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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

آموزش از قرآن، تربیت از اهل بیت

دادن زکات به خویشاوند فقیر

عید فطر، عید محاسبه

پدرمان را از دست دادیم!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

وقتـی محمـد شـهید شـد، بسـیاری از زندانیان می گفتنـد که پدرمان را از دسـت 
دادیـم. با اینکه محمد بسـیار جـوان بود، اما آن قـدر دارای منش مردانـه و بزرگوارانه 

بـود که زندانیـان او را پدر خود می دانسـتند.

یـک روز محمـد با یکـی از منافقین برخوردی داشـت. وقتی 
نصیحتـش می کـرد کـه وضـع زنـدان را بـه هـم نریزیـد و 
مقـررات را رعایـت کنیـد، او با گسـتاخی هر چـه تمام آب 

دهـان به صورت محمد انداخـت. محمد هم بـا آقایی هرچه 
تمام تـر تـف را از صـورت خـود پـاک کـرد و به او گفـت که: 
»این برخورد شـما یک برخورد انسـانی نیسـت.« و در همین 
حـد بسـنده کـرد. بااینکـه خب حاکـم بود و قدرت داشـت 

و می توانست هر نوع عکس العملی نشان بدهد.

پس از پیروزی نهضت مشـروطه و روشـن شـد ن خطر انحراف آن، اقد امات شیخ 
فضـل اهلل نـوری به عنوان یکی از عالمان بزرگ زمان، علیه مشـروطه غیرمشـروعه از 
اوایل سـال )1286 ش( آغاز شـد . وی د ر روز سـوم تیر همان سـال د ر رأس عد ه ای 
از روحانیـان، طـاب و اصناف که بالغ بر 500 نفر می شـد ند  د ر اعتـراض به انحراف 
ایـن نهضـت به جریـان غیرد ینی، د ر حـرم حضرت عبد العظیم د ر شـهرری متحصن 
شـدند  و تقاضای جدی از شـاه به عمل آوردند که باید مشـروطه، مشـروعه شود.

شـیخ فضل اهلل و همراهانش نشـان دادند تا زمانی که نهضتی در مسـیر اسـام 
باشـند بـه آن کمک خواهنـد کرد وگرنه بـه مخالفت بـا آن برمی خیزند، هرچند 

نهضـت  آن  از رهبـران  خـود 
باشـند. چیزی که سیاستمداران 
مـا بایـد بـه آن توجـه کننـد و 
سعی کــنند به جــز جــریان 
انقـاب و اسـام بـه جریـان 

دیگـری دل نبندنـد.
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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 

مشروطهرااگرمشروعهنباشد،نمیخواهیم...

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید مربوط به مصرف زکات فطره

3 تیر، تحصن مشروطه طلبان به رهبری »شیخ فضل اهلل نوری« در حرم حضرت عبدالعظیم  )1286 ش(

احکام
ــد  ــورت می توان ــن ص ــاج دارد. در ای ــر و محت ــاوند فقی خویش

ــان پرداخــت کنــد.  ــه آن زکات فطــره اش را ب

ــه  ــد هدی ــره اســت و بگوی ــد زکات فط ــد نگوی ــی می توان حت
اســت. 

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

هفته 15   
1 3 9 6 سال 

هفته   15
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

حـاال  و  داده  رخ  اسـامی  انقـاب 
بایـد الگویـی برای اقتصاد سـالم و پیشـرو 
ارائـه دهـد؛ الگویـی کـه نـه مثـل اقتصـاد 
سـرمایه داری، مالکیـت را کامًا خصوصی 
سـازد تـا روابـط برادرانه و انسـانی جایش 
را بـه روابط برتری طلبانه و حسـودانه دهد 
و نـه مثل اقتصاد سوسیالیسـتی که مالکیت 
خصوصـی را نفـی کنـد و انگیـزه تولید را 

از بیـن ببرد. 

ماننـد  کسـی  مـا  انقـاب  الحمـدهلل 
الگـوی  شـهید بهشـتی را دارد کـه بـرای 
اقتصـادی ایـران اسـامی، اصـل چهـل و 
سـوم و چهـل و چهـارم قانـون اساسـی را 
بـه ارمغـان مـی آورد کـه طبـق آن اقتصـاد 
ایـران بر پایه سـه بخـش دولتـی، تعاونی و 

می گیـرد.  شـکل  خصوصـی 

نهضلت تعلاون بلر خلاف نهضت 
سوسیالیسلم، بیلش از آن که به نظلام بازار 
و اصلل رقابلت انتقلاد کنلد، فردگرایلی 
را هلدف حملات خلود قلرار می دهلد. 
بـا اهـداف نظـام  انطبـاق فرهنـگ تعـاون 
اقتصادی در اسـام، ایـن بخش را به یکی از 

بخش هـای پرظرفیت 
برای تحقـق اقتصاد 
مقاومتـی و اقتصـاد 
اســامی تبـدیـل 

کــرده است.

