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دیداری تازه با قرآن

سرمقاله

شش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

تقدیمبهاهلتفرقه!

مالمخلوطبهحرام

مرادماازوحدت،عدمتنازعاست

بایدمعارفاسالمراباتماموجودشناخت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

جـواد اعتقـاد داشـت کـه بایـد از مسـلمانی شناسـنامه ای، خارج شـد و 
معـارف اسـام را بـا تمـام وجود شـناخت. او ایـن مرحلـه را خیلی بـا صبر و 

حوصلـه طی کـرد... 
فصـل  سـر  در  بزنیـم،  ورق  را  جـواد  یادداشـت های  وقتـی 

می بینیـم: دائـم  طـور  بـه  را  آیـه  یـک  صحبت هایـش 
 »یا ایها االنسـان انک کادح الـی ربک کدحا فماقیه«؛ 
ای انسـان! تـو بـا تـاش و رنـج بـه سـوی پـرودگارت 

مـی روی و او را ماقـات خواهـی کرد.

در چنیـن روزهایـی اتفـاق ناگـواری بـه وقوع پیوسـت. ارتش نیجریـه با حمله 
بـه حسـینیه بقیـه اهلل و منزل شـیخ زکزاکی، پسـرش را به همراه صدها تـن دیگر از 
شـیعیان به شـهادت رسـاند و ایـن روحانـی عالی قـدر را که شـخصیت فرامذهبی 
داشـت، مجـروح و دسـتگیر کردنـد و بـه طـرز فجیعی مورد شـکنجه قـرار دادند. 
شـیخ سـه فرزنـد دیگر خـود را نیـز در راهپیمایـی روز قدس سـال قبلـش تقدیم 

بود.  کرده  اسـام 
ایـن کشـتار بی رحمانـه در کشـور نفت خیـز نیجریـه بـا نقشـه ها و دالیـل واهی 
عملـی شـد کـه اصلی ترین آن تـاش هـواداران جنبش اسـامی نیجریه بـرای ترور 
رئیـس سـتاد ارتـش نیجریـه در منطقـه زاریـا اعـام شـد کـه ایـن ادعا توسـط این 

جنبش رد شـد.
ایـن شـیخ عزیـز یکـی از فرزنـدان تربیت یافتـه امـام 
بزرگـوار اسـت که پـای درس انقاب اسـامی نشسـت و 
بـا نفس مسـیحایی خـود در طول 30 سـال، 12 
میلیون نیجریایی را شـیعه کرد و چنین حماسه ای 

خلق کـرد و چنیـن مصیبت ها کشـید.
و به راستی که انقابی و فرزند امام باید این گونه باشد...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  چهارم آذر  1395

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 

فرزند امام باید این گونه باشد

توضیح المسائل امام، مسئله 1813

حمله ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان زاریا و منزل شیخ ابراهیم زکزاکی )1394(

احکام

قسمتی از اموالش با مال حرام طوری مخلوط شده که نه 
صاحب مال حرام معلوم است و نه میزان مال.

در این صورت باید خمس تمام آن مال را بدهد تا بقیه مال حال شود.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 39   
1 3 9 5 سال 

هفته  39
1 3 9 5 سال 

ده جور غذای رنگارنگ، باغ تاالر باالی 
شهر، گروه موسیقی زنده، آخرین مدل پورشه 
برای ماشین عروس و هزار برنامه مسخره دیگر 
فقط برای یک شب؛ شبی که عروس و داماد 
باید چشم همگان را از حدقه در بیاورند تا 
از  عروسی شان  که  بفهمانند  همه  به  را  این 
دیگران خیلی بهتر است و خوش بختی شان)!( 
را به رخ دنیا بکشند. اسمش را هم می گذارند 
عروسی آبرومند! آن وقت برای به دست آوردن 
این آبرو، تا کمر زیر بار قرض می روند. انگار 
آبرو به مال دنیاست و هر که بیش تر وانمود کند 

