شیادیاران

در مسری هبشت
ش

تمرین ایثار
ِ

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 آموزشمـان گذشـته بـود ،در میـدان صبحـگاه دانشـگاه بودیـم و
همـه گردانهـا تجمیـع بودنـد ،فرمانده گفـت« :باید دو نفـر از گردان ما بـه گردان
دیگـری بـرود ».پـس از بحـث و گفتگـو گفتند که قرعهکشـی میکنیم .یکـی از آن
دو اسـمی کـه درآمـد اسـم مـن بـود .من هـم اص ً
ال راغـب نبـودم که بـروم گردان
دیگـر؛ چـون خیلـی از رفقـا و بچهمحلهـا در ایـن
گـردان بودنـد .خالصـه پیـش فرمانـده که رفتـم ،از
مـن اصـرار و از ایشـان انـکار و بیفایـده بـود .بعد
علـی آقـا عبداللهـی آمـد و گفـت« :مـن بهجایـت
مـیروم گردانـی کـه بایـد بـروی ».از همان موقع
روحیـه ایثار و شـهادت را در خودش تقویت
کرده بـود...
منبع :تبیان
شهید مدافع حریم اهلبیت

ایام ویژه

گذشت از جانب تو زیباست

إِلَهِی إِنْ كَانَ َق ُب َح ال َّذن ُْب ِم ْن َع ْب ِد َك
َفلْ َی ْح ُس ِن الْ َع ْف ُو ِم ْن ِع ْن ِد َك
خدایا اگر نافرمانى و گناه از
بندهات زشت بود،
پس گذشت از جانب
تو زیباست.

امان از بیبصیرتی!

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

نماز در لبه مرز قضا شدن

آنقـدر بـرای نمـاز صبح دیـر بیدار شـده که نمیدانـد اگر نمـاز بخواند،
ادا محسـوب میشـود یا قضا!
در ایـن صـورت ،اگـر میدانـد کـه یک رکعـت از نمـاز را میتوانـد داخل
وقـت بخوانـد ،نیـت ادا کند؛ ولی اگر شـک دارد ،نیـت «ما فِـی َّ
الذ ّمه» کند.

هفته
سال 1 3 9 7

آرزو بر جوانان عیب ...هست!
نماز در لبه مرز قضا شدن
آغوش مادر
در
ِ

سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال ششم  ،شماره پیاپی  |  202هفته سوم مهر   | 1397قیمت 500  :تومان (اختیاری)

بازار دست کیست؟

اگر بازار دست دولت بود ،همان روز که دالر شروع به باالرفتن کرد،
باید دالر  ۴۲۰۰تومنی فایده میداشت و میتوانست تب بازار را بخواباند .در
این ایام تابستان که ارزش پول باال رفت و پایین آمد ،همه فهمیدند که
قدرت اقتصادی دولت به حداقل رسیده است.
گمانهزنیهایی را که دولت را دستاندرکار این افزایش قیمتها میداند
هم اگر کنار بگذارید ،بررسی وضعیت عجیب تیم اقتصادی دولت نشان میدهد
که دولت از این باال و پایینشدنها و فشارها نیز نمیهراسد و در واقع دغدغه
و نگرانی ندارد که بر سر مردم چه میآید.

 1صفر ،آغاز جنگ صفین ( ۳۷ق)

بایـد از تاریـخ درس گرفـت .اگر بیبصیرت باشـی ،ابزاری در دسـتان منافقـان زیرک
ماننـد معاویه میشـوی...
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در این شماره میخوانید :

تمرین ایثار
ِ

علی آقا عبداللهی

بیبصیرتـی که شـاخ و دم ندارد ،ممکن اسـت قرآنخوان هم باشـی ،بچهمسـجدی هم
باشـی ،حتـی نماز شـب هـم بخوانی ،امـا بیبصیرت باشـی؛ مثل برخـی از یـاران امام
علـی در جنـگ صفیـن .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
و نبـرد سـختی درگرفـت .سـرانجام لشـکر امیرالمؤمنیـن در حال غلبه بر سـپاه نفـاق بود
کـه قـرآن بر سـر نیزههـا ،بیبصیرتهـا را فریـب داد و آنها معنی قـرآن را فـدای ظاهر قرآن
کردنـد .سـرانجام همین بیبصیرتها حکمیـت را مطرح کردنـد و دوباره همین بیبصیرتها
ابوموسـی اشـعری را کـه فردی سـادهلوح بود انتخاب کردند کـه عمروعـاص او را فریب داد.

