
مسجد فقط برای نماز نیست!
»تاریخ شفاهی مسجد جلیلی« 

اوایل دهه 40 بود که امامت مسجد تازه تأسیس »جلیلی« در محله اقلیت های نامسلمان تهران به محمدرضا 
مهدوی کنی )همو که بعدها رئیس مجلس خبرگان شد( رسید. آن اوایل گاهی تنهایی )یا با انگشت شمار 

نمازگزار از کاسبان محل( نماز می خواند. اما به تدریج کارش آن قدر گرفت که پایگاه اصلی جوانان و 
دانشجویان از دورترین نقاط شهر شد. مسجد جلیلی هم پایگاه فعالیت های سیاسی و انقالبی شد و هم مرکز 
خدمات آموزشی )درسی( و فرهنگی. هم به دین مردم توجه کرد و هم به دنیای مردم. از کمک به بیماران تا 

کارهای خیریه همه با محوریت مسجد انجام می  شد.

نویسنده: پروین قدسی زاد
نرش: قدیانی

قطع رقعی، چاپ اول: 1383. 
تعداد صفحات: 152

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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دراینشمارهمیخوانید:

باحاِلباصفا...

رابطهزنوشوهرشبیهچیست؟

مسجدمهربانی

زندگیبهسبکهمت

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

زندگی به سبک همت
همــه  کارهــاش رو حســاب بــود. وقتــی پــاوه بودیــم، هــر روز صبــح 

محوطــه را آب وجــارو می کــرد، اذان می گفــت... تــا مــا نمــاز بخوانیــم، 
ــن  ــوی ای ــی ت ــد کس ــش می آم ــر پی ــود. کم ت ــر ب ــه حاض صبحان

کارهــا از او ســبقت بگیــرد.
خیلـی هم خوش سـلیقه بود. یک بار یک فرشـی داشـتیم که حاشـیه  

یـک طرفش سـفید بـود. ابراهیم وقتـی آمد خونه،  گفـت: »آخه عزیز 
مـن! یـه زن وقتـی می خواد آرایـه خونه رو عوض کنـه، با مردش 

صحبـت می کنـه. اگـه از شـوهرش بپرسـه اینـو چه جـوری 
بنـدازم،  اونـم می گـه این جـوری!« و فـرش را چرخانـد، 

طوری که حاشـیه  سـفیدش افتـاد بـاالی اتاق.

سـپهبد حاجعلی رزم آرا در خانواده ای نظامی به دنیا آمد. در هفده سـالگی وارد 
مدرسـه نظام شـد. خارج هم رفت. رزم آرا در سـال های بعد مدارج ترقی را پیمود 
تـا این کـه پـس از تبعید رضاخان به ریاسـت سـتاد ارتـش رسـید. توانمندی ها و 

لیاقت هـای او در کنار بازی های سیاسـت، او را به نخسـت وزیری رسـاند. سـپهبد 
علـی رزم آرا، به عنوان ژنرال ارتش رژیم شـاه و عنصر سرشـناس دولت 

اسـتعماری انگلیـس هنگامی کـه به نخسـت وزیری کشـور رسـید با 
ملـی شـدن صنعـت نفت ایـران به شـدت مخالفت می کـرد و قصد 
داشـت بـا سـرکوب نهضـت مردم، تـا جایی کـه ممكن اسـت به 
اربابـان خـود خدمـت کنـد. خیانت هـا و انحرافـات علنـی رزم آرا 
در سیاسـت و امـور مملكتـی سـبب شـد تـا روحانیان و مـردم به 
مخالفـت جـدی و صریـح بـا او بپردازند. برخـی سیاسـی ها او را 
مانـع اصلـی ملی شـدن نفـت می دانسـتند. اگـر این عنصر وابسـته 
از میـان برداشـته نشـود، در نهضت مـردم اختالل حاصل می شـد. 
به همین جهت شـهید خلیل طهماسـبی از سـوی جمعیت فداییان 
اسـالم مأمـور تـرور رزم آرا گردید و سـرانجام وی را در شـانزدهم 

