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منبع :تارنمای تبیان /راوی :پدر شهید
شهید محمد جهانآرا

همدردی مثل این شهید

تابسـتون هوای خرمشـهر خیلی گرم و زجرآوره .اون موقع تو خرمشـهر مردم خیلی
فقیـر بودنـد و کسـی تـو خونـهاش کولر نداشـت .شـاید چند تـا خونواده بـودن که
کولـر داشـتن تـو خونهشـون .ما هم جـزء اون چند تا خونـواده بودیم .وقتی شـبها
میخواسـتیم بخوابیـم ،کولـر روشـن میکردیـم .همینکـه کولـر روشـن میشـد،
محمـد میرفـت روی ایـوان .ایـن کار محمد همهاش برایم سـؤال بود .یهشـب ازش
خواسـتم دلیـل ایـن کارش رو برایم بگه.

بـا کلی اصـرار بهم گفت« :باباجان! تو خرمشـهر فقط
چند تـا خونواده هسـتند کـه کولـر دارن .میدونی
چقـدر بدبخـت بیچارهها هسـتند که کولـر ندارن و
شـبها بهسـختی و بـا زجـر میخوابنـد؟ دوسـت
نـدارم زیـر کولـر بخوابـم و بـا بدبخـت بیچارهها
فرق کنـم»...
ایام ویژه

کربالیی دیگر در مشهد...

کبوتـران عاشـق در حـال عـزاداری امـام حسـین در خانه امام رضـا بودند
و ذکـر یـا حسـین از زبـان آنهـا قطع نمیشـد و صـدای نوحه صحـن رضوی
را عطرآگیـن کـرده بـود .در ایـن حین انفجاری سـهمگین همهجا را به لـرزه درآورد
و عـدهای دیگـر نیـز به کاروان عاشـوراییانپیوسـتند .شـدت انفجـار به حدی
اسـت کـه اعضای بدن تعـدادی از زائران همچون سـر و دسـتوپا و انگشـت
جداشـده و به اطراف محل حتی پشـتبام حرم و سـقف ضریـح مطهر پراکنده
میشـود و جمـعآوری ایـن قطعات نیـز دردناکتریـن کار برای خـدام بود.
منافقیـن کـوردل این بمـب را کار گذاشتهشـده بودند .این واقعه نشـان داد
کـه ایـن مـزدوران بـرای حریم
مقـدس اهلبیـت عصمـت و
طهارت نیـز هیچگونه حرمتی
قائـل نیسـتند و از انسـانیت نیز
بویـی نبردهانـد.
 10محرم ،انفجار بمب در حرم اما م رضا در
عاشورای حسینی توسط منافقین ( 1415ق)

احکام

در مسری هبشت
ش

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

معامله با امام حسین

یکـی از اعمالـی که بـرای روز عاشـورا
سـفارش شـده اسـت ،مشـغول نشدن
بـه کاری از کارهـای دنیـا اسـت.
باالخره روز شـهادت موالیمان اباعبداهلل
حسـین اسـت و باید هرچـه قدر که
میتوانیـم عزاداری کنیم و بسـاط عزای
موالیمـان را مهیـا کنیم .مطمئن باشـید
ضـرر هم نمیکنیـد ،آخر چه کسـی
از معاملـه بـا امـام حسـین ضرر
کرده اسـت؟
امـام رضـا میفرماینـد« :هـر كـه
در روز عاشـورا كار و كسـب خـود را
فروگـذارد ،خداوند حاجتهـای دنیا و
1
آخـرت او را بـرآورده سـازد».
و عجب معامله شیرینی است معامله
با امام حسین ...

 .1علل الشرائع ،ص                                                            227مفاتیحالجنان

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید
تا همینجا و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

حسنا

سالم
از سـایت بسـیار خوبتـون سپاسگـزارم
هفته
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سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،سؤاالت جدید بخش شرایط وضو
اجوبة االستفتائات حضرت آیتا 

وضو با آبسردکن

نمـاز اقامـهشـده و اگـر بخواهد تا سـرویس بهداشـتی برود و
وضـو بگیـرد و برگـردد ،جماعـت را از دسـت میدهد.
بـرای همیـن بـه سـراغ آبسـردکن داخـل حیـاط مسـجد
مـیرود و سـریع وضـو میگیرد .ولـی این وضو اشـکال دارد
و بـه درد نمـاز نمیخـورد.
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

شیطان اهل قرآن
ِ
وضو با آبسردکن
پای درس عاشورا
همدردی مثل این شهید
سرمقاله
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از سازمان ملل تا دهه محرم

بعد از توهین ترامپ به جمهوری اسالمی ایران ،رئیسجمهور
کشورمان مواضع متفاوتی نسبت به سالهای قبل گرفت و به اصطالح
انقالبیتر از گذشته عمل کرد .این را باید به فال نیک گرفت و از ایشان
ممنون بود.
اما یک سؤال هم باید از آقای رئیسجمهور پرسید و آن اینکه اگر به
اذعان دولت و پیشبینی بزرگان ،برخورد آمریکا نسبت به ایران در این سالها
عوض نشده و این همه تالش برای اعتمادسازی نتیجه زیادی نداشته ،چرا شما
گاهی کام ً
ال امیدوارانه به آمریکا نگاه میکنید و گاهی دیگر مأیوسانه و بلکه
تالفیجویانه؟
از همه مهمتر ،آیا مواضع آقای روحانی نسبت به ارزشهایی که قب ً
ال
زیر سؤال رفته بود ،تغییر کرده است؟ آیا این
دهه محرم ،به خالف سالهای قبل از
کربال و عاشورا درس ایستادگی و
مقاومت میگیریم یا درس مذاکره
و سازش؟ آیا این بار قبول میکنیم
که بدون برجام هم مشکل آب و
مسکن مردم را میتوانیم حل کنیم ،اگر
اهل تالش باشیم و به خدا توکل کنیم؟
اگر دولت از تجربه برجام نتیجه
دشمنشناسی بگیرد ،باز هم جای
شکرش باقی است...

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

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

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

رحمت واس هع

امام حسین؟ع؟ در زبان و عمل آیتال هل بهجت
مؤلف :مؤلف :آیتاهلل محمدتقی بهجت فومنی
نشر مؤسسه فرهنگی هنری البهجه
 352صفحه
قطع رقعی

چاپ 1394
 10000تومان.

مسجد و اقتصاد مقاومتی()4

اقتصادمقاومیت

مسجد ،پایگاه کمک به نیازمندان

اینطـور نیسـت کـه مسـاجد فقـط
مسـئول آخـرت مـردم باشـند .وقتـی در
اولویـت پـس از خویشـان

صدقـه دادن
و نزدیـکان بـا همسـایگان اسـت ،معلـوم
میشـود کـه مسـجد در برابـر نیازمنـدان
محله و همسـایگان مسـجد ،مسـئول است.
هر چنـد تقاضای کمـک از دیگران
در صـورت بینیازی و حتـی در صورت
نیـاز هم عملی ناپسـند و مذموم شـمرده
شـده ،امـا آن کـس را که نیازمند اسـت
و از همـه قطـع امیـد کرده و بـه در خانه
خـدا آمده ،نباید دسـت خالـی رد کرد.
بعضـی از متولیـان و اهالـی مسـجد چنان با
سـائالن بـد برخـورد میکننـد کـه گویی با
یـک خالفکار قهـار مواجه شـدهاند.
البتـه درخواسـت کمک بیـن دو نماز
یـا در بیـن جمـع کار پسـندیدهای نیسـت.
پـس بهتر اسـت خود مسـجد ،سـازوکاری
تعبیـه کنـد تـا نیازمنـدان و سـائالن مجبور
نباشـند وسـط مجلـس اظهـار نیازمنـدی
کننـد .بنابرایـن صندوقهـای خیریـه محلی
باید کمـک اهالی محل را جمـعآوری کرده
و بـه نیازمندان و سـائالن مسـجد برسـانند.

در محضر قرآن

شیطان اهل قرآن
ِ

فرق اسـت بیـن تدبـر و تذکر .تدبـر یعنی
فهمیـدن حرف اصلی و تذکـر یعنی پذیرفتن
آن .مـردم زمـان پیغمبـر قـرآن را خـوب
میفهمیدنـد یعنـی تدبـر میکردنـد ،اما چون
بر قلبهایشـان قفل گنـاه و زنگار غفلت زده
بودنـد ،نمیتوانسـتند حرف حـق را بپذیرند.
مـردم مـا امـا چـون زبـان قـرآن را خوب
نمیفهمنـد و از زمـان نـزول قـرآن فاصله
گرفتهانـد ،حتـی تدبر هـم نمیکننـد ،چه
رسـد کـه بخواهند تذکـر یابند .البتـه تذکر
حداقلی همیشـه امـکان دارد .پس مرحله اول
ایـن اسـت که تدبـر کنیـم و بعد آمـاده تذکر
باشـیم ،وگرنـه شـیطان اهـل تدبـر را هـم
بـا زیبـا نشـان دادن زشتیهایشـان خوب
فریـب میدهد:
ُوب أَ ْقفالُها
أَ فَال یَتَدَ بَّ ُرونَ الْ ُق ْرآنَ أَ ْم َعىل ُقل ٍ
إِنَّ الَّذی َن ا ْرتَدُّ وا َعىل أَ ْدبا ِر ِه ْم ِم ْن بَ ْع ِد ما تَ َب َّی َن
لَ ُه ُم الْ ُهدَ ى الشَّ ْیطانُ َس َّو َل لَ ُه ْم َو أَ ْمىل لَ ُه ْم
آیا در قـرآن تدبـر نمیکنند؟ (نـه ،اتفاق ًا
خـوب تدبـر کردهانـد) بلکـه (مشـکل
اینجاسـت که) بـر دلها قفـل مخصوص
دلهـا خورده اسـت ،کسـانی کـه بعد از
روشـن شـدن هدایت عقبگـرد کردند،
کــسانی هسـتند کـه شیــطان زشــتی
اعمالشـان را
زیبا جلـوه داد
و در راه باطـل
کــمکشــان
کـرد.
.1محمد

آیه  24و 25

مسجدنمـا را در
تلگـرام

ازدواج موقت ،فعال یا منفعل؟

ما ورسانه

به بهانه نقد فیلم «در مدت معلوم»
در سینمای امروز که یکی از بزرگترین و پرتعدادترین گرههای فیلمهایش
ی یا سنتیاش-
ازدواجهای مجدد و موقت است و انواع ازدواج را -جز روش غرب 
نوعی خیانت میداند ،فیلمی به نام «در مدت معلوم» داعیه ازدواج موقت دارد که
از جنبه مثبت به آن نگاه میکند.
در مدت معلوم خیلی ساده میخواهد به ضرورت ازدواج موقت بپردازد
و در این آشفتهبازار روابط دختر و پسر جایگاه این ازدواج دینی را به
رسمیت بشناسد .با این حال ،فیلم عالوه بر اینکه از نظر کیفی در حد تلهفیلمهای
صداوسیما است ،از نظر روانی و اجتماعی نیز نمیتواند مخاطب را اقناع کند که
به جای روابط نامشروع ،به ازدواج موقت روی آورد .دلیل عمدهاش هم این است
که نویسنده همچنان در موضع انفعال است و فقط توانسته به بد نبودن این
سبک از ازدواج بپردازد.
به نظر میرسد که باید خیلی زود مجموع ه فیلمهایی ساخته شود که نشان
دهد ازدواج موقت نه تنها ضرورت دارد ،بلکه یکی
از بهترین راهکارها برای رسیدن به جامعه
اسالمی است .ازدواج موقتی که نه از سر
هوسرانی و بلکه برای حفظ حریم دختر
و پسر است ،بهترین راه است حتی اگر
رسانههای دنیا این را نپذیرند.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع:عملیات غیـــور اصلـــی ،شـــهادت محمـــد الـــدوره نوجـــوان فلســـطینی و روز همـــدردی بـــا
ک ــودکان فلس ــطینی در ای ــران ،ش ــهادت ام ــام س ــجاد ب ــه روایت ــی ،ش ــهادت عبداهللبنعفی ــف مب ــارز نابین ــا در پ ــی
از تركی ــه ب ــه ع ــراق ،اع ــدام انقالب ــی «محم ــد
اعت ــراض ب ــه گس ــتاخی ابنزی ــاد ،انتق ــال حض ــرت ام ــام خمین ــی
انـــور ســـادات» رئیسجمهـــور خائـــن مصـــر قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

عاشـورا پیامهـا و درسهایـی دارد .عاشـورا درس میدهـد کـه بـرای
حفـظ دیـن ،باید فـداکاری کرد .درس میدهد کـه در راه قرآن ،از همهچیز
بایـد گذشـت .درس میدهـد کـه در میـدان نبرد حـق و باطـل ،کوچک و
بـزرگ ،زن و مـرد ،پیـر و جـوان ...باهـ م در یـک صـف قـرار میگیرنـد.
درس میدهـد کـه جبهـ ه دشـمن با همـ ه تواناییهـای ظاهری ،بسـیار
آسـیبپذیر اسـت ...درس میدهد که در ماجرای
دفـاع از دیـن ،از همهچیـز بیشـتر ،بـرای
انسـان ،بصیـرت الزم اسـت .بیبصیرتها
فریـب میخورنـد .بیبصیرتهـا در
جبهـ ه باطل قـرار میگیرند؛ بـدون اینکه
خـود بدانند.
...اینهـا درسهـای عاشـورا اسـت .البتـه
همیـن درسهـا کافـی اسـت کـه یک
ملـت را ،از ذلّـت به ع ّزت برسـاند.
همیـن درسهـا میتوانـد جبهه
کفـر و اسـتکبار را شکسـت
د هد .

ایکاش یک مرثیهخوان بودم!

دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

ایشـان را نمیشـناخت و به همین سـبب سـخنان ناپسـندی گفته بود.
وقتـی فهمیـد او عالمـه طباطبائی اسـت ،اظهـار شـرمندگی و عذرخواهی
کـرد و بـه ایشـان گفـت« :مـن گمان نمیکـردم که شـما حضـرت عالمه
طباطبائـی باشـید و از ظاهرتـان اینگونـه تصور کردم که یـک مرثیهخوان
امام حسـین هستید!»

سروش
لنــزور

(امام خامنهای)1371/04/22 ،

پای درس عاشورا

عالمه فرمود« :ایکـاش بنده
یک مـرثیهخـوان حضـرت
سیـدالشهدا بودم! همه
سالهـایی کـه سرگـرم درس
و بحـث بودهام ،با یک
مرثیهخـوانی امـام حـسین
برابری نمیکـند!»

عالمه سید محمدحسین
طباطبایی

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ()9

عشق به زن به خاطر خدا

یکـی از بزرگتریـن ظلمهـای ادیـان انحرافی
ایـن اسـت کـه وجـود زن را بـا گناه مسـاوی
کردهانـد .درحالیکـه اسلام اصـرار دارد زن را
تکریـم کند و اجازه ندهـد کرامتش فدای هیچ
چیـز شـود .از آن طـرف روایاتـی هسـت کـه
میفرمایـد مواظب زنان و فتنههایشـان باشـید:
الْ ِف َ ُت �ث َ َلثَ ٌة:
ش ُب الْ َخ ْم ِر َو
ُح ُّب ال ِّن َسا ِء َو ُه َو َس ْی ُ
ف الشَّ ْیطَانِ ؛ َو ُ ْ
ُه َو َفخُّ الشَّ ْیطَانِ ،
َو ُح ُّب الدِّ ی َنا ِر َو الدِّ ْر َه ِم َو ُه َو َس ْه ُم الشَّ ْیطَانِ ؛
ِ ِ 1
َف َم ْن أَ َح َّب ال ِّن َسا َء ل َْم یَ ْن َت ِف ْع ِب َع ْیشه...
آزمایـش سـه گونه اسـت :عالقـه به زنـان که
شمشیر شیطان است و نوشـیدن شراب که دام
شـیطان اسـت و عالقه به دینار و درهم (پول)
که تیر شـیطان اسـت .پسـر هـر کس زنـان را
دوسـت داشـت ،از زندگیاش نفعی نمیبرد...
امـا باید دقت داشـت کـه اینجا منظـور از
عالقه به زنان عالقهای اسـت که انسـان را
از خـدا باز بـدارد وگرنه عالقـه خدایی به
زنـان ،اتفاقـ ًا نشـانه دیـنداری و از اخالق
2
پیامبران است.

 .1وسائل الشیعة ،ج ،20ص26 :
 .2وسائل الشیعة ،ج ،20ص22 :

حمله
تروریستی
ترامپ به
برجام!

کاریکـاتور این هفته:

