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داشلتم باهلاش حلرف ملی زدم کله مداح شلروع کلرد بله خوندن؛ »السلالم 
» علیک یلا اباعبلداهلل 

اشلک تلوی چشلاش حلقله زد.صورتلش رو از من 
برگردونلد. داشلت گریله می کلرد.

 گفلت: »اآلن دارن روضه امام حسلین  رو 
می خونن. حرفامون باشله بلرای بعد.«

مـادری عـزادار پسـر خویـش اسـت. خواهـری بـرادران خـود را ازدسـت داده اسـت و 
پـدری کـه تمـام دارونـدارش پسـرش بـوده ازدسـت رفته، آری عیـد خیلی هـا بـه عـزا 

تبدیل شـده...
حـج سـال 1394 حادثـه تلخـی داشـت، حادثله ای که ازنظر تعداد سلابقه نداشلته و 
مسلبب آن هلم بی تدبیلری حلکام بی لیاقت آل سلعود بوده اسلت؛ حکاملی که بعد 
از گذشلت سلال ها هنلوز نمی تواننلد جمعیلت حاضر در حلج را مدیریلت کنند! 
حادثـه این طـور اتفـاق افتـاد که پلیـس عربسـتان زائران را به سـمت خیابانـی در منا که 
ازدحـام در آن زیـاد بوده هدایت کرده اسـت، درحالی که یکی از مسـیرهای خروجی آن 
را بسـته بـود! ازدحـام به وجود آمده و عدم امدادرسـانی صحیح موجـب بروز فاجعه ای 
شـد کـه حلدود 2430 نفلر قربانـی داشـت و اکثلر آن هلا 
)426 نفلر( ایرانـی بودنـد. عـاوه بر ایـن بی تدبیری، 
حکام سلعودی از شناسایی اجسلاد نیز جلوگیری 
می کردنلد کله بلا تََشلر رهبر معظلم انقلالب، به 

خلود لرزیلده و اجازه شناسلایی دادند.
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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 

فاجعه ای فراموش نشدنی

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش موارد وجوب و حرمت قرض

فاجعه ازدحام حجاج در منا و کشته شدن 4۶4 ایرانی ازجمله دکتر 
غضنفر رکن آبادی و صدها نفر از دیگر ملیت ها )1394 ش(

منبع: منبرک
سردار شهید محمد فرومندی

احکام
»پـول الزم« نیسـت، ولـی چـون وام بـدون کارمزد می دهنـد، وام می گیـرد. اما قرض 

گرفتـن حتـی در صورت نیاز هم مکروه اسـت، چه برسـد در حالـت عدم نیاز. 
از آن طـرف، اگـر حفظ جـان یا آبرو منوط به قرض باشـد، قرض 

کـردن واجـب اسـت و آنجایی کـه می دانـد نمی تواند قرضش 
mرا پس بدهـد، حرام. a s j e d n a m a . i r

هفته 27   
1 3 9 7 سال 

هفته   27
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
از لغزشگاه ها بترسید. امام سجاد 

)علیه الّصاةوالّسام( در دعای صحیفه  
سجادیه، وقتی برای سربازان اسام دعا 
می کنند، از جمله  چیزهایی که روی آن 
تکیه می کنند، این است که خدایا! یاد و 
محبت و عالقه  به »المال الفتون« - مال 
فتنه انگیز - را از دل این ها بگیر. مال و 
پول، خیلی خطرناک و فتنه انگیز است و 
خیلی ها را می لغزاند. ما آدم های درشتی 
را در تاریخ دیدیم که وقتی پایشان به 
اینجا رسید، لغزید؛ بنابراین خیلی باید 
مراقب باشید. در شرع مقدس، اسم این 
مراقبت چیست؟ تقوا. این که در قرآن از 
اول تا آخر این همه به تقوا توصیه شده، 

معنایش همین مراقبت و مواظبت از خود 
است. نفس انسان، زیاده خواه است.1

َواْمُح َعْن ُقلُوِبِهْم َخطَراِت الْامِل الَْفُتوِن

و اندیشه های مال فتنه انگیز را 
از دل هایشان محوکن

1( امام خامنه ای، 1383/03/27
دعای 27 صحیفه سجادیه

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. 

قرض کردن، از واجب تا حرام!

حتمـاً خاطرتـان هسـت کـه طرفـداران 
رو  از  هـم  هنـوز  الحمـداهلل  )کـه  »برجـام« 
نرفته انـد!( در زمـان تصویب آن، دائـم در گوش 
مـن و شـما می خواندنـد کـه نـرخ ارز پـس از 
توافق هسـته ای کاهش خواهد یافـت. آن روزها 
آن قدر فضا مسـموم شـد که دیگر کسـی جرئت 
گفت وگـوی منطقـی دربـاره برجام را نداشـت. 

حـاال همیـن اتفـاق در مـورد FATF در 
حـال وقـوع اسـت. طرفـداران FATF که خود 
را دلسـوز جمهـوری اسـامی می داننـد و ما 
را دلواپـس، بازی تکـراری »سـقوط دالر« را 
دوبـاره بـه جریـان انداخته انـد تا قـراردادی 

دیگـر را بـه زور بـه ملت تحمیـل کنند. 

ایـن در حالـی اسـت کـه تقریبـاً هیـچ 
اظهـار نظـری از مدیـران بانک هـای بـزرگ دنیا 
شـنیده نشـده که دلیل همکاری نکردن بـا ایران 
را محدودیت هـای FATF اعـام کـرده باشـد. 
برعکـس، تقریباً همه آن ها تـرس از تحریم های 
یک جانبـه امریـکا را دلیـل همـکاری نکـردن با 

ایـران اعـام می کنند.

ایـن بار اگـر از تاریخ درس نگیریم، بایی 
»برجـام«  از  باالتـر 
بر سـرمان نازل 
شد. خواهد 

اقتصاد مقاومیت

فرق یزید و معاویه فقط در گناه های آشکار یزید نبود؛ چه اینکه خیلی از 
خلفای بعد از یزید اهل شراب و سگ بازی بودند، ولی امام زمان شان علیه شان 

قیام نکرد.

شاید مهم ترین فرق یزید و معاویه این بود که معاویه، خلیفه هوس باز 
مسلمانان، توسط کافران انتخاب نشده بود، هر چند چشم امیدش به کفار بود 
و از آن ها مشورت می گرفت و سعی می کرد رضایت آن ها را جلب کند؛ اما 
یزید فراتر از این ها بود و به جای اینکه خلیفه مسلماناِن دل باخته به کافران 

باشد، دست نشانده کفار و سرباز بی چون و چرای آن ها بود.

همین تفاوت را بین محمدرضا پهلوی و پدر ملعونش می بینیم که در 
عربستان امروز نیز توسط بن سلمان و خانواده سعودی تکرار می شود. خانواده 
ظالم سعودی تا کنون خود را دست نشانده غرب نمی دانست، اما این جوانک 
هوس باز این روزها خوب نشان داده که از طایفه یزیدیان است نه معاویه ها.

برای همین منتظر فرجام نامبارک یزید و محمدرضا پهلوی هستیم که 
جدید  ولی عهد  سر  بر 

خواهد آمد.

ماِل فتنه انگیزادِب نوکری

گزیده شدن دوباره از یک سوراخ
ماجرای تکراری ترساندن مردم 

از افزایش نرخ ارز
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

یزید زمان 



کام والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

بعد از شهادت اباعبداهلل اهل بیت بزرگوار آن حضرت، از بعد از روز 
گروه  یک  به عنوان  دوازدهم  روز  از  حداقل  و  یازدهم  روز  همان  از  عاشورا، 
امربه معروف و نهی از منکر درآمدند و تا پایان این ماجرا هر جا که بودند امر به 
معروف و نهی از منکر کردند. آن ها هرگز به صورت یک جمعیت شکست خورده 
درنیامدند. آن ها هم مثل خود اباعبداهلل، پایان کار را زنده ماندن یا کشته شدن 
نمی دانستند که بگویند مطلب این بود که حسین زنده بماند و به خافت برسد یا 
حداقل در گوشه ای برود زندگی کند، پس حاال که حسین کشته شد مطلب تمام 
شد؛ نه، آن ها دنبال همان هدف حسینی بودند. کشته شدن اباعبداهلل، از یک نظر 
برای آن ها آغاز کار بود، نه پایان کار... تا آخرین لحظه تبلیغ کردند، نهی از منکر 

و امر به معروف کردند، دعوت به اسالم کردند.

اگلر حرکلت و اقلدام حضلرت زینلب نمی بلود و بعلدازآن 
بزرگلوار هلم بقیله ی اهل بیلت  ، حضلرت سلجاد و دیگران، 
نمی بودنلد، حادثـه  عاشـورا در تاریـخ نمی مانـد. بلـه، سـنت الهـی ایـن 
اسـت کـه این گونه حـوادث در تاریخ ماندگار شـود؛ اما همه  سلنت های 
الهی عملکردش از طریق سلازوکارهای معینی اسلت. سـازوکار بقای 
ایـن حقایق در تاریخ این اسـت که اصحاب ِسـّر، اصحـاب درد، رازدانان 
و کسـانی کـه از ایـن دقایـق مطلـع شـدند، ایـن را در اختیـار دیگـران 
بگذارنـد... بیـان هنـری هـم شـرط اصلی اسـت؛ تأثیـر هنر به خواسـت 
کسـی کـه مخاطب هنر اسـت، وابسـتگی نـدارد. او بخواهد یـا نخواهد، 
ایـن اثـر را خواهـد گذاشـت. حضلرت زینب و امام سلجاد در 

خطبه ی شلام و در بیان رسا و 
بلیغ و شلگفت آور مسجد 

شلام ایلن کارها 
کردند. را 

در قاب تصویر

)امام خامنه ای، 1384/06/31(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

رابطه جنسی با همه تقدس و احترامش باید 
در حریم عفاف و حیا باشد، وگرنه خیلی 

خطرناک خواهد بود و عاقبت به خیری بچه ها را 
تحت الشعاع قرار می دهد:

َل يَُجاِمعِ الرَُّجُل اْمَرأَتَُه َو َل َجاِريََتُه َو ِف الَْبْيِت َصِبيٌّ 

َفإِنَّ َذلَِك ِمامَّ يُورُِث الزِّنَا 1

امام صادق مرد با همسر یا کنیزش در 
خانه )یا اتاقی( که بچه ای هست، 

ارتباط نگیرد؛ زیرا که موجب 
ارث زنا می شود.

فقط باید حواس مان باشد بچه ها متوجه ارتباط 
والدین نشوند؛ نه ببینند، نه حرف زدن پدر و مادر 

را بشنوند و نه حتی صدای نفس کشیدن شان 
را.2  در روایت گفته اند این خصلت مخفی بودن 

ارتباط جنسی را از حیواناتی چون کاغ یاد بگیرید 
و به رابطه جنسی حیوانات دیگر نگاه نکنید.

خالصه اینکه برای زناکار یا فاسق نشدن فرزند، 
 َ همیشه در اتاق والدین را قفل کنید زیرا: َفإِنَّ اهللَّ

ْزَق! 3 َم الرِّ َم الَْحیَاَء َکَما َقسَّ تََعالَی َقسَّ

کاریکاتور این هفته:

علیزاده و پشت 
پرده شبکه »من 
و تو«

گاهی چیزی را می دانی و برای همین با 
مخالفانش مخالفت می کنی، گاهی نمی دانی 

و مخالفت می کنی و گاهی می دانی که 
نمی دانی، ولی باز هم مخالفت می کنی؛ 

چقدر مریض!

