
یاررهمبان
                                     به تربیت اخالقی خود بیندیشیم
»طراوت بندگی: شرح احادیث اخالقی رهبر معظم انقالب اسالمی«

گـردآوری: احسـان طریق االسـامی، ناشـر: طریـق معرفـت ثقلیـن، قطـع: رقعـی، چـاپ اول 1394: 116 صفحـه، 
7000 تومـان.

کسـب  کـه هیچ چیـز مثـل خوش اخاقـی زندگـی را زیبـا نمی کنـد، امـا بسـیاری از مـا نسـبت بـه  همـه می دانیـم 
و هدفمـان  نیسـتیم  اخـاق سـکوالر  پـی  در  مـا  کوتاهـی می کنیـم. صدالبتـه  تربیـت خـود  و  اخاقـی  فضایـل 
گذشـته، سـنت زیبایـی در حوزه هـای علمیـه بـه یـادگار مانـده و آن همراهـی تربیـت  تربیـت اسـامی اسـت. از 
یـس خـود را طـرح مباحـث اخاقـی، عمدتـًا  کسـب علـم اسـت؛ مثـًا علمـای حـوزه، تدر یـس و  و اخـاق بـا تدر
کاشـانی  کتـاب »الشـافی« مرحـوم فیـض  کتـاب نیـز، بـه احادیـث اخاقـی  کاربـردی آغـاز می کننـد. ایـن  کوتـاه و 

می پـردازد؛ البتـه بـا شـرح و تبییـن حضـرت آقـا. 

خرید اینترنتی:
 http://bookroom.ir/

book/29593

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نرشیه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال دوم ، شامره پیاپی 39| هفته سوم مرداد  1394 | 

دراینشمارهمیخوانید:

چهکسینیازمندتراست؟

اینخانهبرایمابزرگاست

شباهتنیازهایامروزباعصرامامصادق

وضویشیطانی!

مهسنگر
خالصـه  و  جمـالت  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 

همسـنگری مسجد شـهید باقری_______________
با سالم 

خدا قوت
همسـنگری هـای مسـجد شـهید باقـری از نشـریه شـما 

اسـتفاده هـای خوبـی میکنـن.
تشکر از طرح خوبتون.

اجرتان با حضرت فاطمه زهرا)س( ان شااهلل

: سـالم و تشـکر از شـما و همسـنگری های 
مسـجد شـهید باقری

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام


اینخانهبرایمابزرگاست

مرحـوم حاج آقـای ابوترابـی چنـد وقتـی بـود نماینده مجلس شـده بود 
و بـه خاطـر کارهایـش دائـم در حرکـت بـود امـا هنـوز خانه ای نداشـت.

کلی بهش اصرار کردیم و گفتیم: شما توی این رفت وآمدها خیلی 
اذیت می شوید، بیایید یک خانه بگیرید. قبول نمی کرد.

یـک خانـه کوچـک 70 متـری در جنوب شـهر تهران برایش 
کـرده بودیـم. بعـد از اصـرار فـراوان، حاج آقـا فرمودنـد:  پیـدا 
گـر پسـندید  برویـد بـه همسـرم بگوییـد بیایـد خانـه را ببینـد، ا

مـن قبـول می کنـم.
گفتنـد: ایـن خانـه بـرای مـا  کـه خانـه را دیدنـد،  همسرشـان 

بـزرگ اسـت.  

قراردادنوزدهنوزده
کراتـی را بـا انگلیس آغاز کـرد که حدود  وثوق الدولـه از نخسـتین روزهـای صدراتـش، به طـور محرمانـه مذا
9 ماه به طول انجامید. در روزی که امان اهلل خان در افغانسـتان همه قراردادهای اسـتعماری را با انگلسـتان 

کـرد، ما زیر بـار یک قـرارداد ننگین رفتیم! لغـو 
کـه بـه سـال توافقـش، 1919، شـهرت یافـت، عبـارت بـود از احتـرام  تعهـدات انگلسـتان در ایـن قـرارداد 
مطلـق بـه اسـتقال و تمامیـت ایـران )!(، تأمیـن مستشـاران انگلیسـی بـرای ادارات ایـران و همـکاری بـا 

آهـن  خطـوط  احـداث  زمینـه  در  و شـبکه ارتباطـی به همـراه اعطـای وام دو میلیـون لیـره. ایـران 
ایـن  موجـب  بـه  قـرارداد، انگلیـس، زمام امور مالی، اقتصادی و ارتش هم چنیـن 
ارتش متحدالشـکل زیر نظر انگلیسـی ها تشکیل ایـران را در دسـت می گرفـت و 

در  نیـز  گمرکـی  تعرفـه  ظاهـر بـرای حفـظ منافـع ایـران و درحقیقـت به می شـد. 
سود بریتانیا تغییر می یافت.

