ی�اد ی� ن
ارا�

ش

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

ما از اینها غافلیم!

در این شماره میخوانید :

دسـتم را گرفـت ،از خوابـگاه بـرد بیـرون .روبـهروی خوابگاه زنجـان خانههایی بـود که معلوم بـود از قدیـم مانده؛ از
زمـان آلونکنشـینها .همیشـه چشـمم بـه ایـن خانههـا میافتاد ،امـا هیچوقـت فکر نکـرده بودم بـه آدمهایی
کـه تـوی ایـن آلونکهـا زندگـی میکننـد .اوضاعشـان خیلـی خـراب بـود .رفتیـم جلوتـر .از یکـی از خانههـا
خانمـی آمـد بیـرون ،سـه تا بچـ ه قـد و نیم قد هم پشـت سـرش .مصطفی تا چشـمش
بـه بچههـا افتـاد ،قربان صدقهشـان رفـت .خانه درواقـع ،یک اتـاق خراب ه نمنـاک بود.
چـراغ جلوی در روشـن کـرده بودند .مصطفی گفـت« :ببین اینا چطـوری دارن

زندگـی میکنـن .مـا ازشـون غافلیم ».چند وقتی بود بهشـان سـر مـیزد .برنج

هفته
سال 1 3 9 7

وای از اهل فتنه
احراز عدالت امام
امان از زنان فمینیست
ما از اینها غافلیم!

ک ݣالݣمݤ امام

در نداشـت؛ پـرده جلویـش آویـزان بـود .از تیـر چراغبـرق سـیم کشـیده بودنـد و یک
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نوید پیروزی

ش ــاه خواس ــت ض ــرب شس ــتی ب ــه مل ــت مس ــلمان نش ــان ده ــد؛ پ ــس از تمامی ــت حس ــاب ب ــا

و روغـن میخریـد و برایشـان میبـرد .وقتـی هـم کـه خودش نمیتوانسـت

رئیسجمه ــور امری ــکا ب ــا بهان ــه مختص ــری ک ــه مأموری ــن ایج ــاد کردن ــد ،مرک ــز تش ــیع و ح ــوزه

کمـک کنـد ،چندتـا از بچههـا را میبـرد کـه آنها کمـک کنند.

فقاه ــت اس ــام را در ج ـوار مرق ــد پ ــاک فاطم ــه معصوم ــه

منبع :کتاب یادگاران ،به نقل از سایت نوید شاهد
شهید واالمقام هستهای ،مصطفی احمدی روشن
احکام
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ب ــه مسلس ــل بس ــت و جمعی ــت

بیگن ــاه فراوان ــی از جوان ــان ح ــوزه علمی ــه و متدینی ــن غی ــور ش ــهر مذهب ــی ق ــم را در خ ــاک و خ ــون
استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،بخش احکام روزانه ،احراز عدالت امام جماعت ،سایت leader.ir

احراز عدالت امام

ق ــوی و ش ــجاعت بیمانن ــد نوی ــد پی ــروزی میده ــم؛ پی ــروزی ت ــوأم ب ــا س ــربلندی و افتخ ــار؛
پیــروزی تــوأم بــا اســتقالل و آزادی؛ پیــروزی تــوأم بــا قطــع ایــادی اجانــب و چپاولگ ـران؛ پیــروزی بــا

پشت سر هیچ امامی نماز نمیخواند چون عدالتش برایش محرز نشده!
ولـی همینکه امـام ظاهـرا ً پایبند
به حدود و احکام شـرع مقدس
در گفتـار و رفتار باشـد ،برای
اقتدا کردن کافی اسـت.

کشــیده بــه قتــل رســاند ...م ــن ب ــه مل ــت ای ــران ب ــا ای ــن بی ــداری و هوش ــیاری و ب ــا ای ــن روحی ــه

برچی ــده ش ــدن بس ــاط س ــتمگران و انقــراض دودم ــان س ــیاهروی پهل ــوی.

هفته
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ن
همس�گر

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همینجا
و در همین ستون منتشرش کنیم.

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir

پیام امام خمینی به مناسبت قیام خونین مردم قم
(صحیفه امام ،ج  ،3ص  315و )316

ض ق آ
مح�ر �ر� ن�
در

ا ی�ام و ی� ژ�ه

وای از اهل فتنه

فتنـه یعنـی آزمایـش .آزمایشـی کـه در کـوره آتش طلای ناب را از سـنگ طال جـدا میکند .بـرای همیـن فتنه اگر
از سـوی خـدا باشـد ،بـرای این اسـت کـه مؤمـن را از غیـر مؤمن جدا کنـد و اگر از سـوی کفار باشـد ،بـرای این
اسـت کـه ایمـان را از قلـب مؤمنـان خارج کننـد .آنها بـرای این هـدف ،مؤمنان را شـکنجه میکننـد تا آنها

دسـت از ایمانشـان بکشـند ،همـان طـور که اصحـاب اخدود چنیـن کردنـد! غافـل از اینکه ایمـان مؤمنان
دوچندان میشـود و عـذاب آنهـا صدچندان:

إِنَّ الَّذی َن َف َت ُنوا الْ ُم ْؤ ِمنی َن َو الْ ُم ْؤ ِم ِ
نات ثُ َّم ل َْم یَ ُتوبُوا َفلَ ُه ْم
ریق
ذاب الْ َح ِ
ذاب َج َه َّن َم َو لَ ُه ْم َع ُ
َع ُ
کسـانی کـه مردان و زنـان مؤمـن را آزار کرده و بعد توبـه نکردهاند،

برایشـان عذاب جهنم ،و برایشـان عذاب سـوزان است.

سـال  ۸۸را یادمـان هسـت کـه چطـور مؤمـن واقعـی از غیـر مؤمـن شـناخته شـد و البته
دسـت دوزخیـان جامعـه اسلامیمان رو شـد...

ق
ت
ا� �صو ی�ر
در � ب

سوره بروج ،آیه 10

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
masjednama.ir
پوســترهایی بــا موضـــوع :پیــام امــام خمینــی بــه مناســبت روی كار آمــدن دولــت بختیــار ،حماســه خونیــن شــهدای هویــزه و شــهادت دالورمــردان
اس ــام و فرمان ــده آن ــان ش ــهید « َعلَمال ُه ــدی  -روز ش ــهدای دانش ــجو ،ش ــهادت ش ــیخ بزرگ ــوار زینالعابدی ــن
ش ــهید ثان ــی ،آغ ــاز س ــلطنت «عبدالعزي ــز اب ــن س ــعود» در جزیرةالع ــرب ب ــه كم ــك انگلس ــتان ،ش ــهادت
سرلش ــكر احم ــد کاظم ــی فرمان ــده نی ــروی زمین ــی س ــپاه و  10نف ــر از فرمانده ــان ارش ــد س ــپاه در س ــانحه
هواپیمای ــی در حوال ــی ارومی ــه ،آغ ــاز هفت ــه اه ــداي كت ــاب  ،درگذش ــت آی ـتاهلل هاش ــمی رفس ــنجانی ،رئی ــس
مجمع تشــخیص مصلحــت نظام قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

ض
ل ب� ی� ت
�
مح�ر اه 
در
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آخرین حربه

خانواده مقاومتی ( ) 75

پیـروزی نزدیـک بود .شـاه هر نیرنگ و فریبی که میتوانسـت انجـام داده بود
امـا بـا رهبری امـام خمینـی و بصیـرت و جانفشـانی مردم همـه آنها
نقـش بـر آب شـده بود .حتـی دولت نظامـی ازهاری نیـز نتوانسـت کاری از
پیـش ببرد و در مقابل اراده مردم شکسـت خورد .شـاه که دیگـر بهناچار ایران
را جـای ماندن نمیدیـد ،آخرین حربه خود را بـه کار گرفت :انتخاب بختیار
بهعنـوان نخسـتوزیر .بختیار کـه عمری در جبهـه ملی علیه اقدامات شـاه
مبـارزه کـرده بود ،با قبول این مقام از جبهه ملی طرد شـد و شـاه ایـران نیز در
همیـن بحبوحـه از ایـران فـرار کرد .بختیار سـعی میکـرد با انجـام اقداماتی
مانند انحلال سـاواک و آزادی مطبوعات،
مانع از سـرنگونی رژیم شـاه شـود؛ اما
امـام و امـت فریـب ایـن اعمـال را
نخـورده و بـه مبـارزات خـود ادامـه
دادنـد تا بـه پیروزی رسـیدند.

قطرهای تا غرور

حکا ی� ت
� �خ و ب� ن
ا�

باآنک ــه فقی ــه ب ــود و باره ــا ش ــاگردان در درس خ ــارج وی نظــرات دقی ــق
وی را در اص ــول و فق ــه دی ــده بودن ــد ،ام ــا یکب ــار ک ــه یک ــی از دوس ــتان
و ش ــاگردان ک ــه کت ــاب صحاف ــی میک ــرد و روی مجموع ــه آث ــار ایش ــان
عن ــوان آیتالل ــه عل ــی صفای ــی را چ ــاپ ک ــرده ب ــود ،متغی ــر ش ــد و
ب ــه او فرم ــود :چــرا چنی ــن ک ــردی؟! و مث ــال ش ــگفتی زد .فرم ــود« :گاه ــی
دی ــدهای ک ــه لی ــوان چن ــان آم ــاده لبری ــزی اس ــت ک ــه کاف ــی اس ــت ی ــک
قطـــره در آن چکانـــده شـــود؟ تـــو چـــه میدانـــی وضـــع روحـــی یـــک
انس ــان چگون ــه اس ــت ...و همی ــن حرک ــت و
اشـــاره تـــو بـــا او چـــه میکنـــد؟ شـــاید
ایـــن نوشـــتن تـــو حکـــم همـــان
قطـــره را بـــرای لبریـــزی او داشـــته
باشـــد .پـــس از ایـــن القـــاب بهجـــا
اســـتفاده کنیـــد!»
منبع :منبرک
آیتالله علی صفایی حائری

امان از زنان فمینیست

بازی فمینیستها از آنجا شروع شد که گفتند
مردها حق زنان را ضایع میکنند و جنبش
فمینیستی با مرد کردن زنها باال گرفت .زنها
هر جا توانستند پا جا پای مردها گذاشتند و
لباس و چهرهشان را مردانه کردند .هر چه این
جنبش قوت گرفت ،لطافت زنانه از بین رفت
و جای خود را به عشوههای اغواگرانه داد.
درواقع زنها از زنبودن خود خارج شدند و
بیشتر از قبل بازیچه مردان شدند .با این حال،
جو فمینیستی تا آنجا جلو رفت که زنها از
ازدواج سر باز زدند و خود و نهاد خانواده را
نابود کردند .این درست کاری بود که پیامبر
اعظم صدها سال پیش جلویش
را گرفته بودند:

نَ َهى َر ُس ُ
ول اللَّ ِه ال ِّن َسا َء أَنْ َی َت َب َّتلْ َن َو ُی َعطِّلْ َن
أَنْف َُس ُه َّن ِم َن ْالَ ْز َواجِ
امام صادق رسول خدا زنان را نهی
کردند از اینکه بهتنهایی زندگی نمایند و
از شوهرکردن خودداری نمایند.

وسائل الشیعة ،ج ،20ص165 :

کاریکاتور این هفته:
ترامپ:
جهانخواری
تعطیلبردار
نیست!

