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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

چگونهمعصومشویم؟

بینالطلوعینکارنکن

اینحادثهکارخدابود

موشکهایفلسطینی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

قرار بود موشکی طراحی کنیم که هر کسی بتواند آن را بسازد؛ در عرض دو ساعت
با لوازم آشپزخانه و... سر هم و پرتابش کند. مصطفی روی موتور موشک کار 

می کرد. 
 در حین کار، به مشکل خورده بودیم. فرمول نازل موشک را پیدا نمی کردیم. 
داشتیم ناامید می شدیم. مصطفی آن قدر به این در و آن در زد تا باألخره از استادهای 

دانشکده فرمولش را به دست آوردیم.
 شش ماه نشد که موشک را ساختیم. بردیم جاده 

قم آزمایش کردیم. جواب داد.  فیلم هم گرفتیم.
خبر که می رسید فلسطینی ها موشک زده اند 

به شهرک های اسرائیلی، مصطفی روی پایش 
بند نبود!

رژیــم منفــور شــاه در 17 دی مــاه )ســالروز کشــف حجــاب(، بــا درج مقالــه ای 
در روزنامــه اطالعــات، امــام خمینــی را کــه در آن زمــان در نجــف اشــرف در 
حــال تبعیــد بودنــد، مــورد توهیــن قــرار داد. اولیــن اعتراضــات توســط روحانیــون 
و بــا تعطیــل نمــودن درس هــا و رفتــن بــه منــازل مراجــع تقلیــد شــروع شــد. روز 
ــوزان، دانشــجویان  ــری از دانش آم ــراد کثی ــل شــد و اف ــز تعطی ــم نی ــازار ق بعــد، ب
و بازاریــان و متدینــان شــهر بــا روحانیــت همــراه شــده و بــه حرکــت اعتراضــی 
خویــش ادامــه دادنــد. در ایــن میــان ایــادی رژیــم کــه تحّمــل اعتراضــات مردمی را 

نداشــتند، صــدای آنــان را بــا گلولــه پاســخ دادنــد. 
ایـن قیـام را باید نقطـه عطفـی در تاریخ 

نهضـت اسـامی دانسـت چـرا که پس 
از آن امـواج انقـاب اسـامی شـدت 
گرفـت و با چهلم هـای پی در پـی مردم 
نقـاط مختلـف ایـران، دامنـه انقـاب 

فراگیـر شـد و در نهایـت به سـرنگونی 
رژیـم پهلـوی انجامید.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  سوم  دی  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 

قیام خونین مردم قم

 )توضیح المسائل ، امام، مسئله 2054(

۱۹ دی- قیام مردم قم )۱۳۵۶ ش(

احکام

آن قدر سحرخیز است که خروس خوان، مغازه اش را 
بازکرده و کار را شروع.

 اما ای کاش این کار را نکند. چرا که بین الطلوعین معامله 
mکردن مکروه است.  a s j e d n a m a . i r

هفته 43   
1 3 9 5 سال 

هفته  43
1 3 9 5 سال 

یک فروشگاه زنجیره ای را تجسم کنید؛ بسیار 
بزرگ و شیک. وارد محله ای می شود با مردمانی از 
طبقه متوسط. نبش اصلی ترین چهارراه محله، زمینی 
به وسعت ده هزار مترمربع را می خرد. آن را در هفت 
طبقه می سازد. با پله برقی، آینه ها و چراغ های زیبا. 
قیمت هایش هم پائین تر از مغازه های اطراف است. 

خوش حال اید، نه؟
چند ماهی که می گذرد، مردم محله دیگر 
سراغ مغازه های اطراف نمی روند. آن کس که باید 
اجاره مغازه بدهد، پس از ورشکست شدن، می شود 
کارگر همان فروشگاه زنجیرهای. آن کسی هم که 
مغازه برای خودش است، مغازه اش را می فروشد و 

می رود سراغ کاری دیگر. 
چنـد سـال کـه گذشـت و همه رقبـا یکی 
یکـی کنـار کشـیدند، قیمت هـا هـم برمی گـردد 
سـرجای اولـش، شـاید هـم باالتـر. حـاال همـه 
صاحبـان مشـاغل یـا کارگر شـده اند و یـا بیکار. 
صاحـب فروشـگاه هم می شـود کدخـدای محل! 

یـک نظـام اربـاب رعیتی مـدرن.
خرید کمتر از این فروشگاه های زنجیره ای 
باعث  که  است  مقاومتی  اقتصاد  از  مصداقی 

می شود فرصت های شغلی محله 
از بین نرود.

اقتصاد مقاومتی و حریم های خصوصی خنده دار
فروشگاه های زنجیره ای

در مسری هبشت

فکرش را بکن! چقدر خوب می شود مثل 
اهل بیت زندگی کنیم. 

