شیادیاران

دفترچهای برای خمس

بهمحـض اینکـه اولیـن حقوقـش را از سـپاه گرفـت ،دو دفترچـه پسانـداز بـرای
خـودش بـاز کـرد ،یکـی مربـوط به حقـوق و مزایـا ،دیگـری مربوط بـه هدایا.
میگفـت« :طبق فتـوای رهبر معظم انقلاب ،هدیه
خمس نـدارد».
برای خودش ،سـال خمسـی تعیین کرد تـا اگر مازاد
بر هزینه سـالیانه ،چیزی در حسـابش مانده باشد،
خُ مـس آن را بدهد .یک سـال مقـداری پول به
مسـتمندان داده بود و با خوشـحالی میگفت:
امسال خمس دادهام.
راوی :مادر شهید
منبع :خبرگزاری مشرق
شهید مدافع حریم اهلبیت ،مصطفی صفریتبار

ایام ویژه

 27دسامبر ،آغاز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان و سرنگونی دولت این كشور ( 1979م)

ویتنام شوروی

در شـامگاه بیست و هفتم دسـامبر  1979میالدی جنگ شدیدی در قصر داراالمان
کابل رخ داد و منجر به کشـته شـدن «حفیظاهلل امین» ،رئیسجمهور وقت افغانسـتان
و نزدیکانـش شـد .همزمـان با کشـته شـدن امیـن« ،ببـرک کارمل» عامل شـورویها
از رادیـوی تاجیکسـتان خبـر بـه قدرت رسـیدن خـود را اعلام کرد .در همان شـب
نیروهـای نظامـی اتحاد جماهیر شـوروی سـابق از زمین و هوا وارد کشـور اسلامی
افغانسـتان شـد و آن را اشـغال نظامـی کـرد؛ امـا این آخر ماجـرا نبـود و در ادامه
مقاومـت مـردم و مجاهدان مسـلمان افغان شـروع شـد و شـوروی هـم مجبور
شـد نیروهـای خود را تـا یکصد هزار نفر افزایـش دهد .در این میان کشـورهای
اسلامی و کشـورهای غربـی نیـز بـه این مجاهدیـن کمـک میکردند و مـردم نیز به
مقاومـت جانانه خـود ادامـه میدادند.
سـرانجام شـوروی کـه یکـی از
بلوکهای قـدرت بـود ،در طوالنیترین
جنـگ تاریـخ شـوروی ،مفتضحانـه در
برابر مجاهـدان افغان ،شکسـت خورد و
به کشـور خـود بازگشـت.
احکام

در مسری هبشت
ش
حضرت معصومه

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

 ،نعمتی بزرگ

ما باید از حضرت معصومه  ،بیشتر استفاده
کنیم؛ به هر صورت ایشان امامزاده بالفصل
است .دختر امام ،خواهر امام ،عمه امام ،خیلی
عظمت دارد.
در همین زیارتنامه ایشان آمده است:

«یا ِ
فاط َم ُة اِشْ َف ِعی لی ِفی الْ َّج َّن ِة َفاِنَّ لَک
ِع ْندَالل ِه شَ أْنَاً ِم َن الشّ أن؛

ای فاطمه معصومه! تو برای ورود من به
بهشت شفاعت کن ،چون
نزد خدا دارای شأن و مقام بزرگی هستی».
بنابراین باید خیلی مغتنم بشمارید .همه
مسلمانان و پیروان اهلبیت عصمت بهخصوص
مردم قم و باألخص طالب و علما باید زیارت
او را مغتنم بدانند و از آن حضرت استمداد
بنمایند .امیدوارم خداوند به همه ما توفیق
عنایت فرماید تا بتوانیم از این نعمت بزرگ،
بیشتر بهرهمند گردیم.
امام خامنهای ،کتاب شهیده غربت ،ص 141

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 :

حسام قانعی
خدا بهتون جزای خیر بده ،حقیقتا حظ بردم
از مطالب سایت
هفته

41

سال 1 3 9 6

هللالعظمی خامنهای ،سؤال 106
اجوبة االستفتائات آیتا 

کدام برآمدگی پا؟

هنگام وضو ،مسحش را تا برآمدگی روی پای میکشد.
در حالی که باید تا مفصل مچ پا را مسح کرد.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول دی 1396
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

خوف و رجا در قرآن
کدام برآمدگی پا؟
اگر حضرت مسیح

امروز در میان ما بود

دفترچهای برای خمس

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 162هفته اول دی  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

عدالتطلبی خوب ،عدالتطلبی خوبتر
بین سوسیالیستها و لیبرالیستها ،با همه بدیهای هر دو ،مارکسیستها
بهتر بودند؛ به خاطر اینکه آنها الاقل داعیه عدالت داشتند و برعکس ،لیبرالها
بیعدالتی را نظریهپردازی میکردند و میکنند .به هر حال ،ما در شرایط مساوی
غیر توحیدی هم باز طرفدار عدالتیم ،اگرچه آن را کم و بلکه ابتر میدانیم.
عدالت ِ
طلبی خوب این است که تو از ظلم بدت بیاید و با آن مبارزه
کنی و عدالت ِ
طلبی خوبتر آن است که این ظلمستیزی را در راه خدایت
قرار دهی .ولی اجازه بده که از تو نپذیریم
عدالتطلبیهای دروغینی را که فقط
ی یا حزبیات
وقتی مصلحت شخص 
در خطر است ،از آن دم میزنی.
بخواهی،
را
راستش
عدالتطلبی هم قواعدی دارد که اگر
آنها را نشناسی ،تو هم میشوی از
آن مارکسیستهای مسلمان؛ درست
مثل مسئوالنی که شدهاند لیبرالهای
نومسلمان .چه ارزشی دارد
اینگونه تالشهایی
که اول و آخرش
دنیاخواهی من و
توست؟!

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :

masjednama.ir

اقتصاد مقاومتی جهانی

همه کشـورهای اسلامی ،تصمیم ایاالت
متحـده را بـرای انتقـال سـفارتش در فلسـطین
اشـغالی از تالویـو بـه قـدس ،محکـوم کردنـد.
هرچنـد ایـن وحدت را باید بـه فال نیک گرفت،
انتظار از این کشـورها خیلی باالتر اسـت .اینکه
کشـورهای اسلامی به جای اقدام عملی ،به یک
بیانیـه اکتفا میکنند ،بیشـتر ناشـی از اقتصادهای
غیرمقاومتـی ایـن کشورهاسـت کـه جرئـت و
جربـزه ایسـتادگی را از آنهـا گرفته اسـت.
کشـور ایران به عنوان سـردمدار اقتصاد
مقاومتـی در جهـان ،بایـد کشـورهای جهان،
بهخصوص کشـورهای اسلامی را به سـمت
یک سـاختار جدیـد اقتصادی سـوق دهد که
در رأس آن کشـورهای مسـتکبر نباشند.
ایـن کار از طریـق ایجـاد ارز مشـترک،
بانکهـای مشـترک ،قوانیـن و پروتکلهـای
اقتصـادی متفاوت از اقتصاد سـرمایهداری و ...در
میـان کشـورهای اسلامی و حتـی غیراسلامی،
ً
کاملا در دسـترس خواهـد بود .با ایـن کار ،ابزار
تحریـم کـه بزرگتریـن اهـرم فشـار زورگویان
اسـت ،نیـز ناکارآمـد خواهد شـد.

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

اقتصادمقاومیت

داستان راستان

کودکا� و ن�و� ن
ن
وا� نا�
اس� ب�رای
ج
تک� با�ی نم� ب

		
مؤلف :شهید مرتضی مطهری
			
چاپ 1396
			
 363صفحه

نشر صدرا
قطع رقعی
 16000تومان.

بـا سـاختارهای سـرمایهداری هیـچگاه
نمیتوان از سلطه سرمایهداران
و مسـتکبران
خارج شـد.

در محضر قرآن

خوف و رجا در قرآن

خـدا همسـن و همجنـس مـا نیسـت کـه
خودمـان را با او مقایسـه کنیـم و خیال کنیم
بـا خوبیهـا و بدیهـای مـا چیـزی از او
کـم میشـود .او در عالـم کبریایـیاش به
ایمـان من و تـو نیازی ندارد و پاسـخش
بـه اهـل کفـر یک چیـز اسـت :جهنم!
البتـه او مهربانتـر از ایـن حرفهاسـت که
برخوردهـای کودکانـه مـا را سـخت بگیرد.
او میبخشـد ،اگـر مـا اهلش باشـیم:

َو َمن ل َّْم یُ ْؤ ِمن بِاللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه َفإِنَّا أَ ْعتَدْ نَا
لِلْكَا ِفرِی َن َس ِعیراً
الس َم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض َی ْغ ِف ُر لِ َمن
َولِلَّ ِه ُمل ُْك َّ
َیشَ ا ُء َو ُی َع ِّذ ُب َمن َیشَ ا ُء
َوكَانَ اللَّهُ َغفُوراً َّر ِحیامً

آن کـس کـه بـه خـدا و پیامبرش
ایمـان نیـاورده (سرنوشـتش
دوزخ اسـت) ،چـرا کـه مـا
بـرای کافـران آتش فـروزان
آمـاده کردهایـم! مالکیـت و
حاکمیت آسـمانها و زمین از
آن خداسـت؛ هـر کـس را بخواهد
(و شایسـته بدانـد) میبخشـد ،و
هر کـس را بخواهـد مجازات
میکنـد؛ و خداونـد آمرزنده
و رحیـم اسـت.
سوره فتح ،آیه 14-13

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

سینما و خانوادههای متزلزل

ما ورسانه

به خاطر نقد فیلم سینمایی «کوچه بینام»

کوچه بینام داستان زندگی دختری است که در خانواده سنتی دوست دارد
مدرن و با روابط آزاد باشد .او در این مسیر با مادر خود چالش بسیار دارد تا اینکه
به خاطر سقوط هواپیمایی متحول میشود.
فیلمهای پرتنش هاتف علیمردانی و هنجارشکنیهای گاه و بیگاه او
موجب میشود فیلم اگر هم خوب باشد ،قابل توصیه نباشد .کوچه بینام از
این قاعده مستثنا نیست و با اینکه «تغییر» در زندگی یک دختر امروزی را نشان
میدهد ،باز هم پر است از خط قرمزها.

کالم والیت

( )1امام خامنهای)1370/10/13 ،
( )2امام خامنهای)1370/10/07 ،

اگر حضرت مسیح؟ع؟ امروز در میان ما بود

ی مسـلط عالـ م کـ ه در زیـر نـا م و پوشـ 
ش
قدرتهـا و دولتهـا 
ت مسـیحاند،
ی و بیخبـر از رفتـار و تعلی م حضر 
مسـیحیت ،درواقـ ع ماد 
گ کردهانـد و از هیچ
ت را بـر ملتهـا و افراد مظلـو م تن 
ی زیسـ 
فضـا 
1
ی بـر آنهـا فروگـذار نمیکننـد  ...امـروز مؤمنـا ن بـ ه آ ن پیامبـر
سـتم 
ی اسـتقرار نظ م شایسـت ه جهانی
گ یعنیمسـیحیا ن و مسـلمانا ن برا 
بـزر 
ی را بـر طبـق
ل انسـان 
بایـد بـ ه تعالیـ م و راه پیامبـرا ن رویآورنـد و فضایـ 
ش دهند.
ت گسـتر 
ش آ ن معلمـانبشـری 
آمـوز 

ت مسـیح امـروز در
 ...اگـر حضـر 
ی را
میـا ن مـا میبـود ،لحظـها 
ی مبـارزه با سـردمدارا ن ظل م و
برا 
ت نمیداد
ی از دسـ 
اسـتکبار جهانـ 
ی و سـرگردانیمیلیاردهـا
و گرسـنگ 
وسـیله قدرتهـای

ی را کـ ه به
انسـان 
گ و فسـاد
بـزرگ ،اسـتثمار و بـ ه جن 
ق داده میشـوند،
ی سـو 
و سـتیزهخوی 
2
ل نمیکـرد.
تحمـ 

