شیادیاران

هدیه بسیجیها در شب تولد صدام!

در سخنرانی قبل از انجام عملیات گفت:
«امشـب شـب تولـد صدام اسـت .عدنان خیـراهلل گفته که بـه چادر زنـان بغداد
قسـم ،ظرف  ۴۸سـاعت آینده ،فاو را از ایرانیها پس میگیریم.
بسـیجیا! شـیرینی تولـد صدام رو شـما باید زودتـر بهش بدید.
عدنـان خیراهلل بـرای صـدام میخـواد خوشرقصی کنه،
میجنگید».
اما شـما برای آبـروی امام زمـان
شـوق و شـور ،نیروهـای آمـاده عملیـات را گرفـت .همان
شـب خـط کارخانـه نمـکُ ،کنـج جـاده فـاو بصـره
شکسـته شـد .اسـم اون عملیـات هم شـد عملیات
...
صاحبالزمـان
منبع :خبرگزاری ایسنا
راوی :علیرضا رضاییمفرد از همرزمان شهید
شهید علی چیتسازیان

ایام ویژه

درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا ( 26نوامبر  2016م)

ش

کی میشود که تو ما را
ببینی و ما تو را ببینیم؟

الصدَى
َم َتى نَ ْن َت ِق ُع ِم ْن َع ْذ ِب َمائِكَ َف َقدْ طَ َال َّ
كى شود كه از چشمه آب زالل تو ما
بهرهمند شویم كه عطش ما طوالنى شد
َم َتى نُغَا ِدیكَ َو نُ َرا ِو ُحكَ َف َن ِق َّر َع ْیناً
كى شود كه ما با تو صبح و شام كنیم
تا چشم ما به جمالت روشن شود
َم َتى تَ َرانَا ( َو) نَ َراكَ
كى شود كه تو ما را ببینی و ما
تو را ببینیم؟
حالجنان
فرازهایی از دعای ندبه ،مفاتی 

کاسترو؛ نیمقرن مبارزه

فیدل کاسـترو توانسـت حکومـت دیکتاتـوری آمریکایی باتیسـتا را در کوبا
سـرنگون کند .او رهبر یکی از شـورانگیزترین انقالبهای تاریخ اسـت .او حکومتی
چپگـرا در حیـاط خلـوت آمریـکا بنـا نهـاد و علیرغـم  ۶۳۴مرتبـه تـروری کـه
سـازمان سـیا علیه او تـدارک دیده بـود و با وجود همه کارشـکنیها و تحریمهای
آمریـکا ،اسـتقالل کشـورش را حفظ کرد و سـطح
باالیـی از بهداشـت و آمـوزش و پـرورش
عمومـی را بـرای مردمـش به ارمغـان آورد.
کاسـترو نهفقـط امـوال و داراییهـای
آمریـکا را مصـادره کـرد ،بلکـه در نبـرد خلیـج
خوکهـا توانسـت شکسـت و تحقیـر بزرگی را
نصیـب آمریـکا کنـد.

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 :

شهروز علیزاده

از سایت ومحتوای بسیار مفید که دارید
بسیار متشکرم

او در سـالهای پایانـی عمـرش ،بـه
تدریـج از قـدرت کنـاره گرفـت و بـرادرش
رائـول جایگزیـن او شـد.
احکام

در مسری هبشت

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

هفته

 37

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

نشانه ایمان
رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه
شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی؛ دو لبه یک قیچی
هدیه بسیجیها در شب تولد صدام!

