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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

شب قدر چه چیزی را می شنوید؟

قضای نماز عید!

فطر؛ هدیه ای از جانب خدا

آخریش هم اتاِق من

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

گفتـم: »دکتـر جـان، جلسـه رو میذاریـم همین جـا، فقط هـواش خیلی گرمـه. این 
پنکـه هـم جـواب نمـی ده. ما صـد، صـد و پنجاه تا کولـر اطراف سـتاد داریـم، اگه 

یکیـش را بذاریـم این اتـاق...«

گفت:»ببیـن	اگـه	میشـه	بـرای	هــــمه	
سنگــــرا	کــولر	بــذارید	بسم	اهلل،	

آخریـش	هـم	اتـاق	مـن.«

قـوم عـاد بت پرسـت بودنـد. خداوند، هـود را به سـوی آنان فرسـتاد تا آن هـا را از 
عـذاب خداونـد بترسـاند. قـوم عاد بسـیار درشـت اندام و نیرومنـد بوده اند؛ سـرزمین 
عادیـان حاصل خیـز و سرسـبز بـوده و آنـان بـا نیروهـای خـدادادی خـود بـه آبـاد 
سـاختن آن پرداختـه و در کوه هـا و جاهـای مرتفع کاخ ها و بناهای بسـیار مسـتحکم 
و شـگفت انگیزی سـاخته اند کـه بـه	تعبیر	قرآن	ماننـد	آن	ها	در	هیچ	جایی	سـاخته	
نشـده	اسـت.	قـوم	عاد	بـا	این	همه	نعمـت	خـدادادی	راه	کفـر	و	اسـتکبار	را	در	

پیـش	گرفتند. خداونـد برای بیـداری این قوم هفت سـال آن هـا را دچار 
قحطـی کـرد، اما آن ها به جای بازگشـت بر کفر خود افزودند.	سـرانجام	

ایـن	قـوم	با	طوفان	وحشـتناک	شـنی	هالک	
	و	پیـروان	 شـدند	و	تنهـا	حضـرت	هـود

اندک	او	نجـات	یافتند.

و	ایـن	سـرانجام	گروهـی	اسـت	کـه	در	
مقابـل	خـدا	سرکشـی	می	کننـد.	از	تاریخ	

بگیریم! عبـرت	
هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم خرداد   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 

فرجامی که قوم عاد داشت

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 636

29 رمضان، هالکت قوم عاد

منبع: تبیان
شهید دکتر مصطفی چمران

احکام
از نماز عید فطر جامانده و حاال می خواهد قضایش را 

به جا آورد!

 ولی نماز عید قضا ندارد.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 12   
1 3 9 7 سال 

هفته   12
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

اَللُّهمَّ اِّن اَْسَئلَُک َخْیَر ما َسَئلََک 
ِمْنُه ِعباُدَک الّصالُِحوَن

خدایا	بهترین	چیزی	را	که	بندگان	
شایسته	ات	درخواست	کردند

	از	تو	می	خواهم

عید فطر مبارک...

قسمتی از دعای قنوت نماز عید فطر

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. 

قضای نماز عید!

جامعه ایمانی اقتصادش هم ایمانیست. 
در جامعـه ایمانـی مـردم از یک سـو اهل 
کار و تالش هسـتند و از سـوی دیگر اهل 
خمـس و زکات و انفـاق. هرکـس به میزان 
نیـازش مصـرف می کند. آنکه درآمـدی مازاد 
بـر نیـاز داشـته باشـد در راه خـدا خرجـش 
می کنـد و آنکـه درآمدش کفـاف زندگی اش 

را ندهـد، از سـوی مردم بیمه می شـود.

در مـاه مبـارک رمضـان با رشـد ایمان 
مردم، نمونه کوچکی از جامعه ایمانی ساخته 
می شـود. چشـیدن طعم گرسـنگی بـا اضافه 
شـدن طعم بندگـی، باعـث می شـود مؤمنان 
مسـتمندان را سـر سـفره احسانشـان دعوت 
بکننـد و دسـتگیری از آن هـا را افتخـار خود 

بداننـد. عیـد هـم کـه 
فرابرسـد، همه بخشی 
راه  در  را  مالشـان  از 
رضـای حق تعالـی به 
نیازمندان می بخشـند و 
عیـد بندگـی می  گیرند. 

