
پهلواناننمیمیرند
»پهلوانسعید«

کتــاب »پهلــوان ســعید« شــامل زندگی نامــه و خاطراتــی از پهلــوان کوچولــوی کشــور، شــهید ســعید طوقانــی به 
همــراه تعــداد زیــادی از عکس هــای وی اســت. شــهید طوقانــی همــان نوجــوان قهرمــان ورزش باســتانی اســت 
کــه جلــوی همســر شــاه مخلــوع ســر خــم نکــرد، امــا پــای انقــاب خمینــی، جانــش را داد. حمیــد داوودآبادی 
ــار در مجموعــه مســتقلی منتشــر کــرده  یکــی از دوســتان و هم رزمــان او، خاطــرات پهلــوان ســعید را ایــن ب
اســت. گفتنــی اســت ســرزمین اســامی ایــران، 36 هــزار شــهید دانش آمــوز تقدیــم اســام کــرده اســت کــه 

جــای آن هــا در ادبیــات، هنــر و رســانه ها حــس می شــود.

نویسنده: حمید داوودآبادی
نرش: نارگل

قطع: رقعی، چاپ اول: 1394 
قیمت: 10 هزار تومان، تعداد صفحات: 216

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 65 | هفته چهارم  اسفند   1394 | 

دراینشمارهمیخوانید:

هنردفع!

ظلمدرخانهوخیابان؟

حمدوسورهرادرجماعتبلندنخوان!

آنقدرچرخیدتابهآسمانرسید

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

آن قدر چرخید تا به آسمان رسید
متولـد 1348. قبـل انقـاب، وقتـی یک کـودک خردسـال بـود، بازوبند 
پهلوانـی کشـور را دریافـت کـرد. قبل انقـاب، در نامه ای به امام، به نشـانه 
اعتـراض و بـه منظـور کمـک بـه امـام، ورزش را ترک کـرد. بعـد انقاب، 

یـک بـار در دیدار ورزشـکاران، جلوی امـام به اجرای ورزش باسـتانی 
پرداخـت. جنـگ که شـد، خیلـی نوجوان بـود اما غیرتش اجـازه نداد 
در خانـه بمانـد. بـا دسـتکاری شناسـنامه بـه جبهـه آمد. عاشـق مرام 
جبهـه شـد. آن جـا هـم ورزش باسـتانی راه انداخـت. شـب عملیات 
بـرای روحیـه رزمنده ها یـک چرخی زد که ماندگار شـد؛ 300 دور در 
سـه دقیقه چـرخ می زد. آن شـب وقتی تیر خورد، بـه فرمانده گفت: 
»مـن چیزیم نیسـت؛ شـما بریـد. نـذار بقیـه بفهمند، روحیه شـون 
خـراب می شـه.« تنها ماند و شـهید شـد. 14 سـال بعـد چند تکه 

اسـتخوانش را آوردنـد خانـه تا دل پدرش روشـن شـود.

وقتـی کار عـراق در میدان هـای نبـرد گـره خـورد، صـدام به مـردم ایـران فشـار آورد تا دسـت از دفاع 
بردارند. نماز جمعه آن سـال ها یکی از رسـانه های پرشـور امت حزب اهلل بود. بعثی ها همیشـه می خواسـتند 
بـا هواپیمـا و موشـک، محـل نماز جمعه تهـران را هدف قرار دهند. پاسـخ مـردم به تهدیدات دشـمن هم 

جالـب بـود؛ مثـًا بعضی هفته هـا مردم از شهرسـتان های امـن با کفن سـفید به تهـران می آمدند...
آن روز مـردم سـرگرم کارهـای پایـان سـال بودنـد، اما بـه خاطر تهدید صـدام، کودکان خردسـال خود 
را هـم آوردنـد. انفجـار بمـب که در قالب سـجاده نماز بـه داخل آورده شـده بود، 14 شـهید و 88 مجروح 
برجـای گذاشـت؛ امـا هیچ کس محل نمـاز را ترک نکرد و آیـت اهلل خامنه ای، خطبه های خـود را باصابت 

ادامه دادند. گفتنی اسـت بسـیاری از شـهدا، با غسـل شـهادت آمده بودند.
ــی نتیجــه اســتقامت امــت حــزب اهلل، نه فقــط بازپس گیــری مناطــق پــرارزش  ــود شــد ول صــدام ناب
طبیعــی و اقتصــادی کشــور از کارون و ارونــد تــا داالمپــرداغ، بلکــه حضــور پررنــگ تفکــر امــام روح اهلل 

در چهــار پایتخــت عربــی منطقــه اســت.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم  اسفند  1394

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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

سجادهانفجاریدرنمازجمعهتهران

)رساله آموزشی حضرت آیت اهلل خامنه ای، بخش احکام نماز جماعت(

انفجار بمب در نماز جمعه تهران- 24 اسفند 1363

  به ترتیب: کافی، ج 6، ص 561- وسائل الشیعة، ج 10، ص 278- 
غرر الحکم، ح 1، ص 5491- تأصیل ال استئصال، ج 4، ص 80

احکام
باز هم یک رکعت دیر رسیده و رکعت دوم نمازش منطبق می شود با رکعت 

سوم نماز عشای امام.

در  و سوره  و سوره خواندن! حمد  بلند حمد  بلند  کرده   حاال شروع 
نمازهای مغرب و عشاء در حالت عادی باید بلند خوانده شوند، اما در نماز 

Sجماعت مأمومین باید حمد و سوره را آهسته بخوانند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 52  
1 3 9 4 سال 

هفته  52
1 3 9 4 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

آرزوداشتیمکهبعدازانتخابات84،بازیدوقطبیهاتمامشود.اما 88 
دوباره این آتِش زیر خاکستر شعله کشید و در 92 و 94 به اوج خودش 
رسید. خیلی ناراحت کننده است که فهرستی رأی بیاورد که اعضایش اصًا 
شناخته شده نیستند و فقط به خاطر عنوان اصول گرا یا اصاح طلب مورد 
حمایت مردمی قرار بگیرند. این یعنی ازبغضدیگریاستکهیکی

حمایتمیشود!
ــره« در تهــران هــم شــوخی  ــا 16 نف ــره ی ــازی »فهرســت 8 نف ــی ب حت
ــرار  ــت بازان ق ــازی سیاس ــه در ب ــای این ک ــی به ج ــود. ای کاش گروه ب

ــه  ــتیم ب ــه داش ــا وظیف ــد: »م ــد و می گفتن ــه می آمدن ــد، مردان می گرفتن
16 نفــر رأی دهیــم و بــه وظیفــه عمــل کردیــم.«

البتــهبایــددســتمــکارانراکوتــاهکــردولــینــهبــا
ــاهنــوز سیاســتبازی،راهحــلبصیــرتمردمــیاســتکــهگوی
بــهاوجخــودشنرســیدهاســت.یادمــان باشــد کــه خــود را بــا دیگــر 
کشــورها مقایســه نمی کنیــم چراکــه در آن مقایســه قطعــاً جامعــه ایــران 
ــه  ــوز فاصل ــد باشــد، هن ــا آن چــه بای ــی در مقایســه ب ــر اســت ول باالت

بســیار اســت...

پایانبازیاصولگرا-اصالحطلب

نیایش
راز زیارت شهدا چیست؟ حضرت زهرا سه روز 
در هفته با طی فاصله ای طوالنی، به زیارت شهدای 

احد می رفتند. حدیث داریم زیارت قبر شهیدان 
برابر با یک حج مقبول همراه رسول خداست. امیر 
مؤمنان توصیه کرده برای خدا به دیدن اهل طاعت 
او بروید و هدایت را از اهل والیت او بگیرید. و 
محمد امین)ص( خبر داده کسی بر شهدا سام 

نمی کند، مگر این که خود شهیدان، جواب سامش 
را می دهند.1 این دفعه با باور و اطمینان بیشتری به 

زیارت شهدا برویم:

الُم  الُم َعَلیُکم َیا َاوِلیاَء اهلِل َو َاِحّباَئُه، َالسَّ َالسَّ
َعَلیُکم َیا َاصِفَیآَء اهلِل َو َاِوّدآَئُه، َالَسالُم َعَلیُکم 

یا َاصَناَر دیِن اهلِل، َالَسالُم َعَلیُکم یا َاصناَر َرُسوِل 
الُم  اهلِل، َالَسالُم َعَلیُکم یا َاصناَر َامرِیاملُوِمننَی، َالسَّ

الُم  َدِ ِنسآِء العامَلنَی، َالسَّ َعَلیُکم یا َاصناَر فاِطَمَة َسِیّ
 ّ ّ الَوِلِ

ٍ لَحَسِن بِن َعِ ٍد ا َعَلیُکم یا َاصناَر َابیُمَحمَّ
الُم َعَلیُکم یا َاصناَر َابیَعبِد اهلِل، ِبَایب َانُت  ، َالسَّ الّناِصحِ

یت فیها ُدِفنُت، َوُفزُت  َو ُاّم ِطبُت، َو طاَبِت ااَلرُض الَّ
َفوًزا َعظمًی، َفیا َلیَتین ُکنُت َمَعُک َفَاُفوَزَمَعُک. 

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. 

حمدوسورهرادرجماعتبلندنخوان!

یاررهمبان

22 اسفند 1363- شهادت سعید طوقانی، قهرمان ورزش باستانی

بهزیارتشهدابرویم



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
ظلمدرخانهوخیابان؟

بعضی چیزها نیاز به آیه و روایت ندارد. کافی است 
تجربه شود. نه، ای کاش هیچ وقت تجربه نشود! مثًا 
همین ظلم. آقاییکهدرخانهبههمسریافرزندت

ظلممیکنی،لطفًاهیچوقتازبیپولیهاو
بدبختیهایتگالیهنکن.وخانمیکهوظیفهاترا
نسبتبهشوهروفرزنداندرستانجامنمیدهی،
لطفًاتقصیرکارراگردندیگراننینداز. این ها همه 

نتیجه ظلم است که به خود ظالم برمی گردد.

لى صاِحِبها: 
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پیامبر اعظم؟لص؟ : سه خصلت است که در هر کس 
باشد )آثارش( به خود او بر می گردد: ظلم کردن، فریب 

دادن و تخّلف از وعده.
باوجودعواقبسختظلم،عجیبنیستکهدر
یکشبخیلیهابهخیابانبریزندوشروعکنند
بهآتشبازیوترقهزدن؟آیااینهاظلمنیست؟ 

آیا نمی ترسند از این که بعدها خودشان گرفتار چنین 
ظلم هایی شوند؟

رسیدگیبهنیازمندانوسالنو
ــلمین،  ــت مس ــام، عظم ــت اس ــو عظم ــال ن ــن س ــی در ای ــدای تبارک وتعال ــن از خ م
عظمــت ملــت شــریف اســام را خواهــان هســتم. و امیــدوارم کــه ایــن ســال نــو یــک ســال 
فــرح و انبســاطی بــرای ملــت مــا باشــد؛ همــه چیزهــا نــو بشــود: اخــالقنــوبشــود،اعمال
نــوبشــود،همــهچیزشــاننــوبشــود.ویــکنوســازیازایــرانبکننــدوهمــهبــاهــم

دســتبــههــمبدهنــدوایــنمملکــترابســازند.
و چیـز دیگـری کـه می خواهـم بـه ملـت عـرض کنـم این اسـت که توجهداشـتهباشـند

کـهدرایـنایـامسـالنـوبسـیاریازمسـتمندان،
بسـیاریازمسـتضعفینهسـتندکهبرایسـال
نویِشـانمثـاًلنتوانسـتهاندآنچیزهایـیراکه
میخواسـتند، بچههایشـان میخواسـتهاند،

تهیـهکنند.
آ ن هایـی کـه دارند بـه این ها کمـک بکنند. و 
ایـن جمعیت هایـی که هسـتند از ایتـام، از فقرا، 
از مسـتمندان، از مسـتضعفین، از این ها، به این ها 

رسـیدگی بکنند تا ان شـاءاهلل خداوند سـال نو را بر 
همـه مـا و بر همه مسـلمین و بـر همه امت اسـامی 
مبـارک کنـد. خداوند به همه شـما تأییـد عنایت کند.

هنردفع!
بـا بعضی هـا کـه صحبـت می کنـی کـه 
»آقـا شـما چـرا نمی آییـد مسـجد، یکی 
دو رکعـت بـه کمـر بزنیـم؟!« ناگهـان با 
رفتاری عجیب وغریب مواجه می شـوی 
کـه »شـما حزب اللهی هـا کـه فقـط خودتـان را 
آدم حسـاب می کنید و ال غیـر!« جویای احوالش 
می شـوی، می فهمی گفتار کسـانی شـده که به این سـخن 
حضـرت امیـر؟ع؟ دقت نکرده انـد که فرمود: در دوسـتی با 

دوسـت مـدارا کـن شـاید روزی دشـمنت گـردد... حضـرت در این حکمت 
به ما اعتدال در دوستی و دشمنی ها را می آموزد.  

گاهـی کـه هنـر دفعمان ُگل می کنـد، اولین و آخریـن جمله ای که طرف در مسـجد از 
مـا برایـش یـادگاری می مانـد ایـن اسـت که »بله! شـما کجـا و اینجا کجـا؟!« دقـت کرده اید گاهی 
کـه دغدغه مـان درد می گیـرد و بـه سـراغ کسـی کـه ظاهـرش شـبیه مـا نیسـت، می رویم تـا با او 
کمـی طـرح رفاقـت بریزیـم در همـان نـگاه اول به مـا می گوید: »چیه؟! شـما هـم آمده ایـد من را 

نصیحت کنیـد کـه لباس هایت...«
اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ توانسـت زهیـِر عثمانی مسـلک را به جمع شـهدای کربا وارد کنـد. ما چه 

هنـری داریم؟

بامرداننامحرمهمارتباطنداشتهباشید!

روزی از جناب استاد حسن زاده خواستم که نصیحت و ارشاد 
و موعظه ای برایم بیان فرمایند. از جمله فرمودند: »سعی کنید با 

نامحرمان تماس نداشته باشید؛ چه زن باشد و چه مرد!«

 تعجب کردم و پرسیدم: »آیا مرد هم نامحرم می شود؟!«
فرمودند: »بله! هر کس با خدا انس نداشته باشد، 

نامحرم است!«

منبع: کتاب داستان های حکیمانه در آثار 
استاد حسن زاده آملی ص 122. 

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 12، ص: 201

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته 
در تارنمای masjednama.ir   پوسترهایی با موضوعات شهادت حضرت زهرا)س(، اردوی 

راهیان نور و رحلت یادگار امام، حاج احمدآقای خمینی.
کاریکاتور هفته:  

تروریست شناسی غرب!

باالترازپیامبری
میدانـیچـرانـوروزرامـاایرانیهایشـیعهخیلی
خوبپـاسمیداریم؟نگـو:»چونایرانیهسـتیم«. 
ایرانیان باسـتان، جشـن های بسـیاری داشـته اند، اما فقط 
نـوروزش را مـا تحویـل گرفته ایـم، چـرا؟ چـون نوروز 
همـان عید غدیر اسـت! و چون غدیر عید امامت اسـت 
و امامـت باالتریـن مقـام اسـت، ایـن عید هـم باالترین 

عیـد اسـت و تحویل گرفتنـش بر هر عقلـی واجب.
امـادلیـلحرفمانچیسـت؟قـرآن. به حکم قـرآن، 
حضرت ابراهیم؟ع؟ بعد از این که با آزر و ستاره پرسـتان 
و بت پرسـتان و نمـرود بحـث و محاجـه کـرد، بـه بابل 
هجـرت نمود و آزمایش های سـخت الهـی را یکی  پس 
از دیگـری پیمـود. از بچـه دار شـدن در پیری تـا قربانی 
کـردن فرزنِد شـیرین و تجدیـد بنای خانه کعبـه. آن گاه 

بود کـه باالترین مقـام، یعنی امامت رسـید:
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و هنگامی کـه خـدا، ابراهیم 
را بـا وسـایل گوناگونـی 
از  به خوبـی  او  و  آزمـود 
عهـده آنهـا برآمـد؛ خـدا به 
او فرمـود: »مـن تـو را امام و 
پیشـوای مـردم قـرار دادم!«

اهل یبت 

ره: آیه 124
ارکه البق

سوره مب
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