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»شب های پیشاور در دفاع از حریم تشیع«
تألیف: سلطان الواعظین شیرازی، ناشر: آدینه سبز، 850 صفحه، قطع وزیری، 20000 تومان.

سـلطان الواعظیـن محقـق مشـهور و توانمنـد مسـلمان در دوره معاصـر اسـت. او در طـی سـفرهای علمـی و تبلیغـی خـود از 
کـرد. داسـتان مناظـرات او در حضـور  مصـر تـا هندوسـتان را زیـر پـا گذاشـت و در ایـن سـفرها بـا بـزرگان فـرق و مذاهـب مناظـره 
گانـدی در نشـریات هنـد منتشـر می شـد. هم چنیـن شـرح 10 شـب مناظـره طوالنی مـدت او بـا دو عالـم سـنی در کتـاب معروف 
که در زمینه معرفی  کتاب هایی اسـت  کتاب یکی از جامع ترین و شـیرین ترین  »شـب های پیشـاور« منتشـر شـده اسـت. این 

مکتـب اهل بیـت به شـیوه مناظره نوشـته شـده اسـت.

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 
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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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شفاعتبرادرعراقی

امـا تـو ای بـرادر عراقـی! اگرچـه تـو مأمـوری و قاتِل جان مـن، من تـو را برادر 
خـود می دانـم؛ از تـو خواهـم گذشـت. اگـر خـدا اجازه دهـد، اّول کسـی را که 

شـفاعت کنم، تو هستی!
آماده باش و غمی به دل راه مده! وحشتی نداشته باش!

سـینه  مـن آمـاده اسـت. تو خـون مرا خواهـی ریخت، 
گناهانـم  خونـم،  شـدن  ریختـه  بـا  امیـدوارم  مـن  امـا 

شـود.  بخشـیده 

قراردادگلستان؛
شکستدیپلماسیبعداز10سالجنگ

کـم گرجسـتان بـا روسـیه، برخـی مسـلمانان گرجسـتان به ایران کـوچ کردند تا زیر سـلطه  پـس از قـرارداد حا
ننگیـن کفـر روس هـا نباشـند. بـرادر پادشـاه گرجسـتان بـه دربـار ایـران آمـد و خواسـت تـا بـا روس هـا بجنگیـم. 
در پـی حملـه قـوای روس، علمـا هـم وقتـی غـارت شـهرهای اسـامی را دیدنـد، فتـوای جهـاد دادنـد. در نوبت 
اول، ده سال جنگیدیم. هر دو طرف ضعیف شده بودند. بعد از جنگ، نوبت دیپلماسی شد. در مذاکره، 
کرده بود مثل  که تصرف  کمیت روسـیه بر شـهرهایی  گلسـتان را نوشـتند. قرار شـد حا دیپلمات ها عهدنامه 
یـای مازنـدران هـم از دسـت رفـت. در مقابل، دولت  کـو، قره بـاغ و... باقـی بمانـد. حـق کشـتی رانی مان در در با

میـرزا  عبـاس  سـلطنت  نیابـت  تنهـا  کـه  سـپرد  تعهـد  روسـیه 
کنـد؛  ولی عهـد را پذیرفتـه و بـه قـدرت رسـیدن او را تضمیـن 
بـه  بـود،  نبـرد جنگیـده  کـه در صحنـه  میـرزا  هرچنـد عبـاس 
گنـدم موعـود ری نرسـید و بـه طـرز مشـکوکی سـال ها بعد جان 
سـپرد. راسـتی، عبـارات مبهـم و چندپهلـوی توافـق گلسـتان، 
ایـران  شـد  موجـب  مرزهـا  بـودن  نامعلـوم  و  داد  دسـتمان  کار 
روسـیه را بـه نیرنـگ متهـم کنـد و جنگ جدیدی شـکل بگیرد 

و قـرارداد ننگیـن ترکمن چـای نوشـته شـود!
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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 

سردارشهیدعیلحممدیپور

)اجوبةاالستفتائات،استفتائاتجدیددربابمنازمجاعت( حدفاصلوصال!احکام 
که به جماعت کمی فاصله افتاده و شک دارد  بین خودش و مأمومین دیگر 

 متصل است یا نه؟  
گشادی دو قدم باشد،    گر فاصله به اندازه  ا

اشکال ندارد.

