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پالتوی نو

گر همس�ن

سامانه پیامکی: 1000150160170

ارا�ن اد�ی �ی

روزی از مدرسـه بـه خانـه می آیـد، درحالی كـه گونه هـا و دسـت های سـرخ و كبـودش، حكایـت از 
عمـق سـرمایی می كنـد كه در جانش رسـوخ كرده اسـت . پـدرش همان 

شـب تصمیـم می گیـرد كـه پالتویی برایـش تهیـه كنـد . دو روز بعد، 
بـا پالتویـی نـو و زیبـا بـه مدرسـه مـی رود . غـروب كه از مدرسـه 

برمی گـردد، بـا شـدت ناراحتـی ، پالتـو را بـه گوشـه اتـاق 
می افكنـد . همـه اعضـای خانـواده با حالت متعجـب به او 
می نگرنـد و مهـدی درحالی كه اشـك از دیدگانش جاری 
اسـت ، می گویـد: »چگونـه راضـی می شـوید مـن پالتـو 
بپوشـم، درحالی كـه دوسـت بغل دسـتی من در كنـارم از 

سـرما بلرزد.«
قبلـش  كـه  می شـوند  شـهید  اون هایـی  باشـد،  یادمـان 

كردنـد... زندگـی  شـهیدانه 
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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 

رسالهآموزشیحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،بخشاحکامامربهمعروفونهیازمنکر

منبع: سایت راسخون
شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر 31 عاشورا

احکام

مدیران و مسـئوالن سیاسـی و اقتصادی از ایران خودرو تا وزارت 
نفت بدانند و آگاه باشـند كه اگر در رابطه شـان با شركت های 
خارجـی، خـوف به خطر افتادن بازار و معیشـت مسـلمانان 
باشـد، بایـد آن رابطـه و تجـارت را تـرک كننـد كـه حرامی 

آشكار! است 

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

هفته 40   
1 3 9 7 سال 
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1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r  )امام خامنه ای، 1396/10/06(تارنما:

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. 

تجارت حرام 

ما در مورد فضای مجازی این را می گوییم؛ می گوییم مواظب شلیك توپخانه  دشمن باشید 
در این فضا؛ حواس تان باشد. از این فضا، دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، 
انقالب شما استفاده نكند. آمارهای بی پایه می دهند، دروغ می گویند، نسبت دروغ می دهند، 
چهره های موردقبول مردم را -كه باید مردم به این ها اعتقاد داشته باشند- تخریب می كنند، 
موفقیت های انقالب را كتمان می كنند، دروغ انگاری می كنند... این ها كارهای دشمن است؛ برای 
چه؟ برای اینكه راز پیروزی انقالب اسالمی را دشمن فهمیده؛ رازش اعتقاد مردم و ایمان مردم 

است؛ می خواهد این ایمان را از بین ببرد. حاال 
اگر در طبقات سنین باال نتوانست، 

]می خواهد[ این اعتقاد را در 
جوان و نوجوان و نسل نو 
از بین ببرد كه دیگر مردم 
پشت سر این انقالب و 

این نظام نَایستند.

پالتوی نو
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

توپخانه های  دشمن در فضای مجازی
ݤݤݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣالݤݤݣݣݣݣ�ی�ت
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را ر �ت در مح�ن

فكـر می كردیـم پیـروز میدانیـم! آخر نیـرو و امكانـات فراوانی داشـتیم. 
برنامه ریـزی هـم كـرده بودیـم. عملیـات كربـالی 4 شـروع شـد. در حیـن 
عملیـات فهمیدیـم عملیات لو رفتـه! بااینكه غواصان و رزمنـدگان از جان و 
دل مایه گذاشـتند، اما در همان روز اول شكسـت خوردیم و تلفات سنگینی 
دادیـم. مجبـور بودیم برگردیـم. نمی دانم لو رفتن اطالعات توسـط امریكا و 
سـازمان منافقین سـبب شكسـت شـده بود یا غروری كه بعضی ها می گفتند 
داریـم. خسـته از جنـگ و ناامیـد از پیـروزی پیش امام رفتیـم. امام 
گفتنـد: اآلن عراقی هـا مسـت پیـروزی و مغرورنـد و بایـد بـه آن هـا حملـه 
كنیـم. روحیـه گرفتیم؛ گفتیـم با یاری خـدا می توانیم. گردان هـای باقی مانده 

را طی دو هفته سـازماندهی كردیم. عملیات 
عملیـات  شـد؛  آغـاز 

كربـالی 5. این دفعه 
با یاری خـدا پیروز 
شـدیم و كلی اسـیر 

و  گرفتیـم  غنیمـت  و 
ضربـه مهلكـی بـه صدام 

و امریـكا و كاسـه لیس هایش زدیـم.

صو�یر ا�ب �ت در �ت

3 دی، آغاز عملیات بزرگ كربالی 4 )1365 ش(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

زندگی خیلی از ما تبدیل شده است به 
زندگی سگ و گربه ها كه همیشه با هم دعوا 

می كنند. به همین تناسب هم خانه هایمان 
بیشتر به جنگل می ماند تا محیط تربیت 
انسان ها. آن وقت اگر بیایید و مشكالت 

خانواده ها را تحلیل كنید، می بینید همه چیز 
از یك دعوای بچه گانه شروع شده است! 

دعوایی كه هم نباید شروع می شد و هم نباید 
ادامه پیدا می كرد. صبر را برای همین جاها 

گذاشته اند دیگر!

َمْن َصرَبَ َعَل ُسـوِء ُخلُِق اْمَرأَتِِه َو 
اْحَتَسـَبُه أَْعطَاُه اللَُّه... ِمْثَل َما أَْعطَى 

أَیُّوَب َعَل بََلئِِه

پیامبر اعظم: هر مردی در برابر بد اخالقی 
همسرش شكیبایی ورزد، خداوند همان 
ثوابی را به وی دهد كه به ایوب در قبال 

گرفتاری اش عطا كرد.

و البته ادامه روایت وحشتناک است كه 
می فرماید زنی كه این چنین مردش را ناراحت 
می كند، اگر بمیرد، روز قیامت با منافقان و در 

پایین ترین جای جهنم محشور می شود!

كاریكاتور این هفته:
تداوم گرانی
امانوئل مكرون

بحـث ایمـان و كفـر و بلكـه مؤمنان و كافـران تمامی نـدارد و پیامبر اعظم به عنـوان پرچم دار 
مؤمنـان از اینكـه این همـه دلیـل و برهان و آیه و معجـزه می آورد ولی فایـده نمی كند، غمگین 

اسـت. هـر چه پیامبـر دل می سـوزاند، ایـن كافران بیشـتر تندی و 
بدخویـی می كننـد تـا جایـی كـه خـدا وارد میـدان می شـود و بـه 

آن هـا یك فرصـت كوچـك می دهد:

ِل الْکاِفریَن أَْمِهلُْهْم ُرَویْداً  إِنَُّهْم یَکیُدوَن کَْیداً؛ َو أَکیُد کَْیداً؛ َفَمهِّ

آنان دست به نیرنگ می زنند. و ]من نیز[ دست به نیرنگ می زنم. پس
 كافران را مهلت ده، و كمی آنان را به حال خود واگذار.

راسـتی ایـن فرصـت كوتـاه چقـدر اسـت؟ حداكثـر بـه انـدازه این 
دنیـای زودگـذر كـه مـا زودگـذر بودنـش را بـاور نكرده ایـم! 

�ت ر اهل �ب�ی در مح�ن

سوزِن بادکنِک تکبر

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه
آیت اهلل شهید حسین غفاری

دقت های خانوادگی

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

صبر بکنم یا نکنم؟
خانواده مقاومتی ) 73 (
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بارهـا اتفـاق افتـاده بـود كـه مـن با پـدرم بـه قـم می رفتیم، چـون صبح 
قـم كار داشـت؛ باهـم می رفتیـم. پـدرم هیچ وقت بیـرون ناهـار نمی خورد، 
اینجـا  پـدر،  برگردیـم. مـن می گفتـم  تهـران  بـه  تـا  گرسـنه می ماندیـم 
چلوكبابـی اسـت، یـك ناهـاری، آبگوشـتی بخوریـم. می گفتنـد: »مادرتان 
در خانـه تنهاسـت. آن مـرد سـعادتمند نیسـت كـه خانمـش در خانـه تنها 

بمانـد و خـودش بیـرون غـذا بخـورد.« فقـط یك بـار 
در طـول ایـن بیسـت وچند سـالی كـه مـن با 

پـدرم زندگی كـردم این اتفـاق افتاد و آن 
موقعی بود كه من در دانشـگاه شـاگرد 
اول شـده بودم... می گفتـم: خوب پدر 
ناهـار بخوریـم و برگردیـم، ولی قبول 
نمی كـرد و می گفـت: »مروت نیسـت 
كـه مـادرت تنهـا در خانه باشـد و من 
بیـرون خـوش بگذرانـم.« و این جـور 

زندگی شـان بـا همدیگـر گـرم بود.

 سوره طارق، آیه 15 تا 17

کـربالی 4

ــرای ایــن  • در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. ب
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت

ـــس«  ـــات »ابن نفی ـــین ، وف ـــام حس ـــی ام ـــه خون خواه ـــی« ب ـــار ثقف ـــام »مخت ـــوع: قی ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
طبیـــب مســـلمان و کاشـــف گـــردش ریـــوی خـــون، تولـــد پیامبـــر خـــدا حضـــرت »عیســـی مســـیح «  - عیـــد 
ـــران  ـــتاد کام ـــهادت اس ـــینما، ش ـــروف س ـــه مع ـــن و هنرپیش ـــن« کمدی ـــي چاپلی ـــت »چارل ـــمس، درگذش کریس
ـــی گوی،  ـــاعران پارس ـــتین ش ـــی« از نخس ـــگاه ها، زادروز »رودک ـــتادان دانش ـــن اس ـــان تحص ـــی در جری نجات الله

ـــرفته اســــت.  ـــی - روز ســـوادآموزی قرارگـ ـــام خمین ـــان ام ـــه فرم ســـالروز تشـــكیل نهضـــت ســـواد آموزی ب

ه رژ ام و�ی ا�ی


