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یادیاران

باران شـدیدی در تهـران باریده بود. خیابان 17 شـهریور را آب گرفته بود. 
چنـد پیرمـرد می خواسـتند به سـمت دیگـر خیابـان بروند مانـده بودند 
چـه کنند. همان موقع ابراهیم از راه رسـید. پاچه شـلوار را بـاال زد. با کول 

کـردن پیرمردهـا، آن هـا را به طرف دیگـر خیابان برد.

ابراهیـم از ایـن کارهـا زیـاد انجـام مـی داد. هدفی 
جز شکسـتن نفـس خودش نداشـت. مخصوصًا 

زمانـی کـه خیلـی بیـن بچه ها مطـرح بود!
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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 

منبع: نوید شاهد

شهید ابراهیم هادی

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش وقت نماز، سؤاالت جدید
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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. 

هیچ کـــس از هیبـــت ظاهـــری آمریـــکا نبایـــد بترســـد... تـــرس از ایـــن هیبـــت ظاهـــری 

ـــو. آن  ـــا هیاه ـــد؛ ب ـــش می برن ـــوری پی ـــان را همین ج ـــا کارش ـــت؛ ابرقدرت ه ـــط اس غل

ـــر  ـــی کمت ـــت؛ خیل ـــد، نیس ـــه می کنن ـــی ک ـــدر آن هیاهوی ـــا به ق ـــی آن ه ـــدرت واقع ق

اســـت؛ منتهـــا تشـــر می زننـــد، هیاهـــو می کننـــد، تهدیـــد می کننـــد، ایـــن وآن را 

ـــروت  ـــه از ث ـــید، ن ـــد ترس ـــا بای ـــه از آن ه ـــد[؛ ن ـــد ]بترس ـــس نبای ـــانند. هیچ ک می ترس

ـــتند،  ـــا هس ـــراف م ـــه اط ـــم ک ـــی ه ـــن قارون های ـــارس؛ ای ـــای خلیج ف ـــن قارون ه ای

ـــا  ـــه م ـــد علی ـــرج کرده ان ـــاال خ ـــا ح ـــا ت ـــد. میلیارده ـــد بکنن ـــی نمی توانن ـــچ غلط هی

ــال 1۳۵7  ــکا در سـ ــیده اند... آمریـ ــم نرسـ ــی هـ ــف، به جایـ ــای مختلـ در بخش هـ

ـــت،  ـــا اس ـــامی م ـــم اس ـــاب عظی ـــال انق ـــه س ک

از حـــاال به مراتـــب قدرتمندتـــر بـــود. جیمـــی 

کارتـــر کـــه آن وقـــت رئیس جمهـــور 

ـــاال  ـــه ح ـــا ک ـــن باب ـــود، از ای ـــکا ب آمری

ســـر کار اســـت، هـــم عاقل تـــر بـــود، 

ـــم  ـــن، ه ـــود؛ ای ـــتر ب ـــش بیش ـــم قدرت ه

ـــش  ـــم عقل ـــت و ه ـــر اس ـــش کمت قدرت

ـــت. ـــر اس کمت

شکستن نفس
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

 هیاهوی پوچ
کالم والیت

نیت ادای وظیفه فعلی
هـوا هنـوز گـرگ و میـش اسـت و نمی دانـد نمـاز 

صبحـش قضـا شـده یـا خیر. 

را  نمـاز  ایـن صـورت می توانـد  در 

همچنـان بـا نیـت ادا یا نیـت ادای 

وظیفـه فعلـی بخوانـد. 

احکام



در محضر قرآن

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

روزی پیامبر اعظم به گروهی از زنان 

فرمودند: ای گروه زنان صدقه بدهید حتی 

اگر شده از زینت و جواهر خود و به اندازه 

خرما! به درستی که شما چوب جهنمید! شما 

زیاد لعن می کنید و زندگی نیک و نعمت ها را 

کفران می ورزید و ناشکری می کنید!

ناگهان کامله زنی عرض کرد: یا رسول اهلل! 

آیا ما همان مادرانی نیستیم که درد حمل را 

تحمل می کنیم و به فرزندانمان شیر می دهیم؟ 

آیا دخترانی که احکام خدا را اقامه می کنند و 

برادرانی که شفقت و جوان مردی دارند از ما 

نیستند؟ پیامبر و فرمودند: 

لَْو َل َما يَأْتِنَي إَِل بُُعولَِتِهنَّ َما 

َدَخلَْت ُمَصلَِّيٌة ِمْنُهنَّ النَّار 

]بله با این ویژگی های خوب[ اگر آن رفتاری که با 

شوهران خود می کنید نمی بود، هیچ کدام از شما 

که نمازخوان باشد، داخل جهنم نمی شد. 

دیگر پیامبر اعظم به چه زبانی بگوید که شرط 

بهشتی شدن زنان رفتارشان با

 همسران شان است؟

پرده آخر 
ملک سلمان 
در اجالس مکه!

کاریکاتور این هفته:

سر  بر  بازی  دنیا،  سر  بر  بازی  می رسد.  فرا  جدایی  روز  و  می شود  تمام  روز  یک  بازی ها  همه 
ثروت اندوزی و لذت جوی، و مهم تر از همه بازی بر سر زیر سوال بردن آخرت! همه این ها باالخره 
با سوت آخر داور به سر می رسد و همه- گروه گروه- برای حساب و کتاب گرد هم می آییم تا بد و 

خوب مان از هم جدا شوند: 

إِنَّ يَْوَم الَْفْصِل كاَن ميقاتاً
به يقين، روز جدایی طغیانگران و پرهیزکاران

 پاياِن زمانى است كه براى اين جهان معّين شده است.

