یادیاران

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

هیچوقت نشنیدیم غیبت کسی را بکند

در این شماره میخوانید :
پیامآوری به نام جبرئیل؛ پیامبری به نام محمد

هیچوقـت از مرتضـی نشـنیدیم کـه غیبـت کسـی را کند.
حتی دوسـت نداشـت اطرافیانش پشـت سـر کسی
صحبت کنند .اگر کسـی جلوی او از کسـی
بـد میگفـت ،با خنـده و شـوخی بحث را
عـوض میکـرد .حتـی دوسـت نداشـت
پشـت سر کسـانی که در حقش ظلم کرده
بودنـد هـم بدگویـی شـود .بـار غصههـا و
مشـکالت را بهتنهایـی بـهدوش میکشـید،

رابطهات را درست کن
هیچوقت نشنیدیم غیبت کسی را بکند

کالم والیت
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روز نو ،کار نو ،ابتکار نو

عیـــد نـــوروز هـــم واقعــ ً
ـع
ـا یـــک فرصتـــی اســـت بـــرای مـــا ایرانیهـــا .بـــا قطــ ِ
نظـــر از جنبـــ ه ارتبـــاط ایـــن روز معیـــن بـــا آنچـــه در تاریـــخ اســـام اســـت -کـــه
حـــاال بعضیهـــا تطبیـــق میکننـــد بـــا روز غدیـــر و بعضیهـــا بـــا روزهـــای دیگـــر

منبع :خبرگزاری تسنیم

احکام

کـــه مـــن نمیتوانـــم قضاوتـــی نســـبت بـــه صحـــت و ســـقم ایـــن تطبیقهـــا

 ،مرتضی حسینپور شلمانی

بکن ــم -خ ــود ای ــن عی ــد ک ــه اول س ــال خورش ــیدی م ــا و منتس ــب ب ــه هج ــرت
اجوبةاالستفتائات امام خمینی ،سؤال 7958

فک و فامیل اهل گناه

پیغمب ــر اک ــرم

اس ــت ،واقع ـ ً
ـا ی ــک فرص ــت ب ــزرگ و خوب ــی اس ــت.

اعیـــاد اینجـــوری هســـتند؛ یـــک ســـرآغاز را و یـــک دوره

بـه بهانـه اینکـه فک و فامیلشـان ضدانقالب یا گناهکار اسـت ،سراغشـان نمـیرود و حالشـان را جویا
نمیشود؛

جدیـــد را بـــه انســـان القـــا میکننـــد .ایـــن احســـاس
ورود در دور ه جدیـــد بـــه انســـان کمـــک

میکنـــد کـــه نشـــاط تـــازهای پیـــدا کنـــد،

اما صله رحم مطلقاً واجب است
و هیچجوره ساقط

هفته

01

سال 1 3 9 7

برنامهریـــزی جدیـــدی بکنـــد ،ابتـــکاری

بـــه میـــدان بیـــاورد؛ خیلـــی چیـــز خوبـــی

اســـت .لـــذا در همـــ ه دنیـــا همـــ ه ملتهـــا

نمیشود.
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مهسنگر

هفته
سال 1 3 9 8

اوضاع زمانش را میشناخت

امـا دربـاره کسـی بدگویـی نمیکرد.

شهید مدافع حریم اهلبیت

 01

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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

انتقادها،پیشنهادها،ایدهها،جمالتوخالصههرچیزیراکهرنگوبویمسجدداردروبهدستمابرسونیدتاهمینجاودرهمین
ستونمنتشرشکنیم.

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

بـــه اعیـــاد سالشـــان اهمیـــت میدهنـــد...

اول ســـال یعنـــی روز نـــو ،کار نـــو ،ابتـــکار
نـــو؛ معنایـــش ایـــن اســـت .ایـــن خیلـــی

احس ــاس خوب ــی اس ــت ک ــه ب ــرای انس ــان
بهوجـــود مـــیآورد.

(امام خامنهای)1395/01/18 ،

در محضر قرآن

پیامآوری به نام جبرئیل؛ پیامبری به نام محمد

ن
چـارهای نـدارد جـز اینکه بگوید همه ایـن حرفهـا دروغ اسـت و بـرای ا ی��که خ� ی�ال خ�ودش و همراهانش
را راحـت کنـد ،میگویـد :اینهـا حرفهـای جنیـان اسـت و پیامبرشـان جـنزده اسـت! در واقـع دارد
ن حرفهـا را هیچ بشـر معمولـی نمیتواند بزنـد! در همین
ناخـودآگاه اذعـان میکنـد کـه قبـول دارد ایـ 
درگیریهاسـت کـه آیـات بعـدی ایـن انکارهـای ابلهانـهاش را نیز نابـود میکند:

إِن َُّه لَ َق ْو ُل َر ُس ٍ
َریمَ ...و ما صا ِح ُبك ُْم ِبَ ْج ُنونٍ
ول ك ٍ
[قسم به ستاره و شب و روز كه آگاهی از دستاورد خود در روز قیامت]،
سخن فرستادهاى ارجمند [جبرئیل] است[ .و] همراه و همنشین شما
محمد ] جنزده نیست[ .شما او را میشناسید
[حضرت
ّ
و خوب میدانید که او مجنون نیست].
ایـن آیـات حجـت را تمـام میکنـد و از اینجـا بـه بعـد هـر
کـس آن را نپذیـرد جهنمـی خواهـد بـود .امـا فقـط اهالـی
اسـتقامت بـر ایـن راه راسـت اسـتوار خواهنـد مانـد...
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درقابصتویر

حکایت خوبان

اوضاع زمانش را میشناخت

آیـتاهلل آقابـزرگ تهرانـی فرمـود« :آیـتاهلل حائـری مطمئـن بـود کـه

مقصـود رژیـم در تمـام سـختگیر یها خـود اوسـت و اقدامات رژیم ایشـان
را مـورد هـدف قـرار داده اسـت و از گوشـه و کنـار نیـز بـر ایشـان فشـار

میآوردنـد کـه کاری بکنـد تـا بهانـه به دسـت رژیـم بدهـد ،اما او هوشـیار
بـود و از ایـن مطالـب غافـل نبود ،اوضـاع زمانـش را میشـناخت و به این
نتیجـه رسـیده بـود که تـا زمانی کـه حکومت او را بـه حال خود واگذاشـته،

صبـر و سـکوت و بردبـاری بـرای آن هدفـی کـه داشـت و خـود را وقـف آن
کـرده بـود ،مفیدتر اسـت».
آیـتاهلل

گلپایگانـی

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
تارنمای masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :تأس ــیس ح ــوزه علمی ــه ق ــم توس ــط آی ـتاهلل «ح ــاج ش ــیخ عبدالكری ــم حائ ــری ی ــزدی» ،خ ــروج
نیروه ــای شکس ـتخورده امری ــكا از کش ــور مس ــلمان س ــومالی ،غ ــزوه «تب ــوك» بی ــن مس ــلمانان و لش ــگر روم ،روز جهان ــی
تئات ــر ،درگذش ــت جواه ــر لع ــل نه ــرو ،مب ــارز ض ــد اس ــتعمار و نخســتوزیر مس ــتقل هندوس ــتان ،ب ــه ت ــوپ بس ــتن گنب ــد
مطه ــر َح ــرم حض ــرت ام ــام رض ــا توس ــط س ــربازان روس ــیه در اعت ــراض ب ــه اس ــتخدام م ــورگان شوس ــتر امریکای ــی از
ســوی دولت ایــران ،قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

رابطهات را درست کن
رابطهشان شکرآب است و هر دو تقصیر را گردن
ً
دیگری میاندازد .اصال از فردای عروسی دیگر آب
خوش از گلویشان پایین نرفته! شاید خیال میکنند
زندگی خودبهخود ساخته میشود و اینها بازیگرانی
بیاراده هستند! پس فرق ما با حیوانات چیست؟
این بازی را ادامه دادهام تا زندگیام به این وضع در

میفرمایـد:

آمده؟ وای بر من! مگر امام صادق

«آیـتاهلل حائری میفرمودند« :بـرای حفظ حوزه

نوپـای قـم باید مماشـات کرد .اگـر بخواهیم اآلن

علـم مبـارزه را بلنـد کنیـم ،آنهـا حـوزه را نابـود

خواهنـد کرد ».میتـوان بقای دیـن و روحانیت
در ایـران را مرهـون اسـتقامت و بردبـاری او

در برابر جسـارتهای رضاشـاه دانسـت.
منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی ،مؤسس حوزه علمیه قم

آغاز عملیات فتحالمبین ( 2فرودین 1361 ،ش)

نفرمود:

یم بَ ْی َنهُ
َر ِح َم اللَّهُ َع ْبداً أَ ْح َس َن ِف َ
َو بَ ْی َن َز ْو َج ِت ِه
َفإِنَّ اللَّهَ َع َّز َو َج َّل َقدْ َملَّكَهُ
ن َِاص َی َت َها َو َج َعلَهُ الْ َق ِّی َم َعلَ ْی َها

یار رهمبان

چهل حکایت از کار فرهنگی شهدا در مسجد

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

خانواده مقاومتی ()84

همسر من اشتباه کرده و من هم تالفی کردهام و

دراینبـاره

فرزندان مسجد

درمحضراهلیبت

اگـر شـما هـم از دغدغهمندانـی هسـتید کـه در مسـجد کار فرهنگـی میکنیـد،
خوانـدن ایـن کتـاب را از دسـت ندهیـد .در این کتـاب که به همت گـروه خوب

خدا رحمت کند مردی را که میان خود و همسرش

را اصالح نماید ،زیرا خداوند اختیارش را در دست
او گذاشته و او را قیم و سرپرست زن نموده است.
خدا همه اختیارات را به من داده؛ حاال به جای
اینکه به فکر اصالح رابطهمان باشم دارم با او
موش و گربه بازی میکنم!

شـهید ابراهیـم هـادی تهیـهشـده 40 ،روایـت از کار فرهنگـی بازگو میشـود؛ 40
روایتی که سـازندگان آن شـهدا هسـتند.
در هـر قسـمت از ایـن کتـاب ،بـه مباحـث جـذب
نیرو ،برنامه ورزشـی و فعالیتهـای هنری پرداخته
شـده اسـت کـه در هر قسـمت یک شـهید کـه آن
کار را خیلـی قشـنگ انجام مـیداده ،معرفی شـده
اسـت .اکثـر این شـهدا ،بچههـای شهرسـتانهای
مختلف کشورمان هسـتند که در مساجد خودشان
فعالیت داشـتهاند.
مؤلف :گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
نشر شهید ابراهیم هادی
چاپ 1397
قطع پالتویی
 144صفحه
 9500تومان

وسائل الشیعة ،ج ،20ص۱۷۰ :

سالی که نکوست،
از «بهایش»
پیداست!

کاریکاتور این هفته:

