
یاررهمبان
      تربیت عاشورایی برای تمدن سازی مهدوی

»گنبد مستجاب: تربیت زیر نگاه امام«
بـرای آشـنایی بـا فهرسـتی از محورهـای قابل بحـث در وادی تربیـت عاشـورایی، مراجعـه بـه اثـر گنبـد مسـتجاب 
می توانـد الهام بخـش باشـد. »گنبـد مسـتجاب« از فـراز آموزه هایـی می گـذرد و سـرفصل هایی را عبـور می کنـد تـا بـه 
کـه امـام  کـه رشـد در محیـط والیـت امـام اسـت و تنفـس در حریـم او؛ تربیتـی  »تربیـت زیـر نـگاه امـام« برسـد؛ تربیتـی 

عاشـورا و اصحابـش برتریـن مربیانـش هسـتند و گمشـدۀ اصلـی ایـن اثـر همـان اسـت: »تربیـت عاشـورایی«.
 تربیتـی ضـروری بـرای تمدن سـازی و بـه تعبیـری، چاووشـی قبـل از ظهـور اسـت. مقصـود ایـن اسـت و ااّل حائـر و 

قبـه، همه بهانه اسـت...

تألیف:حجتاالسالمسیدعلیاصغرعلوی.
ناشر:بسیجدانشجوییدانشگاهامام

صادقعلیهالسالم_216صفحه
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سرمقاله

 مهمان بخشی از وصیت نامه شهید جوان دفاع از حریم اهل بیت، مصطفی صدرزاده بودید.

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:

من خدمتگزار شما بچه ها هستم

دست هایت را به صورتت نمال!

توفیق خدمت در بسیج

اجالس تهران با حضور سران  استکبار جهانی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

توفیق خدمت در بسیج
کـه محبـت شـهدا و امـام شـهدا را در دلـم انداخـت و بـه بنـده توفیـق داد تـا  و شـکر بی پایـان خدایـی را 
کـه در دل مـا محبـت سـید  تـو ممنونـم بی انـدازه  از  در بسـیج خـادم باشـم. خدایـا 
علـی خامنـه ای را انداختـی تـا بیامـوزد درس ایسـتادگی را؛ درس اینکـه یزید هـای 
دوران را بشناسـیم و جلوی آن ها سـر خم نکنیم. از تمام دوسـتان و آشـنایان در 
ابتـدای وصیت نامـه خویـش تقاضـا دارم بـه فرامیـن مقـام معظـم رهبـری 
و  دوست شـناس  بهتریـن  ایشـان  زیـرا  نشـوند.  گمـراه  تـا  دهنـد  گـوش  
بـرای  دارم  تقاضـا  عزیـزم  خانـواده  و  پـدر  از  اسـت.  دشمن شـناس 
و  اشـک ها  و  نکننـد  حـد  از  بیـش   ناراحتـی  و  بی تابـی  بنـده 

کننـد. گریه هـای خـود را نثـار اباعبـداهلل و فرزنـدان آن بزرگـوار 
بـود؛  زرنـگ  مصطفـی  می گفـت:  سـلیمانی  قاسـم  حـاج 
کند. که از فرصت ها به نحو بهتر اسـتفاده  کسـی اسـت  زرنگ 

 

 اجالس تهران با حضور سران
 استکبار جهانی

در ششـم آذر 1322 ش، اجـاس سـران سـه کشـور متفـق در جنـگ جهانـي دوم، در حالـي در تهـران آغـاز 
کـه ایـران بـه اشـغال نظامـي این سـه کشـور درآمـده بود! کـرد  بـه کار 

علیـه  جدیـد  جبهه هـاي  شـدن  گشـوده  و  دوم  جهانـي  جنـگ  بـه  آمریـکا  ورود  از  پـس  تهـران،  اجـاس 
ارتـش آلمـان برپـا شـد. در ایـن اجـاس، روزولـت رییس جمهـور آمریـکا، چرچیـل نخسـت وزیر انگلسـتان و 
ي، دربـاره شـیوه هاي مبـارزه بـا ارتـش آلمـان و کمك بـه جبهه هاي جنگ با این کشـور،  اسـتالین رهبـر شـورو
بـا یکدیگـر تبادل نظـر کردنـد.در پایـان اجـاس تهران کـه چهار روز به طـول انجامید، اعامیه 
بـه  کـه در آن  کشـور صـادر شـد  مشـترکي توسـط سـه 
انهـدام نیروهـاي نظامـي آلمان و چگونگـي انجام 
عملیـات در جبهه هـاي جنگ اشـاره شـده بود. 
پایـان  از  پـس  کـه  شـد  توافـق  همچنیـن 
جنـگ جهانـي دوم، نیروهـاي متفقیـن، خـاك 
کننـد. متفقیـن در جنـگ جهانـی  ایـران را تـرك 
بـه پیـروزی رسـیدند، امـا چشـم طمـع 

برنداشـتند. منطقـه  و  ایـران  از 
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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 

احکام
دست هایت را به صورتت نمال!

بعضی ها عادت دارند بعد از دعا و نیایش، دست شان 
را به صورت شان بمالند.

کراهت دارد. کار موجب بطان نماز نمی شود ولی  هرچند این 
)رساله آموزشی رهبر معظم انقاب، مبحث مبطات نماز(

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:

کـودک در اقصـی  کشـته شـدن هزاران هـزار زن و  دیگـر عـادی شـده اسـت 
نقـاط جهـان- به خصـوص جهـان اسـام- و سـکوت و بی تفاوتـی مسـتکبران 
که یکی از این مسـتکبران دچار  بلندگو به دسـت! و از آن عادی تر این اسـت 
انـدک مسـئله ای شـود و همـه دنیـا برایـش لباس عزا بپوشـند و زانـوی غم بغل 

بگیرنـد. خنـده دار اسـت؛ انـگار فقـط این هـا انسـان اند!

امـا هنـوز یک چیـز بـرای مـا عـادی نشـده و آن این کـه در ایـران اسـامی هـم 
کفرسـتان های طاغـوت می افتـد. وقتـی لبنـان  کـه در آن  همـان اتفاقـی بیفتـد 
یسـتی شـد، چه کسـی از غرب تسـلیت گفت و چه کسـی  دچار سـانحه ترور
از ایـران؟ و وقتـی در فرانسـه بمب هـا منفجـر شـدند، در غـرب چـه اتفاقـی 

افتـاد و در ایـران چـه اتفاقـی؟
آیـا عجیـب نیسـت کـه مسـئوالن و برخـی گروه هـای به ظاهـر مردمـی مـا به 
حادثـه لبنـان- بـا آن کـه زودتـر اتفـاق افتـاده بـود- دیرتـر پرداختنـد و برخـی 
مـا هـم خیـال می کنیـم غربی هـا  کـه  نکنـد  ندادنـد؟  بهـا  آن  بـه  اصـًا 
کـه  ایـن شـرفی  بـه  لعنـت  از دیگـران اسـت؟  باشـرافت تر  خون شـان 
بـه مسـلمان  از بی شـرافتی تجـاوز 

باشـد. به دسـت آمده 
راسـتی آیا کسـی هسـت 
در  چـرا  بپرسـد  خـود  از  کـه 
قطـره  یـک  سـوانح،  ایـن 
خـون از بینـی یـک یهـودی 

نیامـد؟ بیـرون 

خون رنگین فرانسه،
خون بی رنگ اسالم!

نیایش
پیام اربعین؛ دوستی با 

دوستان حسین و دشمنی 
با دشمنانش

سـوی  بـه  ی  پیـاده رو انـدازه  چیـزی  بـا  خـدا 
ی  پیـاده رو ایـام  اسـت.  نشـده  عبـادت  خانـه اش 
چنـد  جهـان  سراسـر  از  شـیعیان  اسـت.  اربعیـن 
در  نهایـت  در  تـا  می کننـد  ی  پیـاده رو کیلومتـر  ده 
بگوینـد؟ چـه  خـدا  بـه  اباعبـداهلل  ضریـح  جلـوی 
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کـه مـن دوسـتم  خـداى مـن تـو را شـاهد می گیـرم 
بـا آنان کـه حسـین را دوسـت دارنـد و دشـمن بـا 

او دشـمن اند. بـا  آنان کـه 

آری! پـس از تحمـل آن همـه سـختی، خـدا را بـه 
هـم  امـروز  باشـیم؛  حسـینی  کـه  می گیریـم  شـهادت 
دوسـتی بـا دوسـتان اهل بیـت و دشـمنی بـا دشـمنان 

اهل بیـت را فرامـوش نکنیـم.

