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جواب به شبهاتی در مورد 

حرضت فاطمه 
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال چهارم ، شامره پیاپی 119  | هفته دوم اسفند  1395 | 

دراینشمارهمیخوانید:

چهکسانیتدبرمیکنند؟

قسمفروشنده

تربیت؛کاریکهمعلمبایدبرعهدهبگیرد

خودمیهدستدارمبادوتاپا!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

 گفتم پدرشم، با من این حرف ها را ندارد.

 گفتم: »حسین، بابا! بده من لباساتو می شورم.« یک دستش قطع بود.

گفت: »نه چرا شما؟ خودم یه دست دارم با دوتا پا. نگاه کن.«

 نگاه می کردم.

پاچــه  شــلوارش را تــا زد بــاال، رفــت توی 
تشــت. لباس هایــش را پامــال می کــرد.

منافقیـن در ماه هـای پایانـی سـال 1360 بـه جنگل هـای مازنـدران پنـاه بـرده 
بودنـد. یـک مـاه پس از شکسـت در تسـخیر شـهر هزار سـنگر آمل، بـا تجدیدقوا 
و سـازمان دهی ایـن بـار بـه شـیرگاه، یـک شـهر کوچـک اما مهـم ارتباطـی محور 
شـمال-تهران حملـه کردنـد و در همـان دقایق اولیه توانسـتند مهم ترین سـاختمان 

یعنـی مقر سـپاه پاسـداران را تصـرف کنند. 

همه چیـز خیلی سـریع اتفاق افتـاد. مردم با شـنیدن صدای انفجـار و تیراندازی، 
از خـواب بیـدار می شـوند. اولین فریاد »اهلل اکبر« بلند می شـود. دیگری در آن سـوی 

شـهر بلندتر پاسـخ می دهد. همـه مردم اهلل اکبـر می گویند. 
با فریادهای اهلل اکبر، سـیل جمعیت بود که به سـمت 

سـاختمان سـپاه می آمـد؛ و خداونـد رعـب را در 
دل های منافقان انداخت تا شهر آزاد شود.

»اگر مردم پشـتیبان یک حکومتی باشـند، 
این حکومت سـقوط ندارد.«1
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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 

اگر مردم پشتیبانی کنند

توضیح المسائل امام، مسئله 2141

1( )صحیفه امام، ج 8، ص 372(

7 اسفند، حماسه فریادهای »اهلل اکبر« و دفع تهاجم منافقین در شیرگاه مازندران )1360(

احکام

فروشنده است و برای این که جنسش فروش برود 
راه به راه قسم می خورد.

 اگر قسمش راست باشد کارش مکروه است و اگر 
mدروغ باشد، حرام. a s j e d n a m a . i r

هفته 50   
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ــی از  ــی وقت ــه ول ــم گرفت ــدش را ه ارش
ــدارد.  ــی ن ــدی، جواب ــه کاری بل ــی چ او بپرس
خیلــی هــم عجیــب نیســت! در ســاختار 
مدرک پرســت آمــوزش کشــور چیــزی کــه 
ــا  ــوز ی ــدی دانش آم ــدارد، توانمن ــت ن اهمی
ــد و  ــا را بگذران ــط درس ه ــت. فق دانشجوس
بــرود جلــو. او دســت آخــر فوقــش می خواهــد 
ــور و  ــوق بخ ــا حق ــود ت ــاده ش ــدی س کارمن
ــد.  ــی اش بچرخ ــد و زندگ ــته باش ــری داش نمی
آری! ایــن ســاختار، کارآفریــن تولیــد نمی کنــد. 

در ایــن ســاختارِ کارمندپــرور، والدین، 
ــان  ــال فرزندش ــه ح ــری ب ــد فک ــود بای خ
کننــد. بچه هــا از همــان ابتــدا بایــد خطرپذیری 
را  بیاموزنــد. والدیــن هــم بایــد در برابــر نتایــج 
ــد  ــودک بای ــند. ک ــور باش ــرات صب ــن خط ای
تجربــه کنــد و از بابــت حمایت پــدر و مادرش 
خیالــش راحــت باشــد. آمــوزش مهارت هــای 
زندگــی و شــغلی، مســئولیت دادن بــه فرزنــد، 
اجتماعــی بــار آوردن کــودک و... تنهــا بخشــی 
از دیگــر کارهــای مهمــی اســت کــه هــر پــدر 
ــدش  ــدن فرزن ــن ش ــرای کارآفری ــادری ب و م

ــد.  ــام ده ــت انج می بایس

نمــره چنــدان مهــم نیســت، آنچــه مهــم 
ــدی  ــت کارآم اس

یی هـــای  نا ا و تـو
ــت. ــان اس فرزندت

تربیت و اقتصاد مقاومتی )5(شرط هایی برای »آشتی ملی«

نمره مهم نیست

در مسری هبشت
خداوند در حدیث شـریف کسـاء قصد 
اهل بیـت را توصیـف کنـد و  دارد 
خداونـد توصیـف می کنـد؛ توصیفی با 
رنـگ و بـوی فاطمـی؛ و اگـر دقیق تـر 
بگوییــم خداونــد اهـل بیـت را 
بـا محوریـت حضــرت فاطمـه 

توصیـف می کنـد.
خداوند اسـت دیگر، فقـط او می داند به 
چـه نحـوی می تـوان عظمـت حضرت 

فاطمه را نشـان داد...
َفقاَل َعزََّوَجلَّ ُهْم اَْهُل بَْیِت النُُّبوَِّة

 َوَمْعِدُن الرِّسالَِة

 ُهْم فاِطَمُة َواَبُوها َوبَْعلُها َوبَُنوها

خداى عزوجـل فرمود: آنـان خاندان 
نبـوت و کان رسـالت اند: آنان فاطمه 
و پـدرش و شـوهرش و دو فرزندش 

. هستند

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. 

سالم
 نشریه شما عالیه. فرصت و توفیق خدمت را قدر 

بدانید.  التماس دعا

قسم فروشنده

 منبع: منبرک
 8 اسفند، شهادت »حسین خرازی« فرمانده لشگر 14

 امام حسین )ع( )1365 ش(  

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

مطمئنًا کسانی که »آشتی ملی« را مطرح کرده اند، خودشان هم 
می دانند که »آشتی« به معنی ندیدن گذشته ها نیست. چون که اصاًل 
نمی توان گذشته را ندیده گرفت اما می توان آفت های دیدن گذشته را 

کنار گذاشت.

مثــاًل در مورد فتـــنه و ســـرانش، ما نمی تـــوانیم لخــت کردن 
جــوان بسیـــجی و بی حــرمتی بــه عـاشــورای اباعبداهلل الحسین  
را ندیده بگــیریم ولی می تــوانیم با به نحو بهتری به آن بپردازیم. چون تا 
قبل از این هر وقت موضوع فتنه و حصر مطرح می شد، عده ای به پشتیبانی 
سران فتنه آشوب می کردند و نمی گذاشتند حق معلوم شود. شاید به همین 

دلیل است که شرایط محاکمه سران فتنه مهیا نمی شود.

حاال اگر طرفداران آشتی ملی صادق هستند و در آستانه انتخابات 
هدف سیاسی ندارند، بیایند و در رسانه هاى عمومی به همه بگویند که 

اجازه نمی دهند به پشتیبانی آنان کسی شلوغ کارى کند. 
آن وقت بیایند و در محکمه عدل خطاهاى 

خود را بشمارند و حکم دادگاه را 
بپذیرند.

در آن صورت 
بهتر معلوم می شود که 

چه کسی با چه کسی 
باید آشتی کند!

هم فاطمه و...خودم یه دست دارم با دوتا پا!

915***8312



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
تربیت؛ کاری که معلم باید بر عهده بگیرد

اگر مردم به امام جماعت مسجد اعتماد کردند، امام جماعت نباید با بی تدبیری 
در کارها اعتماد مردم را از بین ببرد که در غیر این صورت کسی دیگر در 
مسجد حضور نمی یابد. مراقبت از بحث های مالی مسجد ازجمله مهم ترین 

سنگر هایی است که باید خوب از آن مراقبت شود.

همه این را می دانند که با »اعتماد مردم به کسی« نمی شود شوخی کرد! این 
اعتمادهاست که موجب می شود کارهای زیادی در جامعه اتفاق بیفتد. شما اگر به 
کناردستی تان در تاکسی یا اتوبوس اعتماد نداشته باشید، گوشی خودتان 
را خیلی محکم مراقبت می کنید اما 
اگر همان شخص دوست 
صمیمی شما باشد...

بافت انسـان و قالب و تراش یک انسـان مطلوِب اسـام چیزى است 
کـه با تربیت حاصل می شـود. همه  انسـان ها هم قابـل تربیت اند.

 بعضی ممکن اسـت دیرپذیرتر باشـند، بعضی زودپذیرتر؛ بعضی تربیت 
در آن هـا ماندگارتـر باشـد، بعضـی کم دوام تر؛ اّمـا همه  انسـان ها در معرض 
تغییـر و تبدیلـی هسـتند که بـا تربیت حاصـل می شـود؛ ایـن در درجه اول 

بـه عهـده  چند عنصـر اصلی اسـت کـه یکی از 
عناصـر اصلی معلم اسـت.

البتّـه پدر، مـادر، رفیق و مانند 
این هـا هـم مؤثرنـد، لکن 
تأثیـر معلـم یـک تأثیـر 
ماندگارتـرى  و  عمیق تـر 
اسـت؛ ایـن کارى اسـت 

بـر  بایـد  معلـم  کـه 
عهـده بگیـرد.

بخور که نان حالل است
ناصرالدین شــاه گفــت: »میــل دارم امــروز در خدمــت شــما غــذا صــرف 
کنــم و از همــان غــذای هــرروز شــما بخــورم، دســتور بفرماییــد ناهــار 

شــما را بیاورنــد.«

حکیــم بــدون آن کــه از جــا حرکــت کنــد، فریــاد کــرد: »غــذاى مرا 
بیاورید.«

طبقــی چوبیــن کــه بــر روی آن چنــد قــرص نــان و چنــد 
قاشــق و یــک ظــرف دوغ و مقــداری نمــک دیــده 

می  شــد، جلــو شــاه و حکیــم گذاشــتند. حکیــم 
ــان حــال اســت،  ــه ن ــه شــاه گفــت: »بخــور ک ب
زراعــت و جفــت کارى آن دســترنج خودم اســت.«

شــاه یــک قاشــق خــورد امــا دیــد بــه چنیــن غذایــی 
عــادت نــدارد. از حکیــم اجــازه خواســت کــه مقداری 
ــّرکًا  ــًا و تب ــدد و تیّمن ــتمال ببن ــه دس ــا را ب از آن نان ه

همــراه خــود ببــرد.

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 93/02/17(

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
ـــین ،  ـــام حس ـــگر 14 ام ـــده لش ـــرازی« فرمان ـــین خ ـــهادت »حس ـــوع: ش ـــا موض ـــترهایی ب پوس
ـــاع  ـــان دف ـــون ، در جری ـــینما و تلویزی ـــای س ـــردان توان ـــور« کارگ ـــرج اهلل سلحش ـــت »ف درگذش

ـــت. ـــه اس ـــت 95 روز، قرارگرفت ـــه روای ـــرا؟اهس؟ ب ـــرت زه ـــهادت حض ـــدس ، ش مق

و  خـوب  و  صله رحـم  چقـدر  هـر 
قطع رحـم بـد اسـت، صلـه بـا بعضی ها 
بـد، و قطع بـا برخـی دیگر بدتر اسـت! 
چـون »رِحـم« انسـان کسـانی هسـتند کـه 
در یـک یـا چنـد نسـل باالتـر به یـک مادر 
می رسـند، هـر چقـدر هـم کـه بـد باشـند، 
آدم باید با ایشـان رفت و آمد داشـته باشـد 

و مهربانـی کنـد. 

کسـانی هـم کـه محبـت اهل بیـت را 
دارنـد، مثـل بـرادران مـا می ماننـد کـه 
در یـک یـا چنـد نسـل پـدر و مادرمان 
می شـوند امیرالمؤمنیـن و حضـرت زهرا
 . پـس آن هـا بـه نوعـی »رِحـم« مـا 
هسـتند و اگـر کسـی بـا آن هـا قطـع رابطه 
اسـت.  کـرده  رحـم  قطـع  انـگار  کنـد، 

برعکسـش هـم همیـن طـور اسـت:

َملْن َواَصلَل لََنا َقاِطعلاً أَْو َقطََع لََنا َواِصلًا أَْو َمَدَح لََنا 

َعائِبلاً  أَْو أَكْلرََم لََنلا ُمَخالِفاً َفلَْيَس ِمنَّا َو لَْسلَنا ِمْنهُ  

امـام رضـا : هر کـه پیوندد با کسـی 
کـه از مـا بریـده، یـا ببـرد از آن کـه با 

مـا پیوسـته، یا بدگـوى ما 
را مـدح کنـد، یـا مخالف 

را  مـا 
می  ا گر

مـا  از  دارد، 
نیسـت و مـا 
نیسـتیم. او  از 

کاریکاتور این هفته: 

مسئوالن!
 حال خوزستان 

خوب نیست!

سوره هاى  منسجم  »فهم  معنی  به  تدبر 
قرآن« می تواند معجزه بودن قرآن را براى 
ما ثابت کند. یعنی نباید برای حقانیت قرآن 
به دنبال معجزات علمی باشیم، چون معجزه 
راه  و  است  هدایت«  »معجزه  قرآن  اصلی 
حاال  است.  »تدبر«  هدایت  این  به  رسیدن 
تدبر کنند؟  باید  بگویید چه کسانی  شما 
فقط پیامبر؟ اهل بیت؟ مؤمنان؟ یا همه مردم؟ 

به این آیه توجه کنید:
بَُّروا الَْقْوَل أَْم جاَءُهْم ما أَ َفلَْم يَدَّ

لنَي  لَْم يَأِْت آباَءُهُم اْلَوَّ

آیـا در این قرآن نیندیشـیده اند )تا بدانند 
آن از جانب خداسـت؟( مگـر براى آنان 
پیامـی آمده کـه براى پدران نخستینشـان 
نیامـده اسـت؟ )تـا بگویند اگـر این پیام 
حـق اسـت و از سـوى خداسـت چـرا 

براى پیشـینیان فرسـتاده نشد.(

است؟!  کفار  به  بیشتر  دیدید که خطاب 
یعنی حتی کافران هم باید تدبر کنند. اگر 
کسی بداند که باید تدبر 
کند و نکند، روز قیامت 
باشد،  پاسخگو  باید 
چون خدا بهترین 
هدایت  وسیله 
داده  او  به  را 

است!

خودی های اهل بیت )31( 

قطع و وصل

در محضر اهل یبت
ما و قرآن )3(

چه کسانی تدبر می کنند؟
شوخی با اعتماد!

سوره مؤمنون  
آیه 68

منبع: خبرگزاری فارس
8 اسفند، روز بزرگداشت حکیم حاج مالهادی سبزواری
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