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دشمناِن فتنه گران

ندیدن صف جلو

زن باید آرایش کند!

تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

امام جمعــه تهــران پــس از بازگشــت نــواب از مصــر بــه مالقــات رهبــر فداییــان رفــت و گفــت: »اعلی حضــرت 

بــرای تجلیــل از مقــام فضــل و كمــال آقــای نــواب صفــوی، نیابــت تولیــت آســتان قــدس رضــوی را بــه ایشــان 

ــارف  ــه مص ــود ب ــر خ ــا نظ ــا را ب ــد آنج ــوی درآم ــواب صف ــای ن ــه آق ــد ك ــار می دهن ــد و اختی ــض می كنن تفوی

شــرعیه برســانند... مشــروط بــر اینكــه در كار سیاســت مملكــت هیــچ مداخلــه ای نداشــته باشــند.«

 چهـره نـواب از خشـم سـرخ شـد و گفـت: »پسـرعمو، اینكه به شـما می گویـم ، مكلف 

 به این سـگ پهلـوی برسـانید! بـه او بگویید كـه تـو می خواهی مرا 
ً
هسـتید كـه عینـا

بـا دادن پسـت و مقـام و پول فریـب بدهی و خـودت آزادانه هـر كاری كه می خواهی 

بـا دیـن خـدا و مملكت اسـالم انجـام دهی؟ ایـن محال اسـت... تا من زنده هسـتم 

امـكان ندارد سـاكت باشـم و بگـذارم تو هـر كار كـه می خواهی انجـام دهی.«

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  دی  1397

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 

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

منبع: منبرک
شهید سیدمجتبی نواب صفوی

احکام

مسجد پر شده و صف جماعت از در کناری بیرون زده.
 افـرادی کـه بیـرون در اقتـدا می کنند، اگـر نتوانند هیچ یـک از افراد صف جلویـی را ببینند، 

اتصال شـان صحیح نیسـت، والسالم! 

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

هفته 43   
1 3 9 7 سال 

هفته   43
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r امام خامنه ای، 1383/04/03تارنما:

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. 

ندیدن صف جلو

پرســتار فرشــته رحمــت بــرای بیمــار اســت. آن وقــت كــه بیمــار از همه جــا دســتش كوتــاه 

اســت، در آن ســاعاتی كــه حتــی همســر، فرزنــدان و پــدر و مــادر بیمــار هــم بــاالی ســرش 

نیســتند، چشــم امیــدش بعــد از خــدا به پرســتار اســت و این پرســتار اســت كه مثــل مالئكه 

ــه دردهــا، مشــكالت و نیازهــای جســمی و عاطفــی او  ــل فرشــتگان رحمــت، ب آســمانی، مث

پاســخ می دهــد؛ این هــا خیلــی مهــم اســت؛ این هــا پیــش خــدای متعــال فرامــوش نمی شــود. 

البتــه ممكــن اســت هیــچ چشــمی هــم ایــن زحمــت شــما را نبینــد. خیلــی از زحماتــی كه 

ــی  ــد، كس ــه می بری ــی ك ــید و رنج های ــما می كش ش

آن هــا را نمی بینــد. گاهــی یــک لبخنــد شــما بــه 

بیمــار دل افســرده، بــه او جــاِن دوبــاره می دهــد. 

ــی  ــه كس ــد؟ چ ــد را می بین ــن لبخن ــی ای ــه كس چ

ــادل و  ــک مع آن را به حســاب مــی آورد؟ چــه كســی ی

ــل ایــن  ــاداش مالــی و پولــی در مقاب پ

لبخنــد می گــذارد؟ هیچ كــس؛ امــا 

كرام الكاتبیــن می بیننــد.

تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم

قیمت:  500 تومان )اختیاری( نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی 216  | هفته چهارم  دی  1397 | 

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

پرستار؛ فرشته رحمت برای بیمار
یتݠݤݤݤ ݤݣݣݣݣ الݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣ



حکایت خوبان

در محضر قرآن
شـجاعی در ایـن رمان به روایتی ویـژه و بدیع از از زندگی امام 
حسـن مجتبـی در فاصلـه سـال های پس از شـهادت حضرت 
علـی 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 160 صفحه ای 
بـه 55 منبـع از حـوادث و رویدادهـای تاریخـی رجـوع کـرده و 

آن هـا را بـا زبان ادبـی پرورانده اسـت. این 
کتـاب 16 فصـل دارد کـه عنوان های هر  
فصـل از آن به ترتیب از حروف سـازنده 
عبـارت »حسـن منـی و انـا مـن حسـن.« 

می شود. شـروع 

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

در قاب صتویر

داستان صلح امام حسن

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

تجربه نشان داده زنانی كه برای خیابان و 
محیط كار خیلی به خودشان می رسند و 
آرایش می كنند، در خانه نه حوصله این 

كارها را دارند و نه انگیزه اش را. برای همین، 
این گونه خانواده های به ظاهر جذاب و 

پرانرژی از درون خالی می شوند و كم كم 
سوی سردی و جدایی می روند. 

در مقابل گفته اند كه هر چقدر زن در خارج 
خانه باید عفیف و ساده و محجبه باشد، در 
خانه و برای مرد خود خوب است كه زیبا و 

آراسته و آرایش كرده باشد:

َل یَْنَبِغی لِلَْمْرأَِة أَْن تَُعطَِّل نَْفَسَها َو لَْو أَْن 

تَُعلَِّق ِفی ُعُنِقَها ِقَلَدًة 

شایسته نیست كه زن خودش را 
)از زینت و آرایش( 

تعطیل )و محروم( كند. حتی اگر شده با 
انداختن یک گردن بند.

این هم برای روحیه خود زن خوب است و 
هم نشاط خانه و خانواده را 

باال می برد. حتی 
گفته اند زن 
مسن هم با 

حنا زدن اندک به 
خودش برسد!

کاریکاتور این هفته:
گله ی 

سلطان جنگل

 از سالطین 

تقلبی!

ــكر. از آن  ــیاهی لش ــد س ــانی در ح ــه كس ــد و چ ــه بودن ــانی در رأس فتن ــه كس ــد چ ــوم ش ــه ۸۸ معل ــد از فتن بع

ــان را  ــی خودش ــر خیل ــی دیگ ــد و برخ ــاع كردن ــالب دف ــالم و انق ــان اس ــه از كی ــی جان نثاران ــم برخ ــرف ه ط

 آن هــا 
ً
درگیــر نكردنــد، ولــی در قلــب یــا حداكثــر زبــان، حامــی انقــالب بودنــد. همــه ایــن افــراد و مخصوصــا

كــه نقــش مهمــی ایفــا نكردنــد بایــد حواس شــان باشــد كــه اگــر از دشــمناِن فتنه گــران نباشــند، از آنــان 

ــد:  ــف  می كن ــه تعری ــران را چگون ــمناِن فتنه گ ــدا دش ــه خ ــد ك ــد دی ــن بای ــد. بنابرای ــد ش خواهن

الِحاِت لَُهْم َجنَّاٌت تَْجری  ِنَّ الَّذیَن آَمُنوا َو َعِملُوا الصَّ

ِمْن تَْحِتَها اْلَنْهاُر ذلَِك الَْفْوُز الْكَبیُر 

كســانی كــه ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام دادنــد، بــرای آن هــا باغ هایــی 
ــزرگ  ــروزی ب ــن پی ــت، ای ــاری اس ــی ج ــا نهرهای ــر آن ه ــه از زی ــت ك اس

اســت.

ــل  ــان و عم ــت، ایم ــرف نیس ــت ص ــت بهش ــزرگ نعم ــروزی ب پی
صالحــی اســت كــه در مقابــل فتنــه و فتنه گــر قــرار می گیــرد.

در محضر اهل یبت
دشمناِن فتنه گران

منبع: منبرک
استاد بزرگ اخالق، 

آیت الله احمد 
مجتهدی تهرانی

مهم ترین نصیحت علما از زبان آیت اهلل مجتهدی

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زن باید آرایش کند!
خانواده مقاومتی ) 75 (

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 167

ــا  ــه ت ــی گرفت ــام خمین ــردم از ام ــیاری را درك ك ــای بس ــن علم م

آیت اللــه بروجــردی و آیت اللــه شــاه آبادی و آیت اللــه حائــری 

ــزرگان را  ــام ب ــت تم ــک كالم نصیح ــم در ی ــر بخواه ــره. و اگ و غی

بگویــم؛ می گویــم: »اگــر دنیــا و آخــرت می خواهیــد؛ اگــر رزق و 

ــد؛  ــز می خواهی ــر همه چی ــک كالم اگ ــد و در ی روزی می خواهی

ــد.« ــت بخوانی ــاز اول وق نم

 سوره بروج، آیه 11

حاء. سین. نون

ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای
  masjednama.ir

ـــپاه  ـــط س ـــی توس ـــره فارس ـــی جزی ـــی در نزدیک ـــدار امریکای ـــت 10 تفنگ ـــی و بازداش ـــناور رزم ـــف دو ش ـــوع: توقی ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــدی  ـــید محمدمه ـــر »س ـــه  شـــهیر و دانشـــمند کم نظی ـــت عالم ـــتار، رحل ـــری - روز پرس ـــب کب ـــالب، والدت حضـــرت زین پاســـداران انق
ـــی گســـترش نهضـــت اســـالمی  ـــن »محمدرضـــا پهلـــوی« از کشـــور در پ ـــرار شـــاه خائ ـــه نیشـــابور، ف ـــوم«، روز ورود امـــام رضـــا ب بحرالعل
ـــل مشـــترک  ـــارز فلســـطینی توســـط عوام ـــر محســـن« مب ـــل »ُزَهی ـــد، قت ـــر ضـــد اســـتعماری هن ـــدی رهب ـــا گان ـــرور ماهاتم ـــران، ت ـــت ای مل

مصر و اســـرائیل، قرارگــــرفته اســــت. 

یار رهمبان


