
در این شماره می خوانید :
جهان در ُمشت توست

امکان مالقات

مأموریت خاص

همه زناکارند!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

سـید داشـت بـرای فرسـتادن ما به منطقـه توضیـح مـی داد. اون روز به دلیل خسـتگی اصاًل به حرف های سـید 
گـوش نکـرده بودم. آماده شـدیم که بریم، دیدم اسـمم تو لیسـت نیسـت. خیلی ترسـیده بودم؛ فکر کـردم از من 

ناراحـت شـده. رفتم بهش گفتم: »سـید منو نمی فرسـتی؟«
گفت: »واسه شما یه مأموریت خاص در نظر گرفتم.« 

گفت: »پس فردا یه مأموریت خاص بهتون میدم.«
خیالم راحت شد.

دو روز بعد به سید گفتم: »سید جان، مأموریت خاص چی بود؟«
گفت: »خوب استراحت کردی؟«

گفتم: »آره.«
گفـت: »می دونسـتم خسـته ای. اگـه بهت می گفتـم برو بگیـر بخواب یـا اون 
روز بهـت می گفتـم چرا حواسـت نیسـت؛ ناراحت میشـی و دلت می شـکنه. 
گفتـم این جـوری بهت بگـم تا با خیال راحت اسـتراحت کنی. حـاال مأموریت 

خـاص! چنـد ماهه بـه خانواده سـر نزدی؛ برو سـر بـزن و بیا.« 
واقعـًا جـا خـوردم. خیلی مهربان بـود. واقعًا با همه دوسـت بود. هیچ وقت 

تذکر مسـتقیم نمی داد. هر کسـی جای سـید بود، آن روز دعوایم می کرد.
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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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SangareMahal le. i r تارنما:

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. 

اینکـــه ما گفتیم این حادثه فراموش نشـــود، صرفًا برای از دســـت دادن عزیزان نیســـت، 

حادثه دارای ابعاد گوناگونی اســـت؛ یک ُبعد مســـئله، مســـئله امت اســـام است. امت 

اســـالمی در ابعاد وســـیع خود نســـبت به ایـــن حادثه داغدار شـــد. مجموع شـــهدا از 

کشـــورهای مختلف، در حـــدود هفت هزار نفرند. یـــک ُبعد دیگر، نگاه بـــه دنیای مدعی 

حقوق بشـــر اســـت. اینجا چند هزار نفر به خاطـــر بی کفایتی و بی تدبیری و ســـوء عمل 

یـــک دولت جـــان می بازنـــد و این دســـتگاه های حقوق بشـــری و دولت هـــای مدعی 

حقوق بشـــر ســـکوت مرگ می گیرنـــد و حرف نمی زننـــد. ُبعد دیگر قضیه این اســـت که 

در این حادثه و حوادث مشـــابه، قدرت های پشـــتیبان آل ســـعود هم شـــریک اند. بله، 

آمریکایی هـــا در قضیه منا حضور نداشـــتند؛ اما درعین حال دستشـــان به خون شـــهدای 

منـــای ما آلوده اســـت. یک نکته مهم دیگر هم این اســـت که دســـتگاه های جاسوســـِی 

غربی هـــا و امثـــال آن ها ســـعی می کنند این را به حســـاب دعوای بین جوامع اســـامی 

قرار بدهند؛ دعوای شـــیعه و ســـنی، دعـــوای عرب و غیر 

عرب؛ این دروغ محض اســـت.
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

سکوت مرگ کالم والیت

خوشه های خشم
یار رهمبان

کتــاب حاضــر تصویــر تمام نمــای قربانیــان بدبختی بحــران اقتصــادی ســال 1929 آمریکا 
اســت. توصیــف وحشــتناک جزئیــات آنچــه در آن ســال ها بــر اقشــار پایین دســت امریــکا 
ــده از  ــم ساخته ش ــتان و فیل ــن داس ــم ای ــوز ه ــال ها هن ــت س ــم گذش ــت، علی رغ گذش

روی آن بســیار جــذاب و دیدنــی اســت.

رهبــر انقــالب در مــورد ایــن کتــاب می فرماینــد: »ایــن کتــاب را 
بخوانیــد و بدانیــد کــه مرکــِز بــه اصطــاح دمکراســی و قبله کســانی 
ــی  ــد، حت ــتی در ایران ان ــد و زش ــای ب ــن قلم ه ــب چنی ــه صاح ک
ــد،  ــد بودن ــون معتق ــد؛ چ ــل کنن ــا را تحم ــد چپ ه ــر نبودن حاض

ــرد.« ــر ســؤال می ب ــکا را زی ــام ســرمایه داری امری مارکسیســم، نظ

)امام خامنه ای، 1395/06/17(
فاجعه ازدحام حجاج در منا و کشته شدن ۴6۴ ایرانی ازجمله دکتر غضنفر رکن آبادی و صدها نفر از دیگر ملیت ها )139۴ ش(



در محضر قرآن

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

گاهـی بایـد ایـن آیـه را بـا خودت تکـرار کنـی. گاهی کـه از همه جـا رانـده و مانده می شـوی و 
از خـودت بـدت می آیـد؛ و گاهـی کـه خیـال می کنـی خبری اسـت و تو هـم برای خودت کسـی 
شـده ای! بلـه، چـه وقتـی یـأس وجـودت را گرفتـه و چه وقتی کـه تکبـر می خواهد نابـودت کند 

بگو: با خـودت 

َربُّ الَْمرْشَِقْیِن َو َربُّ الَْمْغِربَْیِن 

پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.

آن وقـت دیگـر خـدای شـرق و غـرب جهـان صرفا یـک خالـق از کار افتـاده برایت نیسـت، بلکه 
خدایـی اسـت کـه لحظه به لحظـه تـو را زیـر نظـر دارد و مهربانانـه مدیریتـت می کنـد. او همـان 

خدایی اسـت که انسـان را از گل خشـک و جنیان را از شـعله های آتش آفرید 
و ربوبیـت آن هـا را برای همیشـه به عهـده گرفت.

قشـنگی کـره زمین آن اسـت که از هـر جا نگاه بکنی مشـرق ها و مغرب ها 
دارد تـا مـن و تـو بفهمیـم همـه جهـان در دسـتان ایـن خـدای مقتـدر و 

مهربان اسـت...

جهان در ُمشت توست

َق  ْمُس َصدَّ َظُر َو ِزَنا اْلَفِم اْلُقْبَلُة َو ِزَنا اْلیَدیِن اللَّ َنا َفِزَنا اْلَعیَنیِن النَّ : َما ِمْن َأَحٍد ِإلَّ َو ُهَو یِصیُب َحّظًا ِمَن الزِّ 1. امام باقر و امام صادق

َب؛ )وسائل الشیعه، ج 20، ص 191( اْلَفْرُج َذِلک َأْو کذَّ

اِلَثُة ِفیَها اْلَهَلُك )وسائل الشیعة، ج 20، ص: 193( اِنَیُة َعَلْیَك َو َل َلَك َو الثَّ ُل َنْظَرٍة َلَك َو الثَّ 2. وسائل الشیعة، ج 20، ص: 194 / 3.  َأوَّ

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

گـرافیـک
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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

  masjednama.ir
پوســـترهایی بـــا موضــــوع: حملـــه رژیـــم بعـــث عـــراق بـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران و آغـــاز هفتـــه دفـــاع مقـــدس، رحلـــت »شـــیخ طوســـي« عالـــم 
ـــرف  ـــف اش « در نج ـــی ـــام خمین ـــزل »ام ـــره من ـــدارس، محاص ـــایی م ـــرف، بازگش ـــف اش ـــه  ي نج ـــوزه  ي علمی ـــس ح ـــیعه و مؤّس ـــهیر ش ش
ـــم،  ـــا تروریس ـــارزه ب ـــی مب ـــه واه ـــه بهان ـــتان ب ـــاه افغانس ـــوم و بی پن ـــردم مظل ـــه م ـــكا ب ـــی امری ـــم نظام ـــاز تهاج ـــراق، آغ ـــث ع ـــم بع ـــط رژی توس
ـــی در  ـــغال گران بعث ـــط اش ـــتان توس ـــغال بُس ـــرم، اش ـــت 25 مح ـــه روای ـــا ب ـــیعیان بن ـــارِم ش ـــام چه « ام ـــن ـــام زین العابدی ـــرت ام ـــهادت »حض ش
ـــه و  ـــزرگ ثامن االئم ـــات ب ـــاز عملی ـــه، آغ ـــن معاوی ـــد ب ـــپاهیان یزی ـــه از ســـوی س ـــگ، محاصـــره  مكـــه و ســـنگ باران کعب ـــن جن ـــای آغازی روزه

شكســـت حصر آبـــادان قرارگــــرفته اســــت. 

عامـــه حلـــی هـــر شـــب جمعـــه از ِحّلـــه بـــه کربـــا می رفـــت. 
ـــه  ـــم روان ـــا ه ـــید و ب ـــه او رس ـــخصی ب ـــفرها در راه ش ـــی از س در یک
ـــه عالمـــه درک کـــرد کـــه  ـــا مـــرد غریب ـــال شـــدند. بعـــد از صحبـــت ب کرب
ــر  ــه هـ ــت؛ به طوری کـ ــده اسـ ــزرگ هم صحبـــت شـ ــی بـ ــا عالمـ بـ

مســـئله ای می پرســـید، او جـــواب مـــی داد.

ـــاد. در  ـــن افت ـــه زمی ـــود، ب ـــه ب ـــت عالم ـــه در دس ـــه ای ک تازیان
ـــا در  ـــید: »آی ـــخص پرس ـــئله را از آن ش ـــن مس ـــن ای ـــن حی همی

ـــام زمـــان هســـت؟«  ـــا ام ـــات ب ـــری، امـــکان ماق ـــت کب ـــان غیب زم
ـــه  ـــتش ب ـــه داد و دس ـــه عالم ـــته و ب ـــه را برداش ـــخص تازیان آن ش
ـــان را  ـــام زم ـــوان ام ـــه نمی ت ـــود: »چگون ـــید، فرم ـــه رس ـــت عالم دس

ـــت؟« ـــت توس ـــت او در دس ـــون دس ـــه اکن ـــی ک ـــد در صورت دی

حکایت           خوبان
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خیلـی جملـه دردنـاک و خطرناکی اسـت: »هیچ کسـی نیسـت کـه به نوعی به زنا دچار نشـده باشـد. 
پس زنای دو چشـم نگاه اسـت و زنای دهان بوسـیدن اسـت. و زنای دو دسـت، لمس و زدن به بدن 

اجنبـی و نامحرم اسـت. چـه زنای فـرج آن را تکمیل کند یـا نکند!«1

مـا خودمـان را از دسـت زدن و لمـس کـردن و  شـدن بـه نامحرم حفـظ می کنیم، ولی در حفظ چشـم 
کـم می گذاریـم. مخصوصـًا فضـای مجـازی امروز و سـلبریتی بازی رسـانه ها بـه این بدبختـی دامن زده 
و نـگاه نامحرمانـه را بـه انـدرون زندگی هـا کشـانده اسـت. یـک همتـی می خواهـد که به این دسـتور 

پیامبر عمـل کنیم:
! أَوَُّل نَظْرٍَة لََك َو الثَّانَِیُة َعلَْیَك2 یَا َعلِیُّ

                        اى على! نگاه اول از آِن تو و نگاه دوم به زیان توست.

نـه اینکـه تـا چشـمت افتـاد، نگاهـت را برنـداری و بگویی این نـگاه اول 
اسـت! بلکه تا نگاهت افتاد، چشـم برگردانی؛ وگرنه می شـود نـگاه دوم و 

سـوم کـه نتیجه اش بـه گفته امـام باقر هاکت اسـت! 3

در محضر اهل یبت

منبع: کتاب »قصص العلماء« نوشته تنکابنی/ ص ۸۸3
باشگاه خبرنگاران جوان


