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                                     از درس تا شهادت
»زیر خیمه شهدا«

تألیف: محمد جانی پور، ناشر: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم، قطع: رقعی، 56 صفحه: چاپ 28: 4500 تومان.
شـاید شـهدا یـاد گرفتـه بودنـد کـه بـه جهـان آفرینـش درسـت نـگاه کننـد و بـه همیـن خاطـر بهتریـن چیـز را از خـدا خواسـتند و شـهید شـدند. 
بخواهیم یا نخواهیم شـهدا مقامی دارند که تا قیام قیامت، مزارشـان زیارت گاه عاشـقان و دل سـوختگان اسـت. راه و نگاه شـهدا امتداد خواهد 
داشـت و دیـر یـا زود بـه حکومـت جهانـی امـام زمـان متصـل خواهـد شـد. شـاید بـد نباشـد بـا آمدن بـه »زیر خیمه شـهدا« لحظاتی مثـل آن ها نگاه 
کنیـم. کتـاب »زیـر خیمـه شـهدا« توصیه هـای جمعـی از دانشـجویان ممتـاز دانشـگاه امـام صادق علیه السـالم که پرسـتو شـدن و پر گشـودن را بر 
ارسطو شدن ترجیح دادند و از سنگر علم ظاهری به علم حقیقی رسیدند. جمالت نورانی این کتاب، پرتوهایی از نگاه این دانشجویان شهید 

خطـاب بـه همـه رهـروان راه علـم و جوینـدگان حقیقـت اسـت. خـوب اسـت در تقـارن فصل علـم و پایـداری، کتابـی از این جنس بخوانیم.

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:

عامل استحکام دین

از درس تا شهادت

از آتش سوزی مسجداالقصی  تا ...

ما هر لحظه به خدا نیاز داریم

یادیاران

ایام

            
     ما هر لحظه به خدا نیاز داریم

کتابچـه دعـای کمیـل باهـاش بـود. بعـد از هـر نمـازی، فرازهایـی از دعا 
را می خوانـد.

یـک بـار بـه شـوخی بهـش گفتـم: آقـا محمـد! دعـای کمیـل مال 
شـب های جمعـه اسـت؛ چـرا شـما هـر روز بعـد از هـر نمـازی دعـا 

می خوانـی؟
گفـت: مگـر انسـان فقـط شـب های جمعـه بـه خـدا نیـاز دارد؟! 
کـردن، پاسـخ بـه همیـن  یـم! دعـا  مـا هـر لحظـه بـه خـدا احتیـاج دار

نیـاز ماسـت.

از آتش سوزی مسجداالقصی
تا تأسیس اجالس اسالمی

اسـترالیایی  یهـودی  جهانگـرد  یـک  ش(،   1348( مسـجداالقصی  آتش سـوزی  قضیـه  در  اشـغالگران 
مسـجداالقصی را مقصـر دانسـتند ولـی بـه ایـن بهانـه کـه او یـک بیمـار روانـی اسـت، آزادش کردند. ایـده وحدت 
کید و توجه قرار گرفت. حتی گاهی آمریکای جهان خوار خواهان  جهان اسالم بارها در اوایل قرن جاری مورد تأ
تشـکیل سـازمان اجالس اسـالمی بود، ولی مسـلمین جهان زیر بار مسـجد ضرار آمریکایی نرفتند. به هرحال در 
پی این آتش سـوزی، زمینه جدی تری جهت مبارزه با اسـرائیل و تقویت تفکر وحدت اسـالمی به وجود آمد؛ اما 
سـران کشـورهای اسـالمی بـه ویـژه ایـران و عربسـتان واداده تـر از آن بودنـد کـه یک مبـارزه جدی با اسـرائیل را ایجاد 
کنند و در احقاق حقوق مسلمانان بکوشند؛ نتیجه آن شد که غلیان 
جهـان  کشـور   60 توانایی هـای  و  ضدصهیونیسـتی  احساسـات 
اسـالم در اجـالس ربـاط مراکـش )31 شـهریور، کمـی پـس 
از آتش سـوزی( محـدود بـه تشـکیل سـازمان اجـالس 
اسـالمی شـد و این گونـه سیاسـتمداران توانسـتند 
روحیه انقالبی جهان اسالم را کنترل کنند. به هر 
صـورت، ظرفیـت یک چهـارم جمعیـت جهـان 
و یک سـوم کشـورهای جهـان در ایـن سـازمان 
نشـان از توان باالی کشـورهای اسـالمی دارد؛ 

امیـد کـه روزی بـه کار آیـد.
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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 حممدباقر حبیب اللهی        منبع: حممد مین یاب، ص 20 )نرم افزار مشمی یار(

رساله امام، مسئله 1427 احکام
    اتصال بعد از رکوع

امـام بـه رکـوع رفتـه اسـت. هـر چـه تـالش می کنـد نمی توانـد خـود 
را بـه رکـوع برسـاند، لـذا بعـد از بلنـد شـدِن امـام قامـت می بنـدد. در 

ایـن صـورت نمـازش باطـل شـده چـرا که یکی از شـرایط نمـاز جماعت 
رسـیدن مأمـوم قبـل از تمـام شـدن رکـوع امـام اسـت. 

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

هفته 27  
1 3 9 4 سال 

هفته    27
1 3 9 4 سال 

می گوینــد: انقالبــی بــودن، اقتضــای زمانــه خاصــی بــوده و اآلن بایــد در 
نباشــد!  انقالبــی  هیچ کــس  اســت  بهتــر  و  باشــیم  دیگــری  وضعیــت  یــک 
گذشــته و بایــد معتــدل باشــیم. ایــن عــده طــوری  زمــان افراطی گــری دیگــر 
و  داشــته  منافــات  بــودن  قانونمنــد  بــا  بــودن  انقالبــی  انــگار  می زننــد  حــرف 
ــودن  ــی ب ــا انقالب گوی ســبب عقب ماندگــی می شــود! طــوری تحلیــل می کننــد 
یعنــی بی کلــه بــودن و منطقــی نبــودن! یعنــی بیخــودی دلواپــس بــودن. واقعــًا 
کــرده اســت. ــا  ــودن را برایشــان این طــور معن ــی ب کســی انقالب نمی دانیــم چــه 
انقالبــی بــودن یعنــی جهادگــر بــودن و اراده جــدی و همــت بلنــد داشــتن؛ 
یعنــی زیــر بــار زور نرفتــن و مراقــب حــرکات دشــمن بــودن. بــرای یــک انقالبــی 

گذشــتن از جــان و مــال، مقــام و موقعیــت، همســر و فرزنــد و… در  واقعــی، 
راه تحقــق اهــداف و آرمان هــا نه تنهــا اقدامــی ســخت نیســت، بلکــه 

بــه  و روحیــه ای  وظیفــه ای مقــدس اســت. داشــتن چنیــن اعتقــاد 
عنــوان یــک اصــل مهــم و سرنوشت ســاز، اعمــال و رفتــار انقالبیــان 

نقــش تعیین کننــده در  ایفــای  بــرای  را  آنــان  و  قــرار می دهــد  تأثیــر  را تحــت 
کشــور آمــاده می ســازد. بــا ایــن حســاب، مــا از انقالبــی بودنمــان  تحــوالت 
خجالــت  نبودنتــان  انقالبــی  از  شــما  راســتی،  بــه  ولــی  نمی کشــیم  خجالــت 

نمی کشــید؟
کشــیدن های  وقایــع امــروز جامعه مــان، همــراه بــا تهدیــدات و خط ونشــان 
ــد  ــادآوری می کن ــه را ی ــن نکت ــران ای ــت ای ــه مل ــبت ب ــمنان نس ــز دش توهین آمی
کــه غفلــت از اصــول و آرمان هــای دینــی و ملــی و فراموشــی روحیــه انقالبــی و 
بــه  را  جبرانــی  غیرقابــل  صدمــات  جهــادی،  مدیریــت 
کــه تــداوم  دنبــال خواهــد داشــت. شــکی نیســت 
بــه  تــا رســیدن  حرکــت توفنــده انقــالب اســالمی 
حفــظ  مســتلزم  متعالــی  آرمان هــای  و  اهــداف 
و  دولتمــردان  و  ملــت  نــزد  انقالبــی  روحیــه  همیــن 

انقالبــی باشــیم. بیاییــد  پــس  مســئوالن اســت؛ 

بیایید انقالبی باشیم

نیایش
عین مثل عرفه، عین مثل عاشورا

موالیمـان حسـین در عرفـه عاشـقانه و صادقانه 
گفت: بـه خدایـش 

دک؟ �ق د م�ف �ف ا و�ج ما�ف

دک؟ د م�ف و�ج �ق ی �ف و ما الدف

دلا... ک �ج ی �و�ف ا�ج م�ف ر�ف د �ف ل�ق

که تو را ندارد؟ کسی   چه دارد آن 
که تو را دارد؟ کسی  و چه ندارد آن 

کـه بـه غیـر تـو راضـی  کسـی  کـرده ]اسـت[  ضـرر 
شـده و غیـر تـو را دوسـت دارد!

و  عاشـقانه  عاشـورا  در  هـم  بعـد  روز  چنـد 
گفـت: خدایـش  بـه  صادقانـه 

و  فرمان بـرداری  راه  در  بـار   70 دارم  دوسـت 
شـوم. کشـته  تـو  محبـت 

و شد.
از عرفه تا عاشـورا راهی نیسـت. فقط باید عاشـق 

و صـادق باشـیم تا مثل قربانـی ما را بپذیرند.
گذشتن از دنیا به آسانی باید 

 باید مهیا شد از بهر قربانی
سوی حسین رفتن با چهره ای خونین

 زیبا بود این سان معراج انسانی
 قدر عرفه را بدانیم. 

)دعای 24 صحیفه سجادیه( 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
عامل استحکام دین

گر باشـد، جز سـختی و زحمت چیزی ندارد.  به ظاهر ا
کم تریـن و سـاده ترین لباس هـا را بپوشـد و  نه تنهـا بایـد 
دل  سـر-  بلنـد  مـوی  مثـل  ینت هـا-  ز حداقلی تریـن  از 
کـه همه اش همراه  بکنـد، بلکـه بایـد اعمالـی به جا آورد 

بـا رنـج و مشـقت اسـت.
کـه ما هم مثـل دنیاطلبـان ظاهربین  امـا قـرار نیسـت 
و عمـق  باطـن  بـه  نگاه مـان  کمـی  اسـت  کافـی  باشـیم. 
و  پرزحمـت  اعمـال  همیـن  ببینیـم  تـا  شـود  دوختـه  عمـل 
به ظاهـر سـاده چه قـدر زیبـا و لذت بخـش اسـت. لذتـی 
پـروردگار.  بـه  شـدن  نزدیـک  و  دنیـا  از  دوری  جنـس  از 
اسـالمی  غیـر  و  اسـالمی  جامعـه  فـرق  کـه  این جاسـت 
معلـوم می شـود. در جامعـه اسـالمی مـردم بـرای خـدا گرد 
هـم می آینـد و در جامعـه غیراسـالمی بـرای دنیـا! شـاید به 
کـه حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیها(  همیـن دلیـل اسـت 

فلسـفه حـج را »اسـتحکام دیـن« دانسـته اند:

 ِللّدیِن
ً
َحّجَ َتْشییدا

ْ
]َجَعَل اهَّلُل[ ال

خدا حج را براى 
استحکام دین قرار داد. 

یعنی با کنده شدن 
از دنیا، دین محکم 

می شود!

اهل یبت؟مهع؟
کنید  عزیزترین ثمره حیات را قربانی 

و عید بگیرید
بـه همـه مسـلمین  را  قربـان  اسـالمی  بـزرگ  فرارسـیدن عیـد 
بـه  را  گاه  آ انسـان هاى  کـه  عیـدى  می کنـم.  عـرض  تبریـك 
درس  کـه  قربان گاهـی  می انـدازد؛  ابراهیمـی  قربـان گاه  یـاد 
و  آدم  فرزنـدان  بـه  بـزرگ  خـداى  راه  در  را  جهـاد  و  کارى  فـدا
اولیـاى خـدا می دهـد. عمـق جنبه هـاى توحیـدى  و  اصفیـا 
کـرام-  اولیـاى  و  عظـام  انبیـاى  جـز  را  عمـل  ایـن  سیاسـی  و 
دیگـرى  کـس  عبـاداهلل  خاّصـه  و  علیهم الصالةوالسـالم- 
جهـان  بت شـکِن  و  توحیـد  پـدِر  ایـن  کنـد.  ادراك  نمی توانـد 
کـه قربانـی در راه خـدا، پیـش  بـه مـا و همـه انسـان ها آموخـت 
جنبه هـاى  باشـد،  داشـته  عبـادى  و  توحیـدى  جنبـه  آن کـه  از 
کـه  سیاسـی و ارزش هـاى اجتماعـی دارد. بـه مـا و همـه آموخـت 
عزیزتریـن ثمـره حیـات خـود را در راه خـدا بدهیـد و عید بگیرید. 
کنیـد و دیـن خـدا را و عـدل الهـی  خـود و عزیـزان خـود را فـدا 

برپـا نماییـد. را 

اهل ادعا
گـر قـرار  بـه درِد خـودش هـم نمی خـورد! ا بـه عمـل نرسـد،  کـه در حـد حـرف باشـد و  حرفـی 
کـردن و نمازهـای مـرا تغییـر دهـد، چـه بهتر که زده نشـود... منظور  نیسـت درس خوانـدن، ورزش 
کـه دنبال عملش  کـه از ایـن بـه بعـد حرفـی نزنیم؛ نه! بلکه بهتر اسـت حرفی را بزنیم  ایـن نیسـت 

باشـیم، نـه فقـط ادعایـش را بکنیـم.
کمـی نیسـت! تـو از عزیزتریـن  این کـه مـا می گوییـم یـا اباعبـداهلل! "بابـی انـت و امـی" ادعـای 
گـر آن  کـه ا کنیـم  گفتـن دقـت  چیزهایـت بـرای ولـی زمـان می گـذری؟ مـا بایـد این قـدر در سـخن 

گرفـت، بگوییـم »اهلـش بودیـم واقعـًا! صـرف ادعـا نبـود.« دنیـا خداونـد یقـه مـا را 
دشـمنِی  از  روزی  آقـا  حضـرت  گـر  ا نیسـت...  ادعـا  یـک  صـرف  و  مـی آورد  تکلیـف  شـعار، 
همیشـگی آمریـکا بـا مـا سـخن می گویـد، واقعـًا مـا هـم بـه همـان واقعیـت رسـیده ایم تـا "مـرگ بـر 

آمریکا"ِیمـان را از تـه دل بگوییـم و تحـت هـر شـرایطی؟!
"اول انقـالب، منافقـان یکـی از بچه هـای پانزده سـاله مـا را بـه جـرم این کـه بـه امـام )ره( اهانت 
نکـرد، زنده زنـده پوسـتش را کندنـد و تکه تکـه اش کردنـد. ولـی هـرکاری کردنـد، اهانـت نکـرد ولو 

بـه قیمت شـهادت..."

فرشتگان موکل           
معلـم  مرحـوم  از  خزعلـی  آقـای  بودیـم،  جلسـه ای  در 
دامغانـی قدس سـره سـؤال کردنـد: آقـای معلـم چـه می کنید 
کـه سـر وقـت بیـدار می شـوید؟ شـنیده ایم دقیقـًا سـر وقـت 

می شـوید؟  بیـدار 
کـه مـوکل  گفتنـد: ایـن دو تـا فرشـته ای 
ما هسـتند ما با این دوتا رفیقیم. شـب به 
آن هـا می گوییـم مـا را فـالن سـاعت بیـدار 

کنیـد آن هـا هـم بیدارمـان می کنند.

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 18، ص: 87
یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنید. بعضی مناسبت های  • در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده 
گرفته عبارتند از: شهادت  کیفیت و رنگی آن در تارنمای  masjednama.ir  قرار  که پوستر با  هفته 

امام محمد باقر؟ع؟، شهادت حضرت مسلم، درگذشت آیت اهلل خزعلی، روز عرفه، عید قربان، 
کشتار حجاج بیت اهلل الحرام، هفته دفاع سالروز 

 مقدس ترور شهید برهان  الدین ربانی و...

کاریکاتور هفته
•جنایــات داعــش بــا امکانــات نظامــی رژیــم صهیونیســتی و 

دالرهــای ســعودی...

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

یک دهه طالیی
بـه  رو  پنجـره ای  بایـد   

ً
حتمـا اسـت،  قفـس  دنیـا  گـر  ا

نسـیم  بتوانـد  کـه  پنجـره ای  باشـد.  داشـته  آسـمان 
آسـمانی ها و بهشـتی ها را در دنیـا بوزانـد و مـردم دنیـا را 

دهـد. نجـات  دنیادوسـتی  و  دنیازدگـی  از 
خـوب  حـج«  طالیـی  »دهـه  پنجره هـا،  همـه  بیـن  از 
صبـح گاه  بـه  کـه  ده گانـه ای  شـب های  می درخشـد. 
عیـد قربـان ختـم می شـود؛ و دو روز قبـل از آن یعنـی روز 
عرفـات  صحـرای  در  ورود  بـرای  حاجیـان  کـه  یـه«  »ترو
آب برمی دارنـد؛ و یـک روز قبـل از آن یعنـی روز »عرفـه« 
کـه در ایـن صحـرا می ماننـد و بـا خـدای خـود مناجـات 
قربـان  عیـد  بـه  را  آن  کـه  آخـری  شـب  نیـز  و  می کنـد؛ 

فوق العـاده ای! دهـه  چـه  می رسـانند... 
ازاین روسـت کـه قـرآن بـه ایـن روزهـا و شـب ها سـوگند 
»بـا سـوره  و  آینـد  بـه خـود  بلکـه خردمنـدان  تـا  می خـورد 

فجـر« دسـت از دل بسـتگی بـه دنیـا بشـویند...

َوْتِر 
ْ
ْفِع َو ال

َ
یاٍل َعْشٍر )2( َو الّش

َ
َفْجِر )1( َو ل

ْ
َو ال

ْیِل ِإذا َیْسِر )4( َهْل في  ذِلَك َقَسٌم 
َّ
)3( َو الل

ِلذي ِحْجٍر )5(

و   )1( قربـان[  روز  ]صبـح  سـپیده¬دم  بـه  سـوگند 
مـاه  اول  ]دهـه  باعظمـت  ده گانـه  شـب هاى  بـه 
ذی¬حجـه[ )2( و بـه آن جفـت و طـاق ]روز َترویـه و 
َعَرفه[ )3( و به شـب، آن گاه که در حال گذر اسـت. 
خردمنـدى  بـراى  شـد،  یـاد  کـه  این هـا  در  آیـا   )4(
سـوگندى  دهـد،[  تشـخیص  باطـل  از  را  حـق  ]کـه 

)5( رساسـت؟ 


