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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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یادیاران

ایام

صبح بعد از خاک سپاری
 

نمـاز  خانـواده اش  خاک سـپاری،  از  بعـد  روز  صبـح   

از آن طـرف رفتنـد بهشـت زهرا  صبـح را خواندنـد و 

، سـر قبـر صیـاد. امـا پیـش از آن هـا شـخص دیگـری هم 

آمـده بـود؛ آقـا کـه گفـت »دلـم بـرای صیـادم تنگ شـده، 

مدتـی اسـت ازش دور شـده ام.«

یرموک، نهری است در اردن امروزی. در آن جا نبردی بزرگ میان مسلمانان و رومیان به وقوع پیوست.
گویند در عهد خلیفه دوم، رومیان یک صد هزار و به روایتی سیصد هزار رزمنده متشکل از رومیان و 

عرب های منطقه شام گرد آوردند و برای هجوم سیل آسا بر سپاهیان مسلمان آماده شدند.
ده هـا هـزار تـن از نیروهـای دو طـرف کشـته، زخمـی و اسـیر گردیدنـد و سـرانجام مسـلمانان بـر 

رومیـان پیـروز شـده و آنـان را بـه عقب نشـینی وادار کردنـد.
هرقـل، امپراتـور روم شـرقی کـه در انطاکیـه مسـتقر بـود و فرماندهـی جنـگ را از راه دور مدیریت 
می کـرد، همین کـه از پیـروزی مسـلمانان در یرمـوک باخبـر شـد، از انطاکیـه گریخـت و در قسـطنطنیه 

)اسـتانبول( مـأوا گرفـت و هنگامی کـه از انطاکیـه می گریخت، با 
حسـرت تمـام گفت: علیک یا سـوریه! السـام و نعـم البلد 

هـذا للعـدو! بـدرود ای سـرزمین سـوریه! 
چـه سـرزمین خوبـی نصیب 

دشـمنان شد!
گفتنی است سوریه عاوه 

بر طبیعت زیبا، استعداد خوبی 
برای کشاورزی دارد.
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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 

چه سرزمین خوبی! 

 )اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، استفتائات جدید بخش اعتکاف(

نبرد یرموک-5 رجب سال 15 هجری

احکام

بعــد از کلــی دعــا و تضــرع باالخــره اســمش در اعتــکاف حــرم رضــوی 
درآمــده و حــاال بایــد بــه مشــهد ســفر کنــد.

ــل از  ــد قب ــرد، بای ــفر روزه بگی ــد در س ــه بتوان ــرای این ک  ب
ــد. ــذر روزه کن ــفر ن Sس a n g a r e M a h a l l e . i r

هفته 04  
1 3 9 5 سال 

هفته  04
1 3 9 5 سال 

SangareMahal le. i r سایت:

به مناسبت سالگرد نامه تاریخی امام به منتظری

 مهم تـر از منتظـری و منتظری هـا، »منتظـری شـدن« اسـت. آفتـی 

کـه بـای جـان یکـی شـد و دیگرانـی را در برگرفـت یـا می گیـرد. 

خاصـه اش ایـن می شـود کـه یـک نفـر هم عالم باشـد و هـم قابل 

اعتمـاد، امـا در گـذر زمـان آن قـدر تغییـر کند که »آلت دسـت« 

اهـل کفـر و نفـاق شـود و همـه داشـته هایش را از دسـت بدهد.

»سـاده لوحی« مهم تریـن دلیـل بـرای »منتظـری    

شـدن« بـود. اما بـرای بقیـه، این تنهـا دلیل 

نیسـت. کسـانی کـه بـه زیرکـی مشـهور 

بـوده و هسـتند نیز نشـان داده اند آمادگی 

هرگونه خیانـت یا جنایتی را دارند.  باید 

عوامـل را پیـدا کـرد و مراقـب بـود.  

هـم مراقب »منتظری شـدن« و    

هـم مراقـب »منتظـری 

. . . » ه ها شـد

 کفر حداقلی دارد و حداکثری. حداکثرش این است که راست راست 
راه برود و بگوید خدایی نیست. خب البته این دیگر در این دوره زمانه 
خیلی احمقانه است. اما کم تر از آن هم هست. مثل این که بگوید خدا 
هست ولی نمی تواند فالن مشکل مرا حل کند! ظاهرش ساده است، 

ولی می دانید این حرف خیلی از ماست؟
جوانـی کـه ازدواج نمی کنـد چـون مشـکل مالـی دارد یا کسـی که به 
دیگـری کمـک نمی کنـد، از تـرس این که خـودش به مشـکل بخورد، 

نمونه هـای واضحـی از بی ایمانـی به خدا هسـتند.
حاال قرار است برای عزت جامعه اسالمی، بر خدا توکل کنیم و 
میخ اقتصاد مقاومتی را محکم بکوبیم. واقعًا چه مانعی بزرگ تر از 
نمی گذارد  و  می شود  مانع  میان  این  در  که  خداست  به  بی ایمانی 
مسئوالن ما به این کار همت کنند. آیا اکنون توکل ها بر خداست یا بر 

کدخداهای دروغین؟

توکل بر خدا یا کدخدا؟     ترس از » منتظری شدن«

نیایش
نماز ماه جمادی اآلخر
   اگر نمی توانی روزه بگیری

رجـب، ماه بزرگ خداسـت. داسـتان عشـق بازی و 
سـال عارفـان با رجـب شـروع می شـود. توصیه به 
اسـتغفار و روزه در ایـن مـاه فـراوان اسـت. روایت 
شـده کسـی که یک روز در ماه رجـب روزه بگیرد، 

بهشـت بـر او واجب می شـود.
در روایـت آمده: اگر کسـی قدرت بـر روزه ماه 
رجـب را ندارد، هر روز این تسـبیحات را صد بار 

بخوانـد تا ثواب روزه مـاه رجب را دریابد:
َمـْن ال  ُسـبَْحاَن  الَْجلِیـِل  اْلِلَـهِ  ُسـبَْحاَن 
ینْبَغِی التَّْسـبِیُح إاِل لَُه ُسـْبَحاَن اْلََعـزِّ اْلَْکَرمِ 

ُسـبَْحاَن َمـْن لَبِـَس الْعِـزَّ َو ُهـَو لَـُه أَْهٌل
منـّزه اسـت خـدای بـزرگ، منـّزه اسـت آن که 
تسـبیح جز برای او سـزاوار نیسـت، منّزه اسـت 
خـدای عزیزتـر و گرامی تـر، منـّزه اسـت آن که 
جامـه عـّزت در پوشـید کـه تنهـا او بـرای آن 

شایسـته  جامه 
. ست ا

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. 

         اعتکاف در سفر

یاررهمبان

سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

اقتصاد مقاومیت



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
 مسجدی باش مثل امام هادی

هر کس در هدایت و سعادت ما نقشی ایفا کند، نعمتی 
است که باید قدر او را دانست. اما هیچ کسی از این 

بابت قابل مقایسه با اهل بیت پیامبر نیست. پس باید 
کمال بهره را ببریم و آن را ضایع  از نعمت اهل بیت 

نگردانیم. اما چگونه؟
شکر نعمت اهل بیت و استفاده صحیح از آنان، به این 
است که با سیره آنان آشنا شویم و تا جایی که ممکن 
است زندگی خود را شبیه آنان کنیم. تضییع و تعطیل 
این نعمت هم به این است که با داشتن چنین الگوهایی 
باز به سراغ دیگران برویم و از امامان خویش جلو بزنیم 

یا عقب بمانیم.

پس اگر بخواهیم نعمت امام هادی را قدر بدانیم ما 
هم باید مثل ایشانمسجدی شویم:

اکن اهلادی علیه السالم ُمالزمًا  للَمسجِد
نیا                          َل یکن ِعنهد میٌل اَل الدُّ

       امام هادی همیشه در مسجد بود و 
رغبتی بر دنیا نداشت.

بیایید از امروز تمرین کنیم تا مثل
 اهل بیت شویم. 

حساب صد امام
ملت عزیز! برادران و خواهران دلیر و مبارز- ایدهم اهلل تعالی 

اینک به مرحله حساسـی از دوران انقالب اسـالمی خود رسـیده ایم. دوران سازندگی، 
دورانـی که بایـد از ثمرات انقالبمان مردم محروم و سـتمدیده ایران بهره مند شـوند...

هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد... این جانب حسابی 
به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی دارند دعوت 
می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. و در 
هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و 
کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با 
صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در   

این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود...

زندگی های جالب
زندگی هــای مــا کمــی خیلــی جالــب شــده چــون بــا همــه در شــبانه روز کار داریــم جــز خــدا! 
بعــد کــه مشــکل ســختی برایمــان پیــش بیایــد کــه واقعــاً از بقیــه مأیــوس شــدیم بــه هیچ کــس 

ــم اال خــدا! رو نمی زنی
همیــن، آن جایــی قشــنگ تر اســت کــه شــما در اوج انجــام کارت هســتی، یــک دفعــه صــدای 
اذان بــه گوشــت می خــورد. نمی دانــی کارت را رهــا کنــی یــا نمــازت را! بهتــر بگویــم؛ کارت 
را رهــا کنــی یــا خدایــت را! همــان خدایــی کــه کارمــان بــه او گــره خــورده و اگــر نخواهــد...

