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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

مدعیان دروغگو

در خانه شوهر حتی پس از طالق!

محرم؛ نعمتی الهی

قلکی برای اردوهای جهادی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

محسـن بعـد از آنکـه وارد سـپاه شـد، عصرهـا بـه کتاب فروشـی می آمـد و 
پولـی را کـه از قِبَـل این کار به دسـت مـی آورد، بـرای اردوهای جهـادی کنار 

می گذاشـت. رشـته تحصیلـی محسـن بـرق سـاختمان بود و 
برق کشـی سـاختمان ها را نیـز انجام مـی داد و 
پـول دسـتمزدش را در ُقلَّکـی کـه بـرای این 
کار کنـار گذاشـته بـود، نگـه می داشـت و هر 
دفعـه کـه بـه اردوی جهـادی می رفتیـم، 3-4 
میلیونـی را کـه جمـع کـرده بود، خـرج اردو 

می کـرد.

در 17 سـپتامبر سـال 2011 تظاهراتی در خیابان وال اسـتریت در نیویورک آمریکا 
اتفـاق افتـاد. مـردم از وضـع نابرابـری در آمریـکا خشـمگین بودند و بـه همین دلیل 
شـعار خـود را 99 درصـد در برابـر یـک درصد انتخـاب کـرده بـود. معترضان 
می گفتنـد مـا 99 درصد جامعه سـخت کار می کنیـم، در حالی کـه یک درصد 
دیگـر از همه چیـز برخوردار اسـت. در ادامه ایـن جنبش به بقیه شـهرهای آمریکا 
نیز کشـیده شـد و شـاخص های بورس در آمریکا سـقوط کرد؛ اما چیزی که جالب 
بـود ایـن بـود کـه رسـانه های مطـرح غربـی کـه همه چیـز را بـا جزئیـات گـزارش 

می دهنـد، ایـن اتفـاق را به خوبـی پوشـش ندادنـد و ایـن حاکـی از آن 
اسـت کـه اربابـان قدرت بـه خودشـان هم رحـم نمی کنند! 

رهبر معظم انقـاب این حرکت را 
حرکتـی معرفی کردند که ریشـه های 
آن نظام سـرمایه داری غرب و آمریکا 

را زمین خواهد زد.1
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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 

قیامعلیهیکدرصدیها

ترجمه تحریرالوسیله، فصل نفقه و هزینه زندگی، مسئله 6

17 سپتامبر، آغاز قیام مردمی فتح وال استریت )2011 م(

احکام
اصاًل نمی داند »عده« یعنی چه؟ همین که- خدای ناکرده

صیغه طالق جاری شد، می رود خانه پدرش و آنجا می ماند.

 در حالـی کـه تـا تمام شـدن زمان عـده )در طـالق رجعی( 
زن بایـد در خانه شـوهر بماند و  مـرد باید نفقه او 

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

هفته 27   
1 3 9 6 سال 

هفته   27
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

تـا اسـم »امر به معـروف و نهی از منکر« 
در مسـجد شنیده می شـود، همه به یاد مسئله 
»حجـاب« می افتنـد و تذکـر بـه خانم هـای 
بدحجـاب. گویـی منکری غیـر از بدحجابی 
در جامعـه وجـود نـدارد. البته نهـی از منکر 
برای مسـئله بدحجابی سـرجایش مهم است 
و مؤثـر، امـا به شـرطی کـه منکرهـای دیگر 

از قلـم نیفتد. 

موضـوع »اقتصـاد و معیشـت« مردم 
در حـال حاضر اهمیت باالتری نسـبت به 
بقیه موضوعات دارد. چـرا که هم تأکیدات 
اسـام در ایـن زمینـه فـراوان اسـت و هـم 
اولویـت اول حـال حاضر کشـور محسـوب 
امر به معـروف  گروه هـای  پـس  می شـود. 
و نهی از منکـر مسـجد و بسـیج نیـز بهتـر 
اسـت جهـت را بیشـتر به سـمت اقتصاد 

بچرخانند.

کاالهـای  کـه  را  مغازه هایـی  مثـًا 
ایرانـی می فروشـند، تبلیغ کننـد و آن هایی را 
کـه کاالی قاچـاق یـا خارجـی می فروشـند، 
تحریـم. کاالهای ایرانی را در مسـجد معرفی 
و یـا حتـی عرضـه کنند. بـا گران فروشـان و 

قماربازان و دیگر مفسـدان 
جـدی  برخـورد  اقتصـادی 

کننـد و یک محله پاک 
تحویـل  اقتصـادی 

دهند. مـردم 

در مسری هبشت

قبل از اینکه وارد سال جدید قمری 
بشویم بهتر است عملی انجام بدهیم 
که زحمات شیطان را به باد بدهیم!

 این عمل دو رکعت نماز است، هر 
رکعت یک مرتبه سوره حمد، ده مرتبه 

سوره توحید و آیه الکرسی دارد؛ و 
بعد از آن هم دعایی دارد
 که باید خوانده شود.

