
در این شماره می خوانید :
شما بهترید؟

شخصیه نه عمومی!

یادت باشه، یادم هست

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

سـاعات آخر بدرقه، همسـرم گفت: »دوری از تو برایم سـخت اسـت، من آنجا در کنار دوسـتانم و 
پشـت تلفـن نمی توانم بگویـم دوسـتت دارم، نمی توانم بگویم دلـم برایت تنگ شـده، چه کنم؟«. 
یـاد همسـر یکـی از شـهدا افتـادم، بـه حمید گفتـم: »هر زمـان دلت تنگ شـد بگو یادت باشـه و 

مـن هم خواهـم گفت یادم هسـت...«

ایـن طـرح را پسـندید و بـا خوشـحالی هنـگام پایین رفتـن از پله هـای خانـه بلندبلنـد می گفت: 
»یـادت باشـه، یـادت باشـه«. مـن هم بـا لبخنـد درحالی که اشـک می ریختـم و آخریـن لحظات 

بـودن بـا معشـوقم را در ذهن حـک می کردم، پاسـخ می دادم: 
»یـادم هسـت... یادم هسـت...« و حمیـدم رفت...

پیشـنهاد می کنـم، کتـاب »یـادت باشـد« کـه روایـت 
عاشـقانه این شـهید با همسرش اسـت، را بخوانید.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم مرداد    1398

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
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SangareMahal le. i r امام خامنه ای، 1384/10/19تارنما:

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. 

فـردا، روز عرفـه اسـت؛ روز دعـا و ذکـر و تضـرع و ابتهـال و راز و نیـاز 
اسـت؛ بخصوص شـما جوان ها قـدر این روزهـای بزرگ و این سـاعات 
بـاارزش را بدانیـد. همیـن رابطـه  بـا خداسـت کـه سـینه ها و دل ها را 
منشـرح می کنـد؛ راه را بـرای انسـان بـاز می کنـد؛ عـزم و اخـاص بـه 

انسـان می دهـد؛ بـه کارهـا برکـت 
را  الهـی  توفیـق  می بخشـد؛ 
سایه گسـتر  انسـان  سـر  بـر 

آن،  نتیجـه ی  و  می کنـد 
پیشـرفت در خـط اصیـل 
ارزش های اسـامی است. 
این روزها و این سـاعات 
بـاارزش را هرگز از دسـت 

. هید ند

یادت باشه، یادم هست

هفته   21
1 3 9 8 سال 
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از دست ندهید...
کالم رهربی

در کـمین گـل سـرخ
یار رهمبان

کتاب حاضر، شرح زندگی شهید صیاد شیرازی از تولد تا شهادت است. نویسنده 
در این کتاب به صورت غیرمنتظره داستان زندگی شهید صیاد شیرازی را از جایی 
قلم می زند که یک سرهنگ حکم بازداشت وی را صادر می کند و نمی داند چند روز 

بعد او ضامن جانش می شود.

 این کتاب شامل پنج بخش است و در سال 86 به عنوان بهترین 
کتاب دفاع مقدس شناخته شده است. شایان ذکر است که رهبر 

معظم انقاب نیز بر این کتاب تقریظی نوشته اند.



در محضر قرآن

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

برای کافر شدن دالیل زیادی باید بیاوری که بتوانی دست از ایمان بکشی. ولی برای ایمان آوردن کافی 
است که به زندگی پس از مرگ فکر کنی. آن وقت خداشناسی و انسان شناسی و هستی شناسی ات 

سامان می یابد! اما یک چیزی هست که نمی گذارد مومن شویم یا مومن بمانیم: هوای نفس. 

آن قدر این هوای نفس ما را وسوسه می کند تا قیامت مان را باد هوا کند! آن وقت ما هم مثل 
کافران زمان حضرت نوح و هود و صالح و لوط و موسی )علی نبیناوآله وعلیهم السام( طغیان 
می کنیم و برای دنیای بیشتر، آخرتمان را به تباهی می کشیم. کافی است کمی فکر کنیم؛ مگر ما 

بهتر از آنانیم؟ 

بُِر  اُرکُْم َخْیٌر ِمْن أُولِئکُْم أَْم لَکُْم بَراَءٌة ِفی الزُّ أَ کُفَّ

ــین[  ــای پیشـ ــران امت هـ ــان ]کافـ ــما، از اینـ ــراِن شـ ــا کافـ آیـ
برترنـــد، یـــا شـــما را در نوشـــته ها ]ی آســـمانی[ خـــط امانـــی 

ــوید[؟ ــذاب نمی شـ ــد عـ ــال می کنیـ ــه خیـ ــت ]کـ اسـ

به  را  ما  نکند خدا  کند؛  فکر  بیشتر  است،  گناه  به  مبتالی  که  هر 
عذاب های سخت تر از آنان مبتال کند...

