شیادیاران

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

آقای بنیصدر ،شما فقط حرف میزنی!

در این شماره میخوانید :

از روی پـل خرمشـهر جلوتـر نیامـد .مرتـب میگفـت :نیـروی کمکـی در راه اسـت ،امکانـات و تجهیـزات در راه اسـت.
یکدفعـه دیـدم آقایـی بـا قـد بلنـد درحالیکـه لباس سـبز نظامی بـر تـن و کاله تکاورهـا را داشـت ،باعصبانیت فریـاد زد:
«آقـای بنیصـدر ،نیروهـای دشـمن دارند شـهر رو میگیرنـد .شـما فرمانده کل
قـوا هسـتی ،بیسـت وپنـج روزه داری ایـن حرفـا رو میزنـی ،پس ایـن نیرو
و تجهیـزات کـی می رسـه؟ مـا تانک احتیـاج داریم تـا شـهر رو نگهداریم».
بنیصـدر کـه خیلـی عصبانی شـده بود گفـت« :مگه تانک نقـل و نباته که
بـه شـما بدیم .جنـگ برنامهریزی میخواد .خـرج داره و »...شـاهرخ هم
بلنـد گفـت« :شـما فقط شـعار مـیدی ،نه تجهیـزات میفرسـتی ،نه پول
مـیدی ».بعـد مكثـی كـرد و به حالـت تمسـخرآمیزی گفـت« :میخوای
اگـه مشـکل داری ،یه کیسـه دسـت بگیریـم و برات پـول جمع
کنیـم!» بنیصـدر کـه خیلی عصبانی شـده بود ،چیـزی نگفت و با
همراهانـش از آنجا رفت.
منبع :خبرگزاری ایسنا
راوی :سرهنگ مرتضی احمدی
شهید علی چیتسازیان
احکام

  رساله آموزشی حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای ،بخش احکام امربهمعروف و نهیازمنکر

ارتقای نماز فرادی

امـام مسـجد نیامده و ناچـار نمازش را ُفـرادی میخواند که ناگاه امام از راه میرسـد و جماعت
برپا میشـود.
خـوب اسـت جهـت چنـد صد
برابر شـدن ثواب نمـازش ،آن را
مجـددا ً بهجماعـت بخواند.

هفته
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تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا
همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.
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برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

نگهبانی از دنیا تا قیامت
ارتقای نماز فرادی
زنان دروازهبان
آقای بنیصدر ،شما فقط حرف میزنی!

ݣک ݣالݣمݤ ݣاݣم ݣاݤمݤ

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir
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با دست دراز کردن پیش دیگران ،شکوفایی ممکن نیست

زندگـــی انســـانیِ شـــرافتمندانه را ولـــو بـــا مشـــکالت ،بـــر زندگانـــی ننگیـــن بردگـــی
اجان ــب ول ــو ب ــا رف ــاه حیوان ــی ،ترجی ــح دهی ــد .و بدانی ــد م ــادام ک ــه در احتیاج ــات
صنایـــع پیشـــرفته ،دســـت خـــود را پیـــش دیگـــران دراز کنیـــد و بـــه دریوزگـــی
عمـــر را بگذرانیـــد ،قـــدرت ابتـــکار و پیشـــرفت در اختراعـــات در شـــما شـــکوفا
نخواهـــد شـــد .و بهخوبـــی و عینیـــت دیدیـــد کـــه در ایـــن مـــدت کوتـــاه پـــس از
تحریـــم اقتصـــادی همانهـــا کـــه از ســـاختن هـــر چیـــز خـــود را عاجـــز میدیدنـــد
و از راه انداختـــن کارخانههـــا آنـــان را مأیـــوس مینمودنـــد ،افـــکار خـــود را بـــه کار
بســـتند و بســـیاری از احتیاجـــات ارتـــش و کارخانههـــا را خـــود
رفـــع نمودنـــد؛ و ایـــن جنـــگ و تحریـــم اقتصـــادی و
اخ ــراج کارشناس ــان خارج ــی ،تحفــهای اله ــی ب ــود
کـــه مـــا از آن غافـــل بودیـــم .اکن ــون اگ ــر دول ــت و
ارتـــش کاالهـــای جهانخـــواران را خـــود تحریـــم کننـــد
و بـــه کوشـــش و ســـعی در راه ابتـــکار بیفزاینـــد،
امی ــد اس ــت ک ــه کش ــور خودکف ــا ش ــود و
از دریوزگ ــی از دش ــمن نج ــات یاب ــد.

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :
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در محضر قرآن

نگهبانی از دنیا تا قیامت

اگـر مـا میدانسـتیم کـه مـرگ چگونـه بـه دنبالمـان اسـت ،طـور دیگـری دنیایمـان را رقـم میزدیـم .امـا بـه همـان
انـدازه کـه مـرگ دنبالمـان میکنـد ،خـدا هـم محافظانی برای ما گذاشـته اسـت کـه در دنیـا و آخـرت حفظمان

میکننـد .در واقـع «از دنیـا تـا آخـرت» نگهبـان همـه ما هسـتند:

إِنْ ک ُُّل نَف ٍْس ل ََّم َعلَ ْیها حا ِف ٌظ
هیچ کس نیست مگر اینکه نگاهبانی
بر او [گماشته شده] است.

آنهـا نـه تنهـا از جسـم مـا محافظـت میکننـد ،بلکـه
همـه عالیـق و گرایشهـا و اعتقادهـا و رفتارمـان را هـم

نگـه میدارنـد تـا در آخـرت نشـانمان دهنـد .بـرای همین

اسـت کـه مطمئنیـم به قیامتـی که هیـچ چیـزی در آن فراموش

نمیشـود؛ چهقـدر آرامبخـش و چهقـدر هولنـاک!

