار دیگر زبونی و حقارت اسرائیل را به نمایش گذارد. این 
واقعه در لبنان به عنوان یک پیروزی كامل مطرح شد درحالی كه در اسرائیل به عنوان 

یک رسوایی ملی تلقی می شد و واقعاً هم بود.       َفإِنَّ ِحْزَب الّل ُهُم الْغالِبُوَن

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم  بهمن   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 

رسوایی ملی اسرائیل

توضیح المسائل امام، مسئله 2124
 

29 ژانویه، آزادی صدها اسیر از چنگال رژیم صهیونیستی در مقابل یك سرهنگ بازنشسته اسرائیلی و 
اجساد چند سرباز اشغالگر )2004 م(

احکام

جنسی را خریده و حاال فهمیده كه سرش چه كاله گشادی رفته 
است.

 می تواند به فروشنده مراجعه كند و معامله را بر هم بزند. او هم 
باید پس بگیرد.

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

هفته 46   
1 3 9 5 سال 

هفته  46
1 3 9 5 سال 

می خواهنـد  مادرهـا  و  پـدر  بعضـی 
جـای خالـی »وقتـی کـه بـرای فرزندشـان 
نمی گذارنـد« را بـا »اسـباب بازی«، آن هـم 
پـر  خارجـی اش  و  گران قیمـت  جنـس  از 
کننـد بلکـه عـذاب وجـدان کمتـری بگیرنـد. 
آن وقـت انتظـار دارند کـه دل بندشـان در آینده 

برای شـان جبـران کنـد! ایـن محبت هـا را 
معلــوم اســت چنیــن کودکــی دیگــر بــه 
کــم قانــع نمی شــود و آن وقــت هدیه )بــاج؟!(  
امــروز شــما بایــد از دیــروزی بهتــر باشــد و 
ــر  ــروز. از آن بدت ــما از ام ــردای ش ــه ف هدی
ــودکان، مادی نگــر،  ــس ک ــن جن ــه، ای این ک
ــد  ــار می آین ــراف کار ب ــت و اس تجمل پرس
ــدن  ــی ش ــمت مصرف ــه س ــه را ب و جامع
ــه  ــم ک ــان ه ــل شدن ش ــد. تنب ــش می برن پی

بــرو برگــرد نــدارد. آن هــا بــه احتمــال 
زیــاد در آینــده بــه دنبــال راحت تریــن 
ــن  ــود.  ای ــد ب ــول خواهن ــب پ راه کس

ــر کاهــش نیــروی  قضیــه عــاوه ب
فســادهای  تولیدکننــده،  کار 
ــه  ــز ب اقتصــادی در جامعــه را نی

ــد. ــش می ده ــدت افزای ش
گـــاهی بی دقتی هـــای 

ــد،  ــت فرزن ــا در تربی ــک م کوچ
ــری را  ــاک و جبران ناپذی ــرات خطرن اث

ــذارد. ــای می گ ــر ج ب

تربیت و»مرده پرست« کیست؟
 اقتصاد مقاومتی )1(

در مسری هبشت
وقت  هرچند  اگر  است  بی معرفتی 
یك بار یا حتی هرروز، با امام غائب مان 

تجدیدعهد نکنیم.
از حضرت صادق روایت شده: هركه 
از  بخواند،  را  این عهد  چهل صبحگاه 
یاوران قائم ما باشد و اگر پیش از ظهور 
آن حضرت از دنیا برود، خدا او را از قبر 
بیرون آورد كه در خدمت آن حضرت 
هزار  كلمه  هر  بر  حق تعالی  و  باشد 
حسنه به او كرامت فرماید و هزار گناه 

از او محو سازد و آن عهد این است:
اللَُّهمَّ رَبَّ النُّوِر الَْعِظیِم َو رَبَّ الْكُرِْسیِّ الرَِّفیعِ َو رَبَّ الَْبْحِر 

الَْمْسُجوِر َو ُمْنزَِل التَّْوَراِة َو اْلِنِْجیِل...

و  بزرگ  نور  پروردگار  ای  خدایا! 
پروردگار كرسی بلند و پروردگار دریای 
جوشان و فرو فرستنده تورات و انجیل...

ادامه  دعا را می توانید در كتاب 
مفاتیح الجنان و نرم افزارها پیدا كنید.

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. 

محمدباقراسالم فر
موکدا پیشنهاد میکنم، نشریه سنگر محله را نیز مثل مدرسه 
نما و مسجد نما بصورت رنگی آماده و منتشر فرمایید. بدون 
شک، برای مخاطبانی که امکان چاپ رنگی دارند، فرصت 

تاثیرگذاری بمراتب بیشتر از وضعیت فعلی است.

