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یادیاران

ایام ویژه

اصفهـان بودیم. رفتیم جلسـه اخالق آیت اهلل میردامادی در مسـجد عبدالغفور. محمد 
ارادت خاصـی بـه ایشـان داشـت. همیشـه بـه جلسـات ایشـان می رفت. ایشـان در 
ضمـن صحبت هـا از اوصـاف یـاران پیامبـر گفـت: »کسـانی کـه روزهـا روزه 

می گرفتنـد و شـب ها را بـه عبـادت می پرداختنـد.«

محمـد بعد از جلسـه گفت: »بیا باهم شـروع کنیم!« گفتم: »چـی رو؟« گفت: »اینکه 
تـا وقتـی  می توانیـم شـب ها رو عبادت کنیـم و روزهـا را روزه بگیریـم!« گفتم: »مگه 
میشـه؟!« امـا بعـد تصمیم گرفتیـم که انجام دهیـم. هفته بعـد دوباره محمـد را دیدم. 

باهـم در مـورد همـان قضیه صحبـت کردیم. گفـت: »اولش 
سـخت بـود، امـا اآلن عادی شـده. شـب ها قـرآن و 
دعـا و نمـاز و... بعـد از سـحری و نمـاز صبـح هم 
اسـتراحت می کنـم.« کارهـای محمـد عجیب بـود. هر 

کاری کـه بـرای تهذیـب نفـس الزم بود انجـام می داد.

شـهدا تهذیب نفس را جـدی می گرفتند. مـا هم باید 
آن را جدی بگیریم و برایش برنامه داشـته باشـیم!

مـال مسـلم قبـل از انقالب همگام با دانشـجویان و قشـرهای مختلـف با حکومت 
پهلـوی مبـارزه می کـرد. بعـد از انقـالب نیـز به همـراه تعـدادی از جوانـان کمیته 
انقـالب اسـالمی سـنندج را پیگیـری کـرد؛ امـا کار او بـه اینجـا ختم نشـده و در 
صداوسـیمای مرکـز کردسـتان نیـز بـه تفسـیر قرآن و ارشـاد مـردم مشـغول بود. 
وقتـی گروهك هـا و افـراد ضدانقالب در منطقه کردسـتان دسـت به آشـوب 
و فتنه گـری زدنـد، مال مسـلم و پدرش به مقابله با آنان برخاسـتند و دسیسـه 
آنـان را برای ایجـاد تفرقه میان مسـلمانان و برهم زدن وحـدت ملی کم رنگ 

سـاختند. منافقـان کـه تحمل سـخنان منطقی 
و مسـتدل مسـلم جاللـی زاده و پـدرش را 
نداشـتند بـه فکـر شـهادت آن هـا افتادنـد. 
سـرانجام مـال مسـلم و پـدرش زمانـی 
که مسـجد راهـی خانه بودنـد، به خانه 

نرسـیده و به بهشـت رفتند.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم تیر   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 

شهدای وحدت

اجوبةاالستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش استفتائات جدید اولیای عقد

19 تیر، شهادت روحانی مبارز اهل تسنن »مالعلی جاللی زاده و پسرش، مسلم« توسط منافقین )1360 ش(

منبع: کتاب یا زهرا، ص 87
شهید محمدرضا تورجی زاده

احکام
خانواده ها به ازدواج رضایت داده اند، اما خانواده دخترخانم با ازدواج موقت تا زمان عروسی 

مخالفت دارند و می گویند تا آن زمان با هم دوست باشید!

با توجه به این که پدر دخترخانم با اصل ازدواج موافق هستند، 
برای صیغه موقت نیازی به اذن جدید نیست، بنابراین برای 

mپرهیز از گناه می توانند خودشان صیغه موقت بخوانند. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

قاً ِفی الَْقْوِل َو الِْفْعلِ  الَُم َعلَْیَك یَا َصاِدقاً ُمَصدَّ السَّ

درود بر تو ای صادق مصدق 
در گفتار و کردار

فراز باال، قسمتی از دعای روز سه شنبه 
است که امام صادق را با صفت 

صداقت در گفتار و کردار توصیف می کند. 
صداقت در گفتار سخت است. کسی که 
صادق در گفتار است با ایمان و اعتماد به 
خدا سخن راست و حق را می گوید بدون 
اینکه از کسی بترسد؛ اما صداقت در عمل 
سخت تر است. کسی که در گفتار سخن 
حقی را برای خدا می گوید، باید در مقام 
عمل هم آن را صادقانه برای خدا انجام 
دهد. البته اگر کسی زبان راست گویی 

