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وی  صاد ر�ض �ت ا�ت
مبانی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه امام رضا

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

خدا را کمک کن!

با غیر مسجدی ازدواج نکن!

تدبیر الهی امام رضا

محاسبـه و مؤاخذه

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

روزی وارد خانـه شـدم و مریـم را روبه قبلـه دیـدم. 
وقتـی جلوتر رفتـم، دیدم مریم روی دسـتانش 
مشـكلی  كـه  كـردم  سـؤال  او  از  می زنـد! 
پیش آمـده، چیـزی نگفـت اما بعدها بـرای من 
تعریـف كرد كـه من هرروز اعضـای بدنم را 
مؤاخـذه می كنـم و از آن هـا می پرسـم كـه 
امروز بـرای خدا چـه كاری انجـام داد ه اید.

اقلیـت مجلـس شـورای ملـی به رهبری مـدرس به دلیل سـوء سیاسـت داخلی 
و خارجـی رضاخـان، قیـام ضـد قانـون اساسـی و حكومـت مشـروطه، توهین به 
مجلـس و... او را اسـتیضاح كردنـد. رضاخـان بـا وجـود اینکـه طرفدارانـش، 
اكثریـت مجلس را تشـکیل می دادند، به شـدت از اسـتیضاح می هراسـید؛ چرا 
كـه رهبـری اسـتیضاح كنندگان را سـید حسـن مدرس بـر عهده داشـت و او 
در هنـگام نطـق، كامـًا بـر مجلـس مسـلط می شـد و بدون هیـچ پروایی سـخنش 

را می گفـت. امـا سـرانجام رضاخـان كار خـود را كـرد و بـا تهدید و 
تطمیـع نمایندگان، جلسـه مجلس 

را بـر هم زد. او برخورد فیزیكی 
مختصـری نیز با مدرس داشـت 
و ایشـان را تهدید كـرد. اما این 
مـرد خـدا، كسـی نبود كـه با 
ایـن بادهـا بـه خود بلـرزد و 
بـه مبـارزه خود بـا رضاخان 

تا پای شـهادت ادامـه داد.
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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 

استیضاح رضاخان

توضیح المسائل ده مرجع، مسئله 897

7 مرداد، طرح استیضاح دولت »رضاخان« از سوی نمایندگان اقلیت مجلس به رهبری »مدرس« )1303 ش( 

احکام
اگـر خواسـتگاری رفتید و یـا خواسـتگار برایتان آمـد، اول ببینید 

پدر طرف اهل مسجد هست یا نه.

 اگر نبود، مسـتحب اسـت كه وقت خودتـان را تلف 
نكنید! سـریعاً بروید سراغ بعدی.

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

هفته 20   
1 3 9 6 سال 

هفته   20
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

آیـت اهلل مرعشـی حتی اجـازه نمی داد 
کـه دکمه لباسـش خارجی باشـد. اما خیلی 
از روحانیان امـروزی ردای بیگانگان را بر 
تـن می  کننـد! بله، عمـده پارچه هـای قبا 

و عمامه خارجی اسـت.

لطفـاً نگویید »حاال چـه اهمیتی دارد؟« 
کـه مسـئله جدی تـر از ایـن حرف هاسـت. 
ملبـس  روحانـی  ۲۰۰هـزار  دسـت کم  مـا 
در کشـور داریـم. اگـر فـرض کنیـم کـه هر 
روحانـی بـه طـور متوسـط شـش قبـا در 
دسـترس دارد و هـر قبا سـه ونیم متـر پارچه 
نیـاز داشـه باشـد، حداقـل چهـار میلیـون 
مترمربـع پارچه بـرای روحانیان کشـور نیاز 
داریـم. حـاال اگـر عمامـه بـه طور متوسـط 
هشـت متری را هـم به حسـاب بیاوریـم، به 
ازای هـر روحانـی فقـط دو عمامـه، کـِم کم 
بـه ۲۰ میلیـون مترمربـع پارچه بـرای عمامه  
نیـاز داریـم. ۲۴ میلیـون مترمربـع یعنی دو 

برابـر مسـاحت اسـتان تهران!

اصـًا چه عیـب دارد که اهل مسـجد، 
امـام جماعتشـان را نهی از منکـر کنند. مگر 
نـه این کـه اصاح یـک امت بایـد از بزرگان 

آن قوم شـروع شود؟ 

ائمه جماعت
 بسم اهلل!

در مسری هبشت

ی یَا َمْوالَی أَتَْیُتَك َزائِراً َواِفداً َعائِذاً  ِبأَِبی أَنَْت َو أُمِّ

ِممَّ َجَنْیُت َعَل نَْفِسی َو اْحَتطَْبُت َعَل ظَْهِری َفكُْن 

لِی َشاِفعا إَِل اللَِّه یَْوَم َفْقِری َو َفاَقِتی 

ای مـوالی مـن، پدر و مـادرم فدای 
تـو بـاد، من به عـزم زیارتـت آمدم 
و بـه درگاه شـما واردشـده ازآنچه 
خـود جنایـت كـرده ام، و بر پشـتم 
بـار كـرده ام بـه تـو پنـاه آوردم، به 
درگاه خـدا شـفیع من بـاش در روز 

نداری تهیدسـتی و 

َفلََك ِعْنَد اللَِّه َمَقاٌم َمْحُموٌد َو أَنَْت ِعْنَدُه َوِجیٌه.

 برای تو نزد خدا مقامی بس ستوده 
است، و تو نزد او بس آبرومندی.

، مفاتیح الجنان فرازی از زیارت امام رضا

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. 

سام دمتون گرم خیلی عالی فقط به نظرم یک مقدار 
اخبار به همراه نقد سیاسی رو بیشتر كنید همچنین 

كاریكاتور را

با غیر مسجدی ازدواج نکن!

راوی: زهرا سامری هم رزم شهیده مریم فرهانیان
منبع: سایت شهید آوینی

13 مرداد، شهادت سردار مریم فرهانیان در آبادان 
)1363 ش(

اقتصاد مقاومیت
شنیده شده كه برخی برای روز تنفیذ ریاست جمهوری شرط و شروط 
گذاشته اند. یادمان باشد در جامعه ما فرد خود را برای خدمت به مردم و رضای 
الهی نامزد می كند، بعد از تأیید شورای نگهبان و رقابت های انتخاباتی توسط مردم 
انتخاب می شود و با حكم رهبری تنفیذ می شود. سپس در حضور نمایندگان 

مردم قسم یاد می كند كه جز خدمت به مردم برای رضای خدا، گامی برندارد.

پررنگ است. پس  این مسیر دو عنصر »خدا« و »مردم« خیلی  در 
رئیس جمهور یعنی كسی كه برای خدمت مردم و رضای الهی می آید. حاال اگر 
او تغییر كرد یا اطرافیانش او را تغییر دادند، چه؟ یعنی مثًا اگر برای خدا و 
مردم آمد و رأی گرفت و بعد خدا یا مردم را فراموش كرد، چه؟ آیا این مسیر 

برگشت ندارد؟

تجربه نشان داده كه در دوران كوتاه رئیس جمهوری، آن ها كه به تعهد 
خدا و مردم شان ماندند، ماندگار شدند و آنان كه غره به رأی و سوت و كف 

شدند، رفتند. برای همین كافی 
است آقای رئیس جمهور 
مسیر  این  كه  بداند 
كاماًل برگشتنی است. 
آن وقـت شــاید بـه 

پیمـانی كـه با خدا 
و مـردم می بنـدد، 

پای بند باشد.

به تو پناه آورده ام،محاسبـه و مؤاخذه
 پناهم ده...

مهدی نژاد
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسمءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

انتخابات، تنفیذ، تحلیف



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

تدبیر الهی امام رضا گاهی كه نه! خیلی وقت ها یک كاری را انجام ندادن خیلی بهتر از انجام دادن 
آن است چون جوری آن را انجام می دهیم كه... البته چوبش را هم می خوریم! 

بی ادبی است دیگر، خودِ خدا ادب كاری را صریحاً به ما گوش زد كند و ما 
بی تفاوت از آن رد شویم...

برای همین است كه خدا می فرماید: 
»ال تُْبِطلُوا َصَدقاتِکُْم ِبالَْمنِّ َواْلَذى«1

خیال نكنیم حاال كه نیازمندی به تور ما خورده و مورد امتحان الهی قرار 
گرفتیم، بچه مسجدی تازه 

بپرسد: حاال بدهم؟ ندهم؟ 
اینجا نفرموده كه صدقه 

بدهید! بلكه صدقه دادن را 
پیش فرض گرفته، فرمود 

صدقاتی كه می دهید، 
قشنگ بدهید؛ با همه 
اعتقاد و با همه وجود 

بدهید...

امـام هشـتم بـا تدبیـری الهـی 
بـر مأمـون فائـق آمـد و او را در 

میـدان نبـرد سیاسـی  كه خود بـه وجود 
آورده بـود، به طـور كامل شکسـت داد. 
ریشـه كن  یـا  ضعیـف  تشـیع،  نه فقـط  و 
هجـری،   201 سـال  حتـی  بلكـه  نشـد 
یعنـی سـال والیت عهـدی آن حضـرت، 
یکــی از پـربركـت تــرین سـال های 
تـازه ای  نفـس  و  شـد  تشـیع  تاریـخ 
در مبـارزات علویـان دمیـده شـد. و 
امـام  الهـی  تدبیـر  بركـت  بـه  این همـه 

كـه  بـود  حكیمانـه ای  شـیوه ی  و  هشـتم 
آن امـام معصـوم در ایـن آزمایـش بـزرگ از 

داد. نشـان  خویشـتن 

وقتی كـه باهـم بـا خودرو بـه كوفه و ازآنجا پیاده به مسـجد سـهله و كنار 
شـط می رفتیم، در این مسـیر طوالنی بنا بر ذوق جوانی دوسـت داشـتم كه 
بـا توجـه به تسـلط ایشـان بـر ادبیـات با ایشـان مشـاعره كنم، ولی ایشـان 
می گفتنـد بیایید آیـات قرآن را بخوانیـم و در واقع با حـرف آخر آیه ای 
كـه یکی از مـا می گفـت، دیگری آیه ای را پاسـخ مـی داد؛ كاری شـبیه 
بـه مشـاعره. هـر جـا هم كـه گیـر می كردیـم، خـود ایشـان كمـک می كرد 

و همیـن خوانـدن و تکـرار ایشـان باعـث 
می شـد كه آیاتـی را هم كه حفـظ نبودیم، 

حفـظ شـویم و خاصـه محضـر ایشـان 
حتـی در حـال پیـاده روی هم موجب شـد 
كـه مـا انـس زیادی بـا آیـات قـرآن كریم 

پیـدا كنیم.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1363/05/18(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
ــرای ایــن  ــد. ب ــه را مشــاهده کنی ــد طــرح  مناســبتی ایــن هفت ــد چن • در ایــن بخــش می توانی

  masjednama.ir ــای ــه در تارنم هفت
روز کارآفرینـــی، درگذشـــت خطیـــب وارســـته و مجاهـــد حجت االســـام  پوسترهایی با موضـوع:  
شـــیخ محمدتقـــی بهلـــول گنابـــادی ، والدت پیشـــوای هشـــتم مســـلمانان، حضـــرت امـــام رضـــا  

قرارگرفتـــه اســـت.

محمد آیه 7

1. نور، 32
2. جامع األخبار)للشعیری(، ص: 101
3. جامع األخبار)للشعیری(، ص: 102

آن قـدر مشـاوره های ازدواج و خانـواده با 
رویکرد غربی زیاد شـده كه كسـی جرأت 
نمی كنـد حـرف خـدا و پیغمبـر را راحت 
بزند. بدتـر اینكه همـان حرف هـای غربی را 
بـه اسـم خـدا و پیغمبـر می زنند! مثـل این كه 
بـرای ازدواج نكـردن، هـزار دلیـل می آورند و 
همـه را هـم دینـی جلـوه می دهنـد. از جمله 
موضـوع بلـوغ اقتصادی یا عقلـی یا اجتماعی 
اسـت كه سـاخته و پرداخته زندگـی مدرن و 

علوم روان شناسـی است.

تـا آنجـا كه مـا دیده ایـم، دین اصـل را بر 
ازدواج می گـذارد و برای باقـی كمبودها- 
مثـل كسـب رزق و مـال- می گوید تالش 
كنیـد تا خـدا شـما را بی نیـاز كند.1 سـایر 
مسـائل فرهنگـی و اجتماعی هـم همین گونه 
اسـت و هـر كـس از آن روگردانـد، از پیامبـر 

روگردانده اسـت:
النكاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی  2

ازدواج سنت من است. پس هر كس از 
سنت من روگرداند، از من نیست.

شـاید برای همین اسـت كه بی همسـران را 
بدتریـن افراد امت دانسـته اند!3

کاریکـاتور این هفته:
6.5 میلیون 
بیکار و ناهمگونی 
دولت یازدهم

 مجلس نگران تیم 
اقتصادی جدید 
دولت دوازدهم

وقتی شـرط بهشـتی شـدن »ایمان و عمل 
صالـح« می شـود نـه چیز دیگـر، بایـد از 
همـه چیز چشـم پوشـید و فقط بـه دنبال 
آن چیزهایـی رفت كه از این جنس باشـد. 
خدایـی كـه همـه عمر و حتـی قبـل از آن ما 
را بـا محبـت و مهربانـی خـود خلـق كـرده 
و كمكـش همیشـه همراه مـان بـوده، حـاال 
می گویـد كـه وقـت كمک رسـانی شماسـت: 

وا اللََّه یَْنُصْكُْم َو  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُ

یَُثبِّْت أَْقداَمكُْم 

ای كسانی كه ایمان آورده اید! اگر خدا را 
یاری كنید، یاریتان می كند و گام هایتان را 

استوار می دارد.
كمـک مـا به خـدا چگونه اسـت؟ جهاد و 
تالش بـرای حفظ و ارتقـای دین. و كمک 
خـدا به مـا چگونه خواهـد بود؟ پیـروزی ما 
در جهـاد و سـعادت دنیـا و آخـرت. راسـتی 
آیـا ایـن دو كمک با هم قابل مقایسـه اسـت؟ 
معاملـه  ایـن  در  پـس چـرا خیلی هامـان 

پرسـود ضـرر می كنیم؟

در محضر اهل یبت
خدا را کمک کن!

صدقاتی  که می دهید

راوی: حجةاالسام و المسلمین 
محمدحسن رحیمیان

منبع: سایت دبیرخانة همایش 
بزرگداشت آیت اهلل مشكینی  8 مرداد، 

درگذشت آیت اهلل »میرزاعلی مشكینی« رئیس 
مجلس خبرگان رهبری )1386 ش( 

مشاعره قرآنی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زود ازدواج کن!
خودی های اهل بیت )50(


