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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

قهر، قهر با کوتوله های تنگ نظر 

وضو با آب معدنی

اربعین؛ نمادی پرشکوه از حضور عاشقان اهل بیت

هیکـِل روُفــرم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران
در باشـگاه کشـتی بودیـم. ابراهیـم هـم وارد شـد. چنـد دقیقـه بعـد یکـی دیگـر از 
دوسـتان آمـد و گفـت: »ابـرام جـون، تیـپ و هیکلت خیلـی جالب شـده! تو راه 
کـه می اومـدی، دوتـا دختر پشـت سـرت بودنـد. مرتب داشـتند از تـو حرف 
می زدنـد!« 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 خنده ام گرفت! 
پیراهـن بلند پوشـیده بـود و شـلوار گشـاد! به جای سـاک ورزشـی لباس ها را 
داخـل کیسـه پالسـتیکی ریخته بـود! از آن به بعـد، این گونه به باشـگاه می آمد! 
بچه هـا می گفتنـد: »بابـا تـو دیگـه چـه جـور آدمـی هسـتی؟! مـا باشـگاه می یایم تا 

هیکل ورزشـکاری پیـدا کنیم، بعد لباس 
تنگ بپوشـیم؛ اما تو با این هیکل قشـنگ 

و رو فرم...«

اهمیـت  آن هـا  حـرف  بـه  ابراهیـم 
نمـی داد. بـه دوسـتانش توصیـه می کرد 
کـه اگـر ورزش بـرای خـدا باشـه، 
می شـه عبـادت؛ امـا اگـر بـا هـر 

نیت دیگه ای باشه، ضرر می کنین.
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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 

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

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

احکام

یا ررهمبان

وسـط پیـاده روی اربعیـن، بـا شـنیدن صـدای اذان بـه 
جای رفتن به سـمت سـرویس های بهداشـتی، با همان 

آب معدنی هـای نـذری سـرجاده وضـو می گیـرد.

 بـا توجه بـه این که نمی دانـد مالـک آب رضایت دارد 
کـه زوار بـا ایـن آب وضو بگیرنـد یا نه، وضـو با این 

آب جایز نیست.

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

هفته 31   
1 3 9 7 سال 

هفته   31
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

یزیدیان می خواستند ماجرا را در 
کربال تمام کنند؛ امام حسین را به 
همراه یارانش در کربال شهید کردند، 

خیال کردند که همه چیز 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.

بََذَل ُمْهَجَتُه فیَک لَِیْسَتْنِقَذ ِعباَدَک ِمَن الَْجهالَِة 

اللَِة َوَحْیرَِة الضَّ

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 

شکل گرفته است و مثل همیشه تفکر 
ناب حسینی یزیدیان را آزار می دهد و 

مثل همیشه امام حسین یارانی می خواهد؛ 
یارانی بابصیرت که برای دفاع از تفکر 
حسینی جان و مال شان را فدا کنند و 

به جز قدم زدن در دریای مهر حسینی، 
یاریگر ایشان در بصیرت افزایی باشند...

قسمتی از زیارت اربعین امام حسین
مفاتیح الجنان

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. 

وضو با آب معدنی

چه می شود که وقتی قیمت شیر و ماست ده یا بیست درصد بیشتر می شود، مصرف 
آن ها در خانه های ما به نصف می رسد؟ از این مهم تر، چه می شود که وقتی خبر گران  شدن 
دالر و طال می رسد، خرید آن ها چندین برابر می شود و با پایین آمدن این پول ها افرادی سکته 

می کنند و افرادی دیگر مریض می شوند؟
این ها همه نشان می دهد که مسئله جامعه ما بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، فرهنگی 
است و از همین جا می شود فهمید که ما در همین مسئله های اقتصادی و فرهنگی تا چه 
حد نیازمند ایمان به خدا هستیم. چون اگر باور کنیم در همه این باال و پایین های اقتصادی 
خدایی هست، آن وقت آرامش روانی بر همه مان حاکم می شود و مدیریت اقتصادی مان فرق 

می کند.
 شاید برای همین است که خیلی ها هنوز پول هایشان را نگه 

داشته اند و نه حاضرند صدقه بدهند 
اباعبداهلل  زیارت  برای  نه  و 

ش  ینه ا هز
کنند...

هیکـِل روُفــرم

در پیاده روی بیکار نباشیم!
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

ریشه دردها و درمان های اقتصادی



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
ایـام اربعین اسـت و خوشـا به حـال آن کسـانی که در حـال پیاده روی 
هسـتند یـا پیـاده روی خواهنـد کرد و بـه زیـارت اربعین خواهند رسـید و 
آن زیـارت خوش مضمـون روز اربعیـن را ان شـاءاهلل خطـاب بـه حضرت 

خواهنـد خواند.
مـا هـم اینجـا بـا شـوق و بـا حسـرت نـگاه می کنیـم... الحمداهلل 
جوان هـای مـا راه را پیـدا کردنـد و میلیون هـا نفـر از مـردم مـا و مـردم 
غیـر مـا، مـردم عـراق و دیگـران، در ایـن راه حرکـت می کننـد، ایـن هم 
یکـی از حـوادث بسـیار برجسـته ای اسـت کـه خـدای متعـال منت 
گذاشـته بـر مـا و این حادثـه را برای مـا خلق کرده اسـت... همیشـه 
اربعیـن پیـاده روی بـود، امـا این حرکـت عظیم که یـک نماد بسـیار زیبا و 
پرشـکوهی از حضـور پیـروان اهل بیـت و عالقه مندان به اهل بیت هسـت؛ 

ایـن نبـود، مـا این را نداشـتیم، ایـن را خدای 
متعـال در اختیـار ما گذاشـت. خدا را بایسـتی 

شاکر باشیم.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1396/08/15(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

حتی اگر خیلی اهل حساب و کتاب هستید 
هم باید در سفر سیدالشهدا خوب خرج 
کنید. اصاًل اگر می خواهید وضع تان خوب 
شود، باید اهل خرج کردن در زیارت امام 

حسین باشید؛ زیرا با این زیارت رزق تان 
اضافه می شود و هر چه خرج کنید، خدا 

برمی گرداند:

َمْن زَارَُه كَاَن اللَُّه لَُه ِمْن َوَراِء َحَوائِِجِه... َو إِنَُّه 
لََيْجلُِب الرِّْزَق َعَل الَْعْبِد َو يُْخلُِف َعلَْيِه َما أَنَْفق 1

هر کس او را زیارت کند، خداوند در پی 
برآوردن نیازهایش خواهد بود... 