چقدر سخت! روز جدایی با جهنم معنا می شود! جهنم در 
کمین گاه، منتظر همه ماست. پس یا اهل طغیانیم که 
ما را دربرمی گیرد و تا ابد در آن خواهیم ماند و یا اهل 

تقواییم که نجات می یابیم و بهشتی می شویم. 

آن روز، حقیقتا محقق خواهد شد و خارج از قواعد خدا 
شفاعت و میانجیگری نیست. پس باید در همین دنیا 

کاری کرد...

در محضر اهل یبت
روز جدایی

منبع: تارنمای شهید آوینی/ راوی: فرزند شهید
شهید آیت اهلل سید محمدرضا سعیدی

7 شوال، وقوع غزوه  »احد« دومین جنگ صدر اسالم به فرماندهی پیامبر اكرم )7 شوال 3 ق(

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زنانی که چوب جهنم اند
خانواده مقاومتی )94( 

پـدرم خیلـی به وضعیـت فقـرا و نیازمندان توجـه می كرد. یـك روز وقتی 

بـه خانـه آمـد، دیدیـم فقط قبا بر تن ایشـان اسـت. 

پرسیدم: »آقاجان! پس عبایتان كجاست؟« 

بـا كمـی تأمل پاسـخ دادند: »در مسـیری كه از مسـجد باز می گشـتم مرد 

فقیـری را دیـدم كـه به علت نداشـتن لبـاس گرم، از سـرما می لرزیـد. عبایم 

را بـه او دادم. چـون من قبا داشـتم.«

همسـایه مان كـه مـرد نیازمنـدی بـود، به مـن گفت: 

»یک شـب دیـدم صـدای نفس نفـس زدن مـردی در 

راه پلـه سـاختمان می آیـد. وقتـی بـه راهـرو آمدم،  

دیـدم حاج آقـا سـعیدی یـك گونـی زغـال را روی 

دوشـش گرفتـه و برای مـا می آورد. خیلی شـرمنده 

شـدم. او كه می دانسـت ما در سـرمای زمسـتان نیاز 

بـه زغـال داریـم، شـخصًا آن را تهیه کـرده و برایمـان 

بود.«  آورده 

سوره مبارکه النبأ، آیه 17

مرد آشنای شب

چگونه پیروزی را به شکست تبدیل کنیم؟

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

  masjednama.ir ــای در تارنم
ـــلم  ـــتان، ورود »مس ـــتان و بلوچس ـــه سیس ـــزار در منطق ـــم خدمتگ ـــزاری« عال ـــی م ـــیخ عل ـــهادت »ش ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــی ،  ـــام خمین ـــوی ام ـــوا از س ـــی کل ق ـــدر« از فرمانده ـــزل »بنی ص ـــه، ع ـــه کوف ـــین ب ـــام حس ـــده  ام « نماین ـــل ـــن عقی ب
ـــد  ـــت حمی ـــپاه، درگذش ـــط س ـــرق رود کارون توس ـــن در ش ـــه دارخوی ـــی روح اهلل« در منطق ـــوا خمین ـــده کل ق ـــات »فرمان عملی
ســـبزواری، »پـــدر شـــعر انقـــالب« و ســـراینده آثـــار مشـــهور و ماندنـــی دوران انقـــالب و دفـــاع مقـــدس، تولـــد شـــیخ »محمدتقـــی 

بهلـــول« از دانشـــمندان و وعـــاظ معاصـــر در گنابـــاد ، قرارگــــرفته اســــت. 
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حکایت خوبان

ــع  ــره جم ــدر لشــکری پنج هزارنف ــگ ب ــام کشتگانشــان در جن ــرای انتق مشــرکان ب

کــرده بودنــد. پیامبــر و مســلمانان نیــز بــا جمــع لشــکری هزارنفــره کــه بــه خاطــر 

تخطــی عــده ای منافــق بــه 700 نفــر رســید، آمــاده نبــرد شــدند. مســلمانان ابتــدا پیروز 

شــدند امــا بعــد اتفاقــی افتــاد کــه جنــگ مغلوبــه شــد؛ پنجــاه نفــر از مســلمانان کــه 

مأمــور محافظــت از تنگــه احــد بودنــد تــا مشــرکان از پشــت بــه مســلمانان حملــه 

ــال غنیمت هــا رفتنــد. دشــمن توانســت نیروهــای  نکننــد، پایشــان لغزیــد و بــه دنب

اســام را دور بزنــد و تعــدادی از مســلمانان از جملــه حمــزه را شــهید کند. مســلمانان 

شکســت خوردنــد، جــان مبــارک پیامبــر؟ص؟ بــه خطــر افتــاد و امیرالمؤمنیــن بــرای 

دفــاع از حضــرت ولــّی حــدود هفتــاد زخــم برداشــت.

اگــر مأموریت هــا و اولویت هــا را بــه خاطــر غنائــم و دل بســتگی هایمان 

ــه  ــم. البت ــم، پیروزی ــت کنی ــوب حرک ــر خ ــا اگ ــم. ام ــه می خوری ــم، ضرب ــا کنی ره

زدوخــورد اســت. در عرصــه نظامــی، 

ــم  ــی و... آدم ه ــادی، سیاس اقتص

می زنــد و هــم می خــورد ولــی 

ــزش  ــر لغ ــم؛ اگ ــدا را داری ــا خ م

ــم! ــم، پیروزی نکنی

ایام    ویژه
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