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ازدواج آسـان

یـک آینه کوچـک خریدیم ،یک حلقـه هزارتومانی
و بـه اصرار مادرش یک انگشـتر سـه هزارتومانی و
سـراغ چیز دیگـری نرفتم .این شـد خرید من.
اما ناصر را هر کارکردیم ،نیامد.
گفـت« :مـن خریـدی نـدارم .کتوشـلوار کـه
هیچوقت نمیپوشـم ،حلقـه هم که دسـت نمیکنم
پـس دیگـر خریـدی نداریم».
ولـی مـا دسـتبردار نبودیـم .با بـرادرم رفتیـم برایش
شـلوار و بلـوز و پلیـور خریدیـم؛ چیزهایـی کـه
میدانسـتم میپوشـد.
ایام ویژه

 28اوت ،امضای قرارداد صلح بین «یاسر عرفات» و «اسحاق رابین» ( 1993م)

ماجرای یک سازش

روزگاری سـازمان آزادیبخـش فلسـطین مقاومتریـن گـروه مبـارز علیـه رژیـم
صهیونیسـتی بـود و یاسـر عرفـات مـرد افسـانهای مبـارزه .اما کمی بعـد این روند
ی آورد .سـرانجام یاسـر
تغییـر کرد و سـازمان بهجـای «مبارزه» به «سـازش» رو 
عرفات به کاخ سـفید رفت و با اسـحاق رابین نخسـتوزیر وقت رژیم صهیونیسـتی
بـه مذاکـره پرداخت؛ مذاکرهای کـه نتیجه آن پذیرفتن موجودیت رژیم صهیونیسـتی
توسـط داعیـهداران مبـارزه بـا اسـرائیل بـود؛ امـا ایـن پایـان مذاکـرات نبود و یاسـر
عرفـات هـر بـار ،یـک مرحلـه عقبنشـینی در مقابـل رژیـم گرگصفـت اسـرائیل
داشـت و آنها هر بار درندهتر میشـدند .بااینهمه اسـرائیل به تعهداتش
در قـرارداد عمـل نکـرد و اوضـاع بـر فلسـطینیان
سـختتر شـد .مـردم فلسـطین که از
تغییـر راهبرد عرفات در برابر دشـمن
سرزمینشان خشـمگین بودند ،بار
دیگر راهبرد مبارزه را بر سـازش
ترجیـح دادنـد و دوباره مبـارزات
علیـه ایـن رژیـم غاصـب از
سـر گرفته شـد.
احکام

در مسری هبشت
ش

روز گدایی از خدا

از حضرت زینالعابدین روایتشده
است« :در روز عرفه صداى سائلى
را شنید كه از مردم درخواست كمك
میکرد ،به او فرمود :واى بر تو ،آیا
در این روز از غیر خدا درخواست
میکنی؟! و حالآنکه براى بچههای
در رحم ،در این روز امید میرود
كه فضل خدا شامل حالشان شود و
سعادتمند شوند».
ماذا وجد من فقدک؟ و ما الذی فقد من
وجدک؟ لقد خاب من رضی دونک
چه دارد آنکسـی که تـو را ندارد؟
و چـه نـدارد آن کسـی کـه تـو را
دارد؟ ضرر کرده [اسـت] کسـی که
بـه غیر تـو راضی شـده...
قسمتی از دعای عرفه،
حالجنان
مفاتی 

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 :
علی

مطالبون عالی است اگرمطلبی درباره خوبیهای
مسجد ونمازجماعت بگذارید عالیتر میشود.
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هفته

سال 1 3 9 6

توضیح المسائل امام خمینی ،مسئله 2370

ازدواج زورکی!

بـه زور میخواهـد دخترش را به عقد مـردی درآورد
که فکـر میکند خوشـبختش میکند.
امـا اگر دخترش قلب ًا راضی نباشـد ،عقد باطل اسـت
و هر ارتباطی بین این دو حرام!

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول شهریور 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

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

 24

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

عالمان جهنمی!
ازدواج زورکی!
روز عرفه؛ روز دعا و استغفار
ازدواج آسـان

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال چهارم  ،شماره پیاپی  | 145هفته اول شهریور  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

قدرت نظامی ایران ،روسیه ،ترکیه

روابط نظامی ایران ،روسیه و ترکیه در این روزها بیشتر شده است.
معمو ً
ال در اینگونه روابط -چه سیاسی و چه نظامی -هر کشور اهداف
و منافع خودش را پیگیری میکند .اما باید بین این سه کشور تفاوتهایی
قائل شد:

ماجرای عجیب
بیکاری جوانان

اقتصادمقاومیت

ماجـرای عجیبـی اسـت! جوانـی کـه
پانـزده بیسـت سـال از عمـر خـود را صرف
تحصیـل کـرده و حـاال کسـی خریـدارش
نیسـت! یعنـی اینقدر کشـور بینیـاز از کار
و نیـروی جوانی شـده؟ یا تخصـص گرفتن
بیـش از ایـن زمـان نیـاز دارد؟

روسیه که بعد از فروپاشی شوروی با بحران هویتی مواجه بوده ،در
سالهای بعد ،برای بازسازی خود به تقویت سالحهای نظامی و تقابل با آمریکا
خیر ،مسـئله آن اسـت کـه مهارتهای
رو آورد و تقریب ًا موفق بود .در مقابل ،ترکیه که هر چه دارد از غرب
ایـن جـوان بـه کار جامعـه نمیآیـد و ایـن
است ،سالها برای اروپایی شدن
یعنـی نظـام آموزشـی میلنگـد .در کشـور
تالش کرد و به نسبت به نان و
نیازهـای فراوانی دارد ،هرشـخصی در هر
نوایی هم رسید.
تخصصی از کشـاورزی و نجـاری گرفته
بر عکس این دو،
تـا نویسـندگی و پرسـتاری ،اگـر مهارت
جمهوری اسالمی ایران از
و علـم الزم را کسـب کـرده باشـد ،نباید
ابتدای انقالب که دم از
بـیکار بماند و معلوم اسـت کـه آموزش
استقالل زد ،سعی کرد در
ت سـال
ایـن تخصصهـا نیـاز بـه بیسـ 
همه چیز اول باشد و یکی از آن همه،
زمان نـدارد!
قدرت نظامی بود .قدرت نظامی
امـا جـوان امروز مـا ،به دنبال اسـتخدام
ایران در دهه اخیر با جنگهای
و پشـت میزنشـینی اسـت و تمام آن سـالها
لـبنان و سـوریه اثبـات شـده
ی اسـت که
دربهدر مدرک 
و تفاوتش با روسیه و ترکیه که
ثابـت کنـد مراحل
ِ
دست برادری به هم دادهاند،
حاال
قانونـی را سـپری
چشمگیر است.
کـرده ،هـر چنـد هیـچ
مهارتـی کسـب نکـرده باشـد!

ن�ای و ن�ی

ق
در �لمرو نا�د ی� ش�ه امام موسی صدر

مؤلف :امام موسی صدر
نشر مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
 455صفحه
قطع رقعی
چاپ 1395
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بیکاری پـدر مملکت
را درآورده .وقـت آن اسـت
کـه فکری به حـال این نظام
آموزشـی بشود.

در محضر قرآن

عالمانجهنمی!

