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یادیاران

هـر کاری از دسـتش برمی آمـد، برای دوسـتان و آشـنایان انجام مـی داد. یک روز قرار بود مسـابقه 
بدهیـم و یـک نفر از بازیکنان کفش مناسـب نداشـت. ناصر کفش ورزشـی خـود را در آورد و به او 
داد. کفـش بـرای پـا او بـزرگ بود. خود ناصر سـریع رفت، کفی کفـش گرفت و آورد. تـا آمد، رفتم 

جلـو و گفتـم: »ناصـر خـودت می خواهی چکار کنی؟! مگر قرار نیسـت بـازی کنی؟«

نگاهـی بـه ایـن طـرف و آن طـرف کـرد و گفـت: »خـدا کریم اسـت، یـک کارش 
می کنـم.« بعـد رفـت و کفش همان فـرد را که پـاره و کهنه بود، برداشـت. اگرچه 

کفـش برایـش تنـگ بـود، امـا بـه زور آن را پـا کـرد و داخـل زمیـن شـد. خدا 
می دانـد کـه خیلـی عذاب کشـید.

بعد از بازی، دیدم که چند جای پایش زخمی شده است. 
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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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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. 

منطـق ملـت مـا، منطق مؤمنیـن، منطق قرآن اسـت: ِإنـا هلل َو ِإّنا ِإَلْیـِه راِجُعوَن. بـا این منطق، 
هیـچ قدرتـی نمی توانـد مقابلـه کنـد. ملتـی کـه همه چیـز خـود را از خـدا می دانـد و رفتن از 
اینجـا را بـه سـوی محبوب خود، مطلـوب خود می دانـد، با این ملـت نمی تواننـد مقابله کنند. 
این ها یک اشـتباه دارند و آن اینکه شـناخت از اسـام و شـناخت از ایمان و شـناخت از ملت 
اسـامی مـا ندارنـد. آن هـا گمـان می کنند کـه با ترور شـخصیت ها، تـرور اشـخاص، می توانند 
بـا ایـن ملـت مقابلـه کننـد؛ و ندیدنـد و کـور بودند کـه ببیننـد که در هـر موقعی که ما شـهید 

دادیـم ملت ما منسـجم تر شـد.

ملتـی کـه بـرای اسـام قیـام کرده اسـت را با تـرور نمی شـود عقب رانـد. آن ها گمـان می کنند 
ملـت  و  مؤمنیـن  افـکار  کـه 
مـا همچـون افـکار غربزده هـا 
اسـت کـه جـز بـه دنیـا فکـر 
نمی کننـد و جـز متـاع دنیـا را 

. نمی بیننـد

بخشـی از پیام امـام خمینی 
دفتـر  انفجـار  مناسـبت  بـه 
ریاسـت جمهوری و شـهادت 

مظلومانـه شـهیدان رجایـی و 
هنر با
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

منطـق اسـالم
کالم امام

باغ طوطی
یار رهمبان

می تواند  این قدر  علی  که طوطی  »نمی دانستم  گفت:  زیاد  ابن 
بلبل زبانی کند. اما من باغ او را ویران می کنم.«

میثم گفت: »طوطی هنگامی زنده است که باغی باشد. اگر باغی 
نباشد همان بهتر که طوطی ای هم نباشد.«

باغ طوطی داستان زندگی میثم تمار یار ایرانی امیرالمؤمنین  
تاریخ تشیع  کنار دکترای  در  نویسنده  است. تحصیات حوزوی 
ایشان، خیال شما را از موثق بودن اتفاقات داستان راحت می کند.



در محضر قرآن

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

ایـن دنیـا ظرفیـت خیلـی چیزهـا را نـدارد؛ یکـی اش لذت هـای بهشـتی اسـت. گاهـی در خـواب 
چیزهایـی می بینیـم کـه بیشـتر از ترس هـا و لذت های دنیایی می ترسـیم یـا لذت می بریـم. اما آن 
هـم خـواب اسـت و واقعی نیسـت. اصًا لـذت حداکثری واقعی چیسـت؟ نمی دانیـم! نمی فهمیم! 

چـرا؟ چـون در دنیاییم.

کـی می توانیـم ایـن لـذت را درک کنیـم؟ وقتـی کـه بـه جهـان صـدق و راسـتی برویـم. جهانی که 
ایـن دنیـا در مقابلـش ذره کوچـک و تصویـری ناواضـح اسـت. اما چه کسـانی این لـذت صدق را 

می برنـد؟ کسـانی کـه در ایـن دنیـا هـم اهل راسـتی و راسـتگویی و تصدیـق آن جهان باشـند:

إِنَّ الُْمتَّقنَي يف  َجنَّاٍت َو نََهٍر،

يف  َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍک ُمْقَتِدٍر 

به یقین، تقواپیشگان در بوستان هایی بهشتی و در 
کنار جویبارهایی بزرگ خواهند بود. در جایگاهی که 
همه نعمت های آن حقیقی است؛ در حضور خدا که 

فرمانروایی مقتدر است.

برای چنین روزی باید دنیایمان را آباد کنیم...

خواب نه، واقعیت
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مصوبات مجلس را 
اجرا نکرده است!
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قبـوله

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: شـــهادت مبـــارز انقالبـــی »ســـید علـــی اندرزگـــو«، اشـــغال ایـــران توســـط متفقیـــن در جریـــان جنـــگ جهانـــی دوم و اخـــراج رضاخـــان 
ـــوع و  ـــال رک ـــن در ح ـــی امیرالمؤمنی ـــان، انگشتربخش ـــرف فرق ـــروه منح ـــط گ ـــدش، توس ـــی« و فرزن ـــدی عراق ـــاج مه ـــد »ح ـــارز متعه ـــرور مب ـــور، ت از کش
ـــازی، روزه  ـــالم - روز داروس ـــان اس ـــدار جه ـــمند نام ـــکل و دانش ـــف ال ـــای رازی« کاش ـــن زکری ـــد ب ـــد »محم ـــت و تول ـــت، روز بزرگداش ـــه والی ـــزول آی ن
ـــام حســـین و روز  ـــام حســـن و ام ، حضـــرت زهـــرا و ام ـــی ـــام عل ـــزول ســـوره دهـــر در شـــأن ام ـــدان؛ ن ـــه نیازمن ـــت و بخشـــش ســـه افطـــاری ب اهل بی
ـــراح و  ـــی« ط ـــی العل ـــت »ناج ـــیعیان، درگذش ـــد ش ـــزرگ تقلی ـــع ب ـــی و مرج ـــم رجال ـــی« عال ـــی نجف ـــهاب الدین مرعش ـــید ش ـــت اهلل »س ـــت آی ـــواده، رحل خان

کاریکاتوریســـت معروف فلسطینی  قرارگــــرفته اســــت. 

پیرمرد شیک و کراوات زده ای می گفت: »برای شفای فرزندم به مشهد رفتیم. وارد صحن که شدیم، 
خانمم با بچه رفت داخل و من بیرون ماندم.«

یک مای پیر توجه من را به خودش جلب کرد. روی زمین نشسته بود و سفره 
کوچکی که مقداری انجیر و نبات خردشده در آن بود، جلوی او پهن بود. هرکس 

مشکلش را به آن آخوند پیر می گفت و او چند عدد انجیر یا مقداری نبات 
درون دست طرف می گذاشت و بنده خدا خوشحال و خندان تشکر می کرد 

و می رفت.

به خودم گفتم عجب مردم احمق و ساده ای داریم. شیخ با دست اشاره کرد؛ 
یعنی بروم جلو. به من گفت: »حاضری باهم شرطی بگذاریم؟« گفتم: »چه 

شرطی؟« شیخ گفت: »قول بده در ازای سامتی و شفای پسرت، یک سال تمام 
نمازهای یومیه را سر وقت بخوانی!« خیلی تعجب کردم. از کجا 
می دانست؟ گفتم: »قبوله!« همین که گفتم قبوله، دیدم سروصدای 
مردم بلند شد. پسرم شفا پیدا کرده بود و من هم از آن وقت طبق 

قول و قرارم نمازم را سر وقت می خوانم.

حکایت           خوبان
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انـگار بعضی هـا دوسـت دارنـد زن را از خانـه اش بیـرون کنند. به بهانه شـادی و عـزا و کار و هزار 
چیـز دیگـر زنـان را از خانـه خـارج  می کننـد، طـوری کـه زن امـروز از خانه ماندن تعجـب می کند 
و می خواهـد هـر طـور شـده برنامه ای بیـرون از خانه بـرای خـودش طراحی کند. هـر چقدر هم 

بگویـی زن جـز ضـرورت نبایـد از خانه خارج شـود، برای شـان باورپذیر نیسـت که نیسـت!

مگر این طور نبود که حضرت زینب در تشـیع جنازه امام مجتبی؟سـها؟ حاضر نشـد؟ یادمان 
باشـد این بیعت زنان با پیامبر اعظم اسـت: 

أََخَذ رَُسوُل اللَِّه صلی الله علیه وآله َعَل النَِّساِء أَْن َل يَُنْحَن َو َل يَْخِمْشَن َو َل يَْقُعْدَن َمَع الرَِّجاِل يِف الَْخَلء 

امام صادق پیامبر از زنان بیعت گرفت که نوحه )و عزاداری( نکنند و 
صورت خود را )در عزا( خراش ندهند و با مردان در خلوت ننشینند.

تازه تشخیص ضرورت ها می شود مسئله اصلی. نکند جای ضروری و 
غیرضروری را اشتباه بگیریم!

در محضر اهل یبت
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