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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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دراینشمارهمیخوانید:

ادعایحقوقبشر

بازاریها!مواظبباشید!

علتشکستامامحسن

پیشنهادویژهایازسردارحسنتهرانیمقدم

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

بنـده بـرای انجـام یک کار بـزرگ و سـختی انتخاب شـده بودم. حسـن من را 
دیـد و گفـت می خواهـی در ایـن کار موفـق باشـی؟ گفتم بله.

گفـت بروبچه هـای گروهـت رو جمع کن، دسـتا تون رو 
به هـم بدیـد و هم قسـم بشـید و بگیـد: خدایـا! مـا بـرای 
رضـای تـو ایـن کار را می کنیـم و هرچـه ثـواب هم 
دارد، خودمـان نمی خواهیـم، تمـام ثواب آن برسـد به 

حضـرت زهرا .
همین طـور هـم شـد. بچه هـا خالصانه عمـل کردند و 
ایـن کار در کوتاه تریـن زمـان ممکـن که کسـی 

هم فکـرش را نمی کـرد، انجام شـد.

در چنیـن روزی قطع نامـه مهمـي در سـازمان ملـل متحـد در مـورد به رسـمیت 
شـناختن فلسـطین تصویـب شـد. بر این اسـاس مردم فلسـطین به عنـوان یک ملت 
حقـوق، اراضـي و امـوال خود را به دسـت آوردند و سـازمان آزادي بخش توانسـت 
بـا حقوق مسـاوي در هـر کنفرانس صلح خاورمیانه شـرکت کند. البتـه این قطع نامه 
بخش های کوچکی از فلسـطین اشـغالی را شـامل می شـد و قبول آن به معنای قبول 
ایـن خـط مـرزی بـود. بدین خاطـر بعضـی از گروه هـای فلسـطینی بـا آن مخالفـت 
کردنـد. هم چنیـن در این قطع نامه، صهیونیسـم، یک نوع تبعیض نژادي قلمداد شـد.
در مقابـل نماینـده اسـرائیل، قطع نامـه سـازمان ملل را پـاره پاره کـرد)!( و 
نماینـده آمریـکا اخطـار کرد که کنگـره آمریکا از سـازمان ملل انتقـام خواهد گرفت 
و مجلس سـناي آمریکا خواسـتار تجدیدنظر در روابط آمریکا و سـازمان ملل شـد! 

دارد  ایـن  از  نشـان  واکنـش  ایـن 
ادعـای  فقـط  جهانـی  اسـتکبار  کـه 

حقـوق بشـر را دارد و اگـر سـازمان ملل 
بعضاً برخالف خواسته  او تصمیمی بگیرد، 

بـا واکنـش آمریـکا مواجـه می شـود.
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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. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

ادعای حقوق بشر

رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش حکم قرض دادن

به رسميت شناخته شدن ملت فلسطين در سازمان ملل متحد )1۹ آبان 1354ش(

احکام

دوستش به مبلغی نیازمند است و برای قرض گرفتن به سراغ او آمده. 
حاال نشسته به چرتکه انداختن که آیا قرض بدهد یا ندهد؟ 

آن قدر قرض دادن ثواب دارد که هیچ جای شک 
کردن نیست. چشم ها را ببند و بده!

m a s j e d n a m a . i r

هفته 34   
1 3 9 5 سال 

هفته  34
1 3 9 5 سال 

دوم  جهانی  جنگ  در  چون  حاال 
پیروز شده اند، مردم دنیا باید تا آخر دنیا 
بهشان غرامت بدهند! از حق مسخره وتو 
گرفته تا تحریم و تهدید هر جنبنده ای که 
بزند. اصال هیچ فکر کرده  اید  ساز مخالف 
که چرا زبان بین المللی دنیا آمریکایی است 

و پول بین المللی دنیا دالر؟
ایـن آخـری کـه رســما بزرگــتریـن 
کالهبرداری تاریخ بشریت است. آمریکا با 
خیال راحت آن سوی دنیا دالر بدون پشتوانه 
چاپ می کند. تورم حاصل از این کار اما از 
جیب کشورهایی می رود که از دالر استفاده 
می کنند. به این ترتیب کشورهای دنیا هر روز 
فقیرتر می شوند و کشور آمریکا ثروتمندتر. 
حاال اگر کشورهای دنیا دالر را از تبادالتشان 
حذف کنند، خودشان که نجات پیدا می کنند، 
یک طرف، تمام این تورم به سمت آمریکا 

می رود و اقتصادش را فلج می کند.
این وسط مردم دنیا هر چقدر کمتر 
از دالر استفاده کنند، به این فرایند کمک 
می کنند. پس اگر اربعین عازم کربال هستید 

به هیچ عنوان سمت دالر نروید.

آقایی دالر بایداز کابینه تا انتخابات 
 شکسته شود

در مسری هبشت

بین  مؤمن زرنگ است. گاهی که 
آن  می یابیم،  خالی  وقتی  نمازها  دو 
نافله.  با خواندن  بشماریم  غنیمت  را 
به  صبح  نماز  مثل  نافله  نمازهای 
می شوند  خوانده  رکعتی  دو  صورت 
همراه با تشهد و سالم و می توان آن را 
هم نشسته و هم ایستاده خواند. ولی 
نافله  رکعت  دو  نمازگزار  است  بهتر 

نشسته را یک رکعت حساب کند. 

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. 

محمد حسین
سالم علیکم واقعا از صمیم قلب سپاسگذار شما هستم 
و خوراک  تبلیغات  از جهت  عالی  سایت تون خیلی 

فرهنگی کمک میکنه اجرتون با ارباب.

چشم بسته قرض بده

یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

بیایید بدون گرایش های حزبی و سیاسی، به دولت و رئیسش به 
عنوان خادمان مردم نگاه کنیم. مثال ببینیم در این سه سال و اندی چند 
درصد اخبار دولت به مسائل داخلی و حل مشکالت مردم پرداخته و 
چند درصد به جریان های خارجی و مذاکرات با غرب اختصاص یافته 

است؟
از وضعیت  آن  مهم  اقشار  و  مردم  علی القاعده عموم  نگاه  این  با 
داخلی کشور رضایت زیادی نخواهند داشت و طبیعتا در این بین معلم ها، 
هنرمندان و ورزشکاران که محبوب مردم هستند، تاثیرگذارتر خواهند بود.
اینک می بینیم سه وزیر دولت- که مخاطبشان معلم ها، هنرمندان و 
ورزشکاران هستند- در یک زمان مشخص و با دالیل به ظاهر متفاوت 

استعفا می دهند و شاید به این زودی ها هم جایگزین شان پیدا نشود. 
آیا نباید چنین نتیجه گرفت که در این دوران نزدیک به انتخابات 
قرار است مردم در خماری بمانند و نتوانند هیچ مطالبه ای از دولت 

داشته باشند؟ 

پیشنهاد ویژه ای از سردار حسن تهرانی مقدم

براساس تبیان
جواهر الکالم ، ج 7 ص 52

تحریر الوسیله، ج 1، ص 124

مؤمِن زرنگ



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
بازاری ها ! مواظب باشید!

خودی های اهل بیت )17(

نـان حـالل آن قـدر مهـم اسـت کـه 90 
درصـد ایمـان را تشـکیل می دهـد.  برای 
برایـش  اهل بیـت  کـه  اسـت  همیـن 
حسـاب ویـژه ای بـاز کرده انـد. آن قـدر کـه 
اگـر کسـی ذره ای ناپاکـی در مالـش ایجـاد 
کنـد، از دایـره  اهل بیتی هـا خـارج می شـود. 
امیرالمومنیـن بـه بـازار گوشـت فروش ها 

می فــرمود: و  می رفـت 
اِمنَي َمْن نََفَخ ِمْنكُْم يَا َمْعرَشَ اللَّحَّ

 ِف اللَّْحِم َفلَْيَس  ِمنَّا
ای جماعـت گوشـت فروش، هر کس از 
شـما در گوشـت خود بدمد، از ما نیسـت.

بـه  روایـت  کــه  اســت  معلــوم 
گوشـت فروش ها محـدود نمی شـود. همه 
مـا می توانیم جـای خودمان را پیـدا کنیم. 
ای جماعـت میوه فـروش، هـر کـه میـوه اش 
گوشـی فروش،  جماعـت  ای  بزنـد؛  آب  را 
هـر کـه گوشـی های تعمیـری را جـای نـو 
بفروشـد، و خالصـه ای جماعت بـازاری هر 
کـه در کارش کم فروشـی کنـد، از ما نیسـت!

راستی به نظر شما روایت درباره 
جماعت دانشگاهی و حوزوی چه 

می گوید؟

علت شکست امام حسن نبودن
                       چه خالء بزرگی! تحلیل سیاسی در مردم

ــه  ــان کاری ک ــد. هم ــی مهم ان ــا خیل ــی کار ه ــا کار! برخ ــم ت کار داری
اهل بیت؟عهــم؟ بــدان مأمــور شــدند. ایــن همان چیــزی کــه صاحــب فقــه 
جعفــری در مــوردش فرمــود: »َرِحــَم الّل َعبـْـدا اَْحیــا أْمَرنــا«1 خــدا رحمــت 
کنــد بنــده ای کــه امــر مــا، کار مــا را احیــا کنــد. مگــر امــر اهل بیــت  
ــه مقصدشــان؟!  ــردم ب ــت و ارشــاد و رســاندن م ــر از هدای ــود؟ غی چــه ب
ــردم  ــاری م ــر از ی ــای زندگی شــان؟! غی ــردم در چالش ه ــاری م ــر از ی غی

در پیدا کــردن جــواب ســؤاالت و گم شده های شــان؟!
یــک  بایــد  خالصــه 
ــم  ــان عال ــی از خوب جمع
وقــف  را  زندگی شــان 
فقاهــت و ارشــاد و پاســخ 
دادن بــه ســؤاالت مــردم 
کننــد و اگــر نکننــد چــه 
ــود  ــی می ش ــالء بزرگ خ

ــن!  در دی

خـدا را شـکر می کنیـم کـه ملت ما بیـدار اسـت. خدا را شـکر می کنیم 
کـه جوانان مـا بیدارند...

 بنـده در قضایـای تاریـخ اسـالم ایـن مطلـب را مکـرراً گفتـه ام کـه 
چیـزی کـه امـام حسـن مجتبـی را شکسـت داد، نبـودن تحلیـل 
سیاسـی در مردم بود. مردم، تحلیل سیاسـی نداشـتند. چیـزی که فتنه  
خـوارج را به وجـود آورد و امیرالمؤمنین را آن طور زیر فشـار قرار داد 
و قدرتمندتریـن آدم تاریـخ را آن گونـه مظلوم کرد، نبودن تحلیل سیاسـی 
در مـردم بـود واال همـه  مـردم کـه بی دیـن نبودنـد. تحلیـل سیاسـی 

می انداخـت؛  دشـمن  شـایعه  یـک  نداشـتند. 
فـوراً ایـن شـایعه همه جـا پخـش 

را  آن  و همـه  می شـد 
قبـول می کردنـد!

  سیلی در مقابل سیلی!
رضاشــاه دســتور کشــف حجــاب را داده بــود و مأمــوران ایــن دســتور 
را بــا شــدت اجــرا می کردنــد. مــن در یکــی از خیابانهــا دیــدم زنــی بــا 
چــادر مــی رود. تــا چشــم یکــی از افســران بــه آن زن افتــاد، بــا شــدت 
یــک ســیلی بــه او زد و چــادر را از ســرش کشــید بــه طــوری کــه مــن 

وحشــت زده شــدم.

ناگهــان دیــدم یــک کالســکه همان جــا 
ــم  ــید ابوالقاس ــوم س ــتاد و مرح ایس
ــاده شــد و از پشــت  کاشــانی از آن پی

ســر یــک ســیلی محکم بــه آن افســر 
زده و او را بــه لــرزش درآورد 
و بــاز ســوار کالســکه شــده و 
ــی  ــد کس ــر مانن ــت. آن افس رف
کــه اســتخوانی در گلویــش گیر 
کنــد، دیگــر نتوانســت کلمه ای 

ــد.  حــرف بزن

در قاب صتویر

امام  خامنه ای، 1386/08/09

ارسال تصاویر شما:
sangaremahalle@chmail.ir

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

 masjednama.ir تارنمــای 
ــا موضوعــات شــهادت  پوســترهایی ب
ــام  ــهادت ام ، ش ــه ــرت رقی حض
حســن مجتبــی ، اعــدام دکتــر 
امــور  وزیــر  فاطمــی«  »حســین 
مصــدق  دکتــر  دولــت  خارجــه 
توســط شــاه ، شــهادت پــدر موشــکی 
ایــران، ســردار حســن تهرانــی مقدم، 
انقــالب  پاســداران  از  جمعــی  و 
در حادثــه عــروج شــهدای جهــاد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق خودکفای

کاریکاتور این هفته:
نابودی داعش با شعار لبیک یا حسین زائران اربعین

گاهـی باید دانسـته ها را هزاربـاره تکرار 
کـرد تـا شـاید برخـی بـه خودشـان بیایند. 
چـون در جهانـی زندگـی می کنیـم کـه 
همـه چیـز محترم اسـت جـز آبـرو، آن 
هـم اگر بـرای مؤمن باشـد. مـا بازیگران 
می شناسـیم  را  بسـیاری  ورزشـکاران  و 
را  شخصی شـان  زندگـی  خودشـان  کـه 
منتشـر می کننـد و بعـد کـه کثیفی هایـش 
آشـکار می شـود، دم از حریـم خصوصـی 
و آبـروداری می زننـد. طـرف داران هـم که 

کاسـه داغ تـر از آش انـد.
و  می رسـد  مؤمنـان  بـه  وقتـی  امـا 
سـوی  از  هـم  آن   ناجـور-  اتهام هـای 
دشـمنان- زده می شـود، ایـن جماعـت 
هوچی گـر فریـاد واعدالتا سـر می دهند. 
انـگار ایـن آیه قـرآن بـرای امثال مـا همین 

امـروز نـازل شـده اسـت:

لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمناُت 

ِبأَنُْفِسِهْم َخْياً َو قالُوا هذا إِفٌْک ُمبنٌي 

چـرا هنگامی که آن ]بهتان[ را شـنیدید، 
مـردان و زنان مؤمـن گمان نیک 
نبردند  بـه خـود 
و نگفتنـد: »ایـن 
بهتانـی آشـکار 

؟  است«

در محضر اهل یبت؟مهع؟
همه چیز احترام دارد جز آبرو!

سوره مبارکه نور
آیه 12

1. میزان الحکمة، ج 8، ح 13797. 
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