شیادیاران

در مسری هبشت

زود میآمد و دیر میرفت

ش

مـاه رجب اسـت و مـاه بـارش رحمت
الهـی .هرکـس تنبلـی کنـد و از ایـن
رحمت اسـتفاده نکند ،واقعـ ًا ضرر کرده
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
1
كـه حاجـت آو َرد ،عطایـش كنم.

مثـل كارمندهـا نمیآمـد سـتاد كل كه هفت
و نیـم یا هشـت صبـح ،كارت ورود بزند و
چهار بعدازظهـر ،كارت خروج.
زود میآمـد و دیـر میرفـت .خیلـى
دیـر...
میگفت« :ما توى كشـور بقیةاهلل هسـتیم.
خـادم ایـن ملتیـم .مـردم مـا رو بـه اینجا
رسـوندن ،مـردم .باید براشـون کارکنیم».

منبع :منبرک
امیر سپهبد شهید «علی صیاد شیرازی»
جانشین ستاد كل نیروهای مسلح

ایام ویژه

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

ِ
نعمت حجاب

چندیـن سـال اسـت که از قانـون ممنوعیت روبنـد در فرانسـه میگذرد .فرانسـه
اولیـن کشـوری اسـت کـه ایـن قانـون را تصویـب کـرده ،در حالی کـه ادعـای آزادی
گسـترده را دارد و در عین حال بیشـترین تعداد مسـلمانان اروپا را داراست .در سالهای
اخیـر نیـز ممنوعیت اسـتفاده زنان از لباس شـنای اسلامی (لباس شـنایی که تمام
بـدن را بـه جـز صـورت ،کف دسـت و پاهـا را میپوشـاند) در فرانسـه قـوت گرفته
اسـت و از طرف نخسـت وزیری نیز مورد حمایت قرارگرفته اسـت .زنان مسـلمانان
زیـادی از زمـان تصویب این قوانین جریمه شـدهاند و با
مشـکالت جدی در شـغل روبهرو شـدهاند.

دیگـر بهانـهای نمیمانـد ،مـاه کـه مـاه
خداسـت ،بنـده هـم که برای خداسـت
و رحمـت هـم کـه بـرای اوسـت .فقط
خواسـتنش میمانـد کـه بنـده بایـد
زحمت آن را بکشـد! تـازه خدا اجابتش
هـم میکنـد .راههـای خواسـتن در
ً
فعلا برای شـروع
مفاتیـح آمده اسـت.
خـوب اسـت سـعی کنیـم دعـای مـاه
رجـب را بـا توجـه بیشـتری بخوانیم...

لکل خیر...
یا من ارجوه ّ

ای آنکه در هر چیزی به تو امید دارم...
 .1إقبال األعمال (ط  -القدیمة) ،ج  ،2ص628 :

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 :

زنان مسـلمان زیادی در کشورهای مختلف برای
حفـظ حجـاب خود تحت فشـار هسـتند ،در حالی
کـه باوجود این نعمت در کشـور ما ،برخی ناسپاسـی
میکننـد .حـال آنکـه همـه قبـول دارنـد حجـاب
داشـتن نفـع زیـادی بـرای جامعـه و بهخصـوص
بـرای خود زنـان دارد.
احکام

ماه رحمت

هفته

56

سال 1 3 9 7

توضیح المسائل مراجع ،ج 1م632

آویزان عزادار نشو!

اینکه بعضیها وقت ناهار یا شام میروند خانه کسانی که عزیزشان را
از دست دادهاند تا مث ً
ال تسالی دل آنها باشند و خودشان هم دلی از
عزا دربیاورند ،اص ً
ال کار درستی نیستها!
درستش این است که تا سه روز برای خانواده عزادار غذا فرستاده شود.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم فروردین 1397

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

 56

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 7

اسالم به دردنخور!
ِ
آویزان عزادار نشو!
هن ِر دینی
زود میآمد و دیر میرفت

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

سرمقاله

از قدرت هستهای ،تا خانواده شهدا

آن روزی که قدرت هستهای ایران ثابت شد ،شهدای هستهای هم به
وجود آمدند .بعدها همین اتفاق در جنگ سوریه افتاد و با قدرت نظامی ایران،
شهدای بیشتری تقدیم میهن شد .یک اتفاق خوب ولی اندک این است که در
هر مناسبتی یاد این شهدا را زنده میکنیم و برای خانوادههایشان آرزوی صبر و
سالمتی داریم.
اما اصل آن بود که دو کار کنیم :اول اینکه راه شهدا را ادامه دهیم و دوم
آنکه آسیبهای متصور بر خانوادهها را از بین ببریم .حاال که روز انرژی هستهای
است ،با مرور کارنامه سالهای اخیر ،میبینیم که در انرژی هستهای راه شهدا را ادامه
ندادیم .خدا کند که نسبت به حماسه سوریه این احساس را پیدا نکنیم.
اما در مورد خانواده شهدا
چه؟ آیا اینکه آنها را رسانهای
کنیم و انواع هدایای مالی به
آنها بدهیم کافی است؟
نه! خانواده شهدا باید
آرامش داشته باشند و
این همان چیزی است
کهشهیدازمامیخواهد.
بچـههای شهـید پدر
میخواهند و این با هدایای
مالی جبران نمیشود.

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

 150هشتگ

ه� ت� سواد ن
ن� ض
رسا�های
مؤلف :حسین حقپناه و سید بشیر حسینی
چاپ 1394
 200صفحه

نشر کتاب رواق اندیشه
قطع رقعی
 18000تومان.

متعصب باش!

اقتصادمقاومیت

«تعصـب» داشـتن روی «کاالی ایرانی»
یعنـی در بـه در ،در خیابـان به دنبـال عبارت
«سـاخت ایـران» بگـردی و اجنـاس مغازهها
را در جسـتوجوی بارکـد « »626بـاال و
پاییـن کنـی .یعنـی وارد هـر مغـازهای کـه
شـدی ،بعـد از سلام ،بپرسـی کـه «ایرانـی
چـی داری؟» و آنـگاه اگر مغـازهدار ذرهای از
جنـس خارجـیاش تعریف کـرد ،مفصل او
را در زمینـه اهمیـت اسـتفاده از کاالی وطنی
توجیـه کنی.
همـه اینهـا زحمـت دارد .بایـد بـا
کاسـتیها و اشـکاالتی که احیانـ ًا اجناس
داخلـی دارنـد ،بسـوزی و بسـازی و
متلکپراکنـی 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
بـود .نگاهـی بـه پیشـرفت فناوریهـا در
تجربههـای جهانـی از انگلسـتان و فرانسـه
گرفتـه تـا ژاپـن و آلمان
نشـان از درسـتی
مسـیر انتخـاب
شـده میدهـد.
آسـتینها
را بـاال بـزن و
دیگــران را هم
بــا خـــودت
همـراه کــن.

در محضر قرآن

اسالم به دردنخور!
ِ

واقعـ ًا ایـن دیـن مـن و شـما بـه چـه درد
میخـورد؟ بـه عبـارت بهتـر؛ اسلام مـا به
درد چـه کسـی میخـورد؟ خـدا؟ پیامبر؟
یـا خودمـان؟ کافـی اسـت کمی خـدا را
بشناسـیم تـا بفهمیم اگـر همه اهـل زمین
مؤمـن یـا کافـر شـوند ،بـرای او فرقـی
نمیکنـد .نـه چیـزی از خـدا کم میشـود و
نـه چیـزی زیاد! بـرای 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
سـراپای وجودمان شـکر باشـد وگرنه همین
را هـم ازمـان میگیرنـد:

یَ ُم ُّنونَ َعلَ ْی َك أَنْ أَ ْسلَ ُموا ُق ْل
ال تَ ُ ُّنوا َعل ََّی إِ ْسال َمك ُْم
بَلِ اللَّهُ یَ ُم ُّن َعلَ ْیك ُْم أَنْ َهداك ُْم لِ ْلیامنِ

بـر تو منـت مىنهند كـه اسلام آوردهاند.
بگـو :بـر مـن منـت نگذاریـد كه اسلام
آوردهایـد ،بلكـه خـدا بر شـما منـت دارد
كـه شـما را به ایمـان هدایت كرده اسـت.
حـاال از آن طـرف؛ اگـر برای منت گذاشـتن
بـر خدا و اولیاء خدا ایمـان آوردهای ،ایمانت
به هیـچ درد نمیخورد؛
خیالت راحت!

  سوره حجرات،
آیه 17

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

سازش یا مبارزه؛ درس مهم اهلبیت

کالم امام

به ما

چنانچـــه ائمـــه مـــا ســـازش میکردنـــد بـــا اهـــل ظلـــم و ســـتم،
احتراماتش ــان بس ــیار زی ــاد ب ــود .خلف ــا حاض ــر بودن ــد ک ــه آنه ــا را ه ــر
ج ــور احت ــرام میخواهن ــد بکنن ــد ک ــه آنه ــا دس ــت از دعوتش ــان بردارن ــد.
حضـــرت موســـیبن جعفـــر همینطـــور منبـــاب اتفـــاق نبـــود کـــه
چندی ــن س ــال در حب ــس ب ــه س ــر ب ــرد و تبعی ــد بع ــض ائم ــه و احض ــار
از مدینـــه ،بردنشـــان بـــه محـــل خلیفـــه 1همچـــو نبـــود کـــه اینهـــا یـــک
مـــردم عـــادی باشـــند کـــه همیـــن بنشـــینند و درســـی بخواننـــد و درســـی
بگوین ــد و مطالعــهای بکنن ــد و عب ــادت خ ــدا را بکنن ــد و
در جـــوار رســـول خـــدا عبـــادت کننـــد.
اگ ــر ط ــرز اف ــکار آنه ــا ه ــم ای ــن ب ــود،
ایـــن مذهـــب یـــک مذهبـــی کـــه در
مقابـــل ظلـــم در طـــول تاریـــخ واقـــع
شـــده اســـت ،نبـــود .ایـــن دو رشـــته از
اول خلقـــت تـــا حـــاال بـــوده اســـت؛
رشـــته تعهـــد بـــه اســـام و ایســـتادگی
در مقابــل ظلــم و ســتم و دیکتاتــوری و
قدرتهـــای شـــیطانی و ســـازش.
صحیفه امام ،ج  ،14ص 521
 .1اشاره است به هجرت اجباری امام هشتم

