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کتـاب دربـاره زندگـی او خالـی از لطـف  کم وبیـش می شناسـید ولـی خوانـدن یـک  خریـد اینترنتی:هرچنـد پروفسـور حسـابی را 
نیسـت؛ هـم تجلیـل از مقـام علـم و عالـم اسـت و هـم چه بسـا ایجـاد انگیـزه بکنـد بـرای حرکـت روبه جلـو. »اسـتاد عشـق« داسـتان 
کـه در تمـام زندگـی خـود همـواره درس ایمـان و اعتقـاد را بـا اعمالـش بـه مـا می آمـوزد؛ زندگـی  زندگـی پرفرازونشـیب مـردی اسـت 
کار بر تمام مشـکالت زندگـی غلبه کرد  کـه بـا تـالش و پشـتکار و بـا ایمـان راسـخ و البتـه بـه واسـطه تربیت مادری بـزرگ و فدا مـردی 

و هرگـز در ایـن راه مایـوس و ناامیـد نشـد.  

خرید اینترنتی:
 http://bookroom.ir/

book/724

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:

آشنای خدا

یک استاد حسابی

اولین جمالت امام پس از شهادت رجایی و باهنر

برخورد مقتدرانه با متکبر

مهسنگر

یـه دوسـت ___________________________________
که به ما شدمخاطبان  خدا قوت، فقط تو انتقادهایی 
یـار  قسـمت  همیشـه  کنیـد  سـعی  کـه  داشـتند  بیـان 
مهربـان باشـه چـون خیلـی مفیـده و دوم اینکـه اسـم 

سـوره هـای قـرآن در قسـمت قـرآن زده بشـه
ممنون، خدا خیرتون بده ان شاء اهلل

: سالم بر شما
سالم و سپاس از انتقال نظرات

گرفت. ان شاءاهلل از این به بعد مدنظر قرار خواهد 

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

                
 

برخورد مقتدرانه با متکبر
یـک زن و مـرد آمریکائـی بـا سگشـان آمدند داخل مغازه تا سـیگار 
تنفـرش  پـر  نـگاه  محمـود  داشـتند.  ناجـوری  وضـع  و  سـر  بخرنـد. 
مـا  کـرد  کریـه آن مـرد؛ شکسـته بسـته حالیـش  بـه چهـره  را دوخـت 
کـرد.  یـم، بعـد هـم بـا عصبانیـت آن هـا را از مغـازه بیـرون  سـیگار ندار

کردنـد و حیـرت زده از مغـازه  زن و مـرد آمریکایـی نگاهـی بـه همدیگـر 
بگویـد  آن هـا  بـه  نداشـت  جـرأت  کسـی  روزهـا  آن  آخـر  رفتنـد،  بیـرون 

ابروسـت. چشمشـان  بـاالی 
محمـود رو کـرد بـه مـن و گفـت: بـرو شـلنگ بیـار، بایـد اینجـا رو 

آب بکشـیم.
گفت: چون اینا مثل سگشون نجس اند. گفتم: برای چی؟ 

عزیز گمشده
وحـدت و هویـت بخشـیدن بـه شـیعه  لبنـان و ایجـاد هم زیسـتی و احتـرام متقابـل میـان پیـروان ادیـان و 
طوائف سیاسـی در آن کشـور از سـویی و صراحت در معرفی رژیم غاصب صهیونیسـت به عنوان »شـّر مطلق« 
و اعـالم حرمـت همـکاری بـا آن از سـوی دیگـر و باالخـره ابـراز ارادت و صمیمـت نسـبت بـه رهبـر انقـالب و 

بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی ایـران، چـه در عرصـه  فرهنگـی و نوشـتاری و 
چـه بـا همـکاری بـا عناصر مبـارز ایرانی در مدتـی طوالنـی، از این عالم 

کـه فرزنـد حـوزه  علمیـه  قـم و بازمانـده  یکـی از خاندان هـای  بزرگـوار 
همه جانبـه  شـخصیتی  اسـت،  تشـیع  جهـان  در  علمـی  بـزرگ 
پدیـد آورده بـود و چنیـن بـود کـه امـام راحـل بزرگـوار مـا دلبسـتگی و 
تکریـم خـود بـه ایـن شـخصیت معـّزز را از اوائـل پیـروزی انقـالب بـا 
بیانات گوناگون ابراز داشـتند. امام موسـی صدر، در سـفر به لیبی 

