ی�اد ی� ن
ارا�

ش

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

پالتوی نو

در این شماره میخوانید :

روزی از مدرسـه بـه خانـه میآیـد ،درحالیکـه گونههـا و دسـتهای سـرخ و كبـودش ،حكایـت از
عمـق سـرمایی میكنـد كه در جانش رسـوخ كرده اسـت .پـدرش همان
شـب تصمیـم میگیـرد كـه پالتویی برایـش تهیـه كنـد .دو روز بعد،
بـا پالتویـی نـو و زیبـا بـه مدرسـه مـیرود .غـروب كه از مدرسـه
برمیگـردد ،بـا شـدت ناراحتـی ،پالتـو را بـه گوشـه اتـاق
میافكنـد .همـه اعضـای خانـواده با حالت متعجـب به او
مینگرنـد و مهـدی درحالیکه اشـك از دیدگانش جاری
اسـت ،میگویـد« :چگونـه راضـی میشـوید مـن پالتـو
بپوشـم ،درحالیکـه دوسـت بغلدسـتی من در كنـارم از
سـرما بلرزد».
یادمـان باشـد ،اونهایـی شـهید میشـوند کـه قبلـش
شـهیدانه زندگـی کردنـد...

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

  رساله آموزشی حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای ،بخش احکام امربهمعروف و نهیازمنکر

تجارت حرام

مدیران و مسـئوالن سیاسـی و اقتصادی از ایران خودرو تا وزارت
نفت بدانند و آگاه باشـند که اگر در رابطهشـان با شرکتهای
خارجـی ،خـوف به خطر افتادن بازار و معیشـت مسـلمانان
باشـد ،بایـد آن رابطـه و تجـارت را تـرک کننـد کـه حرامی
است آشکار!

هفته
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تجارت حرام
صبر بکنم یا نکنم؟
پالتوی نو

ک ݣالݣمݤ ݣوݣ ی�الݤݣ ت�ݤ
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ی دشمن در فضای مجازی
توپخانهها 

ما در مورد فضای مجازی این را میگوییم؛ میگوییم مواظب شلیک توپخان ه دشمن باشید
در این فضا؛ حواستان باشد .از این فضا ،دشمن علیه هویت شما ،موجودیت شما ،نظام شما،
انقالب شما استفاده نکند .آمارهای بیپایه میدهند ،دروغ میگویند ،نسبت دروغ میدهند،
چهرههای موردقبول مردم را -که باید مردم به اینها اعتقاد داشته باشند -تخریب میکنند،
موفقیتهای انقالب را کتمان میکنند ،دروغانگاری میکنند ...اینها کارهای دشمن است؛ برای
چه؟ برای اینکه راز پیروزی انقالب اسالمی را دشمن فهمیده؛ رازش اعتقاد مردم و ایمان مردم
است؛ میخواهد این ایمان را از بین ببرد .حاال
اگر در طبقات سنین باال نتوانست،
[میخواهد] این اعتقاد را در
جوان و نوجوان و نسل نو
از بین ببرد که دیگر مردم
پشت سر این انقالب و
این نظام نَایستند.

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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

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

سامانه پیامکی1000150160170 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

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

masjednama.ir
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بحـث ایمـان و کفـر و بلکـه مؤمنان و کافـران تمامی نـدارد و پیامبر اعظم به عنـوان پرچمدار
مؤمنـان از اینکـه اینهمـه دلیـل و برهان و آیه و معجـزه میآورد ولی فایـده نمیکند ،غمگین
اسـت .هـر چه پیامبـر دل میسـوزاند ،ایـن کافران بیشـتر تندی و
بدخویـی میکننـد تـا جایـی کـه خـدا وارد میـدان میشـود و بـه
آنهـا یک فرصـت کوچـک میدهد:

کید کَ ْیداً؛ َف َم ِّهلِ الْکا ِفری َن أَ ْم ِهلْ ُه ْم ُر َو ْیداً
کیدونَ کَ ْیداً؛ َو أَ ُ
إِنَّ ُه ْم َی ُ
آنان دست به نیرنگ میزنند .و [من نیز] دست به نیرنگ میزنم .پس
کافران را مهلت ده ،و کمی آنان را به حال خود واگذار.
راسـتی ایـن فرصـت کوتـاه چقـدر اسـت؟ حداکثـر بـه انـدازه این
دنیـای زودگـذر کـه مـا زودگـذر بودنـش را بـاور نکردهایـم!

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

کـربالی 4

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :قیـــام «مختـــار ثقفـــی» بـــه خونخواهـــی امـــام حســـین  ،وفـــات «ابننفیـــس»
طبیــب مســلمان و كاشــف گــردش ریــوی خــون ،تولــد پیامبــر خــدا حضــرت «عیســی مســیح »  -عیــد
كریس ــمس ،درگذش ــت «چارل ــي چاپلي ــن» كمدي ــن و هنرپيش ــه مع ــروف س ــينما ،ش ــهادت اس ــتاد كام ــران
نجاتاللهـــی در جریـــان تحصـــن اســـتادان دانشـــگاهها ،زادروز «رودکـــی» از نخســـتین شـــاعران پارســـیگوی،
س ــالروز تش ــكیل نهض ــت س ــوادآموزی ب ــه فرم ــان ام ــام خمین ــی  -روز س ــوادآموزی قرارگـ ــرفته اسـ ــت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید
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فکـر میکردیـم پیـروز میدانیـم! آخر نیـرو و امکانـات فراوانی داشـتیم.
برنامهریـزی هـم کـرده بودیـم .عملیـات کربلای  4شـروع شـد .در حیـن
عملیـات فهمیدیـم عملیات لو رفتـه! بااینکه غواصان و رزمنـدگان از جان و
دل مایه گذاشـتند ،اما در همان روز اول شکسـت خوردیم و تلفات سنگینی
دادیـم .مجبـور بودیم برگردیـم .نمیدانم لو رفتن اطالعات توسـط امریکا و
سـازمان منافقین سـبب شکسـت شـده بود یا غروری که بعضیها میگفتند
داریـم .خسـته از جنـگ و ناامیـد از پیـروزی پیش امام رفتیـم .امام
گفتنـد :اآلن عراقیهـا مسـت پیـروزی و مغرورنـد و بایـد بـه آنهـا حملـه
کنیـم .روحیـه گرفتیم؛ گفتیـم با یاری خـدا میتوانیم .گردانهـای باقیمانده
را طی دو هفته سـازماندهی کردیم .عملیات
آغـاز شـد؛ عملیـات
کربلای  .5ایندفعه
با یاری خـدا پیروز
شـدیم و کلی اسـیر
و غنیمـت گرفتیـم و
ضربـه مهلکـی بـه صدام
و امریـکا و کاسـهلیسهایش زدیـم.

دقتهای خانوادگی

سوره طارق ،آیه  15تا 17
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بارهـا اتفـاق افتـاده بـود کـه مـن با پـدرم بـه قـم میرفتیم ،چـون صبح
قـم کار داشـت؛ باهـم میرفتیـم .پـدرم هیچوقت بیـرون ناهـار نمیخورد،
گرسـنه میماندیـم تـا بـه تهـران برگردیـم .مـن میگفتـم پـدر ،اینجـا
چلوکبابـی اسـت ،یـک ناهـاری ،آبگوشـتی بخوریـم .میگفتنـد« :مادرتان
در خانـه تنهاسـت .آن مـرد سـعادتمند نیسـت کـه خانمـش در خانـه تنها
بمانـد و خـودش بیـرون غـذا بخـورد ».فقـط یکبـار
در طـول ایـن بیسـتوچند سـالی کـه مـن با
پـدرم زندگی کـردم این اتفـاق افتاد و آن
موقعی بود که من در دانشـگاه شـاگرد
اول شـده بودم ...میگفتـم :خوب پدر
ناهـار بخوریـم و برگردیـم ،ولی قبول
نمیکـرد و میگفـت« :مروت نیسـت
کـه مـادرت تنهـا در خانه باشـد و من
بیـرون خـوش بگذرانـم ».و اینجـور
زندگیشـان بـا همدیگـر گـرم بود.
منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
آیتاهلل شهید حسین غفاری

ض
ل ب� ی� ت
�
مح�ر اه 
در

صبر بکنم یا نکنم؟
زندگی خیلی از ما تبدیل شده است به
زندگی سگ و گربهها که همیشه با هم دعوا
میکنند .به همین تناسب هم خانههایمان
بیشتر به جنگل میماند تا محیط تربیت
انسانها .آن وقت اگر بیایید و مشکالت
خانوادهها را تحلیل کنید ،میبینید همه چیز
از یک دعوای بچهگانه شروع شده است!
دعوایی که هم نباید شروع میشد و هم نباید
ادامه پیدا میکرد .صبر را برای همین جاها
گذاشتهاند دیگر!

َم ْن َص َ َب َع َل ُسـو ِء ُخل ُِق ا ْم َرأَتِ ِه َو
ا ْح َت َسـ َبهُ أَ ْعطَا ُه اللَّهُ ِ ...مث َْل َما أَ ْعطَى
وب َع َل َب َلئِ ِه
أَ ُّی َ
پیامبر اعظم :هر مردی در برابر بد اخالقی
همسرش شکیبایی ورزد ،خداوند همان
ثوابی را به وی دهد که به ایوب در قبال
گرفتاریاش عطا کرد.
و البته ادامه روایت وحشتناک است که
میفرماید زنی که اینچنین مردش را ناراحت
میکند ،اگر بمیرد ،روز قیامت با منافقان و در
پایینترین جای جهنم محشور میشود!

وسائل الشیعة ،ج ،20ص163 :

تداوم گرانی
امانوئل مکرون

کاریکاتور این هفته:

