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باِغ طوطی
برای کسانی که دوست دارند بدانند، چگونه باید یار علی بود؟

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

تنها استدالل وجود خدا

ریزه کاری های خمس

سی وپنج سال مبارزه

حکِم فرماندهی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

دسـت کـرد تـوی جیبش و نامـه ای بیرون آورد. حکم فرماندهی سـپاه سـقز بود. فکر 
کـردم مـال خـودش اسـت، با خـودم گفتـم: »حتمـاً می خـواد قول بگیـره که 
پشـتش باشـم و باهـاش کار کنم.« حکم را داد دسـتم، دیدم اسـم من تـوی آن نامه 
نوشته شـده! نگاهش کردم، پرسـیدم: »ایـن حکم چیه؟« گفت: »حکم فرماندهی سـپاه 
سـقز، بـرای تـو گرفتمـش« گفتـم: »خـودت چـی؟« گفـت: »از این به بعـد من هم 

مسـئول عملیاتـم، اینم حکـم.« بی اختیـار زدم زیـر خنده. 
گفتـم: »آقـا محمـود تـو هـم چـه کارهایـی مـی کنی هـا! 
اینجـا همـه می دونـن کـه از تو شایسـته تر و بهتـر برای 
فرماندهـی سـپاه کـس دیگه ای نیسـت.« تنهـا چیزی که 

نمی توانسـتم قبـول کنم همین یک مورد بود که او بشـود 
مسـئول عملیـات و مـن بشـوم فرمانده. آن قـدر اصرار 

کـردم تـا مجبور شـد حکم هـا را عـوض کند.

امـام حسـن و امام حسـین بیمار شـده بودنـد و پیامبر به همـراه برخی صحابه 
از آنـان عیـادت نمودنـد. پیامبر بـه حضرت علی فرمودند: »اگـر برای بهبودی 
آنان نذری نمایی، امید اسـت خداوند سـبحان زودتر شـفا عنایت کند.« حضرت 
علـی نیـز چنیـن کـرد و نذر کـرد کـه سـه روز، روزه شـکر به جـا آورد. حضرت 
فاطمـه  و خدمتکارشـان فضـه نیز مثل حضرت علی نذر کردند. طولی نکشـید 
کـه حسـنین بهبود یافتند و حضرت علی و حضرت فاطمـه برای ادای نذر 
روزه گرفتنـد. روز اول، هنـگام افطـار، مسـتمندی آمد و حضـرت علی و حضرت 

فاطمـه و امام حسـن و امام حسـین ، افطـاری خویش 
را به او بخشـیدند و با آب افطار کردند. روز دوم و سـوم 

نیـز همیـن اتفـاق تکرار شـد و اهل بیـت غذای 
خـود را بـه یتیـم و اسـیر دادنـد. به پـاس این 
فداکاری سـوره انسـان در حق اهل بیت 

نازل شـد: »َهـْل أَتَی َعَلی اْلِنَسـاِن...«
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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 

نزول سوره انسان در شأن اهل بیت

توضیح المسائل امام،  مسئله 1780

25 ذی الحجه، روزه اهل بیت و بخشش سه افطاری به نیازمندان؛ نزول سوره  دهر
 در شأن امام علی ، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و روز خانواده

منبع: تارنمای ابر و باد
شهید محمود کاوه

احکام
سر سال خمسی حواستان باشد که خمس این موارد را اگر از درآمد سالتان است، فراموش نکنید:

1. بنزین داخل باک / 2. مبلغ داخل کارت های اعتباری )مانند کارت مترو(
3. مبلـغ شـارژ سـایت های اینترنتـی/  )مثـل سـایت های دانلـود مقالـه، یـا طرح 
ترافیـک شـهرداری و...( / 4. باقی مانـده ترافیـک اینترنـت / 5. باقی مانده شـارژ 

سـیم کارت های اعتباری/ 6. مواد مصرفی اسـتفاده نشـده مثل عطـر و ادکلن، 
mمواد شـوینده و.../ 7. سـود بانکی a s j e d n a m a . i r