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 158هفته اول آذر  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

داغ کرمانشاه؛ دعواها ،شوخیها ،واقعیتها
وقتی زمین غرب ایران لرزید ،دلهای همه ایرانیان به لرزه درآمد و
حدود  500ایرانی از بین ما پر کشیدند .داغ ،داغ بزرگی است .در این میان،
ی
برخی مسئوالن موضعگیریهای کودکانهای کردند که جا 
توجیه ندارد« .واقع ًا برای مردم مصیبتزده چه فرقی میکند که این خانهها در
این دولت ساخته شده یا آن دولت» و جای خود را به استداللی بهتر بدهد.
بعضی از تحلیلگران هم داستان را به اربعین گره زدند .برخی آن را بال
دانستند و برخی عذاب گروهی دیگر! گروهی هم پالسکو و بم را یادآوری کردند
تا بگویند حکومت به فکر مردم نیست ،چرا که آن حادثهها را هم جبران نکرده
است .امان از این تحلیلها!
برنده این ماجرا مردم صاف و سادهای هستند که از مایحتاج زندگی
خود گذشتند و هرچه داشتند برای زلزلهزدگان فرستادند .آنها بیانصافی
رسانهها را هم پاسخ دادند و از حمایتهای مردم و دولت تشکر کردند .با همان
انصاف هم از کوتاهیها نالیدند.
دم این مردم قدرشناس گرم!
خون کرمانشاه ،حیات
وحدت و برادری
درجامعهجوشانید،
اگــر بدخواهان
بگذارند!

37

سال 1 3 9 6

توضیح المسائل امام ،مسئله 956

رسیدن به رکعت دوم نماز جمعه

دیـر حرکـت کـرده و حـاال دقیق ًا سـر رکعت دوم خـودش را به نماز جمعه رسـانده
اسـت و نمیداند چـه کار کند.
در ایـن صورت بایـد رکعت اول را بـا امام و
رکعت دوم را فـرادی بخواند.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول آذر 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

خاکی از جنس آسمان

کتابی برای آشنایی بیشتر با بسیج

		
مؤلف :مهدی خانی
چاپ 		139
		
 554صفحه

نشر مرکز فرهنگی سپاه
قطع وزیری
 15500تومان.

اقتصادمقاومیت

بامبولهای توتال!

توتـال آنقدر بدعهد و بیتعهد اسـت
کـه حضور مجددش در پـارس جنوبی برای
خود فرانسـویها هـم باورکردنی نبود.
این شـرکت در توسـعه بخـش قطری
میـدان مشـترک گازی پـارس جنوبـى هـم
حضـور دارد .در نتیجـه ،ما بعد از  10سـال
میفهمیـم که به جای برداشـت از سـفره
مشـترک گازی از قسـمت غیرمشـترک
برداشـت کرده و سـر مـا بـیکاله مانده!
از دیگـر اتهامات ثابتشـده توتـال پرداخت
 60میلیون دالر رشـوه به مدیـران نفتی ایران
برای رسـیدن به قـرارداد ،اسـتفاده از فناوری
قدیمـی و درنتیجه سـوزاندن گازهای همراه
نفـت مخـازن ایـران ،تأخیـر  8سـاله(!) در
اجـرای قـرارداد و خـروج یکطرفـه از
قرارداد اسـت.
بـا ایـن همـه بدعهـدی ،دولـت،
قـرارداد  25سـاله(!) دیگـری را بـا ایـن
شـرکت بدسـابقه امضـاء میکنـد و بـاز
جشـن راه میانـدازد .حاال توتـال دوباره
بامبـول درآورده کـه بـرای ادامـه کار بـا
ایـران بایـد منتظـر تصمیم کنگـره آمریکا
در مـورد تحریـم باشـیم!
ن داسـتانها یعنی
ای 
حماقـت یـا خیانـت
سـازمانیافته در وزارت
نفت .

در محضر قرآن

نشانهایمان

شـناخت مؤمـن از کافـر یـا منافـق همیشـه
تاریـخ مطـرح بوده و بسـیاری اوقـات هم به
ایـن راحتیهـا ممکـن نمیشـده؛ مخصوص ًا
در اوایلـی کـه فـرد حتـی خـودش هـم
نمیدانـد دارد بیراهـه میرود .بـه قول قرآن
خیلیهـا از «بیماردلـی» شـروع میکنند تا
بـه «نفـاق» و بعـد «کفر» میرسـند.
یـک نشـانه قرآنـی را بـرای اینکـه بدانیـم
مسـیرمان کـدام اسـت ،قـرآن پیـش رویمـان
گذاشـته :آرامش« .سـکینه» یا «آرامش الهی»
کـه بـه واسـطه پیامبر اعظـم و دیـن الهی
میرسـد ،اگـر موجـب افزایـش ایمانمان
شـد ،مؤمنیـم وگرنه در جرگه نفـاق و کفر
قـرار میگیریـم:

ُوب
الس ِكی َن َة ِفی ُقل ِ
ُه َو الَّ ِذی أَنْ َز َل َّ
یمنِه ِْم
یمنًا َم َع إِ َ
الْ ُم ْؤ ِم ِنی َن لِ َی ْز َدا ُدوا إِ َ

اوسـت آن كـس كـه در دلهـاى مؤمنـان
آرامـش را فرو فرسـتاد تا ایمانـى بر ایمان
خـود بیفزایند.
خیلـی سـخت نیسـت کـه بفهمیـم کجـای
کاریـم .اگـر به خـدا اطمینـان نداریـم و با او
آرام نمیشـویم ،بایـد بـه قلـب مریضمـان
مراجعه کنیم و
بـه فکر چاره
باشیم...
سوره فتح ،آیه 4

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

ما ورسانه

خرده پیرنگ کجاست؟

فیلم یا داستانی که پیرنگ اصلی نداشته باشد ،انسان را گیج میکند .میشود
کشکولی از اتفاقات بیربط و باربط که مخاطب آن را در همان دقایق اولیه پس
میزند .همین پیرنگ اصلی که سیر داستان را به صورت منطقی بیان میکند ،اگر
فقط در کشمکشهای بیرونی خالصه شود ،خیلی خشک و غیرجذاب میشود.
چرا که مخاطب دوست دارد شخصیت اصلی داستان را بیشتر بشناسد و با او
رابطه عاطفی بگیرد.
بنابراین نویسنده و کارگردان باید ما را مث ً
ال با خانواده و مسائل خانوادگی
شخصیتها بیشتر آشنا کند .این موضوعات خانوادگی مثالی است از مجموعه
کشمکشهای درونی که شخصیتها و مخصوص ًا شخصیت اصلی را درگیر
میکند .اینکه به چه کسی محبت کند و با خودش چگونه کلنجار رود که فالن
تصمیم درست یا غلط را بگیرد ،اینها همه میشود کشمکشهای درونی که
«خرده پیرنگ»های فیلم را تشکیل میدهد.
باید فیلم بین پیرنگ اصلی و خردهپیرنگها تناسب کامل برقرار کند؛ وگرنه
یا خیلی خالهزنکی میشود یا خیلی خشک و نچسب.

کالم والیت

(امام خامنهای)1395/09/27،

شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی؛ دو لبه یک قیچی

امـروز دو اراده در ایـن منطقه بـا یکدیگر در تعارضانـد :یک اراده،
اراده وحـدت اسـت؛ یـک اراده ،اراده تفرقه اسـت .اراده وحدت ،متعلق
بـه مؤمنین اسـت؛ فریاد اتحـاد و اجتماع مسـلمین از حنجرههای بااخالص
بلنـد اسـت و مسـلمانها را دعوت میکنند بـه اینکه به مشترکاتشـان توجه
بکنند...
یـک عـدهای هـم در ایـن آتشهـا میدمنـد؛ شـیع ه انگلیسـی و سـنی
آمریکایـی مثل هم هسـتند؛ همـه ،دو لب ه یک قیچی هسـتند؛ سعیشـان
ایـن اسـت که مسـلمانها را
به جـان هـم بیندازنـد؛ این
پیـام اراده تفرقـه اسـت که
اراده شـیطانی اسـت؛
امـا پیـام وحـدت
ایـن اسـت کـه اینهـا از ایـن
اختالفـات عبور بکننـد ،در کنار هم قـرار بگیرند،
باهـم کار کننـد.
حکایت خوبان

