شیادیاران

منبع :تارنمای شهید آوینی
شهید سید مجتبی علمدار

هنر آن است که یک نفر را هیئتی کنی

شـیوۀ خاصـی در جـذب جوانان داشـت .گاهی حتـی خود من هم به سـید میگفتم:
«اینهـا کـی هسـتند مـیآوری هیئـت؟ بـه یکـی میگویـی بیا امشـب تو سـاقی
بـاش .بـه یکـی میگویی این پرچـم را به دیـوار بـزن و ...ول کـن بابا!»
میگفـت« :نـه! کسـی کـه در ایـن راه اهلبیـت هسـت کـه
مشـکلی نـدارد ،امـا کسـی کـه در ایـن راه نیسـت ،اگر
بیایـد تـوی مجلـس اهلبیـت    و یکگوشـه
بنشـیند و شـما بـه او بهـا ندهیـد ،مـیرود و دیگـر
هـم برنمیگـردد .اما وقتـی او را تحویل بگیریـد ،او را
جـذب ایـن راه کردهایـد».
برنامـه هیئـت او اول با سـه چهار نفر شـروع شـد ،اما بعد
رسـیده بـود به سـیصد چهارصد جوان عاشـق اهلبیت .
ایام ویژه

 12دی ،آغاز عملیات متوسط «محمد رسولاهلل» توسط سپاه و ارتش ( 1360ش)

عملیات محمد رسولاهلل

عملیـات محمد رسـولاهلل بـا رمز مقـدس «الالهاالاهلل ،محمد رسـولاهلل
» بـا هدف انهدام نیروهای دشـمن و نشـان دادن قدرت نفـوذی و تهاجمی ایران در
منطقـه غرب نوسـود در كردسـتان صورت گرفـت .در این عملیات ،نیروهای سـپاه
و ارتـش ،ضمـن عبـور از مناطق كوهسـتانی و تلههای انفجاری ،به مصاف دشـمن
بعـث رفتنـد .بـا عبـور شـجاعانه رزمنـدگان از مرزهـای بینالمللـی ،پایگاههـای
بعثیـان و ضدانقلاب در ایـن منطقه درهم كوبیده شـده و مقـر فرماندهی یكی
از تیپهـای دشـمن منهـدم شـد .درنهایـت ،از آنجا که ایـن عملیـات بهصورت
انهدامـی پیشبینی شـده بـود ،تثبیـت موضع صورت نگرفـت و رزمنـدگان پس از
پایـان مأموریـت ،پیروزمندانـه بـه پایگاههای خـود در داخل خاك وطن بازگشـتند.
ایـن عملیـات ،آرامش دشـمن را در
غـرب كشـور بـر هـم زد و بـه رژیـم
بعـث نشـان داد از این پـس ،نیروهای
متجاوز عـراق در هیچ منطقـه از خاك
ایـران ،از حملات نیروهـای جمهوری
اسلامی ایران مصون نیسـتند.
احکام

در مسری هبشت
ش

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

پاره تن پیامبر

السال ُم َعلَ ْی ِك أَ َّی ُت َها الْ َمظْلُو َم ُة الْ َمغ ُْصو َب ُة...
َّ
سالم بر تو اى ستمدیدهاى كه
حقت غصب شده...

س َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ
س ِك َف َقدْ َ َّ
أَنَّ َم ْن َ َّ
َعلَ ْی ِه َو آلِ ِه َو َم ْن َجف ِ
َاك َف َقدْ َجفَا َر ُس َول اللَّ ِه
َص َّل اللَّهُ َعلَ ْی ِه َو آلِ ِه َو َم ْن آ َذ ِ
اك َف َقدْ آ َذى
َر ُس َول اللَّ ِه َص َّل اللَّهُ َعلَ ْی ِه َو آلِ ِه...
هركه تو را شاد كرد ،رسول خدا
را شاد نمود و هركه به تو جفا كرد
و به رسول خدا جفا كرد و هركه
تو را آزرد ،رسول خدا را آزرد...
ِلَن َِّك بَضْ َع ٌة ِم ْن ُه َو ُرو ُح ُه ال َِّذی بَ ْی َن َج ْن َب ْی ِه

چراکه تو پاره تن او و روح بین دو
پهلوى او هستى.
حالجنان
فرازهایی از زیارت حضرت فاطمه زهرا  ،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 :