احکام

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

مناجات التائبین ،مفاتیحالجنان

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.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
هفته
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سال 1 3 9 7

بنابراین معلوم میشود که دولت خواهناخواه از گردونه اقتصاد دارد
حذف میشود و این مردمند که میتوانند وضعیت خود را اصالح کنند .مردم
اگر به فشارهای روانی بها دهند ،دالر مرزهای
رکورد را هر روز بیشتر از قبل میشکند و اگر
این اعتباریات را به مسخره بگیرند -چنانکه
گرفتند -و به کار و اقتصاد مقاومتی
بچسبند ،دالر از اعتبار میافتد و
ارزش اقتصادی هر چیز به جای
خودش باز میگردد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم مهر 1397

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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 :

masjednama.ir

عاشـــورا

بررسی و تحلیل حرکت امام حسین
			
  مؤلف :علی صفایی حائری
				
  چاپ 1387
				
   79صفحه

  نشر لیلةالقدر
  قطع رقعی
   5000تومان

نهضت ازدواج
بدون طال

اقتصادمقاومیت

نـگاه مادینگـر میگویـد پسـری کـه
میخواهـد ازدواج کنـد و تشـکیل خانـواده
بدهـد ،ابتـدا بایـد وضعیـت معیشـت و
اقتصـادش را روبـهراه کنـد و بعـدا ً بـه فکـر
تشـکیل زندگی بیفتد .این وسـط اگر گناهی
هـم رخ داد ،خـدا بخشـنده اسـت! امـا دین
اسلام ،بـه تواتـر آیـات و روایـات موجود،
ازدواج را مقدمـه معیشـت و اقتصاد میداند،
نـه اقتصـاد را مقدمـه ازدواج!
حاال در این آشـفته بـازار اقتصاد ایران،
جـوان بیبضاعـت مـا ،بـه دلیل همیـن نگاه
مادینگـر در جامعـه ،ازدواجـش را سـال به
سـال به تأخیر میانـدازد.
کمـی منطقیتـر نـگاه کنیـم .الزمه
زندگـی مشـترک عشـق و محبـت و
سـازگاری زوجیـن اسـت و البتـه یـک
سـقف محـدود و برخی لـوازم اولیـه .در
این شـرایط میشـود از همـه زوائد مادی
دیگـر عبـور کـرد؛ حتـی طال!
بایـد نهضتـی بـرای ایـن اتفاق بـه راه
انداخت کـه دیگر زوجهایی کـه توان خرید
طلا ندارنـد ،اول زندگی احسـاس خجالت
نکــنند و مثــل
همیشه جماعت
مسـجدی بایـد
پیشـگام و پیشرو
با شند .

در محضر قرآن

  نجم 24 ،و 25

آرزو بر جوانان عیب ...هست!

چیـزی را که میدانی نمیشـود ،آرزو میکنی
و بـر اسـاس ایـن آرزوی خنـدهدار برنامـه
میریـزی و نیمـی از عمـرت را برایـش تلف
میکنـی ،فقـط بـه خاطـر اینکـه نمیخواهی
ی از بزرگترها
بپذیـری نمیشـود! مثـل خیلـ 
کـه بـاور نمیکننـد پیـر میشـوند و بـرای
اینکـه پیـر نشـوند هـزاران تلاش میکننـد
و ادای جوانهـا را درمیآورنـد چـون بـاور
نمیکننـد پیـر میشـوند!
بدتـر از آنها ،ماییـم که مرگ و قیامت را باور
نمیکنیـم و بـرای اینکـه از زیـرش دربرویم،
موضـوع شـفاعتهای دروغیـن را مطـرح
میکنیـم؛ چـون دلمـان میخواهـد اینگونـه
باشـد؛ در حالـی که اول و آخـر دنیا و آخرت
دسـت خداست:

أَ ْم لِ ْ ِلنْسانِ ما تَ َ َّنیَ ،فلِلَّ ِه ْال ِخ َر ُة َو ْالُولی
مگـر انسـان آنچـه را آرزو کنـد دارد؟ آن
سـرا و ایـن سـرا از آن خداسـت.
شـفاعتهای واقعـی اهـل بیـت در
قیامت هسـت ،اما بی حساب و کتاب
نیسـت .یادمان باشـد آرزوهای واهی
حقیقـت را عـوض نمیکند
و بـه قـول امروزیهـا بـه
حـرف گربـه سـیاه باران
نمیبـارد!

کالم والیت

تیرهایی در دست شیطان
یکی از بارزترین ممیزات خوارج جهالت و نادانیشان بود .از مظاهر
جهالتشان ،عدم تفکیک میان ظاهر ،یعنی خط و جلد قرآن ،و معنی قرآن بود.
لذا فریب نیرنگ ساده معاویه و عمروعاص را خوردند ...خطر جهالت اینگونه
افراد و جمعیتها بیشتر از این ناحیه است که ابزار و آلت دست زیرکها قرار
میگیرند و سد راه مصالح عالیه اسالمی واقع میشوند .همیشه منافقان بیدین،
مقدسان احمق را علیه مصالح اسالمی برمیانگیزند؛ اینها شمشیری میگردند
در دست آنها و تیری در کمان آنها.
چقدر عالی و لطیف علی

این وضع اینها را بیان میکند ،میفرماید:

اس َو َم ْن َرمی ِب ِه الشَّ یطانُ
ثُ َّم انْ ُت ْم ِشا ُر ال ّن ِ
ض َب ِب ِه تی َههُ
َمرا ِمیهُ َو َ َ
همانـا بدتریـن مردم هسـتید .شـما تیرهایی هسـتید در دسـت شـیطان که از
وجـود پلیـد شـما برای زدن نشـانه خـود اسـتفاده میکند و به وسـیله
شما مردم را در حیرت و تردید
و گمراهی میافکند.
شهیدمرتضیمطهری،کتاب
اسالم و نیازهای زمان ،ج  ،1ص
 176و 177

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :محاص ــره مك ــه و س ــنگباران كعب ــه از س ــوی س ــپاهیان
یزیدب ــن معاوی ــه ،درگذش ــت «س ــلطان الواعظی ــن ش ــیرازی» محق ــق ،مؤل ــف و واع ــظ

شــهیر مســلمان ،درگذشــت اســتاد «ســید کریــم امیــری فیروزکوهــی» شــاعر و ادیــب
معاصــر ،تأســیس «مجمــع تقریــب مذاهــب اســامی» بــه دســتور حضــرت «آیـتاهلل

خامنــهای» ،روز بزرگداش ــت حاف ــظ ،تول ــد ش ــاعر حکی ــم ابوالقاس ــم فردوس ــی ،ورود
اســـرای اهلبیـــت

