شیادیاران

جای او را بهآسانی نمیشود پر کرد

همـه کارهایـی که احتیاج بـه یک پیگیری مداوم و خسـتگیناپذیر داشـت،
از دسـت شـهید محالتـی برمیآمـد .هیچکـس دیگـر ایـن نشـاط و ایـن
تحـرک را نداشـت ...آن آدمـی کـه آنجور در مقابل دشـمن سـازشناپذیر
بـود و مبـارزه را بههیچوجـه تـرک نمیکـرد،
بـه دوسـتان کـه میرسـید یـک آدم
سـازشپذیر و رام و بـدون لجاجتـی
مشـاهده میشـد ،چـه دوران پیش از
انقلاب ،چـه دوران بعـد از انقلاب.
چهره ایشـان اجماالً چهـره یک مبارز
خسـتگیناپذیر ،صمیمـی و مخلصـی
اسـت کـه وقتی او نباشـد جـای او را
بهآسـانی نمیشـود پـر کـرد.
منبع :پایگاه اطالعرسانی حوزه
راوی :امام خامنهای
شهید شیخ فضلاهلل محالتی

ایام ویژه

 3اسفند ،آغاز عملیات بزرگ خیبر در منطقه هورالهویزه و شمال بصره ( 1362ش)

جزایر حتم ًا باید نگهداشته شود

عملیات خیبر ابتکار بسـیج و سـپاه برای پاسـخ به کسـانی بود که میگفتند« :جنگ
را نباید ادامه داد و راهی برای پیگیری آن نبوده اسـت ».عملیات از سـه محور آغاز
شـد .عـراق ،انتظار عملیـات از هور را نداشـت ،به همین دلیل عملیـات بهخوبی
در آنجـا انجـام شـد ،امـا نیروهـا در طالئیـه و زید زمینگیر شـدند .صلاح نبود
نیروهایـی کـه در شـمال هورالهویـزه به جاده بصره رسـیده بودند ،در آنجـا بمانند و به
همیـن خاطـر نیروهایی که در شـمال هور بودند به جزایر مجنون ،عقبنشـینی کردند.
اگـر عـراق ،جزایر را پـس میگرفت ،همه عملیاتهـای ایران را شکسـت داده بود.
بعدازظهـر  14اسـفند امـام فرمودهانـد« :جزایـر حتمـ ًا باید نگهداشـته شـود .هر
طور که شـده ».رزمندگان روحیه گرفتند و محسـن
رضایـی هم ابالغ کـرد« :از جزایر بیرون نمیرویم؛
حتی اگر سـازمان سـپاه از بیـن برود».
 72سـاعت جنـگ بیامـان ادامـه
داشـت امـا حـرف امـام زمیـن نمانـد.
احکام

استفتائات بهمن ماه  96دفتر مقام معظم رهبری سایت leader.ir

ربا در نسیئه

جنسـش را بـه نسـیئه فروختـه و بـا مشـتری شـرط میکند اگـر دیرتـر از موعد
هزینـه را بپـردازد ،بایـد مبلغی را اضافـه بدهد.
ایـن کار ربـا و حرام اسـت ولی میتواند شـرط کند که اگر مشـتری
زودتر هزینه را بپردازد ،مشـمول تخفیف شـود.

در مسری هبشت
ش

زیارتی مخصوص
فاطمیه دوم

شهادت مادر است و فرزند باید هر
کاری که میتواند برای احیای عزای
مادرش بکند .از اقامه عزا گرفته تا
خواندن زیارتنامه .متن زیر قسمتی
از زیارت مخصوصی است که برای
فاطمیه دوم در مفاتیح ذکرشده و در
فضیلت آن گفتهشده است« :هركه آن
حضرت را به این شیوه زیارت كند
و از خدا آمرزش بخواهد ،حقتعالی
گناهانش را بیامرزد و او را داخل
بهشت كند».
السال ُم َعلَ ْی ِك یَا َس ِّیدَ َة نِ َسا ِء الْ َعالَ ِمی َن...
َّ
سالم بر تو اى بانوى بانوهای عامل...
السال ُم َعلَ ْی ِك أَیَّ ُت َها الْ َمظْلُو َم ُة الْ َم ْم ُنو َع ُة َح َّق َها
َّ
سالم بر تو اى ستمدیده محروم
شده از حق خویش.
در عزاداریهای خویش ما
را هم دعا کنید...
حالجنان
یالثانی،مفاتی 
اعمالماهجماد 

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

49

سال 1 3 9 6

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول اسفند 1396

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

هفته
سال 1 3 9 6

قورباغههای هفتتیرکش!
ربا در نسیئه
عظمت حضرت فاطمه
جای او را بهآسانی نمیشود پر کرد

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 170هفته اول اسفند  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

جنگهای جدید سگ هار منطقه

اگر سیر  ۷۰ساله تالشهای رژیم صهیونیستی در منطقه را مرور
کنید ،میبینید که بیشتر از جنگ برای صلح دست و پا زده ولی هیچ وقت
هم نگذاشته منطقه آرام باشد .اولین دلیلش این است که شعار «نیل تا فرات»
خیلی زود به افسانه تبدیل شد و اسرائیل در کنار همه شلوغبازیهایش التماس
میکرد که کشورهای غرب آسیا آن را به رسمیت بشناسند .تالشی که بیش و
کم به نتیجه رسید!
رژیم صهیونیستی مجبور است برای حفظ حیات خود در منطقه
به آتشبازیهایش ادامه دهد ،هرچند که خوب میداند پاسخ آتشها،
آتشفشان است .کارشناسان جنگ
بعدی نیروهای مقاومت با اسرائیل
را خیلی وخیم توصیف میکنند
که میتواند موعد  ۲۵ساله
نابودی این رژیم را به
تعجیل بیندازد.
ماحصل این چند دهسال
تشکیل شدن جبهه مقاومت
بود که اختالفهای نژادی
و مذهبی را کنار گذاشت و
کشورهای منطقه را در مقابل
دشمن واحد متحد کرد .به نظر
میرسد جنگهای جدید این روند
را سرعت میبخشد.

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

یاس در آتش
هاد� ض
ر� �ز هرا؟اهس؟ در نم� با�ع اهل ن
س��ت
ح� ت
ش� ت
		
مؤلف :آیتاهلل جعفر سبحانی
نشر مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق
		
چاپ  ،1395قطع رقعی

مترجم :ابوالحسن عمرانی
 120صفحه 2300 ،تومان.

اقتصادمقاومیت

تنبیه«سامسونگ»

شـاید اگر آن زمانی که شـرکت «اپل»،
نرمافزارهـای ایرانـی را پشـتیبانی نکـرد،
واکنـش مناسـبی اتفـاق افتـاده بود ،شـرکت
«سامسـونگ» هیـچگاه جرئـت نمیکـرد
چنیـن رفتاری را با ورزشـکاران ایرانی انجام
دهـد« .اپـل» امتیـاز خاصی در ایران نداشـت
اما «سامسـونگ» همان شـرکتی اسـت که
بـه بهانه تولیـد داخـل و اشـتغالزایی از
معافیتهـای گمرکی و تبلیغاتی بسـیاری
اسـتفاده کـرده و حـاال کار زشـتش را
ً
کاملا منطقـی و قانونی دانسـته و حاضر
بـه عذرخواهـی هم نیسـت!
اگـر ایـن قضیه بـا واکنـش ضعیفی در
حـد چنـد اعتـراض رسـانهای و دیپلماتیک
روبـهرو شـود ،چـه بسـا بازهم تکرار شـود.
بـا حذف سامسـونگ از زندگیهـای ما هیچ
مشـکل بزرگـی برای کشـور ایجـاد نخواهد
شـد .امـا ضـرر بزرگـی بـرای ایـن شـرکت
خواهـد بـود .بنابرایـن الزم اسـت از یـک
طـرف دولـت ،امتیازات سامسـونگ
را ملغـی کـرده و هزینه حضور
ایـن شـرکت در
ایـران را بـاال ببـرد
و از طـرف دیگـر
مـردم بـا تحریـم
این کاال یک درس
فراموشنشـدنی به
سامسـونگ بدهند.

در محضر قرآن

قورباغههایهفتتیرکش!

ایـن کـه میگوینـد« :شـهر کـه بیکالنتر
باشـه ،قورباغـه هفتتیرکـش میشـه!»
خالصـه اتفاقـی اسـت کـه در جامعـه
بیوالیـت میافتـد .وقتـی کـه خـدا ،پیامبر
یـا جانشـین او را بـرای حکمرانـی در جامعه
قـرار میدهـد و تـو او را به هیـچ میانگاری،
ظاهـرش ایـن اسـت که به سـراغ نخبـگان یا
عالمـان مـیروی ولـی در واقـع داری راه را
بـرای فاسـقان و فاسـدان هموار میسـازی و
در نتیجـهاش خـودت را پشـیمان میکنـی:

یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنوا إِنْ جا َءك ُْم ِ
فاس ٌق ِب َن َبإٍ
َف َت َب َّی ُنوا أَنْ تُصی ُبوا َق ْوماً ِب َجهالَ ٍة َف ُت ْص ِب ُحوا
َعىل ما َف َعلْ ُت ْم نا ِدمی َن

اى كسـانى كـه ایمـان آوردهایـد ،اگـر
فاسـقى برایتـان خبـرى آورد ،نیـك
وارسـى كنیـد مبـادا بـه نادانـى گروهى
را آسـیب برسـانید و [بعـد ]،از آنچـه
كردهایـد پشـیمان شـوید.
پـس در هـر فتنـهای اول بایـد «تبیُّـن»
کـرد .یعنـی بایـد دیـد ولـیاهلل چگونـه
«تبییـن» میکنـد و بـر
اسـاس آن از او تبعیـت
کـرد .در غیـر ایـن
صـورت شـهر
شـلوغ میشـود
و قورباغـه
هفتتیرکش!
سوره حجرات ،آیه 6

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

آموزشهای نقد فیلم ()3

طرحهای پرمشکل سینمای ایران

ما ورسانه

زیاد میشنویم که میگویند« :سینمای ایران از نبود فیلمنامههای خوب رنج
میبرد ».شاید درستتر این باشد که بگوییم :مشکل اصلی سینمای ایران در
مرحله «طرح» است که مشخص میکند شخصیت اصلی در آن وضعیت چه
رفتار و کنشی را انجاممیدهد .طرحی خوب میدرخشد که در آغاز و میانه و
پایان ویژه باشد .اما طرحهای ما در یکی از این بخشها میلنگد.
اینکه یک طرح چگونه میتواند مفاهیم و معانی خود را به مخاطب منتقل
کند ،به «بازنمایی» آن در بخش «میانه»
باز میگردد .گاهی ما یک تصویر
را مثل آینه تخت نمایش میدهیم،
گاهی مثل آینه محدب یا مقعر در نمایش آن
تصرف میکنیم و گاهی حقیقتی را از نو
میسازیم .بازنمایی امروزه به معنای سوم به
کار میرود ،یعنی رسانهها حقایق را میسازند،
حتی اگر واقعیت نداشته باشد.
به جای بازنمایی ،بد نیست که از « ُمحاکات» استفاده
کنیم و آن را بهترین روش برای انتقال معانی بدانیم؛ معانی که
حقیقتشان را خدای این جهان خلق کرده و هنرمند سعی
میکند در نمایش آنها بهترین هنر خود را به کار گیرد.
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:قیام مـــردم مســـلمان تبریـــز بـــه مناســـبت چهلمیـــن روز شـــهدای  19دی
قـــم ،افتتـــاح ناوچـــه جمـــاران بـــا حضـــور رهبـــر انقـــاب ،روز روحانيـــت و دفـــاع مقـــدس  -شـــهادت
حجتاالسالموالمســـلمین «شـــيخ فضـــلاهلل محالتـــي» در حملـــه جنگندههـــاي عراقـــي بـــه هواپيماهـــاي
حامـــل ايشـــان ،شـــهادت حضـــرت زهـــرا بـــه روایـــت  95روز ،شـــهادت «ســـید محمدعلـــی رحيمـــي»
مســـئول خانـــه فرهنـــگ ايـــران در پاكســـتان توســـط تروریســـتهای ســـپاه صحابـــه ،درگذشـــت آیـــتاهلل
خوشــوقت عالــم و اســتاد اخــاق برجســته تهــران ،شــهادت «مالكــوم ايكــس» رهبــر مســلمانان سياهپوســت
امريـــكا ،آغـــاز عمليـــات بـــزرگ خيبـــر در منطقـــه هورالهويـــزه و شـــمال بصـــره قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

