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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١ نومبر ١٧

  

 امبريرحلت پ  جانکاه فراق بعد ازبراثراندوه ر،يعف  االغ رسول هللا ،یخودکش

  ويا

  ردخری که خر زيست و خرد مُ 
  

  :وجه نمائيدبه اين گزارش ت

  انتخاب اول روحانيت و مراجع برای نام پول ملی» عفير«: احمد خاتمی

 حذف چھار صفر از پول ملی و مطرح شدن چندين نام برای جايگزينی به ۀبه دنبال آغاز پروژ: خبرگزاری فارس

شديد از مطرح  با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد ئیگو و  موقت تھران در گفتۀجای لایر، احمد خاتمی امام جمع

  : چون پارس و پارسی گفتئیشدن نام ھا

 خجالت آور است در مملکتی اسالمی، که روزی شاھد ظھور آقا امام زمان خواھد بود، چنين پيشنھادھای اً واقع «

 چون پارس و پارسی استفاده کنيم؟ مگر قحط االسم ئیيعنی چه که به جای لایر از نام ھا .شود شرم آوری داده می

 و زيبا کم داريم که بخواھيم چنين نام ھای زشتی را انتخاب کنيم؟ بنده به سمام گر در اسالم نام ھای بااست؟ م

کنم که  روحانيت ضمن اعالم حمايت از موضوع حذف چھار صفر از واحد پول ملی اعالم میۀ نمايندگی از جامع

ه به تصويب اکثريت روحانيون و مراجع لأن مسدر صورت حذف نام لایر، نام جانشين بايستی عفير باشد زيرا اي

 نام مبارک االغ حضرت رسول می» عفير«سازد که  خبرگزاری فارس خاطرنشان می» .محترم تقليد رسيده است

  .روحش شاد و قرين رحمت باد. باشد که در روز بيست و نھم صفر از سال يازدھم ھجری، دار فانی را وداع گفت

 

  )ص(امبر ياالغ پ ر ي عفیت ھايروا

  :ندي فرمایم) ع (ین عليمنؤرالميام
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آن االغ افسارش ، ا رحلت نموديامبر از دني که پیلحظه ا، بود) ص(امبر ير االغ پي که فوت کرد عفئین چھار پاياول

ل يد و خودش را درآن چاه پرت کرد چاه به قبرش تبدي قباء رسۀ خطمه در منطقید تا به لب چاه بنيرا پاره کرد و دو

  :فرمود  )ع(ن يمنؤرالميام .شد

 پدرم از پدرش او ھم از پدر ،ت گردميھمراه با پدر و مادرم به فدا : گفتی زد و میامبر حرف ميآن االغ با پ

) ع( بوده که حضرت نوح یدر کشت) ع(امبر خدا نوحيم نقل کرد که ھمراه با پيبزرگش و او ھم از پدرخود برا

امبران يد که سرور و خاتم پي آیا مي به دنین االغ االغياز نسل ا: فرموده ده وي کشیسته و دستش رابر پشت وابرخ

  . قرار داد ین االغي را که مرا چنئیسپاس خدا : گفت یرمي عف. شودی سوار میبر و

  ) کتاب الحجة١٨۴ صفحه ١ جلد یاصول کاف( 

  

 :دبد نيست در ختم اين گزارش و تبصرۀ مربوط به آن به اين جمله نيز توجه نمائي

 

ن ي برلب ایباتبسم و  راصبری عرضگی راقناعت، بئی است که گدایبلکه مرگ ملت ست،ي نئیدرد من تنھا"

  "– نامد یحماقت راحکمت خداوندم

  یگاند
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