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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

دوستی ذلیالنه چرا؟

»اشهد ان علیاً ولی اهلل« جزء اذان نیست

تالش با نظم و برنامه ریزی به نتیجه می رسد

قبرش را از قبل انتخاب کرده بود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

جـواد خـودش می دانسـت کـه قرار اسـت به شـهادت برسـد و در تمـاس تلفنی که 
در آخریـن سـفر خـود بـه سـوریه بیـن مـا و او برقرار شـد، گفتـه بود که این سـفر 

آخـر من اسـت.

قبـل از آخریـن سـفر، به بهشـت رضا رفتیم و جـواد قبری را دید و گفت: »دوسـت 
دارم در همیـن قبـر بـه خـاک سـپرده شـوم، چراکـه مـادر 

راحت تـر می توانـد بـر سـر قبر مـن حاضر شـود.«

قرار بود شـهیدی را در همان قبر به خاک بسـپارند؛ 
امـا بـا توجه بـه این کـه این شـهید تبعه افغانسـتان 

بود و هنوز به درسـتی شناسـایی نشـده بـود، هنوز به 
خـاک سـپرده نشـده بـود و همین کـه جـواد به شـهادت 

رسـید در همین قبـر به خاکش سـپردیم.

سـلمان ابتدا زرتشـتی بود و با دیدن راهبی از دین مسـیحیت و شـنیدن سـخنان 
او در مـورد خـدا مسـیحی می شـود و در آخر مجبور می شـود برای ادامـه دین خود، 
شـهر را تـرک کنـد. راهب روزی به او بشـارت بعثـت بهترین پیامبر خـدا را در میان 
عـرب می دهـد. چـرخ روزگار سـلمان را در مدینـه اسـیر می کنـد. باالخـره روزی 
می رسـد کـه سـلمان پیامبـر را می بیند و به او ایمان می آورد و مسـلمان می شـود. 

پیامبـر  او را آزاد می کنـد و بعدها این اسـیر 
آزادشـده را از اهل بیـت خودشـان می خواند1!

همـه  این هـا بـه خاطـر ایـن اسـت که سـلمان 
را  حـق  وقتـی  و  بـود  حـق  دنبـال  بـه  همـواره 
می یافـت، در راه آن اسـتوار بـود؛ این قـدر اسـتوار 
کـه شـهر خـود را تـرک می کند و اسـیر می شـود. 
ماهـم می توانیم سـلمان زمـان خود باشـیم، اگر 
مثـل او حقیقت طلـب و مدافـع حـق باشـیم...
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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
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تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

در جستجوی حقیقت

مستند العروه ، ج 2، ص 287

1. پیامبر اکرم  می فرمایند: »سلمان منا اهل البیت«، سلمان 
از ما اهل بیت است. )االختصاص، ص 341(

7 صفر، روز وفات و بزرگداشت سلمان فارسی )35 ق(

احکام
معمول شیعیان در اذان و اقامه »اشهد ان علیاً ولی اهلل« می گویند. 

هـر چنـد گفتن ایـن عبارت به قصد قربت مسـتحب اسـت 
ولـی ایـن عبـارت جـزء اذان و اقامه نبـوده و نباید به این 

mقصد گفته شـود. a s j e d n a m a . i r

هفته 32   
1 3 9 6 سال 

هفته   32
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

امســال تلویزیـون و به طــور خاص 
شبکه کودک، برای خرید کاال و لوازم التحریر 
ایرانـی همت بیشـتری گذاشـت و نتیجه آن 
هـم افزایـش چشـم گیر خرید ایرانـی قبل از 
سـال تحصیلی بـود. ایـن اتفاق نشـان دهنده 
ایـن موضـوع اسـت که هنـوز تلویزیـون در 
میان ایرانی ها تأثیر مسـتقیم و باالیی دارد. اما 
حـاال که تلویزیون چنین ظرفیت باالیی دارد، 
چرا از این ظرفیت بیشـتر اسـتفاده نمی کند؟

انتظار ما از تلویزیون آن اسـت کاری 
کند تـا خرید کاالی خارجـی در صورت 
وجـود مشـابه ایرانـی نوعـی خیانـت به 
میهـن به حسـاب بیایـد. تلویزیون اسـت 
کـه بایـد بـه حسـاب نجومی بگیـران و 
کارگـزاران پول پرسـت برسـد. امـا وقتـی 
فرهنـگ  گسـترش  جـای  بـه  تلویزیـون 
ساده زیسـتی بـا پخـش فیلم های مدپرسـتانه 
و آگهی هـای تجمل گرایانـه در حـال ترویـج 
ارزش هـای اشـرافی اسـت، یعنـی هنـوز بـا 
آرمان رسـانه اسالمی فرسـنگ ها فاصله دارد.

