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یادیاران

مثـل هـر سـال در تـاالر وزارت کشـور بـرای سـالگرد شـهادت شـهید باکری مراسـم گرفتـه بودند. 
سـخنران مراسـم حـاج قاسـم سـلیمانی بود.

بـا محمودرضـا رفتیـم و نشسـتیم طبقه باال. بـه زحمت جایـی روی لبه یکی از پله هـا پیدا کردیم 
و نشسـتیم. بـا محمودرضـا حرف می زدم ولی حاج قاسـم که روی سـن آمد محمودرضا سـکوت 
کـرد و دیگـر حـرف نمی زد. بعـد از برنامـه، به محمودرضـا گفتم: »کاش می شـد حاج قاسـم را از 

ببینیم.« نزدیک 

گفـت: »مـن خجالـت می کشـم وقتـی تـوی صـورت حـاج قاسـم نـگاه 
می کنـم؛ چهـره اش خیلـی خسـته و تکیده اسـت.« محمودرضـا خودش 
هـم ایـن مجاهـده و پـرکاری را داشـت. ایـن اواخـر یکبار گفـت: »من 
یکبـار پیـش حاج قاسـم بـرای بچه ها حرف مـی زدم، گفتـم بچه ها من 
این طـور فهمیـده ام که خداوند شـهادت را به کسـانی می دهـد که پرکار 

هسـتند و شـهدای مـا غالبـًا این طـور بوده اند.«

بعـد گفـت: »حـاج قاسـم این حـرف را تأیید کـرد و گفت بلـه همین طور 
بود.«
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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  )جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی ، صفحه ۱۱۱(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. 

ــرای حضــرت امیــر یــک مســئله ای پیــش  مســئله غدیــر، مســئله ای نیســت کــه بنفســه ب
بیــاورد، حضــرت امیــر مســئله غدیــر را ایجــاد کــرده اســت. غدیــر بــرای ایشــان ارزش نــدارد؛ 
ــر آمــده اســت. اینکــه در  ــال آن ارزش، غدی آن کــه ارزش دارد خــود حضــرت اســت کــه دنب
روایــات مــا و از آن زمــان تــا حــاال ایــن غدیــر را آن قــدر تجلیــل کرده انــد، نــه از بــاب اینکــه 

حکومــت یــک مســئله ای اســت؛ بلکــه آنکــه هســت اقامــه عــدل اســت.

 زنــده نگه داشــتن ایــن عیــد نــه بــرای ایــن اســت کــه چراغانــی بشــود و قصیــده خوانــی 
ــن  ــن نیســت. مســئله ای ــا مســئله ای ــا خــوب اســت، ام بشــود و مداحــی بشــود، این ه
اســت کــه بــه مــا یــاد بدهنــد کــه چطــور بایــد تبعیــت کنیــم، بــه مــا یــاد بدهنــد کــه غدیــر 
منحصــر بــه آن زمــان نیســت، غدیــر در همــه اعصــار بایــد باشــد و روشــی کــه حضــرت امیــر 

ــد. ــت اندرکاران باش ــا و دس ــد روش ملت ه ــت بای ــه اس ــت پیش گرفت ــن حکوم در ای
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

غدیر زمانه
کالم امام

عبور از موانع
اکر تشکیالیت

موانــع نبایــد کســی را بترســاند. هنــر مدیریــت همیــن اســت که از 
موانــع عبــور کنــد. موانــع نــه بایــد انســان را متوقــف کنــد، نــه باید 

ــن  ــا ای ــل م ــد چــون در مقاب ــد و بگوی ــوس نمای انســان را مأی
مانــع بــه وجــود آمــد، پــس نمی شــود جلــو رفــت. نــه؛ بایــد 
مانــع را از بیــن بــرد یــا از مانــع عبــور کــرد یــا یــک راه غیرمواجه 
ــزرگ کــرد و گفــت  ــع را ب ــد مان ــع جســتجو نمــود. نبای ــا مان ب

نمی شــود کار کنیــم. نــه؛ بایــد کار و تــاش کــرد.



در محضر قرآن

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

یکی می گفت: در یک چشم بر هم زدن کیفم را دزدیدند. دیگری می گفت: در یک چشم بر 
هم زدن ساختمان پالسکو ریخت پایین. سومی می گفت: در یک چشم بر هم زدن زندگی ام 

آتش گرفت...

از بین آن ها، تعداد  چیزهایی که فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتند، خیلی زیاد نیستند. 
کمی شان ناگهانی هستند. برای همین ما خیلی این جور چیزهای ناگهانی که یکبار باشند را درک 
نکرده ایم. شاید آن ها که تصادف یا دزدی یا حادثه خطرناکی را تجربه کرده باشند بهتر بفهمند 

چه می گوییم.

همین مشکل است که باعث می شود به یکنواختی دنیا و زندگی معمولی آن عادت کنیم و منتظر 
برپایی یک قیامت ناگهانی نباشیم. اینجاست که باید باید از ایمان مان کمک بگیریم و باور کنیم 

همه چیز در یک چشم بر هم زدن اتفاق مي افتد: 

َو ما أَْمرُنا إاِلَّ واِحَدٌة كَلَْمحٍ ِبالَْبَص 
و فرمان ما یک امر بیش نیست، همچون

 یک چشم بر هم زدن!

فقط یک چشم بر هم زدن

  وسائل الشيعة، ج 20، ص: 184

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

گـرافـیک
 این هفته:

دزدان 
دریایی 
کانالید!

سوره مبارکه قمر 
آیه 5۰

دختره  رو دیدی؟
خانواده مقاومتی )104(

اعمال من

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

ـــادی در  ـــی اله ـــام علی النق ـــرت »ام ـــم حض ـــوای ده ـــالمی، والدت پیش ـــن اس ـــه میه ـــت آزادگان ب ـــاز بازگش ـــوع: آغ ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــی مســـاجد، روز بزرگداشـــت دانشـــمند شـــهیر »عالمـــه محمدباقـــر  ـــادان توســـط عمـــال شـــاه، روز جهان ـــه، آتش ســـوزی ســـینما رکـــس آب مدین
ـــروف  ـــداهلل« مع ـــن عب ـــین ب ـــت »حس ـــالم، روز بزرگداش ـــم علیه الس ـــی کاظ ـــام موس ـــوار، والدت ام ـــم »بحاراالن ـــاب عظی ـــب کت ـــی« صاح مجلس

بـــه »ابوعلـــی ســـینا« و روز پزشـــک، پیوســـتن »زهیـــر بـــن قیـــن« بـــه کاروان امـــام حســـین قرارگــــرفته اســــت. 

صاحب خانـــه کـــه فـــرد ثروتمنـــدی بـــود، از پـــدرم ســـؤال کـــرد: 
»امشـــب شـــب عرفـــه اســـت؟« گفـــت: »بلـــه، امشـــب شـــب 
ـــدرم  ـــت؟« پ ـــب چیس ـــال امش ـــرد: »اعم ـــؤال ک ـــت« س ـــه اس عرف
ـــن دارد و  ـــرای م ـــی ب ـــب اعمال ـــت: »امش ـــتاد و گف ـــد ایس ـــد ش بلن

ـــما!« ـــرای ش ـــم ب ـــی ه اعمال

ـــوم  ـــد؟« مرح ـــی می کن ـــر فرق ـــرد: »مگ ـــؤال ک ـــب س ـــا تعج او ب
پـــدرم فرمـــود: »بلـــه، فـــرق می کنـــد! اعمالـــی کـــه بـــرای مـــن 

ـــارت امـــام حســـین اســـت، نمازهایـــی اســـت،  ـــه و زی هســـت ادعی
ـــی  ـــا آن اعمال ـــت؛ ام ـــن اس ـــا گرفت ـــودن و احی ـــدار ب ـــت، بی اذکاری اس

کـــه بـــرای شماســـت ایـــن اســـت کـــه اآلن مقـــداری برنـــج و روغـــن خـــوب 
ـــانی  ـــتند، کس ـــاج هس ـــًا محت ـــه واقع ـــانی ک ـــزل کس ـــری در من ـــری و بب بخ

ـــه  ـــد، ب ـــده و نخورده ان ـــج ندی ـــذرد و برن ـــال می گ ـــه س ک
ـــاد  ـــان را ش ـــی و دلش ـــا بده ـــه آن ه ـــین ب ـــام حس ـــاد ام ی
ـــین  ـــام حس ـــب ام ـــت و ش ـــه اس ـــب عرف ـــون ش ـــی، چ کن
ـــا  ـــر ت ـــت بگی ـــرو و تخ ـــه ات ب ـــه خان ـــم ب ـــد ه ـــت، بع اس
ـــماها  ـــرای ش ـــم و ب ـــدار باش ـــد بی ـــن بای ـــواب! م ـــح بخ صب

ـــم!« ـــا کن ـــودم دع ـــرای خ ـــم، ب ـــا کن دع

حکایت           خوبان
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بـا هیجـان می گویـد: »دختـره  رو دیـدی؟« بعد شـروع می کنـد به توصیفـش! پناه بـر خدا! 
چـه مـرد باشـی چـه زن، چه محرم باشـی چـه نامحرم، حـق نـداری زن نامحرم را بـرای مرد 
نامحـرم توصیـف کنـی و او را بـه گناه بینـدازی! مگر نشـنیده ای که پیامبر اعظـم فرمودند:

نَْيا إِالَّ َمْغُضوباً َعلَْيِه  َو َمْن َوَصَف اْمَرأًَة لِرَُجٍل َفاْفَتَتَ ِبَها الرَُّجُل  َو أََصاَب ِمْنَها َفاِحَشًة لَْم يَْخُرْج ِمَن الدُّ

کسـی کـه زنـی را بـرای مـردی توصیف کنـد و آن مـرد را دچار وسوسـه و فتنه ای کنـد که به 
خاطـرش دچار فاحشـه شـود، از دنیـا بیرون نمـی رود مگر اینکه مورد خشـم 

و غضـب خداونـد قرار گرفته اسـت.

روایـت ادامـه می دهـد کـه خـدا بر هـر کس غضـب کند، آسـمان ها 
و زمین هـای هفت گانـه بـر او غضـب می کند و درسـت همـان گناهی 

کـه فـرد انجـام داده، بر اویـی که مقدمه اش را سـاخته هم هسـت؛ 
چـه بـا گفتن باشـد، چـه با فیلـم یا عکـس. هرچنـد؛ اگر ایـن افراد 
توبـه کننـد، خـدا هـم می پذیـرد، ولـی چـرا عاقل کنـد کاری کـه باز 

پشیمانی؟ آرد 

در محضر اهل یبت

منبع: کتاب عالم ربانی
 راوی: فرزند ایشان
آیت اهلل شیخ علی اکبر برهان


