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زناِن مومِن کافر!

زندگی من

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

بـه مصطفـی می گفتـم: »مـن نمی گویم خانه مجلل باشـد، ولی یک مبل داشـته باشـد که مـا چیز بدی 
از اسـام نشـان نداده باشـیم که بگویند مسـلمان ها چیزی ندارند، بدبخت اند.«

مصطفـی به شـدت مخالـف بـود، می گفت: »چـرا ما ایـن همه عقـده داریم؟ چـرا می خواهیم بـا انجام 
چیـزی کـه دیگـران می خواهنـد یا می پسـندند، نشـان دهیـم خوبیـم؟ این آداب ورسـوم ماسـت. نگاه 
کنید این زمین چقدر تمیز اسـت؛ مرتب و قشـنگ. این طوری زحمت شـما هم کم می شـود، گردوخاک 

کفش هـم نمی آیـد روی فرش.«

می گفـت: »این هـا بـرای چـه؟ زینـت خانـه بایـد قرآن 
باشـد به رسـم اسـام. بـه همین سـادگی.«

وقتـی مـادرم گفـت: »شـما پـول نداریـد مـن برایتـان 
گفـت:  رنجیـد؛  مصطفـی  مـی آورم«،  خانـه  وسـایل 
»مسـئله پولـش نیسـت. مسـئله زندگی من اسـت که 

شـود.« عـوض  نمی خواهـم 
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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 

راوی: همسر شهید/ منبع: ابروباد

شهید مصطفی چمران

توضیح المسائل امام، مسئله 610

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r امام خامنه ای، ۱۳۷۷/0۷/۱۵تارنما:

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. 

هنـوز جنـگ تحمیلـی شـروع نشـده بـود کـه جهـاد سـازندگی شـهید داد. این خیلـی مهّم 

اسـت. جهـاد سـازندگی در میـدان سـازندگی شـهید داد؛ چون کسـانی دشـمِن ایـن بودند 

کـه انقـاب توفیـق پیـدا کند. می دیدنـد که این جـوان تحصیل کـرده و آگاه، یا این انسـان 

ماهـر و خـدوم و زحمتکـش، بـا سـازندگی و کار خـود، پایه هـای ایـن نظـام را مسـتحکم 

می کنـد.

 بعـد هـم جنگ تحمیلی شـروع شـد و باز جهـاد سـازندگی در خطوط مقّدم بـود. این لقِب 

پرافتخاِر »سنگرسـاِز بیسـنگر«، نشـان دهنده خیلی از معانی است.

 بایـــد ایـــن کارهـــا را ادامـــه دهیـــد. هـــم بایـــد 

ــتاها  ــهرها و روسـ ــازندگی شـ ــه سـ بـ

بپردازیـــد و هـــم بـــه ســـازندگی 

انســـان ها مشـــغول شـــوید. 

ایـــن ایمـــان شـــاداب و 

ُپرنشـــاط و فّعـــال و پربرکـــت 

ـــد؛  را بیشـــتر حفـــظ کنی

ارزش اصلـــی جهـــاد 

بـــه ایـــن اســـت.

زندگی من

قیمت:  ۵00 تومان )اختیاری( نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال هفتم ، شماره پیاپی 2۳8  | هفته چهارم  خرداد    ۱۳98 | 

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سنگرساِز کدام سازندگی؟
کالم والیت

همه باید بخوانند
فکـر می کنـد نمـاز میت هـم مثل نمازهای جماعت دیگر اسـت کـه در هنگام قیام نیـازی به قرائت 

باشد. نداشته 

 در حالـی که در نماز میت 

تکبیرهـا و دعاهـا را همه 

بخوانند.  باید 

احکام



در محضر قرآن

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

پیامبر اعظم یک روز که سوار بر 

شتری بدون زین بودند، به گروهی 

از زنان برخوردند و فرمودند: ای 

گروه زنان زیاد صدقه بدهید و از 

همسرانتان اطاعت کنید چرا که 

بسیاری از شما در آتش خواهید 

سوخت! زنان که این سخنان را 

شنیدند گریه کردند و گفتند: ای 

رسول خدا، آیا ما همراه با کفار در 

آتش خواهیم سوخت در حالی ما 

کافر نیستیم؟ حضرت فرمودند:

إِنَّكُنَّ كَاِفَراٌت ِبَحقِّ أَْزَواِجكُنَّ 
شما کافر هستید به حقوق 

همسرانتان!

انگار زن در والیت خدا قرار نمی گیرد 

مگر این که در والیت 

شوهر به درستی 

قرار گرفته 

باشد. حرفی که 

خیلی هایمان 

حاضر به شنیدنش 

نیستیم! 

بار گذاشتن
دیگ پلوی
 انگلیس!

