
                                     یک طلبه خوبیاررهمبان
»سیمایآرمانیطلبهدرنگاهمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(«

کتاب، قطع: رقعی، 192 صفحه: 9000 تومان. تألیف: محمد عالم زاده نوری، ناشر: بوستان 
گزیر باید در نخسـتین گام، به ترسـیم مطلوب ها  یخـی خود در عصـر امام خمینی)ره(، نا حـوزه  علمیـه بـرای ایفـای رسـالت تار
کنـد. الزم اسـت نقـش طلبـه در اجتمـاع و سـهم  و ایدئال هـا بپـردازد و نمونـه اعـای طلبـه را در ابعـاد آموزشـی و پرورشـی تصویـر 
کارآمـد گذشـته ترمیـم یـا تکمیـل گـردد؛ طلبـه امـروز بایـد متناسـب  یخ سـازی، بازتعریـف شـده، الگـوی نا او در جامعه سـازی و تار
گـردد. ایـن دفتـر در جسـت وجوی »سـیمای آرمانـی طلبـه« و  یخـی تربیـت  بـا نیازهـای متغیـر ایـن زمـان و تحـوالت شـتابنده تار
گردآمـده اسـت. فصـل آخریـن ایـن اثـر بـه بایسـته های  »نظـام واره طلبـه مطلـوب« از منظـر رهبـر معظـم انقـاب، امـام خامنـه ای 

ی؛ مبلغـان، محققـان و ائمـه جماعـات اختصـاص دارد. اقشـار حـوزو

خرید اینترنتی:
 http://bookroom.ir/

book/17207

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:

بی خیال خدا

یک طلبه خوب

اسراف کار بی شرف!

شست پایت را بّپا!

مهسنگر

________________________________  912****722
 ، لبريـز  اّلرحيـم(  )رحمـن  رحمـت  از  زندگيتـان 
 ، سرشـار  العالميـن(  )رّب  نعمـت  از  دسـتانتان 
اّلسـموات واالرض(  نـور  )اهلل  نـور  بـه  چشـمانتان 
كّفـه ترازويتـان در رديـف )فاّمـا مـن ثقلـت  پرنـور، 
موازينـه( ميـزان ، روزگارتـان )فـى عيشـٍة راضيـٍة( ، و 

بـه خيـر * عاقبتتان)عنـد مليـك مقتـدر( ختـم 
سودابه توفيقي

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

                
 یک ماه زمینه سازی برای یک تذکر

کـردن  صبـر و تحمـل شـهید قدوسـی در اصـاح و برطـرف 
ایـن  بـارز  ویژگی هـای  شـمار  از  افـراد،  اخاقـی  ضعف هـای 
گاهـی به جـای این کـه در یـک جملـه بـه  شـهید بزرگـوار بـود. 

حتـی  و  طوالنـی  سـاعت های  بـاش،  این طـور  بگویـد  کسـی 
می گفـت: خـود  می کـرد.  صـرف  وقـت  او  اصـاح  بـرای  روزهـا 

یـک بدهـم، فرزنـدم بـه اخالقـی تذکـر یـک اینکـه بـرای »گاهـی
ایـن دقـت و صبـر،  برنامهریـزیمیکنـم«.  و زمینهسـازی مـاه

نشـان دهنده اهمیـت چگونگـی تربیـت و برخورد با 
و جوانـان اسـت. نوجوانـان  به ویـژه  دیگـران، 

