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»خط عاشقی - جلد سوم: خاطرات عشق شهدا به امام رضا )ع(«
کاجی، ناشر: حماسه یاران، قطع: بیاضی، 79 صفحه: 3000 تومان. تألیف: حسین 

مگـه می شـه ایرانـی بـود و شـهید شـد و سـر و سـری بـا امـام رضا نداشـت؟ اصـًا امام رضـا برای مـا ایرانی ها یک چیز دیگه سـت. 
کاظمـی، حسـن باقـری، محمدحسـین علم الهـدی و  گـه دوسـت داشـتید خاطـرات شـهدایی مثـل تهرانی مقـدم، حـاج احمـد  ا
خیلی هـای دیگـه رو از عشـق بازی بـا امـام رضـا بخونیـد، ایـن کتـاب یـک پیشـنهاد ویـژه اسـت. انـدازه کوچـک و جیبـی کتـاب در 
کـرده اسـت. هـر خاطـره بـا عکـس و مشـخصات شـهید  کاجـی، آن را خواندنی تـر  ی دفـاع مقـدس آقـای  کوتـاه راو کنـار نثـر خـوب و 

مرتبـط همراه شـده اسـت. 

خرید اینترنتی:
http://bookroom.ir/

book/25473

سرمقاله
قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 41| هفته اول شهریور  1394 | 

در این شماره می خوانید:

هیچ کس تنها نیست...

ایران در اشغال بیگانگان

استقرار روح علمی در کل جامعه

 برای سپاه نان تازه نخرید!

مهسنگر

________________________________  938****501
کنید؟ اینطوری  سـام. چرا نشـریه رو رنگی چاپ نمی 

خیلی جذاب تر میشـه.

: سام بر شما
رنگـی  صـورت  بـه  نشـریه  چـاپ  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
خواهـد  مسـاجد  متوجـه  رو  زیـادی  بسـیار  هزینـه 
کـرد )حداقـل 1500 تومـان بـرای هـر شـماره( بـه نظـر 
بـه  نشـریه  تکثیـر  امـکان  مسـجدی  هیـچ  می رسـد 

داشـت. نخواهـد  را  رنگـی  صـورت 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

                
برای سپاه نان تازه نخرید! 

کـه مسـئول امـور مالـی سـپاه مراغـه  کفیـل افشـاری  یک بـار، مسـعود 
بـود، دسـتور داد: دیگـر بـرای سـپاه نـان تـازه نگیریـد!

مسـعود،  گفتنـد:  پرسـیدم.  را  مسـئله  کـه  دیگـران  از  کـردم.  تعجـب 
که خرده نان و نان های خشـك را در آن می ریختند، دیده اسـت... اتاقی را 
همـه  و  نیاوردنـد  تـازه  نـان  سـپاه  بـرای  دیگـر  فهمیـدم.  را  همه چیـز 
 
ً
بچه هـا، حتـی خـود مسـعود از خرده نان هـا اسـتفاده کردنـد. واقعـا

بـرود.   بـه هـدر  بـود بیت المـال نبایـد  معتقـد 
گل هـای  از  نقـل  بـه  یـار  شـمیم  نرم افـزار  اسـاس:  بـر  شـده  بازنویسـی 

 .160 ص   ،2 ج  عاشـورایی، 

ایران در اشغال بیگانگان
بین خودشان اختاف بود، اسمش را گذاشتند جنگ جهانی. ایران بی طرف بود. سوم شهریور 1320 بود. 
شـوروی و انگلیس به بهانه جاسـوس بودن آلمانی های حاضر در ایران، از جنوب و شـمال وارد کشـور شـدند و 
سرتاسـر ایـران اشـغال شـد. معـدود دالورانـی از ارتـش، مقاومـت کردنـد و شـهید شـدند. آن موقع رضاخان، شـاه 
ایـران بـود. او حتـی چهـار روز قبـل، دسـتور اخـراج کارشناسـان آلمانـی را کـه نیـاز مبرمـی بـه حضـور آن هـا نبـود، 

صـادر کـرد. متفقیـن بـه خـاک ایـران و راه آهـن آن بـرای انتقـال مهمـات و دارو 
احتیـاج داشـتند، حتـی زحمـت مذاکـره و یا تحریم سیاسـی یا اقتصـادی به 
خـود نـداده، بـا قلـدری تمام، از طریق گزینه نظامی، ایران را اشـغال کردند. 

شـاهان قاجـار و پهلـوی عمومـًا یک ویژگی عجیبی داشـتند که 
در مقابـل هم وطنـان، ظالـم و قلـدر بودنـد، امـا در مقابـل 
نظـر  بـه  این طـور  حداقـل  دل رحـم!  و  ترسـو  بیگانـگان، 
کـه بـا سـنت های بومـی تاریخـی و دینـی مثـل  می رسـد 

حجاب و زندگی عشایری، با حداکثر خشونت مبارزه کردند 
ولـی جلـوی بیگانـگان، هـر بـار بخشـی از خـاک و منابـع کشـور 

را تقدیـم کردنـد. ایـن بـار بیگانـگان اراده کردنـد و رضاخـان را که 
از همـه قلدرتـر و مقتدرتـر بـود، فرسـتادند آفریقـا تـا بمیـرد. وقتی بـا خدا 

نباشـی، بـه حمایـت چه کسـی امیـد داری؟ مـردم؟! بیگانـگان؟!  
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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 

)توضیح املسائل امام، مسئله 1122(

احکام
از جات تکون نخور!

اغلـب مـا عـادت کرده ایـم زمانـی که سـام نماز را می دهیم، سـر را بـه دو طرف 
بچرخانیـم؛ درحالی کـه ظاهـرًا هیچ روایت و اسـتحبابی در این کار نیسـت.

مسـتحب اسـت انسـان بعـد از نمـاز مقـداري مشـغول تعقیـب یعنـي خوانـدن 
کنـد و  ذکـر و دعـا و قـرآن شـود. و بهتـر اسـت پیـش از آن کـه از جـاي خـود حرکـت 

وضـو و غسـل و تیمـم او باطـل شـود، روبه قبلـه، تعقیـب را بخوانـد.
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 23  
1 3 9 4 سال 

هفته    23
1 3 9 4 سال 

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

 دیگر این 
ً
همـه می داننـد کـه فـرق انتقـاد سـازنده و مخرب چیسـت، پس لطفـا

کـه منظـور از  جملـه را تکـرار نکنیـد. چـون همـه مـا پیش فرض مـان ایـن اسـت 
کـه خیلی  هـا از ایـن عبـارت  انتقـاد، انتقـاد سـازنده اسـت. مشـکل ایـن اسـت 
سوءاسـتفاده می کننـد و هرگونـه حـرف دلٌ سـوزانه ای را در نطفـه خفه می کنند!
کننـد!  انتقـاد  کم کاری هـا  از  بایـد  »مسـئوالن«  کـه  نگفـت  کسـی  به عـاوه 
اصـًا از چـه کسـی می خواهنـد انتقـاد بکننـد؟ از مردم؟ آن ها کـه وظیفه ای جز 
حمایـت از خوبی هـا و حضـور با بصیرت در صحنه اجتمـاع و انقاب ندارند. 
پـس انتقـاد اصلـی بایـد از مسـئوالن باشـد تا جامعه اصالح شـود. مسـئوالن امروز 
کننـد، بی فایـده خواهـد بـود. چـون آن هـا خـوب  گـر از مسـئوالن دیـروز انتقـاد  ا
عمـل کـرده باشـند یـا بـد، فرقی به حـال امروز نمی کند مگر گرفتن عبـرت و این 
کسـوتی هسـتند، بایـد  کـه در هـر  یعنـی همه چیـز بـه مسـئوالن امـروز برمی گـردد 

بهتریـن کارهـا را بکننـد وگرنـه هرگونـه کـم کاری، خیانـت خواهـد بود.
بـه  نسـبت  مـردم  موشـکافانه  و  نقادانـه  نـگاه  اهمیـت  کـه  اینجاسـت 
مسـئوالن برجسـته و مهـم می شـود، چون کـه در ایـن صـورت بصیـرت مـردم 
افزایـش می یابـد و قـدرت نظـارت آنـان بـاال مـی رود. ایـن یعنـی مهم تریـن نـوع 
می یابـد.  گسـترش  و  می شـود  کـم  حا جامعـه  در  منکـر  از  نهـی  و  امربه معـروف 
ی  به عـالوه انتخاب هـای مـردم در طـول تاریـخ بهتـر می شـود. انتخاب هـا از رو
بصیـرت صـورت می گیـرد و دیگر کسـی نمی تواند به وسـیله موج سـواری بر سـر 

