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تبیینسیرهتربیتیپیامبر  واهلبیت
برای پدرها و مادرهایی که دغدغه تربیت فرزندشان را دارند

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

پیروزی قطعی اسالم

شک در تکبیر

کودک را باید برای ذهن مبتکر آماده کنیم

اگر فرمانده در سنگر بماند...

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

طبقـه بـاالی خانـه مـا می نشسـتند. آفتاب نـزده از خانـه می رفـت بیـرون. یـک روز، 
صـدای پاییـن آمدنـش را از پله ها که شـنیدم، رفتم جلویش را گرفتـم. گفتم: »مهدی 

مواظـب  بیش تـر  عیـال واری. یک کـم  دیگـه  تـو  جـان! 
خـودت باش.« گفت: »چی کار کنم؟ مسـئولیت 

بچه هـای مـردم گردنمه.«

فرماندهیـت  سـنگر  تـوی  »الاقـل  گفتـم: 
بمـون.«

گفـت: »اگـه فرمانـده نیم خیـز راه بـره، 
نیروهـا سـینه خیز مـی رن. اگـه بمونـه تـو 
سـنگرش کـه بقیـه مـی رن خونه هاشـون.«

زائـران اربعیـن احتماالً میدان »ثورة عشـرین« را در نجف دیده انـد و با پل های آن 
آشـنا هسـتند. ثورة یعنی انقالب. عشـرین هم یعنی ۲۰. این عنوان اشـاره به انقالب 

مردمی و اسـالمی عراق در سـال ۱۹۲۰ علیه استعمارگران انگلیسی دارد. 

قضیـه از ایـن قـرار اسـت کـه در جریـان جنـگ جهانـی اول، نظامیان انگلیسـی  
سـرزمین عثمانـی را تصـرف می کنند. بـا فروپاشـی امپراتوری فرتـوت عثمانی، کفار 
اسـتعمارگر فرانسـه و بریتانیـا، مرزبندی هـای جدیـدی در منطقـه ایجـاد می کننـد و 
غـرب آسـیا را بیـن خودشـان تقسـیم می کننـد. انگلیـس، عـراق را بـرای خـودش 
برمـی دارد. سـازمان جامعـه ملل هم با عنـوان قیمومیت این ظلم آشـکار را می پذیرد.

مخالفـت مـردم بـا سـلطه انگلیسـی های کافـر، بـه همـراه رهبـری علما بـه ویژه 
فتـوای تاریخـی میـرزا محمدتقـی شـیرازی بـه شـکل گیری انقالبـی علیه اسـتعمار 
انگلیسـی می انجامـد. ایـن قیام با هـدف بیرون رانـدن اشـغال گران و ایجاد حکومتی 
مسـتقل بـا رعایـت موازین اسـالمی، هرچنـد موفقیت هایی کسـب کرد و توانسـت 
نقـش اسـالم و روحانیـان را در دفاع از حقوق مردم برجسـته کند، امـا نهایتاً به خاطر 
آگاهـی سیاسـی پاییـن مردم، مشـکالت مالی و کمبـود تجهیزات نظامـی انقالبیان به 

شـدت سـرکوب شد.
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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 

ثورة عرشین

توضیح المسائل امام، مسئله 956

پایان نهضت اسالمی مردم عراق علیه استعمارگران انگلیسی )20 نوامبر 1920 م(

احکام

در حالت قیام شک می کند که آیا تکبیرة االحرام گفته یا خیر.

 اگـر مشـغول قرائـت شـده نبایـد به شـکش اعتنا کنـد ولی 
اگـر هنوز شـروع بـه خوانـدن نکـرده، باید تکبیـر بگوید.

