
              من فاطمه هستم
ویژگی این کتاب، آموزشی و تحلیلی بودن آن بر مبنای پژوهش های تاریخی است و برای این که متن آموزشی 

باورپذیرتر باشد، در قالب هفت گزارش و هر گزارشی با پرسش ها و پاسخ های تحلیلی تدوین شده است.

نویسنده این کتاب را با یک مقدمه و هفت گزارش با موضوعات »همایش انصار، غصب خالفت، غصب فدک، 

خطبه فدکیه، شرح خطبه فدکیه، تهاجم به خانه وحی، و وصیت نامه الهی، سیاسی« گردآوری کرده است.
نویسنده: سید محمدتقی قادری

نرش: نصایح/ قیمت: 15000
تعداد صفحات: 304

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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دراینشمارهمیخوانید:

فاسِقعابد!

دوستداشتنیهایحضرتزهرا؟اهس؟

صفیکنفره

نذراباالفضل؟ع؟

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

نذراباالفضل؟ع؟
چهـار سـاله بـود، مریضـی سـختی گرفـت. گفتنـد: ایـن بچـه زنـده نمی مانـد! پـدرش او را نـذر آقـا 

عکرد. اباالفضـل؟ع؟ 
بـه نیّـت فرزنـدش بـه فقـرا غـذا مـی داد، تا اینکـه به طـرز عجیبـی این فرزنـد شـفا یافـت! او هرچه 
بزرگ تـر می شـد، ارادتـش بـه قمر بنی هاشـم؟ع؟ بیشـتر می شـد. دوم راهنمایـی درس را رها کـرد، تاریخ 

تولد شناسـنامه را تغییر داد و به جبهه رفت! مدتی بعد مسـئول دسـته گروهان 
اباالفضـل ؟ع؟ شـد. خوشـحال بـود که به عاشـقان ارباب کمـک می کند.

علیرضا کریمی شانزده سال بیشتر نداشت.
آخریـن بـار کـه بـه جبهـه می رفـت گفـت: »راه کربـال کـه باز شـد 

برمی گـردم!« 
شـانزده سـال بعد پیکرش بازگشـت. همـان روزی که اولیـن کاروان 

بـه طور رسـمی به کربـال رفت! 
بـه خواب مسـئول تفحـص آمد و گفت: زمانش رسـیده کـه برگردم؛ و 

محـل پیکـرش را گفته بـود! عجیب بود، روزی که پیکر علیرضا تشـییع 
شـد روز تاسـوعا بـود... روز ابالفضـل؟ع؟ حاال حضـور او بیش از 

قبـل حس می شـود.

آیرونساید، جوان ترین سرلشکر ارتش انگلیس بود که چند ماه قبل از کودتا به ایران آمد. او وظیفه داشت 
هم زمان با بیرون کشیدن نیروهای انگلیسی از ایران، طرح مشترک کانون های استعماری، وزارت جنگ، وزارت 
امور هندوستان، وزارت مستعمرات و حکومت هند بریتانیا مبنی بر استقرار یک حکومت نظامی وابسته در 

ایران را به اجرا درآورد.
شبکه اطالعاتی حکومت هند بریتانیا در ایران، به رهبری اردشیر ریپورتر، وظیفه داشت رضاخان میرپنج 

را به آیرونساید معرفی کند و هماهنگی الزم را بین آن دو به وجود آورد.
قزاق های ایرانی که در اطراف قزوین اردو 

رضاخان  فرماندهی  به  بودند،  زده 
به سوی تهران حرکت کردند. این 
اسفند  سوم  در  سرانجام  نیروها، 
را  تهران رسیدند و شهر  به   1299
تصرف کردند. احمدشاه که در برابر 

عمل انجام شده قرار گرفته بود، فرمان 
نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی 

را صادر کرد و رضاخان نیز با لقب سردار 
سپه، به وزارت جنگ و فرماندهی لشکر قزاق 

منصوب شد.
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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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

رضامیرپنج

)رساله توضیح المسائل امام خمینی، مسئله 1488(

ایام ویژه: کودتای رضاخانی )3 اسفند 1299(

احکام

ــرای ایســتادن  ــوز جــا ب در صف هــای جماعــت هن
چنــد نفــر دیگــر هــم هســت، ولــی او بــرای خــودش 

ــره! ــک صــف یک نف ــدی تشــکیل داده؛ ی صــف جدی
 نمــازش ایــرادی نــدارد ولــی حیــف آن همــه ثــواب 

ــت رفته. ازدس
S a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 49  
1 3 9 4 سال 

