شیادیاران

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

خاطرهای عجیب از زبان پدر موشکی ایران

ایـن خاطـره برمیگـردد بـه یکـی از عملیاتهـای موشـکی مـا کـه موشـک در یکـی از تسـتها جـواب نمـیداد .حـاال

اگـر موشـک را شـلیک میکردیـم و سـیگنال موردنظـر نمیاومـد ،موشـک مسـتقیم بـاال میرفـت و سـپس به همـان محل
شـلیک اصابـت میکـرد ،اگـر هـم میخواسـتیم عیبیابـی کنیـم هوا روشـن میشـد و

صـدای هواپیماهـای عراقـی هـم کـه در حال گشـتزنی بودنـد میآمد .اسـتخاره
ـم إِلَـى الْ ْر ِ
ض» 1چـرا بـه زمیـن چسـبیدهاید؟ به
کردیـم .آیـه اومـد« :اثَّا َق ْلتُ ْ
زندگـی دنیـا راضـی شـدید؟ مـن همونجـا گفتـم برو تـو وضعیـت جنگی
و موشـک را پرتـاب کـن .ایـن موشـک بلنـد میشـه ،میـره برخـورد میکنـه به

ترمینـال مسـافربری شـهر بغـداد .حاال چه اتفاقـی اونجا میفته .یه تیپ سـودانی و

لمس بدن بیمار توسط پرستار
دقایق پیشبرنده
خاطرهای عجیب از زبان پدر موشکی ایران
نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال ششم  ،شماره پیاپی  | 207هفته چهارم آبان  | 1397قیمت 500 :تومان (اختیاری)

کالم والیت

میکنـه کـه ایـن تیـپ وارد ترمینـال بغـداد میشـوند و ایـن موشـک یـک تیـپ

مـزدور عـراق را نابـود میکنـد ...میخـوام بهتون بگـم که تمـام اینها الطاف
خداونـد بـود و خداونـد خـودش راه را بـه ما نشـان میداد.

 )1سوره توبه35 /
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
سردار شهید حسن تهرانی مقدم ،پدر موشکی ایران

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،بخش احکام روزانه ،،سایت leader.ir

لمس بدن بیمار توسط پرستار

پسـر روی تخت بیمارسـتان در حال گذران دوران نقاهت است
که خانم پرستار وارد شده و میخواهد فشار خونش بگیرد.
هفته

چون ضرورتی برای لمس مستقیم بدن بیمار وجود ندارد،
باید از روی لباس یا با دستکش این کار را انجام دهد.
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تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا
همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.

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

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir

دقایق پیشبرنده

مـن توقّعم این اسـت که مردم مـا کتابخوانی را جدی بگیرند .البته جمعـی از مردم جدی
میگیرنـد؛ امـا همه اینطور نیسـتند .من میخواهم خواهشـی از مـردم بکنم و آن این اسـت:
کسـانی کـه وقتهـای ضایعشـوندهای دارنـد؛ ً
مثلا به اتوبوس یا تاکسـی سـوار میشـوند...
یـا در جاهایـی مثـل مطـب پزشـک در حال انتظـار به سـر میبرنـد و بههرحال اوقاتـی را در
حـال انتظـار بـه بیـکاری میگذرانند ،در تمام این سـاعات ،کتـاب بخوانند .کتـاب در کیف یا
جیـب خـود داشـته باشـند و در اتوبوس که
نشسـتند ،کتاب را باز کننـد و بخوانند...
اگـر مـردم مـا عـادت کنند کـه از
ایـن وقتهـای ضایعشـونده
بـرای مطالعـهی کتاب اسـتفاده
کننـد ،جامعـه خیلـی پیـش
خواهـد رفت و فرهنگ کشـور،

خیلی ترقـی خواهـد کرد.

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

سامانه پیامکی1000150160170 :

هفته
سال 1 3 9 7

تو گناه کن ،عذابش با من!

مصـری ،بـرای خوشخدمتی بـه صدام اومـده بودند .این موشـک اینقـدر تأخیر

احکام
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در این شماره میخوانید :

(امام خامنهای)1375/02/22 ،

در محضر قرآن

 15نوامبر ،درگذشت مشکوک «مهدی ادواردو آنی ْللی» مسلمان ایتالیایی ( 2000م)

پشت کردن به ثروتی افسانهای

تو گناه کن ،عذابش با من!

امـان از ایـن رفیقهـای دروغیـن کـه آدم را بـا طنـاب خودشـان تـا تـه چـاه میبرنـد و
خودشـان هـم نمیداننـد کـه نمیتواننـد کاری بـرای آدم بکننـد .راستراسـت راه میرود
و میگویـد :تـو فلان کار را بکـن گناهـش بـا مـن! مگـر نمیدانندکـه خـدا فرمـود:

ال تَ ِز ُر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُخْری

هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمیگیرد.
پـدری کـه بـه فرزنـدت میگویـی :پشـت تلفـن بگـو
بابـا نیسـت؛ شـوهری کـه بـه همسـرت میگویی:
در خیابـان آرایـش کن یـا فالن لبـاس را بپوش؛ و
رفیقـی کـه میگویی تـو دروغش را بگو یا رشـوه
و ربایـش را بگیـر ،گناهـش بـا مـن ...حواستـان
باشـد گنـاه او بـرای خودش اسـت و البته گناه شـما
دو چنـدان خواهـد بـود ...پـس تقـوای الهی پیشـه کنید!

سوره نجم
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درقابصتویر

درمحضراهلیبت

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :م ــرگ «یاس ــر عرف ــات» رئی ــس تش ــكیالت خودگ ــردان فلس ــطین ،ش ــهادت
پ ــدر موش ــکی ای ــران ،س ــردار «حس ــن تهران ــی مق ــدم» و جمع ــی از پاس ــداران انق ــاب در حادث ــه ع ــروج
شـــهدای جهـــاد خودکفایـــی ،تولـــد (نيمـــا يوشـــيج) پـــدر شـــعر نـــو ايـــران ،وفـــات و روز بزرگداشـــت
آیــتاهلل عالم ــه «س ــید محمدحس ــین طباطبای ــی» ،ش ــهادت مظلومان ــه محس ــن فرزن ــد ام ــام عل ــی
 شـــروعشـــهادت امـــام حســـن عســـكری در ســـن  28ســـالگی ،آغـــاز امامـــت امـــام مهـــدی
غیبت صغــری قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

«زمانـی کـه در دانشـگاه نیویـورک درس میخواندم ،یـک روز در کتابخانه
قـدم مـیزدم و کتابهـا را نـگاه میکردم چشـمم افتاد به قـرآن و کنجکاو
شـدم کـه ببینـم در قـرآن چه چیـزی آمده اسـت »...و ایـن اولین آشـنایی
ادواردو بـا اسلام بـود .ادواردو پـس از مطالعـه قرآن مسـلمان شـد و بعد
از آمـدن بـه ایـران بـرای مطالعات دانشـگاهی در مورد شـرق ،شـیعه شـد
و بـا امـام خمینـی دیـدار کـرد .او تنهـا پسـر سـناتور جیانـی آنیلـی،
میلیـاردر افسـانهای ایتالیایی بـود؛ صاحـب کارخانههای
ماشینسـازی فیـات ،المبورگینـی ،فـراری و صاحـب
باشـگاه فوتبـال یوونتوس .ادواردو پس از بازگشـت از
ایـران به فعالیتهـای تبلیغـی پرداخـت و فعالیتهای
ظالمانـه صهیونیسـتها را محکـوم کـرد و همین
موضـوع ،زمینـه قتل او را فراهـم کرد .او به
خاطـر دسـت نکشـیدن از اسلام از ارث
پـدرش محـروم شـد .مدتی بعـد نیز در
مرگ مشـکوکی درگذشـت؛ مرگی که
رسـانهها آن را خودکشـی و شواهد آن
را قتـل نشـان میدادند.

ِ
همت عالی

حکایت خوبان

یکـی از خصوصیـات آن مفسـر عالیقـدر همتـی عالـی و پشـتکاری
زائدالوصـف بـود .فرزنـد محترم ایشـان ،نجمةالسـادات طباطبایی ،همسـر
شـهید بزرگوار قدوسـی ،خاطرنشـان شـاختهاند کـه پدر بزرگوارشـان نقل
کردهانـد کـه وقتـی در نجـف بـودم ،یـک معلـم ریاضـی پیـدا کـرده بودم
کـه فقـط یـک بعدازظهـر وقـت تدریـس داشـت .مـن یـک بعدازظهـر از
اینسـوی شـهر بـه آنطـرف شـهر میرفتـم.
وقتـی به مـکان موردنظر و جلسـه اسـتاد
میرسـیدم ،بـه دلیـل گرمـای زیـاد
و پیمـودن راه طوالنـی ،آنقـدر
لباسهایـم خیـس عـرق بـود کـه
همانطـور بـا لبـاس داخـل آب
حـوض میرفتـم و درمیآمـدم و
بعـد تنهـا یـک سـاعت نزد
آن اسـتاد ریاضـی درس
میخوانـدم.
منبع :خبرگزاری تسنیم
عالمه سید محمدحسین طباطبایی
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زنان بهشتی در دنیا

مـردان بایـد کارهـای زیـادی انجـام دهنـد تا
بهشـتی شـوند؛ کارهایـی کـه تنوعشـان زیاد
ت کارهای زنانه را
اسـت ولی شـاید حساسـی 
نداشـته باشـد .امـا زنها اگـر کارهـای فردی
خـود را درسـت انجـام دهنـد و از یـک اصل
تبعیـت کننـد ،بهراحتی بهشـتی میشـوند:

إِ َذا َصل َِّت الْ َم ْرأَ ُة َخ ْم َس َها َو َصا َم ْت شَ ْه َر َها َو
َح َّج ْت َب ْی َت َر ِّب َها
َو أَطَا َع ْت َز ْو َج َها َو َع َر َف ْت َح َّق َعلِ ٍّی
اب الْجِ َنانِ شَ ا َء ْت
َفلْتَدْ خ ُْل ِم ْن أَ ِّی أَ ْب َو ِ

امـام صادق  :هنگام که زنـی نماز یومیه
را بخوانـد و روزه مـاه رمضـان را بگیرد و
حـج واجـب را انجـام دهد و شـوهرش را
اطاعـت کنـد و حـق حضـرت علی را
بشناسـد ،داخل بهشـت میشـود
از هر دری که بخواهد.
آن یـک اصـل چیسـت؟ والیـت .والیـت
امیرالمؤمنیـن را بپذیـرد و در خانـه نیز از
شـوهر خویـش تبعیـت کنـد .بلـه ،اطاعت از
شـوهر چون امر خدا و رسـولش اسـت ،مثل
اطاعـت از خـود خـدا و
پیامبـر واجب اسـت
و زن را بهشـتی
میکنـد.
وسائل الشیعة ،ج،20
ص159 :

کاریکاتور این هفته:
تحریم ،اهرم
فشار سنتی
سیاستمداران
آمریکا

