
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سرمقاله
نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 35| هفته چهارم تیر  1394 | 

از »پاره تن اسالم« تا »پاره تن ایران«

دراینشمارهمیخوانید:

مراسماهدایجوایز

علتنوشیدنجامزهر

شهدایحجاب

واجبیاحرام؟مسئلهایناست!

مهسنگر
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 

مسعود ______________________________________
بـا سـالم /نشـریه هفتـه سـوم تیـر را بـه همت بچـه های 
کردیم و با نام و لوگوی  مسجد جامع المهدی اصالح 
گـروه نوجوانان مسـجد جامع المهدی چـاپ کردیم.
عباسی  ______________________________________

با اجازه ما از نشریتون تو مسجد و محلمون استفاده 
میکنیم اما با اندکی تغییر. امیدوارم راضی باشـید.

یه دوست  ___________________________________
 سـالم/ الحمـدهلل ایـن هفتـه بیـش از 300 نسـخه از 

کردیـم نشـریه رو چـاپ و توزیـع 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

خاطرهایازعملیاترمضان
چند سـاعتی بود حال و هوایش عوض شـده بود؛ خندان، 

گریان، خسـته و آرام؛ انگار همه این ها را با هم داشـت.
قمقمه اش را برد به یکی شـان آب داد. گفت: »مسـلمان 

هوای اسـیر را هم دارد.«
کـه ترکـش خمپـاره  قمقمـه به دسـت رفـت سـراغ بعـدی 

سـرش را پرانـد. 

شهدایحجاب


پـس از آن کـه زمزمـه شـوم نقشـه ننگیـن رضاخانی جهت به تـاراج دادن ارزش های دینی در قالب کشـف 
گرفـت. در ایـن میـان یکـی از علمـای مشـهد  کشـور را فـرا  حجـاب بـه مـردم رسـید، اعتراضـات سراسـری، 
کـره کنـد ولـی  )آیـت اهلل قمـی( در شـورای مجتهـدان شـهر، بـه عنـوان نماینـده معرفـی شـد تـا بـا رضاخـان مذا

بـه محـض رسـیدن بـه تهـران، بـه دسـتور رضاخـان بازداشـت و در ری ممنوع المالقـات 
گاه سـازی مردم اسـتفاده می کردند. در مشـهد  گردیـد. روحانیـان از منبـر و مسـجد برای آ

نیز شـیخ طبسـی و نیشـابوری دسـتگیر شـدند. مردم که در مسجد گوهرشاد مشهد 
بـه ایـن امـر اعتـراض داشـتند، بـا سـخنرانی وعـاظ چـون آیـت اهلل بهلـول، شـوری 
چنـد برابـر یافتنـد. حملـه اول مأمـوران در روز جمعـه با مقاومت مردمی و شـهادت 

چنـد تـن از آنـان مواجـه شـد امـا در ادامـه اعتراضـات، در روز شـنبه 21 تیرمـاه 
یـادی خـود را بـا بیـل، داس و ... بـه مسـجد رسـانده  1314، درحالی کـه مـردم ز

بودند، شـعارهای ضد سـلطنت و ضد حجاب زدایی داده شـد و مسـجد، 
یکپارچـه سـرود مقاومـت سـر  داد. قوای دولتی که مقاومت مـردم را دیدند 

بـه دسـتور رضاخـان به طـور گسـترده و با همـه امکانات به اجتمـاع آنان 
کشـتاری خونیـن و وحشـیانه بیـن 2 تـا 5 هـزار نفـر را  یـورش بـرده و در 

کشـتند و این گونـه قیـام خونیـن مسـجد گوهرشـاد جاودانـه شـد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته چهارم تیر  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. 

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

توضیح املسائل امام، مسئله 1731

احکام
واجب یا حرام؟ مسئله این است!

معلوم نیست فردا ماه رمضان است و روزه واجب و یا عید فطر است و روزه حرام!
كم شرع حكم  گر حا بین علما در تشخیص اول ماه اختالف است. در این مواقع ا

كند كه اول ماه است، كسى هم كه تقلید او را نمى كند، باید به حكم او عمل 
كم اشتباه مى كند.  كند مگر آن كه یقین داشته باشد، حا

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

هفته 17  
1 3 9 4 سال 

هفته    17
1 3 9 4 سال 

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

کـه همیـن چنـد وقـت پیـش عده ای  هنـوز یادمـان نرفتـه 
جانـم  لبنـان،   نـه  غـزه  »نـه  فریـاد  و  یختنـد  ر خیابان هـا  بـه 
بـود؟  روزی  چـه  هسـت  یادتـان  دادنـد.  سـر  ایـران«  فـدای 
آب  رمضـان  مبـارک  مـاه  جمعـه  آخریـن  قـدس!  روز  بلـه، 
ایـران  بـا اسـالم، ادعـای فدایـی  بـرای مقابلـه  و  مى خوردنـد 
را  اسـالم«  تـن  »پـاره  مى خواسـتند  نكنـد  مى كردنـد.  بـودن 

بگیرنـد؟! را  ایـران«  تـن  »پـاره  و  بدهنـد 
گر امسـال داعش گستاخی  یک سـؤال؛ به فرض محال ا
کنـد، یـا همیـن آمریکایـی  کنـد و بـه مرزهـای ایـران حملـه 
وعده هـای  بـه  و  دارنـد  آن  وصـال  گـرو  در  دل  عـده ای  کـه 
بـه  بـه هـر دلیلـی هـوس حملـه  دروغینـش امیـد بسـته اند، 
حاضرنـد  ایـران«  »فداییـان  ایـن  از  کدام یـک  کنـد،  ایـران 
کتـاب »خدمـات  کننـد؟ نمی گوییـم  بیاینـد و جان فشـانی 
متقابـل اسـالم و ایـران« را بخواننـد ولـی بـد نیسـت یکّ بـار 
ببیننـد  تـا  كننـد  مـرور  را  مقـدس  دفـاع  شـهدای  شـخصیت  

مى دهنـد،  جـان  وطـن  بـرای  كـه  كسـانى 
بـرای اسـالم و قـرآن  قبلـش چگونـه خـود را 

كرده انـد. قربانـى 
ایـران اسـت؛  تـن  پـاره  حـاال بحـث سـر 
کـه همـه معتقـد بودیـم و هسـتیم  همانـی 
حـق مسـلم مان اسـت: انـرژی هسـته ای! 
اصلـش  در  بعضی هـا  کـه  بمانـد  البتـه 
یـا  جهالـت  سـر  از  و  می کننـد  تشـکیک 

کـه بـه جـای انـرژی هسـته ای،  از انـرژی  خیانـت می گوینـد 
 
ً
کنیـم؛ اما عموم جامعه ایـران كه قطعا خورشـیدی اسـتفاده 
متوسـط هوش و درایت شـان از متوسـط جهانى باالتر اسـت، 
ارزش هسـته ای را مى فهمنـد و حاضرنـد برای چرخیدن چرخ 
این هـا  بگذرنـد.  خـود  شـخصى  حقـوق  از  جامعـه،   حیـات 
مقـدم  خـط  در  همیشـه  بزنگاه هـا  در  كـه  همان هایی انـد 

هسـتند. و  بوده انـد 
نـه  غـزه  »نـه  اقلیـِت  صـدای  کـه  این جاسـت  مسـئله 
در  بلندگوهـا  انـگار  اصـاًل  اسـت.  بلنـد  خیلـی  لبنـان« 
گـروه اسـت و طـوری فریـاد می زننـد و بـه جـای  اختیـار ایـن 
همـه  را  آن هـا  سـاده انگاران،  تـا  می دهنـد  نظـر  پابرهنـگان 
کـه  جامعـه می بیننـد. ایـن قشـر مرفـه آن قـدر نالـه می کننـد 
حتـى مسـئوالن هـم تحـت تأثیـر قـرار مى  گیرنـد و بـه پشـتوانه 
آن هـا »چـرخ زندگـى« را بهانـه مى كننـد تا »چرخ هسـته ای« را 

كننـد. بلكـه تعطیـل  و  تعلیـق 
آری ایـن بـازی سـر دراز دارد. همـه مصیبـت وقتـى شـروع 
یه  كـه »پـاره تـن اسـالم« زیـر سـؤال رفـت. مـا حتـی سـور شـد 
دل  برایشـان  خیلـی  کـه  هـم  را  بحریـن  و  لبنـان  و  عـراق  و 
دوم  اولویـت  در  قائلیـم،  ارزش  برایشـان  و  می سـوزانیم 
می بینیـم و اصـل و اسـاس را فلسـطین و قـدس می دانیـم. 
قـدس  و  فلسـطین  بـرای  پافشـاری  گـر  ا كـه  معتقدیـم  مـا 
و  عـراق  كـه  نمى كـرد  جرئـت  دشـمن  بـود،  جـدی 
گـر پـای »پـاره  كنـد و ا سـوریه و لبنـان را تهدیـد 
تـن اسـالم«  خـوب ایسـتاده بودیـم،  »پـاره تـن 
و  بـود  دسـتان مان  در  اقتـدار  بـا  اآلن  ایـران« 

نمى شـد. معاملـه  كـره  مذا میـز  پـای 

نیایش

دعابرایمجردها
اللهم! اکس کل عریان! 

خدایا هر عریانی را بپوشان!

هن لباس لکم و انتم لباس لهن.

زنان و مردان لباس یک دیگرند.

خدایا! لباس تأهل را به جوان های ما بپوشان!

ما معتقدیم اگر پای 
»پاره تن اسالم«  خوب 

ایستاده بودیم،  »پاره تن 
ایران« اآلن با اقتدار در 

دستان مان بود و پای میز 
مذاکره معامله نمی شد.



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
نجات از جاهلیت

تمـام افـكار و عقایـد و رفتارهایـش جاهلـى اسـت. تـا 
كـه بـه زبـان »اهلل« را خالـق و آفریـدگان مى خوانـد  حـدی 
نمى كنـد. خیـال  قبـول  را  او  پـروردگاری  و  ربوبیـت  ولـى 
که  کرده و حاال اوسـت  می کنـد خـدای خالـق، او را رهـا 
بـه دل خـواه خـود زندگـی و آینـده اش را می سـازد. آری، 
كـه خـود را از وحـى و هدایـت  بـا ایـن نـگاه باطـل اسـت 

ربوبـی بی نیـاز مى بینـد.
آفریـدگار اسـت و هـم  کـه هـم  امـا خـدای مهربـان- 
کریمـان- ایـن انسـان را رهـا  کریم تریـِن  پـروردگار و هـم 
نکـرده و بـرای رشـد و نجاتـش از منجـالب ایـن تفکـران 
همـگان  از  كـه  دلیـل  ایـن  بـه  او-  دارد.  برنامـه ای  پـوچ،  
جـان  بـر  وحـى  قلـم  بـا  را  هدایـت  كالم  اسـت،  كریم تـر 
بهتریـن مخلوقـش مى نویسـد تـا او نیـز ایـن تعلیـِم ربوبـی 
كـه  تعلیمـى  كنـد؛  و هدایتـش  كـرده  قرائـت  انسـان  بـر  را 

نمى دانسـت... را  آن  انسـان 
پـس پیامبـر بـه نمـاز می ایسـتد و از همـان ابتـدا آغـاز 
انسـان  آیـا  امـا  پـروردگار.  ایـن تعلیـم  قرائـت  بـه  می کنـد 
مى پذیـرد ایـن هدایـت نورانـى را؟ هرگـز! او طغیان مى كند 
و از این پذیرش، سر باز مى زند؛ چراكه پروردگارِی خالق 
را بـاور نكـرده و خـود را از تعلیـم او بی نیـاز مى بیند... ولی 
بازگشـت  کـه  او متأثـر مبـاش  از طغیـان  تـو  ای پیامبـر، 

همـگان به سـوی پـروردگار توسـت...
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مراسم اهدای جوایز
کـه می شـود، همـه بـه هـول و وال  آخـر هـر مسـابقه ای 
می افتنـد کـه بیشـتر بجنبنـد و آخریـن تـوان و َنَفس خود 
را می گذارنـد تـا الاقـل بازنـده میدان نباشـند. مـاه مبارک 
خـدا  خلـق  كـه  اسـت  مسـابقه ای  میـدان  مثـل  رمضـان 
بـرای كسـب رضایـت خـدای خویـش از یكدیگـر سـبقت 
مى گیرنـد. پیامبـر اعظـم )صلی اهلل علیه وآلـه( هـم حتـی 
در آخـر ایـن مسـابقه بسـاط خوابیـدن را جمـع می کـرد و 

تالشـش را شـبانه روزی می کنـد1.
و  مى شـوند  برنـده  گروهـى  باالخـره  مسـابقه  ایـن  در 
گروهـى بازنـده. امـا باورتـان مى شـود حاال كه آخر مسـابقه 
رسـیده و وقـت گرفتـن اجـر اسـت، برخـى بـه  مسـخره بازی 
کشـید  زحمـت  آن همـه  بپردازنـد؟  بیهـوده  كارهـای  و 
پادشـاه عالـم  نـزد  اهـدای جوایـز،  مراسـم  در  این جـا  تـا 
کنـون غافـل شـده و بـه خوش گذرانـی  پـاداش بگیـرد و ا

می پـردازد.
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طلو�خ .2 الم�ج
رمضـان  مـاه  خداونـد  )علیه السـالم(:  حسـن  امـام 
سـبب  بـه  تـا  داد  قـرار  خـود  خلـق  مسـابقه  میـدان  را 
طاعـت او بـه سـوى خشـنودیش از یكدیگـر سـبقت 
گرفتنـد و كامیـاب شـدند  گیرنـد. پـس گروهـى پیشـى 
بسـیار  شـدند.  كام  نـا و  ماندنـد  عقـب  گروهـى  و 
كـه  ى  كـه در ایـن روز كسـى  بسـیار تعّجـب اسـت از 
یـان  نیكـوكاران پـاداش داده مى شـوند و هـرزه كاران ز
ى اسـت. مى برنـد )عیـد فطـر(، در حـال خنـده و بـاز

______________
1. میزان الحکمه حدیث 13626

2. تحف العقول، ص 1۷۰٫

اهل یبت؟مهع؟

علتنوشیدنجامزهر
کرد، به خاطر این فشارها نبود.  که امام قبول  »قطع نامه را هم 

تی بود  قبول قطع نامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکال
او  ِى  رو مقابِل  کشوْر  اقتصادی  اموِر  روِز  آن  مسئوالن  که 

کشور نمیِکشد و نمی تواند  که  گذاشتند و نشان دادند 
مجبور  امام  دهد.  ادامه  هزینه،  بااین همه  را  جنگ 
شد و قطع نامه را پذیرفت. پذیرش قطع نامه، به خاطر 
ترس نبود؛ به خاطر هجوم دشمن نبود؛ به خاطر تهدید 

امریکا ممکن است  که  نبود  این  به خاطر  نبود؛  امریکا 
کند. چون امریکا، قبل از آن هم  در امر جنگ دخالت 
دنیا  همه  گر  ا وانگهی؛  میکرد.  دخالت  جنگ  امر  در 
علیه  رضوان اهلل  امام  میکردند،  دخالت  جنگ  امر  در 
که رو برگرداند. برنمی گشت! آن، یک مسئله  کسی نبود 

