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کتـاب »دختـران ُا.پـی.دی« شـامل خاطـرات مینـا کمایی، زنی آبادانی از روزهای پرتالطم دوران دفاع مقدس )از سـال 
۱۳۵۹ تـا ۱۳۶۴( اسـت. در آن دوران، او بـا جمعـی از دوسـتانش امدادگـرى را در بیمارسـتان امـام خمینـی )ره( شـرکت 
کـه بـه دختـران ا.پی. ی در   همـان سـال بـا تأسـیس بسـیج خواهـران آبـادان، همـراه بـا دوسـتانش  نفـت  آمـوزش می دادنـد. و
کسیناسـیون بـه روسـتاهاى  اطـراف آبـادان  دی معـروف بودنـد، بـه فعالیـت  در بسـیج می پرداخـت و بـراى امدادگـرى و وا
کـه زیـر آتـش تـوپ و  می  رفـت. ایـن دختـران شـجاع آبـادان پـس از شـروع جنـگ تحمیلـی به رغـم ناامنـی شـهر، در آبادانـی 
خمپـاره بـود ماندنـد و کار امدادرسـانی بـه مجروحـان را انجـام دادنـد؛ او و همراهانـش خطـر را به جان خریدنـد تا به دیگران 

کمـک کننـد و مایـه دلگرمـی باشـند.
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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:

نماز حرم

هفته وحدت، نه برائت!

همه ما با هم هستیم

گول نخوریم 

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

              تشکیالت عزالدین قسام
یتی  گـروه جهادی تشـکیل شـد، بـه یگان های مختلف تقسـیم گردید. هر یـگان، مأمور هنگامی کـه ایـن 
و  اطالعـات  یـگان جمـع آوری  اسـلحه،  یـگان خریـد  از:  بودنـد  یگان هـا عبارت انـد  ایـن  خـاص داشـت. 
نظارت بر تحرکات نیروهای انگلیسـی و یهودی، یگان آموزش نظامی، یگان تبلیغ در مسـاجد و جلسـات 

کار آن دعـوت بـه جهـاد بـود، یـگان فعالیت هـای مردمـی و  کـه مهم تریـن  آموزشـی 
ارتباطـات سیاسـی، یـگان جمـع آوری امـوال، اعضـا و یـاران و یـگان حمایـت از 

خانواده هـای شـهدا و بازداشت شـدگان.

طـی  را  انگلیـس  اسـتعمار  علیـه  مبـارزه  آتـش  قسـام،  عزالدیـن  شـیخ  شـهادت 
نقـش  زمـان  آن  در  کـه  اسـتعماری  سـاخت؛  شـعله ور   1939 تـا   1936 سـال های 

فلسـطین  بـه  جهـان  یهودیـان  مهاجـرت  رونـد  تسـهیل  در  بزرگـی 
داشـت. 

 کربالی 4
کربـال، نـوح و نجـف  بـرای خاتمـه جنـگ، یـک راهبـرد خـوب، تصـرف بصـره بـود. چهـار قـرارگاه مرکـزی، 
منظـور هماهنـگ شـدند. چهـار  بـه همیـن  فراوانـی  نیروهـای  و  امکانـات  تشـکیل شـد.  منظـور  بـه همیـن 
منطقـه شـلمچه، ابوالخصیـب، مقابـل ام الرصـاص و جزیـره مینـو – بـه ایـن دلیـل که بـه لحاظ مانـور، آتش، 
عقبـه و پشـتیبانی بـه هـم وابسـته اند – بـرای انجـام ایـن عملیـات بـزرگ انتخـاب شـدند؛ اما بـا خیانت های 
صورت گرفتـه)!(، نیروهـای عمل کننـده فقـط توانسـتند در جزایـر سـهیل، قطعـه، ام الرصـاص، ام البابـی و 
یـادی از سـالح های سـبک  گرفتـه و تعـداد ز کشـته و زخمـی از دشـمن  کننـد و... البتـه 8000  بلجانیـه نفـوذ 
و سـنگین دشـمن منهـدم شـد. در مقابـل، نیروهـای دشـمن بـا پرتـاب پی درپـی منـور و اجـرای چنـد مـورد 

ی رودخانه  کنـار نهـر عرایـض )عقبه برخـی از یگان ها( و هم چنین اجرای آتـش مؤثر رو بمبـاران 
ارونـد، عمـاًل سـازمان غواص هـا و نیـز نیروهای موج دوم و سـوم را به هم 