درقابصتویر

به محل خالفت مأمون عباسی ،یعنی شهر مرو در خراسان بزرگ

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

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

پوســترهایی بــا موضـــوع :شــهادت عالــم مجاهــد آی ـتاهلل «ســید محمدباقــر صــدر» و خواهــرش
«بنتالهـــدی» ،قطـــع رابطـــه سیاســـی ایـــران بـــا امریـــكا ،شـــهادت هنرمنـــد متعهـــد و ســـید
ش ــهیدان اهلقل ــم «س ــید مرتض ــی آوین ــی» ،روز مل ــی ان ــرژی هس ــت های ،افتت ــاح حس ــاب ص ــد و
تأس ــیس «بنی ــاد مس ــكن انق ــاب اس ــامی» بهفرم ــان «ام ــام خمین ــی » ،فت ــح قلعــ ه خیب ــر و
قت ــل مرح ــب یه ــودی ب ــه دس ــت توان ــای امیرالمؤمنی ــن  ،ش ــهادت ام ــام موس ــی كاظ ــم در
زن ــدان «هارونالرش ــید» خلیفــ ه س ــتمكار عباس ــی ،قرارگرفت ــه اس ــت.

کالم والیت

امام خامنهای1380/05/01 ،

هنر دینی
ِ

خانواده مقاومتی ()36

هنـر دینـی بههیچوجـه به معنـای قشـریگری و تظاهـر ریاکارانـه دینی
نیسـت و ایـن هنـر لزومـ ًا بـا واژگان دینـی بـه وجـود نمیآیـد .ای بسـا
هنـری صـد درصد دینی باشـد ،امـا در آن از واژگان عرفـی و غیردینی
استفادهشـده باشـد .نبایـد تصـور کـرد کـه هنـر دینی آن اسـت کـه حتم ًا
یـک داسـتان دینـی را بـه تصویـر بکشـد یـا از یک
مقولـه دینـی ً -
مثلا روحانیـت و غیره
 صحبـت کنـد .هنر دینی آن اسـتکه بتوانـد معارفی را
که همـه ادیـان  -و
بیـش از همـه ،دین
مبین اسلام  -به نشر آن در
بین انسـانها همت گماشـتهاند و
جانهـای پاکـی در راه نشـر این
حقایـق نثـار شـده اسـت ،نشـر
دهـد ،جاودانـه کنـد و در ذهنهـا
ماندگار سـازد.

لباسهای شهید صدر

حکایت خوبان

زهد سـید شـهید برای من همیشـه درسآموز بود .پس از ازدواج متوجه
شـدم کـه هم ه لباسهای شـهید عبـارت از یک عبا و
یک قبا و یک دشداشـ ه سـفید است .از وی پرسیدم:
باقـی لباسهایت کجاسـت؟ مادر شـهید با خنده
گفـت« :نگفتـم ،همسـرت از بیلباسـیات
تعجب خواهـد کرد؟!»
بهنـدرت لبـاس تهیـه میکـرد
و بـه کمتریـن اکتفـا مینمـود
و میگفـت« :عجیـب اسـت؛
مگـر مـن چنـد جسـم دارم
کـه چندیـن لبـاس بـدوزم و
بخـرم؟»
منبع:پایگاهاطلاعرسانیحوزه
راوی:همسرشهید
شهیدآیتاهلل«سیدمحمدباقرصدر»

درمحضراهلیبت

زنان نامحرم ندیده
ِ

وقتی زن را به درستی نشناسیم ،آن چه به
نفع و ضررش هست را هم نمیشناسیم .در
جامعهای که زن در بهترین حالت نیروی
کار و در نگاه پستتر ابزار تلذذ مردان
است ،دغدغه همه حضور او در جامعه و
نقش مردانه ایفا کردنش میشود.
در حالی که اسالم شأنی باالتر برای زنان قائل
است تا حدی که میخواهد حضور جسم او
را در جامعه به حداقل برساند .چیزی که نه
تنها ما ،بلکه مردم زمان پیامبر هم آن را باور
نمیکردند.
مثل اینکه روزی پیامبر اعظم از مسلمانان
پرسیدند :بهترین چیز برای زنان چیست؟
مردم از پاسخ درماندند تا این که فردی جواب
را از حضرت زهرا گرفت:

جال َو ال یَرا ُه َّن ال ِّر ُ
َخ ْی ٌر لِلْ ِّنسا ِء اَنْ ال یَ َریْ َن ال ِّر َ
جال
بهترین چیز برای زنان آن است که مردی را
نبینند و مردی هم آنان را نبیند.
چنین پاسخی پیامبر را به وجد آورد طوری که
فرمودند« :فاطمه پاره تن من است».
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