
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 27| هفته پنجم اردیبهشت  1394 | 

سؤالی از حضرت حافظ!

در این شماره می خوانید:

دنیاپرسِت بی رحم

ما هم مثل رسول خدا

تازه اول کاره

شعبان ماه دعا و روزه است

یادیاران

ایام

کاره تازه اول    
کـه خونـه ات تهرونـه، پاشـو یـه سـر بـزن خونـه، برگـرد.« گفت: »ایشـاال  گفتـم: »تـو 

آمدنـد  زن وبچـه اش  کـه  نرفـت  آن قـدر  پس فـردا.  می شـد  فـرداش  فـردا.« 
پـادگان. جلـوی 

یـه بـار تـوی اویـن بـه ش خبـر دادنـد مـادرت دم در منتظرتـه. تـا آمـده 
کـه خـون بـه جگـر ماهـا  گفـت: »چنـد سـال آزگاره  بـود دم در، مـادرش 

کـرده ای؟ تـو زن وبچـه نـداری؟ خواهـر و مـادر نـداری؟« جـواب داد: »مـن 
کـرد تـوی صـورت محمد و گفـت: »اون  نوکـر شـماها هسـتم.« نـگاه 
از زنـدون رفتنـت؛ اون هـم از خـارج رفتنـت؛ اون از اعالمیه هـا و 

هـم  ایـن  می لرزانـدی؛  را  تن مـان  خانـه،  مـی آوردی  کـه  تفنگ هایـی 
کـه ماه به مـاه تـوی خونـه پیـدات نمی شـه!« دسـت  از ایـن بعـد انقالبـت 

رسـیده ایم  خورده ایـم،  خـون دل  کلـی  حـاال  »تـا  گفـت:  بوسـید.  را  مـادرش 
کنیـم همـه چـی از بیـن بـره؟« کاره. ول  این جـا. تـازه اول 

قرارداد استعماری سایكس–پیكو؛ یک فتنه بنیادین
کمیـت عثمانـی و تضعیـف مسـلمانان  کـردن قـدرت حا کـم  اسـتعمارگران از دیربـاز در صـدد تجزیـه و 
بودنـد. شکسـت عثمانـی در جنـگ بین الملـل اول، زمینـه را برای تأمین خواسـته های شـوم اسـتعمارگران 
بـا نام هـای ِسـرمارك سـایکس و فرانسـوا  فراهـم آورد و دولت هـای انگلسـتان و فرانسـه، نماینـدگان خـود 
کـه جـزو قلمـرو  کشـورهای عربـی را  کردنـد. پیمـان اسـتعماری سـایکس-پیکو،  کار  پیکـو را مأمـور ایـن 
عثمانـی بودنـد، بـه کنتـرل بیگانـگان درآورد. به این ترتیـب، کویت، عراق، اردن و فلسـطین، تحت کنترل 
یه و لبنـان زیـر سـلطه فرانسـه درآمدنـد. هم چنیـن بخش هـای شـمالی عـراق و شـرق ترکیـه  انگلیـس و سـور
گذار شـد. فرانسـه و انگلیس در پی تقسـیمات  در محـدوده ای بـه وسـعت 50 هـزار مایـل مربـع بـه روسـیه وا

پیمـان سـایکس-پیکو بـا یك دیگـر توافـق كردنـد تا متصرفـات خاورمیانـه ای خویش را به 
امیرنشـین های متعـدد تبدیـل نماینـد و در هـر امیرنشـین، احساسـات 

عثمانـی  دولـت  علیـه  را  مذهبـی  و  زبانـی  نـژادی،  قومـی، 
برانگیزنـد تـا راه شکسـت نهایـی عثمانـی و تضعیـف جهـان 

گردد. یکی از نتایج سـیاه این قرارداد،  اسـالم از درون هموارتر 
در  اسـرائیل  نژادپرسـت  کشـور  تشـکیل  جهـت  زمینه سـازی 

از  بعـد  دهـه  سـه  حـدود  در  کـه  بـود  اشـغالی  فلسـطین 
امضـای ایـن قـرارداد، عملـی شـد.

