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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
نرشیه تربیتی، مسجدی | سال دوم | هفته دوم اسفند  1393

مملکت 
صاحب دارد!

مهسنگر

نظرسنجی

و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
کله رنلگ و بلوی مسلجد  خاصله هرچیلزی را 
گذاشلتن نظرات  دارد بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
تلا  برسلونید  ملا  دسلت  بله  سلایت،  در  خلود 
کنیم.  همین جلا و در همین سلتون منتشلرش 

گرفته: گذشته در سایت قرار  که هفته  یکی از نظراتی 

سـام و عـرض خسـته نباشید/میشـه بفرماییـد نظـم 
ارائـه سـنگر محلـه چطـور قراره باشـه؟ چـون یک مدتی 
اومدیـد و بعـد یـه مدتـی دوبـاره متوقـف شـدید و االن 
داریـد دوبـاره بـه صـورت هفتگـی اراده  میدیـد . ایـن 
نشـریه هفتـه نامـه اسـت یـا دو هفتـه نامـه یـا ماهانـه یـا 

گاه نامـه؟؟؟ پیشـاپیش ممنـون  اصـًا 

: سلام بر شلما. به فضل خدا  و دعای 
شلما بناسلت سلری جدیلد نشلریه بله صلورت هفتگلی 

منتشلر  بشه.  

پاسخ های نظرسنجی هفته قبل )جمله ای خطاب به 
کره کننده های هسته ای از طرف یک بچه مسجدی( مذا

:  912***259
مجاهد هسته ای... ماساژ بدم خسته ای؟!

که از خون  کرات، نه از سـنگ  758***912 :زمین مذا
کـه  شـهدا پوشـیده شـده.  معاملـه نـه بـر سـر سـانتریفیوژ 

بـر سـر غیـرت و عـزت ایـن مردم اسـت. مراقب باشـید

با  طاغوتی  حکومت  آن  تفاوت  مهمترین 
این حکومت یاقوتی چیست؟

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

پس انداز با پیاده روی
آن  می رفتنـد.  ماشـین  بـا  هم کالسـی هایش  بـود.  دور  مدرسـه اش  راه 
یـال پـول توجیبـی به او می دادیم تـا بتواند هم خودش  موقـع، روزی دوازده ر
کنـد و هـم بـه مدرسـه بـرود. بـا این کـه پـول کمـی بـود، امـا ایـن بچـه،  را اداره 
هیچ وقت شـکایتی نداشـت. مدتی گذشـت. متوجه شـدیم اسـداهلل، زودتر 
ی  پیـاده رو مدرسـه،  تـا  و  مـی رود  بیـرون  خانـه  از  همیشـگی  سـاعت  از 
روز خواهـر  یـک  این کـه  تـا  نشـدیم  متوجـه  را  کارش  می کنـد. علـت 
خانـه  در  درمانـش  و  دوا  بـرای  کافـی  پـول  شـد.  مریـض  کوچکـش 
نبـود. وقتـی اسـداهلل متوجـه ایـن موضـوع شـد، رفـت و مقـداری پول 
پیـاده مدرسـه  بـودم.« طفلکـی  کـرده  امـروز پس انـداز  بـرای روزی مثـل  را  گفـت: »این هـا  و  آورد 

کنـد! یـال را هـم پس انـداز  می رفـت تـا همـان دوازده ر
که می خواهند مثل او باشند، صلوات. کشمیری و سامتی همه نوجوانانی  شادی روح شهید اسداهلل 