روایت شده که بعد از دعا شیطان 
فریاد می زند: »وای بر من، آنچه در 
این سال علیه او رنج بردم، همه را 

خراب کرد و سالی که گذشت برای 
او گواهی میدهد، که سالش را ختم 

به خیر نمود.«

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. 

سالم ، ممنون از مجاهدت های شما در تولید محتوی 
غنی و جهاد فرهنگی.

درخانهشوهرحتیپسازطالق!

اقتصاد مقاومیت

عکس هایی که از میانمار می رسد، مو را به تن آدم سیخ می کند. کافی 
است لحظه ای فرزند خودت را جای یکی از آن هایی که زیر دست و پا له 
می شوند بگذاری تا خون گریه کنی. آن ها که برای راه پیمایی های ظالمانه 
خود حدیث »خلخال از زن یهودی« را می خواندند، کجا هستند که ببینند 

پشتیبانان شان بوسه بر جادان میانمار می زنند؟ 

مطمئنًا بحث بر سر بودا و اسام نیست. بحث بر سر دنیایی است 
برای  آمریکا و حامیانش  و  برای آخرت می خواهند  را  آن  که مسلمانان 
یهودیان صهیونیست  به حساب  میانمار  ثروت  تمام  تا  انگار  قدرت افزایی. 
ریخته نشود، این غائله نمی خوابد. بله، بحث بر سر جبهه مستضعفین در مقابل 

استکبار است.

آن روز که از فلسطین و پاره تن اسالم بودنش سخن می گفتیم، متهم 
بودیم به طرفداری از گروهی با مذهب متفاوت و ملیت 
عرب؛ حاال که یمن و سوریه و میانمار هم به جبهه 
مستضعفین اضافه شده اند، بهتر می فهمیم که اگر به 

فلسطین رسیده بودیم، اوضاع این چنین نبود... 

زحماتیکسالهقلکیبرایاردوهایجهادی
شیطانرابهباددهیم!

مسجدواقتصادمقاومتی)2(
امربهمعروفونهیازمنکراقتصادی

شهبازی علی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

میانماردلمانراخونکرد...

اعمالروزآخرذیالحجه،مفاتیحالجنان

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: حمید خلیلی

شهید مدافع حریم والیت محسن حججی

)1390/07/20(



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
محرم؛ نعمتی الهی

به بهانه نقد فیلم خوب، بد، جلف
است.  بوده  طنز  فیلم های  سال ها  این  در  سینمایی  فیلم های  میلیاردی ترین 
فیلم هایی که در دهه قبل هم مشابهش بود ولی فروش پایینی داشت. اما سینمای 
این دهه با یک مزیت رقابتی وارد شد و توانست گوی سبقت را از دهه قبل برباید 
و آن این بود که طنز این دهه با دست مایه قراردادن ارزش های اجتماعی بود. 
»ورود آقایان ممنوع« ارزش محیط های زنانه و تک جنسیتی را به بازی گرفت و 
پس از آن فیلم هایی مثل »گشت ارشاد« توانستند از حکومتی شدن این  مسائل 

سوء استفاده کنند.

در این بین فیلم هایی مثل »خوب، بد، جلف« روی کار آمد که کم تر 
وارد این دوگانه ها شد و صرفاً با قراردادن پلیس جدی در 
کنار دو دستیار بد و جلف توانست فضای طنز خود را بسازد. 

پر  طنز  سینمای  که  می رسد  نظر  به  حال،  این  با 
لغو. آن جا که ارزش ها  یا  از خنده های هجو  است 
زیر سؤال می رود، خنده ها هجو است و آن جا که به 

بی ارزشی ها می خندیم، لغو. آنچه جایش خالی است، 
خنده حکیمانه است؛ خنده ای به ضد ارزش ها که بتواند 

ارزش ها را عزیز کند.   

یک وقـت اسـت که کسـی از داشـتن نعمتـی بیبهـره اسـت و در مقابل 
نعمـِت نداشـته، از او سـؤالی هم نمی شـود؛ امـا یک وقت کسـی از نعمتی 
بهره منـد اسـت و از آن نعمتـی کـه دارد، از وی سـؤال می شـود. یکـی 
از بزرگ تریـن نعمت هـا، نعمـت خاطـره و یـاد حسـین بن علی ، 
یعنـی نعمت مجالـس عزا، نعمت محّرم ونعمت عاشـورا بـرای جامعه 

شـیعِی ماست...

ایـن نعمـت عظیـم، دل هـا را بـه منبـِع جوشـِش ایمـاِن اسـالمی متّصل 
می کنـد. کاری می کنـد کـه در طـول تاریـخ کـرد و سـتمگراِن حاکـم، از 
عاشـورا ترسـیدند... تـرس از حادثـه عاشـورا و شـهدای آن، از زمـان 

خلفـای بنی امیـه شروع شـده و 
تـا زمان مـا ادامـه یافته اسـت 

و شـما یـک نمونـه اش 
انقـاب  دوران  در  را 

خودمـان دیدیـد.

