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• قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم:
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پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
برای شهادت حسین علیه السالم ،حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است
که هرگز رسد و خاموش منی شود .جامع احادیث الشیعه ،ج  ،12ص 556.
یادداشت

قرائت معنامحور؛ یک گام به جلو

بیایید شورش را دربیاوریم!
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هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

سیاهیهایدوستداشتنی

سـینام بـا همـه رنـگ و لعـاب و صـدا و نـور
و موسـیقیاش آن قدرهـا کـه خیـال میکردنـد،
دوستداشـتنی نیسـت .شـاهدش هـم ایـن کـه حـارض
نیسـتیم از کارمان بزنیم و به سـینام برویم و این یعنی
سـینام بـه درد زمـان بیـکاری میخـورد! تـازه در سـینام
بـرای ایـن که بتوانند همه توجهمـان را جلب کنند ،باید
چراغهـا خامـوش شـوند تا فیلم بتوانـد مـا را در اختیار
خـودش بگیـرد .بـه خاطر همین هم باید گفـت که این
تاریکـی دوستداشـتنی نیسـت.
امـا یـک تاریکـی دیگـری هـم هسـت کـه هـم
دوستداشـتنی اسـت و هـم جلوهگریهـای بیمـزه
سـینام را نـدارد .اصلا در این تاریکی رنـگ و نور و صدا
و موسـیقی را کنـار میگذارنـد و حتـی در و دیوارهـا و

لباسهـا را هـم سـیاهپوش میکننـد تا هیچ چیـز نتواند
توجههـا را جلـب کنـد .بایـد قبـول کنیـم که ایـن ،یک
اتفـاق سـاده نیسـت ،چیـز عجیبـی اسـت ،چیـزی از
جنس معجـزه...
خیمــه اباعبداللــه اگرچــه مشــکی اســت و مشــکی
رنــگ ماتــم و انــدوه و عزاســت ،امــا آمیختــهای از
جــادوی عشــق دارد کــه آن را دوستداشــتنی میکنــد.
آن قــدر دوستداشــتنی اســت کــه آمدنــش را انتظــار
میکشــیم و از رفتنــش هراســناکیم و ایــن طبیعــت
عشــق اســت کــه عاشــق بـرای دیــدن معشــوق لحظهشــاری میکنــد
و تصــور ف ـراق ،بــر وجــودش تــرس میافکنــد .مــا ایــن ســیاهیها را
دوســت داریــم و برایــش از مهمتریــن کارهایــان میزنیــم .رنــگ و
لعــاب و نــور و موســیقی ســینام ،ارزانــی کســانی کــه میخواهنــد مــا
را از معشــوقمان جــدا کننــد؛ زی ـرا مــا خیمــه اربــاب را بــه دو دنیــا
منیدهیــم!

وقتی بحث بر رس عشـق و عاشـقی شـد ،دیگر کسـی
منیتوانـد مانع عشـاق شـود .اگـر تا به حال میترسـیدیم
کـه از طرفـی مسـاجد و حسـینیهها و سـنگرهایامن را از
دسـت بدهیـم و از طـرف دیگـر کـودک و جـوان و دخرت
و پرسمـان بـه بیراهه برونـد ،حاال دیگر خیالمـان راحت
اسـت که به معجزه عشـق دسـت یافتهایم و دیگر کسی
منیتوانـد رسمایههایمان را از بیـن ببرد .تـازه خیلـی هم
ادعـا داریـم کـه بـا جلوهگـری و رنـگ و خنـده و خـط و
خـال ،کسـی را جـذب نکردهایـم بلکـه بـا اشـک و آه و
سـیاهی ،یـارانِ اربـاب را گـرد هـم آوردهایم .بـرای همین
اسـت کـه همهسـاله سـیاهیها و عشـقها و عاشـقها
بیشتر میشـوند و سـنگرها و سنگرسـازان قـدرت پیـدا
میکننـد .البتـه تلاش دشـمن را هم میبینیم کـه چگونه
البته تالش دشمن را هم میبینیم که
چگونه میخواهد به جنگ «معجزه
عشق حسین» برود ولی مطمئنیم که
نتیجه به سود ما خواهد بود اگر محرم
و صفر را درست زنده نگه داریم.
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خیمه اباعبداهلل اگرچه مشکی
است و مشکی رنگ ماتم و
اندوه و عزاست ،اما آمیختهای
از جادوی عشق دارد که آن را
دوستداشتنی میکند.
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در رثای شور حسینی
بارها این جمله را شنیدهایم :عزاداری هم شور
میخواهد و هم شعور .اما این جمله معموال به نفع
شعور و به رضر شور متام میشود .بله قطعا هر چه
فهم ما از پیام اباعبدالله –علیه السالم -و نهضت او
باالتر رود اشکامن با ارزشتر خواهد بود .اما حسین
–علیه السالم -شعار شیعه است و باید فریاد زده
شود .اصال هر آنکه شعورش بیش ،شورش بیشرت! اصال
همینها باید شورش را دربیاورند!
امئه اطهار –علیهم السالم -در ماندگاری پیام عاشورا
تالش زیادی را به کار بستهاند .چه روایتهایی که در
مدح مادحین اباعبدالله-علیه السالم -وارد نشده و
چه ثوابهایی که برای عزادار او نوشته نشده .زیارت
اربعین هم که از نشانههای مؤمن است .ذلِكَ َو َمن
ُوب (حج)32/
ُي َعظّ ْم شَ َعائِ َر اللّ ِه َفإِنّ َها ِمن تَ ْق َوى الْ ُقل ِ
اصال قضیه تعظیم شعائر حسینی به قبل از شهادت
اباعبدالله-علیه السالم -برمیگردد .چهارده معصوم
–علیهم السالم -همگی بر ماتم حسین-علیه السالم-
گریه کردهاند .از پیامرب –صلی الله علیه و آله و سلم-
گرفته که بارها هنگام دیدن نوه دخرتیشان بلند بلند
گریه کردند و به اصحاب خرب شهادت نوه عزیزشان را
دادند .تا امام زمان-عجل الله تعالی فرجه الرشیف -که
با شعار یالثارات الحسین قیام خواهند کرد.
پیام عاشورا با گذشت صدها سال همچنان میان
شیعیان و غیرشیعیان در حال بازتولید است .هیئات،
دستههای عزا ،منربها و ...هر ساله این پیام را بازنرش
میکنند .اما اینها همه کم است.
پس بیایید شورش را دربیاوریم! پوشیدن لباس عزا
کم است .باید خانه را سیاهپوش کنیم .دسته عزا راه
بیاندازیم .گریه کردن کم است .باید داد زد .باید حسین
–علیه السالم -را فریاد کرد .همه باید بدانند حسین
–علیه السالم -کیست و برای چه کشته شده است؟ اگر
همه ندانند پس چطور مهدی فاطمه –عجل الله تعالی
فرجه الرشیف -شعار کسی را دهد که در عامل هنوز
ناشناخته است؟ همه باید بدانند ،همه!
«سید الشهدا را این گریه ها حفظ کرده است
مکتبش را ،این مصیبت ها و داد و قالها حفظ کرده،
این سینه زنی ها و این دستجات  ...اینها حفظ کرده...
هیاهو می خواهد ،هر مکتبی هیاهو میخواهد،
باید پایش سینه بزنند ،هر مکتبی تا پایش سینهزن
نباشد ،تا پایش گریهکن نباشد ،تا پایش توی رس و
سینه زدن نباشد حفظ منیشود  ...این گریهها زنده
نگه داشته مکتب سید الشهدا را ،این ذکر مصیبتها
زنده نگه داشته مکتب سید الشهدا را .ما باید برای
یک شهیدی که از دستامن میرود علم (پرچم) به
پا کنیم ،نوحهخوانی کنیم ،گریه کنیم ،فریاد کنیم»
(صحیفه نور ج )71-69 /8
زیـاد برایتـان اتفاق افتاده کـه وقتی در مقابل
تلویزیـون قـرار میگیریـد ،مـدام با کنترل از راه
دور ،از ایـن شـبکه بـه آن شـبکه ،کانالهـای
تلویزیونـی را تغییـر میدهیـد .البته کسـانی که
از ماهـواره اسـتفاده میکننـد کـه دیگـر هیـچ!،
از دایـرهای بسـیار بسـیار وسـیع بـرای انتخـاب
برخوردارنـد .ایـن انتخابهـا میتوانـد هـر
برنامـهای منطبـق بـا عالیـق و توجـه مخاطبـان
باشـد ،از برنامههـای آموزشـی و مذهبـی و
دینـی گرفتـه تـا موزیـک ویدئوهـا و ترانههـای
خواننـدگان ایـن ور آب! و آن ورآب! و حتـی
رسیالهـای فارسـی وان و یـا شـبکه مـن و تـو!!.
در کنـار ایـن جریـان ،فضـای جدیـد ایجاد شـده
توسـط رسـانهها ،حتی پیامکهـای تلفن همراه،
شما و مـا را روزانـه و هـر لحظـه در معـرض
پیامهایـی قـرار میدهد کـه همه اینهـا زندگی
و روابـط اجتامعـی و فـردی را تغییـر میدهـد.
متامـی ایـن پیامهـا میتوانـد وجـی مثبـت و

