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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:

انسانَسنج!

امانتداری،خطقرمزاهلبیتیها

نیازمندیبهمعارفامامصادقواهلبیت

استجابتآنیدعا



مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بعـد از عملیـات »بـازی دراز« با دلی شکسـته رو به خدا کـردم و گفتم: »پـروردگارا! 
مـا کـه توفیق شـهادت نداشـتیم، قسـمت کـن در همیـن جوانـی کعبـه ات را، حرم 
رسـولت را، غریبی بقیعت را زیارت کنم...«. مشـغول دعا و درخواسـت از درگاه پر 
از لطـف خداونـد بـودم که شـهید پیچک آمد. دسـتی به شـانه ام زد و گفـت: »حاج 
علـی، مکـه مـی روی؟!« یک دفعه جـا خوردم و با تعجب پرسـیدم: »چه طـور مگر؟« 
خندیـد و ادامـه داد: »برایـم یـک سـفر جور شده اسـت امـا من به دلیـل تدارک 

عملیـات نمی توانـم بـروم. با خود گفتم شـاید شـما 
دوسـت داشـته باشـید به مکه بروید!« سـر به آسمان 
بلنـد کـردم. دلـم می خواسـت بـا تمـام وجـود فریـاد 

بکشـم: »خدایا شکرت!«

با گسـترش شـعله  های جنگ جهانـی اول، دولت  هـای روس و انگلیـس که نفوذ 
آلمان  هـا را در ایـران خـاف منافع خـود می  دیدنـد، در قـراردادی محرمانه، منطقه 
بی  طـرف ایـران را، میـان خود تقسـیم و توافق کردنـد برای حفـظ منافع خود 
در ایـران، قشـونی تشـکیل دهند. بدین خاطر دولت انگلسـتان، قوایـی در جنوب 

کشـور به نـام پلیس جنوب تشـکیل داد.

ژنرال سرپرسـی سـایکس با هدف تأسـیس پلیس جنوب وارد بندرعباس شـد 
و فرماندهـی ایـن نیروهـا را کـه متشـکل از ملیت هـای مختلـف ایرانـی، هندی و 
انگلیسـی بـود، بـه عهده گرفـت. این نیـرو به بهانـه برقراری امنیت تشکیل شـد، 
ولـی در حقیقـت زمینـه را بـرای غـارت سـرمایه ملی و نفـت ایـران توسـط 

روبـاه پیـر فراهم کرد. پلیـس جنوب بـه دلیل 
عملکـردش در مناطـق جنـوب بـا مخالفـت 

شـدید مردم مواجه و در سـال 1300 شمسـی 
منحل شـد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم مرداد  1395

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 

تقسیم کشور!   

رساله آموزشی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش صدقه

تشكیل پلیس جنوب در پی انعقاد قرارداد 1915 میان روسیه و انگلیس )1294 ش(

احکام

گدایــی نــزدش آمده ولی چون مطمئن نیســت واقعًا نیازمند اســت یا خیر، او را 
می کند. رد 

 
 اما این کار مکروه اســت و بهتر اســت به مقدار 

کمی هم که شــده به او کمک کند.
m a s j e d n a m a . i r

هفته 20  
1 3 9 5 سال 

هفته  20
1 3 9 5 سال 

کشـوری کـه در کشـاورزی مرغوب ترین 
و باکیفیت تریـن محصـوالت را تولید می کند، 
چـرا بایـد از آمریـکای التیـن یـا دیگـر نقاط 
جهـان محصـوالت بـا کیفیـت پایین تـر وارد 
کنـد؟ این شـکل واردات، عـاوه بر این که 
کشـور را به بیگانگان وابسـته می کند، کمر 

تولیـد را هم می شـکند.
از صنعـت چـای گرفتـه تا شـکر و فوالد 
وارد  بهانـه ای کاالی خارجـی  بـه هـر  و... 
کشـور می شـود. به بهانـه خالی نبودن سـبد 
مـردم در شـب عیـد، یا بهانـه رقابتـی کردن 
بـازار و یـا... . درحالی کـه تولیدکننده داخلی 
نیـاز کشـور را تأمیـن می کنـد. تعـارف که 
نداریـم. ایـن کار یعنـی خیانت! هرکسـی 
هم که در آن شـریک باشـد، خائن است. هم 
کسـانی کـه کاال را وارد می کننـد، خائن اند و 
هـم کسـانی کـه آن را می فروشـند و هم 
کسـانی کـه آن را خریـداری می کننـد. 
ریشـه ایـن خیانت هـم اعتقاد به این مسـئله 
اسـت کـه ایرانـی نمی توانـد کاالی مرغوب 

تولیـد کند.

