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یادیاران

محمدحسـین از دوران کودکـی در بسـیج فعالیـت می کـرد. بعضـی شـب ها کـه 
کارشـان طـول می کشـید، از پنجـره بیـرون را نگاه می کـردم تا ببینم چـه زمانی از 
مسـجد می آیند. می دیدم محمدحسـین از در که وارد شـد تا بخواهد از حیاط به 
یا حسـین  می گوید. این پسـر  درون خانـه بیایـد، نوحـه می خوانـد و یا زهرا
عشـق عجیبـی بـه اهل بیـت داشـت. در هیئت ها و مراسـم مذهبـی خادمی 
می کـرد و غـذا می پخـت، امـا وقتـی کمـی از ایـن غـذا را بـه خـودش می دادند، 
حیـن راه همـان را هـم بـه مسـتمندی مـی داد و برای خـودش چیـزی نمی ماند. 

همیـن دل پـاک و ارادتـش بـه اهل بیت بود کـه او را 
به مقام شـهادت رسـاند.
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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 

راوی: پدر شهید

منبع: نوید شاهد

، محمدحسین مرادی شهید مدافع حریم اهل بیت

leader.ir احکام مناسبتی ماه شعبان سوال دوم، استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، سایت
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SangareMahal le. i r  )امام خامنه ای، 1397/02/10(تارنما:

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. 

نیمـــه  شـــعبان، مظهـــر امیـــد بـــه آینـــده اســـت؛ یعنـــی همـــه  امیدهایـــی 
ـــود،  ـــت بش ـــن اس ـــم، ممک ـــدا می کنی ـــزی پی ـــه چی ـــا ب ـــه م ک

ممکـــن اســـت نشـــود؛ امـــا امیـــد بـــه اصـــاح نهایـــی 
ــرت  ــق، حضـ ــرت حـ ــق حضـ ــی مطلـ ــیله  ولـ به وسـ
صاحب    الزمـــان امیـــد غیرقابـــل تخلـــف اســـت. 

ـــده   ـــه؛ وع ـــذی َضِمَن ـــَد اهلِل الَّ ـــا َوع ـــَک ی ـــاُم َعَلی السَّ
ــا- ــم مـ ــط هـ ــت... فقـ ــدا اسـ ــده  خـ تضمین شـ
شـــیعه- نمی گوییـــم، فقـــط هـــم مـــا مســـلمان ها 
نمی گوییـــم، ]بلکـــه[ همـــه  ادیـــان عالـــم منتظـــر 
ـــن  ـــا ای ـــاز کار م ـــتند. امتی ـــی هس ـــک روز آن چنان ی
ـــودش را  ـــیم، وج ـــرف را می شناس ـــا ط ـــه م ـــت ک اس
ـــا او  ـــم، ب ـــول داری ـــورش را قب ـــم، حض ـــس می کنی ح
حـــرف  می زنیـــم، بـــا او مخاطبـــه می کنیـــم، از او 
می خواهیـــم و او هـــم پاســـخ می دهـــد بـــه مـــا؛ 
ـــر  ـــلمانان غی ـــران -مس ـــت. دیگ ـــن اس ـــش ای تفاوت
ــز  ــه یک چیـ ــلمان- بـ ــن غیرمسـ ــیعه و متدینیـ شـ
ــخص  ــه؛ مشـ ــیعه نـ ــا شـ ــد؛ امـ ــی معتقدنـ مبهمـ

ـــرف  ـــی ح ـــه کس ـــا چ ـــم، ب ـــه می خواهی ـــه چ ـــت ک اس
می زنیـــم؛ ]نیمـــه شـــعبان[ روز امیـــد اســـت.

غذاِی هیئت
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نیمه شعبان؛ مظهِر امید به آینده
کالم والیت

برادر شب قدر
نیمه شعبان در دین ما همچون شب قدر است و احیا و مناجات و زیارت سیدالشهداء 

در آن بسیار مستحب.

 پس ثانیه ها را از 

دست ندهید.

احکام



در محضر قرآن

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

اسیر که همیشه اسیر جنگی نیست. هر 

کس در حوزه و حیطه انسان باشد و نوعی 

وابستگی به ما داشته باشد هم می تواند اسیر 

به حساب آید. برای همین در روایات گاهی 

خانواده انسان را به اسیر تشبیه کرده اند. 

حاال خوب است حقوق اسیران جنگی را 

بخوانیم. مثاًل اطعام کردن و سیراب کردن 

آن ها واجب است، هرچند قصد کشتن آنان 

را داشته باشند! با وجود این می توان تصور 

کرد که حقوق خانواده- یعنی زن و فرزند- 

چقدر زیاد است. پیامبر اعظم فرمودند:

ِعَیاُل الرَُّجِل أَُسَاُؤُه َو أََحبُّ الِْعَباِد إَِل اللَِّه 
َعزَّ َو َجلَّ أَْحَسُنُهْم ُصْنعاً إَِل أَُسَائِِه 1

عیال مرد در حکم اسیر او هستند و محبوب ترین بندگان نزد 

خدای عزوجل کسی است که بهترین رفتار را با 

اسیرانش داشته باشد.

آدم جرأت نمی کند در رابطه با 
خانواده اش ذره ای خسیس بازی دربیاورد؛ 
چرا که در روایات گفته اند وقتی رزق تان 
بیشتر شد، شما هم آن را بر خانواده تان 

توسعه دهید، وگرنه 
بعید نیست که این 
نعمت از شما گرفته 

شود.2

شیطنت ترامپ
در اینستاگرام
علیه سپاه

کاریکاتور این هفته:

قسـم بـه قیامـت! نه؛ قسـم به فرشـتگانی که قیامـت سـهمگین را برپـا می کنند! از نشـانه های 
سـهمگینی ایـن روز همـان بـس کـه زمین لـرزه ای شـدید همـه را فـرا می گیـرد. زمین لـرزه ای 

پشـت زمین لـرزه ای دیگـر... وای از آن روز... 

ُقلُوٌب یَْوَمِئٍذ واِجَفٌة )8( أَبْصارُها خاِشَعٌة 
آن روز ]قیامت[ دل هایی لرزان و نگران اند، دیدگانشان فروافتاده است )سرافکنده اند(

ایـن آیـات نفس هـا را در سـینه ها حبـس می کند و تـرس را بر اندام هر انسـان پاکی می نشـاند، 
امـا گویـا گروهی هسـتند که حتی همین ها را نیز به مسـخره می گیرند و با ریشـخند و نیشـخند 

می گوینـد: پـس دوباره زنده می شـویم؟! عجب! چـه قدر بد! 

بایـد بداننـد کـه همـه ایـن کارهـا بـا یـک فریاد 
بلنـد اتفاق می افتـد و آن وقت همـه در صحرای 
قیامـت حاضر می شـوند... حاال دیگر آیا کسـی 
جرأت مسـخره کردن و به بـازی گرفتن قیامت 

را دارد؟

در محضر اهل یبت
تمسخرهای مسخره

منبع: تارنمای شهید آوینی
شهید آیت اهلل مهدی شاه آبادی

مؤلف: سید محمدتقی موسوی اصفهانی

 مترجم: سید مهدی حائری قزوینی

 نشر بنیاد فرهنگی حضرت موعود

 چاپ 1395

 قطع وزیری

 1000 صفحه

 50000 تومان

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

خسیس بازی ممنوع
خانواده مقاومتی )87( 

1. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 171
2.  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 171

