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بانوی ملکوت
نگاهی به حیات معنوی کریمه اهل بیت

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

چه کسی به خدا غذا می دهد؟

نماز به امامت اهل سنت

برادر و خواهری که ایران، مدیون آن هاست

نصـرِت الهـی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

در عملیـات بـازی دراز بالگردهـای عراقی به صورت مسـتقیم به سـنگرهای بچه ها 
شـلیک می کردنـد و اوضـاع وخیمـی را ایجـاد کـرده بودنـد. در همـان وضع، یکی 
از نیروهـا بـه سـمت محسـن رفـت و بـا ناراحتـی گفـت: »پس آن هایـی که قرار 
بـود مـا را پشـتیبانی کننـد کجاینـد؟ چـرا نمی آیند؟! چـرا بچه هـا را به کشـتن 

می دهـی؟!« وزوایـی سـرش را برگردانـد، نگاهـی 
زد.  صـدا  را  همـه  و  انداخـت  آسـمان  بـه 
صدایـش در فضـا پیچیـد که می گفـت: »الم 

تـر کیـف فعل ربـک با صحـاب الفیل 
...« بچه هـا بـا او شـروع بـه خواندن 
از  کردنـد. در همیـن لحظـه یکـی 
بالگردهـا به اشـتباه تانـک عراقـی را 

بـه آتـش کشـید و دو بالگـرد دیگر با 
هـم برخـورد کردند!

هنگامی کـه از زندگـی خسـته ای، دلـت از زندگـی دنیایـی می گیـرد، نیـاز بـه 
آرامـش داری بـه امامزاده ها مـی روی. این امامـزادگان از قدیم االیـام موجب آرامش 
و بیـداری مـردم بوده انـد. مـردم همیشـه بـه آن ها توسـل کـرده و حاجت هـای خود 
را از آنـان درخواسـت می کردنـد و در مشـکالت بـه آن هـا پنـاه بـرده و می برنـد. در 
ایـران حـدود 8500 امامزاده وجود دارد که همچون سـتاره در سرتاسـر ایران اسـالمی 
می درخشـند. در حـال حاضـر امامـزادگان و بقـاع متبرکـه بـه غیراز اینکـه مایه 

آرامـش هسـتند، یکـی از سـنگرهای جنـگ نرم نیز هسـتند 
و بـه تعبیـر رهبـر معظم انقـاب، باید به قطـب فرهنگی 

تبدیل شـوند.

آیـت اهلل بهجـت در مورد امامزاده هـا می فرمایند: »به 
ایـن امامزاده هـا زیـاد سـر بزنیـد. این بزرگـواران 
همچـون میوه ها که هرکـدام یک ویتامین خاصی 

دارنـد، هرکدامشـان خواص و آثـاری دارند.« 1
1(آیت اهلل بهجت، کتاب گوهرهای حکیمانه، ص 104
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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 

ستارگانی که در ایران می درخشند

اجوبةاالستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای،سؤال 599

28 تیر، روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

منبع: : سایت شهید آوینی
شهید محسن وزوایی

احکام
به مناطق سنی نشین رفته و می خواهد در مسجد نماز گزارد. 

برای حفظ وحدت اسالمی می تواند نماز جماعت به امامت 
اهل سنت بخواند، و آن نماز نیازی به اعاده ندارد.

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

هفته 17   
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هفته   17
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

1( آیـا می خواهیم توبه ای مقبول داشـته 
باشیم؟

2(  آیـا می خواهیـم گناهانمـان آمرزیده 
شود؟

3(  آیـا می خواهیم طلبـکاران ما در روز 
قیامت از ما راضی شـوند؟

4(  آیا می خواهیم باایمان بمیریم؟
...

تمام این ها از فضایل نماز یکشنبه 
ذی القعده است و کیفیت آن  چنان است: 
در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و 
چهار رکعت نماز گزارد، در هر رکعت یک 
مرتبه حمد و سه مرتبه توحید و یک مرتبه 
سوره ناس و فلق بخواند. بعد از نماز هم 
هفتاد مرتبه استغفار کند و دعایی را که در 
مفاتیح آمده بخواند. خیلی طول نمی کشد، 
اما اثرات فراوانی دارد. سعی کنید همین 
یکشنبه هم انجامش بدهید، معلوم نیست 

یکشنبه بعدی باشیم یا نه...
التماس دعا

اعمال ماه ذی القعده، 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. 

