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تربیت دینی کودک
برای کسانی که دغدغه تربیت دارند

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

با جهنم زندگی کن!

قورت دادن باقی مانده غذا وسط نماز

ازدواج را آسان بگیرید

تمیز کردن فریزر

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

فـردای عیـد غدیـر بود. قـرار بود قبـل از اعـزام مجـددش و رفتن بـه مأموریت به 
کارهـای اداری و غیـر اداری اش بپـردازد و سـر و سـامانش بدهـد. مدتـی در اتـاق 
مشـغول بـودم. جانمـازش ماننـد همیشـه روبه قبلـه بـاز بـود. بلنـد شـدم و بیرون 
رفتـم. چشـم هایم از تعجـب گـرد شـد؛ حاج آقا جلـوی در فریزر بود و مشـغول 

تمیز کـردن آن.

گفتـم: »مگـه شـما بیـرون نبودیـد؟ کـی آمدین من 
متوجـه نشـدم؟! چـرا زحمت می کشـید؟«

نگذاشـت حرفـم را ادامـه بدهم؛ لبخنـدی زد و 
گفـت: »دیـدم کمـرت درد می کنـد گفتم قبل 
از رفتـن دسـتی بـه ایـن فریزر بکشـم شـما 

نشـی.« اذیت 

رژیـم صهیونیسـتی کـه سرمسـت از پیروزی هـای خـود در مقابـل عرب هـا بود، 
نقشـه شـوم دیگـری داشـت. هـدف او این بـار حملـه بـه لبنـان بـود. اسـرائیل با 
تکیـه بـر تانـک مـرکاوا و حمایت هـای فـراوان امریـکا و غـرب، برای به دسـت 
آوردن پیـروزی دیگـری وارد میـدان شـده بـود، اما دسـت تقدیر چیـز دیگری را 
رقـم زد. حـزب اهلل بـا تکیـه بـر خدا و بـا حرکت هـای جهـادی، تدبیـر و تفکر و 
اطاعت از رهبرشـان سـید حسـن نصـراهلل وارد کارزار شـد. نتیجـه غیرقابل انتظار 
بـود! ارتشـی که عرب ها را در 6 روز شکسـت داده بـود، در مقابل حزب اهلل، 

33 روز بیشـتر دوام نیاورد. با این شکسـت، کمر اسـرائیل خم شـد، 
هیبت او و تسـلیحاتش فروریخت و حزب اهلل قهرمان مسـلمانان 
و جهـان عـرب شـد. از آن روز، جبهـه مقاومـت روزبه روز 
قوی تـر شـد به طوری کـه در سـال های بعـد اسـرائیل در 

مغلــوب  روزه   22 جنــگ 
شـد. حماس 
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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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

روز مقاومت اسالمی

توضیح المسائل امام، مسئله 1155

23 مرداد، روز مقاومت اسالمی به مناسبت پیروزی حزب اهلل در جنگ 33 روزه

منبع:تارنمای ابر و باد
شهید مدافع حریم اهل بیت سردار حسین همدانی

به روایت همسر شهید

احکام
چیزی الی دندان هایش گیر کرده و در بین نماز آن را قورت می دهد. 

 ای کاش قبـل نمـاز مسـواک مـی زد، ولـی با ایـن حال نمازش اشـکالی 
نـدارد و صحیح اسـت.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 21   
1 3 9 7 سال 

هفته   21
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

هر مسلمانی دوست دارد که در عمل 
عبادی حج شرکت کند، اما خب همه 
توفیق حضور پیدا نمی کند؛ اما اصاًل 

نگران نباشید! با به جا آوردن نمازی در 
دهه اول ذی الحجه می توانید در ثواب 
حاجیان شریک شوید؛ نمازی ساده که 
معموالً در مساجد خوانده می شود. این 
نماز دو رکعت دارد و باید بین نماز 

مغرب و عشا خوانده شود. در این دو 
رکعت باید بعد از حمد و سوره، این 

آیه خوانده شود:

َو َواَعْدنَا ُموَس ثاَلثِیَن لَْیلًَة َو أَْتَْمَناَها ِبَعرْشٍ َفَتمَّ 

ِمیَقاُت َربِِّه أَْربَِعیَن لَْیلًَة َو َقاَل ُموَس ِلَِخیِه َهاُروَن 

اْخلُْفِنی ِفی َقْوِمی َو أَْصلِْح َو ال تَتَِّبْع َسِبیَل الُْمْفِسِدیَن

با موسی سی شب وعده کردیم و آن را 
با ده شب دیگر کامل نمودیم، درنتیجه 
میقات پروردگارش به چهل شب اتمام 
یافت و موسی به برادرش هارون گفت: 
»در میان قوم من جانشینم باش و اصالح 

کن و راه اهل فساد را پیروی مکن.«
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. 

قورت دادن باقی مانده غذا وسط نماز

در دوران دفـاع مقدس، در دل بزرگ ترین 
مشـکالت، مـردم مـا پایـدار و پر امیـد بودند و 
خـم بـه ابـرو نیاوردنـد. چـه کسـی اسـت کـه 
خاموشـی های  یـا  نفـت  طوالنـی  صف هـای 

پی درپـی شـهر را از یـاد بـرده باشـد؟ 

مسئوالن شـان  از  مـردم  حـاال،  ولـی 
گله مندنـد. نـه بـه این خاطـر  که ایـن مردم 
دیگـر مـردم زمـان جنگ نیسـتند، نـه! بلکه 
بـه خاطـر این کـه احتمـاالً جهاد و تالشـی 
را کـه در آن سـال ها از مسـئوالن می دیدند، 
حـاال نمی بینند. و بدتـر از آن، هر از چندگاهی 
خبر فسـادی بـزرگ را می شـنوند کـه برخی از 
همین مسـئوالن شـریک جرم آنند و متأسـفانه با 
نمی گیـرد.  برخـوردی صـورت  دانه درشـت ها 
اینجاسـت کـه کارد به استخوانشـان می رسـد و 
فریـاد دادخواهی سـرمی دهند. آن سـوی میدان 
هم دشـمن آماده اسـت تـا از آب گل آلود ماهی 
بگیـرد و نتیجـه می شـود آنچـه کـه امـروز بـه 

می بینید. چشـم 

مسـئوالن مـا اگـر نشـان دهند کـه هنوز 
پـای آرمان هـای انقالبـی ایسـتاده اند، مطمئـن 
باشـند کـه مـردم مـا محکم تـر از همیشـه پـای 

ایـن آرمان هـا جـان می دهنـد.

اقتصاد مقاومیت

باالخره مجلس رئیس جمهور را برای سوال فراخواند تا برخی خیال 
کنند اتفاق جدیدی خواهد افتاد. اگر تجربه بازخواست های قبلی نبود که یا 
با پس گرفتن امضاها منتفی می شد یا با جواب های سرکاری پایان می یافت، 
خیلی از ما هم امیدوار می شدیم. استیضاح های نافرجام مجلس که با پاسخ های 

ابتدایی و خنده دار وزرا پایان می یافت از همین قبیل است.

با این حال، جای شکرش باقی است مجلسی که این سال ها به هر 
سازی از دولت رقصید و به هیچ برنامه ناقص و بی برنامگی اش انتقاد نکرد، 
حاال رویکردی منتقدانه برداشته است. شاید یواش یواش بتوان با نقد دولت 

توسط مجلس، آن رأی های کورکورانه نمایندگان را نیز به نقد کشید.

اما نباید به همین بسنده کرد. واقعًا امیدها از دولت و مجلس ناامید 
شده و وقت آن است که با خودمان صاف و ساده تر صحبت کنیم. آیا این 
نقد به مایی که این افراد را برگزیدیم، برنمی گردد؟ چرا در رأی دادن هایمان 

فکر این روزها را نمی کردیم؟

برای کسانی که توفیقتمیز کردن فریزر
 رفتن به حج را ندارند

آنجا که کارد به استخوان می رسد
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سؤال از رئیس جمهور، بازخواست از مردم



