
یاررهمبان
   این نوشته هنوز زنده است

»کلبه عمو ُتم«

کرامـت انسـان، آزادی فکـر، حقـوق بشـر و ماننـد این هـا را به عنـوان اصـول جهان شـمول  آمریکایی هـا آزادی و 
غربـی بـه جهـان معرفـی می کننـد؛ درحالی کـه دروغ می گوینـد. امـروز یکـی از تراژدیتریـن آثـار هنـری، اثـری اسـت 
کـه  یسـت سـال اسـت  کـه شـاید قریـب دو کـه زندگـی بـرده داری را در امریـکا نشـان میدهـد  بـه نـام »کلبـه عموتـام« 
ایـن نوشـته هنـوز زنـده اسـت. واقعیت هـای امریـکا این هاسـت؛ خشـونت، بی بندوبـاری جنسـی، زورگویـی و... 

کشـیده اسـت. کرامـت انسـانی، غـرب را بـه چالـش  نویسـنده بـا افشـای ماهیـت بـرده داری و توجـه بـه 

نویسنده: هریت بیچراستو
مترجم: منیر جزنی

ناشر: امیرکبیر  _  704 صفحه _  قطع جیبی
چاپ مکرر : 1387 _  10000 تومان.

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره می خوانید:

حواست کجاست؟ نماز شروع شده!

روایت- میالد انسان کامل

جنگ آمریکایی ها برای لغو برده داری؟!

قرار بود امام صادق همان قائم آل محمد باشد 

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

              سالم بر یسنا و یسناها!
که این روزها همه اش دل تنگ اسـت و چشـم  سـام بر نازنین دختری 
کـه ایـن روزهـا مـدام  بـه در دارد تـا بابایـش از سـفر بیایـد. سـام بـر دختـری 
بهانـه بابایـش را می گیـرد، بابایـی که این روزها از آسـمان دارد دخترش را 
که امروز مثل »آرمیتا«ی شـهید  تماشـا می کند. سـام بر »یسـنا« دختری 
رضایـی، نامـش را تمامـی دزفـول می شناسـند و بـه حرمـت نـام بابایـش 

تمام قـد ایسـتاده اند و خواهند ایسـتاد...

)براساس: الف دزفول(
یسـنا دختـر سه سـاله و تنهـا یـادگار اولین شـهید مدافع حریـم اهل بیت 
همـه  سـعادت  و  سـامتی  اسـت.  هیـودی  امیرعلـی  شـهید  دزفـول،  از 

کـودکان خردسـال شـهدای راه دفـاع از حریـم اهل بیـت، صلـوات!

            جنگ آمریکایی ها برای لغو برده داری؟!
آبراهـام لینکلـن کـه میگوینـد بـرده داری را حـذف کـرده اسـت، برحسـب دّقت هـای تاریخـی  دنبـال حـذف 
بردگـی نبـود؛ مسـئله مسـئله  تفـاوت اقتصـاد سیاسـی در شـمال و جنـوب آمریـکا بـود و جنگ هـای دامنـه دار و 
ریشه دار چندساله  شمال و جنوب آمریکا و بحث دعوای بین زمین داری و کشاورزی ازیک طرف )در جنوب( 
و صنعـت از طـرف دیگـر )در شـمال(؛ دعـوا سـر ایـن حرف هـا بـود؛ بحـث ایـن نبود کـه واقعًا به خاطر احساسـات 

انسان دوسـتانه باشـد. ایـن تفاوت منافع بـه جدایی 11 
کـه در پـی آن جنـگ داخلـی  ایالـت جنوبـی انجامیـد 
ک آمریکا رخ  چهارساله ای با یک میلیون کشته در خا
گسـترش نفـوذ جنوبی هـا و فروپاشـی  داد! آری! خطـر 
ایاالت متحـده جـدی بـود. نشـان به آن نشـانی که خود 
لینکلـن گفتـه اگـر بتوانـد آمریـکا بـدون آزاد کـردن یـک 
کار را می کنـد. هم چنیـن او  کنـد، همیـن  بـرده حفـظ 
در مناظـره انتخاباتـی اش گفت: در پی برقـراری برابری 
غـرب  در  نیـز  هم اکنـون  نیسـت.  سـفید  و  سـیاه  بیـن 

خبـری از برابـری نیسـت.
شمسـی،   1241 دی   11 م،   1863 ژانویـه  یـک   

آمریکاسـت. در  بـرده داری  لغـو  اعـام  سـال روز 
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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. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

)اجوبة االستفتائات، سؤال 577( احکام
کجاست؟ نماز شروع شده!        حواست 

کـرده ولـی صف هـای  امـام شـروع بـه نمـاز 
یـا  و  هسـتند  زدن  حـرف  مشـغول  یـا  اول 
زمانـی  تـا  نیسـت.  نمـاز  بـه  اصـًا  حواسشـان 
کسـانی  کـردن نباشـند،  کـه آن هـا آمـاده اقتـدا 
می شـوند  وصـل  امـام  بـه  آن هـا  به وسـیله  کـه 

کننـد. اقتـدا  Sنمی تواننـد  a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته 41  
1 3 9 4 سال 

هفته  41
1 3 9 4 سال 

S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:

کـی نیجریـه خبـری هسـت نـه از سـامتی شـیخ نمـر عربسـتان،  نـه از سـامتی شـیخ زکزا
یشـان زنده انـد؛ نـه در آخـرت، بلکـه در دنیـا هـم  امـا بخواهنـد یـا نخواهنـد هردو

جاودانـه خواهنـد مانـد.
بـه حـق محـض  متصـل  کـه چـون  اسـت  بـودن  انقابـی  ایـن خاصیـت 

کـه سـی پیـش امـاِم دل هـا، انقـاب  اسـت، نابـود نمی شـود. همان طـور 
اینـک  از قبـل دیـده می شـود؛  کـرد و ثمـره جاودانگـی اش هـر روز بهتـر 
و  سـعودی  کفرسـتان  دِل  در  هـم  انقـاب  ایـن  صـدور 
گذشـته  از  بهتـر  صهیونیسـتی  قتل عام هـای 

اسـت. قابل مشـاهده 
کـه فکـر  در مقابـل، انـواع دیپلمات هـا را ببیـن 

کننـد  می کننـد بایـد بیـن حـق و باطـل، اعتـدال برقـرار 
بـا  می شـوند  حاضـر  همیـن  بـرای  و 

دشـمنان انقاب هم پیاله شوند. 
دیـدی که هیچ کـدام حاضر به 

موضع گیری محکم نشـدند؟ 
در  کدام شـان  کـه  ببیـن  حـاال 
باقی مانده انـد؟  آخـرت  یـا  دنیـا 

یـا  حـق  انقابـی؟  یـا  دیپلمـات 
باطـل؟

انقالبییادیپلمات،کدامزندهاند؟

نیایش
صلوات خاصه امام صادق

صلـوات خاصـه امـام رضـا را همـه می شناسـیم؛ 
امـا صلـوات خاصـه بقیـه امامان کمی غریب اسـت. 
هم اکنون مهمان صلوات خاصه امام صادق باشید:
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محمـد  بـن  جعفـر  بـر  فرسـت  درود  خدایـا 
صـادق، خزانـه دار دانـش، دعوت کننـده بـه سـوى 

آشـکار! نـور  آن  حـق،  پایـه  بـر  تـو 
کامـت،   خدایـا چنان کـه او را قـرار دادى معـدن 
و وحیـات، و خزانـه دار دانشـت، و زبـان توحیـدت و 
سرپرست  فرمانت، و نگهدارنده دینت، پس بر او درود 
فرسـت؛ بهتریـن درودى کـه بر یکـی از برگزیدگانـت، و 

حّجت هایـت فرسـتادی کـه تـو سـتوده و بزرگـوارى.

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
 میالد انسان کامل

سـه ویژگـی در شـخصیت پیامبـر و اهل بیـت هسـت 
کـه هـر سـه بایـد بـا هـم دیده شـود، وگرنـه انحـراف خواهد 
بود: شـخصیت آسـمانی، شـخصیت الگو، و شـخصیت 
کنیـم،  کتفـا  گـر مـا بـه ذکـر مصیبت هـا ا مظلـوم مقتـدر. ا
یـم،  بپرداز بزرگـواران  آن  آسـمانی  فضایـل  بـه  فقـط  یـا 

گـم می کنیـم. را  الگـو«  »شـخصیت 
روضـه  خـوب  علیه السـام  حسـین  امـام  بـرای  مثـا 
شـفیع  کـه  را  آسمانی شـان  جایـگاه  و  می خوانیـم 
و  یتیم نـوازی  ولـی  می دانیـم،  خـوب  بودنـد  فرشـتگان 

نکرده ایـم. خـود  الگـوی  را  ایشـان  کین  مسـا اطعـام 
آری، پیامبـر و اهل بیـت آمده انـد کـه الگـوی مـا باشـند 
در  برسـانند.  آسـمان ها  بـه  را  مـا  الگوسـازی  طریـق  از  و 
آن  کـه  کننـد  را تحمـل  ایـن مسـیر حاضرنـد هـر مصیبتـی 
کـه در این  هـدف تامیـن شـود. پـس چقـدر خـوب اسـت 
کـه از  سـال روز میـاد پربرکـت پیامبـر، تصمیـم بگیریـم 

ایـن خانـواده خـوب الگـو بگیریـم. چنانچـه فرمودنـد:
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نزدیک تریـن  )صلی اهلل علیه و آلـه(:  اعظـم  پیامبـر 
شـما بـه مـن در قیامـت: راسـتگوترین، امانتدارتریـن، 
وفادارتریـن بـه عهـد و پیمـان، خـوش اخاق تریـن و 

مـردم اسـت بـه  نزدیک تریـن شـما 

اهل یبت؟مهع؟
قرار بود امام صادق

 همان قائم آل محمد باشد
نقشه  امام صادق علیه السام این بود که بعد از رحلت امام باقر علیه السام کارها را جمع وجور 
کنـد، یـک قیـام علنـی بـه راه بینـدازد و حکومـت بنی امیـه را -کـه هـر روزی یک دولتی عوض می شـد 
و حاکـی از نهایـت ضعـف دسـتگاه بنی امیـه بـود- واژگـون کنـد و از 
خراسـان و ری و اصفهـان و عـراق و حجـاز و مصـر و مراکـش و 
همه  مناطق مسلمان نشین که در همه  این مناطق شبکه  
حزبـی امـام صادق علیه السـام ... همه جا گسـترده بود، 
کنـد  از همـه  آن هـا نیـرو بیایـد مدینـه و امـام لشکرکشـی 
کنـد و خـودش پرچـم  بـه شـام، حکومـت شـام را سـاقط 
کنـد و بیایـد مدینـه و حکومـت پیغمبـر  خافـت را بلنـد 

صلی اهلل علیه وآلـه را بـه راه بینـدازد...
 لـذا وقتی کـه در خدمـت امام باقر علیه السـام در روزهای 
کیسـت،  آل محمـد  قائـم  کـه  می شـود  سـؤال  عمـرش  آخـر 
حضـرت یـک نگاهـی می کننـد بـه امـام صـادق علیه السـام 
می گوینـد کـه گویـا می بینـم که قائـم آل محمد این اسـت. 
کـه قائـم آل محمـد یـک اسـم عـام  البتـه می دانیـد 
اسـت، اسـم خـاص نیسـت، اسـم ولی عصـر 

نیسـت... صلوات اهلل علیـه 

تکه های چوب...
گـر دور هم جمع شـویم به این راحتی ها کسـی از پـس ما بر نمی  تکـه هـای چـوب هـم کـه باشـیم ا

آید چه برسـد به اینکه مسـلمانان باشـی و اهل دین...
کـدام تکه چوبی  روزی پـدری ، در واپسـین لحظـات عمـرش فرزندانـش را جمـع کرد و دسـت هر 
کردنـد . ایـن بـار پـدر  کـدام راحتـی چنیـن  کـه تـک تـک ؛ آنهـا را بشـکنند. فرزنـدان هـر  گفـت  داد... 
دسـت هـر کـدام دسـته ای از چـوب هـا را داد و گفـت حـال بشـکنید... وقتی دید نتوانسـتند گفت: 
هـر موقـع جمعتـان جمـع باشـد هیـچ کـس از پسـتان بـر نمـی آید...قشـنگ تـر بگویـم: منظـورم آیـه ی  

 و التفرقـوا« اسـت.
ً
» اعتصمـوا بحبـل اهلل جمعیـا

همـه  کنـد.  تکـرار  را  آزمایـش  ایـن  خواسـت  اسـامی  انقـاب  همیـن  در   ، دیگـر  پـدری  روزی 
گهـان همـه ی فرزنـدان بـا هـم  کـه نا فرزندانـش را صـدا زد تـا بـه دستشـان تکـه هـای چـوب بدهـد 

گفتنـد!!! تبریـک  او  بـه  را  وحـدت"  ی  "هفتـه 
کـه همـه خـود را  گفـت : در جایـی  پـدر هـم 

بـرای  مسـلمانند،  همـه  و  داننـد  مـی  برابـر 
کل انسـان هـا دور  تحقـق عدالـت بـرای 

ظلـِم  از  همـه  انـد،  شـده  جمـع  هـم 
از سـتم  ظالمـان عالـم ناراحـت و 
همـه  عصبانـی...  پابرهنـگان  بـه 
و  هسـتند  یکـی  جامعـه  ایـن  در 
بـا  راه مبـارزه ی دشـمن  بهتریـن 

تفرقـه.... اینهـا 

نگاه نابودکننده    
مرحوم حاج اسماعیل دوالبی:

در جوانـی اسـبی داشـتم، وقتـی از کنـار دیـواری عبـور میکـرد و سـایه اش 
بـه دیـوار می افتـاد، اسـبم بـه آن نـگاه میکـرد و خیـال میکرد اسـب دیگری 

است، لذا خرناس میکشید و سعی میکرد از آن جلو بزند و چون هر چه 
تنـد می رفـت، می دیـد هنـوز از سـایه اش جلـو نیفتـاده اسـت، بـاز هـم به 
سـرعتش اضافـه میکـرد تا حدی کـه اگر این جریـان ادامه می یافت، مرا 

به کشـتن میداد! اما دیوار تمام می شـد و سـایه اش از بین می رفت 
و آرام می گرفـت.

کـه مرکـب  در دنیـا وقتـی بـه دیگـران نـگاه کنـی، بدنـت 
توسـت، میخواهـد در جنبه هـای دنیـوي از آن هـا جلـو بزنـد و 

گـر از چشم وهم چشـمی بـا دیگـران بـازش نـداری، تـو را بـه  ا
نابـودي میکشـد.

در قاب صتویر

 امام خامنه ای، 1358/3/21

  األمالي )للطوسي(، النص، ص: 229

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنیـد. بـرای ایـن هفتـه  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
در تارنمـای  masjednama.ir  پوسـترهایی بـا موضوعـات میـالد پیامبـر اعظـم؟ص؟ و امـام صـادق؟ع؟ 

گرفتـه. کیفیـت بـاال قـرار  وحماسـه مردمـی 9 دی بـه صـورت رنگـی و بـا 

 

کاریکاتور هفته: حماسه 9 دی

کارویژه  
حضرت آدم؟ع؟

درسـت  را  )علیه السـام(  آدم  حضـرت  احتـرام  مـا 
کـه  رعایـت نمی کنیـم. خیلـی راحـت بـه پیامبـر خـدا- 
یارت نامه هـا بـه او سـام می دهیـم- اعتـراض  در همـه ز
کـه چـرا مـا را از بهشـت پاییـن آورده! غافـل از  می کنیـم 
این کـه بـه اسـتناد قـرآن، از همـان اول قرار بود خـدا خلیفه 

خـود را در زمیـن قـرار دهـد. )بقـره،30(
پـس نه تنهـا اعتراضمـان بی خـود اسـت، بلکـه بایـد 
متواضعانـه پـای مکتـب حضـرت آدم علیه السـام زانـو 
کار بزرگـی در عالـم خلقـت  بزنیـم و ببینیـم ایشـان چـه 
یـم از آن بهره می بریـم؟ جواب یک  کـه مـا هنـوز دار کـرده 
خـدا  بـه  حکـم  )علیه السـام(  آدم  توبـه.  اسـت:  کلمـه 
کـردن تشـریع،  جانشـین او در زمیـن شـد و عـاوه بـر آغـاز 
بـاب بـاال رفتـن انسـان ها به سـوی خـدا را بـا توبـه بـاز کرد:
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پـروردگارش  از  آدم  سـپس 
)و  کـرد  دریافـت  را  کلماتـی 
نمـود.(  توبـه  آن هـا  وسـیله  بـه 
خـدا نیـز بـه سـوى او بازگشـت )و 
او  کـه  چـرا  پذیرفـت(،  را  توبـه اش 
اسـت. مهربـان  و  توبه پذیـر  بسـیار 
کـه اولیـن مرحلـه  قـدر توبـه را بدانیـم 

اسـت بـرای رشـد.


