شیادیاران

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

اخالق تشکیالتی
ِ

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 7

شاهکار اعتقادی

در چندسـاله جنـگ کـه بنـده بـا شـهید زینالدین برخـورد داشـتم هیچگاه
ندیـدم نیرویـی را طـرد کنـد .جاذبـه عجیبـی داشـت و در سـاختن افـراد،
اسـتعدادی خارقالعـاده .اگـر میدیـد کسـی در مسـئولیت خـودش از
لحـاظ مدیریـت ضعیـف اسـت ،طـردش نمیکـرد؛ او را از
آن مسـئولیت برمیداشـت ،مـیآورد پیـش خـودش در
فرماندهـی .آنوقـت هـر جـا میرفـت ،او را هـم بـا خودش
میبـرد؛ و بـه ایـن شـکل روحیـه مسـئولیتپذیری و حسـن
ً
عملا بـه او میآموخـت و بعـد دوبـاره از او
انجـام وظیفـه را
درجایـی دیگـر اسـتفاده میکـرد .بـا همیـن روحیـه کریمانـه بود
کـه به هـر دلـی راهـی میگشـود.

یک نموره آرایش
خواب جهنمی
اخالق تشکیالتی
ِ

کالم امام
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برادری ایمانی ،رمز پیروزی مسلمانان

وصیـــت مـــن بـــه ملتهـــای کشـــورهای اســـامی اســـت کـــه انتظـــار نداشـــته باشـــید کـــه از

منبع :تارنمای شهید آوینی
شهید مهدی زینالدین
احکام

 35

خـــارج کســـی بـــه شـــما در رســـیدن بـــه هـــدف کـــه آن اســـام و پیـــاده کـــردن احـــکام اســـام
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،کتاب احکام آرایش و آرایشگری ،سؤال  ،112سایت leader.ir

یک نموره آرایش

ب ــا ب ــرادران ایمان ــی خ ــود در ه ــر کش ــوری و ب ــا ه ــر ن ــژادی ک ــه هس ــتند دس ــت ب ــرادری
دهنـــد کـــه اســـام بـــزرگ آنـــان را برادرخوانـــده؛ و اگـــر ایـــن بـــرادری ایمانـــی بـــا
همـــت دولتهـــا و ملتهـــا و بـــا تأییـــد خداونـــد

هفته

35

سال 1 3 9 7

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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.

متع ــال روزی تحق ــق یاب ــد ،خواهی ــد دی ــد ک ــه

بزرگتریـــن قـــدرت جهـــان را مســـلمین
تشـــکیل میدهنـــد .بـــه امیـــد روزی کـــه

هفته نامه تربیتی ،مسجدی |هفته پنجم آبان 1397

مهسنگر

میبخشـــد قیـــام کنیـــد؛ و علمـــای اعـــام و خطبـــای محتـــرم کشـــورهای اســـامی ...ملتهـــا
را دع ــوت ب ــه وح ــدت کنن ــد؛ و از نژادپرس ــتی ک ــه مخال ــف دس ــتور اس ــام اس ــت بپرهیزن ــد؛ و

چـادری اسـت ولـی بـرای اینکـه در جامعـه ظاهـر مرتبتـری! داشـته
باشـد ،یـک نمـوره آرایـش میکند!
اگر به این کار او عرف ًا آرایش گفته شود ،باید محل آرایش شده
را از نامحرم بپوشاند.

اس ــت کم ــک کن ــد؛ خـــود بایـــد بـــه ایـــن امـــر حیاتـــی کـــه آزادی و اســـتقالل را تحقـــق

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

بـــا خواســـت پـــروردگار عالـــم ایـــن
بـــرادری و برابـــری حاصـــل شـــود.

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

(صحیفه امام ،ص  427و )428

در محضر قرآن

کتابی برای بسیجیان

شاهکار اعتقادی

بعضـی ضربالمثلهـا در کوتاهتریـن بیـان عمیقتریـن حرفهـا را میزنـد .در جواب آنها که شـبهه جبـر و اختیار دارند
و میگوینـد اگـر خـدا بخواهـد فلان رزق را میدهـد یـا فلان مسـئله را حـل
میکنـد ،قدیمیهـای مـا گفتهانـد :از تـو حرکـت ،از خـدا برکـت!
ایـن جملـه شـاهکار اعتقادی اسـت کـه پشـتوانه قرآنـیاش این
جمله اسـت:

َو أَنْ لَ ْی َس لِ ْ ِلنْسانِ إِالَّ ما َسعی
برای انسان جز آنچه برای به دست آوردنش تالش
کرده است ،چیزی نیست.
بعـد هـم ادامـه میدهـد کـه ایـن انسـان تالشـش را در آینده
خواهـد دیـد و بـه جـزای کافـی و وافـی خواهد رسـید .پس
مسـلمانان بسـم اهلل! سـعی و تلاش کنیـد و کـم نگذارید
کـه خـدا حواسـش هسـت و کمـک میکند.