مهمترین خوبی فیلم این است که نشان میدهد خانواده هر چقدر هم
مذهبی و سنتی باشد ،اگر پدر و مادر رابطه درستی نداشته باشند ،متزلزل
میشود و بچهها  -و مخصوص ًا دخترها  -نه حاصل حرفها و موعظههای
والدین که حاصل روابط آنها هستند .در کوچه بینام ،مادر پدر را قبول ندارد
و گویا دل در گرو مرد دیگری داشته است
و همین اساس خانواده را به تباهی کشانده
است.
مثل همیشه ،کارگردان این فیلم ایرانی
چندهمسری را به عنوان گناه بزرگ جامعه
قلمداد میکند و ضربه دیگری به خانواده
اسالمی میزند.
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 :آغـــاز عملیـــات بـــزرگ كربـــای  ،4تولـــد پیامبـــر خـــدا حضـــرت

«عیســـی مســـیح

» ،درگذشـــت «چارلـــي چاپليـــن» كمديـــن و هنرپيشـــه معـــروف ســـينما،

شـــهادت اســـتاد كامـــران نجاتاللهـــی در جریـــان تحصـــن اســـتادان دانشـــگاهها ،ســـالروز
تشـــكیل نهضـــت ســـوادآموزی بهفرمـــان امـــام خمینـــی ،وفـــات كریمـــ ه اهلبیـــت ،حضـــرت
فاطمـــ ه معصومـــه

در قـــم قرارگرفتـــه اســـت.

درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

ناراحتم که در این چند روز به حرم نرفتهام

آن زمـان کـه امـام در مدرسـه علـوی اقامـت داشـتند ،یکشـب
بهطـور ناشـناس بـا ایشـان و مرحوم شـهید عراقـی به زیـارت حضرت
عبدالعظیـم رفتیـم .البتـه ً
قبلا به مسـئوالن حرم گفتهشـده بـود حرم
را خلـوت کننـد؛ امـا آنهـا نمیدانسـتند قضیه چیسـت؛ لذا وقتـی مردم
خبـردار شـدند ،امـام زیارتشـان را
کـرده بودند.
امام در دو سـه روز اولی
کـه از پاریـس تشـریف
آورده بودنـد ،فرمـوده
بودنـد« :مـن متأثـرم که در
ایـن چنـد روز که بـه ایران
آمـدهام ،هنـوز بـه زیـارت
حضـرت عبدالعظیم
موفـق نشـدهام!»
منبع :خبرگزاری تسنیم

خانواده مقاومتی ()20

دختر پردهنشین ،همسر مددکار
«بیـت» گاهـی در قرآن بـه معنـای «خانه»
نیسـت« ،خانـواده» اسـت .شـاید بـه همین
خاطـر هـم خانه و خانـواده از نشـانههای دنیا
نیسـتند و نعمتهای بهشـت در دنیا حسـاب
میشـوند .بـرای همیـن فرمودهاند کـه دختر،
آنطـور خوب اسـت کـه حافـظ خانواده
باشـد و مددکار همسـرش باشد:
�ث َ َلثَهٌ لِلْ ُم ْؤ ِم ِن ِفی َها َرا َحة:
اس
• َدا ٌر َو ِاس َعهٌ تُ َوارِی َع ْو َرتَهُ َو ُسو َء َحالِ ِه ِم َن ال َّن ِ
• َو ا ْم َرأَ ٌه َصالِ َحهٌ تُ ِعی ُنهُ َعلَی أَ ْم ِر الدُّ نْ َیا َو ْال ِخ َر ِه
• َو ا ْب َن ٌة ُی ْخ ِر ُج َها إِ َّما بِ َ ْو ٍت أَ ْو ِب َت ْزوِی ٍج

امـام صـادق  :سـه چیـز بـرای مؤمن
موجـب راحتـی اسـت :خانه وسـیعی که
ناموسـش و بدحالیـش را از مـردم مخفی
کند .و زن شایسـتهای کـه کمک کند او را
در امـر دنیـا و آخرت و دختـری که او را
یـا با مـرگ یا با شـوهر دادنـش [از تحت
سرپرسـتی وخانـه خود] خـارج کند.
یادتان هسـت که امیرالمؤمنین
حضـرت زهـرا را چگونه
توصیـف کــردهاند؟
نعـم العـون علـی
طاعـة اهلل!

وسائل الشیعه ،ج  ،۲۰ص ۴۲

کاریکـاتور این هفته:
هوا صافه
بیخودی
شلوغش
کردن!