بـه  بـا توجـه  می رفتیـم.  روسـتاها  بـه  آقـا  دنبـال  بـه  و  برمی داشـتیم  را  بچه هـا 
تبلیغـات ضدروحانـی رژیـم، ایشـان جاهایـی را انتخـاب می کـرد کـه سـختی بیشـتر 
و نیـاز شـدیدتر داشـته باشـند. در ورود مـا بـه بعضـی از روسـتاها بـا اسـتقبال سـرد 
روسـتاییان مواجـه می شـدیم. در همیـن روسـتاها آقـا بـا شـوق و عالقـه فراوانـی 
به ویـژه  و  می کوشـیدند  مـردم  ارشـاد  و  هدایـت  بـه  پیامبرگونـه  شـیوه های  بـا 
رفتـار  بـود.  روسـتاها  این گونـه  بـر روی نوجوانـان و جوانـان  ایشـان  بیشـتر  توجـه 
روسـتاییان در روزهـای آخـر اقامـت ما بـا روزهای ورودمان، تفاوتـی توصیف ناپذیر 

داشـت. مـردم بـا اصـرار و التمـاس از خـروج آقـا از روسـتا 
 
ً
جلوگیـری می کردنـد و از آقـا می خواسـتند کـه مجـددا
ایشـان  ولـی  بیاینـد،  ده  بـه  دیگـر  فرصـت  یـک  در 
به جـای این کـه بـه همـان ده برگردند و از این روسـتای 

بـه  را  ایـن محـل  کننـد،  اسـتفاده  آمـاده و جذب شـده 
یـک  بـه  یـک روحانـی جدیـد می سـپردند و خودشـان 

روسـتای دیگـر می رفتنـد و روز از نـو روزی از نـو...

  سوره مبارکه نازعات
 آیه 8 و 9

روز از نو، روزی از نو

مکیال المکارم

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

ـــا موضــــوع: تهاجـــم، کشـــتار شـــیعیان و ویرانـــی کربـــال توســـط وهابیـــان عربســـتان، روز بزرگداشـــت شـــیخ اجـــل مصلح الدیـــن ســـعدی  پوســـترهایی ب
- روز جهانـــی مســـتضعفان- روز ســـربازان گمنـــام امـــام زمـــان، تشـــكیل ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی  شـــیرازی، والدت امـــام زمـــان
ـــم« در  ـــرادر پاســـدار »محمـــد منتظرقائ ـــه کار و کارگـــر، شـــهادت ب ـــی، آغـــاز هفت ـــام خمینـــی ، روز بزرگداشـــت شـــیخ بهای ـــان حضـــرت ام به فرم
ـــات  ـــای اطالع ـــری از افش ـــت جلوگی ـــدر جه ـــی بنی ص ـــا هماهنگ ـــی ب ـــده امریكای ـــای باقی مان ـــا و بالگرده ـــاران هواپیم ـــت بمب ـــه عل ـــس ب ـــرای طب صح

و اســـناد برجای مانـــده، قرارگــــرفته اســــت. 

حکایت خوبان

مکیـال المـکارم، بـه معنـای »معیـار سـنجش خوبی ها« اسـت و نام 

کتابـی اسـت کـه بـه سـفارش خود حضـرت مهـدی )ارواحنـا لـه الفداء( 

نوشـته و نام گذاری شـده اسـت. آیت اهلل محمدتقی اصفهانی، نویسـنده 

ا در خواب مشـاهده می کنند و حضرت  کتـاب اسـت که امام زمـان 

بـه ایشـان دسـتور می دهنـد: »این کتـاب را بنویس و عربـی هم بنویس 

و نـام او را بگـذار: مکیـال المـکارم فی فوائد الدعـاء للقائم.«

کتـاب حاضـر ترجمـه مکیـال المکارم اسـت کـه در دو جلد و هشـت 

بـاب منتشرشـده و به تفصیـل راجـع بـه فوایـد دعا بـرای فـرج پرداخته 

اسـت. این کتاب ازجمله کتب مفید و ضروری برای هر شـیعه محسـوب 

می شـود و خوانـدن ایـن کتاب برای تمامـی منتظران 

می شـود. توصیه 

یار رهمبان


