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یادیاران

هـرگاه با ماشـین بـه منزل می آمـد، ماشـین بیت المال 

را خانـه می گذاشـت و بـا ماشـین مـن بـه كارهـای 

بـه  شـخصی اش رسـیدگی می كـرد. یک بـار یكـی 

منـزل مـا آمـد و گفـت كـه رضـا بـا ماشـین او 

را به جایـی برسـند. حاضـر نشـد از ماشـین 

بیت المـال اسـتفاده كنـد و با ماشـین من او 

را بـه مقصد رسـاند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  فروردین   1398

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 

راوی: پدر شهید

منبع: نوید شاهد
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SangareMahal le. i r تارنما:

1. استدراج: کسی را به نعمت های داده شده به او مغرور ساختن و بدان واسطه از حق غافل نمودن.
)قسمتی از نامه عرفانی- اخالقی امام به فرزندش آقای سید احمد حسینی، صحیفه امام، ج 20، ص 

)439 -436

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. 

ـــاش  ـــود ب ـــاح خ ـــر اص ـــدادی، فک ـــت ن ـــی را از دس ـــت جوان ـــا نعم ـــرم! ت پس

کـــه در پیـــری همه چیـــز را از دســـت می دهـــی، یکـــی از مکایـــد شـــیطان 

ــوده و  ــار بـ ــدان گرفتـ ــدرت بـ ــه پـ ــد کـ ــن آن باشـ ــاید بزرگ تریـ ــه شـ کـ

ـــت. در  ـــتدراج 1 اس ـــد- اس ـــتگیر او باش ـــی دس ـــت حق تعال ـــر رحم ـــت- مگ هس

ـــت او را از  ـــمنان اوس ـــن دش ـــه بزرگ تری ـــن ک ـــیطان باط ـــی ش ـــد نوجوان عه

ـــت،  ـــاد اس ـــت زی ـــه وق ـــد ک ـــد می ده ـــی دارد و امی ـــود بازم ـــاح خ ـــر اص فک

ــی  ــورداری از جوانـ ــل برخـ ــون فصـ اکنـ

ـــر  ـــاعت و ه ـــر س ـــر آن و ه ـــت و ه اس

روز کـــه بـــر انســـان می گـــذرد درجـــه 

درجـــه او را بـــا وعده هـــای پـــوچ از 

ـــی  ـــام جوان ـــا ای ـــی دارد ت ـــر بازم ـــن فک ای

ـــه  ـــی رو ب ـــه جوان ـــرد؛ و آنگاه ک را از او بگی

ـــاح در  ـــد اص ـــه امی ـــت، او را ب ـــام اس اتم

ــام  ــد و در ایـ ــرخوش می کنـ ــری سـ پیـ

ـــن وسوســـه شـــیطانی از او  ـــز ای ـــری نی پی

ـــد. ـــت نکش دس

ماشیِنبیـتالمال
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نعمِتجوانی
کالم والیت

سؤاالتهفتهچهارمفروردین1398
1.درمحضرقرآن-روابطانسانیوخویشاوندیدرقیامتچگونهمیشود؟

1( مثل دنیا خواهد بود.
2( قوی تر از دنیا خواهد شد و انسان بهشتی می تواند فرزندان جهنمی اش را نجات دهد.

3( از بین خواهد رفت و اعمال می ماند.

2.درمحضراهلبیت-معیارخوببودنیانبودنانسانهاچیست؟
1( رابطه شان با خود

2( رابطه شان با خانواده
3( رابطه شان با مردم

سؤاالت



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

برای مردها جایگاه اجتماعی خیلی مهم 

است؛ بیشتر از زن ها. البته زن های امروزی 

که بعضی هایشان خیلی تاش می کنند 

شبیه مردها باشند هم به همین با دچار 

شده اند. برای همین است که زن و مرد 

خانه را به خوابگاه تبدیل کرده اند و برای 

باهم بودن شان حسابی باز نمی کنند. 

نتیجه اش این می شود که زن و مردهای 

امروزی در محیط کاری و اجتماعی خودشان 

بروبیایی دارند، ولی به خانواده که می رسد، 

انگار وارد میدان جنگ شده اند.

 اشکال اینجاست که مردم برای ما مهم تر از 

خدای مردم است. برای همین هم اصل و 

اساس را رها کرده ایم به فرع چسبیده ایم. در 

حالی که پیامبر ما فرمود: معیار خوب بودن 

یا نبودن شما نسبت تان با خانواده است: 

َخْیرُكُْم َخْیرُكُْم ِلَْهلِِه َو أَنَا َخْیرُكُْم ِلَْهلِی 

بهترین شما، بهترین تان نسبت به خانواده اش است 

و من بهترین شما نسبت به خانواده هستم.

پس برای این منظور هم می توانیم 

رسول اهلل را الگو قرار دهیم. کاش یکی به ما 

بگوید پیامبر اعظم با خانواده اش 

چگونه بوده است.

کاریکاتوراینهفته:

خوشرقصیترامپ
براینتانیاهو

بی نیـازی! چـه احسـاس دروغین خطرناکی! انسـانی که همه وجودش نیاز اسـت به خالق هسـتی 

بخـش و لحظه به لحظـه حیاتـش را وام دار اوسـت، حـاال بـه خاطر مقـداری مال و منال، احسـاس 

می کنـد بـه هیچ کس- مخصوصـًا خـدا و هدایت هایش- نیـاز ندارد!

