شیادیاران

حلما کوچولو

روزهـای آخـر فقـط در حـال نوشـتن بـود .خیلـی خاکی و تـودار بـود .همهاش
خنـده روی لبانـش بـود .چنـد روز مانـده بـود کـه بابـا بشـود .خیلـی ذوق
داشـت حلمـا کوچولویـش را ببیند .اما مدام از یـک کار نیمهتمـام حرف میزد
کـه باید انجـام بدهـد و بعـد برگردد.
باالخـره کاری کـه بایـد میکرد
را انجـام داد و برگشـت ،ولـی
بـدون دیـدن دخترش.
حواسـمان باشـد خـون شـهیدان
پایمـال نشـود!

منبع :تارنمای ابر و باد
شهید مدافع حریم اهلبیت

ایام ویژه

میثم نجفی
 28آوریل ،صدور دستور عقبنشینی کامل نیروهای امریکا از ویتنام ( 1975م)

مقاومت تنها رمز پیروزی

پس از خروج اسـتعمارگران فرانسـوی از ویتنام و انعقاد معاهده ژنو بهمنظور تقسـیم
ویتنام به دو قسـمت شـمالی و جنوبی ،اغتشـاش و هرجومرج در این كشـور ایجاد
شـد .ازایـنرو امریكا به بهانه اجـرای مفاد عهدنامه ژنو ،نیروهای خـود را وارد ویتنام
سـاخت .ادامـه ایـن رونـد باعث شـعلهور شـدن آتـش جنگ میـان امریـكا و ویتنام
شـمالی شـد و تلفات سـنگینی به دو طرف وارد شـد .به دلیل باال رفتن هزینهها و
بهصرفـه نبودن آدمکشـی در ویتنام ،امریـکا بهناچار از ویتنام عقبنشـینی کرد.
ایـن اولیـن شکسـت امریـکا در عرصـه بینالمللـی در برابر کشـوری کوچک
بـود .شکسـت دادن امریکا آسـان نبـود ،اما مردم ویتنـام با مقاومت خـود که بیش از
 10سـال به طـول انجامید آن را انجـام دادند.

خاصیـت اسـتکبار همیـن اسـت .اگـر در
مقابلـش مقاومـت کنی ،تا جایی کـه کارد به
مـال و جانش برسـد ،عقبنشـینی میکند و
اگـر بخواهـی بـا او مذاکره و معاملـه کنی ،تا
مـرز نابـودی تو پیش مـیرود.
احکام

استفتاء اختصاصی سایت مسجدنما از دفتر مقام معظم رهبری

دست زدن به قرآن الکترونیک

قرآن را از روی گوشیاش قرائت میکند و چون وضو ندارد ،مراقب است
انگشتانش با نوشتههای قرآن برخورد نداشته باشد.
امـا لـمس آیـات الــهی بر روی صفحات نمایش الکترونیکی بدون وضو
بیاشکال است.

در مسری هبشت
ش

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

خدایا هر گرسنهای
را سیر گردان

یکی از حکمتهای روزه گرفتن درک
احوال نیازمندان و فقیران است؛ کسانی که
در طول سال روزه اجباری میگیرند ،چون
چیزی برای خوردن ندارند و حسرت یک
بار با دل سیر غذا خوردن بر دلشان
مانده است.

امام رضا میفرمایند« :مردم به انجام
روزه امر شدهاند تا درد گرسنگی و
تشنگی را بفهمند 1».باید دقت کنیم که این
فهمیدن مقدمه برای عمل است ،وگرنه
اگر فقط بفهمیم و عمل نکنیم ،آن فهم به
درد خودمان میخورد و دردی از بقیه
دوا نمیکند! خالصه کالم ،اگر در موقع
افطار گرسنگی بهتان فشار آورده است
یا اگر از تشنگی در گرمای ظهر اذیت
شدهاید ،بدانید کسانی در کل عمر اینطور
زندگی میکنند و نیاز به کمک شما دارند...

اللَّ ُه َّم أَشْ ب ِْع ك َُّل َجائِعٍ

خدایا هر گرسنهای را سیر گردان
 )1وسائل الشیعه ،ج  ،4ص 4
مفاتیحالجنان

مهسنگر

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.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
هفته

 10

در این شماره میخوانید :

10

سال 1 3 9 7

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم خرداد 1397

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

هفته
سال 1 3 9 7

جهنم تشنه؛ بهشت چشمه
دست زدن به قرآن الکترونیک
اولین بانوی مسلمان
حلما کوچولو
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال ششم  ،شماره پیاپی  | 184هفته دوم خرداد  | 1397قیمت 500 :تومان (اختیاری)

افتخار ننگین :دولت زنانه!