هفته 24   
1 3 9 7 سال 

هفته   24
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

برخی از رسول خدا می پرسیدند: »خدا 
را چگونه بخوانیم، آیا خدا به ما نزدیک 

است که او را آهسته بخوانیم یا دور است 
که با فریاد بخوانیم؟« آیه نازل شد: »من به 

بندگانم نزدیکم و دعای هر دعاکننده ای را 
پاسخ می دهم.«1 آری خدا این گونه است. 
به همه بندگانش با یک دید نگاه می کند 
و از رگ گردن به آن ها نزدیک تر است؛ 

این قدر نزدیک که هر زمانی صدایش کنیم، 
صدایمان را می شنود و هر موقع خالصانه از 
او درخواست کنیم، درخواستمان را اجابت 
می کند. ولی بنده بعضی مواقع با اعمالش 
خودش را از خدا دور می کند، درحالی که 
خدا خودش را از بنده اش دور نمی کند. 
تنها کافی است بنده خدایش را خالصانه 

صدا کند، خدا نزدیک است، هم می شنود، 
هم اجابت می کند.

اِلهى ما اَْقَربََک ِمّنى َواَبَْعَدىن َعْنَک
خدایا چقدر به من نزدیکی 

و من چقدر از تو دورم.
1( تفسیر نور، ج 1، ص 289

مفاتیح الجنان، فرازی از دعای عرفه

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. 

ریزه کاری های خمس

آخریـن آمـار بانـک مرکـزی از خردادمـاه 
سـال جـاری نشـان می دهـد کـه ۱۵۸۲ هـزار 
میلیـارد تومان نقدینگی در کشـور وجود دارد که 
به جـای حرکت به سـمت بخش هـای تولیدی، 
سـوداگرانه  فعالیت هـای  سـمت  بـه  عمدتـاً 
همچـون خریـد و فـروش ارز، طـا، مسـکن و 
خودرو سـرازیر شـده و سـبب آشـفتگی در این 

بازارهـا و اقتصـاد کشـور گردیده اسـت.

بـرای هدایت ایـن نقدیگـی دو راهبرد 
اساسـی کالن وجـود دارد:

۱. افزایـش هزینه فعالیت هـای غیرمولد 
بـدون  مالیاتـی.  سیاسـت های  طریـق  از 
جلوگیری از سـودهای غیرمتعارف و بادآورده در 
فعالیت هـای غیرمولد، سـخن گفتـن از »هدایت 
نقدینگـی« اثـری نخواهـد داشـت. اخـذ مالیات 
بـر عایدی سـرمایه، از کسـانی کـه وارد عملیات 
می شـوند،  غیرمولـد  بازارهـای  در  سـوداگرانه 
بهترین وسـیله برای جلوگیری از سـرمایه گذاری 

در ایـن بازارهاسـت. 

۲. زمینه سـازی برای هدایت نقدینگی به 
عرصه هـای تولیدی. باید شـرایطی بـرای مردم 
فراهم شـود کـه بتوانند از طریق بـورس یا اوراق 

پروژه هـای  در  یـا...  مشـارکت 
کان عمرانـی یا نفتـی و گازی 

ری  یه گذا سـرما
 . کنند

اقتصاد مقاومیت

تواکل یعنی پاسکاری؛ یعنی یک کاری را که باید به هر نحوی انجام 
بشود، من به تو پاس بدهم و تو هم به من بدهی. این طوری هر دو خیال مان 

راحت است که کسی به ما گیر نخواهد داد، هرچند آن کار انجام نشود.

مثاًل من و تو به مسجد می رویم و از امکانات مسجد استفاده می کنیم؛ از 
دست شویی ها گرفته تا شبستان و اقامه نماز. آن وقت صندوق کمک به مسجد 
را می بینیم و سرمان را پایین می اندازیم و می رویم. یکی با خودش می گوید 
مسجد موقوفه دارد، بسیاری هم می گویند وظیفه دولت و شهرداری هاست...

»علی برکة اهلل «های دولت هم از همین جنس است. تمام انرژی کشور 
را صرف یک قرارداد بی فایده می کند و آخر سر به گرانی و مشکل اقتصادی 
که می خورد، کار را به مردم می سپرد. باید یاد بگیریم که به خدا توکل کنیم، 

ولی کارها را بین خودمان تواکل نکنیم؛ در یک 
کالم، پاسکاری ممنوع!

چه قدر به من نزدیکی،حکِم فرماندهی
 چه قدر از تو دورم

افسار کردن هیوالی نقدینگی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

پاسکاری ممنوع!



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

یکی از گناهان، استخفاف نماز یعنی سبک شمردن نماز است. نماز 
را خفیف شمردن،  نماز  اما  نمازخواندن  و  است  بزرگ  گناه  یک  نخواندن 
استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن گناه دیگری است... یعنی چه نماز 
خوبی  نماز  می تواند  دارد،  فرصت  و  وقت  یعنی  می شمارند؟  سبک  را 
با آرامش بخواند، ولی نمی خواند. نماز ظهر و عصر را تا نزدیک غروب 
با  بعد  و  می گیرد  سریعی  وضوی  یک  شد  که  غروب  نزدیک  نمی خواند، 
عجله یک نمازی می خواند و فوراً مهرش را می گذارد آن طرف؛ نمازی که نه 
مقدمه دارد نه مؤخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب. طوری عمل می کند 
که خب دیگر این هم یک کاری است و باید نمازمان را هم بخوانیم. این، 
خفیف شمردن نماز است... نمازخوان هایی که خودشان نماز را استخفاف 
می کنند، یعنی کوچک می شمارند، تجربه نشان داده که بچه های این ها اصاًل 
بچه هایتان  و  باشید  نمازخوان  واقعًا  بخواهید  اگر  شما  نمی خوانند.  نماز 

نمازخوان باشند، نماز را محترم شمارید.

سـی وپنج سـال مبـارزه، مجاهـدت، زنـدان رفتـن، بارها تبعید شـدن، 
در یـک محیـط رعـب زندگـی کـردن، دوسـتان زیـادی را بـا زحمـت 
جمع کـردن، احـکام الهـی را در زیر فشـار اختناق دسـتگاه حاکم آن روز 
منتشـر کـردن و عمـری را بـا این شـیوه گذرانـدن. این یـک خصوصیت 

از خصوصیـات زندگـی موسـی بـن جعفر اسـت...

امـروز نـگاه می کنیـم موسـی بـن جعفـر، خیـال می کنیـم یـک 
آقـای مظلـوم بی سـروصدای سـربه زیری در مدینـه بـود و رفتنـد 
مأموریـن ایـن را کشـیدند آوردنـد در بغـداد، یـا در کوفـه، در فـالن جا، 

در بصـره زندانـی کردنـد، بعد 
هم مسـموم کردنـد، از دنیا 
رفـت، همین و بـس؛ قضیه 
یـک  قضیـه  نبـود.  ایـن 
مبـارزه  طوالنـی، یـک 
تشکـیـالتی،  مبــارزه  

یک مبـارزه ای با داشـتن 
افـراد زیاد در تمـام آفاق 

بود. اسـالمی 

در قاب صتویر

 )امام خامنه ای، 1364/01/23(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

باید در زندگی مؤمنان زیبایی ها و 
لذت هایی ببینیم که در غیر مؤمنان نیست. 
عجیب نیست که خیلی از خانواده های 
به ظاهر مسلمان، این قدر شکننده و 

آسیب پذیر است؟

آن مردی که در زمان استراحتش به جای 
وقت تلف کردن، به سوارکاری و تیراندازی 
می پردازد و در خانواده به جای تلویزیون 
دیدن به سراغ همسرش می رود و همه 
این ها را به خاطر خدا انجام می دهد، او 

یک مرد واقعی است. حق زن است که از 
بازی کردن با همسر لذت ببرد:

كُلُّ لَْهِو الُْمْؤِمِن بَاِطٌل إِلَّ ِفی �ثََلٍث:

ِفی  تَأِْدیِبِه الَْفرََس، َو َرْمِیِه َعِن الَْقْوِس، َو 

ُمَلَعَبِتِه اْمَرأَتَُه َفإِنَُّهنَّ َحقٌّ

رسول اکرم : همه سرگرمی های مؤمن، 
جز در سه مورد باطل است: در پرورش 
دادن اسب، و تیراندازی با کمان و بازی 

کردن با همسرش. چرا که این ها حق است.

