
یاررهمبان
که خواستند به پیروی از مادر  هفتاد و دو روایت از آنان 

گمنام بمانند. سادات 

گمنام شهید 

یداالثـری کـه مزارشـان بـه وسـعت جهان اسـت. ایـن مجموعه شـامل خاطراتی  سـرداران شـهید و جاو
ی  کردنـد تـا مشـعلی باشـند فـرا رو کـه پـس از سـال ها رجعـت  ک اسـت. آن هـا  کوتـاه از پیکرهـای بی¬پـا

کراماتـی اسـت از شـهدای گمنام. آینـدگان. ایـن مجموعـه، خاطـرات و 

نام کتاب : شهید گمنام
نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

ناشر: امینان  _  تعداد صفحات : 207
قیمت  :  5000 تومان

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره می خوانید:

شهیدی از یاران مسجدنما

چرا می گویند شهدا زنده اند؟ 

ذره ذره حجاب را ممنوع کرد

اسالم ناب یا ناباب! 

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

               شهیدی از یاران مسجدنما
آمد و گفت: این قدر در مطالب مسـجدنما نگویید مدافع حرم، خیلی ها این حرم ها را نمی شناسـند، همه 

که شـیعه نیسـتند و با ادبیات ایرانی ها آشنایی ندارند.
گفتیم: پس چه کنیم؟ به این اسم مشهور شده اند.

و  پیامبـر  آرمـان  اسـامی  انقـاب  اسـامی.  انقـاب  شـهید  بگوییـد  گفـت: 
اهل بیت بود و امام حسـین علیه السـام هم برای انقاب اسـامی به کربا رفت.

انقـاب اسـامی، مـردم فکـر می کننـد منظـور  خـب وقتـی می گویـی  گفتیـم: 
بـاز مشـکل همـان اسـت. ایـران اسـامی اسـت.  انقـاب سـال 57 

گرفتیـم از ایـن بـه بعـد بنویسـیم »مدافـع حریـم  چیـزی نگفـت. مـا هـم تصمیـم 
اهل بیت«. ولی هنوز نگران بود. خیال کردم خیلی در موضوع وحدت افراطی شده و 
از موضوع سوریه و جنگ آن جا خوشش نمی آید، برای همین هم دارد بهانه می آورد.

شاید یکی دو ماه نگذشته بود که خبر شهادتش را از سوریه آوردند.
 اولیـن شـهید مسـجدنما کـه زیـر نامـش نوشـته اند: مدافـع حریـم انقـاب اسـامی؛ 

حـاج حمیدرضـا اسـداللهی.

            ذره ذره حجاب را ممنوع کرد
کشف حجاب توسط رضاخان پهلوی[ ]17 دی 1314 توطئه استعماری 

گرفتـه بـود، امـا قانـون کشـف حجـاب را یکباره  رضاشـاه شـدیدًا تحـت تأثیـر بی حجابـی زنـان ترکیـه قـرار 
صـادر نکرد.

گروه هـای فعـال جنبـش  از اواسـط دهـه 13۰۰ انتقـاد بـه حجـاب دسـت کم در تهـران آسـان تر شـده بـود. 
زنـان ایـران از حجـاب انتقـاد می کردنـد، بـرای مثـال نشـریه عالم نسـوان در سـال 131۰ بحثی دربـاره حجاب 

کـرد و فراخوانـی بـرای ایـن بحـث چـاپ نمـود و پاسـخ های موافـق و مخالـف داده می شـد.  بـاز 
کنسـرت های بی حجـاب  پایـی زنـان بـا  یـج لباس هـای ارو در دوره رضاشـاه بـه تدر

قمرالملـوک وزیـری در باشـگاه ایـران بـه بنیان گـذاری تیمورتـاش وزیر دربار 
بانفـوذ و نوگـرای رضاشـاه، بـه میـان مـردم آمـد.

شـد  پخـش  هنگامـی  جدیـد،  قانـون  پیرامـون  شـایعات  نخسـتین 
قـرار  افغانسـتان  در  دموکراتیـک  اصاحـات  تأثیـر  تحـت  رضاشـاه  کـه 
ایـران آمدنـد.  بـه  بـود و شـاه و ملکـه افغانسـتان در سـال 13۰۸  گرفتـه 

ملکـه افغانسـتان بی حجـاب بـود و جنجالـی در میـان روحانیـون ایـران 
ایـران  در  را  افغانسـتان  ملکـه  خواسـتند  رضاشـاه  از  آنـان  برانگیخـت. 
مجبـور بـه داشـتن حجـاب کند که رضاشـاه نپذیرفـت. در همین زمان 
کـه  ایـن  تـا  شـایعاتی دربـاره تصویـب قانـون منـع حجـاب پخـش شـد 

بـه رسـمیت درآمـد. خیلـی زود 
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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 

)اجوبة االستفتائات امام خامنه ای، سوال 579( احکام
حمد و سوره نخوانده

از در مسـجد وارد شـده و به خیال اینکه امام در حال 
خوانـدن رکعـت اول اسـت اقتـدا می کنـد. بعـد می فهمـد 
رکـوع  از  قبـل  گـر  ا بـوده؛  سـوم  رکعـت  مشـغول  امـام  کـه 
گر بعد  متوجـه شـود بایـد حمد و سـوره اش را بخوانـد ولی ا
از رکوع بفهمد، مسـتحب اسـت بعد از نماز سجده سـهو 

Sبـه جـا آورد. a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته 42  
1 3 9 4 سال 

هفته  42
1 3 9 4 سال 

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

کـه خـودت را افسـر جنـگ نـرم می دانی  آقایـی 
و جـزء »فرهنگـی کاران« به حسـاب می آیـی؛ آقایـی که 

که  کارت شـده اسـت تولید محصوالت فرهنگی و آقایی  همه 
در مسـجدنما و غیر مسـجدنما مطلب می نویسـی و باز نشـر می دهی!

می دانـی چـرا ولـی امـر جامعـه اسـامی تو را افسـر خود دانسـته و مرتب از من 
کبـر هسـتیم و  و تـو و امثـال مـا حمایـت می کنـد؟ چـون مـن و تـو مدعـی جهـاد ا

بـرای دیـن چیـزی باالتـر از ایـن جهـاد نیسـت. 
اما یک نکته! تو چقدر اهل جهاد اصغر بوده ای که حاال بی مقدمه آمده ای 
و افسر جنگ جهاد اکبر شده ای؟ خنده دار نیست؟ من و تویی که هیچ وقت 

جـان و مالمـان را کف دسـت نگرفته ایم و سـپر انقاب قـرار نداده ایم، حاال 
می خواهیم همه دنیا را نجات دهیم تا اهل جهاد اصغر و اکبر شوند!

یـم. از یـک  طـرف بایـد آرزوی جنـگ  کار مهمـی در پیـش دار می بینـی؟ 
کنیـم؛ از طـرف دیگـر بایـد  و جهـاد اصغـر داشـته باشـیم و خـود را برایـش آمـاده 
کبر قلم بزنیم! یادت باشـد، این هر دو الزم اسـت... بنشـینیم و در سـنگر جهاد ا

قابل توجه 
مدعیان

جنگ نرم

نیایش
دعایی به افق  دنیا و آخرت

زیاد حاجت های دنیوی خواسـته ایم و الحمدهلل 
تـا  گرفتـه  پـول  از  گرفته ایـم؛  حاجـت  هـم  خـوب 
سـامتی. بـرای توبـه و انابـه هم زیـاد می رویـم در خانه 
خـدا. بـاز هـم الحمـدهلل. امـا کم تـر بـرای پـل ارتباطـی 
دنیـا و آخـرت خـود اشـک ریخته ایـم. بایـد به ایـن مرز 
مهم فکر کرد و برایش برنامه ریخت و التماس کرد...
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امـام صـادق )علیه السـام( در مـاه رمضـان بـا 
ایـن دعـا خـدا را می خوانـد:

از تو می خواهم که وفات من را کشته شدن در راه 
خودت، زیر پرچم پیامبرت و همراه با اولیاء خودت 
قرار دهی. و از تو می خواهم که به وسیله من دشمنان 

خودت و دشمنان پیامبرت را نابود سازی...
چقـدر بزرگ اندیـش! چقـدر عاقبت بیـن. بـرای 

کنیـم... مرگ مـان دعـا 

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 



روایت از حجت االسام موسوی هوایی- به مناسبت 12 دی سالروز وفات آیت اهلل مجتبی تهرانی از مراجع عظام تقلید

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن

مرگ، خواب یا بیداری؟
آخرین خواب وحشتناکی را که دیدی به یادآور. یادت 
گرفـت؟  کـه چقـدر ترسـیدی و هـراس وجـودت را  می آیـد 
آن وقت به  محض این که بیدار شـدی، خدا را شـکر کردی 

و از تـه دل دعـا کـردی کـه به چنیـن خوابی برنگردی.
چیسـت؟  مـرگ  بـا  مؤمـن  نسـبت  کـه  می دانـی  حـاال 
 مخالـف آن 

ً
امـا دقیقـا بیـداری،  و  نسـبت خـواب اسـت 

کـه  کـه همـه فکـر می کننـد. مـردم خیـال می کننـد  چیـزی 
گفتـه رسـول اهلل  مـا زنده ایـم و بـا مـرگ می خوابیـم، امـا بـه 

مـا خوابیـم و بـا مـرگ بیـدار می شـویم: 
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مردم خوابند، پس وقتی مردند بیدار می شوند.
چـه خـوش اسـت آن مرگـی که تازه آغازی اسـت برای 
کابوس هـای دنیـا و وارد شـدن بـه لذت هـای  تمـام شـدن 
کـه بهترین نوع مرگ  مـرگ... چه خوش اسـت شـهادت 

اسـت برای مؤمن...

اهل یبت؟مهع؟
شهیدان در ضیافت ساالر شهیدان حاضرند
ون« )آل عمران/69(
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کـه در آن عالـم همـۀ  از حیـات دنیـا نیسـت  کریمـه بحـث در زندگـی پـس  آیـۀ  ایـن  ... در 
مخلوقـات دارای نفـس انسـانی بـه اختـاف مراتـب از زندگی حیوانی و مـادون حیوانی تا زندگی 
انسـانی و مافـوق آن زنـده هسـتند، بلکـه شـرف بـزرِگ شـهدای در راه حـق، »حیـات عندالّرب« و 

ورود در »ضیافـة اهلل « اسـت.
کـه بـرای صاحبـان نفـس مطمئنـه  ... آیـا ایـن همـان نیسـت 

وارد اسـت 

ِتی« )فجر/30,29(
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که فرد بارز آن سـید شـهیدان )سـام اهلل  علیه( اسـت.   
گـر آن اسـت چـه مـژده ای برای شـهیدان در راه مرام حسـین  ا
)علیه السام( که همان سبیل اهّلل  است، از این باالترکه 
وارد  اهّلل   سـبیل  فـی  شـهید  بزرگـوار  آن  کـه  جنتـی  در 
کـه آن حضـرت حاضرنـد،  می شـود و در ضیافتـی 
بـه ایـن شـهیدان اجازۀ دخول دهند کـه آن غیر از 
ضیافتهـای بهشـتی اسـت و آنچـه در وهـم مـن و 

تـو و شـما نیایـد، آن ُبـَود. 

اسالم ناب یا ناباب!
کاه  کـه سـرمان  کنیـم  کنـد. فقـط دقـت  کـه آدم از هـر چیـزي، اصلـش را انتخـاب  خـوب اسـت 
کنـد...  کـه هـر کسـي مي خواهـد جنـس خـودش را بـه مـا قالـب  نـرود مخصوصـا در بـازار سـودجویي 

نیـاز شـود نسـخه تقلبـي دیـن را هـم تولیـد مي کننـد...
یـم اصـل اسـت یـا  کـه در اختیـار دار کـه مي تـوان بـه وسـیله آن فهمیـد آن چیـزي   یکـي از مـواردي 

کـه بایـد داشـته باشـد را دارد؟ کـه آیـا آن چیـز خاصیتـي  کـه برگردیـم ببینیـم  نـه؛ ایـن اسـت 
نظامـي  آن  کـه  زمانـي  آموزنـده:  داسـتان  یـک  بـه  مي کنـد  اشـاره  صحبت هایـش  در  )ره(  امـام 
کـه آن اذان هیـچ ضـرري بـراي حکومتشـان نـدارد، مي گویـد  انگلیسـي بعـد از پرس وجـو مي فهمـد 

یـد بگویـد؛ اصـا چنـد بـار پشـت سـر هـم بگویـد! کـه ضـرری بـه مـا نمی زنـد بگذار حـاال 
کنار می آید وهم با ظالمان!!! که هم با مظلومین   البته عجب اذانی و صد البته عجب دینی! 
کنیـد؟! اسـام آن اذان گـو و  شـما آن اسـام آمریکایـي را بـا اسـام نـاب شـیعیان نیجریـه مقایسـه 

کـي... کـدام نـاب اسـت و کـدام نابـاب؟! اسـام شـیخ زکزا

تمام این شهدا فدای
6 ماه امام داشتن

یادم هست که هنوز 3 ماه از پیروزی انقاب نگذشته 
بـود کـه مـا خدمـت حـاج آقا مجتبی رسـیدیم. گفتنـد آقای 
امـام  مـاه  کـه ۶  بودیـم  را داده  ایـن شـهدا  تمـام  اگـر  هوایـی 

کافـی بـود و شـرعا بایـد ایـن  بـاالی سـرمان باشـد، ایـن 
کـه در بحـث علمـی در  کار را می کردیـم. همـان طـور 
مـورد والیـت فقیـه ایسـتاده بودنـد، در بحث عملی  هم  
کـه فتـوا   کسـی  محکـم ایسـتاده بودنـد. می دانیـد تنهـا 
داده کـه رویـت هـال ماه رمضان و شـوال  فقط با حکم 
والیـت فقیـه هسـت، آیـت اهلل مجتبـی تهرانـی اسـت؟

در قاب صتویر
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کنیـد. بـرای ایـن هفتـه در  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
بـا موضوعـات ورود حضـرت معصومـه؟اهس؟، درگذشـت آقـا  masjednama.ir  پوسـترهایی  تارنمـای  

گرفتـه. کیفیـت بـاال قـرار  مجتبـی تهرانـی و شـهادت شهیداسـداللهی بـه صـورت رنگـی و بـا 
 

کاریکاتور هفته: حمایت قاتل دانشمندان هسته ای ما از 
فتنه سبز

چرا می گویند شهدا 
زنده اند؟ 

اگر به جسـم باشـد که هم بدِن شـهید می رود زیر خاک و 
هـم بـدن بقیـه دفـن می شـود. اگر به روح باشـد هم که معلوم 
اسـت هـر دو زنده انـد و روح هیـچ کـس از بیـن نمـی رود. پس 

چرا می گویند: شـهدا زنده اند؟
شـاید بـرای همیـن فکـر و خیال هاسـت کـه خدا ریشـه 
سؤال را می خشکاند و در یک بیان کوتاه جواب می دهد:
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و هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، 
مرده انـد؛ بلکـه زنده انـد و در نـزد پروردگارشـان روزی 

داده می شوند.
پـس اواًل بهـره شـهدا از رزق الهی به طور حیرت انگیزی 
متفـاوت اسـت و ثانیـًا حضـور آن هـا در همیـن دنیـا و میـزان 
کـه  تأثیرگذاری شـان در ایـن جـا خیلـی بیشـتر از آن اسـت 
فکـرش را می کنیـم. بـرای همین اسـت که هیچ  وقت نباید 
نگران کارهای زمین مانده شـهید باشـیم. چرا که او بعد از 

شـهادت بـه مراتـب مؤثرتر اسـت.


