شیادیاران

راوی :حجتاالسال م لقمانی

پاداش گــــمنامی

روزی کـه بـرای پذیـرش خادمـی آمـده بـود ،ما شـرایطی را
بـرای خادمـی بیـان کردیـم .محسـن همـه آنهـا را دارا
بود .در آنجا محسـن دو درخواسـت داشـت .اول گفت:
«حاجـی مـرا پشـت هیئـت بگذاریـد کـه در دیـد
نباشـم!» مـورد دوم ایـن بـود :هـر چـی کار سـخت
اسـت ،بـه مـن بدهید.
محسـن نمیخواسـت بیـن  ۸۰۰نفـر در هیئت
دیـده شـود ،خـدا هـم گفـت حـاال کـه
نمیخـوای دیـده بشـی ،مـن بـه کل عالـم
نشـونت مـیدم.
ایام ویژه

ش

تو را ندیدن سخت است
َعزِی ٌز َعل ََّی أَنْ أَ َرى الْ َخل َْق َو ال تُ َرى َو ال
أَ ْس َم َع لَكَ َح ِسیسا َو ال نَ ْج َوى
سخت است برای من اینکه ببینم
مردم را و تو را
نبینم و نشنوم از تو صدایی و
نجوایی...

کرامت انسانی زیر چکمههای آمریکایی

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

امان از حب دنیا
صلوات حتی وسط نماز!
اعتمادبهنفس در کودکی
پاداش گـمنامی
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سرمقاله

منتظر اعالم برائت مسئوالن هستیم!

فرازی از دعای ندبه ،مفاتیحالجنان

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 :

خ قاسمی

سالم ،خداقوت بزرگواران مطالب و محتوایتان عالی است
برای چاپ و ارائه در مسجد استفاده میکنیم انشاءاهلل ،من
به تازگی با سایت شما آشنا شدمدر پناه امام زمان
موفق و پیروز باشیدخیلی التماس دعا.
هفته

تنها نکتهای که گفته شد ،این بود که عکس برای مجلس ختم آیتاهلل
راستی بوده و به خاطر تمایل خانواده ایشان به جریان فتنه ،به طور اتفاقی این
چنین شده است .در هر صورت به نظر میرسد که آقایان باید سریع اعالم
موضع کنند وگرنه مثل خیلیهای دیگر مردود خواهند شد.
از قدیم گفتهاند «الناس علی دین ملوکهم» ولی مردم ما ثابت کردهاند که
ملوک آنها ولی فقیه است و چشم به فرمان او دارند نه این مدیران پر اشکال .به
قول آن بزرگوار« ،سالهاست که برخی مسئوالن میخواهند جمهوری اسالمی
را براندازند ،اما مردم نمیگذارند» .شاید تشییع شهید حججی نمونه خوبی
باشد برای باور این ادعا.
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سال 1 3 9 6

نمـاز خوانـدن اسـت کـه بـه یکبـاره سـخنران نـام
در حـال 
حضـرت محمـد را بـر زبـان مـیآورد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم 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

مسجد و اقتصاد مقاومتی()5

اقتصادمقاومیت

شبکه کاریابی مسجدی

از ایـن طـرف اسلام تأکیـد دارد
کـه مؤمـن نبایـد بـیکار روی زمیـن هـرز
بـرود و از آن طـرف کسـانی کـه بـه دنبال
کارمنـد و کارگـر میگردنـد ،برایشـان مهم
اسـت کـه فـردی را بـه خدمـت بگیرنـد
کـه ایمـان و تعهـد باالیـی داشـته باشـد.
ایـن وسـط مسـجد ،محـل تجمـع هر دو
گـروه جویـای کار و جویـای کارمنـد
اسـت .کافیسـت مسـاجد سـازوکاری
ایجـاد کننـد تـا ایـن افـراد بـه یکدیگر
برسـند و مشـکل هـر دویشـان حـل
شـود .ضمـن اینکـه برخـی مسـجدیها
بـه خاطر آبـرو و اعتبـاری که پیـش این و
آن دارنـد ،میتواننـد بـا توصیـه و معرفـی
افـراد بیکار به راحتی برایشـان شـغل پیدا
کننـد .البتـه امام جماعـت به خاطـر اینکه
مرجـع مراجعـات مردمـی اسـت و آمـار
مسـجدیها را بیشـتر از همـه در دسـت
دارد ،نقـش کلیدیتـری ایفـا میکنـد.
راهانـدازی شـبکه کاریابی مسـجدی
در مسـاجد مـا ،علاوه بر کمک بـه اقتصاد
کشور ،باعث خواهد شد تا جوانان بیشتری
جذب مسجد شوند.

توضیح المسائل امام ،مسئله 1124

صلوات حتی وسط نماز!

مسـتحب اسـت که شـنونده حتی در وسـط نماز هم
بـر ایشـان صلوات بفرسـتد و ایـنکار موجـب بطالن
نماز نیسـت.
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وقتی رئیس مجلس و رئیس رسانه ملی و خطیب موقت نماز جمعه در
کنار یکی از سران فتنه قرار گرفتند ،ابتدا گمان کردیم که تصویر ساختگی یا برای
سالیان قبل است .بعد فهمیدیم ماجرا در همین دهه محرم بود .بیصبرانه منتظر
موضعگیری آقایان قرار گرفتیم ولی خبری نشد.

 8اکتبر ،آغاز تهاجم نظامی نیروهای آمریکایی و متحدان آن به كشور افغانستان ( 8اکتبر  2001م)

پـس از واقعـه یازده سـپتامبر ،آمریکا که مسـئولیت ایـن اتفاق را به گـروه القاعده
به رهبری اسـامه بنالدن نسـبت داده بودند ،به طالبان فشـار آورد تا اسـامه بنالدن
را بـه آنهـا تحویـل دهـد .طالبان کـه مسـئولیت حمله بـه برجهـای دوقلو را
قبـول نکـرده بود ،تحویـل اسـامه را در صـورت وجـود شـواهد قانعکننده از
دخالـت در حملات یازده سـپتامبر پذیرفـت؛ اما آمریکا بـا قلدری تمـام  26روز
بعـد از واقعه یازده سـپتامبر به همراهی سـران ناتو بهویژه انگلیـس ،حمالت خود را
به افغانسـتان آغاز کرد و این کشـور را به خاک و خون کشـید .در این جنگ هزاران
نفـر از مردم بیپناه افغانی کشـته شـدند؛ اما جنایت
آمریـکا در افغانسـتان تنهـا بـه همیـن
جنگ ختم نشـد و در سـالهای
بعـد حضـور آمریـکا نیـز
جنایـت زیـادی ازجملـه
بمبـاران بیمارسـتان اطفال و
کشـتار قندهار و میونـد و...
در ایـن کشـور اتفـاق افتاد.
احکام

در مسری هبشت

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

رسول ت
مول� نا�

روا� ت�ی ا�ز �ز ن�دگی ی�ک سردار ف� ن
ره�گی
ی
		
مؤلف :زینب عرفانیان
			
چاپ 1394
			
 215صفحه

نشر سوره مهر
قطع رقعی
 11000تومان.

در محضر قرآن

امان از حب دنیا

هـر کسـی در قلبـش مقـداری عالقـه بـه
دنیـا دارد کـه به همـان میزان دلـش بیمار
میشـود« .ضغائـن» در قـرآن کـه معمـوالً به
«کینههـا» معنـی میشـود ،بیشـتر مربـوط بـه
همیـن «حـب دنیا» اسـت کـه هر چه بیشـتر
باشـد ،قلـب را بیمارتـر میکنـد .مـا آمدهایم
در ایـن دنیـا کـه محبتمـان بـه دنیـا را کـم
کنیم و عشـق بـه خـدا و آخـرت را بیفزاییم.
اما این مسـیر سـادهای نیسـت .فلسـفه «بال»
در دنیـا همین اسـت کـه هم بفهمیـم این
دنیـا آنقدرها هم که فکـرش را میکردیم
دوستداشـتنی نیسـت و ثانی ًا با بال آزموده
شـویم بـرای آخرت:

خانواده مقاومتی در سینما

به بهانه نقد فیلم سینمایی «دهلیز»
خانواده مقاومتی -با الهام از تعریف اقتصاد مقاومتی -خانوادهای است
درونزا ،برونگرا و پایدار در برابر شوکهای بیرونی که تهدیدها را تبدیل
به فرصت میکند .چنین خانوادهای کمتر نمونه عینی داشته است و مخصوص ًا
در سینمای امروز ما نمونه عکس داشته است.
فیلمهای امروزی خانوادههایی را ترسیم میکنند که به جای تهدیدهای
بیرونی ،آسیبهای درونی دارند و اتفاق ًا خیلی راحت میشکنند و فرو
میریزند .مث ً
ال در «جدایی نادر از سیمین» ،هیچ تهدید بیرونی وجود نداشت
ولی خانواده ناتوان اولیه ،پس از نود دقیقه کام ً
ال فروپاشید .در این وانفسا،
«دهلیز» خانوادهای را ترسیم کرد که با مشکلی کام ً
ال
بیرونی مواجه شد :پدر مرتکب قتل شبهعمد شد
و حاال باید قصاص میشد.

َو لَ َن ْبلُ َونَّك ُْم َح َّتى نَ ْعل ََم الْ ُمجا ِهدی َن ِم ْنك ُْم
الصابِری َن َو نَ ْبلُ َوا أَخْبا َرك ُْم
َو َّ
و البتّـه شـما را میآزماییـم تـا مجاهدان
و شـکیبایا ِن شـما را بازشناسـانیم ،و
گزارشهـای [مربـوط بـه] شـما را
رسـیدگی کنیـم.

همه تالش کردند که این خانواده را متالشی
کنند .حتی مادرِ ز ِن خانواده به نوعی حکم طالق
را هم به دست آورد ،ولی زن به خوبی ایستادگی
کرد و با کمک پسربچه همهچیز ختم به خیر شد.
«دهلیز» خیلی خوب نشان داد که «خانواده را
زن حفظ میکند».

راسـتی خـدا اگـر میخواسـت خیلـی
راحـت میتوانسـت آبرویمـان را ببـرد
و نشـان دهـد کـه چقـدر بـه دنیـا عالقه
داریـم .کاش زودتر
خودمـان بـه فکـر
خودمان باشـیم...

درقابصتویر

.1محمد
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ما ورسانه

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:صدور اح ــکام حب ــس طوالنیم ــدت ب ــرای اعض ــای ح ــزب اس ــامی جمه ــوری آذربایج ــان
توس ــط دول ــت صهیونیس ــتی اله ــام علــیاف  ،ص ــدور بیانی ــه «ام ــام خمین ــی» ب ــه س ــران دول اس ــامی ب ــرای بس ــیج
علی ــه رژی ــم صهیونیس ــتی ،اع ــدام «ا ِ ْرن ِ ْس ــتو ِچهگ ــوارا» انقالب ــی مع ــروف امری ــكای التی ــن ،درگذش ــت اس ــتاد «س ــید
کریـــم امیـــری فیروزکوهـــی» شـــاعر و ادیـــب معاصـــر ،حركـــت كاروان اســـیران كربـــا از كوفـــه بهطـــرف شـــام،
تأس ــیس «مجم ــع تقری ــب مذاه ــب اس ــامی» ب ــه دس ــتور حض ــرت «آیــتاهلل خامنــهای» ،امض ــای ق ــرارداد ننگی ــن
گلس ــتان می ــان ای ــران و روس ــیه در پ ــی دور اول جنگه ــای ای ــران و روس ــیه ،روز بزرگداش ــت حاف ــظ ،تول ــد ش ــاعر
حکی ــم ابوالقاس ــم فردوس ــی ،تصوی ــب الیح ــه كاپیتوالس ــیون توس ــط مجل ــس ش ــورای مل ــی قرارگرفت ــه اس ــت.

