یادیاران

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

مأموریت خاص

در این شماره میخوانید :

اصال به حرفهای سـید
سـید داشـت بـرای فرسـتادن ما به منطقـه توضیـح مـیداد .اون روز به دلیل خسـتگی
ً
گـوش نکـرده بودم .آماده شـدیم که بریم ،دیدم اسـمم تو لیسـت نیسـت .خیلی ترسـیده بودم؛ فکر کـردم از من
ناراحـت شـده .رفتم بهش گفتم« :سـید منو نمیفرسـتی؟»
گفت« :واسه شما یه مأموریت خاص در نظر گرفتم».
گفت« :پسفردا یه مأموریت خاص بهتون میدم».
خیالم راحت شد.
دو روز بعد به سید گفتم« :سید جان ،مأموریت خاص چی بود؟»
گفت« :خوب استراحت کردی؟»
گفتم« :آره».
گفـت« :میدونسـتم خسـتهای .اگـه بهت میگفتـم برو بگیـر بخواب یـا اون
روز بهـت میگفتـم چرا حواسـت نیسـت؛ ناراحت میشـی و دلت میشـکنه.
گفتـم اینجـوری بهت بگـم تا با خیال راحت اسـتراحت کنی .حـاال مأموریت
خـاص! چنـد ماهه بـه خانواده سـر نزدی؛ برو سـر بـزن و بیا».
واقعـاً جـا خـوردم .خیلی مهربان بـود .واقعاً با همه دوسـت بود .هیچوقت
تذکر مسـتقیم نمیداد .هر کسـی جای سـید بود ،آن روز دعوایم میکرد.
منبع :ابروباد
شهید مدافع حرم سید مصطفی صدرزاده

یار رهمبان
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مأموریت خاص
همه زناکارند!

کالم والیت
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سکوت مرگ

ً
صرفا برای از دســـت دادن عزیزان نیســـت،
اینکـــه ما گفتیم این حادثه فراموش نشـــود،

حادثه دارای ابعاد گوناگونی اســـت؛ یک ُبعد مســـئله ،مســـئله امت اســـام است .امت

اســـامی در ابعاد وســـیع خود نســـبت به ایـــن حادثه داغدار شـــد .مجموع شـــهدا از
کشـــورهای مختلف ،در حـــدود هفتهزار نفرند .یـــک ُبعد دیگر ،نگاه بـــه دنیای مدعی

حقوق بشـــر اســـت .اینجا چند هزار نفر به خاطـــر بیکفایتی و بیتدبیری و ســـوء عمل

خوشههای خشم

روایتی از واقعیتهای امریکا

مؤلف :جان اشتاین بک  /مترجمان :شاهرخ مسکوب ،عبدالرحیم احمدی  /نشر  :امیرکبیر
قطع  :رقعی  /چاپ 814 / 1393 :صفحه  60000 /تومان

مهسنگر

حقوق بشـــر ســـکوت مرگ میگیرنـــد و حرف نمیزننـــدُ .بعد دیگر قضیه این اســـت که

در این حادثه و حوادث مشـــابه ،قدرتهای پشـــتیبان آل ســـعود هم شـــریکاند .بله،

کتــاب حاضــر تصویــر تمامنمــای قربانیــان بدبختی بحــران اقتصــادی ســال  1929آمریکا
اســت .توصیــف وحشــتناک جزئیــات آنچــه در آن ســالها بــر اقشــار پاییندســت امریــکا
گذشــت ،علیرغــم گذشــت ســالها هنــوز هــم ایــن داســتان و فیلــم ساختهشــده از
روی آن بســیار جــذاب و دیدنــی اســت.
رهبــر انقــاب در مــورد ایــن کتــاب میفرماینــد« :ایــن کتــاب را
ـز بــه اصطــاح دمکراســی و قبله کســانی
بخوانیــد و بدانیــد کــه مرکـ ِ
کــه صاحــب چنیــن قلمهــای بــد و زشــتی در ایرانانــد ،حتــی
حاضــر نبودنــد چپهــا را تحمــل کننــد؛ چــون معتقــد بودنــد،
مارکسیســم ،نظــام ســرمایهداری امریــکا را زیــر ســؤال میبــرد».