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 
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بر اساس: وارثون

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
دنیای شور

جـور  خواهـد،  طـاووس  کـه  »هـر  گفته انـد:  قدیـم  از 
بـه زبـان خودمانـی »هرکـس  کشـد.« یعنـی  هندوسـتان 
مـا  آن وقـت  بکشـد«.  زحمـت  بایـد  می خواهـد،  لـذت 
زور می زنیـم،  و  تـا شـب می دویـم  ایـن دنیـا صبـح  بـرای 
ولـی بـه هیچ چیـز نمی رسـیم و بدتـر، تشـنه تر و حریص تـر 

کـه: نکرده ایـم  بـاور  چـون  می شـویم. 

ُه  ِر�بَ ِم�نْ
َما �شَ

َّ
ل

ُ
ْ�ِر ك �بَ

ْ
ِل َماِء ال َم�شَ

َ
ا ك َ

�ي
�نْ

ُ
ُل الّد َم�شَ

ُه 1
َ
ل �تُ

�تْ ی �يَ
 َح�تَّ

ً
ا َداَد َعَط�ش ا�نُ ارنْ

َعْط�شَ
ْ
ال

حکایـت  دنیـا  حکایـت  علیه السـام:  صـادق  امـام 
بنوشـد،  آن  از  تشـنه  انسـان  هـرگاه  دریاسـت.  آب 

بکشـد. را  او  تـا  می شـود  بیش تـر  تشـنگی اش 
کشـته بودیـم، لـذت  گـر بـرای آخـرت، خودمـان را  امـا ا
ایـن  لـذت،  آن  بـا هـم می بردیـم. چـون  را  آخـرت  و  دنیـا 

را هـم شـیرین می کـرد: زحمـت 
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امیرالمؤمنین علیه  السام: پاداش آخرت، 
رنج و سختی دنیا را از یاد می برد.

اهل یبت؟مهع؟
من خدمتگزار شما بچه ها هستم

من پدر شـما هسـتم... من خدمتگزار شـما بچه ها هسـتم؛ شـما بچه هاى خود من هسـتید. 
کـه بـه همـه یتیم هـا و همه انسـان ها شـده  کـه بـه ملت مـان شـده اسـت و از ظلمـی  مـن از ظلمـی 

اسـت، متأثـرم. مـن نمی دانـم چطـور تأثـر خـودم را از این منظـره اظهار کنم.
کشـور  بـراى  و  اسـام  بـراى  آتیـه  در  ان شـاءاهلل  شـماها  باشـد.  شـما  پشـتیبان  خداونـد 
خودتـان سـرباز الیـق ان شـاءاهلل باشـید. خداونـد در تحـت تربیـت اسـام و تربیـت امـام زمـان- 
سـام اهلل علیه- و تربیـت قـرآن، شـما را یـك جوانـان برومنـد بـراى ملت مـا قرار بدهد. مـن به همه 
شـما ارادت دارم، اخـاص دارم، محبـت دارم، دوسـتی دارم؛ شـما از خـود مـن هسـتید و مـن 
کنیـد در تحصیـل، جدیـت  هـم از خـود شـما. ان شـاءاهلل موفـق باشـید، مؤیـد باشـید. جدیـت 
یـد. خـدا  کنیـد در یـاد گرفتـن معـارف الهیـه، جدیـت کنیـد در این کـه خودتـان را خـوب بـار بیاور

ان شـاءاهلل . باشـید  کنـد، سـامت  حفظ تـان 

قرار ما
کربا رسـیدیم، رسـیدیم سـر قرار... بی قراری  حسـین)ع( برایش نامه فرسـتاد که ای حبیب ما؛ ما به 
حبیب کار دسـتش داد. با هر زحمتی بود، خودش را به کربا رسـاند و آخرش موقع شـهادتش حضرت 

باالی سـرش آمد سـر قرار! قرار بود گیر حسـین)ع(بیفتد. قرار بود بی قرار کربا شـود.
زودتـر  کنیـم!  خوشـحالی  آن  در  مانـدن  بـرای  نبایـد  ماسـت.  راه  نیسـت؛  مـا  مقصـد  دنیـا  ایـن 
کلـی سـتون را از نجـف رد  کـه شـما بایـد  ی اربعیـن  خودمـان را بـه قرارمـان برسـانیم؛ مثـل پیـاده رو
گیـر موکب ها  کنیـد تـا بـه حضـرت اباعبـداهلل)ع( برسـید. حواس تـان باشـد یـک موقـع در راه نمانید! 
برطـرف  بی قراری مـان  کـه  اوسـت  بـا  اسـت؛  حسـین)ع(  خـود  مـا  قـرار  نیفتیـد.  خوش وبش هـا  و 

کربـا... می شـود. پـس قـرار مـا 
گر کسـی خواسـت ما را  حواس مـان باشـد کـه در ایـن طریـق، شـبیه صاحـِب طریق حرکت کنیم. ا
بشناسـد از نحـوه حرکـت مـا بفهمـد کـه مادر چه طریقی سـیر می کنیم؛ از صحبت های مـا با دیگران، 
کنیـم صاحـب طریـق دغدغـه اش بیـش از خـودش، طریقـش  از سـربند مـا، از شـعارهای مـا. دقـت 

اسـت کـه »هیهـات منـا الذلـه« راه اوسـت. او فـدای راهـش شـد؛ همـه کـس اش را هـم فدا کـرد...
کربا... قرار همه بی قرارها؛ 

 

در حوزه چیزی برای خوردن نداشتیم!
در حجره چیزى براى خوردن نداشتیم و من و عامه جعفرى رحمه اهلل مانده بودیم چه کنیم!

مـا  بـه  مبلغـی  و  آمـد  مدرسـه  بـه  تاجـرى  جمعـه  بعدازظهـر 
داد جهـت نمـاز وحشـت؛ توانسـتیم بـا آن پـول چنـد روزى را 

بگذرانیـم.
گرسـنگی و نـادارى آشـنا  درهرحـال شـکرگزار بـوده و بـا 

می شـد  موجـب  آن  اداى  و  وظیفـه  احسـاس  بودیـم.  شـده 
بـود،  کـرده  مقـدر  خـدا  آن چـه  بـه  و  شـود  بیش تـر  توکل مـان 

. ختیم می سـا
میـرزا جـواد تبریـزی، از مراجع بـزرگ تقلید بودند 

کـه در 30 آبـان 1385 بـه رحمـت خدا رفتند.

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 6، ص: 386- در جمع کودکان یتیم )28 اسفند 1358( 

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 
کـه یکـی از ایـن پوسـترها رو  گرفتـه  تارنمـای  masjednama.ir  پوسـترهایی ویـژه زائـران اربعیـن قـرار 

کنیـد: می تونیـد اینجـا مشـاهده 
 

کاریکاتور هفته :

عاقبت شوم یک 
ترجیح غلط 

گوینـده اش خـدای  حـرف، حـرف حسـاب اسـت و 
یافـت و  کـه در در بی نقـص. واسـطه هـم پیامبـری اسـت 
کم نگذاشـته اسـت. پس مشـکل چیسـت  تبلیغ و تذکر 
اّمـا  بـه رسـتگاری می رسـند،  و  کـه برخـی تذکـر می یابنـد 

باقـی پشـت می کننـد و اهـل شـقاوت می شـوند؟
کـه دامن گیـر  دنیـا! بلـه، ترجیـح دنیـا بـر آخـرت اسـت 
تمـام  گـر  ا اسـت.  بی نمـاز  و  غافـل  انسـان های  ایـن 
ترجیـح  آن  بـر  را  آخـرت  کـه  نبـود  دنیـا  غّم شـان  و  هـّم 
ک می کردنـد و هـم اهـل یـاد  می دادنـد و هـم خـود را پـا
خـدا و نمـاز می شـدند و درنهایـت بـه فاح و رسـتگاری 

می رسـیدند.
کـه هـر  کـه رسـتگار نشـدید، بدانیـد  پـس ای شـمایی 
چـه می کشـید از ایـن دنیاخواهـی اسـت و ایـن یک قاعده 
که هرکس دنیا را بر آخرت ترجیح دهد، بدبخت  است 
می شـود و هرکـس آخـرت را در مقابـل دنیـا بخواهـد، بـه 
نیسـت،  جدیـد  قاعـده  یـک  ایـن  می رسـد.  رسـتگاری 
به خصـوص  و  نخسـتین  آسـمانی  کتاب هـای  از  بلکـه 
بـوده  علیهماالسـام  موسـی  و  ابراهیـم  صحیفه هـای 

گوشـش شـنوا؟ کـو  اسـت، اّمـا 
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سوره مبارکه اعلی آیات 14 الی 19


