
غزل داستان های سال های بد
الزم  فقط  بیندازی.  زحمت  به  را  خودت  نیست  الزم  نویسنده ها  برخی  مخصوصًا  و  کتاب ها  برخی  معرفی  برای 
کند. نادر ابراهیمی از همان  کتاب را بخورانی به خواننده تا این مزمزه شیرین، نمک گیرش  است چند بریده از همان 
که  کتابی است  که از جهتی بسیار شبیه »جالل آل احمد« است. »غزل داستان های سال های بد«  نویسنده هاست 
کوتاه او  شما را از آغاز زندگی نویسندگی نادر با او و اندیشه های نوشتاری او همراه می کند. مجموعه ای از داستان های 

از سال های 44 تا 57. در حال و هوای ایمان و مبارزه در سال های بد و شکنجه و تبعید.  نویسنده: نادر ابراهیمی
نشر: روزبهان
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

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

درِددل!

چهکسیهمسرآیندهمراانتخابمیکند؟

خمسندهینمازتباطلاست

مهمایناستکهپیاماماماجراشود

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

مهم این است که پیام امام اجرا شود
وقتــی حضــرت امــام در پیــام نوروزی شــان در ســال 1359 بــه مــردم فرمودنــد عیــد 

ــه مناســبت  کــه ب کفــش را  کنیــد، »رضــا«  ــا جنــگ زدگان تقســیم  ــان را ب خودت

کــرد و بــه پــدرم  کمــک بــه جنــگ زدگان تقدیــم  عیــد خریــده بــود بــه ســتاد 

کــه دارم  کهنــه ای  کفش هــای  »بــرای مــن همیــن  گفــت: 

کــه پیــام امــام  کافــی اســت، مهــم ایــن اســت 

ــود«. ــرا بش اج

انقالبازدسترفته
کناره گیــری  یختنــد و خواســتار  ۲5 ژانویــه ۲۰11 صدهــا هــزار مصــری بــه خیابان هــا ر
حســنی مبــارک از قــدرت شــدند. درنهایــت مبــارک قــدرت را بــه شــورای عالــی نیروهــای 

گرفــت. کنــاره  کــرد و از قــدرت  گــذار  مســلح مصــر وا
انتخــاب »محمــد مرســی«، پنجمیــن رئیس جمهــور مصــر، نیــز دومیــن انتخابــات پــس 
یاســتش  کــه در طــول صــد روز اول ر از »همه پرســی قانــون اساســی« بــود. او وعــده داده بــود 

کــرد.  همه چیــز روال عــادی پیــدا خواهــد 
بــا  کــه  جنبشــی  گرفــت.  شــکل  تمــرد«  »جنبــش  فقــط  روز  صــد  ایــن  طــول  در  امــا 
جمــع آوری 15میلیــون امضــا توانســت مرســی را مجبــور بــه برگــزاری انتخابــات زودهنــگام 
کنــد  کناره گیــری  کنــد. ســپس تــا دوم جــوالی ۲۰13 بــه مرســی مهلــت داد تــا از قــدرت 
کابینــه، ارتــش مصــر  ــا اســتعفای هفت نفــر از وزرای  کناره گیــری نشــد. ب ــه  امــا او حاضــر ب
السیســی،  عاقبــت  کــرد.  کودتــا  وقــت  دولــت  علیــه  بعــد  و  داد  اولتیماتــوم  مرســی  بــه 

گرفــت. رئیس جمهــور برآمــده از ارتــش، قــدرت را در دســت 
کــه در هیاهــوی رســانه ها دیــده نمی شــود: اتحــاد امریــکا، ســکوالرها  ایــن واقعیتــی اســت 

و ســلفی های مصــری علیــه انقــاب. قهرمــان صحنه گــردان ایــن معجــزه 
ــده  کــه توســط آمریکایی هــا دوره دی ــی اســت  همــان ژنرال

و ســاالنه دســت کم یــک و نیــم میلیــارد دالر از امریــکا 
یافــت می کنــد. کمــک باعــوض در

منبع: سایت صدای فردا و سایت 
شخصی دکتر یامین پور
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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 

ش لباس منازگزار( رساله آموزیش آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخ

کناره گیری مبارک از حکومت مصر )22 هبمن 1389(

احکام

زمانـه!  و  ایـن دوره  در  پیـدا می شـوند  آدم هایـی  عجـب 
اهـل نمـاز خوانـدن هسـت ولـی اهـل خمـس دادن نیسـت! 

اگـر سـجاده یـا لبـاس یا مهرش از مال خمـس داده 
Sنشـده باشـد، نمازهایـش باطـل اسـت. a n g a r e M a h a l l e . i r

ݣݣݣهفته 47  
1 3 9 4 سال 

هفته  46
1 3 9 4 سال 

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

در یــک مقایســه نــه چنــدان کامل اما صحیــح، انقالب 
اســالمی  حکومــت  بــه  می تــوان  را  ایــران  اســالمی 
کــرد. البتــه امــام خمینــی بــا همــه  رســول اهلل تشــبیه 
بزرگواری شــان، خیلــی کوچک تــر از رســول اهلل و غیــر 
قابــل مقایســه بــا ایشــان هســتند، امــا مقایســه انقــالب 
ایــران بــا حکومــت زمــان رســول اهلل اشــتباه نیســت.