چنیـن آدمـی اگـر نیاز آن به آنش به خـدا را نبیند، پـروردگاری اش را نمی پذیـرد و روزبه روز متکبرتر 

می شـود و فقـط یـک صیحه کرکننده اسـت کـه می توانـد او را در جایش خشـک کنـد. صیحه ای 

کـه آغـاز قیامت را نـدا می دهد: 

ِه َو أَبیِه؛ َو صاِحَبِتِه َو بَنیِه؛ یَْوَم یَِفرُّ الَْمرُْء ِمْن أَخیِه؛ َو أُمِّ

لِکُلِّ اْمرٍِئ ِمْنُهْم یَْوَمِئٍذ َشأٌْن یُْغنیِه 

]قیامت[ روزی که آدمی از برادرش، و از مادرش و پدرش، و از همسرش و پسرانش می گریزد،
در آن روز، هر کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می دارد.

عجیـب اسـت... دیگر از مـادر و پدر و یا همسـر و فرزند 

چـه کسـی نزدیک تـر اسـت؟ مگـر می شـود انسـان از 

همـه این کسـانش فـرار کنـد؟ عجیـب روزی اسـت روز 

قیامت...

در محضر اهل یبت
نابودکنندهبینیازیها

منبع: کتاب سیری در آفاق، ص 265، به نقل از 
تارنمای وسائل

آیت اهلل شیخ محمدتقی بافقی

29 فرودین، روز ارتش جمهوری اسالمی و نیروی زمینی

سید مرتضی آوینی در آیینه خاطرات

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

بهترینانسان،بهترینخانواده
خانوادهمقاومتی)86(
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آیت اهلل العظمـی بهاءالدینـی رحمت اهلل  علیـه از شـاگردان 

مرحـوم بافقـی رحمت اهلل علیـه می فرمودنـد:

در تمـام ضیافت هایـی کـه از اهـل علـم می کـرد، غیـر از 

اجنـاس ایرانـی چیزی مصـرف نمی کرد. آن زمان هنوز بسـاط 

قنـد و چـای در ایران دایر نشـده بود و از خـارج می آوردند، او 

به جـای قند و چـای، خرمای جهرم بین 

طلبه هـا تقسـیم می کرد. بـا این که 

افطاری هـای خیلی مفصـل می داد، 

از برنـج و خورشـت و این هـا، ولی 

چـای نمی داد.

سوره مبارکه عبس، آیه 37-34

حمایتازکاالیایرانی

ارتشیکهدردنیانظیرندارد

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای 
  masjednama.ir

ـــه هالکـــت  ـــد اســـالمبولی« مجـــری ب ـــا موضــــوع: روز بزرگداشـــت عطـــار نیشـــابوری، شـــهادت افســـر مســـلمان مصـــری »خال پوســـترهایی ب
ـــام  ـــع ام ـــراق، توقی ـــران در ع ـــفارت ای ـــر اول س ـــی« دبی ـــل نعیم ـــای »خلی ـــهادت آق ـــر، ش ـــم مص ـــط رژی ـــن توس ـــادات خائ ـــور س ـــاندن ان رس
ــه  ــه »ناوچـ ــوان، حماسـ - روز جـ ــر ــرت علی اکبـ ــراق، والدت حضـ ــم عـ ــط رژیـ ــاو توسـ ــری فـ ــیعیان، بازپس گیـ ــرای شـ ــان بـ زمـ
ـــوری  ـــش جمه ـــکای، روز ارت ـــای آمری ـــاو و بالگرده ـــه ن ـــر حمل ـــران در براب ـــی ای ـــکوهای نفت ـــت از س ـــارس در حفاظ ـــن« در خلیج ف جوش

اســـالمی و نیـــروی زمینـــی  قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

بـه دلیـل بـارش برف سـنگین، عـده ای از مردم گرفتار شـده بودنـد. تدبیر 

بـر آن بـود کـه مردم بـا خودروهـای ارتش بـه مناطق امن منتقل شـوند. 

مـردم در حـال سوارشـدن بودند، امـا ارتفاع بـاالی خودروها مانـع از این 

بـود کـه برخی مـردم، مخصوصـًا پیرز ن ها سـوار خودروها شـوند. در این 

میـان یکـی از سـرهنگ های ارتـش خـم می شـود تـا مـردم روی کمـر او 

سـوار خـودرو شـوند و در آخـر کـه از او می پرسـند چـه کار بزرگـی انجـام 

دادیـد، می گویـد: »جـز وظیفـه کاری نکـردم.« از ایـن نمونه هـا در ارتش 

مـا زیـاد وجـود دارد. ارتشـی که الگویش علـی بن ابی طالب اسـت که 

برای شـادی فرزند شـهید خم می شـود تا بچه ها سـوارش شـوند، همین 

انتظـار مـی رود. ارتشـی کـه در سـختی ها چه سـیل دشـمن باشـد و چه 

سـیل باران در کنار مردم اسـت و صحنه خدمت به مردم را ترک نمی کند. 

واقعـًا چنین ارتشـی در کجای دنیا 

نظیر دارد کـه این گونه خالصانه 

مـردم  بـرای  متواضعانـه  و 

به صـورت جهـادی کار کند؟

ایام ویژه


