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 قطع رحلی، 48 صفحه   8000 تومان.

شکارچی شیر
الگو سازی اسالمی برای نوجوانان

سرمقاله

شش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

تقدیمبهاهلتفرقه!

خودکارپیداشده

حرکتتشکیالتی

نذرمادر

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بکـن،  دعایـی  مـادر  می گفـت  بکنـم.  در حقـش  دعایـی  یک بـار خواسـت 
خیلـی کارم گیـر اسـت. هـر وقـت امتحانی داشـت یا مشـکلی داشـت، از من 
می خواسـت کـه دعایش کنم. سـریع روضـه پنج تن نذر کـردم. همـان اوایلی 

بـود کـه قرار شـد به سـوریه بـرود.
یک بـار از محـل کارش تلفنـی باهـم صحبـت می کردیـم. پرسـیدم 

حمید مشـکلت حل شـد؟
گفـت: »آره! دسـتت درد نکنـد.« گفتم من یـک روضه پنج تن 
نـذر کـردم. با خنـده ای از ته دل جـواب داد: »دسـتت درد نکند. 

اگـر بدانـی چه حاجتی داشـتم! بعد رو کرد بـه همکارانش 
و گفـت اگـر بدانیـد چه شـده مـادرم نـذر کـرده بروم 

سوریه!«

پـس از اسـتخدام شوسـتر آمریکایـی بـرای اصـاح امـور گمـرک، وقتـی بین 
مجلـس و دولـت، دربـاره رد یـا قبـول اتمامِ حجـت روسـیه، مذاکـره و گفتگـو 
جریـان داشـت، قـوای نظامی روسـیه به اقدامات وحشـیانه ای در چند شهرسـتان 
دسـت زدنـد. ازجمله در تبریـز بین مأمـوران نظمیه و سـربازان روس، زدوخورد 
روی داد و بـه کشـته و زخمـی شـدن تعـدادی از دو طـرف انجامیـد. روس ها به 
دنبـال انتقـام، بـه آزار و اذیـت مـردم پرداختند و وقتی ایـن آزار و اذیـت به اوج 
خـود رسـید، ثقة االسـام تبریـزی و ضیاءالدولـه نماینده دولـت از مجاهدان 

خواسـتند جنـگ کنند.
در نهایت، شـهر به تصرف روسـیه درآمد. سـربازان روسـی در روز عاشورا 

وسـیع،  سـطحی  در  تبریـز  در 
زدنـد.  مـردم  کشـتار  بـه  دسـت 
ثقة االسـام تبریـزی، عالم بـزرگ آن 
شـهر نیـز بـه همـراه عـده ای دیگر از 
مشـروطه خواهان، توسـط روس ها به 

دار آویختـه شـد...
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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 

عاشورایی شدند...

توضیح المسائل امام، مسئله 2566 طبق تحقیقات مسجدنما، قیمت 12.6 نخود نقره 
به تاریخ روز )آذر 95( تقریباً معادل 4500 تومان است.

1 دی- كشتار وحشیانه مردم تبریز به دست قزاق های روس )1290 ش(

احکام

در خیابان در حال عبور است که خودکاری را روی زمین می بیند. 

چون صاحبش معلوم نیست و قیمتش از 12.6 نخود نقره کمتر 
است، می تواند آن را برای خودش بردارد.

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

هفته 40   
1 3 9 5 سال 

هفته  40
1 3 9 5 سال 

در نظام سرمایه داری غرب، انرژی گران است. 
آن قدر که در زمستان کسی نمی تواند تمام خانه اش را 
گرم کند. در این کشورها، ملت برای گرم شدن لباس 
بیشتری می پوشند و فوقش فقط قسمتی از خانه را 

گرم می کنند.
حاال الحمداهلل در نظام جمهوری اسالمی، 
آن وقت  ارزان.  انرژی  و  است  نعمت  وفور 
بعضی ها 200 متر خانه را گرم می کنند برای 
این که بتوانند با زیرپوش در منزل شان رفت وآمد 
بنمایند! آخر استدال ل شان هم این است که »خب، 
پولش را می دهم«. انگار منابع انرژی کشور ارث 
که  است  آن  این  از  مسخره تر  است.  پدری شان 
بعضی ها از شدت گرمای منزل شان در زمستان، 
پنجره را باز می کنند تا بلکه کمی هوا بیاید! بگذریم 
از ادارات و شرکت هایی که شب تا صبح احدی 
در آن ها نیست و فقط به خاطر این که کارمندان 
خدای نکرده اول صبح ذره ای سردشان نباشد، تمام 

شب سامانه گرمایشی را روشن می گذارند!
کلمه »مقاومت« با کلمه »رفاه طلبی« عجین 
تا  گذاشت  کنار  را  راحتی  باید  کمی  نیست. 

سرمایه های جامعه هدر نرود.

اقتصاد مقاومتیدوستی خاله خرسه، از آمریکا تا ژاپن
 در زمستان

در مسری هبشت
در کتاب المراقبات آمده که روز هفده 
ربیع االول را عید بگیرند و به آن چه موافق 
حقیقت عید است، عمل کند. یعنی به آن چه 
که در شرع وارد گشته، نه آن چه خاف 
مقّررات شرع باشد؛ هم چنان که عادت و 
سنّت پاره ای از نادانان است که به لهو و 
لعب بلکه پاره ای از افعال حرام می پردازند! 
برای هر مجلسی لباس مخصوصی و زینتی 
مناسب آن الزم است و لباس شایسته اهل 
چنین مجلسی، لباس تقوا و تاج آن ها، تاج 

کرامت و وقار است.
میرزا جواد آقا ملکی تبریزی برای این 
روز، توسل و زیارت حضرت، روزه، نماز 

و چیزهای دیگری هم ذکر کرده است.

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. 

علی طالبی اردکانی
با عرض سالم و خدا قوت

لطفا این کار خوب رو ادامه بدین،خیلی تاثیر داره...
ممنون
یاعلی

خودکار پیداشده

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

حرف ها را رئیس دولت و عموم وزرا می زنند و سفرها را وزیر 
خارجه می رود. چه برای تصویب برجام، چه برای جبران خسارت های 

برجام. این وسط چه کسی در دولت کار می کند، ما نمی دانیم.
انگار آزمودن آزموده ها یک  این که در دولت  از همه  بدتر 
سنت تکراری است. سه سال به آمریکا و دار و دسته اش که سال ها 
مورد نفرین مردم بودند، دل بستند و در سال آخر از غرب به شرق رفته 

و دست نیاز به ژاپنی ها دراز کردند.
دوستی شان  که  بدانند  باید  شرق  این  خیرخواهی  فرض  به 
دوستی خاله خرسه است که از روی محبت برای این که مگسی را از 
دوستش کنار بزند، با سنگ زد و او را کشت! ما کی می خواهیم بفهمیم 
که تا روی پای مان نایستیم، دیگران جان مان را خواهند گرفت؟! یکی از 

روی دشمنی و دیگری از روی دوستی از جنس خاله خرسه!
 

جشن بگیرید اما...نذر مادر

 راوی: مادر شهید
 منبع: سایت اطاع رسانی دانا
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کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
پیامبری شویم

خودی های اهل بیت )21( 
زندگـی ات  از  کـه  سـال هایی  تعـداد  بـه 
مبعـث  و  وفـات  و  تولـد  روز  می گـذرد، 
پیامبـر داشـته ای و اگـر برای هر کدام شـان 
یـک ویژگـی ایشـان را تمرین کـرده بودی 
کـه بـرای خـودت ملکـه کنـی، اآلن خیلی 
ایـن  از مـا  پیامبـر بـودی. بسـیاری  شـبیه 
فرصت هـا را از دسـت داده ایـم و حاال باید 
هـر چـه می توانیـم، تـاش کنیم تـا جبران 
شـود و بـرای آن، بهتـر اسـت مهم هایـی را 
کـه خودشـان گفته اند، بیشـتر توجـه کنیم. 
بزرگ ترهـا  بـه  چه قـدر  تابه حـال  مثـًا 
بعـد  بـه  ایـن  از  می گذاشـتی؟  احتـرام 
بایـد بـرای پیامبـری شـدن، طـور دیگـری 

کنـی: احترام شـان 
لُوا الَْمَشاِيَخ َفإِنَّ تَْبِجيَل الَْمَشاِيخِ  بَجِّ

ِمْن إِْجاَلِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ 

لُْهْم َفلَْيَس ِمنَّا  َو َمْن لَْم يَُبجِّ

پیامبر اعظم : به بزرگان احترام بگذارید؛ 
موجب  بزرگان  به  گذاردن  احترام  زیرا 
بزرگ داشت خداوند است، و هر که به بزرگان 

احترام نگذارد، از ما نیست.
چه ثمره ای باالتر از بزرگ 

داشتن خدا و اهل بیتی 
شدن؟

حرکت تشکیالتی

 امام جماعت مسجد است دیگر! همه چشم  امیدشان به همین آدم است. 
خودِ همین اهِل ورزش بودن امامِ جماعت، باید موجب جذب بسیاری از 
تا بگویند ما آدمی سراغ داریم همه فن حریف؛ کم  جوانان به مسجد شود 
به مسجد و دو رکعت  بیاید  نماز  این نیست که فقط موقع  هم نمی آورد! 

نماز بخواند و برود...
باید در جذب هر کسی از راه عایق مشروعش وارد شد. با بسیاری از 
جوانان هم باید از طریق همین ورزش، کوه نوردی و ... وارد شد. این طور 
است که نگاه می کنی می بینی یک دفعه همه جوان ها پشت سرش به نماز 

امام  یک  هنر  این  ایستاده اند. 
جماعت است، نه عیب او.

امـام صـادق مـرد مبـارزه بـود، مـرد علـم و دانش بـود و مرد 
تشـکیات بـود. مرد علـم و دانـش بودنـش را همـه شـنیده اید... اما مرد 
مبـارزه بودنـش را کمتـر شـنیده اید... آن بعد سـوم را که اصًا نشـنیده اید، 
مـرد تشـکیات بودن امـام صادق اسـت که یک تشـکیات عظیمی از 
مؤمنـان خـود از طرفـداران جریان حکومت علوی در سراسـر عالم اسـام 

از اقصـای خراسـان و ماوراءالنهـر تا شـمال آفریقـا به وجـود آورده بود.
تشـکیات یعنـی چـه؟ یعنـی این کـه وقتی امـام صـادق اراده 
می کنـد آن چـه را کـه او می خواهـد بداننـد، نمایندگان او در سراسـر 
آفاق عالم اسـام به مـردم می گویند تا بدانند... یعنـی وکا و نمایندگان 

او در همـه  شـهرها باشـند که پیـروان امـام صادق 
بـه آن هـا مراجعـه کننـد و 

و  دیـنــی  تکلیـف 
تکلیف  هم چـنـین 
سیاسـی خود را از 
بپرسند. آن حضرت 

                تبسم و تواضع
ــد  ــم، لب خن ــم ذکــر کن ــح می توان ــی کــه در شــهید مفت ــن صفت مهم تری
ــب  ــر ل ــه ب ــه همیش ــت ک ــوار اس ــهید بزرگ ــگی آن ش ــم همیش و تبس
ــه  ــود ب ــگان ب ــان زد هم ــه زب ــی او ک ــع و فروتن ــر تواض ــتند. دیگ داش
شــکلی کــه انســان وقتــی در حضــور ایشــان می نشســت، احســاس 
ــورد  ــع برخ ــا تواض ــرد، ب ــت می ک ــه صحب ــا هم ــرد. ب ــی نمی ک غریب

می کــرد.
کســانی کــه بــا مســائل تربیتــی آشــنایی 
دارنــد، خــوب می داننــد خوش رویــی 
ــن  ــز از مهم تری و برخــورد احترام آمی
راه هــای جــذب افــراد اســت. دکتــر 
مفتــح بــا آن دو ویژگــی بــود کــه 
ــی  ــان خیل ــا جوان ــت ب می توانس
زود مأنــوس شــود و بتوانــد آن هــا 

را بــه ســمت اســام بکشــد.

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1359/06/14(

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

پوســترهایی با موضوعــات: شــهادت مجاهــد آگاه و انقالبــی آیــت اهلل دكتــر »محمــد مفّتــح« توســط گروه 
ــر محمدتقــی فلســفی،  ــب و واعــظ كبی ــان، روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه، درگذشــت خطی منحــرف فرق
میــالد خجســته  آخریــن رســول الهــی پیامبــر اكــرم حضــرت محمــد بــن عبــداهلل؟ص؟، والدت امــام صــادق؟ع؟ 

ششــمین امــام شــیعیان و رئیــس مذهــب جعفــری  قــرار گرفتــه اســت.

کاریکاتور این هفته: 
احضار ذخیره نظام )مدیر پیشین صندوق توسعه ملی(به دادگاه!

آن ها که اخاق را زیادی تحویل می گیرند، 
بد نیست که بدانند قرآن اصًا به اخاق 

بها نمی دهد و در مقابل، بر »ایمان و عمل 
صالح« بسیار تأکید می کند. حاال اگر کسی 
گفت من مسیحی یا یهودی هستم و عمل 
صالح انجام می دهم، چه؟ این جا خدا معیار 
ایمان را دقیق مشخص می کند و آن کتابی 

است که بر محمد نازل شده است:
الِحـاِت َو آَمُنـوا ِبـا نُزَِّل  َو الَّذيـَن آَمُنـوا َو َعِملُـوا الصَّ

ـٍد َو ُهـَو الَْحقُّ  َعـي  ُمَحمَّ

َر َعْنُهْم َسيِّئاتِِهْم َو أَْصلََح بالَُهْم  ِمْن َربِِّهْم کَفَّ

ایمان آورده و کارهای شایسته  و آنان که 
نازل  محّمد  بر  آن چه  به  و  کرده اند 
]و[  حّق  خود  آن  ]که[  گرویده اند-  شده، 
نیز[  ]خدا  است-  پروردگارشان  جانب  از 
بدی های شان را زدود و حال ]و روز[ شان 

را بهبود بخشید.
دقت کنید! معیار ایمان، قرآن است؛ قرآنی 
که بر پیامبر اعظم، مولود این ماه نازل شده 

است...

در محضر اهل یبت؟مهع؟
این هنرش است، نه عیب او!تقدیم به اهل تفرقه!

سوره محمد، آیه 2
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