هاشمی

ممنون از مطالب خوبتون در مساجد اصفهان نصب
میکــنیم ولی جـای رفع شـبهه در مطالـبتون خـالیه
حتما یک صفحه را به رفع شبهه اختصاص دهید.
هفته

 42

در این شماره میخوانید :

42

هفته
سال 1 3 9 6

قاعدهای که به آن ایمان نداریم
خمس کفن
مشتی بر دهان فتنهگران
هنر آن است که یک نفر را هیئتی کنی
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سرمقاله

گرانیهای دولتی؛ کریسمس باالشهری

گران شدن بنزین و تغییر نکردن میزان یارانهها نشان میدهد دولت برای
حل مشکالت اقتصادی خودش عزم راسخ دارد و به قشر مستضعف بیتوجه
است؛ این برگ برنده دولت است که هیچ ادعای اقتصادی مطرح نکرد و رأی
آورد و حاال میتواند هر تصمیمی دوست دارد ،بگیرد.
اولین نتیجه ،اینکه انتخابات خیلی سیاسی است و در «رأیگیریها» باید
به دور از «جوگیریها» وارد صحنه شویم .اما نتیجه دوم آنکه قشر پردرآمد و
کمدغدغه جامعه -که تا به حال اقلیت بود و تأثیر اجتماعیاش کم -اینک پرنقشتر
و مؤثرتر شده و این یا به خاطر جمعیت بیشتر است یا به خاطر نفوذ بیشتر.
به هر حال هر جامعهای به ارزشهایش زنده است و ارزشهای جامعه
ما در سادهزیستی و توجه به مستضعفین است .پس اینکه مث ً
ال جشن پرهزینه
مسیحیان در بین مسلمانان رواج یابد ،نشانه بدی است برای اینکه طبقهای از جامعه
دارند فرهنگ خود را گسترش میدهند
و همانها دولت را در افزایش شکاف
طـبقاتیتشویق
میکنند.

سال 1 3 9 6

بنابر استحباب ،از حاال برای خودش کفن خریده.
چـون علیالقاعـده کفـن تـا زمـان مـرگ
اسـتفادهای نـدارد ،باید حواسـش باشـد که اگر
از محـل درآمـدش کفـن را خریده ،سـر سـال
خمسـش را بپـردازد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم دی 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

خودکفایی در کاالهای اساسی()2

مشکالت برنج ایرانی

برنج یک محصول حیاتـی و راهبردی
بـرای کشـور محسـوب میشـود و خودکفا
شـدن در آن یک اصل اساسـی بـرای اقتصاد
مقاومتـی بـه شـمار میآیـد .امـا برخـی
مسـئوالن بـه بهانه کمآبـی از خودکفا شـدن
در ایـن محصول مهم طفـره میروند و آن را
بـه زیان کشـور تلقی میکنند .ایـن در حالی
اسـت که حجم آب در سـه اسـتان گیالن،
مازنـدران و گلسـتان بهتنهایـی میتوانـد
نیـاز آبـی این محصـول را پاسـخ دهد.
نبـود یک سـازوکار صحیح و مسـتمر
بر تعرفـه گمرکی این کاال ،نبـود ادوات الزم
و مناسـب بـرای شـالیکاری ،خردهمالکی و
نیز اسـتفاده نکـردن از محققان و متخصصان
صنعـت کشـاورزی از دیگـر مشـکالت
اقتصـاد برنـج اسـت کـه رفـع آن میتوانـد
کشـت برنـج را در اسـتانهای آبـی کشـور
بهصرفـه و اقتصـادی کنـد.
ایـن وسـط از نقـش مافیـای برنج هم
نبایـد غافـل شـد .اینکـه واردات بیرویـه
برنـج بـه خاطـر منافـع شـخصی چنـد نفـر
ً
اصلا قابـل قبول نیسـت!
ادامـه پیـدا کنـد،

هللالعظمی خامنهای ،سؤال 117
اجوبة االستفتائات آیتا 

خمس کفن

اقتصادمقاومیت

نظریه فتنه

ت
هم� ش�گی ف� ت� ن�ه و ف� ت� ن�ه ن
گرا�
داس� نا� ی
مؤلف :روحاهلل حسینیان
		
چاپ 1389
		
 324صفحه

نشر مرکز اسناد انقالب اسالمی
قطع پالتویی
 3000تومان.

