
در این شماره می خوانید :
ساده ولی عاجز کننده

رؤیای صادقه

زن ذلیلی ممنوع

همسنگر

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

صحبت هـای مـا خیلـی کوتـاه بود، اما در همـان فرصت کوتـاه روی یک چیز خیلی تأکیـد کرد؛ او 

بارهـا گفـت که یک همسـنگر می خواهد. شـاید کسـی کـه به خواسـتگاری می رود بگوید همسـر 

و همـدم می خواهـد، اما مصطفـی گفت که همسـنگر می خواهد.

بعـد از چنـد سـال به او گفتـم: »ما کـه اآلن در زمان جنگ نیسـتیم، علت 

اینکـه همسـنگر خواسـتی چـی بـود؟« او گفـت: »جنـگ مـا، جنـگ 

نظامـی نیسـت؛ جنـگ اآلن مـا جنگ فرهنگی اسـت. اگر همسـنگر 

خواسـتم، بـه خاطر کارهای فرهنگی اسـت تا وقتی مـن کار فرهنگی 

انجـام می دهـم، همسـرم هـم در کنار مـن کار فرهنگـی کند.«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  تیر   1398

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 

راوی: همسر شهید

منبع: ابروباد

شهید مدافع حرم، مصطفی صدرزاده
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SangareMahal le. i r امام خامنه ای، 1386/04/20تارنما:

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. 

ـــم  ـــت. ه ـــرد اس ـــزرگ و منحصربه ف ـــم و ب ـــیار مه ـــئله بس ـــک مس ـــان، ی ـــورای نگهب ـــئله ش مس
وظیفـــه تشـــخیص موافقـــت قوانیـــن مجلـــس بـــا شـــرع مقـــدس و بـــا قانـــون اساســـی، بســـیار 
ـــرعی  ـــودن و ش ـــامی ب ـــه اس ـــد، ادام ـــه نباش ـــن وظیف ـــر ای ـــه اگ ـــت؛ ک ـــی اس ـــه بزرگ وظیف
بـــودن حکومـــت به هیچ وجـــه تضمیـــن نـــدارد؛ هـــم وظیفـــه تفســـیر قانـــون اساســـی، 
ـــون  ـــول قان ـــی از اص ـــه اصل ـــی ک ـــی آنجائ ـــت؛ یعن ـــی اس ـــنگین و بااهمیت ـــه س ـــیار وظیف بس
ـــاب  ـــان فصل الخط ـــورای نگهب ـــر ش ـــرد، نظ ـــرار می گی ـــام ق ـــورد ابه ـــی م ـــه دلیل ـــی ب اساس

اســـت. همچنیـــن اگـــر تأییـــد 
ــیله  ــه وسـ ــات بـ ــت انتخابـ صحـ
شـــورای نگهبـــان انجـــام نگیـــرد، 
ـــر ســـؤال  ـــات زی ـــن انتخاب اصـــل ای
ـــار خـــود را از  خواهـــد رفـــت و اعتب

دست خواهد داد.

شـــورای  پیش بینـــی 
قانـــون  در  نگهبـــان 

یـــک  اساســـی، 
ـــِق  ـــم و درک عمی فه
صحیـــح از مجـــاری 

ـــور را  ـــور در اداره کش ام
می دهـــد. نشـــان 

همسنگر
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

فصلالخطاب
کالم والیت

حکمسبیلکلفتی!
سبیل داره چه سبیلی!

 مکروه است بلندی سبیل به قدری باشد 

که هنگام خوردن و آشامیدن با غذا یا 

آب برخورد کند.

احکام



در محضر قرآن

ارسال تصاویر شما: sangaremahalle@chmail.irدر قاب صتویر

ظرف شستن و کار کردن در خانه که 
اسمش زن ذلیلی نیست! پس این 
مردهای فیلم ها که پیش بند زنانه 

بسته اند و دارند کار خانه می کنند، زن ذلیل 
نیستند. در عوض آن مردی که ادای 
مقتدرها را درمی آورد، ولی در مقابل 

زنش »بله قربان گو« و ذلیل است باید از 
زن ذلیل بودنش خجالت بکشد. یادمان 
باشد دل همسر را به دست آوردن کار 

خوبی است ولی زمام خانواده را به دست 
او دادن درست نیست. چنانچه امام 

صادق فرمودند:  

اْسَتِعيُذوا ِباللَِّه ِمْن ِشَاِر نَِسائِكُم  

َو كُونُوا ِمْن ِخَيارِِهنَّ َعَل 

َحَذٍر َو َل تُِطيُعوُهنَّ َفَيْدُعونَكُْم إَِل الُْمْنكَر 

از زنان بدتان به خدا پناه ببرید و مراقب 
خوب هایشان باشید 

و از آن ها اطاعت نکنید تا شما را به 
ناشایست ها دعوت نکنند.

همه حرف سر این است که مدیر خانواده 
مرد است و زن باید در والیت او باشد. 

وگرنه پذیرفتن حرف های زنی که در راه خدا 
مشورت می دهد و کمک می کند، خیلی هم 

خوب است. 

سناریوی
امریکاییانگلیسی
توقیفنفتکشایرانی!

کاریکاتور
اینهفته:

از عصای حضرت موسی  هم جذاب تر داریم؟ چقدر جالب است که همه برویم و در یک جا ببینیم 
یک نفر عصایش را به اژدها تبدیل می کند، مگر نه؟ درست مثل شعبده بازها! 