داشته باشد این راست گویی در کالم به 
صداقت و پاکی در عمل می انجامد. امام 

صادق  می فرمایند:

من صدق لسانه زکی عمله

کسـی کـه زبـان راسـت گویی داشـته 
باشـد عملـش پـاک می شـود.1

1( میزان الحکمه، ج 5، ص 286
قسمتی از زیارت روز سه شنبه، مفاتیح الجنان

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. 

صیغه ای برای پرهیز از معصیت

کشـور مـا دچار بحـران شـدید کمبود 
آب اسـت. آن وقـت مصـرف سـرانه آب در 
همیـن کشـور، چند برابـر کشـورهای پرآب 
جهـان اسـت! از آن طـرف طبیعت هـم با ما 
سـر ناسـازگاری گذاشـته و هر سـال بارانش 
کمتـر می شـود. با ایـن اوصـاف، حفظ منابع 
آبـی بـرای ما اهمیـت فوق العـاده ای دارد. 
اما ظاهـراً این منابع در بخش کشـاورزی، 
سـوراخ بسـیار بزرگی دارد کـه باید برای 

آن تدبیـر کرد.

کل مصـارف خانگـی و صنعتی آب 
کشـور کمتـر از 8 درصـد اسـت و باالی 
92 درصـد آب شـیرین کشـور در بخش 
از  بیـش  می شـود!  مصـرف  کشـاورزی 
80 درصـد اتـاف منابـع آب، بـه دلیـل عدم 
اسـتفاده از فن آوری هـای پیشـرفته آبیاری در 
ایـن بخـش بـه هـدر مـی رود! پـس اهمیت 
درسـت مصـرف کـردن آب در کشـاورزی، 

چنـد برابر اسـت.

عـاوه بر اصـاح روش آبیاری، کنترل 
جـدی بـر نحـوه مصـرف آب، جلوگیـری 
از حفـر چاه هـای غیرمجـاز و تغییـر الگـوی 
ایـن سـوراخ جـدی  ترمیـم  بـرای  کشـت 

ضـروری منابـع آبـی کامـًا 
. ست ا

اقتصاد مقاومیت

نارضایتی های این روزهای مردم از وضعیت دالر و سکه و اعتراض های 
بیش و کم خیابانی موجب شده که هر شعاری شنیده شود. شاید اگر شبهه 
»نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران« را درست جواب داده بودیم، امروز 

نمی شنیدیم که بگویند: »سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن!«

اوالً آن ها که این را می گویند، خیال می کنند اگر سوریه را رها کنیم، 
میلیاردها دالر پول در مملکت جاری می شود. این خیال خامی است، چون 

چند صباح دیگر باید دو چندانش را در داخل کشور هزینه می کردیم.

ثانیاً همه مان می دانیم که انرژی دولت و دست اندرکاران رفاه مردم در 
این پنج ساله صرف مذاکره با ابرقدرت ها شده که اتفاقاً همین ها هم طالبش 
بوده اند. چرا این ها که درد اقتصادی دارند، نمی گویند برجام و مذاکره را 

رها کن و به فکر کار و اشتغال مردم باش؟

فهمیده اند  هم  دیرباورترین هایمان  دیگر  مذاکره،  این همه  از  بعد  ثالثاً 
جز مقاومت راهی در مقابل زورگویان نداریم. چرا به فکر کسی نمی رسد 

همین  بخواهد  که 
تجربه نظامی را در 
بخش اقتصادی هم 

تکرار کنیم؟

گروه  این  انگار 
حل  راه  دنبال  همیشه 

غلط هستند!

روزها روزه، شب ها عبادت
صداقت در گفتار و کردار

کشاورزی،
 سوراخ منابع آبی!

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی 190  | هفته سوم تیر  1397 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن!



