شیادیاران

در مسری هبشت
ش

خـراشکـوچیـک!
داییش تلفن کرد« :حسـین تیکهپاره رو تخت بیمارسـتان
افتاده ،شـما همینطور نشستین؟»
گفتـم« :نـه .خودش تلفـن کرد ،گفت که دسـتش
یـه خراش کوچیک برداشـته ،پانسـمان میکنه میاد.
گفت :شـما نمیخواد بیاین .خیلی هم سـرحال بود».
گفـت« :چـی رو پانسـمان میکنه؟ دسـتش قطع
شـده!» همانشـب رفتیم یزد ،بیمارسـتان.
به

دسـتش نـگاه میکـردم .گفتـم« :خـراش
کوچیـک!»
خندید ...گفت« :دسـتم قطع شـده ،سـرم که
قطع نشده».
منبع :کتاب «خرازی» جلد  7از مجموعه کتب یادگاران،
منبرک شهید «حسین خرازی» فرمانده لشگر  14امام حسین

ایام ویژه

 11اسفند ،عزیمت اولین گروه از نیروهای اردنی به جبهه جنگ عراق علیه ایران ( 1360ش)

هدیه اردن به صدام

همزمـان بـا آغاز جنگ تحمیلی عراق علیـه ایران ،انواع كمكها از طرف بسـیاری
از كشـورها به عراق سـرازیر شـد .در این میان ،ملكحسـین اردنی ،پادشـاه اردن ،نیز
با حمایت كامل از این جنگ ،خواسـتار پشـتیبانی كلیه كشـورهای عربی از عراق شـد
و بنـدر عقبه را برای ارسـال كمكهای تسـلیحاتی غرب به عـراق اختصاص داد
و چهل هزار سـرباز مسـلح اردنـی را برای جنگ با ایران فرسـتاد.
بـا تمـام ایـن كمكهـا و همـكاری دههـا كشـور بـا عـراق بـرای جنـگ بـا نهال
نوپـای انقلاب اسلامی
ایـران ،ارتـش ،بسـیج و
سـپاه اسلام ،در برابر این
دشـمن متحـد و پیشـرفته و
مسـلح مقاومـت كـرده و آنان
را از خـاك میهـن اسلامی
بیـرون راندنـد.
احکام

استفتائات امام

خمس عیدی آخر سال

آخر سال است و دولت به کارمندانش مقداری عیدی میدهد.
ایـن پـول چـون عیـدی اسـت و هدیه محسـوب میشـود،
خمس ندارد.

ج ،1ص ،409س191

حق همسایه

حـق همسـایگی در دیـن اسلام بسـیار
سـفارش شده اسـت .در حدیثی از امام
علـی مایه برکـت همسـایه بودن،
بهعنـوان یکی از خصلتهای شـیعیان
آن حضـرت آمده اسـت  1و در حدیثی
دیگـر پیامبر اکرم حرمت همسـایه
2
را همانند احتـرام مـادر الزم میداند.
پس باید حق همسـایگی را بهجا آوریم.
دعـا کردن برای همسـایه یکی از بهترین
راههـا بـرای ادای حقوق آنهاسـت .اگر
میخواهیـد حـق همسـایگی را بهجـا
آوریـد ،پیشـنهاد میکنیـم دعـای امـام
سـجاد را در ایـن رابطـه بخوانید.
ىل ُم َح َّم ٍد َوالِ ِهَ ،و تَ َولَّنى ىف جیراىن
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َع 
والِ ...باَفْضَ لِ َوال َی ِتكَ ...
َو َم ِ َّ

بـار خدایـا بـر محمد و آلـش درود
فرسـت و مـرا در رابطـه بـا رعایت
حـق همسـایگان و دوسـتانم ...بـه
بهتریـن صـورت یـارى فرما...
 )1كافی ،ج  ،2ص 666
 )2كافى ،ج  ،2ص  236و 237
دعای  26صحیفه سجادیه

مهسنگر

انتقادها ،پیشنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه هرچیزی را که
رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همینجا
و در همین ستون منتشرش کنیم.

سامانه پیامکی1000150160170 :
تارنماS a n g a r e M a h a l l e. i r :
هفته

50

سال 1 3 9 6

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.

 50

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

کی از کی اطاعت میکنه؟
خمس عیدی آخر سال
نقشی باالتر از معلمی نداریم
خـراش کـوچیـک!
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 171هفته دوم اسفند  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

اقتصادمقاومیت

فتنه آشــوب

خودکفایی در کاالهای اساسی ()9

اولین بار که مجری برنامه «مسابقه بزرگ» را که گاهی در یک روز سه
برنامه زنده اجرا میکرد در استودیوی درجه دوی کشورهای حاشی ه دیدیم و به
حرفهای سبکمغزانهاش گوش دادیم ،باورمان نمیشد نتیجه «ایشیمباالها»ی
لودهگونهاش این باشد.
تا سالها اراجیفش را از این و آن میشنیدیم و میخندیدیم که مگر این
ابلهانهگوییها گوش شنوایی هم دارد؟ حاال میبینیم که هر کس از مادرش قهر
کرده و باجهت یا بیجهت از دولت ومسائل کشور ناراضی است ،حاضر
میشود پای علم او سینه بزند و البته فریاد «عدالت» هم سر دهد.
این فرد بیارزشتر از آن است که به او بپردازیم .همه درد اینجاست که
حرفهای اینچنینی در جامعه ما خریدارانی -و لو اندک -دارد .انگار آشوبگری
و خرابکاری از آخرین حربه به اولینهایش تبدیل شده تا هر کسی از هر جایی
میرسد لگدی بزند به پیکر قدرتمند انقالب.
ما از این آشوبگران نمیترسیم و
فقط دلمان برایشان
میسوزد .با این حال
از مسئوالنمان انتظار
داریـم ریشـه ایـن
فتنهها را بخشکانند
و به این غائلهها
پایان دهند.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم اسفند 1396

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:
S a n g a r e M a h a l l e. i r

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

ارتش رایانهای و نوازش تازیانهای

برای پدرها و مادرهایی که دغدغه تربیت فرزندشان را دارند!
		
مؤلف :محسن عباسی ولدی
			
چاپ 1396
			
 249صفحه

نشر آیین فطرت
قطع رقعی
 9000تومان.

خودکفایی در صنایع نظامی

ایـران پیـش از انقلاب ،تنهـا بخـش
ناچیـزی از تسـلیحات خود را تولیـد كرده و
درعـوض یكـی از بزرگتریـن واردكنندگان
اسـلحه در منطقـه بـود كـه نـه بـرای تأمیـن
امنیـت و تمامیـت ارضـی ایـران ،بلكـه برای
حفـظ و تأمیـن منافـع فرامـرزی امریكاییها
در منطقـه غـرب آسـیا و حتـی آفریقـا و...
هزینـه میشـد .بعد از آغـاز تهاجم عـراق و
تشـدید تحریمهای اقتصـادی و نظامی ،ایران
چـارهای جـز تكیه بـه صنایع نظامـی خودی
برای تعمیر و سـاخت جنگافزار نداشـت .با
پایـان جنگ رفتهرفتـه پیشـرفتهای بزرگی
در ایـن زمینـه صـورت پذیرفت ،بـه طوری
کـه در حـال حاضـر جمهـوری اسلامی
تـوان تولید انواع موشـک ،تانک ،جنگنده،
پهبـاد ،رادار و دیگـر تجهیـزات نظامی را
بـه صـورت بومـی فراهـم کـرده اسـت.
ایـن خودکفایـی نسـبی حاصـل روحیـه
خودبـاوری و قطـع امید از دیگران اسـت.
سـرمایهگذاری در عرصه امنیت کشور
کـه بدیهیتریـن و ابتداییتریـن نیـاز یـک
ملت اسـت ،عالوه بـر رفع تهدیدهای
دشـمن ،میتوانـد
بخشـی از بـازار
بینالمللی اسلحه
را نصیب کشور
کند .

در محضر قرآن

کی از کی اطاعت میکنه؟

این کـه در جامعه اسلامی تقلیـد کورکورانه
ممنـوع اسـت را بایـد پیش فـرض بگیریم تا
بفهمیـم چـرا این قدر بـه «تفکـر» و «عاقالنه
عمل کردن» سـفارش شـدهایم .آن وقت قبول
میکنیـم کـه چـرا والیـت و والیتپذیری
امری باالتر از تفکر و تشـخیص شـخصی
قـرار داده شـده و رفتـاری کورکورانـه و
جاهالنه نیسـت.
تنهـا وقتـی ایـن مقدمـات را بپذیریـم،
میتوانیـم بفهمیـم هر کـس رفتارهـای ولی
خـدا را بـا فهم شـخصی خودش بسـنجد و
انتظار داشـته باشـد ولـیاهلل از تفکـر ابتدایی
او تبعیـت کنـد ،خودش و جامعـه خود را به
زحمـت انداخته اسـت:

َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ فیک ُْم َر ُس َول اللَّ ِه لَ ْو یُطی ُعک ُْم
فی کَثی ٍر ِم َن ْالَ ْم ِر لَ َع ِن ُّت ْم
و بدانید که پیامبر خدا در میان شماسـت.
اگر در بسـیاری از کارهـا از [رأی و میل]
شـما پیـروی کند،
قطع ًا دچـار زحمت
میشو ید .
پـس لطفـا از دعــوت
بـه والیتپذیـری خســته
نشــوید .اگـــر خــیرمان در
ایـن نبـود ،ایـن قـدر اصـرار
نمیکر د یـم .
سوره رعد ،آیه 28

مسجدنمـا را در

امیدها و بیمهای جشنوارهای

ما ورسانه

جشنواره  36با همه ماجراهایش گذشت .جشنوارهای که نشان داد هنوز هم
دفاع و ایثار گنجایش حرفها و کارهای فراوانی دارد .فیلمهای شایستهای
مانند تنگه ابوقریب و به وقت شام مردم را امیدوار به ادامه راه سینمای مقاومت
کردند .دارکوب و جشن دلتنگی با موضوعات اجتماعی خوب خود نوید سینمای
دغدغهمند و مسئلهمحور دادند .پویانمایی فیلشاه ما را به خلق آثار دینی برای
کودکان امیدوارتر کرد .حتی عرق سرد و جاده قدیم هم در ذهن ما پرسشهایی
دربارۀ زنان و خانواده ساخت و ما را نیازمند پژوهش و دقت بیشتری کرد.
بیمهای جشنواره هم بیماریهای اجتماعی را بروز داد .التاری با ظاهر
زیبای خود ،راه حلی نامعقول و خطرناک ارائه کرد .مصادره مردم را خنداند ،اما
با قلقلکهای جنسی و نفسانی نازیبای خود.
چهارراه استانبول به جای ساختن مملکت
پا به فرار گذاشت .مغزهای کوچک
زنگزده در اوج خشونت و توحش ،بار
دیگر از خشونت پنهان جامعۀ شهری پرده
برداشت .بمب یک عاشقانه نیز در لفافهای
دلنشین سعی کرد شعار ضد جنگ بدهد.
سینمای ایران در جشنواره فجر نقشه
کوچکی از جامعه ارائه داد که باید آن را
جدی گرفت.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد.
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع:وقوع فاجع ــه كش ــتار مس ــلمانان روزهدار فلس ــطيني در ح ــرم حض ــرت ابراهی ــم
در شـــهر الخليـــل ،شـــهادت ســـردار «حميـــد باكـــري» قائممقـــام لشـــكر  31عاشـــورا در جزيـــره مجنـــون،
حماســـه فریادهـــای «اهللاکبـــر» و دفـــع تهاجـــم منافقیـــن در شـــیرگاه مازنـــدران ،درگذشـــت «علياكبـــر
دهخ ــدا» نويس ــنده لغتنام ــه ب ــزرگ دهخ ــدا ،پی ــام ام ــام ب ــه مناس ــبت س ــرکوب قی ــام م ــردم تبری ــز ،روز
بزرگداش ــت حکی ــم «ح ــاج ماله ــادی س ــبزواری» ،بمب ــاران ش ــیمیایی جبههه ــا توس ــط رژی ــم بع ــث ع ــراق در
جری ــان جن ــگ تحمیل ــی ،ش ــهادت «حس ــین خ ــرازی» فرمان ــده لش ــگر  14ام ــام حس ــین در جری ــان دف ــاع
مق ــدس ،وف ــات جن ــاب امالبنی ــن م ــادر حض ــرت  -روز تکری ــم م ــادران و همس ــران ش ــهدا قرارگرفت ــه اس ــت.

کالم والیت

(امام خامنهای)1388/02/09 ،

نقشی باالتر از معلمی نداریم

شـاید نقشـی باالتر از معلم  -بـا همین اصطالح متداول زمـان ما؛ یعنی
معلـ ِم دوران ابتدایـی ،معلـ ِم دوران راهنمایی ،معل ِم دوران دبیرسـتان  -به
ایـن معنـا مـا نتوانیم پیـدا کنیم در میان همهی مشـاغلی کـه در جامعه
مـا هسـت .معلمیـنِ تدریسدهنـده در مراکز عالـىِ علمی  -چـه حوزه،
چـه دانشـگاه  -البتـه خیلـی عالیمقامانـد تا برسـد بـه معلمینِ واالتـر؛ اما
نقـش معلـم آموزشوپرورش یک نقش اسـتثنائی اسـت؛ منحصربهفرد
ِ
اصلـى وجـودِ مـن و شـما را درواقـع در کنـار تربیت
اسـت .شـاکل ه
خانوادگـی ،همیـن معلمانـی کـه
در این دوازده سـال
بـا کـودکــان و
فـرزنــدان مـا
سـروکار دارند،
تعیین میکـنند
و بـه وجـود
میآورنـد.

رفتاری که استاد داشت

لنــزور
دنبـــال کــنید

حکایت خوبان

چقـدر ایـن مرد بزرگـوار و بزرگمنش بـود .چه دورانی داشـتیم (...چند
لحظـه مکـث) یادم هسـت یکبـار سـرم را از ته زدم و یک کاله شـاپو
هـم به سـرم گذاشـتم و عینکی هـم زدم .خب جـوان بـودم دیگـر ...اما
اسـتاد هیچچیـزی دراینبـاره کـه «فالنـی ،ایـن چـه تیـپ و قیافهای
اسـت که بـه هم زدهای» به مـن نگفت .بعد خـودم به خودم گفتـم« :این
چـه تیپی بـود؟» و خیلی سـریع کاله و عینک را برداشـتم.
ایـن را گفتـم که عـرض کنم رفتار اسـتاد اینطور
بـود مسـتقیم چیـزی بـه کسـی نمیگفـت ،بلکه
طـوری برخـورد داشـت که فـرد خـودش بداند
کـدام رفتارش درسـت اسـت و کـدام غلط.

تلگـرام
سروش
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خانواده مقاومتی ()29

«کفو» یعنی چه؟

شـما هـم وقتـی بـه خواسـتگاری میرفتید و
متـه بـه خشـخاش میگذاشـتید ،ایـن توجیه
را میآوردیـد کـه «میخواهـم کفو خـودم را
انتخـاب کنم؟» از سـطح فرهنگـی گرفته تا
اقتصـادی تـا زیبایی دختر را نمـره گذاری
مـی کردید به بهانه رسـیدن بـه «همکفو»؟
آیـا منظـور اهل بیـت از این که زن و شـوهر
بایـد کفـو هم باشـند ایـن چیزها بـوده؟ این
دقیقا همان سـوالی اسـت کـه از پیامبر اعظم
پرسیدند و ایشـان فرمودند:

فقام إلیه رجل فقال :فمن نزوج؟ فقال :األكفاء ،
فقال :ومن االكفاء؟ فقال :املؤمنون بعضهم اكفاء
بعض ،املؤمنون بعضهم اكفاء بعض
مردی به سـوی پیامبر برخاسـت و گفت :با
چـه کسـی ازدواج کنیم؟ حضـرت فرمود:
بـا «هم کفوهـا» .عرض کرد« :هـم کفو چه
کسـانی هسـتند؟» پیامبـر فرمـود« :مؤمنون
بعضی بـر بعض دیگـر هم کفو هسـتند».
پس ملاک «هم کفو» بودن «ایمان» اسـت؛
نـه آن چیزهایـی که ما دلمـان میخواهد و
بهانـهاش را بـا دین
توجیـه میکنیم.
حــاال واقـعـا
کـداممــان بـا
معیـار «ایمـان»
به دنبال همسر
میرویـم؟
وسائلالشیعه ،ج ،۲۰ص ۶۲
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