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می گفـت: »رزمنـدگان حاضـر در دوران دفـاع مقـدس تـا وقتـی که فرصـت دارند باید نسـبت به 
ثبـت خاطـرات خـود اقـدام کننـد؛ تاریـخ شـفاهی جنگ، یـک اصـل اسـت و باید تدوین شـود. 
مانـدگاری آن در جامعـه باعـث می شـود تا جوانـان آن را به عنوان یک الگو بشناسـند؛ در این بین 

توجـه به بخـش مردمی جنـگ هم مهم اسـت.«

شـهید غالمـی معتقـد بود ایـن آثار بایـد دقیـق و منظم بیان شـوند 
و یـک وظیفه بسـیار مهـم بـر دوش رزمندگان اسـت کـه تجربه های 

جنـگ خـود را بیـان کننـد؛ مـا قـواره جدیـدی بـه نـام جنگ هشـت 
سـاله و دفـاع مقـدس را رقـم زدیم کـه می تواند برای همه کشـورها به 

عنـوان یک الگوی رزم شـناخته شـود.
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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. 
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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. 

در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحِث عمده وجود دارد:
یکـــی بحث علـــل و انگیزه هـــای قیام امام حســـین  اســـت که چرا امام حســـین 
قیـــام کرد. بحـــث دوم، بحث درس های عاشوراســـت که یـــک بحث زنـــده و جاودانه 
و همیشـــگی اســـت و مخصوص زمان معّینی نیســـت. بحث ســـوم، درباره عبرت های 
عاشوراســـت. مـــا قضیـــه را این گونه طـــرح کردیم که چطور شـــد جامعه اســـالمی به 
محورّیت پیامبر عظیم الّشـــأن، آن عشـــق مردم بـــه او، آن ایمان عمیق مـــردم به او، آن 
جامعه ســـرتاپا حماســـه و شـــور دینی و آن احکامی کـــه بعدًا مقداری دربـــاره آن عرض 
خواهم کـــرد، همین جامعه ســـاخته و پرداخته، همان مردم، حتی بعضی همان کســـانی 
که دوره هـــای نزدیک بـــه پیامبر را دیـــده بودند، بعد از پنجاه ســـال کارشـــان به آنجا 
رســـید که جمع شـــدند، فرزند همین پیامبر را بـــا فجیع ترین وضعی کشـــتند؟! انحراف، 

عقبگرد، برگشـــتن به پشـــت ســـر، از این بیشـــتر چه می شود؟!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

علت، عبرت، درس
کالم والیت

پدر، عشق و پسر
یار رهمبان

ــی حضــرت  ــی از زندگ ــدر، عشــق و پســر فرازهای ــاب پ در کت
علی اکبــر بــه تصویــر کشــیده می شــود. وقایــع از زاویــٔه 
اول شــخص و از زبــان اســب آن حضــرت »عقــاب« روایــت 
ــّره  ــی م ــت اب ــی بن ــتان، لیل ــب راوی در داس ــود و مخاط می ش
ــا  ــاب ب ــول کت ــت. فص ــر اس ــرت علی اکب ــی حض ــادر گرام م
ــکل از ده  ــتان متش ــده و داس ــذاری ش ــس« نام گ ــوان »مجل عن
مجلــس اســت کــه در هــر مجلــس، عقــاب بــا زبانــی عاطفــی و 
دل نشــین، صحنــه ای از زندگــی حضــرت علی اکبــر را روایــت 
ــال  ــه شــهادت حضرتــش در کرب ــی، ب ــس پایان ــد و مجال می کن

ــاص دارد. اختص



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

خورشـید و ماه و سـتاره و درخت و آسـمان و زمین و خالصه همه عالم دارند از خدای یکتا تبعیت 
می کننـد، بـدون اینکـه یـک ذره از مسـیر خـود منحرف شـوند. اصـاًل همـه کائنـات در اوج خضوع 
و خشـوع و تواضع انـد و در بیـن ایـن موجـودات فقـط انسـان و جـن هسـتند کـه می تواننـد بـه 
اختیـار خـود از مسـیر خـود خارج شـوند؛ مسـیری کـه خدا بـا قرآنش مشـخص کـرد و آن را به ما 
آموخـت ولـی اکثرمـان نابخردانـه به آن بی توجهـی می کنیم و جهنمـی را که در اثـر این بی توجهی 

نصیب مـان می شـود تکذیـب می کنیم!

آری؛ جهنم ساخته خود ماست، فقط به خاطر اینکه به این فرمان خدای رحمان توجه نکردیم: 

أاَلَّ تَطَْغْوا ِف الْميزاِن 

تا در میزان طغیان نکنید )و از مسیر قرآن منحرف نشوید(

میـزان چیسـت؟ همین قرآن! یعنی اگر این قرآن را سـرلوحه 
زندگی مـان قـرار دادیـم و طغیان نکردیـم، عاقبت بـه خیریم، 
وگرنـه بـه جهنمـی می رویـم کـه خودمـان سـاخته ایم... پناه 

بـر خدا!

طغیان نکن
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    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

گـرافیـک
 این هفته:
مقام تشریفاتی انگلیس

 دموکراسی تشریفاتی 
را منحل کرد

سوره مبارکه رحمان 
آیه 8
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ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای

  masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: وقـــوع جمعـــه ســـیاه و کشـــتار بی رحمانـــه مـــردم در میـــدان ژالـــه تهـــران توســـط مأمـــوران شاهنشـــاهی 
ـــد  ـــه متح ـــده جبه ـــعود«، فرمان ـــاه مس ـــتوه »احمدش ـــارز نس ـــرور مب ـــد«، ت ـــالل آل احم ـــید ج ـــد »س ـــنده متعه ـــت نویس ، درگذش
ـــل از اســـرا و  ـــام حســـین -روز تجلی ـــت ام ـــاز اســـارت اهل بی اســـالمی افغانســـتان، تاســـوعای حســـینی، عاشـــورای حســـینی، آغ

مفقـــودان، شـــهادت امـــام ســـجاد بـــه روایتـــی قرارگــــرفته اســــت. 

ـــه  ـــد خان ـــا آمدن ـــاج آق ـــدم ح ـــد، دی ـــه رفتن ـــا ک ـــه. بچه ه ـــد جبه ـــتند برون ـــده ای می خواس ع
ـــرا  ـــا چ ـــم: حاج آق ـــت. گفت ـــه زده اس ـــمانش حلق ـــک در چش ـــتند و اش ـــت هس ـــخت ناراح و س

ناراحتیـــد؟ گفتنـــد: تلفـــن بزنیـــد بـــه دفتـــر امـــام و اجـــازه بگیریـــد از امـــام 
کـــه مـــن بـــا ایـــن بچه هـــا بـــه جبهـــه بـــروم. پرســـیدیم: چـــرا حاج آقـــا؟ 
ـــا  ـــه، آنج ـــد جبه ـــا می رون ـــن بچه ه ـــم ای ـــم ببین ـــن نمی توان ـــر م ـــد: آخ گفتن
می جنگنـــد و مـــن نـــروم بجنگـــم. خـــوب مـــن پیـــر شـــده ام، اگـــر مـــن 

ـــته  ـــا را نداش ـــن بچه ه ـــار ای ـــم، ایث ـــته باش ـــا را نداش ـــن بچه ه ـــت ای گذش
ـــن!  ـــال م ـــر ح ـــم، وای ب باش

ـــد  ـــازه نمی دادن ـــت اج ـــام هیچ وق ـــرت ام ـــه حض ـــود ک ـــوم ب ـــا معل ام
ـــن  ـــه ای ـــد. البت ـــه برون ـــه جبه ـــد و ب ـــا کنن ـــز را ره ـــنگر تبری ـــان س ایش

ـــه شـــهادت و انقطـــاع  حرکـــت ایشـــان هـــم نشـــانه عشـــق ایشـــان ب
ـــود. ـــا ب ـــان از دنی ایش

حکایت           خوبان
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اول دهـه شـصت کـه حجـاب بـه انتخاب زنـان عمومی شـد و بعـد به صـورت قانونـی درآمد، 
نوعـی حجـاب ناقـص هـم در عـرف پسـندیده شـد و آن اینکـه زنـان در مانتـو و پاییـن بـدن 
پوشـش مناسـب داشـتند و حتـی مقنعـه سـر می کردنـد ولی بخشـی از مـوی جلوی سـر خود 
را بیـرون می گذاشـتند. چـرا آن وقـت کمـی سـخت گیری نکردنـد کـه ایـن حریـم الهـی زیـر پا 

گذاشـته نشـود؟ مگر امـام صـادق نفرمودند:

إِنَّ أَِمريَ الُْمؤِْمِننَي نََهى َعِن الَْقَناِزعِ َو الُْقَصِص َو نَْقِش الِْخَضاِب َعَل الرَّاَحِة

َا َهلَكَْت نَِساُء بَِني إِْسَائِيَل ِمْن ِقَبِل الُْقَصِص َو نَْقِش الِْخَضاِب  َو َقاَل إمِنَّ

امیرالمؤمنین زنان را از بیرون گذاشتن بخشی از موی سر و موی 
جلوی پیشانی و رنگ کردن کف دست خود با حنا نهی کرد و 

فرمود: زنان بنی اسرائیل به خاطر بیرون گذاشتن موهای جلوی سر 
و رنگ کردن دست خود هالک شدند.

شـاید خشـت اول را کج گذاشـته ایم کـه وضعیت حجاب امـروز این گونه 
است! شده 

در محضر اهل یبت

منبع: تبیان
شهید و عالم مجاهد، آیت اهلل »سید اسداهلل مدنی«

دومین شهید محراب


