
ش
در این شماره می خوانید :

بخند تا بخندیم!

خرید کاالی قاچاق

چشمان تو، حجاب او

ساده زیستی تا آخر عمر

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

یکـی از ویژگی های شـخصیتی شـهید محالتی، ساده زیسـتی وی بود. ایشـان بـا وجود این کـه در اوج عظمت 

و منزلت بود و هدایت و نظارت مسـتقیم بر سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی را بر عهده داشـت و بر قلب های 

هـزاران انسـان حکومـت می کـرد، هنـوزخـودراهمـانطلبهسـادهمیدانسـت. در برخـورد بـا وی، هیچ 

احسـاس نمی شـد که وی نماینده امام در سـپاه اسـت و آن همه عاشـق و جان باخته 

و طرفـدار دارد. ساده زیسـتی وی، زبانـزد عـام و خـاص شـده بـود، به گونـه ای کـه 

یکـی از دوسـتانش دراین بـاره چنیـن می گوید: »سـادهزندگیمیکـرد.دروضع

زندگـیاشتغییـرندیدیم.قبـلازانقالبیکخانهازخودشداشـتکهاین

اواخربعدازشـهادتشتعمیرشـد.منزلشـانتاآخرهمانبود...سـرمایهای

یااندوختهشـخصیدرجایینداشـت.«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول اسفند   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 

khamenei.irپاسخ:حجتاالسالمفالحزادهبهسؤاالتشرعیمخاطباندربارهاحکامخرید،سؤال15،سایت

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه

شهید حجت االسالم والمسلمین شیخ فضل الله محالتی

احکام

می دانـد کاالیـی کـه می خـرد، از راه غیرقانونی و قاچاق وارد کشـور شـده، ولی بـه خاطر قیمت 
یـا کیفیتـش آن را می خرد. 

اگر استفاده از این کاال منع قانونی دارد
)مثل ماهواره(، خرید آن هم حرام 

است. اما اگر استفاده ازآن منع قانونی 
ندارد و کمک به قانون شکن و 

قاچاقچی حسوب نمی شود، اشکالی 
ندارد.

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

هفته 48   
1 3 9 7 سال 

هفته   48
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

1( این ها، همان ها هستند که الطاف و رحمت خدا 
شامل حالشان شده. )سوره بقره/ آیه 157(

)امام خامنه ای، 1396/03/28(

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. 

خرید کاالی قاچاق

مســئلهخانــوادهشــهدافقــطایــننیســتکــهیــکشــهیدازآنهــادرراهحــقبــه

ــاارزشاســت. همین کــه پــدر  شــهادترســیده؛صبــرآنهــاخــودشیــککــوهب

شــهید، مــادر شــهید، همســر شــهید، فرزنــد شــهید، صبــر می کننــد بــر ایــن مصیبــت، 


ٌ
ــوات

َ
ــمَصل یِه

َ
َعل

َ
ــک ولِئ

ُ
ــیار واال. »ا ــت؛ بس ــی اس ــیار واالی ــک ارزش بس ــن ی ــود ای خ

ِهــمَوَرحَمــة«1 شــما بــاور می کنیــد کــه خــدا بــر شــما صلــوات بفرســتد؟ خــدا  ِبّ ِمــنَر

صلــوات بفرســتد بــر شــما! شــما کــه خانــواده  شــهید هســتید، وقتــی صبــر می کنیــد بــر 

ایــن مصیبــت و شــکر می کنیــد خــدا را و تحمــل می کنیــد و ایــن را پــای خــدا حســاب 

ــود  ــب می ش ــما موج ــر ش ــن صب ــد، ای می کنی

کــه خــدای عّزوجــل -کــه مالــک 

ُملــک و ملکــوت اســت، مالــک 

عالــم وجــود اســت- بــر شــما 

این هــا  بفرســتد.  صلــوات 

ــت.  ارزش اس

ساده زیستی تا آخر عمر

قیمت:  500 تومان )اختیاری( نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی 221  | هفته اول اسفند   1397 | 

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

درود خدا بر خانواده شهید
یتݠݤݤݤ ݤݣݣݣݣ الݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣ



حکایت خوبان

در محضر قرآن
از سیاه پوسـتان کشـتند. در  بـه خاطـر دفـاع  بـود کـه پـدرش را  شش سـاله 

در  شـد.  منتقـل  یتیم خانـه  بـه  و  داد  دسـت  از  نیـز  را  مـادر  سیزده سـالگی 

بیست سـالگی بـه خاطـر بزهـکاری بـه زنـدان افتـاد و در دخمه هـای زنـدان 

یـقگـروه چیـزی پیـدا کـرد کـه زندگـی اش را عـوض کـرد.مالکـومازطر

»ملـتاسـالم«بـااسـالمآشـناشـدوچیـزینگذشـتکـه»مالکـوم

ایکـس«یـاهمـان»حـاجمالـکشـباز«کهحـاالبهحـجنیزرفتـهبود،

یـکاشـد. او بـا توجـه بـه تعالیـم اسـالم  رهبـرمسـلمانانسیاهپوسـتامر

بـا تبعیـض نـژادی در امریـکا جنگیـد.سـرانجام

ایـنمسـلمانمبـارزحیـنسـخنرانیدریکـی

نیویـورک، منهتـِن اجتمـاع سـالنهای از

یکایـی امر نژادپرسـت هـدفگلولههـایسـه

قـرارگرفـتوبهشـهادترسـید. جالب اسـت 

بدانیـد ماجـرای مسـلمان شـدن »محمـد علـی«، 

قهرمـان بوکـس جهـان بـه داسـتان آشـنایی او بـا 

برمی گـردد. ایکـس  مالکـوم 

در قاب صتویر

شهادت »مالكوم ایكس« رهبر مسلمانان سیاه پوست امریكا )21 فوریه 1965 م( چهلم انقالب

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

می گویند: هر کسی کار خودش، بار 
خودش، آتش به انبار خودش! یعنی در همه 

جا خودت هستی و خودت. اگر خوبی کنی، 
خیرش به خودت می رسد و اگر بدی کنی، 
دودش به چشم خودت می رود. اما انگار 
این قاعده در خانواده فرق می کند. همبرای
مدیریتخانوادهبایدخودترامدیریت
کنیوهمبرایمدیریتخودبایدخانواده

 اگر می خواهی 
ً
رامدیریتکنی. مثال

همسرت چشم چرانی نکند، تو اهل ستر و 
حیا باش و اگر می خواهی سمت حرام نرود، 

تو باحجاب باش:

َو اْغُضْض بََصََها ِبِسْتَِك َو اكُْفْفَها ِبِحَجاِبَك 1

و چشم او را با پوشاندن )و تقوای( 
خود فرو ببند و با حجاب خود

 او را )از حرام( باز دار.

این هم برای مرد است و هم برای زن. 

ناخودآگاه انسان را می برد به آیه: ُهنَّ ِلباٌس 
لَکُْم َو أَنُْتْم لِباٌس لَُهنَّ 2

کاریکاتور این هفته:
صادرات،دلیل

گــوشــت

100هزارتومانی

انـگاراهـلکمفروشـیبـاتوصیـفقیامـتودانسـتنجایـگاهخـوددربهشـتوجهنمهـمایمـاننمیآورند! 

انـگار بایـد کسـی دسـت آن هـا را بگیـرد و وضعیـت دنیایشـان را ایـن بار در آخـرت نشان شـان دهد! 

پـسبیاییـدخودرادرآخـرتببینیدتابدانیدچگونهافسـوسخواهیدخورد!در دنیا کافرانه کم فروشـی می کردید 

و بـه آن  مؤمنانـی کـه از کم فروشـان بیـزار بودند و حقوق مـردم را تـا ذره آخر پرداخـت می کردند می خندیدیـد. خودتان 

را زیـرک و کاربلـد و آن ها را نادان و گمراه می دانسـتید. 

بهشـماچهکهبـرایآنهـاتعیینتکلیـفمیکردید؟کسـی 
ً
عجـب!آنهـاگمـراهبودنـدوشـماراهبلـد؟اصـال

شـما را مسـئول گذاشـته بـود؟ حاال بیاییـد و ببینید کـه وضعیت مؤمنان چگونه اسـت! اکنون نوبت آن هاسـت که به شـما 

بخندنـد. آیـا این  پاداش خوبی اسـت برای شـما؟

إِنَّ الَّذیَن أَْجرَُموا كانُوا ِمَن الَّذیَن آَمُنوا یَْضَحكُوَن...  

اِر یَْضَحكُوَن  َفالَْیْوَم الَّذیَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّ

همانـامجرمـان]کمفروشـان[بـهمؤمنـانمیخندیدند...

پـسامـروزکـهروزجزاسـت،مؤمنانبـهکافـرانمیخندند.

در محضر اهل یبت
بخند تا بخندیم!

منبع: خبرگزاری مشرق/ راوی: حاج سعید حدادیان
آیت الله خوشوقت

اگر خلوتت کم شود، به نفاق مبتال می شوی

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

چشمان تو، حجاب او
خانواده مقاومتی ) 78 (

1( وسائل الشیعة، ج 20، ص: 168
2( سوره بقره، آیه 187: آنان جامه شمایند و شما جامه آنانید.

ــا  ــه م ــادی ب ــات زی ــا جلس ــه آق ــردم ک ــرض ک ــان ع ــه ایش ــار ب یک ب

پیشــنهاد می شــود، مــا چــه کار کنیــم؟ خلــوت را کــم کنیم و بــه جلوت 

بپردازیــم؟

یــاد فرمودنــد: »اگــرجلــوتزیــادشــودیعنــیاینکــهاگــرشــماز

قــولدهیــدولــیخــودتخلوتــتکــمشــود،خدایینکــردهبــه

نفــاقمبتــالمیشــوی.« خــوب اآلن 

ــوان  ــداح ج ــه م ــه ب ــن را چگون ــا ای م

ــم؟! بگویی

دور و برم از این همه خلوت شلوغ شد

کی می کنند خلوت و جلوت برابری

سوره مطففین، آیه 29 و 3۴

مالکوم ایکس، رهبر مسلمانان سیاه پوست امریکا

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
  masjednama.ir ــای تارنم

ـــذاران  ـــان و از پایه گ ـــوب لبن ـــه شـــهرك جبشـــیت در جن ـــب حـــرب«، امام جمع ـــیخ راغ ـــهادت »ش ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــام  ـــان، قی ـــزب اهلل لبن ـــر کل ح ـــوی« دبی ـــاس موس ـــید عب ـــهادت »س ـــت ها، ش ـــط صهیونیس ـــالمی توس ـــت اس ـــش مقاوم جنب
ـــالب،  ـــر انق ـــا حضـــور رهب ـــاران ب ـــه جم ـــاح ناوچ ـــم، افتت ـــهدای 19 دی ق ـــن روز ش ـــه مناســـبت چهلمی ـــز ب ـــردم مســـلمان تبری م
ـــوقت  ـــت اهلل خوش ـــت آی ـــهدا، درگذش ـــران ش ـــادران و همس ـــم م ـــاس - روز تکری ـــرت عب ـــادر حض ـــن م ـــرت ام البنی ـــات حض وف
ـــزرگ  ـــات ب ـــاز عملی ـــن، آغ ـــپاه ناکثی ـــن و س ـــن امیرالمؤمنی ـــل بی ـــگ َجَم ـــوع جن ـــران، وق ـــم و اســـتاد اخـــالق برجســـته ته عال

خیبـــر در منطقـــه هورالهویـــزه و شـــمال بصـــره قرارگــــرفته اســــت. 