مـردم و یـا اسـتفاده از زور و زر و تزویـر رأی بیـاورد.
مقابـِل  در  گـر  ا ولـی  می شـود  تضمیـن  انقـاب  آینـده  باشـد،  این گونـه  گـر  ا

چنیـن بیـداری بایسـتند، خفقـان علمـی و فرهنگی و سیاسـی حکـم می راند 
و در آن صـورت رشـد جامعـه بـا کنـدی یـا وقفه مواجه می شـود. پس بر اسـاس 

کـه: ایـن وظیفـه انتقـاد و امربه معـروف و نهـی از منکـر اسـت 
- مردم »باید« بپرسند جزئیات توافق هسته ای چیست؟

چقـدر  مجلـس  بپرسـند  »بایـد«  مـردم   -
آن  تصویـب  و  بررسـی  در 

اسـت؟ کـرده  عمـل  درسـت 
- مردم »باید« بپرسند چرا 

مجلـس در مهم تریـن زمـان 
خـود تعطیل شـده اسـت؟

- مردم »باید« بپرسـند 
چـرا برخـی از خـط قرمزهـای 

توافـق  در  نظـام  صریـح 
اسـت؟ شـده  رد  هسـته ای 
بایـد  مـردم  را  این هـا 

بایـد  مسـئوالن  و  بپرسـند 
جبـران  یـا  دهنـد  جـواب 

ایجـاد  بـا  وگرنـه  کننـد، 
سـودی  اختنـاق 

کـرد. نخواهنـد 

کنند مردم »باید« نقد 

نیایش
حشر و نشر

رى
�شْ رى َو �نَ

ى �نى َح�شْ َمْولاَى َو اْرَحْم�ن
گـور و  مـوالى مـن، بـه وقـت بیـرون آمدنـم از 

کـن برانگیختـه شـدنم بـه مـن - رحـم 

)دعای 53 صحیفه سجادیه(

خاصـه  و  جمـات  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 



انتخاب با توست... )1(
1- خورشـید و مـاه و روز و شـب و آسـمان و زمیـن را 
اسـت!  حیرت انگیـز  سازمان شـان  و  سـامان  دیـده ای؟ 
خورشـید می تابـد و مـاه بـه دنبـال آن مـی رود؛ روز زمیـن 
را روشـن می کنـد و شـب همـه آن را فرامی گیـرد؛ آسـمان 

بـه قـدرت الهـی بنـا می شـود و زمیـن می گسـترد...
نیـز  تـو  و  مـن  وجـود  در  سـامان  و  سـازمان  ایـن   -2
به صـورت ویژه تـری وجـود دارد: »نفـس« در وجـود مـن و 
تـو مثـل خورشـید و مـاه، روز و شـب، و آسـمان و زمیـن 
و  فجـور  راه  هـم  کـه  به این ترتیـب  اسـت،  یافتـه  نظـام 
آن. و حفـظ  تقـوا  راه  هـم  و  الهـام شـده  آن  بـه  پـرده دری 
3- اینجـا یـک تفـاوت اسـت بیـن نفـس و آن نظـام 
و  شـب  و  روز  و  مـاه  و  خورشـید  این کـه  آن  و  کیهانـی 
کـه بایـد؛ امـا  کاری را می کننـد  آسـمان و زمیـن، همـان 
نفـس می توانـد هـم مسـیر تقـوا را بـرود و سـعادت مند شـود 

کام بمانـد. و هـم می توانـد مسـیر فجـور را بپیمایـد و نـا
4- پـس قسـم بـه ایـن نظـام کیهانـی و نظـام نفس که 
گرفـت، رسـتگار می شـود  کسـی جلـو زنـگاِر نفـس را  گـر  ا
کرد و مثل مـردگان دفنش  گـر کسـی بـه آن بی توجهـی  و ا
کـه  کام خواهـد مانـد. اینـک انتخـاب بـا توسـت  کـرد، نـا

چـه کار می کنـی!