انقالب،بهشتیدین جدید دولت
واقتصادتعاونی

در مسری هبشت

یکی از اعمال روز عید فطر کنار گذاشتن 
زکات فطر پیش از نماز عید است و در 
مورد آن گفته شده است: »بدان که زکات 
فطر، واجب مؤّکد و شرط قبولی روزه 
ماه رمضان و سبب حفظ انسان تا سال 

آینده است و حق تعالی در این آیه شریفه: 
»قد افلح من تزىك و ذكر اسم ربه فصّل« 

زکات را مقّدم بر نماز ذکر فرموده.«

این ماه رمضان سعی کنیم در کنار انجام 
بقیه اعمال مستحبی این عمل را هم 

انجام بدهیم.

راستی از احیا گرفتن شب عید فطر 
غافل نشوید که در روایات آمده است 
که: »آن شب کمتر از شب قدر نیست.«

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. 

سام
تنها راه تشکر از شما اجرایی کردن این محتوا ها هست.

اجرکم عند اهلل

دادنزکاتبهخویشاوندفقیر

راوی: شهید سید اسداهلل الجوردی
منبع: خبرگزاری فارس/ 8 تیر، شهادت »محمد كچویی« رئیس زندان اوین به دست منافقین )1360 ش(

اقتصاد مقاومیت

در جامعه دینی ما دولت ها چاره ای ندارند جز اینکه برای کارهایشان 
برای  انگار  ولی  نکرده  مجبور  را  آن ها  کسی  البته  بیاورند.  دینی  توجیهات 
مشروعیت بخشیدن به کارهای سلیقه ای شان، راهی ندارند به جز مستند کردن 

به دین.

مثل وقتی که برای تبدیل ادبیات مقاومت به سازش از صلح امام حسن 
مایه گذاشتند بی آن که توجه کنند به نامرد بودِن مردم زمان امام حسن و مردانگِی 
مرداِن انقاب. یا وقتی که برای توجیه مذاکره با دشمن از صحبت امام حسین 
با عمر سعد گفتند بی آن که بگویند آنجا فضا، فضای اتمام حجت بود از موضع 
قوت، نه بده بستان از موضع ضعف. و حاال که رأی شان باال رفته، اساس مشروعیت 
حکومت امیرالمؤمنین را رأی مردم دانستند تا قد علم کنند جلوی نظام والیی و 

رهبرِی مقبول و مشروع آن!

دیگر باید آماده بود که یکی یکی احکام اسام را تعطیل کنند به 
بهانه هایی که راهش را خوب یاد گرفته اند. مگر اینکه مراجع دینی در دفاع از 

دین کاری کنند یا اینکه افسراِن آتش به اختیار نگذارند چنین شود.

کنارگذاشتنپدرمانراازدستدادیم!
فطریهقبلازنمازعید

صمد
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
عید فطر، عید محاسبه

پیامبر در یکی از غزوات دستور دادند که همه منظم بایستند و حالت آماده باش 
به خود بگیرند. شروع کردند به سان دیدن از اصحاب. ناگهان در میانه صف یکی 
را دیدند که با وضع نا مناسبی ایستاده و انگار فراموش کرده که جنگ است... 

پیامبر در همین حین که از کنارش گذشت، ضربه محکمی به سینه  او زد که چرا 
شلخته ایستاده ای؟! بله! این جور ایستادن به دشمن روحیه می دهد...

البته بعد ها پیامبر او را بوسید و عذر خواست و عاقبت هم شهید شد ولی تَشر 
پیامبر را هم خورد!

فکر نمی کنم که شیطان در نمازهای جماعت به اهالیِ مسجد ما نزدیک شود 
ازبس که در نمازهایشان قشنگ و شانه به شانه هم ایستاده اند. اصًا انگار جنگ 

است و فرمانده ای بلندمرتبه می خواهد از آن ها سان ببیند...

روز عیـد فطـر، عیـد عبادت و عیـد مغفرت اسـت؛ عید پایـان یک 
دوره فشـرده ریاضـت بـرای مسـلمان مؤمنی اسـت کـه می خواهـد از این 

ریاضـت، برای سـاختن و برای تقویت روحیـات و ملکات 
نیـک در خود اسـتفاده کنـد و در طول سـال و در همه عمر 

از آن بهـره گیرد...

انسـانی که به برکت ماه رمضـان، قدرِت 
مبـارزه با هـوای نفـس پیداکرده، دسـتاورد 
بزرگـی را بـه دسـت آورده اسـت کـه باید 

آن را حفـظ کنـد... همـه بدبختی های بشـر بر اثـر پیروی 
از هـوای نفس اسـت. همـه ظلم ها، همـه تزویرها، همه 

نامردمی هـا و بی عدالتی هـا... عیـد امـروز برای 
این اسـت که محاسـبه ای بکنید؛ پاداشـی 

را کـه خـدا در اوقـات ضیافـِت خود 
به شـما داده اسـت، بـرای خودتان 

نگاه داریـد و رابطـه خـود را با 
خدا محکم کنید.

تـا قبـل از پیروزی انقاب به طور کامـل و بعد از آن نیمی از جمعه های 
پـدرم متعلـق بـه مـا بـود. حتـی اگـر مهم تریـن شـخصیت های سیاسـی 
خارجـی هـم می خواسـتند بـا او ماقـات کننـد، می گفـت: »جمعه هـای 

مـن در اختیـار خانـواده اسـت، مگـر اینکـه امـام 
بدهند.« دسـتور 

یـک روز آمـده بودند در خانـه که یک مقام 
سیاسـی خارجـی می خواهـد شـما را ببینـد. 

گفـت: »قـراره بـه فرزندم دیکتـه بگویم. 
جمعـه ام متعلـق به خانواده اسـت.«

نرفتـه بـود. »بابـا آب داد«. بنویـس 
! با با پسـر

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1378/10/18(

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

ـــر  ـــام اکب ـــر حجت االس ـــژاد ب ـــود احمدی ن ـــر محم ـــروزی دکت ـــوع: پیـ ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــوءقصد  ـــر، س ـــعید فط ـــد س ـــت جمهوری، عی ـــات ریاس ـــه دوم انتخاب ـــنجانی در مرحل ـــمی رفس هاش
بـــه جـــان »آیـــت اهلل خامنـــه ای« امام جمعـــه تهـــران در مســـجد ابـــوذر، بمبـــاران شـــیمیایی 
ـــه  ـــام حســـین ب ـــده  ام ـــل« نماین ـــن عقی ـــراق، ورود »مســـلم ب ـــث ع ـــوای بع سردشـــت توســـط ق

ـــت. ـــه اس ـــه قرارگرفت کوف

  األصول الستة عشر )ط - دار   آل عمران،آیه 164
الحدیث(، ص: 295

 زیـاد شـنیده ایم برخـی بهره شـان از ماه 
رمضـان فقط گرسـنگی و تشـنگی اسـت 
و روزه شـان واقعـی نبـوده، چون که چشـم 
و گـوش و قلب شـان روزه  نگرفته و فقط از 
خوردنی هـا و شـنیدنی ها محـروم شـده اند. 
امـا حـاال چگونـه می شـود فهمیـد کـه مـا 
جزو کـدام گـروه بوده ایم؟ یک مـاه عبادت 
کرده ایـم و هنـوز خودمـان را نشـناخته ایم.

راهـش ایـن اسـت کـه بدانیـم خدایـی 
شـده ایم یـا نه؟ یعنـی بدانیـم چقـدر به او 

تـوکل می کنیـم و بنـده او شـده ایم:

لیس  منی  إال من آمن بی و توكل 

علی، فمن عبد سوای قبل سوای  

حدیث قدسـی: از من نیسـت مگر کسـی 
کـه بـه مـن ایمـان آورد و بر مـن توکل 
کـرد. پـس کسـی کـه غیـر مـرا بندگی 

کنـد، غیر مـن را قبـول کرده اسـت. 

اهل بیـت«  »خودی هـای  از  بایـد  انـگار 
بـه »خــودی های خـدا« 

رسـید...

موشکهای
آنتی
داعشی!

کاریکـاتوراینهفته:

در شـعار می گوییم قـرآن و اهل بیت را باید با 
هـم بگیریـم، اما خودمان هم نسـبت آن دو را 
درسـت نمی دانیم. بـرای همین آنجـا که باید 
اصـول را از قـرآن بگیریم، به برخـی روایات 
اسـتناد می کنیم و آنجا که باید سـیره پیامبر و 
اهل بیـت را الگـو قرار دهیـم، می گوییم چون 

در قـرآن نیامده، پـس راهی نداریم!

ایـن مشـکل هـم در شـیعه هسـت و هـم در 
بایـد نسـبت هـر دو را  اهل سـنت. پـس 
درسـت فهمیـد: قـرآن قانون اساسـی دین 
ماسـت کـه بـا الگـوی پیامبـر و اهل بیت 
اجرا می شـود. پس مبنـا قرآن اسـت و مقتدا 
عتـرت. از ایـن روسـت که پیامبـر هم تربیت 

می کنـد مبتنـی بر قـرآن:

لََقْد َمنَّ اللَُّه َعلَی الُْمْؤِمنیَن إِْذ بََعَث فیِهْم 

رَُسوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم یَْتلُوا َعلَْیِهْم آیاتِِه َو 

یَُزکِّیِهْم َو یَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب 

َو الِْحکَْمَة 

بـر  خـدا  یقیـن  بـه 
مؤمنان منـت نهاد ]که[ 
پیامبری از خودشـان در 
میان آنـان برانگیخت، تا 
آیـات خود را بر ایشـان 
بخواند و پاکشان گرداند 
و کتـاب و حکمـت بـه 

بیاموزد. آنـان 

عید فطر، عید
 بازگشت به بندگی

در محضر اهل یبت
آموزشازقرآن،تربیت

ازاهلبیت

َتشـرپیامبـر

منبع: منبرک
شهید بهشتی

جمعه ها فقط خانواده

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید