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

حقیقت امر این است که در مسئله پوشش و به اصطالح عصر اخیر، 
حجاب، سخن در این است که آیا زن پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ 
روح سخن این است که آیا زن و تمتعات مرد از زن باید رایگان باشد؟ آیا 
مرد باید حق داشته باشد که از هر زنی در هر محفلی حداکثر تمتعات را به استثناء 

زنا ببرد یا نه؟ 

اسالم که به روح مسائل می نگرد جواب می دهد: خیر، مردان فقط در 
محیط خانوادگی و در کادر قانون ازدواج و همراه با یک سلسله تعهدات سنگین 
می توانند از زنان به عنوان همسران قانونی کام جویی کنند، اما در محیط اجتماع 
استفاده از زنان بیگانه ممنوع است و زنان نیز از اینکه مردان را در خارج از کانون 

خانوادگی کامیاب سازند، به هر صورت و 
پس  می باشند...  ممنوع  شکل  هر  به 

روح مسئله، محدودیت کامیابی ها 
به محیط خانوادگی و همسران 
بودن  آزاد  نه  است،  مشروع 
کامیابی ها و کشیده شدن آن ها به 

محیط اجتماع.

حجاب مایه  تشـخص و آزادی زن اسـت؛ برخـالف تبلیغات ابلهانه 
و ظاهربینانـه مادی گرایـان، مایـه اسـارت زن نیسـت. زن بـا برداشـتن 
حجاب هـای خـود، بـا عریـان کـردن آن چیـزی کـه خـدای متعال 
و طبیعـت پنهـان بـودن آن را از او خواسـته، خـودش را کوچـك 

می کنـد، خـودش را سـبک می کنـد، 
می کنـد.  کـم ارزش  را  خـودش 

حجـاب وقـار اسـت، متانـت 
زن  ارزش گـذاری  اسـت، 
اسـت، سنگین شـدن کفه  
آبـرو و احتـرام اوسـت؛ 
قـدر  بایـد خیلـی  را  ایـن 
دانسـت و از اسـالم باید به 

خاطر مسـئله حجاب تشـکر 
کـرد؛ ایـن جـزء نعمت های 

اسـت. الهی 

در قاب صتویر

حجاب یعنی تشخص و آزادی زن

 )امام خامنه ای، 1391/02/23(

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
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت آیـــت اهلل »محمدمهـــدی ربانـــی املشـــی« عضـــو فقهـــای 
ـــوژه همـــدان،  ـــگاه هوایـــی شـــهید ن ـــكا در پای ـــای امری شـــورای نگهبـــان، كشـــف توطئـــه كودت
ـــت  ـــوان، درگذش ـــودک و نوج ـــتان های ك ـــنده داس ـــزدی نویس ـــدی آذر ی ـــت مه درگذش
ـــع  ـــو مجم ـــور و عض ـــی كش ـــوان عال ـــابق دی ـــس س ـــی، رئی ـــدی گیالن ـــت اهلل محمدمه آی
ـــم  ـــوای شش ـــادق پیش ـــر ص ـــام جعف ـــرت ام ـــهادت حض ـــام، ش ـــت نظ ـــخیص مصلح تش
ـــام  ـــران، قی ـــرف ته ـــرای تص ـــروطه طلبان ب ـــان و مش ـــی آزادی خواه ـــه تاریخ ـــیعیان، حمل ش

خونیـــن مســـجد گوهرشـــاد مشـــهد علیـــه كشـــف 
ـــت.  ـــه اس ـــاب، قرارگرفت ـــاف و حج ـــاب - روز عف حج

آن قـدر کـه ایـن حقوق بشـری ها و سـند 
۲030 هـا بـرای ازدواج دوران کودکـی دل 
می سـوزانند، اسـالم دغدغـه نـدارد. ایـن 
را اوالً بدانیـد! ثانیـاً هـم کودکـی در نـگاه 
اسـالمی و غیـر اسـالمی خیلی فـرق دارد. 
آن ها رسـماً زیر 18 سـال و اسـالم انسـان قبل 
از سـن بلوغ را کودکی می داننـد. تفاوتش این 
اسـت کـه در نـگاه ایـن افـراد بین سـن بلوغ 
و ازدواج دخترهـا حداقل 9 سـال و پسـران ۴ 
سـال اختالف می افتد و این یعنی آماده سـازی 

جامعـه بـرای فسـاد در این سـال ها!

بـا ایـن نـگاه اسـت کـه اسـالم ازدواج 
کـودکان را حـرام و غیرقانونـی نمی دانـد، 
ولـی عوارضـش را گوش زد می کنـد. مثاًل 
از امـام صـادق یـا امام کاظم پرسـیدند: ما 
پسـران و دختـران خـود را در کودکـی بـا هم 

تزویـج می  کنیـم. حضـرت فرمـود:

ُجوا َو ُهْم ِصَغاٌر لَْم یَكَاُدوا أَْن یَأْتَلُِفوا  إَِذا ُزوِّ

اگـر در کودکـی بـه زوجیت هـم درآیند، 
نزدیـك نیسـت که با هم انـس و الفت پیدا 

کننـد. )کم تـر با هـم مأنوس می شـوند.(

کاریکاتور این هفته:

تداوم جنایات 
عربستان در یمن
در هیاهوی جام 
جهانی

آیـات انفسـی و آفاقـی را یادتـان هسـت؟ 
همـان نشـانه هایی که یا در خودمان هسـتند یا 
در نظـام کیهانی آسـمان و زمین کـه می توانند 
ما را به خدا برسـانند. ما این نشـانه ها را دست 
کـم می گیریم و اهمیت نمی دهیم. غیـر از این 
دو، بایـد بـه نظـام زوجیت هم که شـاید جزء 

آیات انفسـی باشـد توجه ویژه بکنیم.

اگـر این گونـه شـد، آن وقـت »اهل فـرار« 
می شـویم؛ فـرار از همـه چیـز بـه سـوی 

خـدای همـه چیز:

ـامَء بََنْیناها ِبأَیٍْد َو إِنَّا لَُموِسـُعوَن )47( َو  َو السَّ

اْلَْرَض َفَرْشـناها َفِنْعَم الاْمِهُدوَن )48( 

َو ِمـْن کُلِّ َشـیْ ٍء َخلَْقنا َزْوَجْیـِن لََعلَّکُْم تََذکَُّروَن )49(

وا إِلَـی اللَِّه إِنِّی لَکُْم ِمْنـُه نَذیٌر ُمبیٌن )50( َفِفـرُّ

مـا آسـمان را بـا قدرتـی ]وصف ناپذیـر[ 
بنـا کردیـم و قطعاً مـا را قدرتی گسـترده 
اسـت. )47( و زمیـن را گسـتراندیم و مـا 
از  خـوب گسـتراننده ای هسـتیم. )48( و 
هـر چیـزی دو صنـف آفریدیم، باشـد که 
شـما دریابیـد ]که خـدا منزه اسـت.[ )49( 

]پـس با ایـن همه 
دالیل روشـن[، با 
به سـوی  شـتاب 
حرکـت  خـدا 
کنید، همانا من از 
جانـب او پیامبری 
م  ردهنده ا هشـدا

 )50(

در محضر اهل یبت
چگونه اهل فرار شویم؟
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منبع: منبرک
آیت اهلل علی صفائی حائری

مفت خور کسی است که مشغول
 انجام تکلیف نباشد

    مسجد نمـا را در
     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

ازدواج کودکان؛ ظلم یا محبت؟
خانواده مقاومتی ) 49 (

کتاب مسئله حجاب، ص 75 و 76

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 10۴

اشـکال  برخـی  اسـت،  مرسـوم  چنان کـه 
یـدی  کار  طلبه هـا  چـرا  کـه  می گیرنـد 
کار  علـی   حال آنکـه  و  نمی کننـد 
می کـرد؟ یـادم نیسـت کـه کسـی همیـن 

مطالـب را بـه صورت پرسـش مطـرح کرد یا 
خـود ایشـان فرمـود:

»علـی  کـه روی زمیـن کار می کـرد، به 
ایـن خاطـر بـود کـه او را از کار کـردن روی 

اسـتعدادها محـروم کرده بودند، وگرنـه هرگز آدم هـا را رها نمی کرد.«

یکـی از بـرادران طلبـه کـه گویـا دل آزردگی زیـادی از برخـورد برخی 
بی انصاف هـا داشـت پرسـید: »راسـتی بـه نظـر شـما مفت خور کیسـت؟« 
فرمـود: »مفت خور کسـی اسـت که مشـغول انجام تکلیف نباشـد. اگر 
پزشـکی بتوانـد پزشـک تربیـت کند، ولـی تعلیـم را رها کـرده و مطب باز 

کنـد کـه خـود را تأمیـن مالی کند، بر مسـند وظیفه ننشسـته اسـت.«

  ذاریات، 47 تا 50