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
آزادی معنوی یعنی چه؟

آزادی معنوی یعنی چه؟ انسان یک موجود مرکب و دارای قوا و غرایز 
گوناگونی است. در وجود انسان هزاران قوه نیرومند هست. انسان شهوت دارد، 
غضب دارد، حرص و طمع دارد، جاه طلبی و افزون طلبی دارد. در مقابل، عقل دارد، 
فطرت دارد، وجدان اخالقی دارد. انسان از نظر معنا و روح خودش ممکن است 
یک آدم آزاد باشد و ممکن است یک آدم برده و بنده باشد؛ یعنی ممکن است 
انسان بنده حرص خودش باشد، اسیر شهوت خودش باشد... و ممکن است 

از همه این ها آزاد باشد.

ممکن است انسانی باشد که همان طور که از نظر اجتماعی آزادمرد است، 
زیر بار ذلت نمی رود، زیر بار بردگی نمی رود و آزادی خودش را در اجتماع 
حفظ می کند، از نظر اخالق و معنویت هم آزادی خود را حفظ کرده باشد، یعنی 

وجدان و عقل خودش را آزاد نگه داشته باشد. 
این آزادی همان است که در زبان دین 

»تزکیه نفس« و »تقوا« گفته می شود.

ادامه دارد... 

اقسـام ریخت وپاش هـا، زیاده روی هـا، کارهـای غلـط، جهیزیه هـای 
سـنگین. همه جـور چیـزی را حتمـًا بایـد بخرنـد، بیاورنـد تـوی جهیزیه 
اقـاًل یک چیـز بیشـتر از آن دخترخالـه اش، یـا نمی دانـم  بگذارنـد کـه 
باشـد.  داشـته  همکالسی شـان  آن  یـا  همسایه شـان  آن  یـا  خواهـرش، 
این هـا از آن غلط هـای بسـیار مـؤذی و آزاردهنـده اسـت، بـرای خـود 
انسـان و بـرای مـردم. خیلـی از دخترهـا نمی تواننـد بـه خانـه بخـت 
برونـد، خیلـی از پسـرها نمی تواننـد ازدواج کننـد، به خاطـر همین 

چیزهـا. بـه خاطـر همیـن گرفتاری هـا. اگـر ازدواج 
آسـان بـود، اگـر مـردم آن قدر سـخت گیری 

اگـر  بعضی هـا  بودنـد،  نکـرده 
اگـر  نبـود،  سـنگین  مهریه شـان 
ایـن جهیزیه هـای جاهالنـه نبـود 
خیـال  بـه  مادرهـا  و  پـدر  و 
خودشـان بـرای اینکـه مبـادا دل 
خودشـان  بشـکند،  دخترشـان 
را بـه آب وآتـش نمی زدند،ایـن 
از  خیلـی  بـرای  گرفتاری هـا 
نمی آمـد. پیـش  خانواده هـا 

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1372/10/26(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــا موضــــوع: صلـــح حدیبیـــه بیـــن مســـلمانان و کفـــار قریـــش، اعـــدام  پوســـترهایی ب
ـــم  ـــام نه ـــهادت ام ـــاه، ش ـــل ناصرالدین ش ـــت قت ـــه عل ـــي« ب ـــا کرمان ـــرزا رض »می
ـــرت  ـــالروز ازدواج حض ـــی، س ـــم عباس ـــتور معتص ـــه دس ـــه ب ـــرت جواداالئم حض
ـــن  ـــر بحری ـــران ب ـــت ای ـــان حاکمی ـــرا - روز ازدواج، پای ـــرت زه ـــی  و حض عل
ـــاز  ـــاوه توســـط عوامـــل ضدانقـــاب، آغ ـــوی، اشـــغال پ در دوره محمدرضـــا شـــاه پهل

ـــت.  ـــه اس ـــامی،  قرارگرفت ـــن اس ـــه میه ـــت آزادگان ب بازگش

پیش خودمان یا همسرمان یا نگاه مردم 
خجالت می کشیم که چرا میل جنسی داریم! 
در حالی که اگر برای حفظ خود و دین مان 

باشد، خیلی هم ثواب دارد.

مثاًل یک نفر از امام صادق پرسید: آیا 
انسان در سفری که آب ندارد می تواند با 
همسر خود ارتباط بگیرد؟ فرمود: دوست 

ندارم او این کار را انجام دهد، مگر اینکه بر 
خود بیم داشته باشد. عرض کرد: او با این 
کار در پی لذت جویی است یا اینکه بسیار 

اهل کام جویی از زنان است! فرمود: کسی که 
بسیار اهل کام جویی از زنان است، در واقع، 

بر خود بیم دارد!

حتی پیامبر اعظم به ابوذر فرمود:

ائِْت أَْهلََك تُْؤَجْر 
با همسرت ارتباط داشته باش

 که پاداش می گیری.

آنگاه که شگفتی ابوذر را دید، فرمود: 
همان گونه که اگر مرتکب حرام شوی، گناه کار 

هستی، هرگاه با حالل درآمیزی، پاداش 
می گیری. برای همین امام صادق فرمود: 

اگر )انسان( بر خود بیم 
داشته باشد و با حالل 

خود ارتباط 
بگیرد، پاداش 

می گیرد.

کاریکاتور این هفته:

فساد مالی 
به روایت 
کاریکاتوریست ها

بگذاریـدش  می کنیـد؟  فکـر  جهنـم  بـه 
زندگـی  آن  اسـاس  بـر  و  چشـم تان  جلـو 
کنیـد. یعنی هر کاری خواسـتید بکنید- از 
خـوردن و آشـامیدن گرفته تا نـگاه کردن 
و فکـر کـردن- همـه را از روی آتـش 
عبـور دهیـد و بعـد آن کار را بکنید. کمی 
سـخت اسـت و صبر می خواهـد؛ مخصوصًا 
کـه دیـدن جهنـم در این دنیا سـخت اسـت 
و هـر کسـی نمی توانـد. پس باید بـا ایمان و 

چشـم قلـب بـه دنبالـش بود.

مسـخره  یـا  نمی کنیـد؟  بـاور  نکنـد 
می کنیـد؟ آن وقـت می دانیـد جـواب خدا به 

مـا چیسـت؟ 

أَ َفِسْحٌر هذا أَْم أَنُْتْم ال تُْبِصُوَن؟

ا  اْصلَْوها َفاْصرِبُوا أَْو ال تَْصرِبُوا َسواٌء َعلَْیکُْم إمِنَّ

تُْجَزْوَن ما کُْنُتْم تَْعَملُوَن 

آیا این )آتش( افسـون 
و جادو است؟ یا هنوز 
هـم )آن را( نمی بینید؟ 
اینـک  بسـوزید!  آن  در 
چـه بـر آن شـکیبایی کنید و 
چـه شـکیبایی نکنیـد، برای 
شـما یکسـان اسـت؛ زیرا به 
آنچه انجـام داده اید مجازات 

می شـوید.

در محضر اهل یبت
با جهنم زندگی کن!
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منبع: خبرگزاری فارس
امام خمینی 

صبر کنید تا خانم بیایند

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

شهوت بهشتی
خانواده مقاومتی ) 54 (

شهید مرتضی مطهری، 
کتاب آزادی انسان.
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مرحومـه خدیجـه ثقفـی همسـر امـام خمینـی   دربـاره نـوع رفتار 
ایشـان بـا خـود گفتـه اسـت: حضـرت امـام  بـه مـن خیلـی احتـرام 
می گذاشـتند و خیلـی اهمیـت می دادنـد، هیـچ حـرف بـد یـا زشـتی بـه 
مـن نمی زدنـد... امام حتـی در اوج عصبانیـت هرگز بی احترامی و اسـائه 

نمی کردنـد. ادب 

همیشـه جـای خـوب را بـه من 
تعـارف می کردنـد، همیشـه تا من 
سـر سـفره نمی آمـدم، خـوردن 
غـذا را شـروع نمی کردنـد، به 

بچه هـا هـم می گفتنـد: صبر 
کنید تـا خانـم بیایند.
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ازدواج را آسان بگیرید