درمحضراهلیبت

 )1سنن ابی داود ،ابوداوود ،ج  ،۲ص ۵۲۲
(امام خامنهای)1391/02/23 ،

عظمتحضرتفاطمه؟اهس؟

ِ
حـرف هـزاران
مـن حقیقتـ ًا ،نـه بهعنـوان تعـارف ،نـه بهعنـوان یـک
بـار تکـرار شـده ،واقعـ ًا قاصـرم؛ زبـان قاصر اسـت ...کـه بخواهـد از این
مقـام بلنـد تعریـف و تجلیـل کنـد ...اینهمه درخشـندگی ،اینهمـه کبریا
و عظمـت؛ کـه کسـی مثـل پیغمبـر وقتـی فاطم ه زهـرا؟اهس؟ بـر او وارد
میشـد« ،قـام الیهـا»1؛ نهفقـط بلنـد میشـد،
بلکـه بلنـد میشـد و بـه سـمت او میرفـت.
یکوقـت یکـی وارد اتـاق میشـود ،شـما بـه
احترامـش بلنـد میشـوید؛ یکوقـت کسـی وارد
اتاق میشـود ،شـما با اشـتیاق به طرفـش میروید.
ِ
بحث
اینهـا مگر شـوخی اسـت؟ ایـن
پـدر  -فرزنـدی نیسـت .پیغمبـر خدا
اینجـور از فاطمـ ه زهـرا؟اهس؟
تجلیـل میکنـد؛ رضـای او را
رضـای خـود ،رضـای خود
را رضـای خـدا؛ سـخط او
را سـخط خـود ،سـخط خـود را
سـخط خـدا اعلام میکنـد.

توفیق شهادت

حکایت خوبان

حاجآقـا نسـبت به مقام شـهدا تعریف خاصی داشـتند .حتی بـرای خود
بنـده شـبهه شـده بـود که کسـی هفتادسـال عبـادت خـدا را کـرده ،به
مقامـی میرسـد که شـهید با همـان تیر اول کـه به او اصابـت میکند،
بـه آن مقـام نائـل میشـود .میگفتیم ایـن چطور ممکن اسـت؟
میفرمـود« :آنکسـی کـه اینقـدر اراده دارد کـه جانـش را باخـدا
معاملـه میکنـد ،مسـلم ًا در مراحـل تهذیـب نفـس هـم ایـن اراده را
خواهـد داشـت .خداونـد هـم بـه او اینچنیـن
عنایـت میکنـد».
گفتیـم پـس حاجآقـا مـا کـه عرضـه
نداریـم الاقل شـما دعا بفرمایید شـهید
شـویم! میگفتنـد« :همان هـم خیلی
آمادگـی میخواهـد تـا بـه توفیـق
شـهادت برسی».
منبع :سایت شهید آوینی
راوی :حجتاالسالم حسینی
آیتاهلل خوشوقت عالم و استاد اخالق برجسته تهران
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کی شوهر کنم؟

بایـد بدانیـم ازدواج دختـر بـه دسـت
خـودش اسـت و اذن پدر شـرطی اسـت
کـه در بهبـود این ازدواج کمـک میکند.
امـا شـاید برخـی پدرهـا قضیـه را برعکس
تصـور کردهانـد و میخواهنـد تا شـخصیت
خیالـی خودشـان را نیافتنـد ،دخترشـان را
شـوهر ندهنـد .وای بـر آنان!
روزی پیامبـر اعظـم بـاالی منبـر رفـت و
فرمـود :ای مـردم ،جبرئیـل از سـوی خدای
لطیـف و خبیـر سـوی مـن آمـد و گفـت:

إِنَّ ْالَبْكَا َر بِ َ ْن ِزلَ ِة ال َّث َم ِر َع َل الشَّ َج ِر
إِ َذا أَ ْد َركَ ِثَا ُر َها َفل َْم تُ ْج َ َت أَف َْسدَ تْهُ الشَّ ْم ُس َو
اح
ن َ ََثتْهُ ال ِّر َی ُ

دوشیزگان مانند میوه بر درخت هستند .زمانی
که برسند باید آنان را چید وگرنه حرارت
خورشید و وزش بادها تباهشان میکند.
سـیس در ادامـه فرمـود :و دوشـیزگان ایـن
گونهانـد .زمانـی که آنچـه را زنـان (از غریزه
جنسـی) درک میکننـد حـس کننـد ،دوایـی
جـز شـوهر کـردن ندارنـد و در غیـر ایـن
صـورت فاسـد و آلوده میشـوند زیـرا آنها
نیز بشـر هسـتند.
نکــند بـه
اسـم دیـن،
از سـنتهای
جاهلـی تبعیت
کنیم و جامعه را
به گناه بکشـانیم!
وسائلالشیعه ،ج ،۲۰ص ۶۲

کاریکاتور این هفته:
بحران
بیپایان
ریزگردها
در اهواز

