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ظ سرمقاله
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

آیاکسینیست؟!

نتیجهیکدههگریهبرامامحسین

تشخیصتكلیف؛درسمهمنهضتحسینی

عزتنفس



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

هم حجـره ای مـن، در مدرسـه  رضویه  قم وضع مالی خوبی داشـت. او همیشـه 
از غـذای طبخ شـده اسـتفاده می کـرد ولی من قـادر به تهیـه  آن نبودم. 

در ایـن مدتـی کـه من بـا این شـخص در یـک اتاق بودیـم، ابـداً متوجه 
نشـد مـن کِی شـام و کِـی ناهـار می خورم. 

مـن در حیـن مطالعه مقـداری نان خالـی در کنـار کتاب ها قرار مـی دادم و یک 
طـرف دیگـر را مقـداری کتـاب روی هـم می گذاردم تـا او متوجه 

نشـود و مـن در حالی کـه روی کتاب قرار گرفته بـودم، در حین 
مطالعـه از آن نـان خالـی لقمه لقمه اسـتفاده می کردم.

غـذای  می رسـید،  غذاخوردنـش  موقـع  او  وقتـی  امـا 
طبخ شـده را حاضـر می کرد و بـه بنده هم تعـارف می کرد. 

مـن در جـواب می گفتـم: غـذا صرف کـرده ام...

پـس از آن کـه در کابینـه اسـداللَّ َعَلـم، به دسـتور شـاه، پیشـنهاد آمریـکا مبنی بر 
اعطای مصونیـت قضایی بـه اتبـاع آمریکایی بـه صورت یـک الیحـه قانونی تصویب 
شـد، ایـن الیحـه بـه مجلـس رفـت. موافقـان و مخالفـان اظهارنظـر کردنـد اما در 
نهایـت مجلـس ایـن الیحـه ننگیـن را تصویـب کـرد. براسـاس ایـن الیحـه اگر 
آمریکایی هـا هـر جنایتی در خـاک ایـران می کردند، دولت حـق محاکمه  آن ها 
را نداشـت! تصویـب ایـن الیحـه در مطبوعات اعالم نشـد ولی پـس از مدتی که از 

تصویـب آن گذشـت، حضـرت امام خمینـی  از آن مطلع شـدند و 
با سـخنرانی  آتشـین، عواقب شـوم ایـن الیحه را مطـرح کرده 
و از آن بـه عنوان »سـند بردگی ملت« نام بـرده و فرمودند: 

»امـروز تمام گرفتاری ما از اسـرائیل و آمریکا اسـت.«
از  پـس  هفتـه  یـک  حـدود  را  امـام  شـاه،  رژیـم 
کـرد.  تبعیـد  ترکیـه  بـه  و  بازداشـت  سـخنرانی  ایـن 
پیروزی انقـالب  بـا  ایـن الیحـه خفت بـار،  سـرانجام 

 . ی همیشه لغو شـد ا می بر سال  ا
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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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

کاپیتوالسیون؛ سند بردگی ملت

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش احیای مناسبت های مذهبی و ملی

21 مهرماه - تصویب الیحه كاپیتوالسیون توسط مجلس شورای ملی )1343 ش(

احکام

هر سال خودش را در عزاداری طوری می زند که به حال اغما 
می افتد.

  ثوابی که ندارد هیچ، به خاطر این که به خودش 
آسیب قابل توجه رسانده، عقاب می شود.  