ما امیدواریـم حاال که تلویزیون قدم در 
این مسـیر نهاده بتواند با اصالح سـاختارهای 
اشـتباه، روز به روز به اقتصاد مقاومتی بیشـتر 

نماید. کمک 

در مسری هبشت

اللَُّهمَّ أَنَْت الَْقائُِل َو َقْولَُک َحقٌّ 
ْدُق[ َو َوْعُدَک ِصْدٌق ]الصِّ

خدایا تو فرمودی و گفتارت بر حق و 
وعده ات راست است )که فرمودی(

َو اْسأَلُوا اللََّه ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اللََّه کَاَن ِبکُْم َرِحیام

 و درخواست کنید خدا را به فضلش که 
به راستی او به شما مهربان است

َو لَْیَس ِمْن ِصَفاتَِک یَا َسیِِّدی أَْن تَأُْمَر

َؤاِل َو َتَْنَع الَْعِطیََّة  ِبالسُّ

و رسم تو چنان نیست ای آقای من! که 
دستور درخواست بدهی ولی از عطا و 
بخشش دریغ نموده و خودداری کنی

معامله عاشقانه ای است، تو مرا بخوان و از 
من درخواست کن تا هرچه می خواهی به 
تو بدهم، شک هم نکن! حرف، حرف مِن 
خداست. آخر من خیلی بنده ام را دوست 

دارم و به او مهربان هستم.

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. 

باسالم و خدا قوت
مطالبتون عالیه، خدا به شما اجر بدهد.

»اشهد ان علیًا ولی اهلل« جزء اذان نیست

اقتصاد مقاومیت

وقتی به قوه قضائیه انتقاد می کنیم، در واقع داریم قضاوت می کنیم که 
این قوه فالن ایرادها را دارد. پس خودمان هم در موضع قضاوت هستیم و 

شاید خیلی از ایرادهایی که می گیریم، به خودمان هم برگردد.

فالن شخصیت  جاسوسی  تا  گرفته  نجومی  زمین های  و  حقوق ها  از 
سیاسی، کاری است که قضاوتش با اصحاب رسانه ها یا هوچی گرهای داخلی 
و خارجی حل نمی شود. قضاوت می خواهد که شأن ولی فقیه یا مجتهدی 

است که از سوی او مشخص می شود.

اما اولین شرط قضاوت چیست؟ آگاهی همه جانبه به آن مسئله که 
یکی اش شنیدن حرف دو طرف است. نمی شود که یکی بگوید فالن اتفاق 

افتاده و دیگری انکار کند؛ آن وقت ما به 
حرف آن کس که دوست داریم، 
دیگری  آبروی  و  کنیم  عمل 
روایت  نرفته  یادمان  ببریم!  را 
امیرالمؤمنین را که فرمود: بین 
انگشت  چهار  تنها  باطل  و  حق 

فاصله است! 

که  بی عدالتی هایی  از  چقدر 
فریادش را می زنیم، شنیده هایی است 

که به یقین نرسیده است؟

قبرش را از قبل انتخاب کرده بود

 
درخواست کن تا عطا کند

تلویزیون و اقتصاد مقاومتی 

محمد

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شماره پیاپی 153  | هفته اول آبان  1396 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اولیـن شـرط قضـاوت
 

فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی/ مفاتیح الجنان

منبع: خبرگزاری دانشجو/ راوی: ابراهیم واشقانی شهید 
مدافع حریم اهل بیت، جواد محمدی منفرد 



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

تالشبانظموبرنامهریزیبهنتیجهمیرسددر محضر قرآن
برای اینکه بدانید در موضوع رسانه »باسواد« هستید یا نه، ببینید در مقابل هر 
محصول رسانه ای می توانید به این سؤال پاسخ کامل بدهید یا نه: »این محصول 
را چه کسی، برای چه کسی، به چه دلیل، از چه طریقی و در کدام فرهنگ 

تولید کرده است؟«

اگر »چه کسی« را بشناسید، حرف های روباه مکار و گربه نره را باور نمی کنید، 
اشتباهی که پینوکیو می کرد!

اگر »برای چه کسی« را بدانید، وقت تان را جلوی برنامه بزرگ ترها و کوچک ترها 
تلف نمی کنید، بر عکس خیلی از بی کارها!