که دست و دل باز است، او آبرومندتر است! 
برای ازدواج سفارش شده ولیمه ای داده شود. 
ولیمه دادن هم یعنی تعدادی مهمان دعوت کنی 
و مختصری غذا برای شان تدارک ببینی. اما شکل 
و شمایل عروسی های امروز اصالً به »ولیمه دادن«، 
نمی ماند. اقتصاد مقاومتی یعنی در برابر این سنت های 
جاهلی مقاومت کنیم و نگذاریم سرمایه های خود و 
جامعه مان به پای خوش گذرانی های بی جهت بر باد 

رود. 

عروسی به سبک انتظار مردم از قاضی القضات
اقتصاد مقاومتی

در مسری هبشت

امام روح اهلل می گفت اسام همه اش 
سیاست است. یکی از تشکیاتی ترین و 
سیاسی ترین مظاهر جامعه اسامی، نمازِ 
جمعه آخر هر هفته است. نماز جمعه دو 
رکعت است که به جای نماز ظهر اقامه 
می شود و دو قنوت مستحبی دارد، یکی 
در رکعت اول، قبل از رکوع و دیگری در 

رکعت دوم، پس از رکوع.
خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، 
قبل از نماز، واجب است. خطیب نماز 
و  پند ها  بیان  به  اول  خطبه  در  جمعه 
نصیحت های کلی دینی پرداخته و در 
خطبه دوم به بیان مسائل سیاسی و روز 

جامعه خواهد پرداخت. 
راستی می دانید که تنها نماز جماعت 

واجب، نماز جمعه است؟

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. 

  احمدی     سالم و خداقوت
چرا فقط به مسجد فکر میکنید. به این فکر هم 
باشید که کاری کنیم که پای کارمندان به نمازخانه 
باز بشه بیان نماز بخونن  چرا که نماز انسان رو از 

گناه باز میداره نماز که خوند رشوه نمی گیره ...

مال مخلوط به حرام

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

این روزها آن قدر دعوا و جنجال در رسانه ها شنیده  و دیده ایم 
گویا  هستند،  ناراضی  خیلی  مسئوالن  می گفت:  به شوخی  یکی  که 

عمل کرد مردم بد بوده است!
واقعیتش این است که مردم گیج شده اند و نمی توانند این همه 
دعوا را تحمل کنند. اطاعات ناقص و گاه غلط، و عمل کرد مغرضانه 
بعضی مطبوعات و رسانه ها هم به این مسئله دامن می زند و بدتر از همه 

حرف های خود مسئوالن است که مزید بر علت شده است.
اما  البته این مسائل بی سابقه نیست و قبًا هم بین ر ؤسا بوده، 
شاید اولین بار است که کار به رئیس قوه قضائیه کشیده می شود. به 
هر حال جایگاه این قوه با بقیه متفاوت است، چرا که شأن قضاوت از 
جمله وظایف اصلی پیامبر و جانشین اوست و عمل کرد او مستقیماً به 

نام دین نوشته می شود.
ما در مقام تشخیص مقصر نیستیم اما این قدر 
برای  عمل کرد قوه قضائیه  می دانیم که 

م  د و خیلی  مر نیست  روشن  خیلی 
جریـان هـای  انتقادهـای  از 
همین  به  سیاسی،  مختلف 
حل  کلید  گویا  برمی گردد. 
قوه  خود  دست  مشکات 
باید  و  است  قضائیه 

منتظر اصاح بود. 

باید معارف اسالم را با تمام وجود شناخت
نمازی از جنس سیاست و عبادت

راوی: سرکار خانم فاطمه تندگویان، خواهر شهید
منبع: سایت باشگاه خبرنگاران جوان



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
               الگوی ازدواج

به مناسبت سال روز ازدواج پیامبر اعظم و حضرت خدیجه

خدیجه مالی را در اختیار پیامبر گذاشت 
پیامبر  که  آن  از  کند. پس  تجارت  آن  با  تا 
ماجراهایی  و  داد  نشان  را  الزم  شایستگی 
پیامبر  به  واسطه ای  با  خدیجه  گذشت، 
واسطه  به  من!  »عموزاده  کرد:  عرض 
خویشاوندی که میان من و تو وجود دارد، 
قوم خود  نزد  در  که  احترامی  و  و عظمت 
داری، و امانت و خوی نیکو و راستگویی 
تو  به  می خواهم صریحًا  تو هست،  در  که 

بگویم که مایلم به همسری تو درآیم «1

این کاری که حضرت خدیجه کرد و 
پیامبر تاییدش نمود، نه تنها استثنا نیست، 
ازدواج  برای  خوبی  الگوی  می تواند  که 
اسامی باشد. البته این به معنی خواستگاری 
کردن زن از مرد نیست، بلکه معنی اش این 
انتخاب می کند و بعد،  است که زن مرد را 
کاش  کرد.  خواهد  خواستگاری  او  از  مرد 
که  بشناسیم  بهتر  را  خدیجه  حضرت 

پیامبر درباره اش فرمود:

بُْتْم َو آَمَنْت ِبی إِْذ كََفرْتُم2 َقْتِنی إِْذ كَذَّ َصدَّ

مرا  :خدیجـه   اعظـم  پیامبر 
تصدیق کرد، زمانی که شما مرا 
ایمان  به من  تکذیب کردید. و 
آورد، زمانی که شما به من کافر 

بودید.

مراد ما از وحدت، عدم تنازع است

عجــب آدم عجیــب و غریبــی اســت. آن قــدر فدایــی دارد کــه الت های 
ــه محــل از او  ــش خــم و راســت می شــوند. هم ــی برای ــم خیل ــه ه محل
ــرای  ــه باشــد، ب ــرای بقی ــه آدم ب ــد. خــودش می گفــت ک حســاب می برن
ــان  ــی هم ــوند؛ حت ــش می ش ــه برای ــع هم ــم به موق ــه ه ــد، بقی ــدا باش خ

الت هــا.
البتــه بــه کارهایــش هم کــه دقــت بکنــی، می بینــی خیلــی کار 
خاصــی نمی کنــد! فقــط بــا همــه خــوب برخــورد می کنــد و کمــی 
ــه  ــا ک ــی وقت ه ــت. گاه ــوخ طبع اس ــار و ش ــی خوش رفت ــم خیل ه
مدتــی او را نبینیــم، دل مــان برایــش تنــگ می شــود. انــگار کــه دل هــا را 

تســخیر کــرده.
امام جماعت مســجد محل را می گویم.

حضـرت عسـکری در همان شـهر سـامرا، که در واقـع مثل یک 
پـادگان بود توانسـته بودنـد با یک شـبکه عظیم تبلیغاتـی و تعلیماتی 
ایـن همـه ارتباطات را با سرتاسـر دنیای اسـام تنظیم کننـد. فقط این 
نبـود که مسـائل نمـاز و روزه یا طهارت و نجاسـات را جـواب بدهند؛ در 
موضـع »امـام« بـا همان معنای اسـامِی خـودش  قـرار می گرفتند و با 

مـردم حـرف می زدند.1
ایـن انسـان بـزرگ، ایـن شـخصیت باشـکوه، 
وقتی به شـهادت رسـید، فقط بیسـت و هشت 
سـال داشـت. در تاریـخ پرافتخـار شـیعه، این 
نمونه هـا را کـم نداریم. پـدر امام زمـان عزیز 
مـا با آن همـه فضیلت، با آن همـه مقامات، 
بـا آن همـه کرامات، وقتی با سـم و جنایت 
دشـمنان از دنیا رفت، فقط بیسـت و هشت 
سـال داشـت؛ این می شـود الگـو؛ جوان 
احسـاس می کنـد یـک نمونـه  عالـی در 

مقابل چشـم دارد.2

رفتار در خانه
ــود. همســر ایشــان در  ــه منشــاء خیــر و برکــت ب وی در محیــط خان
ایــن بــاره می گویــد: »در امــور زندگــی بــه مــن اختیــار تــام داده بودنــد. 
ــرادی  ــچ ای ــم، هی ــام می دادی ــه انج ــر کاری ک ه
نمی گرفتنــد چــون می دانســتند کــه راه مــا 

راه خودشــان و هــدف مــا یکــی اســت.
ــد. در  ــان بودن ــی مهرب ــا خیل ــا بچه ه  ب
ــدم  ــا ق ــا بچه ه ــاط ب ــات فراغــت در حی اوق
ــا  ــا و نوه ه ــه بچه ه ــه ک ــد و آن گون می زدن
ــار  ــا رفت ــا آن ه دل شــان می خواســت، ب
ــه  ــای خان ــان در کاره ــد. ایش می نمودن
هــم عــاوه بــر کارهــای شــخصی خــود 
ــرات  ــه ک ــد ب ــک می کردن ــا کم ــه م ب
می گفتنــد: »مــن اجــازه امــر کــردن را 

ــم.« ــودم نمی ده ــه خ ب

در قاب صتویر

1 )امام  خامنه ای، 05/30/ 1385(
2 )امام  خامنه ای، 07/24/ 1368(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای 
  masjednama.ir ایــن هفتــه در تارنمــای

پوســترهایی بــا موضوعــات: روز جهانــی کوهســتان، حملــه ارتــش نیجریــه بــه حســینیه شــیعیان 
كــرم بــه روایــت اهــل تســنن)  ــا و منــزل شــیخ ابراهیــم زکزاکــی، والدت حضــرت رســول ا زاری

قــرار گرفتــه اســت. آغــاز هفتــه وحــدت میــان مســلمانان جهــان(، روز حمــل و نقــل

کاریکاتور این هفته: 

به مناسبت روز 
جهانی کودک و 

تلویزیون

با افتخـار هفته وحدت را بـه هفته برائت 
تبدیـل می کنند و عشق شـان این اسـت که 
هـر جـا حرفـی از بـرادری و مهربانی پیش 
می آیـد، موضوعـات تفرقه انگیـز را مطـرح 
کننـد. بدتـر از همـه ایـن کـه مسـئله را تـا 
حـد مرجعیـت دینـی بـاال برده انـد و خیلی 
راحـت در مقابـل والیـت فقیـه می ایسـتند. 
این جـوری معلوم اسـت کـه دیگـر به هیچ 

صراطی مسـتقیم نمی شـوند!
حـرف زدن بـا این جور آدم ها خسـتگی را 
بـه تن تـان نگـه مـی دارد، چرا کـه از قدیم 
گفته انـد: آدم خـواب را می شـود بیـدار 
کـرد، ولـی کسـی کـه خـودش را بـه 
خـواب زده، نمی شـود! شـاید بـه همین 
خاطـر هـم خـدا بـه پیامبـرش می فرماید:
إِنَّ الَّذیَن َفرَُّقوا دیَنُهْم َو کانُوا ِشَیعاً لَْسَت ِمْنُهْم 

ا أَْمرُُهْم إِلَی اللَِّه ثُمَّ یَُنبُِّئُهْم ِبا فی  َشیْ ٍء إمِنَّ

 کانُوا یَْفَعلُوَن 

کسـانی کـه در اثـر اختاف بـا یکدیگر، 
در دیـن خـود پراکندگـی پدیـد آورده 
حـزب  در  تـو  شـده اند،  گروه گـروه  و 
هیـچ  آنـان  بـا  و  نیسـتی  گروه شـان  و 
پیونـدی نـداری، کارشـان فقط بـه خدا 

می شـود،  واگـذار 
سـپس آنان را به 
آن چـه  حقیقـت 
کرده اند، آگـــاه 
خواهـد سـاخت.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
تسخیِر دل هاتقدیم به اهل تفرقه!
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