شیادیاران

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

با حقوقش کتاب میخرید

سـردار دکتـر شـهید مجیـد بقایی فرمانده ارشـد سـپاه بود امـا حقوق مجـردیاش در
سـپاه واقع ًا ناچیـز بود.
وقتی مجید به شـهادت رسـید ،متوجه شـدیم چندین ماه از سـپاه همان حقوق ناچیز
را هم نگرفته اسـت.
مجید میگفت:
وقتـی بـه ایـن حقوق احتیـاج نـدارم ،چـرا آن را بگیرم؟
همین مقـدار بس اسـت.
مجیـد همـان پولهای کمـی را كـه میگرفت،
صرف خریـد كتـاب میكرد.
او معتقد بود باید به اندازه نیاز از بیتالمال مصرف كند.
ایام ویژه

بازگشت امام خمینی از تبعید  ۱۵ساله ( ۱۲بهمن )۱۳۵۷

قلب ما باند فرودگاه توست

شـاه بـاز هـم فرار کـرده بود .همهجـا صحبت از بازگشـت امام بـود .میگفتند
هواپیمـای امـام را در آسـمان میزننـد ولـی هواپیمـای امـام مدتـی بـود کـه بـر
بانـد فرودگاههـای قلـوب مـردم ایـران فرود آمـده بود .صبـح  ۱۲بهمـن ،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 همانجـا ماندگار شـد .همـه آمـار اسـتقبالکنندگان را چندمیلیونی اعالم
کردهانـد .مـردم ،آن روز سـنگتمام گذاشـتند .همـان روز
امـام بـه بهشـت زهـرا رفتنـد .شـهدای انقلاب آنجا
بودنـد .سـخنرانی آن روز امـام در آنجا ماندگار
شـد .روح خـدا بـا قاطعیـت گفـت مشـت بر
دهـان ایـن دولـت میزنـد .بعد از شـهدا
نوبـت مجروحـان بـود .امـام بـه عیـادت
مـردم انقالبـی کـه در جریـان مبـارزه
مجـروح شـده بودنـد ،بـه بیمارسـتان
هزارتختخوابـی رفـت.
احکام

در مسری هبشت
ش

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

زیارت هم بخوانید
سه روز فاطمیه اول

در روز سـیزدهم و چهاردهـم و
پانزدهـم مـاه جمـادىاال ّول زیـارت
و بهپـا
حضـرت فاطمـه زهـرا
داشـتن سـوگ آن مظلومـه مناسـب
اسـت ،زیـرا در روایـت صحیـح وارد
شـده اسـت كـه آن حضـرت پـس از
پـدر بزرگـوارش بیـش از هفتـاد و
پنـج روز زنـده نبـود و بنـا بر مشـهور
كـه وفـات رسـول خدا در بیسـت
و هفتـم صفـر بـوده ،بایـد وفـات آن
بانـوى بزرگـوار در یكـى از ایـن سـه
روز واقـع شـده باشـد.

َیا ُم ْم َت َح َن ُة ا ْم َت َح َن ِك ال َّلهُ الَّ ِذی َخلَق َِك َق ْب َل
أَنْ یَ ْخلُق َِك َف َو َج ِ
دَك لِ َم ا ْم َت َح َن ِك َصا ِب َر ًة...

اى آزمـوده ،آزمـودت خدایـی كـه
تـو را آفریـد ،پیـش از آنكـه تو را
بیافرینـد ،پـس به آنچـه آزمودت تو
را شـكیبا یافت...
حالجنان بجویید!
متن کامل زیارت را در 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 :
هفته
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

نه یک قدم پیش ،نه یک قدم پس
نمازی با دو رکوع!
صبر حکومت اسالمی در فتنهها تا کجاست؟
با حقوقش کتاب میخرید
سرمقاله

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 167هفته دوم بهمن  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

حواسپرتیهای ما و مسئوالن

این را دیگر خودمان هم به خودمان میگوییم که «حافظه تاریخی
مردم ایران ضعیف است ».شاید این را باید به فال نیک گرفت ،چون نتیجهاش
این است که بدیهای گذشتهها را کمتر میبینیم و شاید خوبیهایشان بیشتر
به یادمان میماند .البته شاید هم برعکس! ولی به این حافظه ضعیف باید
«حواسپرتی» را هم اضافه کرد که کار را خرابتر میکند.
اینکه در اوج جنگ سوریه یا یمن ،جام جهانی حواس ما را پرت
میکند؛ یا در کشتار مردم میانمار ،همه توجهها به امریکا و سیاستبازیهایش
میرود یا در پیروزی سپاه در جنگهای منطقه ،اغتشاشهای داخلی ما را غافل
میکند ،خسارت بزرگی است که ارزشها را به حاشیه میبرد.
به همه اینها اضافه کنید حواسپرتیهایی که مسئوالن برای ما
ایجاد میکنند .چرا وسط به تصویب رسیدن برجام ،مستندهایی علیه مسئوالن
خبرساز میشود؟ و چرا در اوج گرانیها و مطالبات از دولت ،انتقاد از امام
را وسط میکشند؟
زمان
نکند حواس
پرتیهای ما و
مسئوالن خسارت
به بار آورد؟

حالمسائل امام خمینی ،مسئله1471
توضی 

نمازی با دو رکوع!

ناگهـان مکبـر سـوتی میدهـد و جمعـی زودتـر از امـام جماعـت سـر از رکـوع
برمیدارنـد.
گرچـه کـم یا زیاد کردن رکوع بـه دلیل رکن بودنش
باعـث بطلان نماز میشـود ،در این حالـت به خاطر
«تبعیـت از امام» مأمومان بایـد به رکوع برگردند.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته دوم بهمن 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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نشر فاتحان
قطع رقعی
 ۳۵00تومان.

اقتصادمقاومیت

خودکفایی در کاالهای اساسی ()5

وقتی موشک میسازیم ،چرا
هواپیمانسازیم؟

هواپیمـا یکـی از راهبردیتریـن کاالها
بـرای صنایـع حمل و نقـل و صنایـع دفاعی
کشـور اسـت .تولید هواپیما ،در انحصار چند
کشـور معدود بوده و بالطبـع آنها نیز در این
زمینههـا ،حاضـر بـه انتقال دانـش مخصوص ًا
بـه کشـوری چـون ایـران ،نیسـتند .از طرف
دیگـر ،این کشـورهای مسـتکبر با فهم نیاز
جمهوری اسلامی به این کاالی راهبردی،
تحریمهای سـنگینی را برای ورود هواپیما
و قطعـات آن به کشـور وضـع کردهاند.
متأسـفانه ،برخـی مسـئوالن بـر ایـن
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
قطرهچکانـی وارد کشـور میشـوند که همان
هـم بـا سـنگاندازی امریـکا مواجـه اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه به اعتراف مسـئوالن
هواوفضـای کشـور ،تـوان تولیـد هواپیما در
ً
کاملا نقد بـوده و تنها کمـی حمایت
داخـل
الزم دارد.
فناوری هواپیما،
نبایـد سـختتر از فنـاوری
هسـتهای یـا موشـکی باشـد .بـا
پشـتکار بایـد آن را بـه چنـگ آورد.

در محضر قرآن

ما ورسانه

آموزشهای نقد فیلم ()۱

نه یک قدم پیش ،نه یک قدم پس از «ایده اولیه» تا «فیلم روی پرده»
تـو پیامبـر را چگونه شـناختی؟ مـردی که از
همـه خوشاخالقتـر اسـت؟ همیـن؟ پـس
چه فرقی اسـت بیـن او و این اسـاتید اخالق
کـه معمـوالً در کنجـی نشسـتهاند و بـه دور
از هیاهـو دنیـا درس اخلاق میدهنـد؟ نـه!
پیامبـر مردی اسـت دنیایی کـه از عالم باال
خبـر مـیآورد و برای رسـیدن و رسـاندن
بـه آنجـا زندگـی میکند.
حـاال برخـورد تـو بـا او چگونه اسـت؟ مثل
بیادبـان همعصـر پیامبـر راه خـودت را
مـیروی و هـر جـا راه رسـول بـا تـو فـرق
داشـت ،فریـاد میآوری تـا خـودت را اثبات
کنـی؟ یـا اینکه پیـرو و همراه او هسـتی و
هیـچگاه از او جلـو یـا عقـب نمیافتـی؛
همـان طـور کـه خـدا میخواهـد:

یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنوا ال تُ َقدِّ ُموا
بَ ْی َن یَدَ یِ اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه
لیم
میع َع ٌ
َو اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ َس ٌ

ای کسـانی کـه ایمـان
آوردهایـد ،در برابر
خـدا و پیامبـرش
[در هیـچ کاری]
پیشـی مجوییـد
و از خـدا پـروا
بداریـد کـه خـدا
شـنوای داناست.

همه چیز از یک ایده شروع میشود؛ ایدهای که در ذهن مؤلف جرقه میزند
و او را به تولید اثر هنری (از نگارش تا نمایش) وامیدارد .این را میگوییم «ایده
اولیه» .همین ایده وقتی ساخته و تولید شد ،تبدیل میشود به چیز دیگری که «ایده
ناظر» نام دارد .ایده ناظر همانی است که من و شما با دیدن اثر هنری میفهمیم و
اص ً
ال 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 که مؤلف میخواسته به تولید رسیده است یا نه؟ مث ً
ال
خیلی از فیلمها را نویسنده میخواسته به عنوان «فیلم مذهبی» تولید کند ،ولی در
نهایت ایده ناظر نشان میدهد که فیلم «ضدمذهب» درآمده است!
البته اگر مولف هستید ،خیلی
سخت نگیرید .ایده اولیه الزام ًا
نباید در خود محصول رسانهای
دیده شود و حتی میتواند توسط
خود نویسنده یا کارگردان تغییر
کند .ایده اولیه مثل یک فندک
جرقه کار را در ذهن شما ایجاد
میکند و ممکن است خودش مثل کبریت بسوزد
و نابود شود.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد.
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 

بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوســترهایی بــا موضـــوع :امضــاي قــرارداد صلــح ويتنــام پــس از شكســت امريــكا از ايــن كشــور،

ش ــهادت س ــردار غالمحس ــین افش ــردی مع ــروف ب ــه حس ــن باق ــری ،ش ــهادت س ــردار رش ــيد
اســـام بـــرادر «مجيـــد بقايـــي» فرمانـــده قـــرارگاه كربـــا ،درگذشـــت ســـالک الـــی اهلل «حـــاج

اس ــماعیل دوالب ــی» ،ت ــرور «مهاتم ــا گان ــدي» رهب ــر آزادیخ ــواه و استعمارس ــتیز هن ــد ،ش ــهادت
حض ــرت فاطم ــه

«امـــام خمینـــی

سوره حجرات ،آیه ۱

» بـــه میهـــن اســـامی پـــس از ســـالها تبعیـــد و دوری از وطـــن و آغـــاز

ده ــه فج ــر قرارگرفت ــه اس ــت.

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

 ،بازگش ــت پیروزمندان ــه

(امام خامنهای)1388/0۶/۲۰ ،

صبر حکومت اسالمی در فتنهها تا کجاست؟

در قضیـه جنـگ جمـل کـه یکـی از آزمایشهـای بسـیار دشـوار
امیرالمؤمنیـن بـود ،فرمـود« :انّ هـؤالء قـد تمالئـوا علی سـخطة امارتی»؛
اینهـا 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 لماخف علی
جماعتکـم»؛ آن وقتـی کـه ببینـم حرکت اینها دارد بین شـما مسـلمانها
شـکاف ایجـاد میکنـد،
اختلاف ایجـاد میکنـد،
بـرادران را در مقابـل هـم قـرار
میدهـد ،آن وقـت وارد عمـل
خواهـم شـد و فتنـه را علاج
خواهـم کـرد؛ تـا آن
وقتـی کـه ممکـن
اسـت ،صبـر میکنم
و بـا نصیحـت رفتار
میکنـم .