افسانه ای به نام ترکیه
واردات بی رویه،  خیانت به میهن

در مسری هبشت
سـجده شـکر در وقـت تـازه شـدن 
نعمتـی، یا دفع بایی مسـتحب اسـت 
و بهتریـن آن، پس از نماز اسـت برای 
ِادای نمـاز. امـام رضا شـکر بر توفیـِق  
 می فرمایند: سـجده پـس از فراغت از 
نمـاز واجب، شـکر خداسـت بـر این که 
بنـده خود را توفیق داده اسـت بر ادا  کردن 
واجباتـش و کمتریـن چیزی کـه باید در 
ایـن سـجده گفتـه شـود، ایـن اسـت که 

سـه مرتبه بگویـد: »شـکراًٍ  ِل«.
راوی پرسـید: »شـکراٍ ً ِل« چـه معنایـی 
دارد؟ حضـرت فرمود: معنایش این اسـت 
کـه این سـجده از جانب من برای شـکر 
و سـپاس خداسـت بـرای این کـه بـه 
مـن توفیـق داد به خدمتش برخاسـتم. 
و نیـز فرمـود: اگـر تقصیـری مانده باشـد 

نافله هـا  واسـطه  بـه  کـه 
بـا  نشده باشـد،  جبـران 

ایـن سـجده جبـران 
می شـود.

مفاتیح الجنان، تعقیبات 
مشترک نماز

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. 

            هرگز گدا را رد نکن
یاررهمبان

          شهید علیرضا موحد دانش
بر اساس: سامانه قسم

اقتصاد مقاومیت

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

 توفیق خدمت

از روز اولی که انقاب کردیم، کشورهایی مثل ترکیه و مالزی 
اسام شان  و  مسلمان اند  ظاهراً  که  کشورهایی  بودند.  خیلی ها  شاه مثال 
به اصطاح »عیسی به دین خود، موسی به دین خود« است. این جور کشورها 
با خیال راحت پشت علی نماز می خوانند و سر سفره معاویه غذا می خورند.

این غرغروها که ترکیه را مثال می زنند، دل شان می خواهد ایران 
مثل ترکیه شود. پولش را به پول جهانی وصل کند تا اقتصادش با اقتصاد 
آمریکا و اروپا هماهنگ شود و فرهنگش خط به خط از آن ها تقلید کند. 
با این تفاوت که در آن جا دختران محجبه از تحصیل ممنوع می شوند و در 

ترکیه نه، آن هم شاید. این همه اسام آن هاست!
خب حاال بیایند و ببینند عاقبت آمریکایی شدن را. راستی چه قدر 
از عمر سیاسی اردوغان باقی است؟ چه قدر عاقبتش شبیه عاقبت صدام و 

قذافی خواهد بود؟
اما این ها که جز به آنتالیا و خوش گذرانی هایش 
اسام،  می گویند  هم  باز  نمی اندیشند؛ 
اسام ترکیه ای. و ما باز هم مجبوریم پاسخ 

بگوییم »لعنت به اسام 
آمریکایی!«

استجابت آنی دعا



کالم والیتدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
خودی های اهل بیت

 امانت داری، خط قرمز اهل بیتی ها
  

یک چیزهایـی هسـت کـه اسـتثنابردار 
نیسـت. یعنـی در هیـچ شـرایطی نمی شـود 
زیرآبـی رفـت. نـه مهربانـی این گونه اسـت، 

