
یاررهمبان
رمان شهیدی از خطه ایتالیا؛ فرزند مافیا

»ادواردو«
کـه دربـاره مـرگ ادواردو پول دارتریـن جـوان ایتالیـا و  ادواردو داسـتان خبرنـگار بخـش حـوادث یکـی از نشـریات ایتالیایـی اسـت 
گـزارش پلیـس  ی در تحقیقاتـش دربـاره نتایـج  کـه مالـک باشـگاه یوونتـوس اسـت، تحقیـق می کنـد. و چهـره ای مشـهور در فوتبـال 
کـه بـه  گروهـی مستندسـاز ایرانـی  گـوش مـردم برسـاند، تردیـد پیـدا می کنـد. در ایـن مسـیر مالقاتـش بـا  و آنچـه دولـت سـعی دارد بـه 

کننـد، اوضـاع را پیچیده تـر می کنـد. ایتالیـا آمده انـد تـا دربـاره مـرگ ادواردو تحقیـق 
شـهید مهـدی ادواردو آنیلـی، فرزنـد یکـی از بزرگ تریـن مافیـای صنعـت، رسـانه و ورزش در ایتالیـا بود که با پذیرش تشـیع، از همه ارث 
خانوادگی محروم شـد و سـرانجام به طرز مشـکوکی درگذشـت. او مقطع دکتری رشـته ادیان شـرق را در آمریکا خواند و همان جا با اسـالم 

آشـنا شـد. بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه دیـدار امام روح اهلل رفت و پشـت سـر امام خامنه ای نماز جمعـه خواند.

تألیف: بهزاد دانشگر
ناشر:آرما

360ص، چاپ اول1394
14000 تومان.

سرمقاله

بر اساس: صالحین نقطه  آی آر

قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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در این شماره می خوانید:

قرآن و حسین )علیه السالم(

رمان شهیدی از خطه ایتالیا؛ فرزند مافیا

نماز سه سوته!

بهای دین داری

مهسنگر

بهزاد ___________________________________________
گه ما اینا رو بزنیم داخل مساجد  خدا خیرتون بده ولی ا
کنید  کسـی نمیخونـه چـون خیلـی طوالنـی هسـتند لطـف 

کنید. کوتـاه تر  مطالـب رو 
از  می تونیـد  تابلواعالنـات  دورد/بـرای  و  سـالم   :
کنید. طبعا اندازه قلم نشریه  بسته های تابلواعالنات استفاده 

خیلـی مناسـب نصـب در مسـجد نیسـت.

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام

امکانات نداریم؟ الاقل می توانیم
 نظم داشته باشیم!

گـر فنـاوری جنگـی  گفـت: »مـا ا داشـت سـخن رانی می کـرد، رسـید بـه نظـم. 
یـم، الاقـل  ندار را  بلندپـرواز شناسـایی  آن هواپیماهـای  گـر  ا یـم،  ندار را  عـراق 
کـه سـپاهی اسـت  کسـی  می توانیـم در جنگمـان نظـم داشـته باشـیم. امـروز 

کفـش  و شـلوار فـرم را بـا پیراهـن شـخصی می پوشـد یـا بـا لبـاس سـپاه 
ایـن چیزهـای  از  کـرده؛  اهانـت  نظـم جنـگ  بـه  عـادی می پوشـد، 

جزئـی بگیـر تـا مهم تریـن مسـائل.«
فرمانـده دوست داشـتنی شـهید مهـدی زین الدیـن در 26 آبـان 1363 

بـه لقاءاهلل رسـید.
 

از ترور نافرجام حسین عالء تا پایان کار    
فداییان اسالم

شـد،  نابـود  اسـالمی  حکومـت  تشـکیل  طالیـی  فرصـت  یـک  مصـدق،  سـرنگونی  و  سـهل انگاری  بـا 
برگشـت. مسـتبد  رضاخـان  و  رفـت  جـوان  محمدرضـای 

یکـی از مهم تریـن رویدادهـای دوره بعـد از کودتـا، عضویت ایران در پیمان اسـتعماری بغداد )سـنتو؛ در ظاهر 
برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم( در دوره نخست وزیری حسین عالء بود. مخالفت مردمی به حدی شدید بود 
 کـه یـک روز، قبـل از اینکـه حسـین عـالء بـرای شـرکت در نخسـتین اجـالس پیمـان بغـداد 
راهـی عـراق شـود، بـه دسـت یکـی از اعضـای سـازمان فداییـان اسـالم، بـه نـام »مظفـر 

ذوالقـدر« هـدف سـوء قصد قـرار گرفـت و از ناحیـه سـر مجروح شـد.
اعـالم  بختیـار(  )تیمـور  تهـران  نظامـی  فرمانـدار 

کـه مظفـر ذوالقـدر عضو فداییان اسـالم اسـت  داشـت 
و بـه دسـتور نـواب صفـوی، رهبر فداییان اسـالم، قصد 
سـران  دسـتگیری  بـا  داشـت.  را  نخسـت وزیر  تـرور 

شـکنجه  و  کمـه  محا فرآینـد  اسـالم،  فداییـان 
آن هـا چنـدان طول نکشـید و دو مـاه بعد با 

اعـدام، بـه فیـض شـهادت نائـل آمدنـد.
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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 

)اجوبة االستفتائات، س 343( احکام
    نماز سه سوته!

در نماز آن قدر عجله دارد که انسان نگران می شود نفس کم بیاورد.
باید بداند اگر عمدًا بر اثر عجله، اذکار نماز را در حال حرکت و

بدون استقرار و آرامش بدن بخواند، نمازش اشکال دارد.

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

ݣݣݣهفته 35  
1 3 9 4 سال 

هفته    35
1 3 9 4 سال 

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

غـذا  هـم  نصـراهلل  حسـن  سـید  می خـورم،  غـذا  مـن  می خـورد،  غـذا  اوبامـا 
آن یکـی غـذا  دارد.  کـه غذایمـان  اثـری  در  مـا چیسـت؟  فـرق  پـس  می خـورد! 
غـذا  این یکـی  کنـد؛  غـارت  را  دنیـا  بتوانـد  باشـد  داشـته  نیـرو  تـا  می خـورد 
می خـورد تـا تـوان دفـاع از مظلومـان دنیـا را بیایـد. غـذا غذاسـت، نیـت فـرق 
می کنـد و درنتیجـه، اثـرش زمیـن تـا آسـمان متفـاوت می شـود. حـاال مـا بایـد 

یـا مثـل سـید حسـن نصـراهلل؟ اوبامـا غـذا بخوریـم  کـه مثـل  کنیـم  انتخـاب 
شـمر راه مـی رود، مـن راه مـی روم، امـام حسـین )علیه السـام( هـم راه می رود. 
کنـد و سیدالشـهدا  کـه سیدالشـهدا را متوقـف  پـس فـرق مـا چیسـت؟ او مـی رود 
مـی رود کـه مـن و تـو متوقـف نشـویم؛ حـاال انتخاب با ماسـت که مثل شـمر راه 

یـم یـا امـام حسـین )علیه السـالم(. پناه برخـدا که حسـینی نباشـیم! برو

***
یـا سـیاحتی نیسـت؛ راه رفتنـی اسـت  اربعیـن یـک سـفر تفریحـی  پیـاده روی 
گامـش در دنیـا انسـان را نزدیـک می کنـد بـه بـارگاه امـام حسـین و  متفـاوت. هـر 
در قیامـت نزدیـک می کنـد به بهشـت، یعنی خود امام حسـین )علیه السـالم(.
کـه خیلی هـا بدشـان بیایـد از ایـن پیـاده روی و  پـس خیلـی طبیعـی اسـت 
خیلی ها سـر و دسـت بشـکنند برایش. این گام ها، گام های بی تفاوتی نیسـتند. 
هـر گامـش لگـدی اسـت بـر دهـان شـمر و اوباما و امثال آن ها و ناز و نوازشـی اسـت 

بـر سـر یتیمـاِن مظلوم حسـین و فرزندان حسـین )علیه السـام(.
حاال باید گفت در این ایام ثبت نام؛ هر که دارد هوس کرب و بال، بسم اهلل.

گام های متفاوت

نیایش

...

که  گناهانی  خدایا مرا به خاطر 
در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان 

می کنم، ببخش! 

