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قورباغه های هفت تیرکش!

ربا در نسیئه

عظمت حضرت فاطمه

جای او را به آسانی نمی شود پر کرد

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

همـه کارهایـی که احتیاج بـه یک پیگیری مداوم و خسـتگی ناپذیر داشـت، 
از دسـت شـهید محالتـی برمی آمـد. هیچ کـس دیگـر ایـن نشـاط و ایـن 
تحـرک را نداشـت... آن آدمـی کـه آن جور در مقابل دشـمن سـازش ناپذیر 

بـود و مبـارزه را به هیچ وجـه تـرک نمی کـرد، 
آدم  یـک  می رسـید  کـه  دوسـتان  بـه 

سـازش پذیر و رام و بـدون لجاجتـی 
مشـاهده می شـد، چـه دوران پیش از 
انقـاب، چـه دوران بعـد از انقـاب. 
چهره ایشـان اجماالً چهـره یک مبارز 
مخلصـی  و  خسـتگی ناپذیر، صمیمـی 

اسـت کـه وقتی او نباشـد جـای او را 
به آسـانی نمی شـود پـر کـرد.

عملیات خیبر ابتکار بسـیج و سـپاه برای پاسـخ به کسـانی بود که می گفتند: »جنگ 
را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نبوده اسـت.« عملیات از سـه محور آغاز 
شـد. عـراق، انتظار عملیـات از هور را نداشـت، به همین دلیل عملیـات به خوبی 
در آنجـا انجـام شـد، امـا نیروهـا در طالئیـه و زید زمین گیر شـدند. صـاح نبود 
نیروهایـی کـه در شـمال هورالهویـزه به جاده بصره رسـیده بودند، در آنجـا بمانند و به 
همیـن خاطـر نیروهایی که در شـمال هور بودند به جزایر مجنون، عقب نشـینی کردند. 

اگـر عـراق، جزایر را پـس می گرفت، همه عملیات هـای ایران را شکسـت داده بود. 

بعدازظهـر 14 اسـفند امـام فرموده انـد: »جزایـر حتمـاً باید نگه داشـته شـود. هر 
طور که شـده.« رزمندگان روحیه گرفتند و محسـن 
رضایـی هم اباغ کـرد: »از جزایر بیرون نمی رویم؛ 

حتی اگر سـازمان سـپاه از بیـن برود.«

ادامـه  بی امـان  جنـگ  سـاعت   72
داشـت امـا حـرف امـام زمیـن نمانـد.
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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 

جزایر حتمًا باید نگه داشته شود

leader.ir استفتائات بهمن ماه 96 دفتر مقام معظم رهبری سایت

3 اسفند، آغاز عملیات بزرگ خیبر در منطقه هورالهویزه و شمال بصره )1362 ش(

اعمال ماه جمادی الثانی، مفاتیح الجنان

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه
 راوی: امام خامنه ای

شهید شیخ فضل اهلل محالتی

احکام
جنسـش را بـه نسـیئه فروختـه و بـا مشـتری شـرط می کند اگـر دیرتـر از موعد 

هزینـه را بپـردازد، بایـد مبلغی را اضافـه بدهد.

 ایـن کار ربـا و حرام اسـت ولی می تواند شـرط کند که اگر مشـتری 
mزودتر هزینه را بپردازد، مشـمول تخفیف شـود. a s j e d n a m a . i r

هفته 49   
1 3 9 6 سال 

هفته   49
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

شـاید اگر آن زمانی که شـرکت »اپل«، 
نکـرد،  پشـتیبانی  را  ایرانـی  نرم افزارهـای 
واکنـش مناسـبی اتفـاق افتـاده بود، شـرکت 
نمی کـرد  جرئـت  هیـچ گاه  »سامسـونگ« 
چنیـن رفتاری را با ورزشـکاران ایرانی انجام 
دهـد. »اپـل« امتیـاز خاصی در ایران نداشـت 
اما »سامسـونگ« همان شـرکتی اسـت که 
بـه بهانه تولیـد داخـل و اشـتغال زایی از 
معافیت هـای گمرکی و تبلیغاتی بسـیاری 
را  اسـتفاده کـرده و حـاال کار زشـتش 
کامـًا منطقـی و قانونی دانسـته و حاضر 

بـه عذرخواهـی هم نیسـت!

اگـر ایـن قضیه بـا واکنـش ضعیفی در 
حـد چنـد اعتـراض رسـانه ای و دیپلماتیک  
روبـه رو شـود، چـه بسـا بازهم تکرار شـود. 
بـا حذف سامسـونگ از زندگی هـای ما هیچ 
مشـکل بزرگـی برای کشـور ایجـاد نخواهد 
شـد. امـا ضـرر بزرگـی بـرای ایـن شـرکت 
خواهـد بـود. بنابرایـن الزم اسـت از یـک 

طـرف دولـت، امتیازات سامسـونگ 
را ملغـی کـرده و هزینه حضور 

در  شـرکت  ایـن 
ایـران را بـاال ببـرد 
و از طـرف دیگـر 

بـا تحریـم  مـردم 
این کاال یک درس 
به  فراموش نشـدنی 
بدهند. سامسـونگ 

در مسری هبشت

شهادت مادر است و فرزند باید هر 
کاری که می تواند برای احیای عزای 
مادرش بکند. از اقامه عزا گرفته تا 

خواندن زیارت نامه. متن زیر قسمتی 
از زیارت مخصوصی است که برای 
فاطمیه دوم در مفاتیح ذکرشده و در 
فضیلت آن گفته شده است: »هرکه آن 
حضرت را به این شیوه زیارت کند 
و از خدا آمرزش بخواهد، حق تعالی 
گناهانش را بیامرزد و او را داخل 

بهشت کند.« 

الُم َعلَْیِك یَا َسیَِّدَة نَِساِء الَْعالَِمیَن...  السَّ

سالم بر تو اى بانوى بانوهای عامل...

َها الُم َعلَْیِك أَیَُّتَها الَْمظْلُوَمُة الَْمْمُنوَعُة َحقَّ السَّ

سالم بر تو اى ستمدیده محروم 
شده از حق خویش.

در عزاداری های خویش ما 
را هم دعا کنید...

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. 

ربا در نسیئه

اقتصاد مقاومیت
اگر سیر 70 ساله تالش های رژیم صهیونیستی در منطقه را مرور 
کنید، می بینید که بیشتر از جنگ برای صلح دست و پا زده ولی هیچ وقت 
هم نگذاشته منطقه آرام باشد. اولین دلیلش این است که شعار »نیل تا فرات« 
خیلی زود به افسانه تبدیل شد و اسرائیل در کنار همه شلوغ بازی هایش التماس 
می کرد که کشورهای غرب آسیا آن را به رسمیت بشناسند. تاشی که بیش و 

کم به نتیجه رسید!

منطقه  در  حیات خود  برای حفظ  است  مجبور  رژیم صهیونیستی 
آتش ها،  پاسخ  می داند  که خوب  هرچند  دهد،  ادامه  آتش بازی هایش  به 
جنگ  کارشناسان  است.  آتش فشان 
بعدی نیروهای مقاومت با اسرائیل 
را خیلی وخیم توصیف می کنند 
که می تواند موعد ۲۵ ساله 
به  را  رژیم  این  نابودی 

تعجیل بیندازد.

ده سال  چند  این  ماحصل 
مقاومت  جبهه  شدن  تشکیل 
نژادی  اختالف های  که  بود 
و  گذاشت  کنار  را  مذهبی  و 
مقابل  در  را  منطقه  کشورهای 
نظر  به  کرد.  متحد  واحد  دشمن 
می رسد جنگ های جدید این روند 

را سرعت می بخشد.

زیارتی مخصوص جای او را به آسانی نمی شود پر کرد
فاطمیه دوم

تنبیه »سامسونگ«
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

جنگ های جدید سگ هار منطقه



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
عظمت حضرت فاطمه؟اهس؟

زیاد می شنویم که می گویند: »سینمای ایران از نبود فیلم نامه های خوب رنج 
می برد.« شاید درست تر این باشد که بگوییم: مشکل اصلی سینمای ایران در 
مرحله »طرح« است که مشخص می کند شخصیت اصلی در آن وضعیت چه 
رفتار و کنشی را انجام  می دهد. طرحی خوب می درخشد که در آغاز و میانه و 

پایان ویژه باشد. اما طرح های ما در یکی از این بخش ها می لنگد.

اینکه یک طرح چگونه می تواند مفاهیم و معانی خود را به مخاطب منتقل 
کند، به »بازنمایی« آن در بخش »میانه« 
تصویر  یک  ما  گاهی  می گردد.  باز 
می دهیم،  نمایش  تخت  آینه  مثل  را 

نمایش آن  یا مقعر در  آینه محدب  گاهی مثل 
نو  از  را  حقیقتی  گاهی  و  می کنیم  تصرف 
می سازیم. بازنمایی امروزه به معنای سوم به 
کار می رود، یعنی رسانه ها حقایق را می سازند، 

حتی اگر واقعیت نداشته باشد.

به جای بازنمایی، بد نیست که از »ُمحاکات« استفاده 
کنیم و آن را بهترین روش برای انتقال معانی بدانیم؛ معانی که 

حقیقت شان را خدای این جهان خلق کرده و هنرمند سعی 
می کند در نمایش آن ها بهترین هنر خود را به کار گیرد.

مـن حقیقتـاً، نـه به عنـوان تعـارف، نـه به عنـوان یـک حـرِف هـزاران 
بـار تکـرار شـده، واقعـاً قاصـرم؛ زبـان قاصر اسـت... کـه بخواهـد از این 
مقـام بلنـد تعریـف و تجلیـل کنـد... این همه درخشـندگی، این همـه کبریا 
و عظمـت؛ کـه کسـی مثـل پیغمبـر وقتـی فاطمه  زهـرا؟اهس؟ بـر او وارد 

می شـد، »قـام الیهـا«1؛ نه فقـط بلنـد می شـد، 
بلکـه بلنـد می شـد و بـه سـمت او می رفـت. 

بـه  شـما  می شـود،  اتـاق  وارد  یکـی  یک وقـت 
وارد  بلنـد می شـوید؛ یک وقـت کسـی  احترامـش 
اتاق می شـود، شـما با اشـتیاق به طرفـش می روید. 

این هـا مگر شـوخی اسـت؟ ایـن بحِث 
پـدر - فرزنـدی نیسـت. پیغمبـر خدا 

زهـرا؟اهس؟  فاطمـه   از  این جـور 
را  او  رضـای  می کنـد؛  تجلیـل 

رضـای خـود، رضـای خود 
او  سـخط  خـدا؛  رضـای  را 

را سـخط خـود، سـخط خـود را 
سـخط خـدا اعـام می کنـد.

حاج آقـا نسـبت به مقام شـهدا تعریف خاصی داشـتند. حتی بـرای خود 
بنـده شـبهه شـده بـود که کسـی هفتادسـال عبـادت خـدا را کـرده، به 
مقامـی می رسـد که شـهید با همـان تیر اول کـه به او اصابـت می کند، 

بـه آن مقـام نائـل می شـود. می گفتیم ایـن چطور ممکن اسـت؟ 

می فرمـود: »آن کسـی کـه این قـدر اراده دارد کـه جانـش را باخـدا 
معاملـه می کنـد، مسـلماً در مراحـل تهذیـب نفـس هـم ایـن اراده را 

خواهـد داشـت. خداونـد هـم بـه او این چنیـن 
عنایـت می کنـد.«

گفتیـم پـس حاج آقـا مـا کـه عرضـه 
نداریـم الاقل شـما دعا بفرمایید شـهید 
شـویم! می گفتنـد: »همان هـم خیلی 
آمادگـی می خواهـد تـا بـه توفیـق 

برسی.« شـهادت 

در قاب صتویر

1( سنن ابی داود، ابوداوود، ج ۲، ص ۵۲۲
         )امام خامنه ای، 1391/0۲/۲3(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع:قیام مـــردم مســـلمان تبریـــز بـــه مناســـبت چهلمیـــن روز شـــهدای 19 دی 
قـــم، افتتـــاح ناوچـــه جمـــاران بـــا حضـــور رهبـــر انقـــاب، روز روحانیـــت و دفـــاع مقـــدس - شـــهادت 
حجت االسام والمســـلمین »شـــیخ فضـــل اهلل محاتـــي« در حملـــه جنگنده هـــاي عراقـــي بـــه هواپیماهـــاي 
ـــي«  ـــی رحیم ـــید محمدعل ـــهادت »س ـــت 95 روز، ش ـــه روای ـــرا ب ـــرت زه ـــهادت حض ـــان، ش ـــل ایش حام
ـــت اهلل  ـــت آی ـــه، درگذش ـــپاه صحاب ـــت های س ـــط تروریس ـــتان توس ـــران در پاكس ـــگ ای ـــه فرهن ـــئول خان مس
خوشـــوقت عالـــم و اســـتاد اخـــاق برجســـته تهـــران، شـــهادت »مالكـــوم ایكـــس« رهبـــر مســـلمانان سیاه پوســـت 

ـــت.  ـــه اس ـــره قرارگرفت ـــمال بص ـــزه و ش ـــه هورالهوی ـــر در منطق ـــزرگ خیب ـــات ب ـــاز عملی ـــكا، آغ امری
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دسـت  بـه  دختـر  ازدواج  بدانیـم  بایـد 
خـودش اسـت و اذن پدر شـرطی اسـت 
کـه در بهبـود این ازدواج کمـک می کند. 
امـا شـاید برخـی پدرهـا قضیـه را برعکس 
تصـور کرده انـد و می خواهنـد تا شـخصیت 
خیالـی خودشـان را نیافتنـد، دخترشـان را 

شـوهر ندهنـد. وای بـر آنان!

منبـر رفـت و  بـاالی  اعظـم  پیامبـر  روزی 
فرمـود: ای مـردم، جبرئیـل از سـوی خدای 
لطیـف و خبیـر سـوی مـن آمـد و گفـت:   

َجِر إِنَّ اْلَبْكَاَر ِبَْنزِلَِة الثََّمِر َعَل الشَّ

ْمُس َو  إَِذا أَْدرََك ِثَارَُها َفلَْم تُْجَتَ أَْفَسَدتُْه الشَّ

یَاُح  نََثَتُْه الرِّ
دوشیزگان مانند میوه بر درخت هستند. زمانی 

که برسند باید آنان را چید وگرنه حرارت 
خورشید و وزش بادها تباهشان می کند.

سـیس در ادامـه فرمـود: و دوشـیزگان ایـن 
گونه انـد. زمانـی که آنچـه را زنـان )از غریزه 
جنسـی( درک می کننـد حـس کننـد، دوایـی 
جـز شـوهر کـردن ندارنـد و در غیـر ایـن 
صـورت فاسـد و آلوده می شـوند زیـرا آن ها 

نیز بشـر هسـتند.
بـه  نکــند 
اسـم دیـن، 

سـنت های  از 
تبعیت  جاهلـی 

کنیم و جامعه را 
به گناه بکشـانیم!

کاریکاتور این هفته:

بحران 
بی پایان
 ریزگرد ها 
در اهواز

ایـن کـه می گوینـد: »شـهر کـه بی کالنتر 
می شـه!«  هفت تیرکـش  قورباغـه  باشـه، 
جامعـه  در  کـه  اسـت  اتفاقـی  خالصـه 
بی والیـت می افتـد. وقتـی کـه خـدا، پیامبر 
یـا جانشـین او را بـرای حکم رانـی در جامعه 
قـرار می دهـد و تـو او را به هیـچ می انگاری، 
ظاهـرش ایـن اسـت که به سـراغ نخبـگان یا 
عالمـان مـی روی ولـی در واقـع داری راه را 
بـرای فاسـقان و فاسـدان هموار می سـازی و 
در نتیجـه اش خـودت را پشـیمان می کنـی: 

یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن جاءَكُْم فاِسٌق ِبَنَبإٍ 

َفَتَبیَُّنوا أَْن تُصیُبوا َقْوماً ِبَجهالٍَة َفُتْصِبُحوا 

َعل  ما َفَعلُْتْم ناِدمیَن 

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد، اگـر 
نیـک  آورد،  خبـری  برایتـان  فاسـقی 
وارسـی کنیـد مبـادا بـه نادانـی گروهی 
آنچـه  از  ]بعـد،[  و  برسـانید  آسـیب  را 

شـوید. پشـیمان  کرده ایـد 

ن«  پـس در هـر فتنـه ای اول بایـد »تبیُـّ
چگونـه  ولـی اهلل  دیـد  بایـد  یعنـی  کـرد. 

بـر  و  می کنـد  »تبییـن« 
اسـاس آن از او تبعیـت 

ایـن  غیـر  در  کـرد. 
شـهر  صـورت 

می شـود شـلوغ 
و قورباغـه   
هفت تیرکش!

در محضر اهل یبت
قورباغه های هفت تیرکش!
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طرح های پرمشکل سینمای ایران

منبع: سایت شهید آوینی
راوی: حجت االسام حسینی

آیت اهلل خوشوقت عالم و استاد اخاق برجسته تهران

توفیق شهادت

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

 کی شوهر کنم؟
خانواده مقاومتی )28(
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