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فاطمه؟اهس؟، اسوه برش
کتاب خوانی با طعم فاطمیه

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:

وظیفهدوم:تدبر

خریدقبر؟

ماهمباید...

پشتسرهمعذرخواهیمیکرد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بـا اتوبوس می رفتیم مشـهد، راننده نوار موسـیقی گذاشـته بود. پـدرم از جایش بلند 
شـد رفـت پیـش راننده. خیلـی آرام و محترمانه خواسـت كـه خاموش كنـد. راننده 

توجهـی نكـرد؛ بی ادبی هـم كرد.

هنـگام ظهـر، اتوبـوس بـرای ناهـار در جایی نگـه داشـت. همراه مان ناهار داشـتیم. 
پـدرم رفـت و بـا اصـرار راننـده را آورد و باهـم غـذا 
خوردیـم. ادب و متانـت پـدرم، احترامـی كـه به 
راننـده گذاشـته بـود، چنـان او را تحت تأثیر قرار 
داد كه از بابت كارش پشـت سـر هم عذرخواهی 

می كـرد.

 بعدهـا هـم ارتباطـش بـا پـدرم برقـرار مانـد و پدر 
كمک هـای زیـادی بـه او كـرد.

رهبـر معظـم انقاب اسـامی در چنیـن روزی با سـفر به بندرعباس، ناوشـكن 
جماران را افتتـاح كردند.

»آن روزی كـه این جـا تـوی همیـن كارخانجات نیـروی دریایـی در بندرعباس، 
مسـئله  سـاخت یک ناوشـكن با ابعاد قابل قبول بـرای دریای عمان، بـرای اقیانوس 
هنـد، بـا تجهیـزات مناسـب مطـرح شـد،... بعضی هـا بودنـد كـه بـه نظرشـان 
می رسـید ایـن كار شـدنی نیسـت. نه فقط شـدنی بود، بلکه نسـبت بـه همتی 
كـه امروز شـما بـراى كارهاى بـزرگ دارید، ایـن یک كار چنـدان بزرگی هم 

به حسـاب نمی آیـد.«1
ناوشـكن جمـاران مجهـز بـه موشـک های ضـد كشـتی، سـطح بـه هـوا و نیـز 
انـواع اژدر و توپ هـای دریایـی ازجملـه فجـر ۲۷ به عنـوان مدرن تریـن تـوپ 
دریایـی جهـان اسـت و البتـه مـا باید به 
گفتـه  رهبـر انقالب بـه دنبـال كارهاى 
در  دیگـر  و حـاال  باشـیم  بزرگ تـر 
عمـل نشـان داده ایم كه مـا می توانیم.

فـارس  همیشـه  را  خلیج فـارس  و 
نگـه خواهیـم داشـت...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول اسفند  1395

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 

ساخت ناوشکن جماران

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، مسئله 2114

3۰ بهمن- افتتاح ناوچه جماران با حضور رهبر انقالب )1388 ش(
1( امام خامنه ای، 1388/11/3۰

احکام

آن قدر حساب و كتاب دارد كه برای مرگش هم برنامه ریزی كرده و 
قبری را در بهترین جای قبرستان مؤمنان خریده.

 اما اگر آن قبر جـزئی از زمینی است كه برای دفــن 
مؤمنان وقــف شــده، خــریــدش صحیح نیست. 

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

هفته ۴۹   
1 3 ۹ 5 سال 

هفته  ۴۹
1 3 ۹ 5 سال 

آن قـدر بـه فرزنـدش »بکـن، نکـن« کـرده 
اسـت که بچه بخت برگشـته جرئـت انجام هیچ 
کاری را نـدارد. آن وقـت انتظـار دارد کـه ایـن 
کـودک بتوانـد در آینـده گلیـم خـودش را که از 
آب بیـرون می کشـد هیـچ، بـرای دیگـران هـم 

باشـد. مفید 

بـرای این که یک کـودک کارآفرین داشـته 
خطرپذیـری  مثـل  ویژگی هایـی  بایـد  باشـیم، 
نفـس،  بـه  اعتمـاد  رهبـری،  تـوان  )ریسـک(، 
خالقیـت و ابتـکار را در کودکمـان تقویت کنیم. 
امـا تقویـت ایـن ویژگی ها برای کـودکان زیر 
هفت سـال یـک کلید بیشـتر نـدارد و آن هم 

آزادی اسـت. 

