
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 28| هفته اول خرداد  1394 | 

نه شیعه، نه سنی
هم شیعه،  هم سنی

در این شماره می خوانید:

تاراج سرمایه

راهبرد فتح خرمشهر  برای زندگی امروز 

غذای روح

اعمال مشترکه ماه شعبان

مهسنگر
و  جملات  ایده هلا،  پیشلنهادها،  انتقادهلا، 
که رنگ و بوی مسلجد دارد  خاصه هرچیزی را 
گذاشلتن نظلرات خلود در  بلا ارسلال پیاملک یلا بلا 
سلایت، بله دسلت ملا برسلونید تلا همین جلا و در 

کنیلم.  همیلن سلتون منتشلرش 

یکی از  پیام های سایت:
مهدی مکی:

سلام. تشلکر  از هفتله نامله فلوق العادتلون. ملن االن بیش 
که دارم هفته نامتون رو تو مسجد محلمون  از 6 هفتست 

پخلش مینکنلم و واقعلا از مطالبش لذت میبریم

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

غذای روح   
کشید،  صدای اذان رو شنید. دست 

گفت: »می رم نماز.«
کردیم: »غذات سرد می شه، اصرار 

کن!«  تمومش 
گفت: »غذای روحم سرد میشه.«

*
شهید محمود شهبازی، بازوی پرتوان سپاه 

در فتح المبین و بیت المقدس بود.
 سردار جوان سپاه اسام، 

کشید.  در جریان آزادی خرمشهر پر 

چنبره انگلیس بر سر سفره نفت ایران
تأخیـر رویتـر بـازرگان انگلیسـی در عملـي کـردن مفـاد قـراردادش )1889 م(، باعـث لغـو حـق انحصـاري وي 
ْکْس دارسـي سـرمایه دار انگلیسـي، در سـال  در »اسـتخراج کلیـه معـادن ایـران ازجملـه نفـت« شـد. ویلیام نا
1901 م نمایندگاني به تهران فرسـتاد. پس از مخالفت مظفرالدین شـاه، نمایندگان دارسـي با امین السـلطان 
کـره شـدند و بـا پرداخـت رشـوه و نیـز سوءاسـتفاده از سـاده لوحي مقامـات، درنهایـت  صدراعظـم وارد مذا
قـرارداد دارسـي در مـاه مـه همـان سـال به امضاء رسـید. براسـاس این قـرارداد، امتیاز اسـتخراج و بهره برداري 
از نفـت در سراسـر ایـران به اسـتثنای ایـاالت شـمالي )بـراي پيشـگیري از مخالفـت 
گـذار شـد. هم چنیـن دارسـي متعهـد شـد  روس هـا( بـه مـدت 60 سـال بـه دارسـي وا
سـالیانه مبلـغ 20 هـزار لیـره وجـه نقـد و معـادل همیـن مبلـغ از سـهام شـرکت و نیـز 
16 درصـد از منافـع خالـص خـود را بـه دولـت ایران بپـردازد. این امتیـاز به نوعی، در 
زمـان رضاخـان )1312 ش موسـوم بـه قـرارداد 1933 م( بـه تصویـب مجالـس رسـید 
کـه البتـه مفـاد آن بيشـتر از گذشـته، بـه ضـرر ایـران بـود. درنهایت ملي شـدن 
کـه نتیجـه  صنعـت نفـت در سـال 1951 م )اسـفند 1329 ش( 
گاه بـود بـه حضـور  قیـام مردمـي و رهبـري روحانیـت آ
مستقیم استعمارگری انگلستان در شریان نفتي 

ایـران خاتمـه داد.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته اول خرداد سال 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 

27 مه- امضای قرارداد نفیت داریس )1901 م(

منبع: توضیح املسائل امام، مسائل 864 و 912

احکام
که نیست... رو    

گـر خانـه خالـه اش هـم دعـوت شـده  کـه بـه خـدا... یعنـی ا رو نیسـت 
بـود بـا ایـن سـر و وضـع نمی رفـت. حـاال با این قیافـه  زار و نزار، کـر و کثیف، 

آمـده خانـه خدا!
مسـتحب اسـت هنـگام رفتـن بـه مسـجد بهتریـن لباس هـا را پوشـید؛ 

کـرده و بـه نشـانه اشـتیاق بـا پـای راسـت وارد شـد.  معطـر 

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

هفته  10  
1 3 9 4 سال 

هفته    10
1 3 9 4 سال 

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

بـازِی تکـراری، هیـچ جذابيتـی نـدارد. نـه بـرای طـراِح 
آن و نـه بـرای بازیکنـان. چـون همه ترفندهایـش لو می رود 
کسـی در دام شـگردهای تکـراری نمی افتـد. امـا  و دیگـر 
االن  مذهبـی،  جنگ هـای  بـازِی  در  کـه  اسـت  عجیـب 
صدهـا و بلکـه هزارهـا سـال اسـت کـه اختالفـات پررنـگ و 

کم رنـگ می شـود و هم چنـان بـازی ادامـه دارد.
قومیت هـا  بـه  وقتـی  بـازی  همیـن  این کـه  جالـب 
گرچـه آن جـا هـم  کم تـر خـود را نشـان می دهـد. ا می رسـد، 
غرض ورزی هـا و جهالت هـا نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا 
کـه نمـاد غیـرت دینـی اسـت،  می کنـد. مثـًا قـوِم تـرک را 
ملـی  غیـرت  نمـاد  کـه  را  ـر 

ُ
ل قـوم  و  می گیرنـد  تمسـخر  بـه 

اسـت، بـه اسـتهزاء می کشـند. حتـی بارهـا و بارهـا 
کارِی  ُکرد را که سـابقه فـدا کـه قوم  تـاش کرده انـد 
ملـی و دینـی اش فوق العـاده بـوده اسـت، بی وفـا و 

کـه بـا  کننـد. امـا می بينیـم  جدایی طلـب ترسـیم 
همـه ایـن تاش هـا،  اباالفضلی تریـن اقـوام »ترک ها«، 

مرزبانـان  وفادارتریـن  و  رهـا« 
ُ
»ل اقـوام  وطن دوسـت ترین 

ملـی، »ُکردهـا« هسـتند.
کـه وقتـی نوبـت بـه مذهـب  پـس چـه می شـود 

می رسـد و بحث شـیعه و سـنی مطرح می شـود، 
جنـگ   و  می کشـد  شـعله  تفرقـه  آتـِش  دوبـاره 
نکنـد  می گـردد؟  آغـاز  سـابقه دار  دعواهـای  و 
شـگردهای  و  اسـت  نیم کاسـه  زیـر  کاسـه ای 
که این بازِی در  کارگرفته می شود  جدیدی به 

واقـع تکـراری را جـذاب و جدیـد ظاهر  کند؟ 
کسـی از اغـراض پشـت پـرده  چـرا این جـا 

کـه در این جنگ،  نمی پرسـد؟ چـرا کسـی نـگاه نمی کند 
یکـی  الاقـل  اسـت؟  کسـی  چـه  میـدان  حقیقـی  پيـروِز 
کـه بـرای اختالف افکنی هـا  بیایـد و بودجه هـای رسـمی را 
تصویـب می شـود، بـه گـوش جهانیان برسـاند تا این سـوال 
 سـوال شـود! آیـا آن هـا عاشـق چشـم و 

ً
بـرای خیلی هـا واقعـا

گروهـی آن گونـه می سـازند و  بـرای  کـه  ابـروی مـا هسـتند 
گروهـی دیگـر را این گونـه می سـوزانند؟

کار؟ افـراط و تفریـط در  کـرد. امـا چـه  کاری  بلـه، بایـد 
و  شـیعه  وجـود  اصـل  گروهـی  اسـت.  بسـیار  عرصـه  ایـن 
فراموشـی  بـه  را  آن  و می خواهنـد  نفـی می کننـد  را  سـنی 
گـروه  ایـن  بـرای  سـنی«  نـه  شـیعه،  »نـه  شـعار  بسـپارند. 
نمی دهـد  پاسـخ  راه کار  ایـن  کـه  اسـت  طبیعـی  اسـت. 
کـردن صـورت مسـأله، مشـکل را حـل نمی کنـد.  ک  و پـا
و  بزننـد  دامـن  اختافـات  بـه  می خواهنـد  دیگـر  گروهـی 
»یـا  این هـا  برخیزاننـد. شـعار  بـه جنـگ دیگـری  را  یکـی 
گر جنایت نباشـد،  شـیعه، یا سـنی« اسـت که ریشـه اش ا
کـه  گـروه سـومی می گوینـد  خیانـت اسـت! امـا حقیقـت را 
بـر  کیـد  تا بـا  و  می شـمارند  رسـمیت  بـه  را  گـروه  دو  هـر 
مشـترکات، جـای بحـث علمـی را بـرای هـر دو گـروه 
بـاز می گذارنـد تـا حقیقـت نمایـان شـود. شـعار 
ایـن گـروه »هـم شـیعه و هـم سـنی« اسـت کـه 
معیـار اصلی اش هم وحدانیـت خدا، قرآن، 
کـه در  پیامبـر و قبلـه اسـت. جالـب اسـت 
جهـان امـروز همـه این هـا رو بـه فراموشـی 
اختالفـات  طبـل  بـر  روز  هـر  تـا  اسـت 

بکوبنـد! بیشـتر 

                    نیایش

اعمال مشترکه ماه شعبان
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جز  نپرستیم  و  نیست،  خدا  جز  معبودى 
خالص  او  براى  را  عبادت  درحالی که  را  او 

گرچه مشرکان را خوش نیاید. می کنیم، 
)مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی( 

 با همه این تالش ها،  
اباالفضلی ترین اقوام 

»ترک ها«، وطن دوست ترین 
اقوام »ُلرها« و وفادارترین 

مرزبانان ملی، »ُکردها« 
هستند.



درنگ

حکایت خوبان

کالم امام قرآن
تاراج سرمایه

بـه  دسـت  نمی شـود  حاضـر  هرگـز  عاقـل  آدم 
سـودی  آن  در  بدانـد  کـه  آن  مگـر  بزنـد،  سـرمایه اش 
پرضـرر  کار  در  کـه  اسـت  بدیهـی  خیلـی  پـس  هسـت. 
وارد نشـود و در انتخـاب خـود خیلـی احتیـاط کنـد. امـا 
گـر  کـه ا گـر اوضـاع اقتصـادی خیلـی بـد باشـد، طـوری  ا
ثروتـی در بهتریـن کار قـرار نگیـرد، خـود به خـود بی ارزش 
و بی فایـده می شـود، آن وقـت دیگـر ایـن فـرد لحظه هـا را 
غنیمـت می شـمرد تـا بهتریـن سـرمایه گذاری را بکنـد.
کـه بهتریـن و باالتریـن سـرمایه انسـان  حـاال »عمـر« 
بلکـه  و  شـدن-  کـم  حـال  در  لحظه به لحظـه  اسـت 
کـه چنیـن سـرمایه ای  تمـام شـدن- اسـت و ایـن یعنـی 
کـه  آن  مگـر  مـی رود،  هـرز  بـه  دنیـا  بـازاِر  در  خواه ناخـواه 

کنـد. پيـدا  را  خریـدار  بهتریـن  کسـی 
آری، در ایـن سـرپایينِی ورشکسـتگی، یک شـاهیِن 
کـه بـا دو بـال »ایمـان« و »عمـل صالـح«  نجـات هسـت 
کـه  پـرواز می کنـد. البتـه ایـن تـازه اول ماجراسـت، چـرا 
بـرای رفتـن بـه اوج بایـد »توصیـه بـه حـق« و »توصیـه بـه 

کمـک آینـد... صبـر« بـه 
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ى اسـت  کـه انسـان در زیانـکار سـوگند بـه عصـر  )1( 
کارهـاى شایسـته  کـه ایمـان آورده ،  کسـانی  )2( مگـر 
کـرده، و  انجـام دادنـد و یکدیگـر را بـه حـق سـفارش 

کردنـد. )3( بـه شـکیبایى توصیـه 

اره نَفس
یـک  در  چـون  اسـت.  کی  وحشـتنا چیـز  سـر،  دو  اره 
حرکـت رفـت و برگشـتی، دوبـار می ُبـرد؛ یـک بـار در رفت 
کـه بـا اره  و یـک بـار در برگشـت. بـا ایـن حسـاب درختـی 
دو سـر بریده شـود، خیلی زودتر از حالت های دیگر قطع 

خواهـد شـد!
کـه ارزشـش  اینـک درخـت، درخـِت حیـات ماسـت 
از هـر چیـز دیگـری بيشـتر اسـت و قاتل آن زمان اسـت که 
بـه سـرعت بـاد می گـذرد و هـر روز مـا را بـه مـرگ نزدیک تـر 
دو سـری  اره  مـا،  بـازدم  و  هـر دم  در  کـه  انـگار  می کنـد. 
مـی رود و بـاز می گـردد و بـا سـرعتی سرسـام آور عمـر را بـه 

پایـان می بـرد.
دو  اره  چـون  در قطع نخل سرکش عمر حیات ما 

اسـت کش  کشـا انـدر  نفـس  سـر 
بـا ایـن حسـا ب وظیفـه خیلی سـنگین اسـت. شـاید 
بایـد بـرای نَفسـی حسـاب و کتابـی کرد و بـرای لحظه ای 

برنامه ای داشـت...

هالسلام(: امامعلى)عل�ي
ّصهةً

�غُ كو�غَ �ة �غ
أ

َلا �ب
�ةَ

رَصهةَ
اِدِرال�غُ �ب

کـه از دسـت رفتنـش  فرصـت را دریـاب، پیـش از آن 
گـردد. موجـب انـدوه 

اهل یبت؟مهع؟
خالصه راهبرد فتح خرمشهر

 برای زندگی امروز
کـه  مـا نبایـد فتح هـاى بـزرگ مثـل خرمشـهر را از یـاد ببریـم 

بـا  بـا همـه تجهیـزات در سـنگرهاى بسـیار محکـم  دشـمن 
عـده اى  مقابـل  در  و  بـود،  کـرده  کمیـن  بسـیار  عـدد  و  عـده 

و  تاختـه،  آنـان  بـه  بـاز  بيابـان  از  اسـام  متعهـد  سلحشـوران  از 
کـه  خداونـد آن چنـان رعـب و وحشـت را بـر دشـمنان مـا غلبـه  داد 

باقي مانـده  بسـیار،  غنیمت هـاى  و  نظامـی  هـزاران  اسـارت  بـا 
اشـرار با فضاحت تمام رو به فرار گذاشـته و شـهرها را رها 

کردنـد. رزمنـدگان عزیـز ما نباید این پيروزى معجزه آسـا 
گـر چنیـن شـد، غرور  را جـز بـا مددهـاى الهـی ببیننـد و ا
عنایـت  مـورد  مـا  این کـه  در  می شـود  خاصـه  آن هـا 
یـم و آن چـه  قـادر متعـال هسـتیم و از خـود چیـزى ندار

کنیم. و این جاسـت  یم از اوسـت و باید به راه او نثار  دار
شـما  و  می دهـد،  ادامـه  را  خـود  عنایـات  خداونـد  کـه 

از  بـراى دفـاع  را  و جنـگ شـرافتمندانه  سلحشـورى 
اسـام و میهـن اسـامی ادامـه می دهیـد، و بـه 

نهایـی  پيـروزى  بـه  متعـال  قـادر  خواسـت 
یافـت. دسـت خواهیـد 

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 پيـدا کنـد، می گویيـد 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 پيدا کرده انـد »بل هم اضل!«
کـور  یم. بعضی هـا در آن دنیـا  کارهایمـان می سـاز بـا  را خودمـان  و زیبایـی خودمـان  زشـتی 

می پرسـند: خـود  کـوری  علـت  از  می شـوند،  محشـور 
 َسبیاًل«

ُ
َضّل

َ
ْعمی   َو أ

َ
ِخَرِة أ

ْ
ُهَو ِفی ال

َ
ْعمی  ف

َ
کاَن فی  هِذِه أ »َو َمْن 

کور و  کور باشد، در آخرت هم  که در دنیا  کسی   
»اضل سبیا« خواهد بود.

اهل درنگ؛ آن روی سکه را ببینید!

کنید کردم مرا همانجا دفن  کجا فوت     هر 
میرزا جواد آقا تهرانی می فرمودند:

 هـر کجـا فـوت کـردم مرا همان جا دفن کنید و اگر خارج شـهر 
کنید و مزاحم مردم نشـوید. کردم مرا بيرون شـهر دفن  فوت 

کـه  عـرض شـد: آقـا آخـر مـردم ایـن اجـازه را بـه مـا نمی دهنـد 
شـما را خـارج از شـهر دفـن کننـد، بلکـه می خواهنـد شـما را 

داخل حرم مطهر علی بن موسـی الرضا؟ع؟ دفن نمایند
کجـای حـرم مطهـر هـم  ایشـان فرمودنـد: شـما مـرا هـر 

الرشـید  هـارون  قبـر  از  نزدیك تـر  آیـا  کنیـد،  دفـن  کـه 
مـرا  السـام(  )علیـه  رضـا  امـام  بـه  اللعنـه(  )علیـه 

دفـن می کنیـد؟! پـس دفـن کردنم در حـرم و غیر 
حـرم فرقـی نـدارد

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 17، ص: 319 یه های یک مریب واگو

ک  تصاویر برنامه های مسلجد خودتون رو بوسلیله این رایانامه با دیگر دوسلتان مسلجدی به اشترا
sangaremahalle@chmail.ir             : بگذارید

که به همت  •  این هفته مهمان تصاویر جشن مبعث مسجد حضرت قائم )عج( ارومیه هستیم 
امور فرهنگی و جوانان این مسجد برگزار شد.

•  این هم عکس 
دسته جمعی آخر مراسم

• نمایی از فضاسازی
زیبای جشن

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

کره زیر سایه تهدید مذا
حضرت امام خامنه ای فرمودند:

کره زیر شبِح تهدید نیستم. •  من موافق مذا
کره کننلدگان بایلد خطوط  • مسلئوالن سیاسلت خارجلی و مذا

قرملز و اصللی را بله دقت.
کلرات، باید از عظمت  کننلد و هم زملان بلا ادامه مذا • رعایلت 

و هیبلت ملت ایران.
کننلد و زیلر بار هیچ تحمیلل، زور، تحقیر و تهدیدی  • نیلز دفلاع 

نروند.


