شیادیاران

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

تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

در این شماره میخوانید :

امامجمعــه ته ـران پــس از بازگشــت نــواب از مصــر بــه مالقــات رهبــر فداییــان رفــت و گفــت« :اعلیحضــرت
بـرای تجلیــل از مقــام فضــل و كمــال آقــای نــواب صفــوی ،نیابــت تولیــت آســتان قــدس رضــوی را بــه ایشــان
تفویــض میكننــد و اختیــار میدهنــد كــه آقــای نــواب صفــوی درآمــد آنجــا را بــا نظــر خــود بــه مصــارف
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دشمنان فتنهگران
ِ
ندیدن صف جلو
زن باید آرایش کند!
تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

شــرعیه برســانند ...مشــروط بــر اینكــه در كار سیاســت مملكــت هیــچ مداخلـهای نداشــته باشــند».
چهـره نـواب از خشـم سـرخ شـد و گفـت« :پسـرعمو ،اینكه به شـما میگویـم ،مكلف
ً
هسـتید كـه عینـا به این سـگ پهلـوی برسـانید! بـه او بگویید كـه تـو میخواهی مرا

الݣمݤ ݣوݣالݣݤݣیتݠݤ
ک ݣ

بـا دادن پسـت و مقـام و پول فریـب بدهی و خـودت آزادانه هـر كاری كه میخواهی
بـا دیـن خـدا و مملكت اسلام انجـام دهی؟ ایـن محال اسـت ...تا من زنده هسـتم
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پرستار؛ فرشته رحمت برای بیمار

پرســتار فرشــته رحمــت بــرای بیمــار اســت .آنوقــت کــه بیمــار از همهجــا دســتش کوتــاه

امـكان ندارد سـاكت باشـم و بگـذارم تو هـر كار كـه میخواهی انجـام دهی».

اســت ،در آن ســاعاتی کــه حتــی همســر ،فرزنــدان و پــدر و مــادر بیمــار هــم بــاالی ســرش
نیســتند ،چشــم امیــدش بعــد از خــدا به پرســتار اســت و این پرســتار اســت که مثــل مالئکه

منبع :منبرک
شهید سیدمجتبی نواب صفوی
احکام

 43

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،بخش استفتائات جدید (دی ماه  ،)97سایت leader.ir

ندیدن صف جلو

آســمانی ،مثــل فرشــتگان رحمــت ،بــه دردهــا ،مشــکالت و نیازهــای جســمی و عاطفــی او
پاســخ میدهــد؛ اینهــا خیلــی مهــم اســت؛ اینهــا پیــش خــدای متعــال فرامــوش نمیشــود.
البتــه ممکــن اســت هیــچ چشــمی هــم ایــن زحمــت شــما را نبینــد .خیلــی از زحماتــی که

مسجد پر شده و صف جماعت از در کناری بیرون زده.

شــما میکشــید و رنجهایــی کــه میبریــد ،کســی

افـرادی کـه بیـرون در اقتـدا میکنند ،اگـر نتوانند هیچیـک از افراد صف جلویـی را ببینند،
اتصالشـان صحیح نیسـت ،والسالم!

آنهــا را نمیبینــد .گاهــی یــک لبخنــد شــما بــه
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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.

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

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

سامانه پیامکی1000150160170 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

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

masjednama.ir

ـان دوبــاره میدهــد.
بیمــار دلافســرده ،بــه او جـ ِ

چــه کســی ایــن لبخنــد را میبینــد؟ چــه کســی
آن را بهحســاب م ـیآورد؟ چــه کســی یــک معــادل و
پــاداش مالــی و پولــی در مقابــل ایــن

لبخنــد میگــذارد؟ هیچکــس؛ امــا
کرامالکاتبیــن میبیننــد.
امام خامنهای1383/04/03 ،

در محضر قرآن

دشمنان فتنهگران
ِ

بعــد از فتنــه  ۸۸معلــوم شــد چــه کســانی در رأس فتنــه بودنــد و چــه کســانی در حــد ســیاهی لشــکر .از آن
طــرف هــم برخــی جاننثارانــه از کیــان اســام و انقــاب دفــاع کردنــد و برخــی دیگــر خیلــی خودشــان را
ً
درگیــر نکردنــد ،ولــی در قلــب یــا حداکثــر زبــان ،حامــی انقــاب بودنــد .همــه ایــن افـراد و مخصوصــا آنهــا

ـمنان فتنهگــران نباشــند ،از آنــان
کــه نقــش مهمــی ایفــا نکردنــد بایــد حواسشــان باشــد کــه اگــر از دشـ ِ
دشــمنان فتنهگــران را چگونــه تعریــف میکنــد:
خواهنــد شــد .بنابرایــن بایــد دیــد کــه خــدا
ِ

الصالِ ِ
ات تَ ْجری
حات لَ ُه ْم َج َّن ٌ
ِنَّ الَّذی َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
ِم ْن تَ ْح ِت َها ْالَنْها ُر ذلِ َك الْ َف ْو ُز الْكَبی ُر

کســانی کــه ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد ،بـرای آنهــا باغهایــی
اســت کــه از زیــر آنهــا نهرهایــی جــاری اســت ،ایــن پیــروزی بــزرگ
اســت.
پیــروزی بــزرگ نعمــت بهشــت صــرف نیســت ،ایمــان و عمــل
صالحــی اســت کــه در مقابــل فتنــه و فتنهگــر قــرار میگیــرد.

یار رهمبان

حاء .سین .نون

علـی

در فاصلـه سـالهای پس از شـهادت حضرت

تـا شـهادت امام حسـن

پرداختـه و نشـان داده صلح

امام حسـن از دو منظر نمایانگر پیروزی امام حسـن

و شکست

معاویه اسـت .شـجاعی بـرای نـگارش این کتـاب  160صفحهای
بـه  55منبـع از حـوادث و رویدادهـای تاریخـی رجـوع کـرده و
آنهـا را بـا زبان ادبـی پرورانده اسـت .این
کتـاب  16فصـل دارد کـه عنوانهای هر
عبـارت «حسـن منـی و انـا مـن حسـن».
شـروع میشود.

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
masjednama.ir
پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :توقی ــف دو ش ــناور رزم ــی و بازداش ــت  10تفنگ ــدار امریکای ــی در نزدیک ــی جزی ــره فارس ــی توس ــط س ــپاه

پاس ــداران انق ــاب ،والدت حض ــرت زین ــب كب ــری
بحرالعل ــوم» ،روز ورود ام ــام رض ــا

 -روز پرس ــتار ،رحل ــت عالمــ ه ش ــهیر و دانش ــمند کمنظی ــر «س ــید محمدمه ــدی

ب ــه نیش ــابور ،ف ــرار ش ــاه خائ ــن «محمدرض ــا پهل ــوی» از كش ــور در پ ــی گس ــترش نهض ــت اس ــامی

مل ــت ای ــران ،ت ــرور ماهاتم ــا گان ــدی رهب ــر ض ــد اس ــتعماری هن ــد ،قت ــل « ُز َهی ــر محس ــن» مب ــارز فلس ــطینی توس ــط عوام ــل مش ــترک

مؤلف :سید علی شجاعی /نشر نیستان /چاپ 1396
قطع رقعی 163 /صفحه 12000 /تومان.

حکایت خوبان

مصر و اســرائیل ،قرارگـــرفته اســـت.

مــن علمــای بســیاری را درك كــردم از امــام خمینــی گرفتــه تــا
آیتاللــه بروجــردی و آیتاللــه شــاهآبادی و آیتاللــه حائــری
و غیــره .و اگــر بخواهــم در یــککالم نصیحــت تمــام بــزرگان را
بگویــم؛ میگویــم« :اگــر دنیــا و آخــرت میخواهیــد؛ اگــر رزق و

روزی میخواهیــد و در یــککالم اگــر همهچیــز میخواهیــد؛
نمــاز اول وقــت بخوانیــد».

مسجدنمـا را در

زن باید آرایش کند!

تجربه نشان داده زنانی که برای خیابان و
محیط کار خیلی به خودشان میرسند و
آرایش میکنند ،در خانه نه حوصله این
کارها را دارند و نه انگیزهاش را .برای همین،
اینگونه خانوادههای بهظاهر جذاب و
پرانرژی از درون خالی میشوند و کمکم
سوی سردی و جدایی میروند.

َل َی ْن َب ِغی لِلْ َم ْرأَ ِة أَنْ تُ َعطِّ َل نَف َْس َها َو لَ ْو أَنْ
تُ َعل َِّق ِفی ُع ُن ِق َها ِق َل َد ًة

مهمترین نصیحت علما از زبان آیتاهلل مجتهدی
ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :
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در مقابل گفتهاند که هر چقدر زن در خارج
خانه باید عفیف و ساده و محجبه باشد ،در
خانه و برای مرد خود خوب است که زیبا و
آراسته و آرایشکرده باشد:

فصـل از آن به ترتیب از حروف سـازنده

سوره بروج ،آیه 11

درقابصتویر

داستان صلح امام حسن

شـجاعی در ایـن رمان به روایتی ویـژه و بدیع از از زندگی امام
حسـن مجتبـی

درمحضراهلیبت

شایسته نیست که زن خودش را
(از زینت و آرایش)
تعطیل (و محروم) کند .حتی اگر شده با
انداختن یک گردنبند.
این هم برای روحیه خود زن خوب است و
هم نشاط خانه و خانواده را
باال میبرد .حتی
گفتهاند زن
مسن هم با
حنا زدن اندک به
خودش برسد!
وسائل الشیعة ،ج ،20ص167 :

بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

منبع :منبرک
استاد بزرگ اخالق،
آیتالله احمد
مجتهدی تهرانی

گلهی
سلطانجنگل
از سالطین
تقلبی!

کاریکاتور این هفته:

