
یاررهمبان
کنار قدم های جابر          

»ستون 1452«
یـارت جابـر، صحابـی بـزرگ رسـول اهلل، دوبـاره شـکل  ی شـکوه مند آن در امتـداد ز یـارت اربعیـن و پیـاده رو کـه ز چندسـالی اسـت 
یـداد، فرهنـگ و ادبیـات  کربـا می رسـانند. ایـن رو گرفتـه اسـت و شـیعیان جهـان خـود را در روزهـای منتهـی بـه اربعیـن حسـینی بـه 
کتـاب سـتون 1452 بـا سـرآغازی از حجت االسـام علیرضـا پناهیـان در پنـج فصـل تدویـن  خـاص خـود را نیـز شـکل داده اسـت. 
ی 72 خاطـره نـاب و خواندنـی از وقایـع راهپیمایـی عظیـم اربعیـن اسـت. در ضمیمـه هـر خاطـره نیـز یـک قـاب عکـس  شـده و حـاو
کـه آن خاطـره اتفـاق افتـاده اسـت،  کـه بـه قـرار گرفتـن خواننـده در فضایـی  مرتبـط بـا موضـوع مرتبـط بـه همـان خاطـره دیـده می شـود 

کـه در مقابـل حـرم حضـرت عبـاس قـرار دارد. کرباسـت  ی نجـف  کمـک می کنـد. سـتون 1452 آخریـن سـتون مسـیر پیـاده رو
کتاب به زائران و نیز جاماندگان از قافله عشاق پیشنهاد می شود. خواندن این 

تألیف: کیوان امجدیان.
 ناشر: فرآهنگ اندیشه،

 157 صفحه _  چاپ اول
  1394 _  6000 تومان.

سرمقاله

شهید محمد حمیدی، متولد 1358، پدر طه دوساله، اول تیر 1394 در دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسید. 

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:

جزغاله نشویم

امامت غیرروحانی

قدم های اعصاب خردکن! 

 شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

              مادر! دلت را با خدا صاف
کن تا مرا ببرد!  

نیروهـا در حـال عقـب کشـیدن بودنـد امـا محمـد برعکس همـه نیروها، اسـلحه خود 
را برداشـت و بـه دل دشـمن زد و دو نفـر از ایـن نیروهـای تکفیـری را نیـز بـه اسـارت 

کـت رسـانید. گرفـت و بسـیاری را نیـز بـه ها
بـار آخـر کـه محمـد زخمی شـد و برگشـت، به مـادرش گفته بود »لیاقت شـهادت 
نداشـتم چـون تـو از تـه قلبـت راضـی بـه رفتـن مـن نیسـتی! دلـت را بـا خـدا صـاف 
گویـی مـادرش خواسـته محمـد را  کـن تـا خـدا مـرا ببـرد!« همیـن اتفـاق هـم افتـاد. 
کـرد. وقتـی رفـت دیگـر برنگشـت و در مسـیر دمشـق درعا بر اثـر انفجار مین،  اجابـت 

یه بـه شـهادت رسـید. در جنـوب سـور

 شهادت میرزا کوچک خان جنگلی
کوچـك جنگلـی در سـال 1259 شمسـی در رشـت بـه دنیـا آمـد.  یونـس استاد سـرایی معـروف بـه میـرزا 
گیـان  در   ،1286 سـال  در  و  کـرد  سـپری  دینـی  علـوم  مقدمـات  آموختـن  بـه  را  عمـر  نخسـت  سـال های 
ادامـه  از  پـس  شـد.  تهـران  روزانـه  شـاه  محمدعلـی  سـرکوب  بـرای  و  پیوسـت  آزادی خواهـان  صفـوف  بـه 

تحصیـات دینـی و اشـغال ایـران توسـط بیگانـگان، بـا اندیشـه دینـی اتحـاد 
گرفـت.  بـر عهـده  را  اسـام  اتحـاد جهـان  گـروه  رهبـری  اسـامی،  جوامـع 
کسـما در ناحیـه  تـزاری پرداخـت و روسـتای  ارتـش روسـیه  بـه مبـارزه  او 

یـج گسـترش یافت  فومـن را مرکـز کار خـود قـرار داد. ایـن هیئـت بـه تدر
کشـور زیـر نفـوذ آن درآمـد و بـه نهضـت  و بخـش وسـیعی از شـمال 
جنـگل و حـزب جنـگل مشـهور شـد. نهضـت جنـگل بـا تشـکیل 
نظامـی  فعالیت هـای  اسـامی،  حکومـت  از  کوچـک  نمونـه  یـک 

مختلفـی را ضـد نیروهـای روسـی و انگلیسـی در شـمال ایـران انجـام 
یج بـا توطئه های  داد و پیروزی هـای خوبـی بـه دسـت آورد امـا بـه تدر

بین المللـی، دچـار اختافـات داخلـی گردید و برخی از سـران 
آن تسـلیم و یـا اعـدام شـدند. گوینـد یکـی از یـاران خائـن، 

کار نهضـت جنـگل بـرای  سـر میـرزا را بـه نشـانه پایـان 
رضاخـان بـرد.
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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 

)اجوبة االستفتائات، س 563( امامت غیرروحانیاحکام  
روحانـی در مسـجد هسـت ولـی بـه خاطـر احتـرام به سـن یـا هر علت 

دیگـری، شـخص دیگـری را امـام می گذارنـد.
این کار اشتباه بوده و باید از آن اجتناب کنند.

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

گـر 20-30 میلیـون مسـلمان عاشـق باهـم بگوینـد  چـه فریـادی می شـود ا
کـه حـدود سـی  »مـرگ بـر آمریـکا«! ایـن همـان فریـاد برائـت از مشـرکین اسـت 
سـال پیـش امـام روح اهلل فرمانـش را داد و مؤمنیـن بسـیاری بـه معنـای واقعـی بـه 
کردنـد و مشـرکیِن به ظاهـر مسـلمان را بـه خشـم آوردنـد و ایـن اقـدام  آن عمـل 

کردنـد. انقالبـی و قرآنـی را بـا خـون خـود امضـا 
و حـاال ایـن فرصتـی دوبـاره اسـت که پس از سـال ها خاموشـِی حِج سـکوالِر 
کاروان عـزاداران حسـینی در سـفر اربعیـن، روح حـج واقعـی را زنـده  سـعودی، 
کنـد و بـا فریـاد »مـرگ بـر آمریـکا« و »مـرگ بـر اسـرائیل« جهـان بـه خواب رفتـه را 
کفـر، بیدارنـد و ازاین گونـه  کـه مـا می دانیـم سـردم دارانِ  بیـدار نمایـد. هرچنـد 
ت هـا می هراسـند. امـا بخواهنـد یا نخواهند این نفرت رو به رشـد 

ّ
بیـداری مل

اسـت و ایـن لعن هـا و نفرین هـا رو بـه فزونـی.

فریادمرگبرآمریکادربینالحرمین

نیایش
خودشناسی در دعا

کمـی کـه دقـت کنیـم می بینیـم دعاهـای صحیفـه 
انسـان ها  مـا  وصـف  از  خوبـی  توصیـف  گاهـی 
حواسـمان  هـم  خودمـان  کـه  انسـان ها  مـا  می دهنـد. 
نیسـت کجاییـم امـا وقتـی به دعـا توجه می کنیم شـرح 
حـال خودمـان را پیـدا می کنیـم. ای کاش همـه عربـی 
بلـد بودنـد تـا کمـی اوج معنـای دعـا را بـا زیبایی هـای 

آن درک می کردنـد. و معنـوی  لفظـی 
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مـوالى مـن! پـس از تـو درخواسـت دارم درخواسـت 
و  بـه  لهـو  دراز  و  دور  آرزوهـاى  به سـبب  كسـى كه: 
ى پرداختـه،و بدنـش بـه خاطـر سـامتى از  بيهـوده كار
فراوانـى  واسـطه  بـه  دلـش  و  مانـده،  عبـادت بى خبـر 
ت افتاده، و انديشـه اش نسـبت به 

ّ
نعمت به فتنه لذ

كـم اسـت... كارش  فرجـام 
کـه  فکـر  بسـیار؛  نعمـات  فتنـه  و  غفلـت  و  لهـو 

اسـت. خالـی  دسـتمان  می بینیـم  می کنیـم 
یان؛ دعای 52 صحیفه  ترجمه از استاد انصار

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 



بر اساس: تبیان

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن

 خدایا 
شاهد باش
 که »متنفرم«
»دوسـتت دارم« جملـه آشـنای بی ارزشـی شـده اسـت 
کـه امـروزه دیگـر هیـچ رنـگ و بـوی احساسـی نـدارد. فقـط 
هـم دلیلـش این اسـت که به دروغ سـر زبان هـا افتاده و هر 
کـی به کار گرفته می شـود. جالب  محبـت دروغیـن و ناپا
کـه ایـن  کـرده  کـه تجربـه هـزاران سـاله هـم اثبـات  اسـت 

»دوسـتت دارم هـا« بـه »متنفـرم« تبدیـل می شـود.
امـا اگـر ایـن ابـراز محبـت، هم زمـان همـراه می شـد بـا ابراز 
تنفـر، نه تنهـا موقتـی نمی بـود، بلکه هـر روز زیباتر و شـیرین تر 
کـم اسـت و نمی تواننـد  می شـد. امـا خـب ظرفیـت آدم هـا 
هم زمان عشق و تنفر را با هم داشته باشند. فقط این عشق 
خدایـی اسـت کـه چنیـن قدرتـی دارد. برای همیـن هم در 
زیارت هـای اهل بیـت معمـواًل جملـه ای مشـابه آنچـه در 

زیـارت اربعیـن اسـت می گوییم:

�نی ولٌی لم�ن والاه
أ

هدک ا ی ا�ش
�نّ اللهم اإ

و عدٌو لم�ن عاداه

که من دوست او خدایا تو را شاهد می گیرم 
را دوست، و دشمن او را دشمن می دارم.

کـه ابـراز عشـق می کنیـم بـه  بلـه، مـا بـه همـان انـدازه 
اهل بیـت، ابـراز تنفـر می کنیـم بـه دشـمنان اهل بیـت... و 

خـدا را شـاهد می گیریـم بـر ایـن عشـق و نفـرت!

اهل یبت؟مهع؟
درس اربعین؛ مقابله با تبلیغات دشمن

کـه در ایـن روز، بـا تدبیـر الهـی خاندان پیامبـر )ص(، یاد  اساسـًا اهمیـت اربعیـن در آن اسـت 
گر بازماندگان شـهدا  گردید. ا کار پایه گذاری  نهضت حسـینی برای همیشـه جاودانه شـد و این 
)علیه السـام(  حسـین بن علی  شـهادت  قبیـل  از   - گـون  گونا حـوادث  در  اصلـی،  صاحبـان  و 
کمـر نبندنـد، نسـل های بعـد، از دسـتاورد شـهادت  در عاشـورا - بـه حفـظ یـاد و آثـار شـهادت 

یـادی نخواهنـد بـرد. اسـتفاده  ز
کـه بایـد یـاد حقیقـت و خاطـره  شـهادت را در  کـه اربعیـن بـه مـا می دهـد، ایـن اسـت  درسـی 

مقابـل طوفـان تبلیغـات دشـمن زنـده نگهداشـت...
رسـانه های  و  اسـتکبار  اختیـار  در  کـه  را  جهانـی  قـوی  بلندگوهـای  مـا  کـه  اسـت  درسـت 

شـبکه های  و  یـم  ندار اختیـار  در  وسـعت  و  عظمـت  آن  بـا  اسـت،  صهیونیسـتی 
تبلیغاتی آن ها، بسـیار وسـیعتر از ماست و 

مـا نسـبت بـه آن هـا محـدود هسـتیم؛ اما 
حقانیـت مـا موجب میشـود 

کـه وقتی حرفی از زبان 
جمهـوری  مسـئوالن 

ایـران  ملـت  و  اسـامی 
صـادر بشـود، در دل هـای 

جهـان،  سـطح  در  و  سـالم 
می کنـد. اثـر 

جزغاله نشویم
یـادی را ندارنـد، یک دفعـه داغ می کننـد و حتـی  کـه تـوان فشـار بـرِق ز دیده ایـد سـیم های بـرق 
سـیم ها  ایـن  مشـکل  کـه  می کنـم  فکـر  می رونـد؟!  پیـش  هـم  شـدن  جزغالـه  و  سـوختن  مرحلـه  تـا 
کـه نـه؛ مـن خـودم تشـخیص می دهـم و می توانـم بـرق فشـار بـاال را هـم  کاذب اسـت  اعتمادبه نفـس 

کاری نـدارد! کنـم؛ اصـا  تحمـل 
کـه ولی خدا  کـه از بهتریـن آدم هـای روزگار  بعضـی مواقـع مـا خیلـی آدم خوبـی می شـویم؛ طـوری 
کـه دچـار ایـن توهمات نشـویم و حتی از خـود اجتهـاد نکنیم!  باشـد هـم جلـو می زنیـم! دقـت کنیـم 
کـه آخـرش بـا دوری  کـه او مـا را بـدان می خوانـد. دقـت کنیـم  خوبـی، خـوِد امـام اسـت؛ راهـی اسـت 

از امـام جزغاله نشـویم!
گفتیـم ایشـان قبـول نکـرد  کـه بـه امـام حسـین می گفتنـد هرچـه بـه امـام حسـن  مثـل همان هایـی 
یـد، قیـام کنیـد! یـا می آمدنـد بـه خطـاب به  قیـام کنـد. در عـوض شـما کـه می توانیـد و قدرتـش را دار

امـام حسـن می گفتنـد: »یـا مـذل المومنیـن« یعنـی ای ذلیل کننـده مومنـان!
ولـی را گذاشـتند بـرای تبعیـت! خـودش امتحـان خوبی اسـت بـرای عاقبت به خیـری و جزغاله 

نشدن...

 

نماز با برکت؛ حکایتی از شیخ جعفر شوشتری
کـه از آمـدن شـیخ ناامیـد شـدند؛ نمـاز را  کـرد، مـردم  روزى شـیخ جعفـر بـراى نمـاز ظهـر تأخیـر 

بـه فـرادا خواندنـد.
کمی بعد شـیخ رسـید و با ناراحتی مردم را سـرزنش کرد مگر یك نفر عادل بین شـما نیسـت که به 
او اقتدا کنید؟ سـپس مؤمن نسـبتًا پولداری را در حال نماز دید. فورًا به او اقتدا کرد. مردم هم به همان 
مؤمـن اقتـدا کردنـد. آن مؤمـن پـس  از اداى نمـاز ظهـر بـا شـرمندگی فـراوان بـه شـیخ عـرض کـرد: باید نماز 
عصـر را خـود جناب عالـی امامـت کنیـد. شـیخ نپذیرفـت. او اصرار کـرد تا این که باالخره شـیخ گفت: 
اگـر پولـی بدهـی کـه همین جـا بین فقرا تقسـیم کنیـم، از امامت تو صرف نظر می کنـم. آن مـرد پذیرفت. 
شـیخ جعفـر قبـل از شـروع بـه نمـاز عصـر دسـتور داد فقرا را جمع کننـد و پول ها را بین آن ها تقسـیم کرد.

کتـاب خصائـص الحسـینیه  شـیخ جعفـر شوشـتری، فقیـه برجسـته، واعـظ شـهیر و نویسـنده 
در اربعیـن 1303 قمـری درگذشـت.

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 1368/6/29

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنیـد. بـرای ایـن هفتـه در  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
تارنمای  masjednama.ir  پوسـترهایی با موضوعات اربعین حسـینی؟ع؟، شـهادت شـهید شـهریاری، 
کوچـک خـان جنگلـی و روز جهانی معلولین بـه صورت رنگی  شـهادت آیـت اهلل مـدرس، شـهادت میـرزا 

گرفته. کیفیـت بـاال قـرار   و بـا 

کاریکاتور هفته : به مناسبت هفته بسیج

قدم های اعصاب 
خردکن! 

یـا  خوانـدن  قـرآن  مثـل  بایـد  تـو،  و  مـن  قدم به قـدم 
میـل  و  حیـف   وگرنـه  باشـد  عبـادت  نمازخواندنمـان 
تشـنگی  خـدا  بـرای  وقتی کـه  مثـل  درسـت  می شـود. 
می بریـم.  ثـواب  و  می کشـیم  خسـتگی  و  گرسـنگی  و 
کـه دشـمن را  کـدام قدم هـا عبـادت اسـت؟ آن هـا  حـاال 
عصبانـی  اسـت.  معیـار  این یـک  اصـاًل  کنـد.  عصبانـی 
کـردن دشـمن! وگرنـه قدم هـای خنثـی هیـچ ارزشـی ندارد:
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کافـران را بـه خشـم مـی آورد  کـه  آن هـا در هیـچ مکانـی 
قـدم نمی گذارنـد... مگـر ایـن کـه بـه سـبب آن، عمـل 
صالحی برای آنان ]در کارنامه شـان[ نوشـته می شـود.
این قـدر  اربعیـن  پیـاده روی  چـرا  کـه  می فهمیـم  حـاال 

را خـرد می کنـد! دارد. چـون اعصـاب دشـمن  ثـواب 

دستیار مربیان تربیتی مسجد و مدرسه
m a d r e s e n a m a . i r


