شیادیاران

همهجا میتوانید گلوی استکبار را بفشارید

بـرای اجـرای برنامـهای بـا شـهید هاشـمینژاد بـه راهآهـن مشـهد رفتیـم؛ ایشـان با
سـخنرانی در جمـع کارکنـان راهآهـن گفت« :امـروز راهآهـن از خود شماسـت ،اگر
دیدیـد یـک قسـمت از کار آسـیبدیده و نیـاز بـه تعمیـر دارد آن را تعمیـر کنیـد
ن کار شـما گلوی اسـتکبار
چـرا کـه با ایـ 
را میفشـارید و منتظـر این نباشـید که
کمکی از سـوی دیگران به شـما برسـد
و بـا تالش به اسـتقالل و آزادی دسـت
پیـدا کنید».
منبع :خبرگزاری فارس
راوی :غالمرضا عظیمی برخورداری
شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد

ایام ویژه

 3محرم ،دعوت جهانی اسالم توسط پیامبر اكرم ( 7ق)

نهضت جهانی اسالم

پـس از تثبیـت اسلام در مدینـه و نواحـی اطـراف آن ،پیامبـر اكـرم به حكم
صـدور جهانی اسلام بـه نقاط دیگـر دنیا ،با ارسـال نامه بـه پادشـاهان و امپراتوران
زمـان ،رسـم ًا دعـوت بـه اسلام را آغاز كـرد .البته صـدور جهانی اسلام را از همان
اول بعثـت ،پیامبـر در ذهـن داشـتند اما در زمان خاصی شـرایط مهیا شـد .ما هم
بایـد بـرای صـدور انقالب و اسلام نـاب تلاش خـود را بکنیـم؛ هرچند که
بعضـی خسـروپرویزها نامه مـا را پاره کنند و جـواب منفی بدهند امـا پیروزی
بـا سـپاهیان خداونـد خواهـد بود و البتـه همینطـور هم شـد و سـالها بعد همه
ایـن مناطـق تحت سـیطره اسلام در آمدند.

در مسری هبشت
ش

زیارت عاشورا؛
حدیثی قدسی

در این روزها که برای موالیمان امام
حسین عزاداری میکنیم ،خوب
است موالیمان را هر روز زیارت
هم کنیم و چه زیارتی بهتر از
زیارت عاشورا.

آیتاهلل بهجت در مورد عظمت این
زیارت میفرمایند« :مضمون زیارت
عاشورا گواه و روشنکننده عظمت
آن است ...در سندها آمده است که
1
زیارت عاشورا از حدیثهای ُقدسی
است .برای همین ،با وجود فراوانی
کارهای علمی موجود نزد علما و
اساتیدمان ،آنان همیشه مراقب خواندن
2
زیارت عاشورا بودند».
 )1حدیث قدسی کالمی است که منسوب به خداوند است.
 )2نقل شده در تارنمای تبیان

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.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

مهدی

«نهضـت بـرای اسلام ،همـان دنباله نهضت
انبیاسـت .نهضـت انبیـا بـرای یک محـل نبوده
اسـت .پیغمبر اکرم اهل عربسـتان است؛ لکن
دعوتـش مـال عربسـتان نبـوده؛ محصور
نبـوده بـه عربسـتان؛ دعوتـش مـال همـه
1
عالم اسـت».

سالم ،خداقوت و ما هر هفته  30نسخه از نشریه رو در
پایگاه بسیج مون توزیع میکنیم  .خداروشکر استقبال خوبه
و بچه ها مطالب رو میخونن و دربارش صحبت میکنن .
هفته

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

هفته
سال 1 3 9 6

ما اهل کوفه نیستیم...
«محرومیت از ارث» نداریم!
فاجعه منا را فراموش نمیکنیم
همهجا میتوانید گلوی استکبار را بفشارید

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال چهارم  ،شماره پیاپی  | 149هفته اول مهر  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

خوبیها و بدیهای دکتر سالم

وقتی جشن دکتر سالم با ممانعتهای دولتیها مواجه شد ،دکتر سالمیها
اعتراض کردند که این برخورد قانونی نبوده و دولت انتقادپذیر نیست.
اما به نظر میرسد که دکتر سالم با همه خوبیهایش ،به خاطر برخی
اشکاالت نمیتواند همه حق را از آن خود بداند .این طنز چهارساله که با تولد
دولت یازدهم به دنیا آمد ،ابتکار جدیدی را به نمایش گذاشت و آن اینکه با بیان
مسائل سیاسی و استفاده از فیلمهای تلویزیونی ،توانست خنده را بر لبان مخاطب
خود بنشاند .دکتر سالم به تنهایی ادبیات نقد را در جامعه گسترش و تغییر داد.
با این وصف ،به نظر میرسد که نوع نقد دکتر سالم ،از سالمت
اخالقی کامل برخوردار نبود .شوخیها گاه به تمسخر کشیده میشد و خط
قرمزهای قانونی و اخالقی زیر سؤال میرفت .طوری که یک جریان سیاسی را
مرتب ًا آزردهخاطر میکرد و این شبهه را که برخی نهادها حامی این برنامه بودند،
تقویت میکرد.
به هر حال بیش از نقد دولت ،عدالت و اخالق برای ما مهم است.
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 )1صحیفه امام ،ج  ،10ص 446

احکام

توضیح المسائل امام ،مسئله 2721

وسـط فیلم سـینمایی ایرانی ،پدری از پسـرش دلگیر میشـود و او را از ارث محروم
میکند!
در حالـی که در اسلام هر فردی فقـط اجازه دارد
بـرای یـک سـوم اموالـش وصیـت کنـد و الباقی
طبـق قوانین اسلامی بین ورثه تقسـیم میشـود.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول مهر 1396

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
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مؤلف :سید علیاصغر علوی
				
چاپ 1395
				
 288صفحه

منبر اقتصادی
منبـر بـه عنـوان یـک رسـانه سـنتی
دینـی ،همچنـان مخاطبـان خـاص خـود
را حفـظ کـرده اسـت .تأثیـری کـه منبـر به
خاطـر چهـره به چهـره بودنش دارد ،شـاید
هیـچ رسـانه دیگـری نداشـته باشـد .حـاال
حیـف نیسـت از ایـن منبـر بـرای ترویـج
اقتصـاد مقاومتـی اسـتفاده نشـود؟ مگـر
وابسـتگی اقتصـادی نداشـتن به کفـار ،متن
دین ما نیسـت؟ مخصوصـ ًا اینکه مخاطبان
مسـجدی به خاطر پایبندی بیشترشـان به
دیـن و نیز وجود روحیـه انقالبی و غرور
دینی-ملـی به سـادگی میتواننـد مجری
و مبلـغ اقتصاد مقاومتـی در خانه ،محله،
محـل کار و ...باشـند.
وقتـی مـردم دین اسلام را یـک دین
مبتنی بر عقل ببینند که برای دنیایشان برنامه
درسـت و دقیـق دارد ،بـه آن اعتماد میکنند
و بـرای آخـرت نیـز آن را بـه کار میبندند.
بنابرایـن ،منبریهـا بایـد توجـ ه ویـژهای به
مباحث اقتصـادی و اقتصاد مقاومتی داشـته
باشـند .همچنین آمـوزش احـکام اقتصادی
و روش کسـب روزی حلال از وظایـف
متولیــان مســجد و
روحانیان اسـت.

سال 1 3 9 6

«محرومیت از ارث» نداریم!

مسجد و اقتصاد مقاومتی()3

اقتصادمقاومیت

نشر سدید
قطع رقعی
 13500تومان.

در محضر قرآن

غیـرت و تجــدد

ما اهل کوفه نیستیم...

محرم اسـت و حـال و هوای کربلا .همهمان
دلمـان میخواهـد کربالیـی شـویم و یـار
اماممـان باشـیم .بـرای همیـن سالهاسـت
شـعار «مـا اهـل کوفـه نیسـتیم علـی تنها
بماند» سـر میدهیم .این حـرف را در محرم
صادقانهتـر میزنیـم و از خـدا میخواهیم که
واقعـ ًا امـام حسـینیمان کنـد .اما بایـد بدانیم
کـه چنیـن ادعاهایی در طول تاریـخ کم نبوده
اسـت .مدعیـان زیـادی کـه حـرف خوب
«مـا همه سـرباز توایـم» سـر میدادند ولی
اهـل عمـل نبودند:

وف َفإِذا َع َز َم ْالَ ْم ُر َفلَ ْو
طا َع ٌة َو َق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
َصدَ ُقوا اللَّهَ لَكانَ َخ ْیراً لَ ُه ْم

در مقام شـعار ،فریاد «اطاعت» سر میدهند
و البتـه این شـعار «اطاعـت» کالم خوب و
بـه جایی اسـت .اما آنگاه کـه فرمان جنگ
محکم شـد ،اگـر در آن شـرایط صداقت و
راسـتگویی خـود را بـه خـدا ثابـت کنند،
قطع ًا بـرای آنها بهتر اسـت.
نگر ا نکننـد ه
اسـت! خـدا
میدانــد در
بزنگاه اطاعت
چقـدر اهـل
صداقتیـم...

.1محمد

مسجدنمـا را در
تلگـرام

آیه 21

به بهانه نقد فیلم «زندگی خصوصی آقا و خانم میم»

ما ورسانه

در دوگانههای سنت و مدرنیته که ورد زبا ن جامعهشناسان امروزی است،
مسائلی هست که عموم ًا مورد غفلت قرار میگیرد .او ً
ال سنت را به معنی کهنگی
میگیرند و مدرنیته را به معنی تجدد و نوگرایی؛ همین کلمات بار منفی و مثبت
خود را القا میکند .ثانی ًا دین را به سنت ترجمه میکنند تا امور دینی را هم
تاریخی و قدیمی معنی کنند .همین واژهسازیهاست که مسئلههای فرهنگی و
دوگانههای اجتماعی را میسازد.
شاید یکی از مهمترین دوگانهها مسائل خانوادگی و ناموسی است .مدرنیته
امروز میخواهد همه مرزهای گذشته را بشکند و مرزهای نامرئی خودش را
بسازد .پس حدود و ثغور خانواده را باید بشکند و اگر توانست بازتعریف خودش
را به کرسی بنشاند .اینجاست که دو مقوله حیا و غیرت برایش مسئله میشود و
نمیداند چه کند.

کالم والیت

عزیزانمـان در منـا و مسـجدالحرام در حال عبادت و با لب تشـنه از
دنیـا رفتنـد؛ در زیر آفتاب داغ و سـوزان ،سـاعات آخر عمر خودشـان
را تحمـل کردنـد ...نمیتوانیـم اینهـا را فراموش کنیم.
ِ
عذرخواهی زبانی از دنیای اسلام نکردند! چقدر
حکام سـعودی یک
اینهـا وقیحانـد ،چقـدر بیشـرماند! ...ن ْفـس ایـن بیتدبیـری و بیکفایتـی
یـک جرم اسـت بـرای یـک مجموعه دولتـی و سیاسـی؛ چطور نتوانسـتید
اداره کنیـد ...بدانیـم کـه در ایـن حادثـه و حـوادث مشـابه ،قدرتهای
پشـتیبان آلسـعود هم شـریکاند .بلـه آمریکاییهـا در قضی ه منـا حضور
نداشـتند؛ امـا درعینحـال دستشـان به خون شـهدای منـای ما آلوده اسـت.
ایـن حکامِ بدْ عمل ،به پشـتیبانی قـدرت آمریکا و همراهی آمریکا اسـت که
میتواننـد اینجـور وقیحانـه در مقابل دنیای اسلام بایسـتند.

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

ده دقیــقه تأخــیر
sangaremahalle@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 :بازگشـــایی مـــدارس ،محاصـــره منـــزل «امـــام خمینـــی » در نجـــف اشـــرف توســـط
رژیـــم بعـــث عـــراق ،آغـــاز تهاجـــم نظامـــی امریـــكا بـــه مـــردم مظلـــوم و بیپنـــاه افغانســـتان بـــه بهانـــه واهـــی
مبـــارزه بـــا تروریســـم ،اشـــغال بُســـتان توســـط اشـــغالگران بعثـــی در روزهـــای آغازیـــن جنـــگ ،آغـــاز عملیـــات
بـــزرگ ثامناالئمـــه و شكســـت حصـــر آبـــادان ،ســـقوط سوســـنگرد توســـط دشـــمن متجـــاوز بعثـــی ،درگذشـــت
«جمـــال عبدالناصـــر» رئیسجمهـــور پیشـــین مصـــر ،از پایهگـــذاران جنبـــش عـــدم تعهـــد ،آغـــاز انتفاضـــه جدیـــد
م ــردم مس ــلمان فلس ــطین ض ــد رژی ــم صهیونیس ــتی ،آغ ــاز انتفاض ــه جدی ــد م ــردم مس ــلمان فلس ــطین ض ــد رژی ــم
صهیونیس ــتی ،ش ــهادت روحان ــی مب ــارز «س ــید عبدالكری ــم هاش ــمینژاد» توس ــط منافقی ــن ك ــوردل قرارگرفت ــه اس ــت.

دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

امـام در روزهـای آخـر عمرشـان بـه مـن فرمودنـد« :اگـر خوابیـدم،
بـرای اول وقـت صدایـم بـزن ».گفتـم« :چشـم ».دیـدم اول وقـت شـد
و امـام خوابیدهانـد ،حیفـم آمـد صدایشـان بزنـم؛ عمـل جراحـی،
سرمبهدسـت ،گفتم صدایشـان نزنم ،بهتر اسـت .چند دقیقهای از اذان
ُ
گذشـت و امـام چشمهایشـان را بـاز کردنـد .گفتنـد:
«وقـت نماز شـده؟» گفتـم« :بله ».امـام فرموند:
«چـرا صدایم نـزدی؟» گفتم ۱۰« :دقیقه بیشـتر
وقـت نگذشـته اسـت ».گفتنـد« :مگـر مـن به
شـما نگفتـم؟!» امـام سـپس فرزنـدش را صدا
زدنـد کـه احمد بیـا .فرمودنـد« :ناراحتم ،از اول
عمـرم تا حـاال نمـازم را اول وقـت خواندهام.
چـرا اآلن کـه پایـم لـب گـور اسـت ۱۰ ،دقیقـه
تأخیر افتاد!»

سروش
لنــزور

(امام خامنهای)1395/06/17 ،

فاجعه منا را فراموش نمیکنیم

سینمای تجددزده جمهوری اسالمی ،نسخه غربی خانواده را پذیرفته و
معمو ً
ال سعی میکند حیای زن را رد کند و غیرت مرد را به مسخره بگیرد.
در این میان اندک فیلمهایی چون «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» هستند
که این نگاه مرسوم را به چالش میکشند و
برای همین با همه مشکالتشان باید قدرشان
دانسته شود.

منبع :سایت سیره علما
راوی :حجتاالسالموالمسلمین انصاری

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ()8

عشـق اسـت زن!

اینکـه دوسـتیهای دختـر و پسـری در
جامعـه مـا بیدروپیکر شـده و پـرده حجب
و حیـا کمکـم دریـده میشـود ،خیلـی بـد
اسـت .امـا ایـن بـه معنـی بـد بـودن عالقه
بـه زنهـا نیسـت کـه بعضیهـا بیعالقـه
بـودن خـود را بـه این جنـس نشـانه افتخار
و بلکـه زهـد میداننـد! آنچـه بـد اسـت،
این اسـت که مـرد و زن نامحـرم بیهیچ
قاعـدهای با هـم ارتبـاط بگیرنـد و اتفاق ًا
همیـن ارتباطهـای لجامگسـیخته موجب
کـم شـدن محبـت بـه زنهـا میشـود.
در مقابـل ،مـرد هـر چـه مؤمنتر باشـد،
عالقـهاش بـه زنـان بیشـتر میشـود:

ِیمنِ َخ ْیراً
َما أَظُ ُّن َر ُج ًل َی ْز َدا ُد ِفی ْال َ
إِ َّل ا ْز َدا َد ُح ّباً لِل ِّن َسا ِء.
گمان نمیکنم مردی در ایمان خیری
بیفزاید ،مگر اینکه محبتش به
زنان زیاد شود.

مـرد مؤمـن ،همسـران و دختـران و زنـان
محرم خـود را خیلی دوسـت دارد ،طوری
که غیر مؤمنان حسـرتش را میخورند! اگر
بـاور نمیکنیـد ،داسـتان کربلا را بـا این نگاه
بخوانیـد که محبت به زن و خانـواده در یاران
امام چقدر زیاد است.

وسائل الشیعة ،ج،20
ص20 :

ادامه تحریکات
امریکا و بحران
کره شمالی!
سرشاخ شدن
آمریکا با کره
شمالی!

کاریکـاتور این هفته:

