
سائل کربال توضیح الر
توشه ای برای اربعین؛ چه

 در راه و چه در خانه!

 مؤلف: سید علی اصغر علوی   نرش سدید
 چاپ 1395: قطع پالتویی   183 صفحه/9000 تومان.

ظ سرمقاله

ش

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

مالکانسانیت

آرزوی»مرگبرآمریکا«درکربال

پیادهرویاربعین؛حرکتعشقوایمان

خیالنکنکسیشدهای!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

شـهید زین الدیـن در میـان بسـیجی ها از محبوبیـت عجیبـی برخـوردار بـود. 
بچه هـا وقتـی او را در کنـار خـود می دیدنـد، گاه بـا شـور و هلهلـه می دویدنـد 
دنبالـش، آن وقت سـر دسـت بلنـدش می کردند و شـعار »فرمانـده  آزاده...« را سـر 
می دادنـد. دوسـتی می گفـت: »یـک بـار پـس از چنیـن قضایایـی که آقـا مهدی به 
سـختی توانسـت خودش را از چنگ بچه های بسـیجی خالص کند، با چشـمانی 

اشـک آلود نشسـته بود بـه تأدیـب نفس. 
با تشر به خود می گفت: 

این هـا  کـه  نکـن کسـی شـده ای  مهـدی! خیـال 
این قـدر بـه تـو اهمیـت می دهنـد. تـو هیچی نیسـتی، 

تـو خـاک پـای بسـیجیانی...
همین طور می گفت و آرام آرام می گریست!«

 پاریـس در پـی انفجارهـا و تیراندازی هـای مختلـف در شـوک فرورفتـه بـود. 
بیـش از 150 نفـر در ایـن حادثـه جان خود را از دسـت دادند. کشـورهای مختلف 
از جملـه آمریـکا و انگلیس به فرانسـه در پی  این حادثه تسـلیت گفتند و خواسـتار 

عزمـی جهانـی برای مبـارزه با داعش شـدند!
نکتـه  قابـل توجـه این اسـت کـه حوادثی بـه مراتـب بدتر در یمن، سـوریه 
و عـراق اتفـاق می افتـاد ولی کشـورهای غربی پیام تسـلیت نمی فرسـتادند و 

عزمـی بـرای مبـارزه  بـا تروریسـت نمی کردنـد و سهم شـان تنها سـکوت بود.
 مثـل این کـه خـون مردم فرانسـه از خـون مردم 

یمـن و سـوریه و عـراق رنگین تـر بـود و 
آن هـا انسـان تر بودنـد!

نظـر  در  انسـانیت  مـالک  راسـتی  بـه 
این گونـه کشـورها چیسـت؟ آیـا تـن آدمـی 
شـریف اسـت بـه جـان آدمیـت یـا نزدیکـی 
بـه آمریـکا و هم راسـتا بـودن بـا سیاسـت های 

اسـت؟ آدمیـت  نشـان  جهانـی  اسـتکبار 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  چهارم آبان  1395

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 

مالک انسانیت

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش ربای در قرض

انفجار ، تیراندازی و گروگان گیری های مرگبار در پاریس )13 نوامبر 2015 م(

احکام

مبلغی را برای یک سال قرض داده و سر موعد 
همان مبلغ را پس گرفته اما به خاطر تورم در واقع 

ضرر کرده است! 

در صورت رضایت طرف مقابل می تواند تورم را 
mهم محاسبه کند و این کار ربا نیست.  a s j e d n a m a . i r

هفته 35   
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بعضــی کاالهــا نه تنهــا ســودی برای 
انســان ندارنــد بلکــه بــرای ســامت فــرد 
هــم مضــر هســتند. مثــل پفــک، نوشــابه، 
ــه  ــوم اســت ک ــس، ســیگار و... . معل آدام
بــر  اقــام عــاوه  این گونــه  مصــرف 
ــه  این کــه خــود نوعــی هــدر دادن پــول ب
ــی را هــم  ــه هنگفت ــد، هزین حســاب می آی

ــد.  ــل می کن ــه تحمی ــامت جامع ــه س ب
ــه  ــت ک ــن  اس ــف انگیز ای ــه تأس نکت
ــا ایرانی هــا در مصــرف برخــی از همیــن  م
ــًا  ــتیم. مث ــورددار هس ــان رک ــواد در جه م
در مصــرف نوشــابه و آدامــس اول و در 
مصــرف لــوازم آرایشــی شــیمیایی، هفتم 
ــی این کــه  ــان هســتیم. ایــن یعن جه
ــذت،  ــرای کســب اندکــی ل ــم ب حاضری
ــم! ــان را مریــض کنی ــی خودم ــه راحت ب

قســمت  این کــه  جالب تــرش   
ــتند  ــاق هس ــا قاچ ــا ی ــن کااله ــده ای عم
محصــول  حالــت  بهتریــن  در  یــا  و 
ــوازم  ــًا 80% ل ــای خارجــی. مث کارخانه ه
آرایشــی و60% دخانیــات قاچاق هســتند و 

ــش از 90% آدامــس کشــور از  بی
می شــود.  وارد  خــارج 

یــک ضــرر عجیــب 
ــان!  ــود و جامعه م ــرای خ ب
پــس تــا می توانیــم بایــد 
ــم و  ــر مصــرف کنی کم ت

ــی  ــل ایران ــا الاق ی
ــم. مصــرف کنی

پولت را دور نریز!تکراری هایی که باز هم تکرار می شوند

در مسری هبشت
گاهـی باید کمی زودتر آماده شـد. 
گاهـی بایـد کمـی زودتر بـه خودمان 
برسـیم. بایـد توشـه ای جمـع کنیم تا 
از قافلـه عقب نمانیـم. قرائت زیارت 
عاشـورا یکـی از همین توشه هاسـت. 
شـاید خیلی هامان حتی عـازم زیارت 
ایـن  باشـیم.  اباعبـداهلل  حضـرت 
را  مـا  دل  خیلـی  می توانـد  زیـارت 

آمـاده کند.

الُم  الُم َعلَیَْک یا اَباَعبِْداللَِّه اَلسَّ اَلسَّ

َعلَیَْک یَابَْن رَُسوِل اللَِّه 

الُم َعلَیَْک یا ِخیَرََة  اَلسَّ

الُم  اللَِّه و ابَْن ِخیَرَتِِه اَلسَّ

َعلَیَْک یَابَْن اَمیرِالُْمؤِْمنیَن 

و ابَْن َسیِِّد الَْوِصیّیَن...

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. 

علیرضا   در سایت سنگرمحله
به  نشریه  این  بدونم  کاراتون.میخواستم  از  ممنون 

صورت رنگی وجود نداره؟
پاسخ: با توجه به رنگی بودن نسخه تابلواعالناِت 
همین محتوا و اینکه عموما احتمال چاپ این نشریه 

در مساجد به صورت رنگی وجود ندارد، خیر

محاسبه تورم اشکال ندارد

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

اگر  یا  کنی،  تکرار  را  تاریخی   اشتباهات  و  بخوانی  را  تاریخ  اگر 
تجربه های ریش سفیدها را بشنوی و عمل نکنی تا ریش خودت هم سفید 
شود و همان ها را دوباره بگویی، این یعنی تو داری به خودت سیلی می زنی 

و روند نمودار زندگی ات منفی است!
اگر مردم یک کشور هم آن قدر حواس پرت شوند که همین اشتباه ها 
را بکنند، آن ها هم سیلی خواهند خورد و ما در قضیه برجام داشتیم به این 
سمت می رفتیم. چون خیلی هامان می خواستیم یک بار دیگر قابل اعتماد بودن 

آمریکا را امتحان کنیم و باورمان نمی شد که نامرد، همیشه نامرد است.
این  کرد؟  تکرار  را  تکراری  حرف  این  می توان  چگونه  حاال 
چهارسال به راستی آزمایی  آمریکایی ها گذشت و چیزی تجربه شد که از 
ابتدا نتیجه اش معلوم بود. چگونه باید گفت تا برخی ها دست از سر این 

آمریکای لعنتی بردارند؟ شاید تا سیلی نخورند بیدار نمی شوند؟!
امیدواریم تا ابد هیچ مسئولی نتواند با 

وعده های آمریکایی 
هیجان  جامعه  در 
این  که  کند  ایجاد 
خوب  را  آمریکا  ملت 

تجربه کرده است.

خیال نکن کسی شده ای!

۲6 آبان- شهادت »مهدی زین الدین« فرمانده لشکر 17 علی بن ابی طالب )1363 ش(

منبع: سایت شهید آوینی



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 آرزوی »مرگ بر آمریکا« در کربال

خودی های اهل بیت )18(
حـاال کـه چندسـالی از بـاز شـدن راه 
می گـذرد،  اربعیـن  پیـاده روی  و  کربـا 
وقـت عیارکشـی اسـت. چـون آن اول هـا 
فقـط مهـم بـود کـه اربعینـی شـویم و حـاال 
کـه خیلی هـا بـرای بار چنـدم دارند مشـرف 
می شـوند، وقـت آن اسـت کـه به خودشـان 
نگاهـی بیندازنـد و ببینند عیار زیـارت را باال 

برده انـد یـا نـه.
حـاال معیـار چیسـت؟ محبـت اهل بیـت

 ؟ نـه! محبـت الزم هسـت ولـی کافـی 
نیسـت. آن چه معیار اصلی اسـت، دشمنی 
با دشـمنان اهل بیت اسـت که مـا را از 

خودی هـای اهل بیـت می کنـد:
فََمْن أَرَاَد أَْن يَْعلَمَ  ُحبََّنا فَلْيَْمتَِحْن قَلْبَُه

فَإِْن َشاَركَُه ِف ُحبَِّنا ُحبُّ َعُدوِّنَا، فَلَيَْس  ِمنَّا 

هـر کـس می خواهـد بدانـد حـب مـا را 
دارد، قلبـش را بیازمایـد

پـس اگـر در حب مـا، حب دشـمن ما را 
شـریک کرد، از ما نیسـت!

یعنـی می شـود یـک روز 
همـه زائران اربعین در بین 
الحرمیـن فریـاد »مـرگ 
بـر آمریـکا« سـر دهند 
تـا عیـار زیارت شـان 

هزاران برابر شـود؟

پیاده روی اربعین؛ حرکت عشق و ایمان
ــد.  ــا بدان ــد آن جــا را مرکــز دنی ــا هر کجا کــه هســت، بای هــر کــس از م
هر کســی هر کجا کــه فعالیــت می کنــد، بایــد آن جــا را مقــّر و پایــگاه 
واقــع  در  بدانــد.  حضرت صاحب زمــان  نیرو هــای  ســازمان دهی 
بایــد از اآلن بــه فکــر یــاری حضــرت و ایجــاد تشــکیالتی بــرای قیام ایشــان 
باشــیم. در خانــه اگــر هســتیم، در مدرســه و از همــه مهم تــر در مســجد اگــر 

ــم. ــای حضــرت بدانی ــی از مقرّ ه ــا را یک ــم، آن ج ــت می کنی فعالی
بســیج، هیئتِ امنــاء،  پایــگاهِ  مســجد، فرمانــدة  در مســجد خــادمِ 

ــم  ــان بدانی ــان در مقّرم ــای امام زم ــه را از نیرو ه همه وهم
همه شــان  هــوای  بایــد  کــه 

خادمــان  باشــیم.  داشــته  را 
امــام  خادمــان  مســجد، 
زمان شــان  هســتند، 

ــیم. ــته باش ــان را داش هوای ش

... ایـن روزهـا روزهـای نزدیـک بـه اربعیـن اسـت. پدیـده  بی نظیـر و 
بی سـابقه ای هـم در ایـن سـال های اخیـر به وجـود آمـده و آن، پیـاده روی 
میـان نجـف و کربـال یـا بعضـی از شـهرهای دورتـر از نجـف تـا کربـال 
اسـت... ایـن حرکت حرکت عشـق و ایمان اسـت؛ ما هـم از دور نگاه 

می کنیـم بـه ایـن حرکـت و غبطـه می خوریم...
 ایـن کسـانی کـه ایـن راه را طـی کردنـد و ایـن حرکـت عاشـقانه را و 
مؤمنانـه را دارنـد انجـام میدهنـد، واقعـاً دارنـد حسـنه ای را انجـام میدهند. 
ایـن یـک شـعار بـزرگ اسـت »ال تُِحّلـوا َشـعائَِر اهلل«، این باشـک جزو 
شـعائراهلل اسـت. این حرکت حرکت عشـق و ایمان اسـت؛ هم در آن ایمان 

و اعتقـاد قلبی و باورهای راسـتین، تحریک کننده 
و عمل کننـده اسـت؛ هم عشـق و محبّـت. تفّکر 

اهل بیـت و تفّکـر شـیعی همین جور اسـت.

توحید حقیقی
یــک بــار در اواخــر عمــر قــرار بــود بــرای حضــور در یکــی از جلســات، 
ــا  ــد. ب ــور کنن ــم عب ــهر ق ــک ش ــای تاری ــس کوچه ه ــه پ ــبانه از کوچ ش
وجــود ارتعاشــی کــه در بــدن داشــتند و راه ناهمــوار و تاریکــی کوچه هــا، 
ــا ایــن  یکــی از اطرافیــان عــرض کــرد: »احتمــال دارد ـ خــدا نکــرده ـ ب
وضــع، بــه زمیــن بخوریــد. می شــود جلســه ایــن هفتــه را مثــاًل در خانــه 

خــود حضرتعالــی بــر پــا کــرد تــا اذیــت نشــوید.«
حضــرت عالمــه فرمودنــد: »مگــر مــا در روز بــه وســیله نور خورشــید 

خــود را نگــه می داریــم و مگــر نور خورشــید 
باعــث می شــود زمیــن نخوریــم؟! ُقــْل َمــْن 
ْحمــِن...؛  ــِل َو النَّهــارِ مِــَن الرَّ ــْم بِاللَّیْ یَْکَلُؤُک

ــب و  ــما را در ش ــی ش ــه کس ــو: چ بگ
روز از )مجــازات( خــدای رحمــان 

ــد؟« ــظ می کن حف

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1394/09/09(

ارسال تصاویر شما:
sangaremahalle@chmail.ir

چنــد  می توانیــد  بخــش  ایــن  در   •
ــاهده  ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ط
کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای 

 masjednama . ir
رحلــت  موضوعــات  بــا  پوســترهایی 
فقیــه مبــارز و نســتوه آیــت اللَّ »شــیخ 
دوران  رجــال  از  مازندرانــي«  عبــداللَّ 
بزرگ داشــت  روز  و  وفــات  مشــروطه، 
محمدحســین  ســید  عالمــه  آیــت الل 
طباطبایــی، درگذشــت متفکــر و فیلســوف 
فرزانــه، عالمــه شــیخ محمدتقــی جعفــری، 
درگذشــت »ســتارخان« مبــارز آزادی خواه 
ــردار  ــه »س ــروف ب ــروطه، مع ــت مش نهض
پاســدار  سرلشــگر  شــهادت  ملــی«، 
»مهــدی زین الدیــن« فرمانــده لشــکر 
شــهادت   ، ابی طالــب علی بــن   17
ــاس  ــاج عب ــهادت »ح ، ش ــا ــام رض ام
ورامینــی« رئیــس ســتاد لشــکر 27 محمــد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــول الل ق رس

کاریکاتور این هفته: شعبده امریکایی

از قدیـم گفته انـد کـه نمی شـود هـم 
خـدا را بخواهی هم خرمـا را. دینی ترش 
نمی شـود دو  بگویـی  اسـت کـه  ایـن 

معشـوق در دل داشـته باشی. 

ما َجَعَل اللَُّه لِرَُجٍل ِمْن َقلَْبْيِ ِف َجْوِفِه 

خداوند در درون هیچ کسی دو قلب 
قرار نداده است

خاصـه اش این اسـت که یا عشـق 
بـه خدا، یـا به غیر خـدا. سـومی ندارد 
و بـا هـم جمـع نمی شـود. سـؤال می کنی 
و  همسـر  و  مـادر  و  پـدر  محبـت  کـه 
فرزنـد چـه می شـود؟ جوابش این اسـت 
کـه اگـر در طـول عشـق بـه خدا باشـد، 

مانـدگار.  و  اسـت  خدایـی 
غیـر  صـورت،  ایـن  غیـر  در 

بـالی  و  می شـود  خدایـی 
جانـت خواهـد بـود.

حـاال می فهمی کـه این عاشـقان 
چـرا  اباعبـداهلل  زیـارت 

ایـام اربعین سـر و دسـت 
می شـکنند بـرای رفتن 
بـه کربـال؛ آخـر آن ها 
فقط یک قلـب دارند 
کـه رویـش نوشـته: 
حسـین، خون خدا! 

در محضر اهل یبت؟مهع؟
             خادمان امام زمان چندتا قلب داری؟
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