شیادیاران

منبع :سایت شهید آوینی
شهید ابراهیم هادی

اص ً
ال این پسر خستگی نداشت

دوبـاره بـا دوربیـن به کانال نگاهی انداختم .سـه نفر در حال دویدن به سـمت ما بودند.
بـا اضطـراب پرسـیدم« :بقیـه بچهها چـی شـدن؟» درحالیکه یکـی از آنها سـرش را
بهسـختی بـاال مـیآورد ،گفت« :فکر نمیکنم کسـی غیـر از ما زنده باشـد».
پرسـیدم« :ایـن پنـج روز چه جـوری مقاومـت کردید؟» بـا همان بیرمقـیاش جواب
داد« :زیـر جنازههـا مخفیشـده بودیـم .امـا یکی بود کـه این پنج روز کانال رو سـر
پـا نگه داشـته بود!
عجـب آدمـی بـود! یکطـرف آرپیجـی مـیزد و یکطـرف تیربـار شـلیک
ً
اصلا این
میکـرد ...آذوقـه و آب رو پخـش میکـرد .بـه مجروحهـا میرسـید.
پسـر خسـتگی نداشت».
گفتم« :از کی داری حرف میزنی؟»
گفـت« :یـه َجوونـی بـود کـه
نمیشـناختیمش ،موهایش اینجوری
بـود ،لباسـش اونجـوری»...
اینها همه مشخصههای ابراهیم بود.
ایام ویژه

 22جمادیاالول ،نبرد توابین شیعه به رهبری سلیمان صرد خزاعی
نالورده با سپاهیان عبیداهللبنزیاد ( 65ق)
در عی 

لحظهشناسی و لحظهنشناسی

کسـانی کـه به مـوالی خود نامه نوشـته بودند ،اما هنـگام یاری دادن دسـت یاری
بـه امـام خـود نـداده بودنـد ،از کـرده خود پشـمیان شـده بودنـد .با هم عهد بسـتند
کـه گنـاه خـود را جبـران کننـد .حـدود چهـار هزار نفـر در نخیلـه جمع شـدند و با
نـام توابیـن در عینالـورده بـه سـپاه دشـمن زده و خالصانه خون خـود را نثار امام
حسـین کردنـد؛ اما سـؤال اینجاسـت کـه آیا آنهـا هم ماننـد یاران امام حسـین
کربالیی شـدند؟
«عده توابین ،چند برابر عده شـهدای کربالسـت .شـهدای کربلا همه در یک
روز
روز کشـته شـدند؛ توابیـن نیز همـه در یک
کشـته شـدند؛ اما اثری که توابیـن در تاریخ
گذاشـتند ،یکهـزارم اثـری کـه شـهدای
کربال گذاشـتند ،نیسـت! به خاطـر اینکه
در وقـت خود نیامدنـد ،کار را در لحظه
خـود انجام ندادند ،دیـر تصمیم گرفتند
و دیر تشـخیص دادند( ».امام خامنهای)1375/03/20 ،
احکام

بخش استفتائات دی ماه سال  96سایت leader.ir

چانهای برای زدن!

بـرادر مـن! چانـهزدن در معاملـه هیـچ اشـکالی ندارد.
ولـی اگـر معاملـه تمام شـده ،دیگر خیلی چانـه را نجنبان
که کراهـت دارد.

در مسری هبشت
ش

به بدحالیام رحم کن

سا ِفی َع َل نَف ِْسی
إِلَهِی بَ ْعدَ تَق ِْصیرِی َو إِ ْ َ
ای خـداى مـن ،اکنـون پـس از كوتاهى در
عبادت و زیـادهروی در خواهشهای نفس
ُم ْع َت ِذراً نَا ِدماً ُم ْنك َِساً ُم ْس َت ِقیالً ُم ْس َت ْغ ِفراً ُم ِنیباً
ُم ِق ّراً ُم ْذ ِعناً ُم ْع َتِفاً
عذرخواه ،پشـیمان ،شکسـتهدل ،جویاى
گذشـت ،طالب آمرزش ،بازگشـتكنان
باحالت اقـرار و اذعـان و اعتراف به گناه
الَ أَجِ دُ َم َف ّراً ِم َّم كَانَ ِم ِّنی َو الَ َم ْف َزعاً أَتَ َو َّجهُ
إِلَ ْی ِه ِفی أَ ْمرِی َغ ْی َر َق ُبولِكَ ُع ْذرِی
بیآنکـه گریزگاهـى ازآنچـه از مـن
سـرزده بیابـم و نـه پناهگاهى كـه به آن
رو آورم پیـدا كنـم ،جـز اینكـه
پذیراى عذرم باشى
ضی
اللَّ ُه َّم فَا ْق َب ْل ُع ْذرِی َو ا ْر َح ْم ِشدَّ َة ُ ِّ
َو ُفكَّ ِنی ِم ْن شَ دِّ َوثَا ِقی
خدایا پس عذرم را بپذیر و به
بدحالیام رحم كن.

حالجنان
فرازهایی از دعای کمیل ،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

47

سال 1 3 9 6

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

سر پیامبر داد میزنی؟
چانهای برای زدن!
فراتر از یک خاطره شیرین
اص ً
ال این پسر خستگی نداشت

نشریه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال پنجم  ،شماره پیاپی  | 168هفته سوم بهمن  | 1396قیمت 500 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

جمهوری اسالمی ناکارآمد!

حاال که همه دست به دست هم دادهاند تا جمهوری اسالمی را ناکارآمد
نشان دهند ،به جای نشان دادن آمار و ارقا م و پیشرفتهای دهها برابری نسبت به
دوران پهلوی ،این بار میخواهیم تکلیفمان را با اصل قضیه روشن کنیم:
او ً
ال هر کس از کارآمدی یا ناکارآمدی حرف میزند باید مستند بگوید.
حتی اگر آمارهای داخلی را قبول ندارند ،به نظر میرسد که آمارهای جهانی میتواند
کارساز باشد.
ثانی ًا یک قاعده را باید یادآوری کرد و آن اینکه آدم بیمار برای رسیدن به
سالمتی نیاز به عمل جراحی دارد .حکومت چهلساله انقالب ،ایرانی را که در طول
صدها سال بیمار شده بود ،جراحی کرد و طبیعت ًا عمل جراحی درد و خونریزی دارد.
ثالث ًا در این عمل جراحی ،دکتر را مردم انتخاب میکنند .هر وقت کار
را به کاردان دادیم ،خیرش را دیدیم و هر وقت حرف تبلیغاتچیها را پذیرفتیم،
ضرر کردیم.
خالصه اینکه قضاوتها درباره کارآمدی جـمهـوری اسـالمی
ناقـص است .اگر هدف و
سـرمایه را فراموش کنیم،
در مقایسههـای ناقـص
فقـط غـر میزنیـم .اما
اگر این دو را بشناسیم،
خوبیها و ضعفهایمان
را درستتر تبیین میکنیم.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته سوم 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 انقالب اسالمی
قطع رقعی
 8000تومان.

اقتصادمقاومیت

خودکفایی در کاالهای اساسی ()6

خودرو زیر تیغ انحصار

خـودرو دومیـن صنعـت مهـم کشـور
بعـد از صنعت نفت و گاز شـناخته میشـود؛
صنعتی کـه ظرفیت تولید دو میلیـون خودرو
در سـال و  10میلیـون قطعـه در روز را دارد.
هرچنـد خودکفایـی در ایـن صنعـت مایـه
افتخـار اسـت ،انحصاری بـودن این صنعت
در دو شـرکت تقریب ًا دولتی ایرانخودرو و
سـایپا موجب نبود رشد کیفی محصوالت
ایرانـی شـده و محدودیت شـدید واردات
در ایـن صنعـت ،ایـن مشـکل را تشـدید
کـرده اسـت .در حالی که سـهم خودروهای
وارداتـی در بازار خودرو حدود شـش درصد
اسـت و واردات خـودروی بـا کیفیـت کـه
قیمت بسـیار باالتری نسـبت بـه خودروهای
داخلـی دارد ،هیـچگاه نمیتواند بـازار داخلی
خـودرو را تحـت تأثیر قـرار دهد.
بـا ایـن اوصـاف ،صنعـت خـودروی
کشـور با وجـود ظرفیتهـای باال ،بـه خاطر
سیاسـتهای اشـتباه بـه بهانـه حمایـت از
تولیـد ملـی ،از رشـد طبیعـی بازمانده اسـت.
خصوصیسـازی و کاهـش محدودیتهـای
ورود خـودرو ،شـاید مهمتریـن اقـدام بـرای
سـرپا شـدن ایـن صنعـت بیمـار ،تنبـل و
رانتخـوار
با شد .

در محضر قرآن

سر پیامبر داد میزنی؟

داد زدن بـر سـر رسـول خـدا کـه فقـط آن
اتفاقهـای تاریخـی نیسـت .همیـن که اآلن
کسـی حـرف پیامبر -یـا جانشـین او -را
مطـرح کنـد و تـو صدایت را طـوری بلند
کنـی کـه آن حـرف پیامبر شـنیده نشـود،
میشـود داد زدن بـر سـر رسـول خـدا!
خالصـهاش ایـن کـه هـر کـس هـر کاری
کنـد که جایـگاه اجتماعـی پیامبر به درسـتی
رعایت نشـود و او بشـود یکی مثل خودمان،
همـان خطای بزرگی اسـت که اعمال انسـان
را نابـود میکنـد:
یا أَیُّ َها الَّذی َن آ َم ُنوا ال تَ ْر َف ُعوا أَ ْصواتَک ُْم َف ْو َق َص ْو ِت ال َّنب ِِّی
َو ال تَ ْج َه ُروا لَهُ بِالْ َق ْولِ کَ َج ْه ِر بَ ْع ِضک ُْم لِ َب ْع ٍض
أَنْ تَ ْح َب َط أَ ْعاملُک ُْم َو أَنْ ُت ْم ال تَشْ ُع ُرونَ
ای کسـانی که ایمان آوردهاید ،صدایتان را
بلندتـر از صدای پیامبر مکنیـد ،و همچنان
کـه بعضـی از شـما بـا بعضی دیگـر بلند
سـخن میگوییـد بـا او بـه صـدای بلنـد
سـخن مگوییـد ،مبـادا بـی آنکـه بدانیـد
کردههایتـان تباه شـود.
پـس کسـانی که تـا رهبـر جامعـه حرف
میزنـد ،شـروع میکننـد بـه رد و نقد آن،
حواسشـان باشـد؛ شاید
روز قیامـت هیـچ عمـل
خیـری در کارنامهشـان
نبا شد !

سوره حجرات ،آیه 2

مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

ما ورسانه

شاهکار پویانمایی ایران

«فهرست مقدس» بر اساس داستان قرآنی «اصحاب اخدود» دست به
ابتکاری جدید زد و در بُعد محتوا و تکنیک اثری برتر از آنچه تاریخ پویانمایی
ایران تجربه کرده بود به نمایش گذاشت .گرافیک عالی در کنار موسیقی و دوبله
بسیارخوب و نشانهشناسیها و نشانهگذاریهای دقیق ،فیلم را به استانداردهای
جهانی رساند تا بهترین جوایز را از آن خود کند.
با این حال ،همچنان «ضعف فیلمنامه» در فهرست مقدس دیده میشود.
حجم باالی اطالعات و بیتوجهی به مخاطب کودک و نوجوان که به اقتضای
پویانمایی بودنش باید مخاطب اصلی فیلم میشدند و
نیز نبود شخصیت طنز ،خألهای فیلمنامه را نشان
میدهد .مهمتر اینکه تحول شخصیت اصلی
یعنی «هاران» بدون دلیل و دور از چشم
مخاطب اتفاق میافتد و نمیگذارد داستان در
اوج خودش یکهتازی کند .از نظر قالبی نیز با
همه خوبیهایی که بیان شد ،به نظر میرسد که
فیلم در منطق تدوین کم میآورد.
ای کاش فهرست مقدس در تبلیغات نیز
موفقتر عمل میکرد تا گیشه بهتری را در
کارنامه خود ثبت کند.
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 :روز فنـــاوری فضایـــی ،فـــرار «ژنـــرال هایـــزر» مستشـــار
آمریكایـــی از ایـــران ،عقبنشـــینی مفتضحانـــه نیروهـــای نظامـــی آمریـــكا از
خلیجفـــارس در جریـــان جنـــگ تحمیلـــی ،آغـــاز عملیـــات بـــزرگ والفجـــر (بعـــداً)
مقدماتـــی در ف ّكـــه بـــه فرماندهـــی ســـپاه ،اعـــام همبســـتگی همافـــران بـــا انقـــاب
اس ــامی در حض ــور حض ــرت ام ــام خمین ــی  -روز نی ــروی هوای ــی ،آغ ــاز عملی ــات
والفجـــر  8در فـــاو قرارگرفتـــه اســـت.

کالم والیت

درمحضراهلیبت

(امام خامنهای)1393/11/19 ،

فراتر از یک خاطره شیرین

مسـئل ه نوزدهـم بهمن که شـما هرسـال ایـن روز را گرامـی میدارید،
ِ
یـادآوری یک خاطره شـیرین اسـت ...یعنی این حادثـهای که
فراتـر از
اتفـاق افتـاد و جوانهـای نیـروی هوایـیِ نظام پادشـاهی پا شـدند ،آمدند
بـا امـام بیعـت کردنـد ،بـا آن وضـوح ،بـا آن شـجاعت ،ایـن یـک معنایی
دارد ،یـک مضمونـی دارد کـه آن مضمون را باید حفظ کـرد ...آن مضمون
چیسـت؟ آن ایـن اسـت کـه انقالب ،یکسـخن حق و پرجاذبـهای بود
کـه توانسـت دلها را  -دلهـای بیغرض و مـرض را ،دلهای آگاه و
روشـن را  -در هر نقطهای از کشـور که بودند به سـمت خود جذب
کنـد؛ حتـی در جایی مثـل نیروی هوایی ارتش پادشـاهی که نورچشـمی
ِ
ِ
سـوگلی امریکا بود.
سـوگلی دسـتگاههای حاکـم آن روز ،بلکه
و

رستگار شد آنکه...

حکایت خوبان

یـک کسـی آمده و گفتـه بود« :آقـا ،آغاز درسهاسـت و مـن میخواهم
شـروع کنـم برای طلبگی ،یـک دعایی بفرماییـد ».آقا فرموده بودنـد« :خُ ب،
حـاال میخواهـی چـهکار کنـی؟» گفتـه بـود« :میخواهـم صـرف و نحـو
بخوانـم ».آقـا فرمـود« :بعـد میخواهی چهکار کنـی؟» گفته بـود« :لمعه».
آقـا فرمـوده بودنـد« :بعـد میخواهـی چـهکار کنـی؟» گفـت« :مکاسـب و
رسـائل و کفایـه ».دوبـاره آقـا گفتـه بودند« :بعـد میخواهی چـهکار کنی؟»
گفتـه بـود« :میخواهم درس خـارج بروم ».دوبـاره آقا فرمـوده بودند« :بعد
میخواهـی چـهکار کنـی؟» گفتـه بـود« :میخواهـم
مجتهـد بشـوم ».آقـا فرمـوده بودنـد« :یعنی
در قـرآن نوشـته :قد افلح مـن له قوة
االسـتنباط؛ رسـتگار شـد کسی که
قـوه اسـتنباط دارد یـا فرمـود که
قـد افلح من تزکی؛ رسـتگار شـد
هر کـه تزکیه نفـس دارد؟!»
منبع :سایت خبرگزاری مشرق
آیتاهلل محمدتقی بهجت فومنی

خانواده مقاومتی ()26

زیبایی یا زایایی؟
درباره بچهدار شـدن یا نشـدن دالیل بسیار
آوردهانـد .بد نیسـت یک دلیـل را جدیتر
از بقیه بشـنویم و بپذیریم:
مـردی آمـد خدمـت پیامبر اعظـم و گفت :ای
رسـول خدا ،من دخترعمویی دارم بسـیار زیبا
و شایسـته و متدیـن که خیلی دوسـتش دارم،
ولـی نازاسـت( ،چـه کنـم؟) پیامبر فرمـود :با
او ازدواج نکـن ،زیـرا روزی حضرت یوسـف
به بـرادرش گفت :بـرادر! در مـورد ازدواج در
خـود چه تصمیـم داری؟ او جـواب داد :پدرم
حضـرت یعغـوب به من دسـتور داده اسـت:
إِنِ اِ ْس َتطَ ْع َت أَنْ تَكُونَ َلكَ ُذ ِّریَّ ٌة تُ ْث ِق ُل ا َْلَ ْر َض
بِال َّت ْسبِی ِح فَا ْف َع ْل
اگـر بتوانی بـا فرزندان خـود روی زمین را
بـه تسـبیح و ذکر خـدا پر کنی
حتم ًا انجام ده.

فـردای آن روز شـخص دیگری خدمت پیامبر
آمد و همین سـؤال را پرسـید .حضرت فرمود:
تَ َز َّو ُجوا َسوءا ًء َولوداً َف ِإنِّی ُمكَا ِث ٌر ِبك ُْم
ْالُ َم َم َی ْو َم الْ ِق َیا َم ِة
بـا زنـان بسیارزشـت هـم کـه زایا باشـند
ازدواج کنیـد ،زیـرا مـن در روز قیامـت به
کثـرت امتـم افتخـار میکنم.
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کاریکاتور این هفته:
ترامپ:فلسطینیان

باید برای دستیابی
به صلح تمایل
نشان دهند!

