
در این شماره می خوانید :
امروز، روز جزاست!

مگر من از اجدادم باالتر

ماه حرام

نماز اول وقت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

سـر تـا پاش  خاكی  بود. چشـم هاش  سـرخ  شـده  بـود؛ از سـوز سـرما. دو مـاه  بود 

ندیـده  بودمـش . گفتـم: حداقـل  یه  دوش  بگیـر، یه  غذایـی  بخور. بعد نمـاز بخون . 

سـر سجاده  ایستاد. آسـتین هاش  رو پایین  كشید و گفت : 

»مـن  باعجلـه  اومـد م  كه  نمـاز اول  وقتم  از دسـت  

نـره .« كنارش  ایسـتادم . حس  می كردم  هـر آن  ممكن  

اسـت  بیفتـد زمیـن ، شـاید این جـوری  می توانسـتم  

دارم . نگهش  
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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 

یرالوسیله امام، ج2، ص558 تحر

منبع: منبرک
شهید محمدابراهیم همت

احکام

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

هفته 51   
1 3 9 7 سال 

هفته   51
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، امام خامنه ای، 1397/11/22تارنما:

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. 

ـــده  ـــه آین ـــه ب ـــگاه خوش بینان ـــد و ن ـــن امی ـــه  م ـــتین توصی ـــز، نخس ـــش از همه چی ـــا پی اّم

ـــت.  ـــوان برداش ـــی نمی ت ـــچ گام ـــا، هی ـــه  قفل ه ـــِی هم ـــد اساس ـــن كلی ـــدون ای ـــت. ب اس

آنچـــه میگویـــم یـــک امیـــد صـــادق و مّتكـــی بـــه واقعیت هـــای عینـــی اســـت. این جانـــب 

ـــا و  ـــدی بیج ـــه را از نومی ـــود و هم ـــا خ ـــته ام، اّم ـــده  دوری جس ـــد كاذب و فریبن ـــواره از امی هم

تـــرس كاذب نیـــز برحـــذر داشـــته  ام و بـــر حـــذر مـــی دارم. در 

ـــت  ـــه- سیاس ـــد همیش ـــون مانن ـــال -و اكن ـــل س ـــن چه ـــول ای ط

تبلیغـــی و رســـانه ای دشـــمن و فعال تریـــن برنامه هـــای آن، 

ـــا  ـــران م ـــئوالن و مدی ـــی مس ـــردم و حّت ـــازی م مأیوس س

ـــه،  ـــای مغرضان ـــای دروغ، تحلیل ه ـــت. خبره ـــده اس از آین

ــگی  ــه همیشـ ــا... برنامـ ــان دادن واقعیت هـ ــه  نشـ وارونـ

ـــری و اینترنتـــی دشـــمنان  ـــی و تصوی هـــزاران رســـانه ی صوت

ـــش گام در  ـــد پی ـــان بای ـــما جوان ـــت... ش ـــران اس ـــت ای
ّ
مل

ـــران  ـــود و دیگ ـــید. در خ ـــی باش ـــره ی تبلیغات ـــن محاص ـــتن ای شكس

نهـــال امیـــد بـــه آینـــده را پـــرورش دهیـــد. تـــرس و نومیـــدی را 

ین  یشـــه ای تر از خـــود و دیگـــران برانیـــد. ایـــن نخســـتین و ر

ـــت. ـــما اس ـــاد ش جه

نماز اول وقت

ماه حرام
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

جهاد نخست جوانان، پرورش نهال امید
یتݠݤݤݤ ݤݣݣݣݣ الݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣ

چهار ماه از سال قمری، ماه حرام است: رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم. 

جنگ )ابتدایی( در این ماه ها 

حرام است و مقدار دیه یک 

سوم افزایش پیدا می كند.



در محضر قرآن

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

از حق مرد بر زن زیاد گفته اند و گفته ایم كه 
 هم جای كار دارد و طبق روایتی 

ً
انصافا

حق مرد بر زن بیش از صدبرابر حق زن 
بر مرد است.  با این حال نباید از حق زن 
بر مرد غفلت كرد و این همان چیزی است 
كه سؤال مردم همه زمان ها بوده و اهل بیت 
به آن تأكید كرده اند. امام صادق  این 

حق را چنین تبیین می كنند:

یُْشِبُعَها َو یَكُْسوَها َو إِْن َجِهلَْت َغَفَر لََها 

او را سیر كند و بپوشاند و اگر نادانی 
كرد، او را ببخشد.

خالصه اینکه مرد عالوه بر این كه 
باید به همسرش نفقه بدهد و در حد 
نیاز و عرف او را تأمین كند، باید از 

اشتباهاتش نیز درگذرد. جالب است كه 
امام در نهایت خاطره ای می گویند: پدر 
من زنی داشت كه آن زن پدرم را اذیت 
می كرد. اما پدر او را می بخشید و بر او 

سخت نمی گرفت.

