یادیاران

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

امداد آسمانی

در این شماره میخوانید :

عملیـات بـازیدراز قربانگاه بچههای گـردان  9بود .بالگردهای عراقی در آسـمان میچرخیدند و به صورت
مسـتقیم به سـمت سـنگرهای بچهها شـلیك میکردنـد .هرلحظه قامـت جوانی بر خـاك میافتـاد .ناگهان
یكـی از نیروهـا بـه طـرف محسـن رفـت و بـا ناراحتـی گفت« :پـس آنهایـی كه قـرار بود مـا را پشـتیبانی
كننـد ،كجا هسـتند؟ كجاسـت نیروهایی كـه قرار بـود بیایند؟ چـرا بچهها را به كشـتن میدهـی؟» وزوایی
سـرش را برگردانـد .نگاهی به آسـمان انداخت .همه را صـدا زد .صدایش در فضا
پیچیـد« :الـم تر كیـف فعل ربـك باصحاب الفیـل ،»...بچهها شـروع
بـه خوانـدن كردنـد .در همین لحظـه یكـی از بالگردها بهاشـتباه تانك
عراقـی را به آتش كشـید و دو بالگرد دیگر به یكدیگـر برخورد نمودند.
آری ایمـان آن اسـت كـه مطمئن باشـی همهجا خدا با توسـت.
منبع :روزنامه کیهان
شهید محسن وزوایی
احکام
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پاسخ به سؤاالت شرعی مخاطبان درباره احکام محیط زیست ،حجتاالسالم فالحزاده ،سایت Khamenei.ir

بـرای فـرار از آلودگـی هـوا به کوهسـتان رفته ،امـا زبالههایـش را ب هراحتـی در طبیعت
رها مـی کند.
اگر این کار او لطمه به محیط زیست
ً
یا به مردم بزند ،قطعا حرام
است.

هفته
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تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همینجا
و در همین ستون منتشرش کنیم.

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

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

هفته
سال 1 3 9 7

غرور الکی
حق الناس
ّ
با دوستان استدالل ،با همسرت مدارا
امداد آسمانی

الݣمݤ ݣوݣالݣݤݣیتݠݤ
ک ݣ
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آینده برای شما جوانان است

عزیــزان! نادانس ــتهها را ج ــز ب ــا تجربــ ه خ ــود ی ــا گ ــوش س ــپردن ب ــه تجربــ ه
دیگ ـران نمیت ــوان دانس ــت .بس ــیاری از آنچ ــه را م ــا دی ــده و آزمودهای ــم ،نس ــل
ش ــما هن ــوز نیازم ــوده و ندی ــده اس ــت .م ــا دیدهای ــم و ش ــما خواهی ــد دی ــد.
دههه ــای آین ــده دههه ــای ش ــما اس ــت و ش ــمایید ک ــه بای ــد کارآزم ــوده
و ُپرانگی ــزه از انق ــاب خ ــود حراس ــت کنی ــد و آن را هرچ ــه بیش ــتر ب ــه آرم ــان
بزرگـــش کـــه ایجـــاد تمـــدن نویـــن اســـامی و آمادگـــی بـــرای طلـــوع
خورشـــید والیـــت عظمـــی (ارواحنافـــداه) اســـت،
نزدیـــک کنیـــد .بـــرای برداشـــتن گامهـــای
اســتوار در آینــده ،بایــد گذشــته را درســت
شـــناخت و از تجربههـــا درس گرفـــت؛
اگـــر از ایـــن راهبـــرد غفلـــت شـــود،
دروغهـــا بهجـــای حقیقـــت خواهنـــد
نشســـت و آینـــده مـــورد تهدیدهـــای
ناش ــناخته قــرار خواه ــد گرف ــت.
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،امام خامنهای1397/11/22 ،

در محضر قرآن

حکایت خوبان

غرور الکی

اگـر یـک نفـر بـه تو یـک سـرمایه حداقلی بدهـد و تو بعـد از مدتی بگویـی خرجش کـردم و تمام شـد ،سـرمایهگذار چه
بایـد بـه تـو بگوید؟ جـز اینکه خودت نشـان میدهـی لیاقـت سـرمایهگذاری نداری!
حـاال خـدای کریـم به تـو نعمت داده ،جسـم و عقـل سـالم داده و سـتاره و دریا را مسـخر تو کـرده؛ آن وقت تو
همـه ایـن سـرمایهها را به هیـچ گرفتـی؟ انگارنهانگار کـه قیامتی هسـت و از تو درباره همه اینها حسـاب میکشـند؟
آخـر چـه چیز تـو را فریب داد؟
نه ،مسئله چیز دیگری است .مسئله این است که اصل وجود روز جزا را تکذیب میکنید:

یا أَیُّ َها ْ ِ
َریم...
النْسانُ ما َغ َّر َك ِب َربِّ َك الْك ِ
ین
كَالَّ بَ ْل تُكَ ِّذبُونَ ب ِّ
ِالد ِ

اى انسان! چه چیز تو را به پروردگار كریمت فریب داد؟
نه[ ،بلكه علت اصلی فریفته شدن شما این است
كه] روز جزا را دروغ مىانگارید.

در حالـی کـه همیـن خـدای کریـم نگهبانـان و محافظانـی را
گذاشـته تـا همه چیـز را ثبـت و ضبط کننـد .آن وقـت میفهمید
کـه چـه ظلمـی بـه خـود کردهایـد...
سوره انفطار ،آیه  6و 9

درقابصتویر

ارسال تصاویر شماsangaremahalle@chmail.ir :

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه در
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
تارنمــای masjednama.ir
پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :روز احس ــان و نیک ــوکاری ،ش ــهادت س ــلطان عل ــی ب ــن محمدباق ــر (مدف ــون در
مش ــهد ارده ــال ،روز درخت ــکاری ،ص ــدور توقی ــع از ناحی ــه ام ــام زم ــان (اروحن ــا ف ــداه) ب ــرای ش ــیخ مفی ــد،
وف ــات جن ــاب س ــید محم ــد فرزن ــد ام ــام ه ــادی در س ــامرا ،ب ــروز قحط ــی در ای ــران در جری ــان جن ــگ
جهانــی اول ،والدت امــام محمدباقــر  ،قرارگـــرفته اســـت.
مسجدنمـا را در
بله
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

درمحضراهلیبت

حق الناس
ّ

شـخصی از حضرت آیتاللهالعظمی بهجت درخواسـت دستوری فرمودند.
آقـا که همیشـه مشـغول ذکـر بودند ،سـر بلنـد کردنـد و فرمودند« :تـا میتوانید
ً
گناه نکنید ».سـپس سـر به زیـر انداختند و مجددا مشـغول ذکر شـدند.
ً
بعـد از چنـد لحظه سـر بلند کردنـد و فرمودنـد« :اگر احیانـا گاهی مرتکب
شـدید سـعی کنید گناهی کـه در آن حقالناس اسـت ،نباشـد ».باز سـر به
زیر انداخته و مشـغول ذکر شـدند.
و بعـد از چنـد لحظه باز سـر بلند کردند
و برای سـومین بـار فرمودنـد« :اگر گناه
مرتکـب شـدید کـه در آن حقالنـاس
اسـت ،سـعی کنید در همین دنیا آن را
تسـویه کنید و بـرای آخـرت نگذارید
که آنجا مشـکل اسـت!»

با دوستان استدالل
با همسرت مدارا

همسـر تـو هممباحـث تـو نیسـت کـه
خیـال کنی همـه زندگی را بایـد با عقل
و منطـق به بحـث و جدل بپـردازی و از
ایـن طریـق بـه زندگـی مطلوب برسـی .او
شـریک زندگی و همـراه و همیاری اسـت
کـه میتواند تـو را بـه کمال برسـاند و این
ً
الزامـا از طریق منطـق و بحثهای جدلی
اتفـاق نمیافتد.
عقل و منطق همیشـه الزم است ،ولی باالتر
از آن مدارایی اسـت که مبنایش عقل باشـد.
امیرالمؤمنیـن تأکیـد میکنـد کـه همین
مداراسـت کـه زندگی را شـیرین میکند:

منبع :مرکز تنظیم و نشر آثار آیتالله بهجت
آیتالله محمدتقی بهجت
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ســـــؤاالت

 .1در محضر قرآن-علت فریفته شدن انسان به خدای کریم چیست؟

 )1نعمتهای خدا که حسابی از آن نمیکشد.
 )2تکذیب روز جزا که حسابرسی در آن اتفاق میافتد.
 )3مهربانی خدا که به گروه خاصی اختصاص دارد.

َفدَ ا ِر َها َع َل ك ُِّل َح ٍ
الص ْح َب َة
ال َو أَ ْح ِس ِن ُّ
لَ َها لِ َی ْص ُف َو َع ْیشُ َك.
به هر حال با او مدارا كن و بهخوبى با
او همراهى كن
تا زندگیات
گوارا گردد.

 .2در محضر اهلبیت-روش تعامل با همسر چگونه باید باشد؟

 )1بر اساس عدل
 )2بر اساس استدالل
 )3بر اساس مدارا

 .3احکام -ریختن زباله بر روی زمین چه حکمی دارد؟

 )1اگر باعث لطمه به محیط زیست یا مردم شود ،حرام است.
 )2اشکالی ندارد.
 )3مکروه است.

وسائل الشیعة
ج ،20ص169 :

کاریکاتور این هفته:
تاراج دریای جنوب
با صید ترال توسط
چینیها

