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زندگی سالم
در مورد طب سنتی اسالمی چه می دانید؟

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

ایمنی دروغین

سگ به جای فرزند!

این گونه باشید...

النگو های طال

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مـن معمـوالً چنـد النگـوی طال در دسـت داشـتم و عباس هـر وقـت النگوهای طال 
را می دیـد، ناراحـت می شـد و می گفـت: »ممکـن اسـت زنـان یا دخترانی باشـند 
کـه ایـن طالها را در دسـت تو ببیننـد و توان خرید آن را نداشـته باشـند؛ آنگاه 
طالهـای تـو آنان را به حسـرت وامـی دارد و درنتیجـه تو مرتکب گنـاه بزرگی 
می شـوی. ایـن کار یعنـی فخرفروشـی... در جامعـه مـا فقیـر زیاد اسـت؛ مگر 

حضـرت زینب؟سـها؟ النگـو به دسـت می کردند یـا... .«

حقیقت این اسـت که روحیـه زنانه و عالقه ای 
کـه به طال داشـتم باعث شـده بـود نتوانم از 
آن هـا دل بکنـم... بعد از شـهادت عبـاس، به 

یـاد گفته هـای او در آن روزهـا افتـادم و تمـام 
طالهایـم را بـه رزمندگان اسـالم هدیـه کردم.

آیت اهلل »سـید عارف حسـین حسـینی« بعد از اتمام ابتدایی و متوسـطه در پاکسـتان، 
برای فراگیری علوم دینی راهی نجف شـد. آنجا با امام آشـنا شـده و شـیفته امام و 
تفکـرات او شـد و از همـان جوانی مبارزه با دولت های سـتمگر را آغـاز کرد. به 
خاطـر همیـن مبارزات، در عراق توسـط رژیم بعث و بعدها در ایران توسـط سـاواک، 

بـه پاکسـتان تبعید شـد، اما دسـت از مبـارزه و حمایت از 
اسـالم ناب برنداشـت. در ایام انقـالب از امام خمینی 
حمایـت کـرده و مروج اسـالم نـاب و منـادی وحدت در 
پاکسـتان بـود. چیـزی نگذشـت که ایشـان رهبر شـیعیان 
پاکسـتان شـد و بـا اخـالق کریمانـه ای کـه داشـت خیلی 
زود در خانـه دل شـیعیان پاکسـتان النـه کـرد؛ اما وهابیان 
کـه تاب گسـترش اسـالم ناب را نداشـتند، ایشـان را 
بعـد از نمـاز صبـح، از محـراب به ملکوت رسـاندند. 
امـام خمینـی  در مـورد ایـن شـهید عزیـز فرمودنـد: 

»این جانـب فرزند عزیـزی را از دسـت داده ام.«
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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 

فرزنِد امام

)اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید، بخش شرایط صحت بیع(

صحیفه امام، ج 21، ص 121

شهادت »سید عارف حسین حسینی« رهبر شیعیان پاکستان توسط گروهك سپاه صحابه )1367 ش(

منبع:منبرک
راوی: خانم زهرا بابایی

شهید عباس بابایی

احکام
بچـه  نمی خواهـد چـون دردسـر دارد و هزینـه. بـه جـای آن سـگ می خـرد! و نیـاز 

خـدادادی اش را این گونـه ارضـاء می کنـد.

 اگر مسـلمان اسـت، بداند که خریدن سـگ زینتی جایز 
mنیست. a s j e d n a m a . i r

هفته 20   
1 3 9 7 سال 

هفته   20
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

23 ذی القعده روزی است که خداوند 
با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات 
بخشید و پستی ها و بلندی های زمین را با 
باران رحمت خود مسطح و قابل استفاده 
برای زندگی انسان و زراعت کرد و به 
خاطر همین، به این روز »دحوااالرض« 
یعنی روز گسترده شدن زمین می گویند. 

مطابق روایات، اولین نقطه ای که از زیر آب 
سر برآورد، مکان کعبه شریف 

و بیت اهلل الحرام بود.

این روز یکی از چهار روزی است که 
روزه در آن بیش ترین فضیلت را دارد. در 
روایت فضیلت آن، به اندازه هفتادسال روزه 
و در روایت دیگر کفاره هفتاد سال، آمده 
است و برای کسی که عالوه بر روزه، 
شبش را نیز به عبادت بپردازد، عبادت 

صد سال نوشته می شود.

فرصت ها مانند ابر می گذرند، پس 
فرصت های نیک را غنیمت دانید...

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. 

سگ به جای فرزند!

چهار چالش بزرگ دیپلماسی اقتصادی ایران
وزارت امـور خارجـه ما چند ایراد اساسـی 
این کـه  اول  دارد.  مقاومتـی  اقتصـاد  زمینـه  در 
دیپلماسـی مـا در تقویـت برونگرایـی ضعیف 
اسـت. وضعیـت صـادرات، بازاریابـی، ترانزیـت، 

گردشـگری و... مؤیـد ایـن مطلـب اسـت. 

دوم اینکـه سـفارتخانه های مـا در حـوزه 
بازرگانـی پویا و فعال نیسـتند. سـفارتخانه ها از 
یـک طـرف باید مشـکالتی را که از سـوی مراجع 
قانونـی کشـورهای خارجـی اعمال می شـود، مثل 
افزایـش تعرفه یـا تغییـر در اسـتانداردها، پیگیری 
یـا حداقـل اطالع رسـانی کننـد و از طـرف دیگـر 
غیرحاکمیتـی  مسـائل  حـل  بـرای  سـازوکاری 

بازرگانـان پیـدا کنند. 

ایـراد سـوم، انفعـال در برابـر اخالل گری 
کشـورهای متخاصـم اسـت، در حالـی کـه در 
برابـر ابزارهـای فشـار دشـمن همیشـه طرح های 

جایگزیـن وجـود دارد.

در  بی برنامگـی  مسـئله  چهـارم،  ایـراد 
انتخـاب شـرکای وارداتـی و صادراتی کشـور 
اسـت کـه واردات کاالهای مصرفی از کشـورهای 

متخاصـم نمونـه بـارز آن اسـت.

همـه ایـن مسـائل بـا برنامه ریـزی دقیـق، 
قابـل  پشـتکار  همـت و 
رفع اسـت و امیـد می رود 
برونگرایـی  مسـئوالن، 
اقتصـاد را فقـط در برجام 

خالصـه نکننـد.

اقتصاد مقاومیت

سخنرانی های آتشین رئیس جمهور ایران و واکنش های توئیتری رئیس 
جمهور امریکا که مردم جهان را جذب کرده تا منتظر جنگ گالدیاتورها باشند، با 
سخنان فرمانده سپاه قدس به اوج خودش رسید. اینکه مسئوالن کشور همه یک 
صدا بر سر استکبار فریاد بزنند، برای همه غرورآفرین و ارزشمند است، ولی؛

اوالً مردم از این دولت حرف های متناقض زیاد شنیده اند. مثل آن روزی 
که امریکا به عنوان کشور آرزوها تصویر شد یا آن روز که دولت از قدرت سپاه 
می نالید. بنابراین اگر تغییر واقعی رخ داده، باید در همه ابعاد خودش را نشان دهد.

ثانیاً سؤال مردم این است که چرا باید در سال ششم دولت چنین 
حرف هایی زده شود؟ اگر در این مدت رفتار مقتدرانه ای نشان داده می شد، آیا 

امریکا این چنین جرأت می کرد که نقش »الت سر گردنه« را بازی کند؟

ثالثاً نگرانی مردم از این است که چرا هم چنان جای حرف های انقالبی 
کم است؟ استکبارستیزی به تنهایی کافی نیست و نگاه انقالبی متکی به خدا و امید به 

مردم باید حاکم باشد.

روزه این روز را النگو های طال
از دست ندهید!