نـه مـردم داری، نـه کمک کـردن، نـه...
امـا »امانـت داری« از این جنس اسـت. 
یعنی سـرت بـرود، نبایـد امانـت داری ات 
بـرود. اگر چیـزی را بـه امانت گرفتـی، ولو 
بـه قیمـت جانـت هـم کـه شـده بایـد از آن 
محافظـت کنـی؛ حتی اگر شمشـیری باشـد 
کـه قاتـل پدرت با آن پدرت را کشـته و حاال 

شمشـیر را بـه تـو امانت داده اسـت!
عجیـب اسـت؟ بـاورت می شـود کـه این 
را امـام سـجاد  فرمودند؟1یعنی اگر شـمر 
ملعون خـودش شمشـیرش را به حضرت 
امانـت مـی داد و می آمـد کـه بگیـردش، 
حضـرت بی چون وچـرا برمی گرداندنـش. 
می خواهـی  اگـر  کـه  اسـت  همیـن  بـرای 
اهل بیتـی شـوی بایـد نگاهـت را بـه امانـت 

کنی: عـوض 
ُر اْلََمانََة َحتَّى يَْستَْهلَِكَها إَِذا  لَيَْس ِمنَّا َمْن يَُحقِّ

اْستَْوَدَعَها2

از ما نیست کسی که امانت را کوچک بشمارد 
تـا این کـه وقتـی می خواهد 
برگرداندش، تلف 

باشد. شده 

نیازمندی به معارف امام صادق و اهل بیت 
این امام بزرگوار در دوران زندگی، بیش از دیگر امامان فرصت  پیدا  کردند 
که معارف اهل بیت را ـ یعنی معارف  اسالم  ناب را ـ به دل های مشتاق و 
تشنه لبان برسانند، اشتباه است اگر کسی خیال کند همه  آن هزاران نفری که از 
امام صادق درس آموختند، شیعیان و معتقدان به امامت آن بزرگوار بودند؛ 

نه، بسیاری بودند که به امامت امام صادق ـ آن چنانی که 
شیعه معتقد است ـ معتقد نبودند؛ اما از دانش امام صادق 
از معارف اسالمی که در اختیار آن بزرگوار بود استفاده  و 
می کردند... معنای این حرف این است که امروز هم دنیای 

امام  معارف  نیازمند  اسالمی  امت  و  اسالم 
محتاج  اسالم  دنیای  است.  اهل بیت  و  صادق 
دانستن معارف اهل بیت و تعالیم امام صادق و سایر 
ائمه است؛ باید استفاده کنند. قشرهای مختلف و 

اقسام مختلف امت اسالمی، به این وسیله باید با یکدیگر 
هم افزایی کنند تا سطح معارف اسالمی باال برود.

انسان َسنج!
بـا خیلی هـا کـه صحبـت می کنـی می بینـی دسـتِ آخر، مـاک تربیـت خوب 
را چیز هـای عجیـب غریبـی فـرض کرده انـد و طبـق آن هـا بـه تربیتِ دیگـران 
مشـغول اند. بعضـی، دادن مهارت هـا و ابـزارِ مختلـف بـه افـراد را اوج تربیـت 
فـرض کرده انـد؛ مهارت هایـی مثـل مدیریـِت مجموعـه و تشـکیات داری، 

مهارت هـای کارِ بـا ابـزارِ فرهنگـی مختلـف و...
خیلـی بایـد سـعی کرد کـه یک انسان سـنج )!( بـرای خودمان دسـت و پا کنیم 
تـا بتوانیـم بفهمیـم کـه قدر و انـدازه هر کس به چـه میزانی اسـت و این خود 

را آن جـا نشـان می دهـد که معیار سـنجش یک مجموعه تربیتی شـود.
در روایاتـی کـه در کام امیرالمؤمنیـن وجـود دارد هـدف انسـان و ادب 
او، معیـارِ  انسـانیت اوسـت کـه »قـدر الرجـل علـی قـدر همتـه« و نیز 

»انّـک مقـّوم بأدبـک« اگـر بخواهنـد 
روی تـو قیمـت بگذارند مدرک 

نمی بیننـد،  را  علمـی ات 
مالـت را نمی شـمرند، ِسـنَت 

را نمی گوینـد بلکـه هـدف و 
ادب تـو را نـگاه می کنند کـه بفهمند 

انسـانی؟! چه قـدر 
دیگانگلیس

در جریــان مشــروطه عــده ای از بازاریــان و مــردم بــه ســفارت پناهنــده 
ــان  ــان از آن ــروزی عدالت خواه ــا پی ــول داد ت ــس ق ــد. انگلی ــده بودن ش

حمایت کند!
مــردم در ســفارت انگلیــس مفصــل پذیرایــی می شــدند. جملــه ای از 

ــه  ــت ک ــهور اس ــاره مش ــوری دراین ب ــل ال ن ــیخ فض ش
ــس  ــو ســفارت انگلی ــگ پل »مشــروطه ای کــه از دی

ــا  ــا ایرانی ه ــه درد م ــاورد ب ــرون بی ــر بی س
نمی خورد.«

ســرانجام هــم نهضــت عدالت خواهانــه 
کــه بــا رهبــری روحانیــان آغاز شــده بــود، از 
مســیر خود، خــارج و به دســت روشــنفکران 

غرب گرا و انگلیس افتاد.
براساس تارنمای سیره علما

در قاب صتویر

امام خامنه ای 1387/01/01

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایـن بخـش مـی توانیـد طرح هـای مناسـبتی این هفتـه را مشـاهده کنید. بـرای این هفتـه در تارنمای 
masjednama.ir پوسـترهایی بـا موضوعات:وقـوع حادثـه جمعه خونین مكه و شـهادت زائران خانه خدا 
در جریـان برائت از شـیطان بزرگ به دسـت سـعودی ها، شـهادت حضـرت امام جعفر صادق پیشـوای 
ششـم شـیعیان )25 شـوال 148 ق(، شهادت »سید عارف حسـین حسینی« رهبر شـیعیان پاکستان توسط 
گروهك سـپاه صحابه، شـهادت سـید حسـن آیت، شـهادت »مصطفـی مـازح« از داوطلبان اعدام سـلمان 
رشـدی )1368 ش(، والدت حضـرت معصومـه - روز دختـران، شـهادت خلبـان عباس بابایـی، معاون 
عملیاتـی نیـروی هوایـی ارتـش )1366( و شـهادت حجت االسـالم مصطفـی ردانی پـور، فرمانده قـرارگاه 

فتح )1362( قرارگرفته اسـت.
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اگـر خیلـی از آیـات بهشـت و جهنم را 
درسـت تصور می کردیـم، اآلن ایمان مان 
خیلـی قوی تر بود. مشـکل این جاسـت که 
ایـن آیـات را چندیـن و چندبـاره بـا تکرار 
تصویـر  چـون  ولـی  می خوانیـم،  فـراوان 
درسـتی از آن هـا نداریـم، بـاور خوبـی هـم 

نمی کنیم. پیـدا 
کـه  هالیوودی هـا  و  غربی هـا  ایـن  حـاال 
خدایـی  ادعـای  تصویرسازی هایشـان  در 
می کننـد، بیاینـد و این آیه را برای خودشـان 
و مـا ترسـیم کنند. بعـد ببینند کـه می توانند 

جـواب آیـه را بدهنـد یـا نه؟

فََکيَْف تَتَُّقوَن إِْن کََفرْتُْم يَْوماً يَْجَعُل الِْولْداَن شيباً 

پس اگر کافر شـدید، چگونـه از روزی 
کـه کـودکان را پیـر می کنـد خـود را 

حفـظ می کنیـد؟
کافی اسـت کمی بیندیشـند به حادثـه ای که 
سـختی اش بچـه را پیـر می کنـد و آن وقـت 
خودشـان را در ایـن شـرایط تصـور کنند. اما 

کفـر  چیـز خطرناکی اسـت. خیلی ها نـه، 
حتـی اگـر ایـن صحنه 
واقعـی را هـم ببیننـد، 
بـاز کافـر می شـوند؛ 

پناه برخـدا.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
هالیوود؛ مسلمان شو!
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1. األمالي )للصدوق(، النص، ص: 246 
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 12

پـــــرده نــــگار 
کـــــــــریم کـــــل قــــــــــرآن 

آیه به آیه

برای دریافت رایگان به 
masjednama.ir مراجعه کنید
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