نماز به امامت اهل سنت

کنـد،  درسـت  صـف  کـه  قیمتـی 
داخلـش رانـت خوبی اسـت. هـر چه صف 
طوالنی تـر، رانـت بیشـتر. این اتفـاق طبیعی 
ارز  دسـتوری  قیمـت  کـه  می افتـد  زمانـی 
بیـش از حـد پایین اعالم شـود و ارز آزاد در 
بـازار فاصلـه زیادی بـا قیمت دسـتوری اش 
بگیـرد. همـه بـه دنبال بـه چنـگ آوردن ارز 
ارزان قیمـت خواهنـد افتـاد. آن کـس کـه 
و  بـه دسـت مـی آورد  ارز  دارد،  رانـت 
چـون )به قرینه اسـتفاده از رانـت( تقوای 
کمـی دارد، بـه جای تولید یـا وارد کردن 
کاالهـای اساسـی مـورد نیـاز مـردم، ارز 
را بـه قیمـت آزاد در بازار می فروشـد! از 
آن طـرف، کسـی کـه واقعاً تولیدگر اسـت و 
رانـت نـدارد، در صـف طوالنـی ارز می ماند 
و تولیـدش روزبـه روز کاهـش می یابـد تـا 

شود! ورشکسـته 

ایـن وقت هـا  آن وقـت دولت هـا در 
و سوءاسـتفاده گران  توطئه گـران  دنبـال  بـه 
می گردند و الحمدهلل همیشـه موفق هسـتند. 
کاسـه و کوزه را سـر آن ها می شکانند و خود 

را تبرئـه می کننـد! 

بـه جـای راهکارهـای دم دسـتی، باید 
فکری اساسـی 

کرد.

اقتصاد مقاومیت

خوزستان ما شاید پرافتخارترین و دوست داشتنی استان کشور است. 
حداقل دو سال قلب مردم ایران برای آزادسازی خرمشهر تپیده و با آزادی آن 
جان میلیون ها مسلمان به وجد آمده است. حاال حدود 40 سال از آن دوران 

می گذرد گرفتاری ها همان است که همان.

از گرد و غبار گرفته تا آب آشامیدنی و نداشتن یک رفاه حداقلی 
مهم ترین مشکاتی است که برای این استان می شود برشمرد. طوری که 
خرده گیران وضعیت این استان را با جزیره های مفت خور خلیج مقایسه می کنند 

و به تفرقه بین عرب و فارس و امثال آن دامن می زنند.

خوزستان و استان های هم درد آن اگر نفت و هزار محصول دیگر ایران 
را تأمین نمی کردند هم مستحق توجه بیشتر بودند و حاال که این ها را دارند، 
مهم تر و مستحق ترند. شاید باید از دولت و کارگزاراِن بی خیال گذشت و 
دوباره جریان جهادی را فعال کرد تا این شهرها و استان ها نفسی تازه کنند. 
جهادی  اردوهای  چرا  راستی 
امسال به سوی خوزستان سرازیر 

نمی شوند؟

جریان جهادی همیشه از 
آماده  برای همه جا  همه جا و 

است... 

آیا می خواهیم توبه نصـرِت الهـی
مقبولی داشته باشیم؟

اندر احوال دالر 4200
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

ثروتمندان خاک نشین   



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

فلسفه پوشش اسامی به نظر ما چند چیز است. بعضی از آن ها جنبه 
روانی دارد و بعضی جنبه خانه و خانوادگی و بعضی دیگر جنبه اجتماعی و 

بعضی مربوط است به باال بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.

حجاب در اسالم از یک مسئله کلی تر و اساسی تر ریشه می گیرد و آن این 
است که اسام می خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و سمعی و چه 
انواع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد، 
اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخالف سیستم غربی عصر حاضر 
که کار و فعالیت را با لذت جویی های جنسی به هم می آمیزد، اسالم می خواهد 

این دو محیط را کاماًل از یکدیگر تفکیک کند.

میالد مسـعود حضرت علی بن موسـی الرضا )علیـه االف التّحیّـة و الثّناء( 
و همچنیـن والدت خواهـر بزرگوار ایشـان، حضـرت فاطمه معصومه ما 
را بـه یـاد حرکـت عظیم و مبـارک این بـرادر و خواهر و هجـرت پرمعنای 
ایـن دو بزرگـوار می انـدازد؛ کـه بـدون تردیـد در تاریـخ ملـت ایـران و 

تاریـخ تشـیع، یک حرکـت سـازنده و تأثیرگذار بوده اسـت.
...ایـن بانـوی بزرگـوار، ایـن دختـر جـواِن تربیت شـدۀ دامـان اهل بیـت 
پیغمبـر، بـا حرکـت خـود در جمـع یـاران و اصحـاب و دوسـتان ائمه 

و عبـور از شـهرهای مختلـف و پاشـیدن 
بـذر معرفـت و والیـت در طول مسـیر 

در میـان مـردم و بعد رسـیدن به این 
منطقه و فـرود آمدن در قم، موجب 
شـده اسـت که این شـهر به عنوان 

پایـگاه اصلـی معـارف اهل بیت 
در آن دورۀ ظلمانـی و تاریِک حکومت 

جباران بدرخشـد.

در قاب صتویر

برادروخواهریکهایران،مدیونآنهاست

 )امام خامنه ای، 1391/02/23(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــزرگ رمضـــان، در منطقـــه جنـــوب در شـــرق  ـــا موضــــوع: آغـــاز عملیـــات ب پوســـترهایی ب
ـــان  ـــری در جری ـــرت کب ـــاز هج ـــم و آغ ـــه ق ـــران ب ـــردم ته ـــا و م ـــرت علم ـــره، مهاج بص
نهضـــت مشـــروطه، والدت حضـــرت معصومـــه دختـــر گرامـــی امـــام موســـی کاظـــم 
روز دختـــران و آغـــاز دهـــه کرامـــت، اســـتعفای »دکتـــر مصـــدق« از نخســـت وزیری 
و انتخـــاب »قوام الســـلطنه« بـــه ایـــن مقـــام توســـط شـــاه، اعـــام پذیـــرش رســـمي 
ـــات  ـــاز عملی ـــران، آغ ـــامي ای ـــوري اس ـــوي جمه ـــت از س ـــوراي امنی ـــه 598 ش قطعنام

ــن  ــد بـ ــرت احمـ ــت حضـ ــر2، روز بزرگداشـ والفجـ
ـــت.  ـــه اس ، قرارگرفت ـــاهچراغ  ـــی ش موس

امـروزه که در خیابان هـا و فضاهای عمومی زنان 
رنگارنـگ جلوه گـری می کننـد و در شـبکه های 
مجـازی پرده هـای حیـا را می درنـد، حفـظ نگاه 
کار سـاده ای نیسـت. البتـه همیشـه و در همـه 
حـال بـر ما واجب اسـت کـه چشـمان مان را 
کنتـرل کنیم، اما اگـر خدای ناکـرده مردی زن 
نامحرمـی را دید، چه باید بکنـد؟ امیرالمؤمنین

می دهند:  جـواب   

إَِذا َرأَى أََحُدكُُم اْمَرأًَة تُْعِجُبهُ  َفلَْیأِْت أَْهلَُه َفإِنَّ 

ِعْنَد أَْهلِِه ِمْثَل َما َرأَى

هر گاه یکی از شما زنی را دید که خوشش 
آمد، پس نزد همسرش آید که همان

 )جذابیت ها و ویژگی های زنانه(
 را در او می یابد.

اما اگر آن فرد همسری نداشت چه؟ باز 
امیرالمؤمنین پاسخ می گوید:

َفإَِذا لَْم یَكُْن لَُه َزْوَجٌة َفلُْیَصلِّ َركَْعَتْیِن َو یَْحَمُد اللََّه كَِثیراً 

َو لُْیَصلِّ َعَل النَِّبیِّ ثُمَّ یَْسأَُل اللََّه ِمْن َفْضلِِه 

َفإِنَُّه یُْنِتُج لَُه ِمْن َرأَْفِتِه َما یُْغِنیِه. 

پس اگر همسری برای او نبود، دو رکعت نماز گزارد و 
فراوان خدا را ستایش کند و بر پیامبر صلوات بفرستد 

آن گاه از فضل الهی درخواست کند )که همسری 
نصیب او نماید( پس خداوند با رحمت و رأفتش آنچه 

او را بی نیاز کند، برایش مقدور می نماید.

خاصـه اش این که 
راهکار جلوگیری از 

هر فسـادی در خانواده 
است!

کاریکاتور این هفته:

تنگه هرمز،
گلوگاه نفت جهان

از قدیـم که بحث فلسـفه خلقت می شـد، 
می گفتیـم خدا مـا را بـرای بندگی خودش 
آفریـده؛ بعـد دعـوا جدی تر می شـد کـه »ای 

آقـا! مگـر خدا به بندگـی ما نیـاز دارد؟« 
اشتباه شـان ایـن اسـت کـه معنـی بندگـی را 
اول  دارد:  بخـش  دو  بندگـی  نفهمیده انـد. 
ارتبـاط بـا خدا کـه از نماز و روزه شـروع 
می شـود و تـا همـه کارهای زندگـی برای 
خـدا ادامه پیـدا می کند. بخـش دوم کمک 

بـه خلق خـدا بـا انفاق اسـت.
ایـن دومـی خیلی هـا را آزار می دهـد. آن هـا 
حاضرنـد زیـاد نمـاز بخواننـد، ولـی انفـاق 
نکننـد. می گوینـد: مگر خـدا بـرای بندگی به 
پول مـا نیاز دارد؟ اشـتباه می کننـد! خدا برای 
بندگـی از مـا غـذا نمی خواهـد؛ ولـی غذا 
دادن بـه بنـدگان را می خواهـد تا معلوم شـود 

چقدر راسـتگو هسـتیم:
َو ما َخلَْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن )56(

ما أُریُد ِمْنُهْم ِمْن ِرزٍْق َو ما أُریُد أَْن یُطِْعُموِن )57(

 إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو الُْقوَِّة الَْمتیُن )58( 

مـن جنیّـان و آدمیـان را جز بـرای این که 
مرا بپرسـتند نیافریدم.

نـه از آنان رزقـی می  طلبم و نـه می خواهم 
مـرا غـذا دهنـد. چرا کـه خدا خود بسـیار 

روزی دهنده و 
مقتـدر و 
نیرومنـد 
. ست ا
 

در محضر اهل یبت
چه کسی به خدا غذا می دهد؟

 
فلسفه حجاب

منبع: منبرک
آیت اهلل سید شهاب الدین مرعشی نجفی

نیکی به پدر و مادر، رمز موفقیت

    مسجد نمـا را در
     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

اگر از زن نامحرم خوشت آمد...
خانواده مقاومتی ) 50 (
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آیـت اهلل مرعشـی نجفـی، احتـرام خاصـی بـرای والدیـن قائـل بودند؛ 
خودشـان می فرمودنـد: »وقتـی مـادرم مـرا می فرسـتاد تـا پـدرم را بـرای 
خاطـر  بـه  پـدر  می دیـدم  وقت هـا  بعضـی  کنـم،  غـذا صـدا  خـوردن 
خسـتگی، در حـال مطالعـه خوابـش بـرده اسـت. دلـم نمی آمد ایشـان 
را بیـدار کنـم، همان طـور کـه پایش دراز بـود، صورت خـودم را به 
کـف پـای پـدرم می مالیـدم تـا ایشـان بیـدار می شـد! در ایـن حال 
کـه بیـدار می شـد، برایـم دعـا می کـرد و عاقبت به خیـری می خواسـت. 

مـن خیلـی از توفیقاتـم را از دعـای پدر و مـادر دارم.«
آیت اهلل مرعشـی نجفـی ازجمله بزرگانی اسـت که در 

مورد ایشـان کرامت عجیبی ازجمله تشـرف به 
حضـور امـام زمان نقل شـده اسـت. 
پس رمـز موفقیت و توفیقات ایشـان برای 

باشـد،  راهگشـا  بسـیار  می توانـد  مـا 
مخصوصـاً اگـر ایـن سـخن از زبـان 

باشد. خودشـان 

سوره ذاریات، آیه 56 تا 58


