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یادیاران

ایام ویژه

جـواد تابسـتان ها کار می کـرد؛ بامیه، شـکالت و از این جـور چیزها می فروخت 
و بـه خانـواده کمـک می کرد. همیشـه هم از مـن می پرسـید چی دوسـت داری تا 

برایـت بخـرم. مقداری هم برای همسـایه ها و دوسـتان کنار می گذاشـت.

نفـت  پاالیشـگاه  از  کـه  حقوقـی  نخسـتین  بـا 
آبـادان گرفـت، برای یکـی از افـراد فامیل که 

وضعیـت اقتصـادی خوبـی نداشـت و کار 
بافتنـی می کرد، یک دسـتگاه چـرخ بافتنی 
خریـد. یـک روز گفـت نیـت کردم شـما را 
بـه مشـهد ببرم و مـن، مـادر و مادربزرگم را 

بـه مشـهد برد.

در اسـام ارزش کار و کارگـری بسـیار زیـاد اسـت؛ این قـدر زیاد که اول شـخص 
اسـام کـه پیامبـر اکـرم اسـت کـف دسـت او را می بوسـد و دوم شـخص اسـام 
کـه علی بـن ابی طالـب اسـت خود یـک کارگر اسـت. کارگـر نان بـازوی خویش 
را می خـورد و بـا عرق هـای خـود جامعـه را می گردانـد. امـام خمینـی در مـورد 
ارزش کارگـر می فرماینـد: » کارگران از ارزشـمندترین طبقه و سـودمندترین گروه 
در جامعه هـا هسـتند. چـرخ عظیـم جوامـع بشـری بـا دسـت توانـای کارگران 
درحرکـت و چرخـش اسـت. حیات یک ملـت، مرهـون کار و کارگر اسـت.« 1

درسـت اسـت که امـروزه با توجه به شـرایط نامناسـب 
اقتصـادی کارگران اوضـاع خوبی ندارند، ولـی باید بدانند 
کـه در تحـول ایـن شـرایط، یکـی از مهره هـای اصلـی 
کارگـران هسـتند. کاالی داخلـی چیـزی اسـت کـه از زیـر 
دسـتان پرتـوان کارگر ایرانـی خارج می شـود. امام خمینی 

می فرمایند: »کشـاورزان و کارگران اسـاس استقالل کشورند.«2
روزتان مبارک!
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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
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1( کتاب آیین انقاب اسامی، ج 2، ص 388
9 اردیبهشت، روز بسیج کارگری2( کتاب آیین انقاب اسامی، ج 2، ص 387

بیانات رهبر انقاب در مراسم تودیع با قاریان 
قرآن؛ استاد شحات محمد انور و استاد محمد 
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راوی: سرکار خانم فاطمه تندگویان، خواهر شهید

شهید محمدجواد تندگویان، وزیر نفت دولت شهید رجایی

احکام
برای دسترسی به آب در طبقات باال، پمپ را بدون استفاده از منبع به لوله شهر وصل کرده است.

 این کار چون طبق مقررات سازمان آب ممنوع بوده و به انتقال 
آب شـهری آسـیب می رسـاند، جایز نبوده و وضو و غسـل با آن 

mآب اشکال دارد. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

هرچنـد در ظاهـر، فیلتر شـدن تلگرام 
باعث از بین رفتن موقت بخشـی از مشـاغل 
اینترنتـی می شـود، امـا وقتی هیچ نهـادی در 
داخل کشـور، فعالیت اقتصـادی در تلگرام را 
پشـتیبانی نمی کند، قطعاً این بسـتر برای امور 
اقتصـادی امن به حسـاب نیامده و زمینه سـاز 
جرائـم بسـیاری خواهـد بـود. ضمـن آن کـه 
بـا اطالع رسـانی به موقـع حکومـت از ایـن 
فیلترینـگ، امکان انتقال محتوای این مشـاغل 
بـه پیام رسـان های داخلی عماًل وجود داشـته 
و آن هـا می توانند در مـدت کوتاهی مخاطب 

خـود را بازیابی کنند.

