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اوم�تی صاد م�ت �ت ای ا�ت �ب   ال�ف
چه کار کنم که خرجم دخلم را درنیاورد؟!

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

انتخاب و انتخابات در قرآن

نماز با لباس نجس )1(

انتخابات پرشور کشور را بیمه می کند

عاشقان ایستاده می میرند

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

عاشقان ایستاده می میرند.
عدیـل پرسـید: »آبجـی! این جملـه ای که زده اید، معنی اش چه هسـت؟«به زبـان اردو 
برایـش معنـی اش را شـرح دادم. بعد خندیـد و صورتک خنده برایم فرسـتاد که آهان 

این طوری اسـت!

هم رزمـش زمان شـهادت عدیل همراهـش بود، تعریف می کـرد: دیدم 
عدیـل گفت کـه گلوله خورده بـه پهلویم. به عدیل اصـرار کردم که 
بیـا مـن کولت می کنـم و به عقب برگردیـم، اما قبول نکـرد. برادرم 
مسـافتی را بـا همیـن پهلـوی تیرخورده طـی می کند تـا این که 
بـر اثـر شـدت خونریـزی بـه شـهادت می رسـد. درواقـع 
همان سـؤالی را که از من پرسـید که معنی »عاشـقان 
ایسـتاده می میرنـد« چیسـت، سـعی کـرده بـود در 
آخریـن لحظات زندگـی اش هم همین گونه باشـد...

از سـده های گذشـته یهودیان در کنار مسیحیان و مسـلمانان در سرزمین فلسطین 
زندگـی مسـالمت آمیزی داشـتند تـا آن که دولت انگلیـس پس از جنـگ جهانی اول، 
طی قرارداد اسـتعماری »سـایکس – پیکو« فلسـطین را از حکومت مسـلمان عثمانی 
جـدا کـرد و خـود قیمومیـت آن را بـه عهـده گرفـت. از آن بـه بعـد، سـازمان های 
صهیونیسـتی برای تشـکیل کشـوری یهودی در خاک فلسطین، بسـیاری را از نقاط 
مختلـف جهان بـه این سـرزمین مهاجـرت دادند و هم زمـان با انجـام عملیات 
تروریسـتی، فلسـطینی ها را وادار بـه تـرك سـرزمین خـود کردند. سـرانجام با 
تصویـب سـازمان ملـل بـا حمایـت آمریـکا و شـوروی و با اصـرار انگلسـتان، غده 

سـرطانی سـر بـرآورد و اعالم موجودیـت کرد.

روز نکبـت، نامـی اسـت که فلسـطینیان و کشـورهای عربی برای اشـاره به 
سـالگرد ایـن حادثـه اسـتفاده می کننـد. در ایـن روز 

هـزاران فلسـطینی بـه علـت ایجـاد رژیمی با 
خـوی وحشـیانه در کشـور مادری خـود عزا 
می گیرنـد ولـی بـه زودی و به نصـرت خدا 
ایـن عزا پایـان خواهد یافت، زیرا اسـرائیل 

25 سـال دیگـر را نخواهـد دید.
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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 

روز نکبت

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش لباس نمازگزار

14 مه، اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیسم جهانی و اعالم موجودیت اسرائیل موسوم به »یوم النکبه« )1948 م (

احکام

ــته،  ــن داش ــر ت ــه ب ــه لباســی ک ــود ک ــاز متوجــه می ش ــد از نم بع
ــوده.  نجــس ب

ــرای  ــی ب ــح اســت ول ــن صــورت نمــازش صحی در ای
ــد. ــن کن ــر ت ــاک ب ــاس پ ــد لب نمازهــای بعــدی بای

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

هفته 09   
1 3 9 6 سال 

هفته   09
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

می گــوید دســترنج خــودم اســت؛ 
عمـراً آن را بـه جیـب دولـت بریـزم. شـاید 
کارتـون »میتی کمـان« زیاد دیـده، آنجایی که 
مأمـور حاکم بـه زور از مـردم اموال شـان را 
می گیـرد؛ امـا واقعاً مالیات، پول زور اسـت؟

درسـت اسـت کـه آن هایـی که در 
کشـور کار می کننـد، آنچـه درمی آورند، 
امـا  اسـت،  خودشـان  زحمـات  مـزد 
واقعیـت آن اسـت که دولـت و حکومت 
هـم در کسـب ایـن درآمد نقش داشـته 
اسـت. تأمین امنیت، راه و جاده، بسـترهای 
مخــابراتی، کــنترل ترافیــک، سـاماندهی 
محیط زیسـت، خدمـات رفاهـی، تحصیلی، 
درمانی، ورزشـی و... قسـمتی از  هزینه های 
دولتـی اسـت که مسـتقیم و غیرمسـتقیم در 
بـازار کار نقـش دارد. دولت هـا در قبال این 

خدمـات مالیـات می گیرنـد.

پرداخـت مالیـات به موقـع، کشـور 
نفتـی  درآمدهـای  بـه  وابسـتگی  از  را 
می رهانـد و باعـث رونـق اقتصـاد و رفاه 
عمومـی می شـود؛ مخصوصاً در کشـوری 
کـه تحریم شـده و دیگـر منابـع درآمدی آن 

پایدار  خیلـی 
. نیست

مالیات و اقتصاد مقاومتیانتخابات، بدون جوزدگی

در مسری هبشت

این قدر گناه کرده ایم که دیگر شایسته 
رحمت خدا نیستیم؛ اما اگر از خدا 
بخواهیم و درخواست کنیم، از سر 

رحمتش باز به ما می بخشد!
خداوند است دیگر، بنده خود را 

دوست دارد. درست است که بنده 
شایسته نیست که چنین رحمتی به 
او بشود اما برای خدا که سزاوار و 
شایسته است این چنین بخششی را 

به بنده اش کند.
إِلَِهی إِْن كُْنُت َغْیَر ُمْسَتأِْهٍل لِرَْحَمِتَك َفأَنَْت 

أَْهٌل أَْن تَُجوَد َعلَیَّ ِبَفْضِل َسَعِتَك

خدایا! اگر شایسته رحمت نیستم، 
تو سزاواری که بر من با فراوانی 

فضلت بخشش نمایی
قدر خدایمان را بدانیم...

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. 

با عرض سالم و خسته نباشید
بنده امروز با سایتتون آشنا شدم و میخواستم از صمیم قلب 

بهتون خسته نباشید بگم. کارهاتون واقعا فوق العاده است.
اجرتون با اقا امام زمان

نماز با لباس نجس )1(

منبع: هفته نامه پنجره به نقل از عصر انتظار
شهید مدافع حرم پاکستانی سید عدیل حسینی

اقتصاد مقاومیت

زمان، زمان انتخاب است و دیگر نمی توان به کلی گویی ها اکتفا کرد. نامزدها 
حرف هایشان را زده اند و سوابقشان- تا آنجا که امکان داشته- روشن شده است.

حاال دیگر همه- با نگرش ها و شخصیت های مختلف- پای صندوق ها 
رأی می روند و آن را که بهتر می دانند، انتخاب می کنند. تجربه نشان داده تعداد 
نه چندان اندکی از مردم بر اساس قاعده »خواهی نشوی رسوا، همرنگ 
جماعت شو« به دوروبری ها و فضای عمومی نگاه می کنند و به کسی رأی 

می دهند که تا چند روز قبل بدی اش را می گفتند.

این یعنی جامعه ما هنوز به بلوغ کافی سیاسی نرسیده است. از طرفی 
از همه جوامع موجود بالغ تریم که حکومت را از سوی خدا و به پشتوانه 

مردم مسلمان بنا کرده ایم و از طرف دیگر 
هنوز راه زیادی داریم تا آن مرزی که 

که  افرادی  بهترین  به  همگی مان 
از  فارغ  دهیم،  می شناسیم رأی 

جوسازی ها و جوزدگی ها.

معیارهای  دیگر  پس 
نمی کـنیم.  مرور  را  کـلی 
همه مان همه چیز را می دانیم. 

وطنمان  و  دین  برای  بیاییم 
بهترین رأی را به بهترین نامزد 

بدهیم.

اگر من شایسته نیستمعاشقان ایستاده می میرند

 

 یک فرهنگی
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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
انتخاباتپرشورکشوررابیمهمیکند

گاهی می شود رد شدن کسی از جایی آن جا را سر و سامان دهد. گاهی می شود 
نگاه نافذ کسی مردم محل را صدوهشتاد درجه بچرخاند و از خیلی از کارهایی 
که نباید انجام دهند دور کند. گاهی می شود صحبت کردن کسی مردم یک منطقه 
را از این رو به آن رو  کند. گاهی می شود لبخند و اخم همان کس، کارهای جوانان 
یک محله را اصالح کند.بله؛ گاهی می شود نگاه امام جماعت مسجد، قدم زدنش، 
صحبت کردنش و حتی اخم و لبخندی که برای خدا می زند کلی آدم را امر به 
معروف کند و خیلی ها را به کارهای خوب بکشاند و کمک کند و خیلی های 

دیگر را از کارهای زشت ناپسند 
باز دارد. فقط کافی است 

که برای دیگران بسوزد 
و برای خدا بسازد...

همـه باید تـاش کنند کـه ایـن انتخابات، پُرشـور برگزار شـود... 
هـر انتخاباتـی که پُرشـور شـود، کشـور را بیمـه می کند.

...امـروز هـم صرف نظـر از این کـه چـه کسـی از صنـدوق رأی بیـرون 
خواهد آمد، چه کسـی انتخاب خواهد شـد و چه کسـانی مسـؤولیت را بر 
دوش خواهنـد گرفـت - این در درجه  دوم اسـت - باید همه در انتخابات 
شرکت کنند. من در انتخابات ریاست جمهوری هم همین را به مردم گفتم. 
اینکه چه کسـی انتخاب شـود، مسـئله  اّول نیسـت؛ مسـئله  دوم است. 
مسـئله  اّول این اسـت که مردم، همه در انتخابات شـرکت کنند؛ پُرشور 
شـرکت کنند، آگاهانه شـرکت کننـد، فکر کنند، تحقیق کنند و آن کسـی را 

کـه می خواهنـد، انتخاب کنند. 
خـودش  انتخـابات، 
مهم است. حضــور 

مـردم در انتخابات مهم 
است.

ایشـان بـرای توسـل بـه اهل بیـت بـه همیـن توسـالت مأثـور توصیه 
می کردنـد.

آقـا همیشـه می گفـت: »خـدا می دانـد کـه ایـن توسـات بـرای 
انسـان چـه می کنـد. این توسـل بـرای انسـان یک ارتبـاط اسـت. مثال 

شـخصی کـه توسـل پیـدا می کنـد، 
مثـال چراغـی اسـت که بـه جریان 
الکتریسـیته متصـل می شـود و نور 

می دهـد. انسـان وقتـی بـه آن ها 
خـدا  بـه  انـگار  شـود،  متصـل 
متصل شـده اسـت. این توسات 

انسـان را خدایـی می کنـد.«

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1377/07/15(

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

  masjednama.ir ــای تارنم
ـــس  ـــا رأی مجل ـــن ب ـــر بحری ـــران ب ـــی ای ـــد قرن ـــت چن ـــان حاكمی ـــوع: پای ـــا موض ـــترهایی ب پوس
شـــورای ملـــی، رحلـــت عالـــم ربانـــی »ســـید علی نقـــی فیـــض االســـام« مترجـــم و شـــارح 
ـــم  ـــر، حكی ـــف معاص ـــق و مؤل ـــوار و محق ـــم بزرگ ـــال عال ـــجادیه، ارتح ـــه س ـــه و صحیف نهج الباغ

ـــت. ـــه اس ـــی، قرارگرفت ـــت فردوس ـــه اي«، روز بزرگداش ـــي قمش ـــدي اله »مه

مشـهور شـده که شـخصی از امـام صادق 
پرسـید: بیـن دو حاکـم در تردیـدم، چه کنم؟ 
امـام فرمود: عـادل، صادق، فقیـه و باتقواترین 
را انتخاب کن! پرسـید: اگر نفهمیـدم؟ فرمود: 
بنگـر به مخالفـان آئین ما، کدام یک را بیشـتر 
می پسـندند، او را کنـار بگـذار و ببیـن کـدام 
بیشـتر خشمگینشـان می کنـد، او را برگزین.

امـا بایـد بدانیـم که اصـل روایـت مربوط به 
پذیرفتـن حرف های حاکم طاغوت اسـت. 
آنجاکه امام می فرماینـد: پذیرفتن حرف حاکم 
طاغـوت در هر صـورت باطل اسـت. چرا که 
اگـر اشـتباه حکـم کنـد، حقـی ضایع شـده و 
اگـر درسـت حکم کنـد، حکـم را از طاغوت 
گرفتـه در حالـی کـه بایـد به آن کافر می شـد.

آن وقـت حضـرت معیـار حاکـم بهتـر را 
معرفـی کردنـد: 

الُْحکُْم َما َحکََم ِبِه أَْعَدلُُهاَم َو أَْفَقُهُهاَم َو أَْصَدُقُهاَم 

ِفی الَْحِدیِث َو أَْوَرُعُهاَم 

حکم آن درست است که عادل تر و فقیه تر 
و در نقل حدیث راستگوتر و باتقوا تر است.

پس اگرچه اصل روایت مربوط به انتخابات 
نیست، می توان این معیار را برداشت کرد 

که در مرحله اول نماینده باید »ضد طاغوت« 
باشد و بعد 

این ویژگی ها 
را داشته باشد.

کاریکاتور این هفته:

اگر بپرسـید انتخابات در قرآن جایگاهی دارد 
یـا نـه، خیلـی صریـح می گوییـم: بلـه. نمونه 
خوبـش هـم داسـتان حضـرت یوسـف 
اسـت که ابتـدا خودش را نامـزد کرد و گفت:

قاَل اْجَعلْنی  َعىل  َخزائِِن اْلَرِْض إِنِّی َحفیٌظ َعلیٌم 1

یوسـف گفـت: مـرا بـر خزانه هـای ایـن 
سـرزمین بگمار کـه من نگهبان امـور و به 

دانایم. کارهـا  اداره 
شـاید شـکل و شـمایلش شـبیه انتخابات 
امـروزی با رأی گیری نباشـد ولـی معیارها 
را خـوب می دهـد. آنجـا که بحـث انتخاب 
موسـی  حضـرت  داسـتان  هسـت،  هـم 
کارسـاز اسـت که به خاطر دو ویژگی توسط 

خانـدان شـعیب  انتخاب شـد:

قالَْت إِْحداُهام یا أَبَِت اْسَتأِْجرُْه إِنَّ َخْیَر َمِن 
اْسَتأَْجرَْت الَْقِویُّ اْلَمیُن 2

یکی از دختران شعیب گفت: ای پدر، او را 
استخدام کن زیرا بهترین کسی که استخدام 
می کنی، کسی است که نیرومند و امین باشد.

پس شـد چهـار ویژگـی: نگهبـان بیت المال، 
امانـت دار؛  و  نیرومنـد  کارشـناس،  و  دانـا 

در  کـه  کـس  هـر  بنابرایـن 
پرونـده اش اختالس و 

دزدی یـا ناکارآمدی 
اسـت،  ناتوانـی  و 

بزنـد کنـار کـه ایـن 
ملت وقتی بـرای تلف 

کـردن نـدارد!

خودی های اهل بیت )42( 

حدیث انتخاباتی

در محضر اهل یبت           

     ما و قرآن )14(

سوختن و ساختنانتخاب و انتخابات در قرآن

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: فرزند آیت اهلل بهجت

27 اردیبهشت، رحلت فقیه عالی قدر 
»آیت اهلل محمدتقی بهجت« )1388 ش(

توسل به اهل بیت انسان را 
خدایی می کند

 الكافی )ط - االسامیه( - جلد 1

کارگر ایرانی،   
طعمه 

وارداتچی 
مظلوم

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     اینستاگـرام

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

1. یوسف،آیه 55
2. قصص،آیه 26


