
معارف شیعی در قالب داستان عاشقانه
»رؤیاینیمهشب«

یـکالیهکتابداسـتانیاسـتعاشـقانهوتاریخـیدرفضایمذهبیکـهحکایتازدلدادگیجوانیپاکسـیرتازاهلسـنتبه
دختـریشـیعهمذهبداردواتفاقاتـیکهدراینمسـیرمیافتدوداسـتانراجـذابمیکند.

الیـهدیگـرداسـتان،آمـوزشمعارفاسـامیوبهطورخاصدورهامامزمانشناسـیاسـتکهدرفضایداسـتانبـهخوانندهمنتقل
میشـودوبهاینترتیـب،نمونـهایازهنـرنویسـندگیمتعالیوفاخرپدیدآمدهاسـت.

اینکتاببراینوجوانانهممناسباست.
جذابیـتقلـموتـواننویسـندگیحجتاالسـامسـاالری،درایـناثرآنقدرباالسـتکهتـاآخرداسـتانهمراهمیشـوید.تکرار

نوبتهـایچـاپخودگویایاسـتقبالمخاطـبعمومیازکتاباسـت.

نویسنده: مظفر ساالری، 
نارش: کتابستان معرفت،

۲۷۸ صفحه، چاپ ۲۳: سال ۱۳۹۵؛
۸۵00 تومان.

سرمقاله
قیمت:  ۵00 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

چشمهاینیمهبسته

میانبریبهراهبهشت

رقصکودکان

شهیدمولویفیض

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

شهید مولوی فیض
دربیـرونازخانـه،شـشنفـرنقابدارسـیهمنظرآمـادهانجامتوطئهایشـومبودنـد.ازدیوار 
پریدندوسـهنفرشـانبهاتاقمحمدحسـینکهدربآنبازبود،واردشـدند.سـاعتاز۱۲شبگذشته
بودکهیکیازاشـرار،پیشـانیمحمدحسـینراخضابعشـقکـرد؛گلولهپسازگلولـهایدیگر.قاتل
ازاتـاقبیـرونپریـدومولـویفیضمحمدحسـیندرحالیکـهچندگامی

آنـانراتعقیـبکـردبرسـنگفرشحیـاطازرمـقافتاد.
*   

سـنیبـود.پسازتحصیـاتدرپاکسـتانبهایرانبرگشـت.تاشاو
دررفـعمشـکاتمـردم،ارتقـایبینشوآگاهـیآنان،وحدتشـیعهو
سـنی،تبییـناهـدافانقـابوآرمانهـایامـامبـهویـژهدرخطبههای
نمـازجمعه،شـهادترابرایشبهارمغانآورد؛اوازاولینترورشـدههای

سـال۱۳۶۰بود.
۲۲اردیبهشت۱۳۶۰-سالروزشهادتمولوی

بنیمصطلـقطایفـهایاز»خزاعـه«بودنـدکـهدرنزدیکیمدینهسـکونتمیکردند.شـعبانسـال
ششـمهجـریبـودکـهبـهپیامبـر خبـررسـیدکـهقبیلـهبنیمصطلـقوعـدهایازاعـراب،قصد
حملـهبـهمدینـهرادارنـد.پیامبـرسـپاهراآمادهکـرد.منافقانهـمبهخاطـرنزدیکـیوبهرهمندیاز

غنائـمآمدنـد.نبـردبـاپیروزیمسـلمانانخاتمـهیافتوشـماریازبنیمصطلق،اسـیرشـدند.

دوران اسـارت بنی مصطلـق،  فرصتـی بـرای مسـلمانان فراهـم کـرد تـا عمـًا جنبه هـای 
گوناگـون دیـن اسـام را بـه اسـیران نشـان بدهنـد. آنـان از مسـلمانان جـز خوش رفتـاری و 
نیکویـی ندیدنـدوبهتدریـجهمگـیآنهـادرراهخـداآزادشـدندوبهدیـارخودبازگشـتند.آنها
اسـامرامشـتاقانهپذیرفتنـدوگرایـشآنـانبـهایمان،بـهیکگرایـشاصیلومحکمتبدیلشـدو
همـانقومـیشـدندکهازولیـد،نمایندهپیامبربـرایدریافتزکاتاسـتقبالکردندولـیاوفکرکرد

آنهـابـرایحملـهمیآینـد.خـداهـمولیدرارسـواکـرد:انجاءکـمفاسـقبنبـاءفتبینوا...
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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 

       بنی مصطلق؛ از جنگ تا ایمان

اجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، سؤال  1176

۲ شعبان )6 ق(- سالروز غزوه بنی مصطلق
 

احکام

حاال که رقصیدن در مجلس عروسی ایراد دارد، پسران و دختران نابالغ را 
می فرستند وسط مجلس تا این کمبود)!( را جبران کنند. 

هرچند بر کودک نابالغ تکلیفی نیست ولی سزاوار نیست افراد بالغ آن ها را تشویق 
Sبه رقص کنند. a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 08  
1 3 9 5 سال 

هفته  08
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

درقلبمنطقهآشوبزدهایدرغربآسیا،کشوریوجودداردکهباوجودتمام
دشمنیها،پیشرفتهایغیرقابلانکاریداشتهاست.ایرانیهاخودشانراچندینباربه
جهانیاناثباتکردهاند.کافیستکمیخاطراتپیشرفتهایهستهای،موشکی،نانوفناوری

و...رابهخاطربیاوریم.این کشور با تکیه بر جوانان بااراده و منابع عظیم طبیعی 
خود به راحتی می تواند به قطب علمی و صنعتی منطقه تبدیل 

شود. این آرزوی دست یافتنی تنها و تنها 
نیازمند یک اتفاق است و آن هم این که 
میدان برای شکوفایی استعدادهای ایرانی 

مهیا شود.

رئیسجمهورکرهجنوبیمیتواندباقدم
زدندرخیابانهایتهرانازاینکهبازارصنایع

کشورش تسخیر در ایران الکترونیک
است،بهخودببالد.آیااینرویدادبرای
روی روزی نیز ایران رئیسجمهور

شاهد خارجی، کشور در تا داد خواهد
عرضهمحصوالتباکیفیتایرانیباشد؟

اگر کسی پولی را که با زحمت خود درآورده، خرج 
کاالی غیرحرام کرد، آیا رزقش حال است؟خبالبته
حکمفقهیرابایدازمراجعتقلیدپرسیدوازحوزهتخصصی
ماخارجاست،امااینسؤالکمیفرقمیکند.مثًاکسیکه
میتواندکاالیایرانیبخردونمیخرد،یابهجایآبمعدنی
بانمانام)برند(ایرانی،همانرابانمانامخارجیمیخرد؛

اینهاحکمشچیست؟
شایددررسالههادراینبارهچیزیننوشتهباشنداماهم

وقتی  پاسخمیدهدهمشرع. آن به عقل
خارجی  کاالی  خرید  می گوید  عقل 
موجب تضعیف اقتصاد داخلی است و 
رهبر جامعه اسامی تقاضا می کند که 

مردم بروند سمت کاالی داخلی؛ 
حاال اگر کسی نرفت، کارش 
عقانی است یا شرعی؟اگر
بهفکررزقحالبودیم،
برای میکردیم تاش
تقویتاقتصادمقاومتی...

ایرانپیشرفته،آرزوییدستیافتنی
اگربهفکررزقحاللبودیم...

             ماه پیامبر رسیددر مسری هبشت
شعبان،ماهپیامبراستودرفضائلآناحادیث

فراوانیرسیدهاست؛شیخعباسقمیازجملهاعمال
ماهشعباناینهارابرشمردهاست:

اّول:استغفار روزانه ۷۰ مرتبه.باذکرهای»أَْستَْغفُِر
َالَِّذيالإِلََهإاِلُهَو ََوأَْسأَلُُهالتَّْوبََة«و»أَْستَْغفُِراللَّ اللَّ

الَْقیُّوُمَوأَتُوُبإِلَیْهِ.« ِحیُمالَْحيُّ ْحَمُنالرَّ الرَّ
دّوم:صدقه.هرچندکموبهمقدارنصفخرماباشد.

ازامامصادق روایتشدهکهبهتریناعمال
اینماه،صدقهواستغفاراست.شایدمنظورایناست
کهرابطهخودرابامخلوق)باصدقه(وخدا)استغفار(

درستکنیم.
َُوالنَْعبُُد سّوم:درماه،هزاربارذکر»الإِلََهإاِلاللَّ

یَنَولَْوَکرَِهالُْمْشرُِکوَن« إاِلإِیَّاُهُمْخلِِصیَنلَُهالدِّ
چهارم:نماز دو رکعتی پنج شنبه هایماهشعبان.

