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اقتدار عقالنیت

چند خوشه گندم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

دور تا دور نشسته بودیم. نقشه آن وسط پهن بود.
حسـین گفـت: »تـا یـادم نرفتـه اینـو بگـم، اونجا که 
رفتـه بودیـم بـرای مانور؛ یـه تیکه زمین بـود. گندم 
کاشـته بودن. یه مقـدار از گندم هـا از بین رفته. 
بگید بچه هـا ببینن چقدر از بین رفته، پولشـو 

به صاحبـش بدین.«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم اسفند   1397

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 

منبع: خبرگزاری فارس
شهید حسین خرازی

سؤاالت

1. در محضر قرآن- نظم آسمان و زمین در دنیا چگونه می تواند فریبنده باشد؟
1( به این صورت که ما گمان می کنیم این نظم همیشگی خواهد بود.

2( به این صورت که ما گمان می کنیم می توانیم این نظم را از بین ببریم.

3( به این صورت که ما گمان می کنیم این نظم ساخته بشر است.

2. در محضر اهل بیت- وقتی زن از مرد خواسته ای دارد:
1( مرد اگر توانست انجام دهد و اگر نتوانست انجام ندهد.

2( مرد اگر دوست داشت انجام دهد و اگر دوست نداشت انجام ندهد.

3( مرد اگر درست دانست انجام دهد و اگر درست ندانست انجام ندهد.

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

هفته 49   
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SangareMahal le. i r تارنما:

۱( األمالی ، شیخ صدوق ص ۱۲۵
۲( کافی، شیخ کلینی ج ۱ ص ۴۵۸

)امام خامنه ای، 1396/11/29(

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. 

سؤاالت هفته دوم  اسفند 1397 

در فضیلـــت حضـــرت صدیقـــه  کبـــرا همـــه ی مســـلمین متفق انـــد، شـــیعه و 
 
ُ
ـــة اِطَم

َ
ـــت: ف ـــده اس ـــث آم ـــن حدی ـــیعه ای ـــنت و ش ـــل س ـــب اه ـــدارد. در کت ـــنی ن س

میـــن«2 اســـت؛ 
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ِة ِنســـاِء العال
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د ـــة؛1 ایـــن باالتـــر از »َســـِیّ   الَجنَّ

ِ
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َ
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ُ
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َ
د َســـِیّ

ـــان،  ـــن زن ـــت. در بهشـــت چـــه کســـانی  هســـتند؟ برتری ـــان بهش ـــرور زن ـــی[ س ]یعن
ــهید،  ــان شـ ــان، زنـ ــن زنـ ــان، مجاهدتریـ ــن زنـ ــان، مؤمن تریـ ــته ترین زنـ برجسـ
ـــت،  ـــرده اس ـــاد ک ـــت ی ـــا عظم ـــا ب ـــرآن از آن ه ـــال در ق ـــدای متع ـــه خ ـــی ک آن های
ـــِل   ه

َ
ـــاِء ا ُة ِنَس

َ
د ـــِیّ »َس ـــه  زهرا ـــت فاطم ـــد؛ آن وق ـــت جمع ان ـــا در بهش ـــه  این ه هم

ـــت.  ـــی اس ـــام واال و باالی ـــی مق ـــت[؛ خیل ـــة« ]اس الَجنَّ
ـــد  ـــداکاری، درس زه ـــجاعت، درس ف درس ش

ــا، درس معرفت آمـــوزی و معرفـــت  در دنیـ
را انتقـــال دادن بـــه اذهـــان مخاطبیـــن و 
ـــر  ـــور بش ـــم دانش

ّ
ـــام معل ـــران، در مق دیگ

قـــرار گرفتـــن، درس هـــای فاطمـــه 
ـــر. ـــه  بش ـــه هم ـــت ب ـــرا اس زه

چند خوشه گندم

قیمت:  ۵00 تومان )اختیاری( نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی ۲۲۲  | هفته دوم اسفند   ۱397 | 

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرور زنان بهشت یتݠݤݤݤ ݤݣݣݣݣ الݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣ



حکایت خوبان

در محضر قرآن
کتاب حاضر به بررسی زندگی این بانوی باعظمت از والدت باسعادتشان 

تـا شـهادت ایشـان می پـردازد و ترجمه کتـاب ارزشـمند »فاطمـه الزهرا من 

المهـد الی اللحد« نوشـته عالمه قزوینی اسـت. این کتاب برای کسـانی که 

دوسـت  دارند با سـیره حضرت زهرا آشـنا شوند و آن را سـرلوحه کار قرار 

بدهند، مفید اسـت.

زندگـی سراسـر افتخـار صدیقـه طاهـره سرمشـق جامعی بـرای هر 

 هر زنی اسـت کـه می خواهد 
ً
مـردی و خصوصـا

حضرت زهـرا را الگوی خویش قـرار بدهد؛ 

و به راسـتی چـه الگویی می تواند باالتـر از الگوی 
امام زمان اشـد؟ 1

مؤلف: سید محمدکاظم قزوینی
مترجم: علی کرمی فریدنی/ نشر مرتضی
چاپ 1390/  قطع وزیری 870 صفحه

35000 تومان

در قاب صتویر

آشنایی با زندگی صدیقه طاهره

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

آگاهی مردان از مسائل درونی و بیرونی خانواده 
نیز به طور معمول بیشتر از همسران شان است. 

 
ً
بنابراین گاهی زنان خواسته هایی دارند که الزاما

شرایط تامین آن مهیا نیست. حاال مرد می تواند دو 
روش داشته باشد: 

اول اینکه تا وقتی امکانش را دارد، به همه خواسته ها 
عمل کند و وقتی نداشت بگوید ندارم؛ دوم آنکه در 

زمان داشتن یا نداشتن به وظیفه خود عمل کند و 
آنچه را که باید، ولو با سختی تأمین کند و آنچه را که 

نباید، حتی اگر می تواند بگیرد، نگیرد. 
امیرالمؤمنین دومین راه را پیشنهاد می کنند: 

َو اْسَتْبِق ِمْن نَْفِسَك بَِقیًَّة

َفإِنَّ إِْمَساكََك َعْنُهنَّ َو ُهنَّ یََریَْن أَنََّك

ُذو اْقِتَداٍر َخْیٌر ِمْن أَْن یََریَْن َحالََك َعَل انِْكَساٍر 

و برای خودت چیزی )از قدرت( خود نگهدار 

زیرا خودداری تو از )همه خواسته های( آن ها 

در حالی که آنان تو را قدرتمند ببینند برایت 

بهتر است از این که حال تو را شکسته 

)و ناتوان( ببینند.

کاریکاتور این هفته:
رقابت سنگین 

گوشت

مرغ و پراید با دالر

یـب دهـد. طلوع و غـروب خورشـید و مـاه و سـتارگان و  یبایی هایـش نباید مـا را فر نظـم دنیـا بـا همـه ز
هـزاران چیـز دیگـر کـه مـا دیگـر بـه آن هـا عـادت کرده ایـم؛ همـه و همـه می توانـد فریبنده باشـد، اگـر باور 

نکنیـم کـه یـک روزی همـه این هـا عـوض می شـود.

بـرای همیـن سـوره انفطـار مـا را بـه آینده نـه چنـدان دوری می بـرد کـه همه چیـز برعکس می شـود: 
آسـمانی کـه همیشـه نمـاد ثبـات و وسـعت بـود شـکافته می شـود، سـتاره هایی کـه در اوج اسـتحکام بودند 
پراکنـده می شـوند، دریاهایـی کـه آتش را خامـوش می کردنـد، خود منفجـر می شـوند و قبرهایی کـه آرامگاه 

مـردگان بودنـد، برانگیخته می شـوند!

امـا بـرای چـه؟ همـه این هـا برای این اسـت کـه ما بـاور کنیم یـک روز همه 
چیـز برعکـس می شـود و دیگر چیـزی مخفـی نمی ماند؛ بلکـه آن روز 

هـر کـس می فهمد چـه کـرده و به چـه فرجامی می رسـد:
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و  فرسـتاده  پیـش  و  داده  انجـام  کـه  کارهایـی  از  کسـی  هـر 
شـود. آگاه  اسـت  نهـاده  جـای  بـر  کـه  سـّنت هایی 

در محضر اهل یبت
شــوک

منبع: تارنمای تبیان
شیخ محمدحسین زاهد

نیکی به مادر

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

اقتدار عقالنیت
خانواده مقاومتی ) 79 (

وسائل الشیعة، 
ج ۲0، ص: ۱6۸

۱( دختر رسول خدا )فاطمه زهرا برای من، اسوه و الگویی نیکو است، الغیبة طوسی، ص ۲۸6

شـیخ حسـین مـادر پیـری داشـتند که شـیخ مراقبـت ایشـان را بر عهـده داشـت. مادر 

بـه حـدی پیـر بود کـه نمی توانسـت بـرای قضای حاجـت به دستشـویی بـرود؛ لذا 

آقـا هنـگام قضای حاجـت برای مـادر لگنی قرار مـی داد. وقتی مـادر چند ضربـه به لگن 

مـی زد، یعنـی وقت برداشـتن لگن اسـت.

روزی بـه در منـزل آقـا رفتـم. وقتی آقـا در را باز کرد، دیدم لباس شـان خیس اسـت. از 

آقـا سـؤال کـردم چـرا لباس تان خیـس اسـت؟ فرمـود: »موقعی که مـادرم ضربـه به لگن 

زده بـود، مـن متوجـه نشـدم و کمـی دیـر رفتـم، همین کـه نـزد مـادر رفتـم، از عصبانیت 

لگـدی بـه لگـن زد و لبـاس مـن نجـس شـد.« گفتـم: 

»مادرتـان چیـزی نگفـت؟« آقـا فرمـود: »چـرا، وقتـی 

مـادرم دیـد کـه لبـاس مـرا نجـس کـرده، گفـت: »ننه، 

مـادر چیـزی  دادم:  کـردم. جـواب  نجسـت  حسـین، 

نگفتیـد؛ حـاال هـم چیـزی نشـده؛ این همه من شـما 

را در کودکـی نجـس کـردم، شـما چیـزی نگفتیـد؛ 

حـاال هـم چیـزی نشـده و عیبی نـدارد.«

سوره انفطار، آیه ۵

فاطمه زهرا از والدت تا شهادت

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
  masjednama.ir ــای تارنم

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت ســـردار شـــهید »ســـعید قهـــاري« فرمانـــده لشـــكر 3 نیـــروي مخصـــوص حمـــزه سیدالشـــهدا و 
ـــن طوســـي« - روز مهندســـي، شـــهادت ســـردار  ـــر، روز بزرگداشـــت »خواجه نصیرالدی ـــپ 18 الغدی ـــده شـــهید تی ـــن فرمان چهارمی
ـــادر،  ـــرا ، روز زن و روز م ـــرت زه ـــت حض ـــون، والدت بابرک ـــره مجن ـــورا در جزی ـــكر 31 عاش ـــام لش ـــري« قائم مق ـــد باک »حمی
ـــبزواری،  ـــادی س ـــاج ماله ـــم ح ، روز بزرگداشـــت حكی ـــی ـــام خمین ـــران حضـــرت ام ـــوری اســـالمی ای ـــذار جمه والدت بنیان گ

بمبـــاران شـــیمیایی جبهه هـــا توســـط رژیـــم بعـــث عـــراق در جریـــان جنـــگ تحمیلـــی،  قرارگــــرفته اســــت. 

یار رهمبان