اما خطـر بزرگ تر تلگـرام ایجاد ارز 
دیجیتالـی جدید اسـت کـه با ایجـاد آن، 
عمـًا می توانسـت یـک نظـام مالـی جدا 
از بانـک مرکـزی در کشـور ایجـاد کنـد 
کـه هیـچ تعهـدی بـه مـردم نـدارد. البته 
خلـق »گرام« بـه  خودی خود مشـکل حادی 
نیسـت، بلکه پذیـرش آن توسـط جامعه )به 
واسـطه ضریـب نفـوذ خالـق آن( اسـت کـه 
تهدیدکننـده دارایی هـای خود مـردم خواهد 
بـود. وقتـی پیام رسـانی همه ایـن امکانات 

باشـد،  داشـته  را 
داخل  در  درواقع 
دولتـی  کشـور 
ایجـاد و مردم را 

می کنـد! اداره 

در مسری هبشت

یکی از عاشقانه ترین و زیباترین 
مناجات هایی  که در میان ما شیعیان وجود 
دارد، مناجات شعبانیه است که علما به آن 

بسیار توجه داشتند. امام خمینی در مورد 
این مناجات می فرمایند: »من ندیده ام در 
ادعیه، دعایی را که گفته شده باشد همه 
امام ها این دعا را می خواندند 1، در دعای 
شعبانیه این هست؛ اما من یادم نیست که در 
یک دعای دیگری دیده باشم که همه ائمه 
این را می خواندند. این مناجات شعبانیه 

برای این است که شما را، همه را مهیا 
کند برای ضیافت اهلل.« 2

حیف است دعایی را که همه امامان 
می خواندند، حداقل یک بار نخوانیم!

إِلَِهی لَْو أَرَْدَت َهَوانِی لَْم تَْهِدنِی َو لَْو أَرَْدَت 
َفِضیَحِتی لَْم تَُعاِفِنی

خدایا اگر خواری ام را می خواستی، هدایتم 
نمی نمودی و اگر رسوایی ام را خواسته  

بودی، عافیتم نمی بخشیدی
1( اقبال االعمال، ص ۶۸۵

2( صحیفه امام، ج 13، ص 24 - 3۶
قسمتی از مناجات شعبانیه

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. 

با پمپ وضویت را باطل نکن!

اقتصاد مقاومیت

آن قدر نارضایتی از سربازی هست که نیاز به بیان ندارد. طوری که 
مذهبی و غیر مذهبی برای فرار از آن سر و دست می شکنند. خیلی ها حاضرند 
هزار عیب و ایراد روی خود بگذارند ولی به سربازی نروند. از آن طرف وقتی به 
صحبت های امام و رهبری مراجعه می کنیم، می بینیم ارزش زیادی برای آن قائل اند 

تا حدی که رهبر انقاب سربازی را هم تراز با قرآن تصویر می کنند.1

طبیعتاً نتیجه برعکس می شود. یعنی با تأکید بر ارزش سربازی که مردم از 
آن متنفرند، عشق به سربازی زیاد نمی شود بلکه حرف امام و رهبری هم خراب 
خواهد شد. چرا؟ چون مسئوالن نمی خواهند به وظیفه خود عمل کنند و سرباز 

را صرفاً یک »نیروی مفت« می بینند.

باید قبول کنیم که سربازی شده است سازوکار متنفرسازی جوانان از نظام! 
این همه هزینه و این نتیجه فاجعه! ای کاش عیدی جمهوری اسالمی به جوانان در 
روز جوان این باشد که سربازی را یا آن طور که رهبری تصویر می کنند بسازند 

و یا سخت گیری هایش 
را کم کنند که الاقل نگاه 
مردم به انقاب و نظام بد 

نشود!

دعایی که همه امامان می خواندندبامیه فروشی شهید تندگویان

خطر اقتصادی تلگرام

نشریه تربیتی، مسجدی سنگرمحله | سال ششم ، شماره پیاپی 180  | هفته دوم اردیبهشت  1397 | قیمت:  500 تومان )اختیاری(

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

از روز جوان تا غم نامه سربازی
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هر کسی می میرد. شما باورتان می شود؟ یا هنوز مثل ما دنیایی ها می گویید: 
مرگ خوبه، ولی برای همسایه؟!

کالم والیت

تلنگر

حکایت خوبان

در محضر قرآن

اصلی ترین دلیل پرفروشی مصادره، ژانر طنز فیلم است. هرچند این طنز شباهتی 
به کمدی با تعریف خاصش ندارد و صرفاً خنداننده است. فروش بیشتر از اهداف 
اصلی سینماست، ولی برای رسیدن به نفع اقتصادی، نباید حدود انسانی را زیر پا 
نهاد. خأل قانونی نمایش زنان غیرمسلمان و به تصویر کشیدن رقص و آوازخوانی 
آنان، به روشنی عبور از خط قرمز است. اما برای مخاطبی که این حدشکنی برایش 
معنی تعارض با نظام می دهد، این کار جسارتی ستودنی به حساب می آید. این را 
بگذارید کنار شوخی های پوشیده و آشکار جنسی که دم به دم خنده را به سقف 

سینما شلیک می کند.

پیوست سیاسی فیلم با تکیه بر حال و هوای روزهای ابتدای انقاب و نمایش 
در معترضان ایرانی خارج نشین نیز از عوامل  مؤثر 
جذابیت است. موسیقی ترکیبی هم به آن 

ضرباهنگ جذابی داده. در فیلم 
کارگردان دستان عطاران را برای 
بازی باز گذاشته و او به همان 
خنده آفرینی  همیشگی اش  شیوه 
عوامل  این  همنشینی  می کند. 
کم ارزشی،  عین  در  را  مصادره 

پرفروش کرده.

دل هـای شـما جوان ها نورانی اسـت؛ فطـرت الهـی در شـماها زنده و 
درخشـان اسـت. امروز شـما خودتـان را به کارهـای نیک، 

خلـق نیـک، رفتار نیک اگـر وادار کنید و عـادت بدهید، 
هویـت انسـانی شـما همین جور شـکل می گیـرد و تا 
آخـر عمـر ایـن دسـتاورد با شـما خواهـد ماند. 
به خصوص در این مقطع سـنی شـماها، که یک 

مقطـع زرین اسـت؛ یـک مقطع طالیی اسـت.

جوانـی یـک نعمـت بزرگـی اسـت که 
یک بـار بـه هـر انسـانی داده می شـود؛ یک 

دوره  معینـی هـم دارد... پیرمردهـا و پیرزن هایـی کـه در 
کهولـت راحـت با خدا انس پیدا می کنند، کسـانی هسـتند 

کـه ایـن انـس را در جوانـی بـه دل خودشـان یـاد 
داده انـد. اشـتباه اسـت اگـر خیـال کنیم می شـود 
جوانـی را کاًل به غفلـت گذرانـد، امـا در پیـری 

یـک انسـان ذاکر و شـاکر خـدا بود.

در قاب صتویر

نعمِت تکرار نشدنِی جوانی

 )امام خامنه ای، 1387/02/13(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه 

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــترین  ـــی بیش ـــورددار جهان ـــیرودی«، رک ـــر ش ـــان »علی اکب ـــهادت خلب ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
ـــپاهیان  ـــام ، ورود س ـــکا از ویتن ـــای امری ـــل نیروه ـــینی کام ـــتور عقب نش ـــدور دس ـــگ، ص ـــرواز در جن پ
ـــغال  ـــارس، اش ـــج ف ـــی خلی ـــروطه، روز مل ـــان مش ـــردم در جری ـــام م ـــس از قی ـــز پ ـــه تبری روس ب
مســـلحانه ســـفارت ایـــران در لنـــدن، شـــهادت عالـــم مجاهـــد، آگاه و اندیشـــمند بـــزرگ اســـام اســـتاد 
»مرتضـــی مطهـــری«، روز معلـــم ، والدت امـــام زمـــان  - روز جهانـــی مســـتضعفان- روز ســـربازان 
ـــان  ـــه در زم ـــران و فرانس ـــن ای ـــتاین« بی ـــن اش ـــن ک ـــرارداد »فی ـــاد ق ، انعق ـــان  ـــام زم ـــام ام گمن
ـــل  ـــه عامُ الفی ـــه حادث ـــروف ب ـــه مع ـــه مکرم ـــه مک ـــه ب ـــپاه ابره ـــورش س ـــار« ی ـــاه قاج ـــي ش »فتحعل

ـــت.  ـــه اس قرارگرفت

اگـر حاضـر نیسـتید بـه مومنـی کـه از نظـر 
فرهنگـی یـا اقتصـادی پایین تـر از شماسـت 
دختـر دهیـد، بدانیـد کـه گرفتـار »جاهلیـت 

روایـت: بنابرایـن  هسـتید!  عرب هـا« 

غالبـًا  کـه  غیرعـرب  مسـلمانان  تـازه  موالیـان- 
تحـت حمایـت اعـراب زندگـی می کردنـد- نزد 
امیرالمومنیـن آمدنـد و گفتنـد: ما از ایـن عرب ها 
شـکایت داریـم. پیامبـر بـه مـا و آن هـا بـه طـور 
سـلمان  و  می دادنـد  )مالـی(  عطاهـای  یکسـان 
و بـال و صهیـب را- کـه غیرعـرب بودنـد- بـه 
ازدواج آن هـا در می آوردنـد. امـا این هـا می گویند 

چنیـن نمی کنیـم. 

حضـرت نـزد آن هـا رفتنـد و بـا ایشـان سـخن 
گفتنـد. عرب هـا داد زدنـد: مـا چنیـن نخواهیـم 
کـرد! حضـرت خشـمگین از نـزد آن هـا بیـرون 
آمدنـد و فرمودنـد: ای گـروه موالیان! ایـن اعراب 
شـما را بـه منزلـه یهود و نصـاری قـرار داده اند. از 
شـما زن می گیرنـد ولـی بـه شـما زن نمی دهند و 
هماننـد آنچـه خـود )از امـوال( می گیرند به شـما 
نمی دهنـد. برویـد )بـرای تأمیـن مالـی خودتـان( 
تجـارت کنید که خدا به شـما برکت دهـد. من از 

پیامبر شـنیدم کـه فرمود:
الرِّزُْق َعرَشََة أَْجزَاٍء تِْسَعٌة أجزاء 

يِف التَِّجارَِة ، وواحدة يف غريها 

روزی ده جزء دارد 
که نه جزء آن در 

تجارت است و یک 
جزء آن در غیر تجارت

کاریکاتور این هفته:
  وسائل الشیعه، 
ج20، ص 71

بـرای آن ها که مسـئله معـاد را دور سـر خود 
می چرخاننـد و حاضـر نیسـتند امـر بـه ایـن 
مسـلمی را بـاور کننـد، قـرآن سـاده ترین و 
در عین حـال اطمینان بخش ترین اسـتدالل 
را مـی آورد تـا اگر نپذیرفتند، معلوم باشـد 

کـه خودشـان را مسـخره کرده اند.

خـدا به ایـن افراد نشـانه های قـدرت خود را 
نشـان می دهـد و بعـد هـم عاقبـت قوم هایی 
کـه پیامبـران را تکذیـب می کردنـد و قیامتی 
را که پیامبران از آن سـخن می گفتند را نشـان 
می دهـد و در نهایـت مرض درونـی این افراد 

را یادشـان مـی آورد و آن ایـن که:

ِل؟ بَْل ُهْم يِف لَْبٍس أََفَعِييَنا ِبالَْخلِْق اْلَوَّ

ْن َخلٍْق َجِديٍد!  مِّ

مگر از آفرینش نخستین ]خود[ به تنگ آمدیم؟ 
]نه![ بلکه آنها از خلق جدید در شبهه اند.

خالصه اش این که خلق دوم قطعا سـاده تر 
از خلـق اول اسـت، چرا دربـاره خلق اول 
شـبهه نمی کننـد؟ چـون نمی تواننـد آن را 
انـکار کننـد! امـا خلـق دوم را کـه معـاد 
اسـت رد می کنند کـه چـون کاری ندارد! 

مثـل جنینـی کـه در 
مادر  شکم 
دنیا  عالـم 
نفــی  را 

می کنـد!

در محضر اهل یبت
آخر استدالل!

 
فتح گیشه با مصادره فروش

منبع: منبرک
عامه شهید مرتضی مطهری

حِق استادی

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

جاهلیت امروز ایران ما
خانواده مقاومتی )39(
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یکـی از صفات زیبا و پسـندیده شـهید مطهـری، احتـرام فوق العاده 
ایشـان به استادانشـان بود. دراین باره نقل شـده اسـت که وقتی به شهرشان 
فریمـان، زادگاهشـان می رفتنـد، بـه صاحـب مکتب خانـه ای کـه در آنجا 
قـرآن آموختـه بـود، بسـیار احتـرام می کـرد. حتـی گاهـی کمک های 

مالـی هـم بـه او می کرد.

یکـی از شـاگردان ایشـان می گویـد: احتـرام عجیبـی 
بـه اسـتادانش می گذاشـت تـا جایـی کـه بـه یکـی از 
اسـتادانش کـه ازنظـر خـّط فکری در مسـیر انقـاب با 
او همـراه نبـود نیـز احترام می گذاشـت. من گفتم: شـما 
با ایشـان در ارتباط هسـتید و به ایشـان این قـدر احترام 
می نماییـد؟! در جـواب فرمـود: »ایشـان حق اسـتادی 

گردن مـن دارد.«