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

هفته 30  
1 3 9 4 سال 

هفته    30
1 3 9 4 سال 

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

نفـرت مـا از آل سـعود آن قدر زیاد و طوالنی اسـت 
که سی سال پیش اماممان- درست 
گـر  در اوج جنـگ بـا صـدام- فرمـود: »ا

از  نمی توانیـم  یـم...  بگذر صـدام  از 
یـم.« مسـئله حجـاز بگذر

ایـن تنفـر از زمان تولِد نامشـروع 
وهابیـت و تخریب حـرم اهل بیت 
نابـودی  زمـان  تـا  و  شروع شـده 
از  تکفیری هـا-  باقـی  و  آل سـعود 
تمـام  القاعـده-  تـا  گرفتـه  داعـش 

نمی شـود.
کـه آل سـعود بـا  امـا یادمـان باشـد 

همـه دبدبـه و کبکبـه اش، یـک بازیگـر 
کـه جـز یـک انحـراف اعتقـادی و  اسـت 

پـول نفـت هیچ چیز ندارد. خودشـان 

شـیعی  نـه  اعتقادشـان  کـه  می داننـد  هـم 
کنـون  تا هـم  گـر  ا و  سـنی  نـه  و  اسـت 
کننـد و  توانسـته اند در منطقـه خرابـکاری 
بیـت اهلل الحـرام را بـه تسـخیر درآورند، به 
خاطـر دالرهای نفتی شـان و حمایت 
گردن کلفت هاسـت. و  مسـتکبران 
همیـن  سـر  مشـکل  پـس 
گردن کلفت هاسـت.  و  مسـتکبران 
آن  بگیریـم،  اشـتباه  را  دشـمن  مـا  گـر  ا
قلدرهـا سـود می برنـد و زهـی خیـال باطـل 
همیـن  بـرای  یـم.  برو خطـا  بـه  چنیـن  مـا  کـه 
کـه ازاین پـس بایـد مثل همیشـه مواظب  اسـت 
بـود  نوچه هایـش  و  آل سـعود  خرابکاری هـای 
ولـی پیـکان مبـارزه را رو بـه آمریـکا و اسـرائیل 

داشـت. نگـه 

گم نکنیم دشمن اصلی را 

نیایش
باچهجرئتی...
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با چه جرئت به نافرماني ات برخاستم!
کت افکندم! و چگونه خود را به ورطه هال

اظهـار  در  سـجادیه،  صحیفـه   54 دعـای 
سـر  اسـت.  خواندنـی  حـق  درگاه  بـه  فروتنـی 

بخوانیـد.  حـال  و  فرصـت 

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 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
آخرین دارو

تلخـی دارو، نبایـد باعـث شـود کـه کنـارش بگذاریـم. 
کـه دارو همه فن حریـف اسـت و  گـر بدانیـم  مخصوصـًا ا
کـه  البتـه  اسـتثناء درمـان می کنـد.  بـدون  را  هـر دردی 

کـم هسـتند. این گونـه داروهـا 
 
ً
حتمـا چـه؟  بـود  روح  بیمـاری  بیمـاری،  گـر  ا حـاال 

کسـی که دنیـا  داروی پیچیده تـری خواهـد داشـت. مثـًا 
و  شـهوات  از  می خواهـد  یـا  دارد،  دوسـت  خیلـی  را 
ی کند، یـا... این ها دردهـای بزرگی  هـوای نفسـش پیـرو

اسـت...
کـه قبـل از نابـود شـدن نعمت هـا،  راه حـل ایـن اسـت 
اصـًا  انـگار  یعنـی  کنـی؛  نابـود  را  آن هـا  خـودت  نـزد 
بـرده  بیـن  از  را  آن هـا  همـه  چیـزی  انـگار  نداری شـان، 
اسـت. ایـن صحنـه را بایـد آن قـدر بـرای خـودت تکـرار 

شـود: واقعـی  برایـت  تـا  کنـی 
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رسـول خـدا )صلی اهلل علیه وآلـه(: مـرگ را فـراوان یـاد 
میـان  پـرده  و  خوشـی ها  منهدم کننـده  کـه  یـرا  ز کنیـد؛ 

اسـت.  و خواهش هـا  شـما 
امـا آیـا واقعـًا ایـن دارو خیلی تلخ اسـت؟ از مناجات 
کـه خیلـی هـم چیـز بـدی نیسـت ...  اهل بیـت برمی آیـد 

کمیـل خوانـده ای؟ دعـای 

اهل یبت؟مهع؟

هرچهداریمازاینمحرماست
یم از این محرم اسـت  یـد. مـا هر چه دار ایـن محـرم را زنـده نگـه دار
و از ایـن مجالـس. مجالـس تبلیـغ مـا هـم از محـرم اسـت، از این قتل 
سیدالشهداسـت و شـهادت اوسـت. مـا بایـد بـه عمـق این شـهادت 
کـه تأثیـر او امـروز  کنیـم  و تأثیـر ایـن شـهادت در عالـم برسـیم و توجـه 
ى و اجتماعات  گـر ایـن مجالـس وعـظ و خطابـه و عـزادار هـم هسـت. ا
کشـور مـا پیـروز نمی شـد. همـه در تحـت بیـرق امـام  ى نبـود،  سـوگوار
کردنـد... لکـن در ایـن اجتماعاتـی  حسـین- سـام اهلل علیه- قیـام 
و  عزیـز  مبلغیـن  اوقـات،  سـایر  در  و  می شـود  صفـر  و  محـرم  در  کـه 
علمـاى اعـام و خطبـاى معّظـم بایـد مسـائل روز را، مسـائل سیاسـی 
کـه  را، مسـائل اجتماعـی را و تکلیـف مـردم ]را[ در یـك همچـو زمانـی 
کشـور  کننـد؛ بـه مـردم و بـه  گرفتـار ایـن همـه دشـمن مـا هسـتیم، معیـن 
تـا آخـر راه ان شـاءاهلل،  بایـد  کـه مـا در بیـن راه هسـتیم و  بفهماننـد 
کشـور مـا و افـراد  کنـون بـوده اسـت و  کـه تا یـم. مـا بـا ایـن ترتیبـی  برو
یـم،  گـر پیـش برو کشـور مـا بحمـداهلل، حاضـر بودنـد، بـا ایـن ترتیـب ا
آخـر کارمـان بـه پیـروزى مطلق می رسـد. لکن نباید سسـت بشـویم .

 

توجهاتیاتوجیهات؟
بیاییـد یک بـار هـم کـه شـده بـه اهـل کوفـه حـق بدهیـم )البته بـه ناحق!( کـه چرا امام حسـین 

ید! گذاشـتند؟ یک طرفـه به قاضـی نرو را تنهـا 
• زمانـی کـه حضـرت می خواهـد بـه جنگ برود، دشـمِن کشـوِر اسـامی )روم( منتظر اسـت تا 

جنگ داخلی شـروع شـود و از این فرصت اسـتفاده بکند...
همـه  گـر  ا بـرود،  جنـگ  بـه  می خواهـد  حضـرت  کـه  زمانـی   •
زنـان و سه سـاله ها و شـش ماهه ها را هـم در نظـر بگیریـم، 

اسـت... بسـیارکم  ِعده وُعده شـان 
کـه حضـرت می خواهـد بـه جنـگ بـرود، مـاه حـرام  • زمانـی 

اسـت، یعنـی جنـگ ممنـوع اسـت!
کـس بایـد از چیـزی بگـذرد تـا  کـه امـام بـه جنـگ مـی رود، هـر  • زمانـی 
گفتنش بگذرد،  بتواند با امام باشـد، یکی باید از فقاهت و درس تفسـیر 
آسـان  مگـر  و...  خـود  مال ومنـال  از  یکـی  آن  بزرگـی،  و  آبـرو  از  دیگـری 

اسـت؟!
• و... توجیهـات بـرای بـا حسـین نبـودن، 

بسـیار است!
کنیم: اما توجه 

خویـش  امـام  بـرای  هرگـز  مـن!  امـا  "و 
را  حسـین  مـن  نمی کنـم.  معیـن  تکلیـف 
هدایـت  بـرای  کـه  خافـت  بـرای  نه فقـط 

" . هـم ا می خو

دشواریتحصیل
داشـت.  سـختی  طلبگـی  زندگـی  فـراوان،  اسـتعداد  علی رغـم 
خـودش می گفـت: من به نحـوی درس خوانده ام کـه در این زمان 
کنـد. احـدی حاضـر نیسـت حتـی یک صـدم آن را هـم تحمـل 
• در مدت ده سالی که در حوزه اصفهان بود، در هفته با دو 

قران گذران معاش می کرد.
کـه  • هـر هفتـه طـول راه میـان اصفهـان و زادگاهـش را 

می پیمـود. پیـاده  اسـت،  کیلومتـر  دوازده 
• از ابتدای تحصیل تا پایان سـطح فقه و اصول، حتی 

یک کتاب متعلق به خودش نداشـت.
چنـد سـال بعـد، در اجـاس ائمه جمعـه، امام خمینی 
فقط به احترام یک نفر بلند شـد و او کسـی نبود جز آیت اهلل 

اشـرفی اصفهانی، از شهدای محراب.
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کنید. بعضی مناسـبت های  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده 
گرفتـه عبارتنـد از: آغـاز مـاه  کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.ir  قـرار  کـه پوسـتر بـا  هفتـه 
پـر از شـور و شـعور محـرم، آغـاز دهـه احیـای امربـه معـروف و نهـی از منکـر و  شـهادت آیـت اهلل اشـرفی 

اصفهانی.
 

کاریکاتور هفته
• بــه نظــر می رســد سیاســت دیپلماســی اتفاقــی ظریــف در 
ســازمان ملــل و دســت دادن بــا اوبامــا سیاســتی اســت بــرای 
عــادی ســازی رابطــه بــا آمریــکای جنایتــکار و شــیطان بــزرگ 
کــردن پــای آمریــکا بــرای نفــوذ همــه جانبــه  کــه هدفشــان بــاز 

در ایــران اســت. 

یکراهحلسخت
وقتـی نظـام فکری خراب شـد، همه چیـز به هم می ریزد 
و رفتارهـای غلـط، یکـی پشـت سـر دیگـری می آیـد؛ مثـًا 
کـه همه چیـزش شـده اسـت نعمت هـای دنیایـی  کسـی 
و اصـًا بـه امتحـان بودن و ابتاء بـودن آن نگاه نمی کند، 
آن قـدر بـرای دنیـا تاش خواهد کرد تا اینکه عمرش تمام 
می شـود و می بینـد همـه اش را هـدر داده اسـت. چـرا؟ به 

خاطـر ایـن نظام فکـری باطل!
امـا چـرا ایـن نظـام فکـری خـراب را دارد؟ چـون دلـش 
پـول می خواهـد، زیـاد هـم می خواهد! و همین مال دوسـتی 
کشـانده و دنیادوسـتی فکـر و  بسـیار، او را بـه دنیادوسـتی 

کـرده اسـت. عملـش را خـراب 
انفـاق  بـا  ایـن دنیـا  کنـد؟ بایـد در  بایـد چـه کار  حـاال 
نجـات  را  خـودش  کین،  مسـا بـه  کمـک  و  یتیم نـوازی  و 
می دهـد و بـه امتحـان بـودن نعمت هـا ایمـان پیـدا می کنـد 
یـا بایـد منتظـر روز قیامـت باشـد! روزی کـه زمین به شـدت 
می لـرزد و خـدا و فرشـتگان صف به صـف می آینـد... در 
آن روز دیگـر اوسـت و جهنـم؛ و دیگـر تذکـر فایـده نـدارد. 
آری، هرچه هسـت، عذاب اسـت و بندهای قیامت... 

بی ماننـد... و  عذاب هـای سـخت 
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