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سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

این همه تذکر؛ چه فایده؟

سفره شراب

اعدام شیخ فضل اهلل نوری، گناهی عمومی بود

نون خشک یا کباب!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

عصـر بـود کـه از شناسـایی آمـد. انـگار بـا خاک حمـام کـرده بـود. از غذا پرسـید. 
نداشـتیم. یکـی از بچه هـا تنـدی رفـت، از نزدیکـی 

شـهر چنـد سـیخ کوبیـده گرفت.

کباب هـا را کـه دیـد، داد زد: »ایـن چیه؟« زد 
زیـر بشـقاب و گفـت: »هرچی بسـیجی ها 
خـوردن، از همـون بیـار. نیسـت، نـون 

بیار.« خشـک 

عـزل از )جانشـینی( فرماندهـی کل قوا، خلع از ریاسـت جمهـوری و نهایتاً نه بزرگ 
مـردم بـه او بـا شـرکت پرشـور در انتخاب شـهید رجایی، مقدمـات فرار ایـن منافق 
را کـه توانسـته بـود بـه عالی تریـن مقـام اجرایـی کشـور برسـد، فراهـم کـرد. او  و  
رجـوی )سـرکرده منافقیـن( بـا اسـتفاده از عوامل نفوذی خـود در برخـی ارگان ها و 
به خصـوص بعضـی پرسـنل نیـروی هوایـی آن زمـان، به فرانسـه گریختند. فرانسـه 
بنی صـدر و رجـوی را تحویـل ایـران نـداد و آن هـا بـرای مبارزه بـا جمهوری 
اسـامی، شـورای مقاومـت تشـکیل دادند؛ شـورایی که بعدهـا در جنگ صدام 

علیـه ایـران خیانت های بی شـماری 
نسـبت به ملت ایـران مرتکب شـد؛ 
امـا ایـن پایـان جنایت هـای منافقین به 
ایـران نبـود و آن هـا در حـال حاضر با 
کمـک شـیطان بـزرگ بـه فعالیت های 
نظـام،    و  مـردم  علیـه  خـود  مخـرب 

ادامـه می دهنـد.
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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 

فراربنیصدر

توضیح المسائل امام، مسئله 2634

فرار »سید ابوالحسن بنی صدر« رئیس جمهور مخلوع ایران و »مسعود رجوی« سردسته منافقان به فرانسه )1360 ش(

منبع:خبرگزاری تابناک
شهید غالمحسین افشردی معروف به حسن باقری

احکام
وسط شام عروسی می فهمد که سر سفره جهت رعایت 

حال مدعوین، شراب سرو می کنند! 

حتی حق ندارد لحظه ای سر این سفره بنشیند، چه 
mبرسد به آن که چیزی از آن بخورد. a s j e d n a m a . i r

هفته 19   
1 3 9 7 سال 

هفته   19
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

إِلَِهی َقلِْبی َمْحُجوٌب َو نَْفِسی 
َمْعُیوٌب َو َعْقلِی َمْغلُوٌب 

َو َهَوائِی َغالٌِب

خدای من، دلم در پرده های ظلمت 
پوشیده شده و جانم دچار کاستی 
گشته و عقلم مغلوب هوای نفسم 
شده و هوای نفسم بر من چیره آمده

َو طَاَعِتی َقلِیٌل َو َمْعِصَیِتی كَِثیٌر َو 
نُوِب َفكَْیَف ِحیلَِتی  لَِسانِی ُمِقرٌّ ِبالذُّ

یَا َستَّاَر الُْعُیوِب...

طاعتم اندك و نافرمانیم بسیار و زبانم 
اقرار کننده به گناهان است، چاره من 

چیست ای پرده پوش عیب ها...
قسمتی از دعای صباح، مفاتیح الجنان

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. 

سفرهشراب

 دیپلماسی خسته
اصـًا در تجـارت، چیـزی مهم تـر از 
رابطـه با شـرکای تجاری نیسـت. ایـن را هر 
تاجـری می دانـد. بنابرایـن مهم تریـن رکـن 
تجاری هر کشـوری، دسـتگاه دیپلماسـی 
آن اسـت کـه روابط آن کشـور را با سـایر 
کشـورها و شـرکای تجاری تنظیم می کند.

معلوم اسـت کـه وزارت امـور خارجه 
بـه عنـوان رکـن رکیـن دیپلماسـی کشـور، 
بـه  و  تجـاری  روابـط  در  به سـزایی  تأثیـر 
طـور خـاص »تقویـت برون گرایـی« کشـور 
دارد. هـر جـا اقتصـاد کشـور پویـا و فعـال 
می شـود، حتمـاً و یقینـاً گام های مؤثـری در 
این وزارتخانه برداشـته شـده اسـت و هر جا 
اقتصـاد قفـل می شـود، یعنی ایـن وزارتخانه 
در بـاز کردن شـاهراه های اقتصادی درسـت 

عمـل نکرده اسـت. 

بدیهـی،  و  مهـم  جایـگاه  ایـن  امـا 
ظاهراً توسـط مسـئوالن درک نشـده اسـت! 
بـه طـوری کـه در سـتاد فرماندهـی اقتصـاد 
مقاومتـی، پروژه خاصی بـرای این وزارتخانه 
نداریـم؛ یعنـی مـا در سـطح برنامه ریـزی 
هـم جایـگاه درسـتی بـرای وزارت امور 
خارجـه قائل نشـده ایم، چه برسـد به 

عملیات! و  اجـرا 
بایـد فکـری بـه حـال 
ایـن وزارتخانه 

کرد.  خسـته 

اقتصاد مقاومیت

با اطمینان باید گفت که اگر شفاف سازی در جامعه جا افتاده بود، 
وضعیت اختاس ها و رانت خواری ها و چاپیدن بیت المال این قدر اسف ناك 
نمی شد. چه اشکالی داشت فیش حقوقی مسئوالن که به نمایندگی از مردم به 
مسئولیت رسیده اند و از مال مردم ارتزاق می کنند، هر ماه منتشر می شد و آن 
کارگری که 1.۵ میلیون تومان حقوق می گیرد، می فهمید نماینده اش حق دارد مثاًل 

ده برابر او حقوق بگیرد یا بیست برابر!

با همه این احوال، شفاف سازی با شلوغ بازی فرق دارد و هر افشاگرِی 
باسند و بی سندی را نباید شفاف سازی دانست. نمونه  اخیرش بازی با آبروی 
شخصیت های رسانه ای بود که قبل از مشخص شدن راست ها و دروغ ها در 

رسانه ها منتشر شد و تأثیری که نباید می گذاشت، گذاشت.

به هر حال، از قدیم گفته اند: »شهر که شلوغ بشه قورباغه هفت تیرکش 
می شه« و این خالصه اوضاع نابسامان فرهنگی و اقتصادی ماست که از طرفی 

پول ها ناجوان مردانه جابه جا می شود و از طرف دیگر هر کس 
و ناکسی به خود حق فریادکشی 

و دادخواهی می دهد.

آخـرش می فهمیم 
که بایـد از خـودمان 
شـروع کنیم؛ نه اینکه 
به جای شفاف سازی 
شکاف  ها را بیفزاییم...

چارهایجزتوندارمنونخشکیاکباب!

وزارتامورخارجهو
اقتصادمقاومتی)1(
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

شفافسازییاشکافسازی؟



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

کسی از علی پرسید: آیا جود بهتر است یا عدالت؟ فرمود: عدل بهتر 
است از جود، به دلیل اینکه عدل هر چیزی را در جای خود قرار می دهد 
و هر حقی را به ذی حق واقعی خود می رساند، اما جود و بخشْش امور را و 
جریان ها را از محل خودشان و مدارشان خارج می کند... دیگر اینکه عدالت 
سائس و اداره کننده عموم است، چیزی است که پایه و مبنای زندگی عمومی 
که  است  استثنایی  حالت  یک  بخشش  و  جود  اما  است،  مقررات  اساس  و 
در موقع خاص کسی به کسی جود می کند و ایثار می کند... جود و ایثار را 
نمی توان مبنای اصلی زندگی عمومی قرار داد و بر اساس آن ها مقررات و 

قانون وضع و آن را اجرا کرد.

جود و ایثار وقتی جود و ایثار است که هیچ قانون و مقررات حتمی و 
الزم االجرا نداشته باشد و آدمی صرفاً به خاطر 

کرم و بزرگواری و گذشت و نوع دوستی و 
بلکه حیات دوستی جود کند.

گاهـی یـک ملـت یـا جماعـت مؤثـری از یـک ملـت مبتـا بـه 
گناهـی می شـوند... ملتـی که در شـهر تهـران ایسـتادند و تماشـا کردند 
کـه مجتهـد بزرگی مثل »شـیخ فضل اهلل نـوری« را باالی دار بِکشـند و دم 
نزدنـد؛ دیدنـد کـه او را بـا این کـه جـزء بانیـان و بنیان گـذاران و رهبران 

مشـروطه بـود، بـه جـرم این کـه بـا جریـان انگلیسـی و 
ضـد  نکـرد،  همراهـی  مشـروطیت  غرب گـرای 

مشـروطه قلمـداد کردنـد - که هنوز هـم یک عده 
قلم زن هـا و گوینده هـا و نویسـنده های مـا همین 
حـرف دروغ بی مبنـای بی منطـق را نشـخوار و 
تکـرار می کننـد - پنجـاه سـال بعـد چوبـش 
را خوردنـد. در همیـن شـهر تهـران مجلـس 

و  شـد  تشـکیل  مؤسسـانی 
در آنجـا انتقـال سـلطنت و 
را  رضاشـاه  بـه  حکومـت 
تصویـب کردنـد... این یک 
گنـاه ملـی و عمومـی بود.

در قاب صتویر

اعدام شیخ فضل اهلل نوری، گناهی عمومی بود

 )امام خامنه ای، 1389/06/16(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــی  ـــرارگاه تاکتیک ـــده ق ـــژاد«، فرمان ـــر طباطبایی ن ـــید باق ـــهادت »س ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
نصـــر، درگذشـــت خطیـــب وارســـته و مجاهـــد حجت االســـام »شـــیخ محمدتقـــی بهلـــول گنابـــادی«، 
ـــس  ـــهد در مجل ـــردم مش ـــده م ـــاب« نماین ـــا کامی ـــید رض ـــلمین »س ـــهادت حجت االسام والمس ش
ـــه  ـــروف ب ـــارف شـــهید »شـــیخ شـــهاب الدین ســـهروردی« مع ـــان، روز بزرگداشـــت ع توســـط منافق
ـــس  ـــکینی« رئی ـــی مش ـــرزا عل ـــت اهلل »می ـــا آی ـــد و پارس ـــه مجاه ـــت فقی ـــراق«، درگذش ـــیخ اش »ش
ـــهادت  ـــه و ش ـــن مک ـــه خونی ـــه جمع ـــوع حادث ـــم، وق ـــه ق ـــری و امام جمع ـــرگان رهب ـــس خب مجل
ـــت  ـــعودی ها، رحل ـــت س ـــه دس ـــزرگ ب ـــیطان ب ـــت از ش ـــان برائ ـــدا در جری ـــه خ ـــران خان زائ

ــید  ــت اهلل »سـ ــد آیـ ــم مجاهـ عالـ
ــتانی«،   ــینی شهرسـ ــا حسـ عبدالرضـ

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

آن هـا کـه بـه جـای ارتبـاط بـا همسـر 
بخواننـد: کننـد،  عبـادت  می خواهنـد 

زن عطـر فروشـی نـزد پیامبـر اعظـم  آمد 
و از همسـر خود شـکایت  کرد که »شـوهرم 
از مـن روی گردان اسـت.« پیامبـر فرمود: »به 
او بیشـتر رسـیدگی کن.« عرض کـرد: »برای 
او از هیـچ چیـز خوش بویی دریـغ نمی کنم.« 
می دانسـت  او  »اگـر  فرمـود:  خـدا  رسـول 
برایش چه پاداشـی در روی آوردن به سـوی 
تـو اسـت ]قطعـاً به تـو روی مـی آورد[.« زن 
پرسـید: »مگـر بـرای او چه فایـده ای دارد که 

بـه مـن توجه کنـد؟« پیامبـر فرمود:

اِهِر  أََما إِنَُّه إَِذا أَْقَبَل اكَْتَنَفُه َملَكَاِن َو كَاَن كَالشَّ
َسْیَفُه ِفی َسِبیِل اللَِّه

نُوُب كَاَم یََتَحاتُّ  َفإَِذا ُهَو َجاَمَع تََحاتُّ َعْنُه الذُّ
نُوب َجِر َفإَِذا ُهَو اْغَتَسَل انَْسلََخ ِمَن الذُّ َوَرُق الشَّ

آن گاه که او )شوهر( به سوی تو )زن( روی 
مـی آورد، دو فرشـته، او را دربرمی گیرند و 
او ماننـد شـخصی اسـت کـه در راه خـدا 
جهـاد می کند. پس هنگامی کـه او نزدیکی 
می کنـد، گناهـان او ریخته می شـود؛ مانند 
ریختـن بـرگ درختـان در فصـل پاییـز و 

هنگامـی که او 
غسـل می کند، 
گناهانـش  از 

رها می شـود.

کاریکاتور این هفته:

جنگ توئیتری 
ترامپ علیه ایران

پیامبری شـغل عجیبی اسـت. نه پـول دارد 
و نـه افتخـار دنیایـی. تـازه اگـر قبلـش هـم 
امانت دار و راسـتگو و عاقل خوانده می شـدی، 
بعد از پیغمبری مجنون و دروغگو و دیوانه ات 
می خواننـد. نمونـه اش حضـرت نـوح که 
۹۵0 سـال تبلیغ خدا کرد و هدایت شـدگانش 
بـه عـدد سـال های رسـالتش و بلکـه یک دهم 
آن هم نرسـیدند! اینجاسـت که مردم و شاید 
خود پیامبـر او را مامت می کننـد که فایده  
این همـه تاش چیسـت؟ در حالی کـه خدا 
تذکـری  هیـچ  می گویـد:  و  می دهـد  پاسـخ 

بی فایده نیسـت: 

َفَتوَلَّ َعْنُهْم َفام أَنَْت ِبَلُوٍم )54(

 َو ذَكِّْر َفإِنَّ الذِّكْرى  تَْنَفُع الُْمؤِْمنیَن )55(

پـس از آنـان روی بگـردان، که تـو درخور 
نکوهـش نیسـتی. و پنـد ده، که مؤمنـان را 

بخشد. سـود  پند 

نهی ازمنکـر  امربه معـروف و  اهـل  اگـر 
فکـر  اینکـه  خاطـر  بـه  فقـط  نبوده ایـد 
می کردیـد فایـده نـدارد، بسـم اهلل. این آیه 

را زیـاد بخوانیـد بـرای خودتـان.

در محضر اهل یبت
اینهمهتذکر؛چهفایده؟


جودبهتراستیاعدالت؟

منبع:روزنامه کیهان
آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری

چرابایدنسخهشورایماازانگلیسبیاید؟

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

ثوابارتباطباهمسر
خانوادهمقاومتی)52(
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شـهید شـیخ فضـل اهلل نـوری با شـم قـوی خـود دسـت های پنهـان و 
مرمـوز دولـت انگلیـس را در غوغـای مشـروطه می دیـد و فریـاد می زد: 
»اگـر بنـای مشـروطه بـر حفظ دولت اسـام بـود، چرا یـک عضوی 

از روس پـول می گرفـت و دیگـری از انگلیـس؟«

می پرسـید:  نـوری  فضـل اهلل  شـیخ 
»اسـام دنیا را به عدل و شـورا 

اتفـاق  چـه  آیـا  گرفـت؛ 
افتـاده اسـت کـه امـروز 
بایـد دسـتور عـدل مـا از 
نسـخه  و  برسـد  پاریـس 

انگلیـس  از  مـا  شـورای 
بیایـد!«

سوره  ذاریات، 54 و 55