مفقود شد و با همکاری نکردن لیبی )سرهنگ قذافی( مسئله 
مبهـم باقـی مانـده اسـت. محـروم شـدن جهـان اسـالم از ایـن 
عالمه پیشـرو، متأسـفانه عکس العمل مناسـب خود را از سـوی 
مدعیـان طرفـداری از حقـوق بشـر دریافـت نکـرده و امیدواریـم 

و  بـا همـت صاحبـان همـت  ایـن قضیـه  بی خبری هـا در 
مسـئولیت، پایـان یابد. 

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته دوم شهریور  1394

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 

خاطرات شهید حممود کاوه- پیش از پیروزی انقالب 

احکام )اجوبة االستفتائات، س 491(
   

ُمهری تمیز و درخشانم آرزوست!
انسـان  کـه  اسـت  چـرک  چنـان  مسـجد  مهرهـای 

بیـاورد.  بـرای سـجده  از باغچـه  ترجیـح می دهـد سـنگ 
ی مهـر بـه میزانـی باشـد که حائـل بین  گـر چـرک رو کـه ا چـرا 

پیشـانی و مهـر شـود، نمـاز باطـل اسـت. البتـه صـرف تیـره 
نیسـت. سـجده  مانـع  Sشـدن  a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 24  
1 3 9 4 سال 

هفته    24
1 3 9 4 سال 

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

گـواه تاریـخ روابـط انگلیـس بـا ایـران قبـل از انقـالب و پـس از آن هیـچ گاه  بـه 
دوسـتانه و خیرخواهانـه نبـوده اسـت. انگلیسـی ها هرگـز صادقانـه بـا ایـران برخـورد 
نکرده انـد. رفتـار آن هـا بـا ایـران همـواره رفتـاری مغرضانـه، خـالف و دون شـأن 
دیپلماتیـک بـوده اسـت. آن هـا بـرای دسـت یابی بـه اهـداف خـود تنهـا شـکل و 

شـیوه خـود را بـا عصـر اسـتعمار تغییـر داده انـد.
كشـورها  اختالف افکنـي و زمینه سـازي بـراي سـقوط نظـام سیاسـي مسـتقل 

بارهـا  را  ادعـا  ایـن  مـا  تاریـخ  و  اسـت  بریتانیـا  تعریف شـده  ماموریـت 
کـرده. تاریـخ معاصـر ایـران مملـو اسـت از خیانت هـاي مخـرب  تاییـد 

مشـروطه،  جنبـش  بـه  مربـوط  وقایـع  در  انگلیـس  دیپلمات هـاي 
کودتـاي سـوم اسـفند 1299 رضاخـان، ملي شـدن صنعت نفت 

و سـال هاي پـس از انقـالب اسـالمي و هرچـه تاریـخ بـه پیـش 
گذشـته  از  بیشـتر  مخربانـه  اقدامـات  ایـن  مـي رود، 
جنبـه عینـي به خـود مي گیرد. این خیانت هـا پس از 

ایفای نقش کلیدی انگلیس در فتنه سال 88 و پس 
از آن در وقایعـی همچـون تـرور شـهید شـهریاری، تحریـم 

بانـک مرکـزی و... تـا آنجـا ادامـه می یابـد کـه در نهایت 
راهـی جـز بسـته شـدن درب سـفارت انگلیـس باقـی 

نمی گـذارد.
حاال اما انگار تاریخ یك کشـور، دسـت خوش 

فراموشي و یا تجاهل هاي سیاسي قرار گرفته و 

این روباه پیر حیله گر به النه اش بازگشـته اسـت. باشـد! حرفی نیسـت دیپلماسـی 
اسـت دیگـر! امـا یادتـان باشـد اینجـا انقالبـی ضـد منافـع آمریـکا و انگلیـس صورت 
گرفته؛ پس اگر قرار اسـت سـفارتي هم از نو راه اندازي  شـود، باید با مراقبت شـدید و 
تحفظ بر تمام راه هاي نفوذ باشد که مبادا قصه ناصواب فتنه 88 که کام شیرین 
کـه دغدغه منـدان  ملـت را رو بـه تلخـي بـرد، تکـرار شـود. حداقلـش ایـن اسـت 
انقالب، هوشیارانه در میدان باشند تا گزندي از سوي 
ایـن روبـاه مکار و پلید و خبیث به واسـطه غفلت 

ما ایجاد نشـود.

بازگشتروباهبهالنهاش

نیایش
شب پانزدهم

شب پانزدهم ذی القعده در مفاتیح الجنان:
شـب مبارکـی اسـت؛ خـدا بـر بنـدگان مؤمـن خـود 
نبـوى  روایـت  نظـر رحمـت می فرمایـد و چنان کـه در 
آمـده کسـی کـه در ایـن شـب بـه طاعت حق مشـغول 
باشـد، بـراى او اجـر صد نفـر روزه دارى اسـت که مالزم 
بـه  را  خـدا  کـه  روزه دارى   هـم  آن  بوده انـد؛  مسـجد 
انـدازه چشـم برهم زدنی معصیـت نکـرده باشـد. پـس 
ایـن شـب را غنیمـت بشـمار و خـود را بـه طاعـت و 
عبادت و نماز و درخواست  حاجات از خدا مشغول 
کـن. روایـت شـده هرکـه در ایـن شـب حاجتـی از خـدا 

بخواهـد حتمـا بـه او عطـا خواهـد شـد.

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 



انتخاب با توست... )2(
پیامبـر اعظـم صلی اهلل علیه وآلـه بـا معجـزه قـرآن آمـده 
كنـد. امـا از میـان  اسـت تـا مـن، تـو و همـه مـا را هدایـت 
كرده انـد و بـه  كـه نفـس خـود را دفـن  كسـانی هسـتند  مـا 
نفـس  هـم  گروهـی  البتـه  و  نمی دهنـد  گـوش  آن  نـدای 
خـود را پیراسـته اند و بـا تزکیـه، راه هدایـت را بـرای خـود 

گذاشـته اند.  بـاز 
آن گاه  چـه؟  كننـد،  دفـن  را  خـود  نفـس  همـه  گـر  ا امـا 
هدایـت  خـود  طغیـان  بـا  كـه  می شـوند  ثمـود  قـوم  ماننـد 
را  بدبخت ترین شـان  و  كردنـد  تکذیـب  را  پیامبرشـان 
برانگیختنـد تـا معجـزه الهـی- آن شـتر مـاده- را بکشـد. 
کـه پیامبرشـان بـه آن هـا هشـدار داد... پـس قـوم  بـا ایـن 
كـه »رسـول باطنـی«  ثمـود نشـان داد عاقبـت دفـن نفـس 
آن  نتیجـه  و  اسـت  ظاهـری«  »رسـول  تکذیـب  اسـت، 

بـود.  الهـی خواهـد  عـذاب 
کـه  باشـید  گـوش  بـه  آخرالزمـان!  مـردم  ای  اینـک 
اسـت  آورده  را  الهـی  پیـام  و  معجـزه  هـم  شـما  پیامبـر 
اینـک  دارد.  قـرار  شـما  اختیـار  در  نیـز  ملهـم«  »نفـس  و 
كـه انتخـاب می كنیـد بـا تزكیـه و تقـوا، هدایـت  شـمایید 
الهـی را بپذیریـد و رسـتگار شـوید، یـا بـا فجـور و طغیـان 
كنیـد و عـذاب را بـرای خـود رقـم بزنیـد!  آن نفـس را دفـن 
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دروغ  را[  الهـی  ]پیـام  طغیانشـان  اثـر  بـر  ثمـود  قـوم 
تیره بخت ترینشـان  كـه  آن گاه   )11( انگاشـتند؛ 
 »12( كنـد.[  پـی  را  الهـی  ناقـه  ]تـا  شـد  برانگیختـه 
كـه  كـرد  پـس ]صالـح،[ فرسـتاده خـدا بـه آنـان ابـالغ 
آن  مانـع  و  واگذاریـد  را  خوردنـش  آب  و  خـدا  ناقـه 
و  كردنـد  تکذیـب  را  او  قومـش  ولـی   )13( نشـوید، 
كشـتند؛ پـس پروردگارشـان آنـان را بـه سـزای  ناقـه را 
نسلشـان  ]كـه  گرفـت   فـرو  عذابـی  بـه  گناهشـان، 
خـاك  بـا  و  كـرد[  نابـود  و  محـو  را  آثارشـان  و  قطـع  را 
كرد،  كه  ى  كار یکسانشـان سـاخت )14( و از فرجام 