شما بهترید؟
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خودی ها و غیرخودی های حجاب

شخصیه نه عمومی!

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

ـــام  ـــده  ام ـــل« نماین ـــن عقی ـــلم ب ـــرت »مس ـــهادت حض ـــه، ش ـــوی کوف ـــه به س ـــین از مك ـــام حس ـــت ام ـــوع: حرک ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــان؛  ـــعید قرب ـــد س ـــوردل، عی ـــان ک ـــت منافق ـــه دس ـــالمي ب ـــالب اس ـــه انق ـــدار کمیت ـــه پاس ـــهادت س ـــكنجه و ش ـــه، ش ـــین در کوف حس
ـــه مناســـبت پیـــروزی حـــزب اهلل در جنـــگ 33 روزه، اشـــغال پـــاوه توســـط عوامـــل ضدانقـــالب،  عیـــد االضحـــی، روز مقاومـــت اســـالمی ب

ـــرفته اســــت.  ـــرار »محمدرضـــا پهلـــوی« چنـــد روز پیـــش از کودتـــای آمریكایـــی 28 مـــرداد قرارگـ اولیـــن ف

ــی  ــرش از جایـ ــراه همسـ ــه همـ ــفی بـ ــوم فلسـ مرحـ

ـــت: »بدبخـــت!  ـــه  گف ـــا طعن ـــی ب می گذشـــتند. زن بی حجاب

ـــه زن  ـــفی رو ب ـــوم فلس ـــرده.« مرح ـــچ ک ـــش را گونی پی زن

گفـــت: »چـــرا کســـی روی اتوبوس هـــای کنـــار خیابـــان 

چـــادر نمی کشـــد؟« زن گفـــت: »چـــون وســـیله نقلیـــه 

ـــرا  ـــید: »چ ـــاز پرس ـــد.« ب ـــی ندارن ـــتند و ارزش ـــی هس عموم

همـــه روی خودروهـــای خودشـــان چـــادر می کشـــند؟« 

گفـــت: »چـــون وســـیله شـــخصی اســـت و بـــاارزش 

اســـت.« مرحـــوم فلســـفی گفـــت: »زن مـــن جـــزء 

لـــوازم شـــخصی مـــن اســـت و ارزشـــمند، نـــه 

ـــی!« ـــه عموم ـــیله نقلی ـــل وس مث

حکایت           خوبان
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به دختری گفته: »حجابت را درست کن.« او هم با پررویی جواب داده: »من مسلمان نیستم و حجاب نمی کنم!« 
عجب! اواًل همه می دانند که اصل حجاب در همه ادیان الهی هست. ثانیًا خیلی چیزها نیاز ندارد دینی باشد، همین 

که قانون کشور است، کفایت می کند؛ چه برسد به این که بخواهیم به آفات اجتماعی اش بپردازیم. 

وقتی معنای حجاب درست فهمیده نشود، همین می شود که فرد برای فرار از آن، حاضر می شود از دین 
خودش هم بگذرد! اگر فهمیده بودند که حجاب برای شأنیت یافتن زن مسلمان آزاد 

بیاورند.  پایین  کتاب  اهل  و  کنیزکان  حد  در  را  خودشان  نمی کردند  سعی  است، 
چنانچه زن مسلمان آن قدر باال است که حتی بهتر است زن غیر مسلمان هم او 

را بی حجاب نبیند:

َل یَْنَبِغی لِلَْمرْأَِة أَْن تَْنكَِشَف بَْیَن یََدِی الَْیُهوِدیَِّة 

َو النَّْصَانِیَِّة َفإِنَُّهنَّ یَِصْفَن َذلَِك ِلَْزَواِجِهنَّ 

امام صادق براى زن شایسته نیست كه نزد زن یهودى و نصرانى بدون حجاب 
باشد، زیرا آنان خصوصیات او را براى شوهران خود توصیف مى كنند.

در محضر اهل یبت