توافـق،  خبـر  انتشـار  در بـا   )!( موافقـت  و  مخالفـت  از  موجـی 
وثوق الدولـه  و  برخاسـت  مخالفـان کشـور  بـه  اوضـاع،  کـردن  آرام  بـرای 

داد.  رشـوه  یـادی  ز مقادیـر  مـورد خـود،  کشـور،  از  خـارج  در  قـرارداد  ایـن 
و  آمریـکا  کـه منافـع خـود را درخطـر مخالفـت  فرانسـه 

گرفت  معاهـده، و می دیدنـد، قـرار  ایـن  سـرانجام 
افکار عمومی، عملی نشد به علـت فشـار شـدید 
برکنـاری  از  پـس  گردیـد.و  لغـو  وثوق الدولـه، 
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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 مراجع، مسئله 299

احکام
وضوی شیطانی!

کنی، وضویش نیم ساعت طول می کشد! چنان دقتی به خرج می دهد  رهایش 
کفش می رود. که نماز جماعت از 

که اعضای قبلی خشک شوند، وضو باطل  اگر وضو آن قدر طول بکشد 
است.در ضمن، در روایت، »وسواس در وضو« عملی از شیطان شمرده 

Sشده است. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 21  
1 3 9 4 سال 

هفته    21
1 3 9 4 سال 

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

ینـی  آو شـهید 
»خودپرسـتی  می گفـت: 

ترس هاسـت.  همـه  ریشـه 
وحشـت  گرسـنگی  از  انسـانی که 

دارد، بـا اولیـن محاصـره اقتصـادی تسـلیم 
که از جان خویش می ترسد،  می شود. آدمی 
حقـوق  از  و  می افتـد  زانـو  بـه  تهدیـد  اولیـن  بـا 
خویـش درمی گـذرد. همـه قدرت هـای جهنمی 
کـه  دنیـا اکنـون شـب و روز در ایـن اندیشـه اند 
کننـد  پیـدا  را  مـا  کار  انفصـام  و  نقطـه ضعـف 
هـر  از  و  بیاورنـد  فشـار  مـا  بـر  نقطـه  همـان  از  و 
کار را بـه قطع نامـه ۵9۸  کـه راه بسـپاری،  طریـق 
می کشـانند و قوانیـن عقل اندیشـانه شـرک آمیز را 

می گذارنـد« عشـق  قانـون  برابـر  در 

یـد! عقـل غربـی سـیطره یافتـه و وجـود  بـه شـهر بینداز نگاهـی 
و  بـی دردی  اسـت.  کـرده  معنـا  خویـش  دائرة المعـارف  در  را  بشـر 
دلواپـس  دنیـا  اهـل  و  اسـت  یافتـه  عقایـی  توجیهـی  لذت پرسـتی 
دنیاپرستی شـان اند و بـاز در ایـن میـان، بسـیجی حـزب اهلل، تنهـا و 
غریـب اسـت و بـا آن مـوی کوتـاه و محاسـن و لبـاس سـاده و فقیرانه 
کـه  و لبخنـد معصومانـه، مظهـری اسـت از یـک دوران سپری شـده 
بـا »خونین شـهر« آغـاز شـد و در »والفجـر 10« بـه پایـان رسـید و بعـد از 
کـرد و بیمـاردالن را  »مرصـاد« از ظاهـر اجتمـاع بـه باطـن آن هجـرت 

کـه »دیگـر تمـام شـد«! در ایـن غلـط انداخـت 
کـه تاریـخ فـردا نیـز از آن  نـه! نه فقـط هیچ چیـز تمـام نشـده اسـت 
کـه طبـل جنـگ بـا دشـمنان خـدا نواختـه می گـردد  ماسـت. آنـگاه 
کـه نوبـت آنـان در رسـیده اسـت، »اهـل  و »اهـل بـا« درمی یابنـد 
می ترسـند،  رعدوبـرق  از  کـه  بیابانـی  مارمولک هـای  چـون  دنیـا« 

ناله کشـان بـه هـر سـوراخی پناهنـده می شـوند.

 از هر طریق که 
راه بسپاری، کار را 
به قطع نامه ۵۹۸ 

می کشانند و قوانین 
عقل اندیشانه 
شرک آمیز را در 

برابر قانون عشق 
می گذارند«

چه کسی دلواپس است؟

نیایش
دعابرایفرزندانخودتان

گر فرزند داشـته باشـید، حتمًا خواندن این  ا
دعـای حضـرت زین العابدیـن برای تـان رنـگ و 
کاملـش را  بـوی دیگـری خواهـد داشـت. متـن 
در صحیفـه سـجادیه بـا ترجمـه فارسـی و توجـه 

کامـل بخوانید.
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کن، و  و خردسال شان را برایم تربیت 
ناتوانشان را برایم نیرو ده

دعای 2۵ صحیفه سجادیه



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
دسِت ِبده )1(

این کـه تـو چه قـدر درآمـد داری، مهـم نیسـت؛ مهـم 
اصـًا  داری!  بـده«  »دسـِت  چه قـدر  کـه  اسـت  ایـن 
تفـاوت آدم هـا در همیـن »دادن ها« و »ندادن ها« اسـت. 
کـردن باشـد، در واقع  چـون کسـی که اهـل دادن و انفـاق 
نظـر  از  هـم  و  علمـی  نظـر  از  هـم  یعنـی  تقواسـت؛  اهـل 
کـه نتیجـه ایـن انفـاق، نیکوتریـن  اعتقـادی قبـول دارد 
بـده«  بـرای همیـن هـم عمـًا »دسـت  و  پاداش هاسـت 
آدم،  ایـن  بـرای  خـدا  کـه  اسـت  معلـوم  خـب،  دارد! 
آسـانی! راه  آسـانی در  آسـان می کنـد،  را  رفتـن  بهشـت 
گـر »دسـِت بـده« نداشـته باشـد، در واقـع بی تقوا  امـا ا
قیامتـی  کـه  نـدارد  قبـول  اصـًا  یعنـی  اسـت؛  بخیـل  و 
هسـت و ایـن عمـل نیکوتریـن نتایـج را دارد. پـس خـدا 
کـه  هـم عذابـش می کنـد! چـه عذابـی؟ رفتـن بـه آتـش را 
می کنـد!  آسـان  برایـش  اسـت،  سـخت  به خودی خـود 
کـه وقتـی دارد بـه قعـر جهنـم  حـاال بایـد بیایـد و ببینـد 
از  و  کـرده  جمـع  کـه  پولـی  آن همـه  می کنـد،  سـقوط 

نـه! یـا  بـه دردش می خـورد  یـده،  انفاقـش بخـل ورز
که بهشـت  آری؛ انفاق، یک عمل خیِر معیار اسـت 

یـا جهنمـی بودن انسـان ها را تعیین می کند.
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سوره مبارکه لیل

چه کسی نیازمندتر است؟

نمی شناسـمش«،  کـه  »مـن  می گویـد:  یک بـار 
بعـدی:  دفعـه  می گویـد«،  »دروغ  می گویـد:  دیگـر  بـار 
گاهـی:  کنـد و خـودش پـول در بیـاورد« و  کار  »می توانـد 
گـر پـول بدهـم، پـررو می شـود. اصـًا این هـا گداپروری  »ا
اسـت«. خالصـه هـر بـار یـک توجیـه و بهانـه ای مـی آورد 
بهانه هـا  و  عـذر  ایـن  بـا  می کنـد  خیـال  ندهـد!  پـول  تـا 
ایـن  بـه  نیسـت  یکـی  کنـد.  راحـت  را  خـودش  می توانـد 
بیچـاره بگویـد کـه تـو بـه ایـن »دادن « نیازمندتـری تـا او به 

»گرفتـن«. ایـن 
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بـه  شـما  »نیـاز  همانـا  )علیه السـالم(:  علـی  امـام 
پـاداِش آن چـه عطـا می کنیـد« بیش تـر اسـت از »نیـاز 

می گیـرد«. شـما  از  آن چـه  بـه  فقیـر 

اصـًا چـرا وقتـی پـول می دهـی، نگاهـت بـه آن فقیـِر 
نیازمنـد اسـت؟ تـو بایـد نگاهـت به باال باشـد، به سـوی 
متقیـن  از  تـا  می کنـی  معاملـه  او  بـا  داری  تـو  بلـه،  خـدا. 
وگرنـه  کنـی  بـرای خـودت همـوار  را  راه بهشـت  و  باشـی 
کـه دارد بـه سـوی جهنـم مـی رود، پولـش برایـش  کسـی 

داشـت. نخواهـد  فایـده ای 

اهل یبت؟مهع؟
شباهتنیازهایامروزباعصرامامصادق

بیـن حرکـت امـام صـادق )علیه الّصاةوالّسـام( و به طورکلـی حرکـت عمومـی ائمـه  هـدی 
تـا زمـان غیبـت حضـرت  از حادثـه  عاشـورا  از بعـد  کـه  ُنـه امامـی  )علیهم الّسـام(، بخصـوص 
ولیعصـر )ارواحنافـداه( ایـن منصـب را داشـتند، بـا رفتـار و هویـت و حرکت بسـیجِی امروز ملت 
کـه بـر اسـاس ارزش هـای دینـی و  مـا، رابطـه  ای وجـود دارد... جامعـه ای 
اسـامی و در جهـت سـعادت و صـاح انسـان و انسـانیت پدیـد آمـده 
بـود، مسـیر خـودش را به صـورت فاحشـی تغییـر داد. وقتـی... از رأس قلـه  
صـادر  شهوت پرسـتی  ماده گرایـی،  اشـرافی گری،  دنیاطلبـی،  جامعـه، 
شـود و بـروز کنـد، معلوم اسـت که در یک چنیـن جامعه ای، چه بر 
سـر ارزش هـای اصیـل و واال خواهـد آمـد... در چنیـن شـرایطی، 
...ائمـه  دارنـد؟  وظیفـه ای  چـه  صـادق،  مؤمنـان  و  دل سـوزان 
و  ُپرمحتـوا  و  ُپرتـالش  و  ُپررنـج  بسـیار  مبـارزه   )علیهم الّسـالم(، 
گیـری را میکردنـد؛ هـم در زمینـه  معنـوی و فرهنگـی؛ بـرای  فرا
کـه در  حفـظ پایه هـای اعتقـاد اسـامی و جلوگیـری از انحرافـی 
کـه  جهـت بنـای حکومـت سـلطنتی ممکـن بـود به وجـود بیایـد، 
به وجـود آمـده بـود؛ هـم در جهت مبـارزه  سیاسـی. اوج این حرکت 
کـه مـا امـروز در عرصـه  نظـام  در زمـان امـام صـادق بـود... آن چـه 
جمهـوری اسـالمی بـا آن مواجـه هسـتیم، شـباهتی بـه ایـن حرکـت 
عظیـِم عمیـِق نیازمنـد بـه صبـر و حوصله  ائمـه )علیهم الّسـالم( دارد؛ 

بـه همـان انـدازه هـم تأثیـرات عمیقـی را دارد.

کمردرد
شاید حکایت احواالت ما نیز باشد!

کمـر  را طـول داد،  از بس کـه نمـازش  کـرد؟!  را بیش تـر  ناله هایـش  و  گریه هـا  گهـان صـدای  »نا
خـودش هـم درد گرفـت! بعـد از نمـاز، خـوب کـه نگاه کرد دید اصاًل کسـی وارد نشـده بلکه، سـگ 
ولگـردی اسـت کـه مثـل او از بی کسـی بـه مسـجد پنـاه آورده اسـت بـا ایـن تفاوت که سـگ صاحب 

خانـه را یافتـه بـود ولـی او...«
آخرسر ما می مانیم و کلی خودنمایی برای بقیه. قرار بود خریدار ما خدا بشود، نه اینکه فروشنده 

خدا به نگاه دیگران شویم. حواس مان باشد ارزش ندارد همانند این بنده خدا کمردرد بگیریم!
سـگ  ولـو  می شـود  مخلوقاتـش  دل  اسـیر  آورد،  دسـت  بـه  را  خالقـش  دل  نخواهـد  کسـی که 

کـه نشـنیده اید  مگـر  باشـد! 
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زندگی اهل درنگ، رنگ دیگری است:
»وقتـی می خواسـت بـرود جبهـه، بـا لبـاس معمولـی از خانـه می رفـت بیـرون. می گفـت: جلـوی 
همسـایه ها خودنمایـی می شـود. تـوی راه، پیـاده رو، جایـی بیـن درخت ها و  لباس هـای جبهه اش را 

می پوشـید.«

آدابشیدایی
این طور نبود که فقط جلوتر از پدر شهید راه نرود.

فقـط  احترامـش  ننشـیند...و  جانبازهـا  از  باالتـر 
نبـود. این هـا 

که می رسـید، دسـت بر  مقابـل تصویـر رهبـری هـم 
سـینه می خواند:  

السام علیک یابن رسول اهلل .
گرفتگی صورت رهبر، اشک در چشمانش  از 

حلقه می زد.

در قاب صتویر

امام خامنه ای| 1384/9/7
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 

• 25 شوال سالرزو شهادت امام جعفر صادق؟ع؟ است.
که  که می فرمایند: خداوند در پی یاری مومن است، مادامی  روایتی از این امام همام نقل شده 

مومن در پی یاری برادر خویش است.
کاریکاتور هفته

ســی ان ان  و  بی بی ســی  چــون  رســانه هایی  همدســتی   •
گــر  رســانه های  کــردن خــون مســلمانان منطقه.ا در ضایــع 
آن هــا در  از خــود  بیشــتر  تروریســم  و حامــی  افکــن  تفرقــه 

نیســتند. کمتــر هــم  نباشــند  خــون بی گناهــان شــریک 

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