)15( نـدارد.  كـی  با

سوره مباركه شمس، آیات 11 تا 15

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
تقوی یا طغوی؟

بعضی اهل »تقوا« هستند و برخی دیگر اهل »طغوی«. 
دارد.  فـرق  نوشتن شـان  ولـی  اسـت  یکـی  خواندن شـان 
مفهوم شـان هم زمین تا آسـمان با هم فرق می كند. اهل تقوا 
بهشـتی می شـوند و اهـل طغـوی جهنمـی. چون طاغـوت را 
بندگـی می كننـد. درسـت مثـل قـوم ثمـود! طاغـوت هـم كـه 
در واقـع یـک حبـاب اسـت. یعنـی ظاهرا خیلی بـزرگ و قوی 

اسـت ولـی در واقـع پـوچ و میان تهـی اسـت...
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امـام صـادق؟ع؟: عیسـی بن مریم؟ع؟ بـر یـک آبـادى 
گذشـت كـه مـردم آن ]همگـی[ ُمرده بودنـد... پس فرمود: 
اى اهـل آبـادى! یکـی از آن هـا پاسـخ داد: لّبیـك اى روح 
خـدا و كلمـه او! آن حضـرت فرمـود: واى بـر شـما! اعمـال 
و دوسـتِی  بندگـِی طاغـوت  كـرد:  بـود؟ عـرض  شـما چـه 
می كردیـد؟  بندگـی  را  طاغـوت  چگونـه  فرمـود:  دنیـا... 

گنهـکاران فرمـان مـی بردیـم.  كـرد: از  عـرض 
بحار األنوار، ج 70، ص: 11

اهل یبت؟مهع؟
اولین جمالت امام پس از شهادت 

رجایی و باهنر
ْیـِه راِجُعوَن.  بـا این منطق، 

َ
منطـق ملـت مـا، منطـق مؤمنیـن، منطـق قـرآن اسـت: ِإنـا هَّلِل َو ِإّنا ِإل

کند. هیـچ قدرتـی نمی توانـد مقابله 
جمعیتـی کـه- ملتـی كـه- خـود را از خـدا می داننـد و همه چیـز خود را از خـدا می دانند و رفتن از 
اینجـا را بـه سـوى محبـوب خـود، مطلـوب خـود می داننـد، با این ملـت نمی تواننـد مقابله کنند. 
کننـد.  کـوردالن نمی تواننـد مقابلـه  کـه شـهادت را در آغـوش، همچـون عزیـزى می پذیـرد، آن  آن 
این كـه  آن  و  دارنـد  اشـتباه  یـك  این هـا 
شـناخت از اسـالم و شـناخت از ایمـان و 
شـناخت از ملـت اسـالمی مـا ندارنـد. 
کـه بـا تـرور  گمـان می کننـد  آن هـا 
شـخصیت ها، تـرور اشـخاص، 
می تواننـد بـا ایـن ملـت مقابلـه 
كـور بودنـد  کننـد؛ و ندیدنـد و 
موقعـی  هـر  در  كـه  ببیننـد  كـه 
كـه مـا شـهید دادیـم ملـت مـا 

شـد. منسـجم تر 

آشنای خدا
بنـده مخلـص خداییـم، چـرا شـیطان در مـا  گـر مـا  ا »می دانیـم اعمـال مـا خالـص نیسـت. 
کـه به »عبـاد اهَّلل المخلصین«  این قـدر تصـرف دارد؟ بـا آن کـه او بـا خـداى خـود عهد کرده اسـت 
کار نداشـته باشـد و دسـت بـه سـاحت قـدس آن هـا دراز نکنـد. بـه قـول شـیخ بزرگـوار  مـا دام 
او را  بـه او عوعـو نکنـد و  بـا خـدا آشـنا باشـد،  کسـی  گـر  ا هشـیطان، سـگ درگاه خداسـت؛ 

