
در این شماره می خوانید :
اول انسان بود یا قرآن؟

دادستانی که مستأجر بود

پسته های حالل

بیعت زنان با پیامبر اعظم
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یادیاران

گفتم: »اصاًل چرا باید این قدر خودمون رو زجر بدیم و پسته بشکنیم؟ پاشیم بریم بخوابیم!« 

بـا وجـود اینکـه او هـم مثل من تـا نیمه شـب کار می کرد و خسـته بود، گفـت: »نـه! اول اینا رو 
تمـوم می کنیـم، بعـد می ریـم می خوابیـم. هـر چی باشـه، مـا هم بایـد انـدازه خودمون بـه بابا 

کمـک کنیم.«

یـادم هسـت محمـود مـدام یـادآوری می کـرد: »نکنـه از این پسـته ها 
بخـوری! اگـه صاحبـش راضی نباشـه، جـواب دادنـش تـوی اون دنیا 

خیلی سـخته.« 

اگـر پسـته ای از زیـر چکش در می رفـت و این طرف و آن طـرف می افتاد، 
تـا پیـداش نمی کـرد و نمی ریخـت روی بقیـه پسـته ها، خاطـرش جمع 

 . نمی شد

موقـع حسـاب کتـاب که می شـد، صاحب پسـته ها پـول کمتری به 
مـا مـی داد. محمود هـم مثل من دل خوشـی از او نداشـت ولی هر 

بـار، ازش رضایـت می گرفـت و می گفـت: »آقـا راضی باشـین اگه کم 
و زیادی شـده.«
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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. 
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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. 

تحقیقـــًا یکی از مهم ترین امتیازات جامعه شـــیعه بر دیگر جوامع مســـلمان، این اســـت 
که جامعه شـــیعه، برخوردار از خاطره عاشوراســـت. قضیه گریســـتن و گریاندن برای امام 
حســـین   ، برای خود جایی دارد. مبادا کســـی خیـــال کند که در زمینه فکـــر و منطق و 
اســـتدالل، دیگر چـــه جایی برای گریـــه کردن و ایـــن بحث های قدیمی اســـت! نه! این 

خیاِل باطل اســـت.

 عاطفـــه به جای خـــود و منطق و اســـتدالل هم به جای خـــود، هر یک ســـهمی در بنای 
شـــخصّیت انســـان دارد. خیلی از مســـائل اســـت که باید آن ها را با عاطفه و محّبت حل 
کرد و در آن ها جای منطق و اســـتدالل نیســـت. شـــما اگر در نهضت هـــای انبیا مالحظه 
کنیـــد، خواهید دید وقتی کـــه پیغمبران مبعوث می شـــدند، در وهله اّول کـــه عّده ای دور 
آن هـــا را می گرفتند، عامـــل اصلی، منطق و اســـتدالل نبود. البته در خالل هر احساســـی 
که صادق باشـــد، یک برهان فلســـفی خوابیده اســـت؛ اما بحث ســـِر این است که نبی 

وقتی می خواهد دعوت خود را شـــروع کند، اســـتدالل 
فلسفی مطرح نمی سازد.
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

برهان محبت
کالم والیت

شما حتمًا مسئولیت را واگذار کنید!

اکر تشکیالیت

ــه مســئولیت شــما موجــب  ــد ک ــی احســاس کردی ــر در جای اگ
ایــن اســت کــه کارهــا راکــد بشــود، حتمــًا مســئولیت را واگــذار 
کنیــد... آقایــی اســت کــه اشــتغاالت خیلــی زیــادی دارد... ایــن، 
بــه کارهــا نمی رســد و همین طــور در آنجــا مانــده اســت. ایــن 
شــغل را بــه یــک نفــر دیگــر واگــذار کننــد کــه بیایــد، ســریع این 
کار را انجــام بدهــد؛ یعنــی این طــور نباشــد کــه بــرای مــا، شــغل 

مســئله اول باشــد. مســئله اول، کار اســت.



در محضر قرآن

در قاب صتویر
sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

شـاید بـه راحتـی بگوییـد اگـر انسـانی نباشـد، قرآنـی نخواهـد بـود. اما خـدا تصریـح می کند 
اتفاقـًا اول قـرآن بـود و بعد انسـان! تـازه دقیق ترش این کـه اول قرآن را آموخت و بعد انسـان 

را خلـق کرد:

الرَّْحمُن، َعلََّم الُْقرْآَن، َخلََق اْلِنْساَن، َعلََّمُه الَْبياَن 
خدای رحمان، به رحمت گسترده اش قرآن را به جّن و انس آموخت.

 انسان را آفرید. به او سخن گفتن را تعلیم داد.

می پرسـید چطـور ممکـن اسـت؟ بایـد بدانیم کـه حقیقت انسـان بر اسـاس تعلیـم قـرآن آفریده 
شـده؛ یعنـی آنچـه انسـان را از حیوانـات جـدا می کنـد، ذات قرآنی )فطرت( اوسـت که بایـد آن را 
شـکوفا کنـد. اگـر شـکوفایش کرد، می شـود انسـان، اگر نه، می شـود حیـوان! در نتیجـه این حیات 
قرآنـی اسـت که انسـان به بیان می رسـد. یعنی برعکـس حیوانات کـه نمی دانند از کجـا آمده اند و 

بایـد در دنیا چه کنند تا به آخرت برسـند، انسـان قرآنی 
این هـا را می دانـد و بـر اساسـش زندگـی می کند.

پـس خیلی فرق اسـت بین انسـان واقعـی و این 
حیوانات انسان نما!
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1. رسول خدا هیچ مردی با زنی خلوت نکند مگر این که سومین آن ها شیطان است. 
)مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 14، ص: 266(

2. وسائل الشيعة، ج 20، ص: 185

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

گـرافـیک
 این هفته:
بابا مایه دار!

سوره مبارکه رحمان 
آیه 1 تا 4

یک شب با نامحرم
خانواده مقاومتی )106(
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ــای  ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب ــاهده کنی ــه را مش ــن هفت ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط ــد چن ــش می توانی ــن بخ • در ای
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ـــه  ـــد ، آغـــاز هفت ـــی« از مراجـــع تقلی ـــت اهلل »شـــیخ اســـماعیل صالحـــی مازندران ـــه مجاهـــد آی ـــوع: درگذشـــت فقی ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــهادت  ـــس )ش ـــتعمار انگلی ـــا اس ـــارزه ب ـــود کاوه«، روز مب ـــردار »محم ـــهادت س ـــرم(، ش ـــر )اول مح ـــی از منک ـــروف و نه ـــای امربه مع احی
رئیس علـــی دلـــواری(، روز تعـــاون، شـــهادت ســـرتیپ وحیـــد دســـتجردی، رئیـــس شـــهربانی کل کشـــور، شـــهادت ده هـــا تـــن از مـــردم 

تهـــران براثـــر انفجـــار بمـــب در خیابـــان خیـــام توســـط منافقیـــن قرارگــــرفته اســــت. 

ــا  ــزل مـ ــود، منـ ــالب بـ ــتان انقـ ــی دادسـ ــدرم وقتـ پـ
ــتیم منافقیـــن در  محافظـــی نداشـــت؛ بااینکـــه می دانسـ

ــتند.  ــان هسـ ــه ایشـ ــزی علیـ ــال برنامه ریـ حـ

ـــای  ـــدام از خانه ه ـــچ ک ـــد، در هی ـــرار کردن ـــه اص ـــر چ ه
مصـــادره ای ســـاکن نشـــد. می گفـــت بگذاریـــد جنـــازه 

ـــند.  ـــرون نکش ـــادره ای بی ـــه مص ـــن را از خان م

در نهایـــت هـــم وقتـــی مجبـــور شـــدیم از قـــم بـــه تهـــران 
بیاییـــم، در خانـــه یـــک روحانـــی مســـتأجر شـــدیم.

حکایت           خوبان
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خلـوت کـردن بـا زن نامحرم دام شـیطان اسـت، ایـن را همه می دانیـم. حتی اگر به هم دسـت 
نزنند و شـوخی های عجیب و غریب هم نکنند، باز هم نفر سوم شـان شـیطان اسـت: ال یْخُلَونَّ 
َرُجـٌل ِباْمـَرَأٍة، َفـانَّ ثاِلَثُهمـا َشـیطاٌن.1  شـیطان هـم کارش را خوب بلد اسـت. خیلـی وقت ها از 
حرف هـای جـدی و کارهـای اداری شـروع می کنـد تـا زن و مـرد را بـه حـرام بینـدازد؛ فرقی هم 
نـدارد کـه در فضـای مجـازی باشـد یا حضـوری. بـرای همین خـوب اسـت انسـان از جایی که 

صـدای نفـس زن نامحـرم را می شـنود هم فـرار کند:

َمْن كَاَن يُْؤِمُن ِباللَِّه َو الَْيْوِم اْلِخِر َفَل يَِبْت ِف َمْوِضعٍ يَْسَمُع 
نََفَس اْمَرأٍَة لَْيَسْت لَُه ِبَْحرٍَم2

پیامبر اعظم کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، در 
جایی شب را نمی گذراند که صدای نفس زنی نامحرم را بشنود.

پناه بر خدا از اینکه انسان شبی را در کنار نامحرمی باشد...

در محضر اهل یبت

منبع: ایسنا
شهید آیت اهلل »علی قدوسی« دادستان کل انقالب اسالمی