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

هفته 30   
1 3 9 5 سال 

هفته  30
1 3 9 5 سال 

هنوز که هنوز است در خانه بعضی ها یک 
سطل بیش تر نیست و همه زباله ها درون آن 
ریخته می شود. با این کارشان، بازگشت این 
منبع عظیم سرمایه به چرخه طبیعت و صنعت 

را مدت ها به تأخیر می اندازند. 
بازیافت سه خاصیت اساسی دارد:

زباله در مصرف  بازیافت  به کمک  ما   .1
زیرا  کرده ایم  صرفه جویی  طبیعی  منابع 
تولید  برای  مواد خام  از  استفاده  به جای 
استفاده   بازیافتی  مواد  از  نو،  محصوالت 

می کنیم.
هم  انرژی  مصرف  در  طریق  این  2.  از 
ساختن  مثاًل  می شود.  زیادی  صرفه جویی 
آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده ۹۰ درصد 
انرژی کم تر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز 

دارد.
3. مورد آخر نیاز به فضای کم تر برای دفن 

زباله هاست.
زباله،  بازیافت  برای  اقدام  مهمترین 
تفکیک زباله های خشک و تر از مبدا است. 
بهتر است از اول زباله کم تری تولید کنیم و 

همان مقدار کم زباله را هم تفکیک کنیم
تا سرمایه ملی هدر نرود. 

گردش گری به چه قیمت؟
خشک و تر 

در مسری هبشت

روز دهم روز شهادت ابوعبدالل الحسین   
 روز مصیبت و حزن ائمه اطهار
 و شیعیان ایشان است و شایسته 

است که شیعیان در این روز مشغول 
کاری از کارهای دنیا نگردند و از 

برای خانه خود چیزی ذخیره نکنند و 
مشغول گریه و نوحه و مصیبت باشند و 
تعزیت حضرت امام حسین را اقامه 
نمایند ... و زیارت کنند آن حضرت را 

به زیارت عاشورا . 

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. 

          خودزنی در عزاداری
یاررهمبان 

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

»تعدادی گردش گر آسیایی در مسجد جامع اصفهان درحالی که 
موسیقی از گوشی شان پخش می شد مشغول اجرای حرکات تای چی 
بودند.« این خبر را یکی از حاضران در مسجد جامع اصفهان فرستاده 
است. بد نیست بدانید این  گردش گر ها زن بوده اند و حداقل یکی شان 

هم حجاب نداشته است. 
حاال یک بار دیگر خبر را مرور کنید: زن بی حجاب غیرمسلمان، 
به عنوان گردش گر آمده داخل مسجد و ورزش کرده است! شاید الزم 
باشد احکام اسالمی را هم برای خودمان- و برای مسئوالن مان- مرور 

کنیم: وارد شدن غیر مسلمان به مسجد حرام است!
ما که تا به حال در مورد هیچ مسئله فرهنگی از این دولت 
»غیرت فرهنگی« ندیده ایم. اگر این یکی را هم به دولت قبل پاس ندهند، 
شاید دیگر وقت آن باشد که کمی به خودشان بیایند. احتماالً بزرگ ترین 
توجیه شان هم این است که در گردش گری پول زیادی هست؛ جدای 

از درستی یا غلطی 
این حرف، باید به 
عرض برسانیم که 
ل ها  نه پو ین گو ا
حرام است و خوردن 

ندارد! 

عزت نفس 

براساس: تبلیغات اسالمی

23 مهرماه - شهادت عالم مجاهد »عطاءالل اشرفی اصفهانی« پنجمین شهید محراب در باختران )1361 ش(

شبیه به صاحبان 
مصیبت 



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
نتیجه یک دهه گریه بر امام حسین

خودی های اهل بیت )13(
اشک بر سیدالشهدا آن قدر ارزش مند است 

که کسی حق ندارد ذره ای قیمتش را پایین آورد. 
اما مگر ما نمی توانیم عیار این طال را باال ببریم؟ 

مسلماً چرا. راهش این است که مثل آن ها و از 
جنس ایشان بشویم. حیف است که این دهه محرم 

بگذرد و ما بعد از عاشورا شبیه قبل آن باشیم. 
حاال چه باید بکنیم؟ در هر قطره اشکی که 
می ریزیم به امام مان قول دهیم که خون خواه او 
باشیم. آن وقت در عمل همان طور می شویم که 

آن ها می خواهند. یعنی روابط مان هم با هم اصالح 
می شود. چون خودشان فرموده اند: 

لَْیَس  ِمنَّا َغْیُر الُْمَتَواِصلِیَن ِفیَنا؛
از ما نیستند کسانی که در راه ما با هم ارتباط 

برقرار نمی کنند؛
 لَْیَس  ِمنَّا َغْیُر الُْمَتَاِحِمیَن ِفیَنا؛ 

از ما نیستند کسانی که در راه ما به هم رحم 
نمی کنند؛

لَْیَس  ِمنَّا َغْیُر الُْمَتزَاِوِریَن  ِفیَنا؛ 

از ما نیستند کسانی که در راه ما هم دیگر را 
زیارت نمی کنند؛

لَْیَس  ِمنَّا َغْیُر الُْمَتَباِذلِیَن ِفیَنا. 

از ما نیستند کسانی که در راه ما با هم دیگر 
بخشندگی نمی کنند.

       تشخیص تكلیف؛ درس مهم 
      نهضت حسینی

آیا کسی نیست؟!
 

َمْن َذا الَّذی یُْقرُِض اللََّه َقرْضاً َحَسناً َفُیضاِعَفُه لَُه 

َو لَُه أَْجٌر كَریٌم )الحدید/11( 

انگار کــه خــدا میــان بندگانــش فریــاد می زنــد آیــا کســی نیســت؟! آیــا 
ــر ســود  ــا چندبراب ــه مــن قرضی دهــد؟ مــن ب ــدا  نمی شــود کــه ب کســی پی

ــا کســی نیســت؟ ــه او پــس می دهــم، اجــرش را هــم می دهــم، آی ب
نــه این کــه خــودش نیــاز بــه این هــا داشته باشــد، حتــی خــودش 
ــی  ــد دارای ــی می خواه ــت ول ــن  و  شماس ــای م ــن دارایی ه ــب همی صاح

مــا بیش تــر شــود. اصــاًل قبــل از گفتنــش 
ــا  بایــد مــا می رفتیــم ســراغ او، تــازه نه فقــط ب

ــه  ــا هم ــه ب ــان بلک پول م
داشــته های مان.

ــاد خــدا  ــن فری ــر ای اگ
ــم،  ــوب درک کردی را خ
در  مــا  بایــد  خــب! 

جماعت هــا خط شــکن 
باشیم. بسم الل... 

، در یک فصل بسـیار  ایـن نکتـه مهم اسـت کـه حسـین بن علـی
حّسـاس تاریـخ اسـالم، وظیفـه اصلـی را از وظایف گوناگـون و دارای 
مراتـب مختلف اهمیت، تشـخیص داد و این وظیفه را به انجام رسـاند. 
او در شـناخت چیـزی کـه آن روز دنیـای اسـالم بـه آن احتیـاج 
داشـت، دچـار توّهم و اشـتباه نشـد. در حالی 
که ایـن، یکی از نقاط آسـیب پذیر در زندگی 
مسـلمین، در دوران های مختلف اسـت...
در میـان آن هایـی کـه بـا امـام حسـین

، حرکـت نکردنـد و نرفتند، آدم های 
مؤمـن و متعّهد وجود داشـت... اّما 
تکلیـف را نمی فهمیدنـد؛ وضعیت 
نمی دادنـد...  تشـخیص  را  زمـان 
امـروز هـم ممکـن اسـت ما دچـار آن شـویم، و 
آن چـه را کـه مهم اسـت، بـا چیـز کم اهمیّت تر 
اشـتباه کنیـم. بایـد وظیفـه اساسـی را کـه 
قـوام و حیـات جامعـه بـه آن اسـت، 

