هیکـل رو ُفــرم
ِ

شیادیاران

در باشـگاه کشـتی بودیـم .ابراهيـم هـم وارد شـد .چنـد دقیقـه بعـد یکـی دیگـر از
دوسـتان آمـد و گفـت« :ابـرام جـون ،تیـپ و هیکلت خیلـی جالب شـده! تو راه
کـه میاومـدی ،دوتـا دختر پشـت سـرت بودنـد .مرتب داشـتند از تـو حرف
میزدنـد!» بـه ابراهیـم نگاه کـردم .رفته بود تو فکر .ناراحت شـد! انـگار توقع چنین
حرفـی را نداشـت .جلسـه بعد رفتم بـرای ورزش .تا ابراهیم را دیـدم خندهام گرفت!
پیراهـن بلند پوشـیده بـود و شـلوار گشـاد! بهجای سـاک ورزشـی لباسها را
داخـل کیسـه پالسـتیکی ریخته بـود! از آن به بعـد ،اینگونه به باشـگاه میآمد!
بچههـا میگفتنـد« :بابـا تـو دیگـه چـه جـور آدمـی هسـتی؟! مـا باشـگاه مییایم تا
هیکل ورزشـکاری پیـدا کنیم ،بعد لباس
تنگ بپوشـیم؛ اما تو با این هیکل قشـنگ
و رو فرم»...
ابراهیـم بـه حـرف آنهـا اهمیـت
نمـیداد .بـه دوسـتانش توصیـه میکرد
کـه اگـر ورزش بـرای خـدا باشـه،
میشـه عبـادت؛ امـا اگـر بـا هـر
نیت دیگهای باشه ،ضرر میکنین.

توشه سفیران اربعین  +آموزش لهجه عراقی
بایستههای سفر اربعین برای جوانان و دانشجویان

			
مؤلف :جمعی از نویسندگان
				
چاپ 1397
				
 320صفحه

احکام

در مسری هبشت
ش

در پیادهروی بیکار نباشیم!
یزیدیان میخواستند ماجرا را در
کربال تمام کنند؛ امام حسین را به
همراه یارانش در کربال شهید کردند،
خیال کردند که همهچیز تمام شد .غافل
از اینکه عاشورا شروعی برای از بین
بردن تمام یزدیان جهان است و این
خون تا رهاندن تمام بندگان از جهالت
و گمراهی خواهد جوشید و در زمانی
که جهان عاری از هر ظلمی بشود،
درخشش خود را بیشتر نشان خواهد داد.
بَ َذ َل ُم ْه َجتَهُ فیکَ لِ َی ْس َت ْن ِق َذ ِعبا َدکَ ِم َن الْ َجهالَ ِة
َو َح ْی َر ِةالضَّ اللَ ِة

منبع :کتاب سالم بر ابراهیم  ،1ص 40
شهید ابراهیم هادی

یا ررهمبان

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

نشر سدید
قطع رقعی
 20000تومان

استفتاء از دفتر رهبر معظم انقالب ،بخش احکام زیارت اربعین ،سؤال  ،14سایت leader.ir

وضو با آب معدنی

وسـط پیـادهروی اربعیـن ،بـا شـنیدن صـدای اذان بـه
جای رفتن به سـمت سـرویسهای بهداشـتی ،با همان
آبمعدنیهـای نـذری سـرجاده وضـو میگیـرد.
بـا توجه بـه اینکه نمیدانـد مالـک آب رضایت دارد
کـه زوار بـا ایـن آب وضو بگیرنـد یا نه ،وضـو با این
آب جایز نیست.

جان خود را در راه تو داد؛ تا برهاند
بندگانت را از (گرداب) جهالت و
نادانی و سرگردانی (در وادی) گمراهی
در ادامه این خون پاک ،اربعین
شکلگرفته است و مثل همیشه تفکر
ناب حسینی یزیدیان را آزار میدهد و
مثل همیشه امام حسین یارانی میخواهد؛
یارانی بابصیرت که برای دفاع از تفکر
حسینی جان و مالشان را فدا کنند و
به جز قدم زدن در دریای مهر حسینی،
یاریگر ایشان در بصیرتافزایی باشند...
قسمتی از زیارت اربعین امام حسین
حالجنان
مفاتی 
هفته
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تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

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.

