شیادیاران

در مسری هبشت

وفای به عهد

ش

روزی کـه مصطفـی بـه خواسـتگاری من آمد ،مـادرم به او گفت« :ایـن دختر صبحها
کـه از خـواب پا میشـود ،در فاصلهای که دسـتش را شسـته و مسـواک میزند ،یک
نفـر تختـش را مرتب کرده اسـت و لیوان شـیر را جلـوی در اتاقـش آوردهاند و قهوه
را آمـاده کردهاند .شـما میتوانید بـا این دختـر ازدواج کنید؟»
مصطفـی کـه خیلـی آرام گـوش میکـرد؛ گفـت« :مـن نمیتوانم برایش مسـتخدم
بگیـرم ،ولـی قول میدهـم تا زنـدهام ،وقتی بیدار شـد ،تختـش را مرتب کنم و
لیوان شـیر و قهوه را روی سـینی بیـاورم روی تخت».
تا وقتی شـهید شـد این کار را میکـرد .خودش
قهـوه نمیخـورد ،امـا چـون میدانسـت ما
لبنانیهـا عـادت داریـم ،درسـت میکـرد
و وقتـی منعـش میکـردم ،میگفـت« :مـن بـه
مادرتـان قـول دادهام تا زندهام ایـن کار را برای
شـما بکنم».
منبع :خبرگزاری فارس
شهید دکتر مصطفی چمران

ایام ویژه

چمرانهای امروز

 31خرداد ،شهادت سردار رشید اسالم «دكتر مصطفی چمران»
در دهالویه ( 1360ش) -روز بسیج اساتید

شاید تابهحال این جمله رهبر انقالب را نشنیده باشید:

«فـرآورده دانشـگاه جمهـوری اسلامی  -نه به
نحـو اسـتثنا بلکـه بـه نحـو قاعـده  -چمرانها
1
باشـند؛ نه اینکه چمرانها یک اسـتثنا باشـند .ایـن امید ،امید بیجایی نیسـت».
ی دانشـگاههای ما چمران باشـد ،آنهم نه بهصورت
ولـی جامعه انتظـار دارد خروج 
اسـتثنا بلکـه بهصورت همیشـگی و منظـم .چمرانی کـه دنیـا و مقـام برایش مهم
نبود .چمرانی که دوره دکتری رشـته الکترونیک و فیزیک پالسـما در دانشـگاه برکلی
امریـکا را بـا درجـه ممتـاز بـه پایـان رسـاند و بااینکـه میتوانسـت بهتریـن زندگی
مـادی را داشـته باشـد ،به لبنـان رفته و در کنار امام موسـی صدر قـرار گرفت .بعد از
انقلاب هم بـه ایران آمـد و آن مجاهدتهـا را کرد.
بار این مسـئولیت بر عهده اسـتادان دانشگاههاسـت .البته این کار سـخت است،
ولی شـدنی اسـت .شـهید احمدی روشـنها و شـهید شـهریاریها نمونههایی
از چمرانهـای زمانانـد که توسـط اسـتادان بسـیجی تربیت شـدهاند؛ امـا ما به
چمرانهای بیشـتر نیازمندیم.
احکام

بانو و کدبانوی خانه

اجوبة االستفتائات امام خمینی ،سؤال 1638

حاال که فهمیده کار کردن در خانه شوهر وظیفه زن نیست ،برای
آشپزی کردن و خانهداریاش مزد طلب میکند.
اما کار کردن بانوی خانه در خانه ثواب زیادی دارد و بهتر است زن
و مرد برای استحکام بیشتر خانواده به جای معامله اقتصادی ،به فکر
همکاری همدالنه باشند.

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

فرار از خدا به سمت خدا!

شـاید تا به حال بچهای را دیده باشید
که کار اشـتباهی از او سرزده و پدر به
دنبال تنبیه اوسـت .بچه مقداری فرار
میکنـد اما میفهمد توان فرار از پدر را
نـدارد .همینکه این نکته را فهمید در
همـان حالت فرار ،خود را به آغوش
پـدر میاندازد .پدر در این حالت او
را تنبیـه نمیکند ،بلکه او را دلداری
داده و میگوید :عیبی ندارد خودم
درستش میکنم...
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در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 7

تقسیم کنندگان بهشت و جهنم
بانو و کدبانوی خانه
استاد تربیتکننده است
وفای به عهد
سرمقاله
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قدسی که دیده نمیشود!

این داستان شرح این جمله از مناجات
راغبین است که ما از خشم خدا به
خشنودی خدا فرار میکنیم ،زیرا توان فرار
از دست خدا را نداریم .فقط کافی است
خود را در آغوش خدا بیندازیم .خدا
خیلی مهربانتر از پدرهای ماست...

اسالمِ منزوی و فردگرای برخی از مذهبیها موجب میشود که
شب قدر را تا صبح به اشک و آه بپردازند و صبح تا عصر روز قدس را
بخوابند و به عبادت شب قبلشان دل خوش کنند .راستی اجر راهپیمایی
روز قدس که به حمایت از پارهتن اسالم و خون مظلوم برگزار میشود باالتر
است یا عبادت شب قدر؟

از خشمت بهسوی خشنودیات گریزان
و از تو بهسوی خودت فراریام

ما از شبکههای بیگانه که حضور میلیونی مردم در روز قدس
را دهها و صدها نفری میدادند هم بدتریم که یا خیال میکنیم آمدن به
راهپیمایی فایدهای ندارد یا اینکه اص ً
ال به اینجور کارها اعتقادی نداریم .آن
رسانهها و دولتهای پشتیبانشان از این گامهای ما زخم زیادی خوردهاند
و عامدانه و عالمانه آن را سانسور میکنند .آن وقت برخیهای ما از سر
حماقت به آن بیتوجهاند.

اك
َفا ٌّر ِم ْن َسخ َِط َك إِ َل رِضَ َ
َهار ٌِب ِم ْن َك إِلَ ْی َك

قسمتی از مناجات راغبین ،مفاتیحالجنان

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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خوب یاد گرفتهایم برای حقوق و بیمه و
نان شبمان به خیابان بریزیم و برای بازیهای
سیاسی کشور را به آشوب بکشیم،
ولی به دفاع از حق که میرسد،
خواب بر ما مستولی
میشود!

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته پنجم خرداد 1397

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

اسوههای قرآنی و شیوههای تبلیغی آنان
ق آ
ت� ب� یل� غ� در �ر� ن�

			
مؤلف :مصطفی عباسی مقدم
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نشر بوستان کتاب قم
		
قطع وزیری
 24000تومان

اقتصادمقاومیت

بستهبندی
گام اول برندسازی

بسـتهبندی دیگـر یـک ابـزار بـرای
سـالم نگهداشـتن محصـوالت از گزنـد
آسـیبهای احتمالی مسیر رسـیدن به دست
مصرفکننـده نیسـت .در واقـع بسـتهبندی
یک محصـول ،نخسـتین تصویری اسـت
کـه از یـک برنـد در ذهـن مصرفکننده
نقـش میبنـدد .بنابراین نقشـی بسـیار مهم
و حیاتـی در شـکلگیری مفاهیمـی همچون
آگاهـی و وفـاداری مشـتریان نسـبت به یک
برنـد و وجـه تمایـز آن ایفـا میکنـد.
از طـرف دیگـر ،ایـن صنعـت ارزش
افـزوده فراوانـی هم بـه همـراه دارد .به طور
مثـال ،کشـور مـا بزرگتریـن تولیدکننـده و
صادرکننـده زعفـران در جهـان اسـت ،ولـی
متأسـفانه بـه دلیـل ضعـف در فـرآوری،
بازاریابـی و ارائ ه محصول به شـکل امروزی،
زعفـران ایـران اغلب بـه صـورت فله به
کشـورهای دیگـر فروخته شـده و پس از
بسـتهبندی و بـه قیمتـی بسـیار باالتـر به
مشـتریان ارائـه میشـود.
صــنعت «بســتهبــندی» بـه نسـبت
صنایـع پیشـرفتهای مثـــل «هســــتهای» یا
«هـــواوفضــــا» پیچیدگی زیـادی ندارد و
حیف اسـت کشـور به دلیل ضعف در
ایـن حوزه
از منافـع آن
بهرهمند نشـود.

