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سرمقاله

خدا رفتگان 
بیامـرزد،  را  شـما 

را  مـا  گذشـتگان 
انقـاب  یـادگاران  هـم، 

بودنـد  اعجوبه هایـی  نیـز.  را 
از  انـگار  انقـاب؛  صـدر  سـتارگان  ایـن 

صدسـال آینده شـان خبـر داشـتند. مثـًا همیـن شـهید 
كـه امـام را در فقـدان خـود سـوزاند-  مطهـری- همـو 
عجیـب ابتكاراتـی داشـت، ظواهـر را می شـكافت و تـا 
هفتـاد بطـن را وارسـی می كـرد و آنگاه، سـره را از ناسـره 
بیـرون می كشـید. مثـا همیـن بحـث انتظـار؛ آن را بـه 
ع »مخـرب« و »سـازنده« تقسـیم می كنـد و هـر  نـو دو 
آن  مخـرب  انتظـار  می نمایـد:  حاجـی  دقیقـًا  را  یـك 

گوشـه ا ی بنشـینی  كـه  اسـت 
و منتظـر فریـادرس باشـی؛ و 
اسـت  ایـن  سـازنده،  انتظـار 
تمـام  و  پاخیـزی  بـه  كـه 
ظهـور  و  حضـور  مقدمـات 
بـه  شـاید  سـازی؛  فراهـم  را 
كه  گفت  تعبیـر امـروزی بتوان 

اولـی منتظـر »آمدن« امام زمان اسـت 
او. بـه  »رسـیدن«  منتظـر  دومـی  و 

جـوان  زیـرا  نیسـت،  امـروزی  كامـًا  هـم  ایـن  امـا 
كدامیـك از شـما  آرمان طلـب امـروز را اقنـاع نمی كنـد. 
حتـی  هیچ كـس؛  می كنـد؟  تصـور  را  مخـرب  انتظـار 
كـه ایـن انتظار یـك دروغ بزرگ  كـودكان هـم می داننـد 
»عدالـت«؟!  هسـتیم؛  دیگـری  چیـز  منتظـر  اسـت، 
امـا  اسـت  الزم  و  خـوب  نیسـت،  كافـی  هـم  عدالـت 
و  عـدل  جـا  همـه  در  كـه  فـرض  بـه  نیسـت؛  كافـی 
گسـترش یافـت، آیـا دیگـر مـا آرام می شـویم؟  داد 
هرگـز! مـا را هیـچ چیـز آرام نمی كنـد، انـگار ایـن دنیـا 
كنیم،  كـه ناشـكری  برایمـان تنگـی می كنـد، نـه ایـن 
كـه عقـاب را در  كوچـك اسـت دیگـر! انـگار  نـه؛ امـا 

بیندازنـد! مگـس  قفـس 
نهایـت،  بـی  لـذت  محضیـم،  زیبایـی  دنبـال  مـا 
ایـن  در  هـم  تصـورش  انـگار  اصـًا  پایـان؛  بـی  عشـق 
كـه در ظـرف ایـن  دنیـا محـال اسـت. مظروفـی اسـت 
گویـا جـز در آغـوش  دنیـا نمی گنجـد. لـذت محـض 

یعنـی  محـض-  بی نهایـِت 
چقـدر  پـس  نمی افتـد.  اتفـاق  عزوجـل-  خـدای 
بـه  مشـتاقیم  چقـدر  و  او  دوری  اسـت  سـخت 
كـه غنچـه انتظـار  زیـارت او؛ و شـاید همیـن جاسـت 
گـرد غـم بـر سـینه ها می نشـیند و نـای و  می شـكفد و 
نـی را بـه فغـان مـی آورد: بشـنو از نـی چـون حكایـت 

می كنـد... شـكایت  هـا  جدایـی  از  می كنـد، 
گـر دوری از خـدا جـزء ذات ایـن دنیاسـت،  پـس ا
انتظـار هـم جـزء الینفـّك آن اسـت و همیـن اسـت 
را  ایشـان  از  بعـد  و  خاتـم  تـا  آدم  از  كـه  انتظـار  راز 
زندگانـی  نمـك  را  آن  از  شـكِوه  و  كـرده،  مبتـا  نیـز 
گریـه آدم؟ع؟ تـا مناجات هـای مهـدی  قـرار داده؛ از 

الزمـان؟جع؟. صاحـب 
از  مهربان تـر  خـدا  امـا 
را  بنـده اش  كـه  اسـت  آن 
او  دارد؛  نگـه  دل خسـته 
در  را  »اهلل«  زیبایـی  گرچـه  ا
امـا  اسـت،  كـرده  مخفـی  دنیـا 
دریـغ  »وجـه اهلل«  زیبایـی  از 
مـا  بـه  را  آرام جـان  و  ننمـوده 
را  چشـمانمان  گـر  ا اسـت،  داده  هدیـه 

كنیـم... بـاز 
بـرای  نـه  و  عدالـت  بـرای  نـه  انتظـار  آری، 
هـر  گـرد غـم روی سـینه  انتظـار  دنیاسـت،  راحتـی 
كسـی را نـدارد و غیـر  كـه غیـر از خـدا  آزاده ای سـت 
او  دوری  در  و  نمی كنـد؛  آرام  را  او  كسـی  خـدا،  از 
بـه  را  غـم  بـار  ایـن  از  كمـی  كـه  اسـت  »وجـه اهلل« 
كـه درد  دوش می كشـد. انتظـار زیباسـت همـان طـور 
خـدا  كـه  طـور  همـان  زیباسـت  انتظـار  زیباسـت،  غـم 
كـه وجـه اهلل  زیباسـت همـان طـور  انتظـار  و  زیباسـت 

زیباسـت.
انتظـار  پایـان  اهلل،  وجـه  ظهـور  وجـود  ایـن  بـا 
كـه پایان زیبایی نیسـت و بل،  نیسـت همـان طـور 
كـه تـازه  تـازه آغـاز انتظـار و آغـاز زیبایـی اسـت چـرا 
حقیقـت  آن  بـه  عشـق  و  شـده  شـكوفا  زیبایی هـا 

گردیـده اسـت. آغـاز  ک،  پـا
كنار زیباترین  خدایا! زیباترین ظهور را برسـان تا در 

كنیم... حضور، زیباترین انتظار را تجربه 

زیباترین انتظار

 به فرض كه در همه جا 
عدل و داد گسترش یافت، 
آیا دیگر ما آرام می شویم؟ 
هرگز! ما را هیچ چیز آرام 
نمی كند، انگار این دنیا 
برایمان تنگی می كند...

persiangraphic.com

persiangraphic.com

دوهفته نامه تربیتی، مسجدی | شامره 11 | نیمه دوم  خرداد 1393

به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهربدی 

تربیت اسالمی و حوزه 299 حاج احمد متوسلیان

برای دریافت نسخه پی دی اف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

sangar.shohada@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها

عاشورای رضوی
 1373( هجری قمری   1415 سال  عاشورای  روز 
جمعیت  دقیقه   14:26 ساعت  در  هجری شمسی( 
عزادار حسینی حرم رضوی شاهد جنایت هولناکی 

از سوی منافقان کوردل بود.
بمب در قسمت باالی سر مبارک ثامن الحجج؟ع؟ 
ریخت. قطعات  در هم  را  و همه چیز  منفجر شد 
گوشت زائران به همراه خون،  خردشده پوست و 
را  آن  داخل  و  امام  مطهر  حرم  دیوارهای  سطح 
پوشاند. بوی خون و سوختگی و دود، فضای حرم 

رضوی را پر ساخت.
طاقت فرساترین و سوزناک ترین صحنه برای خدام 
و  آوری  جمع  به  باید  که  بود  جایی  آن  رضوی 
پاکسازی حرم مطهر از قطعات ریزریزشده گوشت، 
زائران  شده  پاره  پاره  بدن های  خون  و  پوست 
بدن های  باقی مانده  که  گونه ای  به  می پرداختند، 
زائران در ظهر عاشورای حسینی؟ع؟ در سطح بیشتر 
دارالسعادة  دارالحفاظ،  رواق  همچون  رواق ها 
و...  خانی  حاتم  گنبد  وردیخان،  اهلل  گنبد  نیز  و 
کار  بخش وسیعی از دیوارها را پوشانیده بود. این 
سخت و جگرسوز در همان شب و با زحمت بسیار 
انجام گرفت و صبح روز بعد حرم فرزند موسی بن 
جعفر؟مهع؟ آماده زیارت و طواف عاشقان دلسوخته 

و عزادار شد.

و  جمـات  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
بـوی مسـجد  و  رنـگ  كـه  را  خاصـه هرچیـزی 
در  و  همین جـا  تـا  كنیـد  ارسـال  مـا  بـرای  دارد 

كنیـم. منتشـرش  سـتون  همیـن 

9120000307
راستی

كه عید ملت مستضعف، روزی است 
 مستكبرین دفن شوند!

حضرت روح اهلل

1259...912
من هر وقت در خیابان عكس های شهدا را 

كنم؛ می بینم،می ایستم و سالم می 
گویم: گر یكی باشد می  ا

»السالم علیك یا ولی اهلل« 
گویم: گر چند نفر باشد می  و ا
»السالم علیكم یا اولیاء اهلل«

)عالمه حسن زاده آملی(

9120008425
با سالم و تشكر از زحمات شما.لطفا از اسماء 
برایمـان  نكنید.نكهـداری  اسـتفاده  متبركـه 
خیلـی مشـكل اسـت. و مـن اهلل توفیق.جناری

شـما.  توجـه  از  تشـکر  ضمـن  سـنگرمحله: 
حـذف  امـکان  کـه  کردیـم  عـرض  قبـا 
مسـجدی  یه  نشـر یـک  از  اسـماءمتبرکه 
بـاالی  کـه  تذکـری  در  لـذا  نـدارد.  د  وجـو
یه درج شـده این امر را به عموم  نشـان نشـر

کردیـم. گوشـزد  مؤمنیـن 

9120009941
سالم برسنگر رزمندگان محله.

9120002758
روبـرو  آن  بـا  مسـاجد  كـه  مسـائلی  مـورد  در 
مثـل  مسـائلی  نمی نویسـید؟  مطلـب  هسـتند 

هـا بچـه  بـا  بزرگترهـا  برخـورد  

بـه نظر شـام امـروز برای یـک انتظـار زیبا چه 

مصداق هایـی را می  توان برشـمرد؟

پاسـخ های نظرسـنجی شـامره قبـل )بخشـیدن 

مهریـه( در صفحـات 2 و 3 نرشیـه درج شـده.

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

- تو حاضری و ناظر و ما غائب از توییم...
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حضرت حجت؟جع؟ فرموده اند: چگونگی بهره بردن از 
من در دوران غیبتم مانند بهره ورى از خورشید است زمانی 

که ابرها آن را از دیدگان، پنهان ساخته باشند.
مستدرك الوسائل: جلد 2، صفحه 517

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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روز تبلیغ و اطاع رسانی دینی )سال روز صدور فرمان حضرت امام 
خمینی مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسامی- 1360ه.ش(

شهادت دكتر مصطفی چمران )1360 ه.ش( روز بسیج اساتید

انفجار در حرم حضرت امام رضا؟ع؟ به دست ایادی آمریكا )1373 
ه.ش(

درگذشت دكتر علی شریعتی )1356 ه.ش(

كشاوری- تشكیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام  روز جهاد 
خمینی )1358 ه.ش(

شهادات سربازان دلیر اسام، بخارایی، امانی، صفار هرندی و 
نیک نژاد )1344 ه.ش(

میاد حضرت صاحب الزمان ؟جع؟ و روز جهانی مستضعفین

كبر؟ع؟ و روز جوان والدت  حضرت علی ا

بسته های آماده هفتگی
برای تابلو اعالنات مسجد در

یادیاران
چشم های هر دو به هم خیره مانده بود. سال هاست یكی 

تبخیر می شود و یكی می بارد.
دریا، آسمان...

و  شد  تبخیر  دریا  تمام  امروز 
آسمانی ماند همیشه ابری.

شیمیایی  دیگر  كه  پدری  و 
نیست و مادری كه...



قرآن
بینهایِت بی نهایت

كوچک من و  كه ذهن  همه مسـاله این جاسـت 
تـو توانایـی درک بزرگ تـر از خـودش را نـدارد. قصـه، 
دریـا  و  ماهـی  ماهـی  تـا  كـه  دریاسـت  و  ماهـی  قصـه 
كـه  كـه ایـن دریـا  كـرد  دریاسـت، ماهـی سـوال خواهـد 
كجاسـت؟! تـازه ایـن بـرای دریـای محـدود  می گوینـد 
كافـی  كـه بـه خیـال ماهـی بینهایـت آمـده اسـت؛  اسـت 
اسـت ماهـی را مدتـی بیـرون بیاورنـد تـا جـواب سـوال 
خـود را بگیـرد. امـا بـرای بینهایـِت بی نهایـت چه؟ آیا 

راهـی بـه درک آن هسـت؟
طبیعتـا یـا بایـد ماننـد ماهـی از بینهایـِت بی نهایـت 
كـه مسـلما  كنـی؛  ج شـوی و از بیـرون بـه آن نـگاه  خـار
جایـی  او  از  بیـرون  كـه  چـرا  اسـت  محـال  حالـت  ایـن 
نیسـت؛ یـا بایـد آن قـدر ذهـن مـن و تـو قـوی شـده 
را  بی نهایـت  بی نهایت بـوِدِن  بتوانـد  كـه  باشـد 

نیسـت! كسـی  هـر  كار  ایـن  و  بفهمـد 
كوچـک  ذهن هـای  بـا  و  شـده اند  جمـع  مـردم  حـاال 
می كننـد.  سـوال  بی نهایـت  خـدای  دربـاره  خـود 
زیـرا  نـدارد  سـوال  خـدا  وجـود  از  كـس  هیـچ  البتـه 
و  می كنـد  درک  را  او  خـود  فطـرت  بـا  خواه ناخـواه 
كـه خـدا چگونـه اسـت؟  فقـط سـوالش ایـن اسـت 

دیگـر. سـوال  ده هـا  و  شـكل؟  چـه  انـدازه؟  چـه 

كه به سـراغ  كه به جای این  اشكال شـان این اسـت 
سـوال  بـازار  و  كوچـه  آدم هـای  از  برونـد،  متخصـص 
می كننـد و بـرای همیـن، جواب هـای مختلـِف عجیـب 
و غریـب می شـنوند. امـا خـدای مهربـان آنـان را رهـا 
كوتاه تریـن  كـه در  نكـرده و پیامبـرش را می فرسـتد 
بیـان، بهتریـن پاسـخ را بدهـد تـا همـه همهمه هـا و 

زمزمه هـا و سـواالِت جورواجـور خامـوش شـود:
كـه خـدا  ایـن اسـت  بگـو حقیقـت  مـا!  رسـول  ای 
كـه نـه در واقعیـت و نـه  احـد اسـت. یعنـی یكـی اسـت 
در ذهـن، »دوم« نـدارد و در شـمار اعـداد نمی¬گنجـد. 
كـه همـه  »1« خـدا صمـد اسـت. اوسـت آن سـروری 
چیـز در همـه شـئونش بـه او نیازمنـد اسـت و او در هیـچ 
كسـی نیسـت. »2« نـه زاییـده اسـت  شـأنی نیازمنـد 
و  همتـا  كـس  هیـچ  و   »3« اسـت  كسـی  زاده  نـه  و 

هماننـد او نبـوده اسـت. »4«
حيِم ْحمِن الّرَ ِه الّرَ ِبْسِم الّلَ
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یادداشت

اشـاره: در سـر مقالـه شـماره قبـل 
بـرای  »بخشـیدم«  عنـوان  بـا 
پیـش  سـوال هایی  بعضـی 
می آیـد  نظـر  بـه  كـه  بـود  آمـده 

ایـن  پاسـخ  می توانـد  زیـر  متـن 
امیدواریـم هـر  را بدهـد.  سـوال ها 

كـه  باشـیم  افـراد بیش تـری  روز شـاهد 
می كننـد. شـركت  حسـنه  سـنت  ایـن  در 

امـام زاده  نـذر  را  ریختـه  روغـن 
هـم  همیـن  بـرای  نمی كننـد. 
وقتـی می گویم »می بخشـم« 
كـه  اسـت  جهـت  ایـن  از  نـه 
از  نـه  و  نـدارم  آن  بـه  نیـازی 
كـه عطایـش را بـه  آن جهـت 
لقایش بخشـیده باشـم؛ نه! 

دارم... دوسـتش  كـه  اسـت  ایـن  خاطـر  بـه  فقـط 
همسـر  هـم  اسـت،  دوست داشـتنی  پـول  هـم 
»دوسـتش  می گویـم  كـه  ایـن  امـا  خانـواده.  هـم  و 
تـر از همـه این هاسـت. مـن یـک خانمـی  دارم«، باال
او  سـوی  بـه  را  خیالـم  غ  مـر وقتـی  كـه  دارم  دوسـت  را 
پـرواز می دهـم،  مسـت می شـوم و رقـِص بال هایـش مرا 
كه عالمیان در آرزوی  كسـی اسـت  مدهوش می كند. او 
غبـاِر قدم گاهـش هسـتند تـا آن را توتیـای چشـم خـود 

كننـد و شـفای ابـد یابنـد...
گـر  ا كـه  اسـت  داده  تضمـن  مـن  بـه  او  فرزنـد  حـاال 
محشـور  نازنیـن  بانـوی  آن  بـا  ببخشـم،  را  مهریـه ام 
می شـوم. چـه كسـی حاضـر اسـت ایـن معاملـه پرسـود و 
كه عذاب  كافی اسـت بداند  كنـد؟ فقـط  بی ضـرر را رد 
قبـر نخواهـد داشـت و ثـواب هـزار شـهید را خواهـد 
و  آورد؛  خواهـد  دسـت  بـه  را  سـال  عبـادت  و  بـرد 
كـه در قیامـِت ابـدی بـا حضـرت  مهم تـر از همـه آن 
بـه  فقـط  می بخشـم  مـن  آری؛  بـود.  خواهـد  زهـرا 

دارم... دوسـتش  كـه  ایـن  خاطـر 
»مهـرم  گفـت  بی انصافـی  یـک  گـر  ا امـا 

چـه  او  بـه  آزاد«،  جانـم  و  حـال 
بگویـم جـز این كه تاسـف 

بخـورم بـه خاطـر ایـن 
چـرا  كم لطفـی؟ 

اسـت و هـم  از دسـت داده  را  فـال  كـه هـم 
تماشـا را! نـه؛ او نفهمیـده لـذت خانواده 
گـر  خـوب و خـوب همسـربودن را! مـن ا
كه قبل  می بخشـم به این خاطر اسـت 
پیمـان  همسـرم،  بـا  عشـق  پیمـان  از 
كـرده ام و او هـم  بندگـی بـا خدایـم امضـا 
كرده اسـت خانواده بهشـتی را  تضمیـن 
بـرای مـن. حاال با خیال راحت به همسـرم 
و خانـواده ام عشـق مـی ورزم و مهریه ام را به 
دارم... دوسـتش  چـون  می بخشـم،  او 

مـادِر  و  پـدر  بـه  راسـتی؛ 
اطمینـان  جانـم  از  عزیزتـر 
مـن  اعتمـاِد  بـه  كـه  می دهـم 
كننـد و نگـران  بـه خـدا اعتمـاد 
مـن  اقتصـادی  و  مالـی  آینـده 
نباشـند. زیـرا تضمیـن خدایـی 
گونـه شـاید پـدر و مادرهـای دیگـر  ردخـور نـدارد. ایـن 
هـم الگـو بگیرنـد و بـرای عروسـان و دامادهـای بعـد، 

را. ازدواج  كننـد  سـاده 
كـه از پلیدی هـای ایـن دنیـا بـه  از تـو خواهـر مهربـان 
تبلیغات چی هـا  فاسـد  دنیـای  مسـحور  و  هسـتی  دور 
كـه بـا مـن و هـزاران همسـر  نشـده ای نیـز می خواهـم 
مـرد،  روز  ایـن  در  و  شـوی  همـراه  دیگـر  فاطمـی 
بدهـی.  را  هدیـه  بهتریـن  همسـرت  و  خـودت  بـه 
نثـار  را  آرامـش  و  تـو  روزی  را  بهشـت  كـه  هدیـه ای 
كـردی،  چنیـن  گـر  ا می كنـد.  خانـواده ات  و  همسـر 
یـا  پیامـک  طریـق  از  را-  آن  زیبـا  جملـه ای  بـا  حتمـا 
گردیـم؛  تـا قطره قطـره جمـع  بـده  مـا خبـر  بـه  تارنمـا- 
وانگهـی دریـا شـویم... و چـه چیـزی زیباتـر از دریـای 

فاطمـی... همسـران 

می بخشم؛ چون دوستش دارم...
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فاطمه سادات

سـام / مهریـه مـن 124 سـکه بود که 110 تاشـو  بـه خاطر خدا و 

حـرت زهـرا کـه زیارتشـون به تازگی نصیبم شـده بـه همرسم که 

خیلی دوسـتش دارم بخشیدم.

ساره

سـام دوسـتان/ مهریـه ی مـن 14 سـکه بـود و از همـون روز اول 

هـم یـه عهـدی با بانـوی دو عامل بسـتم که بر خاف سـنت وارصار 

خانـواده مهریـه ام 14 سـکه باشـه شـاید عنایـت خانم شـامل حامل 

بشـه. الحمـد اللـه بعد 2 سـال هر روز احسـاس خوشـبختیم بیشـر 

مـی شـه. چند وقتی هسـت می خـوام مهریه ام رو ببخشـم دنبال 

یـه فرصـت خـوب مـی گشـتم و بـا خـودم گفتم چـه شـبی بهر از 

شـب میـاد مـوال علی بـرای زهرایی شـدن.

خدا کند لیاقت داشته باشم

0912...3716

مهریـه مـن شـامل 110 سـکه بهـار- 3 دانـگ منزل- حـج متتع بود 

کـه در هـان سـالهای اول ازدواج بخشـیدم و به همـه اعام کردم 

و در وصیتنامـه ام ذکـر کـزدم بـه علـت همیـن حدیت زیبا

اسام

مهریـه مـن 50 تـا بـود 4 سـال پیـش بـا دیـدن همیـن حدیـث 

بخشـیدم البتـه عنایـات زیـادی در ایـن چهـار سـال از بانـوی دو 

عـامل دیـدم بلکه معجزات عجیبـی امیدوارم روز محرش هم دسـتم 

را بگیرنـد کـه سـخت محتـاج مهرشـان هسـتم

سعیده

بـا سـام خدمـت شـا خوبـان ،منـم مهریـه ام را که 80 سـکه بود 

بخشـیدم و االن 25 سـال از زندگـی مشـرکم مـی گـذردو این ارزو 

را بـرای همـه جوانهـا دارم کـه خوشـبخت شـوند و واقعـا مهریـه 

برایشـان مهم نباشـد چون واقعا خوشـبختی با مهریه زیاد نیسـت

فاطمه

سـام / بـه لطـف خـدا منـم خیلی وقـت پیش کـه روایـت مربوط 

بـه بخشـش مهریـه رو خونـده بـودم  همـون موقـع چشـم بسـته 

مهریـه ام رو کـه 350 سـکه هسـت بـه همـرسم بخشـیدم .چـون 

فکـر کنـم ارزش معنویـش قابـل قیـاس بـا ارزش مادیـش نیسـت 

باشـد کـه مرضـی رضـای حـق تعالـی باشـد .

التاس دعا 

ر ض ی ه

 بسم الله...

 سـام بـر فاطمیـون..  بنـده مهریـه ام 214 سـکه بـود کـه همـون 

حـرت  مـادر  وجـود  برکـت  و  خـدا  لطـف  بـه  عقـد  اول  روز 

زهـرا)س( و امـام علـی)ع( بخشـیدم... البتـه تحت تکفـل گرفنت 2 

بچـه یتیـم به صـورت عنداالسـتطاعه جـزء مهریه ام هسـت که به 

لطـف خـدا یکیـش داره...  موضـوع دیگـر  اینکـه  مهریـه بنده در 

سـند 214 سـکه خـورد ولـی قرارم بـا همرسم  هنگام عقد 14سـکه 

بـود کـه سـوال پرسـیدیم و گفنت مشـکلی نـداره که متفاوت باشـه 

و هرآنچـه کـه نیـت عـروس باشـه درسـته... یاعلی

 زهرا سادات

بسم الله الرحمن الرحیم

سـام. مهریـه بنـده 110 سـکه بـود کـه 96 تـای آن را بخشـیدم تـا 

بشـود 14 تا.امیـدوارم مـورد رضایـت خداونـد قـرار بگیرد.

از طرح خیلی خوبتون سپاسگزارم؛ اجرتون انشاءالله با بانو...

  سپیدار

دوسـتم بـه عنـوان کادو عروسـی ایـن سـایتو بهـم معرفـی کـرد ... 

خیلـی خوشـم اومـد !

میخوام روز عروسی مهریمو ببخشم.... دو هفته دیگس :(

فقط بخاطر اینکه توصیه شده و اون بخش عذاب قرب ....

ف.ب

سام خدمت همه رفقای فاطمی

مهریـه مـن چهارده سـکه و زیارت خانه خداسـت. بـه همین دلیل 

اول قصـد نداشـتم ببحشـم  امـا تـو این دوسـه روز که مـنت روایت 

جلـو چشـمم میومد، بـا خودم میگفتـم خداییش خوب بـه روایت 

دقـت نکردم،کـم چیـری نیسـت، این همـه دنبال اعـال و دعا و.. 

هسـتیم تـا عاقبـت بخیـر از ددنیا بریـم، خوب چـه عاقبت بخیری 

باالتر از محشـور شـدن با بانـوی عاملین!

تـازه اینحـوری بـا یـک تیر سـه نشـون میزنیم،هم آخرمتـون تضمین 

شدسـت هـم دنیامون، چـون خداوند در دنیا هم مسـیری رو جلوی 

پامـون میـذاره کـه لیاقت محشـور شـدن با حـرت زهرا)سـام الله 

علیهـا( رو پیـدا کنیـم. تیر سـومم کـه رهایی ازعـذاب قربه!

عـاوه بـر اینهـا بـا بخشـیدن مهریـه، میـزان ایامنـون بـه رزاقیـت 

و تدبیـر خداونـد مشـخص میشـه؛ چـون خیلیامون مهریـه رو یک 

تضمیـن اقتصـادی و عامـل پایبنـدی مرد بـه زندگـی میدونیم!البته 

متاسـفانه!  درحالـی کـه همـه ی اینها دسـت خداسـت..

خاصه به این دالیل تصمیم گرفتم انشاالله مهریم رو ببخشم.

جـاداره یـه ایـوال بـه همـرسان فاطمـی ای بگـم کـه ازمهریـه های 

زیادشـون گذشـنت،گرچه دوسـتانی هـم کـه مهریـه هـای چهـارده 

سـکه و پاییـن تـر دارنـد قطعـا از ابتـدا خواسـنت فاطمـی باشـن.

بنابرایـن دم هـردو گـروه گـرم..  

فهیمه. س

یا سـیدتنا اشـفعی لنا. سـام به همه. مهریه من چهارده سـکه بود 

بـه همـراه زیـارت معصومیـن. مـا با لطـف بی دریـغ خدا یـک ماه 

بعـد از ازدواجمـون بـه طـرز شـگفت انگیـزی مـرشف شـدیم خانـه 

خدا.یـه روز تـو لحظـه هـای غـروب آفتـاب کـه بـه همـراه همرسم 

جلـو خانـه خـدا نشسـته بودیـم و از تجلی و شـکوه اون مـکان دل 

انگیز که ان شـاالله قسـمت همتون بشـه لذت میربدیم و خدا رو از 

بـا هم بودمنون شـکر میکردیـم تودمل نیت کـردم و به همرسم گفتم 

کـه همیـن االن و همیـن جـا مهریـه ام رو بهت میبخشـم .اگه خدا 

خواسـت و قسـمتمون شـد خودش زیارت ها رو قسـمتمون میکنه.

االنـم بـه لطـف خدا سـالی نبـوده که زیـارت نریم. فکـر میکنم این 

کارم، بخشـیدن چیـزی انـدک در برابـر بـه دسـت آوردن یـه عشـق 

آسـمونی بـود کـه خدا نصیبـم کرد .