داستان اسب یک عارف

sangaremahalle@chmail.ir

بن ــا ب ــه رواي ــت  75روز پ ــس از رحل ــت پيامب ــر

کالم والیت

حکایت خوبان

در جوانـی اسـبی داشـتم .وقتی از کنـار دیواری عبور میکرد و سـایهاش
بـه دیـوار میافتاد ،اسـبم بـه آن نـگاه و خیال میکرد اسـب دیگری اسـت.
بـه همیـن خاطـر خرنـاس میکشـید و سـعی میکـرد از آن جلـو بزنـد و
چـون هرچه تنـد میرفت ،میدیـد هنوز از سـایهاش
جلـو نیفتـاده اسـت؛ باز هـم به سـرعتش اضافه
میکـرد تـا حـدی کـه اگـر ایـن جریان
ادامـه پیدا میکـرد مرا به کشـتن میداد.
امـا دیوار تمام میشـد و سـایهاش از
بیـن میرفـت ،آرام میگرفـت.
در دنیـا وقتـی بـه دیگـران نـگاه
کنـی ،بدنـت کـه مرکـب توسـت
میخواهـد در جنبههـای دنیـوی
از آنهـا جلـو بزنـد و اگـر از چشـم
و همچشـمی بـا دیگـران بـاز نگهـش
نـداری ،تـو را بـه نابـودی میکشـد.
حاج محمداسماعیل دوالبی

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ()25

مهمترین معیار ازدواج
هـر کسـی بـرای ازدواج دالیلی دارد .از رشـد
معنـوی گرفتـه تـا تأمیـن نیازهـای مـادی و
جسـمی و جنسـی .بحـث سـر ایـن اسـت
کـه کـدام را اصـل قـرار میدهیـم و کدام
را فـرع؟ در مصاحبههـای رسـمی همـه
میگوینـد اخلاق مهـم اسـت و بـه مادیـات
توجهـی ندارنـد ،امـا وقتی به عمل میرسـد،
خیلیهـا کـم میآورنـد.
اخیـرا ً نماهنگـی پخـش شـد که میگفـت آیا
دخترتـان را بـه پسـری که از همـه نظر خوب
اسـت و حقوقش ماهی دو میلیون تومان است
میدهیـد؟ اکثریت گفتنـد« :نـه» .وای بر ما!
إذا تَ َز َّو َج ال َّر ُج ُل الْ َمراَ َة لِ َجاملِها أو مالِها ُو ِک َل إلی َذلِکَ َو
1
امل و َ
إذا تَ َز َّو َجها لِدینهاَ ،ر َز َقهُ اللهُ ال َج َ
املال
اگر کسی زنی را به خاطر زیبایی و یا مال
و ثروتش بگیرد ،خداوند او را به همان وا
میگذارد .اما اگر برای دین (و ایمان) با او
ازدواج كند ،از جمال و مال نیز
بهرهمند میگردد.
در روایـت دیگـری پیامبـر اعظـم
کردند:
2
فع َل ُ
ِ
بذات ال ّ ِدینِ
یكم

تأکیـد

پس (درمعیارهای
ازدواج) بر شما
باد اصل دین
 .1وسائلالشیعه ،ج ،۲۰ص۵۰
 .2وسائلالشیعه ،ج ،۲۰ص۵۰

کاریکاتور این هفته:
فرانسه ایران را به
دلیل موشکهای
بالستیک به نقض
قطعنامه شورای
امنیت متهم کرد!

