
              دختران آفتاب
راوی داستان دختری است به نام مریم که به دلیل بی توجهی مادر به محیط خانه در اثر توجه شدیدش به کار 

در بیرون از منزل و ایجاد گسست خانوادگی، دچار روحی رنجور و ناآرام شده است و تصمیم می گیرد برای 
تنبیه والدینش هم که شده، چند روزی آن ها را بی خبر رها کند...

مباحث کتاب، جواب گفت وگوهای تربیتی و نقدهای اجتماعی و شوخی جمع های خانوادگی و محفل های 
مختلط زنانه و مردانه درباره ی مسائل زنان است. کتاب برای والدین رفع کننده  برخی گره های ذهنی در روابط 

عاطفی شان با همسرشان است و همچنین کلیدهای خوبی از نیازهای تربیتی فرزندان را در اختیارشان قرار 
می دهد و برای فرزندان و به ویژه دختران، آگاهی و ترسیم فضای آینده و پیش رو را به دست می دهد.

نویسنده: آقایان امیرحسین بانكی پور
 بهزاد دانشگر- محمدرضا رضایتمند

نرش: رسوش/ قیمت: 25000
تعداد صفحات: 478

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

مقصد؛مسلک...

بهانهبیبهانه

جایاختصاصیدرمسجد

دلتمیآیدحضرتزینب)س(دوبارهاسیریبکشد؟

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

دلتمیآیدحضرتزینبسالماهللعلیه
دوبارهاسیریبکشد؟

موقعیـت  ایـن  در  میثـم  »آقـا  گفتـم:  دفعـه  یـک 
می خواهـی بـروی؟ اجـازه بده بچـه به دنیـا بیاید.« که 

گفـت: »زهـره! دلـت می آید ایـن حـرف را بزنی؟ 
دلـت می آیـد حضـرت زینـب)س( دوبـاره 
اسـیری بکشـد؟« بعـد از ایـن حرفـش مـن 

دیگـر هیـچ چیـزی نگفتم.
حلمـا 17 روز بعـد از شـهادت پـدرش به 

دنیـا آمد.

ماجرای تدوین و انتشار وسیع کتاب مبتذل آیات شیطانی نوشته سلمان رشدی و حمایت رسمی 
دولت های غربی از آن سرآغازی بر فصل تهاجم فرهنگی بود. اگر جامعه اسالمی در مقابل توهین های 
این کتاب به پیامبر عظیم الشان اسالم از خود مقاومت نشان نمی داد، خاک ریز اول به راحتی فتح شده بود 
و پس ازآن مبانی دینی و مقدسات اسالمی با انواع شیوه ها مورد هجوم قرار می گرفت. امام خمینی)س( در 
ضمن چند سطر کوتاه با صدور حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدی و ناشرین مطلع از محتوای کفرآمیز 

این کتاب، انقالبی دیگر برپا کرد: 
إنا لَلّ و إنا إلیه راجعون 

به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب 
»آیات شیطانی« که علیه اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر 
شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام 
می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، 
سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات 

مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است 
. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی  ان شاء الَلّ
خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به 

جزای اعمالش برسد. و السالم علیکم و رحمة الَلّ و برکاته.
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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 

تادیگرکسیجرأتنکند

استفتاء از دفتر آیت اهلل خامنه ای در قم

صدور حکم ارتداد سلمان رشدی )25 بهمن 1367(

احکام

انگار مسجد را خریده! سجاده اش را در قسمتی از مسجد 
گذاشته و برای خودش جای اختصاصی درست کرده. 

باشد،  طوالنی  شخص  غیبت  اگر 
کنار  را  سجاده  می توانند  نمازگزاران 

زده و از آنجا استفاده کنند.
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 48  
1 3 9 4 سال 

هفته  48
1 3 9 4 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

 به مناسبت صدمین هفته انتشار مسجدنما 
گاهـی بایـد بـرای رسـیدن بـه مرحلـه 

نیمه نهایـی هـم جشـن گرفـت. درسـت 
اسـت کـه بـه انـدازه فینـال )یعنـی همـان 

نیمه نهایـی( خوشـحالی نـدارد، ولـی بـه خاطر رسـیدن به یک 
قدمـی پیـروزی نهایـی، بـاز بایـد شـاید کرد.

االن 1400 ســال اســت کــه دنیــا منتظــر ظهــور امــام زمــان 
اســت، امــا نمی دانــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن آرزو چه 
بایــد بکنــد. پاســخ 37 ســال پیــش معلــوم شــد: تشــکیل 
ــن و  ــد از امیرالمؤمنی ــی بع ــامی.حکومت والی ــت اس حکوم
امــام حســن مجتبی؟عهــم؟ بی ســابقه بــود تــا ایــن کــه از ســال 
ــده  1357، شــاگرد مکتــب آن بزرگــواران ایــن حکومــت را زن

کــرد. ایــن یعنــی رســیدن بــه یــک قدمــی ظهــور.