در محضر قرآن

کالم والیت

یونس،آیه ذاریات 6-1

تقسیم کنندگان بهشت و جهنم

وقتی کلیسـای کاتولیک با سوءاستفاده از دین
شـروع بـه چپـاول امـوال و عقـل مـردم کرد
و بهشـت و جهنـم را خریـد و فـروش کـرد،
کسـی بـه فکـر اصـل ماجـرا یعنـی حقیقت
بهشـت و جهنـم نبـود و بـاور نمیکـرد کـه
ایـن وعـده راسـت و آن روز واقعـی اسـت.
حـاال خدا به فرشـتگانی که مأمور تقسـیم
وعـده الهی ،یعنـی همین بهشـت و جهنم
هسـتند قسـم میخـورد تـا مـا بدانیـم همه
چیـز دسـت او و کارگزارانـش اسـت و روز
جزا شـوخی نیسـت!
ِیات َذ ْرواً ( )1فَالْحا ِم ِ
َو ال َّذار ِ
الت ِو ْقراً ()2
ِیات ُی ْساً ( )3فَالْ ُمق َِّس ِ
فَالْجار ِ
امت أَ ْمراً ()4
إِنَّ ا تُوعَدُ ونَ لَصا ِد ٌق (َ )5و إِنَّ الدِّ ی َن لَوا ِق ٌع ()۶
سـوگند به فرشـتههایی که (در اطاعـت امر خدا)
خودشـان را پـرواز میدهنـد ( ،)۱سـوگند بـه
آنهـا کـه بار سـنگینی را با خود حمـل میکنند،
( )۲و سـوگند به همین فرشـتگان (که در اجرای
فرمـان خدا) بهآسـانی به حرکـت درمیآیند (،)۳
و سـوگند بـه همانها کـه کارهای خدا (بهشـت
و جهنـم) را تقسـیم میکننـد ( ،)۴آری ،سـوگند
بـه همـه اینهـا ،کـه آنچـه به شـما وعده شـده
قطع ًا راسـت اسـت ( )۵و بیشـک (رستاخیز) و
جـزای اعمال واقع شـدنی اسـت! ()۶

بیاییـد ایـن خـدا و
ایـن قیامـت و ایـن
فرشـتگان را بـاور
کنیـم و از صمیـم
قلـب ایمـان
بیاوریـم.
مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

مقام تبلیغ
ِ
در منطق قرآن ،کار تبلیغ ،کار هدایت و ارشاد مردم ،کار بسیار بسیار
دشواری تلقی شده است ،درحالیکه در جامعه ما اینقدر کوچک و سبک
گرفته میشود و کار بهجایی رسیده که دیگر اهل علم و فضل ،هر کس که سواد
و معلومات داشته باشد ،ننگش میآید برود منبر .میگویند :فالنی مرد عالمی
است ،در شأنش نیست که برود منبر و تبلیغ کند .تقصیر کیست؟ تقصیر جامعه
است ،جامعه اینقدر مقام تبلیغ را تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی ،ننگ
و عارش میآید ،توهین به خودش میداند که شأن تبلیغ را به عهده بگیرد ...ما
خودمان هستیم که این مقام عظیم و منیع را پایین میآوریم .پیغمبر اکرم
خودش مبلغ بود ،واعظ بود ،منبر میرفت.

حس� ن�ی ،ج�  ،1ص  422و 423
ا� حماسه ی
تک� ب

درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

sangaremahalle@chmail.ir

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد .بــرای ایــن هفتــه
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 
در تارنمــای masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :شـــهادت مجاهـــدان هیئتهـــای مؤتلفـــه ،ســـربازان دلیـــر اســـام« :محمـــد
بخارایـــی ،حـــاج صـــادق امانـــی ،رضـــا صفارهرنـــدی ،مرتضـــی نیكنـــژاد» ،درگذشـــت فقیـــه مجاهـــد
» مبن ــی ب ــر تش ــكیل
آیتاهللالعظم ــی ح ــاج ش ــیخ محم ــد فاض ــل لنكران ــی ،فرم ــان «ام ــام خمین ــی
جه ــاد س ــازندگی -روز جه ــاد كش ــاورزی ،درگذش ــت «دكت ــر عل ــی ش ــریعتی» ،اندیش ــمند مس ــلمان ،خل ــع
ی ــد غارتگ ــران انگلیس ــی از صنع ــت نف ــت ای ــران و روز خل ــع ی ــد ،انفج ــار بم ــب در ح ــرم مطه ــر ام ــام
رض ــا توس ــط منافقی ــن ك ــوردل در عاش ــورای حس ــینی ،رحل ــت ع ــارف كام ــل و اس ــتاد ب ــزرگ اخ ــاق
«می ــرزا ج ــواد آق ــا ملک ــی تبری ــزی» ،روز تبلی ــغ و اطالعرس ــانی دین ــی -س ــالروز ص ــدور فرم ــان ام ــام
مبنـــی بـــر تأســـیس ســـازمان تبلیغـــات ،تخریـــب بُقـــاع متبركـــ ه ائمـــ ه بقیـــع و بـــزرگان اســـام در
مدینــ ه من ــوره توس ــط وهابی ــان س ــعودی ،قرارگرفت ــه اس ــت.

درمحضراهلیبت

(امام خامنهای)1389/04/02 ،

استاد تربیتکننده است

در دانشـگاه پـرورش انسـا ِن در تراز شـهید چمران الزم اسـت؛ این
را الزم داریم .خب پس اسـتاد بسـیجی میداند در دانشـگاه بایسـت چهکار
کنـد؛ این حضـور دائم ،این حضـور بهجا و بههنگام ،ایـن حضور مخلصانه
و مجاهدانه برای اسـتاد بسـیجی به این معناهاسـت که گفته شـد؛ و اسـتاد
خیلی نقش دارد.

خانواده مقاومتی ( ) 46

چرا شب عروسی کنیم؟
«آرامش» گل سرسـبد خواسـتههای بشر است
کـه امـروزه خیلـی دسـتنیافتنی شـده؛ در
حالـی کـه خـدا آن را خیلی در دسـترستر از
ایـن حرفها قرار داده اسـت .قرآن «سـکینه»
یـا «آرامـش» را در دو چیـز میبینـد :شـب و
همسـر .آن وقت ما شـبهایمان را به غفلت
ش نداشـته
میگذرانیـم تـا در روز هـم آرامـ 
باشـیم! نکنـد همیـن هـم باعـث میشـود که
زن و شـوهرها بیشتر از اینکه در کنار هم آرام
شـوند ،جنـگ و دعـوا کنند؟!

نقش اسـتاد در محیطهای آموزشـی نقش بسـیار برجسـته و مهمی است.
اسـتاد فقـط آموزنـده دانـش نیسـت؛ بلکه منـش اسـتاد و روش اسـتاد
میتواند مربی باشـد؛ اسـتاد ،تربیتکننده اسـت .تأثیر اسـتاد روی شاگرد،
علیالظاهـر از تأثیـر بقیـه عوامـل مؤثر در پیشـرفت علمی و معنـوی و مادی
متعلـم بیشـتر اسـت ...گاهـی
اسـتاد میتوانـد یـک کالس
را ،یـک مجموعـهی دانشـجو
یـا دانشآمـوز را بـا یـک
جملـ ه بهجـا تبدیـل کنـد بـه
انسـانهای متدیـن .الزم هـم
نیسـت حتم ًا رشته علوم دینی
یـا معـارف را تدریـس کنـد.

ِیج بِال َّل ْیلِ ِلَنَّ اللَّهَ َج َع َل اللَّ ْی َل َسكَناً
الس َّن ِة ال َّت ْزو ُ
ِم َن ُّ
َو ال ِّن َسا ُء إِنَّ َا ُه َّن َسكَ ٌن
امام رضا  :مراسـم عروسـی در شـب،
سـنت پیامبـر اسـت ،چـرا کـه خداونـد
شـب را مایـه آرامش قـرار داده و زن هم
موجـب آرامش اسـت.

نمیتوانم تحملکنم

راسـتی میدانسـتید که شـبزندهداری جز به
سـه دلیل خوب نیست؟

حکایت خوبان

پـس از مرجعیـت به سادهزیسـتی بیشـتر اهمیت میداد .زندگی ایشـان
پایینتـر از حـد متوسـط جامعـه بـود .قبـل از مرجعیـت از عبای خاشـیه
کـه متعـارف هـم هسـت ،اسـتفاده میکـرد .ولـی در دوران مرجعیـت
بههیچوجـه از عبـای خاشـیه اسـتفاده نمیکـرد؛ بااینکـه در آن دوران
هـم معمـوالً چنیـن عبایـی بـرای او هدیـه میآوردنـد .یـک بـار فرزنـد
ایشـان عـرض کـرده بـود« :خودمـان نمیخریـم بلکه برای شـما هدیه
میآورنـد؛ چـرا اسـتفاده نمیکنیـد؟»
فرمـوده بـود« :نمیتوانـم تحملکنـم طلبـهای
کـه در ضروریـات اولیه زندگـی خودش
و زن و بچـهاش مانـده و مشـکل دارد،
مـرا که مسـئول بزرگتر او هسـتم ،با
عبـای صدهزارتومانـی ببیند».
نگفـت :او مـیرود و اعتـراض
میکنـد؛ بلکـه فرمـود« :مـن
نمیتوانم تحملکنم».
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ی ثَ َل ٍ
ث ُمتَ َه ِّج ٍد بِال ْ ُق ْرآ ِن ،أَ ْو فِی
َل َس َه َر إ ِ َّل ف ِ 
َط َل ِ
ب الْعِ ْل ِم ،أَ ْو َع ُر ٍ
وس تُ ْهدَ ى إِلَى َز ْو ِج َها

پیامبـر اعظـم  :شـب
زنده دارى جز براى سـه
چیز روا نیسـت :تالوت
قرآن ،تحصیـل دانش
یـا فرسـتادن عروس
بـه خانه شـوهرش
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