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یادیاران

یکـی از دوسـتان محمدحسـن دندانپزشـکی بـود کـه اهل گویـان نبود، اقامتش با مشـکل مواجه شـده 
بـود و نمی توانسـت کار بکنـد و حـدود یک سـال بیکار بود سـه تا بچه هم داشـت، محمدحسـن خیلی 
کمکـش می کـرد. می گفـت بچـه دار اسـت و درآمـدی نـدارد. بچه هایش خیلی محمدحسـن را دوسـت 
داشـتند، همیشـه دسـت پر می رفـت خانه شـان و لبـاس سـفید بلنـدی می پوشـید صدایـش می زدنـد: 

»مسـتر وایت.«

دکتـر خیلـی بـه تنـگ آمـده بـود، آمـد کالـج و گفـت زندگـی اش خیلی 
سـخت شـده. محمدحسـن دعوتـش کرد بـرای دعـای کمیل. قبـل از دعا 
برایـش بـا دلی شکسـته حدیث کسـاء خوانـد و خیلی دعایش کرد. سـه 
روز بعـد دعوت نامـه ای از یک بیمارسـتان در جزایر اطـراف برایش آمد که 
همـکار و هـم اقامتـش را تضمین کرده بـود. خودش و همسـرش آمدند 
و گفتنـد می خواهنـد شـیعه شـوند. وقتـی می رفتنـد خانمـش حجـاب 

کامـل داشـت و رفت.
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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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1( مهمانی خدا
)صحیفه امام، ج 13، ص 36(

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. 

ـــه  ـــیم ک ـــن باش ـــال ای ـــا و دنب ـــایر ماه ه ـــا س ـــیم ب ـــته باش ـــرق داش ـــاه ف ـــن م در ای

ـــازل  ـــرآن در آن ن ـــه ق ـــدر« را ک ـــرکات »لیلةالق ـــم، ب ـــدر« را دریابی ـــاءاهلل »لیلةالق ان ش

ـــن  ـــت و از ای ـــده اس ـــازل ش ـــب ن ـــم در آن ش ـــعادت عاَل ـــه س ـــت، هم ـــده اس ش

ـــم،  ـــم ادراک بکنی ـــن را بتوانی ـــت، ای ـــر اس ـــم باالت ـــب های عاَل ـــه ش ـــت، از هم جه

ـــامت و  ـــا س ـــه ب ـــد ک ـــق بده ـــماها را توفی ـــاءاهلل، ش ـــد ان ش ـــم. خداون درک بکنی

ـــرآن و  ـــه ق ـــمانی ک ـــای آس ـــوید و از آن مائده ه ـــةاهلل«1 بش ـــعادت وارد در »ضیاف س

ـــالمی  ـــک روح س ـــا ی ـــویم و ب ـــتفیض بش ـــان مس ـــاءاهلل، همه م ـــت ان ش ـــه اس ادعی

ـــم. ـــم دریابی ـــدر« ]را[ ه ـــویم و »لیلةالق وارد بش

ِمسِتر وایت
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

در این ماه با سایر ماه ها فرق داشته باشیم
کالم امام

کالغک نانجیب!
کاغک نانجیب تمام پهنه زمین را رها کرده و فضوالتش را صاف بر سر شما روانه می کند!

 اما باز جای شکرش باقی است که 

فضله پرندگان نجس نیست.

احکام



در محضر قرآن

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

از قدیم این سؤال مطرح بوده و درون مایه خیلی 
از داستان ها و فیلم ها قرار گرفته که مثاًل دختری 
دوست داشته پسر باشد یا پسری دوست داشته 

دختر باشد. از آن طرف هم مسخره کردن 
یکدیگر توسط دخترها و پسرها و جنگ ها 

و رقابت های جنسیتی کم نبوده است. حاال 
باالخره زن بهتر است یا مرد؟

پیامبر اعظم در پاسخ به سواالتی از این دست، 
زمین بازی را عوض می کند و معیار را از زن یا مرد 

بودن، می برد بر ایمان و عمل صالح:

الَِحُة َخْیٌر ِمْن أَلِْف اِلْمرَأَُة الصَّ
 َرُجٍل َغْیِر َصالِح  1

زن صالح از هزار مرد غیرصالح بهتر است.

ْکَرَمُکْم 
َ
این بیان ترجمه دیگری است از »ِإّنَ أ

ْتقاُکْم«2  پس بی خودی خودمان را با 
َ
ِعْنَد اهَّلِل أ

دعواهای جنسیتی سر کار نداریم. هر کس هر 
چه هست، سعی کند صالح باشد؛ یعنی

 مومن و اهل عمل خیر.

تکنیک
 دروغگویی
 ترامپ

کاریکاتور این هفته:

تویـی کـه فقـط انسـان را در جسـمش خالصـه می کنـی حق نـداری از »اشـرف مخلوقـات« حرف 
بزنـی! تـو کجـا و اشـرف مخلوقات کجا؟ بلـه؛ انسـان می تواند به مقـام باالترین مخلوقات برسـد، 
اگـر واقعا انسـان باشـد. وگرنه این جسـم ناچیز که در مقابـل بقیه آفریده های خدا چیزی نیسـت! 

مثـًا همین آسـمان را ببین؛

امُء بَناها  أَ أَنُْتْم أََشدُّ َخلْقاً أَِم السَّ
آیا آفرینش شما محکم و استوارتر است یا آسمان که خدا آن را بنا کرد؟

خـدا همـه این هـا را در اختیـار انسـان قـرار داد تـا اوال بدانـد در مقابـل این هـا و خدای 
این هـا موجـودی ناچیـز اسـت و ثانیـا همه این هـا را بـرای بندگی 
کـردن خدا اسـتفاده کند. حاال او به عکس عمـل می کند و همین ها 

را هـم دسـت آویزی بـرای طغیانگری گرفته اسـت!

اگـر انسـان بـه ناچیـز بـودن خـود اعتـراف کنـد، هیـچ فرعونی 
فرعـون نمی شـود و هیـچ کـس و ناکسـی در مقابـل خـدای 

بی نیـاز طغیـان نخواهـد کـرد.

در محضر اهل یبت
انسان ناچیز

منبع: منبرک
آیت اهلل علی صفایی حائری

مؤلف: محمدتقی فیاض بخش
 نشر: فردافر
چاپ: 1396

 قطع: پالتویی
 216 صفحه

 12500 تومان

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

زن بهتر است یا مرد؟
خانواده مقاومتی )89( 

1. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 172
2. سوره مبارکه حجرات، آیه 13: به یقین 

گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

مؤمنـی نالیـده بـود و بـا صمیمیـت و صداقت هم شـکایت داشـت 

کـه مـن زمانی گرایـش چپ و مارکسیسـتی داشـتم و بچه هـا را به کوه 

می بـردم. آنجـا دختران هم همـراه ما بودند. شـب ها در پناهگاه مختلط 

می خوابیدیـم و هیچ وقت احسـاس و وسوسـه ای نداشـتم؛ امـا حاال که 

توبـه کـرده و مذهبی هسـتم و متأهل هم شـده ام با کمتریـن برخوردها 

وسوسـه می شـوم؛ و کافـه بـود که آخـر این حالت چیسـت؟

اسـتاد خندیـد و بـا آن آرامش خـاص فرمـود: »آن وقت، تو ریشـه ای 

نداشـتی ، پس میوه هایت )عمل( در دسـت شـیطان و تبلیغ حزب او بود 

و خوبی هایـت هـم به سـود او بـود. اصًا شـیطان 

می گفـت: تـو از خود مایی، پس چه وسوسـه ای؟ 

امـا حـاال که ریشـه ای یافتـه ای )اعتقاد بـه خدا( 

او می خواهـد ریشـه ها را بزنـد، امـا نمی توانـد. 

پـس بـه میوه ها می پـردازد تـا از ایـن راه کم کم 

به ریشـه ها برسـد. تـو حاال قیمـت یافته ای و 

باید خرابـت کند.«

  سوره مبارکه نازعات
 آیه27

وسوسه های شیطان

اسرار ماه رمضان
ماه رمضانی متفاوت داشته باشید

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir ــای در تارنم
ـــه و  ـــق فرزان ـــت محق ـــل ، رحل ـــه عامُ الفی ـــه حادث ـــروف ب ـــه مع ـــه مكرم ـــه مك ـــه ب ـــپاه ابره ـــورش س ـــوع: ی ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــاه  ـــاز م ـــیعه، آغ ـــهیر ش ـــمند ش ـــدوق« دانش ـــیخ ص ـــت »ش ـــتی«، روز بزرگداش ـــد دش ـــالم »محم ـــه حجت االس ـــگر نهج البالغ پژوهش
مبـــارک رمضـــان، درگذشـــت »مهـــرداد اوســـتا« پژوهش گـــر، شـــاعر و قصیده ســـرای متعهـــد، بزرگداشـــت »شـــیخ کلینـــی«، 

ـــرفته اســــت.  ـــران توســـط امـــام خمینـــي قرارگـ تصویـــب آرم نهایـــي جمهـــوري اســـالمي ای

حکایت خوبان

»در شـب اول مـاه رمضـان، شـیاطین و جنبیـان نافرمـان به زنجیر کشـیده 
می شـوند و درهـای جهنـم قفل می  شـود و درهای آسـمان باز می  گـردد و هیچ 

دری از درهای آسـمان بسـته نیست.«

اگـر بـه دنبـال توصیه هایـی ناب بـرای مـاه رمضان هسـتید، خوانـدن این 
کتـاب را از دسـت ندهیـد. ایـن کتـاب عصـاره دسـتورات اخاقـی و عبـادی و 
همچنیـن معـارف توحیـدی پیرامـون ماه رمضـان بنا بـر مکتب تربیتـی عامه 
طباطبایـی  اسـت. ویژگـی مهـم این کتـاب آن اسـت که »اسـتاد محمدتقی 
اسـتادان  محضـر  از  خـود  کـه  ظرایفـی  و  لطایـف  از  برخـی  فیاض بخـش« 

اخـاق و سـیر و سـلوک، به ویـژه مرحـوم »آیـت اهلل 
سـعادت پرور« دریافـت نمـوده، در ایـن کتـاب ذکـر 

اسـت. نموده 

یار رهمبان
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