شیادیاران

در مسری هبشت

مربیصبور

نمازی به سبک حضرت باقر

«گاهـی بـرای اینکـه یـک تذکـر اخالقـی
بـه فرزنـدم بدهـم ،یـک مـاه زمینهسـازی و
بر نا مهر یز یمیکنـم » .

وقوع جمعه سیاه و كشتار بیرحمانه مردم در میدان ژاله تهران توسط مأموران شاهنشاهی ( 1357ش)

جمعه سیاه

بـا گسـترش دامنـه انقلاب و تظاهـرات مردمی در شـهرهای مختلـف ،دولت
آمـوزگار مجبـور بـه اسـتعفا شـد و محمدرضـا شـاه ،شـریف امامـی را مأمـور
تشـکیل کابینـه کـرد .رژیـم شـاه بـا ایـن تغییـر و تحول و اعالم سیاسـت آشـتی
ملـی و احتـرام بـه روحانیـت ،سـعی داشـت اوضاع را کنتـرل کرده و از خشـم و
نفـرت عمومـی بکاهـد؛ امـا امام خمینـی طی پیامـی خطاب به ملـت ایران
نقشـه رژیـم شـاه را برملا کرد .بـه ایـن ترتیـب راهپیمایی عظیـم بعـد از نماز
عیـد فطـر روز  13شـهریور  1357و همچنیـن روز  16شـهریور شـکل گرفـت.
تظاهـرات  16شـهریور مقدمـهای بـرای راهپیمایـی  17شـهریور بـود .در تهـران
اعلام حکومتنظامـی شـد؛ امـا مـردم در میـدان ژالـه (شـهدای کنونـی) تجمع
کردنـد .دژخیمـان شـاه کـه مقاومت مـردم را میدیدنـد ،با مسلسـل و تفنگ
مـردم را هدف قـرار داده و به شـهادت
رساندند.

ایـن حادثـه لکـه
ننگی بر پیشـانی رژیم
منحوس پهلـوی بود
کـه به جمعه سـیاه
نامگـذاری شـده
ا ست .
احکام

سـیدبنطاووس در جمـال االسـبوع از بـرای

هریـک از ائمـه

نمـازی بـا دعا ذکـر نموده

از جملـه نمـاز امام باقر علیهالسلام؛ دو ركعت
اسـت در هـر ركعـت «حمـد» یـك مرتبـه و

سـپس صد

 14شهریور  -۱۳۶۰شهادت آیتاهلل علی قدوسی دادستان كل انقالب
اسالمی بر اثر انفجار بمب در دادستانی.

ایام ویژه

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

«سـ ْب َحانَ اللَّـ ِه َو الْ َح ْمـدُ لِلَّـ ِه َو الَ إِلَـهَ إِالَّ اللَّـهُ َو
مرتبـه ُ
ْبر».
اللَّـهُ َأك َ ُ
دعـای مختصـری هـم دارد؛ خوباسـت برای

ابـراز ارادت همکـه شـده ایـن دو رکعـت بـه

سـبک حضرتامامباقـر هـم بهجاآوریـم.

در مفاتیحالجنـان میتوانیـد متـن دعـا را پیـدا
کنید .

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.

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

 25

هفته

سال 1 3 9 5

هللالعظمی خامنهای ،بخش صدقه
رساله آموزشی حضرت آیتا 

میخواهــد روز عید قربان ،در راه خدا قربانی کند.