جلوه انتقام و غضب اسالم؛ قتل 700   
یهودی تسلیم شده در یک روز

)و  کشـاورزی  بـه  آخرالزمـان  پیامبـر  انتظـار  َبني ُقَرْیظـه در جنوب شـرقی مدینـه، در دوران  یهـودی  قبیلـه 
جدال هـای داخلـی در مدینـه( مشـغول بودنـد، او را شـناختند، ولـی چـون او را از نسـل هـارون نیافتنـد، ایمـان 
نیاوردند. به هرحال، رسول رحمت بین گروه های مختلف آشتی برقرار کرد و پیمان صلح بست. اما یهودیان 
یکـی پـس از دیگـری پیمـان شکسـتند. فقـط بنیقریظـهمانـدهبـودکـهدرزمـانجنـگاحـزاببـهخیالپیـروزی
سـپاهکفـر،دسـتبـهتوطئـهوتضعیـفروحیـهمسـلمانانزدنـدو البتـه پیامبـر رحمـت در مـورد آنـان،]بـهتعبیـر
امـامروحاهلل،همـانکاسـبهایىکـهاآلنهـمدنبالـهآنهـاصهیونیسـتهاهسـتند[ امر فرمود تمـام آن هـا را گردن 
زدنـد تـا ایـن مـاده سـرطانی موجب فسـاد را از بین برداشـتند؛ هفتصدنفر
رادریـکروزکشـتوهیـچمالحظـهوجاهـتاسـالمدرخـارجکشـوررا
نکـرد. داسـتان ازاین قـرار اسـت همـان روز آخـر جنگ احـزاب، پیامبر 
کشـید، بازهـم ایمـان نیاوردنـد. پـس از 15 روز  به سـوی آنـان لشـکر 
محاصره، تسـلیم شدند. خودشان سـعدبن معاذ )هم پیمان دوران 
کردنـد و او حکـم بـهقتـل جاهلـی( را بـه داوری انتخـاب 
مـردان،اسـارتزنانوکودکانوضبـطاموال داد؛ 

حکمـی الهـی کـه مطابـق تـورات هـم بود. 
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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 

آیت اهلل شهید قدویس 

اجوبة االستفتائات، سؤاالت جدید در باب سجده احکام
   شست پایت را بّپا!

کـه یـا  کـه میـرود، انگشـتان پایـش را طـوری خـم میکنـد  سـجده 
یـا پشـت آن! ی انگشـتانش بـه زمیـن میچسـبد و  رو

 روی زمیـن باشـد ولـی 
ً
بـرای سـجده الزم اسـت نـوک شسـت پـا حتمـا
نسـبت بـه بقیـه انگشـتان وظیفـه خاصـی نـدارد.

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

هفته 25  
1 3 9 4 سال 

هفته    25
1 3 9 4 سال 

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

توافقی شـد بر سـر مسـائل هسـته ای. خوب یا بد، مهم اسـت، ولی فعًا کاری 
با آن نداریم. حدود دو ماه اسـت که از نهایی شـدن سـند برجام می گذرد. هنوز 
نه چیزی به بار اسـت و نه به دار. نه آن طرف کنگره شـان تصویب کرده و نه این 
طـرف مجلـس مـا و هیـچ کـس تعهـدی را برنتافتـه. ولـی در همیـن فاصلـه کوتـاه 
در مملکـت مـان اتفاقاتـی سلسـله وار رخ داده کـه هـر دلـی را مضطـرب مـی کنـد 
و هـر دسـت و پایـی را لـرزان: زمزمـه هـای راه انـدازی رسـتوران های مک دونالـد، 
استقبال از هیئت های مختلف 
کشورهای غیردوست با آن لباس 

های غیررسمی و مسخره شان)!(، ورود خبرنگاران شبکه جاسوسی بی بی سی 
به کشور، بازگشایی سفارت روباه پیر خبیث، ورود شرکت های اقتصادی که در 
گذشـته بـا تـرک کشـور بـه مـا لطمـه زدنـد و عقد یا وعـده قـرارداد بـا آن هـا و... همه و 

همـه نگرانـی را بـه جان دلسـوزان نظام جمهوری اسـامی و انقابش می انـدازد.
نگـران مـی شـویم از این کـه نکنـد توافـق مـان آن قدرهـا هـم هسـته ای نبـوده! یـا 
کننـد پشـت شـان خالـی شـده.  کشـورهای خـط مقاومـت خیـال  این کـه نکنـد 
گـرگ  یـا این کـه نکنـد فرهنـگ مـان غربـی شـود و اقتصادمـان وابسـته. یـا این کـه 
استکبار روزنه ای برای نفوذ و راهی برای پنجه کشیدن پیدا کند و سرنوشت مان 
چیـزی شـود شـبیه عـراق و سـوریه و یمـن و... یـا بدتـر از همـه این کـه 

اسـام مان آمریکایـی شـود و توکل مـان بـر غیرخـدا!
حتـی اگـر ایـن قـرارداد بسـته شـود و ایـن پیمـان 
اجرایی گردد، راه انقاب، راه استکبارستیزی، 
برائت از مشرکان و حمایت از مستضعفان 
اسـت. امیدواریـم بـا اصـاح ایـن مسـیر و 
این روند اشـتباه، هر چه سـریع تر از نفوذ 
جلوگیـری  اسـام  اردوگاه  بـه  دشـمن 
بـه عمـل آیـد. بایـد پنـاه بـرد بـه خـدا از 
کـه خون هـای پـاک ریختـه  آن روزی 
شده پای این انقاب، پایمال شوند.