اقتصاد مقاومیت

ماجرای هنرمندان با عقاید مختلف تمامی ندارد. از فیلم قیصر که پنجاه 
سال پیش درخشید و هنرمندانش در سال های بعد از انقالب یک بار هم برای 
آرمان های ملت شان تالشی نکردند و حرفی نزدند تا امثال شجریان که علیه مردم 
انقالبی و نظام اسالمی اش خواندند و موضع گرفتند و هیچ وقت برای این مردم دل 
نسوزاندند. حاال	هم	که	فوت	ناصر	ملک	مطیعی	و	کراوات	محمود	دولت	آبادی	

در	ضیافت	رئیس	جمهور	رسانه	ای	شده	است.

همه مسئله سر تخصص بی تعهد است که این هنرمندان را در مقابل دوربین ها 
عزیز می کند و در خلوت خودشان افسرده. خیلی	طبیعی	و	منطقی	
است	که	تا	آن	ها	به	عقاید	مردم	شان	احترام	نگذاشته	اند،	در	

جامعه	محترم	نباشند و توسط رسانه ها 
مدح نشوند.

کردن	 ممنوع	التصویر	 اما	
آن	ها	چه	فایده	ای	دارد؟	لطفًا	

بیایید	و	این	هنرمندان	را	
با	مفاسدشان	نشان	دهید	
تا	بیهوده	برای	برخی	ها	

بت	نشوند.

آخریش هم اتاِق من
بهترین چیزها
 را می خواهم

اقتصاد مقاومتی
اقتصاد رمضانی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از فـردین و بـهروز وثـوقی؛
 تا دولت آبـادی و شـجریان

بــا	روحـــــیه	
ایــمان	و	مقـــاومت،	
مشـکـــالت	جــامعه	
بــه	راحـــــتی	آب	
حـــل	 خـــــوردن	

می	شـود.



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

اگر ما ماه رمضانی را گذراندیم، 
شب هــای احـیایی را گـــذراندیم، 
گــذراندیم  را  متوالـی  روزه  هــای 
و بعد از ماه رمضان در دل خودمان 

احـساس کــردیم که بر شـهوات 
خـودمان بیـش از پیـش از مــاه 

رمضان مسلط هستیم، بر عصبانیت 
خــودمــان از سـابق بیشـتر مسـلط 
هـستیم، بر چـشم خـودمـان بیـشتر 
مسـلط هـستیم، بر زبـان خـودمان 
بیشـتر مسـلط هـستیم، بر اعضـا و 

جـوارح خودمان بیشتر مسلط هستیم 
و	باالخـره	بر	نفـس	خـودمان	بیشتر	
مسلط	هـستیم	و	می	توانیم	جلو	نفس	
اماره	را	بگـیریم،	این	عـالمت	قبولی	

روزه	ماست.

عید فطر، یکی از عظیم ترین مناسـبت های اسـالمی اسـت. دنیای اسـالم، 
روز عیـد فطـر را بـه معنـای حقیقـی عیـد می دانـد و عیـد می گیـرد؛ و این 
چیزی اسـت که اسـالم برای امت اسـالمی خواسـته اسـت: »جعله اللَّ لکم 

عیـدا و جعلکم لـه اهال«.1

مـا	بایـد	از	ایـن	هدیه	الهی	اسـتفاده	کنیم؛	هم	اسـتفاده	شـخصی،	به	
معنـای	راه	دادن	نـور	معرفت	و	توبـه	و	انابه	به	دل	های	خودمـان...	و	هم	
اسـتفاده	عمومـی	بکنیـم.	دنیای	اسـالم	از	عیـد	فطر	به	عنـوان	یک	نقطه	

اتحـاد،	تنبّه	و	بازگشـت	بـه	خود	و	خدا	اسـتفاده	
کنـد. ایـن چیزی اسـت که امـروز دنیای 
اسـالم به آن نیازمند اسـت. بعـد از همه 
تحلیل هـا و فراتـر از همه سلسـله علل 

و عوامـل بـرای گرفتاری هایـی کـه 
امـروز دنیـای اسـالم بـا آن مواجـه 

اسـت، انسـان	اسـاس	را	در	تفـرق	
مسـلمین	مشـاهده	می	کند.