نمی گویـم آن جـور نمـاز بخـوان که اگـر در کارت گیر افتـادی، سـراغش رفتی، دسـت رد نزند. 
نـه! چـون او بـه نمـاز مـن و شـما نیـازی نـدارد... می گویـم این رسـمش نیسـت خدای بـه این 

خوبـی کـه همیشـه جوابـت را می دهـد، حیف اسـت چیزی مهم تـر از او شـود...
اگر موقع نماز شد» به کار بگویید نماز دارم، نه این که به نماز بگویید 

کار دارم!«

              شفاعت کن، حاللت کنم!
شیخ مرتضی آشتیانی شخص اّول تهران بود. نمازش به قدری شلوغ می شد که برای مأمومینی 

که دیر می آمدند، جا پیدا نمی شد.
شـیخ مرتضـی مخالفـی داشـت کـه سـید بـود. آن سـید بـرای این که 

مرحـوم آشـتیانی را از میـدان بـه در کنـد، در بیـن مردم شـایع کرد 
کـه وی بـا روس هـا در بـه توپ بسـتن حرم حضـرت رضا 

همـکاری و تبانـی کرده اسـت!
این تهمت بزرگ وقتی در میان مردم منتشر شد، کار را به جایی 
رساند که حتّی یک نفر هم در نماز شیخ شرکت نمی کرد. مرحوم 

آشتیانی نتوانست در تهران بماند و به مشهد رفت.
آشتیانی  مرحوم  شکل  این  به  شد  موفق  سید  آن  وقتی 
را کنار بزند و میدان برای او خالی شد، متوجه شد چه گناه 

بزرگی کرده... لذا برای حالیت طلبی نزد او رفت. آشیخ مرتضی 
بزرگوارانه گفته بود اگر وعده بدهی که نزد جّدت از من شفاعت 

کنی، حاضرم تو را ببخشم!

در قاب صتویر

صحیفه امام، ج 6، ص 519-چند روز بعد از انتخابات 98درصدی

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعات:شــهادت امیــر ســپهبد »علــی صیــاد شــیرازی« 
جانشــین ســتاد کل نیروهــای مســلح، والدت امــام محمدباقــر ، شــهادت امــام هــادی ، شــهادت 

امــام موســی کاظــم بنــا بــه روایــت شــیخ کلینــی قرارگرفتــه اســت.
 

کاریکاتور هفته: 
امام خامنه ای فرمودند: اینکه بگویند فردای دنیا
فردای مذاکره است، یا از روی ناآگاهی است 

یا خیانت.

طرفداران مذاکره پاسخ دهند!
کاش آن روز کـه موضـوع »گفت وگـوی تمدن هـا« 
تـا  می خواندیـم  را  آیـه  ایـن  بـود،  مطرح شـده 
سـال های بعد برخـی با موضـوع »مذاکـره« وارد میدان 
نشـوند و برخـی دیگـر جسـارت پیـدا کننـد و قدرت 
نظامی کشـور مقتـدری مثل ایـران را زیر سـؤال ببرند. 
لطفـاً همـه این هـا که برخی شـان ادعـای تفسـیر قرآن  

هـم دارنـد، بـه این آیـه پاسـخ دهند:

اِر  ذیَن یُلوَنُکْم ِمَن اْلُکفَّ ذیَن آَمُنوا قاِتُلوا الَّ یا َأهَیا الَّ
قنَی َ َمَع اْلُتَّ ُدوا   فیُکْم ِغْلَظًة َو اْعَلُموا َأنَّ اللَّ َو ْلیجِ

             ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد! بــا کافرانــی 
که به شما نزدیکترند، پیکار کنید!                
آن هــا بایــد در شــما شــّدت و قــدرت احســاس کننــد 

ــت! ــزگاران اس ــا پرهی ــد ب ــد خداون و بدانی
       راهــی ندارنــد جــز آن کــه ایــن  آیــات را حــذف 
ــد.                                                                                                                                       ــش نماین ــه رأی تحریف ــیر ب ــا تفس ــا ب ــد ی کنن
به هرحــال قــرآن حــق محــض اســت و خــودش 

می گیــرد. را  عوام فریبی هــا  جلــوی 
بایــد  مذاکــره  طرفــداران  درهرصــورت 

. . . شــند سخ گو با پا

اهل یبت 
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به نقل از آیت اهلل شبیری زنجانی