یـــک دولت جـــان میبازنـــد و این دســـتگاههای حقوق بشـــری و دولتهـــای مدعی

آمریکاییهـــا در قضیه منا حضور نداشـــتند؛ اما درعینحال دستشـــان به خون شـــهدای

جاسوســـی
منـــای ما آلوده اســـت .یک نکته مهم دیگر هم این اســـت که دســـتگاههای
ِ

غربیهـــا و امثـــال آنها ســـعی میکنند این را به حســـاب دعوای بین جوامع اســـامی
هفته
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قرار بدهند؛ دعوای شـــیعه و ســـنی ،دعـــوای عرب و غیر
عرب؛ این دروغ محض اســـت.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول مهر 1398

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی
برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

انتقادها،پیشنهادها،ایدهها،جمالتوخالصههرچیزیراکهرنگوبویمسجدداردروبهدستمابرسونیدتاهمینجاودرهمین
ستونمنتشرشکنیم.

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
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(امام خامنهای)1395/06/17 ،
فاجعه ازدحام حجاج در منا و کشته شدن  ۴۶۴ایرانی ازجمله دکتر غضنفر رکنآبادی و صدها نفر از دیگر ملیتها ( ۱۳۹۴ش)

در محضر قرآن

جهان در ُمشت توست

گاهـی بایـد ایـن آیـه را بـا خودت تکـرار کنـی .گاهی کـه از همه جـا رانـده و مانده میشـوی و
از خـودت بـدت میآیـد؛ و گاهـی کـه خیـال میکنـی خبری اسـت و تو هـم برای خودت کسـی
شـدهای! بلـه ،چـه وقتـی یـأس وجـودت را گرفتـه و چه وقتی کـه تکبـر میخواهد نابـودت کند
با خـودت بگو:

ش َق ْی ِن َو َر ُّب الْ َم ْغ ِر َب ْی ِن
َر ُّب الْ َم ْ ِ

پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.
آن وقـت دیگـر خـدای شـرق و غـرب جهـان صرفا یـک خالـق از کار افتـاده برایت نیسـت ،بلکه
خدایـی اسـت کـه لحظهبهلحظـه تـو را زیـر نظـر دارد و مهربانانـه مدیریتـت میکنـد .او همـان
خدایی اسـت که انسـان را از گل خشـک و جنیان را از شـعلههای آتش آفرید
و ربوبیـت آنهـا را برای همیشـه به عهـده گرفت.
قشـنگی کـره زمین آن اسـت که از هـر جا نگاه بکنی مشـرقها و مغربها
دارد تـا مـن و تـو بفهمیـم همـه جهـان در دسـتان ایـن خـدای مقتـدر و
مهربان اسـت...
سوره مبارکه رحمان
آیه 17

درقابصتویر

همه زناکارند!
خانواده مقاومتی ()109

خیلـی جملـه دردنـاک و خطرناکی اسـت« :هیچ کسـی نیسـت کـه بهنوعی به زنا دچار نشـده باشـد.
پس زنای دو چشـم نگاه اسـت و زنای دهان بوسـیدن اسـت .و زنای دو دسـت ،لمس و زدن به بدن
1
اجنبـی و نامحرم اسـت .چـه زنای فـرج آن را تکمیل کند یـا نکند!»
مـا خودمـان را از دسـت زدن و لمـس کـردن و شـدن بـه نامحرم حفـظ میکنیم ،ولی در حفظ چشـم
کـم میگذاریـم .مخصوصـاً فضـای مجـازی امروز و سـلبریتیبازی رسـانهها بـه این بدبختـی دامن زده
و نـگاه نامحرمانـه را بـه انـدرون زندگیهـا کشـانده اسـت .یـک همتـی میخواهـد که به این دسـتور
پیامبر عمـل کنیم:
2