شهید مصطفی چمران 

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 
که رنگ و بوی مسـجد دارد رو به دسـت ما  هرچیزی را 
کنیم.  برسونید تا همین جا و در همین ستون منتشرش 
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بر اساس: خاطره از یوسف امیرخیزان، تارنمای استاد 

کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

قرآن
قرآن و حسین 
)علیه السالم(

عجیـب اسـت کـه برخـی نمی توانند بـاور کننـد متفاوت 
بودن و خاص بودن برخی دیگر را. کافی است به او بگویی 
که معیار خوشـبختی و بدبختی تو فالن شـخص اسـت، 
کار خوبـی بکنـد ولـی او را  نمی پذیـرد! حاضـر اسـت هـر 
نپذیـرد. پـس بایـد بدانـد کـه اینجـا قوانیـن این گونه اسـت. 
یعنـی همان طـور که بـا قرآن و هدایت پیامبر، برخی بهشـتی 
می شوند و برخی دیگر جهنمی؛ با حسین )علیه السام( نیز 

بهشـت و جهنـم انسـان ها رقم می خـورد:
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بهشـت  درهـاى  از  ى  در حسـین  کـه  باشـید  گاه  آ
بـوى  کنـد، خداونـد  او دشـمنی  بـا  کـس  هـر  اسـت، 

می کنـد.  حـرام  او  بـر  را  بهشـت 
و  )علیه السـالم(؛  حسـین  و  قـرآن  شـبیه اند  چقـدر 
حـاال  و  ایـن دو.  بـرای  ایـن یعنـی ماهیـت هدایت گـری 
کـه اربعیـن نزدیـک اسـت، خوب اسـت تـاش کنیم برای 

نزدیـک شـدن بـه قـرآن و حسـین )علیه السـام(.

اهل یبت؟مهع؟
امیرکبیر تنها سه سال در رأس دولت بود

یـخ مـا - بـه همـان انـدازه ای که واقعیـت دارد - امیرکبیر  یکـی از نام هـای دارای افتخـار در تار
یخ ماسـت و واقعًا  که یک چهره  ماندگار در تار اسـت. امیرکبیر 

کارهـای بزرگـی هـم کرده، همه  حکومت او سـه سـال بود!
امیرکبیـر در کشـور مـا سـه سـال در رأس دولـت بوده اسـت. 

یـادی اسـت. همـه  معلـوم می شـود سـه سـال وقـت خیلـی ز
کارهایـی کـه امیرکبیـر انجـام داده و همـه خاطـرات خوبـی 

که تاریخ و ملت ما از این شـخصیت دارد، محصول 
سـه سـال است.

دولـت  در  ]مسـئولیت  سـال  چهـار  بنابرایـن 
وقـت خیلـی  نیسـت -  کمـی  وقـت  یـا مجلـس[، 
یـادی اسـت - به شـرط این کـه از همـه  این وقت  ز

اسـتفاده شـود. نحـو درسـت  بـه 
کار، مهـم و بـزرگ و جـدی بـود  آن قـدر ایـن 

 قبـل 
ّ

یـخ امیرکبیـر را فرامـوش نمیکنـد؛ واال کـه تار
و  بگیـرد،  قـرار  رأس صـدارت  در  بیایـد  این کـه  از 
کاشـان تبعیـد شـد، دیگـر چیـزی در  کـه بـه  بعـد 
پرونـده  او وجـود نـدارد؛ همیـن سـه سـال اسـت.

بهای دین داری
امتحانی جهت فهم درصد خلوص کربایی بودن مان؛ )حتی( خلوص دین داری مان از زبان شهید آوینی

گر اآلن ملك الموت سر رسد و تو را به عالم باقي فراخواند هرچند با شهادت، آماده اي؟« »ا
کـه »آنان را  گهـان جملـه بعـدی از ذهـن می گذرد  بـا خـودم می گویـم: »چـه جملـه بی ربطـی؟!« نا

کـه از مـرگ می هراسـند، از کربـال می راننـد.« ذهـن اسـت دیگـر! خیلی دسـت آدمی نیسـت.
کجاییم؟! هستیم؛ نیستیم؟ کربالیی هست، ولی ما  همیشه 

»سـر مبـارک امـام شـهید بـر فـراز نـی رمـزی اسـت میـان خـدا و عشـاق، یعنـی ایـن اسـت بهـای 
کش بـال دیـن دار بمانـد، وگرنـه هنـگام راحـت و فراغـت و  کشـا کـه در  دیـن دار... دیـن دار آن اسـت 

صلـح چـه بسـیارند اهـل دیـن!«
کرده ایم؟! پا  دین داری خرج دارد؛ نکند ما فقط ادعایش را برای خودمان دست و

کـه ایـن  کـه »یـاران! پـای در راه نهیـم  کـرد  البتـه نبایـد خیلـی اهـل حـرف بـود. بایـد بیش تـر عمـل 
کـه جـز بـه بهـای خـون فـاش نمی شـود... و  گفتنـی... در عالـم رازی اسـت  راه رفتنـی اسـت و نـه 
کربالی ایران را عاشـقانه بسـازند  قرن هاسـت زمین انتظار مردانی این چنین را می کشـد تا بیایند و 

و زمینه سـاز ظهـور باشـند.«
سعیدبن عبداهلل هنگام نماز حضرت، چه زیبا بهایش را پرداخت با صورت و دست و...

