ی�اد ی� ن
ارا�

ش

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

ِ
دوست هیئتی

در این شماره میخوانید :

دو تـا بـرادر بودنـد کـه بهظاهـر هیئتـی نبودنـد -و به قـول بعضیهـا  -آن تیپی .این دو شـیفته سـید شـده بودند و
بـه خاطـر دوسـتی بـا سـید وارد هیئـت شـدند .یـک روز مـادر اینها شـک میکند کـه چرا شـبها دیر بـه خانه
میآینـد! یکشـب دنبـال آنهـا راه میفتـد ،میبینـد پسـرهایش رفتند داخل یـک زیرزمیـن ،این خانم هم پشـت
در مینشـیند و گـوش میدهـد؛ متوجه میشـود از زیرزمیـن ،صدای مداحـی میآید .بعد از اتمام مراسـم،
مـادر متوجه میشـود فرزندانش مشـغول نمـاز شـدهاند .با دیدن ایـن صحنه ،مادر
هـم تحـت تأثیـر قـرار میگیـرد و او هم به این راه کشـید میشـود.
خـود سـید بعدهـا تعریـف کـرد کـه ایـن دوتـا بـرادر یکشـب آمدند،
گفتنـد« :سـید! مـادر مـا میخواهـد شـما را ببینـد ».رفتـم دیـدم
خانمـی اسـت چـادری؛ گفـت« :آقـا سـید! شـما مـن را کـه
نمـاز نمیخوانـدم ،نمازخـوان کردی! چـادر به سـر نمیکردم،
چـادری کردیـد! مـا هـر چـه داریـم! از شـما داریم».

تنها دلیل دشمنی کافران
اقتدای بیاجازه
زنان نمازگزار ملعون!
ِ
دوست هیئتی

ک ݣالݣمݤ ݣوݣ ی�الݤݣ ت�ݤ

مــردم ایـران از انقالبشــان ،از نظامشــان برگشــتند ،بهکلــی نقــش بــر آب شــد ...تحلیلگـران خارجــی وقتــی نــگاه
کردنــد ،گفتنــد از بعــد از رحلــت امــام بزرگــوار ،یــا شــاید بعضــی گفتنــد از بعــد از حــرکات اول انقــاب ،هیــچ
اجتماعــی بــا ایــن بزرگــی ،بــا ایــن تپــش ،بــا ایــن شــور و هیجــان وجــود نداشــته کــه مــردم وارد میــدان شــدند.

رفیقـش اسـت ،وجیـه و عـادل و قابـل اعتمـاد .همیـن کـه میبیند در حـال نمـاز خواندن
اسـت ،بیاجـازه ،پشـت سـرش اقتـدا میکند.
هفته

ایــن ،حقیقــت  ۹دی اســت ...لــذا حادث ـ ه  ۹دی یــک حادثــه ماندنــی در تاریــخ ماســت ...ایــن حادثــه،
حادثــه کوچکــی نیســت .ایــن حادثــه ،شــبیه حــوادث اول انقــاب اســت .ایــن حادثــه بایســتی حفــظ

شــود ،بایســتی گرامــی داشــته شــود.
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هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم دی 1397

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.

 9دی؛ حماسهای ماندگار

عظیــم تبلیغــات دشــمن کــه میخواســت فتنهگ ـران را مــردم ای ـران معرفــی کنــد و اینجــور نشــان بدهــد کــه

اقتدای بیاجازه

ن
همس�گر

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال ششم  ،شماره پیاپی  | 214هفته دوم دی  | 1397قیمت 500 :تومان (اختیاری)

وظیف ـ ه دینــی کردنــد و دنبــال ایــن وظیفــه ،عمــل صالــح خودشــان را انجــام دادنــد .عمــل صالــح ایــن
ِ
بــود کــه تــوی خیابــان بیاینــد ،نشــان بدهنــد ،بگوینــد مــردم ای ـران اینانــد .بــا ایــن حرکــت مــردم ،آن حجــم

استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری ،بخش احکام روزانه ،رضایت امام در نماز جماعت ،سایت leader.ir

نمازش نوش جانش که اقتدای بیاجازهاش هیچ
ایرادی ندارد.چه مبارک نمازی و چه نیک رفاقتی!

هفته
سال 1 3 9 7

 ۹دی یــک نمونـهای بــود از همــان خصوصیتــی کــه در خــود انقــاب وجــود داشــت؛ یعنــی مــردم احســاس

منبع :سایت نوید شاهد
شهید سیدمجتبی علمدار

احکام
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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

(امام خامنهای)1390/09/21 ،

ض ق آ
مح�ر �ر� ن�
در

تنها دلیل دشمنی کافران

آنهـا کـه منتظرنـد تحریمهـا برداشـته شـود و امریکا و انگلیس و همه دنیا دسـت دوسـتی به سـوی مـا دراز
کنند ،در واقع منتظرند دشـمنیها تمام شـود .اما تا وقتی ندادند ریشـه دشـمنیها چیسـت به خطا میروند.
آنهـا خیـال میکننـد میتواننـد بـه نمـاز و روزه و حـج و جهاد خـود بپردازنـد و در عین حـال با این
کشـورهای زورگو دوسـت باشـند .و البته اگر بدانند که این دو با هم جمع نمیشـود ،از نماز و روزه
و جهاد کوتـاه میآیند.
ایـن وسـط مؤمنانی هسـتند که بیشـترین شـکنجه را میکشـند .اینهـا از خارجیها چـوب میخورنـد و از
داخلیهـا ناسـزا .اما ریشـه این دشـمنیها چیسـت؟

َو ما نَ َق ُموا ِم ْن ُه ْم إِالَّ أَنْ ُی ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه الْ َعزی ِز الْ َحمید
و (کافـران) چیزی را از آنان (مؤمنان) ناخوشـایند نمیدانسـتند،
جـز اینکه به خدای مقتدر شکسـتناپذیر و سـتوده ایمـان آورده
بودند.

ی�ار مهر ب� ن
ا�

دل نوشتههایی در مورد فتنه 88
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ت
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در � ب

مؤلف :حسین قدیانی
نرش مرکز اسناد انقالب اسالمی
چاپ 1389
قطع رقعی
 508صفحه
 7300تومان

همهچیزم را به امام حسین
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
پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :معرف ــي «ش ــاپور بختي ــار» بهعن ــوان نخســتوزیر خان ــدان پهل ــوي ،ش ــهادت
ثق ــة االس ــام «می ــرزا عل ــی آق ــا تبری ــزی» و هف ــت ت ــن از مجاه ــدان ب ــه دس ــت ق ــوای متج ــاوز روس،
ش ــهادت «ش ــیخ نم ــر» ،روحان ــی برجس ــته حج ــاز توس ــط آل س ــعود ،اب ــاغ پی ــام تاریخ ــی ام ــام خمین ــی
بــه «گورباچــف» رئیسجمهــور اتحــاد جماهیــر شــوروی ،درگذشــت «نيمــا يوشــيج» شــاعر نوســراي
معاصــر ،ســرنگوني «مانوئــل نوريــگا» در پانامــا پــس از مداخلــه نظامــي آمريــكا قرارگـــرفته اســـت.

خانواده مقاومتی ( ) 74

کتـاب حاضـر مجموعه دلنوشـتههای حسـین قدیانی ،نویسـنده خوب
کشـورمان در مـورد فتنـه  88اسـت .این دلنوشـتهها زبانـی روان و طنزآمیز
دارد و در برابـر مـوج تبلیغـات و شـایعهپراکنیهای رسـانههای بیگانـه و
سـایتهای خبری ضدانقالب نوشـته اسـت .عنـوان کتاب اشـاره به نهمین
روز مـاه دهـم سـال ،یعنـی  9دی دارد .فتنه  88یکی از حسـاسترین مقاطع
انقلاب اسلامی اسـت که دشـمن امیـد زیادی بـه پیـروزی آن داشـت اما
بعـد از هشـت مـاه ناآرامـی ،طومـار آن بـا
حضـور مردم و خلق حماسـه  9دی بسـته
شـد .در این فتنه تعـدادی از نخبگان جامعه
کـه خطوربـط خود بـا ولیفقیـه را نفهمیده
بودنـد ،رفـوزه شـدند و شـرححال آنهـا
میتوانـد درس خوبـی بـرای آیندگان باشـد.

آری! ایمان به خدا تنها گناه مؤمنان مظلوم و مقتدر است...
سوره بروج ،آیه 8

ض
ل ب� ی� ت
�
مح�ر اه 
در

حکا ی� ت
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گره زدم

حضرت آیتالله حاجآقا مجتبی تهرانی در بیمارستان فرمودند:

زنان نمازگزار ملعون!

وضعیت خانوادهها به هم ریخته است .بعضیها به
خاطر جو اجتماعی ،وقتشان را برای تجمالت
و زیباییهای خیابانی صرف میکنند و دیگر به
ً
خانوادهشان نمیرسند .این زنان که عموما مذهبی
نیستند ،در مقابل شوهران خود کم میگذارند و
دنیا و آخرتشان را خراب میکنند.
از آن طرف زنان دیگری هستند که بهظاهر
فوقالعاده باحجاب و مذهبی و اهل نماز و
روزهاند ،ولی درواقع جهنمیاند و مورد لعن
مالئکه قرار میگیرند ،چون وظیفهشان را در
مقابل همسرانشان انجام نمیدهند .پیامبر
اعظم به اینها دستور میدهد:

َل تُطَ ِّولْ َن َص َلتَكُ َّن لِ َت ْم َن ْع َن أَ ْز َوا َجكُ َّن
(ای زنان!) نمازتان را آنقدر طوالنی نکنید که
همسرانتان را (از رابطه) منع کنید.
دنیا و آخرت زن ،شوهرش است .برای همین
پیامبر به زنی که حاجتی داشت فرمود« :نکند تو
از کسانی هستی که همسرشان را در بستر تنها
میگذارند تا خوابش ببرد؟»

«مـن از وقتیکـه از نجـف بـه تهـران برگشـتم ،همهچیـزم را با امام حسـین
شـروع کـردم .اولیـن بـاری کـه بـرای اقامه نمـاز جماعـت به مسـجد جامـع رفتم،
سـوم شـعبان بـود .اولین شـبی هم که جلسـهام را شـروع کردم ،شـب سـه شـعبان
بـود .مـن همهچیـزم را به نـام سیدالشـهدا گـره زدم».
ایـن پیونـد آنقـدر عمیـق بود که رفتنشـان هم به نام و یـاد آن حضرت گـره خورد و
روز تشـییع و خاکسـپاری ایشـان در اربعین امام حسین بود.
وسائل الشیعة ،ج ،20ص164 :

مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

منبع :مقدمه کتاب خاطرات آیتالله حاجآقا
به نقل از پایگاه
مجتبی تهرانی
اطالعرسانی حاجآقا مجتبی تهرانی
استاد بزرگ اخالق ،آیتالله مجتبی تهرانی

فاصلهتورمی
دهکها
افزایش یافت

کاریکاتور این هفته:

