شیادیاران

منبع :کتاب «یا زهرا» ،ص  193و  ،194به نقل از خبرگزاری مشرق
راوی :شهید سید محمدحسین نواب /شهید محمدرضا تورجیزاده

شهیدی که قبل از شهادتش سوخته بود

شـب بـود کـه بـه همراه چنـد نفـر از دوسـتان دورهـم نشسـته بودیم .دعای توسـل
شـهید تورجـی در حـال پخش بود .هرکسـی در حال خـودش بود .صـدای در آمد.
بلنـد شـدم و در را بـاز کردم .درنهایت تعجب دیدم اسـتاد گرامی مـا حضرت «آیتاهلل
جـوادی آملـی» پشـت در اسـت ،با خوشـحالی گفتم :بفرمایید! ایشـان هـم درنهایت
ادب قبول کردند و وارد شـدند .البته قب ً
ال هم به حجرهها و طلبههایشـان سـر میزدند.

سـریع ضبـط را خامـوش کردیـم .اسـتاد در گوشـهای از اتـاق
نشسـتند .بعد گفتند« :اگر مشـکلی نیسـت ،ضبط را روشـن
کنیـد!» اسـتاد پرسـیدند« :اسـم ایشـان چیسـت؟!» گفتـم:
«محمدرضا تورجیزاده ».اسـتاد پس از کمی مکث فرمودند:
«ایشـان در عشـق خدا سـوخته اسـت».
گفتـم« :ایشـان شـهید شـده ،فرمانـده گـردان یازهـرا هـم
بوده ».اسـتاد ادامه داد« :ایشـان قبل از شـهادت سـوخته بوده».
ایام ویژه

تالمقدس» بهعنوان پایتخت اسرائیل توسط پارلمان این رژیم ( 23ژوئیه  1950م)
 23ژوئیه ،تعیین شهر «بی 

اعتراضی بیسابقه

در  23ژانویـه (1950م) پارلمـان رژیـم صهیونیسـتی ،شـهر بیتالمقـدس را
بهعنـوان پایتخـت ایـن رژیـم اعلام كـرد .رژیـم صهیونیسـتی بهمنظـور جلـب
رضایت سـایر كشـورها برای به رسـمیت شـناختن بیتالمقدس بهعنـوان پایتخت
ایـن رژیـم و انتقـال سـفارتخانههای آنهـا به این شـهر تالشهای بسـیاری کرد،
امـا بـا اعتـراض گسـترده مسـلمانان روبهرو شـد و شکسـت خورد.

اینکـه قـدس چه جایگاهی در جهان اسلام و فلسـطین دارد بر همگان روشـن،
امـا آنچـه از همـه مهمتر اسـت این اسـت که قدس نوک پیکان مسـئله فلسـطین
و نقطهای اسـت که بیشـترین حساسـیت در جهان اسلام نسـبت به آن وجود
دارد و مسـلمانان حتـی حاضـر بـه از دسـت دادن نقطـهای از شـهر نیسـتند.
اقدامـات اخیـر ترامـپ نیز نشـان داد کـه هنوز
چشـم شـوم اسـرائیلیها به قدس اسـت،
ولـی بـه نصـرت الهـی و وحـدت و
هوشـیاری مسـلمانان
هرگـز بـه آن نخواهند
ر سید .
احکام

در مسری هبشت
ش

کجایی یوسف زهرا؟

وس الطَّالِ َع ُة أَ ْی َن ْالَ ْق َم ُر الْ ُم ِنی َر ُة
أَ ْی َن الشُّ ُم ُ
أَیْ َن ْالَنْ ُج ُم ال َّزا ِه َر ُة أَیْ َن أَ ْعال ُم
ین َو َق َوا ِعدُ الْ ِعل ِْم
الدِّ ِ
كجایند خورشیدهای تابان ،كجایند
ماههای نورافشان ،كجایند ستارگان
فروزان ،كجایند پرچمهای دین ،و
پایههای دانش
أَیْ َن بَ ِق َّی ُة اللَّ ِه الَّ ِتی ال تَ ْخلُو
ِم َن الْ ِع ْتَ ِة الْ َها ِدیَ ِة...
كجاسـت آن باقیمانـده خـدا كه از
عتـرت هدایتگـر خالى نشـود...
أَیْ َن ابْ ُن ال َّنب ِِّی الْ ُم ْصطَفَى َو ابْ ُن َعلِ ٍّی الْ ُم ْرت ََض
َو ابْ ُن َخ ِدی َج َة الْ َغ َّرا ِء َو ابْ ُن ف ِ
َاط َم َة الْك ُْبَى

كجاسـت فرزنـد پیامبـر برگزیـده،
و فرزنـد علـی مرتضـى ،و فرزنـد
خدیجـه بلنـد مقـام و بزرگـوار ،و
فرزنـد فاطمـه كبـرى؟
ِبأَبِی أَن َْت َو أُ ِّمی َو نَف ِْسی
پدر و مادر و جانم فدایت شود
حالجنان
فرازهایی از دعای ندبه ،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

45

سال 1 3 9 6

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

 45

در این شماره میخوانید :

هفته
سال 1 3 9 6

سیمای جامعه آرمانی اسالم
تعیین سال خمسی
پرستار؛ فرشته رحمت برای بیمار
شهیدی که قبل از شهادتش سوخته بود
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سرمقاله

 ۸سال ۸ ،ماه ۸ ،روز دفاع مقدس

از دشمنان که انتظاری نمیرود ،ولی عجیب است که خیلی از روشنفکران
ما نمیخواهند قبول کنند که در  ۸سال دفاع مقدس دهه  ،۶۰و  ۸ماه دفاع
مقدس دهه  ،۸۰و  ۸روز دفاع مقدس دهه  ۹۰اسراری هست؛ اسراری که
شاید علوم اجتماعی غربی نتواند از آن پرده بردارد ،ولی نگاه دینی میتواند.

بگذارید یک بار مرور کنیم :وقتی صدام به ایران حمله کرد ،عالوه بر
ارتش و سپاه ،بسیج مردمی هم به میدان آمد .مبلغان مردم را جمع میکردند
و مثل رهبر جامعه اسالمی آنها را به جبههها فرامیخواندند .اما در  ۸۸رهبر
جامعه از کسی دعوت نکرد که به میدان بیاید و برعکس ،خواستار اتمام
اردوکشیهای خیابانی شد .در  ۹۶اما ،کار اص ً
ال به رهبری نکشید و حتی خیلی
مبلغان هم جاماندند.
این شاهکار والیتمداری در جامعه
است که شاید بعضیها از اسمش هم
خوششان نمیآید! اینکه مردم قبل
از فرمان رهبری کاری را انجام
دهند که بهترین است و مورد تأیید
امام امت ،عین «بصیرت» است و
این ثمره استثنائی
انقالب اسالمی
است.

هللالعظمی خامنهای ،سؤال 996
اجوبة االستفتائات حضرت آیتا 

تعیین سال خمسی

خودش برای خودش اول سال خمسیاش را
تعیینمیکند!

در حالی که سال خمسی تعیینکردنی نیست
و ابتدای آن ،روز دریافت اولین درآمد کاری اسـت.

هفته نامه تربیتی ،مسجدی | هفته اول 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

والیت فقیه
ولی �ز ما�ن ت� را ب� ش� ن�اس!
مؤلف :امام خمینی
		
چاپ 1394
		
 212صفحه

نشر تنظیم و نشر آثار امام خمینی
قطع وزیری
 8000تومان.

اقتصادمقاومیت

خودکفایی در کاالهای اساسی ()4

خودکفایی بنزین :افزایش
تولید ،کاهش مصرف

در سـال  ،89ایـاالت متحـده با توجه
بـه واردات  40درصـدی بنزیـن در ایـران،
تصمیـم بـه تحریـم ایـن کاال گرفـت تـا
مـردم را تحـت فشـار بگذارد .ایـن تحریم
بـا اجـرای طـرح ضربتـی افزایـش تولیـد
بنزیـن خنثـی شـد و تهدید دشـمن تبدیل
بـه فرصتـی شـد کـه مسـئوالن کشـور را
بـه صـورت جدیتـری مصمـم کـرد تـا
پاالیشـگاههای جدیـدی تأسـیس کننـد.
امـا خودکفایـی در تولیـد بنزین روی
دیگـری هـم دارد .مصـرف بیرویه بنزین
در داخـل باعـث شـده کـه کشـور مـا
روزبهروز نیازمند بنزین بیشـتری باشـد.
ایـن مصـرف بیرویـه عمدت ًا بـه خاطر
ارزان بـودن ایـن کاال در کشـور اسـت.
اما گـران کـردن بنزین معمـو ً
ال منجر به
گران شـدن دیگـر محصوالت میشـود.
بنابرایـن ،بهتریـن راه حـل فـوری برای
حـل ایـن مسـئله ،سـهمیهبندی و
دونرخـی کـردن بنزیـن اسـت کـه اتفاق ًا
تجربـه اجـرای آن در سـال  86نیـز موفـق
بوده اسـت.
ایـن کار علاوه بـر کاهـش مصـرف
بنزیـن ،کاهـش ترافیـک ،آلودگـی هـوا و
قاچـاق را نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت.

در محضر قرآن

سیمای جامعه آرمانی اسالم

وقتـی از جنـگ و جهـاد یـا اخلاق و
معنویـت یـا درس و علـم یـا چیزهایی از
ایـن قبیل صحبـت میکنیم ،جـا دارد یکی
بپرسـد« :که چی؟» این سـؤال خیلیهاسـت
کـه یا علن ًا میپرسـند یا در قلـب خود مخفی
میکننـد .اینهـا را یـک جواب قانـع میکند
و آن ایـن اسـت کـه میخواهیـم بـه «جامعه
آرمانی» برسـیم.
امـا ایـن جامعـه آرمانی بـا آن کـه افالطون و
ارسـطو میگویند یا در جوامع غربی مشـهور
اسـت فـرق دارد .اینجـا جامعـه آرمانـی،
جامعـهای اسـت بـه سـوی بینهایـت ،به
سـوی خدایـی کـه تمامـی نـدارد و ایـن
محقـق نمیشـود مگر الگـو قـرار دادن پیامبر
و یـار و همـراه او شـدن:
ُم َح َّمدٌ َر ُس ُول اللَّ ِه َو الَّذی َن َم َعهُ أَ ِشدَّ ا ُء َعلَی الْکُفَّا ِر
ُر َحام ُء َب ْی َن ُه ْم تَرا ُه ْم ُرکَّعاً ُس َّجداً َی ْب َتغُونَ
فَضْ الً ِم َن اللَّ ِه َو رِضْ واناً

مح ّمـد پیامبـر خداسـت و کسـانی که
بـا اوینـد بـر کافـران ،سـختگیر [و] بـا
همدیگر مهرباننـد .آنان را در رکوع
و سـجود میبینـی در حالی که
فضـل و خشـنودی خـدا را
خواستارند.

ما ورسانه

عاقبت شبکههای اجتماعی و بازی دولت -مردم!

در زمان اغتشاشات همه ما به حکومت حق دادیم که شبکههای اجتماعی
خارجی را ببندد .شاید همین کار هم در تمام شدن شلوغکاریها نقش بسزایی
داشت .ولی حاال چه؟ باید بدانیم که مسئله اص ً
ال این چیزها نیست .موضوع
«امنیت» حداقلیترین بحثی است که میتوانست مطرح شود .بسنده کردن به
این موضوع کار را خرابتر میکند.
شاید مهمترین مسئله «مدیریت افکار عمومی» است که با داشتن اطالعات
یک کشور به دست میآید .یعنی ما که همه اطالعات و حرفها و عکسها و
زندگیمان را در شبکهای مثل تلگرام قرار میدهیم ،شاید به خیال خودمان بگوییم
این اطالعات ارزشی امنیتی ندارد ،ولی باید بدانیم که داریم شخصیت خودمان
را در اختیار آنها قرار میدهیم تا در بزنگاهها از این اطالعات استفاده کنند و
برایمان برنامه جدیدی بریزند.

پس به حکم عقل باید بساط شبکه
اجتماعی خارجی جمع شود ،اما به
دلیل فرهنگی ،نه امنیتی! حاال بدترین
کار این است که این کار فرهنگی
را از یک روش ضدفرهنگی انجام
دهیم و آن این دالیل خندهداری است
که مسئوالن ذکر میکنند.
درقابصتویر

ارسال تصاویر شما:

ح مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد.
• در ایــن بخــش میتوانیــد چنــد طــر 

بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای masjednama.ir

پوســـترهایی بـــا موضــــوع :درگذشـــت مهنـــدس «مهـــدی بـــازرگان» اولیـــن نخســـتوزیر
 -روز پرس ــتار ،آغ ــاز قیمومی ــت

مســـلح «اتحادیـــه
انگلســـتان بـــر كشـــور اســـامی فلســـطین ،تهاجـــم گروهـــك ضدانقـــاب
ِ
كمونیســتها» ب ــه ش ــهر ه ــزار س ــنگر «آم ــل»  -س ــالروز حماس ــه م ــردم آم ــل ،اع ــام مل ــی