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 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir

در این شماره میخوانید :
قهر ،قهر با کوتولههای تنگنظر
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وضو با آب معدنی
اربعین؛ نمادی پرشکوه از حضور عاشقان اهل بیت
هیکـل رو ُفــرم
ِ
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سرمقاله

ریشه دردها و درمانهای اقتصادی
چه میشود که وقتی قیمت شیر و ماست ده یا بیست درصد بیشتر میشود ،مصرف
آنها در خانههای ما به نصف میرسد؟ از این مهمتر ،چه میشود که وقتی خبر گرا ن شدن
دالر و طال میرسد ،خرید آنها چندین برابر میشود و با پایین آمدن این پولها افرادی سکته
میکنند و افرادی دیگر مریض میشوند؟
اینها همه نشان میدهد که مسئله جامعه ما بیشتر از اینکه اقتصادی باشد ،فرهنگی
است و از همینجا میشود فهمید که ما در همین مسئلههای اقتصادی و فرهنگی تا چه
حد نیازمند ایمان به خدا هستیم .چون اگر باور کنیم در همه این باال و پایینهای اقتصادی
خدایی هست ،آن وقت آرامش روانی بر همهمان حاکم میشود و مدیریت اقتصادیمان فرق
میکند.
شاید برای همین است که خیلیها هنوز پولهایشان را نگه
داشتهاند و نه حاضرند صدقه بدهند
و نه برای زیارت اباعبداهلل
هز ینه ا ش
کنند...

در محضر قرآن

قهر ،قهر با کوتولههای تنگنظر

مـا بـا دنیـا قهر نیسـتیم ،ولی بـا دنیاخواهـان قهر میکنیـم .دنیاخواهان کسـانی هسـتند
کـه فقـط دنیـا را میخواهنـد و بـرای همیـن هم به خـدا و یـاد خدا پشـت میکنند.
ً
اصلا دنیاخواهـی بـا خداخواهـی جمـع نمیشـود ،ولـی برعکسـش ممکن

اسـت؛ یعنـی اگـر کسـی فقـط دنیـا را بخواهـد ،هیچوقـت نمیتواند به
خـدا برسـد ،ولـی اگر خـدا را بخواهـد ،خدا دنیـا را هم بـه او میدهد.
بـرای همیـن ،پیامبـر بـه ایـن دنیاخواهان پشـت میکند:

الدنْيا
َفأَ ْعر ِْض َع ْن َم ْن تَ َو َّل َع ْن ِذكْرِنا َو ل َْم ُي ِر ْد إِالَّ الْ َحيا َة ُّ
از کسانی که از یاد ما روی گرداندهاند و جز زندگی دنیا را نخواستهاند ،روی بگردان.
راسـتی چـرا اینگونـه اسـت؟ قـرآن میگویـد« :چـون ایـن [دنیاخواهـی] آخریـن مـرز دانـش و
معرفـت آنـان اسـت .یقینـ ًا پـروردگارت بـه کسـی کـه از راه او منحرف شـده داناتر و به کسـی که
هدایـت یافتـه آگاهتر اسـت.
چقدر انسان باید فکرش کوتوله باشد که فقط دنیا را بخواهد!

اربعین؛ نمادی پرشکوه از حضور عاشقان اهل بیت

ایـام اربعین اسـت و خوشـا به حـال آن کسـانی که در حـال پیادهروی
هسـتند یـا پیـادهروی خواهنـد کرد و بـه زیـارت اربعین خواهند رسـید و
آن زیـارت خوشمضمـون روز اربعیـن را انشـاءاهلل خطـاب بـه حضرت
خواهنـد خواند.
مـا هـم اینجـا بـا شـوق و بـا حسـرت نـگاه میکنیـم ...الحمداهلل
جوانهـای مـا راه را پیـدا کردنـد و میلیونهـا نفـر از مـردم مـا و مـردم
غیـر مـا ،مـردم عـراق و دیگـران ،در ایـن راه حرکـت میکننـد ،ایـن هم
یکـی از حـوادث بسـیار برجسـتهای اسـت کـه خـدای متعـال منت
گذاشـته بـر مـا و این حادثـه را برای مـا خلق کرده اسـت ...همیشـه
اربعیـن پیـادهروی بـود ،امـا این حرکـت عظیم که یـک نماد بسـیار زیبا و
پرشـکوهی از حضـور پیـروان اهلبیـت و عالقهمندان به اهلبیت هسـت؛
ایـن نبـود ،مـا این را نداشـتیم ،ایـن را خدای
متعـال در اختیـار ما گذاشـت .خدا را بایسـتی
شاکر باشیم.

(امام خامنهای)1396/08/15 ،

کوچکی در عین بزرگی

نجم29 ،

درقابصتویر

کالم والیت

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :کش ــته ش ــدن «معم ــر قذاف ــی» ،دیکتات ــور س ــابق لیب ــی ،درگذش ــت مش ــکوک عال ــم مجاه ــد
«ح ــاجس ــید مصطف ــی خمین ــی» فرزن ــد ارش ــد ام ــام خمین ــی  ،رحل ــت عال ــم فاض ــل و پرهي ــزگار آی ـتاهلل «مي ــرزا ج ــواد
آق ــا تهران ــي» ،امض ــای ق ــرارداد سیاس ــی « َع ـ ّكا» در جری ــان جنگه ــای صلیب ــی ،اعت ــراض و افش ــاگری ام ــام خمین ــی علی ــه
پذی ــرش کاپیتوالس ــیون ،درگذش ــت محق ــق ،ش ــاعر ،اس ــتاد نمون ــه و مترج ــم ق ــرآن دكت ــر طاه ــره صف ــارزاده ،ش ــهادت
دكت ــر «فتح ــی ش ــقاقی» دبی ــر كل جنب ــش جه ــاد اس ــامی و س ــردار انتفاض ــه مل ــت فلس ــطین ،قرارگـ ــرفته اسـ ــت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

ً
اصلا از یـادم نمیبـرم ...داشـتم در مسـجد بـرای
مـن آن لحظـه را
امتحـان فـردا مطالعـه میکـردم کـه حاجآقـا وارد شـد؛ «داری چـه کار
میکنـی؟» دارم کتـاب میخونـم« .کتابـت را بـده ».از همـان صفحهای که
جلویـم بـاز بـود ،سـؤالی پرسـیدند؛ جوابـش را نمیدانسـتم و !...گفتنـد:
«پـس کتـاب نمیخوانـی ،کتـاب میبینی! یـک صفحه انتخـاب کن.
یـک بـار مـن میخونم ،شـما از من سـؤال بپـرس ،یک بار هم شـما
بخـوان ،من میپرسـم».
ایـن صحنـه را ِهـی بـا خـودم
تکـرار میکنـم؛ مجتهـد روحانی
مسـجد جلیلی و یکـی از مبارزا ِن
تـرازِ اول و زنداندیـده انقلاب،
حـاال خـودش را کوچـک کـرده...
ِ
ِ
«مـن نوجوان»
کوچـک کوچک؛ تـا
بـا او بزرگـی کنم.
منبع :کتاب پدرانه ،مرکز رشد دانشگاه امام صادق
آیتاهلل محمدرضا مهدوی کنی

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ( ) 64

خوب خرج کنید

حتی اگر خیلی اهل حساب و کتاب هستید
هم باید در سفر سیدالشهدا خوب خرج
کنید .اص ً
ال اگر میخواهید وضعتان خوب
شود ،باید اهل خرج کردن در زیارت امام
حسین باشید؛ زیرا با این زیارت رزقتان
اضافه میشود و هر چه خرج کنید ،خدا
برمیگرداند:

َم ْن زَا َر ُه كَانَ اللَّهُ لَهُ ِم ْن َو َرا ِء َح َوائِجِ ِهَ ...و ِإنَّهُ
1
ف َعلَ ْي ِه َما أَنْ َف ق
لَ َي ْجلِ ُب ال ِّرز َْق َع َل الْ َع ْب ِد َو ُي ْخلِ ُ
هر کس او را زیارت کند ،خداوند در پی
برآوردن نیازهایش خواهد بود...
و این زیارت باعث کشش رزق بنده
میشود و آنچه را که در
راه این سفر خرج کرده است،
به او برمیگردد.
جالب است بدانیم یک نفر از امام صادق
پرسید :پدرتان میفرمود یک درهم خرج
کردن در حج اجری برابر هزار درهم دارد.
زیارت امام حسین چطور است؟ حضرت
فرمود :یک درهم خرج کردن در راه
زیارت سیدالشهدا معادل
2
هزارهزار درهم است!

 .1كامل الزيارات ،النص ،ص128 :
 .2كامل الزيارات ،النص ،ص128 :

سالخی قلم در
سفارت عربستان

جایگاه بین المللی
عربستان در سایه
کشته و تکه تکه شدن
«جمال خاشقچی»
روزنامهنگار منتقد
سعودی!

کاریکاتور این هفته:

