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روزی کـه مصطفـی بـه خواسـتگاری من آمد، مـادرم به او گفت: »ایـن دختر صبح ها 
کـه از خـواب پا می شـود، در فاصله ای که دسـتش را شسـته و مسـواک می زند، یک 
نفـر تختـش را مرتب کرده اسـت و لیوان شـیر را جلـوی در اتاقـش آورده اند و قهوه 

را آمـاده کرده اند. شـما می توانید بـا این دختـر ازدواج کنید؟«

مصطفـی کـه خیلـی آرام گـوش می کـرد؛ گفـت: »مـن نمی توانم برایش مسـتخدم 
بگیـرم، ولـی قول می دهـم تا زنـده ام، 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 می کـرد. خودش 
قهـوه نمی خـورد، امـا چـون می دانسـت ما 
می کـرد  درسـت  داریـم،  عـادت  لبنانی هـا 

و وقتـی منعـش می کـردم، می گفـت: »مـن بـه 
مادرتـان قـول داده ام تا زنده ام ایـن کار را برای 

شـما بکنم.«

شاید تابه حال این جمله رهبر انقالب را نشنیده باشید:
»فـرآورده  دانشـگاه جمهـوری اسـامی - نه به 
نحـو اسـتثنا بلکـه بـه نحـو قاعـده - چمران ها 

باشـند؛ نه اینکه چمران ها یک اسـتثنا باشـند. ایـن امید، امید بی جایی نیسـت.«1

ولـی جامعه انتظـار دارد خروجی  دانشـگاه های ما چمران باشـد، آن هم نه به صورت 
اسـتثنا بلکـه به صورت 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 می توانسـت بهتریـن زندگی 
مـادی را داشـته باشـد، به لبنـان رفته و در کنار امام موسـی صدر قـرار گرفت. بعد از 

انقـالب هم بـه ایران آمـد و آن مجاهدت هـا را کرد.

بار این مسـئولیت بر عهده اسـتادان دانشگاه هاسـت. البته این کار سـخت است، 
ولی شـدنی اسـت. شـهید احمدی روشـن ها و شـهید شـهریاری ها نمونه هایی 
از چمران هـای زمان انـد که توسـط اسـتادان بسـیجی تربیت شـده اند؛ امـا ما به 

چمران های بیشـتر نیازمندیم.
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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

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

چمران های امروز

اجوبة االستفتائات امام خمینی، سؤال 1638

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

منبع: خبرگزاری فارس
شهید دکتر مصطفی چمران

احکام
حاال که فهمیده کار کردن در خانه شوهر وظیفه زن نیست، برای 

آشپزی کردن و خانه داری اش مزد طلب می کند.
 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 

mهمکاری همدالنه باشند. a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت
شـاید تا به حال بچه ای را دیده باشید 
که کار اشـتباهی از او سرزده و پدر به 
دنبال تنبیه اوسـت. بچه مقداری فرار 

می کنـد اما می فهمد توان فرار از پدر را 
نـدارد. همین که این نکته را فهمید در 
همـان حالت فرار، خود را به آغوش 
پـدر می اندازد. پدر در این حالت او 
را تنبیـه نمی کند، بلکه او را دلداری 
داده و می گوید: عیبی ندارد خودم 

درستش می کنم...

این داستان شرح این جمله از مناجات 
راغبین است که ما از خشم خدا به 

خشنودی خدا فرار می کنیم، زیرا توان فرار 
از دست خدا را نداریم. فقط کافی است 
خود را در آغوش خدا بیندازیم. خدا 

خیلی مهربان تر از پدرهای ماست...
َفارٌّ ِمْن َسَخِطَك إَِل رَِضاَك 

َهارٌِب ِمْنَك إِلَْیَك
از خشمت به سوی خشنودی ات گریزان 

و از تو به سوی خودت فراری ام
قسمتی از مناجات راغبین، مفاتیح الجنان

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. 

بانو و کدبانوی خانه

بسـته بندی دیگـر  یـک ابـزار بـرای 
گزنـد  از  محصـوالت  نگهداشـتن  سـالم 
آسـیب های احتمالی مسیر رسـیدن به دست 
مصرف کننـده نیسـت. در واقـع بسـته بندی 
یک محصـول، نخسـتین تصویری اسـت 
کـه از یـک برنـد در ذهـن مصرف کننده 
نقـش می بنـدد. بنابراین نقشـی بسـیار مهم 
و حیاتـی در شـکل گیری مفاهیمـی همچون 
آگاهـی و وفـاداری مشـتریان نسـبت به یک 

برنـد و وجـه تمایـز آن ایفـا می کنـد.

از طـرف دیگـر، ایـن صنعـت ارزش 
افـزوده فراوانـی هم بـه همـراه دارد. به طور 
مثـال، کشـور مـا بزرگ تریـن تولیدکننـده و 
صادرکننـده زعفـران در جهـان اسـت ،ولـی 
فـرآوری،  در  ضعـف  دلیـل  بـه  متأسـفانه 
بازاریابـی و ارائه  محصول به شـکل امروزی، 
زعفـران ایـران اغلب بـه صـورت فله به 
کشـورهای دیگـر فروخته شـده و پس از 
بسـته بندی و بـه قیمتـی بسـیار باالتـر به 

مشـتریان ارائـه می شـود. 

صــنعت »بســته بــندی« بـه نسـبت 
صنایـع پیشـرفته ای مثـــل »هســــته ای« یا 
»هـــواوفضــــا« پیچیدگی زیـادی ندارد و 

حیف اسـت کشـور به دلیل ضعف در 
ایـن حوزه 

از منافـع آن 
نشـود. بهره مند 

اقتصاد مقاومیت

که  می شود  موجب  مذهبی ها  از  برخی  فردگرای  و  منزوی  اسامِ 
شب قدر را تا صبح به اشک و آه بپردازند و صبح تا عصر روز قدس را 
بخوابند و به عبادت شب قبل شان دل خوش کنند. راستی اجر راهپیمایی 
روز قدس که به حمایت از پاره تن اسالم و خون مظلوم برگزار می شود باالتر 

است یا عبادت شب قدر؟ 

قدس  روز  در  مردم  میلیونی  حضور  که  بیگانه  شبکه های  از  ما 
را ده ها و صدها نفری می دادند هم بدتریم که یا خیال می کنیم آمدن به 
راهپیمایی فایده ای ندارد یا اینکه اصاًل به این جور کارها اعتقادی نداریم. آن 
رسانه ها و دولت های پشتیبان شان از این گام های ما زخم زیادی خورده اند 
از سر  ما  و عامدانه و عالمانه آن را سانسور می کنند. آن وقت برخی های 

حماقت به آن بی توجه اند.

و  بیمه  و  حقوق  برای  گرفته ایم  یاد  خوب 
نان شب مان به خیابان بریزیم و برای بازی های 

سیاسی کشور را به آشوب بکشیم، 
ولی به دفاع از حق که می رسد، 

مستولی  ما  بر  خواب 
می شود!

فرار از خدا به سمت خدا!وفای به عهد

بسته بندی 
گام اول برندسازی
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

قدسی که دیده نمی شود!



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

در منطق قرآن، کار تبلیغ، کار هدایت و ارشاد مردم، کار بسیار بسیار 
دشواری تلقی شده است، درحالی که در جامعه ما این قدر کوچک و سبک 
گرفته می شود و کار به جایی رسیده که دیگر اهل علم و فضل، هر کس که سواد 
و معلومات داشته باشد، ننگش می آید برود منبر. می گویند: فالنی مرد عالمی 
است، در شأنش نیست که برود منبر و تبلیغ کند. تقصیر کیست؟ تقصیر جامعه 
است، جامعه این قدر مقام تبلیغ را تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی، ننگ 
و عارش می آید، توهین به خودش می داند که شأن تبلیغ را به عهده بگیرد... ما 
خودمان هستیم که این مقام عظیم و منیع را پایین می آوریم. پیغمبر اکرم 

خودش مبلغ بود، واعظ بود، منبر می رفت.

در دانشـگاه پـرورش انسـاِن در تراز شـهید چمران الزم اسـت؛ این 
را الزم داریم. خب پس اسـتاد بسـیجی می داند در دانشـگاه بایسـت چه کار 
کنـد؛ این حضـور دائم، این حضـور به جا و به هنگام، ایـن حضور مخلصانه 
و مجاهدانه برای اسـتاد بسـیجی به این معناهاسـت که گفته شـد؛ و اسـتاد 

دارد. نقش  خیلی 

نقش اسـتاد در محیط های آموزشـی نقش بسـیار برجسـته و مهمی است. 
اسـتاد فقـط آموزنـده  دانـش نیسـت؛ بلکه منـش اسـتاد و روش اسـتاد 
می تواند مربی باشـد؛ اسـتاد، تربیت کننده اسـت. تأثیر اسـتاد روی شاگرد، 
علی الظاهـر از تأثیـر بقیـه عوامـل مؤثر در پیشـرفت علمی و معنـوی و مادی 

متعلـم بیشـتر اسـت... گاهـی 
کالس  یـک  می توانـد  اسـتاد 
را، یـک مجموعـه ی دانشـجو 
یـک  بـا  را  دانش آمـوز  یـا 
جملـه  به جـا تبدیـل کنـد بـه 
انسـان های متدیـن. الزم هـم 
نیسـت حتماً رشته علوم دینی 

یـا معـارف را تدریـس کنـد.

در قاب صتویر

استاد تربیت کننده است

 )امام خامنه ای، 1389/04/02(

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
ـــد  ـــام: »محم ـــر اس ـــربازان دلی ـــه، س ـــای مؤتلف ـــدان هیئت ه ـــهادت مجاه ـــوع: ش ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
بخارایـــی، حـــاج صـــادق امانـــی، رضـــا صفارهرنـــدی، مرتضـــی نیك نـــژاد«، درگذشـــت فقیـــه مجاهـــد 
ـــكیل  ـــر تش ـــی ب ـــی « مبن ـــام خمین ـــان »ام ـــی، فرم ـــل لنكران ـــد فاض ـــیخ محم ـــاج ش ـــی ح آیت اهلل العظم
ـــع  ـــی شـــریعتی«، اندیشـــمند مســـلمان، خل ـــر عل ـــاد كشـــاورزی، درگذشـــت »دكت ـــازندگی- روز جه ـــاد س جه
ـــام  ـــر ام ـــرم مطه ـــب در ح ـــار بم ـــد، انفج ـــع ی ـــران و روز خل ـــت ای ـــت نف ـــی از صنع ـــران انگلیس ـــد غارتگ ی
ـــزرگ اخـــاق  ـــل و اســـتاد ب ـــارف كام ـــت ع ـــوردل در عاشـــورای حســـینی، رحل ـــن ك رضـــا توســـط منافقی
ـــام  ـــان ام ـــدور فرم ـــالروز ص ـــی- س ـــانی دین ـــغ و اطاع رس ـــزی«،  روز تبلی ـــی تبری ـــا ملك ـــواد آق ـــرزا ج »می
ـــام در  ـــزرگان اس ـــع و ب ـــه  بقی ـــه  ائم ـــاع متبرك ـــب بُق ـــات، تخری ـــازمان تبلیغ ـــیس س ـــر تأس ـــی ب مبن

ـــت.  ـــه اس ـــعودی،  قرارگرفت ـــان س ـــط وهابی ـــوره توس ـــه  من مدین

»آرامش« گل سرسـبد خواسـته های بشر است 
امـروزه خیلـی دسـت نیافتنی شـده؛ در  کـه 
حالـی کـه خـدا آن را خیلی در دسـترس تر از 
ایـن حرف ها قرار داده اسـت. قرآن »سـکینه« 
یـا »آرامـش« را در دو چیـز می بینـد: شـب و 
همسـر.  آن وقت ما شـب هایمان را به غفلت 
می گذرانیـم تـا در روز هـم آرامـش  نداشـته 
باشـیم! نکنـد همیـن هـم باعـث می شـود که 
زن و شـوهرها بیشتر از اینکه در کنار هم آرام 

شـوند، جنـگ و دعـوا کنند؟!

نَِّة التَّْزِویُج ِباللَّْیِل ِلَنَّ اللََّه َجَعَل اللَّْیَل َسكَناً  ِمَن السُّ

َا ُهنَّ َسكٌَن  َو النَِّساُء إمِنَّ

امام رضا : مراسـم عروسـی در شـب، 
سـنت پیامبـر اسـت، چـرا کـه خداونـد 
شـب را مایـه آرامش قـرار داده و زن هم 

موجـب آرامش اسـت.

راسـتی می دانسـتید که شـب زنده داری جز به 
سـه دلیل خوب نیست؟

ٍد بِالُْقْرآِن، أَْو فِی  اَل َسَهَر إاِلَّ فِی  ثََاٍث ُمتََهجِّ
َطَلِب الْعِْلِم، أَْو َعُروٍس تُْهَدی إِلَی َزْوِجَها 

پیامبـر اعظـم : شـب 
زنده داری جز برای سـه 
چیز روا نیسـت: تاوت 
دانش  قرآن، تحصیـل 
فرسـتادن عروس  یـا 

بـه خانه شـوهرش

کاریکاتور این هفته:

امضای عجیب 
ترامپ

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 نمی کـرد 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 می خـورد تـا مـا بدانیـم همه 
چیـز دسـت او و کارگزارانـش اسـت و روز 

جزا شـوخی نیسـت!
اِریاِت َذْرواً )1( َفالْحاِمالِت ِوْقراً )2(  َو الذَّ
امِت أَْمراً )4( َفالْجاِریاِت یُْساً )3( َفالُْمَقسِّ

یَن لَواِقٌع )۶( ا تُوَعُدوَن لَصاِدٌق )5( َو إِنَّ الدِّ إمِنَّ

سـوگند به فرشـته هایی که )در اطاعـت امر خدا( 
خودشـان را پـرواز می دهنـد )1(، سـوگند بـه 
آن هـا کـه بار سـنگینی را با خود حمـل می کنند، 
)۲( و سـوگند به همین فرشـتگان )که در اجرای 
فرمـان خدا( به آسـانی به حرکـت درمی آیند )3(، 
و سـوگند بـه همان ها کـه کارهای خدا )بهشـت 
و جهنـم( را تقسـیم می کننـد )۴(، آری، سـوگند 
بـه همـه این هـا، کـه آنچـه به شـما وعده شـده 
قطعاً راسـت اسـت )۵( و بی شـک )رستاخیز( و 

جـزای اعمال واقع شـدنی اسـت! )6(

بیاییـد ایـن خـدا و 
ایـن قیامـت و ایـن 

بـاور  را  فرشـتگان 
کنیـم و از صمیـم 

ایمـان  قلـب 
بیاوریـم.

در محضر اهل یبت
تقسیم کنندگان بهشت و جهنم

 

مقاِم تبلیغ

منبع: کتاب سیمای فقاهت، ص 136
آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی

نمی توانم تحمل کنم

مسجد نمـا را در

     تلگـرام

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

             چرا شب عروسی کنیم؟
خانواده مقاومتی ) 46 (

�نی، �ب 1، ص 422 و 423 ا�ب حماسه حس�ی ک�ق

1. وسائل الشیعة، ج ۲0، ص: 91
۲. وسائل الشیعة، ج ۲0، ص: 93

پـس از مرجعیـت به ساده زیسـتی بیشـتر اهمیت می داد. زندگی ایشـان 
پایین تـر از حـد متوسـط جامعـه بـود. قبـل از مرجعیـت از عبای خاشـیه 
کـه متعـارف هـم هسـت، اسـتفاده می کـرد. ولـی در دوران مرجعیـت 
بااینکـه در آن دوران  اسـتفاده نمی کـرد؛  از عبـای خاشـیه  به هیچ وجـه 
هـم معمـوالً چنیـن عبایـی بـرای او هدیـه می آوردنـد. یـک بـار فرزنـد 
ایشـان عـرض کـرده بـود: »خودمـان نمی خریـم بلکه برای شـما هدیه 

می آورنـد؛ چـرا اسـتفاده نمی کنیـد؟«

فرمـوده بـود: »نمی توانـم تحمل کنـم طلبـه ای 
کـه در ضروریـات اولیه زندگـی خودش 
و زن و بچـه اش مانـده و مشـکل دارد، 

مـرا که مسـئول بزرگ تر او هسـتم، با 
عبـای صدهزارتومانـی ببیند.«

نگفـت: او مـی رود و اعتـراض 
»مـن  فرمـود:  بلکـه  می کنـد؛ 

نمی توانم تحمل کنم.« 
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