
یاررهمبان
دختری به نام حیات          

که خیابان ها نام داشت« »جایی 
کودکانـه اسـت ظلمـی  کـه در قالـب یـک قصـه ماجراجویـی  کـه خیابان هـا نـام داشـت« روایتـی داسـتانی  »جایـی 
کشـیده اسـت. حیـات، دختـر نوجـوان فلسـطینی بـا همراهـی دوسـت  کـه بـر ملـت مظلـوم فلسـطین رفتـه، بـه تصویـر  را 
مسـیحی اش سـامی در اقدامـی متهورانـه خطـری بـزرگ را بـه جان می خـرد و از اردوگاه آوارگان وارد منطقـه ورودممنوع در 
کشـاورزی اش  کـه سـال های دور از خانـه و زمین هـای  ی مادربـزرگ پیـرش  سـرزمین مـادری اش می شـود تـا بـه تنهـا آرزو

رانـده شـده، جامـه عمـل بپوشـاند.
کنـون در بیـن نسـل جـوان مذهبی، به نام شناخته شـده ای تبدیل شـده اسـت. هم چنین رنـده عبدالفتاح  نشـر آرمـا ا

نیـز بـا کتـاب داسـتانی »بهـم می آد؟« درباره حجاب در ایران به شـهرت رسـیده اسـت.

نویسنده: رنده عبدالفتاح
 مترجم: مجتبی ساقینی

 ناشر: آرما _  264 صفحه _  قطع رقعی
چاپ اول _ 1394 _  11000 تومان.

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:

 دنیا دیگر طبیعی نیست

سرمایه باورنکردنی

ِک گِل وجود ما  ِک پا خا

 مرد و نامرد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

              دنیا دیگر طبیعی نیست
بـاالی سـر مـن روضـه و سـینه زنی بگیرنـد و موقـع دفـن مـن پرچـم بـاالی قبـرم قـرار بگیـرد و در زیـر پرچـم من 
یـاد یـا حسـین )ع( بگوییـد و بـرای مـن مجلـس عـزا نگیریـد چـون  کنیـد و ز را دفـن 
زهـرا  حضـرت  و  حسـین  امـام  بـرای  و  رسـیدم  می خواسـتم  کـه  چیـزی  بـه  مـن 
کنیـد چـون قبلـه در  کنیـد و روبه قبلـه صحیـح دفـن  گریـه  مجلـس بگیریـد و 
که اینجا  نجف اختالف دارد و روی سـنگ قبرم اسـم من را نزنید و بنویسـید 
گنـاه کار اسـت یعنـی العبـد الحقیـر و المذنـب و یـا مثـل ایـن؛  قبـر یـک آدم 

یـد داخـل قبـر . . . پیراهـن مشـکی هـم بگذار
از برادرانم می خواهم که غیر حرف آقا ]امام خامنه ای[ حرف کس دیگری 

را گوش ندهند. جهان در حال تحول است، دنیا دیگر طبیعی نیست…
فتنـه 88، چهـار سـال در نجـف  محمدهـادی ذوالفقـاری، جانبـاز 
جمـع  بـه  منطقـه،  در  جنـگ  شـروع  از  پـس  می خوانـد.  طلبگـی  درس 
مدافعـان مردمـی حریـم اهل بیـت ملحـق شـد و به شـهادت رسـید. قبر او 

یارتـگاه عاشـقان اسـت.  ز در وادی السـالم نجـف، 

 مهاجرت صغرای علما و مردم تهران به ری
کـه از  گیـر شـدن ظلـم، فسـاد، فقـر و قحطـی، در اواخـر سـلطنت مظفرالدیـن شـاه قاجـار، علمـا   در اثـر فرا
وضـع موجـود بـه شـدت رنـج می بردنـد، جهـت اصـالح اوضـاع و فشـار بـه دولـت، تصمیـم بـه مهاجـرت از 
تهـران بـه حـرم حضـرت عبدالعظیـم در شـهر ری گرفتنـد. ایـن سـفر کـه در 22 آذرمـاه 1284 شمسـی صورت 
گرفـت بـه مهاجـرت صغـری شـهرت یافـت و در ابتـدا شـامل دو هـزار نفـر بـود. پـس از چنـد روز، بـه تعـداد 
متحّصنـان افـزوده شـد و از 10 هـزار تـن فراتـر رفـت. وعـاظ و خطبـا دائمـًا بـر منبـر رفتـه و از اسـتبداد حکومـت 
عیـن الدولـه، صدراعظـم وقـت، سـخن می گفتنـد و خواسـتار تشـکیل عدالت خانـه می شـدند. مظفرالدیـن 
شـاه بـا مشـاهده وخامـت اوضـاع، درصـدد حـل قضیـه برآمـد و بـا همـه خواسـته های آنـان از جملـه تأسـیس 
کلیـه شـهرهای ایـران، اجـرای قوانیـن اسـام در سراسـر کشـور، عـزل موسـیو نـوژ رییـس بلژیكـی  عدالت خانـه در 
کـرد. ایـن تحصـن سـرانجام در 22 دی  کـم ظالـم تهـران، موافقـت  گمـرك ایـران و نیـز عـزل عاءالدولـه حا  )!(
1284 ش به پایان رسـید و با ادامه مبارزه توسـط علما و مردم، مظفرالدین شـاه مجبور شـد فرمان مشـروطه 

کنـد. را در چهاردهـم مردادمـاه 1285 ش امضـا 
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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، سؤال 576( احکام
       نمی تونه نماز 
کجه! بخونه، البد زمین 

زمیـن ناهمـوار اسـت و صف هـای نمـاز، طوالنـی و 
گـر مـکان نمـاز قسـمتی از مأمومیـن از امـام پایین تـر باشـد، نمازشـان اشـکال دارد. وسـیع. ا

پاورقی: آیا عدم رعایت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومین، موجب بطالن نماز آن ها می شود یا خیر؟

که شرعًا مجاز است، موجب بطالن نماز جماعت است. گر بلندى جایگاه امام نسبت به جایگاه مأمومین، بیشتر از حدى باشد  ج: ا
S a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته 39  
1 3 9 4 سال 

هفته  39
1 3 9 4 سال 

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

گل می کنـد و خـودش را  وقتـی بـه عراقی هـا می رسـد، غیـرت »ایرانـی« اش 
کسـتانی ها  هـزار پلـه باالتـر از آن »عرب هـا« می بینـد. در مقابـل افغانی هـا و پا
کـه ایشـان شـاهزاده اسـت! چـرا؟ چـون ایشـان، عشـق وطـن دارد و تپـش  هـم 

قلبـش »وطنـم، پـاره تنـم« اسـت!
کـه بـه ایـران می رسـد، شـروع می کنـد بـه فحـش و ناسـزا و بـا  آن وقـت پایـش 
کـه »مـا ایرانی هـا بی فرهنـگ  یـک ادعـای پـوچ همـه را بـه یـک چـوب می رانـد 
بـه هـم  کـه  یسـمان اسـت  مـا دزدنـد«. دیگـر آسمان ور و »مسـئوالن  هسـتیم« 

می بافنـد.
جالب تـر از همـه این کـه همیـن شـاهزاده وطن پرسـت، در مقابـل اروپایی هـا 
کمـر  و آمریكایی هـا و ژاپنی هـا چـون موشـی سـربه زیر اسـت و حاضـر اسـت تـا 
سـرتاپا  از  کـه  هسـتند  بی غیرتـی  پناهنـدگان  ایـن  هـم  شـاهدش  شـود.  خـم 

غربـی شـده اند و بی جهـت ادعـای »ایرانـی« بـودن می کننـد.
از  برخـی  بیـن  در  رفتارهـا  این گونـه  کـه  اسـت  ناراحت کننـده  خیلـی 
سیدالشـهدا  یـارت  ز بـه  اربعیـن  کـه  آن هایـی  مثـاًل  شـود؛  دیـده  مذهبی هـا 
کردنـد.  یـارت خـود را خـراب  رفتنـد ولـی بـا این گونـه حرف هـای غلـط، اجـر ز
یادمـان باشـد، وطـن امـر مقدسـی اسـت، امـا هیچ وقـت نبایـد جلـوی بـرادری 

بگیـرد. را  دینـی 

وطنپرستانبیوطن

نیایش
شب و روز اول ربیع االول

شـب اّول سـال 13 بعثـت، مبـدأ هجـرت رسـول 
مدینـه  بـه  معظّمـه  مّکـه  از  ی اهّلل علیه وآلـه 

ّ
صل خـدا 

پنهـان  ثـور  غـار  در  ایشـان  شـب  آن  در  و  بـود  منـّوره 
شـدند و حضـرت امیرالمؤمنیـن علیه السـالم بـراى 
کـردن جـان خـود به جـای آن حضـرت خوابیـد  فـدا 
و از شمشـیرهاى قبایـل مشـرکین پـروا نکـرد و فضـل 
خـود و مواسـات و بـرادرى خویـش را بـا رسـول خـدا 
ی اهّلل علیه وآلـه بـه تمام جهانیان آشـکار سـاخت 

ّ
صل

کریمـه »و مـن النـاس  مـن یشـرى نفسـه ابتغـاء  و آیـه 
مرضـاة اهّلل« در شـأنش نـازل شـد.

روز اّول علما فرموده اند براى شکر نعمت سالمتی 
صلوات اهّلل علیهمـا  امیرالمؤمنیـن  و  خـدا  رسـول 
مسـتحّب اسـت روزه بدارند و زیارت آن دو بزرگوار در 

ایـن روز بسـیار مناسـب اسـت. )مفاتیـح الجنـان(
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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 



بازنویسی بر اساس: راسخون

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
گِل وجود ما ِک  ِک پا خا

شـود  شـكوفا  و  کنـد  رشـد  بایـد  گل  مثـل  هـم  انسـان 
وگرنـه هـرز مـی رود و پژمـرده می شـود. ایـن قانـون خلقـت 
اسـت؛ امـا داشـته های اولیـه انسـان ها مثـل هـم نیسـت. 
گل بـا دیگـری متفـاوت  ک و بـذر هـر  کـه خـا همان طـور 
از  بهتـر  یکـی  کـه  و همیـن هـم موجـب می شـود  اسـت 

بشـکفد. دیگـری 
کسـی  چـه  اسـت؟  چگونـه  مـا  آب  و  ک  خـا حـاال 
کـش مرغوب تـر و چـه کسـی نامرغوب تر اسـت؟ اولین  خا
ک  هم خـا و  هم خـون  چقـدر  ببینـی  کـه  اسـت  آن  معیـار 
اهل بیتی. نشـانه اش هم چیزهایی اسـت که ما را ناراحت 

یـا خوشـحال می کنـد. چـون خودشـان فرمودنـد:
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شیعیان ما جزئی از ما هستند. از اضافی خاک ما خلق 
شـدند. آن چـه مـا را ناراحـت می کنـد، آن هـا را ناراحـت 
می کنـد و آن چـه مـا را شـاد می کنـد، آنان را شـاد  می کند. 
کـه پـدر و مادرهـای نازنینمـان بـا  خـوش بـه حـال مـا 
عشـق اهل بیـت بـه دنیـا آوردندمـان. ان شـاءاهّلل فرزندان 

مـا هـم این گونـه بـه دنیـا بیاینـد.

اهل یبت؟مهع؟
مفتح؛ دین با زبان روز 
برای جوانان دانشجو

مرحـوم شـهید مفّتـح عـاوه بـر این کـه یـک روحانـی 
زمـان  نیـاز  بـه  و آشـنای  و روشـنفكر  فـداکار  و  برجسـته 

کـه در تعـداد معـدودی از  بـود، خصوصیتـی داشـت 
فضـای آن زمان این خصوصیت دیده میشـد؛ 

و  جـوان  نسـل  بـا  ارتباط گیـری  قـدرت  آن، 
دانشجویان و کسانی بود که مایل بودند 

پیـام دیـن را با زبـان روز از یک روحانی 
و یـک عالـم بـه دین بشـنوند. لـذا هم 
در دوران قبـل از انقـالب و هـم بعـد از 
پیروزی انقالب، میدان کار این مرد 

روحانـی بزرگـوار، غالبـًا منطقـه جوانـان … به خصـوص دانشـجویان - بود؛ هم در مسـاجدی که ایشـان 
حضور پیدا میکرد و هم در سخنرانی هایی که در محیط کار و شغل معمولی خود داشت. تصادفی 
هـم نیسـت کـه روز اّتحـاد دانشـجو و روحانـی، یـا حوزه و دانشـگاه، روز شـهادت ایشـان قرار داده شـد؛ 

چـون انصافـًا حلقـه وصلـی بـود که متناسـب بـا چنین خصوصیتـی مینمود.
خـدای متعـال پـاداش ایـن شـهید عزیـز را داد و آن شـهادت بـود. شـهادت پـاداش بـزرگ و اجـر 
عظیمی است و خدای متعال بندگان صالح خود - ازجمله این بنده صالح - را از این اجر محروم 

نکـرد. امیدواریـم کـه درجاتـش روزبـه روز عالی باشـد.

مرد و نامرد
کـه همـه خیـال می کننـد مردنـد امـا وقـت بزنگاه که می شـود علـی مانده  کار ایـن اسـت  قشـنگِی 

و حوضش...
کـه »یـا اشـباه الرجـال و  خـود علـی علیه السـالم بارهـا از دسـت این چنیـن افـرادی نالـه سـر داده 

کـه فرارسـد... الرجـال!« ای نامردهـای شـبیه مـردان! شـما فقـط رجـز می خوانیـد ولـی زمانـش 
کـردن  این هـا همـه برمی گـردد بـه این کـه چه قـدر تمریـن بـرای خـدا بـودن و بـرای خـدا دیـدن، فكـر 
کـردن!  کـردن را انجـام داده ایـم... بـرای خـدا جهـاد  و حتـی خـوردن و خوابیـدن و در یـک کام زندگـی 

کنیـد فقـط جنگیـدن نیسـت بلکـه همـه لحظاتـت را بـرای او باشـی می شـود جهـاد... دقـت 
"وهـب همـه دارایـی مـادر بـود. وقتـی دشـمن سـر وهب را بـرای خوار کردن به سـمت مـادر پرتاب 
گهـان بـا جـواب ایـن شـیر زن مجاهـد مواجه شـد که ما هدیـه ای را که در راه خـدا دادیم، پس  کـرد، نا

نمی گیریم..."

تا باشد از این مردها...

 

مقلد کسی باشید که پرچم به دست اوست
محقـق رشـتی، دیانـت و سیاسـت را بـه هـم سرشـته بود. پس از رحلت شـیخ انصاری بسـیاری 
از دانشمندان، مردم را برای تقلید به میرزای رشتی ارجاع داده بودند؛ اما او با پیشنهادها مخالفت 
می کرد و نیك می دانسـت که دنیای اسـام به مرجعی سیاسـتمدار نیازمند اسـت. او میرزای شـیرازی 
گاه بـه مسـائل سیاسـی و چهـره ای سرشـناس و محبـوب یافتـه بـود. محقـق رشـتی بـر  را مجتهـدی آ
کند. این امر  کرده از آن حمایت  آن بود تا مرجعیت میرزای شـیرازی را به علمای نجف پیشـنهاد 

موجـب شـد تـا توطئـه  دشـمن بـرای لطمه زدن به وحدت شـیعیان نقش بر آب شـود.
کـه  کنیـد  تقلیـد  »از مرجعـی  گفـت:  پاسـخ  کنیـم؟ در  تقلیـد  کسـی  از چـه  وقتـی پرسـیدند 
تقلیـدش جایـز باشـد. امـروز پرچـم بـر دوش عالـم جلیـل سـید محمدحسـن )شـیرازی( اسـت و 

کـه پرچـم سـاقط نشـود.« ینـد  همـه پیرامـون او

در قاب صتویر

 امام خامنه ای، 1378/9/26

)األمالی للطوسی، ص: 299(

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنیـد. بـرای ایـن هفتـه  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفتـه را مشـاهده 
در تارنمـای  masjednama.ir  پوسـترهایی بـا موضوعـات شـهادت امـام رضـا؟ع؟ و لیلـة المبیـت بـه 

گرفتـه. کیفیـت بـاال قـرار  صـورت رنگـی و بـا 

 

کاریکاتور هفته :حقوق بشر آمریکایی

سرمایه باورنکردنی 
از  انسـان.  ایـن  نـدارد  چیـزی  ناتوانـی  و  ضعـف  جـز 
گرسـنگی و تشـنگی خـود را  همـان بچگـی نـه می توانـد 
رفـع کنـد، نـه می تواند جلوی ادرار و مدفوعش را بگیرد! 
مگـر  نمی کنـد  فـرق  خیلـی  می شـود،  کـه  هـم  بزرگ تـر 
اندکـی. پـس بـه ایـن ظاهر مـادی اش اصـاًل نمی توان دل 

کـه خیلـی ناچیـز اسـت. بسـت 
امـا سـرمایه اصلـی او ایـن چیزهـا نیسـت. بلكـه چیزی 
همیـن  می توانـد  کـه  انسـان ها  همـه  بیـن  مشـترک  اسـت 
موجـود ضعیـف را تـا بهشـت بریـن بـاال ببـرد. فقـط کافـی 
کـه انسـان زنـگار قلب خود را کنـار بزند و به جای  اسـت 
کـه رایـگان در  پرداختـن بـه شـهوات، بـه ایـن سـرمایه ای 

اختیـارش قرارگرفتـه و فطـرت نـام دارد بنگـرد:
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گرایـش تمـام بـه حـّق، بـه سـوی  پـس روی خـود را بـا 
آن  بـر  را  مـردم  خـدا  کـه  فطرتـی  همـان  بـا  کـن؛  دیـن 

اسـت. سرشـته 
پیچیـده ای  چیـز  اصـاًل  دیـن داری  می بینـی؟ 
هـم  دیـن  علی القاعـده  دارد،  فطـرت  کـس  هـر  نیسـت. 
باشـد. نكـرده  آلـوده  را  خـود  زنگارهـا  بـا  گـر  ا البتـه  دارد. 

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