                              تربیت با تلویزیون؟!
من دیگر ما- جلد پنجم: نقش تلویزیون در تربیت فرزند

کتاب: جامعه الزهرا قم، قطع رقعی، 376 صفحه، 10000 تومان. کتاب: حجت االسالم محسن عباسی ولدی. ناشر  گردآورنده 
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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 

16 مه- امضای قرارداد استعماری سایکس-پیکو )1916 م(

صیص فقه و احکام  منبع: رسانه تخ

باورهای غلط درباره غسل جنابتاحکام   
عده ای در مورد غسل جنابت باورهای غلطی دارند:

گـر در حیـن غسـل دسـت بـه بـدن نکشـند، غسل شـان صحیـح نیسـت. 2- بایـد روبه قبلـه غسـل کرد.  1- ا
 پی درپی باشـد.  5- عوض کردن تمام 

ً
3- باید بدن، قبل از غسـل خشـک باشـد. 4- باید کارهای غسـل فورا

گـر در روز مـاه رمضان محتلم شـوند، روزه آن ها باطل اسـت. گـر نجـس نشـده باشـد.  6- ا لباس هایـش حتـی ا

درحالی كه تمام این ها باورهای غلطی است.
خرید اینترنتی: S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 09  
1 3 9 4 سال 

هفته    09
1 3 9 4 سال 

ولـی  گفته انـد  لسـان الغیب  را  حافـظ  چـرا  نمی دانیـم  و  بی سـوادیم  كـه  مـا 
بزرگ ترهایمان- که البته آن ها هم در نظر بعضی بی سوادند- گفته اند که زبان 
حضـرت حافـظ از غیـب بـاز شـده بـود و ازایـن رو، 50 سـال از وفاتـش او را بـه این 

صفـت خوانده انـد. البتـه خـود حافـظ اشـاره ای بـه ایـن حکمـت می کنـد:
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

همه مسـئله سـر همین غیب اسـت وگرنه ظاهِر دنیا را كه 
همـه می بینند. مثل این که بـرای دوری از تصادف رانندگی 
کمربنـد ایمنـی ببندنـد ولـی بـرای دوری از  همـه حاضرنـد 
عـذاب جهنـم، حاضـر نیسـتند گنـاه نکننـد! و ایـن همـان 
تفـاوت مؤمـن بـا كافـر و منافـق اسـت. شـاید بـرای همیـن هم 
اولیـن صفـت مؤمنـان در قـرآن »ایمـان بـه غیـب« بیـان شـده 

اسـت. )بقـره،3(
از  فرهنـگ؟  یـا  اسـت  مهم تـر  اقتصـاد  بگوییـد  حـاال 
شعارها كه بگذریم، اكثر مردم دنیا می گویند اقتصاد. البته 
بعضی هـا بـا توجیهـات سـاختگیِ  بـه ظاهـر علمـی ایـن 
حـرف را می زننـد، مثـل مارکسیسـت ها؛ و بعضـی دیگـر 
بـدون توجیـه. درحالی کـه هیـچ اسـتدالل واقعـی پشـت 
قضیـه نیسـت بلکه مسـئله سـر همیـن ظاهربینی اسـت. 
یعنـی چـون طـرف گرسـنگی و تشـنگی را بـا حـواس مـادی 

می بینـد، امـا عـزت و شـرف و آزادگـی را نمی بینـد، می گویـد گرسـنگی از شـرافت 
مهم تـر اسـت! و ایـن همان تشـخیص غلط اسـت كـه اقتصاد را مهم تـر از فرهنگ 

می دانـد.
برگردیـم بـه حضرت حافظ. از جناب ایشـان می پرسـیم کـه اگر كوته نظرانی 
بـه ظاهـر حكـم كردنـد و مثـًا حاضـر شـدند بـه خاطـر اقتصـاد، فرهنـگ را قربانـی 
كنند؛ یا حتی بدتر، حاضر شـدند عزت و شـرف را كه روح فرهنِگ 
ایمانـی ماسـت بـه معاملـه بگذارنـد و در مقابـل، پـول و دالر و 
تجـارت آزاد را پـس بگیرنـد، چـه پاسـخی بایـد دریافـت كنند؟
ممکـن اسـت حافـظ- علیه الرحمه- بپرسـد که چـرا این 
سـؤال را از او می پرسـیم. اما او که لسـان الغیب است، خوب 
کـه جنـگ فرهنگـِی دشـمن را نمی بیننـد و از  می دانـد آن هـا 
تـرس جنـگ اقتصـادی و نظامـی حاضرند هـر کاری بکنند، 

