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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

الف زن ها کجایند؟

قاطی شدن آب مسح سر با خیسی صورت

طرح مسئله غدیر نباید به جدایی مسلمانان بینجامد

دیدار با نخست وزیر با لباس کردی!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

شـهید ناصـر همیشـه در صـف مقـدم بـود و مسـئولیت فرمانـدار و نیـز فرمانـده 
نظامـی را برعهـده داشـت. یـک روز قرار بـود شـهید رجایی به منطقـه بیاید، 
بـدون اینکـه از قبل هماهنگ شـده باشـد. اتفاقـًا در آن روز درگیری هم شـده 

بـود. معموالً مرسـوم اسـت فرمانـدار به عنـوان نماینده 
دولـت از نخسـت وزیر اسـتقبال کنـد، امـا وقتی سـؤال 
می شـود می گوینـد: فرمانـدار در عملیـات شـرکت 

اسـت! کرده 

بعـد از مدتـی، ناصر با لباس کـردی و تجهیزات 
نظامـی و لب هـای خشـک، بـا اسـلحه کالش 
بـه دسـت می آید و شـهید رجایـی او را در آن 

وضعیـت بغـل می کنـد و می گوید: »مسـئوالن 
ما چقـدر مردمی هسـتند.«

اندکـی بعـد از پایـان محاصـره اقتصـادی و سیاسـی پیامبـر  و یارانـش در شـعب 
ابی طالـب، حضـرت ابوطالـب و حضـرت خدیجـه کـه بزرگ تریـن حامیـان 
پیامبـر؟ص؟ در مکـه بودنـد، از دنیـا رفتنـد. فشـارها در مکـه علیه پیامبـر افزایش 
یافتـه بـود. پیامبر که دیگـر امید چندانی به ایمـان آوردن افـراد دیگری از مکه 
نداشـت، تبلیـغ در دیگر قبائل و شـهرها را به صـورت جدی تر دنبال کرد. ایشـان 
در ابتـدا بـه طائـف بـرای تبلیـغ اسـالم رفت، امـا با مخالفت سـران طائـف، پیامبر 
بـدون هیـچ موفقیتـی بـه مکه بازگشـت. شـرایط سـخت بـود و در همین شـرایط 
نصـرت خدا رسـید. تعـدادی از اهالی یثرب1 به اسـالم روی آوردند و طی چند سـال 
با پیامبر پیمان عقبه اول و دوم را بسـتند. در پیمان عقبه دوم هفتادوسـه مرد و دو 

زن بـا پیامبر بـرای یاری دین خـدا و دفاع 
از پیامبـر در برابـر دشـمنان پیمان بسـتند 

و همیـن پیمان سـبب هجرت 
دیـن  گسـترش  و  پیامبـر 
اسـام در سراسـر جهان شـد.
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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 

پیمان عقبه دوم

اجوبة االستفتائات  امام خمینى، ج 1، ص 39

13 ذی الحجه، انعقاد دومین پیمان اهل یثرب معروف به َعَقبه دوم با پیامبر در مکه )سال 13 بعثت(

منبع: خبرگزاری فارس
شهید ناصر کاظمى

احکام
حواسـش نیسـت و آن قـدر مسـح سـر را بلنـد می کشـد کـه 

دسـتش بـه صورتـش می رسـد. 

وضویـش باطـل نمی شـود، ولی باید برای مسـح پا، از قسـمتی 
mاز دسـتش اسـتفاده کند که با آب صورتش خیس نشـده. a s j e d n a m a . i r

هفته 23   
1 3 9 7 سال 

هفته   23
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

عید غدیر بزرگ ترین عید مسلمانان 
است که در آن  با نعمِت امامت دین خدا 
کامل گشته و به کمال رسید. برای این 
روز اعمال زیادی واردشده است؛ روزه 
آن برابر روزه تمامی عمر و پرداخت 

یک درهم در این روز به برادران 
مؤمن، برابر هزار درهم در اوقات 
دیگر است. یکی دیگر از اعمال این 
روز، تبریکی است که هنگام مالقات 
هر مؤمنی مستحب است گفته شود. 

این تبریک عالوه بر اینکه باعث شادی 
طرف مقابل و اشاعه پیام عید غدیر که 

امامت امیرالمؤمنین و ائمه هدی 
است، می شود، به عنوان شکرانه ای برای 

نعمت عظیم امامت است.