حاال فکرش را بکن چقدر بهتر می شود 
مرگ مان هم اهل بیتی شود.
سخت است ولی می شود.

شروعش هم این است که دست مان را بلند 
کنیم و از خدا بخواهیم...

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّهمَّ اْجَعْل َمْحیاَى َمْحیا ُمَحمَّ

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ  َو َمامىت َمامَت ُمَحمَّ

آل  و  محمد  زندگی  را  زندگی ام  خدایا 
محمد و مرگم را مرگ محمد

 و آل محمد قرار ده!

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. 

عبداهلل
سالم علیکم 

خداتوفیق به همه بده که مثل شما کارکنن شما فوق 
العاده هستیدتاوقتی ملت جوانانی مثل شماداشته باشه 

دشمن هیچ غلطی نخواهدکرد

بین الطلوعین کار نکن

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

بازیگران  به  باید  را  خنده دار  حریم خصوصی  اولین  جایزه 
سینمایی و بازیکنان فوتبالی داد که در صفحات خود در فضای مجازی 
همه گونه عکس و فیلمی را از خود منتشر می کنند و با آن الگوهای پوچ، 
هزاران جوان را به ناکجاآباد می کشانند، اما همین که تصاویر و اخبار 

خالف عفت شان درز می رود، از حریم خصوصی سخن می گویند!
به  ابتدا  که  است  نجومی خوارانی  به  متعلق  هم  دوم  جایزه 
اختاس های خود پاداش کارآفرینی می دهند و خود را ذخایر انقالب 
می دانند، اما بعد که همه چیز معلوم شد، از آبروی مومن و مقایسه آن با 

خانه کعبه سخن می گویند!
جایزه سوم هم تقدیم به مسئوالنی می شود که در مقابل فریاد 
وااسامای دل واپسان انقاب، می ایستند و در همه تریبون ها از نتایج 
دروغین کارهای خود دفاع می کنند، اما همین که آب ها از آسیاب می افتد 
و حقایق معلوم می شود، پشت درهای بسته اعتراف می کنند و وقتی لو 

می روند، نگران امنیت ملی می شوند. 
یـادآوری  باید 

کــــه  کــــرد 
زمســـتان می رود 

بـه  سـیاهی  و 
زغـال  روی 

! نـد می ما

موشک های فلسطینی
زندگی و مرگم را اهل بیتی کن

منبع: سایت فرهنگ نیوز
21 دی، شهادت دانشمند جوان و مدیر توانمند هسته ای مصطفی احمدی روشن )1390(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
مسلمان اما مجرد؟
خودی های اهل بیت )24( 

راست راسـت راه مـی رود و می گویـد 
بـا ایـن اوضـاع اقتصـادی که نمی شـود 
ازدواج کـرد! ای کاش می شـد از حـرف 
دقـت  وقتـی  امـا  گذشـت،  سرسـری  او 
می کنـی، می بینـی نمی شـود چـون او دارد 
کفـر می گویـد! دلیلـش هـم معلـوم اسـت. 
چـون خـدا در قـرآن قول داده کـه اگر فقیر 
کنـد:إِْن  بی نیازشـان  خـودش  باشـند،  هـم 
ُه ِمـْن فَْضلِـِه 1، امـا او به  یَُكونُـوا فَُقـراَء یُْغِنِهـُم اللّـَ

ایـن حرف خـدا اعتقاد ندارد و بدتر، سـوء 
ظـن دارد! چقدر چندش آور اسـت او! برای 

همیـن پیامبـر اعظـم  می فرماینـد:
َمن تَرََك التّزویج مخافة العیلة فلیس مّنا 2

هر که از ترس تنگدستی ازدواج نکند، از 
ما نیست.

قبـول دارید کـه در دوران جدید، بیشـتر 
از این کـه شـرایط اقتصادی بد شـده باشـد، 

ایمان ها خراب شـده اسـت؟

این حادثه کار خدا بود
ــان اول  ــد! از هم ــاز بریده ان ــا اذان و نم ــان را ب ــلمان ها  ناف م ــا مس م
کــه بــه دنیــا می آییــم، بایــد کســی پیــدا شــود کــه در گــوش مــا اذان و 
اقامــه گویــد تــا از همــان اول شــیطان بدانــد ایــن بنــده، بنــده کیســت و 
صاحبــش کیســت. و مــا هــم از همــان اول تکلیف مــان مشــخص باشــد 
ــوان  ــم و نمازخ ــان در می آوری ــجد محله م ــر در از مس ــت س ــه عاقب ک

می شــویم.
چــه بهتــر کــه امــام جماعــت مســجد از همــان اول بســم اهلل، بــا 
گفتــن اذان در گــوش نــوزادان محلــه، آن هــا را وقــف خــدا و نمــاز 

ــور  ــد این ط ــد. بای ــجد کن و مس
شــود کــه هــر کــس در 

ــود،   ــه دار می ش ــل بچ مح
ــرای  ــا ب ــاج آق ــی ح وقت
عــرض تبریــک مــی رود، 
هــم  بچــه  گــوش  در 
البتــه  ســر دهد؛  اذانــی 
اذانــی بــه طــول همــه 

زندگــی اش...
 

