
نهضت آزادیستان و شهید
 شیخ محمد خیابانی

این اثر شیخ محمد خیابانی را به عنوان یک عالم شیعه و مصلحی اجتماعی و دینی که با سلوک فکری و 
عملی خود سعی داشت تا چراغ نیمه جان عدالت خواهی و قانون گرایی مشروطه را از طوفان های سخت 

استثمار خارجی و استبداد داخلی نجات دهد، معرفی می کند. نویسنده در هشت فصل به زندگی، عملکرد و 
اندیشه این چهره درخشان تاریخ معاصر پرداخته است.
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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نمازباچشمانباز

نمازسیدمرتضی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

نماز سید مرتضی
  به نماز سـید که نگاه می کردم،

مالئـک را می دیـدم کـه در صفـوف زیبای خویـش او را به 
نشسـته اند. نظاره 

رو به قبله ایسـتادم. اما دلم هنوز...
نمـاز  اقامـه  هنـگام  همیشـه  مـن  چـرا  گفتم:»نمی دانـم  

اسـت.« پـرت  حواسـم 
به چشمانم خیره شد:

 »مواظب باش! کسـی که سـرنماز حواسـش جمع نباشـد، 
در زندگـی نیز حواسـش اصاًل جمع نخواهد شـد.«

او یـک مسـیحی  فقیـر بود و مهاتما گانـدی ، رهبر هند را پیشـوای  خود قرار 
داده بود. در سـال 1956 م وقتی  زن سیاه پوسـتی  حاضر نشـده بود در اتوبوس 
جـای خـود را به یک زن سفیدپوسـت بدهـد و آن زن سیاه پوسـت را به همین 
دلیل از اتوبوس بیرون انداختند، وی، اسـتفاده سـیاهان از اتوبوس را در سراسـر 
امریـکای  شـمالی  تحریـم کرد. این تحریم توسـط دوازده میلیون سیاه پوسـت 
آمریکایـی رعایـت شـد تـا این کـه در اواخر همیـن سـال، دادگاه عالـی  ایاالت 

متحده، تبعیض میان سـفید و سـیاه را در کشـور ممنـوع اعالم کرد.
***

آری! »مارتیـن لوترکینگ« علیه تبعیض نـژادی در آمریکای مثاًل متمدن   
قـرن بیسـتم مبارزه می کرد. او در سـال 1964 م به سـبب مبـارزات صلح آمیز و بدون 

خشـونت خـود، موفق بـه دریافت جایزه صلـح نوبل گردید، امـا در 4 آوریـل 1968 م 
بـه ضرب گلوله یك سفیدپوسـت نژادپرسـت از اعضـای فرقه تروریسـتی کوکلوْکْس 

کاِلن، در 35 سـالگی به قتل رسـید.
آمریکایی هـا هنـوز هـم در خـاک خود دسـت به جنایـت می زنند؛ مثاًل همین کشـتار 

دیویدی ها!
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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 

مبارزهبهروشصلحوپاسخخشنآمریکایی

احکام )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 507(

ــا  ــود، ام ــرت نش ــاز پ ــر نم ــش س ــا حواس ــدد ت ــم هایش را می بن چش
ــپارد. ــه او بس ــش را ب ــاز حواس ــمان ب ــا چش ــت دارد ب ــدا دوس خ

برای همین، بستن چشم ها در حال نماز مکروه است.

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

هفته 03  
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هفته  03
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

تجربـه نشـان داده کـه با حرف و شـعار و ادعا کارها درسـت نمی شـود. 
بـه قـول قدیمی ها »به عمـل کار برآید، به سـخن دانی نیسـت«. حاال هی 
مـا تـوپ را پـاس دهیم تـو زمین دولـت و دولـت هم بـه خودمان 
برگردانـد تا امسـال هم تمام شـود و هیـچ قدمی از اقتصـاد مقاومتی 

جلو نـرود! این که نمی شـود!
 همیـن اول سـالی بایـد تکلیـف خودمـان را روشـن کنیـم تـا سـهم مان 
معلـوم  شـود. اوضاع مثـل راهپیمایی  و انتخابات اسـت کـه تک تک افراد 
بایـد نقش آفرینـی کننـد و نمی تواننـد آن را به دیگری بسـپارند. هر کس 

بایـد معلـوم کند امسـالش با پارسـالش چـه فرقی کرده اسـت.
خیـال کـن می خواهـی دخل مغـازه ات را هر شـب حسـاب کنـی؛ دقیقًا 
بـه همـان صـورت خودت را بـا اقتصاد مقاومتی بسـنج و ببیـن چقدر به 
وظیفـه ات عمـل کـرده ای. چیـزی شـبیه به »محاسـبه نفـس« اما ایـن بار 

در بخـش اقتصادی.
حداقـل سـهم مسـجدنما هـم از اقتصـاد مقاومتی این اسـت که در بسـته 

تابلـو اعالنـات هـر هفتـه، اقتصـاد مقاومتـی را یـادآوری و ترویـج کند. 
سـهم شـما چیست؟

سهم زندگی ما از اقتصاد مقاومتی

نیایش
نماز ماه جمادی اآلخر

مفاتیح الجنـان: مؤمـن در این ماه هـرگاه که خواهد، 
دو نمـاز مسـتحبی دو رکعتـی بـه جـا آورد: پس از 
حمـد، بـه ترتیـب در رکعـت اول، یـک مرتبـه آیة 
الکرسـی و 25 مرتبـه سـوره قـدر، و در رکعت دوم 
یـک مرتبه سـوره تکاثـر و 25 مرتبه سـوره توحید 
و در نمـاز بعـد، در رکعـت اول یـک مرتبـه سـوره 
کافـرون و 25 مرتبـه سـوره فلـق و در رکعـت دوم 
یـک مرتبـه سـوره نصـر و 25 مرتبه سـوره ناس و 

ْلَحْمُد  ِ َو ا پـس از سـالم، 70 مرتبـه بگویـد: ُسـْبَحاَن اللَّ
َصـلِّ  ُهـمَّ  اللَّ مرتبـه:   70 َأْكـَرُ   ُ اللَّ َو   ُ اللَّ ِإال  ِإَلـَه  ال  َو   ِ لِلَّ
ُهـمَّ اْغِفـْر  ه �بگو�يد: اللَّ �ب گاه سه مر�ت �ن

آ
ـدٍ � ـٍد َو آِل ُمَحمَّ َعَ ُمَحمَّ

ُمْؤِمِنـَن َو اْلُْؤِمَنـاِت. لِلْ
پـس سـر به سـجده نهـاده و سـه مرتبـه بگویـد: َیا 
اُن َیـا َرِحمُي  ُ َیـا َرْحَ اِم َیـا اللَّ ْكَ ـاِل َو   اْلِ ْلجَ ـوُم َیـا َذا ا َحـيُّ َیـا َقیُّ

َن. اِحِ الرَّ َأْرَحـَم  َیـا 
ــد.  ــدا بخواه ــه دارد از خ ــت ک ــر حاج ــپس ه س
ــود،  ــدا خ ــا آورد، خ ــل را به ج ــن عم ــه ای هرک
مــال و خانــواده اش، و دیــن و دنیایــش را تــا ســال 
آینــده حفــظ می کنــد، و اگــر در ایــن ســال از دنیــا 
بــرود بــر حــال شــهادت رفتــه اســت، یعنــی ثواب 

شــهیدان را داراســت.

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. 

نمازباچشمانباز

یاررهمبان

سید مرتضی آوینی )کتاب همسفر خورشید(



کام امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
خودیهایاهلبیت)1(

می گویند شهید بهشتی آرزو داشت »لیس منا«های روایات 
را جدا کند. یعنی روایاتی که اهل بیت گفته اند »از ما 

نیست کسی که...«. ایده جالبی است. خیلی دغدغه آور 
است! واقعا اهل بیت چه کسی را خودی و چه کسی را 

غیر خودی می دانند؟

یکی از مهم ترین روایاتی که معیار خودی بودن ی نبودن 
برای اهل بیت است، این است:

ْر َکِبرَيَنا َو َیْرَحْم َصِغرَيَنا قِّ ا َمْن َلْ ُيَ َلْیَس ِمنَّ
از ما نیست کسی که بزرگ ما را احترام نکند و به کوچک 

ما مهربانی نورزد.

عجب! برخورد ما نسبت به بزرگ ترها و کوچک ترها، یک 
معیار بزرگ است برای اهل بیتی شدن! حاال شما بگویید 
که آیا می شود خانواده ای را پیدا کرد که ادعای مذهبی 
بودن داشته باشد و آن وقت، پدربزرگ و مادربزرگش 
سرای سالمندان باشند یا فرزندانش آواره مهدکودک ها؟

جشنقطعرابطهباآمریکا؛جشنپایانچپاولگری
ملـت شـریف ایـران! خبر قطع رابطه بین ایـران و امریکا را دریافت کـردم و اگر کارتر در 
عمـر خـود یـك کار کرده باشـد که بتوان گفـت به خیـر و صالح مظلوم اسـت، همین 
قطـع رابطـه اسـت. رابطه بین یـک ملـت به پاخاسـته بـرای رهایـی از چنـگال چپاول گران 
بین المللـی بـا یـک چپاول گـر عالَم خـوار، همیشـه به ضرر ملـت مظلوم و به نفـع چپاولگر 
اسـت. مـا ایـن قطع رابطـه را به فـال نیـك می گیریـم؛ چون که ایـن قطع رابطـه دلیلی 
بـر قطـع امید امریـکا از ایران اسـت. ملت رزمنـده ایـران این طلیعه پیـروزی نهایـی را که 
ابرقـدرت سـفاکی را وادار بـه قطـع رابطـه- یعنـی خاتمه دادن بـه چپاولگري هـا- کرده 
اسـت، اگر جشـن بگیرد حـق دارد. مـا امیدواریم کـه نابودی 
سرسـپردگانی مثل سـادات و صدام حسـین به زودی انجام گیرد 
و ملت های شـریف اسـالمی بـه این انگل های خائـن، آن کنند که 
ملـت مـا با محمدرضای خائن کـرد؛ و به دنبـال آن برای آزاد 

زیسـتن و به اسـتقالل تمام 
رسـیدن، قطـع روابـط با 
ابرقدرت هـا خصوصًا 

نمایند. امریکا 

بهرسمرفاقت
بین دو نماز رسیدم مسجد.

شــروع نمــاز دوم بــود کــه دیــدم حاج آقــای مســجد بــه نوجوانــی 

ــد. صــدای  ــا اشــاره گفــت بعــد نمــاز بمان کــه مکبــری می کــرد، ب

امــام جماعــت مســجد حیــن قرائــت نمــاز بــا 

میکروفــن، واقعــاً قشــنگ بــود ولــی آن نوجــوان که 

بــدون میکروفــن فریــاد می کشــید، حــس معنــوی ام 

ــا اآلن جلــوی  ــم حاج آق ــا خــود گفت را کــم می کــرد. ب

جمــع نمی توانــد چیــزی بــه او بگویــد، بعــد نمــاز حســابی بــه آن 

ــده خــدا، آن نوجــوان! ــد؛ بن نوجــوان می توپ

همین کـه نمـاز تمـام شـد، حاج آقا قبـل از قرائـت قـرآن، رو به جمعیت 

سـر پـا ایسـتاد و گفـت: »عمـل و نیـت شـما خـودش جـای کلـی 

تحسـین داره امـا از باب این که بیشـتر در مسـجد ببینیمـت و برای 

مـا مکبری کنـی، ایـن هدیه ای به رسـم رفاقـت...«

            مانده بودم حاج آقا را تشویق بکنم یا آن   بنده خدا را...

ذکرپسازنگاهبهنامحرم
جناب شیخ رجبعلی خیاط ذکر

»یا َخرَيَحبیٍب و َمحبوٍب َصِلّ َع ُمحّمٍد و آِله«
 را بعد از دیدِن نامحرم مؤثر و کارساز می دانستند.

می گفتند: »چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی!
پس اگر خوشت آمد فوراً چشمت را ببند و سرت را پایین بینداز و بگو: »یا خیر حبیب…«؛ 

یعنی خدایا! من تو را می خواهم، اینها چیه؟ این ها دوست داشتنی نیستند!
هر چه نپاید، دل بستگی نشاید...« 

براساس: جهان 

در قاب صتویر

صحیفه امام، 20 فروردین 1359

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی ایـن هفته را مشـاهده نماییـد. برای ایـن هفته 
در تارنمـای masjednama.ir پوسـترهایی بـا موضوعات:درگذشـت اسـتاد احمـد آرام مترجم و ادیب 
برجسـته معاصـر، شـهادت حضـرت امام علـی النقی بـه روایتی، شـهادت عالم مجاهد آیت اهلل سـید 
محمدباقـر صـدر و خواهـرش بنت الهـدی، قطع رابطه سیاسـی ایـران و آمریـکا، شـهادت هنرمند متعهد 
و سـید شـهیدان اهـل َقلَم سـید مرتضـی آوینی، اربعین درگذشـت مرحـوم سلحشـور و  روز ملی انرژی 

قرارگرفتـه. کاریکاتور هفته: یادش بخیر... روزی روزگاری... هسته  ای 

غرغروها
تاریخ را که بگردی، می بینی هر جا انقالب یا نهضتی 
هم  غرغرو  گروه  یك  بوده،  درست  راه  در  مردمی 
بوده اند که کاری نداشته اند جز خرده گرفتن و نق 
زدن. یعنی انگار این ها به هیچ دردی نمی خورند مگر 
این که روی اعصاب دیگران راه بروند و بقیه را از کار 

بزرگی که کرده اند، دل سرد کنند.
نمونه اش قوم بنی اسرائیل که صاف صاف در چشم پیامبر 

خدا زل می زدند و به موسی  می گفتند:
نا َو ِمْن َبْعِد ما ِجْئَتنا قاُلوا ُأوذینا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأِتَ

گفتند: هم پیش از آن که نزد ما بیایی و هم بعد از آن 
که نزد ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم. )پس آمدنت چه 

فایده ای داشت؟(
آن وقت پیامبر مظلوم هم می فرمود:

ْرِض ِلَفُکْم ِف اْلَ ُكْ َو َيْسَتخْ ِلَك َعُدوَّ ُكْ َأْن ُيْ قاَل َعىس  َربُّ
گفت: امید است پروردگارتان دشمن شما را نابود کند و 

شما را در این سرزمین جانشین گرداند.
امـا مگـر حـرف حسـاب به                  
می رفـت؟  گوش شـان 
چقـدر  شـما  راسـتی، 
را  افـرادی  شـنیده اید 
کـه می گوینـد: »ایـن چه 
هـم  کـه  اسـت  انقالبـی 
و  بـود  قبلـش سـختی 

بعـدش«؟ هـم 

اهل یبت 
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