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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

هذاشیعهجعفر

صیغه؛خوبیابد؟

بایدکتابیکیازمخارجاصلیخانوادهباشد

آدمهنرمندخوبیهایمردمرامیبیند

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

مـا بـا حـاج آقـا مصطفی به سـمت کربـا بارهـا پیـاده روی داشـتیم. در یکی 
از منزل گاه هـا کـه نزدیـک شـهر »تویریـج« بـود، اسـتراحت می کردیـم. هر کس 
بـه نوبـت آشـپزی می کـرد. آن روز نوبـت مـن بـود... دیـدم دوسـت مان آقـای 
سـجادی زیـر خیمـه لَـم داده. صـدا زدم: »زیـر خیمه لَـم دادی و همـه ش داری 
می خـوری و نمـی آی کمـک بکنـی؟« حـاج آقـا مصطفی از پشـت چادر شـنید. 
گفـت: طاووسـی بیا بنشـین! درس امـروز ما این اسـت کـه می خواهم اآلن 

بـه تـو بگویـم. یـک شـعر از حافـظ خواندنـد کـه از آن روز تا 
حـاال هـرگاه اتفاقـی می افتـد، این شـعر همـواره ّمد نظرم اسـت. 

کمـال صـدق و محبـت ببین نـه نقص گنـاه    که هر که 
بی هنـر افتـد، نظر بـه عیب کند

»آدم هنرمند خوبی های مردم را می بیند.« 

عهدنامـه گلسـتان، توافـق ننگینی اسـت که طـی آن بخش هایی از خـاک ایران 
بـه تصـرف روسـیه درآمـد و تمامـی نواحی شـمال رود ارس از دسـت ایران 
خـارج شـد. در مقابـل، دولـت روسـیه متعهـد شـد کـه والیت عهـدی عبـاس 
میـرزا، مذاکره کننـده ایرانـی را بـه رسـمیت بشناسـد! البتـه ایـن خود نشـان از 

دخالتـی آشـکار در اوضـاع داخلی ایـران بود.
مشـکل این جـا بـود که همـواره دولـت قاجـار به یـک دولـت بیگانه به 
جـای مردمـش، دل می بسـت و انتظار داشـت آن دولـت، از ایـران حفاظت 
کنـد! این بـار بـه انگلیـس دل بسـته بـود. انگلیس هم، بـا این که بـا ایران قـرارداد 
همـکاری بسـته بـود، وقتـی منافعـش به روس هـا گره خـورد، به مـا خیانت کرد 

و یکـی از عامـان اصلـی بـه امضا رسـیدن این 
شـد. ننگین  قرارداد 

عاقبـت تکیـه به بیگانـه بهتـر از این هم 
نخواهد 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 

عاقبت تکیه به بیگانه

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر 

3 آبان - انعقاد عهدنامه ننگین گلستان )1192 ش(

احکام
وارد اداره ای می شود که کارش را فقط به واسطه پرداخت رشوه انجام می دهند.

نه تنها جایز نیست که رشوه پرداخت کند بلکه اگر خود قدرت نهی ازمنکر 
ندارد، حاال که حکومت اسامی است، باید 

مراتب را با مراجع ذی صاح در جریان گذاشته و 
تا کنده شدن ریشه فساد پی گیری نماید.

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

هفته 32   
1 3 9 5 سال 

هفته  32
1 3 9 5 سال 

مال حرام منشاء بسیاری از گناهان ریز و 
درشت است. تا آن جا که حرام خوار تا قتل امام 
حسین پیش   می رود. پس اگر بتوانیم جلوی 
حرام خواری را بگیریم، در واقع ریشه بسیاری 
از گناهان را خشکانده ایم. آن وقت علی القاعده 
باید نهی از منکر های اقتصادی اهمیت ویژه تری 
داشته باشند. چه رسد به این که رهبر جامعه ای 
مسئله اقتصاد را در صدر مسائل کشور بداند. 
ولی صد حیف که فاصله واقعیت  تا آن چه باید 