در محضر قرآن

قاعدهای که به آن ایمان نداریم
بعضـی قواعـد را نمیدانیـم و ایمـان هـم
نداریـم .برخی را میدانیم و ایمـان میآوریم؛
امـا برخـی دیگر را هـم میدانیم و هـم ایمان
نداریـم! ای وای بـر مـا اگـر از ایـن گـروه
سـوم باشـیم .در مواجهـه بـا دشـمن ،گاهـی
میگوییـم خـدا کمک میکنـد ،گاهـی دیگر
میگوییـم ما قوی هسـتیم ،اما ایـن اعتقاد را
نداریـم کـه اگـر ما واقعـ ًا بر حق هسـتیم،
ً
اصلا جرئـت جنگیـدن بـا مـا را
دشـمن
نخواهد داشـت:

َو لَ ْو قاتَلَ ُک ُم الَّذی َن کَ َف ُروا لَ َولَّ ُوا ْالَ ْدبا َر ث ُ َّم ال
یَ ِج ُدو َن َولِ ًّیا َو ال نَصیرا ً
ُس َّن َة اللَّ ِه الَّت ی قَ ْد َخل َْت ِم ْن قَ ْب ُل َو لَ ْن تَ ِج َد لِ ُس َّن ِة
اللَّ ِه تَ ْبدیالً

و اگـر کسـانی که کافر شـدند ،به جنگ با
شـما برخیزند ،قطع ًا پشـت خواهند کرد و
دیگـر یار و یـاوری نخواهند یافت .سـنّت
الهـی از پیش همین بوده و در سـنّت الهی
هرگز تغییـری نخواهی یافت.
در ایـن سـالها چقـدر
مـا را از حملـه آمریـکا
ترسـاندهاند! چرا؟ چون
بـه ایـن قاعـده
ایمـان ندارنـد!

عصر مدیریت رسانهای

ما ورسانه

در «مدیریت رسانه» یاد میگیرند که رسانه را چگونه مدیریت کنند و
در «مدیریت رسانهای» میآموزند چگونه با رسانه «جامعه» را مدیریت
کنند .آن اولی را امروز ما داریم آرام آرام یاد میگیریم و در دانشگاههایمان
علمیاش کردهایم .اما این دومی را اص ً
ال نمیبینیم درحالیکه دشمنانمان
دارند آن را عملی میکنند.
اسنپ و تپسی و الوپیک نمونههای عملی مدیریت مسائل اجتماعیاند
که در جامعه ما به وسیله رسانه انجام میشوند .کارکردهای خوب اینها را
همه داریم میبینیم و از بعضی آسیبهایشان هم بیش
و کم خبر پیدا میکنیم .اما از این نوع محصوالت
کم نیست و مرتب هم بهروز میشود ،فقط ما
عقبتر از همه خبرشان را میگیریم.
مهمتر از نرمافزارهایی که خودروها ،موتورها،
غذاها و اینجور چیزها را مدیریت
میکنند ،آنهاییاند که به مدیریت انسانها
و افکار آنها میپردازند .تلگرام ،ایسنتاگرام و
واتساپ مهماند چون ما را در اختیار
مدیران رسانهها قرار میدهند .عجیب
است مدیریت رسانهای هنوز برای ما
جدی نشده است!
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

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :معرفـــي «شـــاپور بختيـــار» بهعنـــوان نخســـتوزیر خانـــدان
پهلـــوي ،شـــهادت ثقـــة االســـام میرزاعلـــی آقـــا تبریـــزی و هفـــت تـــن از مجاهدیـــن بـــه
دســـت قـــوای متجـــاوز روس ،شـــهادت شـــهید ســـید مجتبـــی علمـــدار ،آغـــاز عمليـــات
متوســـط «محمـــد رســـولاهلل» توســـط ســـپاه ،درگذشـــت «نيمـــا يوشـــيج» شـــاعر نوســـراي
معاص ــر ،س ــرنگوني «مانوئ ــل نوري ــگا» در پانام ــا پ ــس از مداخل ــه نظام ــي امري ــكا ،روز جه ــاد
کشـــاورزی قرارگرفتـــه اســـت.

