یادیاران

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

نماز اول وقت

در این شماره میخوانید :

خ شـد ه بـود؛ از سـوز سـرما .دو مـا ه بود
ش سـر 
ی بود .چشـمها 
ش خاك 
سـر تـا پا 
ی بخور .بعد نمـاز بخون.
ش بگیـر ،ی ه غذایـ 
ندیـد ه بودمـش .گفتـم :حداقـ ل ی ه دو 
ش رو پایی ن كشید و گفت:
سـر سجاد ه ایستاد .آسـتینها 
ن باعجلـهاومـ د م ك ه نمـاز او ل وقت م از دسـت
«مـ 
س میكرد م هـر آ ن ممكن
ش ایسـتادم .ح 
نـره ».كنار 
ی میتوانسـتم
ت بیفتـد زمیـن ،شـاید اینجـور 
اسـ 
ش دارم.
نگه 
منبع :منبرک
شهید محمدابراهیم همت
احکام

ماه حرام

تحریرالوسیله امام ،ج ،2ص558

چهار ماه از سال قمری ،ماه حرام است :رجب ،ذیالقعده ،ذیالحجه و محرم.
جنگ (ابتدایی) در این ماهها
حرام است و مقدار دیه یک

هفته
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سوم افزایش پیدا میکند.
هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته چهارم اسفند 1397

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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.
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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 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir

هفته
سال 1 3 9 7

امروز ،روز جزاست!
مگر من از اجدادم باالتر
ماه حرام
نماز اول وقت

الݣمݤ ݣوݣالݣݤݣیتݠݤ
ک ݣ
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جهاد نخست جوانان ،پرورش نهال امید

ّامـــا پیـــش از همهچیـــز ،نخســـتین توصیـــ ه مـــن امیـــد و نـــگاه خوشبینانـــه بـــه آینـــده
اس ــت .ب ــدون ای ــن کلی ــد اساس ــی همــ ه قفله ــا ،هی ــچ گام ــی نمیت ــوان برداش ــت.
ِ
ّ
آنچـــه میگویـــم یـــک امیـــد صـــادق و متکـــی بـــه واقعیتهـــای عینـــی اســـت .اینجانـــب
همـــواره از امیـــد کاذب و فریبنـــد ه دوری جســـتهامّ ،امـــا خـــود و همـــه را از نومیـــدی بیجـــا و
تـــرس کاذب نیـــز برحـــذر داشـــتهام و بـــر حـــذر مـــیدارم .در
ط ــول ای ــن چه ــل س ــال -و اکن ــون مانن ــد همیش ــه -سیاس ــت
تبلیغـــی و رســـانهای دشـــمن و فعالتریـــن برنامههـــای آن،
مأیوسســـازی مـــردم و ّ
حتـــی مســـئوالن و مدیـــران مـــا
از آین ــده اس ــت .خبره ــای دروغ ،تحلیله ــای مغرضان ــه،
وارونـــ ه نشـــان دادن واقعیتهـــا ...برنامـــه همیشـــگی
ه ـزاران رس ــانهی صوت ــی و تصوی ــری و اینترنت ــی دش ــمنان
ّ
ملـــت ایـــران اســـت ...شـــما جوانـــان بایـــد پیـــشگام در
شکس ــتن ای ــن محاص ــرهی تبلیغات ــی باش ــید .در خ ــود و دیگــران
نهـــال امیـــد بـــه آینـــده را پـــرورش دهیـــد .تـــرس و نومیـــدی را
از خـــود و دیگـــران برانیـــد .ایـــن نخســـتین و ریشـــهایترین
جهـــاد شـــما اســـت.
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،امام خامنهای1397/11/22 ،

در محضر قرآن

حکایت خوبان

امروز ،روز جزاست!

وقتـی بـه زندگی دنیا رضایت داده باشـی ،دلـت میخواهد در این دنیـا -با همه خوبیها و بدیهایش -باشـی و
هیـچ وقـت از آن بیرونـت نکنند .بـرای همین خیلیهایمان که به ظاهـر از کوچکی و بیوفایـی دنیا صحبت میکنیم،
در عمـل بـاز هم به آن امیدواریم و نمیخواهیم از دسـتش بدهیم!
پـس راهـی نداریـم جـز اینکـه یک بـار روز جـزا را بـرای خود ترسـیم کنیـم .نیکوکارانـی کـه در نـاز و نعمتاند و
گنهکارانـی کـه در جهنـم میسـوزند .آن روز ،روز جزاسـت:

ین...
اك ما َی ْو ُم ِّ
َو ما أَ ْدر َ
الد ِ
ْس لِ َنف ٍْس شَ ْیئاً َو ْالَ ْم ُر َی ْو َم ِئ ٍذ لِلَّ ِه
َی ْو َم ال تَ ْلِ ُك نَف ٌ
و تـو چـه دانی كـه روز جـزا چیسـت؟ ...روزى كه هیچ كس به سـود
ازآن
كسـى قدرت هیچ كارى ندارد؛ [و آشـکار شـود كه] فرمان ِ
خداست.
اگـر ایـن را بـاور کردیـم ،دیگـر از قیامـت و خـدای قیامـت
غافـل نمیشـویم و بـاور میکنیـم نگهبانانـی لحظهبهلحظه
همراهمـان هسـتند!

سوره انفطار ،آیه  17و 19

درقابصتویر

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :ش ــهادت «س ــید جمالالدی ــن اس ــدآبادی» اندیش ــمند و روحان ــی مب ــارز مس ــلمان توس ــط
س ــلطان عثمان ــی -روز بزرگداش ــت ای ــن ش ــهید ،ش ــهادت ام ــام ه ــادی؟ع؟ ،روز راهی ــان ن ــور ،آغ ــاز قی ــام مردم ــی
س ــربداران خراس ــان علی ــه نیروه ــای خونخ ــوار مغ ــول ،ش ــهادت «ام ــام موس ــی كاظ ــم»؟ع؟ بن ــا ب ــه روای ــت ش ــیخ
کلین ــی ،ش ــهادت ح ــاج «عب ــاس كریم ــی» فرمان ــده لش ــكر  27محمدرس ــول َّ
الل در جری ــان جن ــگ تحمیل ــی ،انفج ــار
بم ــب در مراس ــم نم ــاز جمع ــه ته ــران توس ــط عوام ــل ح ــزب بع ــث قرارگـ ــرفته اسـ ــت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

درمحضراهلیبت

مگر من از اجدادم باالتر هستم؟

اواخر عمرشـان که در بیمارسـتان بسـتری بودند ،باوجود ضعف
ً
شـدید جسـمی ،کاملا از اوضاعواحوال اجتماع باخبـر بودند .یک
روز تنها در خدمتشـان بودم و خواسـتم عرض کنـم :چطور مردم...
ولـی هنـوز جملـهام را نگفتـه بودم کـه ایشـان فرمودنـد« :مگر من
ً
از اجـدادم باالتـر هسـتم؟» واقعا حیرت کـردم که ایشـان چطور
متوجـه شـدند چه سـؤالی میخواسـتم بپرسـم! حضـرت علی
فرمودنـد« :هیـچ فضیلتی نبود که به دشـمن و هیچ
رذیلتـی نبود کـه به مـن نسـبت ندادند!»
گاهـی فکـر میکنـم ایـن جملـه چقـدر
ً
دربـاره مرحـوم پـدر مصـداق دارد .واقعا
از آزار ،اذیـت و تهمـت ،هیچچیـزی را
درباره ایشـان فروگـذار نکردند!
منبع :سایت راسخون /راوی :فرزند ایشان /آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی
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 .1در محضر قرآن -روز جزا چه روزی است؟

 )1روزی که میتوانیم با انجام دادن اعمال صالح بهشتی شویم.
 )2روزی که میتوانیم با انجام دادن گناه جهنمی شویم.
 )3روزی که هیچ كس به سود كسى قدرت هیچ كارى ندارد.

ســـــؤاالت

خانواده مقاومتی ( ) 81

حق زن بر مرد

از حق مرد بر زن زیاد گفتهاند و گفتهایم که
ً
انصافا هم جای کار دارد و طبق روایتی
حق مرد بر زن بیش از صدبرابر حق زن
بر مرد است .با این حال نباید از حق زن
بر مرد غفلت کرد و این همان چیزی است
که سؤال مردم همه زمانها بوده و اهلبیت
به آن تأکید کردهاند .امام صادق این
حق را چنین تبیین میکنند:
یُشْ ِب ُع َها َو یَك ُْسو َها َو إِنْ َج ِهل َْت َغ َف َر لَ َها

او را سیر کند و بپوشاند و اگر نادانی
کرد ،او را ببخشد.
خالصه اینکه مرد عالوه بر این که
باید به همسرش نفقه بدهد و در حد
نیاز و عرف او را تأمین کند ،باید از
اشتباهاتش نیز درگذرد .جالب است که
امام در نهایت خاطرهای میگویند :پدر
من زنی داشت که آن زن پدرم را اذیت
میکرد .اما پدر او را میبخشید و بر او
سختنمیگرفت.

 .2در محضر اهلبیت -حق زن بر مرد چیست؟

 )1او را اطاعت کند.
 )2او را نفقه دهد.
 )3او را تنبیه کند.

 .3احکام -دیه در ماه حرام چه مقدار افزایش مییابد؟

 )1دو برابر میشود.
 )2یک دوم افزایش مییابد.
 )3یک سوم افزایش مییابد.

وسائل الشیعة،
ج ،20ص169 :

کاریکاتور این هفته:
سیرک براندازان
در ایستگاه پایانی
ِ
دروغ

