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چراچیزینگفتی؟



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

شهدا

ایام ویژه

         چرا چیزی نگفتی؟
خانـه  یکـی از اقـوام که از قضـا ماهواره هم داشـتند، دعـوت بودیم. 

رضـا توضیحاتـی در مـورد نحـوه تشـکیل ایـن شـبکه ها، منابـع مالـی، 
اهـداف و حامیانشـون داد.

چند نفری شـروع کردند به مسخره کردن رضا!
-مغـزت رو شستشـو دادن، تـو کلـه شـما کـردن کـه ماهواره بد اسـت 

و...
بعـد از مهمانـی، مـن بـا رضـا تنـد برخـورد کـردم کـه چـرا از ایـن 

کننـد؟ حرف هـا می زنـی کـه مسـخره ات 
رضـا گفـت: من وظیفـه ام را انجـام دادم؛ در قبال ایـن خانواده 
توضیحـات رو دادم، دیگـه اون دنیـا از مـن نمی پرسـن تـو کـه 

دیـدی و می دونسـتی چـرا چیـزی نگفتی؟!

از  شـورایی  رسـید،  کشـف حجـاب  بـه  رضاخـان  اسالم  سـتیزانه  اقدامـات  آن کـه  از  پـس 
مجتهـدان در مشـهد تشـکیل شـد و حاج آقا    حسـین  قمی  در شـورای مجتهـدان شـهر، بـه عنـوان 
نماینـده معرفـی شـد تـا بـا رضاخـان مذاکـره کنـد. او بـه محض رسـیدن به تهـران، به دسـتور 
رضاخـان بازداشـت شـد. مـردم نیـز بـرای اعتـراض در مسـجد گوهر  شـاد تجمـع کردنـد و این 
اعتراضـات، بـا سـخنرانی وعـاظ، به ویـژه شـیخ محمد  تقـی بهلـول، شـوری چندبرابـر یافت. در 

مسـجد گوهرشـاد، شـعارهای ضـد سـلطنت و ضـد حجاب  زدایی داده شـد.

قـوای   دولتـی بـه محاصـره مسـجد دسـت زدنـد. بـه دسـتور شـخص رضاخـان، دژخیمان 
بـه مسـجد یـورش بردنـد و در جـوار حـرم رضـوی کشـتاری خونیـن و وحشـیانه را آغـاز 

کردنـد؛ کشـتاری کـه شـهدای آن را بیـن 2 تـا 5 هـزار نفـر تخمیـن زده انـد.
و  دادنـد  انجـام  را  خـود  تکلیـف  شـهدا  ایـن  آری 

اسـام،  و  حجـاب  از  دفـاع  بـرای 
حـرم امـن   رضـوی را با خـون خود 
ماهـم  کـه  باشـد  رنگیـن   کردنـد، 
تکلیف مـان را نسـبت بـه اسـام و 

دهیـم... انجـام  حجـاب 
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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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

مدافعان حجاب

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش پوشش و نگاه

۲1 تیر- قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه كشف حجاب )1314 ش(- روز عفاف و حجاب

احکام

برای این که خوش تیپ شود کروات یا پاپیون می زند.

اگر این کار ترویج فرهنگ غربی و غیراسالمی باشد، 
حرام است.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 17  
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از  هزینه هایش  تمام  گفته  و  کرده  اعام  که چرا حزب اهلل  می کند  اعتراض 
طریق ایران تأمین می شود. دلیل اعتراضش هم این است که این گفته »برجام« را تحت 

تاثیر می گذارد و »موفقیت های پسابرجام« را متزلزل می کند!

واقعا شرم آور است! نفهم بودن چه قدر بد است! یعنی این ها هنوز نمی توانند بین 
»برجام« و »حزب اهلل« اهم و مهم را تشخیص دهند؟ نکند تفکر شوم »نه غزه نه لبنان، 
جانم فدای ایران« را به ارث می برند؟ شاید خیال می کنند که برجام ثمره انقاب است 

و حزب اهلل آفت آن؟

کافی است یک بار اندیشه های امام خمینی  را بخوانند تا بفهمند »صدور انقالب« 
یعنی چه. آن وقت شاید بتوانند 
آرمان »پابرهنگان« را از نگاه های 
تشخیص  آمریکایی«  »اسالم 

حزب اهلل  با  ما  که  بدانند  و  دهند 
قدرت مان را به رخ جهان کشیده ایم؛ نه با 

دست دادن های دیپلمات هایمان 
با شیطان بزرگ.

حزب اهلل  به هرحال 

اگر  و  است  ایران  ناموس 
و  برجام  در  هم  موفقیتی 

امثال برجام هست، به 
برکت خون حزب اهلل 

است.

ــه  ــت، آن چ ــدی نیس ــز ب ــودن چی ــول دار ب پ
قبیــح اســت، دل بســتن بــه مــال دنیــا و تــوکل 
و  تجمل گرایــی  بدتــر  آن  از  اســت.  آن  بــه 
تفاخــر بــه داشــتن مــال اســت. قــارون بــا ثــروت 
عظیمــی کــه در اختیــار داشــت بــه جــای آن کــه بــا 
ــا  ــاند، ب ــاری رس ــش را ی ــوم خوی ــروت، ق ــن ث ای
ــزود و  ــا می اف ــر رنج ه ــی ب ــش رنج ــر خوی تفاخ
شــرایط را بــرای حضــرت موســی و شــماری از 
جوانــان یهــودی کــه بــه ایشــان ایمــان آورده بودنــد، 

دشــوارتر می کــرد. 

ــد  ــن را بدانن ــا ای ــدان جامعــه م ای کاش ثروتمن
ــر این کــه قطعــا آن هــا  ــی عــالوه ب ــار قارون کــه رفت
را به ســوی هالکــت ســوق می دهــد، پــول را بــرای 
ــه  ــت جامع ــد و مقاوم ــه ارزش می کن ــار جامع اقش
ــت  ــد. آن وق ــگ می کن ــا کمرن ــر کمبوده را در براب
ــود. ــخت می ش ــی س ــاد مقاومت ــرف زدن از اقتص ح

قارون هم که باشی، باید همه چیز را بگذاری 
و بروی. اما شاید ثروت مندی فرصتی باشد برای 

کسب رضایت خدا و ساختن جامعه اسامی.

قارون هم که باشی...حزب اهلل ناموس ایران است

در مسری هبشت
             نماز شب اول قبر

سـیّد ابـن طـاووس، از رسـول خـدا روایت 
کرده:

سـاعتی بـر میّـت سـخت تر از شـب اول قبر 
نمی گـذرد!

*  بنابرایـن بـا درگذشـتگان خـود بـه صدقـه 
کنید، رحـم 

* و اگـر چیـزی کـه صدقه بدهـی نیافتی، یکی 
از شـما دو رکعت نمـاز بخواند:

 در رکعـت اول، پـس از سـوره حمـد، دو مرتبه 
سـوره توحیـد و در رکعـت دوم بعـد از سـوره 
حمـد، ۱۰ مرتبه الهیکم التّکاثـر را خوانده و بعد 

از سـالم بگوید:
ٍد َوابَْعْث ثَوابَهـا اىِل قَْبِ  ـٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّهـمَّ َصـلِّ َعىل ُمَحمَّ

ذلِـَك الَْميِِّت فُـالِن بِْن فاُلن

خداونـدا، بـر محّمد و خانـدان محّمد درود 
فرسـت و ثـواب آن را بـه قبـر فـان میّت 

برسان!
در  اسـت:  چنیـن  نمـاز  ایـن  دیگـر  شـیوه 
رکعـت اول سـوره حمـد و 
آیة الکرسـی و در رکعـت 
 ۱۰ و  حمـد  سـوره  دوم 
مرتبـه سـوره  قـدر بخوانـد. 

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. 