علـم وقتـی علـم اسـت کـه انسـان را به
بهشـت برسـاند .وگرنه آن علمی کـه آدم را
جهنمـی میکند و جـز تکبـر و خودخواهی
بـاری نـدارد ،مفـت نمـیارزد .بـرای همین
عالمانـی کـه به بهانـه علـم در مقابل دین
میایسـتند و مقلدانـی کـه بـه اینگونـه
عالمـان پنـاه میبرنـد ،فقـط خـود را
بدبخـت میکنند .این درسـت کاری اسـت
کـه مـردم زمـان رسـول اهلل میکردنـد:
َو ِم ْن ُه ْم َم ْن یَ ْس َت ِم ُع إِلَ ْیكَ َح َّتى إِذا َخ َر ُجوا ِم ْن ِع ْن ِدكَ
قال آنِفاً
قالُوا لِلَّذی َن أُوتُوا الْ ِعل َْم ما ذا َ
أُول ِئكَ الَّذی َن َط َب َع ال َّلهُ َعىل ُقلُو ِبه ِْم
َو اتَّ َب ُعوا أَ ْهوا َء ُه ْم

از آنهـا گروهـی هسـتند کـه به سـخن تو
گـوش میکننـد امـا وقتـی کـه از نـزد تو
خـارج میشـوند ،بـه آنهـا کـه علمـی
بـه ایشـان داده شـده میگوینـد« :اآلن چـه
گفت؟» آنها همان کسـانی هسـتند که خدا
بـر قلبهایشـان مهـر زده و از هـوای نفس
خـود پیـروی
میکننـد.

.1محمد

آیه 16

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

همان آقا روحاهلل...

مسجدهبرت

بعضیها را میبینیم که به هیچ صراطی مستقیم نیستند .چند بار که با آنها با
مالیمت صحبت میکنیم ،نه اینکه متنبه نمیشوند بلکه
آزار و اذیت اهالی محل و مسجد و ناموس دیگران را
بیشتر هم میکنند.
حاجآقای قرائتی به نقل از آیتاهلل بهاءالدینی
تعریف میکند که امام در سن  21سالگی در
گوش مرد نااهلی که جسارتی کرده بود،
سیلی زدند؛ آنچنان که عینک از صورتش
افتاد و چندتکه شد .همان آقا روحاهلل بعدها
گفت« :من تو دهن این دولت میزنم» این
همان آقا روحاهلل است.
برای ما بچه مسجدیها بهترین الگو امام
خمینی است نه اینکه هر جا رسیدیم،
سیلی بزنیم ولی ایکاش از این روحیه و َجنم
کمی به ما هم میرسید که
آقا روحاهلل
کسی خدایناکرده نتواند به بچه مسجدیها
جسارت کند.
درقابصتویر

کالم والیت

(امام خامنهای)1390/08/11 ،

روز عرفه؛ روز دعا و استغفار

روز عرفـه ،روز دعـا و اسـتغفار و توجـه اسـت .دعـای سراسـر
عشـق و شـور و سـوز در روز عرفه که سیدالشـهداء امام حسـین در
مراسـم عرفـات انشـاء فرمـوده اسـت ،نشـاندهنده آن روحیه شـیدایی
و عشـق و شـوری اسـت کـه پیـروان اهلبیـت در یک چنیـن ایامی
باید داشته باشند.
ایـن ایام را قـدر بدانید .فرصت
مـال شماسـت .همچنـان کـه
امـروز فرصـت پیشـرفت،
فرصـت شـکوفایی ،فرصـت
حرکتهـای بـزرگ سیاسـی و
انقالبـی و اجتماعـی مـال شـما
جوانهتاسـت ،فرصتـت توجتـه
بـه خـدای متعـال و ذکـر الهی و
مسـتحکم کـردن رابطـه قلبـی با
خـدا هـم متعلـق بـه شماسـت.

فرزن ــداب ــوت ــراب
ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:ترور مب ــارز متعه ــد «ح ــاج مه ــدی عراق ــی» و فرزن ــدش توس ــط گ ــروه منح ــرف فرق ــان ،ش ــهادت عال ــم
مجاه ــد «س ــیدقطب» نویس ــنده و مب ــارز مس ــلمان مص ــری ،ش ــهادت بی ــش از  400زائ ــر خان ــه خ ــدا در ح ــرم ام ــن اله ــی توس ــط
وهابیـــان ســـعودی ،شـــهادت حضـــرت امـــام محمدباقـــر بـــه دســ ِ
ـت هشـــام بـــن عبدالملـــك ا ُ َمـــوی ،روز ترویـــه؛ روز محـــرم
ش ــدن حج ــاج ،درگذش ــت «ناج ــی العل ــی» ط ــراح و كاریكاتوریس ــت مع ــروف فلس ــطینی ،ناپدی ــد ش ــدن «ام ــام موس ــی ص ــدر»
رهبـــر شـــیعیان لبنـــان ،درگذشـــت فقیـــه مجاهـــد آیـــتاهلل شـــیخ اســـماعیل صالحـــی مازندرانـــی از مراجـــع تقلیـــد ،شـــهادت
ر كوف ــه ،عی ــد س ــعید قرب ــان؛ عی ــد االضح ــی قرارگرفت ــه اس ــت.
م ب ــن عقی ــل» نماین ــده ام ــام حس ــین
حض ــرت «مس ــل 

درمحضراهلیبت

راوی :سید حسین موسوی (ابو هشام) ،عضو شورای
فرماندهی حزباهلل لبنان
منبع :گفتگوهای موسسه روایت فتح به نقل از منبرک
«امام موسی صدر» رهبر شیعیان لبنان

دیدار خدا با همسر

دوران مجـردی خیلـی دوران مقدسـی
نیسـت .بـرای همین کسـانی کـه یـاد دوران
مجـردی میکننـد و افسـوس میخورنـد،
عمومـ ًا اشـتباه میکننـد .همینهـا باعـث
میشـوند کـه مجردهـا خیـال کنند بایـد قدر
ایـن دوران قبـل از ازدواج را بداننـد ،غافـل
از اینکـه بایـد از دوران مجـردی بـه دوران
ازدواج فـرار کننـد!
دم آن شـهدایی گـرم که میدانسـتند شـهید
میشـوند ولـی میرفتنـد و زود ازدواج
میکــردند تـا خــدا را پـاک و پاکدامـن
مالقـات کننـد:

من أحب أن یلقى الله طاهرا
مطهرا فلیلقه بزوجة

حکایت خوبان

بااینکـه رئیـس مجلس اسلامی اعالی شـیعیان و مسـئول سـازمان بود،
خیلـی خوشاخلاق و خاکـی بـود .یکبـار روی خـاک نشسـته بـود .بـه
او گفتـم جای سـی ِد مـا باالتر از روی خاک نشسـتن اسـت .او جـواب داد:
«مـا خاکی هسـتیم .مـا بـه ابوتـراب علیبنابیطالـب صلواتاهللعلیه
منتسـب هسـتیم و بر ما واجب است که آمادهباشـیم تا جایگاه خودمان
را روی خاک سـنگرها حفظ کنیم؛ سـنگرهای جبه ه جنگ ،سـنگرهای
دفاع از سـرزمین و کرامت مقدسـمان».
حرکـت سـید موسـی اینگونـه بـود و
امـکان تأثیرگـذاری فراوانـی داشـت .بـه
همیـن دلیـل دیگـران از او میترسـیدند
و بـه مقابلـه بـا او پرداختنـد و در راه
ناپدیـد کـردن او ،بـه طریقـی کـه
میدانیـد ،کار کردنـد.

خانواده مقاومتی ()4

پیامبـر اعظم  :کسـی که دوسـت دارد
خـدا را پـاک و پاکیزه مالقـات کند ،پس
بـه همراه همسـرش باید مالقـات کند.
شـهدا خوب بـاور کـرده بودند کـه مرگ
بـدون ازدواج ،مـرگ ذلیالنـه اسـت :رذال
موتاكـم العـزاب  :ذلیلتریـن مـردگان شـما،
بیهمسـران شـما هسـتند.
 .1وسائل الشیعة ،ج ،20ص18 :
 .2وسائل الشیعة ،ج ،20ص19 :

کاریکـاتور این هفته:
فصل نوین
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