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

هفته ۳6   
1 ۳ 9 6 سال 

هفته   ۳6
1 ۳ 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

چـرخ اقتصـاد کشـور در حـال گـذر 
از یـک مسـیر سـخت و پـر خطـر اسـت و 
اشـخاص حقیقی و حقوقی فعـال در عرصه 
اقتصـادی و بازرگانـی گرفتـار رکـود و یـا 
ورشکسـتگی هسـتند و از سـویی بانک هـا 
بـدون توجه به اوضـاع و احـوال، بدهکاران 
خـود را جهـت اخـذ مطالبـات و سـودها و 
جریمه هـای دیرکـرد ، تحت پیگـرد قضایی، 
مصـادره و توقیـف امـوال قـرار می دهنـد. 
این هـا هم زمینه تعطیلـی بنگاه های اقتصادی 
و بیکار شـدن تعداد زیـادی کارگر، کارمند و 
مهنـدس چرخه اقتصـادی را فراهم می آورد.

بـه نظـر می رسـد در راسـتای حمایت 
از تولیدکننـده ، قوه قضائیه قبـل از صدور 
دسـتورهای کلیشـه ای مبنی بر کارشناسی، 
ارزش گـذاری و مزایـده، بـه عنوان دسـتگاه 
حاکمیتـی می توانـد بـا دعـوت از نماینده 
بانـک و مسـئوالن شـرکت های بدهـکار 
شـرایطی را فراهـم کنـد تـا بـا تنظیـم 

صورتجلـسه و 
فرصـت  دادن 
بـرای فعـالیت 
پرداخــت  و 
اقتصاد  بدهی، 
بــه  کــشور 
سمت رونــق 
پیــش برود. 

در مسری هبشت

شـب گذشـته )لیلـة المبیـت( علـی در 
بسـتر رسـول خـدا خوابیـد و توطئـه 
بـزرگ قتـل پیامبـر خنثـی شـد. علمـا 
فرموده انـد برای شـکر نعمت سـالمتی 
رسـول خـدا و امیـر المؤمنیـن صلوات 
الّل علیهما، مستحّب اسـت روزه بدارند 
و زیـارت آن دو بزرگـوار در ایـن روز 

بسـیار مناسـب است.

امـروز روز مسـمومیت )و بنابـر نقلـی 
امـام حسـن عسـکری  روز شـهادت( 
اسـت. هم چنیـن در چنیـن نیمه شـبی، 
آخریـن پیامبر خدا را به خاک سـپردند. 
اولیـن هجوم بـه خانـه امیرمؤمنان علی 
بـرای گرفتن بیعت با خلیفـه اول نیز در 

همیـن روز اتفـاق افتاده اسـت.

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. 

باسالم و احترام
و  بسیارخوب  انقالبی  حرکت  مسجدنما 

متفکرانه ای است.

شکدرتکبیر

اقتصاد مقاومیت

در دوران تصویب برجام رئیس جمهور آمریکا مؤدب و مهربان بود و 
اسرائیل عصبانی. همین باعث شد امیدواران به برجام »آمریکا« را خوب و 
»اسرائیل« را بد بدانند. با همین نگاه، حاال که آمریکا علنًا برجام را زیر پا 
گذاشته، دولت سابق آمریکا خوب و دولت فعلی بد نامیده شد تا »اهل  

برجام« بر حرف خود ثابت قدم باشند!

از دشمن شناسی ضعیف ماست که هنوز هم اسرائیل را  ناشی  این ها 
بدتر از آمریکا می دانیم. آمریکا را هم صهیونیست ها می چرخانند، ولی این به 
معنی بدتر بودن اسرائیل نیست. در واقع رژیم صهیونیستی هیچ چیز نیست 
و فقط سگ نحس منطقه است که گاه دهان نجس خود را باز می کند و پاچه 
را  دیگر  آن ها خود می دانند که ۲5 سال  می گیرد. 

نخواهند دید.

 اما امریکا همان تمدنی است که 
تنها رقیب تمدن اسالمی است و برای 
دشمنی با اسالم انواع این سگ ها را در 
آستین خود پرورش می دهد. البته 
سگ ها  این  گاه،  چند  از  هر 
هم  را  خودش  پاچه 
با  ما  دشمنی  می گیرند. 
دشمنی  یک  آمریکا، 
تمدنی است که عمق 

بسیار دارد. 

اگرفرماندهدرسنگربماند...
روزهروزاولربیع

قوهقضائیهواقتصادمقاومتی)1(

مداراباتولیدکنندگانبدهکار

رضا کرم زاده
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

آمریکابدتراستیااسرائیل؟



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
کودک را باید برای ذهن مبتکر آماده کنیم اگر می خواهید فیلم شناس باشید و صرفًا مصرف کننده ای بی خیال نباشید، 

باید »پیرنگ« را پیدا کنید. به زبان ساده، پیرنگ اتفاقاتی است که در داستان 
واقع  آن  در  اتفاقات  این  که  است  پیوسته ای  هم  به  نظم  و  می دهد  رخ 

می شوند. 

اگر بتوانید سیر داستان را از اول تا آخر بگویید، در واقع »شاه پیرنگ« را 
پیدا کرده اید. نویسنده در یک فرآیند پنج مرحله ای ابتدا زمینه چینی می کند )۱( 
و بعد حادثه را می پروراند که قهرمان معموالً اینجا شناخته می شود )۲(. سپس 
در نقطه اوج قهرمان در مقابل ضد قهرمان قرار می گیرد )3( و بعد نتیجه گیری 

)4( و پایان )5( اتفاق می افتد. 

مثاًل در »آژانس شیشه ای« این گونه زمینه چینی می شود که حاج کاظم در 
خیابان رفیق دوران جنگش را می بیند )۱(، سپس حادثه خروج از ایران برای 

نقطه  در  و   )۲( می گیرد  شکل  مداوا 
اوج، حاج کاظم با سلحشور- نیروی 
بعد  و   )3( می شود  درگیر  امنیتی- 
هواپیما  سوار  را  عباس  پیروزمندانه 
می کند )4(. اما در پایان، عباس قبل از 
خروج شهید می شود تا معلوم شود او 

فدای ایران است و توقعی از مردمش 
ندارد )5(. 

مـا کـودک خودمـان را بایـد از آغـاز بـرای ذهـن مولّد، ذهن سـازنده 
و ذهـن مبتکـر آمـاده کنیـم؛ نـه مثـل آنچـه کـه مـا را بـار آورده اند که 
بنشـینیم تـا یک چیـزی از بیـرون بیاید و به دسـت ما بدهـد و ما هم 
در حـد همـت خودمـان از آن اسـتفاده بکنیم. ایـن به میـزان زیادی به 
تربیت هـای علمـی و ذهنـی اولیـه ارتباط دارد که به دبیرسـتان و دبسـتان 
و مراکـزی این چنینـی مربـوط می شـود. برنامه های علمی و درسـی آن ها 

بسـیار مهم است.

صبـح جمعـه، وقتی مجلس روضـه در خانـه برگزار می شـد، همان 
جلـوی در می نشسـت. هرکس وارد می شـد، جلوی پای او می ایسـتاد 
فرقـی  می کـرد؛  اسـتقبال  او  از  خوش رویـی  بـا  و 
نداشـت چه کسـی باشـد. یـک روز جمعه، 
در بیـن روضه در باز شـد، آقا برخاسـت 

و دسـت بر سـینه، احترام گذاشـت.

نـگاه کـه کـردم کسـی را ندیـدم! 
تعجـب کـردم! آقـا که نشسـت، تازه 

شـدم. متوجه 

کودکـی واردشـده بود که به 
 نظر، بیش از ده سـال نداشت.

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1385/05/23(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع:شهادت »مهـــدی زین الدیـــن« فرمانـــده لشـــكر 17 
علی بن ابی طالـــب  ، شـــهادت »حـــاج عبـــاس ورامینـــی« 
ـــام  ـــهادت ام ـــول اهلل ، ش ـــد رس ـــكر 27 محم ـــتاد لش ـــس س رئی

ــیج  ــه بسـ ــاز هفتـ ــا ، آغـ رضـ
، وفـــات آیـــت اهلل میـــرزا جـــواد 
ـــزی؛ از مراجـــع تقلیـــد شـــیعه ،  تبری

قرارگرفتـــه اســـت. 
  سوره فتح، آیه 1 تا 3

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 33

اشـکال اصلـی ازدواج هایـی کـه از سـر 
روابـط آزاد شـکل می گیرد، این اسـت که 
عامـل پیوند قبل از حاکمیـت عقل و تقوا، 
شـهوت بوده اسـت. شـهوتی کـه در ازدواج 
دینـی خیلـی هـم مقدس اسـت، اگـر از عقل 
و تقـوا پیشـی بگیـرد، دنیا و آخرت انسـان را 
خـراب می کنـد. بـرای همیـن گفته انـد نگاه 
کـن همسـری کـه زینـت دیـن و دنیـای 

توسـت، چگونه اسـت:

إمّنا املرأُة ِقالَدٌة فانظُْر ما تََتَقلَُّد، و لَيَس 
: للمرأِة َخطٌَر، ال لِصالَِحِتِهنَّ و ال لِطالَِحِتِهنَّ

َهَب و  فأّما صالَِحُتُهنَّ َفلَیَس َخطَرُها الذَّ
ِة، َهِب و الِفضَّ َة ِهی َخیٌر ِمَن الذَّ الِفضَّ

اَب،  و أّما طالَِحُتُهنَّ َفلَیَس َخطَرُها التُّ
اُب َخیٌر ِمنها  التُّ

امـام صـادق  : همانا زن گردن بنداسـت؛ 
گـردن  بـه  گردن بنـدی  بنگـر چـه  پـس 
خـود می افکنـی. بـرای زن ارزش و بهایی 
نمی توان تعییـن کرد، نه بـرای خوب آن ها 
و نـه بـرای بدشـان. زن خـوب، ارزشـش 

طال و نقره نیسـت، بلکه 
از طـال و نقره هم بهتر و 

ارزشمندتر است و زن 
بد، ارزشـش خاك 
نیسـت، بلکه خاك 
ارزشـمندتر  او  از 

ست. ا

کاریکـاتوراینهفته:

تسلیتزلزله
کرمانشاه
میسازمت
وطن..!

یـک »فتح مبین« داریم و یـک »فتح قریب«. 
دربـاره ایـن دو مفسـران حرف هـای زیادی 
زده انـد. اما گویـا فتح مبین همـان پیروزی 
قطعـی و نهایـی که به وسـیله آن بسـاط 
ظلـم و کفـر و شـرك جمـع می شـود، 
اسـت و فتـح قریـب همـان آرامـش و 
ثـروت و نعمت هـای دنیایی که در سـایه 

ایـن فتـح مبین بـه دسـت می آید.
و  می دانـد  قطعـی  را  مبیـن«  »فتـح  خـدا 
بـه خاطـر آن پیامبـر را از تمـام گناهـان و 

مـی دارد:  معصـوم  اشـتباهات 

ِبیًنا إِنَّا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا مُّ

َر َویُِتمَّ  َم ِمن َذنِبَك َوَما تَأَخَّ لَِّیْغِفَر لََك اللَُّه َما تََقدَّ

ْسَتِقیاًم، َویَنُصََك اللَُّه  نِْعَمَتُه َعلَْیَك َویَْهِدیََك ِصَاطًا مُّ

نَْصًا َعِزیزًا 

مـا تو را پیروزی بخشـیدیم ]چـه [ پیروزی 
درخشـانی! تـا خداونـد از گناه گذشـته و 
آینـده تـو درگـذرد و نعمـت خـود را بر 
تـو تمـام گرداند و تـو را به راهی راسـت 
هدایـت کنـد. و تـو را به نصرتـی ارجمند 

یـاری نماید.

مـا منتظـر آن فتـح قطعـی هسـتیم کـه 
بـا ظهـور امـام عصـر محقـق می شـود. 

امروز  هـر چـه نعمـت 
صدقه  از  ماسـت، 

»فتـح  آن  سـر 
اسـت. مبیـن« 

در محضر اهل یبت
پیروزیقطعیاسالم
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