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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 36| هفته پنجم تیر  1394 | 

دراینشمارهمیخوانید:

اسالم،جمهوریخواهواقعی!

عید،عودمجداسالماست

قرائتیبا»عین«

اولبودنهمیشهخوبنیست!

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 

نظرات منتشر شده در سایت:

حسین _______________________________________
با سالم

سرمقاله این هفته جالب بود
از این به بعد باید بگیم راه قدس از فردو می گذرد.

رسـول  _______________________________________
ک ما سـنگر محله رو چاپ میکنیم  چهار هفته هس 

هـر بـار هم پنجا تـا واقعا ممنونم

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

قرائتیبا»عین«
روزى شهید رجائى به من گفت: آقاى قرائتى! نام شما با همزه است یا با عین؟

گفتم: خوب معلوم است با همزه و از قرائت گرفته شده است.
آقاى رجائى گفت: قرائتى با عین هم داریم.

مـن در فکـر بـودم کـه قرائتـى بـا عیـن بـه چـه معناسـت، ایشـان گفتنـد: از 
کوبندگـى. قارعـه مى آیـد، یعنـى 

بعـد گفـت: در فـرازى از دعـا، هـم قرائتى با عیـن آمده هم 
رجائى.

گفتم: کدام جمله؟
گفـت: »الهـى َقَرعـُت بـاب رحمتـک بیـد رجائـى« 

کوبیـدم. خدایـا! َدِر رحمـت تـو را بـا دسـت امیـدم 
م، چقدر با قرآن و 

ّ
پیش خود گفتم: آفرین بر این معل

دعا مأنوس است! 

قیاممردمی30تیر
کـه درسـت شـناخته نشـده. هرچنـد او  محمـد مصـدق از چهره هـای درس آمـوز تاریـخ معاصـر اسـت 
صاحـب یـک حکومـت مردمـى بـود و او را بـه آزادی خواهـى و ملى گرایی مى شناسـند؛ او مجلس نمایندگان 
را منحـل کـرد، خـودش قانـون مى نوشـت و اجـرا مى کـرد و خواهان اختیارات مطلق بود. او در پاسـخ واپسـین 
نامه خیرخواهانه آیت اهلل کاشـانى نوشـت: من مسـتظهر به پشـتیبانى مردم هسـتم. ولى چند روز بعد، مردم 
کـه دفعـات قبـل هـم ایـن روحانیت و مذهب بود که مـردم را به صحنه  او را در 28 مـرداد تنهـا گذاشـتند؛ چرا
آورده بـود؛ نـه مصدق گرایـی. یـک روز مصـدق از محمدرضـا شـاه جـوان، اختیـار وزارت جنـگ را خواسـت 
کم تـر از یـک روز همـه  و بـا مخالفـت شـاه، اسـتعفا داد و همـان روز قـوام هشتادسـاله جایگزیـن شـد. )در 
کشـاند تا قدرت دوباره به مصدق  کاشـانى مردم را به خیابان ها  تالش های چندسـاله بر باد رفت.( آیت اهلل 
برسـد. قیـام سراسـری 30 تیـر بـه خـون کشـیده شـد امـا مصـدق جدیـد بیشـتر بـه روحانیـت و عناصـر خـودی 

پشـت کـرد. مصـدق بـه آمریکایی هـا اعتمـاد کـرد و همان هـا بـا یـک کودتـا کلکـش را کندنـد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته پنجم 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
اول بودن همیشه خوب نیست!

اول.  صف  سر  آمده  شده،  که  هم  ثوابش  محض  اما  است  شکسته  نمازش 
که سمت چپ و راست اویند، بیش از یک قدم بزرگ فاصله  گر بین افرادی  ا
فرادی  هستند  متصل  امام  به  او  واسطه  به  که  کسانی  تمام  نماز  باشد، 

می شود. )توضیح المسائل امام، مسئله 1436(  
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 18  
1 3 9 4 سال 

هفته    18
1 3 9 4 سال 

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

گـر  کـه ا مـا ایرانی هـا دو ویژگـی خـوب داریـم 
بـا ویژگـی سـوم جمع نشـود، خراب می شـود. اول 

این که احساسـاتی هسـتیم. ایـن به خودی خود بد 
نیسـت، بلکـه یـک مزیـت اسـت. از قومیت های 
خشک و سرد خیلى بهتریم. شاید به خاطر این 
کـه خیلـى وقت هـا  احساسـاتى بودن مـان اسـت 
کـه از بقیـه برنمى آیـد. مثـل  کارهایـی مى کنیـم 
این کـه در مقابـل یـک تیـم فوتبـاِل خیلـى قـوی 
کل  کـه  )مثـاًل آرژانتیـن( طـوری دفـاع مى کنیـم 

دنیـا انگشـت به دهان مى مانـد.
ویژگـی دوم مـان هم این اسـت که به نخبگان 
و بـزرگان خـود اعتمـاد داریـم. ایـن هـم بـه خاطـر 
کاماًل  کـه فضـا را  صـاف و سـاده بودن مـان اسـت 
گر مسـئوالن مـا بگویند  صمیمـى مى کنـد؛ مثـاًل ا
ملى مـان  عـزت  کـه  نمى دهنـد  اجـازه  هیـچ گاه 

پامـال شـود، حرف شـان را مى پذیریـم.
امـا ویژگـی سـوم کـه باید بـر همـه ویژگی های 
گـر  ا اسـت.  عقالنیـت  باشـد،  مسـلط  دیگـر 
مفیـد  نه تنهـا  احساسـات  نباشـد،  عقالنیـت 

مثـل  می شـود.  هـم  مضـر  بلکـه  نیسـت، 
مدیریـت  و  حـرام  نـگاه  یـک  بـا  کـه  جوانانـى 
خـود  دل  و  دیـن  احساسـات،  درسـت  نکـردن 
غیـرت  معنـای  یـک  شـاید  اصـاًل  مى بازنـد!  را 
همیـن »احساسـاِت به عـالوه عقـل« باشـد. در 

مـورد اعتمـاد بـه نخبـگان هـم همین طور اسـت. برخى 
کـه بـا ظاهـر فریبنـده ادای نخبـگان  پخمـگان هسـتند 
اعتمـاد  بزرگان مـان  بـه  مـا  چـون  و  مى آورنـد  در  را 
یـم، اشـتباه مى کنیـم و حـرف ایـن پخمـگان را هـم  دار

یـم! مى پذیر
ایـن  از  بعضـی  هـم  هسـته ای  قضیـه ای  در  حـاال 
پخمـگاِن نخبه نمـا سـعی می کنند کـه از احساسـات مردم 
سوءاسـتفاده کنند و قضیه را به نفع خود به پایان برسـانند. 
کـه قبـل از اعـالم نتایـج،  مـردم را  نشـانه اش هـم ایـن اسـت 
بـه »جشـن هسـته ای« دعـوت می کننـد! آدم یـاد سـال 88 
کـه یـک پخمـه نخبه نمـا قبـل از پایـان رأی گیـری  مى افتـد 

گفـت: »مـن برنـده  شـده ام!« حماقـت تـا چـه انـدازه؟
کـرات چه  کنـون سـؤال مـا ایـن اسـت کـه در جریان مذا ا
چیـزی را جشـن می گیرنـد و اصـاًل چـرا بـه ایـن جشـن خـود 
می گوینـد جشـن هسـته ای؟ آیـا رشـدی در رونـد هسـته ای 
رشـد  رونـد  مصالحـى  بـرای  فقـط  یـا  گرفـت  صـورت  مـا 
جشـن  مى خواهنـد  هـم  گـر  ا پـس  شـد؟  کنـد  هسـته ای 
مهم تـر  و  نگذارنـد؛  هسـته ای  را  نامـش  لطفـًا  بگیرنـد، 
این کـه بیاییـد مواظب احساسـات و اعتمادکردن هایمان 
سوءاسـتفاده  آن  از  پخمـگان  کـرده  خدای نا کـه  باشـیم 

نکننـد.
مى گوییـم  خسته نباشـید  دولت مردان مـان  بـه  مـا 
کـه  نمى دهیـم  اجـازه  ولـى  هسـتیم  آن هـا  پشـتیبان  و 

کننـد. سوءاسـتفاده  آنـان  زحمـات  از  عـده ای 

نیایش
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بارخدایا، ما را به باران سیراب ساز!

بـرای  اسـت  سـجاد  حضـرت  دعـای  آغـاز 
خواسـتید  خشک سـالى.  در  بـاران  نـزول 
صحیفـه   19 دعـای  امـام  بـا  هم نـوا  مى توانیـد 

بخوانیـد. را  سـجادیه 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
نجات از جاهلیت )2(

کـه خـدا را در ظاهـر پذیرفتـه ولـى ربوبیـت و  انسـانى 
کـه ایـن  پـروردگاری او را قبـول نـدارد، نمى توانـد بپذیـرد 
رسـولش  بـر  را  چیـزی  و  باشـد  آمـوزگار  کریـم،  پـروردگار 
لـذا  شـود.  تضمیـن  او  سـعادت  آن  بـا  کـه  کنـد  وحـى 
کـه رسـول اهلل قرائـت مى کنـد، بی نیاز  خـود را از وحـى ای 

مى کنـد. طغیـان  و  مى بینـد 
قرائـت  را  آیاتـى  و  ایسـتاده  نمـاز  بـه  پیامبـر  اینـک 
در  مى خوانـد.  آمـوزگار  و  پـروردگار  را  خـدا  کـه  مى کنـد 
کـه ایـن نمـاز را  مقابـل نیـز انسـاِن طغیان گـری قـرار دارد 
مى بینـد و ایـن آیـات را مى شـنود، ولـى نمى تواند چنین 
کنـد. لـذا بـه سـوی پیامبـِر نمازگـزار  کالم حقـى را تحمـل 

هجـوم مـى آورد تـا او را از نمـاز بازبـدارد.
لحظـات  همیـن  در  وحـى  معجزه آسـای  کالم  امـا 
نمـاز  را در حـال  مـا  کـه پیامبـر  نـازل مى شـود: »آن کـس 
مگـر  اسـت!  عـذاب  مسـتحق  بی شـک  مى کنـد،  نهـى 

مى بینـد؟...« را  او  خـدا  کـه  نمى دانـد 
رسـول اهلل این آیات را مى خواند و به سـجده مى رود. 
مى ایسـتد،  حیـرت  و  بهـت  در  نیـز  طغیان گـر  انسـان 
کـه پـس از ایـن آیـات، دیگـر جرئـت نزدیـک شـدن  چرا
ترتیـب  و بدیـن  نـدارد؛  را  بـه پیامبـر  و آسـیب رسـاندن 
آب  بـر  نقـش  الهـى،  وحـى  بـا  مقابلـه  بـرای  او  تـالش 

مى شـود...
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سوره مبارکه علق، آیات 9 تا 19

اسالم، جمهوری خواه واقعی!
دختـر و پسـر دسـت در دسـت یک دیگـر از خیابـان 
یـاد به آن ها  گهـان ماشـینى بـا سـرعت ز رد مى شـدند. نا
دسـت  از  را  دسـتش  بی اختیـار  پسـرک  شـد.  نزدیـک 
کشـید. ماشـین بـه  کـرد و خـود را عقـب  دختـرک جـدا 
کـه عشـق چیز  آن هـا برخـورد نکـرد ولـى دختـرک فهمیـد 

نیسـت... ارزانـى 
***

اسـت.  بسـیار  دنیـا  در  دروغیـن  عشـق های  ایـن  از 
که داعیه »مردم، مردم«  کشورها  خیلى از این مسئوالن 
مصلحت سـنج  و  مردم شـان  عاشـق  را  خـود  و  دارنـد 
دروغیـن  عاشـق های  همیـن  از  مى داننـد،  کشورشـان 
کشـور مـا هـم  کـه در  کسـانى  هسـتند. شـاید خیلـى از 
کارهـای  »مـردم«  اسـم  بـه  و  مى دهنـد  شـعارها  ایـن  از 
باشـند!  همان هـا  از  جزئـى  مى کننـد،   را  خودشـان 
کـرد.  پـس بایـد بـه دنبـال معیـار بـود و خیلـى مواظبـت 
اشـتر  مالـک  بـه  نامـه  در  )علیه السـالم(  امیرالمؤمنیـن 
توصیـه ای بسـیار جـدی مى کننـد و او را بـه »مـردم داری 

مى کننـد: تشـویق  دینـى« 
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انبوهـی  و  دیـن  سـتون  )علیه السـالم(:  امیرالمومنیـن 
مسـلمانان و سـازوبرگ در برابـر دشـمنان، عامـه مـردم 
هسـتند، پـس بایـد توجـه تو به آنان بیشـتر و میل تو به 

ایشـان افزون تـر باشـد.
کاش همه مسئوالن با این نگاه به دنبال صالح  ای 
مـردم باشـند. راسـتى بـه نظـر شـما چـرا رهبـری ایـن نامه 

را همیشـه بـرای اعضـای هیئت دولـت مى خوانند؟

اهل یبت؟مهع؟

عید،عودمجداسالماست
را  مذهبى  و  اسالمى  اعیاد  تعالى  خداوند  است  امید 
مسلمین  که  است  عید  وقتى  فرماید.  مبارك  مسلمین  بر 
و  اسالم  مجد  و  کنند  پیدا  نجات  فعلى  گرفتاری هاى  از 

کند ]برگردد[. مسلمین عود 
که خداوند تعالى براى مسلمین عید  فطر، روزى است 
قرار داده تا با اجتماع خود در نماز و خطابه هاى مناسب 
و  اسالم  مقابل  در  را  خود  روش  و  راه  عصر،  هر  با 
گرچه  بیابند؛  آن  خون خوار  دشمنان  مقابل 
جماعت  و  جمعه  مضره،  تبلیغات  با  کنون  ا
خاصیت خود را از دست داده و براى مسلمین در وضع 
حاضر عیدى نمانده است. در هر قطرى از ممالك مسلمین 
با  که  فتنه هایی  برپا است؛  به دست عمال اجانب  فتنه ها 

اساس اسالم و استقالل ممالك مخالف است...
افزایش  خود  اجتماع  بر  و  بگیرید  عبرت  اوضاع  ...از 
کنید، و مکتب هاى  دهید و از مخالفت هاى بی اساس احتراز 
ید، و در راه حق و محو باطل  گذاشته، به مکتب مترقى اسالم رو آور کنار  بی اساس دیگران را 
کنید، و از جنایات و خیانات  دست به دست هم دهید، و مردم را از اهداف پاك اسالم باخبر 

ْوفیق«. ُه َوِلّىُ الّتَ
َ
کنید، »اّن ید؛ و از خداوند متعال استمداد  عمال اجانب پرده بردار

باتالقنگاهها
یـم  کـه بـرای چـه کسـى دار کنیـم  گاهـى برگردیـم و خودمـان را از بیـرون نـگاه  کـه  خـوب اسـت 
کارهـا و عهدهایمـان بـرای خدایمـان  کار مى کنیـم؟! بـرای نـگاه دیگـران؟! حیـف نیسـت ارزش 

یـم؟! را پاییـن آور
وال تشتروا بعهداهلل ثمنا قلیال انما هو عند اهلل هو خیر لکم )نحل/95(

سـنگینى  گردانش  شـا چهـره  بـر  کـه  ماتمـى  و  غـم  مى آمـد.  خانـه  از  کـه  بـود  گریـه  "صـدای 
یادی نمانده سـریع بر سـر بالینش  کـه دید زمـان ز کنـار رفـت. او هـم  مى کـرد. یک دفعـه جمعیـت 
کـرد آن پیرمـرد شـهادتین را نمى گفت! شـروع  نشسـت و شـروع بـه تلقیـن شـهادتین... امـا هـر چـه 
یـم؟! خیلى ظالم اسـت. فالنى  کـرد بـه صحبت هـای آخـرش: »ایـن چـه خدایی اسـت که ما دار

مـن و تـو هم مباحثـه ای بودیـم ولـى تـو مرجـع بزرگـى شـدی و مـن هیـچ!«"
کـه برسـد غـرق همیـن نگاه هـا مى شـود... آدم  کـه دنبـال نـگاه دیگـران باشـد، زمانـش  کسـى 
زرنـگ دنبـال سرچشـمه مى گـردد، فـرق بیـن چشـمه و باتـالق در همیـن اسـت؛ چشـمه جـاری 
گـر  ا خداسـت.  دسـت  بقیـه  دل  باتـالق؟!  ولـى  مى بخشـد  جریـان  را  زندگـى ات  و  تـو  و  اسـت 

کـه نگاهـت بـه خـدا باشـد، دل هـای دیگـران هـم دسـتت مى آیـد 
"من أخاف اهلل ُیخاف و من أطاع اهلل ُیطاع"

چراماهرکاریمیکنیم،کارماناصالحنمیشود؟!
کـه پـدر و مـادر از آنهـا راضـى بـوده  کسـانى   مـا بـه تجربـه دیـده ایـم 
ایـم  دیـده  همچنیـن  و  شـده  طـال  انـد  زده  هرچـه  بـه  دسـت   ، انـد 
کـه  کـه پـدر و مـادر از آنهـا ناراضـى بـوده انـد،  بـه هـر دری  کسـانى 
کارشـان درسـت نمیشـود. بعـد پیـش مـا مـى آینـد و مـى  میزننـد 
کارمـان اصـالح نمـى شـود؟«  پرسـند:» چـرا مـا هـرکاری میکنیـم ، 
آنهـا  از  مـادر  و  پـدر  کـه  اسـت  ایـن  خاطـر  بـه  کـه  ندارنـد  هـم  خبـر 
کـه پـدر و مـادر در زمـان حیـات از  ناراضـى بـوده انـد. امـکان دارد 
کـه  کـه مرده انـد ناراضى انـد  فرزندشـان راضـى باشـند، ولـى حـاال 
»ارواح  کـه  اسـت  آمـده  روایـت  در  نمى کننـد...   یادشـان  چـرا 
بـام خانه هـا مى آینـد  بـه پشـت  مؤمنیـن شـب های جمعـه 
سـگ هایتان  جلـوی  کـه  لقمـه ای  آن  مى گوینـد:  و 

کنیـد!« مـا  خیـر  یـد،  مى انداز

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 2، ص:64 و ج 3، ص: 171
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(:

•  27 تیرماه سالگرد اعالم پذیرش رسمی 
قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی 

جمهوری اسالمی ایران است.

•  یا ارحم الراحمین... می خواهم باران 
کنم رحمتت را با همه وجود احساس 

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


