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مسئله  حجاب
برای کسانی که در مورد حجاب سؤال دارند

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

جهنم به خاطر یک حدس!

شرکت حرام خوار

زیارت او زیارت حسین است

الگوی سادگی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

همسـر شـهید کچویـی کـه سـال ها شـاهد خلـوص او در ایـن راه بـوده اسـت، 
می گویـد: محمـد طعـم فقـر و محرومیت را چشـیده بود و همواره سـعی داشـت 
الگـوی سـادگی و بی آالیشـی را در زندگـی خود پیاده کنـد. او دنیـا را با تمام 
َِّذیـَن یَِرثُوَن الْفِـْرَدْوَس  زیبایی هـای ظاهـری اش   رهـا کـرده و مصـداق کامل آیـه »ال

ُهْم فِیَهـا َخالِـُدوَن«1 بود.

روزی بـه مـن گفـت: »2 قطعـه فـرش دارم کـه 
بسـیار مـرا ناراحت می کننـد. اگر موافقـی، آن ها 
را بفروشـیم و به ازدواج دو جـوان کمک کنیم.« 
و  خوشـحال  فروخـت،  را  فرش هـا  هنگامی کـه 

شد. آسـوده 

جامعـه ایرانی در سـال های سـلطنت رضاشـاه پهلـوی تغییرات قبـل مالحظه ای را 
بـه خـود دیـد؛ تغییراتـی کـه ناشـی از نگـرش و اقدامـات خـاص شـاه بـود که بر 
مبنـای آن حرکـت به سـوی پیشـرفت و تمدن، جز بـا الگوپذیـری کورکورانه 
از غـرب امکان پذیـر نبـود و متأسـفانه ایـن الگوپذیری نـه در حـوزه تفکر و 
علـوم، بلکـه در حوزه هـای سـطحی و ظاهـری بـود! یکـی از جنجالی تریـن و 
ملموس تریـن نمونه هـای ایـن تفکـر، اجباری شـدن کاله شـاپو بـرای مـردان بود. 
داسـتان این گونـه بـود کـه رضاخـان ابتـدا کاله پهلـوی را بـرای ادارات اجبـاری 
کـرد و آن را نمـاد پیشـرفت معرفـی کـرد، امـا بعـد از دیـدار آتاتورک، بـه تقلید از 

ترکیـه کاله شـاپو را نمـاد ترقی دانسـت! خنده دارتر 
از آن هـم ایـن بـود کـه در مجلس بـرای این 
موضـوع )قانـون بـرای کاله( مصوبـه، آن هم 
بـا دو فوریـت در دسـتور کار قـرار گرفـت 
و تصویـب هم شـد! ایـن تقلیـد کورکورانه 
بعدهـا به کشـف حجاب پهلوی منجر شـد.
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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 

کالهی که حکومت پهلوی بر سر ملت گذاشت!

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤاالت جدید بخش احکام متفرقه

2 تیر، تصویب طرح اجباری شدن کاله شاپو برای مردان در مجلس شورای ملی بنا به خواست »رضاخان« )1306 ش(

1( همانان كه بهشت را به ارث می برند و در آنجا جاودان می مانند. 
)سوره مؤمنون/آیه 11(

منبع: خبرگزاری هابیلیان
شهید محمد كچویی

احکام
سال ها در شرکتی مشغول به کار بوده و از قضا می فهمد این شرکت 

کارش جعل اسناد است و کاسبی اش حرام.

 اگر می داند و مطمئن است، آن شرکت دیگر جای او نیست، 
mاما به صرف احتمال نیازی نیست کارش را ترک کند.  a s j e d n a m a . i r

هفته 14   
1 3 9 7 سال 

هفته   14
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
جمله ای از حضرت سجاد  در 
صحیفه سجادیه است که می فرماید: 

»خدایا به جرم های من به من مزد بده!« 
یعنی چه؟ من مثالی عرض می کنم: شما 
یک موقعی به بچه وسیله  ای می دهی 
که بشوره. یه موقع میاد میگه قوری 

افتاد شکست و می خنده! شما تنبهیش 
می کنی که پدر خوب، مادر خوب، چرا 

این کارو کردی؛ اما یه موقع می بینی 
صدای شکستن اومد، بعد می بینی بچه 
در خودش فرورفته و غصه خورده و 
ناراحته. اینجا تنبیهش نمی کنی، بلکه 

بهش محبت هم می کنی؛ یعنی به مقدار 
اِنکسارش1 با او برخورد می کنی.

عملی که تو رو مغرور کنه نمی خرند 
و گناهی که تو را شکسته کرده باشه، 

بهش مزد می دهند.
َفاُْجرْنا َعىل  ما اَصابَنا فیِه ِمَن التَّْفریِط

پس ما را با توجه به اعتراف به تقصیری که در 
این ماه داشتیم مزدی عنایت کن.

1. شکستگی اش/ دعای 45 صحیفه سجادیه
استاد علی صفایی حائری

برگرفته از صوت منتشرشده استاد در کانال استاد علی 
صفایی حائری وابسته به سایت ایشان

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. 

شرکت حرام خوار

»بیت المـال« اصطالحـاً بـه درآمدهـای 
عمومـی یک حکومـت می گویند کـه باید به 
مصـارف »عمومی« هم برسـد. هـر جایی که 
بیت المـال صـرف مصارف خصوصـی فرد یا 
گروهـی خـاص شـود، یعنی ظلمـی فاحش 
صـورت گرفتـه که بقیه مـردم را از بهره مندی 

از آن بخـش بیت المـال محروم می سـازد.
بـا ایـن تفاسـیر، نگاهی بـه فوتبـال )و 
حتـی سـازوکار کل ورزش( در کشـور مـا 
بیندازیـد؛ باشـگاه هایی کـه از پـول بیت المال 
ارتـزاق می کننـد، در حالی کـه منافع عمومی 
خاصـی ندارنـد. چـرا باید کارمند سـاده ای 
مالیـات بدهـد و پـول زحمـات او صرف 
بازیکـن فوتبالی شـود کـه درآمد هـای ما 
فـوق تصـور دارد و تنهـا خدمتـی کـه به 

عمـوم مـردم می کنـد، »بازی« اسـت!؟
خصــوصی سـازی  باشـگـاه هـای 
ورزشـی ما، هزینه هنگفت ورزش حرفه ای 
را از روی دوش مـردم برداشـته و بـر روی 
دوش خودشـان می نهـد. اتفاقـاً ورزش و 
مخصوصـاً »فوتبال« در جهان صنعتی درآمدزا 
محسـوب می شـود. لـذا هـر باشـگاهی کـه 
ُعرضـه درآمدزایی نداشـته باشـد، همان بهتر 

که تعطـیل 
شـود.

اقتصاد مقاومیت

بزمجه ها  اینکه گربه ها و  از  را خیلی راحت تر  بازی های جام جهانی 
بخواهند پیش بینی کنند، می توان پیش بینی کرد. دیگر امروز باید بدانیم فوتبال 
یک ورزش یا مسابقه صرف نیست، بلکه برآیندی از مسائل فرهنگی و 
اجتماعی یک جامعه است. برای همین جامعه نظم زده آلمان را می توانید در 
فوتبالش ببینید و کار جمعی اروپایی را در فوتبال انگلیس و اسپانیا پیدا کنید.

برای جامعه هیجان زده ما هم که تمام سال از گرانی و گشت ارشاد و 
سیاست های امریکا می نالیم ولی روز قدس فریاد مرگ بر امریکا می دهیم و 
ماه رمضان حجاب جامعه مان بهتر می شود و در اوج گرانی ها آمار خرید و 
فروش هایمان باال می رود، فوتبال هیجان زده ای قابل تصور است که در مقابل 
امریکا و استرالیا غیرت مندانه پیروز شود و در مقابل پرتغال و اسپانیا و آلمان 

سر تسلیم فرود آورد.

باید  نیست.  مربوط  فیفا  و  به کی روش  فوتبال دیگر  درست شدن 
جامعه اصالح شود تا بازیکن تیم  ملی جرأت نکند در راه جام جهانی 

دست بند سبز ببندد و به مردم دهن کجی کند. 

و ما منتظر چنین جامعه و تیم فوتبالی داریم خشک می شویم!

مزد جرم ها!الگوی سادگی

دست فوتبال در جیب مردم!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

تأثیر دالر و حجاب در جام جهانی



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

وقتی که پیامبر اکرم از احد برگشت به مدینه، دید در خانه همه شهدا 
گریه هست جز خانه جناب حمزه؛ حضرت فقط یک جمله فرمود: »اَّما َحْمَزُة 
َفال بَواکی لَُه« یعنی همه شهدا گریه کننده دارند جز حمزه که گریه کننده ندارد. 
تا این جمله را فرمود، صحابه رفتند به خانه هایشان و گفتند: پیامبر فرمود حمزه 
گریه کننده ندارد. زنانی که برای فرزندان خودشان یا شوهرانشان یا پدرانشان یا 

برادرانشان می گریستند، به احترام پیامبر و به احترام 
جناب حمزةبن عبدالمطلب آمدند به خانه حمزه 

و برای حمزه گریستند...

مایل  اسالم...  که  داد  نشان  جریان  این 
است که مردم بر شهید بگریند، زیرا شهید حماسه 

در  شرکت  شهید،  بر  گریه  و  است  آفریده 
حماسه او و هماهنگی با روح او 
و موافقت با نشاط او و حرکت 

در موج اوست.

دربـاره مقـام معنـوی ایشـان روایـت اسـت کـه کسـی از اهالـی ری 
خدمـت امـام هـادی رسـید و عـرض کـرد که من بـه زیـارت حضرت 
حسـین ابن علی بـه کربـال رفتـه بـودم و حضـرت بـه ایشـان فرمودنـد 
کـه اگـر عبدالعظیـم را در ری زیـارت کنـی، مثـل ایـن اسـت که 

در  را  الحسـین  ابی عبـداهلل  حضـرت 
باشـی...  کـرده  زیـارت  کربـال 
ایشـان به عنـوان یـک »جهـاد فی 
سـبیل اهلل« زندگـی را می گذرانیده 
اسـت، زیـرا اگر ایشـان مبـارز نبود، 

حکومت فاسـد عباسـی در آن زمان او 
را تعقیـب نمی کـرد و اگـر پرچـم 
عدالت خواهـی در دسـت ایشـان 
نبـود، بالشـک این مرد عالـم، از 
موطـن خود کـه مدینـه و حجاز 

اسـت بـه ری هجـرت نمی کرد و 
خصوصـاً بـه زندگی دشـوار دچار 

نمی شـد.

در قاب صتویر

زیارت او زیارت حسین است
)امام خامنه ای، 1373/08/06(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــار«،  ـــاه قاج ـــی ش ـــان »محمدعل ـــه  فرم ـــی ب ـــورای مل ـــس ش ـــوپ بســـتن مجل ـــه ت ـــوع: ب ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــاز  ، آغ ـــم ـــرت عبدالعظی ـــرم حض ـــوری« در ح ـــل اهلل ن ـــیخ فض ـــری »ش ـــه رهب ـــروطه طلبان ب ـــن مش تحص
اســـتبداد صغیـــر، مـــرگ میشـــل »عفلـــق« نظریه پـــرداز سیاســـی عـــرب و پایه گـــذار حـــزب بعـــث، روز 
ـــران  ـــه ته ـــه ای« امام جمع ـــت اهلل خامن ـــرت »آی ـــان حض ـــه ج ـــوءقصد ب ـــدر، س ـــواد مخ ـــا م ـــارزه ب ـــی مب جهان
ـــتی« و 72  ـــهید بهش ـــه »ش ـــهادت مظلومان ـــامی و ش ـــوری اس ـــزب جمه ـــر ح ـــار دفت ـــوذر، انفج ـــجد اب در مس
ـــیمیایی  ـــاران ش ـــه،   بمب ـــوه قضایی ـــوردل - روز ق ـــن ک ـــه دســـت منافقی ـــام ب ـــد ام ـــق و کارآم ـــاران الی ـــن از ی ت
ـــت  ـــه دس ـــن ب ـــدان اوی ـــس زن ـــی« رئی ـــد کچوی ـــهادت »محم ـــراق، ش ـــث ع ـــوای بع ـــط ق ـــت توس سردش

ـــن از  ـــرت امیرالمؤمنی ـــرای حض ـــمس ب ـــزه رّد ش ـــن، معج منافقی
ـــت.  ـــه اس ـــر قرارگرفت ـــوی پیامب س

مهمانی همین طوری اش هم خوب است، 
مخصوصاً اگر برای صله رحم باشد. اما گاهی 
باید- به قول امروزی ها- سور داد؛ یعنی همه 
دور و بری ها را مهمان کرد؛ از فقیر تا پولدار. 

البته این مهمانی باید بدون اسراف باشد؛ 
طوری که بقیه هم بتوانند مثلش را انجام 
دهند. چیزی شبیه به هیئت ها، و نه تاالرها!

َل َولِیَمَة إِلَّ ِفی َخْمٍس ِفی ُعرٍْس أَْو ُخرٍْس 

أَْو ِعَذاٍر أَْو وِكَاٍر أَْو رِكَاٍز

َفالُْعرُْس التَّْزِویُج َو الُْخرُْس النَِّفاُس ِبالَْولَِد 

اَر َو الِْعَذاُر الِْخَتاُن َو الْوِكَاُر الرَُّجُل یَْشَتِی الدَّ

 َو الرِّكَاُز الرَُّجُل یَْقَدُم ِمْن َمكََّة. 

پیامبر اعظم : ولیمه جز پنج جا وارد 
نشده است: عروسی ازدواج، تولد فرزند، 

ختنه پسر، خرید خانه و پاقدم حاجی.

به هر حال، این جور ولیمه ها مخصوصاً ولیمه 
عروسی از سنت های پیامبران است.   اما 

ولیمه چقدر است؟ تا دو روزش خوب است 
و بیش از آن پز دادن و ریا کردن:

الَْولِیَمُة یَْوٌم َو یَْوَماِن َمكْرَُمٌة َو ثثََلثَُة أَیَّاٍم ِریَاٌء َو ُسْمَعٌة. 

امام باقر : ولیمه )به اندازه( یک 
روز و دو روزش اکرام است و سه 

روز )یا بیشتر( ریا و 
شهرت طلبی 

است.

کاریکاتور این هفته:

»تسلیم  نامه« اصالح 
طلبان تندرو برای 
مذاکره با آمریکا

مگـر می شـود کسـی از روی یقیـن بگویـد 
قیامتـی نیسـت؟ اثبـات قیامـت بـه روش 
عقلی کمـی زحمـت دارد، ولـی به روش 
قلبی سـاده اسـت؛ با این حـال رد کردنش 
اصـاًل ممکن نیسـت. پـس چه می شـود که 
این قـدر راحت آن را ُمحـال می دانند؟ حدس 
و گمـان بی مبنـا! راه برخـورد با آنـان چگونه 

اسـت؟ قـرآن هـر دو را نشـان می دهد: 
ُقِتَل الَْخرَّاُصوَن )10( الَّذیَن ُهْم فی  َغْمرٍَة ساُهوَن )11(

یِن )12( یَْوَم ُهْم  یَْسَئلُوَن أَیَّاَن یَْوُم الدِّ

َعلَی النَّاِر یُْفَتُنوَن )13(

مـرگ بر اهل حـدس ]که قیامـت را دروغ 
می داننـد[! همانـان کـه در ورطـه نادانـی 
فـرو رفته انـد! می پرسـند: »روز جـزا کـی 
اسـت؟« همـان روز کـه آنـان بـر آتـش، 

عقوبـت ]و آزموده[ شـوند.

امـا بدا به حـال ایشـان در آن روز که ثمره 
فتنه گری هایشـان در دنیا را می چشـند:

ُذوُقوا ِفْتَنَتکُْم هَذا الَّذی کُْنُتْم ِبِه تَْسَتْعِجلُوَن 

عـذاِب ]موعـودِ[ خـود را بچشـید، ایـن 
شـتاب  بـا  کـه  ]بالیـی[  همـان  اسـت 

آن  خواستار 
! ید د بو

در محضر اهل یبت
جهنم به خاطر یک حدس!

 

گریه بر شهید

منبع: کتاب صد دقیقه تا بهشت به نقل از شبکه 
اطالع رسانی راه دانا

آیت اهلل  شهید سید محمد بهشتی

اسالم با صداقت رشد می کنه نه دروغ!

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

ِکی سور بدیم؟ چقدر سور بدیم؟
خانواده مقاومتی ) 47 (

مجموعه آثار شهید مطهری، 
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1.  وسائل الشیعة، ج 20، 
ص: 95

2. وسائل الشیعة، ج 20، 
ص: 94

اآلن بهتریـن موقعیتـه، بـرای کمـک بـه پیـروزی انقـالب هـم هسـت! 
نیـت بـدی هم که نداریـم. آمار شـهدای 15 خرداد رو بـاال میگیم، خیلی 

بـاال، ایـن ننـگ به رژیـم هم می چسـبه!

شـهید بهشـتی بـدون تعلـل گفـت: »بـا دروغ می خواهیـد از اسـالم 
دفـاع کنیـد؟ اسـالم بـا صداقـت رشـد می کنه نـه دروغ!«

    ذاریات، 10 تا 14