قرآن

SangareMahalle.ir

میخواهـد بـه جنگ «معجزه عشـق حسـین» بـرود ولی
مطمئنیـم کـه نتیجه به سـود مـا خواهد بود اگـر محرم و
صفـر را درسـت زنـده نگـه داریـم .زیـرا میدانیـم که این
محـرم و صفـر اسـت که اسلام را زنده نگه داشـته اسـت.
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اصلا حسـین دوستداشـتنی اسـت ،چون که بـا گریه
جـذب میکنـد؛ چـون کـه بـا سـیاهی دعـوت میکنـد و
ش زندگی میبخشـد.
چـون کـه بـا روضـها 
اصال حسین دوستداشتنی است ،چون که برای ما خیلی
زحمت کشیده است ،چون که برای هدایت ما از همه چیزش گذشته است
و چون که عزیزترینهایش را برای ما فدا کرده است.
اصــا حســین دوستداشــتنی اســت ،نــه فقــط بــه خاطــر جــذب و
دعــوت کردنــش ،و نــه بــه خاطــر زندگیبخشبودنــش ،و نــه بــه خاطــر
هدایتکردنــش ،حســین دوستداشــتنی اســت فقــط بــه خاطــر ایــن
کــه حســین اســت...

ُمحرم؛رسانهیاصلاحگرِجامعهیما

سـازنده داشـته باشـد و یـا در جهـت عکـس بـه
صورتـی مخـرب بـر ما عمـل کننـد ،ایـن در حالی
اسـت کـه در جهـان کنونـی و در کشـوری کـه
داعیـه پیشروی در اخلاق اسلامی را داراسـت و
انقالبـی دینـی و اسلامی را در قـرن بیسـتم رقـم
زده اسـت ،هنوز رسـانههای آن خالف این موضع
را دنبـال میکننـد و حتـی بـه صـورت ناخـودآگاه
اثـرات مخربـی را بـر جامعـه میگذارنـد .امـا چه
چیـز باعـث شـده اسـت تـا جامعـهای کـه تحـت
تاثیـر تکـرار پیامهـا و اخبـار نامطلـوب و حتـی
ناهنجاریهـای اخالقـی و اجتامعـی قـرار گرفتـه،
در جهتـی مناسـب بـه پیـش بـرود و در مقابـل
حـوادث و فتنـه هـای زمـان مقاوم باشـد؟ به نظر

مـن و بسـیاری ،عاملی وجـو دارد کـه از آن تعبیر
بـه بیمـه کننده جامعـه در برابر متامـی رویدادها
و وقایـع روزگار شـده اسـت و آن چیـزی نیسـت
جـز ماههایـی کـه مذهـب شـیعه و اسلام را در
این کشـور و جامعه به مسـیری صحیح در زندگی
رهنمون شـده اسـت.
ایـن مـاه هـا به طور ویـژه ماه محـرم و صفر
هسـتند که شـیعه در طـول تاریـخ ،آن را موجب
بازسـازی حرکـت روبـه رشـد خـود میدانـد.
محرمـی کـه بـا شـکلگیری دسـتهجات سـینه
زنـی ،زنجیـر زنـی ،حمـل علـم ،عالمـت ،برگزاری
تعزیـه و سـایر مناسـک محلی و بومـی یک پیام
را دنبـال میکنـد و آن عاشـورا و اهـل بیـت(ع)
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اسـت .مـاه محـرم ،ماهـی اسـت کـه همـه مـا
چـه بخواهیـم و نخواهیـم ،مقداری بـه خودمان
میآییـم .قـدری بیشتر بـه اهـداف قیام عاشـورا
و اصـل و شـعارهای اسلامی و مکتـب اهـل
بیـت(ع) میاندیشـیم .تحلیلهایمان از وقایـع
سیاسـی و اجتامعـی روز تغییـر میکنـد ،کانـال
هـای تلویزیونـی و حتـی برنامههـای ماهـواره
را حداقـل چنـد روزی از صفحـه دغدغههـای
رسگرمـی روزمرهمـان بـه کنـار میگذاریـم.
نذریهـای مـردم ،عزاداریهـا و هیئتهـا
محفـل هـای تجمـع مـا میشـوند .قـدری بـه
خودمـان توجـه میکنیـم .جوانان را در مسـاجد
بیشتر میبینیـم .اینگونـه اسـت کـه متوجـه
میشـویم که این رسـانه اثرگذاری بسـیار بیشتر
از متامـی ماهوارههـا و فناوریهـای ارتباطـی و
اطالعاتـی دنیـا بر روی ما دارد .آری ،نشـانه های
پیرامـون مـا میگوید ،این محرم رسـانه اصالحگ ِر
جامعـهی مـا اسـت کـه میآیـد.

آدم خجالــت میکشــد وقتــی کــه قــرآن را بــا چیــز
ب هــای
دیگــری مقایســه میکنــد؛ چــه آن چیــز کتــا 
دیگــر مثــل دیــوان حافــظ و ســعدی و حتــی کتــب
پیامـران پیشــین باشــد ،چــه معجزاتــی ماننــد شــر
صالــح و عصــای موســی و کشــتی نــوح .اصــا قــرآن
کجــا و آنهــا کجــا؟ ولــی چــه کنیــم کــه آن قــدر از
ایــن بحــر عمیــق و د ّر عتیــق دور افتادهایــم کــه تــا
ایــن مقایســهها را نشــنویم ،بــه خــود منیآییــم و
قــد میبرمنیداریــم.
خــدا را شــکر یادداشــت شــاره قبــل -اگرچــه از
جنــس همیــن مقایســههای ســطح پاییــن بــود-
تلنگــری شــد تــا خودمــان را جمــع و جــور کنیــم
و بــرای توجــه بیشــر بــه قــرآن تکانــی بخوریــم.
البتــه همراهــی مســجد و مســجدیها قطعــا از
هــر نوشــتهای مهمتــر اســت .چــه چیــزی لــذت
بخشتــر اســت از قــرآن خوانــدن در ســنگر مســجد
و در کنــار همســنگریها؟
در کنــار همــه ایــن انگیزشهــا و گرایشهــا ،وقتــی
میخواهیــم بــه خورشــید قــرآن نردیــک شــویم،
میبینیــم کــه راههــای مرســوم ،جــز بــه روخوانــی
و روانخوانــی و تجویــد ختــم منیشــود و جــز
پوســتهای از ایــن میــوه شــیرین در کاممــان منـیرود.
ســختتر از همــه روایــت امیــر املؤمنیــن اســت کــه
مــو را بــه تــن انســان ســیخ میکنــد« :آگاه باشــید!
قرائتــی کــه تدبــر نداشــته باشــد ،هیــچ خیــری
نــدارد 1».پــس ایــن همــه خواندیــم و نفهمیدیــم
چــه شــد؟
ایــن جاســت کــه دیگــر منیتــوان آرام نشســت و از
گذشــته خــود چشــم پوشــی کــرد .ایــن جاســت کــه
دیگــر بایــد کاری کــرد و تغییــری در رونــد ارتبــاط بــا
قــرآن ایجــاد منــود .ایــن جاســت کــه دیگــر بایــد بــه
محتــوا و مفاهیــم قــرآن پرداخــت و ایــن جاســت که
«قرائــت معنامحــور» معنــی پیــدا میکنــد.
خوشــا آنــان کــه در مســاجد خــود هــر روز و هــر
شــب مقــداری قــرآن میخواننــد و عــاوه بــر
قرائــت ،بــه معانــی آن هــم توجــه میکننــد .ایــن
رشوع خــوب یعنــی مــا میخواهیــم بدانیــم «تدبــر
در قــرآن یعنــی چــه» و ب ـرای رســیدن بــه آن چــه
بایــد بکنیــم؟ بــه همیــن خاطــر انشــاءالله هفتــه
آینــده متنــی بــا ایــن عنــوان را خواهیــم دیــد« :تدبر
در قــرآن یعنــی چــه؟»
ــــــــــــــــــــ
ـس ِفیهــا تَ َدبُّـ ٌر» (اصــول
« .1أال ال َخ ْی ـ َر ِفــی ِقرائَـ ٍة لَ ْیـ َ
کافــی ،ج ،1ص)36

بـه همـت یکـی از جوانـان خ ّیـر مسـجدی،
سـنگر محله صاحب یک سـامانه پیامکی شـد!
ضمـن تشـکر از ایشـان ،از ایـن بـه بعـد
میتوانیـد بـا اسـتفاده از ایـن شماره بـا ما در
ارتبـاط باشـید:

1000 150 160 170

لطفا برای شناسایی
محله ،قبل از منت پیامک
عدد  5را وارد کنید.

مصاحبه
سنگرمحله  :حـاج آقـا این کـه میگویند
«مسجد سـنگر اسـت» یعنی چه؟

همهاش به برکت «شهدا» است...
گفتگوی صمیمانه سنگر محله با حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر حسینی
امام جماعت مسجد فائق

سـنگر پناهگاهـی اسـت که جـان پناهنـدگان
را از تیرهـای دشـمن حفـظ میکنـد .از پشـت
ایـن سـنگر میتواننـد دشـمن را رصـد کننـد،
فعالیتهـای آن را ببینـد و فعالیـت مناسـب را
انتخاب کنند .مسـجد پناهگاه از شـیاطین جن و
انس اسـت .منازی که در مسـجد اسـت ،شـیاطین
را دور میکنـد .در حدیـث داریـم کـه شـیطان
پیوسـته از مومنیـن بیمنـاک اسـت و تـا موقعـی
کـه مومـن بـه منازهـای پنجگانـه خـود اهتمام
مـیورزد ،وسوسـه و آشـوب منیکنـد.

سنگرمحله  :چـه طـور میشـود یـک
مسـجد نسـبت بـه مسـجد دیگر بیشـتر
سـنگر باشـد؟

سنگر بودن بر اساس ذکر خدا معنا پیدا میکند.
هر چه یاد خدا بیشرت باشد ،سنگر بودن معنای
برتری پیدا میکند .خداوند میفرماید :ان بیوتی
فی االرض مساجد .یعنی مساجد خانههای من در
زمین هستند .خوشا به حال بندهای که در خانه
خود وضو بگیرد و طاهر شود ،سپس به مسجد در
آید و مرا زیارت کند.

سنگرمحله  :حـاج آقـا به سـنگر خـود از
 20چـه نمـرهای میدهیـد؟

منفـی دویسـت! مـا بایـد خـود را بـا مسـجد

درقابصتویر

مهسنگر

بلـه میگوینـد .بـه یکـی گفتنـد فلان امـام
جامعـت مسـتحبات را در منـاز منیگویـد ،گفـت
اگـر میخواهیـد مـن واجبـات را هـم منیگویـم!

سنگرمحله  :سـخنرانی بیـن دو نماز چه؟
آیا انتقاد درسـت اسـت؟

در مســجد بایــد فضــای تعلیــم و تربیــت
باشــد .بایــد مــردم را عــادت بدهیــم کــه
بــه احادیــث گــوش دهنــد .یکــی از بهرتیــن
زمانهایــی کــه شــیطان از مــا دور اســت،
همیــن بیــن دو منــاز اســت .البتــه بایــد کوتــاه
باشــد تــا حوصلــه مــردم رس نــرود.

سنگرمحله  :حـاج آقا مسـجد شـما چهار
شـهید دارد .چه احساسـی دارید؟

مــا بــه برکــت شــهدا مســجد را ســاختیم ،االن
اگـر قوتـی باشـد در منـاز مومنیـن اسـت کـه هــم شــهدا هســتند کــه مــردم را بــه خــود و بــه
رسـولالله بسـنجیم و فاصلههـا را جبران کنیـم.
نورانیــت مســجد دعــوت میکننــد .همــهاش
فاصلـه مـا خیلـی زیـاد اسـت.
موجـب نورانیـت مسـجد میشـود.
بــه برکــت «شــهدا» اســت.
سنگرمحله  :به نظر خودتان ،مهمترین
سنگرمحله  :شـما دلتـان میخواهـد که
سنگرمحله  :در پایـان ،چـه توصیـهای
مـردم و مخصوصـا جوانـان انتقاد خـود را
ضعف مسجدتان چیست؟
بـرای «سـنگر محلـه» داریـد؟
ارتبـاط مومنیـن .هـر چـه ایـن ارتبـاط بیشتر چگونه بـه شـما بگویند؟
ایــن کــه غیــر از مصاحبــه ،تحقیقــات میدانی
بـه صورت شـفاهی و کتبی بیـان میکنند .اگر
باشـد منـره بیشتر میشـود .مومنیـن علاوه بـر
اقامـه منـاز ،بایـد از یکدیگـر کارگشـایی کننـد و تشـخیص دهیـم درسـت اسـت ،اصلاح میکنیم .از مومنیــن داشــته باشــید .تکتــک و جمعــی
بــا مومنیــن صحبــت کنیــد و نظــرات آنــان و
همدیگـر را در زندگـی دنیـا و آخرت یـاری منایند .مثلا بگویند هوای مسـجد گرم اسـت...
کمکهایشــان را بــه مســجد منعکــس مناییــد.
سنگرمحله  :نه حاج آقا! انتقاد از خودتان؛
سنگرمحله  :و نقطه قوت مسـجدتان
مثل آرام خواندن نماز؟
را در چـه میدانید؟
مصاحبه هفته آینده انشاءالله:
حجتاالسالمناسخیان
امام جامعت مسجد املهدی (عج)

پرکردن این قسمت نرشیه به عهده شامست! عکسهای مسجدتون رو به  sangar.shohada@chmail.irبفرستید.

تصاویری که از سنگرهای محله به دست ما رسید:
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نرتکی!

اگه گفتی؟!
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حسین(علیهال ی مسجد امام
سالم)

ایـن سـتون بـه رایانامههـا و پیامکهای شما تعلق
دارد؛ یعنـی به خود شما تعلـق دارد!
انتقادهـا ،پیشـنهادها ،ایدههـا ،جملات و خالصـه
هرچیـزی کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد را بـرای
مـا ارسـال کنیـد تـا همینجـا و در همیـن سـتون
منتشرش کنیـم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
این هفته هیچ پیامکی برای ما نفرستادید!

نظرسنجی

هرهفته در این بخش منتظر یک نظرسنجی باشید.
سوال این هفته:
به نظر شام کدام بخش هیئت تاثیرگذارتر است؟
 .1سخرنانی  .2روضه
 .3سینهزنی  .4دست ه عزاداری

سامانه پیامکی1000150160170 :
احکام

در دلت نیت کن!

همـه خبردار میشـوند کـه آقـا دارد چـه منـازی
میخوانـد« :سـه رکعـت مناز مغـرب میخوانـم قربتا
الـی ا .»...بـرای نیـت کردن نیازی نیسـت زبامنان کاری
کنـد .کار دل اسـت!
(ر.ک توضیح املسائل امام ،مسئله )943

مناسبت ها
• پنجشنبه  23آبان 10/محرم
 oعاشورای حسینی و شهادت «امام حسین»(ع) و
یاران وفادارش در کربال (61ق )
• شنبه  25آبان 12/محرم
 oدرگذشت «ستارخان» مبارز آزادی خوا ِه نهضت
مرشوطه ،معروف به «رسدارملی» (1293ش)
• یکشنبه  26آبان 13/محرم
 oشهادت رسلشگر پاسدار «مهدی زینال ّدین»
فرمانده لشكر  17علیبن اب یطالب(ع) (1363ش)

این کشته فتاده به هامون حسین توست...

همین كه زنان حرم نگاهشان به اسب ىب صاحب
افتاد و دیدند كه با رشمندگى و رسافكندگى ،و با
زین كج و واژگون بسوى خیمهها می آمد ،با موى
پریشان و روى گشوده مویه كنان و بر رس و سینه
زنان از خیام حرم بیرون دویدند و به سوى قتلگاه
روى آوردند .خرجن من الخدور ،ناشات الشعور،
عىل الخدود الطامت ،و للوجوه سافرات ،و بالعویل
داعیات ،و بعد العز مذلالت ،و اىل مرصع الحسین،
مبادرات.
ام كلثوم شیوه كنان ناله مىزد و مىگفت :وا
محمدآه ،وا ابتآه ،وا سیداه ،وا جعفرآه ،وا حمزتآه،
هذا حسین بالعمر رصیح بكربالء ...این حسین
است كه در آفتاب سوزان روى زمین افتاده است.

دوهفته نامه تربیتی ،مسجدی | پیش شامره دوم | نیمه دوم آبان1392
بهکوششکانونتربیتومسجدمرکزمطالعاتراهربدی
تربیت اسالمی و حوزه 299حاج احمد متوسلیان

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه پیدیاف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :

sangar.shohada@chmail.ir