وزارت امور خارجه و 
اقتصاد مقاومتی )2(
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

رجزخوانی های دولت مردان ایران و امریکا



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
آزادی اجتماعی بدون آزادی معنوی عملی نیست

آزادی یعنی چه؟ یعنی نبودن مانع. انسان های آزاد انسان هایی هستند که با 
موانعی که در جلوی رشد و تکاملشان هست مبارزه می کنند و تن به وجود مانع 
نمی دهند... یک نوع آزادی اجتماعی است. آزادی اجتماعی یعنی چه؟ یعنی بشر 
باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد. دیگران مانعی در 
راه رشد و تکامل او نباشند... اما نوع دیگر آزادی، آزادی معنوی است. تفاوتی 
که میان مکتب انبیا و مکتب های بشری هست در این است که پیغمبران آمده اند 
تا عالوه بر آزادی اجتماعی، به بشر آزادی معنوی بدهند... آزادی اجتماعی بدون 

عملی  و  میسر  معنوی  آزادی 
امروز  این است درد  نیست و 
امروز  بشر  که  بشری  جامعه 
را  اجتماعی  آزادی  می خواهد 
تأمین کند، ولی به دنبال آزادی 

معنوی نمی رود.

ادامه دارد...

شـما مالحظـه کردید ما در بـازی فوتبال امسـال در مقابل اسـپانیا 
گل خوردیـم، امـا همه تیم مـا را تأییـد کردند... گفتـم: »کارتـان عالی 
بـود.« مـردم هـم آمدنـد در خیابان هـا در حالـی کـه گل خـورده بودیـم. 
چـرا؟ چـون خـوب بـازی کردنـد، چـون همـه دیدنـد کـه این ها در 
میـدان تالش کردنـد، عرق ریختنـد، ابتکار بـه خرج دادند، شـجاعت 
بـه خـرج دادنـد. دروازه بان با هوشـمندی و فداکاری و سـرعت عمل یك 

کاری کـرد کـه کارسـتان بود.

مـردم وقتـی ایـن را از شـما ببیننـد، برایتـان شـعار می دهند، بـه نفعتان 
شـعار می دهنـد، ایـن بایـد احسـاس بشـود. آدم ممکـن اسـت مشـکل 

را هـم یـک جایـی نتوانـد حل 
بداننـد  کـه  همین قـدر  کنـد. 
داریـد  و  هسـتید  میـدان  وارد 
و شـب  روز  می کنیـد،  تـالش 
پیـام  مـردم  بـه  نمی شناسـید، 
اقتـدار را می دهد. باید احسـاس 

می شـود. کار  دارد  بکننـد 

در قاب صتویر

این گونه باشید...

)امام خامنه ای، 03/ 1397/05(

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

  masjednama.ir در تارنمــای
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: شـــهادت ســـید حســـن آیـــت، شـــهادت حجت االســـام 
»مصطفـــی ردانی پـــور«، فرمانـــده قـــرارگاه فتـــح، وقـــوع غـــزوه »بنـــی  قَُریظـــه« علیـــه 
یهودیـــان مدینـــه،  روز زیارتـــی امـــام رضـــا و شـــهادت حضـــرت بـــه روایتـــی، 
حركـــت امـــام رضـــا از مدینـــه بـــه خراســـان، ارتحـــال آیت اهلل العظمـــی »ســـید 
ـــفارت،  ـــه س ـــه ب ـــرف، حمل ـــف اش ـــه نج ـــوزه علمی ـــزرگ ح ـــم ب ـــی« زعی ـــم خوی ابوالقاس
ــتان  ــریف افغانسـ ــزار شـ ــورمان در مـ ــای كشـ ــهادت دیپلمات هـ ــری و شـ گروگان گیـ

توســـط گروهـــك طالبـــان- روز خبرنـــگار، قرارگرفتـــه اســـت. 

در این اوضاع نابسامان مالی که خیلی ها 
دیگر دست شان در جیب شان نمی رود تا 
صدقه دهند، بد نیست مصداق های دیگر 
صدقه را مرور کنیم؛ هرچند این خیلی بد 
است که ما ایمان مان ضعیف باشد و ندانیم 
که با صدقه رزق مان بیشتر می شود، نه کمتر.

رسول خدا   در روز جمعه ای به یکی از 
یاران خود فرمود: آیا امروز روزه گرفته ای؟ 

عرض کرد: خیر. فرمود: پس آیا امروز 
چیزی صدقه داده ای؟ عرض کرد: خیر. 