و این زیارت باعث کشش رزق بنده 
می شود و آنچه را که در 

راه این سفر خرج کرده است،
 به او برمی گردد.

جالب است بدانیم یک نفر از امام صادق
 پرسید: پدرتان می فرمود 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 
هزارهزار درهم است!2

کاریکاتور این هفته: سالخی قلم در 
سفارت عربستان
جایگاه بین المللی 
عربستان در سایه 
کشته و تکه تکه شدن
»جمال خاشقچی« 
روزنامه نگار منتقد 
سعودی!

مـا بـا دنیـا قهر نیسـتیم، ولی بـا دنیاخواهـان قهر می کنیـم. دنیاخواهان کسـانی هسـتند 
کـه فقـط دنیـا را می خواهنـد و بـرای همیـن هم به خـدا و یـاد خدا پشـت می کنند. 

اصـاًل دنیاخواهـی بـا خداخواهـی جمـع نمی شـود، ولـی برعکسـش ممکن 
اسـت؛ یعنـی اگـر کسـی فقـط دنیـا را بخواهـد، هیچ وقـت نمی تواند به 
خـدا برسـد، ولـی اگر خـدا را بخواهـد، خدا دنیـا را هم بـه او می دهد. 

بـرای همیـن، پیامبـر بـه ایـن دنیاخواهان پشـت می کند:

نْيا  َفأَْعِرْض َعْن َمْن تََولَّ َعْن ِذكِْرنا َو لَْم يُِرْد إِالَّ الَْحياَة الدُّ

از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند، روی بگردان.

راسـتی چـرا این گونـه اسـت؟ قـرآن می گویـد: »چـون ایـن ]دنیاخواهـی[ آخریـن مـرز دانـش و 
معرفـت آنـان اسـت. یقینـًا پـروردگارت بـه کسـی کـه از راه او منحرف شـده داناتر و به کسـی که 

هدایـت یافتـه آگاه تر اسـت.

چقدر انسان باید فکرش کوتوله باشد که فقط دنیا را بخواهد! 

در محضر اهل یبت
قهر، قهر با کوتوله های تنگ نظر 

منبع: کتاب پدرانه، مرکز رشد دانشگاه امام صادق
آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی

کوچکی در عین بزرگی

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

خوب خرج کنید 
خانواده مقاومتی ) 64 (

1. کامل الزیارات، النص، ص: 128
2. کامل الزیارات، النص، ص: 128

مـن آن لحظـه را اصـاًل از یـادم نمی بـرم... داشـتم در مسـجد بـرای 
امتحـان فـردا مطالعـه می کـردم کـه حاج آقـا وارد شـد؛ »داری چـه کار 
می کنـی؟« دارم کتـاب می خونـم. »کتابـت را بـده.« از همـان صفحه ای که 
جلویـم بـاز بـود، سـؤالی پرسـیدند؛ جوابـش را نمی دانسـتم و...! گفتنـد: 
»پـس کتـاب نمی خوانـی، کتـاب می بینی! یـک صفحه انتخـاب کن. 
یـک بـار مـن می خونم، شـما از من سـؤال بپـرس، یک بار هم شـما 

بخـوان، من می پرسـم.«

ایـن صحنـه را ِهـی بـا خـودم 
تکـرار می کنـم؛ مجتهـد روحانی 

مسـجد جلیلی و یکـی از مبارزاِن 
انقـالب،  زندان دیـده  و  اول  تـرازِ 

حـاال خـودش را کوچـک کـرده... 
کوچـِک کوچک؛ تـا »مـِن نوجوان« 

بـا او بزرگـی کنم.

  نجم، 29

اربعین؛ نمادی پرشکوه از حضور عاشقان اهل بیت

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای 
  masjednama.ir

ـــد  ـــم مجاه ـــکوک عال ـــت مش ـــی، درگذش ـــابق لیب ـــور س ـــی«، دیکتات ـــر قذاف ـــدن »معم ـــته ش ـــوع: کش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــم فاضـــل و پرهیـــزگار آیـــت اهلل »میـــرزا جـــواد  ، رحلـــت عال »حـــاج  ســـید مصطفـــی خمینـــی« فرزنـــد ارشـــد امـــام خمینـــی
ـــه  ـــی علی ـــام خمین ـــراض و افشـــاگری ام ـــی، اعت ـــان جنگ هـــای صلیب ـــّکا« در جری ـــرارداد سیاســـی »َع ـــي«، امضـــای ق ـــا تهران آق
ـــهادت  ـــارزاده، ش ـــره صف ـــر طاه ـــرآن دکت ـــم ق ـــه و مترج ـــتاد نمون ـــاعر، اس ـــق، ش ـــت محق ـــیون، درگذش ـــرش کاپیتوالس پذی

دکتـــر »فتحـــی شـــقاقی« دبیـــر کل جنبـــش جهـــاد اســـامی و ســـردار انتفاضـــه ملـــت فلســـطین،  قرارگــــرفته اســــت. 