زدنـد و... در ایـن حـال، بـا توجـه بـه هوشـیاری دشـمن، امـکان ادامه 
مجـدد  طراحـی  و  قـوا  حفـظ  به منظـور  لـذا  نبـود،  میسـر  عملیـات 

از  )کربـالی ۵(،  آتـی  شـد عملیـات  اجتنـاب  نبـرد  ادامـه 
تـا دوبـاره بـا قـدرت ایمـان بـه 

یـم. جنـگ اسـتکبار برو
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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(        نماز حرماحکام
کرده. در یکی از صف های عقب در حرم به نماز ایسـتاده. همه دور  مشـرف شـده مشـهد و قصد ۱0 روز 
گـر صفـوف جلویـی فـورًا بـرای دو رکعـت بعـدی اقتـدا کنند،  و بریـاش نمازشـون سـر دو رکعـت تمـوم میشـه. ا

نمـازش جماعـت اسـت وگرنـه باید فـرادی ادامه دهد.

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

ݣݣݣهفته 40  
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هفته  40
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S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:

بعـد  امـام  قبـل،  امـام  از شـهادت  بعـد  کـه بالفاصلـه  شـیعه معتقـد اسـت 
»امام« می شـود؛ یعنی مثاًل بعد از شـهادت امام حسـن عسکری علیه السالم 
کـه صبـح روز 8 ربیـع االول بـوده، امـام عصـر »امـام« شـده اند. پـس این کـه ۹ 

ربیـع را روز تاج گـذاری ایشـان اعـالم می کننـد، یعنـی چـه؟
روز  ایـن  در  ارواحنافـداه  زمـان  امـام  خـود  کـه  بفرماییـد  شـما  به عـالوه، 
خوشـحال هسـتند یـا ناراحـت؟ صددرصـد ناراحت انـد، چـون روز شـهادت 
اندوهگیـن  امـام  می شـود  مگـر  کـه  بفرماییـد  حـاال  اسـت.  بزرگوارشـان  پـدر 

هرگـز! شـادمان؟  شـیعه  و  باشـد 
نکتـه دیگـر این کـه اصـاًل »تاج گـذاری« در فرهنـگ اسـالمی جایـی دارد یـا 
نـه؟ مگـر اهل بیـت بـه شـیوه سـالطین و جبـاران زندگـی کرده انـد کـه تاج وتخت 

داشـته باشند؟
پـس معلـوم می شـود »تاج گـذاری امـام زمـان« یـک بدعت جدید اسـت که 

گـر پایبند به اسـالم و والیان آن هسـتیم. بایـد جلـو آن گرفتـه شـود، البتـه ا

»تاج گذاری امام زمان« یعنی چه؟

نیایش
سالم بر تو ای پدر امام منتظر

سـه امـام بعـد از امام رضـا علیهم السـالم، غربت 
ایـام شـهادت حضـرت  بـا  ویـژه ای دارنـد. همزمـان 
یازدهـم خـوب  العسـکری، پیشـوای  حسـن بن علی 
کـه شـده زیارتـی بکنیـم پـدر امـام  اسـت از دور هـم 
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سالم بر تو اى پدر امام منتظر!
بـراى شـخص  کـه حجـت و نشـانه اش  آن کـس 
خردمند، آشـکار و معرفتش به یقین، ثابت و مسـلم 
و  سـتمکاران  دیـده  از  اسـت  پـرده  در  آن کـه  اسـت 
آن غایـب و پنهـان از حکومـت و دولـت اهـل فسـق 
به وسـیله اش  مـا  پـروردگار  کـه  آن کـس  و  و عصیـان 
گردانـد پـس  دیـن اسـالم را به صـورت تـازه و نـوى بـاز 
از فرسـودگی و قـرآن را تروتـازه بـاز آرد پـس از کهنگـی. 

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
هفته وحدت، نه برائت!

