شیادیاران

منبع :تارنمای شهید آوینی
شهید احمد کشوری

من به خاطر خدا میجنگم

در مسری هبشت
ش

مسابقه بندگی

یکشـب كـه تعـدادی از خلبانهـا مشـغول خـوردن شـام بودند ،صحبـت از جنگ
شـد .یكـی میگفـت :من بـه خاطر حقوقـی كه به مـا میدهنـد ،میجنگم .یكی
دیگـر میگفـت مـن بـه خاطـر بنیصـدر میجنگـم .یكـی میگفـت مـن بـه
خاطـر خـودم میجنگـم و دیگـری گفت مـن به خاطـر ایـران میجنگم.

السال ُم َعلَ ْیكَ یَا َر ُس َول اللَّ ِه...
َّ
الْ ُمكَل ََّم ِم ْن َو َرا ِء الْ ُح ُج ِب

طرف سخن واقعشده از پس
پردههاى غیب

پیام وحدت این است
من به خاطر خدا میجنگم

ِالس َباقِ َو الْفَا ِئ َت
الْفَائِ َز ب ِّ
َع ِن اللِّ َحاقِ

آنكه در مسابقه بندگى بر همه
پیروز آمد و كسى در این
مسابقه به او ملحق نشود

شکار پهپاد آمریکایی

دو سـال بعـد از ایـن اتفـاق ،نیروهای مسـلح مـا با روحیـه جهادی توانسـتند این
پهپـاد را بهطور کامل مهندسـی معکوس کننـد و نمونهای از آن بسـازند و هم اعجاب
دنیـا را برانگیزنـد و هـم بار دیگر تـوان داخلی را به رخ بکشـند.
پیشـرفتهای شـگفتانگیز مهندسـی
در حوزههـای نظامـی مثـل موشـک و پهپـاد
ایـن سـؤال را بـرای مردم بـه وجـود آورده
اسـت کـه چهطـور در زمینه خـودرو
نتوانسـتهایم حتـی مشـابه نمونههـای
خارجـی را بسـازیم؟
احکام

حالجنان
فرازهایی از زیارت حضرت رسول اکرم  ،مفاتی 

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 :

علی

باعرض سالم و خداقوت خدمت دستندرکاران این
سایت فعال و پربار،بنده مطالب شمارو به صورت
هفتگی برای تابلواعالنات مسجدمون و سنگر محله رو
به صورت هفته نامه در مسجد چاپ و پخش میکنم.
هفته

هفته
سال 1 3 9 6

جمع ه و نماز اول وقت

 13آذر ،سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا در شرق کشور توسط نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ( 1390ش)

یک فروند هواپیمای بدون سرنشـین پیشرفته جاسوسـی آمریکا که بهطور محدود
بـه مناطق مرزی شـرق کشـور تجاوز کرده بود ،توسـط واحدهـای جنگ الکترونیکی
و پدافنـد هوایـی ایـران با اندک خسـارتی شـکار میشـود .ایـن هواپیما کـه از نوع
«آرکیـو »170-اسـت ،دارای مجهزترین و پیشـرفتهترین سـامانههای رادارگریزی
بـوده اسـت .در پی ایـن حادثه ،اوبامـا رئیسجمهور وقـت آمریـکا ،از ایرانیها
خواسـت که هواپیمای بدون سرنشـین را به آمریـکا بازگردانند!
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در این شماره میخوانید :
تقدیم به پیامبر وحدتآفرین

سالم بر تو اى رسول خدا...

احمـد گفـت« :من بـه خاطر خـدا میجنگم .جنـگ برای
خداسـت ،مـا نبایـد بگوییـم كه مـا به خاطـر فالن
چیـز میجنگیـم .مگـر ما بتپرسـت هسـتیم؟ ما به
خاطـر خـدا ،بـه خاطـر اسلام میجنگیـم .اسلام در
خطـر اسـت نـه بنیصـدر .اسلام در خطر اسـت .ما
بـه خاطـر اسلام میجنگیم و جنگ ما فقـط به خاطر
اسلام است».
ایام ویژه

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

سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 159هفته دوم آذر  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

از «فتنه سیاه» تا «قدرت سپاه»

وقتی خبر پیروزی سپاه اسالم بر داعش منتشر شد ،برخی کسانی که
همیشه از سپاه ایران انتقاد داشتند ،اینگونه خبر زدند :نابودی فتنه سیاه .شاید
میخواستند از نزدیکی عبارت «سیاه» و «سپاه» استفاده کنند تا زهر همیشگیشان
را بریزند .شاید هم نه!
مهم این است بفهمند پیروزی بر داعش کار «سپاه اسالم» بود و سپاه
ایران یک جزء بود از این کل .حاال این که همه خودشان را وامدار همین سپاه
ایران و سردارِ سرافرازش میدانند ،مسئله دیگری است.
اگرچه پیروزی انقالب اسالمی در چهار دهه جنگ سخت ،انکارناپذیر
است و مخالفان را هم زمین زده ،ما همچنان انتظار داریم رسانههای داخلی و
خارجی معاند از ضعفها و اشتباهها سخن بگویند.
برای همین از سپاه ایران و اسالم میخواهیم آماده «جنگ نرم» در همین
پیروزیهایسختباشند؛چراکهشعار«نهغزه،نهلبنان»هنوزیادماننرفتهووطنپرستان
دروغگو که از خدمترسانی به جهان اسالم همیشه مینالند ،بیکار ننشستهاند.
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سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،بخش نماز جمعه
رساله آموزشی آیتا 

جمع ه و نماز اول وقت

به هر دلیلی نتوانسته در فریضه نماز جمعه شرکت کند.
حـاال نمـازش را بـه تأخیـر انداختـه تـا پـس از اتمـام نمـاز
جمعـه ،بخوانـد .در حالـی کـه الزم نیسـت صبـر کنـد و
میتوانـد نمـازش را اول وقـت بخوانـد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم آذر 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

پیشوایان شیعه ،پیشوایان وحدت
وحدت در کالم و سیره ائمه اطهار

			
مؤلف :مهدی مسائلی
			
چاپ 1393
			
 128صفحه

نشر سپیده باوران
قطع رقعی
 5500تومان.

اقتصاد مقاومتی و قوه قضائیه ()2

اقتصادمقاومیت

سختگیری با نجومیبگیران
گردنکلفت

یادمـان نمـیرود حقوقهـای چنـدده
میلیونـی بـرای کارهـای نکـرده مدیـران
نجومیبگیـر کـه دسـت بـر قضـا رو شـد.
پـس از گـرد و خـاک کوتاهـی کـه در
رسـانهها راه افتـاد ،کسـی نفهمیـد که چه
بـر سـر ایـن مدیـران گردنکلفـت آمده
و کدامشـان مشـمول انفصـال خدمـت،
زنـدان یـا شلاق شـدهاند؟
در سـالهای اخیـر ،هیـچگاه چنیـن
موقعیتـی پیـدا نشـده بـود کـه تقریبـ ًا تمـام
مـردم و رهبـری در این سـطح و شـدت ،بر
مطالبه خاصی از قوای سـهگانه اصرار داشـته
باشـند .ایـن ظرفیـت کمنظیـر ،حکومـت را
قادر میسـاخت بـا کمترین هزینه ،دسـتهای
از مدیـران نابـکار را در این ایسـتگاه از قطار
بیـرون برانـد تـا بـرای خیـل عظیمـی کـه
محتاطانـه ولـی امیدوارانـه بهسـوی قطـار
انقلاب میآینـد ،جـا بـاز شـود؛ که نشـد!
قـوه قضائیـه بـه طـور خـاص،
میتوانـد بـا برخـورد جـدی و فـوری با
فسـاد مسـئوالن و جلوگیـری از توزیـع
ناعادالنـه قدرت و ثـروت ،مرهمی
بر اعتماد خدشـهدار
شـده مردم
با شد .

در محضر قرآن

تقدیم به پیامبر وحدتآفرین

برخـی دوسـت دارند همیشـه بر طبـل تفرقه
بکوبنـد و برخـی دیگر نسـبت بـه وحدت یا
تفرقـه بیتفاوتاند .گروه سـومی هم که اهل
وحدتانـد ،یـا آن را سیاسـی و ظاهرسـازی
میداننـد ،یـا بیخیـال عقایدنـد و میخواهند
دیـن جدیـدی بـرای خـود بسـازند .تنها یک
گـروه بـه درسـتی وحـدت را فهمیدهاند و
میداننـد به قول آیتاهلل سیسـتانی ،برادران
اهـل سـنت «جانهای ما» هسـتند.
امـا رمـز این وحـدت واقعی در چیسـت؟ در
مشـترکات مـا .در فهـم درسـت مـا از خدا و
قـرآن و قبلـه و پیامبر که متأسـفانه معموالً در
حـد شـعار باقـی میمانـد .مـا اگر قـرآن و
پیامبرمان را درسـت بشناسیم و بشناسانیم،
خیلـی راحتتـر میتوانیـم از امامـت
سـخن بگوییم .پس این پیامبر را بشناسـید و
بزرگـش دارید:
شا َونَ ِذی ًرا؛ لِ ُت ْؤ ِم ُنوا بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه
إِنَّا أَ ْر َسلْ َناكَ شَ ا ِهدًا َو ُم َب ِّ ً
َوتُ َع ِّز ُرو ُه َوتُ َو ِّق ُرو ُه َوت َُس ِّب ُحو ُه ُبكْ َر ًة َوأَ ِص ًیل
[اى پیامبـر] مـا تـو را گـواه و بشـارتگر و
هشداردهندهاى فرسـتادیم؛ تا [شما مؤمنان]
بـه خدا و فرسـتادهاش
ایمـان آوریـد و او را
یـارى كنیـد و ارجش
نهیـد و بامـدادان و
شـامگاهان به پاكى
بستایید.
سورهالكافی  :آیه 332 / 5

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

خانـواده را «بـه همین سـادگی»
نابـود میکننـد!

ما ورسانه

«به همین سادگی» داستان زن سنتی و منفعل ایرانی است که با داشتن
دو فرزند و یک همسرِ پرکار ،احساس تنهایی میکند و اگرچه همسایهها
و دوستان قدیمش قدرش را میدانند ولی نزدیکان ،او را نمیفهمند و برای
همین میخواهد زندگیاش را ترک کند و بگذارد و برود؛ به همین سادگی!
رضا میرکریمی که به نماد کارگردانان مثبتاندیش و خانوادهدوست
ایرانی معرفی شده است ،در این فیلم نیز مثل فیلم «دختر»ش زن ایرانی
را مظلوم و آرام و مرد را ظالم و بیتوجه ترسیم میکند تا به سنت
«زنستایی و مردستیزی» فمینیستها وفادار باشد .فرق او با امثال اصغر
فرهادی این است که آخر فیلمهایش «پذیرفتن وضع موجود» را تجویز
میکند در حالی که فرهادی تیشه به ریشه گذشته میزند.
عجیب آن است که در این آشفته بازار سینمای خانواده ،آثار میرکریمی
گل میکند و تقدیس میشود .این چه خانوادهای
است که دختر مادر خود را به
اتاقش راه نمیدهد و پسر در
حد خوردن کیک هم از مادر
تبعیت نمیکند و مرد هم او
را فقط برای تخت خواب
میخواهد؟
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

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

پوس ــترهایی ب ــا موضـ ــوع :ش ــهادت «می ــرزا كوچ ــك خ ــان جنگل ــی» رهب ــر
قیـــام مردمـــی جنـــگل ،خـــروج جنـــاب مختـــار ،میـــاد خجســـت ه آخریـــن
رس ــول اله ــی پیامب ــر اك ــرم حض ــرت محم ــد ب ــن عب ــداهلل  ،والدت ام ــام
صـــادق ششـــمین امـــام شـــیعیان و رئیـــس مذهـــب جعفـــری ،كشـــتار
دانش ــجویان معت ــرض ب ــه حض ــور آمریكائی ــان در دانش ــگاه ته ــران ،رحل ــت
مؤســـس حـــوزه علمیـــه
«شـــیخ محمـــد طوســـی» عالـــم شـــهیر شـــیعه و ّ
نجـــف اشـــرف قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

درمحضراهلیبت

(امام خامنهای)1368/07/19 ،

پیام وحدت این است

مـا نمیگوییـم کـه سـنیهای عالَـم بیاینـد شـیعه بشـوند ،یـا
شـیعههای عالَـم دسـت از عقیدهشـان بردارنـد .البتـه ،اگر یک سـنی یا
هرکسـی تحقیـق و تفحـص کـرد ،عقیـدهاش هـر چـه شـد ،باید بـر طبق
عقیـده و تحقیـق خـودش عمل کنـد .تکلیـف او با خدایش اسـت .حرف
مـا در هفتـه وحدت و بهعنـوان پیام وحدت این اسـت که مسـلمانان
بیاینـد باهـم متحـد بشـوند و بـا
یکدیگر دشـمنی نکنند .محور
هـم کتـاب خـدا و سـنت
نبىاکـرم و شـریعت
ّ
اسلامی باشـد .ایـن
حـرف ،حـرف بـدی
نیسـت .ایـن حـرف،
حرفـی اسـت کـه هر
عاقـل بیغـرض و
منصفـی ،آن را قبـول
خواهـد کـرد.

اگر همه مردم میتوانند بخورند،
من هم میخورم

حکایت خوبان

آقا مریض شـده بود .مرغ سـیاهی را کشـتند و سـوپ درسـت کردند
و برایـش آوردنـد .گفـت« :اگـر همـه مـردم میتواننـد اینجـور غذا
بخورنـد ،مـن هم میخـورم».
گفتنـد« :آقـا شـما بیمارید .سـوپ مـرغ برای
شـما خوب اسـت».

خانواده مقاومتی ()17

ازدواج با گل بدبو!
وقتـی از پسـرها میپرسـی مالکتـان برای
همسـر چیسـت ،در همـان سـه چهارتای
اول «زیبایـی» را نـام میبرنـد .اگرچـه در
روایـات هـم اشـارههایی بـه نعمـت همسـر
زیبـا شـده اسـت ،بـه نظـر میرسـد ایـن
یـک انحـراف اسـت .زیبـا بودن همسـر یک
نعمـت اسـت ،امـا نـه اینکـه شـما بـه دنبال
ایـن معیـار باشـی .تجربـه نشـان داده اگر ما
بـه معیارهای خدایـی اهمیت دهیـم ،خدا
زیبایـی و ثـروت را تأمین میکنـد .این را
خـدا خـودش هـم تضمین کـرده اسـت .در
مقابـل از توجـه بـه زیبایـیِ بدون ریشـه
بسیار منع شدهایم:

َقا َم َر ُس ُول اللَّ ِه خ َِطیباً َفق ََال« :أَیُّ َها
َضا َء الدِّ َم ِن».
ال َّن ُ
اس ،إِیَّاك ُْم َو خ ْ َ
َضا ُء الدِّ َم ِن؟»
ِق َیلَ « :یا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،و َما خ ْ َ
الس ْو ِء»
َق َال« :الْ َم ْرأَ ُة الْ َح ْس َنا ُء ِفی َم ْنب ِِت َّ

پیامبر اعظم به سـخنرانی پرداخت و فرمود:
مـردم! از «گلهـای زبالـهدان» بپرهیزیـد،
عرض شـد مقصـود چیسـت؟ فرمـود :زن
زیبـا كـه در خانـواده بد متولد شـود».
وسائل الشیعة ،ج ،20ص35 :

گفت« :مرا خدا شفا میدهد».
هـر چـه اصـرار کردنـد ،آقـای
بروجـردی از آن سـوپ نخوردند.
او در عمـرش ،از سـهم امام برای
خـودش اسـتفاده نکـرد.
منبع :تارنمای سیره علما
آیتاهلل سید حسین طباطبائی
بروجردی

کاریکـاتور این هفته:
عربستان و رژیم
صهیونیستی
پرچمداران
تروریست در
منطقه!