فروشنده متقلب

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

رفتارهای سید علی خامنه ای را بدون در نظر گرفتن امام و رهبر 
و حتی مرجع دینی بودنش نگاه كنید. از فوت آقای هاشمی رفسنجانی 
گرفته تا شهادت آتش نشان های جان فشان. برای هاشمی مفصل پیام داد 
و نمازش را خودش اقامه فرمود و تا توانست برای او طلب آمرزش كرد، 
ولی به رسم تملق گویان از خوبی ها و بدی هایش گزافه نگفت و شهادت 

دروغ به ندیدن بدی هایش نداد.
در مورد آتش نشان ها نیز با قلبی آزرده به میدان آمد و سیاست زدگان 
را از بازی های سیاسی برحذر داشت تا دوباره اصل و فرع قاطی نشود 

و خون مدافعان واقعی مردم به حاشیه نرود.
حاال از طرفی دایه های مهربان تر از مادر آمده اند و سیدعلِی 
امام را موعظه می كنند. از طرف دیگر، امثال صداوسیما در دفاع از 
بی كار  همیشگی  غرغروهای  تا  می روند  ولی امر  از  هاشمی جلوتر 
نمانند. غافل از این كه به اذعان دشمنانش او خود را در مقابل هیچ كس 
ولو  مالمت كننده ای-  هیچ  مالمت  و  نمی بیند  مسئول  جز خدا 
نمی پـذیرد.  را  نزدیکـش-  بستگـان 
آری، او مـرده پـرســت نیسـت 
حتی اگر دوست و دشمنش 

این گونه نباشند.

دعای عهدفکــر تشکــیالتی

منبع: یادگاران 4: كتاب باقری، انتشارات روایت فتح، 9 بهمن، شهادت
 سردار غالمحسین افشردی معروف به حسن باقری )1361 ش(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 عشق به ذلت!

خودی های اهل بیت )27( 
طبیعــی اســت كــه هــر كــس فریــاد 
ــه  ــن بقی ــد، بی ــم« ســر ده ــا نمی توانی »م
ــرف  ــن ح ــر ای ــی اگ ــد. حت ــور باش منف
ابلهانــه را در ظاهــر زیبــا و منطقی هــم بزند، 
بــه محــض ایــن كــه مــردم ذلیــل بــودن آن 
را درک كننــد، واكنــش نشــان خواهنــد داد. 
مگــر این كــه كاری كنــد كــه مــردم هــم 

ــد دروغ او را! ــاور كنن ب
بدتــر از او كســی اســت كــه در 
نمی توانیــم«  »مــا  نهضــت  راســتای 
ــد و تمــام هــم و غــم خــود را  ــدام كن اق
ــا را  ــه »نمی توانیم«ه ــرای این ك ــذارد ب بگ
بــا گدایــی و التمــاس جبــران یــا بــه قــول 
ــه  ــر از آن، این ك ــد و بدت ــم كن ــودش ك خ
آخــر ســر بیایــد و بگویــد: اشــتباه كردیــم، 

ــتیم! ــم نمی توانس ــن را ه ــا همی م
ــخصیتی  ــن ش ــدر از چنی ــت چق اهل بی

بدشــان می آیــد:
لِّ طائِعاً، َفَلیَس مِنّا أَهل البَیِت  َمن أََقرَّ بالذُّ
پیامبــر اعظــم : هــر كــس بــا رغبــت تن 

بــه ذلــت دهــد، از اهــل بیــت ما نیســت.
برخــی  كــه  می آیــد  نظــر  بــه 

دارنــد  مــا  دولت مــردان 
را  مســیر  همیــن 
می رونــد. بایــد بــه 

بــود! گــوش 

جامعه باید دشواری پرستاری را بشناسد
قرار است هر كس امام جماعت مسجد را می بیند، ناخود آگاه یاد حضرت 

پیامبر و ائمه اطهار بیفتد؛ هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی.
حقیقت  آن هاست.  اهل علم بودن  عظام،  انبیاء  ویژگی  مهم ترین  از  یکی 
نورانی شده،  دلش  كه  می كند. كسی  نورانی  را  دل  و  است  نور  علم، 

می  تواند به بقیه بتابد و آن ها را نیز نورانی كند. 
شاید علت تفاوت زیادی كه میان علماء با غیرآن ها در روایات آمده، از 
همین خاصیت تابیدن آن هاست. هم چنین كسی كه عشِق تابیدن پیدا كند، 

دنبال ندانسته هایش هم می رود تا جهلش را از بین ببرد.

روز پرسـتار را كـه مصادف بـا روز والدت بانوی فداكار تاریخ اسـالم، 
زینـب كبـری، اسـت تبریك عـرض می كنیـم. آن بزرگوار هم مثل شـما 
دشـوارترین كار را در صحنه  عاشـورا بر عهده داشـت؛ یعنی پرستاری 

از كـودكان، درماندگان، زنـان و بی پناهان...
ــی و  ــار روح ــاظ فش ــا ازلح ــخت ترین كاره ــی از س ــتاری یک پرس
ــودن  ــار، معاشــر ب ــوی بیم ــتار اســت. نشســتن پهل ــرای پرس جســمی ب
دائمــی بــا بیمــار، ِشــکِوه  بیمــار را شــنیدن، بــا او بــه 
مهربانــی رفتــار كــردن، بــه او لبخنــد زدن... تحمــل 
این هــا خیلــی ســخت اســت. ســختی كار 
پرســتار ســختی جســمی نیســت؛ كلنــگ زدن 
و در فضــای ســخِت فــرض بفرماییــد معــدن یــا 
امثــال آن رفتــن نیســت؛ امــا ازلحــاظ فشــار 
ــی از آن ســخت تر اســت. روحــی و عصب

فرهنگ جامعـه باید اهمیت كار 
را  آن  دشـواری  و  پرسـتار 

. سد بشنا

سپر بالی امام
ــتری  ــوی دادگس ــد جل ــعار رو بلن ــن ش ــدر ای ــتی!« آن ق ــر بهش ــرگ ب »م
ــه  ــرد ب ــنید. رو ك ــی می ش ــتی به راحت ــهید بهش ــه ش ــد ك ــاد می زدن فری
ــن  ــواب ای ــاكت اند؟ ای كاش ج ــام س ــرا ام ــت: »چ ــتی و گف ــهید بهش ش

می دادنــد.« را  توهین هــا 
ــرار  ــرادر! ق شــهید بهشــتی گفــت: »ب

نیســت در مشــكالت از امــام 
ــالی  ــپر ب ــا س ــم، م ــه كنی هزین

ــا.« ــپر م ــه او س ــم، ن اویی

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1383/04/03(  

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
ـــالک  ـــت س ـــری، درگذش ـــن باق ـــه حس ـــروف ب ـــردی مع ـــین افش ـــردار غالمحس ـــهادت س ـــوع: ش ـــا موض ـــترهایی ب پوس
ـــس از  ـــالمی پ ـــن اس ـــه میه « ب ـــی  ـــام خمین ـــه »ام ـــت پیروزمندان ـــی«، بازگش ـــماعیل دوالب ـــاج اس ـــی اهلل »ح ال
ـــرت  ـــده حض ـــی نماین ـــداهلل میثم ـــالم عب ـــهادت حجت االس ـــر، ش ـــه فج ـــاز ده ـــن و آغ ـــد و دوری از وط ـــال ها تبعی س

ـــت. ـــه اس ـــتار، قرارگرفت ـــری؟اهس؟- روز پرس ـــب كب ـــرت زین ـــا، والدت حض ـــرارگاه خاتم االنبی ـــام در ق ام

به جای کاریکاتور: 
به یاد جانباختگان 
حادثه پالسکو

مـا بایـد بـه ایمـان نیـاوردن بعضی هـا 
ایمـان بیاوریـم! تعجـب می كنید؟ بلـه، ما 
همان طـور كـه بـا عقـل خـود نمی توانیـم 
و  بدانیـم  طبیعـی  را  موسـی  معجـزه 
بـه خاطـر معجـزه بودنـش بـه آن ایمـان 
هـم  را  برخی هـا  بـودن  كافـر  می آوریـم، 
نمی توانیـم بـاور كنیـم و ناچاریـم كـه مثل 

امـور غیبـی بـه آن ایمـان بیاوریـم! 
از فرعون هم  از آن ها حتی  چون برخی 
بدترند، چرا كه او لحظه مرگ ایمان آورد، 
هرچند كه فایده نداشت؛ اما این ها با دیدن 
عذاب هم ایمان نمی آورند! شاهدش این كه 
به پیامبر خود می گویند: اگر از راستگویانی، 
قرآن  اما  بیفکن!   ما  بر  آسمان  از  قطعه ای 
شهادت می دهد كه دروغ می گویند و حتی 

در این صورت هم ایمان نمی آورند: 
امِء ساِقطاً   َو إِْن یََرْوا ِکْسفاً ِمَن السَّ

یَُقولُوا َسحاٌب َمرْکُوٌم 

و اگـر پاره سـنگی را در حال سـقوط از 
آسـمان ببیننـد، می گویند:

 »ابری متراكم است«!
حاال باور می كنیم كه چطور برخی در 
پیروان شان  و  كشتند  را  امام شان  كربال 
به آشوب  را  اسالمی  فتنه 88 جامعه  در 
از  است،  هنوز  كه  هم  هنوز  و  كشیدند 
زشـت كـاری هـای خـود 

دفاع می كند.

در محضر اهل یبت)ع(
عشِق تابیدن بدتر از فرعون
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