
ش
در این شماره می خوانید :
درد و درمان کم فروشی

پرچم های زیرپا

همسر تو کلفت تو نیست!

ماجرای یک عذرخواهی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

گفـت: می شـه صـداش کنید. گفتم: ایـن دیگه چی می خـواد در خونه مـا؟ بچم ام با حزب اللهی ها سـروکار 

یدند تو بغل  یگولیه. به پسـرم گفتم: بابا بـرو دم در! یکـی کارت داره. پسـرم که اومـد. پر نـداره بچـه ما کـه ژ

هـم؛ قبـل از خداحافظـی یـه هدیـه هم داد به پسـر مـن و رفت! به پسـرم گفتم: بابا ایشـونو می شـناختی؟ 

گفـت: نـه بابـا، چنـد روز پیش داشـتم تو خیابون می رفتم ایشـون با ماشـینش عبور کـرد آب زیر تایر ماشـینش 

ریخـت رو شـلوار مـن، من یه دادی زدم و ناسـزایی گفتم، ایشـون ایسـتاد اومـد پایین. بابا 

نیـم سـاعت از من داشـت عذرخواهـی می کرد! »پسـرم منو ببخش؛ پسـرم 

 نصف 
ً
مـن حواسـم نبـود«. دیگـه نگفـت مـن یک چشـم نـدارم، اصـا

ایـن ور رو نمی بینـم. بعـد از عذرخواهـی گفت: »پسـرم میشـه این نشـانی 

خونتـون رو بـه مـن بـدی.« بـا ترس ولـرز دادم، اآلن اومده بـود در خونه، 

بـرام یه شـلوار جین هدیـه آورده.
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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 

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام مناسبی دهه فجر، سایت 

منبع: خبرگزاری مشرق
شهید سعید سیاح طاهری

احکام

باز راهپیمایی شورانگیز انقالب و باز پرچم های برافراشته جمهوری اسالمی. 

حواسمان باشد که پرچم 
جمهوری اسالمی مزین به 
اسماء جالله است و حفظ 

آن از لگدمال شدن و 
بی احترامی های دیگر، 

الزم.

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r  )امام خامنه ای، 1369/10/11(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. 

پرچم های زیرپا

ـــت  ـــخ ماس ـــی از تاری ـــران و آن بخش ـــت ای ـــی مل ـــع رهای ـــت مقط ـــر، در حقیق ـــه ی فج ده

ـــر  ـــه  فج ـــل ده  مث
ً
ـــا ـــخ، واقع ـــا در تاری ـــت... م ـــرده اس ـــدا ک ـــده ج ـــته را از آین ـــه گذش ک

ـــا  ـــر بخشـــید. آی ـــا اث ـــرای م ـــا آن عظمـــت، در دهـــه  فجـــر ب ـــی اســـام ب ـــم. حّت نداری

ـــی ها  ـــا و عباس ـــرم آورد، در روزگار اموی ه ـــه نبّی اک ـــامی ک ـــت؟ اس ـــن اس ـــر از ای غی

ـــته و  ـــراد برجس ـــت داد و اف ـــن مل ـــه ای ـــه  دو را ب ـــار درج ـــه آث ـــید. البت ـــر نبخش ـــا اث ـــه م ب

ـــه  ـــا عام ـــدند... ام ـــدا ش ـــدرت پی ـــادی به ن ـــا و زه ـــا و علم ـــاب و عرف ـــخصیت های ن ش

ـــد.  ـــری ندی ـــرکات خی ـــی، از آن ب ـــام اجتماع ـــز نظ ـــردم و نی ـــوده  م و ت

ـــان  ـــودش را نش ـــروز خ ـــرکات، ام آن ب

ـــه  ای  ـــر، آن آیین ـــه  فج ـــد... ده می ده

اســـت کـــه خورشـــید اســـام در آن 

ـــد.  ـــس ش ـــا منعک ـــه م ـــید و ب درخش

اگـــر ایـــن آیینـــه نبـــود، بازهـــم مثـــل 

ــرون  ــک و قـ ــای تاریـ ــان دوره هـ همـ

ــتیم و  ــا می نشسـ ــتی مـ ــه، بایسـ خالیـ

اســـمی از اســـام می آوردیـــم. بـــا 

ـــیرین  ـــان ش ـــه ده ـــم ک ـــن ه ـــوا گفت ـــوا حل حل

نمی شـــود!

ماجرای یک عذرخواهی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

دهه فجر؛ آیینه اسالم نما
یتݠݤݤݤ ݤݣݣݣݣ الݤ کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ ݣݣݣوݣݣ



حکایت خوبان

در محضر قرآن
در دورانـی کـه همـه انقاب هـا وابسـته بـه بلـوک غرب و شـرق بود و اسـام 
روزبـه روز توسـط حـکام کشـورها به حاشـیه رانـده می شـد، انقابـی الهی به 
رهبـری روح اللـه بـه وقـوع پیوسـت. مردم شـعاری نـو می دادند: »نـه غربی، 
 
ً
نه شـرقی، جمهـوری اسـامی«. از همان ابتـدا، غرب و شـرق و خصوصا
توانسـتند  توطئـه ای  هـر  را صاحـب کشـور می دانسـت،  کـه خـود  امریـکا 
کردنـد. جنـگ تحمیلـی، بحران هـای امنیتـی و حمله طبـس تنهـا نمونه هایی 
از ایـن تاش هـا هسـتند. از همـه این هـا بـا موفقیـت گذشـتیم. امـام خمینی
 رحلـت کردنـد. دشـمنان گفتنـد: دیگـر تمام شـد؛ اما علم به دسـت 
شـاگرد روح اللـه افتـاد. شـوروی از پا درآمـد اما امریـکا به شـیطنت هایش 

ادامـه داد؛ امـا حـاال قضیـه فرق کرده اسـت. جوانـه انقاب 
حـاال بـا گذشـت چهل سـال، درخـت تنومندی شـده و در 

یشـه زده و اسـرائیل را بـه خاک  کشـورهای اسـامی ر
سـیاه نشـانده اسـت. دیگـر دشـمن فکـر تغییـر 
نظـام را هـم نمی کنـد و تنهـا بـه فکـر کند کـردن 
رشـد انقـاب و نابـودی خـود هسـت که بـه امید 

خـدا در آن هـم شکسـت خواهنـد خورد.

در قاب صتویر

دهه فجر انقالب اسالمی، سال چهلم انقالب

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

تا قبل از ازدواج مجبور بود همه کارهایش 
را خودش انجام دهد. یا تنبلی می کرد 
و بی خیالش می شد، یا به هر زحمتی بود 

باالخره انجامش می داد. اما حاال که ازدواج 
کرده از کوچک ترین تا بزرگ ترین کارهایش 
را به همسرش می گوید. گاهی می بینی سر 
سفره غذا همسرش ده بار بلند می شود 
تا هر بار چیزی برای آقا بیاورد، ولی این 

بزرگوار از جایش تکان نمی خورد! و 
همین روش را برای بچه داری و خانه داری 
به کار می گیرد. به شوخی هم که شده به 

دوستانش می گوید: زن گرفته ایم که عصای 
دست مان باشد! انگار نشنیده امیرالمؤمنین

 فرمودند:

َفإِنَّ الَْمْرأََة َریَْحانٌَة َو لَْیَسْت ِبَقْهرََمانَة  

      همانا زن مانند گل )لطیف( است
 نه کلفت )خدمتکار(!

قبل از این جمله موال فرموده بود: زن را بیش 
از توانش به کار وا مدار، چون این روش 
برای حال او بهتر و برای آرامش خاطر و 

دوام زیبایی او مناسب تر است.

کاریکاتور این هفته:
عواقب تعطیلی 

دولت ترامپ

صف های طویل 

دریافت غذای 

مجانی در واشنگتن

کم فروشـی یعنـی کم گذاشـتن در هـر چیز. همان طـور که اگر کاسـبی جنس یک کیلویـی را نهصد 

گـرم بدهـد و پـول یـک کیلـو را بگیـرد کم فروش اسـت، من و تویـی که بـرای تربیـت فرزندمان 

یـا انجـام وظایف مـان در سـر کار کـم بگذاریـم کم فـروش هسـتیم! یعنـی همـه زندگـی فـردی و 

خانوادگی و اجتماعی ما یک نوع داد و سـتد اسـت که در هر بخشـی از آن ممکن اسـت ما کم فروشـی 

کرده باشـیم. پناه بـر خدا!

امـا راه چـاره چیسـت؟ ایمـان بـه روز قیامتی که همه مـان را به صـف می کنند و مو را از ماسـت 

بیـرون می کشـند! مـا اگـر بـه ایـن روز گمان هم داشـته باشـیم طـور دیگری زندگـی می کنیـم و برای 

لحظه لحظـه عمرمـان برنامـه می ریزیـم. برای همین اسـت کـه قـرآن درد و درمان 

را مختصـر و مفیـد این گونـه بیـان می کند:

فیَن...أَ ال یَظُنُّ أُولِئَک أَنَُّهْم َمْبُعوثُوَن  َویٌْل لِلُْمطَفِّ
وای بر کم فروشان... مگر آنان گمان نمی دارند 

که برانگیخته خواهند شد؟

در محضر اهل یبت
درد و درمان کم فروشی

منبع: تارنمای شهید آوینی
امام خمینی

این آقا پدر شما هستند؟

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

همسر تو کلفت تو نیست!
خانواده مقاومتی ) 76 (
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یک بـــار یکـــی از مســـئوالن مملکتـــی، درحالی کـــه پـــدر 

ـــه  ـــاری ب ـــای ج ـــام کاره ـــرای انج ـــود، ب ـــا او ب ـــم ب ـــان ه مسنش

ـــت  ـــه از خدم ـــس از اینک ـــیدند. پ ـــام رس ـــرت ام ـــت حض خدم

ـــور  ـــه حض ـــتم ب ـــت: می خواس ـــت، گف ـــام بازگش ـــرت ام حض

حضـــرت امـــام برســـم، مـــن جلـــو افتـــاده بـــودم و پـــدرم را 

ــه  ــدرم را بـ ــرف، پـ ــس از تشـ ــی آوردم. پـ ــال مـ از دنبـ

حضـــرت امـــام معرفـــی کـــردم. حضـــرت 

امـــام نگاهـــی کردنـــد و فرمودنـــد: 

ـــتند؟«  ـــما هس ـــدر ش ـــا پ ـــن آق »ای

)پـــس چـــرا شـــما جلوتـــر از او راه 

افتادی و وارد شدی؟!(

 سوره مطففین، آیه 1 تا ۴

چهل سال تحقیر اهالی کاخ سفید

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
  masjednama.ir ــای تارنم

ـــی،  ـــاوری فضای ـــتان، روز فن ـــران و انگلس ـــن ای ـــائیان بی ـــس - گلش ـــی گ ـــرارداد نفت ـــای ق ـــوع: امض ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــزرگ  ـــات ب ـــاز عملی ـــران، آغ ـــی از ای ـــار امریكای ـــزر« مستش ـــرال های ـــرار »ژن ـــدر«، ف ـــوری »بنی ص ـــت جمه ـــاز ریاس آغ

ـــی  ـــه فرمانده ـــه ب ـــی در فك والفجـــر مقدمات
سپاه قرارگــــرفته اسـت. 


