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                                     پرسش و پاسخ پیرامون غدیر
»غدیرشناسی«

تألیف: محمد دشتی، ناشر: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین )ع(، 152 صفحه: چاپ 1391.
کتـاب را مرحـوم دشـتی، مترجـم مشـهور نهج البالغـه، نوشـته اسـت. او 110 پرسـش و پاسـخ را دربـاره غدیـر در 9 فصـل پیرامـون  ایـن 
غدیـر، حادثـه بـزرگ غدیـر، در آسـتانه غدیـر، والیـت و غدیـر، حـوادث پـس از غدیـر، غدیـر در آیـات و روایـات، غدیـر و خانـواده پیامبـر، 
گون رخـداد غدیر را  گـرد هـم آورده اسـت تـا بـا شـیوه ای سـاده، روان، علمـی و متقـن، ابعـاد گونا غدیـر و کودتـای سـقیفه و غدیـر و آزادی 

بـه جوانـان و پژوهش گـران معرفـی کنـد.
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یکی از نظرات منتشر شده در سایت:
محمدعلی ___________________________________

سالم علیکم
کـه در تهیـه ایـن مطالـب  ضمـن تقدیـر از عزیزانـی 
بسـیار زیبـا و سـهولت در امـر اطـالع رسـانی اقـدام 

نمـوده انـد.
کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است.

جزا کم اهلل خیرا

سامانه پیامکی: 1000150160170

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

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 

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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در این شماره می خوانید:

توفان باارزش شهادت

پرسش و پاسخ پیرامون غدیر

حماسه 28 جوان اهوازی

جواد دینش را نفروخت

یادیاران

ایام

     جواد دینش را نفروخت
مختلـف،  ادیـان  بـر  گسـترده  مطالعـات  سـال  پنـج  چهـار، 
قـرآن و  بـه موقـع،  بـه اسـالم شـد. نمـاز  او  گرایـش شـدید  باعـث 
کسـی بـه اسـم تیمسـار ربیعـی  روزه اش تـرک نمی شـد. آن موقـع 
ی در مـاه رمضـان سـاعت  فرمانـده پایـگاه هوایـی شـیراز بـود. و
کـرده  10 صبـح »جـواد« را بـرای صـرف نوشـیدنی بـه دفتـر دعـوت 
بـود؛ می دانسـت جـواد اهـل روزه اسـت. جـواد هـم نرفـت. به 
گفتـم:  »امسـال،  سـال درجـه ات اسـت. بـا ربیعـی سـر  او 
ناسـازگاری نگـذار!« امـا جـواد گفـت: »دینم را بـه درجه و 

نمی فروشـم.«  دوره 

حماسه 28 جوان اهوازی
آن روزهـای اول، شـهرها یکـی پـس از دیگـری سـقوط می کردنـد. چیـزی بـه سـقوط اهـواز نمانـده بـود. بـه 
امـام خبـر دادنـد، فرمـود: »مگـر جوانـان اهـوازی مرده انـد؟« خبـر بـه اهـواز رسـید. علـی غیـور اصلی، مسـئول 
کار نیسـت. روز بود،  گفت: برگشـتی در  کرد و  آموزش سـپاه اهواز بود. 22 جوان بسـیجی و پاسـدار را جمع 
کـه در رودرواسـی مانـده، برود؛ کسـی نرفت. آن شـب چند نفر دیگـر هم اضافه  چشـم ها را بسـتند تـا هرکـس 
شـدند. بـه دسـتور علـی آقـا سـاعت 4 صبـح فـردا عملیـات علیـه نیروهـای متجاوز شـروع شـد. ایـن 28 نفر 

چیـزی نداشـتند جـز تـوکل بـر خـدا، تدبیـر علـی آقـا و چنـد 
قبضـه آر.پی .جـی. خـدا تـرس را در دل دشـمن انداخـت 
دنـدان  بـن  تـا  دشـمن  تانـک،  چنـد  گرفتـن  آتـش  بـا  و 
مسـلح، غافل  گیـر شـد و بـه گمـان این که با لشـکری مجهز 
کـرد! علـی آقا شـیر  کیلومتـر عقب نشـینی  روبه روسـت، 90 
کـرد و تانک هـای دشـمن در گل  لولـه آب کشـاورزی را بـاز 

متجـاوز  تعقیـب  ارتـش،  کمـک  بـه  کردنـد.  گیـر 
ادامـه یافـت و سوسـنگرد هـم آزاد شـد. منافقان 
طاقـت  دیدنـد،  را  آقـا  علـی  نقـش  کـه  کـوردل 

کردنـد!   نیاوردنـد و همـان روز شـهیدش 
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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 

شهید جواد فکوری، مدیت پس از پیروزی انقالب فرمانده نیروی هوایی ارتش 
ام هم به  یری دفاع کابینه شهید رجایی رسید. سرانج شد و با حفظ مست به وز

مهراه فاحتان شکست حصر آبادان در سانه هوایی به شهادت رسید.

)اجوبة االستفتائات، سؤال 555( احکام
    تنهایی ممنوع!

آمـده مسـجد ولـی نمـازش را به هر 
عمـل  ایـن  می خوانـد،  فـرادی  دلیلـی 
گـر تضعیـف نمـاز جماعـت و اهانـت  ا
کـه  جماعتـی  امـام  بـه  بى احترامـی   و 
دارنـد،  او  عدالـت  بـه  اعتمـاد  مـردم 

نیسـت. جایـز  شـود،  محسـوب 
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 28  
1 3 9 4 سال 

هفته    28
1 3 9 4 سال 

بـر همـه مسـلمانان  کـرده، نجـس شـود،  نا گوشـه مسـجدی، خـدای  وقتـی 
 آن نجاسـت را برطـرف کننـد؛ تـا آن جـا کـه حتـی نمازشـان 

ً
واجـب اسـت تـا فـورا

را بـه وقـت دیگـری موکـول کننـد. حرمـت مسـجد یـک لحظه هـم نباید هتک 
نجاسـت،  آن  و  باشـد  مسـجداالقصی  مسـجد،  آن  آن کـه  بـه  رسـد  چـه  شـود، 

صهیونیسـت! وحشـی  سـگ های 
و  دارنـد  نقشـه  قـدس  بـرای  هـم  بـار  ایـن  موسـی)!(  دیـن  بـه  کافـران 
ایـن  در  نمادهایشـان  و  مسـلمانان  و  اسـالم  از  اثـری  هیـچ  نمی خواهنـد 
کـه هنـوز بـه برکـت هفتـاد سـال مقاومـت  گذارنـد؛ مسـجدی را  منطقـه باقـی  
کرده انـد، متعلق  کـه در ایـن منطقـه از حریـم قدسـی قـدس دفـاع  مسـلمانانی 
کنند و قبله اول مان  به مسـلمانان اسـت، می خواهند بین خودشـان تقسـیم 

گویـا انتفاضـه دوم، فراموش شـان شـده اسـت.  کفـر و شـرک بیاالینـد.  را بـه 
کـه نخست وزیرشـان وارد قـدس شـد، غیورمـردان  یادشـان رفتـه آن بـار 

فلسـطینی چـه بالیـی بـر سرشـان آوردنـد. ان شـاء اهلل، ایـن نقشه شـان 
هـم بـه لطـف الهـی و بیـداری مسـلمین نقـش بـر آب خواهـد شـد.
مـا مسـلمانان اجـازه نمی دهیـم کـه صهیونیسـت ها بـا قدم های 

کثیـف و نحسشـان مسـجدمان را بـه نجاسـت بکشـند و بـه آن هـا 
کثـر عمرتـان بیسـت وپنج  کـه حدا توصیـه می کنیـم حـاال 

باقی مانـده  همیـن  نیسـت،  بیـش  سـال 
 بـا 

ً
عمرتـان را قـدر بدانیـد و آن را دائمـا

کوتاه تـر نکنیـد.  کمتـر و  کارهـا  ایـن 

گرفت. ما به زودی سرزمین مان را پس خواهیم 

مسلمانان! سگی وارد مسجد شده

نیایش
وح سیری ناپذیر آدمی از دست ر
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کـه از دنیـا  خدايـا پنـاه بـه تـو می بـرم از نفسـی 
ندارد! سـیرى 

را  دعـا  ایـن  عصـر،  نمـاز  از  بعـد  روز  هـر 
می کنیـم. کمـی توجـه کنیـم، گویا قضیـه جدی 

 ! سـت ا



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
يک پارچه آقا!

به خودش که نگاه می کند، هیچ اشکالی نمی بیند. اما 
وقتـی نوبـت ديگـران می شـود، منتقد خیلی خوبى اسـت. با 
خـدا هـم کـه اصاًل کاری ندارد! برای همین هر وقت جلوی 
آینـه مـی رود جـز »یـک پارچه آقا« چیزی نمی بینـد! آن وقت 
توجیـه اشـتباه ها آغـاز می شـود و هـر روز بیشـتر از قبـل در 

خطاهـا و غلط هایـش دسـت وپا می زند.
خیلـی طـول نمی کشـد که بعـد از مدتـی می بیند رفیق 
گرمابـه و گلسـتان شـیطان شـده اسـت و در همه چیـز از او 
کمـک می گیـرد؛ همه چیـزی کـه جـز طغیـان و طغیان گری 
نیسـت... آری شـیطان کمک می کند انسـان را در عجله 

کت! کـردن بـه سـوی طغیـان و هال
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چیـزى  بـه  را  خـود  هرکـه  )علیه السـالم(:  علـی  امـام 
دارد،  مشـغول  خويـش  نْفـِس  تزکیـه[  و  ]تربیـت  جـز 
کت هـا  هال در  و  می شـود  سـرگردان  تاريکي هـا  در 
دسـت وپا می زنـد و شـیطان هايش او را در طغیانـش 

فرومی برنـد.
اول  همـان  از  فرعونیـان  و  فرعـون  می کنیـد  خیـال 

بوده انـد؟ طغیان گـر  این قـدر 

اهل یبت؟مهع؟
توفان باارزش شهادت

کـه شـما بحمداهلل در  ایـن حماسـه حمايـت و فـداکاری نسـبت بـه بـرادران عزیـز فلسـطینی را - 
دنیـای اسـالم بـه حمایـت آشـکار و همه جانبـه از بـرادران فلسـطینی تان سـرافراز و برجسـته اید 
کنیـم؛  کمـک  گـر ازلحـاظ تسـلیحات نمی توانیـم  - قـدر بدانیـد. ایـن بسـیار بـاارزش اسـت... ا
کـه ملـت و جوانـان ملـت بـه آن جـا برونـد؛  ی انسـانی، ایـن امـکان وجـود نـدارد  گـر ازلحـاظ نیـرو ا
کـرد؛ بعضـی از دردهايشـان را درمـان نمـود؛ بعضـی از  کمـک  امـا ازلحـاظ مالـی می شـود بـه آن هـا 
گذاشـت و دل هـای مـادران آن هـا و عـزم پـدران آن هـا را تحـت تأثیـر ایـن  زخم هایشـان را مرهـم 
کـه در آغـوش پـدرش بـه قتـل رسـید؟! ...عظمـت ایـن  محّبت هـا قـرار داد. دیدیـد نوجوانـی را 
کاریهـا بـه چشـم خـود آن هـا بـزرگ نمی آیـد؛ همچنـان  کـه این گونـه فدا یـاد اسـت  حرکـت آن قـدر ز
کـه بـه چشـم خودتـان نمی آمـد؛ امـا  کرديـد  کـه در دوران جنـگ تحمیلـی، شـما آن قـدر فـداکاری 
کـرد. امـروز هـم ملـت فلسـطین همین طورنـد؛ بـه چشـم خودشـان  کاریهـای شـما دنیـا را خیـره  فدا
نمی آیـد، امـا دنیـا را خیـره می کنـد. يـک شـهادت - مثـل شـهادت آن نوجـوان در آغـوش پـدرش - 

توفانـی در دل هـای ملت هـای دنیـا برمی انگیـزد. اینهـا بسـیار ارزشـمند اسـت.
محمدالدوره، نوجوان فلسـطینی 9 مهر 1379 جلوی دوربین ها و در آغوش پدر به شـهادت 

رسید.

واِو مباینت!
کنـار بـرادرش هـم بگـذرد و او را کشـت و بـه جبهـه باطـل پیوسـت.  دیگـر نتوانسـت راحـت از 

بـرادر و کشـتن بـرادر؟ واِو مباینـت!
کـه قـرار بـود برگزیده تریـن قـوم شـوند در یـک  آیـا فکـر می کنیـد تمـام شـد؟ قـوم بنی اسـرائیل 
صبـح هفتـاد پیامبـر خـدا را بـه شـهادت رسـاندند. برگزیده تریـن قـوم و کشـتن هفتاد پیامبـر؟ واِو 

مباینـت!
آیـا بـاز فکـر می کنیـد تمـام شـد؟ یحیـِی نبـی را که گرفتنـد سـرش را بریدند و بردنـد پیش یکی 

از فاحشـه های شـهر. سـر پیغمبر خدا و فاحشـه؟ واِو مباینت!
اباعبـداهلل  تمـام می شـود؟ خیـر! حضـرت  ایـن جنـگ همیشـگی  بـاز هـم فکـر می کنیـد  آیـا 
کنـار نمی آیـم  کـرد، فرمـود: ای مـرد! مـن حـق هسـتم و بـا باطـل هیـچ گاه  کـه حرکـت  )ع( روزی 
کان بـاذال فینـا مهجتـه و موّطنـا علـی لقـاء اهلل نفسـه فلیرحـل معنـا" البتـه فقـط 72 تـن  پس"مـن 
کشـتن حسـین )ع(؟ واِو مباینـت! کربالیـی شـدند ولـی... مسـلمانان و  کردنـد و  همراهـی اش 

ینـی  کار بـه این جـا ختـم نشـد... شـهید آو بـاز هـم 
یـخ  تار بـه وسـعت  کربـال  می فرمایـد: صحـراي 
کنـت معکـم«  بـه یـك »یالیتنـي  کار  اسـت و 

تمـام  نـه  باطـل  و  حـق  جنـگ  نمي شـود.  ختـم 
هـم  )گاهـی  هسـت  همیشـه  شـیطان  و  می شـود 

نیسـتند... کـم  مباینـت  واوهـاِی  بزرگـش!(. 
این داستان ادامه دارد. نوبت واِو شماست...

         رفیق بد  
مـا  اسـتاد  کـه  کرده انـد  نقـل  مجتهـدی  اهلل  آیـت  حضـرت 

حضـرت آیـت اهلل حـاج شـیخ علـی اکبر برهان)رحمـة اهلل( 
کیلـو زعفـران را شـب  کیلـو قنـد و یـک  می فرمودنـد: دو 
بگـذار کنـار پیـت نفـت، صبح که شـد دیگر نمی شـود 
کـرد. رفیـق بـد هـم همیـن طـور، بـرای  از آنهـا اسـتفاده 
کنـار آتـش بگـو نسـوز،  انسـان ضـرر دارد پنبـه را بگـذار 

مگـر مـی شـود؟

در قاب صتویر

امام خامنه ای  1379/7/29

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
کنید. بعضی مناسـبت های  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
گرفتـه عبارتنـد از: عید سـعید  کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.ir  قـرار  کـه پوسـتر بـا  هفتـه 
غدیـر خـم، میـالد امـام هـادی؟ع؟ ، شکسـت حصـر آبـادان، شـهادت روحانـی مبـارز، سـید عبدالکریـم 
کالهـدوز و جهـان آرا" در سـانحه  نـژاد، شـهادت سـرداران اسـالم "فکـوری، فالحـی، نامجـو،  هاشـمی 

هوایـی و...
کاریکاتور هفته به جای 

•جهاد ادامه دارد و ما تا آخر ایستاده ایم.

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

شالق عذاب برای 
طغیان گران

کاخ هـای  گرفتـه تـا بـرج ایفـل، و از  از مجسـمه آزادی 
کـوه، یک به یـک را بـه  گرفتـه تـا برج هـای بـاالی   کنـار دریـا 
یـادآور و بـا عمارت هـای حیرت انگیـز هـزاران سـال  پیـش 
قوم عاد و ثمود و فرعون مقایسه کن! اگر عقب تر نباشند، 
را  کوه هـا  برج سـازی،  بـرای  آن هـا  نیسـتند.  خیلـی جلوتـر 
سـوراخ می کردنـد تـا قدرت و ثروت شـان را بـه رخ جهانیان و 

پیامبـران و خـدای آنـان بکشـند... امـا چـه سـود؟
رخ  »بـه  ایـن  نیسـت.  کاشـانه  و  خانـه  سـر  بـر  بحـث 
کار  کـه  کردن هـا« بـود  کشـیدن ها« و »در مقابـل خـدا ادعـا 
دست شـان داد. آری، مسـئله آن هـا »طغیان«شـان بـود کـه 
چـون آتشـی زیـِر خاکسـتِر قـدرت و ثـروت، مخفـی شـده بود 
و وقتـی جرقـه دنیاخواهـی و دنیاطلبی زده شـد، آتِش طغیان 

فـوران کـرد و آن هـا را بـه فسـاد کشـاند... امـا چـه سـود؟
که نه پول به دردشـان خورد و نه زور، نه  اما چه سـود 
یشـه در این دنیادوسـتی  که ر دنیادوسـتی و نـه طغیانـی 
وقتـی  و  اسـت  کمیـن گاه  در  تـو  خـدای  کـه  چرا داشـت. 
زمانـش فرارسـد، شـالق عـذاب را بـر سـر آنـان می بارانـد. 
کـرد؟ بلـه،  کـه بـا عـاد و ثمـود و فرعـون چـه  مگـر نديـدی 
ای پیامبـر و ای مومنـان! خـدا پشـت و پنـاه شماسـت و 

طغیان گـراِن دنیاخـواه را نابـود می کنـد.
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