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تـــش چـــه حکمـــی دارد؟1. نمـــاز خوانـــدن در حمـــام، زمیـــن نمکـــزار، مقابـــل انســـان، مقابـــل  ب( حاال بقیه مکان ها هیچ! آخه تو نمکزار؟؟خودت کم گلولۀ نمکی؟مائـــک هـــم فیـــض ببرند.الـــف( اصـــا اصلـــش درحمـــام بایـــد خوانـــده شـــود تـــا صـــدا بپیچد و آ
یـــادی دارد و اطمینان ج( مکروه است ب( تـــا میتوانـــد باعـــث بهـــم ریختگـــی و نامنظم شـــدن هرچه بیشـــتر الف(کفش هایش را در کورترین نقطه ممکن بگذارد3.وقتی انسان وارد مسجد میشود مستحب است که....ج( نمازش باطل است، اگرچه نمازش را تمام کندب( بستگی به جماعتش دارد! یکهو دیدی نماز میت الزم شدید.در صـــورت مشـــاهده این عائم، ســـریعا به پزشـــک مراجعـــه کنید.غـــش، افـــت فشـــارخون و کاهش گلبول هـــای دفاعی می شـــود، پس الف(چـــون در ازدحـــام جمعیـــت خوانده پـــس احتماال دچـــار خفگی، بدهد کـــه نمی تواند نمـــاز را تمام کند، چـــه حکمی دارد؟2.نمـــاز خواندن انســـان درجایی که جمعیت ز

شـــوید ب( نماینده مجلس تر_مودب ترالف(بداخاق تر_اعصاب خوردکن تر5.مستحب است از همه......به مسجدآید وازهمه........بیرون رودنصیحت ومانند آن نباشـــد مکروه اســـت راجع به کارهای دنیا، ومشـــغول صنعت شـــدن، و خواندن شـــعری که ج( خوابیـــدن در مســـجداگر انســـان ناچـــار نباشـــد، و صحبـــت کردن ب( حکِم خواب شب امتحان را دارد، خیلی می چسبد.الف(خانه ی خداست! ارث پدر کسی که نیست، پس آسوده بخوابید.4.خوابیدن در مسجد چه حکمی دارد؟واجب یا مســـتحب دیگری هم بخواند کافی  اســـت.ج( دورکعـــت نماز به قصد تحّیت و احترام مســـجد بخوانـــد و اگر نماز صف ها 
ج( زودتر_دیرتر

13
احکام مکان نماز

سیده ام الهدی سجادی

وقتی نمازم را با توجه میخوانمبیاموزیداحکام را با لخند 

پیمان غفاری

توجه بفرمایید

واعــِظ مســجد قبــل از نمــاز دربــاره ی توجــه در نمــاز صحبــت کــرد. وقــت نمــاز شــد. مکبــر تکبیــر می گویــد و 

نمازگــزاران بــه امــام جماعــت اقتــدا می کننــد. مــن نیــز متاثــر از حرف هــای واعــظ بــه نمــاز می ایســتم.

امــام جماعــت در حــال خوانــدن ســوره ی حمــد اســت. نفــر روبروییــم پیراهنــش بــه شــلوارش می آیــد. ســِر 

آســتینش نخ نمــا شــده اســت. یــاد پیراهــن پســرم افتــادم؛ بایــد برایــش لبــاس نــو بخــرم. بــا مــدل موهایــش 

حــال نکــردم. دور ســرش را بایــد کوتاهتــر میکــرد. فــرق ســرش بــزرگ بــود. به رکوع کــه رفتیم دیــدم جوراب های 

نفــر ســمت راســتم آبــی رنــگ اســت. یــادم افتــاد کــه امــروز بــازی اســتقال اســت. بــه ســاعتم نــگاه کــردم بــازی 

شــروع شــده اســت.

بــه ســجده رفتیــم. دوتــا مورچــه در حــال حمــل کــردن دانــه ای بودنــد. یکــی از آنهــا شــاخک هــای بلندتــری 

داشــت و دیگــری پــای ســومش از پــای ششــمش یــک هــزارم میلیمتــر بزرگتــر بــود.

خواســتم بــا دقــت بیشــتری بــه بررســی آنهــا بپــردازم کــه ناگهــان مکبــر گفــت: الســام علیکــم و رحمــت 

ا... و برکاتــه

در تاریــخ شــلغمانی نوشــته طبــر بــن چمــاِق تودماغــی چنیــن آمــده اســت: و چــون کار حکومــت 
مســلمین بــه دســت »متمــّول ابــن متأهــل عباســی« افتــاد بــه وی خبــر رســاندند کــه نمــاز در 
داراالداراِت حکومتــی کمرنــگ گشــتیده اســت. متمومــل کــه نمــاز خــود را فرامــوش کــرده بــود 
نمــاز قــوِم کارمندیــه را فرامــوش نکــرد و امــر بــه بنــای دارالصاتــی داد بزرگتــر از خــود داراالداره ای کــه 

ــد.  ــرش کن ــادا بزرگت ــد مب ــزی بگوین ــیدند چی ــدان می ترس ــر مری ــود. دیگ ــش ب توی
چــون دور بــه مســتأجر بــن مســتهجن عباســی رســید، حق الصاتــی بــرای کارمنــداِن نمازخــوان 
قــرارداد. بدین  ترتیــب نمازخوانه هــا پــر شــد بی آنکــه نمازخوانــی اضافــه شــود؛ چــون عــده ی کثیــری 
بــه جــای ادای صــاة، ادای صــاة را درمی آوردنــد. مســتأجر عباســی بــه ایــن حرکتــش َغــّره بــود و 
هرکــس حرفــی از گســترش ریــا مــی زد بــه مســتخدم عباســی)این دیگــر اســم حاکــم نیســت. واقعــا 

مســتخدم بــوده بنــده خــدا( امــر همی نمــود کــه وی را بیــرون اندازنــدش.
ــِت ســاعت نمــاز پنداشــت و دســتور بــه 

ّ
ــِت نمازگــزاران را از قل

ّ
متأخــر بــن متأســف عباســی قِل

دوســاعته کــردِن وقــت نمــاز داد و ســاعاتی بــه ســاعات اســتراحت قــوِم کارمندیــه بیافــزود. بــه 
همیــن ترتیــب در سلســله  ی عباســی هرکــس آمــد بــرای بی نمــازان طرحــی نــو برانداخــت ولــی کســی 

بــه فکــر نمازخوانــان نبــود.

ادای صالة یا ادای صالة؟

محمد حسین علیان

الغارات... فی تاریخ 
الصالة االدارات



شبستان راه راه
نشریه طنز مسجد)ضمیمه مجله راه راه(
دبیرتحریریه: محمدحسین علیان
تحریریه:سیده ام الهدی سجادی، نرجس سادات یزدگردی، علی پرتوی، ابراهیم کاظمی مقدم
صفحه آرایی:  حسین شهریاری مزرعه امامݡی

+پســره ی الدنــگ... نــگاه کــن تــا لنــگ ظهــر خوابیــده، پاشــو ببیــن ایــن تاکســی اینترنتــی کــه دیــروز 

بــرام گرفتــی پنــج تومــن چــرا االن زده هفــت تومــن!

-کاری نــداره کــه مامــان جــان! مبــدأ رو دو ســه کوچــه اون طرف تــر بــزن، مقصــدم دو ســه کوچــه ایــن 

طرف تــر؛ بعــدم بــه راننــده زنــگ می زنــی و می گــی اینجــا ســوار می شــی و اونجــا پیــاده!

+قربون پسر زرنگ و خوشگلم برم من! من می رم تا راحت بخوابی.
***

+هنوز که خوابیدی تو، من همقد تو بودم سه تا خونواده رو نون می دادم!

-بابایی شهریه وقت دانشگاهم رسیده، کی ازت بگیرم!

+ ولــش کــن! بخــواب فقــط اول بیــا ایــن جریمــه رو اینترنتــی پرداخــت کــن، اون چیــزی هــم کــه 

چســبونده بــودی رو پــاک افتــاده، دوبــاره بــزن میخــوام بــرم یــه لقمــه نــون حــال در بیــارم! پــا شــو 
قربــون پســر زرنگــم بــرم!

***

+داداشی این نرم افزاره پولیه، چیکارش کنم؟

-واستا بیدار شدم برات نسخه هک شدش رو دانلود می کنم...

+وای داداش تو چقدر زرنگی! من اگه تو رو نداشتم چیکار می کردم؟

سبک زندگی اسالمی 2019

کاظمی مقدم ابراهیم 
دله دزدی 

نوین!
روزی مریــدان دور ِوی گــرد آمدنــد و عرضــه داشــتند: »ای ِوی، مــا را در بــاِب خــواب پنــدی 

ده کــه آن بــه«

وی پرسید: »در عمر مبارکتان چند مرتبه طلوع آفتاب را دیده اید؟«

لحظه ای درنگ نموده و گفتند: »هیچ.«

وی پرسید: »آیا نسبت شما با پتو مثل آدامس چسبیده به لباس است؟«

همه با هم یک صدا گفتند: »بلللهههه.«

وی گفت: »بدانید و آگاه باشید مایه ی نادانی و کودنی است.«
گفتند: »خواب قیلوله چطور؟«

وی گفت: »شما ناشتا نمونید ضعف کنید، نعمت خواب قیلوله پیش کش.«
گفتند: »و خواب پس از عصر؟«

وی به افق خیره شد و گفت: »حماقت که شاخ و دم ندارد.«

وی بــر ســر زنــان افــزود: »رفقــا حــاال صــراط مســتقیم هیچــی، 5دقیقــه بیــدار بمانیــد 

ــم!« ــون میگ ــه خودت ــد، واس ــویی بروی ــد، دستش نفــس بگیری

 ) پ.ن: امــام باقــر)ع(: خــواب در ابتــدای روز مایــه نادانــی و کودنــی و خــواب قیلولــه ) خــواب کوتــاه قبــل از اذان ظهــر

نعمــت و خــواب پــس از عصــر مایــه حماقــت و ابلهــی و خــواب میــان مغرب و عشــا مایــه محرومیت از روزی اســت. 

)مفاتیــح الحیــات، ص195؛ من ال یحضرالفقیــه. ج1.ص 502( 

خواب احمقانه

سیده حانیه باقرزاده

اسالم و زندگݠݠݠی 
در زبان طزن

ارزنده ترین زینت زن؟؟؟

ایمان قیالوی زاده
موضوِع غزل

موضوع غزل را چو بپرسید حجاب است  
از استرسش دل به خدا در تب و تاب است

از بخت خوش افتاد گذر دوش به پاساژ  
چون بوی کشیدم همه جا بوِی گاب است

گفتم نکند ُمرده ام و حور زیاد است  
هر کس که ببینم به خدا گوهِر ناب است

زد بر سر من همسر و از جا چو پریدم  
خندیدم و گفتم همه آثار شباب است

خ هر زن مومن   در نسل گذشته به ر
تاتو و رژ و سایه نبوده که نقاب است

اینها همه آثاِر همان دیش و LMBست  
محصول تهاجم به مِن اهل کتاب است

دارد به کجا می رود این کشور ایران 
 پیشینه ی حرمت به زنان فوق حساب است

ای زن بتو از فاطمه اینگونه خطاب است  
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است