کاریکاتور این هفته:

قفل های باز نشده 
سؤاالت مجلس از 
رئیس جمهور

در قرآن از خدا زیاد حرف زده شده، ولی 
همیشه بحث بر سر صفات خداست، نه 

وجود خدا؛ یعنی آن قدر وجود خدا بدیهی 
است که انگار قرار نیست به آن پرداخته 

شود. حتی خدا با قطعیت می گوید که اگر از 
همه کافران بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین 
را خلق کرده، همه شان می گویند اهلل؛1 شاید 
آن موقع اهلل را قبول داشتند و رب بودنش 
را رد می کردند، اما امروزه در جامعه  ای 

هستیم که برخی راست راست راه می روند و 
می گویند: خدا نیست!

خدا برای این ها هم جواب دارد و می گوید 
که این افراد فقط به این سؤال پاسخ دهند:

أَْم ُخلُِقوا ِمْن َغْیِر َشیْ ٍء أَْم 

ُهُم الْخالُِقون 

آیا از هیچ خلق شده اند؟ یا آنکه خودشان 
خالق ]خود[ هستند؟

هر ضد خدایی که توانست مسئله خلقت را 
با خود حل کند، دیگر می تواند منکر خدا 

بماند، اما از این یکی زیرآبی نرود لطفاً!

در محضر اهل یبت
تنها استدالل وجود خدا

1( همه خاندانتان را نزد من بیاورید.
منبع: خبرگزاری فارس و پایگاه اطالع رسانی حوزه

حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم

ماجرای استخاره و تأسیس حوزه علمیه قم

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

سرگرمی های مؤمن
خانواده مقاومتی ) 57 (

شهید مرتضی مطهری، کتاب آزادی 
معنوی، ص 86 و 87
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در سـال 1340 هجـری قمـری اسـت که آیـت اهلل حائری یـزدی برای 
زیـارت حضـرت معصومـه و گذراندن ایـام نـوروز، از اراک به طرف 
قـم حرکـت می کند. وی در همان سـفر با اصرارهـا و تقاضاهای مکرر 
علمـای قـم برای تأسـیس حـوزه علمیه روبـه رو می شـود و ازاین رو 
تصمیـم می گیـرد تـا بـرای فهمیدن صالح خـود به مانـدن یـا نماندن در 
قـم، دسـت بـه اسـتخاره بزنـد. صبـح روز بعـد آیـت اهلل حائری بـه حرم 

مشـرف می شـوند و بعـد از زیـارت، اسـتخاره می کنند. 
آیـه 29 سـوره یوسـف می آیـد: »و أُتونی 

باهلکـم اجمعیـن«1 آیت اهلل حائـری با دیدن 
ایـن آیـه با عـزم راسـخ و قلبـی مطمئن، 
بنـا را بـر اقامت در قـم و تأسـیس حوزه 

علمیه گذاشـتند.
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سی وپنج سال مبارزه
سبک شمردن نماز

ــه را مشــاهده  ــن هفت ــرح  مناســبتی ای ــد ط ــد چن ــن بخــش می توانی • در ای
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب کنی

ـــدون  ـــي ب ـــات بانك ـــون عملي ـــب قان ـــالروز تصوي ـــوع: س ـــا موضـ ـــترهايی ب پوس
 ، ربـــا و آغـــاز هفتـــه بانكـــداری اســـامي، والدت امـــام موســـی کاظـــم
ـــا  ـــارزه ب ، روز مب ـــين ـــام حس ـــه کاروان ام ـــن« ب ـــن قي ـــر ب ـــتن »زهي پيوس
اســـتعمار انگليـــس )شـــهادت رئيس علـــی دلـــواری(، درگذشـــت دکتـــر 
ـــن در  ـــی اميرالمؤمني ـــران، انگشتربخش ـــك اي ـــدر فيزي ـــابی پ ـــود حس محم
ـــن ـــت توســـط اميرالمؤمني ـــرش خاف ـــت، پذي ـــه والي ـــزول آي ـــوع و ن حـــال رک

 پـــس از قتـــل عثمـــان در 
ـــت.  ـــه اس ـــه قرارگرفت مدين