اسـفند 1329ش بـه هالکـت رسـاند. کمی بعد، نفت ملی شـد.
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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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

اعدامانقالبیرزمآرا

)رساله آموزشی حضرت آیت اهلل خامنه ای، بخش احکام مسجد(

  اعدام انقالبی"سپهبد رزم آرا"  نخست وزیر "محمدرضا پهلوی" توسط جمعیت فدائیان اسالم )1329 ش(

احکام

ــد و وســایل قدیمــی  ــو کرده ان وســایل مسجدشــان را ن
ــد.  ــه کار مســجد نمی آی دیگــر ب

در ایــن صــورت می تواننــد ایــن وســایل را بــه مســجد 
دیگــری بــرده و در آن جــا بــه مصــرف برســانند.

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

هفته 51  
1 3 9 4 سال 

هفته  51
1 3 9 4 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

می کنــد،  می خواهــد  دلــش  کاری  هــر  شــب  تــا  صبــح 
ــهدا  ــد: »ش ــد، می گوی ــش می آی ــهدا پی ــث ش ــا بح ــت ت آن وق
شــرمنده ایم.« دروغ گــو! اگــر شــرمنده بــودی کــه وضــع زندگــی ات 
این گونــه نبــود. روی پــول و مقــام چنبــره زده، بعــد بــه هفتــه بســیج 
ــا  ــش ب ــدازد و خاطرات ــه می ان ــد، چفی ــه می رس ــدس ک ــاع مق و دف

ــد. ــادآوری می کن ــهدا را ی ش
نــه آقــا، ایــن شــوخی ها و فریب هــا اگــر بتوانــد مــردم را گــول بزنــد، 
خــودت را گــول نخواهــد زد. اگــر راســت می گویــی، عکــس یــک 
شــهید را بگــذار در جیبــت و هــر روز بــه او گــزارش کار بــده. 
یــا بعــد از چنــد وقــت متحــول می شــوی یــا خــودت عکــس را 

کنــار خواهــی گذاشــت. البتــه اگــر وجــدان داشــته باشــی!
ــد  ــد. بای ــر کســی نمی فهم ــل شــهدا را ه خالصــه شــرمندگی در مقاب
پــا جــا پــای آن هــا گذاشــت و مثــل آن هــا زیســت تــا بلكــه بــه خــود 
ــا هــر ســال  ــا حــاال فکــر کــرده ای کــه چــرا م بیاییــم. راســتی ت
ــی  ــی ول ــم ول ــی نمی روی ــق عملیات ــهدا و مناط ــارت ش ــه زی ب

ــتیم؟ ــهدا نیس ــرمنده ش ــاً ش ــا واقع ــاید م ــی رود؟ ش ــان م فقیه م
ــی  ــت خوب ــور فرص ــان ن راهی

بــرای جبــران  اســت 
گذشــته...

شهداشرمندهنیستیم!

نیایش
یک حساب کتاب ساده: 

بخشش یا عذاب؟
ُهمَّ ِاْن تََشْأ َتْعُف َعّنا َفِبَفْضِلَك، َاللَّ

ْبا َفِبَعْدِلَك.  َو ِاْن تََشْأ ُتَعذِّ
َك، نِّ ْل َلنا َعْفَوَك ِبَ  َفَسهِّ

 َو َاِجْرنا ِمْن َعذاِبَك ِبَتجاُوِزَك؛
ُه الطاَقَة َلنا ِبَعْدِلَك،  َفِانَّ

َحٍد ِمّنا ُدوَن َعْفِوَك، َو الَنجاَة ِلَ
بارخدایا، اگر بخواهی بر ما ببخشی از سر فضل 

می بخشی،
و اگر بخواهی ما را به عذاب مبتال کنی از سر 

عدل مبتال می کنی.
 الهی به رسم احسان، عفوت را نصیب ما کن،

و به آئین چشم پوشی ما را از عذاب برهان؛
که ما را طاقت عدل تو نیست،

 و بدون عفوت برای 
هیچ یک از ما آزادی میّسر 

نیست.
به همین سادگی! صحیفه 
بخوانیم: دعای 10: پناه بردن 

به خدا.

