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سرمقاله

اسـمش خریـد عیـد اسـت. از خیلـی زمان هـای پیـش 

رسـم بـر ایـن بـود کـه آدم هـا، نزدیکی هـای سـال نـو یـا 

هـان اسـفندماه کـه می شـد شـال و کاله می کردنـد و 

راهـی بازار می شـدند، اصال اوج خریدهـا و بازار رفنت های 

همـه آدم هـا توی همین روزهای اسـفند اسـت. به طوری 

کـه اشـتیاق و میـل به خرید کـردن به صـورت عجیبی در 

مـا بیشـر می شـود تـا جایی کـه بعضی هـا متـام پس انداز 

یک ساله شـان را برمی دارنـد و راهـی بـازار 

می شـوند. 

ارساف و خریدهـای اضافی، 

ولخرجـی  و  تجمل گرایـی 

اتفاقـات  جـزء  کـردن 

بـدی اسـت کـه گریبـان 

آدم هـا را در اسـفندماه 

هـا  آن  و  گیـرد  مـی 

کنـد  مـی  تبدیـل  را 

کـه  موجوداتـی  بـه 

عـالوه بـر پول هایشـان، 

حتـی  و  عمـر  و  وقـت 

را  عقیده شـان  و  دیـن 

خیلـی راحـت بـه بـاد فنـا 

می دهنـد. امـا همـه این هـا 

بـه کنار بعضی ها غیرتشـان را 

هـم در ایـن ایـام پایـال 

. می کننـد

بلـه، در ایـن مرز و 

بـوم، کسـانی هسـتند کـه خود 

ایرانـی  و  مسـلان  ظاهـرا  را 

خـوب  امـا  می کننـد  معرفـی 

کـه بـا عینک یـک مسـجدی به 

نـه  می بینیـد  می نگریـد،  آنهـا 

بویـی از غیـرت ایرانـی برده اند 

و نـه بویـی از عـزت اسـالمی. 

می گوینـد مـا ایرانـی هسـتیم در حالـی 

کـه رس تـا پایشـان را اگـر برانـداز کنیـد، هیـچ نشـانی 

از ایرانـی بـودن ندارنـد. از لبـاس و کیـف و کفش شـان 

گرفتـه تـا دفـر و خـودکار و حتی گوشـی موبایل شـان! 

حارض نیسـتند یک جنس ایرانی در مجموعه اموالشـان 

داشـته باشـند که ننگ اسـت و عار برایشـان. می گویند 

مسـلانند ولـی نـه از پپسـی خـوردن کوتـاه می آیند و 

نـه از تیمربلنـد1 پوشـیدن. هـم کالمشـان که می شـوید، 

از هـر 4 کلمـه، سـه تایش فرنگـی اسـت و آن دیگـری 

هـم »حـرف اضافـه«!

»از گهـواره تـا قـرب بـه هر چـه بنگریـم اگـر بـا واژه 

مـورد  و  مرغـوب  شـود  اسـم گذاری  رشقـی  و  غربـی 

توجـه و از مظاهـر متـدن و پیرشفتگـی محسـوب، و اگر 

واژه هـای بومـی خـودی بـه كار رود مطـرود و كهنـه و 

واپسـزده خواهـد بـود. كـودكان مـا اگر نام غربی داشـته 

باشـند مفتخـر؛ و اگـر نـام خـودی دارنـد رس بـه زیـر و 

عقـب افتاده انـد. خیابانهـا، كوچه هـا، مغازه هـا، رشكتها، 

داروخانه هـا،  كتابخانه هـا، پارچه هـا، و دیگـر متاعها، هر 

چنـد در داخـل تهیه شـده باید نام خارجی داشـته باشـد 

تـا مـردم از آن راضـی و به آن اقبال كننـد... در هر مرض 

و كسـالتی ولـو جزئـی و قابـل عـالج در داخـل، بایـد بـه 

خـارج رفـت و دكرها  و اطبای دانشـمند خود را محكوم 

و مأیـوس كـرد. رفـنت به انگلسـتان و فرانسـه و امریكا و 

مسـكو افتخـاری پـر ارزش و رفـنت بـه حج و سـایر اماكن 
مترب كـه  كهنه پرسـتی و عقب ماندگـی اسـت«2

وقتـی هـم از بـاب نهـی از منکـر بهشـان می گویید که 

»ای خائـن! بـا خریـدن هـر کاالی خارجـی به جـای کاالی 

وطنـی، باعـث می شـوی که یا کارگـری از کار بی کار شـود 

و یـا چـراغ کارخانـه ای خامـوش. از آن طـرف پول مـان بـه 

جیـب رسمایـه داران دنیـا برود و تحریمـان کنند و 

از دور بـه ریشـان بخندنـد. پول هایـان 

را بلوکـه کننـد و در آخـر هـم بگویند 

همـه گزینه هـا روی میـز اسـت.« 

گوششـان کـه بدهـکار نیسـت 

بـه خیانتشـان هـم می نازند. 

مختلــف  بهانه هــای 

بعلــه،  کــه  می آورنــد 

کاالی ایرانــی اِل اســت 

و بــل. کاالی خارجــی 

مرغــوب اســت و بــا 

بایــد  چــرا  کیفیــت. 

ــه  ــد ک ــی را خری جنس

قیمتــش بیشــر اســت 

و کارآییــش کمــر؟ دائم 

هــم لطیفــه می ســازند و 

کاالی وطنشــان را مســخره 

کال.  و  امــا حاشــا  می کننــد. 

»گذشــت آن روزى كــه وابســتگان 

بــه دســتگاه قــدرت بــه دســت 

خودشــان، بــا بيانــات زهرآگــن 

مى كردنــد  تلقــن  خودشــان 

ــد و  ــه تولي ــادر ب ــراىن ق ــه اي ك

ســاخت نيســت «.

منى داننـد  ايـران  »مـردم 

شـيخ الرشيعه ى  مرحـوم  كـه 

اصفهـاىن- مرجـع تقليـد بـزرگ 

سـاكن نجف - فتوا داد كه اسـتعال اجناس مصنوعه ى 

در داخـل كشـور الزم اسـت و مـردم بايد از اسـتفاده از 

مصنوعـات خارجـى اجتنـاب كننـد، تـا بـه ايـن ترتيـب 

ديگـران در داخـل كشـور نفـوذ نكننـد. همـه مى دانند 

كـه در ژاپـن، حـدود صـد سـال پيـش از ايـن گفتنـد كه 

مـردم حق ندارنـد از مصنوعات خارجى اسـتفاده كنند، 

تـا در داخـل آن كشـور چـرخ اقتصـاد بـه كار بيفتد؛ اما 

منى داننـد كـه در هـان زمـان، بلكـه زودتـر از آن، عن 

همـن پيشـنهاد و همـن فتوا، از طـرف مراجع و علاى 

شـيعه صـادر شـد؛ منتهـا متأسـفانه در داخـل كشـور، 

هيـچ كـس از رسجنبان هـا و اهـل قلـم و اهل سياسـت 

و روشـنفكران كمكشـان نكـرد.« 

از  مهم تـر  چیـزی  انـگار  خودپرسـتان  ایـن  بـرای 

نـدارد.  وجـود  راحتی شـان  و  آسـایش  و  خودشـان 

بیوفتـد جلویتـان  بـه خطـر  کـه  منفعـت شـخصی اش 

تـا  بگذارشـان  پـس  می کننـد.  لجبـازی  و  می ایسـتند 

بخورنـد و برخـوردار شـوند و آرزوهـا رسگرمشـان كنـد، 

. دانسـت  خواهنـد  زودى  بـه  پـس 

_________
1.  دو منونه  از کاالهای صهیونیستی

2. وصیت نامه حرضت امام

نوروز ایمانی، خرید ایرانی
شب سال نویی بدون کاالی خارجی

می گویند ما ایرانی هستیم در 
حالی که سر تا پایشان را اگر 
برانداز کنید، هیچ نشانی از 
ایرانی بودن ندارند. از لباس 
و کیف و کفش شان گرفته تا 
دفتر و خودکار و حتی گوشی 

موبایل شان! 
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دوهفته نامه تربیتی، مسجدی | شامره نُه | نیمه دوم  اسفند 1392

به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهربدی تربیت اسالمی 

و حوزه 299 حاج احمد متوسلیان

برای دریافت نسخه پی دی اف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

sangar.Phaze4@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها
• شنبه 24 اسفند/ 13 جامدی االولی

o آغاز ايام فاطميه*شهادت حرضت فاطمه)س( 
بنابه روايت 75روز پس از رحلت پيامرب)ص(

• پنج شنبه 29 اسفند/ 18 جامدی االولی
o روز ملی شدن صنعت نفت / عید نوروز و 

آغاز سال 1393 ه.ش در ساعت 20:27:07

• سه شنبه 12 فروردین/ 1 جامدی الثانی
o روز جمهوری اسالمی ایران

• پنج شنبه 14 فروردین/ 3 جامدی الثانی
o شهادت حرضت فاطمه)س( بنابه روايت 95 

روز پس از رحلت پيامرب)ص(

و فاطمه دارد می رود...

پیامیر - صلوات الله علیه - از هان اول گفته بود 

هم تای ِ او ، فاطمه - سالم الله علیها - است .

 دو تا شد کمرش...

وقتی داشت هم تایش را می سپرد به خاک ...

غروبهای جمعه جامنازش را پهن می کرد ، فاطمه 

...می نشست و برای همه دعا  می کرد ... برای 

همه ...

حاال چه کسی برای علی –علیه السالم- دعا کند؟ 

و برای روزهای سخت بچه هایش...

بهار دارد می آید . . .و فاطمه دارد می رود.

انتقادها، پیشلنهادها، ایده ها، جملالت و خالصه 

هرچیلزی را کله رنلگ و بلوی مسلجد دارد بلرای 

ملا ارسلال کنیلد تلا همین جلا و در همین سلتون 

منتلرشش کنیم.

0912 ... 1474
سلالم. ازمتلام كسلانی كله درسلنگرمحله زحملت 

ملی كشلند تشلكر ميكنلم. نلام قشلنگ نرشيله 

بافلرم ومحتوی جالب حركت ارزش مندی اسلت 

خداونلد توفيقتلان را زيلاد كند .

در خرید یک کاال، ایرانی بودن چقدر برای شلام 

مهم است؟

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

احکام

با شهدا

                           از جات تکون نخور!
ــی کــه ســالم منــاز را  ــم زمان ــا عــادت کرده ای ــب م اغل

می دهیــم رس را بــه دو طــرف بچرخانیــم در حالــی کــه 

ظاهــرا هیــچ روایــت و اســتحبابی در ایــن کار نیســت. 

مســتحب اســت انســان بعد از مناز مقداري مشــغول 

تعقيــب يعنــي خوانــدن ذكــر و دعــا و قــرآن شــود. و 

بهــر اســت پيــش از آن كــه از 

جــاي خــود حركــت كنــد 

و وضــو و غســل و تيمم 

او باطــل شــود، رو بــه 

قبلــه تعقيــب را بخوانــد. 

املام،  املسلائل  )توضیلح 

)1122 مسلئله 

                           هفت سین جبهه
ســنت »هفــت ســین« چیــدن در ســفره شــب عیــد 

را بعضــی حفــظ کــرده بودنــد منتهــا بــا صبغــه 

جنگــی آن. مثــل هفــت ســین گــردان تخریــب 

ــن سوســکی2-  ــود از:1-می ــارت ب ــه عب لشــکر 27 ک

ــیم  ــن5- س ــیم چی ــه4- س ــیم تل ــبدی3- س ــن س می

خــاردار6- رسنیــزه7- ســی چهــارC4(( نوعــی خــرج 

و مــواد منفجــره غیــر حســاس، ســوزن اســلحه، 

ســیمینوف، ســمبه و ســنگر را هــم بــه عنــوان 

ــه در  ــد ک ــرده ان ــر ک ــین ذک ــت س ــواردی از هف م

ــت. ــوده اس ــول ب ــر معم ــای دیگ واحده

سنگر تکانی
مراســم نــوروز در جبهــه بــه هــر نحــو ممکــن اجــرا 

مــی شــد. تهیــه شــیرینی و کمپــوت و میــوه از شــهر 

و آوردن آن بــه خــط اول و خوانــدن شــعر و شــوخی 

و وقــت خــوش کــردن بــا یکدیگــر، گســردن ســفره 

ــی  ــل گون ــو در تبدی ــداز و ل ــردن زیران ــد و نوک عی

بــه پتــو، برگــزاری مراســم عیــد حتــی در ســاختان 

نیمــه مخروبــه در شــهری خالــی از ســکنه و بــدون 

بــرق و آب و تزئیــن در و دیــوار و تهیــه تنــگ ماهــی 

و انداخــنت قورباغــه درون آب! و باالخــره دســت 

برداشــنت از دفــاع و دســت بــه قبضــه ســالح نــربدن 

ــدن گل و  ــر و چی ــه ناگزی مگــر از روی ناچــاری و ب

ــنگر و  ــه س ــار ب ــاغ و به ــی و آوردن ب ــاه صحرای گی

ــدل از  ــاران یک ــراق ی ــک در ف ــنت اش ــوله و ریخ س

دیگــر آداب عیــد نــوروز در میــان رزمنــدگان در 

ــود. هشــت ســال دفــاع مقــدس ب

- پاتوق تون کجاست؟

- مسجِد... خیابان...

رسول الله فرمودند: پاتوق مومن، مسجده.
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وسائل الشيعه، ج3، ص509
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قرآن جادوی سیاه
ــم؛  ــه ات را ه ــردی، خان ــه ک ــینت را بیم ــرم ماش گی

بیمــه آتش ســوزی و بدنــه و هرچــه کــه فکــرش را 

بکنــی. خیــال می کنــی خیالــت راحــت می شــود؟ 

ببخشــید؛ بیمــه جادوگــری هــم داریــم؟ تاریکــی چــه؟ 

ــادت؟ ــه حس ــا بیم ی

اگــر کســی ماشــینت را جــادو کــرد، طوری کــه بدون 

هیــچ مشــکل ظاهــری، از کار افتــاد؛ یــا حســودی، تــو 

ــتی  ــوردی و نتوانس ــن خ ــه زمی ــم زد ک ــوری چش را ط

ــه  ــت؟ چ ــخگویت اس ــه پاس ــا بیم ــی، آی رسبلندکن

و  جن گیرهــا  رساغ  بــه  بکنــی؟  می خواهــی 

رمال هــا مــی روی؟ یــا مثــل خرافاتی هــا نعــل 

اســب آویــزان می کنــی و خــون حیــوان را 

بــه ماشــینت می مالــی؟ قبــول داری کــه 

این هــا بی راهــه اســت؟

بی راهــه،  هــزاران  ایــن  جــای  بــه 

ــا و شــاه راه را پیــدا کــن، کمــی فکــر  بی

کــن؛ کمــی مترکــز! چــه کســی این هــا را 

خلــق کــرده اســت؟ از ماشــین گرفتــه تــا 

جادوگــر و جن گیــر؟ هــر کســی هســت- 

کــه مــن و تــو خــوب می شناســیمش- مطمئنــا 

از دیگــران آشــناتر اســت بــه خیرهــا و رشهایــش. 

ــه  ــی دو جنب ــه از یک ــرض ک ــه ف ــول داری؟ ب قب

بیمــه کــردی خــودت را ؛ باقــی را چــه؟ جــز او 

کــه خالــق همــه اســت، پناه گاهــی داری؟ پــس 

خاضعانــه بــه او پنــاه بــرب.

حيِم ْحمِنالّرَ ِهالّرَ ِبْسِمالّلَ 

ِق)1(
َ

َفل
ْ
ال ُعوُذِبَرّبِ

َ
ُقْلأ 

َق)2(
َ
ماَخل ِمْنَشّرِ 

غاِسٍقِإذاَوَقَب)3( َوِمْنَشّرِ 

ُعَقِد)4( 
ْ
اثاِتفِيال

َ
ّف الّنَ َوِمْنَشّرِ 

حاِسٍدِإذاَحَسَد)5( َوِمْنَشّرِ
کــن.  فکــر  دیگــر  کمــی  راســتی 

ــرای  ــط ب ــردن فق ــاه ب ــن پن ــا ای آی

و  جادوگری هــا  و  تاریکی هــا 

ــین و  ــا ماش ــت؟ ی ــودان اس حس

ــرد؟ و  ــم در برمی گی ــه را ه خان

حتــی همــه چیــز را؟ انــگار همــه 

ــته  ــی داش ــد رشهای ــز می توان چی

ــز  ــم ج ــزی نداری ــا گری ــد و م باش

ایــن کــه به خالــق آن هــا پنــاه بربیم.

خدایللا ایامن مللان را آن قللدر قللوی کللن 

کلله در هملله چیللز بزرگ تریللن پنللاه گاه را 

تللو ببینیللم و بللا متللام وجللود بلله تللو پنللاه 

بربیللم...

یادداشت

همـه پیچیدگی های تربیتی، بـرای تربیت دینی اسـت. 

اصـال تربیـت غیـر دینـی هیـچ پیچیدگی نـدارد. بسـیار 

سـاده و بسـیط اسـت و فقـط بـا ظاهـری مرمـوز خود 

را تزییـن می کنـد. منونـه اش همیـن چهارشنبه سـوری ها 

و چهارشنبه سـوزی ها! انلگار تربیلت غیلر دینلی فقلط 

می خواهلد تلو را غافلل کنلد. چلون کله می دانلد اگلر 

غافلل شلوی دیگلر بله هیلچ دردی منی خلوری. او تلو 

را غافلل می خواهلد؛ غافلل ازخلود و خلدای خلود. املا 

تلو را در کلوره  تربیلت دینلی 

آدم سلازی،  کلوره  می انلدازد، 

کلوره ای کله همله ناخالصی هلا 

می کنلد... ذوب  را 

نـوع کار تربیتـی غربالگـری 

اسـت. حـاال یـا بـا اَلَـک کـردن انسـان ها آن هـا را غربال 

بیـن  از  انسان سـازی، بدی هـا را  یـا در کـوره  می کنـد 

می بـرد. امـا مشـکل ایـن اسـت کـه تربیـت دینـی ایـن 

کار را بـه خـودی خـود انجـام منی دهـد و تنهـا هـرش 

ایـن اسـت کـه از تـو بخواهـد چنیـن کنـی. چلرا کله 

تربیلت دینلی همیشله بلا »اختیلار« تلو کار دارد. او 

می خواهلد کله تلو »آزادانله« خلود را از اَللک بگذرانی 

و در کلوره بینلدازی. بلرای همیلن بله تلو می گویلد که 

ماننلد کاسلبی کله هلر شلب دخلل خلود را حسلاب و 

کتلاب می کنلد، هلر شلب و هلر لحظله به »محاسلبه« 

خلود بپلردازی، زیلرا هلر کله خلود را محاسلبه کنلد، به 
می رسلد.1  سلعادت 

فرق تو با کاسلب 

ایلن اسلت کله او در 

را  پلول  چرتکله خلود، 

پاییلن می انلدازد  بلاال و 

رادر  خلودت  بایلد  تلو  و 

چرتکله بینلدازی. آن وقلت- 

رضلا  املام  فرمایلش  طبلق 

علیه السلالم- وقتی از خودت 

خوبلی دیلدی، خلدا را شلکر کنلی و از توفیقلی کله 

یافتله ای شلادمان گلردی؛ و اگلر بلدی دیدی، اسلتغفار 

کنلی و درصلدد جلربان برآیلی.2  اگـر ایـن گونه خـود را 

محاسـبه کـردی، بایـد هـر روز خوبی هایـت بیشـر و 

بدی هایـت کمر شـده باشـد. آن وقت دیگـر دو روز تو 

یکسـان نیسـت و مشـمول روایـت »مـن اسـتوى یوماه 

فهـو مغبـون«3  منی شـوی.

ایلن تربیلت دینلِی روزانله وقتلی به سلال می رسلد، 

جدی تلر می شلود. بلاز هلم مثلل 

آن کاسلبی کله وقتلی به رس سلال 

می رسلد، ملدام دخلل و خرجلش 

حسلاب  و  می کنلد  محاسلبه  را 

دفلری اش را می بنلدد. انلگار کله 

دنیلا  ایلن  از  رخلت  می خواهلد 

بربنلدد! او می دانلد کله بلرای ورود بله سلال جدیلد 

باید حسلابش پاِک پاِک پاک باشلد. راسـتی شـاید سـال 

خمسـی هـم بـرای همیـن اسـت؛ بـرای همین کـه مال 

و امـوال انسـان پـاِک پـاِک پاک انسـان شـود. و ای کاش 

می شـد کاری کـرد کـه روح انسـان هـم رس سـال پـاِک 

پـاِک پاک شـود!

ایـن روش تربیـت دینی اسـت و آن هم روش تربیت 

دینی. غیر 

_________________
1.  غرر الحكم، ح 7887

2. تحف العقول، ص 445
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پیامرب اعظـم )صلی الله علیه وآله(: 

یكسـان  روزش  دو  كـى  اگـر 

زیـان  و  غـن  گرفتـار  باشـد، 

اسـت.

اِلَحاِت واالَصّ
ُ

ِذیَنآَمُنواَوَعِمل
َّ
َوال

اِلِحیَن ُهْمفِیالَصّ َنّ
َ
ُنْدِخل

َ
ل

یعنـی اگـر بـه رشوط قسـمت اول آیـه یعنـی )آمنـوا(
آیـه  دقیـق عمـل شـود قسـمت دوم  )عملواالصالحـات( 
یعنی)لندخلهـم فی الصاحین( تحقـق می پذیرد این تحقق 
شـامل درجاتی اسـت کـه به برخـی از آنهـا اشـاره می کنیم: 
بـرای مثـال از القـاب امـام زمـان )عـج( »اباصالـح« پـدر 

صالـح اسـت به ایـن معنی که اگر دخـول در صالحان انجام 
گیـرد امـام زمان ولی ورسپرسـت شـخص می شـود.

یـا ایـن کـه در سـالم دادن منـاز می گوییـم »السـالم علینا 
وعلـی عباداللـه اللصالحین« به این معنا کـه اگر دخول فی 
الصالحیـن انجـام گیـرد امـام زمان)عج( ومتام مسـلانان در 

هـر منازشـان بـه فرد صالـح سـالم می دهدند.
و سـاده تریـن راه دخـول در زمـره صالحان به بیـان اولیا 

خـدا انجـام واجبـات و ترک محرمات میباشـد. انشـا الله

نکته ها و پیام های آیات

تربیت های آخر سالی
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تصاویری که مایلید با هم سنگران تان به اشراک بگذارید برای ما ارسال کنید:در قاب صتویر
sangar.shohada@chmail.ir

تصاویری که برای این شامره به دست ما رسیده...

فرق تو با کاسب این است 
که او در چرتکه خود، پول 
را باال و پایین می اندازد و 
تو باید خودت رادر چرتکه 

بیندازی. 

persiangraphic.com

persiangraphic.com

اشاره: این بخش به همت بچه های مسجد المهدی عجل اهلل تعالی فرجه راه اندازی شده و قراره در هر شماره 
میهمان نکته ها و پیام های یکی از آیات کریمه قرآن باشیم. این هفته سوره مبارکه عنکبوت آیه 9:

 حضـور بچه های مسـجد ابـوذر در راهپیایی 22 بهمن 
و برپایـی ایسـتگاه صلواتـی در شـب 22بهمـن در انتهـای 

45مری گلشـهر

اکـران فیلـم جشـنواره مردمی عار 
در دهـه فجـر در مسـجد ابوذر 

 برگـزاری یادواره شـهدای فاز4مهرشـهر در 
مسـجد جامع پیامـرب اعظم صلـی اللـه علیـه و آله و سـلم 
بـا حضـور خانـواده معظـم شـهدا و مـردم 
شـهید پرور منطقه . این مراسم با سخرانی 
حجـت  االسـالم تویرسکانـی و مداحی سـید 
بـرادر  گویـی  خاطـره  و  میردامـاد  مهـدی 

شـهید حسـن طهرانـی مقـدم  برگزار شـد.

 امتیازبنـدی اعضـای کـودک و نوجـوان مسـجد ابـوذر بـه خاطـر حضـور در حلقـه هـای صالحیـن و 
کالس هـای قـرآن و دیگـر برنامـه هـا، کـه بـه ایـن عزیـزان در دهـه فجـر 92/11/19 جوایـز اهـدا شـد.