حيِم
 الرَّ

ِ
من

ْ
ح

ِه الرَّ
َّ
ِم الل ِبسْ

لاها )2( 
َ
ِر ِإذا ت

َ
م

َ
ق

ْ
حاها )1( َو ال

ُ
ِس َو ض

ْ
م

َّ
َو الش

شاها )4( 
ْ

غ
َ
 ِإذا ي

ِ
ْيل

َّ
ها )3( َو الل

َّ
لا

َ
هاِر ِإذا ج

َّ
َو الن

حاها 
َ

ِض َو ما ط
ْ

ر
َ
أ

ْ
ناها )5( َو ال

َ
ماِء َو ما ب

َو السَّ

ها 
َ

ور
ُ

ج
ُ
ها ف

َ
م

َ
ه

ْ
ل

َ

أ
َ
اها )7( ف

َ
ّو ٍس َو ما سَ

ْ
ف

َ
)6( َو ن

 
ْ

د
َ
اها )9( َو ق

َّ
ك

َ
 ز

ْ
ن

َ
 م

َ
ح

َ
ل

ْ
ف

َ

 أ
ْ

د
َ
واها )8( ق

ْ
ق

َ
َو ت

اها )10(
سَّ

َ
 د

ْ
ن

َ
خابَ م

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
آینه های خراب!

کـه  هـم  وقتـی  و  می کنـد  می خواهـد  دلـش  کاری  هـر 
ک  پـا »دلـت  می گویـد:  بگیـری،  را  جلویـش  می خواهـی 
را  خـودش  خیـال  حـرف  ایـن  بـا  و  آینـه!«  مثـل  باشـه، 
راحـت می کنـد. اتفاقـًا اصـل حرفـش درسـت اسـت. بـه 
کـرده  کـه نفـس خـود را تزکیـه  حکـم سـوره شـمس کسـی 
ک باشـد مثـل آینـه، بهشـتی خواهـد  باشـد و قلبـش پـا
شـد؛ امـا مگـر چنیـن چیزی بـدون تاش و عمـل صالح 

می افتـد؟ اتفـاق 
را  مـوج دار  آینه هـای  کـه  اسـت  ایـن  پاسـخش  راه 
نشـانش دهی تا ببیند چگونه انسـان ها و اشـیاء را خراب 
می فهمـد  آن وقـت  می دهـد!  نشـان  خنـده دار  و  می کنـد 
گنـاه کار سـخت می شـود، مثـل سـنگ! کـه چـرا دِل آدم 
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امام علی )علیه السـالم(: چشـمها خشـک نمی شـود 
مگـر بـه خاطـر قسـاوت قلـب؛ و دل هـا قسـاوت پیـدا 

یـادی گنـاه.  نمی کنـد مگـر بـه سـبب ز
)وسائل الشیعه، ج 16، ص 45(

اهل یبت؟مهع؟
کل جامعه استقرار روح علمی در 

کـه میتوانـد در چنیـن برنامـه ای منظـور  ...یک چیـز دیگـر هـم هسـت 
کل  و هـدف باشـد؛ و آن اسـتقرار »روح علمـی« در جامعـه اسـت؛ ...در 
کـه مـا در آن زندگـی میکنیـم. فـرق اسـت بیـن این کـه در مـردم  جامعـه ای 
- ولـو یـک روسـتایی - روح علم گرایـی باشـد، یـا این کـه نـه، روح 
ضدیـت بـا علـم باشـد، یا اصًا علم برایشـان مطرح نباشـد؛ 
گونـه زندگی کـردن اسـت و دو نـوع زندگـی  این هـا واقعـًا دو 

را بـه بـار میـآورد...
کـه  کـرد، خواهـد فهمیـد  کسـی روح علمـی پیـدا  وقتـی 
در این حیات و در این آفرینش، قوانین و ترتیب و نظمی 
کار  گـر مـا آن نظـم و ترتیـب را پیـدا بکنیـم،  کـه ا هسـت 
پیـش خواهـد  بهتـر  و مجموعه مـان  زندگـی خـود 
کشـاورزی  کنیـد شـخص  رفـت... مثـًا فـرض 
کـود و روش  گـر از سـم و  کـه ا اسـت، میدانـد 
کنـد،  اسـتفاده  یاش  کشـاورز بـرای  علمـی 
گنـدم  امسـال بـه جـای سـه تـن، چهـار تـن 
کرد... ایـن علم گرایی  برداشـت خواهـد 

چیـز خیلـی مهمـی اسـت.

هیچ کس تنها نیست...
امام جماعت

کـرد و به  افتـاد جلـو و چنـد تـا از بچه هـا بـه او اقتـداء کردنـد. زیرچشـمی یک نگاهـی بـه صف 
کـه همـه بفهمنـد مـن از هرچـه  کـه "َبه َبـه چـه صـف طویلـی! یک جـوری نمـاز بخوانیـم  وجـد آمـد 

دنیاسـت بریده ام!"
 صف اولی ها

کـه سـمت راسـِت صـف اول مشـغول نمـاز شـده  کسـی اسـت  امـان از شـیطان! حـاال نوبـت 
کـه معـادل جهـاد فی سـبیل اهلل اسـت و  "بیـن خودمـان باشـد! ولـی هـم در صـف اول ایسـتاده ای 
کـه نمـازت را بـه جماعـت خوانـده ای دیگـر  هـم در سـمت راسـت صـف قـرار داری و حـاال هـم 

بهتـر از ایـن نمـاز نمی شـود!"
کـه نوبـت  کنـد می بینـد نمـاز تمـام شـد و حـاال هـم  بیچـاره تـا می خواهـد بـه خدایـش دقـت 

کـه بایـد اینجـا خـرج شـود! تواضـع اسـت 
 صف آخری ها

کـه شـما تواضـع در نمـاز بـه خـرج می دهیـد و در انتهـای صفـوف نمـاز می خوانیـد  "این قـدر 
کـه دیگـر جایـی جـز تعریـف از شـما باقـی  ک مالیده ایـد  کـه واقعـًا بینـی مـِن شـیطان را هـم بـه خـا

نمانـده!"
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که همیشه همراه خداست. کسی  و خالصه هیچ کس تنها نیست. خوش به حال 

    انفاق اولیاء 
 - تهـران  در   - مـدرس  خانـه  در  بـه  مسـتمندى  فـرد  روز 
مـدرس  مرحـوم  روز  آن  در  نمـود.  کمکـی  تقاضـاى  و  آمـد 
کـه بـه آن فقیـر بدهـد، از سـوى دیگـر راضـی  چیـزى نداشـت 

کـه بـه فـرد سـائل جـواب منفـی بدهـد و او را بـا دسـت  نبـود 
گفـت  خالـی بـاز بگردانـد، از ایـن جهـت بـه دختـرش 

مشـهدى  مغـازه  دم  بگـذار  را  آشـپزخانه  دیـگ 
عبدالکریـم )بقـال سـر محل( و پـول آن را گرفته 

گفتـه  ى  و بـه فقیـر بدهیـد. وقتـی در جـواب و
بـراى طبـخ غـذا  ایـن دیـگ ظرفـی  شـد، جـز 

نـدارد. اشـکالی  گفـت  یـم،  ندار

در قاب صتویر

امام خامنه ای| 1370/11/15
یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
کنید. • در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده 

کیفیت چاپ و به صورت رنگی در تارنمای masjednama.ir موجود است(: ) طرح ها با 

• یازدهم ذی القعده سالروز میاد ولی نعمت ما ایرانی ها، حضرت شمس الشموس، امام علی بن 
موسی الرضا علیه السام است.

کاریکاتور هفته
• زنــان ایرانــی هــر ســاله 10 تریلیــون و ۲00 میلیــارد تومــان 
دومیــن  می کنند.ایــران  هزینــه  آرایشــی  لــوازم  خریــد  بــرای 
کننــده مــواد آرایشــی غــرب آســیا اســت.  ایــن  کشــور مصــرف 
تمایــل  یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  کــه  اســت  در حالــی 
ــه  ک ــود  ــی ش ــده م ــن دی ــان مس ــن زن ــتر در بی ــش بیش ــه آرای ب

طــراوت و شــادابی پوســت خــود را از دســت داده انــد.

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