در قاب صتویر

فطر؛ هدیه ای از جانب خدا

 )امام خامنه ای، 1380/09/25(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــت  ـــه حكوم ـــانی« علي ـــلم خراس ـــوت »ابومس ـــاز دع ـــوع: آغ ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
بنی اميـــه، شـــهادت عالـــم نســـتوه آیـــت اهلل »ســـيد محمدرضـــا ســـعيدی« در 
ـــاب« و  ـــعر انق ـــدر ش ـــبزواری، »پ ـــد س ـــت حمي ـــوی، درگذش ـــم پهل ـــدان رژی زن
ـــيخ  ـــد ش ـــدس، تول ـــاع مق ـــاب و دف ـــی دوران انق ـــهور و ماندن ـــار مش ـــراینده آث س
ـــعيد  ـــد س ـــاد، عي ـــر در گناب ـــاظ معاص ـــمندان و وع ـــول« از دانش ـــی بهل »محمدتق

ـــت.  ـــه اس ـــر قرارگرفت فط

معموالً برای نگاه حرام این روایت مشهور 
را می خوانند. البته عموماً بخش اولش را 

می گویند، ولی بخش دومش را نه:
إِیَّاكُْم َو النَّظََر َفإِنَُّه َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم إِبْلِیَس َو َقاَل: 

َل بَأَْس ِبالنَّظَِر إَِل َما َوَصَفِت الثَِّیاُب.1  

	:	از	نگاه	)حرام(	بپرهیزید	 امام	صادق
چرا	که	تیری	از	تیرهای	شیطان	است.	و	
نیز	فرمود:	مانعی	ندارد	که	نگاه	به	کسی	
باشد	که	با	لباس	پوشیده	شده	است.

بله نگاه به هر زن نامحرمی حرام است، مگر 
یک استثنا و آن قصد ازدواج است:

َل بَأَْس أَْن یَْنظَُر الرَُّجُل إَِل الَْمْرأَِة إَِذا أََراَد أَْن 

َجَها یَْنظُُر إَِل َخلِْقَها َو إَِل َوْجِهَها.2  یََتَزوَّ

مانعی	ندارد	که	مرد	قامت	و	صورت	زنی	
را	که	قصد	ازدواج	با	او	دارد،	ببیند.

جالب است که او می تواند حتی به موهای زن 
و زیبایی های دیگرش نگاه کند، فقط به یک 

شرط: برای لذت و شهوت نباشد:	َل بَأَْس ِبَذلَِك 
ذاً 3 إَِذا لَْم یَكُْن ُمَتلَذِّ

راستی چرا ما احکام دین را درست نمی دانیم 
و دلیلش را برای هم تبیین  نمی کنیم؟

کاریکاتور	این	هفته:

شّر نیکی  هیلی، 
ناکام ماند!

روش پیامبـر بـا خـدا در تربیـت فـرق دارد. 
شـاهدش اینکـه پیامبر برای تربیـت و هدایت 
ما حاضر اسـت جـان دهد: »لََعلَّـَك بَاِخٌع نَّْفَسـَك 
أَلَّ یَكُونُـوا ُمْؤِمِنیـَن«1 ولـی خـدا جلـوی او را 

َك َل تَْهـِدی َمـْن أَْحَبْبَت  می گیـرد و می گویـد: »إِنّـَ
َه یَْهـِدی َمـن یََشـاُء«.2 خالصه	اش	اینکه	 َولَِكـنَّ اللّـَ