باید بداند که ذبح حیوان  5شــرط دارد:
 .1قصاب مســلمان باشــد .2 - .با چیزی ببرند که از آهن باشد ،مگر آنکه
پیدا نشود.
 .3هنگام ســر بریدن جلوی بدن حیوان رو به قبله باشــد .4 -.به نیت سر
بریدن «بســم اهلل» بگوید .5 -.حیوان پس از ســر بریدن حرکتی بکند که معلوم
شود زنده بوده است.
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سریع ولی با شور و حال

هفته
سال 1 3 9 5

  بدتر از عربستان
الگوی کامل تالش و مبارزه
مربی صبور

نرشیه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال چهارم  ،شامره پیاپی | 94هفته سوم شهریور  | 1395قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

خودزنیهای ایرانیها

در فرانسه زنی را به خاطر حجاب جریمه کردهاند ،برخی آن ظلم
را با گشت ارشاد مقایسه کردند! سعید عبدولی مدال آورد و خواست
خودش را به قافله مدافعان حرم برساند ،عدهای ریاکارش
خواندند! و حاال هم جوانانی ظلم آمریکا به ایران را به
تصویر کشیدهاند ،دیگرانی نگران بیتالمال شدهاند و
آنان را غارتگر دانستهاند!

سامانه پیامکی1000150160170 :

پنج شرط ذبح حالل

در این شماره میخوانید:

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم شهریور 1395

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

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :
masjednama.ir

خاک بر سر اینهمه خودباختگی!
کافی است یکی اهل حق باشد تا خودمان
به جانش بیفتیم .آیا کسی نیست بگوید که
چرا اینهمه ظلم به حجاب و مدافعان
حرم و مظلومان بیگناه را تابهحال
ندیده بودید؟ حاال اگر کسی آمد و
تالشی کرد ،چنان ضعفهایش را
بزرگ میکنید که انگار هیچ قوتی
نداشته؟ واقع ًا که!
بدیها را باید گفت
و خوب هم باید شنید.
اما در بیان اینها هم باید
انصاف داشت .ما بهاندازه
کافی دشمن داریم ،دیگر
خودزنی نکنیم لطف ًا!

یاررهمبان

قورباغهات ر ا قورت بده!
انجام کار های بیشتر در ز مان کمتر

		
مؤلف :برایان تریسی
نرش :هشتکتاب ،چاپ 1393

ترجمه :زینب عربنژاد
قطع :رقعی 5200 ،تومان.

اقتصاد مقاومیت

نان بازویمان را بخوریم

ظ

شانس است دیگر .آمدیم و دری به
تختهای خورد و جایزهای هنگفت در
بانک برنده شدی .یا پول بادآوردهای به
تو به ارث رسید .هیچ از خود پرسیدهای
که اگر پول بسیار زیادی داشتی ،دیگر چه
نیازی به کار کردن بود؟

فرهنگ تنبلی تولید کشور را نابود
میکند و اقتصاد کشور را وابسته .اما
بدتر از همه این است که همین فرهنگ
تنبلی تبدیل به یک ارزش در میان مردم
شود؛ اینکه آدمها فکر کنند خوشبختی
یعنی زحمت کمتر ،درآمد بیشتر .مثل
همینهایی که به دنبال سرمایهای هستند تا
در بانکی سرمایهگذاری کنند و از سود آن
امرارمعاش .مثل همه آن بازنشستههایی که
فکر میکنند حاال که زمان پیری رسیده،
دیگر کار و تالش بس است .مثل...
طبیعت ًا به کسی که کار میکند ،دستمزد
هم میدهند ولی برای یک مسلمان پول
درآوردن هدف کار کردن نیست .باید
زحمت کشید و نان بازو خورد.

در محضر قرآن

سریع ولی با شور و حال

برای دولتیها

اگـر قاعـده را ندانیـم ،همـه بحثهـا بـه
جـدل تبدیـل میشـود و جـز دادوبیـداد
فایـدهای نخواهـد داشـتً .
مثلا در قضیـه
دوسـتان و دشـمنان ایـران ،هنـوز برخی
نمیداننـد کـه واقعـ ًا بـا چه کسـی باید
دسـت دوسـتی داد و بـا چه کسـی باید
دشـمنی کرد؟ از آمریـکا و انگلیس گرفته
تا روسـیه و سـوریه.
طبـق سـوره کافـرون ،مـا در بندگـی کردن
خـدا و سـبک زندگـی خدایـی نه با کسـی
ً
اصلا مذاکـره میکنیم.
کنـار میآییـم و نـه
امـا بر سـر دوسـتیها و دشـمنیها ،نگاه
میکنیـم ببینیـم چـه کسـی بـا مـا سـر
جنـگ دارد .آنوقـت اسـت کـه خطکـش
میگذاریـم و در مقابـل اهـل جنـگ
میایسـتیم:
ين...
َـم ُيقا ِتلُوك ُْم ِف الدِّ ِ
ُـم اللَّـهُ َع ِن الَّذي َن ل ْ
ال َي ْنهاك ُ
ين...
ُـم اللَّهُ َع ِن الَّذيـ َن قاتَلُوك ُْم ِف الدِّ ِ
إِنَّ ـا َي ْنهاك ُ
خداونـد شـما را از دوسـتى با كسـانى
كـه در امـر ديـن بـا شـما بـه كارزار
برنخاسـتهاند ،بـاز نمـىدارد ...خداوند
شـما را فقط از دوسـتى با كسـانى نهى
مىكنـد كـه در امر ديـن با شـما پيكار
كردهانـد...

سوره مبارکه
ممتحنه ،
آیه  8و 9

درنگ

ِ
جلــوی همــه حرکــت م یکنــد .پــس هــم حــال
امــام یعنــی کســی کــه
ضعیفــان را م یبینــد ،هــم حــال افــراد قــوی را.
اصـ ً
ا مــا در برخ ــورد بــا خودمــان ه ــم بایــد همی نگونــه رفتــار کنیم؛ چه رســد
بــه دیگ ـران! مثـ ً
ا آنجای ــی کــه حــال پرداختن بــه مس ــتحبات را نداری ــم ،نباید
بــا اص ـرار بــه مس ــتحبات ،کاری کنی ــم کــه دیگ ــر از ه ــر چــه عمل مس ــتحبی
اســت ،زده شــویم! امــام جماعــت هــم نبایــد آنقــدر آرام و طوالنــی نمــاز
بخ وانــد کــه آخ ــر نمــاز مجب ــور شــودچنــان بلنــد تکبی ــر بگویــد تــا خ ـو ِ
اب
ج وانــان بپ ــرد و بعــد
از نمــاز بــه خاط ــر
کمــردرد چنــد
نفــر از پیرمردهــا راهــی
بیمارســتان شــوند! نمــاز
بایــد س ـریع خ وانده شــود
تــا همــه بــا شــور
و حــال در آن
حضــور یابنــد.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما :

sangaremahalle@chmail.ir

• در ایــن بخــش مــی توانیــد یــک طــرح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه
در تارنمــای  masjednama.irپوســترهایی بــا موضوعات:ســالروز ازدواج حضــرت علــی و حضــرت
زهــرا  ،شــهادت آی ـتاهلل علــی قدوســی دادســتان كل انقــاب اســامی بــر اثــر انفجــار بمــب در
دادســتانی ،وقــوع جمعــه ســیاه و كشــتار بیرحمانــه مــردم در میــدان ژالــه تهــران توســط مأمــوران
شاهنشــاهی ،شــهادت بیــش از  400زائــر خانــه خــدا در حــرم امــن الهــی توســط وهابیــان ســعودی،
شــهادت حضــرت امــام محمدباقــر بــه دسـ ِ
ـت هشــامبنعبدالملك ا ُ َمــوی ،درگذشــت عالــم مجاهــد
مبــارز آیــتاهلل «ســيد محمــود طالقانــي» اوليــن امامجمعــه تهــران قرارگرفتــه اســت.

کالم والیت

امام خامنهای ۱۳۶۸/۴/۱۹ ،و 1388/09/4

الگوی کامل تالش و مبارزه

ایـن بزرگوار که حدود هجده سـال دوران امامتشـان طول کشـید،
الگـوی کامـل تلاش و مبـارزه و مجاهـدت خسـتگیناپذیر و پُـر از
مشـکالت برای اشـاعه دیـن و کلم ه حـق و راهانداختـن جریانفکری
درسـت در دنیـای آن روز بودنـد .هدفی که امـروز ملت ایـران برای آن
تلاش میکنـد  -یعنـی زندهکردن سـخن حـق در دنیای مـا ّدی و منحط و
گمراهکننـده و غـرق در فسـاد  -کاری اسـت کـه امـام باقـر یکتنـه به
کمـک معـدودی از اصحـاب خـود ،در دنیای بـزرگ آن روز اسلام انجام
میداد.

یـاد امـام باقـر ،یعنـى
یـاد سـربرآوردن حیات
دوبـاره جریـان اصیـل
اسلامى در مقابلـ ه بـا
تحریفهـا و مسـخهایى
كـه انجـام گرفتـه بـود.

منع سوءاستفاده از موقعیت

حکایت خوبان

در بحبوحــه انقــاب ،یککمــی وضــع مال ـیام بههــم خــورد ولــی
پــدرم بــه مــن یــک توصیــه کــرد کــه «بــه اتــکای مــن نرویــد
یــک جایــی خودتــان را معرفــی کنیــد و بگوییــد مــن پســر فالنــی
هســتم ».پــدر میگفتنــد اصــ ً
ا شــما
بیجــا میکنیــد کــه وارد کارهــای
دولتــی بشــوید! چــون هرجــا برویــد
نشــان خانــواده طالقانــی روی
پیشــانیتان اســت و فکــر
میکننــد کــه چــون پســر
طالقانــی هســتید ،بایــد بــه
شما باج داده شود.
درگذشت عالم مجاهد مبارز آیت َ
الل
«سید محمود طالقانی» اولین امامجمعه
تهران ( 1358ش)

از نقـــــاط قـــــوت مسجـــــدتـــون
عکـس بگیــــریـــد
و بــه همــــراه اســــــم و نشــانی
مســـــجد بـــــه
@masjedebehtar_ir
بفرستید تا بقیه هم ببینند.

درمحضراهلیبت؟مهع؟

بدتر از عربستان

به مناسبت سالگرد حج خونین

این اشتباه ماست که با عربستان بی 
ش
از آمریکا دشمنی میکنیم .واقعیتش این
است که این یک انحراف است .آمریکا کجا
و عربستان و داعش کجا؟ آمریکا جرثومه
شیطان و بلکه بدتر از شیطان است ،اما
عربستان با همه جنایاتش ،بازیگر و بازیچه
است.
حاال ادعای مسلمانی دارد؟ باشد! عربستان
و وهابیت از همانوقتی که پشت به اهلبیت
کردند ،از اسالم خارج شدند و برای همین،
حسابشان از برادران اهلسنت که محبت
اهلبیت دارند ،جداست.
اما این زنگخطری برای ماست .حتی
اگر هم خیلی بد شدهایم ،باید مواظب
لّبیت پشت نکنیم
باشیم هیچوقت به اه 
که نتیجهاش خارج شدن از اسالم است.
چیزی مثل عربستان یا بدتر از آن:
َم ْن َر ِغ َب َع َّنا لَ ْي َس ِم َّنا َو َم ْن ل َْم يَكُ ْن َم َع َنا َفلَ ْي َس ِم َن
شء
ْال ِْس َل ِم ِف َ ْ

امام سجاد؟ع؟ :هرکس
از ما رویگردان
باشد ،از ما نیست
و هرکس با
ما نباشد ،از
اسالم بهرهای
نبرده است.
بحار األنوار (ط  -بيروت)،
ج ،23ص313 :

کاریکاتور این هفته:
کاالی قاچاق را باید آتش زد

