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گروگان گیری ایرانی
تسخیر النه جاسوسی به روایت یک آمریکایی

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

اربعین و خداحافظی با بُخل!

اقتصاد مقاومتی در فقه

وقتی با هم باشیم

انتخاب تازه داماد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

      پـس از شـروع جنـگ عـازم جبهه هـای جنـوب شـد. علی اکبـر در عملیـات 
فتـح مبیـن فرمانـده گردان بـود. در عملیـات الی بیت المقـدس، به شـدت از ناحیه پا 

مجروح شـد.

       کمی که بهتر شـد، به همت خانواده اش 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 کوچک تریـن تردیـدی بـرای 

عملیـات رمضان بـه جبهه های جهاد شـتافت. 

پـس از پیـروزی کارتـر در آمریـکا، از آنجـا که او شـعار حمایت از حقوق بشـر 
را اعـام کـرده بـود، تصمیـم گرفـت تـا ایـن نمایـش تبلیغاتـی را به صـورت عینی 
در کشـورهای وابسـته ای مثـل ایـران اجـرا کنـد. کارتـر بـه این نتیجه رسـیده بود 
کـه تداوم سیاسـت سـلطه جویانه آمریکایی با اسـتبداد داخلی کشـورها ممکن 
نیسـت و بنابرایـن بایـد با فضای باز سیاسـی، به شـیوه های نرم و جدید سـلطه 
روی آورد؛ بنابرایـن برخـی از محدودیت هـا نظیر فشـارها علیه پخـش اعامیه ها و 
نوارهـای و رسـاله های عملیـه امـام خمینی برداشـته شـد؛ اما دل هـای مردم با 
امـام خمینـی بـود و این مکـر نتوانسـت رژیم شـاه را از سـرنگونی نجات 

دهد بلکه زمینه برای سقوط شاه، آماده تر شد.
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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 

نقشه ای که نقش بر آب شد

توضیح المسائل امام، مسئله 2831

1( صحیفه امام، ج 9، ص 274

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

احکام

 نمی شـود کـه همین طـور نیازهـای مؤمنـان را از خـارج 
کشـور وارد نمـود و کار و کاسـبی داخلـی را بی رونق کرد.

 اگـر رابطه بـا خارجی هـا به ضرر مسـلمانان اسـت باید آن 
را قطـع کـرد و چنین تجارتی حرام اسـت.

m a s j e d n a m a . i r

هفته 34   
1 3 9 6 سال 

هفته   34
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

بـه حضور عاشـقانه مؤمنـان در اربعین 
بنگریـد. بیش از بیسـت میلیون زائـر در یک 
شـهر بی امکانـات حضـور پیـدا می کنند ولی 
کسـی گرسـنه نمی مانـد! میزبانـان مخلـص 
اربعیـن به نیابـت از حضرت سیدالشـهدا 
، کاری کرده انـد کـه زائـران چنـدان دغدغـه 
مادی برای سـفر نداشـته باشـند؛ همان کاری 
که انصار در عهد رسـول خدا برای مهاجرین 
انجـام دادنـد. مهمانـان هـم بـرای موکب هـا 
دسـت بـه جیـب می شـوند. فرقـش بـا یک 
سـفر شـخصی آن اسـت که همه برای خدا 
خـرج می کننـد و از او روزی می خواهند.

راسـتی اگـر ایـن الگـوی اقتصادی 
در جامعـه اجرا می شـد، چقـدر زندگی ها 
زیباتر بـود! احتمـاالً دیگر فقیر یـا بی کار 
پیدا نمی شد. بیشـتر هزینـه زندگی هم خرج  
کردن بـرای برادران ایمانی بـود و لذت بردن 
از آن. هرکـس بـه انـدازه وسـعش بـذل مال 
می کـرد و در دنیا و آخرت رسـتگار می شـد.

ایـن وسـط چـه حقیرنـد آن هایـی که 
بـرای خالـی  می داننـد  فرصتـی  را  اربعیـن 

کـردن جیـب زوار!

در مسری هبشت
همراه جابربن عبداهلل انصاری برای زیارت قبر 
امام حسین بیرون شدیم، هنگامی که وارد 
کربا شدیم، جابر به نزدیك شط فرات رفت 
و غسل نمود... هنگامی که نزدیك قبر رسید، 
گفت: دست مرا باالی قبر بگذارید... بعد از 
این گفت: ای حسین و سه بار این کلمه را 
تکرار کردند و بعد گفت: دوست جواب 
دوست را نمی دهد. سپس گفت: چگونه 

جواب مرا بدهی که سرت را از بدنت جدا 
کرده اند و رگ هایت را قطع نموده اند...1

اگر کربال هستید که خوشا به حالتان، ولی 
اگر در خانه اید و توفیق نشده به کربال بروید 

از راه دور زیارت اربعین را بخوانید و با 
جابر هم نوا بشوید.

الُم َعىل َوِلِّ اللَِّه َو َحبیِبِه؛ اَلسَّ
سالم بر ولی خدا و دوست او

...

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. 

سام
خدا خیرتون بده و با اباعبداهلل محشروتون کنه

اقتصاد مقاومتی در فقه

اقتصاد مقاومیت

برای آن ها که دل شان می خواهد 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 13 آبان تا اربعین. 

چون 13 آبان روز استکبارستیزی است و اربعین روز ابراز محبت 
به اهل بیت و مخصوصًا 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 
شك کند. 

اینجاست که آدم می فهمد برخی ها حتی 
سیدالشهدا را هم برای هوای نفس شان می خواهند 
و در واقع نمی خواهند یاور واقعی امام باشند. برای 
این ها باید داستان کربا و بی وفایی کسانی را که 

شب عاشورا فرار کردند، خواند. چه 
تضمینی هست که ما جزو آنان 

نباشیم؟

لطفًا زیارت اربعین را 
امسال این گونه بخوانید تا 
»تولی« و »تبری« را در آن 

بهتر ببینیند. 

کنار قدم های جابرانتخاب تازه داماد

اقتصاد اربعینی

محمد
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

هفته محبت و برائت: از 13 آبان تا اربعین

1( کتاب ایمان و کفر نوشته عامه مجلسی
مترجم: عزیزاهلل عطاردی

،مفاتیح الجنان فرازی از زیارت اربعین امام حسین

فتح مبین )فروردین 1۳۶1(
بیت المقدس )خرداد 1۳۶1(

رمضان )تیر 1۳۶1(
شهید علی اکبر حاجی پور



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

وقتی با هم باشیمدر محضر قرآن

قدیم ترها اگر کسی به مهمانی می رفت، برای بچه های صاحب خانه اسباب بازی 
می خرید. صاحب خانه و بچه هایش هم خوشحال می شدند و ناراحتی در کار 
نبود؛ مگر اینکه آن اسباب بازی خیلی گران قیمت بود یا با فرهنگ خانوادگی آن ها 
منافات داشت. این  اسباب بازی ها را خود آن خانواده هم می توانست بخرد ولی 

وقتی می شد هدیه یا جایزه، چیز دیگری بود.

عوض  موبایلی  بازی  دانلود  با  را  اسباب بازی  خرید  جای  اگر  حاال 
کنیم، می بینیم اتفاق خاصی نیفتاده است. پس نباید خانواده ها ناراحت یا 

نگران باشند از اینکه بچه ها اهل گوشی شده اند. اما تا جایگزین 
مناسبی برای بازی پیدا نکنند، مسئله حل نمی شود حتی 

با جنگ و دعوا!

هرزه گردی  واقعی تر،  مسئله  واقع  در 
بازی  سایت های  و  اینترنت  در  بچه ها 

است. طوری که به جای بازی کردن، در بازی ها 
چرخ بزنند و وقت شان را تلف کنند. اگر بازی ها 
ممیزی شده باشند و واقعاً برای بازی استفاده 

شوند، خیلی هم خوب است و 
می تواند هدیه یا جایزه ای 

باشد برای بچه ها.

در اربعیـن حسـینی میلیون هـا انسـان در کنـار هم قـرار گرفتنـد... که در 
دنیـا انعـکاس پیـدا کرد، تعظیـم کردنـد؛ تجلیـل کردنـد؛ آن را بزرگ ترین 
گردهمایـی عالـم به حسـاب آوردنـد... ایـن راه را دشـمنان اسـام و 
دشـمنان اهل بیـت بـه خیال خود مسـدود کـرده بودنـد. ببینید چـه حرکت 

عظیمـی اتّفـاق افتـاد! وقتـی حتّـی جسـم ها در 
این جـور  می گیـرد،  قـرار  هـم  کنـار 

اگـر  می کنـد.  پیـدا  انعـکاس 
کشـورهای  باشـیم،  هـم  بـا  مـا 
مسـلمان  مّلت هـای  اسـامی، 
-سـنّی و شـیعه و فِـَرق مختلـف 
یکدیگـر  بـا  تشـیّع-  و  تسـنّن 

دل هایشـان صاف باشـد، نسبت به 
یکدیگر سـوءظن نداشـته باشـند، سوءنیت 

یکدیگـر  بـه  باشـند،  نداشـته 
اهانـت نکننـد، ببینیـد در دنیـا 
چه اتّفاقـی خواهد افتـاد؛ چه 
عزتـی بـرای اسـالم درسـت 
خواهد شـد! وحدت؛ وحدت.

روزی پیـش از آنکـه بـه درس بـروم، ماسـت خریـدم و گذاشـتم جلـو 
پنجره تا وقتی برمی گردم قدری خنك 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 گربه ای با 
بچـه ای بـه دندان وارد اتاق شـد. چون نمی توانسـت مسـتقیم از ظرف 

ماسـت بخـورد بچـه اش را داخـل ماسـت 
می گذاشـت بعـد او را می لیسـید. سـپس 

پیـش بقیـه بچه هایـش می رفـت تـا بـه 
آن هـا شـیر دهـد. دلم سـوخت تصمیم 
گرفتـم همـان روش را ادامـه دهـم تا 
بچه گربه هـا بزرگ شـدند و آن گربه 
هـم دیگر نیامد. اگر مقامی هسـت 
ممکـن اسـت خداوند بـه خاطر 

همان کار داده باشـد.

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1393/10/19(

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

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
ـــارزه  ـــام و روز مب ـــط ام ـــط دانشـــجویان خ ـــكا توس ـــی آمری ـــه جاسوس ـــوع:تسخیر الن ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــهادت  ـــا ، ش ـــام رض ـــهادت ام ـــه دار، ش ـــا چوب ـــدام ب ـــه اع ـــدام ب ـــت ص ـــی، محكومی ـــتكبار جهان ـــا اس ب
ـــاره  ـــر درب ـــتاده كارت ـــا فرس ـــردن ب ـــره نك ـــورد مذاك ـــی « در م ـــام خمین ـــتور »ام ـــی، دس ـــس قرن اوی
گروگان هـــا، اربعیـــن حســـیني »روز زیارتـــي مخصـــوص حضـــرت سیدالشـــهدا؟ع؟«، اعـــدام دكتـــر 

»حســـین فاطمـــی« وزیـــر امـــور خارجـــه دولـــت دكتـــر 
ـــس  ـــات« رئی ـــر عرف ـــرگ »یاس ـــاه، م ـــط ش ـــدق توس مص

ـــت.  ـــه اس ـــطین،   قرارگرفت ـــردان فلس ـــكیالت خودگ تش
1. سوره ماعون،
3: وای بر نمازگزاران!
2. سوره محمد 38

  وسائل الشیعة، ج 20، ص: 29

در دادگاه خانـواده زن و مـرد بـا هـم دعـوا 
می کننـد و هـر دو می گویند: »همسـرم به من 
محبـت نمی کنـد.« بعـد کـه دقیق می شـوی، 
می بینی هر دو دوسـت دارنـد به هم محبت 
کننـد اما هـر یک منتظر اسـت تـا دیگری 
ابتـدا کنـد. وقتی ناراحتـی هم پیـش می آید، 
هـر دو منتظر عذرخواهی نفـر مقابل اند. انگار 
نمی داننـد کـه در همه این ها وظیفـه اصلی به 

دوش زن اسـت: 

َخْیُر نَِسائِكُُم الَْخْمُس... الَْهیَِّنُة اللَّیَِّنُة الُْمَؤاتَِیُة الَِّتی إَِذا 

َغِضَب َزْوُجَها لَْم تَكَْتِحْل 

ِبُغْمٍض َحتَّى یَرَْض َو إَِذا َغاَب َعْنَها َزْوُجَها َحِفظَْتُه ِفی 

َغْیَبِتِه َفِتلَْك َعاِمٌل 

ِل اللَِّه َو َعاِمُل اللَِّه َل یَِخیب  ِمْن ُعامَّ

امیرالمؤمنیـن : بهتریـن زنـان شـما پنج 
گروه انـد:... سـاده و بی  آالیـش، دل رحم و 
خوش خـو، هـم دل و همراه، زنـی که چون 
شـوهرش بـه خشـم آید تـا او را خشـنود 
نسـازد خـواب به چشـمش نیایـد، و زنی 
کـه در نبود شـوهرش از او محافظت کند؛ 
چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداوند 

اسـت و کارگـزار خـدا 
هرگز نـاکام نمی شـود.

ایـن نشـانه قـدرت 
زن اسـت که کلید 
حفـظ خانـواده را 

در دسـت او داده انـد.

کاریکـاتور این هفته:

تیرهای 
سعودی 
وکمان 
تیلرسون!

انفـاق یک عمل خوب در کنـار بقیه اعمال 
نیسـت؛ انفـاق مهم تریـن عمـل اجتماعی 
اسـت که یـک جامعـه را خدایـی می کند. 
باورش سـخت اسـت؟ قرآن را این گونه مرور 
کنیـد و ببینیـد آن هـا کـه دم از اسـام می زنند 
ولـی حاضـر به انفاق نیسـتند، چـه جایگاهی 
دارنـد. مثًا در سـوره ماعون بـه این گونه افراد 
کـه نمـاز می خواننـد و اهـل انفـاق بـه یتیم و 
مسـکین نیسـتند، می فرماید: فویل للمصلین!1

حـاال راه چاره چیسـت بـرای مؤمن واقعی 
شـدن و اهل انفاق بـودن؟ ایمـان به اینکه 
اگـر بخیل باشـی، به خودت ظلـم کرد ه ای 

و بـر دامـن کبریایی خدا ننشـیند گرد:

ا یَْبَخُل َعْن نَْفِسِه َمْن یَْبَخْل َفإمِنَّ

َو اللَُّه الَْغِنیُّ َو أَنُْتُم الُْفَقراُء 2

هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل 
ورزیده، و]گرنه[  خدا بی نیاز است و شما 

نیازمندید.

اربعیـن را دیده ایـد کـه مـردم چگونـه بـا 
خـدا و امام شـان معاملـه می کننـد؟ آن هـا 
ایمـان دارنـد که هر چه بیشـتر بدهند، بیشـتر 
گــیرشـــان 

می آیـد.

در محضر اهل یبت
اربعین و خداحافظی با بُخل!

 
»دانلود بازی« به جای خرید »اسباب بازی«

 منبع: تارنمای سیره علما
راوی: آیت اهلل مروج

آیت اهلل سید ابوالحسن اصفهانی

راز موفقیت سید ابوالحسن اصفهانی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید
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