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تنها ۳۰ ماه دیگر
می �ث داهلل م�ی �ن ع�ب �ت  الاسلام والمسلم�ی د ح�ب ه�ی �ت سث سث سرگدن

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

نه یک قدم پیش، نه یک قدم پس

نمازی با دو رکوع!

صبر حکومت اسالمی در فتنه ها تا کجاست؟

با حقوقش کتاب می خرید

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

سـردار دکتـر شـهید مجیـد بقایی فرمانده ارشـد سـپاه بود امـا حقوق مجـردی اش در 
سـپاه واقعاً ناچیـز بود.

وقتی مجید به شـهادت رسـید، متوجه شـدیم چندین ماه از سـپاه همان حقوق ناچیز 
را هم نگرفته اسـت.

مجید می گفت:
وقتـی بـه ایـن حقوق احتیـاج نـدارم، چـرا آن را بگیرم؟ 

همین مقـدار بس اسـت.

مجیـد همـان پول های کمـی را کـه می گرفت، 
صرف خریـد کتـاب می کرد. 

او معتقد بود باید به اندازه نیاز از بیت المال مصرف کند.

شـاه بـاز هـم فرار کـرده بود. همه جـا صحبت از بازگشـت امام بـود. می گفتند 
هواپیمـای امـام را در آسـمان می زننـد ولـی هواپیمـای امـام مدتـی بـود کـه بـر 
بانـد فرودگاه هـای قلـوب مـردم ایـران فرود آمـده بود. صبـح ۱۲ بهمـن، هواپیما 
در فـرودگاه مهرآبـاد بـر زمیـن نشسـت. بخشـی از انقالبیـون در فـرودگاه منتظر 
بودنـد. گـروه سـرود آمـاده کـرده بودنـد. سـرود »خمینـی ای امـام خمینـی ای 
امـام« از همان جـا ماندگار شـد. همـه آمـار اسـتقبال کنندگان را چندمیلیونی اعالم 

کرده انـد. مـردم، آن روز سـنگ تمام گذاشـتند. همـان روز 
امـام بـه بهشـت زهـرا رفتنـد. شـهدای انقـالب آنجا 

بودنـد. سـخنرانی آن روز امـام در آنجا ماندگار 
شـد. روح خـدا بـا قاطعیـت گفـت مشـت بر 

دهـان ایـن دولـت می زنـد. بعد از شـهدا 
نوبـت مجروحـان بـود. امـام بـه عیـادت 
مبـارزه  جریـان  در  کـه  انقالبـی  مـردم 
بیمارسـتان  بـه  بودنـد،  شـده  مجـروح 

هزارتختخوابـی رفـت.
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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 

قلب ما باند فرودگاه توست

توضیح المسائل امام خمینی، مسئله 1471

بازگشت امام خمینی از تبعید 1۵ ساله )1۲ بهمن 1۳۵7(

متن کامل زیارت را در مفاتیح الجنان بجویید!

بازنویسی مطلبی از: شهر سرداران
براساس روایتی از برادر شهید/ شهید مجید بقایی

احکام
ناگهـان مکبـر سـوتی می دهـد و جمعـی زودتـر از امـام جماعـت سـر از رکـوع 

بر می دارنـد.

 گرچـه کـم یا زیاد کردن رکوع بـه دلیل رکن بودنش 
باعـث بطـالن نماز می شـود، در این حالـت به خاطر 

m»تبعیـت از امام« مأمومان بایـد به رکوع برگردند. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

هواپیمـا یکـی از راهبردی تریـن کاالها 
بـرای صنایـع حمل و نقـل و صنایـع دفاعی 
کشـور اسـت. تولید هواپیما، در انحصار چند 
کشـور معدود بوده و بالطبـع آن ها نیز در این 
زمینه هـا، حاضـر بـه انتقال دانـش مخصوصًا 
بـه کشـوری چـون ایـران، نیسـتند. از طرف 
دیگـر، این کشـورهای مسـتکبر با فهم نیاز 
جمهوری اسـامی به این کاالی راهبردی، 
تحریم های سـنگینی را برای ورود هواپیما 

و قطعـات آن به کشـور وضـع کرده اند.

ایـن  بـر  برخـی مسـئوالن  متأسـفانه، 
باورنـد که کشـور تـوان الزم جهت سـاخت 
هواپیمـا را نـدارد. بـه همیـن جهـت، پس از 
برجام، دولت طی قراردادهای بسـیار سنگین، 
هواپیماهـای جدیـدی خریـد که بـه صورت 
قطره چکانـی وارد کشـور می شـوند که همان 
هـم بـا سـنگ اندازی امریـکا مواجـه اسـت. 
ایـن در حالی اسـت کـه به اعتراف مسـئوالن 
هواوفضـای کشـور، تـوان تولیـد هواپیما در 
داخـل کامـًا نقد بـوده و تنها کمـی حمایت 

دارد. الزم 

هواپیما،  فناوری 
نبایـد سـخت تر از فنـاوری 

هسـته ای یـا موشـکی باشـد. بـا 
پشـتکار بایـد آن را بـه چنـگ آورد.

در مسری هبشت

و  چهاردهـم  و  سـیزدهم  روز  در 
زیـارت  جمـادی االّول  مـاه  پانزدهـم 
به پـا  و  زهـرا  فاطمـه  حضـرت 
مناسـب  مظلومـه  آن  سـوگ  داشـتن 
اسـت، زیـرا در روایـت صحیـح وارد 
شـده اسـت کـه آن حضـرت پـس از 
و  هفتـاد  از  بیـش  بزرگـوارش  پـدر 
پنـج روز زنـده نبـود و بنـا بر مشـهور 
کـه وفـات رسـول خدا در بیسـت 
و هفتـم صفـر بـوده، بایـد وفـات آن 
بانـوی بزرگـوار در یکـی از ایـن سـه 

روز واقـع شـده باشـد.

یَا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اللَُّه الَِّذی َخلََقِك َقْبَل 

أَْن یَْخلَُقِك َفَوَجَدِك لَِم اْمَتَحَنِك َصاِبرًَة...

ای آزمـوده، آزمـودت خدایـی كـه 
تـو را آفریـد، پیـش از آنكـه تو را 
بیافرینـد، پـس به آنچـه آزمودت تو 

یافت... را شـكیبا 

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. 

نمازی با دو رکوع!

اقتصاد مقاومیت
این را دیگر خودمان هم به خودمان می گوییم كه »حافظه تاریخی 
مردم ایران ضعیف است.« شاید این را باید به فال نیک گرفت، چون نتیجه اش 
این است که بدی های گذشته ها را کم تر می بینیم و شاید خوبی هایشان بیشتر 
باید  این حافظه ضعیف  به  برعکس! ولی  البته شاید هم  یادمان می ماند.  به 

»حواس پرتی« را هم اضافه کرد که کار را خراب تر می کند.

اینكه در اوج جنگ سوریه یا یمن، جام جهانی حواس ما را پرت 
می كند؛ یا در کشتار مردم میانمار، همه توجه ها به امریکا و سیاست بازی هایش 
می رود یا در پیروزی سپاه در جنگ های منطقه، اغتشاش های داخلی ما را غافل 

می کند، خسارت بزرگی است که ارزش ها را به حاشیه می برد.

ما  برای  مسئوالن  كه  حواس پرتی هایی  كنید  اضافه  این ها  همه  به 
ایجاد می كنند. چرا وسط به تصویب رسیدن برجام، مستندهایی علیه مسئوالن 
خبرساز می شود؟ و چرا در اوج گرانی ها و مطالبات از دولت، انتقاد از امام 

زمان را وسط می کشند؟

نكند حواس
 پرتی های ما و 

مسئوالن خسارت 
به بار آورد؟

زیارت هم بخوانیدبا حقوقش کتاب می خرید
سه روز فاطمیه اول

خودکفایی در کاالهای اساسی )5(

وقتی موشک می سازیم، چرا 
هواپیما نسازیم؟
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسمءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

حواس پرتی های ما و مسئوالن



کالم والیتما ورسانه

حکایت خوبان

در محضر قرآن
صبر حکومت اسالمی در فتنه ها تا کجاست؟

همه چیز از یک ایده شروع می شود؛ ایده ای که در ذهن مؤلف جرقه می زند 
و او را به تولید اثر هنری )از نگارش تا نمایش( وامی دارد. این را می گوییم »ایده 
اولیه«. همین ایده وقتی ساخته و تولید شد، تبدیل می شود به چیز دیگری که »ایده 
ناظر« نام دارد. ایده ناظر همانی است که من و شما با دیدن اثر هنری می فهمیم و 

اصاًل یک داستان، فرایندی است از ایده اولیه تا ایده ناظر.

منتقد در اولین مرحله باید فاصله بین ایده اولیه تا ایده ناظر را محک بزند 
و ببیند آیا همان چیزی كه مؤلف می خواسته به تولید رسیده است یا نه؟ مثاًل 
خیلی از فیلم ها را نویسنده می خواسته به عنوان »فیلم مذهبی« تولید کند، ولی در 

نهایت ایده ناظر نشان می دهد که فیلم »ضدمذهب« درآمده است!

البته اگر مولف هستید، خیلی 
سخت نگیرید. ایده اولیه الزامًا 
نباید در خود محصول رسانه ای 
دیده شود و حتی می تواند توسط 
خود نویسنده یا كارگردان تغییر 
اولیه مثل یک فندک  ایده  كند. 
جرقه کار را در ذهن شما ایجاد 

می کند و ممکن است خودش مثل کبریت بسوزد 
و نابود شود.

دشـوار  بسـیار  آزمایش هـای  از  یکـی  کـه  قضیـه جنـگ جمـل  در 
امیرالمؤمنیـن بـود، فرمـود: »اّن هـؤالء قـد تمالئـوا علی سـخطة امارتی«؛ 
این هـا جمـع شـدند، دسـت بـه یکـی کردند بـرای اینکه نسـبت بـه این 
حکومتـی که به امیرالمؤمنین رسـیده اسـت، خشـم خود را آشـکار کنند. 
»و سـأصبر«؛ فرمـود: مـن صبر خواهم کـرد. اما تا کی؟ »مـا لم     اخف علی 
جماعتکـم«؛ آن وقتـی کـه ببینـم حرکت این ها دارد بین شـما مسـلمان ها 

می کنـد،  ایجـاد  شـکاف 
می کنـد،  ایجـاد  اختـالف 

قـرار  هـم  مقابـل  در  را  بـرادران 
می دهـد، آن وقـت وارد عمـل 
خواهـم شـد و فتنـه را عـالج 

خواهـم کـرد؛ تـا آن 
ممکـن  کـه  وقتـی 
اسـت، صبـر می کنم 
و بـا نصیحـت رفتار 

می کنـم.

در جوانـی اسـبی داشـتم. وقتی از کنـار دیواری عبور می کرد و سـایه اش 
بـه دیـوار می افتاد، اسـبم بـه آن نـگاه و خیال می کرد اسـب دیگری اسـت. 
بـه همیـن خاطـر خرنـاس می کشـید و سـعی می کـرد از آن جلـو بزنـد و 

چـون هرچه تنـد می رفت، می دیـد هنوز از سـایه اش 
جلـو نیفتـاده اسـت؛ باز هـم به سـرعتش اضافه 

می کـرد تـا حـدی کـه اگـر ایـن جریان 
ادامـه پیدا می کـرد مرا به کشـتن می داد. 

امـا دیوار تمام می شـد و سـایه اش از 
بیـن می رفـت، آرام می گرفـت.

در دنیـا وقتـی بـه دیگـران نـگاه 
کنـی، بدنـت کـه مرکـب توسـت 
دنیـوی  جنبه هـای  در  می خواهـد 

از آن هـا جلـو بزنـد و اگـر از چشـم 
و همچشـمی بـا دیگـران بـاز نگهـش 
نـداری، تـو را بـه نابـودی می کشـد.

در قاب صتویر

)امام خامنه ای، 1388/0۶/۲0(

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

پوســـترهايی بـــا موضــــوع: امضـــاي قـــرارداد صلـــح ويتنـــام پـــس از شكســـت امريـــكا از ايـــن كشـــور، 
ـــيد  ـــردار رش ـــهادت س ـــری، ش ـــن باق ـــه حس ـــروف ب ـــردی مع ـــين افش ـــردار غالمحس ـــهادت س ش
ـــاج  ـــی اهلل »ح ـــالک ال ـــت س ـــال، درگذش ـــرارگاه كرب ـــده ق ـــي« فرمان ـــد بقاي ـــرادر »مجي ـــالم ب اس
ـــهادت  ـــد، ش ـــتيز هن ـــواه و استعمارس ـــر آزادی خ ـــدي« رهب ـــا گان ـــرور »مهاتم ـــی«، ت ـــماعيل دوالب اس
ـــه  حضـــرت فاطمـــه بنـــا بـــه روايـــت 75 روز پـــس از رحلـــت پيامبـــر ، بازگشـــت پيروزمندان
ـــاز  ـــن و آغ ـــد و دوری از وط ـــال ها تبعي ـــس از س ـــالمی پ ـــن اس ـــه ميه ـــی « ب ـــام خمين »ام

ـــت.  ـــه اس ـــر قرارگرفت ـــه فج 1. وسائل الشیعه، ج20، ص۵0ده
2. وسائل الشیعه، ج20، ص۵0

هـر کسـی بـرای ازدواج دالیلی دارد. از رشـد 
معنـوی گرفتـه تـا تأمیـن نیازهـای مـادی و 
جسـمی و جنسـی. بحـث سـر ایـن اسـت 
كـه كـدام را اصـل قـرار می دهیـم و كدام 
همـه  رسـمی  مصاحبه هـای  در  فـرع؟  را 
می گوینـد اخـالق مهـم اسـت و بـه مادیـات 
توجهـی ندارنـد، امـا وقتی به عمل می رسـد، 

خیلی هـا کـم می آورنـد. 

اخیـراً نماهنگـی پخـش شـد که می گفـت آیا 
دخترتـان را بـه پسـری که از همـه نظر خوب 
اسـت و حقوقش ماهی دو میلیون تومان است 

می دهیـد؟ اکثریت گفتنـد: »نـه«. وای بر ما!

إذا تََزوََّج الرَُّجُل الَْمراََة لَِجملِها أو مالِها وُِکَل إلی َذلَِک َو 
إذا تََزوََّجها لِدینها، َرزََقُه اللُه الَجمَل و املاَل 1

اگر کسی زنی را به خاطر زیبایی و یا مال 
و ثروتش بگیرد، خداوند او را به همان وا 
می گذارد. اما اگر برای دین )و ایمان( با او 

ازدواج کند، از جمال و مال نیز
 بهره مند می گردد.

در روایـت دیگـری پیامبـر اعظـم تأکیـد 
کردند:

یِن ۲ فعَلیُکم بذاِت الِدّ

پس )درمعیارهای 
ازدواج( بر شما 

باد اصل دین

كاریكاتور این هفته:

فرانسه ایران را به
 دلیل موشک های
 بالستیک به نقض
 قطعنامه شورای 
امنیت متهم کرد!

تـو پیامبـر را چگونه شـناختی؟ مـردی که از 
همـه خوش اخالق تـر اسـت؟ همیـن؟ پـس 
چه فرقی اسـت بیـن او و این اسـاتید اخالق 
کـه معمـوالً در کنجـی نشسـته اند و بـه دور 
از هیاهـو دنیـا درس اخـالق می دهنـد؟ نـه! 
پیامبـر مردی اسـت دنیایی كـه از عالم باال 
خبـر مـی آورد و برای رسـیدن و رسـاندن 

بـه آنجـا زندگـی می كند.

حـاال برخـورد تـو بـا او چگونه اسـت؟ مثل 
را  خـودت  راه  پیامبـر  هم عصـر  بی ادبـان 
مـی روی و هـر جـا راه رسـول بـا تـو فـرق 
داشـت، فریـاد می آوری تـا خـودت را اثبات 
کنـی؟ یـا اینكه پیـرو و همراه او هسـتی و 
هیـچ گاه از او جلـو یـا عقـب نمی افتـی؛ 

همـان طـور کـه خـدا می   خواهـد:

ُموا  یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تَُقدِّ

بَْیَن یََدِی اللَِّه َو َرُسولِِه 

َو اتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسمیٌع َعلیٌم 

ای كسـانی كـه ایمـان 
برابر  آورده ایـد، در 

خـدا و پیامبـرش 
كاری[  هیـچ  ]در 
مجوییـد  پیشـی 

پـروا  خـدا  از  و 
خـدا  كـه  بداریـد 

داناست. شـنوای 

در محضر اهل یبت
نه یک قدم پیش، نه یک قدم پس

 

آموزش های نقد فیلم )۱(
از »ایده اولیه« تا »فیلم روی پرده«

حاج محمداسماعیل دوالبی

داستان اسب یک عارف

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مهم ترین معیار ازدواج 
خانواده مقاومتی )25(
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