پیامبـر،	تـو	در	تربیـت	و	هدایت	ایـن	مردم	
این	قـدر	غصـه	نخـور.	کار	را	به	ما	بسـپار	
کـه	تـو	به	اجبـار	نمی	توانـی	کاری	کنـی.	
حـاال تنهـا وظیفـه پیامبـر چیسـت؟ تذکـر به 

وسـیله قرآن:

نَّْحُن أَْعلَُم ِبَا یَُقولُوَن؛ َوَما أَنَت َعلَْیِهم 
ِبَجبَّاٍر؛ َفَذكِّْر ِبالُْقرْآِن َمن یََخاُف َوِعیِد3

ما	به	آنچـه	می	گویند	داناتریـم،	و	تو	به	زور	
وادارنده	آنان	نیسـتی؛	پس	به]وسـیله	[	قرآن	
هـر	کـه	را	از	تهدید	]من	[	می	ترسـد	پند	ده.

راسـتی	این	تذکر	
به	درد	چه	کسـی	
می	خورد؟	کسـی	
کــه	از	قیامـت	و	
عـــذاب	هـایـش	
وگــرنه،	 بترسـد؛	
فایـــده	بی	فایده.

در محضر اهل یبت
تربیت به روش خدا و پیامبر

 

عالمت قبولی روزه

منبع: خبرگزاری رسمی حوزه
راوی: حجت االسالم والمسلمین سید محمد سعیدی

 فرزند شهید آیت الل شهید »سید محمدرضا سعیدی«

شوخی های الزم

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

نگاه حالل به زن نامحرم
خانواده مقاومتی ) 45 (

وی،  ادی مع�ن رن
آ
ا�ب ا ک�ت

ص: 50 و 51

1.	وسائل	الشیعه،	ج20،	ص89
2.	وسائل	الشیعه،	ج20،	ص88
3.	وسائل	الشیعه،	ج20،	ص88

بـه یـاد دارم جوانـی بـه منـزل مـا آمد و سـؤالی از پـدرم پرسـید ولی 
پـدرم متوجه شـد که سـؤالی که این جـوان مطرح کرده، سـؤال اصلی او 
نیسـت، بلکـه چیز دیگـری می خواهد بپرسـد، ولـی ابهت ابـوی موجب 
شـده بـود کـه نتوانـد سـؤالش را به درسـتی بیـان کنـد. پـدرم	به	سـؤال	
ایشـان	جـواب	نـداد	و	شـروع	بـه	صحبـت	کـردن	و	احوال	پرسـی	
صمیمانـه	کـرد	و	کمـی	هـم	بـا	او	شـوخی	کـرد. به طـوری کـه این 
جوان توانسـت سـؤاالت خـود را مطرح کند. زمانی کـه او رفت، از پدرم 

پرسـیدم ایـن جـوان را از قبل می شـناختید؟ گفتند: 
»نـه!«، گفتـم پـس چـرا بـا او ایـن شـوخی ها را 

کردید؟

گفـت: »وقتـی	ایـن	جـوان	آمـد	بـه	دلیل	
استرسـی	کـه	داشـت،	نمی	توانسـت	سـؤال	

خود	را	به	درسـتی	بپرسـد،	ازاین	رو	سـعی	کردم	
بـا	این	رفتـار	شـرایط	را	به	گونـه	ای	فراهم	کنم	

کـه	بتوانـد	سـؤال	خـود	را	مطـرح	کند.«

1.	شعراء،	3:	شاید	تو	از	اینکه	]مشرکان	[	ایمان	نمی	آورند،	جان	خود	را	
تباه	سازی.

2.	قصص،	56:	در	حقیقت،	تو	هر	که	را	دوست	داری	نمی	توانی	
راهنمایی	کنی،	لیکن	خداست	که	هر	که	را	بخواهد	راهنمایی	می	کند،	و	

او	به	راه	یافتگان	داناتر	است.
3.	قاف،	۴5

1( خدای متعال امروز را برای اّمت اسالمی عید قرار داد و آن ها را شایسته این عید دانست.)مصباح المتهّجد، ۶۶1(