کالم والیت

(امام خامنهای)1391/07/20 ،

اعتمادبهنفس در کودکی

مـا بایـد کـودک را از آغـاز دارای

اعتمادبهنفـس و بـاور بـه هویـت خـود
بـار بیاوریـم .البتـه ایـن مخصـوص
کـودکان دبسـتانی نیسـت؛ در
دبیرسـتان هـم همیـن هسـت ،در
دانشـگاه هـم همیـن هسـت .در
ِ
فرهنگ کام ً
ال
کشـور ما متأسـفانه
منحرفـی از گذشـته پایهگـذاری
شـده کـه هنـوز آثـارش از بیـن
نرفتـه  -بااینهمـه تبلیغاتـی کـه
ماهـا از اول انقلاب تـا امـروز داشـتیم
 و آن ،نـگاه نیازمندانـ ه بـه سـمت غرب،بـزرگ دیـدن غـرب و کوچـک دیـدن خود
در مقابـل اوسـت؛ کـه متأسـفانه ایـن فرهنـگ
ریشـهکن نشـده و وجـود دارد؛ ایـن بـه دلیـل
نبـود خودبـاوری اسـت.

حدود ُدم حضرتواال

لذت مقدس

اس فی الدُّ نیا و اآل ِخ َر ِة
ما تَل َّذ َذ ال ّن ُ
بلَ َّذ ٍة أك َ َْث لَ ُهم ِمن ل َّذ ِة ال ِّنسا ِء

حکایت خوبان

امـام صادق  :مـردم در دنیـا و آخرت
لذتى بیشـتر از ّ
ّ
لـذت زنان نچشـیدهاند.
اگـر فقط موضـوع دنیا بـود ،میتوانسـتیم
مثـل سـنتیها عمـل کنیـم ،ولـی چـون
فرمودهانـد «دنیـا و آخـرت» بایـد بگوییم
کـه لـذت جنسـی مقـدس اسـت اگـر در
جـای خـود قـرار بگیرد.

مـد ّرس جـواب میدهـد :بـه
فرمانفرمـا بگوییـد« :حـدود ُدم
حضرتواال باید معلوم شـود
زیرا من هر جا پـا میگذارم،
ُدم حضرتواالسـت».
وسائل الشیعة ،ج ،20ص23 :

تلگـرام

شبکههای
اجتماعی

سروش

دنبـــال کــنید

خانواده مقاومتی ()10

بعضـی از سـنتیهای مـا اصـرار دارند که
از لـذت جنسـی صحبت نکننـد و آن را در
حـد یک نیـاز غیـر قابل بیـان کنـار بگذارند!
امـا بایـد توجـه کنیم که
اوالً اینکـه مـا از چیـزی حرف نزنیـم ،دلیل
نمیشـود کـه آن چیز نباشـد.
ثانیـ ًا اگـر مـا از بیـان درسـت یـک مطلـب
کوتاهـی کنیـم ،دشـمنان ما بـه بیـان غلط آن
میپردازنـد همانطـور کـه امـروزه بـا همیـن
موضـوع دارنـد دنیـا را بـه فسـاد میکشـند.
و ثالثـ ًا اهلبیـت مـا در ایـن بـاره خیلـی
محکـم صحبـت کردهانـد و ارزش آن را در
دنیـا و آخـرت نشـانمان دادهانـد:

در مـوردی کـه مـد ّرس نسـبت بـه فرمانفرمـا انتقاد کـرده و ایـراد گرفته
بـود ،فرمانفرمـا بهوسـیل ه یکی از دوسـتان مد ّرس کـه با او نزدیـک بوده ،به
مـد ّرس پیغـام میدهـد« :خواهـش میکنم حضـرت آیـتاهلل اینقدر پا
روی ُدم مـن نگذارند».

مسجدنمـا را در

لنــزور

درمحضراهلیبت

عامل تشدید

منبع :تارنمای سیره علما
شهید آیتاهلل سید حسن مدرس

طالق عاطفی!

کاریکـاتور این هفته:

