یادیاران

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

پستههای حالل

در این شماره میخوانید :

بـا وجـود اینکـه او هـم مثل من تـا نیمهشـب کار میکرد و خسـته بود ،گفـت« :نـه! اول اینا رو
تمـوم میکنیـم ،بعـد میریـم میخوابیـم .هـر چی باشـه ،مـا هم بایـد انـدازه خودمون بـه بابا
کمـک کنیم».
یـادم هسـت محمـود مـدام یـادآوری میکـرد« :نکنـه از این پسـتهها
بخـوری! اگـه صاحبـش راضی نباشـه ،جـواب دادنـش تـوی اون دنیا
خیلی سـخته».

پستههای حالل
بیعت زنان با پیامبر اعظم
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برهان محبت

ً
تحقیقـــا یکی از مهمترین امتیازات جامعه شـــیعه بر دیگر جوامع مســـلمان ،این اســـت
که جامعه شـــیعه ،برخوردار از خاطره عاشوراســـت .قضیه گریســـتن و گریاندن برای امام
ن  ،برای خود جایی دارد .مبادا کســـی خیـــال کند که در زمینه فکـــر و منطق و
حســـی 
اســـتدالل ،دیگر چـــه جایی برای گریـــه کردن و ایـــن بحثهای قدیمی اســـت! نه! این
خیال باطل اســـت.
ِ

موقـع حسـاب کتـاب که میشـد ،صاحب پسـتهها پـول کمتری به
مـا مـیداد .محمود هـم مثل من دل خوشـی از او نداشـت ولی هر
بـار ،ازش رضایـت میگرفـت و میگفـت« :آقـا راضی باشـین اگه کم
و زیادی شـده».
منبع :آوینی

شهید محمود کاوه

عاطفـــه بهجای خـــود و منطق و اســـتدالل هم بهجای خـــود ،هر یک ســـهمی در بنای
محبت حل
شـــخصیت انســـان دارد .خیلی از مســـائل اســـت که باید آنها را با عاطفه و
ّ
ّ
کرد و در آنها جای منطق و اســـتدالل نیســـت .شـــما اگر در نهضتهـــای انبیا مالحظه
عدهای دور
کنیـــد ،خواهید دید وقتیکـــه پیغمبران مبعوث میشـــدند ،در وهله ّاول کـــه ّ
آنهـــا را میگرفتند ،عامـــل اصلی ،منطق و اســـتدالل نبود .البته در خالل هر احساســـی
ســـر این است که نبی
که صادق باشـــد ،یک برهان فلســـفی خوابیده اســـت؛ اما بحث
ِ
وقتی میخواهد دعوت خود را شـــروع کند ،اســـتدالل
فلسفی مطرح نمیسازد.

اکر تشکیالیت

شما حتم ًا مسئولیت را واگذار کنید!

 )1امام خامنهای1369/04/04 ،

دادستانی که مستأجر بود

کالم والیت

اگـر پسـتهای از زیـر چکش در میرفـت و اینطرف و آنطـرف میافتاد،
تـا پیـداش نمیکـرد و نمیریخـت روی بقیـه پسـتهها ،خاطـرش جمع
نمیشد .

اگــر در جایــی احســاس کردیــد کــه مســئولیت شــما موجــب
ایــن اســت کــه کارهــا راکــد بشــود ،حتمـ ً
ـا مســئولیت را واگــذار
کنیــد ...آقایــی اســت کــه اشــتغاالت خیلــی زیــادی دارد ...ایــن،
بــه کارهــا نمیرســد و همینطــور در آنجــا مانــده اســت .ایــن
شــغل را بــه یــک نفــر دیگــر واگــذار کننــد کــه بیایــد ،ســریع این
کار را انجــام بدهــد؛ یعنــی اینطــور نباشــد کــه بــرای مــا ،شــغل
مســئله اول باشــد .مســئله اول ،کار اســت.

هفته
سال 1 3 9 8

اول انسان بود یا قرآن؟

«اصال چرا باید اینقدر خودمون رو زجر بدیم و پسته بشکنیم؟ پاشیم بریم بخوابیم!»
گفتم:
ً

مهسنگر
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هفته
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سال 1 3 9 8
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تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی
برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

انتقادها،پیشنهادها،ایدهها،جمالتوخالصههرچیزیراکهرنگوبویمسجدداردروبهدستمابرسونیدتاهمینجاودرهمین
ستونمنتشرشکنیم.

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

سامانه پیامکی1000150160170 :

تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :

masjednama.ir

(امام خامنهای)1373/3/17 ،

در محضر قرآن

اول انسان بود یا قرآن؟

شـاید بـه راحتـی بگوییـد اگـر انسـانی نباشـد ،قرآنـی نخواهـد بـود .اما خـدا تصریـح میکند
ً
اتفاقـا اول قـرآن بـود و بعد انسـان! تـازه دقیقترش این کـه اول قرآن را آموخت و بعد انسـان
را خلـق کرد:

ال َّر ْحم ُنَ ،عل ََّم الْ ُق ْرآنََ ،خل ََق ْ ِ
النْسانََ ،علَّ َم ُه الْ َبيانَ

جن و انس آموخت.
خدای رحمان ،به رحمت گستردهاش قرآن را به ّ
انسان را آفرید .به او سخن گفتن را تعلیم داد.
میپرسـید چطـور ممکـن اسـت؟ بایـد بدانیم کـه حقیقت انسـان بر اسـاس تعلیـم قـرآن آفریده
شـده؛ یعنـی آنچـه انسـان را از حیوانـات جـدا میکنـد ،ذات قرآنی (فطرت) اوسـت که بایـد آن را
شـکوفا کنـد .اگـر شـکوفایش کرد ،میشـود انسـان ،اگر نه ،میشـود حیـوان! در نتیجـه این حیات
قرآنـی اسـت که انسـان به بیان میرسـد .یعنی برعکـس حیوانات کـه نمیدانند از کجـا آمدهاند و
بایـد در دنیا چه کنند تا به آخرت برسـند ،انسـان قرآنی
اینهـا را میدانـد و بـر اساسـش زندگـی میکند.
پـس خیلی فرق اسـت بین انسـان واقعـی و این
حیوانات انساننما!
سوره مبارکه رحمان
آیه  1تا 4

درقابصتویر

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :درگذش ــت فقی ــه مجاه ــد آی ـتاهلل «ش ــیخ اس ــماعیل صالح ــی مازندران ــی» از مراج ــع تقلی ــد  ،آغ ــاز هفت ــه
احی ــای امربهمع ــروف و نه ــی از منک ــر (اول مح ــرم) ،ش ــهادت س ــردار «محم ــود کاوه» ،روز مب ــارزه ب ــا اس ــتعمار انگلی ــس (ش ــهادت
رئیسعلــی دلــواری) ،روز تعــاون ،شــهادت ســرتیپ وحیــد دســتجردی ،رئیــس شــهربانی کل کشــور ،شــهادت دههــا تــن از مــردم
تهــران براثــر انفجــار بمــب در خیابــان خیــام توســط منافقیــن قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در

درمحضراهلیبت

یک شب با نامحرم
خانواده مقاومتی ()106

خلـوت کـردن بـا زن نامحرم دام شـیطان اسـت ،ایـن را همه میدانیـم .حتی اگر به هم دسـت
یخ ُل َو َّن
نزنند و شـوخیهای عجیب و غریب هم نکنند ،باز هم نفر سومشـان شـیطان اسـت :ال ْ
ـل ِبام َ
ـان ِ
ـیطان 1.شـیطان هـم کارش را خوب بلد اسـت .خیلـی وقتها از
ثال َث ُهمـا َش
َر ُ
ٌ
ـرأةٍ َ ،ف َّ
ج ٌ ْ َ
حرفهـای جـدی و کارهـای اداری شـروع میکنـد 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 میشـنود هم فـرار کند:

َم ْن كَانَ يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َو الْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َف َل يَب ِْت ِف َم ْو ِضعٍ يَ ْس َم ُع
2
َس ا ْم َرأَ ٍة لَ ْي َس ْت ل َُه ِبَ ْح َر ٍم
نَف َ

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

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

 .1رسول خدا هیچ مردی با زنی خلوت نکند مگر این که سومین آنها شیطان است.
(مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص)266 :
 .2وسائل الشيعة ،ج ،20ص185 :

دادستانی که مستأجر بود

حکایت خوبان

پـــدرم وقتـــی دادســـتان انقـــاب بـــود ،منـــزل مـــا
محافظـــی نداشـــت؛ بااینکـــه میدانســـتیم منافقیـــن در
حـــال برنامهریـــزی علیـــه ایشـــان هســـتند.
هـــر چـــه اصـــرار کردنـــد ،در هیـــچ کـــدام از خانههـــای
مصـــادرهای ســـاکن نشـــد .میگفـــت بگذاریـــد جنـــازه
مـــن را از خانـــه مصـــادرهای بیـــرون نکشـــند.
در نهای ــت ه ــم وقت ــی مجب ــور ش ــدیم از ق ــم ب ــه ته ــران
بیاییــم ،در خانــه یــک روحانــی مســتأجر شــدیم.

بله

گـرافـیک
این هفته:

سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

2

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

بابا مایه دار!
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