 22آذر ،حمله ارتش نیجریه به حسینیه شیعیان زاریا و منزل شیخ ابراهیم زکزاکی ( ۱۳۹۴ش)

شیخ زکزاکی هنوز در حبس است

سـه سـال اسـت که از حمله به خانه شـیخ زکزاکی و حسـینیه شـیعیان در
نیجریـه میگـذرد .حملـهای کـه در آن دههـا نفـر از شـیعیان ،از جمله
فرزند شـیخ ،شـهید شـده و شـیخ زکزاکی بهشـدت مجروح شـد .و
امـا بعد از گذشـت سـه سـال ،همچنان اوضاع بـرای رهبر شـیعیان نیجریه
سـخت اسـت .شـیخ زکزاکی هنـوز در حبـس خانگی اسـت ،یکی از
چشـمانش کور شـده و دیگری در حال کور شـدن اسـت و با وجود
حـال وخیـم خود و همسـرش ،هنوز امکان دسترسـی به پزشـک برای
آنهـا وجود ندارد .جنبشهای آزادیخواه توسـط شـیعیان در نیجریه برای
آزادی شـیخ زکزاکـی تشکیلشـده ،امـا ارتـش نیجریـه کـه گوشبهفرمان
وهابیـان و شـجره خبیـث آل سـعود هسـتند ،بهشـدت آنهـا را سـرکوب
میکننـد و شـیعیان هنـوز در آنجا
بـه شـهادت میرسـند؛ ولـی
همانگونـه کـه خـدا وعـده
داده ،طولـی نخواهد کشـید که
مؤمنـان بـا صبـر و مبـارزه پیروز
خواهنـد شـد و ظالمـان را بـه زیـر
خواهند کشـید.

توکل بر خدا

سوره طارق ،آیه 4

درقابصتویر

ایام ویژه

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
هفته در تارنمــای masjednama.ir

مؤســـس حـــوزه
پوســـترهایی بـــا موضــــوع :رحلـــت «شـــیخ محمـــد طوســـی» عالـــم شـــهیر شـــیعه و ّ
علمیـــه نجـــف اشـــرف ،رحلـــت آیتاهللالعظمـــی «ســـید محمدرضـــا گلپایگانـــی» ،قیـــام توابیـــن ،قیـــام
ســـلیمانبنصرد خزاعـــی بـــه همـــراه شـــانزده هـــزار نفـــر بـــه خونخواهـــی امـــام حســـین  ،آغـــاز
انتفاضـــه مـــردم ســـتمدیده فلســـطین ،روز جهانـــی کوهســـتان ،والدت حضـــرت عبدالعظیـــم حســـنی ،
درگذش ــت دانش ــمند ب ــزرگ ایران ــی ابوریح ــان بیرون ــی قرارگـ ــرفته اسـ ــت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

روز اول مـاه کـه میخواسـتم شـهریه طلاب را واریـز کنـم ،پولهـا را
شـمردم و متوجه شـدم که یازدههزا روپانصد تومان کم اسـت .من در بازار
افراد ثروتمند آشـنا سـراغ نداشـتم و اگر هم سـراغ میداشـتم ،بنایم بر آن
نبـود کـه از کسـی تقاضـا کنـم .در اتاقم تنها نشسـته بـودم؛ عـرض کردم:
«خدایـا! خـودت میدانـی بنا نـدارم به سـوی غیر تو دسـت دراز کنم
و حـال هـم امید و اطمینانـم به توسـت ».لحظاتی بیش نگذشـت که در
منزل را زدند .یک نفر برای حسـاب وجوهاتش آمد
و بیسـتهزار تومـان مقـدار وجوهات او شـد؛ اما
وقتـی پولهایـش را شـمرد ،گفت« :آقـا! معذرت
میخواهـم ،بیـش از این برایم میسـر نشـد ».وجه
را کـه شـمردم دیـدم یازدههزا روپانصـد تومـان
اسـت .ایشـان همیشـه میفرمـود« :بدانیـد!
اگـر بـرای خـدا گام برداریـد ،درهای
رزق و رحتمـش را بـه روی شـما
میگشـاید».
منبع :تارنمای بنیاد هابیلیان
راوی :حجتاالسالم عیسی غالمی
آیتاهلل سید محمدرضا گلپایگانی
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زنان دروازهبان
اگر جامعـه را یک تیم فوتبال تصور کنیم،
مردهـا بایـد در خـط حمله بـازی کنند و
بـا حریـف رودررو بجنگند .امـا زنها در
دروازه و خـط دفاعـی تـوپ میزننـد و
در واقـع پشـتیبان مردها هسـتند .حقیقت
ایـن اسـت کـه هـر چـه ایـن بخـش دفاعی
بهتـر عمـل کند ،بخـش تهاجمی هـم موفق
خواهد بـود .بنابراین خوب تـوپ زدن زنان
بـه گل زدن نیسـت ،به خوب دفـاع کردن و
در واقـع «خـوب شـوهرداری کردن» اسـت:

جِ َها ُد الْ َم ْرأَ ِة ُح ْس ُن ال َّت َب ُّعل
جهاد زن نیکوشوهرداری کردن است.

پـس اینکـه برخـی زنـان میخواهنـد
کارهـای مردانه بکننـد و از کارهای زنانه
فـرار کننـد ،مثـل دروازهبانـی میماند که
میخواهـد گل بزنـد! این فقـط وقتی اتفاق
میافتـد کـه هیـچ احتمـال گل خوردنـی
وجود نداشـته باشـد.
وسائل الشیعة ،ج ،20ص163 :

گرانی سوخت
و این خارجیای
سوسول

کاریکاتور این هفته:

