شیادیاران

خانـم بهشـتی!

دخترشـان میگویـد :ایشـان وقتـی میخواسـت مـرا بـرای
نمـاز صبـح از خواب بیـدار کنـد ،ابتدا در مـیزد و مرا
مهربانانـه بـا ایـن عنـوان زیبـا صـدا مـیزد« :خانـم
بهشـتی! خانم بهشـتی! وقت نماز اسـت .پا شـو!»
صبحهـا ،بـا پـای پیـاده میرفـت و نـان میخریـد
و بـه خانـه میآمـد .سـپس چـای و صبحانه را
آمـاده میکـرد و ما را صـدا میزد تـا با هم
صبحانـه بخوریم.
منبع :گلشن ابرار ،ج  ،2ص 878
به نقل از پایگاه اطالعرسانی حوزه
آیتاهلل شهید سید عبدالحسین دستغیب ،سومین شهید محراب

ایام ویژه

مقر سازمان ملل به امریكا در كنگره امریكا ( 1949م)
 10دسامبر ،تصویب طرح انتقال ّ

سالم گرگ بیطمع نیست

مقر مشـخصی نداشـت .ابتدا
سـازمان ملـل متحـد پس از تأسـیس تا چهار سـال ّ
مقر سـازمان ملل باشـد و جلسـات آن،
قـرار بـود همچون جامعـه ملل ،ژِنو بهعنوان ّ
در آن شـهر یـا بهتنـاوب در پایتختهای هر یک از کشـورهای عضو تشـکیل شـود.
در همیـن زمـان ،کنگـره امریـکا بهاتفـاق آرا تصمیـم گرفـت از سـازمان ملـل متحد
مقـر دائمـی خـود را در امریـکا بنا سـازد .سـازمان ملـل متحد هم
دعـوت کنـد تـا ّ
بـه خاطـر کمکهای مالی فـراوان امریـکا این پیشـنهاد را پذیرفـت .کمکهای
امریـکا بـه حـدی بـود که میتـوان گفـت امریکا تشـکیالت سـاختمانی سـازمان را
مجانـی در اختیار آن قـرار داد .پرواضح
اسـت امریکا برای رضـای خدا چنین
لطفـی نکـرده ،بلکـه بـه دنبـال ایجاد
سـلطه خـود بر ایـن سـازمان بـوده و با
توجـه بـه همین سـلطه ،امریکا به
جنایات خـود در جهان وجهه
قانونـی داده اسـت و سـازمان
هـم از آن حمایـت میکند!
احکام

در مسری هبشت

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

ش

چگونه نیازمندی از
نیازمندی طلب نیاز کند؟
واقع ًا عاشقانه است .امام زینالعابدین با
خدای خود نجوا میکند:
حاجتی دارم که قدرت دسترسی به آن را
ندارم .نفسم مرا به این اشتباه میاندازد
که میتوانم آن را از غیر تو طلب کنم ،ولی

تاج ُم ْحتاجاً؟
ُس ْبحانَ َر ّب كَ ْی َ
ف َی ْس َئ ُل ُم ْح ٌ

پاك ظو منزه است پروردگارم ،چگونه
نیازمندى از نیازمندى طلب نیاز کند؟
خب منطقی است دیگر ،کسی که خود نیازمند
است ،چگونه میخواهد نیازمندی مرا برطرف
کند؟! پس دوباره بهسوی تو بازگشتم و از تو
درخواست میکنم ،زیرا

ىل ِم ْن ك ُِّل َی ٍد
اَنَّ َیدَكَ بِالْ َعطایا اَ ْع 

و دست عطایت از هر دستى برتر است
پس با شوق بهسوی تو میآیم و دستم را
فقط بهسوی تو دراز میکنم...
فرازهایی از دعای سیزدهم صحیفه سجادیه

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 :

روحاهلل باصری

با سالم و آرزوی توفیق روزافزون همه عوامل زحمتکش
سایت ،سایت از نظر محتوایی و ظاهری بسیار عالی بوده و
بسیاری از نیازمندیهای بنده را تامین مینماید.

موفق و پیروز باشید

هفته

39

سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،بخش حکم نماز جمعه
رساله آموزشی آیتا 

نماز جمعه در سفر

چون مسافر است و نمازش شکسته ،فکر میکند که نباید در نماز جمعه (که جایگزین
نماز چهار رکعتی ظهر اسـت) ،شـرکت کند یا در صورت شـرکت باید نماز ظهرش را هم
ً
احتیاطا بخواند.
در حالـی کـه نمـاز جمعـه در حـال سـفر بیاشـکال اسـت و
در ایـن صـورت نیـازی هـم بـه خوانـدن نمـاز ظهر نیسـت.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم آذر 1396
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

وفای به عهد با ولی خدا
نماز جمعه در سفر
به ورزش توجه کنید
خانـم بهشـتی!
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 160هفته سوم آذر  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

اقتصادمقاومیت

از «آزادیخواهان» تا «عدالتطلبان» سیاهترین جمعه سال

در دهه  70که محمد خاتمی با شعار آزادی روی کار آمد ،کسی نبود
بگوید« :استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی» شعار انقالب اسالمی ما بوده و
هست .او یا اطرافیانش با این بهانه« ،تساهل و تسامح در دین» را رواج دادند با
اینکه میدانستند نقدشان به اصل انقالب نمیچسبد و صرف ًا سوار موج انتقاد به
دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شدهاند.

در دهـه  ۸۰محمود احمدینژاد شـعار عدالتخواهـی را مطرح و مذهبیها
را بیـش از دیگـران جذب کرد .هرچند او شـعار انقالب را زنـده کرده بود ،در
واقـع او بیـش ازپیگیـری دغدغـه انقلاب ،به سـبک محمد خاتمـی از ضعف
دولتهای قبل اسـتفاده کرد.
انقالبیبودن یا نبودن به حرف
نیست .ما فقط کسی را انقالبی
میدانیم که حاضر باشد به
خاطر انقالب از خواستههای
خود و اطرافیانش بگذرد.
«آزادی» و «عدالت» دو رکن
نظام اسالمی هستند که ذیل
«توحید» تعریف میشوند .ما
در جمهوری اسالمی به دنبال
«زورو» و «سوپرمن» نیستیم .ما
محمدعلی رجایی میخواهیم
که همه چیزش را وقف انقالب
و مردم انقالبیاش بکند.

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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هر سـاله ،آخرین جمعه مـاه نوامبر که
آن را جمعـه سـیاه ( )Black Fridayمینامنـد،
شـلوغترین روز خریـد در امریکاسـت؛
روزی کـه در آن فروشـگاهها بـا تخفیفـات
و حراجهایشـان ،مشـتریان را وادار به هجوم
بـه فروشـگاهها و خریـد هرچـه بیشـتر و
بیشـتر محصـوالت میکننـد.

حتمـ ًا فیلمهـای ایـن بیفرهنگـی
مـدرن را در اینترنـت دیدهایـد .اگـر ایـن
توحـش افسارگسـیخته در ایـران اتفـاق
میافتـاد ،احتمـاالً آن را بـه پـای بیتمدنی و
عقبافتادگـی مـردم میگذاشـتند ،ولی حاال
کـه ایـن بیفرهنگـی جنسـش غربی اسـت،
میتواند توسـط چند شـرکت سـودجو وارد
شـود و متأسـفانه مورد اسـتقبال قـرار گیرد.
خریـداران «بلـک فرایـدی» خود را
به دلیل اسـتفاده از تخفیفهـای نامعمول
زرنـگ میداننـد ،در حالـی که علاوه بر
سـود سرشـاری که نصیب سـرمایهداران
کردهانـد ،بیـش از پیـش در فرهنـگ
مصرفـی امـروز حـل شـده و بـه خریـد
کاالهـای غیرضـروری عـادت میکننـد.
ن آنکـه ایـن رسـم در ایـران بـه دلیـل
ضمـ 
نظـارت نکـردن صحیح،
بـا کالهبرداریهایـی از
جنـس تخفیفهـای
تقلبی همراه اسـت.

در محضر قرآن

وفای به عهد با ولی خدا

برخـی ایرادهـا کـه به مسـلمانان یـا ایرانیان
میگیرنـد ،پربـیراه نیسـت .مث ً
ال اگـر واقع ًا
مـا ایرانیهـا یـا مسـلمانان اهـل وفـای بـه
عهـد نباشـیم ،بایـد بپذیریـم کـه مشـکل
اساسـی داریـم .نمیگوییـم غیرایرانیهـا
یـا غیرمسـلمانان بهتـر از مـا هسـتند،
میخواهیـم وفـای بـه عهـد در مـا طور
دیگـری بدرخشـد .ایـن بـه طـور کلـی
اسـت؛ حـاال اگـر ایـن وفـاداری در مقابـل
پیغمبـر باشـد کـه وضعـش فـرق میکنـد،
چـرا کـه بیعـت بـا او ،بیعـت بـا خداسـت:

إِنَّ الَّ ِذی َن یُ َبا ِی ُعونَكَ إِنَّ َا یُ َبا ِی ُعونَ اللَّهَ
یَدُ اللَّ ِه َف ْو َق أَیْ ِدیه ِْم
َف َمن نَّك ََث َفإِنَّ َا یَنك ُُث َع َل نَف ِْس ِه َو َم ْن أَ ْوفَ
بِ َا َعاهَدَ َعلَ ْیهُ اللَّهَ ف ََس ُی ْؤتِی ِه
یم
أَ ْج ًرا َع ِظ ً

در حقیقـت ،كسـانى كـه بـا تـو [ای پیامبـر]
بیعـت مىكننـد ،جـز ایـن نیسـت كه بـا خدا
بیعـت مىكنند؛ دسـت خدا باالى دسـتهاى
آنـان اسـت .پـس هـر كـه پیمانشـكنى كند،
تنهـا بـه زیـان خـود پیمـان مىشـكند ،و هر
كـه بر آنچـه با خدا عهد بسـته وفـادار بماند،
بـهزودى خدا پاداشـى بزرگ به او مىبخشـد.
همین نسـبت بـرای بیعت با امـام معصوم
یا ولـی فقیه هـم برقرار
است.

سوره فتح ،آیه 10

مسجدنمـا را در
تلگـرام

خنده تلخ بر شهوت خفته قدیمی

ما ورسانه

به خاطر نقد فیلم سینامیی «نهنگ عنرب »2
ارژنگ بعد از سه دهه به رؤیا میرسد؛ دختری که در دهه  60با او دوست
بوده ،ولی رؤیا به امریکا رفته و دو سه بار ازدواج کرده و حاال به ایران برگشته
تا همسر ارژنگ شود.
«نهنگ عنبر» یا «نهنگ اسپرم» ،همان نهنگ همیشه منزوی است که فقط در
زمان جفتگیری فعالیت اجتماعی نشان میدهد .این درست همان انتقاد زنان
امروزی به مردان است که جز به خاطر شهوت ،به زن و خانواده نمیاندیشند و
ِ
شهوت خفته آنهاست که فعالیتهای اجتماعیشان را میسازد.
این

کالم والیت

(امام خامنهای)1393/11/01 ،

به ورزش توجه کنید

ورزش همگانـی یعنـی سلامت جسـمانی عمومـی ملـت کـه این
متأسـفانه امـروز آنچنانکه باید ،نیسـت .خب ،زندگی شـهری را مالحظه
میکنیـد؛ عـدم تحـرک ،غذاهای نامناسـب ،غذاهای تقلیدی کـه در بعضی از
ایـن فروشـگاهها در اختیـار میگذارنـد و مـردم هـم بـه اینها اقبـال میکنند
و عمدتـ ًا عـدم تحرک ،اینها جسـم ملـت را ضعیف میکند .جسـمها باید
قوی باشـد؛ باید سـالم باشـد؛ این ،با ورزش همگانی به دسـت میآید؛
بـه آن حتمـ ًا توجه کنید.

فیلم با نگاه حسرتآمیز به نوستالژی از دست رفته دهه  60میپردازد تا به
شعار «نسل سوخته دهه شصتیها» صحه بگذارد .اینگونه نوستالوژیها که
هیچ رنگ و بوی امیدوارکنندهای به آینده ندارند ،از آرمان
شکستخورده یک نسل صحبت میکنند و
او را با همین تلخیها میخندانند.
نهنگ عنبر با بهرهگیری از تناقضهای
فرهنگی و قراردادن حکومت در مقابل
مردم و نیز تأکید بر غیرت مردانه و
نقدهای همیشگی به آن ،داستان نهچندان
قوی خود را جلو میبرد تا بتواند رکورد
گیشه را بشکند.
درقابصتویر

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:آغاز انتفاض ــه م ــردم س ــتمدیده فلس ــطین ،روز جهان ــی
كـــودك و تلویزیـــون ،شـــهادت اســـتاد اخـــاق آیـــتاهلل «ســـید عبدالحســـین
دســـتغیب» ســـومین شـــهید محـــراب در شـــیراز ،حملـــه ارتـــش نیجریـــه
بـــه حســـینیه شـــیعیان زاریـــا و منـــزل
شـــیخ ابراهیـــم زکزاکـــی ،درگذشـــت
شـــیخ محمـــود شـــلتوت «شـــیخ الجامـــع
االزهـــر» مصـــر صاحـــب فتـــوای تاریخـــی
جـــواز پیـــروی از مذهـــب شـــیعه امامیـــه
قرارگرفتـــه اســـت.

دنبـــال کــنید

خانواده مقاومتی ()18

از من راضی باش؛ خواهش میکنم
آقای خانه از دست بانوی خانه ناراحت
شده؛ شاید خیلی هم همۀ حق با او نباشد،
ولی باالخره ناراحت شده است دیگر .زن
اینجا میتواند چند کار بکند:

اول اینکه ناز کند تا مرد بیخیال شود و بیاید
نازش را بخرد؛ این معموالً در خانوادههایی که
زن خود را معشوق میداند ،اتفاق میافتد.
دوم آنکه با مرد وارد بحث شود و به او
اثبات کند خیلی هم مقصر نبوده؛ این را
عروس و دامادها در خواستگاری پیشنهاد
میکنند تا خود را طرفدار «شایستهساالری»
نشان دهند.

چای روضـــه

حکایت خوبان

دهـ ه عاشـورا بـود و مجلـس عـزا در بیـت دایر بـود .حضـرت آقا از
اندرونـی صـدا زدنـد« :حـاج احمـد!» سراسـیمه رفتـم و عـرض کـردم:
«امـری داریـد؟» فرمودنـد« :امـروز چـای روضـه را به مـن ندادید».
بـا آنکه سـینی چای از داخـل آورده بودند و در خدمتشـان بود ،رفتم
امتثـال امـر کـردم و چـای روضـه را آوردم و آقـا از همـان چـای روضه
نوش جـان فرمودند.
«قدر زر زرگر شناسد ،قدر گوهر گوهری»
خداونـد بـه مـا هـم معرفتـی اینچنیـن
مرحمـت فرماید.

سوم اینکه از قدرت خود یا دیگران استفاده
کند و مرد را به زانو دربیاورد تا دیگر ناراحت
نشود! این دیگر روش خطرناک امروزیهاست.
اما سفارش دین چیز دیگری است:

َخ ْی ُر نِ َسائِک ُُم الَّ ِتی إِنْ غ َِض َب ْت أَ ْو أُغ ِْض َب ْت
َقال َْت لِ َز ْوجِ َها َی ِدی ِفی َی ِدکَ َل أَکْ َت ِح ُل
ِب ُغ ْم ٍض َح َّتى تَ ْر َض َع ِّنی

امام صادق  :بهترین زنان شما کسی
است که اگر عصبانی شد یا همسرش
را عصبانی کرد ،به همسر خود بگوید:
«دست من در دست
توست .چشمبرهمزدنی
نمیخوابم تا تو از من
راضی شوی».
وسائل الشیعة ،ج ،20ص39 :

کاریکـاتور این هفته:

سروش
لنــزور

درمحضراهلیبت

منبع :کتاب بر منبر خاطره
به نقل از تارنمای سیره علما
آیتاهللالعظمی سید محمدرضا گلپایگانی

قدرت
موشکی
انصاراهلل یمن