جمل؛ داستان جنگ با خودی ها
دوران حکومت امام علی علیه السالم، دوران یک حکومت مقتدرانه و درعین حال مظلومانه 
گیر  پا کنـار فقـر فکـری و فرهنگـی از مشـکالت دسـت و و پیـروز بـود. فقـر عمیـق اقتصـادی مـردم در 
بـود. فتنه هـای سیاسـی و برادرکشـی نیـز خـودش را در قالـب سـه جنـگ بـزرگ بـر حضـرت تحمیل 
کـرد؛ هـر چنـد سـرانجام امیرمومنـان پیـروز شـد؛ یعنـی هـم در زمـان خـود توانسـت دشـمنان را بـه 
یخ  یـخ توانسـت مثل مشـعلی برفـراز تار زانـو درآورد، هـم بعـد از شـهادت مظلومانـه اش، در طـول تار
پرمحنت تریـن  جـزو  مـّدت،  ایـن  در  ایشـان  خون دل هـای  البتـه  باشـد. 
یـخ اسـت. جنـگ جمـل، واقعـًا فتنـه عجیبـی  حـوادث و ماجراهـای تار
بـود. جنـگ بـا بـزرگان اسـالم و برادرانـی بـود که تـا همین چندمـاه پیش، 
کـرده بودنـد ولـی نتوانسـتند  بـا حضـرت بیعـت 
پـای والیـت علـی بایسـتند. ایـن خودی هـای 
تـا  را  مـوال  حکومـت  کثیـن(  )نا بیعت شـکن 
کـه بـرای آن هـا سـهم  جایـی قبـول داشـتند 
بـا  باشـد؛  داشـته  وجـود  قبولـی  قابـل 
آن هـا مشـورت شـود، بـه آن هـا مسـئولیت 
اختیارشـان  در  کـه  اموالـی  بـه  شـود،  داده 
از  نگوینـد  نشـود؛  تعّرضـی  هسـت، 

آورده ایـد! کجـا 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم اسفند سال 1393

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. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

منبع: سایت صبح 

به مناسبت  10 اسفند برابر با 10 مجادی االویل، سالروز جنگ مجل )36 ق( 

اسات، سؤال 282  منبع: اجوبه االستفتائات، احکام نج

احکام
                             صداشو در نیار!

کوچولو داشلته باشلید و بعله دیگه!  به زودی مسلافرت های نوروز شلروع می شلود. ممکن اسلت شلما 
دشلواری  شلما  وقلت  یله  می کنله،  خلراب کاری  بچله اس،  اون  خلب، 

درسلت نکنیلد!
گـر مهمانـى يکـى از اثاثیه هـاى میزبانـش را نجس کند،  سـؤال: آيـا ا

مطلـع کـردن میزبان واجب اسـت؟
پاسـخ: اطـاع دادن در غيـر از خوردنـى و آشـاميدنى و ظرف هـاى 

Mغـذا، الزم نيسـت. a s j e d N a m a . i r

هفته 50
 1 3 9 3 سال 

هفته 50
 1 3 9 3 سال 

S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:
M a s j e d N a m a . i r

لقبــى  کم تریــن  انــگل،   
کــه مى تــوان بــه يــک  اســت 
کســی  داد.  مــزدور  نامــرِد 

و  خــودش  کودتــا  بــا  کــه 
برســد  حکومــت  بــه  پــدرش 

نگــه  را  آن  دیکتاتــوری  بــا  و 
کــه  دارد، آن وقــت احســاس بکنــد 

صاحــب مملکــت اســت؛ انــگل! تــو 
ــه از خــدای خــودت  ــه از خــودت چیــزی داری، ن ن

نــه از مــردم! و 
خــدا  جــز  اســت  معلــوم  کــه  مملکــت  صاحــب 
ــه اهلل  ــه خلیف ــش را ب ــم حکومت ــدا ه ــت. خ ــی نیس کس
نائــب  خلیفــه اهلل،  غیبــِت  زمــان  در  و  اســت  داده 
او مســئول جامعــه اســت. این هــا همــه يعنــى آن کــه 

کــه  ــه آن مردمــى  صاحــب مملکــت مــردم هســتند، امــا ن
کــه جــز بــا  غربی هــا و غرب زده هــا مى گوينــد، بــل مردمــی 

نمی کننــد. بیعــت  »ولــی اهلل«  و  »اهلل« 
غیــر خدایــی  آن حکومــت  کــه  اســت  پــس خیلــی طبیعــی 
از  امــا  ياقــوت.  را  الهــى  ایــن حکومــت  و  را طاغــوت مى نامیــم 
ــا  ــروز را ب ــِد ام ــر ب ــا ظاه ــه خیلی ه ک ــت  ــن اس ــب روزگار ای عجای

ظاهــِر بدتــر آن روز مقایســه می کننــد و عجیب تــر آن کــه آن روزهــا 
را بــه رخ ایــن روزهــا می کشــند!