آزادی باعـث می شـود کـه کـودک راهکار 
خـود را بـرای حل مسـائل پیدا کنـد؛ از زاویه ای 
بـه مسـئله نـگاه کنـد کـه دیگـران معمـوال نگاه 
انجـام  خـودش  را  کار هـا  چـون  و  نمی کننـد 
می دهد، روحیه اسـتقالل و رهبـری پیدا می کند. 

بنابرایـن از تبعـات آن مثـل خـراب شـدن 
وسـایل یـا کثیف شـدن خانـه و زندگی توسـط 

کـودک نبایـد خیلـی ناراحـت 
شـویم. صبـر مـا می توانـد 

کودکمان  آینـده 
را کاماًل متحول 

 . کند

رقیب ُکشی انتخاباتی
تربیت و اقتصاد مقاومتی )۴(

کودک کارآفرین

در مسری هبشت
را  ما  همه   كه  است  خطری  انحراف، 
ایمان  تمام  می تواند  و  می كند  تهدید 
و اعمال ما را از بین ببرد. این تهدید 
خطرناک، زبیر را هم كه سیف االسام 

بود، از پا درآورد.

دنبال  به  باید  همیشه  همین  خاطر  به 
خدا  از  باشیم.  ایمان مان  از  مواظبت 
بعد  را  ما  قلب  كه  بخواهیم  بخواهیم؛ 

از ایمان نلرزاند...
َربََّنا َل تُِزْغ ُقلُوبََنا بَْعَد إِْذ َهَدیَْتَنا 

اُب َوَهْب لََنا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة إِنََّك أَنَْت الَْوهَّ

پروردگارا! دل های مان را، بعد از آن كه ما 
را هدایت كردی، )از راه حق( منحرف 
بر  رحمتی  خود،  سوی  از  و  مگردان! 

ما ببخش، زیرا تو 
بخشنده ای.

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. 

ضمن تصاویر نشریه را سیاه سفید نکنید همان رنگی 
بهتر است تا هم برای کسانی که امکان چاپ رنگی 
دارند مهیا شود و هم برای کپی و چاپ سیاه و سفید. 

خرید قبر؟

کتاب پرواز در پرواز/ راوی: فرزند شهید منبع: 
1 اسفند، شهادت شیخ فضل اهلل محالتی )1364 ش(

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

چند ماهی هست كه می بینیم شخصیت هایی روى صحنه می آیند 
و خواسته یا ناخواسته مرد شماره یک انتخابات معرفی می شوند. بعد 
از اندكی یا صریحاً اعام می كنند كه نمی خواهند نامزد ریاست جمهوری 
شوند یا آن قدر تحت فشار رسانه ای و تخریب های باربط و بی ربط قرار 

می گیرند كه آبرویی برای ماندن در عرصه رقابت شان نمی ماند.

این هم هنری است باألخره! از حاج قاسم سلیمانی گرفته تا رئیس 
سابق رسانه ملی و شهردار فعلی و تک تک وزرای دولت قبل، هر كدام را 
كه احتمال موفقیت دارند، نابود می كنند تا راه را برای نامزد مطلوب خود 

هموار سازند. 

داده  نشان  تجربه 
كه انتخاب رئیس جمهور، 

البته  و  ملت  یک  انتخاب 
است.  ملت  یک  امتحان 
خاصی  اتفاق  كارها  این  با 
نمی افتد و البته عموماً جواب 
معكوس می دهد. تنها چیزی 
زغال  سیاه  می ماند روی  كه 

است كه زمستان و تابستان 
نمی شناسد! پس بهتر است 

به جاى رقیب ُكشی، به فکر 
اثبات خود باشند.

خطر انحرافپشت سر هم عذرخواهی می کرد

رسباز والیت  در سایت مسجدمنا



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
ما هم باید...