کاریکاتور
 این هفته:

گاهی مجبور می شویم سوال های الکی بپرسیم. چرا؟ چون می خواهیم غیر مستقیم اصل ماجرا را زیر سوال ببریم. 

این درست کاری است که خیلی از آدم ها درباره قیامت می کنند. اما چرا؟ چون می خواهند طغیان کنند! برای 

چنین آدمی یک جواب این است که نشانه های قدرت و علم و حکمت خدا را در همین دنیا نشان دهی؛ اما چون 

سوال هایش واقعی نیست باید حقیقت ماجرا را به او بگویی تا بداند قیامت روز جدایی اهل تقوا از اهل طغیان 

است و جهنم آماده این جداسازی است. 

از این عذاب نزدیک هشدار  خاصه این تمام کاری است که برای هدایت انسان ها می شود کرد. ما شما را 

می دهیم. اگر اهل تقوا باشید که منتظر پاداش خواهید بود وگرنه با خود خواهید گفت: 

َمْت يَداُه َو يَُقوُل  يَْوَم يَْنظُُر الَْمرُْء ما َقدَّ

الْكاِفُر يا لَْيَتني  كُْنُت تُراباً 
روزى كه آدمى جزاى دست آوردهايش را انتظار 

مى كشد و در اين ميان، كافر مى گويد:

 اى كاش خاك بودم.

در محضر اهل یبت
تلخ ترین آرزو

منبع: حوزه
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    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زناِن مومِن کافر!
خانواده مقاومتی )95( 

را  خودم  وقتی  آن  »از  گفت:  عمرش  آخر  سال  در  بروجردی  آیت اهلل 

شناخته ام، حتی یک روز هم روزه ام را نخورده ام؛ چون نه مریض شده ام و نه 

مسافرت رفته ام.«

نذر کرده بود اگر خشم خود را کنترل نکند، یک سال پشت سر هم روزه بگیرد.

روزی بر اثر اینکه شاگردش سخنانی ناشایست می گفت، تاب نیاورد و به او 

تندی کرد. یک سال پشت سر هم روزه گرفت تا نذرش را ادا کند.

به یاد سخن امام سجاد افتادم که در مقام 

دعا به خدا عرض می کند:

ْطنی  َو ال َتْرَفْعنی فی الّناِس َدَرَجًة ِااّل َوَقْد َحطَّ

ِعند َنْفسی ِمثَلها.

خدایا مقام مرا در میان مردم باال مبر، 

نزد  را  مقامم  اندازه  همان  به  اینکه  مگر 

خودم پایین بیاوری.

سوره مبارکه النبأ، آیه 40

مقام باال، مقام پایین

واصل امام و امت

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir ــای در تارنم

ــد  ــی، خلع یـ ــل لنکرانـ ــد فاضـ ــیخ محمـ ــاج شـ ــی حـ ــد آیت اهلل العظمـ ــه مجاهـ ــوع: درگذشـــت فقیـ ــا موضــ ــترهایی بـ پوسـ
غارتگـــران انگلیســـی از صنعـــت نفـــت ایـــران و روز خلع یـــد، شـــهادت حضـــرت حمـــزه سیدالشـــهدا، وفـــات »حضـــرت 
ـــزی«،  ـــی تبری ـــا ملک ـــواد آق ـــرزا ج ـــالق »می ـــزرگ اخ ـــتاد ب ـــل و اس ـــارف کام ـــت ع ـــهرری، رحل « در ش ـــنی ـــم حس عبدالعظی

ـــت.  ـــرفته اسـ ـــه قرارگـ ـــزاب در مدین ـــگ اح ـــه جن ـــروف ب ـــدق« مع ـــزوه »خن ـــوع غ وق

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: ۱۷6

حکایت خوبان

داشـتم در ذهنـم ایـن صفات را کنـار هم جمع می کـردم: صائم 

یـل، عالم، زاهـد، مجاهـد، مّتقی. فکـرش را بکن؛  هـار، قائـم اللَّ النَّ

برخـی خطبه هـای امیرالمؤمنیـن را هم جمع آوری کرده باشـی. 

همچنیـن ایـن صفـات را بگـذاری کنـار حلقـه وصـل بـودن بیـن 

امـام و اّمـت؛ یعنـی تـو، متصل کننـده امـام بـه اّمـت باشـی و 

مـردم را بـه امـاِم زمانت نزدیـک کنی؛ گاهی جسم شـان را، گاهی 

فکرشـان را، گاهـی نیز اعمال شـان را.

باید هـم ثـواب زیارتش 

ثـواب زیـارت سیدالشـهدا

 را داشـته باشـد.

»َمن زاَر َعبدالَعظیِم 

الَحَسنی ِبِری َکَمن زاَر 

الُحَسین ِبَکرَباء.«1  

در مسری هبشت
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