روزنه هایی برای نفوذ

نیایش
دو روی سکه تعامل با والدین
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که کن خداونداچنان
هیبـت از چـون مـادرم و  پـدر هیبـت از
سـلطانخودکامـهبیمنـاكباشـموبـههـر
نمایـم نیکـی مهربـان ى مـادر چـون دو

امامسجاد؟ع؟اینگونهدعامیکردند.

)دعای 24 صحیفه سجادیه( 

خالصـه  و  جمـالت  ايده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
كـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـا ارسـال  هرچيـزی را 
گذاشـتن نظـرات خـود در سـايت، بـه  پیامـک يـا بـا 
تـا همين جـا و در هميـن سـتون  برسـونيد  مـا  دسـت 

كنيـم.  منتشـرش 



افتخار پوچ )1(
ایندیگرخیلیمسخرهاستکهآدمپولبسیارهزینه
کنـدوهیـچبهـرهاینبـرد،آنوقـتبـاافتخـاربگویـد:»پـول
کـردم!« افتخـار! بلـه، بـا افتخـار می گویـد!  زیـادیتلـف
چـون  می گویـد؟  چنـان  و  می کنـد  چنیـن  چـرا  واقعـا 
می خواهـد یـک قانـون مهـم را دور بزنـد؛ یعنـی میخواهـد

کنـد! چـه اشـتباه بزرگـی! از»سـختیهایدنیـا«فـرار
او حاضـر اسـت ده هـا برابـر آن چـه الزم اسـت، خـرج 
کنـد تـا زندگـی بی مشـکل و بی رنج داشـته باشـد، غافل 
از این کـه چنین چیـزی محـال اسـت. چـون قانـون ایـن 
کـه انسـان در سـختی آفریـده شـده و زندگـی اش  اسـت 
همـراه بـا رنـج و زحمت خواهد بود. پـساوهرچهتالش
مطلـق آسـایش بـه دنیـا ایـن  در بتوانـد تـا کنـد هزینـه و

برسـد،بىراهـهرفتـهاسـت.
این چنیـن  دنیایـش  بـرای  کـه  او  نکنـد  راسـتی؛ 
خیـال  می فروشـد،  فخـر  آن  بـه  و  می کنـد  ول خرجـی 
می کنـد کـه خـدا بر او قدرت ندارد و نمی تواند روزگارش 
کسـی او  کند؟ یا شـاید خیال می کند  را سـخت و تنگ 
را ندیـده و نمی بینـد کـه چگونه دارد سـرمایه خود را تباه 
کـهایـنمـالرابایـددرجـایدیگـری می کنـد؟وایبـراو

خـرجمیکـردهولـیبـهانحـرافرفتـهاسـت...
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]اىپیامبر![سوگندیادنمیکنمبه]مکه،[اینشهر]شکوهمند[
)1(درحالیکهتودراینشهر]باعظمت[جاىدارى)2(وسوگند
یـادنمیکنـمبـه]ابراهیـم،[آنپدرفرزانـهوزادهاش]اسـماعیل،آن
فرزندمبارك؛همانانکهاینشهررابناکردهاند[)3(کهماانسان
راآفریـدهوحیاتـشرابـارنـجومحنـتآمیختهایـم.]اونعمتـياز
نعمـاتدنیـاراطلـبنميکنـد،مگـراینکـهميخواهـدطیـبو
لذتآنخالصومحضباشدوبهچیزيازنعماتدنیادست
نميیابـد،مگـراینکـهممـزوجبـاامریاسـتکهخلـوصعیشو
لـذتآنرابـرهـمميزنـد.گذشـتهازحوادثيتلخکهبرايانسـان
اتفـاقميافتـدواورابـهرنـجمياندازد.[)4(آیـااو]باوجوداینکه
خودرامغلوبناگواریهامیبیند،[گمانمیکندکههرگزکسی
براوقدرتنخواهدداشـت]وروزهایسـختیوتنگدسـتیبرای
اونخواهـدبـود؟[)5(]مـالوثـروتخویشرابیهـودهصرفکرده
کـردهام!)6(آیـا اسـتوبـاافتخـار[میگویـد:مـالفراوانـیتبـاه

میپنـداردکـههیچکـساوراندیـد؟)7()سـورهمبارکهبلد(

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
اسراف کار بی شرف!

