شیادیاران

ظرف تفلون و قاشق چوبی

ی تفلـو ن را خریـده بودیـم ،چنـد بار گفتـ ه بود« :یـادت نره!
ن ظرفهـا 
ی ایـ 
از وقتـ 
ش بزنی».
ی بهـ 
ق چوب 
ط قاشـ 
فقـ 
ی گفتم:
ت به م برمیخـورد .با دلخـور 
دیگـر داشـ 
س نبودی».
«ابراهیـم! تو كـ ه اینقدر خسـی 
ی اینکـ ه سـوءتفاه م نشـود ،زود گفـت:
بـرا 
«نـه! آد م تـا اونجـا كـ ه میتونـه ،بایـد
ظ كنـه .بایـد طـوری
همهچیـز رو حفـ 
ی نكنه».
ی كنـ ه ك ه كوچكتریـن گناه 
زندگ 

منبع :کتاب «همت» از مجموعه کتب یادگاران،
به نقل از منبرک
شهید محمدابراهیم همت ،فاتح خیبر

ایام ویژه

 17اسفند ،بروز قحطی در ایران در جریان جنگ جهانی اول ( 1296ش)

بزرگترین فاجعه تاریخ ایران

طـی سـالهای  1917تـا  ،1919ایـران بـا وجـود اعلام بیطرفـی در جنـگ
جهانـی اول ،بیشـترین آسـیب را از این جنـگ ویران گر دید .با خـروج روسها،
کشـور در اختیـار انگلیسـیها قرارگرفتـه بـود .آنهـا تمامـی منابـع و تولیـدات
کشـاورزی را بـرای مصـرف نظامیـان خـود خریداری کـرده و بیشـرمانه مانع از
واردات مـواد غذایـی بـه ایـران میشـدند .قحطی در ایـران بیداد میکرد و شـیوع
وبـا و آنفوالنـزا بـر آمـار کشـتگان میافزود .در ایـن بین ،شـاه و درباریـان نیز به
جـای بهبـود اوضـاع ،مایحتـاج عمومـی را احتکار کـرده بودند!

 ۹میلیـون نفـر از مـردم ایـران در ایـن حادثـه جـان باختنـد؛ یعنـی 40
درصـد از جمعیـت کل کشـور که در آن زمـان حدود  20میلیـون نفر بودند.
ایـن اتفـاق بزرگتریـن فاجعـه تاریـخ ایـران و شـاید
فجیعتریـن نسلکشـی قـرن بیسـتم بـوده کـه
توسـط انگلیسـیها و در اثر بیکفایتی مسئوالن
کشـور اتفـاق افتـاد .فیلـم یتیمخانه ایران سـعی
کـرد ایـن ایام تلـخ را بـه تصویر بکشـد.
احکام

هللالعظمی خامنهای ،سؤال 1262
اجوبة االستفتائات آیتا 

سقط جنین ناقصالخلقه

آزمایشهای اولیه جنین ،متأسفانه حکایت از ناقصالخلقه بودن فرزندش دارد
و حاال تصمیم گرفته بچهاش را بیندازد!
اما این اتفاق مجوز سقط جنین نیست و در صورت سقط ،گناه بزرگی
مرتکب شده و باید دیه پرداخت کند.

در مسری هبشت
ش

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

یاد همیشگی پدر و مادر

مـردی خدمـت پیامبر آمـد و گفت:
ای رسـول خـدا بـه چـه کسـی نیکـی
کنـم؟ فرمودنـد« :بـه مـادرت» .عرض
کـرد« :بعـد از او بـه چـه کسـی؟»
فرمودنـد« :به مـادرت» .گفت« :سـپس
به چه کسـی؟» فرمودند« :بـه مادرت»،
سـؤال کـرد« :سـپس بـه چـه کسـی؟»
1
فرمـود« :به پـدرت»
کسی را نمیشود پیدا کرد که اهمیت
نیکی به پدر و مادر را نداند ،اما کمتر
کسانی هستند که به غیر از نیکیهای
مادی به پدر و مادر ،برای آنها دعا هم
میکنند ،درحالیکه دعا کردن یکی از
بهترین نیکیها به پدر و مادر است و
آخرت آنها را آباد میکند.
اللَّ ُه َّم َل تُ ْن ِس ِنی ِذکْ َر ُه َم ِفی أَ ْدبَا ِر َصلَ َواتِی...
2
َو ِفی ک ُِّل َسا َع ٍة ِم ْن َسا َع ِ
ات نَ َهارِی
خداوندا ،پس از هر نماز من و در
هر ساعت از ساعات روز ،پدر و
مادرم را از یاد من مبر.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،74ص 49
 .2دعای  24صحیفه 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

51

سال 1 3 9 6

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم 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
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

مهمترین علت والیتپذیری
سقط جنین ناقصالخلقه
محو ِر خانه
ظرف تفلون و قاشق چوبی
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سرمقاله

عدالت در نگاه ما و رهبر ما

از بچهها اگر بپرسید چرا پدرتان را دوست دارید ،میگویند چون برایمان
جایزه میخرد یا خرج خانه را میدهد .شاید خیلی از پدرها هم وظیفه مهم
خودشان را همین میدانند .حاال اگر پدری نتوانست درست خرجی بدهد چه؟
اگر نادان باشیم ،میگوییم نبودن پدری که توان مدیریت بینقص خانواده را
ندارد ،با بودنش فرقی ندارد .در حالی که عاقالن میفهمند بیشترین فشار در
این مواقع به خود پدر میآید.
حاال مایی که طعم تلخ گرسنگی و وضعیت بد اقتصادی را میچشیم و
خیلی راحت همه را نقد میکنیم ،بد نیست خودمان را در زاویه پدر این مرز و
بوم بگذاریم و ببینیم کداممان از بیعدالتی بیشتر رنج میکشیم .شاید اگر درست
فکر نکنیم ،مثل همان بچهها حکم کنیم ولی واقعیت این است که غصههای
رهبری از بیعدالتی
بیشتر از غصههای
تک تک ماست.
رهـبر انقالب
بیـش از همه کـس
ت جـامعه
بـرای عـدال 
تـالش میکـند و از اینکـه
میبینـد کـمکـاری مسئـوالن
اینگونه تیشه به ریشه نظام میزند،
درد میکشد .با این نگاه عدالت را در
نگاه او مرور کنید.
پدر ،مادر شما را دوست دارم

نگاهی به حقوق متقابل والدین و فرزندان
		
  مؤلف :عبدالکریم پاکنیا
			
  چاپ 1389
			
   248صفحه

  نشر فرهنگ اهلبیت
  قطع رقعی
   6400تومان.

اقتصادمقاومیت

سوئیفت را بپیچان

یکـی از تحریمهایـی کـه بـه بهانـه
موضـوع هسـتهای اقتصـاد ایـران را نشـانه
رفـت ،تحریـم سـوئیفت بـود .سـوئیفت در
واقـع قالبـی را ارائه میکند کـه تراکنشهای
بینالمللـی از طریق آن بدون مشـکل جریان
مییابـد و ردیابـی میشـود؛ به ایـن صورت
کـه هـر گونـه ارسـال و دریافـت پیـام بیـن
واحدهـای بانکـی داخل کشـور و بانکهای
خـارج از کشـور ،از طریـق سـوئیفت انجـام
میشـود .تحریـم سـوئیفت ،تراکنشهـای
بینالمللـی و حتی داخلی کشـور را با بحران
روبـهرو کرد.
هرچنـد بعـد از برجـام ،تحریـم
سـوئیفت «معلـق» شـد ،چـون اطالعات
این سـامانه بهسـرعت در اختیـار نهادهای
امنیتـی امریـکا قـرار میگیـرد ،هنـوز
بانکهـای دنیا جرئـت نمیکنند درسـت
و درمـان بـا ایـران وارد معاملـه شـوند.
راهکار عدم استفاده از سوئیفت نیست،
بلکه باید شاهراههای ارتباطی دیگری در کنار
سوئیفت ایجـاد کـرد؛ مثل استفـاده از فناوری
«زنجیره بلوک» که هم
بسیار ارزان است و
هم در داخل ایران،
افراد و شرکتهای
متعددی به
جزئیات آن اشراف
کامل دارند.

در محضر قرآن

مهمترین علت والیتپذیری

مشـهور اسـت کـه میگوینـد« :االنسـان
حریـص علـی ما ُمنع»؛ یعنی انسـان بر چیزی
کـه از آن منـع شـده ،حرص مـیورزد .این را
همهجا اسـتفاده میکننـد ،از بدحجابی گرفته
تـا مخالفـت بـا حکومـت الهـی .در حالی که
بـه فـرض صحـت ،مؤمن خیلـی فـرق دارد،
چـون معیـارش ایـن چیزها نیسـت و فقط با
ایمـان حال میکند و از کفر و فسـوق حالش
به هـم میخـورد:

َو ل ِک َّن ال َّلهَ َح َّب َب إِ َل ْيک ُُم ْالميانَ َو َزيَّ َنهُ يف
ُقلُو ِبک ُْم َو کَ َّر َه إِلَ ْيک ُُم الْکُ ْف َر َو الْف ُُس َ
وق َو
الْ ِع ْصيانَ أُول ِئکَ ُه ُم ال َّر ِاشدُ ونَ

ولکــن خــدا ایمــان را بــرای شــما
دوستداشـتنی گردانیـد و آن را در دلهای
شـما بیاراسـت و کفـر و پلیـدکاری و
سرکشـی را در نظرتان ناخوشایند ساخت.
آنـان [کـه چنینانـد] رهیافتگاننـد.
ایـن عبـارت را اگـر در کنـار بخـش اول
آیـه بگذاریـم کـه فرمـودَ « :و ا ْعلَ ُمـوا أَنَّ فيک ُْم

َر ُس َ
ُـم يف کَثريٍ ِم َن
ـول اللَّ ِه لَـ ْو ُيطي ُعک ْ
ـم» ،میفهمیـم
ْالَ ْمـ ِر لَ َع ِن ُّت ْ
اطاعـت کـردن از ولیاهلل
یـک امـر دوستداشـتنی
فطـری اسـت کـه
خـدا در دلهایمان
قـرار داده؛ اگـر
بـاور کنیـم...

آموزشهای نقد فیلم ()4

طرحهای قهرمانساز در سینما

ما ورسانه

تا حاال فکر کردهاید که چرا ما در سینمایمان قهرمانهای زیادی نداریم؟ آیا
میدانستید که این هم به ضعف ما در طرح فیلم برمیگردد؟
طرح فیلم باید آغاز ،میانه و پایان داشته باشد .در آغاز با «پیچیدگی» و در میانه
با «بحران» مواجهیم و در پایان به «راه حل» میرسیم .اگر پیچیدگیهای آغاز آن
قدر خوب باشد که مخاطب را در میانه با بحرانی مواجه کند که نداند چگونه
میتوان از این بحران بیرون بیاید ،آن وقت قهرمان واقع ًا قهرمان میشود .مث ً
ال
در جایی که همه شهر دارند نابود میشوند و هیچکس راه فراری ندارد ،قهرمانی
مثل سوپرمن یا مرد عنکبوتی میآید و همه را نجات میدهد.
البته یادمان باشد که سوپرمن و مرد عنکبوتی ابرقهرمان هستند و با تواناییهای
فراانسانی در فیلمها نقشآفرینی میکنند.
اما واقعیت این است که «قهرمانان
معـمولی» به مـراتـب بـهـتر از
«ابرقهرمانان» هستند .چون اینها
درست مثل ما هستند و کاری میکنند
که به فکر ما هم نمیرسید.
این که قهرمانان دفاع مقدس ما
خیلی تنومند و با سالحهای ویژه
نیستند ،شاید به همین دلیل است.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

(امام خامنهای)1370/10/04 ،

محــورخــانه
ِ

شـما اگـر بزرگتریـن متخصـص پزشـکی یـا هـر رشـته دیگری
بشـوید ،چنانچـه زن خانـه نباشـید ،ایـن بـرای شـما یـک نقص اسـت.
ً
اصلا محور این اسـت ...کانـون خانواده،
کدبانـوی خانه شـما باید باشـید؛
جایـی اسـت کـه عواطـف و احساسـات بایـد در آنجـا
رشـد و بالندگـی پیدا کنـد؛ بچهها محبـت و نوازش
ببیننـد؛ شـوهر کـه مـرد اسـت ...در میـدان خاصـی،
شـکنندهتر اسـت و مرهـم زخـم او ،فقـط و فقـط
نـوازش همسـر اسـت  -حتـی نـه نـوازش مادر
 بایـد نوازش ببینـد ...اگر این احساسـات و اینِ
عواطـف محتـاج وجـود یک محور اصلـی در خانه
 که آن ،خانم و کدبانوی خانه اسـت  -نباشـد،خانـواده یکشـکل بـدون معنـا خواهـد بود.
شـما کار هـم دارید ،بیرون هم هسـتید...
 همـ ه اینهـا بهجـای خـود محفـوظ  -امابایسـتی سـهم «خانـه» را هـم در نظر داشـته
باشید.
حکایت خوبان

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 :ش ــروع جن ــگ ش ــهرها توس ــط ع ــراق در جری ــان جن ــگ تحمیل ــی ،وق ــوع جن ــگ
َج َم ــل بی ــن امیرالمؤمنی ــن و س ــپاه ناكثی ــن ،روز احس ــان و نیک ــوکاری ،درگذش ــت آی ـتاهلل «عب ــاس واع ــظ
بـــرای
طبســـی» نماینـــده ولیفقیـــه در اســـتانهای خراســـان ،صـــدور توقیـــع از ناحیـــه امـــام زمـــان
ش ــیخ مفی ــد ،ش ــهادت عال ــم مجاه ــد آیــتاهلل «س ــید محم ــد ص ــدر» در نج ــف اش ــرف توس ــط دژخیم ــان
بعثــی ،شــهادت فرمانــده جــوان دفــاع مقــدس ،محمدابراهیــم همــت ،فاتــح خیبــر ،والدت بابرکــت حضــرت
زهـــرا  -روز زن و روز مـــادر ،والدت بنیانگـــذار جمهـــوری اســـامی ایـــران حضـــرت امـــام خمینـــی
قرارگرفته اس ــت.
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کالم والیت

درمحضراهلیبت

دوربینهایی که امام را میدیدند،
امامی که خدا را میدید

روزی کـه شـاه فـرار کـرد مـا در نوفللوشـاتو بودیـم .تمـام خبرنـگاران
کشـورهای مختلـف از آفریقـا ،از آسـیا ،از اروپـا و امریـکا آنجـا بودنـد و
شـاید صـد و پنجـاه دوربین فقـط صحبتهـای امام را مسـتقیم پخش
میکردند .میخواسـتند ببیننـد امام چه تصمیمی دارد .امـام بر روی صندلی
کنـار خیابـان ایسـتاده بـود .چنـد دقیقه صحبـت کرد و مسـائل خـودش را
گفـت .یکمرتبـه برگشـت و گفـت« :احمد ظهر شـده؟» گفتـم« :بله اآلن
ظهـر اسـت ».بیدرنـگ امـام گفـت« :والسلام علیکم و رحمـت اهلل و
برکاته!»
شـما ببینیـد در چـه لحظـهای امـام صحبتهایـش را رهـا کـرد ،بـرای
اینکـه نمـازش را اول وقـت بخوانـد؛ درجایی که
تلویزیونهـای سراسـری ،هرکدام
میلیونهـا بیننـده دارد.

منبع:برداشتهاییازسیرهامامخمینی؟هر؟
ج ،3ص ،57به نقل از تارنمای سیره علما
امامخمینی؟هر؟

خانواده مقاومتی ()30

لذتهای زن و مرد در خانواده

این قاعده را در روانشناسی اثبات کردهاند
که در رابطه زن و مرد ،لذت زن بیشتر است،
اگرچه بعد از مرور زمان به وجود میآید و زیاد
میشود .به عکس ،مردها هستند که از همان
اول از رابطه لذت میبرند و این لذت کمتر از
زنهاست .با این حال ،زن یک حیایی دارد که
نمیگذارد بروز و ظهور لذت زیاد باشد:
فُضِّ ل َِت الْ َم ْرأَ ُة َع َل ال َّر ُجلِ ِب ِت ْس َع ٍة َوتِ ْس ِع َني
ِم َن اللَّ َّذ ِة َولَ ِك َّن اللَّهَ أَلْقَى َعلَ ْيهِا الْ َح َيا َء
زن با  ۹۹لذت (بیشتر) بر مرد برتری
یافت .ولی خدا حیا را بر او القا کرد.
باید توجه داشت که اصل لذت در ارتباط
دو انسان ،لذتی است که از ارتباط روحها به
وجود میآید .برای همین ،عموما میگویند
دوران نامزدی لذتها بیشتر است ،چون
کدورتها کمتر و روحها به هم نزدیکتر
است .اگر روحها بزرگ شود ،با مرور زمان
خانواده لذتبخشتر و مستحکمتر میشود.
باید یاد بگیریم که خانوادهها را با روحها رشد
دهیم و نه جسمها...
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