در قضیه وحی ما چه چیز را انکار 
می کنیم؟ اصل معاد را؟ آن را که فطرت مان 
پذیرفته؛ دالیل اثباتش را؟ این هم که مسئله 
چندانی نیست. نکند می ترسیم اگر وحی 
را بپذیریم، مجبور شویم به دستوراتش 
عمل کنیم و آن وقت نتوانیم به هوای 
نفس مان حال بدهیم؟ آری، برای همین 

است که می گوییم پیامبر دروغگوست؛ اما 
خدا پاسخ می دهد: 

ما َکَذَب الُْفؤاُد ما َرأي؛ 
 أَ َفتُماُرونَُه َعلي  ما یَري  

پیامبر آن را در دل دید و دریافت و دلش 
آنچه را دید به خطا ندید. آیا در آنچه 

دیده است با او جدال می کنید؟

او دیده، آن چه را که ما از شنیدنش ابا 
داریم. همین قرآن باالترین حجت است 

برای این که بپذیریم او شنیده ها و 
نشنیده های ما را می بیند...

در محضر اهل بیت

دعوای الکی

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: حجت االسام سید محمدباقر موسوی همدانی
مفسر بزرگ قرآن، عامه سید محمدحسین طباطبایی

احترام به قرآن

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

حیا در خانه 
خانواده مقاومتی ) 60 (

شهید مرتضی مطهری، کتاب حماسه 
حسینی، ج 1، ص 301

1. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 132
2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 133

3. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 134: خدا 
حیا را مانند روزی تقسیم کرده است.

در یکـی از روزهـا کـه مشـغول ترجمـه 
المیـزان بـودم، قرآن دسـتم بود و تفسـیر هم 
روبه رویـم. می خواسـتم کتـاب دیگـری 
احتمـال  چـون  اّمـا  کنـم،  بـاز  را 
داشـت آن صفحـه موردنظر قرآن 
کنـم،  گـم  را  آن  و  شـود  بسـته 
قـرآن را پشـت ورو روی زمیـن 
نهـادم. عامـه طباطبایـی کـه نـگاه 
می کـرد، فلوری قلرآن را برداشلت 
و بلر آن بوسله زد و بله ملن گفلت: 

»دیگلر از ایلن کارهلا نکنید.«

  سوره نجم، آیه 11 و 12

راز ماندگاری عاشورا تا آخرین لحظه تبلیغ کردند

• در ایللن بخللش می توانیللد چنللد طللرح  مناسللبتی ایللن هفتلله را مشللاهده 
  masjednama.ir کنیللد. بللرای ایللن هفتلله در تارنمللای

ـــوری  ـــه جمه ـــراق ب ـــث ع ـــم بع ـــه رژی ـــوع: حمل ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
اســـامی ایـــران و آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس، شـــهادت امـــام ســـجاد 
ـــن  ـــداهلل  ب ـــهادت عب ـــدارس، ش ـــایی م ـــی، بازگش ـــه روایت ـــام اهلل علیه ب س
ـــاد، محاصـــره  ـــتاخی ابن زی ـــه گس ـــراض ب ـــی اعت ـــا در پ ـــارز نابین ـــف مب  عفی
« در نجـــف اشـــرف توســـط رژیـــم بعـــث عـــراق،  منـــزل »امـــام خمینـــی

ــی در  ــغالگران بعثـ ــط اشـ ــتان توسـ ــغال بُسـ اشـ
ـــد  ـــه جدی ـــاز انتفاض ـــگ، آغ ـــن جن ـــای آغازی روزه
مـــردم مســـلمان فلســـطین ضـــد رژیـــم صهیونیســـتی 

قرارگـرفته.


