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روزی بـه اتفـاق هـم از روسـتا می آمدیـم كـه دیـدم از ماشـین پیـاده شـد و بـه 
پیرمـردی كـه بـه نظـر نمی رسـید وضـع اقتصـادی بـدی داشـته باشـد، پولـی داد. 
از آقـا نورعلـی پرسـیدم: »موضـوع چیـه؟!« گفـت: »ایـن مـرد بـرای من یـك روز 
كـه چوپـان كوچكـی بـودم، كار بزرگـی انجـام داد. بـاران شـدیدی می باریـد. این 
مـرد، وقتـی مـرا دیـد، »َكپَنَك« )نوعـی لباس نمـدی مخصوص چوپانـان( خودش 
را از روی دوشـش درآورد و روی مـن انداخـت و گفـت: »ایـن را بگیـر و اینجـا 
اسـتراحت كـن.« مـن هیچ وقـت ایـن محبـت او را فراموش 
نمی کنـم و تـا زنـده هسـتم کمكـش می کنـم.« حاج آقـا 
محبـت هیچ كـس را فرامـوش نمی كـرد و ایـن را »قهرقلـی« 

كـه آن چوپـان اسـت به یـاد دارد.

روز زیبایـی بـود. مـردم در حال زندگی عـادی خود بودند و بی خبـر از بالیی كه قرار 
اسـت سرشـان بیاید. ناگهان روسـتا توسـط سـربازان صهیونیسـتی محاصره می شود. 
سـاكنان روسـتا كه ترسـیده بودند، بـه خانه های خود پناه می برنـد. حمله به فرماندهی 
آریـل شـارون آغـاز می شـود. ابتـدا توپخانه های اسـرائیل روسـتا را بمبـاران می كنند. 
سـپس 600 سـرباز اسـرائیلی، بـه روسـتایی که تنها جمعیتـی 200 نفره داشـت 
حملـه می کنند. روسـتاییان مظلـوم درحالی كه بدون دفـاع بـوده و در خانه های خود 
مخفی شـده بودنـد هـدف كینه ایـن رژیم خون خـوار قـرار می گیرند. 69 نفـر در این 
حادثه كشـته می شـده و 45 خانه و یك مدرسـه و یك مسـجد در این جنایت تخریب 
می شـود. ایـن جنایـت بـه حـدی هولناک بـود که 
آمریـكا نیـز بـه خاطـر آن اسـرائیل را محكوم 
کـرد! اما اسـرائیل حتـی اظهار تأسـفی در این 
زمینـه نكـرد! ننـگ بـر ایـن رژیـم فاسـق 
كودک كـش كـه هرچـه از جنایاتـش 

گفته شـود، تمامی نـدارد.
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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 

حمله به روستایی بی دفاع

leader.ir استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، بخش احکام نماز، سؤال 12، سایت

14 اكتبر، حمله تروریستی صهیونیست های مسلح
 به روستای فلسطینی ُقبیه در كرانه باختری )1953 م(

منبع: موسسه فرهنگی هنری شهید شوشتری
راوی: همسر شهید

سردار شهید نورعلی شوشتری

احکام
بـار سـفر اربعیـن بسـته، ولـی می ترسـد كـه پـدرش راضی به 

این سـفر نباشـد. 
می توانـد بـدون اجـازه گرفتـن از پـدر به سـفر بـرود، ولـی نباید 

mكاری كنـد كـه پـدرش اذیت شـود. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
اللَُّهمَّ َصلِّ َعَل الَْحَسِن بِْن َسیِد النَِّبییَن 

َو َوِصی أَِمیرِالُْمْؤِمِنیَن...

پروردگارا درود فرست بر 
حضرت حسن فرزند 

سید رسوالن و جانشین 
امیرالمؤمنین...

أَْشَهُد أَنََّک یابَْن أَِمیِر املُْؤِمِنیَن 

أَِمیُن الله َوابُْن أَِمیِنِه
ای فرزند امیرالمؤمنین! گواهی 

می دهم که تو امین خدا و فرزند 
امین خدایی

ِعْشَت َمظْلُوماًَوَمْضَیت َشِهیداً

مظلومانه زیستی و شهید 
از دنیا رفتی...

صلوات بر امام حسن و امام حسین 
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. 

اربعین بدون اذن پدر

مسـیر FATF همـان مسـیر برجام اسـت. اول 
شـرایط را سـخت می کننـد، جان هـا که به لـب آمد، 
مـردم را از وضعیت سـخت تر می ترسـانند، آن وقت 
مذاکـره و معاهـده بـا بدعهدترین های تاریـخ را تنها 

مسـیر نجات اعـام می کنند. 

امـا آیـا بـا اجـرای FATF قیمـت ارز کم تـر 
خواهـد شـد؟ در شـرایط تحریمـی، بخـش زیـادی 
از مبـادالت اقتصـادی کشـور از بانک هـا به سـمت 
صرافی هـا تغییـر مسـیر داده و وزارت خزانـه داری 
امریـکا در ماه هـای اخیـر تمرکز ویژه ای بـر مبادالت 
حوالـه ای ایـران به خصـوص در دبـی داشـته اسـت. 
بنابرایـن اجـرای اسـتانداردهای FATF بـا افشـای 
اطاعـات صرافی هـا، موجـب کاهش فعالیـت آن ها 
خواهـد شـد. ایـن رونـد به کاهـش دسترسـی های 
ارزی کشـور و در نتیجه کاهش عرضـه دالر در بازار 

و افزایـش نـرخ ارز خواهـد انجامید.

بـا FATF حتـی مسـئله ارتبـاط مالی کشـور 
بـا دیگر کشـورها هـم بهتر نخواهد شـد. با اشـراف 
اطاعاتـی دشـمن بر نظامـات پولی و بانکی کشـور 
و داده کاوی آن هـا و بـا توجـه بـه اینکـه بخش هـای 
مهمی از نهادهای حکومتی مانند وزارت دفاع، سـپاه 
پاسـداران، وزارت اطاعات و... در تعریف امریکایی 
از تروریسـم می گنجنـد، عمـًا مبـادالت کشـور بـا 

کــاهش  جهــان 
خواهـد یافت.

اقتصاد مقاومیت

ویزا نزدیك 4۰۰ هزار تومن و ارزان ترین هزینه رفت و آمد یك میلیون 
تومان شده است؛ یعنی کم تر از 1.5 میلیون تومان. بعید است کسی بتواند 

زیارت اربعین برود. 

تخمین ها حاکی از آن است که جمعیت امسال ایرانی ها خیلی کم تر 
از سال های قبل خواهد بود. حداقلش این است كه افزایش 4 برابری دالر 
باید جمعیت را چهار برابر كاهش داد؛ تازه بماند مسائل دیگری چون بدبینی ها 

و تبلیغات منفی!

اما واقعیت این است كه قضیه برعكس خواهد شد؛ زیرا زیارت اربعین 
بیشتر از اینكه برای حاجت گرفتن و مسائل شخصی باشد، یک نماد هویتی 
و شخصیتی است و افقی در راستای تمدن نوین اسالمی دارد. لذا آن ها كه 

می آیند با جان و دل می آیند و پول را بهانه نمی كنند.

پس هر کس می تواند، بسم اهلل؛ و هر کس نمی تواند، باز هم بسم اهلل؛ 
برای پول، قرض بگیر و برای ناتوانی های شخصی ات، از امام کمک بخواه!

قدرشناسی تا آخر عمر
غریِب مدینه

با FATF چه اتفاقی نمی افتد؟
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

اربعین 2 میلیون تومانی



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
احترام  حقیقت  به  كه  دارند  احترام  ما  پیش  آن وقت  تا  شخصیت ها 
بگذارند، اما آنجا كه می بینیم اصول اسالمی به دست همین سابقه دارها پایمال 
طرفدار شخصیتها.  نه  اصولیم،  طرفدار  ما  ندارند؛  احترامی  دیگر  می شود، 
تشیع با این روح به وجود آمده است. ما وقتی در تاریخ اسالم به سراغ سلمان 
فارسی و ابوذر ِغفاری و مقداد كنْدی و عمار یاسر و امثال آنان می رویم و 
می خواهیم ببینیم چه چیز آن ها را وادار كرد كه دور علی را بگیرند و اكثریت 

بودند  مردمی  آن ها  می بینیم  كنند،  رها  را 
اصولی و اصول شناس، هم دین دار و 
نیست  صحیح  این  دین شناس...  هم 
كه تو اول شخصیت هایی را مقیاس 

قرار دهی و بعد حق و باطل را با 
این مقیاس ها بسنجی... اشخاص 
قرار  باطل  نباید مقیاس حق و 

گیرند. این حق و باطل است که 
شخصیت  و  اشخاص  مقیاس  باید 

آنان باشند.

نبایـد گفـت سـلمان فارسـی از فـارس یـا از ایـران اسـت، بایـد گفت 
فـارس و ایـران از سـلمان فارسـی اسـت. مقـام ایمـان، مقـام معرفـت، 
مقـام مجاهـدت در راه خـدا، پیگیـری برای رسـیدن به سرچشـمه ی زالل 

حقیقـت، آن چنـان یك انسـانی را بـاال می برد كه 
پیغمبـر بفرماید: »سـلمان منّا اهـل البیت«1. 

به حسـاب  اهل بیـت  جـزء  را  او 
بیـاورد؛ و شـخصیت هایی مثـل 

جنـاب ابـی ذر و عمـار و مقـداد و 
دیگـر صحابی هـا در مقـام تقویم و مقایسـه 
در رتبه هـای بعـد از سـلمان قـرار بگیرنـد؛ 

ایـن برای ما درس اسـت، این بـرای جوان 
ایرانی الگوسـت؛ یعنی حقیقت را جسـتن، 

جسـتجو کـردن، یافتـن و بـر آن پای 
فشـردن. ایـن آن چیـزی اسـت کـه 

سـلمان را سـلمان می کنـد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1387/02/16(

1( عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج 2، ص 6۴

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

مـرد بی غیـرت خیلـی خطرناک اسـت تا 
حـدی که شـیطان بر او مسـلط می شـود 
می شـود.  خـارج  او  از  ایمـان  روح  و 
خالصـه اش اینكـه ایـن انسـان از انسـانیت 

می شـود: خـارج 

إَِذا لَْم یََغِر الرَُّجُل َفُهَو َمْنكُوُس الَْقلِْب 

امـام صـادق پیوسـته می فرمـود: اگـر 
مـرد غیـرت نـورزد قلبش

 برعكس شده است.

جالـب اسـت بدانیـم اسـیرانی بـرای پیامبر 
آوردنـد و حضـرت فرمـود كـه همـه را از 
بیـن ببرنـد جـز یـك نفـر. آن یـك نفـر از 
پیامبر پرسـید چرا مـرا آزاد كردید؟ حضرت 
پاسـخ داد: »جبرئیـل بـه من خبـر داد كه در 
تـو پنـج ویژگی اسـت كـه خدا و رسـولش 

دوسـت دارند: غیرت شـدید 
بخشـندگی،  زنانـت،  بـر 

راستگویی  خوش خلقی، 
و شـجاعت.« مـرد كـه 
اسلــام  را شـنید  ایـن 
ركــاب  در  و  آورد 
پیامبــر جنگــید تـا 

شـهید شـد.

ایـن اسـت نمونه یك 
غیور... انسان 

کاریكاتور این هفته:
کاالی قاچاق 
پاشنه آشیل 
اقتصاد ایران

آخـرت  و  اسـت  نقـد  دنیـا  می گویـد 
نسـیه  کـه  نمی دهـد  را  نقـد  آدم  نسـیه؛ 
اگـر  می گویـد  طـرف  آن  از  بعـد  بگیـرد. 
آخرتـی باشـد، مـا عـذاب نمی شـویم؛ چون 
فرشـته ها شـفاعت مان می كننـد. انـگار دلـش  
راضـی نشـده كه آخـرت را بـه كل نفی كند. 
واقعیتش این اسـت كـه كاًل عاقبت و آخرت 
خـود را دارد تصـور می كنـد و هـر چه دلش 
می خواهـد می سـازد تـا همـان محقق شـود؛ 
چقـدر ابلهانـه! ایـن  وهم هـا و گمان ها هیچ 

بهـره ای از حق نـدارد:

إِْن یَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َو إِنَّ الظَّنَّ 

ال یُْغنی  ِمَن الَْحقِّ َشْیئا 

آنـان تنهـا از وهـم و خیـال خـود پیروی 
مـی کننـد، و قطعـاً گمـان- تـا چه رسـد 
بـه وهم و خیـال- بـرای دسـتیابی به حق 

هرگز بسـنده نیسـت.

از  چقـدر  می دانـد  خـدا 
زندگی مـان را بـا همیـن 
وهم هـا و گمان هـا پیـش 

برده ایـم و می بردیم، 
اول  شـب  نكنـد 
قبر تـازه بفهمیم 
چـه بالیـی سـر 

خود آورده ایم!

در محضر اهل یبت

ماجرای دنیای نقد و  آخرت نسیه

منبع: منبرک
 آیت اهلل سید ابوالقاسم خوئی

جواب نخواهم داد!

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

وای بر بی غیرتان
خانواده مقاومتی ) 63 (

شهید مرتضی مطهری، كتاب 
جاذبه و دافعه علی  ، ص 

12۰ ،118

  وسائل الشیعة، ج 2۰،
 ص: 153 و 154

فرسـتاده محمد پهلوی به نجف آمده اسـت تا از آب گل آلود، ماهی بگیرد. 
ماجـرا ازاین قـرار اسـت كـه مرجع بـزرگ مسـلمان آیت اهلل العظمـی حكیم از 
دنیـا رفتـه اسـت و حكومـت پهلـوی قصـد دارد با فرسـتادن پیام تسـلیت به 
یكـی از مراجـع بـزرگ نجف و دریافت جواب، ذهن مردم مسـلمان را متوجه 

خود سـازد.

فرسـتاده پهلـوی كـه حسـب سـفارش های دریافتـی باید سـعی كنـد نظر 
موافـق آیـت اهلل خوئی را جلب كند خدمت ایشـان می رسـد و عرض می كند: 
»حضـرت آقـا اعلی حضرت قصـد دارند به مناسـبت درگذشـت آقای حكیم 

برای شـما پیام تسـلیت بفرسـتند، البته به شـرط آنكه ...«

می فرمایـد: »به شـرط چـی؟« می گویـد: »به شـرط آنكـه حضرت عالی هم 
لطـف کنید و پاسـخی درخور بـه آن بدهید!«

می فرمایـد: »نیازی به پیام نیسـت. ارسـال هم 
شـود، جوابی نخواهم داد!« شـجاعت مثال زدنی 

آقا، فرسـتاده پادشـاه را به شگفتی آورد. 
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سلمان فارسی، الگویی برای جوانان ایرانی اشخاص نباید مقیاس حق و باطل قرار گیرند

ــه را مشــاهده  ــن هفت ــرح  مناســبتی ای ــد ط ــد چن ــن بخــش می توانی • در ای
  masjednama.ir ــای ــه در تارنم ــن هفت ــرای ای ــد. ب کنی

پوســـترهایی بـــا موضــــوع: تصویـــب الیحـــه كاپیتوالســـیون توســـط مجلـــس 
ـــین  ـــد حس ـــه میرحام ـــیع عالم ـــم تش ـــان حری ـــت مرزب ـــی، درگذش ـــورای مل ش
ـــه  ـــرت رقی ـــهادت حض ـــتان، ش ـــوار« در هندوس ـــات االن ـــف »عبق ـــدی مؤل هن
ـــوی،  ـــم پهل ـــزدوران رژی ـــط م ـــان توس ـــع كرم ـــجد جام ـــیدن مس ـــش كش ـــه آت ،ب
ـــن،  ـــر در صفی ـــاب عماریاس ـــهادت جن ـــی ، ش ـــن مجتب ـــام حس ـــهادت ام ش

بیـــن  نهـــروان  جنـــگ 
ـــوارج  ـــی و خ ـــرت عل حض

ـــرفته اسـت.  قرارگـ