روز جمعـه ای در بیمارسـتانی خـارج از کشـور، درحالی کـه عالمـه 
عسـکری بعـد از عمل جراحی تازه بـه هوش آمده بودند، یک دانشـمند 
سیاه پوسـت اهـل آفریقـا بـه دیـدن ایشـان می آیـد و می گوید: »مـن باید 
بـه زودی بـه کشـور خـودم بازگـردم. وقـت اندکـی دارم و بعـد از ایـن 
هرگـز نخواهـم توانسـت شـما را ببینـم.« در آن روز عامـه در سـنی 
نزدیـک هشـتاد سـال و در نقاهـت بعد از عمـل جراحی، بـرای آن 
سیاه پوسـت طالـِب حقیقـت، پنج سـاعت صحبـت کـرده و جواب 
سـؤال می دهنـد و مشـکل حـل می کننـد. مالقـات پایـان می یابـد و 
سیاه پوسـت بیمارسـتان را تـرک می کنـد، ولـی جای عمـل خون ریزی 

می کند و ایشـان ایـام تعطیل آن کشـور غربی، 
روز شـنبه و یکشنبه را در حالتی خطرناک 

و وخیـم بـه سـر می برند تا دوشـنبه 
می رسـد و ایشـان را دوبـاره به اتاق 

می برند. عمـل 

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1373/03/17(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت • در ایــن بخــش می توانیــد چن
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت

پوســـترهایی بـــا موضــــوع:روز خانـــواده و تکریـــم بازنشســـتگان، روز شـــعر وادب- روز بزرگداشـــت 
ـــدس  ـــاع مق ـــه دف ـــاز هفت ـــی- آغ ـــگ تحمیل ـــاز جن ـــهریار، آغ ـــین ش ـــد حس ـــید محم ـــتاد س اس

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

1.محمد آیه 20

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 20

می  خواهـد خواسـتگاری برود، یک فهرسـت 
بلنـد و بـاال نوشـته که یـک به یک را بپرسـد 
تـا مطمئـن شـود زن زندگی اسـت. در حالی 
کـه اشـتباه می کنـد. در مرحلـه اول کافی 
اسـت بدانـد کـه آن زن والیت پذیر اسـت 
و در مرحلـه بعد امانت دار و مهربان باشـد 
طوری کـه با دیدنش گل از گلش بشـکفد 
و بـا ندیدنـش مطمئـن باشـد کـه بـه او 

وفادار اسـت:

ما أفاد عبد فائدة خريا من زوجة صالحة 
إذا رآها رسته و إذا غاب عنها حفظته

 يف نفسها و ماله 

بنـده فایده ای بهتـر از همسـر صالحی که 
وقتـی نگاهش می کنـد، شـادمانش کند و 
هنگامـی که از او غایب می شـود، در جان 

و مالـش او را حفـظ کند، نبرده اسـت.

چقـدر در معیارهـای ازدواج بـه انحـراف 
رفته ایـم کـه پـول و تحصیـات را مهـم 
کرده ایـم. زن زندگـی، اینـی نیسـت کـه 

امـروز الگو شـده اسـت.

کاریکـاتوراینهفته:
پارلمانعراقبه
همهپرسیجدایی
اقلیمکردستان
رایمنفیداد

کـم نیسـتند افـرادی کـه در همایش هـا و 
سـخنرانی ها از جنـگ و جهـاد صحبـت 
می کنند و آرزوی شـهادت سـر زبان شـان 
اسـت. امـا این هـا فقـط در زمـان خوشـی 
اسـت و وقتی جنـگ جدی می شـود، برق از 
سرشـان می پـرد. انـگار که همه ادعاهـا دروغ 
بـوده اسـت. این ها درسـت شـبیه همان هایی 
هسـتند کـه زمـان پیامبـر بـه دنبـال نـزول 
سـوره های جهـاد بودنـد امـا وقتـی کـه ایـن 

نـازل می شـد...  سـوره ها 

َفإِذا أُنِْزلَْت ُسوَرٌة ُمْحکََمٌة َو ُذِکَر فيَها الِْقتاُل 

َرأَيَْت الَّذيَن يف  ُقلُوِبِهْم َمرٌَض يَْنظُُروَن إِلَْيَک 

نَظََر الَْمْغِشِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت َفأَْويل  لَُهْم 

اّمـا آن گاه که سـوره ای صریح و روشـن 
نـازل می شـود و در آن از   یـاد می گردد ، 
بیمـاردالِن ُسسـت ایمان را می بینـی که از 
شـّدت ترس، همچون کسـی کـه مرگ بر 
او سـایه افکنـده، بـه تـو می نگرنـد، پس 
همـان مرگ برای آنان سـزاوارتر اسـت!

آری فـرق اسـت بیـن مـرگ و شـهادت 
همـان  سـزاوار  بعضی هـا  امـا  اسـت؛ 

مـرگ هسـتند!

در محضر اهل یبت
مدعیاندروغگو



طنزلهو،طنزحکیمانه

منبع: سایت مؤسسه فرهنگی هنری 
عالمه عسکری

راوی: حجت االسالم والمسلمین جاودان
عالمه عسکری

خون ریزی بعد از عمل جراحی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

معیارهایهمسرشایسته
خانوادهمقاومتی)7(