کاریکاتور این هفته:

سیرک براندازان 

در ایستگاه پایانِی 

دروغ

وقتـی بـه زندگی دنیا رضایت داده باشـی، دلـت می خواهد در این دنیـا- با همه خوبی ها و بدی هایش- باشـی و 
هیـچ وقـت از آن بیرونـت نکنند. بـرای همین خیلی هایمان كه به ظاهـر از كوچكی و بی وفایـی دنیا صحبت می كنیم، 

در عمـل بـاز هم به آن امیدواریم و نمی خواهیم از دسـتش بدهیم! 

پـس راهـی نداریـم جـز اینکـه یک بـار روز جـزا را بـرای خود ترسـیم كنیـم. نیكوكارانـی كـه در نـاز و نعمت اند و 
گنه كارانـی كـه در جهنـم می سـوزند. آن روز، روز جزاسـت:  

یِن... َو ما أَْدراَك ما یَْوُم الدِّ

یَْوَم ال َتْلُِك نَْفٌس لَِنْفٍس َشْیئاً َو اْلَْمُر یَْوَمِئٍذ لِلَِّه 

و تـو چـه دانی كـه روز جـزا چیسـت؟... روزی كه هیچ كس به سـود 
كسـی قدرت هیچ كاری ندارد؛ ]و آشـکار شـود كه[ فرمان ازآِن 

خداست.

اگـر ایـن را بـاور كردیـم، دیگـر از قیامـت و خـدای قیامـت 
غافـل نمی شـویم و بـاور می كنیـم نگهبانانـی لحظه به لحظه 

همراه مـان هسـتند!

در محضر اهل یبت
امروز، روز جزاست!

منبع: سایت راسخون/ راوی: فرزند ایشان/ آیت الله سید ابوالقاسم كاشانی

سؤاالت هفته چهارم اسفند 1397 

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

حق زن بر مرد
خانواده مقاومتی ) 81 (

وسائل الشیعة، 
ج 20، ص: 169

اواخر عمرشـان كه در بیمارسـتان بسـتری بودند، باوجود ضعف 
 از اوضاع واحوال اجتماع باخبـر بودند. یک 

ً
شـدید جسـمی، كامـا

روز تنها در خدمتشـان بودم و خواسـتم عرض كنـم: چطور مردم... 
ولـی هنـوز جملـه ام را نگفتـه بودم كـه ایشـان فرمودنـد: »مگر من 
 حیرت كـردم كه ایشـان چطور 

ً
از اجـدادم باالتـر هسـتم؟« واقعا

متوجـه شـدند چه سـؤالی می خواسـتم بپرسـم! حضـرت علی 
فرمودنـد: »هیـچ فضیلتی نبود كه به دشـمن و هیچ 

رذیلتـی نبود كـه به مـن نسـبت ندادند!« 
چقـدر  جملـه  ایـن  می كنـم  فكـر  گاهـی 

 
ً
دربـاره مرحـوم پـدر مصـداق دارد. واقعا
از آزار، اذیـت و تهمـت، هیچ چیـزی را 

درباره ایشـان فروگـذار نكردند!

سوره انفطار، آیه 17 و 19

مگر من از اجدادم باالتر هستم؟

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

ـــط  ـــلمان توس ـــارز مس ـــی مب ـــمند و روحان ـــدآبادی« اندیش ـــن اس ـــید جمال الدی ـــهادت »س ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــی  ـــام مردم ـــاز قی ـــور، آغ ـــان ن ـــادی؟ع؟، روز راهی ـــام ه ـــهادت ام ـــهید، ش ـــن ش ـــت ای ـــی -روز بزرگداش ـــلطان عثمان س
ـــیخ  ـــت ش ـــه روای ـــا ب ـــم«؟ع؟ بن ـــی کاظ ـــام موس ـــهادت »ام ـــول، ش ـــوار مغ ـــای خون خ ـــه نیروه ـــان علی ـــربداران خراس س
ـــی، انفجـــار  ـــان جنـــگ تحمیل ـــده لشـــكر 27 محمدرســـول اللَّ  در جری کلینـــی، شـــهادت حـــاج »عبـــاس کریمـــی« فرمان

بمـــب در مراســـم نمـــاز جمعـــه تهـــران توســـط عوامـــل حـــزب بعـــث قرارگــــرفته اســــت. 

ســـــؤاالت

1. در محضر قرآن- روز جزا چه روزی است؟
1(  روزی كه می توانیم با انجام دادن اعمال صالح بهشتی شویم.

2( روزی كه می توانیم با انجام دادن گناه جهنمی شویم.

3(  روزی كه هیچ كس به سود كسی قدرت هیچ كاری ندارد.

2. در محضر اهل بیت- حق زن بر مرد چیست؟
1( او را اطاعت كند.

2( او را نفقه دهد.

3( او را تنبیه كند.

3. احکام-  دیه در ماه حرام چه مقدار افزایش می یابد؟
1(  دو برابر می شود.

2(  یک دوم افزایش می یابد.

3( یک سوم افزایش می یابد.

حکایت خوبان