کــه برخــی بی خردان،  این جــا دیگــر ســخن از عــزت نمی کنیــم 
کــه تــو اآلن صاحــب  از آن ســر در نیاورنــد. بحــث ســر ایــن اســت 
بیگانــگان،  بــرای  بــرده  جــز  آن روز  و  هســتى  خــودت  مملکــت 
چیــزی نبــودی. پــس ســخت ترین اوضــاع امــروز شــرف دارد بــه 
بهتریــن روزگار آن روز. امــروز بــا خیــال راحــت ســرت را بــاال بگیــر 

ــب دارد! ــت صاح ــو: مملک و بگ



درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
 تأملی در صحنه  قیامت

انسـان فاسـقی که جز به پرده دری نمی اندیشـد، 
بـرای این کـه از ایـن دنیای بی ارزش، بیشـترین بهره 
را بگیرد، حاضر است همه آینده خودش را خراب 
کنـد و هـر موقـع سـخن از آن می شـود، اصلـش را زیر 

سـؤال ببرد و بگوید:
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)از روى مسخره( مى پرسد: روز قیامت کى خواهد بود؟
یشـه ایـن سـؤال از مـرض قلبـی »پـرده دری«  اواًل ر
گـر واقعـًا  اسـت، ایـن را خـودش هـم می دانـد. ثانیـًا ا
پـس  اسـت،  زمانـی  چـه  قیامـت  بدانـد  می خواهـد 
گـر تحمـل شـنیدن  کنـد، البتـه ا بایـد خـوب توجـه 

را دارد: ایـن روز  سـختی های 
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بايد بداند، هنگامى که چشـم از شـدت وحشـت خیره 
شـود )7( و مـاه بی نـور گـردد )8( و خورشـید و مـاه گـرد 
آينـد ]و بـه همديگـر رسـند[ )9( آن روز انسـان مى گويد: 
گریـزگاه مجوییـد، هیـچ  کجاسـت؟ )10( نـه!  گریـزگاه 
پناهگاهـى وجـود نـدارد. )11( آن روز بازگشـت همگان 
حضـور  در  تنهـا  قـرارگاه  و  تـو  پـروردگار  به سـوی  فقـط 
اوست. )12( در آن روز انسان را از آن چه پیش فرستاده 
)کارهـاى نیـک يـا بـدى کـه خـود کـرده( و از آن چـه بعـد 
کـه بـر جـاى  آورده )سـّنت هاى پسـنديده يـا ناپسـندى 

گاه مى کننـد. )13( نهـاده اسـت( آ
کـه انسـان نیـاز به ایـن اطالعـات ندارد،  هرچنـد 
چـه  می دانـد  خـودش  عذرتراشـی ها،  همـه  بـا  زیـرا 

کـرده اسـت...
)سوره مبارکه قیامة، آيات 3 و 13-7(

گر چند لحظه حتی ا
 وقت داری...

قیامـت  برپایـی  تـا  گـر  ا بلکـه  مـرگ،  تـا  نه فقـط 
فقـط چنـد لحظـه وقـت داشـتید، چـه می کردیـد؟ 
بـه  و  نمی کردیـد  تلـف  را  وقـت  ذره ای  مطمئنـًا 
کارهـا می پرداختیـد، درسـت اسـت؟ اما  مهم تریـن 
کارهـا »کاشـتن درخـت« هـم هسـت؟  آیـا جـزء ایـن 
کاشتن  نه، درسـت اسـت؟ می دانید چرا؟ چون ما 
درخـت را یـک کار تفریحـی و فوق برنامـه می دانیـم. 
گرفتـه بودیـم، نگاه مان  گـر ایـن روایـت را جـدی  امـا ا

می شـد: عـوض 
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گـر  ا فرمودنـد:  )صلى اهلل علیه وآلـه(  اعظـم  پیامبـر 
آسـتانه  در  و  شماسـت  از  يکـى  دسـت  در  نهالـى 
برپایـی قیامـت بـه اندازه کاشـتن آن فرصـت دارد، آن 
را بـکارد. )مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج 13، ص: 460(
کـه رهبـر جامعه اسـالمی  پـس بی جهـت نیسـت 
کار  هـر سـال یـک درخـت مـی کارد. ایـن صرفـًا یـک 
ویـژه  باقیات صالحـات  یـک  نیسـت؛  مسـتحب 

اسـت!

اهل یبت؟مهع؟
كه مسئله چیست! این ها اصاًل نمی فهمند 

کـه شـهادت را بـراى خودشـان  شـما مـردم ایـران را از موشـك نترسـانید، مـردم ایرانـی 
از  می کنـد  تعجـب  انسـان  می آینـد،  این جـا  کـه  اوقاتـی  از  بسـیارى  و  می داننـد  افتخـار 
کـه جوانـش فـوت شـده اسـت، جوانـش شـهید  وضـع این هـا 
شـده اسـت، می گویـد بـاز هـم می خواهـم، می خواهـم جـوان 
کوچـك را می گویـد ایـن  دارم بـاز ]در راه خـدا بدهـم [، بچـه 
را،  مـردم  این هـا  بشـود...  و شـهید  بـزرگ می شـود  ان شـاءاهلل، 
و  از شـهادت می ترسـانند  کـه طالـب شـهادت اند  مردمـی  ایـن 
کـه از بـاب این کـه نمی فهمنـد، اصاًل  ایـن یـك اشـتباهی اسـت 
کـه معنویـات چـی اسـت. امثـال صدام و  ادراك ایـن معنـا را 
کـه مسـئله چـی اسـت. متوجـه  این هـا اصـاًل نمی فهمنـد 
این کـه ایـران چـه وضعـی دارد و مـردم ایـران چـه وضعـی 

دارنـد، اصـاًل متوجـه ایـن نیسـت...
کـه مـا توجـه داشـته باشـیم بـه  عمـده ایـن اسـت 
وحـدت  و  را  خودمـان  ایمـان  کنیـم  حفـظ  این کـه 
گـر ایـن راه حفـظ شـد، هیچ چیـز دیگـر  خودمـان را. ا
هـر  می دانـم  چـه  بیایـد،  موشـك  نـدارد.  تـرس 
ى  شـورو بیایـد،  امریـکا  بیایـد،  می خواهـد  کـی 

بیایـد...
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كردن خود در بازار دنیا ج  خر
بعد از اینکه آدمی خود را شناخت، استعدادهایش را کشف کرد و نیازهایش را یافت، 
می ماند خریداریکه زندگی  را برایش خرج کند... خریداری که بیش از آن که به فکر خودش 
که قرار بود سودش را هم به صاحب  باشد، به فکر من باشد. یادم باشد سرمایه ای داشتم 

سرمایه برگردانم: »اناهلل و انا الیه راجعون«
که  کارهای متفاوتی می شود؛ پس چه بهتر  چه بخواهم و چه نخواهم زندگی ام صرف 
زندگی ام خرج بهترین ها شود. بازار دنیا اینگونه نیست. دنیا ما را می خواهد برای خودش 

ولی خدا ما را می خواهد برای خودمان...
هنگامی که یک عمر برای دلم دویدم، نتیجه اش چه می شود؟ هنگامی که یک عمر 
برای هوس های مردم سوختم، آن ها به من چه می دهند؟ جز چندتا آفرین و یک دقیقه 
که شمشیرش عمری مشکالت  کف زدن و چهار دقیقه سکوت! یادم نرود جناب زبیر را 
پیامبر را حل می کرد، چگونه به خاطر دنیاخواهی، در جنگ جمل ذلیل شد. او خودش 

را باخت در بازار دنیا...
کسانی که خریدارشان خداست، همیشه به سمتش درحرکت اند، درنگ بس است...

حق الناس
کـه  کـرد  گـذر بـر سـر قبـرى افتـاد، از خداونـد درخواسـت  حضـرت عیسـی؟ع؟ را 

صاحـب قبـر را زنـده فرمایـد.
کـرد:  همین کـه زنـده شـد از او سـؤ ال 

حـال و وضـع تـو چگونـه اسـت ؟
باربـر  و  حمـال  مـن  کـرد:  عـرض 
هیـزم(  )بـار  هیمـه اى  روزى  بـودم 

بـراى کسـی می بردم؛ خاللـی از آن جدا 
بـا آن ، خـالل  را  تـا دنـدان خـود  کـردم 
کـه مـرده ام عـذاب  کنـم ... از آن زمـان 

می کشـم! را  خـالل  همـان 
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