َیا َعلِ ُّی! أَ َّو ُل نَظْ َر ٍة ل ََك َو الثَّانِ َی ُة َعلَ ْی َك

آن تو و نگاه دوم به زیان توست.
اى على! نگاه اول از ِ
نـه اینکـه تـا چشـمت افتـاد ،نگاهـت را برنـداری و بگویی این نـگاه اول
اسـت! بلکه تا نگاهت افتاد ،چشـم برگردانی؛ وگرنه میشـود نـگاه دوم و
3
سـوم کـه نتیجهاش بـه گفته امـام باقر هالکت اسـت!
ح ٍد ِإ َّل َو ُه َو ِ
س َص َّد َق
ین َّ
الن َظ ُر َو ِزنَ ا الْ فَ ِم الْ قُ ْبلَ ُة َو ِزنَ ا الْ َ
ید ِ
ح ّظاً ِم َن الزِّ نَ ا َف ِزنَ ا الْ َعینَ ِ
یب َ
َ :ما ِم ْن َأ َ
ین اللَّ ْم ُ
یص ُ
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امکان مالقات
ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
masjednama.ir

پوســترهایی بــا موضـــوع :حملــه رژیــم بعــث عــراق بــه جمهــوری اســامی ایــران و آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس ،رحلــت «شــيخ طوســي» عالــم
ش ــهير ش ــيعه و مؤ ّس ــس ح ــوز ه ي علمي ــهي نج ــف اش ــرف ،بازگش ــایی م ــدارس ،محاص ــره من ــزل «ام ــام خمین ــی » در نج ــف اش ــرف
توس ــط رژی ــم بع ــث ع ــراق ،آغ ــاز تهاج ــم نظام ــی امری ــكا ب ــه م ــردم مظل ــوم و بیپن ــاه افغانس ــتان ب ــه بهان ــه واه ــی مب ــارزه ب ــا تروریس ــم،
ش ــهادت «حض ــرت ام ــام زینالعابدی ــن » ام ــام چه ــار ِم ش ــیعیان بن ــا ب ــه روای ــت  25مح ــرم ،اش ــغال بُس ــتان توس ــط اش ــغالگران بعث ــی در
روزه ــای آغازی ــن جن ــگ ،محاص ــر ه مك ــه و س ــنگباران كعب ــه از س ــوی س ــپاهیان یزی ــد ب ــن معاوی ــه ،آغ ــاز عملی ــات ب ــزرگ ثامناالئم ــه و
شكســت حصر آبــادان قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید
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درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

عالمـــه حلـــی هـــر شـــب جمعـــه از ِحلّ ـــه بـــه کربـــا میرفـــت.
در یکـــی از ســـفرها در راه شـــخصی بـــه او رســـید و بـــا هـــم روانـــه
کرب ــا ش ــدند .بع ــد از صحب ــت ب ــا م ــرد غریب ــه عالم ــه درک ک ــرد ک ــه
بـــا عالمـــی بـــزرگ همصحبـــت شـــده اســـت؛ بهطوریکـــه هـــر
مســـئلهای میپرســـید ،او جـــواب مـــیداد.
تازیانـــهای کـــه در دســـت عالمـــه بـــود ،بـــه زمیـــن افتـــاد .در
همیـــن حیـــن ایـــن مســـئله را از آن شـــخص پرســـید« :آیـــا در
زم ــان غیب ــت کب ــری ،ام ــکان مالق ــات ب ــا ام ــام زم ــان هس ــت؟»
آن شـــخص تازیانـــه را برداشـــته و بـــه عالمـــه داد و دســـتش بـــه
دســـت عالمـــه رســـید ،فرمـــود« :چگونـــه نمیتـــوان امـــام زمـــان را
دیـــد در صورتـــی کـــه اکنـــون دســـت او در دســـت توســـت؟»
منبع :کتاب «قصص العلماء» نوشته تنکابنی /ص ۸۸۳
باشگاه خبرنگاران جوان

گـرافیـک
این هفته:

مذاکره
با قلدر بازی؟
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