شجره طیبه
«بســیج بــه معنــی حضــور و آمادگــی در همــان نقطـهای اســت که
اســام و قــرآن و امــام زمــان ارواحنافــداه و ایــن انقــاب مقــدس بــه
1
آن نیازمند اســت».
بیشــك یكــی از دغدغههــای هــر بســیجی ایــن اســت کــه بــا
مفهــوم نــاب بســیجی آشــنا شــود و بــا فرمانهــای فرمانــده خــود در
هــر زمینــهای ،آشــنا شــود تــا بتوانــد بــه وظیفــه خــود عمــل کنــد .کتــاب
حاضــر ،بــا جمـعآوری نظــرات رهبــر معظــم انقــاب ســعی دارد بــه ایــن
دغدغــ ه پاســخ دهــد .ایــن کتــاب مجموعــهای
طبقهبندیشــده از ســخنان رهبــری از ســال
 1368تــا  1392اســت و بــه مفهــوم بســیج
و بســیجی ،وظایــف بســیج ،بســیج اقشــار و
دســتاوردها و عملکردهــای ایــن شــجره طیبــه
در عرصههــای مختلــف میپــردازد.
مؤلف :موسسه آوای بینش ،نشر نسیم حیات

چاپ  ،1393قطع رقعی 237 ،صفحه 6500 ،تومان.
 )1امام خامنهای1378/09/03 ،

برای زیارتت تشریفات قرار نده

سوره نجم ،آیه 39

درقابصتویر

درمحضراهلیبت

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :س ــالروز آزادس ــازی سوس ــنگرد ،قت ــل عمرب ــن س ــعد ب ــه دس ــت مخت ــار ثقف ــی،
ازدواج پیامبــر بــا حضــرت خدیجــه  ،وفــات حضــرت عبدالمطلــب جــد پیامبــر در هشتســالگی
پیامبـــر ،رحلـــت «جعفـــر بـــن حســـن» معـــروف بـــه «محقـــق حلـــی» دانشـــمند و عالـــم بـــزرگ شـــیعی،
درگذش ــت عال ــم ب ــزرگ ش ــیعه آخون ــد خراس ــانی صاح ــب كفای ــة االص ــول ،آغ ــاز هفت ــه بس ــیج ،والدت
حضـــرت رســـول اكـــرم بـــه روایـــت اهـــل تســـنن  -آغـــاز هفتـــه وحـــدت میـــان مســـلمانان جهـــان
قرارگـرفته اسـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

میگفتنـد« :بـرای زیارتـت تشـریفات قرار نـده؛ همینطـور بگو این
کار را با شـما دارم».
به همسـایه جوانی که بیکار شـده بود،گفتند« :شـما برو شـاه عبدالعظیم
زیـارت کـن .زیـارت کـه کـردی بگـو :آقـا! مـن بیـکارم ،همیـن .هیچچیز
نمیخواهـد بگویـی ».خـودش گفـت« :مـن برگشـتم خانه ،صبـح زود یک
نفـر زنـگ زد ».گفـت« :حسـین! بیـکاری؟»
گفتـم« :آره ».گفـت« :اآلن بیـا فالن جا!
مـن رفتـم ،مرا گذاشـت سـرِ کار».
میگفـت« :کارش سـبک اسـت؛
یعنی خیلی مهم نیسـت ،ولی سـر
کار رفتـم؛ ماهـی اینقـدر بـه مـن
میدهـد و در حال حاضر مشـغول
هستم».

منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
استاد بزرگ اخالق ،آیتاهلل مجتبی تهرانی

خانواده مقاومتی ( ) 68

خواب جهنمی

زنها میانبرند .یعنی هم خودشان میتوانند
از راه میانبر بروند و هم میتوانند مردان و
خانوادهها و جامعهشان از راه میانبر ببرند.
به کجا؟ به هر جا که بخواهند! یا به بهشت
برسانند یا به جهنم .نمونهاش زنان باحجاب
هستند که معلوم است دینداری را برگزیدهاند
و در مقابل ،زنان بدحجاب یا بیحجاباند
که عموم ًا با ظاهرشان عقایدشان را هم نشان
میدهند .برای همین زنهای میانبر ،باید
بدانند که یک خوابشان میتواند بهشت و
جهنمشان را مشخص کند .کافی است یک
شب بخوابند در حالی که شوهرشان از ایشان
راضی نیست:

أَیُّ َم ا ْم َرأَ ٍة بَات َْت َو َز ْو ُج َها َعلَ ْی َها َسا ِخ ٌط ِفی َح ٍّق
ل َْم یُ َت َق َّب ْل ِم ْن َها َص َل ٌة َح َّتى یَ ْر َض َع ْن َها
امام صادق  :هر زنی كه بخوابد در
حالی كه شوهرش در حقی از دست او
ناراحت باشد ،نمازی از او قبول
نمیشود ،مگر اینكه شوهر از
او راضی شود.
چه بسیار زنها که از این
ی شدهاند
خوابها جهنم 
و باکشان نیست...

تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل
مسائل الشریعة  ,ج  , 20ص 160

کاریکاتور این هفته:
شرایط ویژه
توزیع سبد کاال!

