شیادیاران

من به امام حسین

منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
شهید طیب حاج رضایی ،حر انقالب

و دستگاه او خیانت نمیکنم

در روز  15خـرداد ،طیـب بـا تعطیـل کـردن میـدان بارفروشهـا ،موجـب شـد که
تظاهـرات ،بـا شـور بیشـتری صورت گیرد و تأثیر بیشـتری نیز داشـته باشـد .وقتی
او را میگیرنـد و میبرنـد ،از او میخواهنـد یـک فـرم را امضـا کنـد و آزاد شـود.
تقریبـ ًا مضمـون آن فـرم ایـن بـوده کـه آقـای خمینـی ،یـک پولـی به مـن داده
کـه بیایـم همچنیـن حادثـهای را خلـق بکنـم .طیب
قبـول نمیکنـد .او را شـکنجه میکننـد و میگوینـد
بگـو از خمینـی پـول گرفتـهام[ .امـا او در عـوض]
گفتـه بـود« :من عمـر خـودم را کـردهام؛ بنابراین
حاضر نیسـتم در پایـان عمر خود ،به کسـی که
اسـت و مرجع تقلید
جانشـین ولیعصـر
هم هسـت ،تهمت بزنـم .من به امام حسـین
و دسـتگاه او ،خیانـت نمیکنم».
ایام ویژه

 28اکتبر ،کشتار فلسطینیان در روستای «ا ّلدوای ِمه» توسط صهیونیستها ( 1948م)

حتی وجود روستا را هم منکر شدند!

در هنگامـه جنـگ اول عربهـا و اسـرائیل ،دسـتان کثیـف سـربازان رژیـم
صهیونیسـتی به روسـتای الدّوایْ ِمه در سـرزمینهای اشغالی فلسـطین رسید .یزیدیان
زمـان ابتدا  ۷۵مسـلمان فلسـطینی را در حـال نمازگزاردن به شـهادت رسـاندند.
سـپس اعضـای  ۳۵خانـواده را كـه بـرای حفـظ جـان خـود بـه غـاری پنـاه بـرده
بودنـد ،قتلعـام كردنـد و پسازآن ،روسـتا را با خاك یكسـان كردنـد .فجیعتر آنکه،
هنگامیکه مسـئوالن سـازمان ملل متحد از نماینده رژیم نژادپرسـت صهیونیسـتی در
این سـازمان ،درباره حوادث روسـتای الدوایمه سـؤال كردنـد ،وی برای پنهانكردن
جنایـات انجامشـده ،حتـی وجـود این روسـتا را ُمنكر شـد!
این غده سـرطانی باید نابود شـود.
کار سـختی هم نیسـت ،اگر مسـلمین
متحـد باشـند .امـام روحاهلل گفتـه بـود:
«اگر مسـلمین مجتمـع بودنـد ،هرکدام
یک سـطل آب به اسـرائیل میریختند،
او را سـیل میبـرد».

در مسری هبشت
ش

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

بابصیرت باش!
بصیرتافزایی هم کن!

َو بَ َذ َل ُم ْه َجتَهُ فیكَ لِ َی ْس َت ْن ِق َذ ِعبادَكَ
ِم َن الْ َجهالَ ِة َو َح ْی َر ِة الضَّ اللَ ِة

و جانش را در راه تو بذل كرد تا بندگانت را از
جهالت و رسگرداىن گمراهى برهاند
این راه ،راه بصیرت است ،اص ً
ال
امام حسین خود را فدا کرد تا بقیه را از
بیبصیرتی و جهالت آزاد کند .حال پیادهروی
اربعین امام حسین هم باید مظهر بصیرت
باشد .ما هم باید در آن به دنبال بصیرتافزایی
برای خودمان باشیم و هم بصیرتزایی برای
دیگران ،اص ً
ال آدمی که امامحسینی شده باشد
هم با بصیرت است و هم بصیرتزایی دارد.
نکند اربعین هم بگذرد اما امام حسینیتر نشده
باشیم ،ما اگر راه بیفتیم امام حسین
راهبر خوبی است.

التماس دعا

فرازی از زیارت اربعین امام حسین

مهسنگر

مفاتیحالجنان

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 :

پایگاه حیدرکرار؟ع؟ شهر بردسکن استان   
خراسان رضوی
خیلی عالی بود ،خیلی ممنون
دست شما درد نکنه
هفته
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در این شماره میخوانید :

هفته
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قاعده بازی
نماز بیاذان را بشکن
راه عشــــق
من به امام حسین
سرمقاله
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دولت و سپاه ،تحریمهای
هستهای و نظامی

از وقتی آمریکا زیر برجام زده ،ایرانیها و مخصوص ًا دولت و سپاه
همکالمتر و همنواتر ش دهاند .ما در دولت سه رویکرد را تجربه کردهایم :اول
امیدواری به آمریکا و رئیسجمهور مؤدبش بود .دوم اعتقاد به آمریکای بدعهدی
بود که در تبلیغات انتخاباتی  96وعده کردند همه تحریمها -حتی تحریمهای
نظامی -را با مذاکره میتوانند بردارند .سوم ناامیدی از آمریکا و امید به سایر
کشورهای همعهد با آمریکا بود.
در این بین ،دولتی که بارها با سپاه تنش داشت و انتظار میرفت برای
تحقق وعده انتخاباتیاش بر سر سپاه هم معامله کند ،کمی جدیتر ایستاده
و طرف سپاه را گرفته است .این را باید به فال نیک گرفت اما نباید به آن دل
خوش کرد.
دولت باید یک بار گذشته خود را مرور کند و توضیح دهد که چرا به
آمریکا اعتماد کرد و حاال چه چیز باعث شده که از دعوای داخلی با سپاه
دست بردارد؟ آیا هویت آمریکا عوض شده یا سپاه تغییر کرده است؟ شاید هم
تجربه هستهای اینجا نقشی ایفا کرده است؟ راستی کمی دیر نشده برای
عبرت گرفتن؟

سال 1 3 9 6
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احکام

اذان و اقامـه یـادش رفتـه و همینطـور بیمقدمـه مشـغول نماز
شد ه .
اگـر قبـل از رکـوع یـادش بیایـد ،مسـتحب اسـت نمـازش را
شکسـته و از اول بـا اذان و اقامـه وارد نمـاز شـود.
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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

چرخه مفقود
کمکهای غیرنقدی
پیشنهادی برای کمیته امداد

در کشـور مـا هنوز سـازوکار مناسـبی
برای دریافت ،بهینهسازی و توزیع کمکهای
غیرنقـدی وجـود نـدارد .این درحالی اسـت
کـه اکثـر مـردم در خانههـای خود وسـایلی
دارنـد کـه به علل مختلـف ،دیگر مـورد نیاز
خانوادههـا نیسـتند و حاضرنـد ایـن وسـایل
را بـه رایـگان در اختیـار مؤسسـات خیریـه
قـرار دهند به شـرطی کـه این کار برایشـان
دردسـر زیادی نداشـته باشـد.
کمیتـه امـداد میتوانـد بـا ایجـاد
سـازوکار این اتفاق ،لوازم بدون اسـتفاده
را دریافـت و آنها را به کارگاههایی منتقل
کند که قشـر ضعیف جامعـه کارگران آن
باشـند و وسـایل کهنه یا خراب مـردم را
بـا هزینـه اندکی نوسـازی و تعمیـر کرده
و به دسـت نیازمندان برسـاند .چه بسیارند
لوازمـی کـه بـا یـک اصلاح یـا رنگآمیزی
کوچـک مجددا ً قابل اسـتفاده میشـوند.
این کار عالوه بر حل مشـکل بسـیاری
از نیازمنـدان ،باعـث ایجـاد شـغل آن هم در
میـان قشـر ضعیـف جامعـه خواهـد شـد و
اسـراف را بـه حداقل خواهد رسـاند.

توضیح المسائل امام ،مسئله 1164

نماز بیاذان را بشکن

اقتصادمقاومیت

ذ
حس� ن�ی
ج�ا� ب�ه ی

معرفت؛ یکی از وسایل موردنیاز برای اربعین!
مؤسسه فرهنگی لوح و قلم
		
چاپ 1394
		
 96صفحه

نشر انقالب اسالمی
قطع رقعی
 5000تومان.

در محضر قرآن

قاعده بازی

ایـن را کـه «دنیـا جـای بـازی اسـت» ،همـه
میدانیـم ولـی حواسمـان نیسـت کـه اوالً
نمیتـوان از ایـن بـازی فـرار کرد و ثانیـ ًا باید
بـا قواعـد آن کنـار آمد .آنها که خودکشـی
میکننـد ،میخواهنـد از کل بـازی فـرار
کننـد و آنهـا کـه دنیـا را زیـادی جـدی
ً
اصلا نگاهـش نمیکننـد،
میگیرنـد یـا
قواعـد را نفهمیدهانـد .مثل کسـی کـه برای
برنـده شـدن در فوتبـال طرف مقابـل را بزند
یـا آنقـدر بیخیال باشـد کـه از جایش تکان
نخورد! هر دو کار خندهدار و بلکه وحشـتناک
اسـت .نـه ،قواعد بـازی را باید یـاد گرفت و
درسـت بـازی کـرد ،قاعده دنیا هم تقواسـت:

إِنَّ َا الْ َحیا ُة الدُّ نْیا لَ ِع ٌب َو لَ ْه ٌو
َو إِنْ تُ ْؤ ِم ُنوا َو تَ َّتقُوا ُی ْؤتِك ُْم أُ ُجو َرك ُْم
زندگـی دنیا تنها بازی و سـرگرمی اسـت
و اگـر ایمـان آوریـد و تقوا پیشـه کنید،
پاداشهـای شـما را میدهد.

از کی برای بچهام گوشی بخرم؟

ما ورسانه

دنبال مشخص کردن یک سن خاص نباشید .خریدن گوشی یا تبلت
برای بچهها که امروز برای خانوادهها تبدیل به یک مصیبت شده ،مثل مدرسه
رفتن نیست که بتوان گفت سر هفت سالگی باید شروع شود و هجدهسالگی
آخرش باشد .گوشی یک ابزار رسانهای است که اگر به صورت یک شیء
خارجی نگاهش کنید ،همیشه مشکل خواهد بود و اگر جزء زندگی باشد،
بیمسئله میشود.
کافی است به گوشی مثل کیف نگاه کنید
که هر وقت فرزندتان واقع ًا نیاز داشت،
برایش میخرید و هر وقت خراب شد،
عوضش میکنید .آن وقت دیگر گوشی
را به عنوان جایزه به بچهها نمیدهید و
مهمترین دغدغهتان این خواهد بود که
راه و چاه استفاده از آن را به او بیاموزید.
این یعنی رسانه ابزار زندگی عصر
امروز است که فقط باید درست
زندگی کردن با آن را آموخت و
آن همان تربیت رسانهای است.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

.1محمد

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

(امام خامنهای)1395/09/03 ،

راه عشــــق

شـما ببینیـد بـرای اینکـه ده هزار نفـر ،پنجاههـزار نفـر را یکجا جمع
کننـد ،چقـدر تلاش تبلیغاتـی در دنیـا انجـام میگیـرد ،آخـرش هـم
نمیشـود .اینجـا باوجـود موانـع فـراوان ،از ایـران فقـط دو میلیـون نفر
بـرای پیادهروی هشـتاد کیلومتـری  -برای پیادهروی ،نه بـرای ّ
لذت بردن
و در هتـل لمیـدن -بلند میشـوند میروند کربال؛ چنـد برابر آن [هم] از
خـود عـراق و از مناطـق دیگـر؛ ایـن یـک حادثه الهی اسـت ،این یک
پدیده الهی اسـت؛ این نشـاندهنده این اسـت که این راه ،راه عشـق
اسـت؛ منتهـا نـه عشـق مجنونانه ،عشـق همـراه بصیرت؛ مثل عشـق
اولیا به خدا...

خانواده مقاومتی ()۱۳

زن زندگی
بهترین ِ

زن نـه فقـط گل اسـت و نـه فقط خـار .زن
گلـی خـاردار اسـت کـه بایـد بـرای غریبه
گزنـده باشـد و بـرای خانـواده مهربـان و
مهـرورز مثـل گل .اگـر این دو شـخصیت
بـه ظاهـر متناقـض را نداشـته باشـد ،یا
گلـی میشـود کـه نامردمـان نابـودش
میکننـد و یـا خاری کـه خانـوادهاش را
هـم تبدیـل بـه جهنـم میکند:

الستی َر َة
اِنَّ ِم ْن َخ ْی ِر نِسائِك ُْم الْ َولو َد الْ َودو َدَّ ،
الْ َعفی َف َة ،الْ َعزی َز َة ىف اَ ْهلِ َها ،ال َّذلیلَ َة َم َع بَ ْعلِ َها،
الْ ُم َت َبِّ َج َة َم َع َز ْوجِ َها ،الْ َحصانَ َم َع َغ ْی ِر ِه الَّتى
ُطیع اَ ْم َر ُهَ ،و اِذا خَال بِها
ت َْس َم ُع َق ْولَهُ َ ،و ت ُ
بَ َذل َْت لَهُ ما اَرا َد ِم ْنها.

ادب کردن مأمور ساواک

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
هفتــه در تارنمــای masjednama.ir
پوســـترهایی بـــا موضــــوع :آغـــاز هفتـــه کتـــاب و کتابخوانـــی ،درگذشـــت شـــاعر نامـــدار
انق ــاب دكت ــر «قیص ــر امینپ ــور» ،حمل ــه انگلس ــتان و فرانس ــه ب ــه مص ــر پ ــس از اع ــام مل ــی
ش ــدن كان ــال س ــوئز ،ش ــهادت آیــتاهلل «س ــید محمدعل ــی قاض ــی طباطبای ــی» اولی ــن ش ــهید
مح ــراب توس ــط گ ــروه فرق ــان ،تیرب ــاران «طی ــب ح ــاج رضای ــی» و «اس ــماعیل رضای ــی» ب ــه
جـــرم دفـــاع از امـــام خمینـــی؟هر؟ ،اســـارت شـــهید
«تندگویـــان» وزیـــر نفـــت دولـــت شـــهید رجایـــی
توســـط مـــزدوران بعثـــی عـــراق قرارگرفتـــه اســـت.

آیه ۳۶

کالم والیت

درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

زمانـی کـه ایشـان در بافـت کرمـان در تبعید بودنـد ،هر روز یـک مأمور
سـاواک جهـت حضوروغیـاب بـه محـل سـکونت ایشـان سـر میکشـید.
اتـاق ایشـان از سـطح حیـاط دو پ ّلـه پایینتر بـود .مأمور سـاواک ب ه جای
وارد شـدن از در اتـاق ،بـا کفـش از پنجـره میپریـد وسـط اتـاق و با
حالـت غـرور و خودخواهی و صدای خشـن و ناهنجار دسـتور میداد زود
بـاش امضـاء کـن .چنـد روز بدیـن منـوال گذشـت و ایشـان چنـد بار به
او تذکـر داد کـه ادب را رعایت کند
ولی او دسـت از کار بیشـرمانه خود
برنمیداشـت.
روزی هنگامیکه مزدور خودفروخته
با همان رفتار به وسـط اتاق پرید ،سـید
بالفاصلـه کتـاب سـنگین و ضخیـم
«المنجـد» را برداشـت و محکـم بـر
پـس گردن مأمور کوبیـد و فریاد زد:
«بیادب! مگر نگفتم مؤدب باش!»

بهترین زنان شـما ،زنى اسـت زایا ،بسـیار
مهربان ،باحجـاب ،پاكدامن،
در میـان خویشـاوندان خود
عزیـز و در برابر شـوهرش
متواضـع باشـد ،خـودش را
بـراى شـوهرش بیاراید و
از دیگـران حفـظ كند ،از
شـوهرش حرفشـنوى
داشـته باشـد و امر او
را اطاعـت نمایـد و
در خلـوت خواسـته
شـوهرش را برآورده
نما ید .
من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص389 :
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