اتفاق بیفتد، بسیار عمیق است. 
اگر گران فروشی در مغازه ای وجود داشته 
باشد، احتماالً با چند تذکر یا اقدام عملی )مثل 
نخریدن کاال، تبلیغ سوء و...( و یا دست آخر 
تماس با مراجع نظارتی حل می شود. آن وقت، 
به  گران فروشی  مشکل  کار  این  با  واقعاً  آیا 
حداقل نمی رسد؟ حاال این نهی  از منکر ها را به 
فسادهایی مانند اختاس، رانت خواری، رشوه، 
قمار، رباخواری، احتکار، قاچاق و.... تسّری 
دهید. نتیجه مافوق تصور است. روزی 
هم که حال شود، قطعاً نهی از 
منکر های غیراقتصادی نیز 
خواهد  تأثیرگذارتر 

شد.

نهی از منکرهای اقتصادی عربستان را بزرگ نکنید!

در مسری هبشت
خداوند در حدیث لوحـ  که نامه ای 
از سوی خدا به پیامبر اکرم   است 
ـ او را چنین معرفی کرده است: »َسیُِّد 
الْماِضیَن«]1[   اَْولِیائَی  َزیُْن  َو  الْعابِِدیَن 
اولیای  زینت  و  عبادت کنندگان  آقای 

پیشین من است.
از  باید  فرد،  معرفی  برای  گاهی 
کارهای او گفت تا بقیه او را بشناسند. 
مکارم  دعای  از  سجادیه،  صحیفه  از 

االخاق. بسم اهلل...
ٍد َو آلِِه َو بَلِّْغ ِبإِیاَمنِی  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَل ُمَحمَّ

أَكَْمَل اْلِیاَمنِ 

 بار خدایا، درود بفرست بر محمد 
و خاندانش و ایمان مرا به کامل ترین 

درجات ایمان 
َو اْجَعْل یَِقیِنی أَْفَضَل الَْیِقیِن َو انَْتِه ِبِنیَِّتی إَِل 

أَْحَسِن النِّیَّاِت َو ِبَعَملِی إَِل أَْحَسِن اْلَْعاَمِل... 

 و یقین مرا به برترین مراتب یقین 
و نیت مرا به نیکوترین نیتها و عمل مرا 

به بهترین اعمال فرا بر.

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. 

مبارزه با رشوه خواری 

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

پیرمرد در مسجد فریاد زد: »نابودی استکبار جهانی مخصوصًا 
آل سعود تکبیر!« مردم هم با هیجان تمام شروع کردند به تکبیر گفتن. 
عده ای هم آن آخر تکبیر، بعد از مرگ بر اسرائیل نعره »مرگ بر آل سعود« 

سردادند و گروهی هم »آل سقوط«  گفتند. اما آیا این درست است؟
در »شجره خبیثه ملعونه« بودن آل سعود شکی نیست. در آتش بیار 
معرکه سوریه و یمن بودنش هم کسی ابهام ندارد. از حج خونین سال 66 
تا همین کشتار حجاج سال 94 نیز کینه ایرانی ها نسبت به آن دوچندان و 

ده چندان شده است، اما آیا واقعاً آن ها استکبار جهانی اند؟
مسلماً نه، اما بد به حال ما که هنوز درست دشمن را تشخیص 
نمی دهیم و عربستان را بیش تر از آمریکا اسرائیل دشمن می دانیم. این 
همان اشکالی است که قبًا هم در جنگ های سوریه تذکر داده بودیم: اگرچه 
سوریه و عراق و افغانستان هم برادران ما و از ما هستند، 

نرود که پاره تن اسام فلسطین یادمان 
است!

آدم هنرمند خوبی های مردم را می بیند

                                                                                     براساس: درگاه امام خمینی 
درگذشت مشکوک عالم مجاهد »حاج  سید مصطفی خمینی«  فرزند ارشد امام خمینی )1356 ش(

دعای مکارم االخالق



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
صیغه؛ خوب یا بد؟
خودی های اهل بیت )15(

بد؟  یا  است  آدم ها خوب  به  کردن  کمک 
معلوم است که خوب! حاال اگر وقتی به یکی 
چه؟  شود،  ناراحت  دیگر  نفر  یک  کنیم،  کمک 
می توانیم به این دلیل به او کمک نکنیم؟ خب نه؛ 
راهش این است که کاری کنیم، دومی ناراحت 

نشود، نه این که اصل را هم فراموش کنیم.
قضیه صیغه و ازدواج موقت هم همین است؛ 
می دهند  ترجیح  خیلی ها  داشته،  آفاتی  چون 
کسی  اگر  که  آن قدر  بزنند.  را  اصلش  زیرآب 
را محکوم می کنند.  او  بگوید،  درباره اش چیزی 
نتیجه این می شود که روابط بی ضابطه و حرام در 
جامعه رواج می یابد و راه حالش بسته می شود.

پیش  را  اهل بیت  راه  اگر  که  صورتی  در 
می گرفتیم، مطمئناً وضعیت بهتری داشتیم:

لَْیَس  ِمنَّا َمْن... لَْم یَْسَتِحلَّ ُمْتَعَتَنا 

امام صادق  : از ما نیست کسی که... متعه 
ما )ازدواج موقت را که جزو سنت ما اهل بیت 

است( حالل نداند.
ازدواج  مسائل 

حل  قابل  موقت 
است. فقط کافی 

است که بخواهیم 
اهل بیتی شویم. 

باید کتاب یکی از
مخارج اصلی خانواده باشد

هذا شیعه جعفر
ــگاه  ــه خودشــان نمی رســند؟! چــه ن ــا اصــًا ب ــم چــرا برخی ه نمی دان

ــه از این هــا درســت می شــود؟! و تصــوری در ذهــن بقی
می شــود  مگــر  کــه  می گویــم  را  ایــن   
ــه خوبی هــا کننــد،  این هــا دیگــران را دعــوت ب

ــی  ــد ول ــا کنن ــه اســام و زیبایی ه ــوت ب دع
ســر و وضع شــان آدم را از هــر چــه زیبایــی 

ــد؟ اســت، زده کن
 ایــن داســتان را شــنیده ایم کــه حضــرت 
ــان  ــی از شیعیان ش ــد یک ــادق دیدن ــام ص ام
ــی  ــه راه ــه و درحالی ک ــی گرفت ــتانش ماه در دس
ــی  ــوی نامطبوع ــه ب ــود، در کوچ ــده ب ــزل ش من

راه انداختــه بــود. حضــرت بــه ایشــان تذکــر دادنــد کــه 
همــه می گوینــد »هــذا شــیعة جعفــر!« شــما شــیعه مــا 
ــا  ــد این ه ــا. می گوین ــه خوبی ه ــده هم ــتی؛ نماین هس

ــتند! ــا هس ــام خوبی ه ــرو ام پی

ارتبـاط مـردم بـا کتـاب، بایـد بیـش از ایـن باشـد. مـن می بینـم که 
متأسـفانه کتـاب در جامعـه مـا، آن مقـدار کـه شـأن ایـن جامعـه اقتضا 

می کنـد، رواج نـدارد...
توقّـع مـن، ایـن اسـت. بایـد پدرهـا و مادرهـا، بچه هـا را از اّول 
بـا کتـاب محشـور و مأنوس کننـد. حتّـی بچه هـای کوچـک باید با 
کتـاب اُنـس پیـدا کننـد. باید خریـِد کتـاب، یکی از مخـارج اصلی 
خانـواده محسـوب شـود. مـردم بایـد بیـش از 
خریـدن بعضی از وسـایل تزییناتـی و تجّماتی - 
مثـل ایـن لوسـترها، میزهـای گوناگون 
و... خاصـه، بایـد بـا کتاب اُنـس پیدا 
کننـد. در غیـر ایـن صـورت، جامعه 
ایرانـی بـه هـدف و آرزویـی کـه 
دارد - کـه حـّق او هـم هسـت - 

رسـید. نخواهد 

 می خواهم در صف ابراهیمیان باشم
-آقا حال شما مساعد نیست و کهولت سن اجازه نمی دهد که در 

صف رزمندگان اسالم باشید!
-»به این مسئله واقف هستم، اما می خواهم مثل آن پرستویی باشم که 
موقع پرتاب حضرت ابراهیم به طرف آتش، یک قطره آب به منقار 
قطره  می روم یک  می روی؟ گفت:  کجا  گفتند  او  به  بود.  گرفته  خود 
انبوه آتش  این  این قطره آب که در  بریزم! گفتند:  آب را روی آتش 
اثر نمی گذارد. پرستو گفت: من هم می دانم تأثیر ندارد، اما می خواهم 

ابراهیمی باشم.« 
جواد  میرزا  آیت اهلل  سپس 
کردند:  اضافه  تهرانی  آقا 
که  می دانم  هم  »من 
تأثیر  جبهه  در 
ندارم،  چندانی 
اما من هم می خواهم 
در صف ابراهیمیان 

زمان باشم.«

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1374/02/26

ارسال تصاویر شما:
sangaremahalle@chmail.ir

• در ایــن بخــش مــی توانیــد 
ــن  ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط چن
کنیــد.  مشــاهده  را  هفتــه 
بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
 m a s j e d n a m a . i r
پوســترهایی بــا موضوعــات 
زیــن  امــام  شــهادت 
اســاس  بــر  العابدیــن)ع( 
محــرم،   25 روایــت 
ــام  ــد ارشــد ام شــهادت فرزن
ــر  ــهادت دکت ــی)ره(، ش خمین
فتحــی شــقاقی و اعتــراض 
امــام خمینــی)ره( بــه تصویــب 
ــه  ــرار گرفت ــیون  ق کاپیتوالس

اســت.

کاریکاتور این هفته:
شبکه های اجتماعی تهدیدی برای کتابخوانی

در فرهنگ ما روابط نامشروع یا همان 
را  خدا  است.  کثیف  و  قبیح  بسیار  زنا 
شکر؛ چرا که خیلی از کشورها همین را هم 
ندارند. اما گویا ما فقط همین را گرفته ایم و 

مسائل قبلی و بعدی اش را رها کرده ایم. 
در همین فرهنگ ما که غیرمذهبی هایش 
هم از زنا بدشان می آید، می بینیم که خیلی 
نیست. دوستی های  بد  اصاًل  مقدمات،  از 
آموزشگاه ها  و  دانشگاه ها  ازدواج،  از  قبل 
امکان دیگر که هر عقل  مختلط و هزاران 

سلیمی نتایجش را نامناسب می داند!
شاید این آیه بتواند حواس ما را نسبت 

جوانان و مخصوصاً دختران جمع کنند: 

َو ال تُْکرُِهوا َفتَیاتُِکْم َعَلی الْبِغاءِ إِْن أََرْدَن 
نْیا نًا لِتَبْتَُغوا َعَرَض الَْحیاةِ الدُّ تََحصُّ

و دختران جوان خود را- اگر می خواهند 
پاک دامن باشند- برای این که متاع زندگی 

دنیا را بجویید، به زنا وادار مکنید!
البته ما هیچ وقت آن ها را وادار به 
زنا نمی کنیم، ولی اگر شرایط را 
هم درست نکنیم، تضمینی برای 
پاک ماندن جوانان نیست و 
آن وقت ما مقصریم! کاش 
به ازدواج موقت از این 

زاویه نگاه می کردیم...

در محضر اهل یبت؟مهع؟
 زمینه »زنا« را فراهم نکنید!

سوره مبارکه 
نور،آیه 33 
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