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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

حرف های یک دوست دوست داشتنی

صدای گریه نامحرم!

هیچ حادثه ای مانند حادثه تو نیست

هویت حسینی؛ هویت شهدای گمنام 

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

داشـتیم پیکـر شـهدامون رو بـا کشـته های بعثـی تبـادل می کردیم که ژنرال حسـن 
الـدوری رئیـس کمیتـه وفـات ارتش عـراق گفـت: »چند تا شـهید هم پیـدا کردیم 

کـه تحویلتـون می دیـم تا بـه فهرسـت تون اضافـه کنین.«

یکی از شهدایی که عراقی ها پیدا کرده بودند، پالک نداشت.

سـردار باقـرزاده پرسـید: »از کجـا می گیـد این شـهید ایرانیـه؟ اینکه 
هیـچ مدرکی برای شناسـایی نـداره!«

ژنـرال بعثـی گفـت: »با این شـهید یـک پارچـه قرمزرنگ پیدا 
کردیـم کـه روش نوشـته بـود »یـا حسـین شـهید« فهمیدیم 

ایرانیه...«

شادی روح شهدای گمنام صلوات

باوجـود جراحـات و زخم های بسـیاری که در بدن داشـتیم، توسـط نیروهای بعثی 
مـورد شـکنجه قـرار گرفتیـم. یکـی مثل مـن دسـتش تیرخورده بـود و دیگـری به 
دلیـل اصابـت ترکـش بـه ناحیـه سـر، چشـمش از کاسـه درآمده بـود، امـا دریغ از 
ذره ای رحـم و مـروت؛ حتـی وقتـی پزشـک را باالی سـر مـا آوردند، تـا فهمید ما 

اسـیر ایرانـی هسـتیم از همـان جلوی در برگشـت و مـا ماندیم...

داسـتان بـاال شـرح حـال یکی از اسـرای دفاع مقدس اسـت؛ اسـرایی کـه دردهای 
جسـمی و روحـی زیـادی را تحمل کردنـد، امـا آزاده ماندنـد و مانند حضرت 
زینب و امام سـجاد از خود سسـتی نشـان نداده، بلکه دشـمن را بی آبرو 

کردند و مایه افتخار اسـام و ایران شـدند. 
بـرای بزرگداشـت ایـن اسـرا و همچنیـن 
شـهدای گمنـام، یازدهـم محرم، مصـادف با 
اسـیری خاندان اهل بیـت ، روز تجلیل از 
اسـرا و مفقـودان در نظر گرفته شـده اسـت.
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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 

روز تجلیل از اسرا و مفقودین

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، سؤاالت مناسبتی/احکام عزاداری، سؤال 11. سایت

یازدهم محرم، آغاز اسارت اهل بیت امام حسین -  روز تجلیل از اسرا و مفقودان

 منبع: منبرک
راوی: محمد احمدیان

شهید گمنام

احکام
در هیئـت نشسـته اسـت کـه روضـه  سـنگین 

بلنـد.  گریه هـا  صـدای  و  می شـود 

در صورتی که شـنیدن صدای گریه نامحرم، 
اگر مفسده ای نداشـته باشد، اشکالی ندارد.

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

هفته 26   
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هفته   26
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
وقتی ماه محرم، ماه عشق و شور 
حسینی می رسد، خیلی ها به برکت 
مراسم امام حسین  تغییر می کنند، 
اما تا ماه محرم تمام می شود دوباره 
به کارهای غلط قبلی برمی گردند، 

درحالی که در راه امام حسین باید 
ثابت قدم ماند تا به معنای واقعی کلمه 
حسینی شویم. باید در راه امام حسین
 »قدم صدق« داشته باشیم. یکی از 
مصادیق این قدم صدق بیعت با امام 

زمان مان است. مصداق دیگرش 
دوری از محرمات و انجام

 واجبات است.