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

اگر جنبه تجمل گرفت؛ مانع تکامل میگردد
sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir
پوســـترهایی بـــا موضــــوع :شـــهادت شـــهید علـــی چیتســـازیان ،تشـــكيل بســـيج
مس ــتضعفين بهفرم ــان «ام ــام خمين ــي » و روز بس ــيج ،ش ــهادت
ام ــام حس ــن عس ــكری در س ــن  28س ــالگی ،عملی ــات مرواری ــد
و دالوری غرورانگیـــز ناوچـــه پیـــکان ( 1359ش) -روز نیـــروی
دریای ــی ،ش ــهادت «س ــید عبدالحس ــین واح ــدی» م ــرد ش ــماره دو
فداییـــان اســـام توســـط رژیـــم پهلـــوی ،شـــهادت شـــهید دکتـــر
مجیـــد شـــهریاری ،دانشـــمند هســـتهای ،والدت حضـــرت رســـول
اك ــرم ب ــه روای ــت اه ــل تس ــنن قرارگرفت ــه اس ــت.

وقتـی شـاگرد مدرسـه طـب بـودم ،آقـا هرمـاه بـرای خـرج تحصیل
مبلـغ پنجـاه ریـال بـه مـن مـیداد .مـن مبلغـی را
پسانـداز کردم و بـا آن یک چـوب لباس و یک
تختخـواب چوبـی بـه قیمـت  ۳۲ریـال خریدم.
بـا زحمـت آنهـا را بـه خانـه آوردم و در اتـاق
نمناکـی کـه اقامـت داشـتم ،نهـادم.
آقـا از مجلس آمد و طبـق معمول نگاهی به
درون انداخـت .با لبخنـدی گفت« :عبدالباقی!
لباسآویـز و تختخـواب تا زمانـی که برای
رفـع نیـاز و سلامتی انسـان باشـد مفیـد
اسـت .اگـر جنبـه تجمـل و زینـت گرفت،
سـد راه تکامـل انسـان میگـردد .مواظـب
بـاش بـه آن روز نیفتی».
منبع :تارنمای سیره علما
راوی :دکتر سید عبدالباقی فرزند
آیتاهلل شهید مدرس

درمحضراهلیبت
خانواده مقاومتی ()17

همسری که پیرم کرد!

روایتهـای مربـوط بـه زن خـوب و بـد را
نمیشـود بلندبلنـد خوانـد ،شـاید بعضیهـا
ناراحـت شـوند .اما تجربه نشـان داده نگفتن
ایـن روایتهـا خیلیهـا را از رشـد واقعـی
بـاز داشـته؛ اگـر نگوییـم کـه جهنمـی کرده
اسـت! بنابرایـن پیشـنهاد میکنیـم کـه زنان
خودشـان بـه روایـات مراجعه کننـد و با
دیـدن ایـن معیارهـا ،وضعیت بهشـتی یا
جهنمـی بـودن خـود را محـک بزنند.
ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه مردهـا بروند و
ایـن روایات را بخوانند و مرتب به همسـران
یـا زنان فامیلشـان گوشـزد کننـد .آنها باید
یـک کار مهـم را انجـام دهنـد و آن اینکـه
بـه دنبـال زن مؤمنـه باشـند .زن مؤمنـه
خواهـان رسـتگاری خـود و خانـوادهاش
اسـت و همیشـه کمککار مرد در زندگی
اسـت ،بـه جای اینکـه با فشـارهای مادی
و معنـوی او را پیـر کند!

ِ
رسول اللّ ِه :أ ُعو ُذ ب َِك
كانَ ِمن دعا ِء
ِم ِن ام َرأ ٍة تُشَ ِّی ُبنی َق َبل َم ِشیبِی

امام صادق  :از نیایشهاى پیامبر اعظم
این بود :خداوندا
به تو پناه مىبرم از
زنى كه مرا به پیرى
زودرس گرفتار
سازد.
وسائل الشیعة ،ج ،20ص34 :

کاریکـاتور این هفته:

بلوکه شدن
کمک مالی به
زلزلهزدگان
توسط آمریکا!