پیامبــر،  از  بعــد  کــه  گفــت  بتــوان  جــرأت  بــه  شــاید 
امیرالمومنیــن و امــام مجتبــی )صلوات اهلل علیهــم( تنهــا 
ــا شــد،  ــح برپ ــا شــاکله صحی کــه ب حکومــت اســالمی 
انقــالب اســالمی ایــران بــود و ایــن حقیقــت را دوســت 
ــه  ــد، اگرچــه نقدهــای بســیاری ب و دشــمن پذیرفته ان

جزئیــات همــه حکومت هــا وجــود دارد.
کلیــت ایــن نظــام اســالمی تــا ایــن میــزان  کــه  حــاال 

ارزشــمند و ســتودنی اســت، قهــرا بایــد قــدرش را 
کــه  کــرد. حتــی بــد نیســت  دانســت و تجلیلــش 

ســالروز برپایــی ایــن انقــالب را »غدیــر انقــالب« 
کــه بایــد ماننــد غدیــر، هــر  نامیــد تــا بفهمیــم 

کنیــم و وفــاداری  ــا آن تجدیــد عهــد  ســاله ب
ــم. ــه آن اعــالم داری خــود را ب

پس غدیر انقالب مبارک...

         غدیر انقالب

نیایش
                                 مرده متحرک

زهر گناه تا عمق جانش اثر کرده است. غفلت همه وجودش 
را گرفته و قلبش دیگر هیچ شوقی به آسمان ندارد. انگار هیچ 

قدرتی برای ترک معصیت ندارد. تبدیل شده به یک مرده 
متحرک!

ای کاش فقط امیدش را از دست نداده باشد و بداند که خدا 
آن قدر توانا هست که همه چیز را تغییر دهد، کافی است دستش را 

به سوی او دراز کند و بگوید: 
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که بتوانم به  وسیله آن خود را از نافرمانیت  خدایا من آن نیرویی 

تو  که  آن وقت  در  مگر  ندارم  سازم،  منتقل 
کنی و آن طور  که براى دوستیت بیدارم 
خواهی باشم. پس تو را سپاس گویم 
کردى  کرم خویش داخل  که مرا در 

و  بی خبری  چرکی های  از  را  دلم  و 
کیزه  پا خویش  از  غفلت 

ساختی. 

قسمتی از مناجات شعبانیه

که رنگ و  انتقادهـا، پیشـنهادها، ایده هـا، جمالت و خالصه هرچیـزی را 
بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما برسـونید تا همین جا و در همین سـتون 

کنیم.  منتشرش 

خمسندهینمازت
باطلاست

یاررهمبان

شهید رضا حجازی
منبع: کتاب سیرت شهیدان

نیایش



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
چهکسیهمسرآیندهمرا

انتخابمیکند؟
خیابان  و  دانشگاه  در  که  است  گرفته  یاد  فیلم ها  از 
ذهنی اش  معیارهای  بیشتر  بگردد!  همسر  دنبال  به 
بدبختی  است.  دنیایی   چیزهای  و  پول  و  زیبایی  هم 
اینجاست که خیال می کند با هر کس بخواهد می تواند 
ازدواج کند و فرصت ها و انتخاب های بسیار دارد. غافل از 
این که این ها دروغی بیش نیست. این روایت عجیب را از 

پیامبر اعظم؟ص؟  شنیده اید:

لو دعا جبرئيل و ميكائيل و انا معهما ما 

وجت الا المرأة التي كتب الله لک تز

اگر جبرئیل و میکائیل به همراه من دعا کنیم، تو جز با 
کسي که خداوند مقرر فرموده است ازدواج نخواهي کرد. 

اشتباه نشود! این به معنی جبر نیست. این یعنی آن که 
که  کنی تا خدا هم آن کس را  تو باید به وظیفه ات عمل 
لیاقتش را داری به تو عطا فرماید. یادمان نرفته است 

قاعده »از تو حرکت، از خدا برکت« را.

دردراهمهمیشناسندامادرمان
رابایدبدانند

همــۀ شــما و همــۀ ملت هــای ضعیــف دردهــا را می شناســند، می داننــد کــه از 

کجــا صدمــه می بیننــد و کــی بــه آن ها صدمــه می زند و چــه رژیمــی آن ها را 

تحــت فشــار قــرار می دهــد، و درمــان را بایــد بداننــد کــه تــا جهــان مبتال به 

ــتگان  ــت و وابس ــکاران اس ــن جنایت ای

ــوش  ــکاران، روی خ ــن جنایت ــه ای ب

نخواهــد دیــد. 

درِددل!
»مست بود، اما مست درد و رنج. با خودش حرف می زد. نزدیکش شدم. باخدا دعوا داشت و او را 
که خدا مدافعی پیداکرده  کرد  محکوم می کرد و اعدام می نمود. وقتی چشمش به من افتاد، خیال 
است، این بود که ایستاد و من هم ایستادم و رو به من، باخدا فریادها داشت. ناله هایش را کرد. منتظر 

بود که چیزى بگویم، اما حرفی نزدم. پرسید: چرا حرفی نمی زنی؟«
کسی  که  خیلی از دوروبری هایمان این چنیند، پر از درد و رنج! و البته آن قدر خوشحال می شوند 
که همدرد با اینها نشویم، دلمان  همدردشان شود، ولو اولش به روی خودشان نیاورند... ما تا زمانی 

برای اینها درد نمی گیرد و تا زمانی که دل درد نگیریم پی درمانش هم نمی رویم... 
کرده، دوا و دکتری سر راه ما قرار داده ، بخیل نباشیم...  که خدا به ما لطف و عنایتی  گر می بینیم  ا
که شیعه  پیامبر و امیرالمؤمنین  گر بتوانیم واسطه  ای برای بقیه نیز بشویم! جا دارد  که ا اشکالی ندارد 
که حضرت امیر)علیه السالم( در مورد پیامبر فرمود: »طبیب دوار  اینکه...  خود طبابت بکنند نه 

بطبه«  یعنی پیامبر خودش را به مریض می رساند نه اینکه منتظر شود تا بقیه بیایند نزد او...

بنگرکهتاچهحداستمقامآدمیت
آیت اهلل شیخ عبدالقائم شوشتری فرمودند: روزی مرحوم آیت اهلل نجابت شیرازی )قدس سره( با 
که به اصفهان بروند. در بین راه ماشین  یک خودرو به همراه اصحاب خاص شان حرکت می کنند 
سوخت تمام می کند و می ماند، تمام مسافرین زبان به سرزنش راننده باز می کنند و از این واقعه 

ناراحت می شوند.
که  گردان  مرحوم نجابت به افراد می گویند: »ناراحت نباشید اآلن می گویم برود!« بعضی از شا
مبتدی بودند، تعّجب می کنند که چگونه ماشین بدون سوخت حرکت می کند؟ ایشان می فرمایند: 

»بنشینید تا حرکت کند« و سپس به ماشین می فرماید: »برو«.
ماشین بدون سوخت تا مقصد حرکت می کند و همه از این کار آن مرحوم هیجان زده می شوند. 

***
در حدیث قدسی وارد شده:

عبدى اطعنی حّتی اجعلك مثلی أو مثلی أقول للشي ء کن فیکون و تقول 
للشي ء کن فیکون... 

ای بنده من؛ مرا اطاعت کن تا تو را همانند خود سازم. من به هر چیزی 
که به هر چه فرمان دهی  فرمان دهم خواهد شد، تو را نیز چنان می کنم 

انجام پذیرد.
     رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند 

بنگر که تا چه حّد است مقام آدمّیت

در قاب صتویر

بیانات امام خمینی )ره( –1361/11/۲1

  الجاحظ، 1417: 185

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

• در این بخش 
می توانید یکی از 

طرح های مناسبتی این 
کنید.  هفته را مشاهده 

برای این هفته 
در تارنمای

  masjednama.ir  
پوسترهایی با 

موضوعات پیروزی 
انقالب شکوهمند 

اسالمی ایران و سقوط 
رژیم 2500 ساله 

شاهنشاهی، شهادت 
حاج عماد مغنیه 

فرمانده نخبه نظامی 
حزب اهلل لبنان به 

دست رژیم صهیونیستی 
با هم دستی اعراب 

خائن و آغاز عملیات 
والفجر 8 در فاو  قرار 

گرفته.

 

طرح هفته: دست آورد سفر فرانسه

هنروانحراف؛بهمناسبت
جشنوارهفجر

اگر حرف قرآن نبود، این قدر راحت نمی گفتیم. 
 خیلی ها خوششان نمی آید و انتظار دارند 

ً
چون قطعا

که هر چه »هنر« نام گرفت، محترم باشد. با همین 
بهانه هم هر چه می خواهند می گویند و می سازند و 
بعد هم با شعار »هنر برای هنر« آن را توجیه می کنند.

هرگز! قرآن تنها هنری را قبول دارد که برمبنای 
»ایمان« و »عمل صالح« باشد وگرنه یا خودش گمراهی 

است، یا ابزار دست گمراهان خواهد بود:
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آنــان  از  گمراهــان  کــه  هســتند  کســانی  شــاعران 
کــه ایمــان آورده و  کســانی  ی می کننــد... مگــر  پیــرو

می دهنــد انجــام  شایســته  کارهــای 
راســتی، بایــد دســت مریزاد گفــت بــه هنرمنــداِن »بعــد 
اال«! یعنــی آن هــا که می خواهنــد از هنرمندان 
صالــح  عمــل  و  ایمــان  اهــل 
باشــند، وگرنــه فجــر باشــد یــا 
و  نیســت  اســالمی  نباشــد، 

بلکــه ضاللــت اســت. 

اهل یبت؟مهع؟

کرامات معنوی نوشتۀ حجت االسالم موسوی مطلق کتاب  برگرفته از 
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