داخلی بود؛ مسئله دیگری بود.«

تجدیدنظر
نمی دانـم  نمی دهـد!  کـم  هـم  بردنـی  ولـی  نمی دهـد  خوردنـی  صاحب خانـه  اسـت  درسـت 
کار خـودش حیـران مانـده؟! مـاه مبـارک تمـام شـد و مـن...  چـرا دلـم در 
»امـام )ره( فرمـود: مبـادا در مـاه مبـارک رمضـان از شـما غیبتـى، تهمتـى 
کـه در ایـن مـاه مبـارک  گناهـى سـر بزنـد.« یادمـان نـرود  و خالصـه 
گـر گناهی،  کـرده بودند. ا دسـت و پـای شـیطان را غـل و زنجیـر 
یـا چیـزی باشـد، از خودمـان اسـت. نکنـد عـادت  مشـکلی 

کارهـا؟ کرده ایـم بـه ایـن 
كـردار  گـر بـا پایـان یافتـن مـاه مبـارک رمضـان در اعمـال و  »ا
شـما هیچگونـه تغییـری پدیـد نیامـد و راه و روش شـما بـا قبـل 
شـما  از  كـه  روزه ای  مى شـود،  معلـوم  نكـرد  فرقـى  صیـام  مـاه  از 
صـرف  نـه  اسـت  گنـاه  روزه  روزه؛  اسـت!«  نشـده  محقـق  خواسـته اند 

خـوردن!
ـى  َك ِعبـادی َعّنِ

َ
ل
َ
هنـوز صاحب خانـه منتظـر صـدای ماسـت... »َو ِإذا َسـأ

گـر بندگانـم از تـو دربـاره مـن پرسـیدند بگـو مـن همیـن  ـى َقریـٌب« یعنـی ا ِإّنِ
َ
ف

نزدیکی هـا هسـتم.
عالـی  کارهـا  در  تجدیدنظـر  بـرای  رمضـان 
اسـت. زود نیسـت ولـی هیـچ موقـع هـم دیـر 
صاحب خانـه  آخـری  دقیقـه  نیسـت! 
بیشـتر  مطمئنـًا  و  می سـوزد  بیشـتر  دلـش 
)ع(  حسـین  خـدای  نـه  می گیـرد.  تحویـل 
گنـاه حـر. گناهـان مـا بزرگ تـر از  کـرده و نـه  تغییـری 

راه تو را می خواند...

رازحضورقلب
در  را  قلـب  حضـور  می توانیـم  چگونـه  نمـاز  هنـگام  در  شـد:  ال  سـؤ  بهجـت  اهلل  آیـت  از   

یـم؟  بیاور وجـود  بـه  خودمـان 
کـه در تمـام  فرمودنـد:  »یکـی از عوامـل حضـور قلـب ایـن اسـت 
و  سـامعه   ، )باصـره  حـواّس  بایـد  سـاعت  چهـار  و  بیسـت 
حضـور  تحصیـل  بـراى  زیـرا  ؛  کنیـم  کنتـرل  را  خـود   )...
طـول  در  بایـد  کـرد،  فراهـم  را  مقدماتـی  بایـد  قلـب 
گـوش ، چشـم و همچنیـن سـایر اعضـا و  روز 
و  کنیـم.  کنتـرل  را  جـوارح خـود 
عوامـل  از  یکـی  ایـن 
حضـور  تحصیـل 

می باشـد.« قلـب 

در قاب صتویر

امام خامنه ای|1375/3/14 
25 تیر سال روز جلسه ای است که مسئوالن کشور برای پایان جنگ،
 تصممی به پذیرش قطع نامه )جام زهر( گرفتند.

یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• طرح  های مناسبتی این هفته ) طرح ها با 

کیفیت چاپ و به صورت رنگی در تارنمای 
masjednama.ir موجود است(:

•  عید فطر در راه است...

کس را بخاطر  •  روز عفاف و حجاب: هیچ 
محافظت از جواهراتش سرزنش نمیکنند. ..

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته ی هفتگی تابلو اعالنات
• بسته ی هفتگی رسانه ای
• هفته نامه سنگرمحله
•  و...


