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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

اسالِم به دردنخور!

آویزان عزادار نشو!

هنِر دینی

زود می آمد و دیر می رفت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مثـل كارمندهـا نمی آمـد سـتاد كل كه هفت 
و نیـم یا هشـت صبـح، كارت ورود بزند و 

چهار بعدازظهـر، كارت خروج.

خیلـی  می رفـت.  دیـر  و  می آمـد  زود 
دیـر...

می گفت: »ما توى كشـور بقیة اهلل هسـتیم. 
خـادم ایـن ملتیـم. مـردم مـا رو بـه اینجا 
رسـوندن، مـردم. باید براشـون كاركنیم.«

چندیـن سـال اسـت كه از قانـون	ممنوعیت	روبنـد در فرانسـه می گذرد. فرانسـه 
اولیـن كشـورى اسـت كـه ایـن قانـون را تصویـب كـرده، در حالی كـه ادعـاى آزادى 
گسـترده را دارد و در عین حال بیشـترین تعداد مسـلمانان اروپا را داراست. در سال هاى 
اخیـر نیـز ممنوعیت	اسـتفاده	زنان	از	لباس	شـنای	اسـامی	)لباس شـنایی كه تمام 
بـدن را بـه جـز صـورت، كف دسـت و پاهـا را می پوشـاند( در فرانسـه قـوت گرفته 
اسـت و از طرف نخسـت وزیرى نیز مورد حمایت قرارگرفته اسـت. زنان مسـلمانان 

زیـادى از زمـان تصویب این قوانین جریمه شـده اند و با 
مشـکالت جدى در شـغل روبه رو شـده اند.

زنان مسـلمان زیادى در كشورهاى مختلف براى 
حفـظ حجـاب خود تحت فشـار هسـتند، در حالی 

كـه باوجود این نعمت در كشـور ما، برخی ناسپاسـی 
می كننـد. حـال	آنکـه	همـه	قبـول	دارنـد	حجـاب	
داشـتن	نفـع	زیـادی	بـرای	جامعـه	و	به	خصـوص	

بـرای	خود	زنـان	دارد.
هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  فروردین   1397

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 

نعمِت حجاب

توضیح المسائل مراجع، ج1 م632

11 آوریل، اجرایی شدن قانون ممنوعیت استفاده زنان مسلمان
 از روبند در فرانسه و وضع جریمه 150 یورویی برای آن )2011 م(

1. إقبال األعمال )ط - القدیمة(، ج 2، ص: 628

منبع: منبرک
امیر سپهبد شهید »علی صیاد شیرازی« 

جانشین ستاد كل نیروهای مسلح

احکام
این كه بعضی ها وقت ناهار یا شام می روند خانه كسانی كه عزیزشان را 
از دست داده اند تا مثاًل تسالى دل آن ها باشند و  خودشان هم دلی از 

عزا دربیاورند، اصاًل كار درستی نیست ها! 

mدرستش این است كه تا سه روز براى خانواده عزادار غذا فرستاده شود. a s j e d n a m a . i r

هفته 56   
1 3 9 7 سال 

هفته   56
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

»تعصـب« داشـتن روی »کاالی ایرانی« 
یعنـی در بـه در، در خیابـان به دنبـال عبارت 
»سـاخت ایـران« بگـردی و اجنـاس مغازه ها 
و  بـاال   »626« بارکـد  در جسـت وجوی  را 
پاییـن کنـی. یعنـی وارد هـر مغـازه ای کـه 
شـدی، بعـد از سـام، بپرسـی کـه »ایرانـی 
چـی داری؟« و آنـگاه اگر مغـازه دار ذره ای از 
جنـس خارجـی اش تعریف کـرد، مفصل او 
را در زمینـه اهمیـت اسـتفاده از کاالی وطنی 

توجیـه کنی.

همـه این هـا زحمـت دارد. بایـد بـا 
کاسـتی ها و اشـکاالتی که احیانـاً اجناس 
و  بسـازی  و  بسـوزی  دارنـد،  داخلـی 
متلک پراکنـی این و آن را بـه جان بخری. 
امـا بدان که تنهـا و تنها با تکیـه بر همین 
تعصـب، دورنمایـی شـیرین از اقتصادی 
پویـا و فعـال در انتظار یـک ملت خواهد 
بـه پیشـرفت فناوری هـا در  نگاهـی  بـود. 
تجربه هـای جهانـی از انگلسـتان و فرانسـه 

گرفتـه تـا ژاپـن و آلمان 
درسـتی  از  نشـان 

انتخـاب  مسـیر 
می دهـد. شـده 

آسـتین ها 
و  بـزن  بـاال  را 
دیگــران را هم 
خـــودت  بــا 

همـراه کــن. 

در مسری هبشت

مـاه رجب اسـت و مـاه بـارش رحمت 
ایـن  از  تنبلـی كنـد و  الهـی. هركـس 
رحمت اسـتفاده نکند، واقعـاً ضرر كرده 
اسـت. در حدیثـی قدسـی آمده اسـت: 
مـاه )رجـب(، ماه مـن، بنده، بنـده من و 
رحمـت، رحمت من اسـت؛ هـر كه در 
ایـن مـاه مرا بخواند، اجابتـش كنم و هر 

كـه حاجـت آوَرد، عطایـش كنم. 1

دیگـر بهانـه اى نمی مانـد، مـاه كـه مـاه 
خداسـت، بنـده هـم كه براى خداسـت 
و رحمـت هـم كـه بـراى اوسـت. فقط 
بایـد  بنـده  كـه  می مانـد  خواسـتنش 
زحمت آن را بکشـد! تـازه خدا اجابتش 
در  خواسـتن  راه هـاى  می كنـد.  هـم 
مفاتیـح آمده اسـت. فعـاًل براى شـروع 
خـوب اسـت سـعی كنیـم دعـاى مـاه 
رجـب را بـا توجـه بیشـترى بخوانیم...

یا من ارجوه لکّل خیر...
ای	آنکه	در	هر	چیزی	به	تو	امید	دارم...

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. 

آویزان عزادار نشو!

اقتصاد مقاومیت

آن	روزی	که	قدرت	هسته	ای	ایران	ثابت	شد،	شهدای	هسته	ای	هم	به	
وجود	آمدند. بعدها همین اتفاق در جنگ سوریه افتاد و با قدرت نظامی ایران، 
شهداى بیشترى تقدیم میهن شد. یک اتفاق خوب ولی اندک این است كه در 
هر مناسبتی یاد این شهدا را زنده می كنیم و براى خانواده هایشان آرزوى صبر و 

سالمتی داریم.

اما	اصل	آن	بود	که	دو	کار	کنیم:	اول	اینکه	راه	شهدا	را	ادامه	دهیم	و	دوم	
آنکه	آسیب	های	متصور	بر	خانواده	ها	را	از	بین	ببریم. حاال كه روز انرژى هسته اى 
است، با مرور كارنامه سال هاى اخیر، می بینیم كه در انرژى هسته اى راه شهدا را ادامه 

ندادیم. خدا كند كه نسبت به حماسه سوریه این احساس را پیدا نکنیم.

شهدا  خانواده  مورد  در  اما 
چه؟ آیا اینکه آن ها را رسانه اى 

كنیم و انواع هدایاى مالی به 
آن ها بدهیم كافی است؟ 
باید	 شهدا	 خانواده	 نه! 
آرامش	داشته	باشند	و	
این	همان	چیزی	است	
که	شهید	از	ما	می	خواهد.	
پدر	 شهـید	 بچـه	های	

می	خواهند	و	این	با	هدایای	
مالی	جبران	نمی	شود.

ماه رحمتزود می آمد و دیر می رفت

متعصب باش!

نشریه	تربیتی،	مسجدی	سنگرمحله	|	سال	ششم	،	شماره	پیاپی	177		|	هفته	سوم	فروردین		1397	|	قیمت:		500	تومان	)اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از قدرت هسته ای، تا خانواده شهدا



کالم والیتکالم امام

حکایت خوبان

در محضر قرآن

ــتم،  ــم و سـ ــل ظلـ ــا اهـ ــد بـ ــازش می كردنـ ــا سـ ــه مـ ــه ائمـ چنانچـ
ـــر  ـــا را ه ـــه آن ه ـــد ك ـــر بودن ـــا حاض ـــود. خلف ـــاد ب ـــیار زی ـــان بس احتراماتش
ـــد.  ـــا دســـت از دعوتشـــان بردارن ـــه آن ه ـــد ك ـــد بکنن ـــرام می خواهن جـــور احت
ــه  ــود كـ ــاق نبـ ــاب اتفـ ــور من بـ ــر همین طـ ــی بن جعفـ ــرت موسـ حضـ
ـــار  ـــه و احض ـــض ائم ـــد بع ـــرد و تبعی ـــر ب ـــه س ـــس ب ـــال در حب ـــن س چندی
ـــک  ـــا ی ـــه این ه ـــود ك ـــو نب ـــه1 همچ ـــل خلیف ـــه مح ـــان ب ـــه، بردنش از مدین
ـــی  ـــد و درس ـــی بخوانن ـــینند و درس ـــن بنش ـــه همی ـــند ك ـــادى باش ـــردم ع م

ـــد و  ـــدا را بکنن ـــادت خ ـــد و عب ـــه اى بکنن ـــد و مطالع بگوین
در جـــوار رســـول خـــدا عبـــادت كننـــد. 
ـــود،  ـــن ب ـــم ای ـــا ه ـــکار آن ه ـــرز اف ـــر ط اگ

ایـــن مذهـــب یـــک مذهبـــی كـــه در 
مقابـــل ظلـــم در طـــول تاریـــخ واقـــع 
ـــته از  ـــن دو رش ـــود. ای ـــت، نب ـــده اس ش
اول خلقـــت تـــا حـــاال بـــوده اســـت؛ 
ـــتادگی  ـــالم و ایس ـــه اس ـــد ب ـــته تعه رش
در مقابـــل ظلـــم و ســـتم و دیکتاتـــورى و 

ــازش. ــیطانی و سـ ــاى شـ قدرت هـ

هنـر دینـی به هیچ وجـه به معنـاى قشـرى گرى و تظاهـر ریاكارانـه دینی 
نیسـت و ایـن هنـر لزومـاً بـا واژگان دینـی بـه وجـود نمی آیـد. ای	بسـا	
هنـری	صـد	درصد	دینی	باشـد،	امـا	در	آن	از	واژگان	عرفـی	و	غیردینی	
استفاده	شـده	باشـد. نبایـد تصـور كـرد كـه هنـر دینی آن اسـت كـه حتمًا 

یـک داسـتان دینـی را بـه تصویـر بکشـد یـا از یک 
مقولـه دینـی - مثـاًل روحانیـت و غیره 
- صحبـت كنـد. هنر	دینی	آن	اسـت	

که	بتوانـد	معارفی	را	
که	همـه	ادیـان	-	و	
بیـش	از	همـه،	دین	

مبین	اسـام	-	به	نشر	آن	در	
بین	انسـان	ها	همت	گماشـته	اند	و	
جان	هـای	پاکـی	در	راه	نشـر	این	
حقایـق	نثـار	شـده	اسـت،	نشـر	

دهـد،	جاودانـه	کنـد	و	در	ذهن	هـا	
سـازد. ماندگار	

زهد سـید شـهید براى من همیشـه درس آموز بود. پس از ازدواج متوجه 
شـدم كـه همه  لباس هاى شـهید عبـارت از یک عبا و 
یک قبا و یک دشداشـه  سـفید است. از وى پرسیدم: 

باقـی لباس هایت كجاسـت؟ مادر شـهید با خنده 
گفـت: »نگفتـم، همسـرت از بی لباسـی ات 

تعجب خواهـد كرد؟!«

به نـدرت لبـاس تهیـه می كـرد 
می نمـود  اكتفـا  كمتریـن  بـه  و 
اسـت؛	 »عجیـب	 می گفـت:  و 
دارم	 جسـم	 چنـد	 مـن	 مگـر	
کـه	چندیـن	لبـاس	بـدوزم	و	

بخـرم؟«

در قاب صتویر

هنِر دینی

 امام خامنه ای، 1380/05/01

صحیفه امام، ج 14، ص 521

  1. اشاره است به هجرت اجباری امام هشتم به محل خالفت مأمون عباسی، یعنی شهر مرو در خراسان بزرگ

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
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت عالـــم مجاهـــد آیـــت اهلل »ســـید محمدباقـــر صـــدر« و خواهـــرش 
»بنت الهـــدی«، قطـــع رابطـــه سیاســـی ایـــران بـــا امریـــكا، شـــهادت هنرمنـــد متعهـــد و ســـید 
ـــد و  ـــاب ص ـــاح حس ـــته  ای، افتت ـــرژی هس ـــی ان ـــی«، روز مل ـــی آوین ـــید مرتض ـــم »س ـــهیدان اهل قل ش
ـــر و  ـــه  خیب ـــح قلع ـــی «، فت ـــام خمین ـــان »ام ـــامی« به فرم ـــاب اس ـــكن انق ـــاد مس ـــیس »بنی تأس
ـــم در  ـــام موســـی كاظ ، شـــهادت ام ـــن ـــای امیرالمؤمنی ـــه دســـت توان ـــودی ب ـــل مرحـــب یه قت