هفته  49
1 3 9 4 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

فــرق آدم جوگیــر و غیرجوگیــر ایــن اســت کــه اولــی فقــط 
وقتــی کاری را می کنــد کــه همــه مــردم بکننــد، امــا دومــی از 
روی عقــل بهتریــن کار را در بهتریــن زمــان انجــام می دهــد، 
ــک  ــا ی ــرای م ــم ب ــات ه ــه. انتخاب ــه بقی ــه ب ــدون توج ب
ــد  ــال می کنن ــه برخــی خی ــه نیســت ک حرکــت جوگیران
بــا هزینه هــای میلیــاردی و تبلیغــات کودکانــه می تواننــد 
پســت و مقــام را بــرای خــود تضمین کننــد. مــردم از روی 
ــم  ــل ه ــای رأی و از روی عق ــای صندوق ه ــد پ ــل می آین عق

رأی می دهند.
ــی  ــاالری دین ــرط مردم س ــن ش ای
مردم ســاالری  وگرنــه  اســت 

ــول  ــوق و پ ــز ب ــزی ج ــی چی غرب
و  کــر  را  مــردم  بوق هــا  نیســت. 
تــا  می کنــد  کورشــان  پول هــا 
نتواننــد از فکــر خــود اســتفاده کننــد 

و آن وقــت مجبــور می شــوند خیلــی از کارهــا را بکننــد. فکــر 
می کنیــد دلیــل ایــن همــه فســاد در غــرب چیــزی جــز 
»فکــر نکــردن« اســت؟ مــا در انتخابــات نشــان می دهیــم 

ــتیم. ــو« نیس ــل ج ــه »اه ک

ماجوگیرنیستیم!

نیایش
خیالت راحت! من هستم

ِ« که می خوانم انگار کسی  ُض أَْمرِي إِلَی اللَّ » أَُفوِّ
دستی به قلبم می کشد و من آرام می شوم. انگار کسی 

می گوید: »خیالت راحت! من هستم...«
و من تمام دلشوره هایم  را می سپارم به باد:
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به نام خدا، درود خدا بر محمد و خاندانش، 
کارهایم را تنها به خدا واگذار می کنم چه خدا به 

حال بندگان خویش آگاه است  ]غافر،45[ پس خدا 
او را از نیرنگ آن ها نگاه داشت، معبودی جز تو 

نیست، پاک و منزهی، همانا من از ستمکاران بودم، 
پس به درخواست او )یونس( پاسخ گفتیم و او را از 
غم رهانیدیم و بدین سان مؤمنان را رهایی می بخشیم 
]انبیاء: 8[ خدا ما را بس است و نیکو وکیلی است...

و  تصاویر  جمالت،  ایده ها،  پیشنهادها،  انتقادها، 
خالصه هرچیزی را که رنگ و بوی مسجد دارد رو 

برای ما بفرستید:

صفیکنفره

یاررهمبان

برگرفته از کتاب مسافر کربال

گلبرگ - اسفند 1386، شماره 96

بخشی از دعای تعقیبات نماز صبح



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن

دوستداشتنیهای
حضرتزهرا؟اهس؟

بد نیست آدم بعضی وقت ها میل و سلیقه اش را با 
بهترین افراد مقایسه کند. مثاًل شاید اگر از ما بپرسند 

بزر گ ترین آرزویت چیست، هیچ وقت نگوییم: تالوت 
قرآن. اصاًل این را آن قدر مهم نمی دانیم! برای همین 
خوب است که ببینیم فردی چون بانوی عالمین، 

حضرت زهرا؟اهس؟ چه چیزی را بیشتر دوست داشتند. 
ایشان خود پاسخ می گویند:

ُحبَِّب إلَیَّ من ُدنیاُکم ثاَلٌث: تاِلَوُة کِتاِب اللِّ و النََّظُر في 
 . ، و اإلنفاُق في َسبیِل اللِّ َوجهِ َرسوِل اللِّ

از دنیای شما محبت سه چیز در دل من نهاده شد: 
تالوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و 

انفاق در راه خدا.

ای کاش آرزوهای ما هم نزدیک 
شود به دوست داشتنی های 

اهل بیت.

مالکهایانتخابنماینده
مـردم شـجاع ایـران بـا دقـت تمـام بـه نمایندگانـی رأی دهند کـه متعبد به اسـالم 
و وفـادار بـه مـردم باشـند و در خدمـت بـه آنـان احسـاس مسـؤولیت کننـد و طعـم 

تلخ فقر را چشـیده باشـند و در قـول و عمل مدافع 
اسـالم پابرهنگان زمین، اسـالم مسـتضعفین، اسالم 
مبارزه جـو،  عارفـان  اسـالم  تاریـخ،  رنجدیـدگان 
اسـالم پاک طینتـان عـارف و در یک کلمـه، مدافع 
اسـالم نـاب محمدی؟لص؟ باشـند و افـرادی را که 
طرفـدار اسـالم سـرمایه داری، اسـالم مسـتکبرین، 
اسـالم مرفهیـن بـی درد، اسـالم منافقیـن، اسـالم 

فرصت طلبـان  اسـالم  راحت طلبـان، 
و در یـک کلمـه، اسـالم آمریکایـی 

هسـتند، طـرد نمـوده و بـه مردم 
نمایند.  معرفـی 

فاسِقعابد!
فرمود: عابد و فاسقی وارد مسجد شدند و نماز خواندند. عابد با نماز خود

 جهنمی شد و فاسق با آن بهشتی.
گفتنـد: یـا رسـول الل چطـور چنیـن چیـزی ممکن اسـت؟ فرمـود: »عابد نسـبت بـه نمـاز و حال 
معنـوی خـود احسـاس ُعجـب و تکبر داشـت و چنـان نمـاز می خواند کـه دیگران بفهمنـد و از 
او تعریـف کننـد. چنیـن نمـازی صاحـب خود را جهنمی می کند. اما شـخص فاسـق و گنـاه کار با 
حـِس توبه و سـرافکندگی نماز خواند و نمی دانسـت نمازش قبول می شـود یـا رد. چنین نمازی 

مـورد رضایـت خداوند اسـت و چنین نمازگزاری بهشـتی اسـت.« 
این ها را رسول خدا برای ما فرموده...

دقت کنیم با چه حالی وارد مسجد می شویم و با چه حال وروزی از مسجد بیرون می آییم...
خوب است آخرش وارد صالحین شویم نه متکبرین!

پناهبرخداازرحمنکردن
بهنسلهایآینده

آیت الل العظمی بهجت می فرمودند:
رشوه خواری جنایت بزرگی نسبت به ملت و به نسل های 

است!  بزرگ  خیلی  هم  پاداشش  عوض  در  و  است  بعد 
چنان که رضاخان ایران را به انگلیس فروخت و در عوض 
شاه ایران شد. و در ترکیه و حجاز نیز این گونه عمل کردند. 

به خدا پناه می بریم از ضعف ایمان، خصوصاً از رحم نکردن 
به اَْعقاب و نسل های آینده!

با  اینکه می دانیم نظام مذهبی حق است،  با 
گرفتن رشوه ها و اشاعه  اکاذیب و اتهامات 
برای براندازی آن تالش می کنیم، تا پست و 

مقام دیگران نصیب ما گردد!

در قاب صتویر

صحیفه نور جلد 20 صفحه 195

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش می توانید یکی از طرح های مناسبتی این هفته را مشاهده کنید. برای این 
هفته در تارنمای masjednama.ir   پوسترهایی با موضوعات شهادت حضرت زهرا )س( 

طرح هفته: و انتخاب اصلح قرار گرفته.
در نفوذ فرهنگی مفروضات ذهنی و مبانی فکری افراد 

تخریب می شود.

بزرگترینقسمخدا؛ویژه
انتخابات

قـرآن بـه روش هـای مختلفـی سـوگند یـاد می کنـد تا 
اهمیـت حـرف خـود را نشـان دهـد. امـا بزرگ ترین 
سـوگند بـه چیسـت و بـرای چـه کسـانی اسـت؟ 
مسـلماً بزرگ ترین قسـم به خـود »خدا« اسـت که 
بزرگ تریـن اسـت و باالتریـن سـوگند به اوسـت. 
امـا بـرای چه کسـانی؟ بـرای آن هـا کـه دم از دین 
می زننـد ولـی مهم تریـن معیـارش را ندارنـد. آن 
معیـار چیزی نیسـت جـز والیـت »ولی الل«. نشـانه اش 
هـم راضـی بـودن بـه حـرف او از صمیم قلب اسـت:

ُموَک فیما َشـَجَر  کَ ال یُْؤمِنُـوَن َحتَّي یَُحکِّ فـال َو َربِـّ
ا َقَضیَْت  بَیْنَُهـْم ثُـمَّ ال یَِجُدوا في  أَنُْفِسـهِْم َحَرجـاً مِمَّ

َو یَُسـلُِّموا تَْسلیمًا 
)ای پیامبـر( به پروردگارت سـوگند کـه آن ها مؤمن 
نخواهنـد بود، مگـر اینکه در اختالفات خـود، تو را 
بـه داوری طلبنـد و پـس از داوری تـو، در دل خود 

احسـاس ناراحتی نکنند و کاماًل تسـلیم باشـند.
پـس ای آقـا یـا خانمـی کـه نامـزد شـده ای یـا 
مهم تریـن  بدهـی،  رأی  نامـزدی  بـه  می خواهـی 
در  را  »والیـت«  یعنـی  معیـار 
نظـر بگیر وگرنـه تو هم 
خواهـی  کسـانی  جـزو 
بـود کـه هنـوز ایمان 

نیاورده انـد!

اهل یبت 

در محضر بهجت، ج3، ص168
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