شیادیاران

در مسری هبشت

انتخاب تازهداماد

ش

پـس از شـروع جنـگ عـازم جبهههـای جنـوب شـد .علیاکبـر در عملیـات
فتـح مبیـن فرمانـده گردان بـود .در عملیـات الی بیتالمقـدس ،بهشـدت از ناحیه پا
مجروح شـد.
کمی که بهتر شـد ،به همت خانوادهاش تن به ازدواج
داد! امـا زمانی کـه خانواده همسـرش ،وی را به انتخاب
میـان مانـدن در کنـار همسـر و رفتن بـه جبهه مخیر
نمـود ،وی بـدون کوچکتریـن تردیـدی بـرای
عملیـات رمضان بـه جبهههای جهاد شـتافت.
فتح مبین (فروردین )۱۳۶۱
بیتالمقدس (خرداد )۱۳۶۱
رمضان (تیر )۱۳۶۱
شهید علیاکبر حاجیپور

ایام ویژه

 19آبان ،اعالم فضای باز سیاسی توسط رژیم شاه ( 1355ش)

همراه جابربنعبداهلل انصارى براى زیارت قبر
امام حسین بیرونشدیم ،هنگامیکه وارد
كربال شدیم ،جابر به نزدیك شط فرات رفت
و غسل نمود ...هنگامیکه نزدیك قبر رسید،
گفت :دست مرا باالى قبر بگذارید ...بعد از
این گفت :اى حسین و سه بار این كلمه را
تكرار كردند و بعد گفت :دوست جواب
دوست را نمىدهد .سپس گفت :چگونه
جواب مرا بدهى كه سرت را از بدنت جدا
1
كردهاند و رگهایت را قطع نمودهاند...

اگر کربال هستید که خوشا به حالتان ،ولی
اگر در خانهاید و توفیق نشده به کربال بروید
از راه دور زیارت اربعین را بخوانید و با
جابر همنوا بشوید.

َلسال ُم َعىل َو ِ ِّل اللَّ ِه َو َحبی ِب ِه؛
ا َّ

نقشهای که نقش بر آب شد

پـس از پیـروزی کارتـر در آمریـکا ،از آنجـا كه او شـعار حمایت از حقوق بشـر
را اعلام كـرده بـود ،تصمیـم گرفـت تـا ایـن نمایـش تبلیغاتـی را بهصـورت عینی
در كشـورهای وابسـتهای مثـل ایـران اجـرا کنـد .کارتـر بـه این نتیجه رسـیده بود
کـه تداوم سیاسـت سـلطهجویانه آمریکایی با اسـتبداد داخلی کشـورها ممکن
نیسـت و بنابرایـن بایـد با فضای باز سیاسـی ،به شـیوههای نرم و جدید سـلطه
روی آورد؛ بنابرایـن برخـی از محدودیتهـا نظیر فشـارها علیه پخـش اعالمیهها و
نوارهـای و رسـالههای عملیـه امـام خمینی برداشـته شـد؛ اما دلهـای مردم با
امـام خمینـی بـود و این مکـر نتوانسـت رژیم شـاه را از سـرنگونی نجات
دهد بلکه زمینه برای سقوط شاه ،آمادهتر شد.

کنار قدمهای جابر

سالم بر ولى خدا و دوست او

...

 )1کتاب ایمان و کفر نوشته عالمه مجلسی
مترجم :عزیزاهلل عطاردى
فرازی از زیارت اربعین امام حسین ،مفاتیحالجنان

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 :

محمد
سالم
خدا خیرتون بده و با اباعبداهلل محشروتون کنه
هفته

۳۴

سال 1 3 9 6

 )1صحیفه امام ،ج  ،9ص 274

احکام

توضیح المسائل امام ،مسئله 2831

اقتصاد مقاومتی در فقه

نمیشـود کـه همینطـور نیازهـای مؤمنـان را از خـارج
کشـور وارد نمـود و کار و کاسـبی داخلـی را بیرونق کرد.
اگـر رابطه بـا خارجیهـا به ضرر مسـلمانان اسـت باید آن
را قطـع کـرد و چنین تجارتی حرام اسـت.

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

 34

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

اربعین و خداحافظی با بُخل!
اقتصاد مقاومتی در فقه
وقتی با هم باشیم
انتخاب تازهداماد
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سرمقاله

هفته محبت و برائت :از  13آبان تا اربعین
برای آنها که دلشان میخواهد همه چیز را به نام محبت بخوانند و از آن
طرف هفته وحدت را هفته برائت بنامند ،باید بگوییم که امسال یک هفته ویژه
داریم که محبت و برائت را با هم دارد :از  13آبان تا اربعین.
چون  13آبان روز استکبارستیزی است و اربعین روز ابراز محبت
به اهلبیت و مخصوص ًا سیدالشهدا .در عین حال 13 ،آبان روز محبت به
مظلومان و اربعین روز دشمنی از دشمنان سیدالشهداست و اگر کسی یکی
را داشته باشد و دیگری را نه؛ باید به خودش
شک کند.
اینجاست که آدم میفهمد برخیها حتی
سیدالشهدا را هم برای هوای نفسشان میخواهند
و در واقع نمیخواهند یاور واقعی امام باشند .برای
اینها باید داستان کربال و بیوفایی کسانی را که
شب عاشورا فرار کردند ،خواند .چه
تضمینی هست که ما جزو آنان
نباشیم؟
لطف ًا زیارت اربعین را
امسال اینگونه بخوانید تا
«تولی» و «تبری» را در آن
بهتر ببینیند.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

بـه حضور عاشـقانه مؤمنـان در اربعین
بنگریـد .بیش از بیسـت میلیون زائـر در یک
شـهر بیامکانـات حضـور پیـدا میکنند ولی
کسـی گرسـنه نمیمانـد! میزبانـان مخلـص
اربعیـن به نیابـت از حضرت سیدالشـهدا
 ،کاری کردهانـد کـه زائـران چنـدان دغدغـه
مادی برای سـفر نداشـته باشـند؛ همان کاری
که انصار در عهد رسـول خدا برای مهاجرین
انجـام دادنـد .مهمانـان هـم بـرای موکبهـا
دسـت بـه جیـب میشـوند .فرقـش بـا یک
سـفر شـخصی آن اسـت که همه برای خدا
خـرج میکننـد و از او روزی میخواهند.

ایـن وسـط چـه حقیرنـد آنهایـی که
اربعیـن را فرصتـی میداننـد بـرای خالـی
کـردن جیـب زوار!

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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

اقتصاد اربعینی

راسـتی اگـر ایـن الگـوی اقتصادی
در جامعـه اجرا میشـد ،چقـدر زندگیها
زیباتر بـود! احتمـا ً
ال دیگر فقیر یـا بیکار
پیدا نمیشد .بیشـتر هزینـه زندگی هم خرج
کردن بـرای برادران ایمانی بـود و لذت بردن
از آن .هرکـس بـه انـدازه وسـعش بـذل مال
میکـرد و در دنیا و آخرت رسـتگار میشـد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم آبان 1396
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

اقتصادمقاومیت

گروگانگیری ایرانی

تسخیر النه جاسوسی به روایت یک آمریکایی

		
مؤلف :راکی سیکمن
نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی
		
قطع وزیری

مترجم :مریم کمالی اندانی
چاپ 1389
 412صفحه 5400 /تومان.

در محضر قرآن

اربعین و خداحافظی با بُخل!

انفـاق یک عمل خوب در کنـار بقیه اعمال
نیسـت؛ انفـاق مهمتریـن عمـل اجتماعی
اسـت که یـک جامعـه را خدایـی میکند.
باورش سـخت اسـت؟ قرآن را اینگونه مرور
کنیـد و ببینیـد آنهـا کـه دم از اسلام میزنند
ولـی حاضـر به انفاق نیسـتند ،چـه جایگاهی
دارنـد .مث ً
ال در سـوره ماعون بـه اینگونه افراد
کـه نمـاز میخواننـد و اهـل انفـاق بـه یتیم و
1
مسـکین نیسـتند ،میفرماید :فویل للمصلین!
حـاال راه چاره چیسـت بـرای مؤمن واقعی
شـدن و اهل انفاق بـودن؟ ایمـان به اینکه
اگـر بخیل باشـی ،به خودت ظلـم کر دهای
و بـر دامـن کبریایی خدا ننشـیند گرد:

َم ْن یَ ْبخ َْل َفإِنَّ ا یَ ْبخ َُل َع ْن نَف ِْس ِه
2
َو اللَّهُ الْ َغ ِن ُّی َو أَنْ ُت ُم الْ ُف َقرا ُء

هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل
ورزیده ،و[گرنه] خدا بینیاز است و شما
نیازمندید.
اربعیـن را دیدهایـد کـه مـردم چگونـه بـا
خـدا و امامشـان معاملـه میکننـد؟ آنهـا
ایمـان دارنـد که هر چه بیشـتر بدهند ،بیشـتر
گــیرشـــان
میآیـد.

 .1سوره ماعون،
 :3وای بر نمازگزاران!
 .2سوره محمد 38

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

ما ورسانه

«دانلود بازی» به جای خرید «اسباببازی»

قدیمترها اگر کسی به مهمانی میرفت ،برای بچههای صاحبخانه اسباببازی
میخرید .صاحبخانه و بچههایش هم خوشحال میشدند و ناراحتی در کار
نبود؛ مگر اینکه آن اسباببازی خیلی گرانقیمت بود یا با فرهنگ خانوادگی آنها
ن اسباببازیها را خود آن خانواده هم میتوانست بخرد ولی
منافات داشت .ای 
وقتی میشد هدیه یا جایزه ،چیز دیگری بود.
حاال اگر جای خرید اسباببازی را با دانلود بازی موبایلی عوض
کنیم ،میبینیم اتفاق خاصی نیفتاده است .پس نباید خانوادهها ناراحت یا
نگران باشند از اینکه بچهها اهل گوشی شدهاند .اما تا جایگزین
مناسبی برای بازی پیدا نکنند ،مسئله حل نمیشود حتی
با جنگ و دعوا!
در واقع مسئله واقعیتر ،هرزهگردی
بچهها در اینترنت و سایتهای بازی
است .طوری که به جای بازی کردن ،در بازیها
چرخ بزنند و وقتشان را تلف کنند .اگر بازیها
ممیزی شده باشند و واقع ًا برای بازی استفاده
شوند ،خیلی هم خوب است و
میتواند هدیه یا جایزهای
باشد برای بچهها.
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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:تسخیر الن ــه جاسوس ــی آمری ــكا توس ــط دانش ــجویان خ ــط ام ــام و روز مب ــارزه
ب ــا اس ــتكبار جهان ــی ،محکومی ــت ص ــدام ب ــه اع ــدام ب ــا چوب ــه دار ،ش ــهادت ام ــام رض ــا  ،ش ــهادت
» در مـــورد مذاكـــره نکـــردن بـــا فرســـتاده كارتـــر دربـــاره
اویـــس قرنـــی ،دســـتور «امـــام خمینـــی
گروگانهـــا ،اربعيـــن حســـيني «روز زيارتـــي مخصـــوص حضـــرت سيدالشـــهدا؟ع؟» ،اعـــدام دکتـــر
«حســـین فاطمـــی» وزیـــر امـــور خارجـــه دولـــت دکتـــر
مصـــدق توســـط شـــاه ،مـــرگ «یاســـر عرفـــات» رئیـــس
تشـــكیالت خودگـــردان فلســـطین ،قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

(امام خامنهای)1393/10/19 ،

وقتی با هم باشیم

در اربعیـن حسـینی میلیونهـا انسـان در کنـار هم قـرار گرفتنـد ...که در
دنیـا انعـکاس پیـدا کرد ،تعظیـم کردنـد؛ تجلیـل کردنـد؛ آن را بزرگترین
گردهمایـی عالـم بهحسـاب آوردنـد ...ایـن راه را دشـمنان اسلام و
دشـمنان اهلبیـت بـه خیال خود مسـدود کـرده بودنـد .ببینید چـه حرکت
عظیمـی اتّفـاق افتـاد! وقتـی حتّـی جسـمها در
کنـار هـم قـرار میگیـرد ،اینجـور
انعـکاس پیـدا میکنـد .اگـر
مـا بـا هـم باشـیم ،کشـورهای
اسلامی ،م ّلتهـای مسـلمان
ـرق مختلـف
سـنّی و شـیعه و ف ِ َتسـنّن و تشـیّع -بـا یکدیگـر
دلهایشـان صاف باشـد ،نسبت به
یکدیگر سـوءظن نداشـته باشـند ،سوءنیت
نداشـته باشـند ،بـه یکدیگـر
اهانـت نکننـد ،ببینیـد در دنیـا
چه اتّفاقـی خواهد افتـاد؛ چه
عزتـی بـرای اسلام درسـت
خواهد شـد! وحدت؛ وحدت.
حکایت خوبان

راز موفقیت سید ابوالحسن اصفهانی

روزی پیـش از آنکـه بـه درس بـروم ،ماسـت خریـدم و گذاشـتم جلـو
پنجره تا وقتی برمیگردم قدری خنک شـده باشـد .از درس برگشـتم دیدم
ظـرف ماسـت خالی اسـت! روز دوم و سـوم هـم به همین منوال گذشـت.
روز چهـارم در حجـره مانـدم تا راز قضیه را کشـف کنم .دیـدم گربهای با
بچـهای بـه دندان وارد اتاق شـد .چون نمیتوانسـت مسـتقیم از ظرف
ماسـت بخـورد بچـهاش را داخـل ماسـت
میگذاشـت بعـد او را میلیسـید .سـپس
پیـش بقیـه بچههایـش میرفـت تـا بـه
آنهـا شـیر دهـد .دلم سـوخت تصمیم
گرفتـم همـان روش را ادامـه دهـم تا
بچهگربههـا بزرگ شـدند و آن گربه
هـم دیگر نیامد .اگر مقامی هسـت
ممکـن اسـت خداوند بـه خاطر
همان کار داده باشـد.
منبع :تارنمای سیره علما
راوی :آیتاهلل مروج
آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ()۱۴

زن آغازگـر آشتیها
ِ

در دادگاه خانـواده زن و مـرد بـا هـم دعـوا
میکننـد و هـر دو میگویند« :همسـرم به من
محبـت نمیکنـد ».بعـد کـه دقیق میشـوی،
میبینی هر دو دوسـت دارنـد به هم محبت
کننـد اما هـر یک منتظر اسـت تـا دیگری
ابتـدا کنـد .وقتی ناراحتـی هم پیـش میآید،
هـر دو منتظر عذرخواهی نفـر مقابلاند .انگار
نمیداننـد کـه در همه اینها وظیفـه اصلی به
دوش زن اسـت:
َخ ْی ُر نِ َسائِك ُُم الْ َخ ْم ُس ...الْ َه ِّی َن ُة اللَّ ِّی َن ُة الْ ُمؤَاتِ َی ُة الَّ ِتی إِ َذا
غ َِض َب َز ْو ُج َها ل َْم تَكْ َت ِح ْل
َاب َع ْن َها َز ْو ُج َها َح ِفظَتْهُ ِفی
ِب ُغ ْم ٍض َح َّتى یَ ْر َض َو إِ َذا غ َ
َغ ْی َب ِت ِه َف ِتلْكَ َعا ِم ٌل
ِم ْن ُعمَّ لِ اللَّ ِه َو َعا ِم ُل اللَّ ِه َل یَ ِخیب
امیرالمؤمنیـن  :بهتریـن زنـان شـما پنج
گروهانـد ...:سـاده و بىآالیـش ،دلرحم و
خوشخـو ،هـمدل و همراه ،زنـى كه چون
شـوهرش بـه خشـم آید تـا او را خشـنود
نسـازد خـواب به چشـمش نیایـد ،و زنى
كـه در نبود شـوهرش از او محافظت كند؛
چنین زنى كارگزارى از كارگزاران خداوند
اسـت و كارگـزار خـدا
هرگز نـاکام نمیشـود.
ایـن نشـانه قـدرت
زن اسـت که کلید
حفـظ خانـواده را
در دسـت او دادهانـد.
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