و  دوسـتی  الف  بی خـود  نـدارد.  کاری  کـه  ادعـا 
محبـت اهل بیـت می زنـد و دقیقًا خـالف فرمایش آن ها 
رفتـار می کنـد؛ مثـاًل امام حسـن عسـکری علیه السـالم که 
کـه  خواسـته اند  مـا  از  اسـت،  شهادت شـان  هفتـه  ایـن 
بهتریـن رفتـار را بـا بـرادران اهـل سـنت مان داشـته باشـیم:

ْم َو ُعوُدوا 
ُ

ه رظَ ِ ا�ئ �ظَ َ َهُدوا حب
ِرِهْم َو اسثْ ِ ا�ئ

ى َعسثَ ِ
وا �ظ

ُّ
َصل

ُهم  
و�تَ

وا ُح�تُ
ُ

ّد
ئَ

ْم َو ا
ُ

اه َمْرصظَ

میـان  در  علیه السـالم:  عسـکری  حسـن  امـام 
در  و  بخوانیـد  نمـاز  سـنت[  اهـل  ]یعنـی  آن هـا  عشـایر 
عیـادت  بـه  و  کنیـد  شـرکت  تشییع جنازه هایشـان 

کنیـد. ادا  را  حقوقشـان  و  یـد  برو مریض هایشـان 
هفتـه  جـای  بـه  غـرض،  و  پرمـرض  آدِم  ایـن  آن وقـت 
وحـدت، اعـالم هفتـه برائـت می کند تا چنگـی به صورت 
کـه بـا سوءاسـتفاده از  امامـش بزنـد! جشـن های ۹ ربیـع 
نـام حضـرت زهـرا و اهل بیت سـالم اهلل علیهم اسـت هم 

یشـه مسـتحکم ایـن بـرادری. تیشـه دیگـری اسـت بـر ر
بیایید پیرو واقعی اهل بیت باشیم.

اهل یبت؟مهع؟
همه ما با هم هستیم

هسـتیم.  مسـئول  مـا  همـه  آقایـان!  حضـرات 
روحانیـون در درجـه اوِل مسـئولیت هسـتند. روحانیون 
که دوردسـت اسـت،  باید بروند در بالد و در جاهایی 
کـه برونـد در دهـات و قصبـات و اعـالم  الزم اسـت 
جاهـاى  در  می گوییـم.  مـا  کـه  را  مسـائلی  کننـد 
اغفال هایـی  یـك  کـه  اسـت  ممکـن  دورافتـاده 

باشـد... سـوئی  تبلیغـات  یـك  باشـد، 
بیـن شـیعه و سـنی ابـدًا تفرقـه نیسـت؛ بیـن شـیعه 
کلمـه را حفـظ  و سـنی نبایـد تفرقـه باشـد. بایـد وحـدت 
کـه بپیوندیـد  کردنـد بـه مـا  کنیـد. ائمـه اطهـار مـا سـفارش 
کـه  کسـی  کنیـم. و  بـا هـم اجتماعمـان را حفـظ  بـا هـم؛ و 
کـه بـه هـم بزنـد، یـا جاهـل اسـت و  ایـن اجتمـاع را بخواهـد 
گـوش بکننـد. بـرادران  یـا مغـرض. و نبایـد بـه ایـن حرف هـا 
که از طرف دشـمنان اسـالم  سـنی مـا نبایـد بـه یـك تبلیغاتی 
می شـود، ترتیـب اثـر بدهنـد. مـا بـا آن هـا بـرادر هسـتیم، آن هـا 
بـا مـا بـرادر هسـتند. ایـن مملکـت مـال همـه ماسـت، مـال 
همـه مـا. مـال اقلیت هـاى مذهبـی، مـال مذهبیـون مـا، مال 

بـرادران اهـل سـنت مـا. همـه مـا بـا هـم هسـتیم.

زیارت قبول!
که خودشان را اربعین به حرم امام حسین علیه السالم رساندند... کسانی  ویژه 

که خودشان را به حرم حضرت امام رضا علیه السالم رساندند... کسانی  ویژه 
یارت قبول! اما یک نکته: ز

و آن هم این که ان شاءاهلل »همیشه« سر سفره حضرات معصومین باشید؛ ان شاءاهلل زائر بمانید!
یارتـش رفتی، حاضر باشـی«؛  یـارت یعنـی "حضـور زائـر عنـد المـزور" یعنـی »پیـش کسـی که بـه ز ز
آن وقـت می شـوی  را همه جـا دیـدی،  او  گـر  ا ببینـی؛  را همه جـا  او  بلکـه  نـه  ببینـی،  را همان جـا  او 
همیشـه زائـر آقایـت. وگرنـه می شـوی زائـر ضریـح امـام! البتـه ضریـح و حـرم اهل بیت، مقدس اسـت 
کنـد.  کنـد، نـه این کـه تـو را از امـام غافـل  کـه تـو را بـه امـام وصـل  و موجـب تقـرب می شـود بـه شـرطی 
امامشـان وصـل  بـه  امامشـان حاضـر شـوند ولـی  کنـار  نتوانسـتند در  کـه بعضی هـا  بـود  همین طـور 

کربالیـی شـدند مثـل حضـرت مسـلم بن عقیل. شـدند و حتـی 
آقـا  کـه  بـا اصـرار  و  آوردنـد  آیـت اهلل بهجـت غذایـی  بـرای 

بهجـت  آیـت اهلل  اسـت.  حضرتـی  غـذای  بفرماییـد 
ایـن  بـا  جملـه ای  و  انداختنـد  قشـنگی  نـگاه  هـم 
آقـا  سـفره  سـر  همیشـه  »مـا  کـه  فرمودنـد  مضمـون 

کسـی  هسـتیم. مگر رزق شـما را چه 
می دهـد؟!«

عرفان به سبک شیخ انصاری
روزى شـیخ انصاری در گرماى تابسـتان وارد منزلی در نجف می شـود. شـیخ که تشـنه بوده، آب 
طلـب می کنـد. آن زمان هـا در نجـف یـخ و یخچـال نبوده، سـرداب هاى عمیقی درسـت می کرده اند 
و مشـربه ها و کوزه هایـی را داخـل سـرداب آویـزان می کرده انـد تـا قدرى خنك شـود. تا برونـد و از داخل 
سرداب آب را باال بکشند و بیاورند، شیخ فرصت را غنیمت شمرده و با خود می گوید خوب است 
دو رکعت نماز بخوانم. تصور کنید، ظهر تابستان نجف با گرماى بیش از ۵0 درجه، شیخ هم خسته 
از درس برگشته و گفته برایش آب بیاورند؛ ولی در این فاصله کم هم بی کار نمی نشیند! ازقضا شیخ 
حال معنوى خوبی پیدا می کند و مشـغول خواندن یکی از سـوره هاى طوالنی قرآن می شـود. ازاین رو 

تا نماز شـیخ تمام شـود مدتی طول می کشـد و شـیخ مجبور می شـود آب گرم را تناول کند.
نویسـنده کتاب »در جسـتجوی عرفان اسـالمی« پس از نقل این حکایت می پرسـد آیا زندگی سـاده 
و زاهدانه شـیخ انصاری، عرفان حقیقی اسـت یا آنانی که در کاخ های مجلل اروپا و آمریکایشـان برای 

مریدان دسـتورالعمل صادر می کنند؟

در قاب صتویر
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کنیـد. بـرای ایـن هفتـه در  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
تارنمـای  masjednama.ir  پوسـترهایی بـا موضوعـات شـهادت امـام حسـن عسـکری؟ع؟، آغـاز هفته 

گرفتـه. کیفیـت بـاال قـرار  کـرم؟ص؟ بـه صـورت رنگـی و بـا  وحـدت و سـالروز ازدواج حضـرت پیامبـر ا

 

طرح هفته: تصویرسازی چهره نورانی رهبر شیعیان نیجریه

گول نخوریم 
که در طول تاریخ به انواع  یک سـؤال تکراری هسـت 
را خـراب  مـا  تـا جامعـه  بیـان می شـود  و اقسـام مختلـف 
بـرادری  می گوینـد  یک بـار  شـبهه!  نـه،  کـه  سـؤال  کنـد. 
شـیعه و سـنی الکـی اسـت، یک بـار می گوینـد سیاسـی 
اسـت، یک بـار شـیعیان را بـه دشـمنی و دشـمنان علیه 
یسـتی  گروهک هـای ترور سـنی ها می شـورانند و یک بـار 
کشـتار  و  کشـت  بـه  شـیعیان  علیـه  سـنی  نـام  بـه  را 

وا می دارنـد.
فریـب  یـک  اسـت.  اشـتباه  یک چیـز  سـر  همـه اش 
گفتـه می شـود،  گـون  گونا کـه اگرچـه بـه زبان هـای  کودکانـه 
یک جواب مشـترک و خیلی سـاده دارد. یک جواب قرآنی:
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که مؤمنان برادرند. این است و جز این نیست 
حـاال هـر چـه می خواهنـد آتش بسـوزانند. جـواب قرآن 

محکـم اسـت و بـرادری شـیعه و سـنی را حفـظ می کند.