مسجدنمـا را در
بله

بـــه

مجلـــس یزیـــد در شـــام

(امام خامنهای)1375/12/20 ،

آغـوش مـــادر
در
ِ

بهترین روش تربیت فرزند انسـان ،این اسـت کـه در آغوش مادر
و بـا اسـتفاده از مهر و محبـت او پرورش پیـدا کند .زنانی کـه فرزند
خـود را از چنیـن موهبـت الهـی محروم میکنند ،اشـتباه میکننـد؛ هم به
ضـرر فرزندشـان ،هـم به ضرر خودشـان و هم به ضـرر جامعه اقدام
کردهانـد .اسلام ،ایـن را اجـازه نمیدهـد .یکـی از وظایـف مهـم زن،
عبـارت از ایـن اسـت که فرزنـد را با عواطف ،بـا تربیت صحیح،
بـا دل دادن و رعایـت و دقـت ،آنچنـان باربیـاورد
کـه ایـن موجود انسـانی -چـه دختر و چه پسـر-
وقتیکـه بـزرگ شـد ،از لحـاظ روحـی ،یـک
انسـان سـالم ،بـدون عقـده ،بـدون گرفتاری،
بـدون احسـاس ذلـت و بـدون بدبختیهـا و
فالکتهـا و بالیایـی کـه امـروز نسـلهای
جـوان و نوجـوان غربی در اروپـا و امریکا
بـه آن گرفتارنـد ،بار آمده باشـد.

پشت در مکتبخانه
sangaremahalle@chmail.ir

حکایت خوبان

شـهید مطهـری از سـن  5سـالگی اشـتیاق و عالقـه خـود را بـه
مکتبخانـه و درس نشـان مـیداد ،بهطوریکـه در یـک شـب مهتابـی
کـه نـور ماه حیـاط را روشـن کرده بـود ،او به خیـال اینکه صبح شـده
اسـت ،دفتـر و کتابـش را برداشـته ،بهسـوی مکتبخانـه روان شـد.
هنگامیکـه بـا در بسـته مکتبخانـه مواجـه گردیـد ،همانجـا بـه
خـواب رفـت .صبـح فـردا پـدر و مـادر متوجه
شـدند کـه مرتضی در خانه نیسـت ،بـا نگرانی
در کوی و برزن به دنبالش گشـتند و سرانجام
او را در پشـت مکتبخانـه درحالیکه آرام
خوابیـده بـود ،یافتند.

دنبـــال کــنید

خانواده مقاومتی ( ) 62

غیرت خوب ،غیرت بد

در یـک کالم ،غیـرت مـرد نسـبت به زن
خوب اسـت و غیـرت زن نسـبت به مرد
بـد .ایـن را کسـی میفهمـد کـه قبلتـرش
فهمیـده باشـد زن و مـرد با هم فـرق دارند؛
از جسـم گرفتـه تـا روان و عالقههـا .امـا
آنهـا که اصـرار دارند ایـن دو را یکی کنند
و لباسهـای مردهـا را بـه زنـان پوشـانند
و کارهـای مردانـه بـه آنهـا بدهنـد ،این را
نمیفهمنـد و بـرای همیـن بـه غیـرت زن
بهـا میدهنـد؛ غافـل از اینکـه غیـرت زن
ریشـهاش در حسد اسـت و حسد مقدمهای
اسـت بـرای کفر:

َغ ْی َر ُة ال ِّن َسا ِء الْ َح َسدُ َو الْ َح َسدُ ُه َو أَ ْص ُل الْكُفْر

1

امام صادق  :غیرت زنان حسد است
و حسد اصل کفر است.

شـاید بـرای همیـن گفتهاند :غیـرت برای
مـردان اسـت 2و بـرای زنان کفـر خواهد
3
یمن
بـودَ :غیْ َر ُة الْ َمـ ْرأَ ِة كُفْـ ٌر َو َغیْـ َر ُة ال َّر ُجـلِ إِ َ

)1وسائل الشیعة ،ج ،20ص156 :
)2وسائل الشیعة ،ج ،20ص153 :
)3وسائل الشیعة ،ج ،20ص :157 :امیرالمومنین :غیرت زن کفر است
و غیرت مرد ایمان است.

قرارگـرفته اسـت.

سروش
لنــزور

درمحضراهلیبت

منبع:تبیان
عالمه شهید مرتضی مطهری

انتقام سخت از
تروریست ها

نمایش قدرتمندانه ی
موشک های قیام
و ذوالفقار بر آسمان
نیروهای تروریستها
فرو آمدند.

کاریکاتور این هفته:

