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پدر، مادر شما را دوست دارم
زندان نگاهی به حقوق متقابل والدین و فر

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

مهم ترین علت والیت پذیری

سقط جنین ناقص الخلقه

محوِر خانه

ظرف تفلون و قاشق چوبی

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

از وقتـی  ایـن  ظرف هـای  تفلـون  را خریـده  بودیـم ، چنـد بار گفتـه  بود: »یـادتنره!
فقـطقاشـقچوبیبهـشبزنی.«

دیگـر داشـت  بهم  برمی خـورد. با دلخـوری  گفتم : 
»ابراهیـم!توكـهاینقدرخسـیسنبودی.«

بـرای  این کـه  سـوءتفاهم  نشـود، زود گفـت : 
»نـه!آدمتـااونجـاكـهمیتونـه،بایـد
طـوری بایـد كنـه. حفـظ رو همهچیـز
زندگیكنـهكهكوچكتریـنگناهینکنه.«

طـی سـال های 1917 تـا 1919، ایـران بـا وجـود اعـام بی طرفـی در جنـگ 
جهانـی اول، بیشـترین آسـیب را از این جنـگ ویران گر دید. با خـروج روس ها، 
کشـور در اختیـار انگلیسـی ها قرارگرفتـه بـود. آن هـا تمامـی منابـع و تولیـدات 
کشـاورزی را بـرای مصـرف نظامیـان خـود خریداری کـرده و بی شـرمانه مانع از 
واردات مـواد غذایـی بـه ایـران می شـدند. قحطی در ایـران بیداد می کرد و شـیوع 
وبـا و آنفوالنـزا بـر آمـار کشـتگان می افزود. در ایـن بین، شـاه و درباریـان نیز به 

جـای بهبـود اوضـاع، مایحتـاج عمومـی را احتکار کـرده بودند!

9میلیـوننفـرازمـردمایـراندرایـنحادثـهجـانباختنـد؛یعنـی40
درصـدازجمعیـتكلكشـوركهدرآنزمـانحدود20میلیـوننفربودند.

ایـناتفـاقبزرگتریـنفاجعـهتاریـخایـرانوشـاید
فجیعتریـننسلكشـیقـرنبیسـتمبـودهكـه
توسـطانگلیسـیهاودراثربیكفایتیمسئوالن
كشـوراتفـاقافتـاد. فیلـم یتیم خانه ایران سـعی 

کـرد ایـن ایام تلـخ را بـه تصویر بکشـد.
هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته سوم  اسفند   1396

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 

بزرگ ترین فاجعه تاریخ ایران

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، سؤال 1262

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

1. بحاراالنوار، ج 74، ص 49
2. دعای 24 صحیفه سجادیه

منبع: کتاب »همت« از مجموعه کتب یادگاران، 
به نقل از منبرک

شهید محمدابراهیم همت، فاتح خیبر

احکام
آزمایش های اولیه جنین، متأسفانه حکایت از ناقص الخلقه بودن فرزندش دارد 

و حاال تصمیم گرفته بچه اش را بیندازد!
 اما این اتفاق مجوز سقط جنین نیست و در صورت سقط، گناه بزرگی 

mمرتکب شده و باید دیه پرداخت کند. a s j e d n a m a . i r

هفته 51   
1 3 9 6 سال 

هفته   51
1 3 9 6 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

بهانـه  بـه  کـه  تحریم هایـی  از  یکـی 
موضـوع هسـته ای اقتصـاد ایـران را نشـانه 
رفـت، تحریـم سـوئیفت بـود. سـوئیفت در 
واقـع  قالبـی را ارائه می کند کـه تراکنش های 
بین المللـی از طریق آن بدون مشـکل جریان 
می یابـد و ردیابـی می شـود؛ به ایـن صورت 
کـه هـر گونـه ارسـال و دریافـت پیـام بیـن 
واحدهـای بانکـی داخل کشـور و بانک های 
خـارج از کشـور، از طریـق سـوئیفت انجـام 
تراکنش هـای  سـوئیفت،  تحریـم  می شـود. 
بین المللـی و حتی داخلی کشـور را با بحران 

کرد. روبـه رو 

تحریـم  برجـام،  از  بعـد  هرچنـد 
سـوئیفت »معلـق« شـد، چـون اطالعات 
این سـامانه به سـرعت در اختیـار نهادهای 
هنـوز  می گیـرد،  قـرار  امریـکا  امنیتـی 
بانک هـای دنیا جرئـت نمی کنند درسـت 

و درمـان بـا ایـران وارد معاملـه شـوند.

راهکار عدم استفاده از سوئیفت نیست، 
بلکه باید شاهراه های 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 شرکت های 

متعددی به 
جزئیات آن اشراف 

کامل دارند.

در مسری هبشت

مـردی خدمـت پیامبر آمـد و گفت: 
ای رسـول خـدا بـه چـه کسـی نیکـی 
کنـم؟ فرمودنـد: »بـهمـادرت«. عرض 
کسـی؟«  چـه  بـه  او  از  »بعـد  کـرد: 
فرمودنـد:»بهمـادرت«. گفت: »سـپس 
به چه کسـی؟« فرمودند:»بـهمادرت«، 
سـؤال کـرد: »سـپس بـه چـه کسـی؟« 

پـدرت«1 »به فرمـود: 
کسی را نمی شود پیدا کرد که اهمیت 
نیکی به پدر و مادر را نداند، اما کمتر 
کسانی هستند که به غیر از نیکی های 

مادی به پدر و مادر، برای آن ها دعا هم 
می کنند،درحالیكهدعاكردنیکیاز
بهتریننیکیهابهپدرومادراستو

آخرتآنهاراآبادمیكند.
اللَُّهمَّ َل تُْنِسِنی ِذکْرَُهَم ِفی أَْدبَاِر َصلََواتِی... 

َو ِفی کُلِّ َساَعٍة ِمْن َساَعاِت نََهاِری2

خداوندا،پسازهرنمازمنودر
هرساعتازساعاتروز،پدرو

مادرمراازیادمنمبر.

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. 

سقط جنین ناقص الخلقه

اقتصاد مقاومیت

از بچه ها اگر بپرسید چرا پدرتان را دوست دارید، می گویند چون برایمان 
جایزه می خرد یا خرج خانه را می دهد. شاید خیلی از پدرها هم وظیفه مهم  
خودشان را همین می دانند. حاال اگر پدری نتوانست درست خرجی بدهد چه؟ 
اگر نادان باشیم، می گوییم نبودن پدری که توان مدیریت بی نقص خانواده را 
ندارد، با بودنش فرقی ندارد. در حالی که عاقان می فهمند بیشترین فشار در 

این مواقع به خود پدر می آید.

حاال مایی که طعم تلخ گرسنگی و وضعیت بد اقتصادی را می چشیم و 
خیلی راحت همه را نقد می کنیم، بد نیست خودمان را در زاویه پدر این مرز و 
بوم بگذاریم و ببینیم کدام مان از بی عدالتی بیشتر رنج می کشیم. شاید اگردرست
فکرنکنیم،مثلهمانبچههاحکمكنیمولیواقعیتایناستكهغصههای
رهبریازبیعدالتی
غصههای از بیشتر

تكتكماست.

رهـبرانقالب
بیـشازهمهكـس
جـامعه عـدالت بـرای
تـالشمیكـندوازاینكـه
میبینـدكـمكـاریمسئـوالن
اینگونهتیشهبهریشهنظاممیزند،
دردمیكشد.باایننگاهعدالترادر

نگاهاومروركنید.

یاد همیشگی پدر و مادرظرف تفلون و قاشق چوبی

سوئیفت را بپیچان

نشریهتربیتی،مسجدیسنگرمحله|سالپنجم،شمارهپیاپی172|هفتهسوماسفند1396|قیمت:500تومان)اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسمءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

عدالت در نگاه ما و رهبر ما



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
محــوِر خــانه

تا حاال فکر کرده اید که چرا ما در سینمایمان قهرمان های زیادی نداریم؟ آیا 
می دانستید که این هم به ضعف ما در طرح فیلم برمی گردد؟

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« می رسیم. اگرپیچیدگیهایآغازآن
قدرخوبباشدكهمخاطبرادرمیانهبابحرانیمواجهكندكهنداندچگونه
میتوانازاینبحرانبیرونبیاید،آنوقتقهرمانواقعاًقهرمانمیشود.مثًا 
در جایی که همه شهر دارند نابود می شوند و هیچ کس راه فراری ندارد، قهرمانی 

مثل سوپرمن یا مرد عنکبوتی می آید و همه را نجات می دهد.

البته یادمان باشد که سوپرمن و مرد عنکبوتی ابرقهرمان هستند و با توانایی های 
فراانسانی در فیلم ها نقش آفرینی می کنند. 

اماواقعیتایناستكه»قهرمانان
معـمولی«بهمـراتـببـهـتراز
اینها چون هستند. »ابرقهرمانان«

درستمثلماهستندوكاریمیكنند
كهبهفکرماهمنمیرسید.

اینكهقهرماناندفاعمقدسما
خیلیتنومندوباسالحهایویژه
نیستند،شایدبههمیندلیلاست.

شـمااگـربزرگتریـنمتخصـصپزشـکییـاهـررشـتهدیگری
بشـوید،چنانچـهزنخانـهنباشـید، ایـن بـرای شـما یـک نقص اسـت. 
کدبانـوی خانه شـما باید باشـید؛ اصـًا محور این اسـت... کانـون خانواده، 

جایـی اسـت کـه عواطـف و احساسـات بایـد در آنجـا 
رشـد و بالندگـی پیدا کنـد؛ بچههامحبـتونوازش
ببیننـد؛شـوهر کـه مـرد اسـت... در میـدان خاصـی، 

شـکننده تر اسـت و مرهـمزخـماو،فقـطوفقـط
نـوازشهمسـراسـت-حتـینـهنـوازشمادر
-بایـدنوازشببینـد... اگر این احساسـات و این 
عواطـِف محتـاج وجـود یک محور اصلـی در خانه 

- که آن، خانم و کدبانوی خانه اسـت - نباشـد، 
خانـواده یک شـکل بـدون معنـا خواهـد بود.

شـماكارهـمدارید،بیرونهمهسـتید...
-همـهاینهـابهجـایخـودمحفـوظ-اما
بایسـتیسـهم»خانـه«راهـمدرنظرداشـته

باشید.

روزی کـه شـاه فـرار کـرد مـا در نوفل لوشـاتو بودیـم. تمـام خبرنـگاران 
کشـورهای مختلـف از آفریقـا، از آسـیا، از اروپـا و امریـکا آنجـا بودنـد و 
شـایدصـدوپنجـاهدوربینفقـطصحبتهـایامامرامسـتقیمپخش
میكردند.می خواسـتند ببیننـد امام چه تصمیمی دارد. امـام بر روی صندلی 
کنـار خیابـان ایسـتاده بـود. چنـد دقیقه صحبـت کرد و مسـائل خـودش را 
گفـت. یک مرتبـه برگشـت و گفـت: »احمدظهرشـده؟« گفتـم: »بلهاآلن
ظهـراسـت.«بیدرنـگامـامگفـت:»والسـالمعلیکمورحمـتاهللو

بركاته!«

شـما ببینیـد در چـه لحظـه ای امـام صحبت هایـش را رهـا کـرد، بـرای 
این کـه نمـازش را اول وقـت بخوانـد؛ درجاییكه

تلویزیونهـایسراسـری،هركدام
میلیونهـابیننـدهدارد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1370/10/04(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. 
  masjednama.ir بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای

ـــگ  ـــوع جن ـــی، وق ـــگ تحمیل ـــان جن ـــراق در جری ـــگ شـــهرها توســـط ع ـــوع: شـــروع جن ـــا موضـ پوســـترهایی ب
ـــل بیـــن امیرالمؤمنیـــن و ســـپاه ناکثیـــن، روز احســـان و نیکـــوکاری، درگذشـــت آیـــت اهلل »عبـــاس واعـــظ  َجَم
ـــرای  ـــان ب ـــام زم ـــه ام ـــع از ناحی ـــدور توقی ـــان، ص ـــتان های خراس ـــه در اس ـــده ولی فقی ـــی« نماین طبس
ـــان  ـــط دژخیم ـــرف توس ـــد صـــدر« در نجـــف اش ـــید محم ـــت اهلل »س ـــد آی ـــم مجاه ـــهادت عال ـــد، ش ـــیخ مفی ش
بعثـــی، شـــهادت فرمانـــده جـــوان دفـــاع مقـــدس، محمدابراهیـــم همـــت، فاتـــح خیبـــر، والدت بابرکـــت حضـــرت 
ـــی  ـــام خمین ـــرت ام ـــران حض ـــامی ای ـــوری اس ـــذار جمه ـــادر، والدت بنیان گ ـــرا - روز زن و روز م زه

قرارگرفته اســـت. 

وسائلالشیعة،ج20،ص64

این قاعده را در روان شناسی اثبات کرده اند 
که در رابطه زن و مرد، لذت زن بیشتر است، 

اگرچه بعد از مرور زمان به وجود می آید و زیاد 
می شود. به عکس، مردها هستند که از همان 

اول از رابطه لذت می برند و این لذت کم تر از 
زن هاست. با این حال، زن یک حیایی دارد که 

نمی گذارد بروز و ظهور لذت زیاد باشد:

لَِت الَْمْرأَُة َعَل الرَُّجِل ِبِتْسَعٍة َوتِْسِعنَي  ُفضِّ

ِة َولَِكنَّ اللََّه أَلَْقى َعلَْيِها الَْحَياَء  ِمَن اللَّذَّ

زنبا99لذت)بیشتر(برمردبرتری
یافت.ولیخداحیارابراوالقاكرد.

باید توجه داشت که اصل لذت در ارتباط 
دو انسان، لذتی است که از ارتباط روح ها به 
وجود می آید. برای همین، عموما می گویند 
دوران نامزدی لذت ها بیشتر است، چون 

کدورت ها کم تر و روح ها به هم نزدیک تر 
است. اگر روح ها بزرگ شود، با مرور زمان 
خانواده لذت بخش تر و مستحکم تر می شود.

باید یاد بگیریم که خانواده ها را با روح ها رشد 
دهیم و نه جسم ها...

كاریکاتوراینهفته:
واردات 19 
هزار میلیارد 
دالری 
کاالهای 
مصرفی در 
سال 1396

»االنسـان  می گوینـد:  کـه  اسـت  مشـهور 
حریـص علـی ما ُمنع«؛ یعنی انسـان بر چیزی 
کـه از آن منـع شـده، حرص مـی ورزد. این را 
همه جا اسـتفاده می کننـد، 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 می کند و از کفر و فسـوق حالش 

به هـم می خـورد:

َو لِکنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيکُُم اْلمياَن َو َزيََّنُه يف  

ُقلُوِبکُْم َو کَرََّه إِلَْيکُُم الْکُْفَر َو الُْفُسوَق َو 

الِْعْصياَن أُولِئَک ُهُم الرَّاِشُدوَن 

ولکــنخــداایمــانرابــرایشــما
دوستداشـتنیگردانیـدوآنرادردلهای
و پلیـدكاری و كفـر و بیاراسـت شـما
سركشـیرادرنظرتانناخوشایندساخت.

آنـان]كـهچنینانـد[رهیافتگاننـد.

اول  بخـش  کنـار  در  اگـر  را  عبـارت  ایـن 
آیـه بگذاریـم کـه فرمـود: »َو اْعلَُمـوا أَنَّ فيکُْم 

َرُسـوَل اللَِّه لَـْو يُطيُعکُـْم يف  کَثريٍ ِمَن 

می فهمیـم  لََعِنتُّـْم«،  اْلَْمـِر 

اطاعـت کـردن از ولی اهلل 
یـک امـر دوست داشـتنی 

کـه  اسـت  فطـری 
خـدا در دل هایمان 
اگـر  داده؛  قـرار 

بـاور کنیـم...

در محضر اهل یبت
مهم ترین علت والیت پذیری

 

آموزش های نقد فیلم )4(

طرح های قهرمان ساز در سینما

منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی؟هر؟
 ج 3، ص 57، به نقل از تارنمای سیره علما

امام خمینی؟هر؟

دوربین هایی که امام را می دیدند،
 امامی که خدا را می دید

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

لذت های زن و مرد در خانواده
خانواده مقاومتی )30(

سورهحجرات،آیه7