بّچه ها شجاعت به خرج دادند؛ فقط هم شجاعت نبود؛ شجاعِت همراه با 
ایمان و همراه با درک به هنگام؛ یعنی در وقت عمل کردن.

 خیلـی از کارهـای مـا انجام می گیـرد، منتها نه در وقـت خودش؛ وقتی 
یـک کاری تأخیـر افتـاد، آن وقت دیگر فایـده ای ندارد. شـما به لحظه عمل 
کردیـد؛ کارتان بسـیار عالـی بود*، کارتان بسـیار جالب بود و درسـت در 
وقـت خـودش هـم ایـن کار انجـام گرفـت... آن ها را کشـاند بـه آب های 
مـا کـه شـماها را بـه جان شـان بینـدازد، این طـور دست های شـان را روی 

سرشـان بگذارند و تسـلیم بشوند.
 این حادثه کار خدا بود، در وقت خوبی ]هم [ انجام 

گرفت؛ شما هم عالی عمل کردید. 

* توقیــف دو شــناور رزمــی و بازداشــت 10 
تفنگــدار آمریکایــی در نزدیکــی جزیره فارســی 

ــالب )22 دی  ــداران انق ــپاه پاس ــط س توس
 )1394

تندی کردن با مادر  
می خواسـتم لواسـانات منبـر بـروم. وقتـی از منـزل آمـدم بیـرون، یـک 
خواهـری دارم کـه آن موقـع 3-4 سـاله بـود، ایـن شـروع بـه گریه کـردن 
کـرد کـه دنبـال مـن بیاید چون بـه من عالقه داشـت. مـادرم به مـن گفت: 
سـوارش می کنیـم، ما خیابان 17 شـهریور سـر ادیب پیاده می شـویم برویم 

منـزل مادربزرگ مـان کـه ایـن بچه هـم گریـه نکند. 
مـن ناراحـت شـدم، گفتم این تاکسـی ها حاال غـر می زنند. گفتم نمی شـود 

و رفتـم. خـب کار بدی کردم. 
گاهی اوقات آدم اعصابش ناراحت است 

اشتباهی  یک  می رود  در  دستش  از 
کردیم.  را  اشتباه  این  ما  می کند. 

همان جا هم گرفتار شدیم. 
حاال بعضی ها نمی فهمند! گرفتار که 

می شوند، نمی داند که با مادرشان تند 
مال  کرده اند،  صحبت 

همان است.

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1394/11/04(

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

پوسترهایی با موضوعات:           
گرفتـــه  قـــرار          

. ســـت ا

کاریکاتور این 
هفته: 

بدون شرح

در  انسان ها  که  می کنند  خیال  بعضی ها    
اصل گناه کارند، مگر این که خالفش ثابت 
یعنی  است،  برعکس  که  حالی  در  شود؛ 
گناه کار  این که  مگر  معصوم اند  همه 
بودن شان ثابت شود! البته این با عصمت 
و  دارد  فرق  امامان  و  پیامبران  تضمینی 
عصمت اکتسابی نام دارد. حاال راه رسیدن 
فهمیدن  چیست؟  اکتسابی  عصمت  به 
می دانستیم  ما  اگر  خود!  به  خدا  محبت 
که خدا چقدر دوست مان دارد، خجالت 
نافرمانی  را  او  این که  از  می کشیدیم 
کنیم. شاهدش این آیه ای است که خدا به 

حضرت موسی فرمود:

َو أَلَْقیُْت َعلَیَْك َمَحبًَّة ِمنِّی َو لِتُْصَنَع َعىل  َعیْنی  

و )ای موسی( محبّتی از خودم بر تو 
افکندم تا زیر نظر من به تو احسان شود.

می بیند،  را  محبت  این  خدا  پیامبر  وقتی 
ما  نمی رود.  گناه  سراغ  که  است  معلوم 
بخوانیم  خود  برای  را  آیه  این  باید  هم 
و باور کنیم که می توانیم مثل موسی 

دوست داشتنی شویم!

در محضر اهل یبت؟مهع؟
  چگونه معصوم شویم؟

اذانی به طول یک زندگی

سوره طه، آیه، 39

                                                                                                
منبع: خبرگزاری دانشجو  
23 دی، درگذشت آیت اهلل مجتهدی تهرانی )1386 ش(

1. نور، 32
2. محجه البیضاء ج3 ص 

53/ الحكم الزاهرة با ترجمه 
انصاری 

430 / 127 ص :
428 