سوره فتح ،آیه  ۲۲و 23

کالم والیت

سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

مشتی بر دهان فتنهگران

حکایت خوبان

ایشـان میگفتنـد« :اگـر خواسـتی صدقـه بدهـی ،همینطـوری
صدقـه نده؛ زرنگ باش ،حواسـت جمع باشـد ،صدقـه را از طرف
بـده .بـرای دو
امـام رضـا برای سلامتی آقـا امـام زمان
معصـوم اسـت ،دو معصومـی کـه خـدا آنهـا را دوسـت دارد .ممکـن
نیسـت کـه خداونـد این صدقـه را رد کند .تو هم اینجا واسـطهگریات
را میکنـی .تـو واسـطهای و همیـن حـق
واسـطهگری اسـت کـه اجـازه میدهـد
تـو بـه مراحـل خاص برسـی».

خانواده مقاومتی ()21

بلوغ اقتصادی؛ درست یا غلط؟

تقریبـ ًا اولین و آخرین حـرف جوانهایی که
ازدواج نمیکننـد ایـن اسـت کـه تـوان مالی
آن را ندارنـد .مـا هـم ایـن حـرف را منطقی
و عقالنـی میدانیـم و علمـیاش کردهایـم؛
بـه این صـورت کـه میگوییم بـرای ازدواج
بلـوغ اقتصـادی و اجتماعـی و هـزار بلـوغ
دیگـر هم الزم اسـت! یکی نیسـت بگوید از
کجـا آوردهاید این قواعد را؟ مگر نشـنیدهاید
پیامبـر اعظـم فرمودند:
ِیج َمخَا َفهَ الْ َع ْیلَ ِه َف َقدْ
َم ْن تَ َرکَ ال َّت ْزو َ
َسا َء ظَ ُّنهُ بِاللَّ ِه َع َّز َو َج َّل
إِنَّ اللَّهَ َع َّز َو َج َّل یَق ُ
ُول إِنْ یَکُونُوا
ُف َقرا َء یُ ْغ ِنه ُِم اللَّهُ ِم ْن فَضْ لِ ِه
هر كـه از تـرس تنگدسـتى ازدواج نكند،
همانـا به خدای عزوجل سـوء ظـن دارد.
خـدای عزوجـل میفرمایـد« :اگـر فقیـر
باشـند ،خدا از فضلـش آنان را
بینیاز میکند».
مـا بایـد آموزشهـای اجتماعـی
و اقتصادیمـان را بدهیـم ،ولـی
نبایـد ازدواج را منـوط
بـه اینهـا بکنیم کـه این
آغـاز انحـراف
اسـت.

وسائل الشیعة ،ج ،20ص40 :

مسجدنمـا را در
تلگـرام

(امام خامنهای)1389/10/08 ،

فتنۀ سـال گذشـته جلـوهای از توطئۀ دشـمنان بود؛ فتنه بـود .فتنه یعنی
کسـانی شـعارهای حق را بـا محتـوای صددرصد باطل مطـرح کنند،
بیاورنـد بـرای فریـب دادن مـردم؛ امـا نـاکام شـدند .هـدف از ایجـاد
فتنـه ،گمـراه کـردن مردم اسـت .شـما مالحظه کنید؛ مـردم مـا در مقابلۀ با
فتنـه ،خودشـان بـه پا خاسـتند .نهم دی در سرتاسـر
کشـور مشـت محکمـی بـه دهـان فتنهگـران
زد .ایـن کار را خـود مـردم کردنـد .ایـن
حرکـت ،یک حرکـت خودجـوش بود؛
ایـن خیلـی معنـا دارد؛ ایـن نشـانۀ
ایـن اسـت که ایـن مـردم بیدارند،
هشـیارند ...آن کسانی که با همۀ
وجـود نظام جمهوری اسلامی
را و اسلام را و ایـن پرچـم
برافراشـته را در ایـن کشـور
نگـه داشـتهاند ،در درجـۀ اول
خـود مردمانـد؛ دشـمنان مـا
ایـن را بفهمند.

زرنگ باش!

درمحضراهلیبت

منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
آیتاهلل مجتبی تهرانی

کاریکـاتور این هفته:
دست ما کوتا ه و
تخم مرغ بر نخیل
تخممرغ شانهای
20هزار تومان شد!

