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آذرخش کربال
برای آشنایی بیشتر با واقعه عاشورا

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

وقتی جانت درآید...

سگ حسین!

یک تَِنه در مقابل جهانی از ظلمت

شستن دیگ ها

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

آقـا حامـد سـال ها تـو هیئـت فاطمیـه طالقانی تبریـز به عـزاداری مشـغول بود. 
وقتـی عاشـورا می شـد، بـرای هیئـت چهارهزارتـا نهـار می دادیـم که حامـد منتظر 
می شـد همـه کم کـم بـرن تـا کار شسـتن دیگ هـا رو شـروع کنه. بـا گریـه و حال 
عجیبـی شـروع بـه کار می کـرد. بهـش می گفتـن آقـا حامد شـما افسـری و همه 

می شناسـنتون بهتـره بقیه ایـن کارو انجـام بدن.

می گفـت: »اینجـا یه جایی هسـت که اگه سـردارم باشـی 
باید شکسـته شـوی تا بزرگ بشـی.«

آخـر  تـو  »شـفا  می گفـت:  همین طـور  و 
مجلسـه، آخر مجلسم شسـتن دیگ هاست 
و مـن از ایـن دیگ ها حاجتـم رو خواهم 

» گرفت.

در محـل کار نشسـته بـودم. ناگهـان دیـدم همکارم بـا تلفن دولتی، کارهای شـخصی 
خـود را انجـام می دهـد، آن هـم نه چند دقیقه، بلکه سـاعت ها مشـغول ایـن کار بود. 
عصبانی شـدم. می دانسـتم کاری که می کند اشـتباه اسـت و باید به او تذکر دهم اما...

داسـتان بـاال نمونـه ای از ایـن حقیقت تلخ اسـت کـه امر به معـروف و نهـی از منکر 
در جامعـه مـا کمرنـگ شـده، درحالی کـه جامعه اسـامی به سـان کشـتی می ماند که 
بـرای سـالم رسـیدن بـه مقصد نیاز بـه مراقبت همگانـی دارد. امر به معـروف و نهی 
از منکـر خیلـی مهـم اسـت؛ این قـدر مهم کـه سـایر واجبـات الهی بـا آن برپا 
می شـوند و امـام حسـین  جـان خـود را بـرای احیـای آن فـدا می کنـد؛ اما 

متأسـفانه ایـن واجب مهم الهی رو به فراموشـی 
اسـت. هفته اول محـرم، هفته احیـای امربه معروف 
و نهـی از منکـر اسـت، سـعی کنیم در ایـن هفته با 
تأسـی بـه اباعبداهلل  ، که جان خـود را فدای این 

واجـب الهی کـرد، آن را جدی تـر بگیریم.
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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 

واجب فراموش شده

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، سؤاالت مناسبتی/احکام عزاداری، سؤال 15. سایت

1 محرم، آغاز هفته احیای امربه معروف و نهی از منکر

 منبع: تارنمای ابر و باد

احکام
از بیـن این همـه تعابیر زیبا و نغـز برای عزاداری، سـراغ جلف ترین 
و سـخیف ترین آن هـا رفته اسـت؛ مثًا خودش را »سـگ حسـین« 

خطـاب می کند!

 بهتر اسـت شـأن عزاداری سید و ساالر شـهیدان، حضرت اباعبداهلل 
mالحسین را بیشتر حفظ کند. a s j e d n a m a . i r

هفته 25   
1 3 9 7 سال 

هفته   25
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

از حضرت رضا  روایت شده: »چون ماه 
محّرم فرامی رسید، کسی پدرم را خندان 

نمی دید و پیوسته تا روز دهم اندوه و حزن 
بر او غالب بود. چون روز عاشورا می شد، 

روز مصیبت و حزن و گریه ایشان بود.«

باالخره ماه حزن و اندوه اهل بیت ، ماه 
عاشقی و نوکری سرور و ساالر شهیدان 

فرارسید. شهرها رنگ و بوی عاشورایی به 
خود گرفته اند، مساجد و حسینیه ها سیاه پوش 
شده اند و مردم پیراهن سیاه به تن دارند و همه 
در تکاپوی مهیا کردن مجالس عزاداری هستند. 
خوب است به تبعیت از اهل بیت سعی 
کنیم در این ماه یا حداقل در دهه اول آن 
تمرین حزن داشته باشیم، کمتر بخندیم و 

نشان دهیم عزادار هستیم.
ِزیَُّه َو َجلَّْت َو َعظَُمِت الُْمصیَبُه  لََقْد َعظَُمِت الرَّ

ِبَک َعلَْینا َو َعىل َجمیعِ اَْهل ِاالِْسالِم

به راستی بزرگ شد سوگواری تو و گران و عظیم 
گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالم

مفاتیح الجنان

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. 

سگ حسین!

احتـکار معمـوالً در شـرایط تـورم باال 
رخ می دهـد. آن زمانی کـه قیمت ها لحظه به 
لحظـه باالتر می رود، تولیدکننده یا فروشـنده 
از عرضـه محصـول خـودداری می کنـد تـا 
کاالی خـود را در شـرایط بهتـری بـه فروش 
برسـاند. از آن طـرف مصرف کننـده نیـز بـا 
تـرس از این کـه هـر لحظـه ممکـن اسـت 
کاال گران تـر شـود، بیـش از حـّد نیـاز خـود 
از کاالی مـورد نظـر خریـداری کـرده و در 
خانه نگهـداری می کند. در ایـن میان، عده ای 
سـودجو تالش می کنند، هر چـه می توانند از 
کاالی کمیـاب خریداری کنند، بـه امید آن که 

در آینـده به قیمـت باالتری بفروشـند.

بـا کـم شـدن عرضـه محصـول و زیاد 
شـدن تقاضا، سـیر صعودی قیمت کاال شیب 
تندتـری بـه خود گرفته و معیشـت مـردم به 

می افتد. خطـر 

بـا  تکلیفشـان  کـه  سـودجویان 
خـدا معلـوم اسـت، امـا تولیدکننـدگان و 

مصرف کــنندگان 
اگــر  )مــردم( 
مؤمـن و منصف 

هسـتند، بایـد بـا 
سـیره  از  پیـروی 

اهل بیـت از احتـکار، 
حتــی به انــدازه کــم 

بپرهیزند، تـا اوضاع 
بدتـر نشـود.

اقتصاد مقاومیت

اگر موضع گیری های دولت در این ۵ سال را مرور کنیم، می بینیم بیشتر از 
اینکه غرب و شرق یا کم کاران در مملکت مورد هجمه و انتقاد دولت باشند، به 
متعهدان و دغدغه مندان انقالبی حمله شده است. اینجا بیش و کم تکه پرانی های 

رئیس جمهور به شخص رهبری هم خوب تداعی می شود.

حاال که همان  1۸ میلیون نفر سال ۹۲ و ۲۳ میلیون نفر 
سال ۹۶ نیز به منتقدان دولت تبدیل شده اند و غربی ها آرزوهای 
دولت مردان را نقش بر آب کرده اند، طبیعی است که رئیس جمهور 
و الباقی شان به دنبال وحدت باشند تا نظام نظم نایافته شان بیش از 

این از هم نپاشد.

اما عجیب اینکه بیشتر از آن ها، شخص 
وحدت  به  دعوت  که  است  انقاب  رهبر 
سؤال  که  می خواهد  تلویحاً  و  می کند 
او  استیضاح  به  رئیس جمهور  از 
کس  هر  انگار  نشود.  کشیده 
باشد،  داشته  انقالب  دغدغه 
دیگر افراد را کنار می گذارد 
و به هدف می اندیشد. پس تا 
وقتی احتمال اصالح دولت 
هست، باید او را کمک کرد 

و به فکر اختالف نبود.

محرم؛ ماه حزن و اندوه اهل بیتشستن دیگ ها

احتکار، بدترین راه حل
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

چرا رئیس جمهور استیضاح نشود؟



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

امربه معروف و نهی از منکر یگانه اصلی است که ضامن بقای اسالم 
است... اصًا اگر این اصل نباشد، اسامی نیست. رسیدگی کردن دائم به وضع 
مهندسین  دائمی  رسیدگی  و  بازرسی  بدون  کارخانه  یک  آیا  است.  مسلمین 
متخصص که ببینند چه وضعی دارد، قابل بقاست؟ اصًا آیا ممکن است یک 
سازمان همین طور به حال خود باشد، هیچ درباره اش فکر نکنیم و در عین حال 
به کار خود ادامه دهد؟ ابداً. جامعه هم چنین است... حسین بن علی در راه 
امر به معروف و نهی از منکر، یعنی در راه اساسی ترین اصلی که ضامن بقای 
اجتماع اسالمی است کشته شد؛ در راه آن اصلی که اگر نباشد، دنبالش متاشی 
شدن است، دنبالش تفرق است، دنبالش تفکیک و از میان رفتن و گندیدن پیکر 

اجتماع است. بله، این اصل این مقدار ارزش دارد.

امـام حسـین در این ماجرا، با یک لشـکر روبه رو نبـود؛ با جماعتی از 
انسـان ها، هرچند صـد برابر خودش، طرف نبود؛ امام حسـین با جهانی 
انحـراف و ظلمات روبـه رو بود. این مهم اسـت. با یک جهـان کج روی و 

ظلمـت و ظلم مواجه بـود، آن جهان 
هـم همه چیز داشـت. پـول، زر و 
زور، شـعر، کتـاب و محـدث و 
وحشـت انگیز  داشـت.  آخونـد 
حتـی   - معمولـی  آدم  تـن  بـود. 
مقابـل  در   - معمولـی  فـوق  آدم 
عظمـت پوشـالی آن دنیای ظلمت 
می لرزیـد. قـدم و دل امام حسـین

 در مقابـل ایـن دنیـا نلرزیـد؛ 
احسـاس ضعـف و تردیـد نکرد و 
یک تنـه وسـط میدان آمـد. عظمت 
قضیـه این اسـت کـه قیامِ هللَّ اسـت.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1375/09/24(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

حاضر نیستیم درباره دستورات جنسی با هم 
حرف بزنیم و اصا باور نمی کنیم که پیامبر 
به امیرالمؤمنین تک تک مسائل جنسی را 
آموزش داده باشد و نکات ظریفش را 
گوشزد کرده باشد. اینکه در هنگام رابطه 

جنسی با همسر، به اندام تناسلی نگاه نکنیم و 
حرف نزنیم و زیر آسمان ارتباط نگیریم1 ، از 

جمله این دستورات است.۳  

یکی دیگر از دستوراتی که البته در فرهنگ 
ما زیاد بها داده می شود، اذان و اقامه است که 

پیامبر به امیرالمؤمنین دستور می دهد:

ْن  ! إَِذا ُولَِد لََك ُغاَلٌم أَْو َجاِریٌَة َفأَذِّ یَا َعلِیُّ

ِفی أُُذنِِه الُْیْمَنى َو أَِقْم ِفی الُْیْسَى َفإِنَُّه اَل 
ْیطَاُن أَبَداً.3 یَُضُُّه الشَّ

ای علی! هنگامی که پسر یا دختری برای 
تو متولد شد، در گوش راستش اذان بگو و 
در گوش چپش اقامه بگو که این کار باعث 

می شود شیطان هیچ گاه به او ضرر نرساند.

کاریکاتور این هفته:

کودکان، قربانی 
بی تدبیری در 
بازار پوشک!

اصطاحی دارند قدیمی ها و آن اینکه 
می گویند: آن قدر فان کار را بکن تا سرت 
بخورد به سنگ لحد! یعنی تو که حرف 

حساب نمی فهمی و مثاًل هر چه می گوییم 
سیگار ضرر دارد، باز هم می کشی، آن قدر 
بکش تا بمیری. این حرفی است که خدا به 
پیامبرش می گوید تو هم به مردم بگو، با این 
تفاوت که این  مثال ها با مرگ تمام می شود و 
آنچه پیامبر می گوید، تازه مرگ ابتدایش است.

پیامبر از قیامت می گوید و مردم تحویل 
نمی گیرند. برای همین جواب آخر خدا به 

پیامبر این است: 

َفَذرُْهْم َحتَّى یاُلُقوا یَْوَمُهُم الَّذی

 فیِه یُْصَعُقوَن 

]ای پیامبر، اینک که حقانیت تو را می بینند 
ولی نمی پذیرند[، آنان را واگذار تا آن 

روزشان را که در آن جانشان را می ستانند، 
دیدار کنند.

آن روز، چه روزی است؟ قرآن توضیح 
می دهد: روزی که چاره اندیشی آنان سودی 

به حالشان ندارد و از سوی هیچ کس
 یاری نمی شوند...

در محضر اهل یبت
وقتی جانت درآید...

منبع: خبرگزاری فارس
آیت اهلل سید محمود طالقانی، 

اولین امام جمعه تهران

از توپ و تانک رژیم نترسیدم، از شما بترسم؟!

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

بچه دار شدن امیرالمؤمنین
خانواده مقاومتی ) 58 (

شهید مرتضی مطهری، کتاب حماسه 
حسینی، ج 1، ص ۲۲0

1(وسائل الشیعة، ج ۲0، ص: 1۲۲
۲(وسائل الشیعة، ج ۲0، ص: 1۲۳
۳(وسائل الشیعة، ج ۲0، ص: 1۳1

مهـدی طالقانـی فرزنـد آیت اهلل طالقانـی در خاطره ای نقـل می کند: تقی  
شـهرام )یکـی از رهبـران سـازمان مجاهدیـن خلـق( با پدر جلسـه مخفی 
می گـذارد، مسـئله انشـعاب سـازمان را بیـان می کنـد. بعد پـدر را تهدید 

می کنـد اگر دسـت از حمایـت  از سـازمان برداری می کشـیمت.

»از  می دهـد:  جـواب  طالقانـی  آیـت اهلل 
تـوپ و تانک هـای رژیـم نترسـیدم از 

بترسـم؟!« شما 

  سوره طور، آیه 45

یک َتِنه در مقابل جهانی از ظلمت اصلی که ضامن بقای اسالم است

ــه را مشــاهده  ــن هفت ــرح  مناســبتی ای ــد ط ــد چن ــن بخــش می توانی • در ای
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب کنی

ـــردم در  ـــه م ـــتار بی رحمان ـــیاه و كش ـــه س ـــوع جمع ـــوع: وق ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــد  ـــنده متعه ـــت نویس ـــاهی، درگذش ـــوران شاهنش ـــط مأم ـــران توس ـــه ته ـــدان ژال می
ـــید  ـــت اهلل س ـــارز »آی ـــد مب ـــم مجاه ـــت عال ـــد«، درگذش ـــال آل احم ـــید ج »س
ـــت اهلل  ـــد آی ـــم مجاه ـــهادت عال ـــران، ش ـــه ته ـــن امام جمع ـــي« اولی ـــود طالقان محم
ـــتا  ـــهادت ماموس ـــز، ش ـــراب، در تبری ـــهید مح ـــن ش ـــی« دومی ـــداهلّل مدن »سیداس
ـــینما، ورود  ـــی، روز س ـــان افراط ـــت وهابی ـــه دس ـــتان ب ـــی« در كردس ـــان عل »بره

ـــین  ـــداهلل الحس كاروان اباعب
به سـرزمین كـربا قرارگـرفته

 اسـت. 