اگر »به چه دلیل« را بفهمید، سرتان کاله نمی نرود که مثاًل فالن محصول را 
بخرید یا به فالن روش زندگی کنید!

اگر از »چه طریقی« را متوجه شوید، روی تک تک حواس تان دقت می کنید تا 
مثاًل از سینما بیشتر از تلویزیون تأثیر نپذیرید!

اگر »در کدام فرهنگ« را تشخیص دهید، سرمایه های فرهنگی تان را حفظ 
می کنید، طوری که مثاًل حور و پری های سینمای 
غرب که خانواده های خودشان را به آتش کشیده، 

نتواند گل محبت را در خانواده شما خراب کند! 

خالصه سواد رسانه ای شما را قدرتمند می کند 
در مقابل انواع رسانه.

نـگاه دیـن، نـگاه اسـالم، نـگاه قرآنـی بـه انسـان این اسـت که: انسـان 
بایـد تـالش کند؛ تـالِش با نظـم، بـا برنامه ریـزی و بی وقفه تـا بتواند 
بـه نتایج برسـد.1 اگـر برنامه ریـزی نکنیـم، کارِ بی برنامه به سـامان نخواهد 
رسـید. بعـد از آن کـه برنامه ریزی کردیـم، اگر همت نکنیـم، حرکت نکنیم، 
ذهـن و عضـالت و جسـم خود را به تعـب نیندازیـم و راه نیفتیم، به مقصد 

نخواهیـم رسـید؛ این ها الزم اسـت.2

نمی شـود در خـأ برنامـه زندگی کرد... بسـتگی دارد به اینکه شـرایط و 
واقعیـات چگونـه پیش بـرود. عوامـل مؤثر در حـوادث، غالباً متنوع اسـت؛ 

اغلـب این حـوادث هم از ذهن انسـان خارج اسـت... تنها 
چیـزی که قابل محاسـبه اسـت، این هاسـت: 
»ان تنصـروا اهلل ینصرکـم«3؛ »مـن کان هلل کان 

اهلل لـه«4... چون غیبی اسـت و خدای متعال 
فرمـوده... غیـر از ایـن، همه ایـن مطالعات 

و برنامه ریزی هـا قابل خدشـه اسـت.5

بعـد  نمودنـد.  امـام جـواد آمـده و سـخنرانی  تیـپ  بـه  یک شـب 
کـه سـخنرانی تمـام شـد، موقـع نمـاز بـود اما بـه دلیـل تواضعشـان قبول 
نمی کردنـد بروند جلو و امام بایسـتند. شـهید برونسـی گفتنـد: »آقا بروید و 

امـام باشـید.« عالمـه فرمـود: »شـما دسـتور می دهـی؟«

شـهید برونسـی گفـت: »مـن کوچک تـر از آنـم کـه دسـتور بدهـم، 
ولـی خواهـش می کنـم.« عالمه گفت: »نـه پـس خواهـش را نمی پذیرم.« 
بچه هـا گفتنـد: »خـوب آقـای برونسـی! مصلحتـاً بگوئیـد دسـتور می دهم 
تـا بپذیرنـد. مـا آرزو داریم پشـت این عارف بـزرگ نماز بخوانیم.« شـهید 

برونسـی هـم همیـن کار 
در  عالمـه  و  کـرد  را 
جواب فرمود: »چشـم 

عزیز.« فرمانـده 

در قاب صتویر

1( )امام خامنه ای، 1387/07/07(
2( )امام خامنه ای، 1383/04/17(

3( اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند. )سوره محمد/ آیه 7(
4( هر کس که از برای خدا باشد، خداوند برای اوست. )بحار األنوار، عالمه مجلسی، ج  79، ص 197(

5( )امام خامنه ای، 1389/08/02(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــه در تارنمــای  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــد طــرح  مناســبتی ای ــد چن ــن بخــش می توانی • در ای

  masjednama.ir
ـــری،  ورود  ـــرگان رهب ـــی، رئیـــس مجلـــس خب ـــت اهلل محمدرضـــا مهـــدوی کن ـــا موضــــوع: درگذشـــت آی پوســـترهایی ب
ـــن   ـــام زین العابدی ـــد ام ـــد« فرزن ـــرت »زی ـــهادت حض ـــام ، ش ـــد در ش ـــس یزی ـــه مجل ـــت ب ـــرای اهل بی اس
ـــد  ـــی« فرزن ـــی خمین ـــید مصطف ـــاج  س ـــد »ح ـــم مجاه ـــکوک عال ـــت مش ـــه ، درگذش ـــت بنی امی ـــه دول ـــام علی در قی
ـــاد  ـــک، انعق ـــب تفکی ـــزرگان مکت ـــي«، از ب ـــا تهران ـــواد آق ـــرزا ج ـــت اهلل »می ـــت آی ـــی ، رحل ـــام خمین ـــد ام ارش
ـــارزاده،  ـــره صف ـــر طاه ـــرآن دکت ـــم ق ـــه و مترج ـــتاد نمون ـــاعر، اس ـــق، ش ـــت محق ـــتان ، درگذش ـــن گلس ـــه ننگی عهدنام
ـــت فلســـطین ، شـــهادت  ـــاد اســـامی و ســـردار انتفاضـــه مل ـــر کل جنبـــش جه ـــر »فتحـــی شـــقاقی« دبی شـــهادت دکت

امـــام حســـن مجتبـــی قرارگرفتـــه اســـت. 
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قدیم ترها زن خانواده دار شوهردوسـت یک 
ارزش بـود؛ امـا حاال مـردان و زنان جامعه 
مـا پذیرفته اند که زن بایـد رفتارهای مردانه 
پیـدا کنـد و فقـط بـه زیبایی هـای ظاهری 
زنانـه بپـردازد. در حالـی کـه زن خوب فقط 

یکی از این سـه دسـته است:

َدْهـرِِه  َعـَى  َزْوَجَهـا  تُِعیـُن  َوُدوٌد  َولُـوٌد  َفاْمـَرأٌَة   .1

َعلَْیـِه. ْهـَر  الدَّ تُِعیـُن  َل  َو  آِخرَتِـِه،  َو  لُِدنَْیـاُه 

2. َو اْمـَرأٌَة َعِقیَمـٌة َل َذاُت َجـاَمٍل َو َل ُخلُـٍق، َو َل 

تُِعیـُن َزْوَجَهـا َعـَى َخْیـٍر.

زٌَة، تَْسـَتِقلُّ الْكَِثیَر، َو  َجـٌة َهامَّ ابَـٌة َولَّ 3. َو اْمـَرأٌَة َصخَّ

َل تَْقَبُل الَْیِسـیَر 

زنان سه دسته اند: 
1. زن زایای مهربان که شوهر خود را 

در کار دنیا و آخرتش یاری می رساند و 
روزگار را بر او سخت نمی کند. 

2. و زن نازا و بی بهره از زیبایی و اخالق 
نیکو که شوهرش را در امور خیر یاری 

نمی رساند.
3. و زن پر سر و صدا، پر رفت وآمد و 

عیب جو که زیاد را اندک می شمارد و کم 
را نمی پذیرد.

جامعـه هـر چـه غربی تر شـود، زنـان نوع 
دوم و سـوم در آن بیشـتر خواهند شـد.

کاریکـاتور این هفته:

ترامپ، 
ریگیست 
به پای جهان!

بعضـی آیـات را بایـد خوانـد، بعـد دوبـاره 
خوانـد، بعـد دوبـاره خوانـد، بعـد... هزارهـا 
بـار بایـد خواند! چـرا؟ تـا اشـتباه های فردی 
و اجتماعـی که ریشـه در ضعف ایمـان دارد، 
تکـرار نشـود و بلکـه دیگـر صـورت نگیرد. 
مثـل همیـن کـه هـر وقـت جهـان اسـالم 
در مقابـل دنیـای کفـر احسـاس ضعـف 
کـرده، بـا سـر  زمین خـورده اسـت؛ چه 
در زمـان عهدنامه هـای خفت بـاری چـون 
ترکمان چـای، و چه در زمـان حاضر! فقط 
بـه این خاطر کـه برخی صاحبان قـدرت این 
آیـه را هـزار بـار نخوانده انـد تـا واقعـاً مؤمن 

شـوند به آن:

لِْم َو أَنُْتُم اْلَْعلَْوَن َو  َفال تَِهُنوا َو تَْدُعوا إِلَی السَّ

اللَُّه َمَعکُْم َو لَْن یَِتَکُْم أَْعاملَکُْم 

و  نورزیـد  سسـتی  جهـاد[  ]در  پـس 
]کافـران را[ به آشـتی مخوانید ]که[ شـما 
برتریـد و خـدا با شماسـت و از ]ارزش[ 

کارهایتـان هرگـز نخواهـد کاسـت.

راسـتی چـرا هـزار بـار؟ مگـر از قدیـم 
نگفته انـد: در خانـه اگـر کس اسـت، یک 

اسـت. بس  حـرف 

در محضر اهل یبت
دوستی ذلیالنه چرا؟
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