
هزینه چاپ:  200 تومان )اختیاری(
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
نرشیه تربیتی، مسجدی | سال دوم | هفته اول اسفند  1393

کامـا جـواب سـوال معلـوم اسـت، ظاهـرا! درسـت مثـل سـوال »علـم بهتـر  می بینیـم  می کنیـم،  نـگاه  کـه  عمـل  در  امـا  ثـروت.«  یـا  یعنـی اسـت  ثـروت«!  یـا  اسـت  بهتـر  »علـم  مثـل  درسـت  اسـت.  بـه برعکـس  علم آمـوزی  و  اسـت  شـده  ثـروت  فـدای  علـم  کـه  جـور  گاهـی بـرای رسـیدن بـه پـول، عـزت را همـان  و غیـرت بـه تـاراج می گذارنـد! اصـا بـرای بعضی هـا معیارهـا عـوض شـده مدرک گرایـی تبدیـل شـده،  ملـی  بازیابـی عـزت  از  از 36 سـال  بعـد  انـگار.  کردنـش بـا زمـاِن نیسـت بگویـد بـرادر مـن؛ هـر مقـدار مـرغ و تخـم مـرغ را ایـن مـرغ و گوجـه فرنگـی را روی تـرازوی ارزش هـا می گذارنـد! یکی دینـی، بعضی هـا در دام عـدد و رقم هـا افتاده انـد و مرتبـا تخـم اسـت  گذاشـتی، بـه جـای مقایسـه  کـه آن جـا قیمـت توسـت!طاغـوت، آن طـرف تـرازو عـزت ات را بگـذار و ببیـن در طـرف تـرازو  االن بـرای رفـاه مـردم تمـام تـاش خـود را بکنیـد ولـی سـِر بـرای همیـن اسـت که ما بـه مسـوولین مان می گوییم کجـا هـم وزن می شـود  دیگـر  کـه  مخصوصـا  نکنیـد.  معاملـه  فـن آوری عـزت  یـا  علـم  یـک  صرفـا  هسـته ای  انقـاب انـرژی  رهبـر  نشـنیده اید حـرف  مگـر  نیسـت. 
کـه بـه دانشـمندان هسـته ای فرمودنـد: »مـن  را 

کار  فقـط یـک جملـه عرض بکنـم. البته 

شـماها خیلـی ابعـاد مختلفـی دارد؛ یـک بعدش این اسـت که احسـاس 

عـزت ملـی را بـه ایـن ملـت و بـه ایـن کشـور داد؛ ایـن چیـِز خیلـی مهمی 

کـه عـزت نفـس خودشـان  گرفتـار می شـوند  اسـت. ملت هـا آن وقتـی 

قبـول  را  دیگـران  نوکـری  بـه  رایـگان  وقتـی  آن  بدهنـد؛  دسـت  از  را 

کننـد. عـزت نفـس ایـن  کـه ارزش خودشـان را فرامـوش  می کننـد 

اسـت.« )3 اسـفند 1393(

گرانی هــا و  کــه بــه بهانــه  پــس نبایــد بــه حــرف بی خردانــی 

شــکم  و  بگذرنــد  خــود  ارزش هــای  از  حاضرنــد  تحریم هــا، 

کنیــد مــا حاضریــم بــا ســیلی  کننــد بهــا داد. بــاور  خــود را ســیر 

بــر ســر »عــزت«  یــم ولــی  صــورت خــود را ســرخ نگــه دار

کــره نکنیــم. مذا

پول بهتر است یا عزت؟!

مهسنگر

نظرسنجی

و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 

گرفته: گذشته در سایت قرار  که هفته  یکی از نظراتی 

محمود  : سالم خدا قوووووووووووووت
تـورو خـدا همیـن رونـد رو ادامـه بدیـد این نشـریه حرف 
گـه بدونیـد چقـدر تـوی مسـجد مـا طـرف دار  نـداره. ا

داررررررررررره

: سام بر شما

اشلاره  شلهر  و  مسلجد  اسلم  بله  االملکان  حتلی  لطفلا 
کنیلد. همچنیلن ملا را از اطاعلات سلودمند دیگلری 
گلروه سلنی )نوجوانلان/  کلدام  کله بیلن  از ایلن قبیلل 
مخاطلب  و...  ملردان  زنلان/  یلا  بزرگسلال(  جلوان/ 

کنیلد. بهلره منلد  دارد، 
پاسـخ محمـود  : مسـجد حضـرت رقیـه س شهرسـتان 
که  کسانی  قرچک. برای سنین 23 تا 50 سال . تعداد 

کنند حـدود 200 نفر نشـریه را مطالعـه مـی 

کننده های هسته ای  کره  "جمله ای خطاب به مذا
کنید. از طرف یک بچه مسجدی" برامون ارسال 

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

گمنامی است اجر در 
می گفـت:  مـادرش  نداشـتیم.  خبـری  ازش  بـود  مـاه  ده 
»خرازی! پاشو برو ببین چی شد این بچه؟ زنده س؟ مرده س؟« 
کار و زندگـی دارم خانـوم.  می گفتـم: »کجـا بـرم دنبالـش آخـه؟ 
کـه یـه وجـب دو وجـب نیـس. از کجـا پیـداش کنـم؟« جبهـه 
گفــت  رفتــه بودیــم نمــاز جمعــه. حاج آقــا آخــر خطبه هــا 
»حســین  گفــت:  مــادرش  کنیــد!  دعــا  را  خــرازی  حســین 
کــه امام جمعــه هــم  گفتــم: »چــی شــده  مــا رو می گفــت؟« 
می شناســدش؟« نمی دانســتیم فرمــان ده لشــکر اصفهــان 

اســت.

کودتای انگلیسی رضاخان
کـه دولـت  یـخ معاصـر ایـران، کودتـای سـوم اسـفند 1299 رضاشـاه اسـت  یکـی از وقایـع مهـم تار
انگلیس به دالیلی چند همچون تصویب نشدن قرارداد 1919 در مجلس، جلوگیری از نفوذ روسیه 
کـرد. دولـت  کمونیسـتی در ایـران و حفـظ منافـع خـود در هندوسـتان، نقـش اصلـی را در آن ایفـا 
گرفـت و مقدمـات  انگلیـس ابتـدا سـید ضیاءالدیـن طباطبایـی را به عنـوان مهـره اصلـی در نظـر 

ی فراهـم آورد. سـپس رضـا میرپنـج را به عنـوان  کـره بـا و کودتـا را بـا مشـورت و مذا
کـرد. سـرانجام در سـحرگاه سـوم اسـفند 1299، قزاق هـا  فرمانـده قزاق هـا انتخـاب 

بـه فرماندهـی رضاخـان میرپنـج وارد تهران شـدند و پس از مختصـر زدوخوردی 
کردنـد. سـپس  بـا ژاندارمـری، تهـران را بـر اسـاس تبانی هـای قبلـی تصـرف 

بـا  اعامیه هایـی  انتشـار  مثـل  را  خـود  بعـدی  تصمیم هـای  کودتاچیـان 
مضمـون اعـام حکومت نظامـی، دسـتگیری افـراد موردنظـر، لغـو ظاهـری 
قـرارداد 1919 و... بـه اجـرا درآوردنـد. فهـم رضاخـان و هـر آن چه در جهت 

جـز  نتیجـه ای  ولـی  داد  انجـام  توسـعه 
نداشـت،  وابسـتگی 

مهـم  مـا  امـروز  بـرای 
بـار  نکنـد  اسـت؛ 
رضاخانـی  دیگـر 

! یشـیم بیند

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول اسفند سال 1393

به کوشش کانون تربیت و مسجد 

مرکز مطالعات راهربدی تربیت اسالمی

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. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

به مناسبت هشمت اسفند سالگرد شهادت حاج حسین خرازی )1365( 

به مناسبت 3 اسفند- سالروز کودتای انگلییس رضاخان )1299 ش(

احکام

کودکان؟ کردن  نمازخوان 
كودكممیزبرتمامعبادتهامستحباست. تمریندادن

بـراىتمریـندادنكـودكبـهعبادات،مسـتحباسـتازهفتسـالگی
بـراوسـختبگیرند.

منبع:رسانهتخصصیفقهواحکام

M a s j e d N a m a . i r

هفته 49
 1 3 9 3 سال 

هفته 49
 1 3 9 3 سال 
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درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
 مرضی به نام »پرده دری«

کـرد.  آدم مریـض را نمی شـود بـا اسـتدالل قانـع 
اسـتدالل  و  باشـد  مهم تـر  مسـاله  چقـدر  هـر  چـون 
حـاال  می شـود.  بیشـتری  مرضـش  هـم  او  قوی تـر، 
نـه.  دنیـا؟  کل  و  مقالـم  و  پـول  چیسـت؟  مسـاله 
کـه  جـا  همـان  معـاد!  اسـت.  آخـرت  سـر  مسـاله 
شـروعش  و  رفـت  خواهیـم  همه مـان  برگـرد  بی بـرو 
کـه ایـن طـور اسـت،  هـم از مـرگ خواهـد بـود. حـاال 
کننـد  پـس آدم هـا بایـد خیلـی بـرای آن برنامه ریـزی 
بـا  او  آدم مریـض چـه؟  امـا  دیگـر؛ درسـت اسـت؟ 

می گویـد: مسـخرگی 
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)از روى مسخره( می پرسد: روز قیامت کی خواهد بود؟
او  نـه! حتـی  خیـال نکنـی واقعـا سـوال داردهـا؛ 
کـه مـا اسـتخوان هایش را  در ایـن هـم شـک نـدارد 
خطـوط  حتـی  کـه  می دانـد  چـون  می کنیـم،  جمـع 
کـرد... امـا او  سـر انگشـتانش را هـم مرتـب خواهیـم 

کنـد: »پـرده دری«  می خواهـد  فقـط 
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اسـتخوان هایش  هرگـز  کـه  می پنـدارد  انسـان  آیـا 
دیگـرى  حیـات  او  بـه  و  نمی کنیـم  ى  گـردآور را 
کـرد،  خواهیـم  را  کار  ایـن  چـرا،   )3( نمی بخشـیم؟ 
نیـز  سرانگشـتانش  سـاختن  مرتـب  بـر  کـه  حالـی  در 
را  او  کـه  نمی پنـدارد  چنیـن  آدمـی  نـه   )4( تواناییـم. 
می خواهـد  او  بلکـه  نمی بخشـیم،  دوبـاره  حیاتـی 
آینـده عمـرش را بـه فسـق و گنـاه بگذراند، این اسـت 

)5( شـمرد.  مـی  دروغ  را  رسـتاخیز  کـه 
وگرنـه  آییـم  خـود  بـه  آیه هـا  ایـن  بـا  مـا  کاش  ای 

اسـت... سـنگین  خیلـی  بعـدی  آیـات 
)سوره مبارکه قیامة، آیات 3 -6(

تیرهای خطا
چقـدر بایـد تیـر را بـه خطـا زد؟ هـم هـدف معلـوم 
اسـت، هـم روش تیرانـدازی، آن وقـت بعضی هـا بـه 
و  برگـردد  محکـم  تـا  می زننـد  هوایـی  را  تیـر  راحتـی 

بخـورد بـه سـر خودشـان! عجیـب اسـت دیگـر.
کـه هـر کسـی دوسـتانی  مثـا ایـن طبیعـی اسـت 
کـه دشـمن  کسـی  داشـته باشـد و دشـمنانی. اصـا 
کـه یک جـای کارش می لنگد.  نـدارد معلـوم اسـت 
گر از دوسـت  یم، ا کـه مـا دوسـت و دشـمن دار حـاال 
کـه  یـم دشـمن را التمـاس بکنیـم  ِبُبریـم و برو خـود 
گوشـه چشـمی بـه ما بکنـد، خنده دار نیسـت؟ این 
بـرای  تیـر را در فـرق خـود زدن اسـت دیگـر.  همـان 

همیـن امیرالمومنیـن می فرماینـد:
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کـه تـو را می خواهـد،  کسـی  سـردی و بی رغبتـی تـو بـا 
کـه تـو را  کسـی  کم بهرگـی تـو اسـت و میـل تـو بـه آن 

نخواهـد، خـواری تـو اسـت.  
)نهج الباغه، حکمت 451(

کـه عقـده  کسـی می کنـد  کار را فقـط  البتـه ایـن 
حقـارت دارد. چـه در زندگـی فـردی و چـه در زندگـی 
جمعـی. مثـا بعـد از انقـاب اسـامی ایـران، همـه 
کشـورهای مظلوم، دل شـان می خواهد با ما دوسـت 
باشـند و همـه مسـتکبرین هـم از مـا بدشـان می آیـد. 
کـه مـا بـه جـای مظلومـان بـه دنبـال  مسـخره نیسـت 
اسـت  همیـن  بـرای  باشـیم؟  دشـمنان  بـا  دوسـتی 
مظلومـان  پشـتیبان  مـا  اسـت،  تاریـخ  تاریـخ  تـا  کـه 

خواهیـم مانـد!

اهل یبت؟مهع؟
مصرف تولید داخلی

جنـس  به جـای  میکنیـد،  خریـد  را  داخلـی  جنـس  یـک  وقتی کـه  شـما  مـن!  عزیـزان 
کارگـر ایرانـی را  کرده ایـد، هـم  کار و اشـتغال ایجـاد  تولیـد خارجـی، هـم بـه همیـن انـدازه 
وادار کرده ایـد بـه اینکـه ابتـکار خـودش را بیـاورد میـدان؛ جنـس داخلی که مصرف شـد، 
کار، ابتکاراتـی دارد، ایـن ابتـکارات را روز بـه روز افزایـش خواهـد داد؛ شـما  کننـده ی  آن 
گذشـته،  ـی را افزایـش داده ایـد. در 