شـــدن كانـــال ســـوئز توســـط «جمـــال عبدالناصـــر» رئیسجمهـــور مصـــر و آغـــاز جنـــگ دوم
اعـــراب و اســـرائیل قرارگرفتـــه اســـت.
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مسجدنمـا را در
تلگـرام
سروش
لنــزور
دنبـــال کــنید

(امام خامنهای)1388/02/09 ،

پرستار؛ فرشته رحمت برای بیمار

نقـش پرسـتار و همچنیـن قابلـه در نظـام سلامت کشـور یـک نقـش
بسـیار مهمـی اسـت ...اگـر پرسـتار دلسـوز و مهربانـی در کنـار بیمار
نباشـد ،گمان اینکه معالج ه پزشـک در آن بیمار تأثیری نبخشـد ،بسیار
زیـاد اسـت .آن عنصـر و آن موجود فرشـتهگونی کـه بیمـار را درواقع از
مسـیر طوالنـی و دشـوارِ مرض و شـدت آن عبـور میدهد ،عبارت اسـت
از پرسـتار .ایـن را هـر کـدام از ما که دچار بیماری شـده باشـیم و در
جریـان بیماریهای سـخت و عملهـای جراحی
دشـوار قرارگرفتـه باشـیم  -ازجملـه
خـود مـن  -بالعیـان احسـاس کردیـم
و احسـاس میکنیـم .نقـش پرسـتار،
نقـش احیاگـر اسـت؛ زنـده کننـده
اسـت ...اینجـا هـم مـن عـرض میکنـم بـه
پرسـتاران  -چـه بـرادران ،چـه
خواهـران پرسـتار... -قـدر ایـن
خدمـت ،ایـن نعمـت بـزرگ را
بشناسـند؛ همچنانـی کـه مـردم بـه
چشـم تکریم بـه آنها باید نـگاه کنند.

اگر غذا بد شده بود

sangaremahalle@chmail.ir

جمه ــوری اس ــامی ای ــران ،والدت حض ــرت زین ــب كب ــری

کالم والیت

درمحضراهلیبت

حکایت خوبان

اسـتاد حاجآقـا پهلوانی نسـبت بـه احتـرام و قدردانی از زحمات همسـر
میفرمودند:

«از آنهـا تشـکر کنیـد ،هرچنـد غذایـی کـه پختهاند شـور یا بد
شـده اسـت .وقتـی از غـذا ابـراز رضایـت میکنید،
همسـرتان خوشـحال میشـود و
ایـن باعـث رشـد و پیشـرفت
معنـوی شـما میشـود.

یکبـار مـن در جوانـی در
خانـه بـا خانـواده بداخالقـی
کـردم .در عالـم معنـا بـه من
گفتند :بیسـت سـال نالههای
تـو بیاثر شـد».

منبع :سایت شهید آوینی
استاد بزرگ اخالق ،آیتاهلل حاج شیخ
علی سعادت پرور (پهلوانی تهرانی)

خانواده مقاومتی ()24

داداش رو ببین ،آبجی رو بگیر!
مشـهور اسـت کـه میگوینـد« :مـادر را
ببیـن ،دختـر را بگیـر ».این را بایـد در جای
خـودش تحلیـل کـرد .ولـی آنچـه کـه از
روایـات برمیآیـد ایـن اسـت که بـرادرِ
دختـر خیلـی مهم اسـت؛ شـاید بـه این
دلیـل کـه بـه قـول قدیمیها حلالزاده
بـه داییاش مـیرود و ایـن قانـون وراثت
را علـم امـروزی هـم تجربـه کـرده اسـت:

ا ْخ َتا ُروا لِ ُنطَ ِفك ُْم َفإِنَّ الْخ ََال
أَ َح ُد الضَّ جِ ی َع ْی ِن

پیامبـر اعظـم  :بـرای نطفه هـای خود،
جای مناسـبی اختیار کنید (و هنگام ازدواج
به فامیـل نزدیک زن مخصوص ًا بـه برادران
دختـر دقـت کنید) زیرا کـه دایـی از افراد
همسـان و همردیف همسـر تو است.

ایـن یعنی بایـد در همـان زمـان ازدواج
بـرای بچههایمـان برنامهریـزی داشـته
باشـیم ،وگرنـه هـم خودمـان ضـرر
خواهیـم کـرد ،هم نسـل
آیند همـان.

وسائل الشیعة ،ج ،20ص۴۸ :

کاریکـاتور این هفته:

نفتکش ایرانی
در اقیانوس
آرام
غرق شد!

