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کتاب:  فرهنگنامه جبهه ج 3ص264 برگرفته از 

لبخند بزن بسیجی
مکبـــر بود. در تکبیـــرة االحرام نمازی 

که بـــه جماعـــت میخواندیـــم، بعد 
"خمینـــی  میگفـــت  کبـــر"  ا "اهلل  از 

رهبـــر". چندبار بـــه او تذکـــر دادیم: 
گر  کبـــر جـــزو نماز اســـت. ا »فقـــط اهلل ا

چیـــز دیگـــر بگویـــی نمـــاز باطـــل میشـــود.« 
میپرسید: »حتی اســـم امام خمینی؟« فکر میکرد 
چـــون امام اســـت بـــا بقیـــه تفـــاوت دارد. دروغ یا 
راســـت میگفت: »شـــما زیاد ســـخت میگیرید من 

کـــه بعد از "خمینـــی رهبر"،  جاهـــای دیگـــر دیده ام 
گمان  "مـــرگ بـــر ضد والیـــت فقیـــه" هـــم میگوینـــد! 

نمیکنـــم عیبی داشـــته باشـــد.«

محمد حسین علیان:

احکام را با لبخند یاد بگیریم
 1. احکام طهارت چه ربطی به نماز دارد؟

    حـــاال چرا عصبانی میشـــوی؟ یـــک لیوان آب 
بخـــور اعصابت بیاید ســـرجاش
    به شما چه ربطی دارد؟

    احـــکام طهـــارت جـــزء مقدمـــات نمـــاز حســـاب 
می شـــود. یعنی قبـــل از نماز بـــه عنوان مقدمـــه باید انجام 

 . د شو

 2. در عالـــم همـــه چیـــز ....، به جـــز ... و آنچه بـــر اثر برخورد بـــا آنها ... 
. د می شو

   قرمز است، استقالل، سوراخ
   واس ماس، در حاشیه، حاشیه  دار

ک است، نجاسات یازده گانه، نجس    پا

ک ...   گر ندانید چیزی نجس است یا پا  3. ا
   به شما می گوییم نادان

   خودش هم نمیداند
ک است و تحقیق و پرسش هم واجب نیست    آن چیز پا

ک می شود؟  4. چه موقع چیز نجس، پا
کنیم. کلیک  گزینه »teled+tfihs« آن را     وقتی 

   وقتی وایتکس رویش بریزیم
   وقتـــی عیـــن نجاســـت از آن چیـــز برطـــرف شـــده و بعد با 

کنند. ک  یکـــی از مطهـــرات آن را پـــا

معصومه احمدی وشکی

ح  دایره المعاصی فی شر
گناهان اختصاصی

سرخاب و لعاب:
کشـــند. در جهات  کـــه برچهـــره  از انـــواع رنگســـت 
حاللش مودت خانمان ســـازد و در سوی حرامش 
که آتشـــش خواهند,گونه و  آتش خانـــدان. آنانکـــه 
کبود  خ و  چشـــمان و لبـــان را بـــه ایـــن آتـــش، ســـر
فریـــب  ی  وســـیله   را  خویـــش  ســـازند. 
ســـاخته و ذهن نامحرمـــان را نامحترم 
گناه اندازنـــد. آنقدر  شـــمرده و بـــه دام 
که  بـــه رنگ  آمیزی چهـــره افراط ورزند 
میشـــوند چونان "دفتر نقاشـــی سارا 5 
ســـاله از تهران". و چون عمِل الکی مثال 
کننـــد، در آفرینش خـــدای چنان  زیبایی 
که دگر شـــناخته نشـــوند. از دماغ  دســـت برند 
که  کـــم نماینـــد و بـــه لب مـــی  افزایند. شـــمارا شـــمارا 
این خلقت آراســـته بـــه بهانـــه دلربایی از جوانـــان  به رنِگ 

که بدین  ســـان آمـــاج بالیید. گنـــاه  آلـــود, نیاالییـــد، 

نسبی:

تست محارم
کدام یک جزو محارم محسوب میشود؟

که محرم  تر میشوند. 1-عکاس و فیلم  بردار خصوصا در شب عروسی 
2-همکالســـی،که از تـــرم دوم بـــه بعـــد بـــه علـــت میتینـــگ  هـــای علمـــی و 

فراعلمـــی ایـــن محرمیـــت ایجـــاد مـــی شـــود.
3-طالفـــروش زیـــرا طـــال جـــزو مایحتـــاج زنان اســـت و باید زیـــر نظر افـــراد مجرب 

مثـــال خود طالفـــروش انتخاب شـــود.
کامنت میگذارند. که الیک میکنند و  گرام، خصوصا آنهایی  4_فالوئرهای اینستا

کفش دوز م. 

حکایت
گذارد. به صف  که به مســـجدی درآمد تا دو رکعتی به جماعـــت  کنند  مســـافری را حکایـــت 

گذاشت، برنداشت. ایســـتاد و روی ســـوی دلدار نهاد و چون سر به ســـجده 

گرفتنـــد و چـــون بـــه هـــوش شـــد او را  گـــردش درآمدنـــد و ســـرش بـــه دامـــان  جماعـــت بـــه 

پرســـیدند:  »ایـــن چـــه حالتیســـت تـــو را؟«

گفت: با حالی زار و اشکی بسیار 

کارم از روی عرفان و زهد  »نه این 

نه در سجده ام حالت خواب بود

گواه است ای مردمان  خدایم 

که این حالت از بوی جوراب بود. «

ســـخن چون بدین جای رســـید همـــه انظار به ســـوی صاحب بوی جوراب معطوف شـــد. 

گشـــت و به  کـــه همچون بـــوی جورابش بخار  گشـــت  صاحـــب بوی بـــه حدی خجل و خار 

ذرات معلق در هوا پیوســـت.

گفـــت: »گـــر جماعت پـــا برهنـــه دو رکعتی  و واعـــظ چـــو این ســـخن  شـــنفت بـــه منبر شـــد و 

گذارنـــد٬ خوش  تـــر تـــا نمازگـــزاری را آزارند.«



شبستان راه راه
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دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
تحریریه: معصومه احمدی وشکی 
محمد کوره پز- محمدعلی درریز- کوثر سعید زاده 

کهن: طنز دینی در ادبیات 
گلستان سعدی، باب چهارم، حکایت چهاردهم

از بهر خدا نخوان!
ناخـــوش آوازی بـــه بانـــگ بلند، قـــرآن همـــی خواند صاحبدلـــی بر او بگذشـــت و 
گفـــت: »پس زحمـــت خود  گفـــت: »هیـــچ.«  گفـــت: »تـــرا مشـــاهره1 چندســـت؟« 
گفـــت: »از بهر خدا  گفـــت: »از بهر خدا مـــی  خوانم.«  چندیـــن چـــرا همی دهی؟« 

مخوان«
گر تو قرآن براین نمط خوانی

ببری رونق مسلمانی

1  دستمزد

کوثر سعید زاده

ویکی شیطان
کلنگ!!« »دروغو پالستی« یا »جراحی زیبایی با 

کـــه در  دروغـــو پالســـتی، نوعـــی جراحـــی زیباییســـت 
کلنـــگ دروغ میخواهنـــد دماغشـــان را تـــراش  آن بـــا 
بدهنـــد. بدین  ترتیـــب به قیمت اینکـــه نصف صورت 
کلنـــگ بـــرود نـــوک دمـــاغ را تـــراش میدهنـــد. این  بـــا 
عمل، تلفیقی از پزشـــکی و ســـاختمان ســـازی اســـت 
نواحـــی مختلـــف صـــورت  از  گودبـــرداری  باعـــث  کـــه 
میشـــود. برای مثـــال در این جراحی، قســـمتی از مغز 
کـــه رابطـــه مســـتقیمی بـــا فراموشـــی دارد، برداشـــته 
که بیمـــار برای  میشـــود. ذکـــر این نکتـــه ضروریســـت 
آنکـــه نتیجـــه دلخـــواه خـــود را بگیـــرد، بایـــد چندین 
که این  عمـــل پیاپیِ دروغـــو پالســـتی را انجام دهـــد. 
امـــر مســـتلزم هزینـــه هـــای فـــراوان اســـت. از عوارض 
ایـــن عمـــل میتوان بـــه نگاه  هـــای چپ  چـــِپ مردم و 

کرد.  فـــرار آنهـــا از مقابـــل بیمار اشـــاره 

کورپز محمد 

اسالم ستیزی کجا بود؟
گوگولی  مگولی، اســـالم  ســـتیزند! اینهـــا همه  اش حرِف مفت اســـت  کشـــورهای غربـــی  که این  کـــدام آدم بی  ســـوادی ســـِر زبان  هـــا انداخته  نمـــی  دانـــم 
کرد خیلی  که پاســـپورت  ها را نگاه مـــی   کشـــورهای اروپایی بشـــوم، آقایی  ج. وقتی می  خواســـتم وارد یکـــی از این  آقـــا. بنـــده خـــودم یک ســـفر رفتم خار
گفت من را از جلوی چشـــم هایـــش ببرند اتـــاق بغلی. ما را  گفتم: »یس.« ایشـــان خیلـــی محترمانه به دوتـــا مامور  محترمانـــه پرســـید: »یـــو آر مســـلم؟« 
که راضـــی به زحمت  کـــردم  کم را بدهم دســـتش. هرچه اصرار  گفت ســـا که قالده ســـگ دســـتش بـــود آنجا ایســـتاده بـــود و  بردنـــد آن اتـــاق. یـــک آقایی 
گفتم: »بلـــه چطور؟«  گفـــت: »یو آر مســـلم؟«  که دیـــد جا خورد.  گرفت و رفـــت. بعد یک آقـــای دیگری آمد تـــو و من را  ک را  نیســـتم زیـــر بـــار نرفـــت و ســـا
گفتـــم: »اینها برای  ایشـــان بـــا لبخنـــد و بدون اینکه عصبانی شـــود و من را بـــا اردنگی از اتاق بیرون بیاندازد یک زنجیر آورد و دســـت و پای من را بســـت. 

گفت: »شنیدم شـــما مســـلم  ها خیلی زورتان زیاد اســـت. ببینم می  چیســـت؟« 
کنـــی یا نه.« آقـــا من دو ســـاعت الی زنجیـــر زور مـــی زدم و یارو هم  توانـــی بـــازش 
همینجـــور مـــی خندید تا اینکه یـــک مامور دیگر آمد، و پرســـید: »یو آر مســـلم؟« 
گرفت  که صد تا امضـــا ازم  گفتـــم: »یـــس.« این یکـــی آنقدر به من محبت داشـــت 
و از همـــه انگشـــت هایم برای یادگاری اثر انگشـــت برداشـــت. خالصه بعد از ســـه 
کم را بـــردارم. رفتم  گفتنـــد بـــروم از اتـــاق بغلی ســـا که آنجـــا بودم  چهـــار ســـاعت 
ک را ریخته بیرون تـــا یک وقت  کند!دیـــدم آن دوســـت قبلـــی همـــه دل و روده ی ســـا کســـری داشـــتم برایـــم فراهم  کم و  گـــر چیزی  ا

که هرجای  گذاشـــتند همراهم  کنار ... در این ســـفر یک مامور  تـــازه همه اینها به 
کســـی مزاحمم نشـــود یا راه را  کشـــور غربـــی مـــی رفتم از نزدیـــک مراقبم بود تا  آن 

کرد من متوجه و شـــرمنده نشـــوم! گـــم نکنم. آن بنده خدا هم ســـعی می 

محمد علی درریز

رشوه
کاله، نساج شدید از این نمد و  که زدید پنبه حالج شدید  از بس 

اینقدر به پول چای محتاج شدید که  یک چای مگر چقدر می ارزد 