             کــــــراوات
یاررهمبان

 hayauni.ir کارگر برزی  /   براساس شهید مدافع حرم؛ شهید رضا 

مفاتیح الجنان

اقتصاد مقاومیت

S a n g a re M a h a l l e. i r تارنما:



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 خودی های اهل بیت )3( 

هم سایه داری
همسـایه یعنـی »هم سـایه«! یعنی سـایه مـن روی 
خانـه بغلـی، سـایه او روی خانـه مـن. خالصـه اش 
می شـود ایـن کـه سـایه مان روی سـر هـم باشـد. حـاال 
او خـوب باشـد یـا بـد، فرقـی نمی کنـد. وظیفـه وظیفه 
اسـت. حتـی مؤمـن و کافـرش هم فرق نـدارد. تـازه از 
مـا نخواسـته اند که بـه همسـایه مان آزار نرسـانیم، بلکه 
گفته انـد بـه او احسـان کنیم. خـوش ات نمی آیـد؟ وای 
بـه حالـت کـه خـودت را از خودی هـای اهل بیـت جدا 
کـرده ای. چـون امـام صـادق ، وقتی که خانه شـان پر 

از شـیعیان بـود، فرمودند:

اْعلَُموا أَنَُّه لَيَْس ِمنَّا َمْن لَْم يُْحِسْن ُمَجاَورََة َمْن َجاَورَُه 

بدانیـد از مـا نیسـت کسـی که بـا همسـایه اش به 
نیکـی رفتـار نکند.

از یـک نـذری شـروع کـن. حتـی اگـر یهودی اسـت، 
شـله زرد رمضان را به او هم بده. از این جا که شـروع کنی، 
به جایی می رسـی که شـب سـرت را زمین نمی گذاری 

مگر این که بدانی همسـایه ات سـیر اسـت.

 منافق را هم از همین حرف ها
 باید شناخت

»الّذین قال لهم النّاس اّن النّاس قد جمعوا لکم فاخشوهم«؛ عّده ای برای این که خوف ایجاد 
کنند، آمدند خبر دادند که دشمن اجتماع کرده تا به شما حمله کند. منافقین هم بودند. 

این جاها منافقین خیلی نقش ایفا می کنند. منافق را هم از همین حرف ها باید شناخت.

در این جا پیغمبر چه کار کردند؟ فرمودند: کسانی که امروز در جنگ اُحد شرکت داشته اند و 
زخمی شده اند، حق ندارند سالح را از خود دور کنند؛ همین ها جمع شوند، می خواهیم حمله 
کنیم. کسانی که در جنگ اُحد نبودند، نباید بیایند. با این که یک عّده تازه نفس هم در شهر بودند، 
اما پیغمبر گفتند تازه نفس ها نباید بیایند؛ کسانی که امروز در جنگ بوده اند و خسته شده اند و زخم 

خورده اند، باید بیایند؛ می خواهیم به کسانی که بیرون شهر جمع شده اند، حمله کنیم.۱

آن ها به وسیله  جاسوسان خود فهمیدند که پیغمبر با این عزمِ راسخ دستور داده اند که حمله 
با  نه،  با خودشان گفتند:  لذا  کنند؛ 

این ها نمی  شود جنگید.

کارهای کِیفی!
گاهــی کارهــا را نــه به خاطــر این کــه کار خوبــی اســت، بلکــه بــه ایــن خاطــر انجــام می دهیــم 

ــر کِیــف می کنیــم! ــا انجــام آن کار بیش ت کــه دل مــان می خواهــد و ب

خــوب اســت گاهــی ببینیــم کجــا ایســتاده ایم و مســئولیت مان چیســت؟! کــه در ایــن صــورت 
شــاید هرلحظــه بــر مــا تکلیفــی بــار شــود کــه هفتــه قبــل یــا مــاه و ســال قبــل از مــا انجــام فالن 

کار انتظــار نمی رفــت!

ــت  ــی نیس ــر کِیف ــردن، دیگ ــت و کار ک ــور فعالی  این ج

بلکــه از ســر وظیفــه اســت!

ــر  ــه اگ ــود ک ــری می فرم ــی حائ ــوم صفای مرح
ــان در دو  ــام زم ــد ام ــن بگوین ــه م ب
خیابــان آن طرف تــر ایســتاده و در همــان 
حــال جوانــی از مــن پرسشــی داشــته باشــد، 
مــن نــزد امــام زمــان نمــی روم! چراکــه اگــر 

بــروم مــرا توبیــخ می کنــد کــه چــرا ســر 
ــتادی؟! پســت خــودت نایس

ــه همــه  ــد ب ــه همیــن صــورت تعمیــم دهی ب
زندگی مــان... 

شهادتارثماست
ــه  ــا ب ــد و در آن ج ــه مســجد بردن ــد را ب ــید عبدالحمی ــهید، س ــه ش ــردم، جســد طلب م
ــان نیــز در مســجد  ــی پرداختنــد. آیــت اهلل بهبهانــی و دیگــر روحانی ســینه زنی و نوحه خوان
حاضــر شــدند. ســربازان دولتــی بــه مســجد حملــه کردنــد. یــک لحظــه اضطــراب سراســر 

مردم را فرا گرفت.

ــر روی  ــی خــود را ب ــت اهلل بهبهان ــد آی ــگام دیدن ــن هن در ای
یــک بلنــدی رســانید و ســینه خــود را بــاز کــرد و رو بــه مــردم 

گردانیده و با صدای بلند چنین می گفت:

ــا کاری  ــد. این ه ــه نکنی ــید، واهم ــردم! نترس »ای م
داشــته باشــند، بــا مــن دارنــد. ایــن ســینه من! کجاســت 

آن که بزند؟ شهادت و کشته شدن، ارث ماست.«
با این حرف ها آرامش به دل های مردم برگشت.

در قاب صتویر

در  دست    طراحی

امام خامنه ای،03 /۱3۸۲/03

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــای مناســبتی ای ــد طرح ه ــی توانی ــن بخــش م • در ای
ــع و  ــه  بقی ــه  ائم ــاع متبرک ــب بُق ــا موضوعات:تخری ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم

ــعودی قرارگرفتــه اســت. ــان س ــط وهابی ــوره توس ــه  من ــالم در مدین ــزرگان اس ب

کاریکاتور این هفته: 
بدون شرح

انـگار بـرای مـا »انسـان« خیلی مهم اسـت که همیشـه 
بـه دنبال »انسـان بـودن« هسـتیم؛ ولی گویا بـرای خدا 

نیسـت! این گونه 
حقیقـت این اسـت که انسـان دو بُعـد دارد: خدایی 
و دنیایـی. فرشـته ها بُعـد دنیایـی را دیدنـد و بـه 
خلیفه شـدن انسـان اعتـراض کردند، اما خـدا بعد 
»خدایـی «اش را می دیـد و برای همیـن او را خلیفه 
خـود قـرار داد. از این روسـت که هر جا خـدا به بعد 
دنیایـی اشـاره می کنـد، می گویـد »انسـان«. مثـل »ُخلَِق 
اْلِنْسـاُن َضعیفـاً« ،۱ امـا وقتی بـه بعد خدایی می رسـد، 

مـا را فرزنـدان حضـرت آدم معرفـی می کند:

ْن َخلَْقنا  لْناُهْم َعيل  کَثريٍ ِممَّ َو لََقْد کَرَّْمنا بَني  آَدَم... َو فَضَّ

تَْفضيالً 2

مـا فرزنـدان آدم را گرامـی داشـتیم... و آن ها 
را بـر بسـیاری از موجوداتـی که خلـق کرده ایم، 

بخشـیدیم. برتری 
علـت چیسـت؟ شـاید به ایـن خاطر کـه حضرت آدم

 اولیـن انسـانی اسـت که خلق شـد و بـا عنوان 
»خلیفـه خـدا« اولیـن شـریعت را 
آورد تـا مـن و تـو آن را انتخاب 
کنیـم و مانند او از فرشـتگان هم 
باالتـر رویم. پـس ای فرزنـد آدم، 

بکـوش که »آدم باشـی«!

در محضر اهل یبت؟مهع؟

عیون أخبار الرضا علیه 
السالم، ج 2، ص: 7۱

 انسان نه، آدم!

سوره مبارکه نساء، آیه ۲۸: انسان 
کم طاقت آفریده شده است. 
سوره مبارکه اسراء، آیه 70

  الکافي )ط - دارالحدیث(، ج 4، ص: 759

براساس گلشن ابرار- آیت اهلل سید عبداهلل بهبهانی

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید