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی 
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید 

تا همین جا و در همین ستون منتشرش کنیم. 

مسجدمهربانی

یاررهمبان

 17 اسفند 1362- شهادت محمدابراهیم همت  
كتاب یادگاران، انتشارات روایت فتح     براساس 



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
رابطهزنوشوهرشبیه

چیست؟
ازدواج یعنی رابطه ای بسیار متفاوت از روابط دو دوست، 

هم ازنظر کمی و هم از نظر کیفی. پس اگر کسی این دوتا را 
شبیه هم کرد یا در کتابی- غربی یا شرقی- توصیه های مربوط 

به دوستان را برای زن و شوهرها آورد، اشتباه کرده است.
اسالم بیش از این که رابطه زن و شوهر را شبیه دو دوست 

بداند، شبیه رابطه پدر و فرزند می داند. یعنی از طرفی، 
همان طور که مرد وظیفه محبت کردن و پرورش فرزند را 

دارد، باید به همسر خود مهربانی بورزد:
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امام سّجاد؟ع؟ : خداوند از آن کس خشنودتر است که 
خانواده خود را بیشتر در آسایش قرار دهد.

و همان طور که فرزند باید از پدر و مادر فرمان برداری کند، 
وظیفه زن اطاعِت همراه با محبت از شوهر است:
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پیامبر اعظم؟لص؟ : )وظیفه زن این 
است که( فرمان بردار شوهر باشد و 

از او نافرمانی نکند.
ظاهرش جالب نیست، 

مخصوصاً به خاطر تبلیغات 
منفی غربی ها. اما باطنش 
شیرین است هم برای 
مرد هم برای زن. کافی 

است تجربه کنند، تجربه ای 
مؤمنانه...

پسازاختالفنظرهایانتخابات،دوستهمباشیم!
شیاطینی  لكن  گذشت،  خوبی  انتخابات  گفت  باید  که  درعین حالی  انتخابات  در 
دو  کند،  اختالف  ایجاد  می خواست  دست هایی  بكارند...  نفاق  تخم  یک  که  می خواستند 
این که  به  باشید  متوجه  باید شما  بحمداهلل.  نشدند  موفق  آن که  کند و حال  ایجاد  دستگی 
این  دنبال  شیاطین  بپوسانند...  داخل  از  را  ما  که  هستند  این  دنبال  همیشه  دشمن ها 
و  ما  ملت  بحمداهلل  لكن  هست،  بگویند  دستگی  دو  کنند،  اختالف  ایجاد  که  هستند 
خصوصًا، روحانیت ما اشخاصی هستند که... همه با هم هستند؛ دو جبهه نیست . البته دو 

باید هم  باید هم باشد. دو رأی هست،  تفکر هست، 
باشد. سلیقه های مختلف باید باشد، لكن سلیقه های 
مختلف اسباب این نمی شود که انسان با هم خوب 
نباشد. من عرض کردم مثل طلبه ها که با هم مباحثه 

جنجال  و  جار  می کردند  مباحثه  که  آن وقتی  می کنند، 
جوری بود که انسان خیال می کرد دشمن هم هستند، وقتی 

اگر  انس.  و  کردن  دوستی  به  می نشستند  می شد  تمام  مباحثه 
این ناقص است. اگر در  نباشد،  در یک ملتی اختالف سلیقه 
است...  ناقصی  مجلس  این  نباشد،  اختالف  مجلسی  یک 
جنجال  و  جار  مباحثه،  رأی،  اختالف  اختالف سلیقه، 
این ها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، 

بشویم دشمن هم ...دوست هم باشیم.