 

من قول داده ام!

کـرده بـود، ایشـان همـان روز  وقتـی دختـر جـوان عالمـه جعفـری فـوت 
و  آشـنایان  داشـتند.  سـخنراني  صـادق؟ع؟  امـام  دانشـگاه  در 

مقدمـات  کـردن  آمـاده  و  تسـلیت  عـرض  بـراي  کـه  بسـتگاني 
ایشـان  سـخنراني  برنامـه  از  وقتـي  بودنـد،  آمـده  تشـییع جنازه 
دانشـگاه  بـه  را  جریـان  بدهیـد  اجـازه  گفتنـد:  شـدند،  مطلـع 

نشـود. برگـزار  شـما  سـخنراني  تـا  بدهیـم  اطـالع 
اصـرار اطرافیـان و دوسـتان در ایـن زمینـه ثمـري نداشـت و 

ایشـان بـا گفتـن عبـارت »مـن قول داده ام!« عازم دانشـگاه شـد 
تـا رأس سـاعت مقـرر، سـخنراني خـود را انجـام دهد.

در قاب صتویر

امام خامنه ای، 1383/3/27 و 1384/6/8

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 

کنید. بعضی مناسـبت های  • در ایـن بخـش مـی توانیـد یکـی از طرح هـای مناسـبتی این هفته را مشـاهده 
گرفتـه عبارتنـد از: شـهادت  کیفیـت و رنگـی آن در تارنمـای  masjednama.ir  قـرار  کـه پوسـتر بـا  هفتـه 
امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ بنـا بـر روایـت معتبـر 7 صفـر، شـهادت حضـرت رقیـه؟س؟،  شـهادت شـهیدان 

 مهـدی زیـن الدیـن و ادواردو آنیلـی و درگذشـت عالمـه طباطبایـی و سـتارخان.

کاریکاتور هفته :
کتابخوانی... به مناسبت روز 

بی نقِص بی نقِص 
بی نقص! )2( 

نگـران اسـت، خیلـی نگـران. وجـود نازنین رسـول اهلل را 
ببیـن کـه چگونـه بـرای هدایـت تک تک ما تـاش می کند، 
اّمـا وقتـی می بینـد خیلی هـا از هدایـت او سـود نمی برنـد و 
برعکـس آن قـدر مقاومـت می کننـد تـا بـه جهنـم می رونـد، 

نگـران می شـوند. نکنـد اشـکال از اوسـت؟
خـدای عّزوجـل وارد میـدان می شـود و بـه پیامبـرش 
خوانـدن  مـن!  رسـول  ای  نـه  می دهـد:  اطمینان خاطـر 
وحـی را مـا بـه تـو می دهیـم و خودمـان هـم از آن محافظـت 
می کنیـم تـا تـو فرامـوش نکنـی... پـس تـو نیـز بـه هدایـت و 

 ایـن تذکـر سـودآور اسـت.
ً
کـه قطعـا تذکـر بپـرداز 

اسـت،  سـودبخش  رسـول  هدایـت  چگونـه  اّمـا 
نتیجـه  ایـن  آری؛  نمی پذیرنـد؟  خیلی هـا  درحالی کـه 
متذکـر  خشـیت  اهـل  کـه  اسـت  اتمام حجـت  و  هدایـت 
می شـوند و اهـل شـقاوت از آن دوری می گزیننـد. این هـا 
کـه وارد بزرگ تریـن آتـش می شـوند و در  همانانـی هسـتند 

ماندگارنـد... آن 
راسـتی! داسـتان سـبزه زار را بـه یـاد داری؟ خدایـش 
کـرد ولـی پـس  از آن کـه ظرفیتـش  او را رشـد داد و سرسـبز 
سـرآمد، خشـک و سـیاه شـد. و اینک خیلی ها هستند که 
بـه اختیـار خـود از هدایـت روی می گرداننـد؛ ظرفیـت آن هـا 

نیـز همین اسـت...
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