اللَُّهمَّ اْرزُْقِنی َشَفاَعَة الُْحَسْیِن یَْوَم 
الُْوُروِد، َو ثَبِّْت لِی َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك 

َمَع الُْحَسْیِن َو أَْصَحاِب الُْحَسْیِن

خدایا شفاعت حسین را در روز 
ورود )به قیامت( نصیبم کن و ثابت 

بدار قدم صدق مرا نزد خود به 
همراه حسین و یاران حسین.
فرازی از زیارت عاشورا، 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. 

صدای گریه نامحرم!

در این آشـفته بازار اقتصاد ایـران، رفتار 
و عملکرد دولـت و مجلس اصاًل قابل هضم 
نیسـت. ایـن رفتـار و عملکـرد شـبیه رفتـار 
افـراد منفعـل و مـات و مبهـوت اسـت کـه 
انتظـار رکب خوردن از حریف را نداشـته اند!

شـاید - تأکید می شـود شـاید - علت 
بی عملـی دولـت تـالش نفوذی ها و نشـانی 
دادن غلـط آن ها بـه دولت با هدف واداشـتن 
مـردم به پذیـرش مذاکرات مجـدد با حریف 
باشـد. ممکن اسـت برخی اطرافیان دولت 
بـا خـود این طـور محاسـبه کرده باشـند 
کـه اگـر دالر به 20 هـزار تومان یـا باالتر 
برسـد و تـورم و گرانی و فسـاد کمر مردم 
را بشـکند، نظام مجبور خواهد شـد تن به 

مذاکـره بدهد!

در مجلـس هـم خبرهـای خوبـی بـه 
گوش نمی رسـد. چـرا نمایندگان مـردم باید 
بـا طـرح »شـفافیت آراء«، »تأمیـن کاالهـای 
اساسـی« و از همـه مهم تـر »طـرح تشـدید 
مبـارزه بـا مفاسـد اقتصادی« مخالفـت کنند؟

مـــردم در 
این میـان، قربانی 

»بی تدبیری« مسـئوالن 
از  آن هـا  »ناامیـدی«  و 

درونـی  ظرفیت هـای 
هسـتند.

اقتصاد مقاومیت

می گفت امریکا لیزرهایی دارد که در صورت استفاده از آن ها در یک 
لحظه می تواند یک ساختمان را نابود کند، بدون اینکه کسی بفهمد از کجا 
خورده است! بعد هم استناد می کرد به اوضاع ۲۰ سال اخیر منطقه که امریکا 
به هیچ جا رحم نکرده، مثل عراق و افغانستان و بحرین. و در نهایت می خندید 
و می گفت: چه کسی به شما تضمین داده که به ایران حمله نکند، وقتی از هر 

لشکرکشی اش سود دوچندان برده است؟

اول  که  گفت  او  به  باید 
باید سود دوچندان را معنی کنی. 
و  عراق  خودشان  تحلیل گران 
افغانستان را باتاقی می دانستند 
که هر چه زودتر باید از آن فرار 
می کردند، و البته تا مقدار زیادی 
اگر این قدر قدرت  کردند. ثانیاً 
نمی کند؟  استفاده  چرا  دارد، 
امریکایی که ما می شناسیم، برای 

نابودی ما لحظه ای را هدر نمی دهد!

نکند قدرت ما بیشتر از آن 
خیال  مردم مان  که  است  چیزی 
البته این قدرت تا  می کنند؟ و 
وقتی است که توخالی نشویم! 

قدم ِصدقهویت حسینی؛ هویت شهدای گمنام 

»بی تدبیری« و »ناامیدی« در مسئوالن
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

آیا واقعًا جنگ نمی شود؟



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

روانشناس ها، خصوصاً کسانی که بیوگرافی می نویسند، کوشش می کنند 
برای روحیه ها یک کلید شخصیت پیدا کنند. می گویند شخصیت هرکس یک کلید 
معین دارد؛ اگر آن را پیدا کنید، سراسر زندگی او را می توانید توجیه کنید. البته به 
دست آوردن کلید شخصیت افراد خیلی مشکل است، خصوصاً شخصیت های 

خیلی بزرگ.

ادعای اینکه کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند علی یا حسین بن 
علی را به دست آورده ام، انصافاً ادعای گزافی است و من جرئت نمی کنم چنین 
سخنی بگویم، اما این قدر می توانم ادعا کنم که در حدودی که من حسین را 
شناخته و تاریخچه زندگی او را خوانده ام... می توانم این طور بگویم که از نظر من 

کلید شخصیت حسین حماسه است، شور است، 
است،  شدت  است،  است، صابت  عظمت 

ایستادگی است، حق پرستی. سخنانی که از 
حسین بن علی نقل شده نادر است، 

از  هست  که  مقداری  همان  ولی 
همین روح حکایت می کند.

«؛ یعنـی هیچ حادثـه ای مثـل حادثه تو و  »الیـوم کیومـک یـا اباعبداللَّ
مثـل روز تو نیسـت. چون عاشـورا یک واقعه اسـتثنایی بـود. لُّب و جوهر 
حادثه عاشـورا این اسـت کـه در دنیایـی که همه جـای آن را ظلمت 
و فسـاد و سـتم گرفتـه بـود، حسـین بن علی بـرای نجـات اسـام 
قیـام کـرد و در ایـن دنیـای بزرگ، هیچ کـس به او کمک نکـرد! حتی 
دوسـتان آن بزرگـوار، یعنـی کسـانی کـه هر یـک می توانسـتند جمعیتی را 
بـه ایـن میـدان و به مبـارزه با یزید بکشـانند، هرکـدام با عـذری، از میدان 
خـارج شـدند و گریختنـد! ابن عبـاس یک طـور؛ عبداللّ بن جعفـر یک طور؛ 
عبداللّ بن زبیـر یک طـور؛ بزرگان باقی مانـده از صحابه و تابعیـن یک طور... 
این، مظلومیت است. این مظلومیت، به معنای کـــوچکـــی و ذلــت 
، عظیم تریـن مبـارز و مجاهـد تاریخ اسـالم  نیســـت. امـام حســـین

و اسـت؛ چـون او در چنیـن میدانـی ایسـتاد و نترسـید 
مجاهدت کرد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1371/04/10(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

را  فرزندان شـان  خمینـی  امـام  می گوینـد 
بـرای نمـاز صبـح بیـدار نمی کردنـد، مگر 
اینکـه خـود بچه هـا درخواسـت می کردند. 
این طـوری بچـه می فهمـد که نمـاز خواندنش 
بـه خـودش مربـوط اسـت و از آن طـرف هم 
والدین باورشـان می شـود که نمازهای زورکی 
فرزنـدان  فایـده ای نـدارد کـه نـدارد! حتـی به 
مـا دسـتور داده انـد که اگر شـب دیر رسـیدیم 

خانـه، مزاحـم اهـل و عیال نشـویم:

یُكْرَُه لِلرَُّجِل إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفرِِه أَْن

 یَطْرَُق أَْهلَُه لَْیًل َحتَّى یُْصِبَح

امـام صادق : مکروه اسـت بـرای مرد 
که وقتی از سـفر برگشـت، شب

 بدون اطاع وارد منزل شود 
تا اینکه صبح بشود.      

داسـتان علمایی را که به همیـن خاطر تا صبح 
پشـت در مانده اند شنیده اید؟ شاید قرار نیست 
وقتـی زن و فرزند من آمادگـی ندارند، بی مهابا 
بـه سراغ شـان بـروم. بـا این اوصـاف، به نظر 
شـما اینکه والدین گوشـی بچه هایشـان را 

بررسـی می کنند چه حکمـی دارد؟

کاریکاتور این هفته:

رایزنی ترامپ 
برای کودتا در 
ونزوئال

آدم دوست داشتنی را گروهی خیلی دوست 
دارند و گروهی نه. هر چقدر خودت 
خوب باشی، خوب ها را بیشتر دوست 

خواهی داشت و هر چقدر بد باشی، متنفر 
خواهی شد. آن نامردانی که به پیامبر 

تهمت هذیان گویی می زدند، بهتر از هر 
کس دیگری می دانستند راست می گوید 
و دوست داشتنی تر از هر کسی است. 

برای همین، قرآن به سقوط ستاره ها قسم 
می خورد و می گوید:

ما َضلَّ صاِحُبكُْم َو ما َغوى ؛ 

َو ما یَْنِطُق َعِن الَْهوى 

یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی 
مانده و از سر هوس سخن نمی گوید.

راسـتی چرا به سقوط ستاره قسم 
می خـورد؟ چون سقوط ستاره یعنی وقوع 
قیامـت! یعنی پیامبر دارد به قیامت خبر 
می دهد و بدکاران برای اینکه از حرف 
سنگین او خودشان را خاص کنند، 

تهمـت گم راهی می زنند. در حالی که او 
هر چه می گوید وحی اسـت و آن را از 

خدای بزرگ گرفته است!

در محضر اهل یبت
حرف های یک دوست دوست داشتنی

منبع: کتاب رحمت واسعه، ص 17۲، به نقل از مرکز تنظیم 
و نشر آثار آیت الل بهجت

آیت الل محمدتقی بهجت فومنی

اهل محاسبه باشیم

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

هوای خانواده را داشته باش
خانواده مقاومتی ) 59 (

شهید مرتضی مطهری، کتاب حماسه 
حسینی، ج 1، ص 33-35

وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة 
, ج ۲۰ , ص 131

مـا بایـد اهل محاسـبه باشـیم، هرچند اهـل توبه نباشـیم و تدارک 
نکنیـم، خـودِ محاسـبه مطلـوب اسـت. اگـر بدانیـم فان روز حسـینی 
و فـان روز یزیـدی هسـتیم، بهتـر از ایـن اسـت کـه اصـًا ندانیـم 
یزیدی هسـتیم یا حسـینی. سـرانجام ممکن اسـت روزی به خود بیاییم 
و بخواهیـم تـدارک کنیـم. بـا توجـه  بـه عیوب خویـش و اصـالح آن ها، 
فرصـت رسـیدگی به حسـاب هـر روز خـود را نداریـم، چـه رسـد بـه 

مردم! حسـاب 

»أَفَْضـُل النـاِس َمـْن َشـَغَلتُْه َمعایبُـُه َعـْن ُعیـوِب النـاِس؛ برتریـن مردم 
کسـی اسـت کـه پرداختـن به عیـوب خـودش، او 

را از پرداختـن بـه عیـوب دیگران بـازدارد.« 1

بـه فکـر خـود باشـیم، خـود را اصـاح 
کنیـم. اگـر بـه خـود نرسـیدیم و خـود را 
را  دیگـران  نمی توانیـم  نکردیـم،  اصـاح 

اصـاح کنیـم.

  سوره نجم، آیه 1 تا 5

هیچ حادثه ای مانند حادثه تو نیست کلید شخصیت امام حسین

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: رحلـــت »عالمـــه ســـید مرتضـــی عســـکری«، 
ممنوعیـــت اســـتفاده از نهـــر فـــرات بـــرای امـــام حســـین و اصحابـــش 
از ســـوی عمربن ســـعد؛ موفقیـــت حضـــرت عبـــاس در آوردن آب، انجـــام 
ـــم صهیونیســـتی،  ـــن ســـران مصـــر و رژی ـــد« بی ـــح »كمـــپ دیوی مذاكـــرات صل
ــزی«  ــت تبریـ ــین بهجـ ــتاد »محمدحسـ ــر اسـ ــاعر معاصـ ــت شـ درگذشـ
ـــهریار،  ـــتاد ش ـــت اس ـــی و روز بزرگداش ـــعر و ادب فارس ـــهریار( - روز ش )ش

ــاز  ــینی، آغـ ــورای حسـ ــینی، عاشـ ــوعای حسـ تاسـ
اســـارت اهل بیـــت امـــام حســـین -روز تجلیـــل از 

ـــرفته. ـــودان قرارگـ ـــرا و مفق اس

 . 