آن گاه به او فرمود:

ُقْم َفأَِصْب ِمْن أَْهلَِك َفإِنَُّه 

ِمْنَك َصَدَقٌة َعلَْیَها 
پس برخیز و به خانواده ات نیکی کن؛ زیرا 

این صدقه ای از سوی تو برای اوست.

بله، نیکی کردن به خانواده نوعی صدقه 
است. جالب تر اینکه در برخی تفاسیر 

گفته اند منظور از این نیکی کردن، ارتباط 
داشتن با همسر است که امروزه خیلی ها 

از آن کوتاهی 
می کنند! 

کاریکاتور این هفته:

وضعیت »بدون 
هیچ پیش شرط« 
ترامپ!

یـك توهـم شـیرینی همه مـا را بـه خواب 
خرگوشـی فـرو بـرده اسـت؛ همـه مائـی که 
ادعـا می کنیـم قیامـت را قبـول داریـم، تمـام 
و کمـال! آن توهـم ایـن اسـت کـه عذاب 
وجـود دارد ولـی مـا از آن ایمن هسـتیم. 
البتـه آن طرفـش افـرادی هسـتند کـه اصـل 
قیامـت را قبـول ندارند و برخـی دیگر قیامت 
را در حـد بهشـت می پذیرنـد و عـذاب را 
انـکار می کنند. جـواب همه آن ها این اسـت:

إِنَّ َعذاَب َربَِّک لَواِقٌع؛ ما لَُه ِمْن داِفعٍ... 

بیَن!  َفَویٌْل یَْوَمِئٍذ لِلُْمکَذِّ

عذاب پروردگارت واقع شدنی است؛
 آن را هیچ بازدارنده ای نیست... 

پس وای بر تکذیب کنندگان در آن روز!

اگـر خیـال می کنیـد کـه عـذاب هسـت 
ولی شـما راه دررو هایی برایش بلد هسـتید، 
می گیریـد.  قـرار  تکذیب کننـدگان  جـزء 
شـاید شـما هـم جـزء آن  مکذبانـی کـه 
قـرآن معرفـی می کند باشـید: الَّذیـَن ُهْم 
فـی  َخـْوٍض یَْلَعبُـوَن: همانان کـه در باطل 
فـرو رفته انـد و با بحـث و جـدال در آیات 

خـدا بـه بـازی می پردازنـد!

نکند شـفاعت اهل بیت مـا را بی خودی 
دل خـوش کنـد و در زبان دین دار باشـیم 

و در عمـل تکذیب کننـده دین!

در محضر اهل یبت
ایمنی دروغین

 

آزادی معنوی 1

منبع:راسخون
آیت اهلل سید عارف حسین حسینی، رهبر شیعیان پاکستان

رهبر شیعیان پاکستان 
و آثار شهید مطهری

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

یک صدقه دوست داشتنی! 
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مدتی پیش از شـهادت، به حضور شـهید بزرگوار شـرفیاب شـدم. به بنده 
فرمودنـد کـه یـك اردوی آموزشـی تربیتی بـرای جوانان در حـال برگزاری 
اسـت و بنـده بهتـر اسـت بـرای مدتی در خدمت دوسـتان باشـم. به شـهید 
بزرگـوار عـرض کـردم بـرای مطالعه چیـزی همراه نـدارم و نیاز بـه کتب و 
منابـع دارم. شـهید کلیـدی را به بنـده دادنـد و فرمودند: »این کلیـد کتابخانه 

شـخصی مـن اسـت. کتاب هایی را کـه به کارتـان می آینـد بردارید.«

درِ کتابخانـه را کـه در همکـف مدرسـه قـرار داشـت، 
بـاز کـردم و دیـدم در آنجـا قفسـه ای اسـت کـه چند 
کتـاب از شـهید صـدر در آن به چشـم می خـورد و 
بقیه تمامـاً از آثار شـهید مطهری اسـت. اتفاقاً همین 

کتاب هـای شـهید مطهـری بـود کـه طبق فرمایش شـهید 
حسـینی بیشـتر به کارم آمد. معلوم می شـود که شـهید 

حسـینی بـرای تغذیه فکری، بیشـتر سروکارشـان با 
کتاب هـای شـهید مطهـری بوده اسـت.

  سوره طور، آیه 7 تا 1۲


