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ارا�ن اد�ی �ی

دسـتم را گرفـت، از خوابـگاه بـرد بیـرون. روبـه روی خوابگاه زنجـان خانه هایی بـود که معلوم بـود از قدیـم مانده؛ از 

زمـان آلونک نشـین ها. همیشـه چشـمم بـه ایـن خانه هـا می افتاد، امـا هیچ وقـت فکر نکـرده بودم بـه آدم هایی 

کـه تـوی ایـن آلونک هـا زندگـی می کننـد. اوضاع شـان خیلـی خـراب بـود. رفتیـم جلوتـر. از یکـی از خانه هـا 

خانمـی آمـد بیـرون، سـه تا بچـه  قـد و نیم قد هم پشـت سـرش. مصطفی تا چشـمش 

بـه بچه هـا افتـاد، قربان صدقه شـان رفـت. خانه درواقـع، یک اتـاق خرابه  نمنـاک بود. 

در نداشـت؛ پـرده جلویـش آویـزان بـود. از تیـر چراغ بـرق سـیم کشـیده بودنـد و یک 

چـراغ جلوی در روشـن کـرده بودند. مصطفی گفـت: »ببین اینا چطـوری دارن 

زندگـی میکنـن. مـا ازشـون غافلیم.« چند وقتی بود بهشـان سـر مـی زد. برنج 

یـد و برایشـان می بـرد. وقتـی هـم کـه خودش نمی توانسـت  و روغـن می خر

کمـک کنـد، چندتـا از بچه هـا را می بـرد کـه آن ها کمـک کنند.
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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 روزانه، احراز عدالت امام جماعت، سایت 

منبع: کتاب یادگاران، به نقل از سایت نوید شاهد
شهید واالمقام هسته ای، مصطفی احمدی روشن

احکام

پشت سر هیچ امامی نماز نمی خواند چون عدالتش برایش محرز نشده!

 ولـی همین که امـام ظاهـراً پایبند 
به حدود و احکام شـرع مقدس 
در گفتـار و رفتار  باشـد، برای 

اقتدا کردن کافی اسـت.

m a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

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

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. 

احراز عدالت امام

ـــا  ـــاب ب ـــت حس ـــس از تمامی ـــد؛ پ ـــان ده ـــلمان نش ـــت مس ـــه مل ـــتی ب ـــرب شس ـــت ض ـــاه خواس ش

ـــوزه  ـــیع و ح ـــز تش ـــد، مرک ـــاد کردن ـــن ایج ـــه مأموری ـــری ک ـــه مختص ـــا بهان ـــکا ب ـــور امری رئیس جمه

ـــت  ـــت و جمعی ـــل بس ـــه مسلس ـــه ب ـــه معصوم ـــاک فاطم ـــد پ ـــوار مرق ـــام را در ج ـــت اس فقاه

ـــون  ـــاک و خ ـــم را در خ ـــی ق ـــهر مذهب ـــور ش ـــن غی ـــه و متدینی ـــوزه علمی ـــان ح ـــی از جوان ـــاه فراوان بی گن

ـــه  ـــا ایـــن روحی ـــا ایـــن بیـــداری و هوشـــیاری و ب ـــران ب ـــه ملـــت ای ـــه قتـــل رســـاند... مـــن ب کشـــیده ب

ـــار؛  ـــربلندی و افتخ ـــا س ـــوأم ب ـــروزی ت ـــم؛ پی ـــروزی می ده ـــد پی ـــد نوی ـــجاعت بی مانن ـــوی و ش ق

پیـــروزی تـــوأم بـــا اســـتقالل و آزادی؛ پیـــروزی تـــوأم بـــا قطـــع ایـــادی اجانـــب و چپاولگـــران؛ پیـــروزی بـــا 

ـــوی. ـــیاه روی پهل ـــان س ـــراض دودم ـــتمگران و انق ـــاط س ـــدن بس ـــده ش برچی

ما از این ها غافلیم!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نوید پیروزی کالݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤ امام



ا�ن و�ب حکا�ی�ت حن

�ن
آ

را ر �ت در مح�ن

پیـروزی نزدیـک بود. شـاه هر نیرنگ و فریبی که می توانسـت انجـام داده بود 

امـا بـا رهبری امـام خمینـی و بصیـرت و جان فشـانی مردم همـه آن ها 

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 به ناچار ایران 

را جـای ماندن نمی دیـد، آخرین حربه خود را بـه کار گرفت: انتخاب بختیار 

به عنـوان نخسـت وزیر. 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 می کـرد با انجـام اقداماتی 

مانند انحـالل 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.

صو�یر ا�ب �ت در �ت

16 بهمن، سقوط دولت نظامی »غالمرضا ازهاری« و آغاز به كار دولت »شاپور بختیار« )1357 ش(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

بازی فمینیست ها از آنجا شروع شد که گفتند 

مردها حق زنان را ضایع می کنند و جنبش 

فمینیستی با مرد کردن زن ها باال گرفت. زن ها 

هر جا توانستند پا جا پای مردها گذاشتند و 

لباس و چهره شان را مردانه کردند. هر چه این 

جنبش قوت گرفت، لطافت زنانه از بین رفت 

و جای خود را به عشوه های اغواگرانه داد. 

درواقع زن ها از زنبودن خود خارج شدند و 

بیشتر از قبل بازیچه مردان شدند. با این حال، 

جو فمینیستی تا آنجا جلو رفت که زن ها 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:

نََهى َرُسوُل اللَِّه النَِّساَء أَْن یََتَبتَّلَْن َو یَُعطِّلَْن 

أَنُْفَسُهنَّ ِمَن اْلَْزَواجِ 

امام صادق رسول خدا زنان را نهی 
کردند از اینکه بهتنهایی زندگی نمایند و 

از شوهرکردن خودداری نمایند.

کاریکاتور این هفته:

ترامپ: 

جهانخواری 

تعطیل بردار 

نیست!

فتنـه یعنـی آزمایـش. آزمایشـی کـه در کـوره آتش طـالی ناب را از سـنگ طال جـدا می کند. 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. آن ها بـرای این هـدف، مؤمنان را شـکنجه می کننـد تا آن ها 

دسـت از ایمان شـان بکشـند، همـان طـور که اصحـاب اخدود چنیـن کردنـد! غافـل از اینکه ایمـان مؤمنان 

دوچندان می شـود و عـذاب آن هـا صدچندان:

إِنَّ الَّذیَن َفَتُنوا الُْمْؤِمنیَن َو الُْمْؤِمناِت ثُمَّ لَْم یَُتوبُوا َفلَُهْم 

َعذاُب َجَهنََّم َو لَُهْم َعذاُب الَْحریِق 

کسـانی کـه مردان و زنـان مؤمـن را آزار کرده و بعد توبـه نکرده اند، 

برایشـان عذاب جهنم، و برایشـان عذاب سـوزان است.

سـال ۸۸ را یادمـان هسـت کـه چطـور مؤمـن واقعـی از غیـر مؤمـن شـناخته شـد و البته 

دسـت دوزخیـان جامعـه اسـامی مان رو شـد... 

�ت ر اهل �ب�ی در مح�ن

وای از اهل فتنه

منبع: منبرک
آیت الله علی صفایی حائری

قطره ای تا غرور

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

امان از زنان فمینیست
خانواده مقاومتی ) 75 (

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 165

ـــق  ـــرات دقی ـــارج وی نظ ـــاگردان در درس خ ـــا ش ـــود و باره ـــه ب ـــه فقی باآنک

ـــتان  ـــی از دوس ـــه یک ـــار ک ـــا یک ب ـــد، ام ـــده بودن ـــه دی ـــول و فق وی را در اص

ـــان  ـــار ایش ـــه آث ـــرد و روی مجموع ـــی می ک ـــاب صحاف ـــه کت ـــاگردان ک و ش

ـــد و  ـــر ش ـــود، متغی ـــرده ب ـــاپ ک ـــی را چ ـــی صفای ـــه عل ـــوان آیت الل عن

ـــی  ـــود: »گاه ـــگفتی زد. فرم ـــال ش ـــردی؟! و مث ـــن ک ـــرا چنی ـــود: چ ـــه او فرم ب

ـــک  ـــت ی ـــی اس ـــه کاف ـــت ک ـــزی اس ـــاده لبری ـــان آم ـــوان چن ـــه لی ـــده ای ک دی

قطـــره در آن چکانـــده شـــود؟ تـــو چـــه می دانـــی وضـــع روحـــی یـــک 

ـــت و  ـــن حرک ـــت... و همی ـــه اس ـــان چگون انس

اشـــاره تـــو بـــا او چـــه می کنـــد؟ شـــاید 

ایـــن نوشـــتن تـــو حکـــم همـــان 

ــته  ــزی او داشـ یـ ــرای لبر ــره را بـ قطـ

ـــا  ـــاب به ج ـــن الق ـــس از ای ـــد. پ باش

ـــد!« ـــتفاده کنی اس

 سوره بروج، آیه 10

آخرین حربه

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: پیـــام امـــام خمینـــی بـــه مناســـبت روی کار آمـــدن دولـــت بختیـــار، حماســـه خونیـــن شـــهدای هویـــزه و شـــهادت دالورمـــردان 
ـــن  ـــوار زین العابدی ـــدی  - روز شـــهدای دانشـــجو، شـــهادت شـــیخ بزرگ ـــان شـــهید »َعلَم الُه ـــده آن اســـالم و فرمان
ـــهادت  ـــتان، ش ـــك انگلس ـــه کم ـــرب ب ـــعود« در جزیرة الع ـــن س ـــز اب ـــلطنت »عبدالعزی ـــاز س ـــی، آغ ـــهید ثان ش
ـــانحه  ـــپاه در س ـــد س ـــان ارش ـــر از فرمانده ـــپاه و 10 نف ـــی س ـــروی زمین ـــده نی ـــی فرمان ـــد کاظم ـــكر احم سرلش
ـــه اهـــداي کتـــاب ، درگذشـــت آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی، رئیـــس  ـــه، آغـــاز هفت ـــی ارومی ـــی در حوال هواپیمای

مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظام قرارگــــرفته اســــت. 

ه رژ ام و�ی ا�ی