ّ
ظل

اذیـت نکنـد، سـگ در خانـه، آشـنایان صاحبخانـه را دنبال نکند. شـیطان نمی گذارد کسـی که 
آشـنایی بـا صاحبخانـه نـدارد، وارد خانـه شـود.

کـن، و بـدان که شـهرت پیش ایـن مردِم ناچیـز، چیزى  کـن و چـاره اى بـراى خـود پیـدا  فکـرى 
گنجشـکی بخـورد سـیر نمی شـود!( قـدر و قابلیتـی نـدارد، و  گـر  نیسـت، و قلـوب ایـن مـردم )کـه ا
ایـن مخلـوق ضعیـف را قدرتـی نیسـت، قدرت فقط در دسـتگاه قدس ربوبیت پیدا می شـود...
گر پشـه اى از  کنند نتوانند، و ا که یك پشـه خلق  گر پشـت به پشـت هم دهند  تمام مخلوقات ا
آن ها چیزى برباید، نتوانند پس بگیرند...« این ها که خواندید سـخن یکی از آشـنایان خدا بود...
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كه شما ستمگرید!« گفتند: »حّقا  آن ها به و جدان خویش بازگشتند و )به خود( 
گاهی خطاب این آیه ما نیز باشیم...  شاید 

كنم آدم بشم؟!  كار       چه 
گویـد: اولیـن روزی که بنـده خدمت آقای  گردان آیـت اهَّلل انصـاری همدانـی مـی  یکـی از شـا
کـردم  یـادی  گریـه ز انصـاری رسـیدم بـه دسـت و پاشـون افتـادم و التمـاس و 
کاری  کنـم آدم بشـم؟ ایشـون بـا یـك لبخنـدی فرمودنـد:  کار  کـه آقـا چـه 
گفتـه نکـن، نکـن!  گفتـه بکـن، بکـن، هـر چـی خـدا  نـداره! هـر چـی خـدا 
یـك بـار هـم آیـت اهَّلل نجابـت رحمـه اهَّلل علیـه بـرای ایشـان نامـه مـی 
گویـد: گاهـی جـوان هایـی دور و بـر مـا مـی آینـد و می  نویسـد و مـی 
ماننـد،  مـی  سـال  یـك  بعضـی  و  مـاه  شـش  پنـج  بعضـی  رونـد، 
داده  هایـی  دسـتورالعمل  چـه  هـا  ایـن  بـه  رونـد،  مـی  سـپس 
شـود؟ چگونـه سـلوك کننـد؟ آقـای انصـاری پاســخ مـی دهد 
گر رفتند به دردشـان می  کـه احـکام شـرع را بـه اینـان بیاموز. ا

کمـك راهشـان اسـت. گـر هـم ماندنـد،  خـورد و ا

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 15، ص: 134
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 

• دوازدهم شهریورماه سالرزو شهادت رئیس علی دلواری و روز مبارزه با استعمار انگلیس است. 
کشور  که چند سال پیش، به واسطه نقش مستقیمش در آشوب ها و ترورها  از  کشور خبیثی  همان 

به بیرون رانده شد و حاال دوباره برایش فرش قرمز پهن شده.
کاریکاتور هفته

ســطحی  قضاوت هــای  از  فــارغ  و  واقع بینانــه  تاملــی   •
کننــده، بــر ایــن نکتــه مهــر تاییــد  کــره  لــه یــا علیــه تیــم مذا
کــه توافــق ویــن، بــه دلیــل برخــی خوش بینی هــا و  می زنــد 
ــز متوجــه  ــل توجهــی نی کم دقتی هــا، آســیب های قاب ــه تبــع  ب
حیثیــت  نیــز  و  هســته ای  بخــش  در  کشــور  دســتاوردهای 

نظــام شــده اســت.

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