بلکـه نیسـت، ناسـزا ایـن دارد!« مـرض »بىشـرف
می دانـد  چون کـه  بلـه،  اوسـت.   سـزاوار روایـات، طبـق
و  ببـرد  بیـن  از  را  مـال  کـه  اسـت  چیزهایـی  در  اسـراف 
یختـن  کم تریـن حـد آن »دور ر بزنـد1 و  بـدن صدمـه  بـه 
خانـه«  در  بیـرون،  لبـاس  »پوشـیدن  و  نیم خـورده«  آب 

می دهـد! انجـام  را  ایـن کار  هـم  بـاز  امـا  اسـت2، 
چـون اسـت! بیمـار  چـون  دارد!  مـرض  چـون  چـرا؟ 
بـهدسـت رابکنـد،شـرافتی  کار ایـن گـر ا خیـالمیکنـد
همـان  ایـن  میکنـد.  پیـدا احتـرام مـردم نـزد و مـیآورد
می گفـت:  افتخـار  بـا  بلـد  سـوره  در  کـه  اسـت  انسـانی 
کـرده ام!« امـا بدجـوری بی راهـه رفتـه  یـادی تبـاه  »مـال ز

چـون: اسـت. 

َر�نٌ
ٍ �شَ

�ي َ�َر�ن ِ
َس �ن ْ

�ي
َ
ل

شـرافتی اسـراف، در )علیهالسـالم(: امیرالمؤمنیـن
نیست.)تصنیفغررالحکمودررالکلم،ص:359(

________________________

1-الکافي)ط-اإلسالمیة(،ج4،ص:54

2.وسائلالشیعة،ج5،ص:51

اهل یبت؟مهع؟
امام عذرخواهی می کند؛
غیر مستضعفین نباید 
کنند اظهار وجود 
کـه به طور انقابی  کـه مـا کردیم این بود  و امـا اشـتباهی 
عمـل نکردیـم و مهلـت دادیـم بـه ایـن قشـرهاى فاسـد... 
یـم فاسـد را شکسـتیم و ایـن  سـد بسـیار  کـه رژ گـر مـا از اول  ا
کـرده بودیـم،  فاسـد را خـراب کردیـم، به طـور انقابـی عمـل 
تمـام مجـات  و  بودیـم  را شکسـته  تمـام مطبوعـات  قلـم 
کرده بودیم، و رؤسـاى  فاسـد و مطبوعات فاسـد را تعطیل 
کشـیده بودیـم و حزب هـاى فاسـد را  کمـه  آن هـا را بـه محا

کـرده بودیـم، و رؤسـاى آن هـا را بـه سـزاى خودشـان رسـانده بودیـم، و چوبه هـاى دار  ممنـوع اعـام 
کـرده بودیم، این زحمت ها  کـرده بودیم و مفسـدین و فاسـدین را درو  را در میدان هـاى بـزرگ برپـا 
پیـش نمی آمـد. مـنازپیشـگاهخـداىمتعـالوازپیشـگاهملـتعزیـز،عـذرمیخواهـم، خطـاى 
مـا  ارتـش  نیسـت،  انقابـی  مـا  دولـت  نبودیـم،  انقابـی  مـردم  مـا  می خواهـم.  عـذر  را  خودمـان 
انقابـی نیسـت، ژاندارمـرى مـا انقابـی نیسـت، شـهربانی مـا انقابـی نیسـت، پاسـداران مـا هـم 
گـرمـاانقالبـىبودیـم،اجـازهنمیدادیـماینهـااظهـار انقابـی نیسـتند؛ مـن هـم انقابـی نیسـتم. ا
کننـد.تمـاماحـزابراممنـوعاعـالممیکردیـم.تمـامجبهههـا]یسیاسـی[راممنـوعاعـالم وجـود

میکردیـم.یـكحـزب،وآن»حـزباهلل«،حـزبمسـتضعفین.

بی خیال خدا
شهادتحاجمحسنوزوایىجزوبرنامهبود!

كـم بـا مـن حـرف بـزن. اصـاًل قرارمـون ايـن نبـود...  "فـدات بشـم داداش! تمنـا مى كنـم يـه 
كـه در خـواب بودنـد، سـر مـى زدی و پتـو  تـا صبـح بیـدار نمونـى. بـه بچه هايـی  كـه  شـبى نبـود 
گاهى لباس هاشـون رو مى شسـتى. اما  كس مى زدی و  روشـون مى كشـيدی. پوتين هاشـون رو وا

كسـى نمى دونسـت..." ايـن چيزهـا رو 
لحظـه،  چنـد  ایـن  »می شـود  کنیـم  فکـر  لحظـه ای  اسـت  ایـن  اشـتباه  بزرگ تریـن  اصـًا 
گـر دنبـال بهترین هـا هسـتید، بی خیـال بدترین هـا شـوید، خـدا همیشـه در  کـرد.« ا کار  بی خـدا 

اوسـت. دنیـا  همـه کاره  بهترین هاسـت. 
نرده هـای  بـاالی  نکرديـم.  كوچکـى  كار  مـا  »داداشـى!  كـه:  بـود  زده  نهيـب  خـودش  "بـه 
كـردم فرشـته های هفت آسـمون دارن نگاه مـون مى كنـن... مـا يـا از  كـه بـودم احسـاس  سـفارت 

كلـه مى ريـم تـه جهنـم...«" راه ايـن نرده هـا بـه آسـمون چنـگ مى زنيـم يـا بـا 
کـه بـرای لحظـه ای بی خیـال خـدا نمی شـوند،    کسـانی 

قبـل و بعـد مرگشـان هـم بهترین هـا را می خواهنـد، یعنـی 
برنامه ریزی شـده حرکـت می کننـد.

گر نتوانسـتيد جنازه ام را به عقب  "ا
بیاوريـد آن را بـه روى مين هـاى 

دشـمن بیندازيـد تا اقـاًل جنازه 
كـرده  اسـالم  بـه  كمکـى  مـن 

باشد.

کنم آدم بشم؟!  کار       چه 
گویـد: اولیـن روزی  یکـی از شـاگردان آیـت اهلل انصـاری همدانـی مـی 
کـه بنـده خدمـت آقـای انصاری رسـیدم به دسـت و پاشـون افتـادم و 
التماس و گریه زیادی کردم که آقا چه کار کنم آدم بشـم؟ ایشـون با 
یك لبخندی فرمودند: کاری نداره! هر چی خدا گفته بکن، بکن، 
هـر چـی خـدا گفتـه نکن، نکـن! یك بار هـم آیـت اهلل نجابت رحمه 
اهلل علیـه بـرای ایشـان نامه می نویسـد و می گوید: گاهـی جوان هایی 
دور و بـر مـا مـی آینـد و مـی رونـد، بعضـی پنـج شـش مـاه و بعضـی یك 
سـال مـی ماننـد، سـپس می رونـد، به ایـن ها چه دسـتورالعمل هایی 
داده شـود؟ چگونـه سـلوك کننـد؟ آقای انصاری پاســخ می دهد 
کـه احـکام شـرع را بـه اینـان بیامـوز. اگر رفتنـد به دردشـان می 

خـورد و اگـر هـم ماندند، کمك راهشـان اسـت.

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج  9، ص: 282

 به مناسبت سالروز برخورد قاطعانه پیامبر رمحت در قتل 700 هیودی تسلمی شده )بین قریظه( در یک روز به جرم فتنه  )و نه قیام علیه حکومت اسالمی(

یه های یک مریب واگو

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاوير شما : 
كنيد. • در اين بخش مى توانيد يکى از طرح های مناسبتى اين هفته را مشاهده 

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

• 19 و 20 شهريور سال های 58 و 60 شمسى يادآور از دست دادن دو چهره انقالبی است. 
درگذشت آيت اهلل طالقانى و شهادت آيت اهلل مدنى در محراب در اين دو  روز اتفاق افتاد.

کاریکاتور هفته
• ذخيره آب يعنى زندگى...

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