ِكیَن ِبِوالیَِة  الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی َجَعلََنا ِمَن الُْمَتَمسِّ

الُم أَِمیِر الُْمْؤِمِنیَن َو اْلَِئَِّة َعلَْیِهُم السَّ

سپاس خدای را، که ما را از 
چنگ زنندگان به والیت امیرالمؤمنین 

و امامان دیگر قرار داد.
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. 

قاطی شدن آب مسح سر با خیسی صورت

جمهـوری  می گویـد  و  مـی رود  راه 
اسـامی »فسـاد سیسـتمی« دارد! امـا حتـی 
را  سیسـتمی«  »فسـاد  صحیـح  معنـای 
نمی دانـد. »فسـاد سیسـتمی« یعنـی آن که 
یـک نظـام چنـان دچار فسـاد شـده، که 
حتـی اگـر تمـام مفسـدان اقتصـادی را 
از سیسـتم آن نظـام جمـع کنیـم و افراد 
پاکدسـت و مؤمـن را جایگزیـن آن هـا 
نماییم، چون سیسـتم فاسـد است، دردی 
دوا نمی شـود. اما آیا واقعـًا در جمهوری 

اسـت؟ چنین  اسـامی 

این کـه می گوییـم »فسـاد سیسـتمی« 
نداریـم، بـه این معنا نیسـت که »فسـادهای 
پاییـن  فسـاد«  »آمـار  یـا  نداریـم  فـردی« 
اسـت. حتـی »فسـاد گروهـی و هماهنـگ« 
بیـن تعـدادی از افـراد یـک سیسـتم را هـم 
نفـی نمی کنیم. حتـی از آن باالتـر، معتقدیم 
نظـارت  »عـدم  ماننـد  اشـکاالت  بعضـی 
درسـت بـر فرایندهـای اقتصادی« یـا »عدم 
شـفافیت امور اقتصادی کشـور« سیسـتم را 
»فسـادخیز« می کند و باعـث طمع بیماردالن 
می شـود. امـا همـه ایـن  چیزهایـی کـه ذکر 

کردیـم، نامش »فسـاد سیسـتمی« نیسـت.

اقتصاد مقاومیت

اخیراً رهبر انقاب گفته اند: »در قضیه برجام، بنده اشتباه کردم اجازه 
دادم که وزیر خارجه ما با آن ها صحبت کند، ضرر کردیم.« قباًل هم در مورد 
تحدید جمعیت جمله مشابهی گفته بودند که از یک زمان به بعد باید جلوی 

تحدید جمعیت گرفته می شد و رهبری هم باید از این بابت استغفار کند.

این ها نشان می دهد که نه تنها رهبری خود را بی نقص و اشتباه نمی داند، 
بلکه ما هم نباید چنین اعتقادی داشته باشیم. اما با این همه، باید دید این 
اشتباهات مستقیمًا متوجه امام جامعه است یا نخبگانی که مشورت غلط 
می دهند. چه کسانی در پایان دهه شصت گفته بودند که آمار جمعیتی خطرناک 

است؟ و چه کسانی در ابتدای دهه نود از ضرورت مذاکره سخن گفتند؟

بله، فرق جامعه والیت فقیه غیر معصوم با جامعه امام معصوم این 
اینکه  است که در جامعه والیت فقیه احتمال اشتباه بیشتر است، مگر 

وگرنه،  باشند.  بصیرت  اهل  نخبگان  و  مردم 
ولی فقیهی که موظف است 

بها  مشاوران  مشورت  به 
نکند،  چنین  اگر  دهد، 

دیکتاتور می شود.

تبریِک عیِد غدیردیدار با نخست وزیر با لباس کردی!

»فساد سیستمی« چه چیز نیست؟
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اشتباهات رهبری



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

بشر باید در ناحیه وجود خودش، در ناحیه روح خودش آزاد بشود 
تا بتواند به دیگران آزادی بدهد. لهذا آزادمرد واقعی جهان کیست؟ علی ابن 
ابی طالب یا افرادی که از طراز علی بن ابی طالب و یا تربیت شده دبستان او 
باشند، چون این ها افرادی هستند که در درجه اول از اسارت نفس خودشان 
نجات پیداکرده اند... آن کس می تواند واقعاً آزاد و آزادی بخش باشد که همیشه 
مانند علی است و یا الاقل پیرو اوست؛ از نفس و روح خودش حساب بکشد، 
تنها در محراب عبادت دست به محاسن شریفش بگیرد و بگوید: یا ُدنیا َغّری 
َغیری1 ای زرد و سفید دنیا، ای طال و نقره دنیا! برو غیر علی را فریب بده، من 

تو را سه طالقه کرده ام.

مرحـوم آقـای مطهـری مقالـه ای به نـام »الغدیر و وحدت اسـالمی« 
دارد؛ ایشـان در آن، ایـن مسـئله را تبییـن می کنـد کـه طرح مسـئله  غدیر، 
دل هـای  کـردن  نزدیـک  بـرای  باشـد  وسـیله ای  می توانـد  چطـور 

همدیگر... بـه  مسـلمان ها 

مـا بایـد توجه داشـته باشـیم که نـوع طرح مسـئله، طوری نباشـد 
کـه بـه جدایـی مسـلمان ها بینجامـد؛ ایـن خیلـی مهـم اسـت. اآلن 
جمعیـت انبوهـی از مسـلمانان دنیـا به مکتـب و مذهب مـا معتقدند و در 
دنیـا هـم آبرومندند. هـم جمهوری اسـالمی در ایران و هم شـیعیان در هر 
نقطـه ای کـه هسـتند، مـردم آبرومندی هسـتند و در عراق، لبنـان و جاهای 
دیگـر، مسـلمان ها بـه وجـود این هـا افتخـار می کننـد. طـرح کنیـم کـه 

هم عقیده هـای خودمـان ناراحت نشـوند. 
البتـه بایـد عقیـده خودمـان را بیان 

و آن را تثبیـت کنیـم؛ امـا 
اشـتباهات و خطاها 
برطــرف  هــم  را 

کــنیم.

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1384/09/14(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

این همان سؤال امام صادق  است. سپس 
خودشان گفتند: کسی که می خواهد ازدواج 
کند، پس باید دو رکعت نماز بخواند و حمد 

الهی را به جا آورد و بگوید:

َج اللَُّهمَّ َفاْقِدْر لِی ِمَن النَِّساِء  اللَُّهمَّ إِنِّی أُِریُد أَْن أَتََزوَّ

ُهنَّ َفرْجاً َو أَْحَفظَُهنَّ لِی ِفی نَْفِسَها َو ِفی َمالِی َو  أََعفَّ

أَْوَسَعُهنَّ ِرزْقاً َو أَْعظََمُهنَّ بََركًَة َو اْقِدْر لِی ِمْنَها َولَداً 

طَیِّباً تَْجَعلُْه َخلَفاً َصالِحاً ِفی َحَیاتِی َو بَْعَد َمْوتِی 

خدایا من می خواهم ازدواج کنم. پس 
خدایا برای من از زنان عفیف ترین آن ها 
و محافظ ترین آن ها نسبت به خودش و 
مال من، و پررزق ترین و پربرکت ترین 
آن ها را مقدر کن. و از او فرزند پاکی 
مقدر کن که جانشین صالح من در 

زندگی و بعد از مرگم باشد.

آن  گاه باید برای فرزندش دعا کند و از 
خدا بخواهد که فرزندش را شریک شیطان 
نکند. اما چطور شریک شیطان می شود؟ 

امام می فرماید: وقتی مرد در کنار همسرش 
قرار می گیرد، شیطان حاضر می شود، پس 

اگر خدا را یاد کند، شیطان از او دور 
می شود، وگرنه نه! 

راستی چطور بفهمیم که نطفه مان خدایی 
است یا شیطانی؟ امام 

جواب می دهد: با 
محبت یا بغض ما 

اهل بیت.

کاریکاتور این هفته:

افزایش کاالهای 
اساسی پس از 
فروکش کردن 
تب سکه و دالر

اوِل اوِل اوِل دین داری نه توحید است، نه 
معاد و نه نبوت. اول تر از همه شان معجزه 
است که تو را به عجز درآورد تا باور کنی 
دارنده معجزه حق است و آنچه از خدا و 
معاد می گوید، عین حقیقت است. هر چند 

که خدا و معاد بدون معجزه هم با 
نور دل قابل درک است.

با این اوصاف، در پاسخ به هر کس که این 
معجزه را قبول نکند، نباید استدالل کرد؛ چرا 

که معجزه باالتر از دلیل است و هر کس 
قبول ندارد، باید خودش دلیل بیاورد یا 

مثل آن معجزه را بیاورد. آیا 
می توانند؟ هرگز! 

أَْم یَُقولُوَن تََقوَّلَُه بَْل ال یُْؤِمُنوَن؛ 

َفلَْیأْتُوا ِبَحدیٍث ِمْثلِِه إِْن كانُوا صاِدقیَن

بلکه می گویند: قرآن را ]محمد[ خود بافته 
است. نه، ]او چنین قدرتی ندارد؛ بلکه[ 

آنان ایمان نمی آورند؛ ]از این رو به چنین 
تهمتی روی می آورند.[ 
اگر راست می گویند که 
او قرآن را ساخته، باید 

سخنی مانند آن بیاورند، 
]زیرا آنان هم مثل او بشرند

 و اهل سخن.[

چقدر این قرآن را می شناسیم؟ 
و چقدر قدرش را می دانیم؟

در محضر اهل یبت
الف زن ها کجایند؟

آزادی معنوی 4

منبع: منبرک
راوی: آیت اهلل شیخ محمدجواد مغنیه، از علمای 
برجسته لبنان امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان

کوه عظمت و صبر

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

شما وقتی ازدواج کردید، چه می کنید؟

خانواده مقاومتی ) 56 (

1( نهج البالغه، حکمت 74 
شهید مرتضی مطهری، کتاب آزادی 

معنوی، ص 17 و 18

  وسائل الشیعة، ج 20،ظص: 113

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

ـــر،  ـــاعر معاص ـــث« ش ـــوان ثال ـــدی اخ ـــت »مه ـــوع: درگذش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــات  ـــه، وف ـــادی « در مدین ـــی اله ـــام علی النق ـــم حضـــرت »ام والدت پیشـــوای ده
آیـــت اهلل »شـــیخ علی اكبـــر برهـــان« در ســـفر حـــج، رحلـــت آیـــت اهلل »ســـید 
ـــیعیان،  ـــد ش ـــزرگ تقلی ـــع ب ـــی و مرج ـــم رجال ـــی« عال ـــی نجف ـــهاب الدین مرعش ش
ـــه  ـــهادت مظلومان ـــت وزیری و ش ـــر نخس ـــار دفت ـــم- انفج ـــا تروریس ـــارزه ب روز مب
ـــن ـــاب  امیرالمؤمنی ـــم و انتخ ـــر خ ـــعید غدی ـــد س ـــر، عی ـــی و باهن ـــهیدان رجای ش

 بـــه  جانشـــینی پیامبـــر اســـام، درگذشـــت فقیـــه مجــاهــــد آیــــت اهلل 
»شــــیخ اســـماعیل صالحـــی 
ـــد،  ـــع تقلی ـــی« از مراج مازندران

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

براثـر جوسـازی هایی که در سـطح کشـور و حتـی در محیـط منزلمان 
علیـه موسـی صـدر صورت گرفتـه بود، در نشسـتی با حضور بـزرگان و 
مقامـات لبنـان، تریبون را در دسـت گرفتم و با صراحـت تمام، از حضور 
موسـی صـدر در لبنـان اظهار تأسـف نمـودم. هیچ تعبیر نادرسـتی نبود 
کـه یـاد داشـته باشـم و در آن مجلـس در حـّق امـام موسـی صدر 
نگویـم. به هرتقدیـر، سـخنان مـن پایـان یافـت و نوبـت بـه امام موسـی 

صـدر رسـید. او سـخنانش را بـا تجلیـل کم نظیـر از من آغـاز کرد!

بزرگی، سـعه صدر، گذشـت و تواضع امام، مـرا در آن مجلس آب کرد 
و تمـام وجـودم را شـرمندگی و خجالـت فراگرفـت. بـدون هیـچ تأخیر 

و بی اختیـار، تریبـون را در دسـت گرفتـه و 
گفتـم: »مـن در برابـر ایـن کـوه عظمـت 
و صبـر و اسـوه تواضـع و فروتنی، سـر 
ُکرنـش فـرود می آورم و در حضور شـما 
بزرگان و شـخصیت های سیاسـی، علمی 

و مذهبـی، بـا او بیعـت می کنم.«

سوره طور،
آیه 33 و 3۴

طرح مسئله غدیر نباید به جدایی مسلمانان بینجامد آزادمرد واقعی