ــد  ــس بای هــم پ
ــرد و  ــادی ک ــوب ش خ

هــم تــالش را مضاعــف 
نمــود تــا آن آرمــان نورانــی 
هــر چــه زودتــر محقــق شــود. 
شــرط  باشــد،  یادمــان 
رســیدن بــه آن جامعــه 

زیبــا، زیــاد شــدن ظلــم و 
فســاد نیســت، بلکــه قــوی شــدن جبهــه حق اســت.

مسجدیها
بسماهلل!

نیایش
دعایی برای 

واماندگان زمین گیر
هر لحظه که خبر شهیدی از سوریه یا عراق 
و یمن و یا از هر نقطه دیگری می رسد، حس 
جاماندن سراپای وجود آدمی را فرامی گیرد. اینکه 
دانه  بهشت،  قیمت  به  پاک  جان های  خریدار 
 دانه برادران و رفیقان ما را نزد خود می برد و ما 
واماندگان زمین گیر، هر روز با آرزوی آباد کردن 
دنیای خویش، کم قیمت تر و بی ارزش تر از قبل 

می شویم.

ي ِفیِه ِمْنَك َنْفَسُه...  ْن َيْشَتِ ... َفاْجَعْلِن ِمَّ ُهمَّ اللَّ
ْ ِفیِه َفَناَء ُعُمِري... َة َعَمِلي َو َصيِّ َ َفاْجَعْلُه َخاتِ

خدایا... پس مرا جزو کسانی قرار ده که 
جان خود را به تو می فروشند... خدایا پس 
عاقبت و نهایت کار مرا شهادت در راه خود 

پایان قرار ده و عمر مرا در این راه به 
ببر...

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. 

جایاختصاصیدرمسجد

یاررهمبان

شهید میثم نجفی مدافع حریم اهل بیت علیهم السام
منبع: سایت خبری تسنیم

 منبع: سایت جام جم آنالین



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن

بهانهبیبهانه
با این که مغازه اش یک قدمی مسجد است، یا 

خانه اش فقط پنج دقیقه با مسجد فاصله دارد، بازهم 
خیلی کم می رود مسجد. تازه اغلب هم بهش نماز 

جماعت نمی رسد. نکند نابیناست؟ نه، اما حتی اگر نابینا 
هم بود... می دانی پیامبر به نابینا چه فرمود؟ به او گفت 

که به مسجد نیاید؟ نه، بلکه فرمود:

ُشدَّ مِْن َمنِْزلَِك إِلَی الَْمْسِجِد َحبًْا َو اْحُضرِ 
الَْجَماَعَة

طنابی از خانه ات تا مسجد بکش و در جماعت 
حاضر شو.

حــاال دیگر برای من و تو جای بهانه ای می ماند؟ 
قبول داری که مســجد از بقیه کارها و جاها- مثل 
مدرســه و مغازه و...- خیلی مهم تر است؟ و قبول 
داری کــه ما وظیفه مان را انجام نمی دهیم در قبال 

این مسجد؟

مثلمرحوممدرسرا
انتخابکنید

اگر در انتخابات مسامحه کنیم مطمئن باشید که از 
باید دانست مسلمان  لطمه می زنند.  ما  به  راه مجلس 

بودن تنها فایده ندارد، باید جمهوری اسالمی 
از مسائل روز اطالع  باشد و  را قبول داشته 

داشته باشد.
را  مدرس  مرحوم  مثل  کنید  سعی 
انتخاب کنید، البته مثل مدرس که به این 
زودی ها پیدا نمی شود، شاید آحادی مثل 

مدرس باشند. کسانی را که انتخاب 
می کنید باید مسائل را تشخیص 

باشند  افرادی  از  نه  دهند، 
یا  امریکا  یا  روس  اگر  که 
زد  تشری  دیگری  قدرت 
و  بایستند  باید  بترسند، 

مقابله کنند.

مقصد؛مسلک...
»یکی از سردارها درباره  یکی از بچه های الت جبهه می گفت؛ وقتی او را می فرستادند نگهبانی در خط 
مقدم می خوابید! نماز خواندنش همه را می خنداند! و... و در خواب به همان آدمِ الت، یک شب خبر 

شهادت را می دهند... آخر کار در همان حمله بعثی ها شهید هم شد و رفقایش ماندند!«

از طریق ما وارد  این فکر  بترسیم که خیال کنیم آدم های بی عیب و نقصی هستیم و  از آنجایی 
تشکیالتمان بشود. یعنی بین ما و دیگران یک مجموعه از بحث های ظاهری بخواهد وجه تمایز بشود!

ایـن نشـود که همین خـوب بودنمان کار دسـتمان می دهد! آخـرش بقیه به مقصد می رسـند و ما 

هنـوز گیـر بقیـه می مانیـم. این ها هم مهم اسـت ولی معیـار چیز دیگری اسـت... از کجـا معلوم، 
شـاید این هـا زودتـر برسـند ولی مـا جا بمانیـم. حاج آقـای مجتهـدی می فرمـود: »مقدس مآب ها 
ماندنـد و اسـتخاره کردنـد. اسـتخاره آن هـا بـد آمـد. بـا امام حسـین نرفتنـد ولی الت هـا یا علی 
گفتنـد و رفتنـد.« شـاید بـرای جذب بقیه به یک تشـیکالت ایمانی نیاز نباشـد که مسـلک طرف 

را در درجـه  اول بسـنجیم، بلکه باید بینیم 
هنـوز امـکان رسـیدنش بـه مقصد 

هسـت یا خیر؟! کـه زهیربن قین 
عثمانـی مسـلک بـود ولـی 

کربالیی شـد...

دخلوخرجسالک
همیشه می فرمودند : این افرادی که در روز این قدر خرج می کنند، مگر در شب چقدر ذخیره 
می نمایند ؟!!  دخل وخرج معنوی سالک باید با هم بخواند ! شب برای تهّجد بیدار شود، بین الّطلوعین 

به قرائت قرآن و اذکار خود بپردازد و از حضرت پروردگار نور بگیرد،تا روز که برای 
تحصیل، کسب یا تجارت پا به عالم کثرت می گذارد از سرمایه نخورد، بلکه 

دسترنج مجاهدات خود را در ارتباط با اهل کثرت با میانه روی خرج کند.
سالکی که ارتباط و معاشرت او بی حساب وکتاب است مانند گوشت 
قربانی است، هر کسی تّکه ای از او می کند و می برد و نهایتاً برای خود 

چیزی باقی نمانده، مفلس و بیچاره می شود.
می فرمودند : از خدا بگیر، بعد خرج کن! اّما اگر از خدا نگرفتی 

و مراقبه نداشتی و شب برای تهجد بر نخواستی، متضّرر می شوی ...
حضرت عالمه آیت الل سید محمدحسین حسینی طهرانی )ره(

منبع : کتاب شریف »نور مجّرد«، تألیف حضرت آیت الل سید محمدصادق حسینی طهرانی

در قاب صتویر
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sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته 
در تارنمای masjednama.ir   پوسترهایی با موضوعات دستگیری تفنگداران امریکایی و 

میالد حضرت زینب کبری)س( قرار گرفته است.
 

طرح هفته: 
به بهانه حضور اوباما در یک مسجد

 و سخنرانی در مورد صلح طلبی !

مسجدیافرهنگسرا
هنوز هستند کسانی که خیال می کنند دین ناقص است و 
می خواهند خودشان با سلیقه شخصی شان نواقص آن را 
جبران کنند! مثل همین فرهنگسراها که از یک زمانی به 
صورت قارچ گونه رشد کرد تا رقیبی باشد برای مساجد. 
آن هم با این بهانه که خیلی از کارهای فرهنگی را در 
مسجد نمی توان انجام داد! غافل از این که اگر تمدن 
اسالمی پیشرفت کرده، بدون تردید یکی از محورهای 

اصلی اش مسجد بوده است.
پس هر کس می خواهد در جبهه حق بماند، باید کاری 
برای مسجد بکند، از حضور در نماز جماعت گرفته تا 
چایی دادن. اما این توفیقی نیست که به هر کسی داده 

شود. شرطش »ایمان« و »عمل صالح« است:
ِ َو الْیَْومِ اْلِخرِ  ِ َمْن آَمَن بِاللَّ َّما یَْعُمُر َمساِجَد اللَّ إِن

کاةَ َو لَْم یَْخَش إاِلَّ اللَّ  اةَ َو آتَی الزَّ َو أَقاَم الصَّ
مساجد خدا را تنها کسی آباد می کند که ایمان به خدا 
و روز قیامت آورده، و نماز را برپا دارد، و زکات را 

بپردازد، و جز از خدا نترسد.
سراغ  برود  نداشت،  دوست  کس  هر 
و  سینماها  و  فرهنگسراها 
فقط  اینجا  دیگر.  جاهای 

جای پاکان است.

اهل یبت 
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