بـرای ایـن کار از ادبیـات او اسـتفاده می کننـد کـه فرمود:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا
اینک همه سراپا گوش هستیم تا 
جواب خود حافظ را بشنویم. چراکه 
خودش  حافظ  گفته اند،  بزرگ ترهایمان 

خودش را تفسیر می کند:

                    نیایش

شعبان ماه دعا و روزه است
شعبان،  است؛  نماز  ماه  بیشتر  رجب، 

بیشتر ماه دعا و روزه است...
)رضوان اهلل علیه(  امام  از  وقتی  یک  من 
وجود  که  مأثوری  دعاهای  این  در  پرسیدم 
کدام دعا را بیشتر از همه خوش تان  دارد، شما 

ید. می آید و دوست دار
فرمودند: دعای کمیل و مناجات شعبانیه.
اتفاقًا هر دو دعا هم مال ماه شعبان است؛ 
دعای کمیل که می دانید اصاًل ورود اصلی اش 
مناجات  است،  شعبان  نیمه   شب  مال 
به  متعلق  شده،  نقل  ائمه  از  که  هم  شعبانیه 
هم  به  دعا  دو  این  لحن  است.  شعبان  ماه 

نزدیک است؛ هر دو عاشقانه است.
در مناجات شعبانیه:

ک«؛ ی اح�بّ
ار اعلم�ت اهلها ا�نّ ی ال�نّ �ن ل�ت »و ا�ن اد�ن

كـه مـن را ببـری، فریـاد می كشـم تـو را  جهنـم هـم 
دارم. دوسـت 

کمیل: و در دعای 

�ن اهلها  �ی ک �ب �ن ال�ی �بّ ا لا�ن اط�ت ی �ن �ن رک�ت »لا�ن �ت

ک صرا�ن  �نّ ال�ی �ن و لاصرحن �ب الامل�ی �ی �ب �ن

«؛ د�ی�ن
ا�ت کاء ال�ن �نّ �ب ک�ی �ن و لا�ب �ی صرحن المس�ت

گـر بـه مـن در جهنـم اجـازه بدهی و نطق را از من   ا
نگیـری، فریـاد می كشـم؛ فریـاِد امیـدواران، فریـاِد 

دل دادگان و فریـاِد دل باختـگان را. 
)امام خامنه ای- 1383/7/13(

نرم  دل مان  تا  بدانیم  را  فرصت ها  این  قدر 
شود و اوج بگیریم.

http://bookroom.ir/book/17586

یاررهمبان



درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
دنیاپرسِت بی رحم

پـول پـول پـول! همـه وجـودش را فکـر و خیـال پـول 
و  کـردن  جمـع  شـده  کارش  کـه  آن قـدر  اسـت؛  گرفتـه 
شـمردن پـول. اصـاًل همـه دنیـا و آخرت را پـول می بیند. 
بـرای همیـن، وقتـی بـه دیگـران می رسـد، شـروع می کنـد 
کـه یـا عیب هـا را پشـت  گرفتـن  بـه عیب جویـی و ایـراد 
هـم  گـر  ا یـا  بکنـد،  را  غیبت شـان  و  بگویـد  سرشـان 
تـا  می گویـد  بقیـه  مقابـل  در  می گویـد،  خودشـان  پیـش 
یشـان را ببـرد. به هرحـال ایـن  مسخره شـان بکنـد و آبرو
دل  شکسـتن  جـز  کاری  پول پرسـت،  گـرای  دنیا آدِم 

نـدارد. مـردم 
كـور خوانـده  اسـت و بدجـوری بـه بیراهـه زده اسـت.  امـا 
نمی رسـاند،  بهشـت  بـه  را  او  نه تنهـا  پول هـا  ایـن  چراكـه 
بلكـه رفتارهایـش موجـب می شـود در آتـش جهنـم بیفتـد؛ 
آتـش شـكننده ای كـه خـدا آن را برافروخته تـا جان های این 
نامـردِم بی رحـم را بسـوزاند و اجـازه فـرار بـه آن هـا ندهـد...
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كـه  واى بـر هـر عیب–جـوى غیبت–كننـده–ای »1« 
اسـت  شـمرده  پی درپـی  را  آن  و  آورده  فراهـم  مالـی 
جاودانـه–اش  ثروتـش  كـه  می–پنـدارد  چـون   »2«
كـه او بـه واسـطه  سـاخته اسـت. »3« چنیـن نیسـت 
فـرا  او  مـرگ   

ً
حتمـا بلكـه  شـود،  جاویـدان  ثـروت، 

 در آن آتـش شـكننده افكنـده 
ً
خواهـد رسـید و قطعـا

كـرده اسـت  گاه  خواهـد شـد »4« و چـه چیـزى تـو را آ
كـه آن آتـش شـكننده چیسـت؟»5« آتـِش برافروختـه 
جـان  و  می شـود  چیـره  دل هـا  بـر  كـه   »6« خداسـت 
آدمیـان را می سـوزاند. »7« آن آتـش بـر آنـان دربسـته 
آن نخواهنـد داشـت.  از  راه خاصـی  و  بـود  خواهـد 
سـتون هایی  در  آنـان  كـه  اسـت  حالـی  در  ایـن   »8«

كشـیده شـده–اند. »9« بنـد  بـه  دراز  بسـیار 

نیم خورده بهشتی
خوبی هـای علـم پزشـکی امـروز بـه جای خـودش، اما 
بایـد قبـول کـرد کـه بعضـی دسـتورالعمل ها، نعمت های 
بزرگـی را از مـا گرفتـه اسـت؛ هـم نعمت هـای مـادی و هم 
معنـوی. مثـاًل ما امروز عـادت کرده ایم در ظرف خود غذا 
یـم و بـه باقی مانـده غـذای دیگـران نزدیـک نشـویم!  بخور
از  کرده ایـم؛  همـه کاری  هـم  عجیـب  عـادِت  ایـن  بـرای 
از ظـرف  اسـتفاده  تـا  گرفتـه  دسـتورالعمل های پزشـکی 
و  اسـراف  این جـوری  این کـه  عالوه بـر  یک بارمصـرف. 
مصرف گرایـی دوچنـدان می شـود، بهداشـت واقعـی هم 

رعایـت نمی شـود:

ه السلام(: امام �اد�ت )عل�ی
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ْ
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 �ن

در نیم خورده  مؤمن، شـفاء از هفتاد درد اسـت. )ثواب 
األعمال، ص: 151(

كـه  اسـت  آن  معنـوی  فایـده  مهم تـر  این هـا  همـه  از 
كرده ایـم: محـروم  آن  از  را  خـود 

ِه  �ی حنِ
ؤَ

ِر ا
ِر�بَ ِم�نْ ُس�ؤْ

ه السلام(: َم�نْ �شَ ا )عل�ی امام ر�ن
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ُ
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ُم�ؤْ
ْ
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خداوند كسـی را كه نیم خورده برادر مؤمنش را بنوشـد- 
را  تواضـع خـودش  كار می خواهـد  ایـن  بـا  درحالی كـه 

نسـبت بـه او نشـان دهـد- وارد بهشـت می كنـد.
 )وسائل الشیعة، ج 12، ص: 120(

حـاال ببینیـد که با چه بهانه هایی خـود را از این نعمت 
محـروم کرده ایم...

اهل یبت؟مهع؟
ما هم مثل رسول خدا

کنید... از این فرصت ها استفاده 
کان  ـذی 

ّ
کـه در مفاتیـح مقـرر اسـت: »ال در همیـن صلواتـی 

رسـول اهلل...«؛ پیغمبـر تـا دم مـرگ، تـا آخـر عمـر، مـاه شـعبان 
را بـزرگ می داشـت و در مقابـل مـاه شـعبان خضـوع می کـرد و 

عـادت داده بـود خـودش را بـه صیـام و قیـام در مـاه شـعبان.
علـی  فاعّنـا  هـم 

ّ
»الل کـه:  هسـت  صلـوات  ایـن  دنبالـه   در 

كـه  کـه مـا را هـم موفـق بـدار  االسـتنان بسـّنته فیـه«؛ از خـدا می خواهـد 
كنیـم. ایـن مـاه شـعبان -  همـان سـنت پیغمبـر را در مـاه شـعبان رعایـت 

حتمـًا می دانیـد دیگـر - داالن و دهلیـز مـاه رمضـان اسـت. مـاه رمضـان 
تـاالر ضیافـت الهـی اسـت... بـرای این کـه ایـن آمادگـی در مـن و شـما 

پیـدا شـود، ایـن مـاه رجـب و شـعبان را قـرار داده انـد...
کنیـم.  بایـد بـا اینهـا مأنـوس بشـویم و قـدری دل مـان را نـرم 

بـه وسـیله ای  اوقـات  گاهـی  ایـن دل چیـز عجیبـی اسـت؛ 
معنویـت  اوج  و  آسـمان ها  اوج  بـه  را  انسـان  کـه 

هـم  گاهـی  می شـود؛  تبدیـل  می بـرد، 
. به عکـس

امام خامنه ای| 1383/7/13

آن روی سکه
آدم اسـت دیگـر، نـه فرشـته اسـت و نـه حیـوان؛ ولـی می تواند هم از فرشـته باالتـر رود که »قاب 

قوسـین او ادنـی« یـا این کـه در درندگـی از حیوانـات هـم سـبقت گیرد آن طورکه »بـل هم اضل«.
کـه دندان هایـش تیـز باشـد و جثـه اش  حیـوان بـودن حیـوان بـه رفتـارش اسـت. الزامـًا هـر چیـز 
گـر خاصیت درندگی خود را از دسـت  کـه گـرگ نیسـت! همیـن موجود ا بـه ایـن انـدازه باشـد و... 
گـر همین خاصیـت درندگـی گرگ را  گـرگ بـه او نـگاه نمی کنیـد. امـا ا دهـد، شـما دیگـر بـه چشـم 

گربـه پیـدا کنـد، می گوییـد عجـب! چقـدر گرگ شـده! یـک 
کـه هنگام حمله تـا می تواند دام هـا را زخمی می کند  گـرگ ایـن اسـت  یکـی از خاصیت هـای 

و مـی درد؛ همـان خاصیتـی کـه آل سـعود و آمریـکا در یمـن پیدا کرده انـد »بل هم اضل!«
یم. بعضی ها در  زشـتی و زیبایـی خودمـان را خودمـان بـا کارهایمان می سـاز

کـور محشـور می شـوند، از علت کوری خود می پرسـند: آن دنیـا 
 َسبیًا«

ُ
َضّل

َ
ْعمی   َو أ

َ
ِخَرِة أ

ْ
ُهَو ِفی ال

َ
ْعمی  ف

َ
كاَن فی  هِذِه أ »َو َمْن 

کور  کـور باشـد، در آخـرت هـم  کـه در دنیـا   کسـی 
و »اضـل سـبیال« خواهـد بود.

اهل درنگ؛ 
آن روی سكه را ببینید!

   هرچه تو را از من می گیرد بگیر
یکی از افرادی که در دفتر آیت اهلل بهجت بودند نقل کردند:

گریه ی آقا خیلی بلند شده بود.  یک شب صدای 
خیلی کنجکاو شدیم، ایشان فقط خدا را صدا می زدند.

ما هم مانده بودیم که چه چیزی از خدا می خواهند.
تـازه ایشـان را بـه عنـوان  کـه  ایـن جریـان در همـان زمانـی بـود 

بودنـد. کـرده  معرفـی  تقلیـد  مرجـع 
حضرت آقا بعد از گریه های طوالنی خطاب به حضرت حق عرض

می کنند:
 نکند این چیزهایی که االن به من رسیده مرا از تو دور کند؟

گر این چیزها می خواهد سبب دوری من از تو ا
 شود، این ها را از من بگیر.

در قاب صتویر

امام خامنه ای|1372/2/21 یه های یک مریب واگو

ک  تصاویر برنامه های مسـجد خودتون رو بوسـیله این رایانامه با دیگر دوسـتان مسـجدی به اشترا
sangaremahalle@chmail.ir             : بذارید

•  این هفته مهمان تصاویر جشن تولد بچه های مسجد حضرت امام خمینی)ره( شهرستان خوی-
آذربایجان غربی هستیم. با شعار "بچه های مسجد ستاره های روی زمین هستند"

دستیار بچه های فعال مسجدی
• بسته های هفتگی تابلو اعالنات
• طرح های متنوع بنر و پالت
• بسته های مناسبتی
• پرده نگار و...

گـودرزی،  عبـاس  کاریکاتورهـای  مهمـان  بخـش   ایـن  در 
کاریکاتور این هفته  هنرمند ارزشی و انقالبی هستیم.موضوع 

گـور اسـت: گهـواره تـا  کتابخوانـی از 

منبع:کتاب صاحبدالن  جلد 1 ) پرده نشین (


