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شش
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آرزو بر جوانان عیب... هست!

نماز در لبه مرز قضا شدن

در آغوِش مادر

تمریِن ایثار

مهسنگر
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یادیاران

ایام ویژه

در دوره آموزشـی بـرای ورود بـه مجموعـه سـپاه و ملبس به لباس سـبز پاسـداری 
شـدن، بـا علـی آقـا هـم گـردان بـودم. در یکـی از روزهایـی کـه حـدود یـک ماه 
از تاریـخ شـروع آموزش مـان گذشـته بـود، در میـدان صبحـگاه دانشـگاه بودیـم و 
همـه گردان هـا تجمیـع بودنـد، فرمانده گفـت: »باید دو نفـر از گردان ما بـه گردان 
دیگـری بـرود.« پـس از بحـث و گفتگـو گفتند که قرعه کشـی می کنیم. یکـی از آن 
دو اسـمی کـه درآمـد اسـم مـن بـود. من هـم اصاًل راغـب نبـودم که بـروم گردان 

دیگـر؛ چـون خیلـی از رفقـا و بچه محل هـا در ایـن 
گـردان بودنـد. خالصـه پیـش فرمانـده که رفتـم، از 
مـن اصـرار و از ایشـان انـکار و بی فایـده بـود. بعد 
علـی آقـا عبداللهـی آمـد و گفـت: »مـن به جایـت 
مـی روم گردانـی کـه بایـد بـروی.«ازهمانموقع
روحیـهایثاروشـهادترادرخودشتقویت

بـود... کرده

بیبصیرتـیکهشـاخودمندارد،ممکناسـتقرآنخوانهمباشـی،بچهمسـجدیهم
باشـی،حتـینمازشـبهـمبخوانی،امـابیبصیرتباشـی؛مثلبرخـیازیـارانامام
علـی درجنـگصفیـن. قضیه از ایـن قرار بـود که معاویـه فرمـان امام علـی را برای 
تحویـل فرمانداری شـام قبول نکـرد و به بهانه خونخواهی عثمان که خود در کشـتن آن نقش 
داشـت )!( بـا حضـرت وارد جنـگ شـد. هر دو طرف سـپاه بزرگـی برای جنگ آمـاده کردند 
در حال غلبه بر سـپاه نفـاق بود  و نبـرد سـختی درگرفـت. سـرانجام لشـکر امیرالمؤمنیـن
کـه قـرآن بر سـر نیزه هـا، بی بصیرت هـا را فریـب داد و آن ها معنی قـرآن را فـدای ظاهر قرآن 
کردنـد. سـرانجام همین بی بصیرت ها حکمیـت را مطرح کردنـد و دوباره همین بی بصیرت ها 
ابوموسـی اشـعری را کـه فردی سـاده لوح بود انتخاب کردند کـه عمروعـاص او را فریب داد.

بایـدازتاریـخدرسگرفـت.اگربیبصیرتباشـی،ابزاریدردسـتانمنافقـانزیرک
ماننـدمعاویهمیشـوی...

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  مهر  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 

امان از بی بصیرتی!

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام نماز، سؤال 12، سایت

1 صفر، آغاز جنگ صفین )۳۷ ق(

منبع: تبیان
شهید مدافع حریم اهل بیت علی آقا عبداللهی

احکام
آن قـدر بـرای نمـاز صبح دیـر بیدار شـده که نمی دانـد اگر نمـاز بخواند، 

ادا محسـوب می شـود یا قضا! 

در ایـن صـورت، اگـر می دانـد کـه یک رکعـت از نمـاز را می توانـد داخل 
ّمه« کند. mوقـت بخوانـد، نیـت ادا کند؛ ولی اگر شـک دارد، نیـت »ما فِـی الذَّ a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

نُْب ِمْن َعْبِدَك  إِلَِهی إِْن كَاَن َقُبَح الذَّ

َفلَْیْحُسِن الَْعْفُو ِمْن ِعْنِدَك

خدایا اگر نافرمانی و گناه از 
بنده ات زشت بود،

 پس گذشت از جانب 
تو زیباست.

مناجات التائبین، 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. 

نماز در لبه مرز قضا شدن

نـگاه مادی نگـر می گویـد پسـری کـه 
می خواهـد ازدواج کنـد و تشـکیل خانـواده 
و  معیشـت  وضعیـت  بایـد  ابتـدا  بدهـد، 
اقتصـادش را روبـه راه کنـد و بعـداً بـه فکـر 
تشـکیل زندگی بیفتد. این وسـط اگر گناهی 
هـم رخ داد، خـدا بخشـنده اسـت! امـا دین 
اسـام، بـه تواتـر آیـات و روایـات موجود، 
ازدواج را مقدمـه معیشـت و اقتصاد می داند، 

نـه اقتصـاد را مقدمـه ازدواج!

حاال در این آشـفته بـازار اقتصاد ایران، 
جـوان بی بضاعـت مـا، بـه دلیل همیـن نگاه 
مادی نگـر در جامعـه، ازدواجـش را سـال به 

سـال به تأخیر می انـدازد.

کمـی منطقی تـر نـگاه کنیـم. الزمه 
و  محبـت  و  عشـق  مشـترک  زندگـی 
سـازگاری زوجیـن اسـت و البتـه یـک 
سـقف محـدود و برخی لـوازم اولیـه. در 
این شـرایط می شـود از همـه زوائد مادی 

دیگـر عبـور کـرد؛ حتـی طال! 

بایـد نهضتـی بـرای ایـن اتفاق بـه راه 
انداخت کـه دیگر زوج هایی کـه توان خرید 
طـا ندارنـد، اول زندگی احسـاس خجالت 

مثــل  و  نکــنند 
همیشه جماعت 
بایـد  مسـجدی 

پیشـگام و پیشرو 
شند. با

اقتصاد مقاومیت

اگر بازار دست دولت بود، همان روز که دالر شروع به باالرفتن کرد، 
باید دالر ۴۲۰۰ تومنی فایده می داشت و می توانست تب بازار را بخواباند. در
اینایامتابستانکهارزشپولباالرفتوپایینآمد،همهفهمیدندکه

قدرتاقتصادیدولتبهحداقلرسیدهاست.

گمانه زنی هایی را که دولت را دست اندرکار این افزایش قیمت ها می داند 
هم اگر کنار بگذارید، بررسی وضعیت عجیب تیم اقتصادی دولت نشان می دهد 
که دولت از این باال و پایین شدن ها و فشارها نیز نمی هراسد و در واقع دغدغه  

و نگرانی ندارد که بر سر مردم چه می آید.

دارد  اقتصاد  گردونه  از  دولت خواه ناخواه  که  می شود  معلوم  بنابراین 
حذف می شود و این مردمند که می توانند وضعیت خود را اصالح کنند.مردم

بهادهند،دالرمرزهای بهفشارهایروانی اگر
رکوردراهرروزبیشترازقبلمیشکندواگر
ایناعتباریاترابهمسخرهبگیرند-چنانکه

مقاومتی اقتصاد و کار به و گرفتند-
و میافتد اعتبار از دالر بچسبند،

ارزشاقتصادیهرچیزبهجای
خودشبازمیگردد.

تمریِن ایثار
گذشت از جانب تو زیباست

نهضت ازدواج 
بدون طال

نشریهتربیتی،مسجدیسنگرمحله|سالششم،شمارهپیاپی202|هفتهسوممهر1397|قیمت:500تومان)اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

بازار دست کیست؟



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
یکی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانی شان بود. از مظاهر 
جهالت شان، عدم تفکیک میان ظاهر، یعنی خط و جلد قرآن، و معنی قرآن بود. 
لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمروعاص را خوردند... خطر جهالت این گونه 
افراد و جمعیت ها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار 
می گیرند و سد راه مصالح عالیه اسالمی واقع می شوند. همیشه منافقان بی دین، 
مقدسان احمق را علیه مصالح اسالمی برمی انگیزند؛ این ها شمشیری می گردند 

در دست آن ها و تیری در کمان آن ها.

چقدر عالی و لطیف علی این وضع این ها را بیان می کند، می فرماید:

یطاُن  ثُمَّ انُْتْم ِشاُر الّناِس َو َمْن َرمی ِبِه الشَّ

َمراِمیُه َو َضََب ِبِه تیَهُه

همانـا بدتریـن مردم هسـتید. شـما تیرهایی هسـتید در دسـت شـیطان که از 
وجـود پلیـد شـما برای زدن نشـانه خـود اسـتفاده می کند و به وسـیله

 شما مردم را در حیرت و تردید 
و گمراهی می افکند.

بهترینروشتربیتفرزندانسـان،ایناسـتکـهدرآغوشمادر
وبـااسـتفادهازمهرومحبـتاوپرورشپیـداکند. زنانی کـه فرزند 
خـود را از چنیـن موهبـت الهـی محروم می کنند، اشـتباه می کننـد؛ همبه
ضـررفرزندشـان،هـمبهضررخودشـانوهمبهضـررجامعهاقدام
کردهانـد.اسـالم، ایـن را اجـازه نمی دهـد. یکـی از وظایـف مهـم زن، 

عبـارت از ایـن اسـت که فرزنـد را با عواطف، بـا تربیت صحیح، 
بـا دل دادن و رعایـت و دقـت، آن چنـان باربیـاورد 
کـه ایـن موجود انسـانی -چـه دختر و چه پسـر- 

وقتی کـه بـزرگ شـد، از لحـاظ روحـی، یـک 
انسـان سـالم، بـدون عقـده، بـدون گرفتاری، 
بـدون احسـاس ذلـت و بـدون بدبختی هـا و 
فالکت هـا و بالیایـی کـه امـروز نسـل های 
جـوان و نوجـوان غربی در اروپـا و امریکا 

بـه آن گرفتارنـد، بار آمده باشـد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1375/12/20(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

دریـککالم،غیـرتمـردنسـبتبهزن
خوباسـتوغیـرتزننسـبتبهمرد
بـد. ایـن را کسـی می فهمـد کـه قبل تـرش 
فهمیـده باشـد زن و مـرد با هم فـرق دارند؛ 
از جسـم گرفتـه تـا روان و عالقه هـا. امـا 
آن هـا که اصـرار دارند ایـن دو را یکی کنند 
و لباس هـای مردهـا را بـه زنـان پوشـانند 
و کارهـای مردانـه بـه آن هـا بدهنـد، این را 
نمی فهمنـد و بـرای همیـن بـه غیـرت زن 
اینکـه غیـرت زن  از  بهـا می دهنـد؛ غافـل 
ریشـه اش در حسد اسـت و حسد مقدمه ای 

اسـت بـرای کفر:
َغْیرَُة النَِّساِء الَْحَسُد َو الَْحَسُد ُهَو أَْصُل الْكُْفر1

:غیرتزنانحسداست امامصادق
وحسداصلکفراست.

شـایدبـرایهمیـنگفتهاند:غیـرتبرای
مـرداناسـت2وبـرایزنانکفـرخواهد

ُجـِل إِیَمن 3 بـود: َغیَْرُة الَْمـْرأَِة كُْفـٌر َو َغیْـَرُة الرَّ

کاریکاتوراینهفته:
انتقامسختاز
تروریستها
نمایش قدرتمندانه ی 
موشک های قیام
 و ذوالفقار بر آسمان 
نیروهای تروریست ها 
فرو آمدند.

چیـزی را که می دانی نمی شـود، آرزو می کنی 
و بـر اسـاس ایـن آرزوی خنـده دار برنامـه  
می ریـزی و نیمـی از عمـرت را برایـش تلف 
می کنـی، فقـط بـه خاطـر اینکـه نمی خواهی 
بپذیـری نمی شـود! مثـل خیلـی  از بزرگ ترها 
کـه بـاور نمی کننـد پیـر می شـوند و بـرای 
اینکـه پیـر نشـوند هـزاران تـالش می کننـد 
و ادای جوان هـا را درمی آورنـد چـون بـاور 

نمی کننـد پیـر می شـوند!

بدتـر از آن ها، ماییـم که مرگ و قیامت را باور 
نمی کنیـم و بـرای اینکـه از زیـرش دربرویم، 
مطـرح  را  دروغیـن  شـفاعت های  موضـوع 
می کنیـم؛ چـون دلمـان می خواهـد این گونـه 
باشـد؛ در حالـی که اول و آخـر دنیا و آخرت 

دسـت خداست: 

أَْم لِْلِنْساِن ما َتَنَّی، َفلِلَِّه اْلِخرَُة َو اْلُولی 

مگـرانسـانآنچـهراآرزوکنـددارد؟آن
سـراوایـنسـراازآنخداسـت.

شـفاعتهایواقعـیاهـلبیـتدر
قیامتهسـت،امابیحسابوکتاب
نیسـت.یادمانباشـدآرزوهایواهی
حقیقـتراعـوضنمیکند
وبـهقـولامروزیهـابـه
حـرفگربـهسـیاهباران

نمیبـارد!

در محضر اهل یبت

آرزو بر جوانان عیب... هست!

منبع: تبیان
عالمه شهید مرتضی مطهری

پشت در مکتب خانه

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

غیرت خوب، غیرت بد
خانواده مقاومتی ) 62 (

شهید مرتضی مطهری، کتاب 
اسالم و نیازهای زمان، ج 1، ص 

1۷6 و 1۷۷

 1(وسائل الشیعة، ج ۲۰، ص: 156
 ۲(وسائل الشیعة، ج ۲۰، ص: 15۳

۳(وسائل الشیعة، ج ۲۰، ص: 15۷: امیرالمومنین: غیرت زن کفر است 
و غیرت مرد ایمان است.

بـه  را  و عالقـه خـود  اشـتیاق  5 سـالگی  از سـن  مطهـری  شـهید 
مکتب خانـه و درس نشـان مـی داد، به طوری کـه در یـک شـب مهتابـی 
کـه نـور ماه حیـاط را روشـن کرده بـود، او به خیـال اینکه صبح شـده 
اسـت،  دفتـر و کتابـش را برداشـته،  به سـوی مکتب خانـه روان شـد. 
هنگامیکـهبـادربسـتهمکتبخانـهمواجـهگردیـد،همانجـابـه
خـوابرفـت. صبـح فـردا پـدر و مـادر متوجه 
شـدند کـه مرتضی در خانه نیسـت، بـا نگرانی 
در کوی و برزن به دنبالش گشـتند و سرانجام
اورادرپشـتمکتبخانـهدرحالیکهآرام

خوابیـدهبـود،یافتند.

نجم،24و25

در آغـوِش مـــادر
تیرهایی در دست شیطان

ــه را مشــاهده  ــن هفت ــرح  مناســبتی ای ــد ط ــد چن ــن بخــش می توانی • در ای
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب کنی

ـــپاهیان  ـــوی س ـــه از س ـــنگ باران كعب ـــه و س ـــره  مك ـــوع: محاص ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــف و واعـــظ  ـــه، درگذشـــت »ســـلطان الواعظیـــن شـــیرازی« محقـــق، مؤل ـــن معاوی یزیدب
شـــهیر مســـلمان، درگذشـــت اســـتاد »ســـید كریـــم امیـــری فیروزكوهـــی« شـــاعر و ادیـــب 
معاصـــر، تأســـیس »مجمـــع تقریـــب مذاهـــب اســـامی« بـــه دســـتور حضـــرت »آیـــت اهلل 
ـــی، ورود  ـــم فردوس ـــم ابوالقاس ـــاعر حكی ـــد ش ـــظ، تول ـــت حاف ـــه ای«، روز بزرگداش خامن

اســـرای اهل بیـــت  بـــه 
مجلـــس یزیـــد در شـــام 

قرارگـرفته اسـت. 