البته  نیامده،  نماز جماعت  برای  حاج عباس  كه  است  سوم  روز  امروز 
این كه  »مثل  می گویند:  بعضی ها  می رفت.  و  می آمد  و  صدا  بی سر  همیشه 

خواهرش به رحمت خدا رفته.«
به حاج آقا كه قضیه را خبر می دهند، حاج آقا می گوید: »حاج عباس دقیقًا 
كی  بود؟! چرا انگار اسمش برایم آشنا نیست؟! همه می گویند همان بقال 

محل.«

ما در  به صحبت می كند كه »مسجد، مركز  نماز شروع  از  بعد  حاج آقا 
برخورد،  به مشكلی  اگر خانواده ای در محل،  این محل است. می خواهیم 
سریعًا با بقیه اهالی به رفع این مشكل به كمک بپردازیم و...« ولی در میان 

كه  می كند  مرور  ذهنش  در  صحبت هایش 
حاج عباس كدام یک از نمازگزاران 

بود؟!
امام جماعت باید همه 
اهالی را مثِل كف دستش 
بشناسد تا بتواند همه را 

دور هم جمع كند.

مـا بایـد ایـن راه را برویم. ما هـم باید گذشـت كنیم، ایثـار كنیم، 
اطاعـت خـدا كنیـم، عبـادت كنیـم. مگـر نمی گوییـم كـه »حتّی تـوّرم 
قدماهـا« این قـدر در محـراب عبادت خدا ایسـتاد! ]حضـرت زهرا  ما 
هـم بایـد در محـراب عبـادت بایسـتیم. ما هـم باید ذكـر خـدا بگوییم. ما 
هـم بایـد محبت الهـی را در دل مان روزبـه روز زیاد كنیم. مگـر نمی گوییم 
كـه بـا حـال ناتوانـی به مسـجد رفت تـا حقی را احقـاق كند؟ مـا هم باید 
در همـه  حـاالت تـاش كنیم تا حـق را احقاق كنیـم. ما هم باید از كسـی 

نترسیم...

ایـن روایاتـی كـه در »كافـی« شـریف و بعضـی از كتب دیگـر در باب 
عامـات شـیعه هسـت، ناظـر بـه همیـن اسـت؛ یعنی شیــعه بایســتی 

بایـد  مـا  كنـد.  عمــل  آن طـــورى 
در  را  آن هـا  زندگـی 

ولـو   - خـود  زندگـی 
 - ضعیـف  به صـورت 

بدهیـم. نمایـش 

     خودم با حضرت حرف می زنم
روزی در مشــهد مقــدس نــزد آیــت اهلل خوشــوقت تنهــا بــودم و از ایشــان 
ســؤال كــردم وقتی كــه بــه حــرم امــام رضــا مشــرف می شــوید، كــدام 

زیارت نامــه را می خوانیــد؟
ــارت  ــان زی ــردم ایش ــر می ك فك

جامعــه و زیــارت امیــن اهلل 
ــی  ــد. ول ــرح می كن را مط
ایشــان گفتنــد: هیچ كــدام!

من تعجب كردم.
ــه  ــرم چ ــس در ح ــیدم: پ پرس

می خوانیــد؟
ایشــان در پاســخ گفتنــد: خــودم با 

ــم،  حضــرت حــرف می زن
ــنوم. ــم و می ش می گوی

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1383/04/03(  

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
پوســـترهایی بـــا موضـــوع: شـــهادت حجت االسالم والمســـلمين شـــيخ فضـــل اهلل محالتـــي ،شـــهادت »ســـيد محمدعلـــی رحيمـــي« 
ـــزه و  ـــه هورالهوی ـــر در منطق ـــزرگ خيب ـــات ب ـــاز عملي ـــوی ، آغ ـــی جهنگ ـــک وهاب ـــتان گروه ـــران در پاكس ـــگ ای ـــه فرهن ـــئول خان مس
ـــري«  ـــد باك ـــد »حمي ـــردار مفقودالجس ـــهادت س ـــكا ، ش ـــت امری ـــلمانان سياه پوس ـــر مس ـــس« رهب ـــوم ایك ـــهادت »مالك ـــره ، ش ـــمال بص ش

ـــت. ـــه اس ـــون قرارگرفت ـــره مجن ـــورا در جزی ـــكر 31 عاش ـــام لش قائم مق

در لحظـه بـه هـوش آمـدن، انسـان بی اختیار 
دغدغـه اش  همـه  كـه  می گویـد  كلماتـی 
اسـت. یكـی پـول، یكـی خانـواده و یكـی 
هـم خوش گذرانی هـا! خـدا می دانـد كـه مـا 

چگونـه خواهیـم بـود.

همیـن حـس را می توانـی هـر روز صبـح 
بـا خـودت مـرور كنـی. صبح هـا كـه بیدار 
می شـوى، ببیین كـه دغدغه ات چیسـت؟ 
نگـران خدایـی شـدن هسـتی یـا دنیایـی 
شـدن؟ درد مؤمنان را دارى یا درد پول را؟ 
بـه دنبال عزت امامت هسـتی یـا پذیرفتن 
ذلـت بـه خاطـر راحت طلبی؟ این هاسـت 
كـه تو و شـخصیت تـو را مشـخص می كند: 

ُتُه َغْیُر اللَِّه َفلَْیَس ِمَن اللَِّه ِتی َو ِهمَّ َمْن أَْصَبَح ِمْن أُمَّ

َو َمْن لَْم یَْهَتمَّ ِبأُُموِر الُْمْؤِمِنیَن َفلَْیَس ِمْنُهْم

لِّ طَائِعاً َفلَْیَس ِمنَّا أَْهَل الَْبْیت  َو َمْن أََقرَّ ِبالذُّ

پیامبـر اعظـم : هـر كـس از امت من 
صبـح كند و هدفـش غیر از خدا باشـد، 
پس او از خدا نیسـت و كسـی كه همت 
بـه كار مؤمنان نگمارد از آنان نیسـت، و 
هـر كـس آزادانه ذلّـت را بپذیـرد، از ما 

نیسـت . اهل بیت 

پارلمان رژیم 
صهیونیستی 
قانون مصادره 
اراضی 
فلسطینی را 
تصویب کرد

کاریکاتور این هفته: سند سرقت

تدبر به معنی تفکر و تعمق نیست. این 
غلط مشهور را یکبار براى همیشه اصالح 
كنیم  معنی  »تدبیر«  با  باید  را  »تدبّر«  كنیم. 
همان طور كه »تعّلم« را با »تعلیم« می فهمیم. 
معلم درس را »تعلیم« می دهد و دانش آموز 
»تعّلم« می كند؛ یعنی یاد می گیرد. خدا هم 
و  مرتب  یعنی  می كند؛  »تدبیر«  را  قرآن 
منسجم پشت سر هم می چیند و ما »تدبّر« 
و  منسجم  را  تدبیر  این  یعنی  می كنیم؛ 

مرتب دریافت می كنیم.

اما آیا ما واقعاً این كار را می كنیم؟ نه! برای 
همین خدا ما را عتاب می كند كه چرا این كار 

را نمی كنیم:
أَ َفال یََتَدبَُّروَن الُْقرْآَن َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّه

 لََوَجُدوا فیِه اْخِتالفاً کَثیراً

پـس آیا در قـرآن تدبر نمی كننـد )تا به 
هماهنگـی آیات آن پی ببرنـد و دریابند 

كـه آن از جانب خدا نازل شـده؟(
اگر قرآن از جانب غیر خدا بود، قطعاً در آن 

ناسازگاری و ناهماهنگی بسیاری می یافتند.
بزرگ ترین  خدا  كه  نیست  عجیب 

ما  و  كرده  نازل  ما  بر  را  معجزه اش 
كنارش  از  بی تدبر  و  بی تفاوت 

عبور می كنیم؟

خودی های اهل بیت )۳۰( 

با خدا، با مؤمنان، با اهل بیت

در محضر اهل یبت
ما و قرآن )۲(

مثِل کف دستوظیفه دوم: تدبر

سوره نساء   
آیه ۸۲

راوی: حجت االسام محمدی گلپایگانی
۲ اسفند، درگذشت آیت اهلل خوشوقت عالم و استاد 

اخاق برجسته تهران )1391 ش(

بحار األنوار )ط - بیروت(،
ج 74، ص: 162