وقتی آقای رئیس جمهور با افتخار گفت« :حضور  ۳زن در کابینه
نشانه توجه دولت به حقوق زنان است 1».و افزایش تعداد مدیران زن در
دستگاههای اجرایی تا  ۳۰درصد را ابالغ کرد ،نشان داد به انحراف فکری
خود پایبند است؛ چرا که او قب ً
ال گفته بود« :زن در یک جامعه فعال است و
کار میکند ،اما در عین حال کاری برابر انجام میدهد و حقوقش متفاوت است»
او ً
ال این حرفها و این اقدامات ریشه در تفکر انحرافی «تشابه حقوق
زن و مرد» دارد که سالها پیش شهید مطهری پاسخش را داد و گفت که ما به
تساوی معتقدیم ،ولی تشابه را نمیپذیریم.
چرا باید درآمد زن و مرد مساوی
باشد ،در حالی که مث ً
ال مرد باید
هزینه خانوادهاش را بدهد ولی
زن نه؟
ثانی ًا در نگاه کالن اشتغال
بیشتر زنان چه ثمرهای دارد
جز اینکه کاریابی برای مردها
سختتر میشود و زنان از
محیط خانواده کنده میشوند؟
کاش دولت متکی به یک اندیشه
زالل باشد تا دنیا و آخرت خود و
مردم را تباه نکند.

 ۱۵ .1اسفند  ۱۳۹۶در شورای عالی انقالب فرهنگی

استغفار و توبه

رص�ها را زا� ت ن
در ماه ض
رم� نا� ف� ت
ده�م!
دس� � ی
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نشر صهبا
قطع رقعی
 3000تومان

اقتصادمقاومیت

نام ایرانی برازنده
کاالی ایرانی

«جـی ال ایکـس»« ،تسـکو»« ،اسـنوا»،
«هومکـر»« ،مـای بیبی» و ....همه و همه اسـم
شـرکتها یا کاالهـای خوب ایرانی هسـتند
ی بودنشـان افتخـار نمیکنند! آنها
که به ایران 
نـام خارجی بـر شـرکت یـا کاالی خود
میگذارنـد ،چـون میخواهنـد بگوینـد
کاالی مـا نیـز ماننـد کاالهـای خارجی با
کیفیت اسـت! حاشـا به این عـزت نفس!

شـاید هـم اشـکال از مـن و شـمای
خریـدار باشـد .وقتـی پیشفـرض مـا ایـن
باشـد که کاالی ایرانی همیشه کیفیت کمتری
نسـبت به مشـابه خارجـیاش دارد ،آن وقت
شـرکتهای ایرانـی هـم بـه خودشـان حق
میدهنـد کـه کاالی خودشـان را صدجـور
رنـگ خارجی بزننـد تا روی دستشـان باد
نکنـد .تغییر پیشفـرض خریـداران هم تنها
زمانـی ممکن اسـت کـه کاالی بـا کیفیت را
با نـام ایرانـی بخرند.
باالخـره بایـد بـه ایـن دور باطـل پایان
داد .از یـک سـو ،شـرکتهای ایرانـی بایـد
محصـوالت ایرانـی خـود را بـا نـام ایرانـی
منتشـر کنند و از سـوی دیگر فرهنگسـازی
الزم بـرای تغییـر
پیشفرض اشـتباه
خریداران صورت
بگیرد.

در محضر قرآن

سوره قاف 30 ،و 31

جهنم تشنه؛ بهشت چشمه

سـیریناپذیری الزامـ ًا بد نیسـت .چون هم
آدمهای تشـنه از نوشیدن سیراب نمیشوند
و هم آدمهای چشـمه از نوشانیدن و محبت
کـردن کـم نمیآورنـد .بـه هـر حـال اینکه
گفتهانـد« :آب کـم جـو تشـنگی آور بدسـت
 /تـا بجوشـد آبـت از بـاال و پسـت» ،ریشـه
در همیـن دارد کـه سـیریناپذیری منفی را به
مثبت تبدیـل کنی!
جالـب اسـت کـه عاقبـت ایـن آدمها هم
درسـت مثل خودشـان اسـت .آنها کـه از
خـود تهـی هسـتند و بـه خاطـر هواپرسـتی
هیچ تالشـی برای مالقات نیکـوی پروردگار
نمیکننـد ،جهنمـی میشـوند و آنهـا کـه با
نفـس خود مبـارزه میکنند تا بـه بهترین نحو
خدایشـان را مالقـات کننـد ،بهشـتی خواهند
شـد .چه سرنوشـتی! وای از این جهنم تشـنه
و وه به آن بهشـت چشـمه:
ُول لِ َج َه َّن َم َهلِ ا ْم َت َلْ ِت َو تَق ُ
یَ ْو َم نَق ُ
ُول ه َْل ِم ْن َمزی ٍد؛
َو أُ ْزلِف ِ
َت الْ َج َّن ُة لِلْ ُم َّتقی َن َغ ْی َر َبعی ٍد

آن روز کـه [ما] بـه دوزخ میگوییم« :آیا
پـر شـدی؟» و میگویـد« :آیـا بـاز هـم
هسـت؟» و بهشـت را برای پرهیـزگاران
نزدیـک گردانند ،بـی آنکه دور باشـد.

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

صلحی که بنیامیه را رسوا کرد
صلح امام حسن زمینه را براى قیام امام حسین فراهم كرد .الزم بود
كه امام حسن یك مدتى کنارهگیری بكند تا ماهیت امویها كه بر مردم
مخفى و مستور بود آشكار شود ،تا قیامى كه بناست بعد انجام گیرد ،از نظر
تاریخ قیام موجهى باشد .پس از همین قرارداد صلح كه بعد معلوم شد معاویه
پایبند این مواد نیست ،عدهای از شیعیان آمدند به امام حسن عرض كردند:
دیگر اآلن این قرارداد صلح كأن لم یكن است  -و راست هم میگفتند ،زیرا
معاویه آن را نقض كرد  -و بنابراین شما بیایید قیام كنید.
فرمود :نه ،قیام براى بعد از معاویه ،یعنى كمى بیش از این باید به اینها
مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن كنند ،آنوقت وقت قیام است .معنى
این جمله این است كه اگر امام حسن
تا بعد از معاویه زنده
مىبود و در همان موقعى
قرار میگرفت كه امام
حسین قرار گرفت ،قطع ًا
قیام میکرد.

(امام خامنهای)1393/04/16 ،

اولین بانوی مسلمان

خدیجـهى کبـرى علیهاالصلوةوالسلام در آغـاز اسلام ایمـان آورد؛
بزرگتریـن حرکـت را بهعنـوان یـک بانـوى کاملـه و عاقلـه و بزرگـوار
انجـام داد ،اول مؤمـن بـه اسلام او بود ،بعـد هم همه ثـروت خود را
در راه دعـوت اسلام و ترویـج اسلام خـرج کـرد و تأثیر ایـن کار را
کسـانى مىداننـد کـه در مبـارزات و دوران اختنـاق
نقـش کمکهـای مالـى را بـه مبارزیـن تجربـه
کردنـد؛ کـه اگـر کمکهـای خدیجـه
نبـود شـاید در حرکـت اسلام و
پیشـرفت اسلام یک اختالل و وقفه
عمـدهاى به وجـود مىآمـد .بعد هم
بـا رسـول خـدا و همـ ه مسـلمین بـه
شـعب ابىطالـب تبعیـد شـدند و چند
سـال ،دو -سـه سـال ،زندگى دشوار و
طاقتفرسـا را در آنجـا تحمـل کـرد و
در همـان شـعب ابىطالب هـم دعوت
حـق را لبیـک گفـت و در حـال تبعید
از دنیـا رفت.

تقلید ممنوع!

کتاب تاریخ اسالم در آثار
شهید مطهری ،ج 2

درقابصتویر

کالم والیت

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
در تارنمــای masjednama.ir
پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :وف ــات «حض ــرت خدیج ــه » همس ــر باوف ــای پیامب ــر اس ــام؟ص؟بنا
بـــه روایتـــی ،وصـــول نامـــ ه كوفیـــان بـــرای «امـــام حســـین » جهـــت عزیمـــت امـــام بـــه
عـــراق ،درگذشـــت «جواهـــر لعـــل نهـــرو» ،مبـــارز ضـــد اســـتعمار و نخســـتوزیر مســـتقل
هندوســـتان ،امضـــای قـــرارداد نفتـــی «دارســـی» بیـــن ایـــران و انگلیـــس ،روز ملـــي و اســـتقالل
«آذربايج ــان» از اتح ــاد جماهي ــر ش ــوروي س ــابق ،افتت ــاح اولی ــن دوره مجل ــس ش ــورای اس ــامی
و روز قانـــون ،انجـــام عقـــد اخـــوت میـــان رســـول خـــدا؟ص؟ و حضـــرت علـــی  ،والدت ســـبط
اكب ــر ،ام ــام حس ــن مجتب ــی  ،هفت ــه كم ــك ب ــه محروم ــان و مس ــتضعفان قرارگرفت ــه اس ــت.

درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

یـک  روز حاجشـیخ درسـی را گفتنـد و از مـا خواسـتند کـه آن را
بنویسـیم و فـردا بیاوریـم .یکـی از آقایـان کـه خوشتقریـر بـود ،تمـام
مطالبـی را کـه اسـتاد بیـان کـرده بـود نوشـته بـود ،بـدون اینکه اشـکالی
و حاشـیهای بر آن نوشـته باشـد.اسـتاد خطـاب به آن شـخص فرمودند:
«خیلـی خوب حرفهای ما رانوشـتهای ،اما یک إنقلتی ،حاشـیهای
بـر آن ننوشـتهای ».آن مـرد گفـت« :خوب نتوانسـتم اشـکال پیـدا کنم».
اسـتاد فرمودنـد« :تـا آنجایی که میشـد ،بایـد یک إنقلتـی بزنی .اگر
اشـکال هـم نبـود ،تـا جایی کـه بیادبـی نبـود ،حداقل یـک فحش
مـیدادی( .به شـوخی و مـزاح فرمودند)».
بیان این مطلب ازسـوی اسـتاد بسـیار
آموزنـده بـود؛ یعنـی اینکـه انسـان باید
حالـت تقلیـد را از دسـت بدهـد و
نبایـد تنهـا حرفهـای دیگـران را
بشـنود .ایشـان همـواره روی ایـن
مسـئله که طالب باید اهـل تحقیق
باشـند تأکیـد میفرمود.

منبع :پرتال امام خمینی
راوی :امام خمینی
آیتاهلل حاج شیخ عبدالکریم حائری «مؤسس حوزه علمیه قم»
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ازدواج؛ آزادی یا محدودیت؟

بیحیایی سـینمای ایران تا آنجاسـت که وقتی در
فیلمـی پدر بـا عصبانیت بـه دختـرش میگوید:
«اجـازه خـروج از کشـور به تو نمیدهـم» ،دختر
وقیحانـه میگویـد« :ازدواج کنـم کـه بـروم زیـر
یـوغ فرد دیگـری مثل تو؟!» ایـن نتیجه نفهمیدن
رابطه زناشـویی در خانواده اسـت.

بلـه؛ ازدواج محدودیـت اسـت و ایـن
محدودیت مثل آن اسـت که دختـر در خانه،
کنیـز مرد خـود میشـود .امـا آیا کنیـزی به
معنـی ظلـم کـردن مـرد و مظلوم بـودن زن
اسـت؟ نـه! زن در خانـه تحـت والیـت مـرد
قـرار میگیـرد تـا رشـد کنـد .چطـور وقتـی ما
در کالسـی ثبت نـام میکنیم و در کنـار محدود
کـردن خـود پـول هنگفـت هـم میدهیـم،
اعتـراض نمیکنیـم؟ پس اصـل محدودیت مهم
نیسـت ،چگونگـیاش مهـ م اسـت:

َاح ر ٌِّقَ ،فإِ َذا أَنْك ََح أَ َحدُ ك ُْم َولِیدَ ًة َف َقدْ أَ َر َّق َها؛
ال ِّنك ُ
َفلْ َی ْنظُ ْر أَ َحدُ ك ُْم لِ َم ْن یُر ُِّق كَرِی َمتَهُ

پیامبـر اعظـم  :ازدواج موجـب مقیـد و
محـدود شـدن (ماننـد کنیـز) اسـت .پس هر
کـس از شـما که دخترش را بـه ازدواج مردی
درآورد ،در واقـع او را محـدود و مقیـد کـرده
اسـت .پـس بایـد نـگاه
کند ببینـد دختر عزیز
و گرامـیاش را بـه
کنیـزی چـه کسـی
درمـیآورد.
وسائلالشیعه ،ج ،۲۰ص ۷۹

کاریکاتور این هفته:
پادشاه عربستان:
مزه آب زمزم
تغییر کرده
است!

