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یادیاران

حـاج احمـد در یکـی از عملیات هـا زخمی شـده بود و یکـی از پاهایش هـم در گچ بـود. او هر روز 
بیـن سـاعت 11 تـا 12 بـرای تعویض پانسـمان به بیمارسـتان می آمد، اما یـک روز نیامـد و از آنجا 

کـه بسـیار دقیـق و مقرراتی بـود، این غیبتـش موجب نگرانی همه شـد.

 بـا پیگیـری و پـرس و جـوی فـراوان یکـی از رزمنـدگان گفـت: »حـاج 
احمـد از صبح تا عصر در حمام بوده اسـت.« خطـاب به رزمنده گفتیم: 
»او نبایـد آن قـدر در حمـام بماند؛ ممکن اسـت گچ پایش نم بکشـد.« 
سراسـیمه بـه حمـام رفتیـم و صحنه عجیبـی را مشـاهده کردیم. گچ 
پـای حـاج احمد کاماًل سـالم بود اما از انگشـتانش خـون می چکید! 
حـاج احمـد در حـال شسـتن لبـاس همـه رزمندگانـش بـود، وقتی 

علـت را پرسـیدیم در جـواب گفت: »حواسـم به گچ پایم بـود، چون که 
اسـت.« بیت المال 
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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 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

حاج احمد متوسلیان

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، کانال فقه و احکام سایت

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r )صحیفه امام، ج 21، ص 68-70(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. 

جنــگ امــروز مــا، جنــگ بــا عــراق و اســرائیل نیســت؛ جنــگ مــا، جنــگ با عربســتان و شــیوخ 

خلیــج فــارس نیســت؛ جنــگ مــا، جنــگ بــا مصــر و اردن و مراکــش نیســت؛ جنــگ مــا، جنگ 

بــا ابرقدرت هــای شــرق و غــرب نیســت؛ جنــگ مــا، جنــگ مکتــب ماســت علیــه تمامــی ظلــم 

ــای ســرمایه داری و  ــه تمامــی نابرابری هــای دنی ــگ اســام اســت علی ــگ مــا جن و جــور؛ جن

کمونیســم؛ جنــگ مــا جنــگ پابرهنگــی علیــه خوش گذرانی هــای مرفهیــن و حاکمــان بــی درد 

کشــورهای اســالمی است.

 ایــن جنــگ ســاح نمی شناســد، ایــن جنگ 

ــن  ــت، ای ــوم نیس ــور در مرزوب محص

ــت  ــانه و شکس ــه و کاش ــگ، خان جن

و تلخــی کمبــود و فقــر و گرســنگی 

ــاد  ــگ اعتق ــگ، جن ــن جن ــد. ای نمی دان

اعتقــادی-  ارزش هــای  اســت، جنــگ 

انقابــی علیــه دنیــای کثیــف زور و پــول و 

خوش گذرانــی اســت. جنــگ مــا، جنــگ 

قداســت، عــزت و شــرف و اســتقامت 

علیــه نامردمی هاســت.

گچ سالم، دست خونی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

فهم مسئولیت ساز
کالم امام

نماز روی صندلی

مشکلش چنان جدی است که نمی تواند نماز را ایستاده بخواند و مجبور به استفاده از صندلی است. 

در این صورت هنگام سـجده باید سـر و دسـت هایش را روی 

میـز قـرار دهد )نـه اینکه مهـر را باال بیـاورد(، و 

سـر انگشـت شسـت پـا را نیـز روی زمیـن قرار 

دهـد )کـف پـا روی زمین نباشـد(، ولـی نیازی 

نیسـت زانوانـش را روی چیـزی بگذارد.

احکام



در محضر قرآن

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

دِر نوشابه را اگر نتوانی باز کنی، به ده نفر 

رو می اندازی که هر کس زوری بزند و کمک 

کند تا باالخره باز شود. آن وقت دخترت 

شل حجاب شده است، با خیال راحت 

می گویی من وظیفه ام را انجام داده ام و به 

او حجاب درست را یاد داده ام؟! این هم شد 

حرف؟ پاره تن ات است! مگر نشنیده ای:

ُقوا أَنُْفَسكُْم َو أَْهلِيكُْم ناراً 1

]ای مؤمنان[ خود و خانواده هایتان را 

از آتش ]جهنم[ حفظ کنید.

می دانی چه طور باید خودمان و خانواده مان 

را از آتش حفظ کنیم؟ با امر به معروف و 

نهی از منکر. اما امر و نهی که فقط با یک بار 

گفتن نیست؛ گاهی باید رفتارمان را تغییر 

دهیم، گاهی باید تکرار کنیم، گاهی باید از 

دیگران بخواهیم به جای ما بگویند. حاال اگر 

همه راه ها را رفتیم و فایده نداشت، چه؟ 

امام صادق پاسخ می دهند:

إَِذا أََمرُْتُوُهنَّ َو نََهْيُتُموُهنَّ َفَقْد َقَضْيُتْم َما َعلَْيكُْم2

هنگامی که شما آن ها را امر و نهی کردید، وظیفه ای را 

که برعهده تان است 

انجام داده اید.

میخوام
 تحریمش کنم!

کاریکاتور
 این هفته:

سیره حضرت نوح را در دو ُبعد باید مرور کرد: اول کافرانی هستند که تا به حال تجربه کفر 

اجتماعی را در جهان تجربه نکرده اند؛ و دوم حضرت نوح  است که برای هدایت آن  کافران و 

جلوگیری از آمدن عذاب، نهایت تالش خود را می کند و در مقابل خدا اظهار عجز و ناتوانی می نماید.

ُبعد اول مهم است، چون این قوم با اقوام پیامبران بعدی فرق می کند. مردمان بعدی تجربه 

نابودی قوم نوح را دیده اند، اما این ها نه. ُبعد دوم جالب تر است به خاطر اینکه حضرت 

نوح برای بازداری از عذاب، دستش خیلی خالی است و حتی نمی تواند به پیامبران پیشین 

استناد کند. اینجاست که از ایمان آوردن قوم ناامید می شود و با تمام وجود فریاد می زند:

 َفَدعا َربَُّه أَنِّ َمْغلُوٌب َفانَْتِصْ
پس نوح پروردگارش را خواند که: پروردگارا، من

 شکست خورده ام، انتقام مرا بستان.

راستی در طول تاریخ چند نفر از این داستان عبرت گرفتند و چند نفر 

غفلت ورزیدند؟ ما از کدام دسته ایم؟

در محضر اهل یبت
دعایی از اعماق جان

راوی: عبدالحسین امینی نجفی، نوه عالمه امینی / منبع: خبر آنالین

روایتی داستانی با بیانی زنانه

مؤلف: فاطمه سلیمانی ازندریانی

 نشر کتاب نیستان

 چاپ 1395

 176 صفحه

 12500 تومان

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مهم ترین وظیفه تربیتی
خانواده مقاومتی )97( 

عالمـه امینـی در کتاب الغدیـر خود هرگز جـدل نمی کند؛ بلکـه به دنبال 

ایـن اسـت که از روی شـواهد یک واقعیت تاریخی را به درسـتی بیـان دارد.

 اسـتادی در دانشـگاه بغـداد با عالمه آشـنا بـود. یک بار عالمه بـه خانه این 

اسـتاد مـی رود و وقتـی صحبـت از علـم و مباحث علمی می شـود، این اسـتاد 

بغـداد بـا اضافـه کـردن لقـب امیرالمؤمنین بر اسـم معاویـه، بیان مـی دارد که 

من مشـغول نوشـتن کتابـی در رابطه با مناقـب امیرالمؤمنین معاویه هسـتم. 

عالمـه بـه آن فرد می گویند: »مـن هم درباره معاویه اسـنادی دارم؛ اگر دوسـت 

داری، می توانـم در اختیارت بگذارم«؛ و نوشـته ها و اسـناد 

بـه دسـت آورده خـود را بـه این فـرد می دهد.

 بعـد از مدتـی، عالمـه از ایـن اسـتاد در رابطـه 

بـا کتـاب مناقـب معاویـه می پرسـد و آن فـرد 

در جـواب می نویسـد: »من آن کتـاب را آتش 

زده ام؛ زیـرا بعد از مطالعه اسـناد شـما، چهره 

واقعـی معاویـه برایـم روشـن شـد و این فرد 

الیـق منقبـت گفتن نیسـت.«
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به سپیدی یک رؤیا

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

ـــی و ورزش  ـــگ پهلوان ـــلمانان، روز فرهن ـــم مس ـــوای شش ـــادق پیش ـــر ص ـــام جعف ـــرت ام ـــهادت حض ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــن شـــهید  ـــی« چهارمی ـــت اهلل »محمـــد صدوق ـــه نســـتوه آی ـــد و فقی ـــم مجاه ـــزی، شـــهادت عال ـــب تبری ـــه ای، روز بزرگداشـــت صائ زورخان
ـــزرگ شـــیعه  ـــد دســـته جمعی علمـــای ب ـــران از روس، تبعی ـــران پـــس از شکســـت ای ـــان روســـیه و ای محـــراب، انعقـــاد عهدنامـــه گلســـتان می
ـــهادت  ـــراق، ش ـــر ع ـــور ب ـــن کش ـــلطه ای ـــا س ـــا ب ـــت علم ـــل مخالف ـــه دلی ـــتان ب ـــت انگلس ـــه خواس ـــا ب ـــران بن ـــه ای ـــراق ب ـــاِت ع ـــات عالی از عتب

ـــت.  ـــرفته اسـ ـــام لشـــکر 27 محمـــد رســـول اهلل قرارگـ »ســـید رضـــا دســـتواره« قائم مق
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2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 177

حکایت خوبان

 نویسنده، در داستان خود فرازی از زندگی حضرت فاطمه 
معصومه را از دوره پس از هجرت امام رضا از مدینه به 
مرو روایت می کند؛ دوره ای که در پی آن، ایشان به درخواست 
امام، قدم در راه سفر از مدینه به مرو می گذارند و در نهایت نیز 

در اثر بیماری در شهر قم به رحمت خداوند می روند.

 روایت داستانی کتاب، برگ برنده نویسنده است؛ و راوی 
ست که با  داستان یکی از کنیزان حضرت فاطمه معصومه
شکل و شمایلی تازه و واقعی به روایت داستانی پرداخته است. 
ترسیم ظرافت های بیانی که معمواًل در زبان 
زنان می توان سراغی از آن گرفت، در این 

کتاب به زیبایی بیان شده است.

یار رهمبان
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