ـــت.  ـــه اس ـــی،  قرارگرفت ـــتمكار عباس ـــه  س ـــید« خلیف ـــدان »هارون الرش زن

		وسائل	الشیعه،	ج20،	ص	67

وقتی زن را به درستی نشناسیم، آن چه به 
نفع و ضررش هست را هم نمی شناسیم. در	
جامعه	ای	که	زن	در	بهترین	حالت	نیروی	
کار	و	در	نگاه	پست	تر	ابزار	تلذذ	مردان	
است،	دغدغه	همه	حضور	او	در	جامعه	و	

نقش	مردانه	ایفا	کردنش	می	شود.

در حالی كه اسالم شأنی باالتر براى زنان قائل 
است تا حدى كه می خواهد حضور جسم او 
را در جامعه به حداقل برساند. چیزى كه نه 
تنها ما، بلکه مردم زمان پیامبر هم آن را باور 

نمی كردند.

مثل اینکه روزى پیامبر اعظم از مسلمانان 
پرسیدند: بهترین چیز براى زنان چیست؟ 

مردم از پاسخ درماندند تا این كه فردى جواب 
را از حضرت زهرا گرفت:

َخْیٌر لِلْنِّساِء اَْن ال یََریَْن الرِّجاَل َو ال یَراُهنَّ الرِّجاُل 

بهترین	چیز	برای	زنان	آن	است	که	مردی	را	
نبینند	و	مردی	هم	آنان	را	نبیند.

چنین پاسخی پیامبر را به وجد آورد طورى كه 
فرمودند: »فاطمه پاره تن من است.«

کاریکاتور	این	هفته:

حمایت
 ازكاالى 
ایرانی

واقعـاً ایـن دیـن مـن و شـما بـه چـه درد 
می خـورد؟ بـه عبـارت بهتـر؛ اسـام	مـا	به	
درد	چـه	کسـی	می	خـورد؟	خـدا؟	پیامبر؟	
یـا	خودمـان؟	کافـی	اسـت	کمی	خـدا	را	
بشناسـیم	تـا	بفهمیم	اگـر	همه	اهـل	زمین	
مؤمـن	یـا	کافـر	شـوند،	بـرای	او	فرقـی	
نمی	کنـد. نـه چیـزى از خـدا كم می شـود و 
نـه چیـزى زیاد! بـراى پیامبـر چه؟ اگـر او را 
انسـانی معمولی بدانیم شـاید؛ ولی او نیز مرد 
خداسـت و معیارهایـش خدایـی اسـت. پس 
هـر چـه ایمان داریـم، لطف خداسـت و باید 
سـراپاى وجودمان شـکر باشـد وگرنه همین 

را هـم ازمـان می گیرنـد: 

 یَُمنُّوَن َعلَْیَك أَْن أَْسلَُموا ُقْل
 ال َتُنُّوا َعلَیَّ إِْسالَمكُْم 

بَِل اللَُّه یَُمنُّ َعلَْیكُْم أَْن َهداكُْم لِْلیامِن 

بـر	تو	منـت	می	نهند	کـه	اسـام	آورده	اند.	
بگـو:	بـر	مـن	منـت	نگذاریـد	که	اسـام	
آورده	ایـد	،	بلکـه	خـدا	بر	شـما	منـت	دارد	
کـه	شـما	را	به	ایمـان	هدایت	کرده	اسـت.
حـاال از آن طـرف؛ اگـر براى منت گذاشـتن 
بـر خدا و اولیاء خدا ایمـان آورده اى، ایمانت 
به هیـچ درد نمی خورد؛ 

راحت! خیالت 

در محضر اهل یبت
اسالِم به دردنخور!

 
به ما سازش یا مبارزه؛ درس مهم اهل بیت 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه
راوی: همسر شهید

شهید آیت اهلل »سید محمدباقر صدر«

لباس های شهید صدر

مسجد نمـا را در
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     سروش
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