پناه بر خدا! نکند ما هم مثل خیلی از مردم و بلکه کافرین نگاه مان به معجزه های خدا نگاه سرگرمی 
باشد! نکند از هدف این نشانه ها دور شویم! راستی از معجزه موسی باالتر هم داریم؟ بله، قرآن! 
قرآنی که دیگر یک بار و دو بار معجزه نمی کند، بلکه هر لحظه که ما خود را در اختیار او قرار دهیم 

اعجاز خواهد کرد؛ آن هم با ساده ترین زبان و بیان...

ِکٍر  کِْر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ َو لََقْد يَسَّ
و قطعًا قرآن را برای پندآموزی آسان کرده ایم

 پس آیا پندگیرنده ای هست؟

تا به حال فکر کرده اید که معجزه قرآن چیست؟ شاید همین 
هدایت کردن ما باشد. هدایت یعنی »آدم« شدن انسان ها!

در محضر اهل یبت

سادهولیعاجزکننده

منبع: تبیان/ محمد بن محمد بن ُنعمان، مشهور به شیخ ُمفید

در جستجوی آب حیات

مؤلف: مجید پورولی کلشتری

 نشر عهد مانا

 چاپ 1396

 قطع رقعی

 208 صفحه

 16000 تومان

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زنذلیلیممنوع
خانوادهمقاومتی)98(

شــیخ مفیــد در خــواب دیــد کــه فاطمــه زهــرا ، دســت 
حســنین را گرفتــه بــود و بــه نزد شــیخ مفیــد آمــد و فرمود: 
ــده.« شــیخ از خــواب  ــم ب ــه تعلی ــن دو، فق ــه ای »ای شــیخ ب
بیــدار شــده و در حیــرت افتــاد کــه ایــن چــه خوابــی بــود و 

مــن کــی هســتم کــه بــه دو امــام فقــه تعلیــم دهــم؟

صبــح روز بعــد، شــیخ در مســجد نشســته بــود کــه ناگهــان 
زنــی جلیــل و محتــرم درحالی کــه دســت دو پســر را در دســت 
دارد وارد مســجد شــد. وی بــه نــزد شــیخ آمــد و گفــت: »یــا 
شــیخ علمهمــا الفقه.« شــیخ تعبیر خــواب را فهمیــد و به تعلیم 

و تربیــت آنــان همــت گماشــت؛ 
آن دو پســر کســی نبودنــد جــز 
»ســید رضــی« معــروف بــه 
شــریف و »ســید مرتضــی« 
ــه از  ــدی ک ــه علم اله ــروف ب مع

فقهــای ســرآمد روزگار شــدند.

سوره مبارکه قمر 
آیه 17

رؤیایصادقه

اقیانوسمشرق

ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای

  masjednama.ir

ـــام  ـــوب در شـــرق بصـــره، والدت پیشـــوای هشـــتم مســـلمانان، حضـــرت ام ـــزرگ رمضـــان، در منطقـــه جن ـــات ب ـــوع: آغـــاز عملی ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــت اهلل »ســـید  ـــی مجاهـــد آی ـــرور روحان ـــان نهضـــت مشـــروطه، ت ـــری در جری ـــاز هجـــرت کب ـــم و آغ ـــه ق ـــران ب ـــردم ته ـــا و م ، مهاجـــرت علم رضـــا
ـــم  ـــادی رژی ـــط ای ـــی« توس ـــماعیل بلخ ـــید اس ـــه »س ـــد عالم ـــم مجاه ـــاعر و عال ـــهادت ش ـــروطیت، ش ـــی مش ـــران اصل ـــی از س ـــی« یک ـــداهلل بهبهان عب
افغانســـتان، قطـــع روابـــط سیاســـی فرانســـه بـــا ایـــران در جریـــان جنـــگ تحمیلـــی، وفـــات »ســـیدبن طاووس« عالـــم و محـــدث عالی قـــدر شـــیعه، 
ـــران -  ـــی جمهـــوری اســـالمی ای ـــروی انتظام ـــران، تأســـیس نی ـــت از ســـوی جمهـــوری اســـالمی ای ـــه 598 شـــورای امنی ـــرش رســـمی قطعنام اعـــالم پذی

آغـــاز هفتـــه نیـــروی انتظامـــی قرارگــــرفته اســــت. 

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 180

حکایت خوبان

 شـخصیت اصلی داسـتان، جوانی اسـت که به دنبال چشـمه 
آب حیـات اسـت. او در بیابانـی گرفتـار می شـود و بـا عنایت 
امـام رضـا ، از بیابـان نجـات پیـدا می کنـد. در مسـیر، بـا 
پیرمردی از شـیعیان امام آشـنا می شود و با او و دیگران درباره 
امـام رضـا و مسـئله امامـت گفت وگـو می کنـد. ماجراها و 
حادثه هایـی کـه در رمـان اتفـاق می افتـد گفت وگوهـا را زیبا 
کـرده و آن هـا را از حالـت تصنعی خارج کرده اسـت. خواندن 
ایـن رمـان فوق العـاده را کـه بـر پایـه کتـب حدیثـی معتبری 

چـون کافی، ارشـاد و... بنا شـده اسـت، از دسـت ندهید.

یار رهمبان

23