کرد. پیـدا 

اثر روضه سیدالشهدا روی جوان مست
یــک شــب کــه آیــت الل مرعشــی نجفــی در حــال رفتــن بــه جایــی بودند، 
جوانــی مســت جلــوی ایشــان را می گیــرد و می گویــد شــیخ برایــم روضــه 
بخــوان! آقــا بهانــه می آورنــد ولــی آخــر مجبــور می شــوند روضــه بخواننــد؛ 
می گفتنــد تــا گفتــم یــا اباعبــدالل، جــوان شــروع کــرد بــه گریــه کــردن بــه 

حدی که شانه هایش تکان می خورد و مرا هم تکان می داد...
دو ســه هفتــه از ایــن قضیــه گذشــته بــود در مســجد باالســر در محــراب 
نشســته بــودم دیــدم جوانــی آمــد و افتــاد دســت و پــای مــن، بــه حضــرت 

معصومــه  قســمم داد کــه او را ببخشــم، بعــد از معرفــی متوجه 
ــوده اســت. از آن  ــه همــان جــوان مســت ب شــدم ک
شــب بــه بعــد بــه کلــی دگرگــون شــده و توبــه 

کرده بود و به نماز جماعت می آمد.

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 13۹5/۰6/12

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
ــه  ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــن هفت ــد طــرح  مناســبتی ای ــد چن ــن بخــش مــی توانی • در ای
ــینی،  ــورای حس ــینی، عاش ــوعای حس ــات: تاس ــا موضوع ــترهایی ب ــای masjednama.ir پوس در تارنم
درگذشــت اســتاد »ســید کریــم امیــری فیروزکوهــی« شــاعر و ادیــب معاصــر،  آغــاز اســارت اهل بیــت 

امــام حســین قــرار گرفتــه اســت.

امام حسین؟ع؟ 
الگوی همیشه تاریخ

می دانـی »کارد بـه اسـتخوان« رسـیدن 
اسـت کـه در  یعنـی چـه؟ کم تـر کسـی 
چشـیده  را  احسـاس  ایـن  امـروز  ایـران 
باشـد. اما در فلسـطین و لبنـان و بحرین 
و سـوریه و افغانسـتنان سال هاسـت که 
خیلی هـا کارد به استخوان شـان رسـیده 

و فریادرسـی ندارنـد.
بـا ایـن حـال، مظلومـان تاریـخ- کـه 
تعدادشـان هـم کم نیسـت- شـیعه باشـند 
یا سـنی، یـک نعمـت دارنـد و آن الگویی 
اسـت به نـام اباعبدالل الحسـین ؛ یگانه 
مظلومـی کـه هـر کس بـه یـاد مصائب 
او می افتد، مشـکالت خـودش را از یاد 
می بـرد و از او می آمـوزد کـه در اوج 

معضـالت چـه بایـد بکند: 

إِنِّی تَوَكَّلُْت َعَل اللَِّه َربِّی َو َربِّكُْم ما ِمْن َدابٍَّة إِلَّ 

ُهَو آِخٌذ ِبناِصَیِتها إِنَّ َربِّی َعل  ِصاٍط ُمْسَتِقیٍم 

« کـه پـروردگار مـن و  مـن بـر »اللَّ
شماسـت، توکل کردم. هیـچ جنبنده ای 
نیسـت مگـر این کـه او بـر آن تسـلط 
دارد. چـرا کـه پـروردگار مـن بـر راه 

است. راسـت 
سـخن  ایـن  آری 
ماسـت  مـوالی 
در روز عاشورا...

در محضر اهل یبت؟مهع؟
حرف مظلوم در خطبه عاشورا

سوره مبارکه هود،
آیه 56 

براساس: سیره علما، آیت الل مرعشی نجفی

تصویری از سیاهپوش کردن مسجد، برنامه 
سخنرانی و مداحی، دسته عزاداری و نماز 

ظهر عاشورای مسجد یا هیئت تون بگیرید و 
@heyatebehtar_ir :به  کانال

بفرستید تا بقیه هم ببینند.

  مشکاة األنوار فی
 غرر األخبار، النص،

 ص: 183