پنجم:زیادصلواتفرستادن.
ششم:صلوات شعبانیهدرظهرونیمهشب.
هفتم:مناجات حضرت امیر در ماه شعبان.

برایخواندندعاهاواطاعازکیفیتنمازهابه
مفاتیحالجنانشیخعباسقمیمراجعهکنید!

رسانه باشید؛ نه فقط با زبان تان، 
بلکه با عمل تان!

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی 
را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید 

تا همین جا و در همین ستون منتشرش کنیم. 

              رقص کودکان

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

براساس:سبکباالنعرش



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
 میان بری به راه بهشت

کافی است که بفهمی »بهشت را به بها می دهند نه 
به بهانه.«آنوقتتازهسختیکاردستتمیآید.مایی
کهدرزندگیمانغفلتوگناهکمنبودهاست،خیلی
نگراناوضاعوخیمماندرقیامتخواهیمبود،مگر
اینکهخدامیانبریمعرفیکندتابهواسطهاوراهها

هموارشود.والبتهخدااینمیانبررادرسومشعبانبه
دنیاهدیهکردهاست:

َفاْعرُِفوُه یَاأَیَُّهاالنَّاُسَهَذاالُْحَسیُْنبُْنَعلِيٍّ
َفَوالَِّذينَْفِسيبِیَِدهِإِنَُّهلَفِيالَْجنَّةَِوُمِحبِّیهِفِيالَْجنَّةَِو

ُمِحبِّيُمِحبِّیهِفِيالَْجنَّةِ.
پیامبر اعظم  : ای مردم! این حسین فرزند علی 
است. او را بشناسید! سوگند به آن که جانم در دست 
اوست، او و دوستدارانش و دوستداران دوستدارانش 

در بهشت اند.
عجیبنیست؟دوستداراندوستداران!یعنی
کسانی که من و تو را دوست دارند، به خاطر 

این که ما امام حسین را دوست داریم، بهشتی 
می شوند!تولدشمبارک!

مبارزه از راه دعا
درزمانهایـیکهائمهمسـلمین درفشـارسـختبنیامیـهوبنیالعبـاسبودند،مطالب 
خودشـان را آن طـور کـه ممکن بـود، به مـردم می رسـاندند؛ حتـی در ادعیه آن ها، شـما 
اگـر ادعیـه امام سـجاد و سـایر ائمـه را ماحظـه بفرمایید مشـحون اسـت از این که مردم 
را بسـازند بـرای یـک امـر باالتـرازآنچیـزیکهمـردمعـادیتصـورمیکنند.دعـوتبه
توحیـد،دعـوتبـهتهذیـبنفـس،دعـوتبـهاعـراضازدنیـا،دعوتبـهخلوتبـاخدای

تبارکوتعالـی،معنـیاشایـننبـودهاسـتکـهمردم
تـویخانههایشـانبنشـینندوازمصالـحمسـلمین
غفلـتکننـدومشـغولذکـرودعـاباشـند...همان
ذکـرهمخودسـازیبـود.دعامیکـرد،ولیهمان 

دعـا هم، هـم خودسـازی و هم مردم سـازی 
بـرای  می کـرد  تجهیـز  را  مـردم  و  بـود 
مقاومـت.تمـامادعیهایکهدرلسـاناووائمه

مسـلمینواقعشـدهاسـت،تمـاماینادعیـه،در
عیـنحالـیکـهدعوتبـهمعنویـاتاسـت،از 

راه دعـوت معنویـات، تمـام مسـائل 
مسـلمین اصاح می شـود.معاألسـف

اعوجـاجواقعشـد،یـاواقـعکردند.

چشم های نیمه بسته
ــی ــدکم ــم!کاشمیش ــادمیگرفتی ــزی ــداچی ــمازخ ــانکمیه ــددرکارهایم کاشمیش
نــگاهمیکردیــمببینیــمکــهســبک جــذب و دفع مــان شــبیه خــودِ خــدا هســت یــا نــه؟!

ــد، ــخشــدیدیکنن ــهازکســیســربزندهمانجــااوراتوبی ــیک ــاهرگناه ــرارباشــدب ــرق اگ
اگــرقــرارباشــدبــاهــراشــتباهِآدمــیهمانجــااوراتنبیــهســختیکننــد،چنــددرصــدآدمهــا
ــد؟!بلــه،منظــورِمــاایــننیســتکــه ــهخــداپیــدامیکردن درطــولتاریــخامیــدبرگشــتب
بــهفــردهیــچکارنداشــتهباشــیمتــاعاقبــتبــهیــکخــافکارِجانــیتبدیــلشــودولــیبایــد
حواسمــانباشــدجــوریهــمبــااوبرخــوردنکنیــمکــهخــودرامجرمــیفــرضکنــدکــهدیگر
هیــچراهبرگشــتینــدارد.بهتــربگویــمجــوریبرخــوردنکنیــمکــهخــدابرخــوردنمیکنــد!

ــه  ــم ب ــه دوســتش ناســزایی گفــت، شــما ه ــه شــوخی ب ــی ب ــر در مســجد نوجوان اگ

ــزی نشــنیده اید،  ــه چی ــگار ک ــد! و ان شــیوه خــدا، چشــم هایتان را نیمه بســته نگــه داری
بحــث را به جــای دیگــری بکشــانید 
تــا شــاید بعــد از مدتــی رفاقــت، 

ــه  ــل ب ــزاگویی هایش تبدی ناس
ــود... ــزایی ش ــی به س زندگ

مادری برای طاب   
            مجاهدت همسر آیت اهلل کوهستانی

ازآیتاللکوهستانینقلاستکه:
هنگامیکهازنجفبهمازندرانآمدم،بههمسرمگفتم:

 »تو حاضری در حق طاب مادری کنی و من پدری کنم 
و آن ها را تربیت نماییم تا نزد پروردگار روسفید باشیم؟«

قبولکرد.
منهمتصمیمگرفتمدرآنزمانکهرضاشاهنمیگذاشت
یکنفرمعممدرایرانوجودداشتهباشدطابزیادیراتحت

تربیتوپوششقراردهم.

آری،یکزنتوانستمادرنسلیازروحانیانشجاعو
مبارزدرعصرروحانیتستیزیرضاخانیشود.

در قاب صتویر

صحیفهامام،ج۱8،ص:4۲۲

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
، روز پاســدار ، والدت  ــام حســین ــات:والدت ام ــا موضوع ــای masjednama.ir پوســترهایی ب تارنم

ــجاد ، قرارگرفتــه اســت. ــام س ــاز و والدت ام ــل ،روز جانب ــرت ابوالفض حض

کاریکاتور هفته: اقتصادنفتی، بالی جان خالقیت و 
کارآفرینی در ایران 

آرامش، معیار بزرگ دین
چــون غــرب و زندگــی غربــی را دوســت دارد، 
ــد. ــا می کنن ــد زندگــی آن اســت کــه غربی ه می گوی
بعــددلیــلمــیآوردکــهآنهــادینشــانکاملتــراســت
چــونتوانســتهانددنیــایخــودراآبــادکننــد!برخــیدر
پاســخمیگوینــد:بلــه،آنهــادنیایشــانراآبــادکردهانــد

ــه. ــانران ــیآخرتش ول
ــه  ــا ن ــع آن ه ــوندر واق ــت.چ ــینیس ــوابخوب ج
آخرتشــان را ســاخته اند و نــه دنیایشــان را. شــاهدش 
ــوی و  ــی دنی ــزرگ در زندگ ــار ب ــک معی ــه ی این ک
اخــروی را ندارنــد: آرامــش! هدفــیدنیایــیوآخرتــی

ــود: ــازمیش ــوادهآغ ــهازخان ک
َومِْنآیاتِهِأَْنَخَلَقلَُکْممِْنأَنُْفِسُکْمأَْزواجاًلِتَْسُکنُواإِلَیْها

ةًَوَرْحَمًة َوَجَعَلبَیْنَُکْمَمَودَّ
جنــس  از  همســرانی  این کــه  او  نشــانه های  از  و 
خودتــان بــرای شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان آرامــش 

ــرار داد. ــت ق ــوّدت و رحم ــان م ــد و در میانت یابی
ــادکنــدوهــم ــاراآب پــسدینــیکــههــممیخواهــددنی
ــرت ــاوآخ ــهدنی ــدک ــهمیده ــوریبرنام ــرترا،ط آخ
ــی  ــش.یعن ــدازآرام ــرباش ــانپ انس
ــا هــر چــه آرامــش بیشــتری  م
داشــته باشــیم، بیشــتر خدایــی 
هســتیم و هــر چــه کم تــر، 

ــده ایم! ــی ش ــتر غرب بیش

اهل یبت 
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