باحاِلباصفا...

گاهی از بعضی بچه مسجدی ها چیز خاصی نمی بینیم جز یک سالم و سپس سكوت! و دوباره سكوت 
و باز هم سكوت! آدم های بدی نیستند ولی...

 بچه مسجدی یعنی آدم باحاِل باصفا؛ کسی که پیش او بروی، حالت را دگرگون کند طوری که به 
َغلتیدن بیفتی! این را بخوانید: 

»دو هفتـه ای هسـت کـه با او آشـنا شـده ام، خیلـی آدم باحالی اسـت... این قدر با شـوخی هایش ما را 
می خندانـد کـه همـه َغلتیـدن می افتیم! یک بـار هـم تعارفی زدیم و یک دسـت بـازی کردیـم، واقعًا 
ایـن کاره بـود... به تنهایـی حریـف چنـد نفـر بـود. یک چیز می گویـم یک چیز می شـنوی! تـازه یكی 
از بچه هـا در بـازی، بـا یـک  تنـه  محكـم او را نقش زمین کـرد. واقعاً دلم سـوخت. گفتم اآلن اسـت 

کـه بـرود سـراغش و او را نـاکار  کنـد! البته خیلـی مردانگی کـرد و با یک 
لبخنـد... در اوج بـازی بودیم کـه یک دفعه اذان گفتند. تـا نگاه کردیم 

دیدیـم همراهـش در مسـجد نشسـته ایم! مـن که بـا او کلی صفا 
اعجوبه ای  می کنـم... 

اسـت برای خودش...«

فقطیکقدم
ابوسعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت. مردم از تمام اطراف 

روستاها و شهرها آمده بودند. جای نشستن نبود و بعضی ها در 
بیرون نشسته بودند.

شاگرد ابوسعید گفت: شما را به خدا هر جا که هستید، 
یک قدم پیش بگذارید. همه یک قدم پیش گذاشتند. سپس...
از  پس  ابوسعید  رسید.  ابوسعید  سخنرانی  به  نوبت 

مدتی سكوت گفت: هر چه من میخواستم بگویم 
شاگردم به شما گفت؛ شما فقط یک قدم به 

شما  به  قدم  ده  خدا  تا  کنید  حرکت  جلو 
نزدیک شود. 

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 21، ص: 47 

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این هفته 
در تارنمای masjednama.ir   پوسترهایی با موضوعات روز درختکاری و شهادت فرمانده 

جوان دفاع مقدس، »محمدابراهیم همت« فاتح خیبر قرار گرفته است.
کاریکاتور هفته:  

هر رأی مایک تیر به سوی دشمن بود.

درختکاری، مهم یا خیلی مهم؟
در این کـه درختـكاری کار خوبـی اسـت، کسـی شـک 
ندارد. مسـلمان باشـد یا کافـر هم فرق نمی کنـد. اما این 
را کـه در نگاه مسـلمان اهمیـت کار متفاوت اسـت، هر 
کسـی نمی فهمـد. مثـاًل تا حـاال فکر کـرده ای که چرا 
رهبـر جامعـه اسـالمی، هر سـال درخت مـی کارد؟ 
آیـا صرفـاً یـک کار زیبـا و خوب اسـت یا نه، خواسـته 

خداسـت؟ به ایـن آیه توجـه کنید:
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ْ
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ُ
ه

خـدا را پرسـتش کنیـد کـه معبـودی جـز او برای شـما 
نیسـت؛ اوسـت کـه شـما را از زمیـن آفریـد و از شـما 

خواسـته اسـت کـه در آن آبادانـی کنیـد.
بلـه، آباد کردن زمین امر خداسـت و کاشـت درخت 
و زیباسـازی محیـط زندگـی الزمـه آن اسـت. پـس 

امسـال بـا یک نـگاه عمیق تـر ایـن کار را بكنیم.

اهل یبت 
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