ّ
وقتی کـه جنـس داخلـی مصـرف میکنیـد، ثـروت مل

جنـس  سـراغ  بـود؛  سـّنت  یـک  به عنـوان  خارجـی  مصـرف  ترجیـح  طاغـوت،  دوران  در 
گـر خارجـی بـود، بیشـتر بـه آن  کـه می رفتنـد، ]میپرسـیدند[ داخلـی اسـت یـا خارجـی؟ ا
رغبـت داشـتند؛ ایـن بایـد برگـردد و به عکـس بشـود. نمیگوییـم خریـد جنـس خارجـی 

اّمـا  اسـت،  بـرای حـرام  ضـرورت  یـک  داخلـی  جنـس  خریـد  میکنیـم  عـرض 
کشـور  ی همه چیـز ایـن  مقاوم سـازی اقتصـاد اسـت و بـر رو
نقـش  ایـن  کـرد؛  توّجـه  ایـن  بـه  بایـد  میگـذارد.  تأثیـر 
خیلـی  مثـل  هـم  این جـا  در  البّتـه  اسـت.  مـردم  همـه  
کشـور از  جاهـای دیگـر، مسـئولیت مسـئوالن و مدیـران 
از  بسـیاری  اسـت؛  بیشـتر  دیگـران 
پاش هـا  یخت و ر و  ی هـا  یاده رو ز
نـگاه  خاطـر  بـه  مـردم،  رفتـار  در 
کـردن بـه رفتـار آن کسـانی اسـت 
می داننـد. "بزرگ ترهـا"  را  آن هـا  کـه 
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خودمان را در یابيم
را  خودتان  یعنی  ِریِق «.  الّطَ ُطوِل   َو  اِد  الّزَ ِة 

َّ
ِقل ِمْن  »آِه  فرمودند:  امیرالمومنین  حضرت 

که چه قدر  کنید، استعدادهایتان را ببینید، می فهمید  دریابید، خوب به خودتان نگاه 
زیاد هستید، از خودتان عقب نمانید...

کم، نیازهای طول راه مان را خوب ببینیم و  که راه این قدر طوالنی است و توشه  حال 
گوهر خود را یافتند، خود را در هر بازاری حراج  که ارزش  کنیم. آن ها  برایشان برنامه ریزی 
نکردند و به جستجوی هݠر خریداری نرفتند... حضرت زینب خریدارش خدا شد، زیرا 

بلندای  راه را دید و نیازهایش را فهمید )حسین!( و این 
کربایی خود جز زیبایی ندید. البته  که در زندگی  شد 

مثل  نفهمیدند،  را  نیازهایشان  که  بوند  خیلی ها 
عمربن سعد که گندم ری می خواست ولی...

استعدادهایش  و  داشته هایش  طبق  هݠرکس 
کند.  غفلت  آن ها  از  نباید  که  دارد  نیازهایی 

که  آیه  این  مصداق  نشویم  آخر  باشد  حواس مان 
کاُنوا   َعْنُهْم ما 

َ
ْنُفَسُهْم َو َضّل

َ
ذیَن َخِسُروا أ

َّ
ولِئَك ال

ُ
»أ

این ها  فرمود:  خدا  َیْفَتُروَن« 
خود را باختند، خود را، نه مال 

منال شان را...
بس  درنگ  یابیم،  در  را  خودمان 

است...

کسب علم اهمیت 
عامه حسن زاده آملی )حفظه اهلل( می گوید:

درس اسـتاد شـعرانی، تقریبا هیچ تعطیلی نداشت. 
عاشـورا  یکـی  بـود.  تعطیـل  روز  دو  تنهـا  سـال  طـول  در 
حسـن  امـام  و  رسـول؟ص؟  حضـرت  شـهادت  ودیگـری 

مجتبـی؟ع؟.
یـک روز پـر بـرف زمسـتانی بـرای درس بـه منزل 

کـه بـا این برف  کـردم  ایشـان رفتـم و عذرخواهـی 
سـنگین نبایـد مصـّدع شـوم. فرمودنـد: شـما روز 

گـذر بودنـد.  گداهـای  کـه مـی آمدیـد،  هـای قبـل 
کارشـان را تعطیـل نکردنـد، چـرا مـا تعطیـل  گفتـم: بودنـد. فرمودنـد: آن هـا  امـروز چطـور؟ 

کنیم؟!

در قاب صتویر

از نکایت که امسال باید رعایت می کردمی

یه های یک مریب واگو

منظر تصاویر ارسالی شما هستیم!
sangaremahalle@chmail.ir

که  تصاویر بزرگانی 
که سالروز  این هفته 
عروجشون بود زینت 
بخش این قسمت 
شده.
از شهید مالکوم 
ایکس و شهیدان 
کری تا  خرازی و با
حضرت آیت اهلل 
خوشوقت.

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته های هفتگی تابلو اعالنات
• طرح های متنوع بنر و پالت
• بسته های مناسبتی
• پرده نگار و...


