
به سوی حبیب برویمیاررهمبان
»...الی الحبیب؛ سرمشق هایی برای حبیب شدن«

تألیف: حجت االسلام سلید علی اصغر علوی، ناشلر: بسلیج دانشلجویی دانشلگاه امام صادق علیه السلام، 170 
صفحله، قطع پالتویلی، 7000 تومان.

کـر را دارد. اصحـاب حضـرت اربـاب هـم  کـر متصـل باشـد، دیگـر حکـم آب  گـر بـه  گفتـه می شـود آب قلیـل ا در فقـه 
کـه بـرای همیشـه حضـور دارد. پـس آن هـا هـم حضورشـان همیشـگی  کردنـد  این گونـه بودنـد. خـود را بـه اقیانوسـی وصـل 
گرد خصوصـی امـام حسـین )ع(  اسـت. ایـن سـّر جاودانگـی اصحـاب امـام حسـین )ع( بـا خـود امـام اسـت. حبیـب شـا
گرفـت.  کـه می تـوان بـا رجـوع بـه شـخصیتش پاسـخ مسـائل و مشـکالت را  کامـل اسـت  اسـت. حبیـب نمونـه ای از انسـان 

یـم و جنبه هـای متـوازن شـخصیتی او را بشناسـیم؛ شـاید پاسـخ مسـئله و مشـکل مـا باشـد. کمـی بـه سـوی حبیـب برو

ایــن  دریافــت  بــرای  تمایــل  صــورت  در 
 10 بــا  و  پســتی  صــورت  بــه  کتــاب 
خــود  نشــانی  و  نــام  تخفیــف  درصــد 
کنیــد: پیامــک  زیــر  ســامانه  بــه  را 

5 0 0 0 1 3 5 6 5 0

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:

احمق یا عاقل؟

عالی ترین الگو 

داستان آوارگی آخرین شاه

صحیفه بخوانید تا عاشورا تکرار نشود 

مهسنگر

________________________________  912....758
در کرب و بال, بی طرفان, بی شرفان اند

تاریخ همان است ,حسینی و یزیدی

هرگز ندهد تن به نظربازی دشمن
کی که درآمیخته با خون شهیدی خا

ما آینه هاییم, شکستن هنر ماست
با ماست هرآیینه شهیدان جدیدی

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

              پدری برای زنان هفتادساله
با لباس مبدل بلوچی به صورت ناشناس در مناطق محروم منطقه 

سرکشی می کرد و نیازهای خانواده های محروم سیستان
 و بلوچستان را تأمین می کرد.

کودکان  خودش دستور رسیدگی به وضعیت زندگی زنان ، 
یتیم و خانوادهای محروم منطقه را می داد و در زمان شهادت 

او وقتی من از زاهدان به منطقه »کورین« برگشتم دیدم زنان 70 
ساله به همراه کودکان، در شهادت اوگریه می کردند و می گفتند 

امروز پدر خود را ازدست داده ایم.
آقای حسین اسماعیل زهی از بزرگان بلوچ در وصف سردار 

نورعلی شوشتری گفته است. سردار شوشتری 26 
مهر 1388 به همراه جمعی از یاران و بزرگان 

بلوچ به شهادت رسید.

داستان آوارگی آخرین شاه

شـاه کـه از ایـران فـرار کـرد، خیلـی زود آواره شـد. قبـاًل هم فرار کرده بود؛ در زمـان دکتر مصدق؛ اما این دفعه 
قضیـه فـرق می کـرد، امـام بـا قلب هـای مـردم ارتبـاط داشـت و اسـاس حکومـت طاغـوت را برچیـده بـود. شـاه 
بیچـاره فکـر می کـرد چنـد هفتـه اسـتراحت می کنـد و خارجی هـا بـاز همـه چیـز را برایـش درسـت می کننـد و 

برمی گـردد سـر تاج وتخـت!
گذاشـته بودنـد؛ حاضـر نبودنـد منافـع داخلـی و  گذشـت. همـه دنیـا او را تنهـا  چنـد مـاه از آوارگـی شـاه 
کنـار بگذارنـد. از مصـر بـه مراکـش رفـت؛ بی محلـی دیـد. آمریـکا،  خارجـی خـود را بـه خاطـر او 
انگلیس، فرانسـه و سـوئیس او را نپذیرفتند. باالخره جزایر باهاماس پذیرای او شـد! مدتی در 
مکزیـک بـود کـه بیمـاری اش اوج گرفـت. پـسt از مدتی، آمریکا به ریاسـت جمهوری جیمی 
کید کرد شـاه را تنها به علت پزشـکی )درمان بیماری شـاه( پذیرفته اسـت. آمریکا  کارتر تأ
جـواب ایـن گسـتاخی خـود را در کمتـر از دو هفتـه بـا تسـخیر النـه جاسوسـی از سـوی 
کـرد.  دریافـت  آبـان 1358  در 13  انقالبـی  دانشـجویان 
دانشـجویان خواهـان تحویـل دادن شـاه بـه ملـت ایـران 
سـادات،  انـور  شـود.  کمـه  محا قوانیـن  مطابـق  تـا  بودنـد 
پایانـی  آرمـان فلسـطین، در روزهـای  بـه  همـان خائـن 

عمـر شـاه، میزبـان او بـود.
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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 

سردار نورعیل شوشتری 

)اجوبة االستفتائات، سؤال 589 و استفتائات جدید در باب قرائت امام مجاعت(

یكا توسط كارتر  1 آبان 1358ش: اعالم اعطای پروانه اقامت به حممدرضا هپلوی در آمر

احکام
    قرائت مشکوک

که قرائت امام جماعت صحیح است یا خیر؟ شک دارد 
ک صّحت  قرائت عبارت است از رعایت قواعد زبان  مال
عربی و ادای حروف از مخارج آن به طوری که اهل لسان آن را 

ادای آن حرف بدانند نه حرف دیگر؛ رعایت نکات و محّسنات 
تجویدى الزم نیست و در صورت شك نیز اقتدا صحیح است.

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

هفته 31  
1 3 9 4 سال 

هفته    31
1 3 9 4 سال 

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

شـب عاشـورا به درخواسـت امام حسـین علیه السـالم مالقاتی بین ایشـان و عمر سـعد صورت گرفت. آغاز 
سـخن امـام علیه السـالم این گونـه اسـت: »واى بـر تـو! اى پسـر سـعد! آیـا از خدایـی که بازگشـت تو 
بـه سـوى اوسـت، هـراس نـدارى؟ آیـا بـا مـن می جنگـی درحالی کـه می دانـی مـن پسـر چه کسـی 
که این موجب نزدیکی تو به خداسـت«. اما عمر سـعد  کن و با ما باش  گروه را رها  هسـتم؟ این 

نمی پذیـرد و همـه چیـز را بهانـه می کنـد، از خانـه و خانـواده و اموالـش گرفته تا ملـک ری .1
حلاال ملن از شلمایی کله نله طلبه هسلتید و نه روحانی می پرسلم: آیا مذاکره هلای   امروزی دوللت ایران، 
شلباهتی بله گفتگلوی بلاال دارد یلا نله؟ آیا امام حسـین علیه السـالم رفته بودنـد امتیازی بدهنـد و امتیازی 
بگیرنـد؟ صدالبتـه، خیـر! پـس چه طـور می شـود کـه برخـی مسـئوالن ایـن سـرزمین کـه حتـی درس طلبگی 

هـم خوانده انـد، هنـوز این مسـئله را نفهمیده اند؟!
گفتگـوی امـام حسـین علیه السـالم و عمـر سـعد، می  خواهنـد بـا آمریـکا  کـه بـا اسـتناد بـه  گـر آن هایـی  بلـه ا
کـره همیـن نصیحـت کـردن و هشـدار دادن حسـینی اسـت، بروند و ایـن کار را  کـره کننـد، منظورشـان از مذا مذا
انجـام دهنـد؛ هرچنـد کـه نـرود میـخ آهنـی در سـنگ. امـا اگلر بله فکلر معامله انلد، بدانند که ایلن  کار با منلش امام 
حسلین علیه السلام مغایرت دارد. مذاکره با آمریکا ممنوع اسلت؛ چراکه  مذاکره  با این ها یعنی راه را باز کردن برای 
این کله بتواننلد، هلم در زمینله  اقتصلادی، هلم در زمینله  فرهنگلی، هلم در زمینه  هلای سیاسلی و امنیتی کشلور نفوذ کنند؛ 

همان طلور کله در مذاکلرات هسلته ای از هلر فرصتلی بلرای نفلوذ سوءاسلتفاده کردند. 2

1.برگرفته از کتاب: »عاشورا ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها«، زیر نظر آیت اهلل مکارم شیرازی، ص 386.
                        2.برگرفته از بیانات رهبری در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه

تاریخرااینگونهمیفهمید؟
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و مرا از اسراف و زیادى خواهی بازدار،
و به بخشش و انتخاب میانه روى سامان ده،

و اندازه نگاه داشتن نیکو را به من بياموز...
دعای 30 صحیفه سجادیه، مضامین جالبی 

در اقتصاد مقاومتی دارد. 
عقاید،  تا  باشد  می خورد.  روزها  این  درد  به 

اخالق و رفتار اقتصادی مان درست شود. 

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال  هرچیـزی را 
گذاشـتن نظـرات خـود در سـایت، بـه  پیامـک یـا بـا 
تـا همین جـا و در همیـن سـتون  برسـونید  مـا  دسـت 

کنیـم.  منتشـرش 



سوره مبارکه فجر
آیات 27 تا 30

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
احمق یا عاقل؟

عاقلل را بایلد در معاملله شلناخت وگرنله ظاهلر همله 
آدم هلا شلبیه هلم اسلت. پـس وقتی کسـی را  که بیشـترین 
تحصیـالت و افتخـارات دارد، در معامله قرار می دهیم 
بـا جنـس  را  کـه دارد جنـس خـوب و اعـال  و می بینیـم 
عقلـش  بـه  بایـد  می کنـد،  عـوض  دو  درجـه  و  خـراب 
کـه بگوییـم عقـل  کنیـم. اصـاًل شـاید بهتـر باشـد  شـک 
چیـزی جـز ابـزار بـه دسـت آوردن »بهتـر« نیسـت! حلاال 
گلر بله کم تلرش راضلی شلوی،  بگلرد دنبلال »بهتریلن« کله ا

خلودت را بله مفلت فروختله ای: 
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شلما  جان هلاى  بلراى  )علیه السلام(:  امیرالمؤمنیلن 
بهشلت  بله  جلز  را  آن  پلس  نیسلت،  بهشلت  جلز  بهایلی 

1 مفروشلید.

ترازو  کفه  یک  در  می توانی  اینک 
معاویه و یزید را قرار دهی و در طرف 

امام  و  امیرالمؤمنین  دیگر 
حسین )علیهماالسالم( را. 
آن وقت عاقل را می شناسی 
و بهتر می فهمی که چرا قرآن 

به این بزرگواران می گوید »نفس 
مطمئنه«.

1.نهج الباغله )صبحلی صاللح( 

ص 556

اهل یبت؟مهع؟
دور شدن از آرمان ها؛ یک عامل مهم فاجعه کربال 

صحیفه بخوانید تا عاشورا تکرار نشود 
امام سـجاد به تعلیم و تغییر اخالق در جامعه اسـالمی کمر بسـت. چرا؟ چون طبق تحلیل آن امام 
بزرگوار، بخش مهّمی از مشکالت اساسی دنیای اسالم که به فاجعه کربال انجامید، ناشی از انحطاط 
و فسـاد اخـالق مـردم بـود. اگلر ملردم از اخاق اسلامی برخلوردار بودند، یزید و ابن زیاد و عمر سلعد و دیگران 
نمیتوانسلتند آن فاجعه را بيافرینند. اگر مردم آن طور پسلت نشلده بودند، آن طور به خاک نچسلبیده بودند، 
آن طلور از آرمان هلا دور نشلده بودنلد و رذایـل بـر آن هـا حاکـم نمی بـود، ممکـن نبـود حکومت ها - ولو فاسـد 
باشند؛ ولو بیدین و جائر باشند - بتوانند مردم را به ایجاد چنان 
فاجعـه عظیمی؛ یعنی کشـتن پسـر پیغمبر و پسـر فاطمـه زهرا 
سالم اهلل علیها وادار کنند. مگر این شوخی است؟! یک ملت، 

وقتی منشلأ همه مفاسلد خواهد شلد که اخاق او خراب شلود...
»صحیفه  بروید  که  میکنم  توصیه  جوانان  شما  به  من   
سجادیه« را بخوانید و در آن تدّبر کنید. خواندِن بیتوّجه 
و بیتدّبر کافی نیست. با تدّبر خواهید دید که هر 
و  سجادیه«  »صحیفه  این  دعاهای  از  یک 
همین دعای »مکارم االخالق«، یک کتاب 

درس زندگی و درس اخالق است.
 

ولِی زمان... ولی زمانه...
در شـرایط سـخت، شـناختن راه صحیح و دنبال کردن آن، کار هرکسـی نیسـت. این شرایط 

ینب )س( را می خواهد... کسـی مثل ز
کربـال، بـزرگان مثـل ابن عبـاس، ابن جعفـر و چهره هـای نـام دار صـدر اسـالم  قبـل از حرکـت بـه 
و  شـدند  گیـج  داشـتند،  این هـا  امثـال  و  آقازادگـی  یاسـت،  ر شـهامت،  فقاهـت،  ادعـای  کـه 
ینـب کبری )س( گیج نشـد و فهمید که بایـد راه را برود و امام  نفهمیدنـد چـه  بایـد بکننـد؛ ولـی ز

خـود را تنهـا نگـذارد و رفـت.
نـه این کـه نفهمیـد راه سـخت اسـت؛ او بهتـر از دیگـران حـس می کـرد. او یـک زن بـود؛ زنـی 
یـت، از شـوهر و خانـواده اش جـدا می شـود؛ بـه همیـن دلیـل بچه هـای خردسـال و  کـه بـرای مأمور

کـه حادثـه چگونـه اسـت... نوبـاوگان خـود را هـم بـه همـراه بـرد؛ حـس می کـرد 
ینب شـرایط سـخت را توجیه نکرد، بلکه از همه چیزش گذاشـت تا در آن شـرایط ولی خدا  ز
کربـال، ولـی برخـی نتوانسـتند  گذشـت و آمـد  ینـب در آن شـرایط از خانـواده اش  کنـد. ز را یـاری 

و...  حـج  تفسـیر،  کالس  بخورنـد!بگذرنـد؛ ماندنـد تـا بعـدًا به درد اسـالم از 

کرد او فقط چند سال تقلید 
»... من در عـمرم فـقط چـند سـالی تقـلید کردم و خیلی زود از تقلید کردن بی نیاز شدم.«

مرحوم آیت اهلل سید مصطفی خمینی که در کسب علوم دینی و اجتهاد پیشرفت شگرفی داشت، 
دل باخته ابی عبداهلل بود.

آقا مصطفی مقید به پیاده روى از نجف به کربال )90 کیلومتر( در تمام زیارت هاى 
مخصوصه امام حسین )علیه السالم( بود. در سال معمواًل چند مناسبت 
)15 شعبان، عرفه، اربعین، اول و نیمه رجب( مردم از نجف به کربال پیاده 

می رفتند و ایشان هر سال در این مناسبت ها پیاده به کربال می رفتند. گاهی 
می شد که کف پاى ایشان تاول هایی می زد که خونابه از آن راه می افتاد و کاماًل 

مجروح می شـد ولی باز هم به راه رفتن ادامه می داد.
که  بود  الهی  الطاف خفیه  از  او در سال 56،  درگذشت مشکوک 

نیروی تازه ای به نهضت اسالمی بخشید و به پیروزی انقالب در سال 
بعد منجر شد.

در قاب صتویر

             امام خامنه ای، 1372/4/23

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنید. بعضی مناسـبت های  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده 
گرفته عبارتند از: تصاویر ویژه  کیفیت و رنگی آن در تارنمای  masjednama.ir  قرار  که پوسـتر با  هفته 

کنـی و روز تربیت بدنی. مـاه محـرم، رحلـت آیت اهلل مهدوی 
• جمعه این هفته به نام حضرت عباس ؟س؟ و روز تاسوعا است.

 

کاریکاتور هفته به جای 
• 29 مهر ماه، اولین ســالروز رحلت آیت اهلل مهدوی کنی اســت.

عالی ترین الگو 
کله طلرف مقابلل خلوب  1 - الگلو وقتلی الگلو می شلود 
در  را  خلوب  الگلوی  مثلًا  باشلد؛  داده  نشلان  را  خلودش 
دنیایی باید پيدا کرد که خیلی ها نشلان دادند دنیاپرسلتی 
کـه دیگـر ابتـال و  کلرده- تـا حـدی  کورشلان  و مال پرسلتی 
امتحان را نمی بینند و فقط نگاهشان به نعمت هاست 
کشـانده اسـت؛ تـا  و همیـن نـگاه هـم آن هـا را بـه طغیـان 

کـه مثـل قـوم عـاد و ثمـود و فرعـون شـده اند! جایـی 
کله  2- در چنیلن دنیایلی بایلد بله دنبلال الگویلی بلود 
 محلل 

ً
بلرای دنیلا هیلچ ارزشلی قائلل نیسلت و آن را صرفلا

آزمایلش می بينلد. طبیعلی اسلت چنیلن فلردی بله آرامشلی 
مطمئّنله«  »نفلس  سلزاوار  را  او  کله  می رسلد  فوق العلاده 
کوتـاه،  عمـری  از  پـس  کـه  مطمئّنـه ای  نفـس  می کنلد. 
بـاز می گـردد، درحالی کـه  در دنیـا بـه سـوی پـروردگارش 
هـم او از پـروردگارش راضـی اسـت و هـم پـروردگارش از 
مخصـوص  بهشـت  بـه  کـه  او  سـعادت  بـه  خوشـا  او... 

می شـود! وارد  پـروردگارش 
3- راسلتی چله مصداقلی باالتلر از اباعبلداهلل الحسلین 
از  کـه  آقایـی  یگانـه  مطمئنله؟  نفلس  بلرای  دارد  وجلود 
را  آن  همـه  کـه  چرا دنیـا  ایـن  در  گذشـت  همه چیـزش 

می دیـد. الهـی  آزمایـش 

ُة )27( اْرِجعي  ِإلی   ُمْطَمِئّنَ
ْ
ْفُس ال ُتَها الّنَ ّیَ

َ
یا أ

اْدُخلي  في  
َ
ًة )28( ف ِك راِضَیًة َمْرِضّیَ ّبِ َر

تي  )30(  ِعبادي )29( َو اْدُخلي  َجّنَ


