یادیاران

ن
حسی ؟ع؟»/ضمیمه ماهنامه «حیات» بسیج دانشگاه امام صادق؟ع؟)
با تغییرایت از کتاب «تا خدمت

اثر همنشینی معجزه میکند.

همسفر خوب میتواند انسان را در یک سفر عوض کند.
چه همنشین و همسفری بهتر از شهدا؟
*
خادم شهید باید بشود مثل خود شهید!
همه باید او را به نام شهید بشناسند.
*
میخواسـت خـادم امـام بشـود .فرمـود :مـا انـت مـن رجالـی! تـو آدم مـا
نیسـتی.

پاسخهاینظرسنجیهفتهقبل(چرا کاالیایرانی؟چرا
کاالیخارجی؟)
: 912***307
کاالی ایرانـی بـه خاطـر یـک ذره عقـل! کاالی خارجـی
بـه خاطـر نبـود مشـابه ایرانـی .بـه قـول یکـی از رفقـا کـه
رو یخچـال خون هشـون نوشـته بـود مگـه خـرم خارجـی
بخرم!

به مناسبت  24اسفند -تصویب میل شدن نفت در جملس ( 1329ش)

فداییان اسالم و ملی شدن نفت

                            مسابقه پیامکی یا بختآزمایی؟!

انتقادهـا ،پیشـنهادها ،اید ههـا ،جملات و
خالصـه هرچیـزی را کـه رنـگ و بـوی مسـجد
دارد بـا ارسـال پیامـک یـا بـا گذاشـتن نظرات
خـود در سـایت ،بـه دسـت مـا برسـونید تـا
نجـا و در همین سـتون منتشـرش کنیم.
همی 
سامانه پیامکی1000500600700 :

سایتm a s j e d e p a y a m b a r . i r :
پیام ارسال شده به سامانه:
0917***264
سالم همسنگر
يـه عامـل كـه خيلـي رو نشـريه تاثيـر گـذاره طراحـي
رنگـي هسـت .خودمـون تـو نشـريه مـون امتحـان
كرديـم ،جـواب داده.

0911***097
سالم
تتـان در سـال جديـد
نشـاءاهلل خورشـيد موفقي 
ا 
يتـر بتابـد!
نوران 
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منبع :رسانه ختصیص فقه و احکام

شرکت در مسابقات پیامکی و دریافت جایزه از آن به لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟
امـام خامنـهای :اگـر هزینـهای افزو نتـر از هزینههـای معمولی پیامک از افراد کم نشـود و هزینه
جایزه بر اسـاس جمعآوری پولهای کسـر شـده نباشـد ،اشـکالی ندارد.
اگـر علاوه بـر هزینـه معمـول پیامک ،پولی بابت شـرکت در مسـابقه از افراد کسـر شـود و
از پولهایـی کـه از افـراد کسـر شـده جایـزه تهیه کنند ،حرام اسـت.
آیـتاهلل مـکارم شـیرازی :ایـن كار در واقـع نوعـی بختآزمایـی جدیـد اسـت كـه آن را بـه
شـكل ارسـال پیامـك درآوردهانـد ،شـركت در آن جایـز نیسـت و گرفتـن جایـزه حـرام اسـت.

در این شماره میخوانید:

گزارش یادواره
شهدای فاز 4مهرشهر

هفته نامه تربیتی ،مسجدی |هفتهچهارم اسفند سال1393

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

باتشکراز:محمدحسینشیرینکار،علیرضاسیفی
و مجید براتی
سامانه پیامکی1000150160170 :

masjedepayambar.ir

52

هفته

سال 1 3 9 3

مسابقه پیامکی یا بختآزمایی؟!
فداییان اسالم و ملی شدن نفت
نرشیه تربیتی ،مسجدی سنگرمحله | سال دوم  ،شامره پیاپی |18هفته چهارم اسفند  | 1393هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

مهسنگر

سـید عبدالحسـین واحـدی ،روحانـی مقتـدر شـیعه و عضـو فداییـان اسلام ،چنـد روز قبـل از تـرور رزمآرا،
در یـک سـخنرانی پرشـور اعلام داشـت« :نفـت ایـران متعلـق بـه مـردم ایـران اسـت و هیـچ بیگانـهای حـق
طمـع در ثـروت ایـن مرزوبـوم را نـدارد و دولـت رزمآرا نیـز دولـت فرمایشـی شـاه اسـت .ای رزمآرا! اگـر تـا سـه
روز دیگـر خـودت کنـار نـروی ،تـو را کنـار خواهیـم فرسـتاد».
فداییـان اسلام در جسـتجوی تشـکیل حکومـت اسلامی
مبتنـی بـر برنامـه اسلام بودنـد و بـا موانـع آن هـم برخـورد علمـی
و عملـی میکردنـد .مثلا وقتـی بایـد دسـت اجانب از نفـت کوتاه
شـود تا اسـتقالل اقتصادی و سیاسـی مملکت اسلام حفظ شـود،
ابتـدا وزیـر دربـار ،هژیـر ،را میکشـند تـا انتخابـات تقلبی تهـران باطل
شـود ،شـش تـن از جبهـه ملـی (مثـل مصـدق) و کاشـانی بـه مجلـس
راه بیابنـد و جـو تغییـر کنـد .بعـد از فضاسـاز یهای فرهنگـی ،زمینـه
تصویـب قانـون ملیشـدن نفـت آمـاده میشـود .امـا وکالی جبهـه
ملی از نخسـتوزیر رزمآرا میترسـند و نمیتوانند کاری بکنند .باز
هـم نوبـت فداییـان اسلام اسـت کـه او را از سـر راه بردارد .هشـت روز
بعـد ،ملیشـدن نفـت در مجلـس تصویـب شـد.
احکام

مهمترین عامل رواج چهارشنبهسوری در
کشور چیست؟
سامانه پیامکی1000500600700 :

در ایام راهیان نور ،معموال یادمانها را خادمهای
بسیجیشهدامیگردونن.تجربهخادمیبرای
شهداشیریناست.

ایام

نظرسنجی

آ ظ
ص ل یا ݣعهلل ݣل� ی ݣه ݣو ݣ�ل�هم � ݣراݣع� م
� م ݣٮع ݣ یاݣ ب
م س� ج ݣد ݣ ج اݣ ݫ ݭ ݕ

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

انسانیت
چهارشنبه سوری؛ یا انسان سوزی

آخریــن چهارشــنبه ســال نــگاه کنیــم! مــردان و زنــان و بــزرگان و کــودکان و
انســان بــا انســانیت فــرق میکنــد .بــه هــر موجــودی کــه ظاهــرا شــکل
جوانــان ،آتــش درســت میکننــد و از روی آن میپرنــد و ذکــر «زردی مــن از
انسانهاســت ،میگوینــد انســان؛ ولــی انســانیت یــک مفهــوم ارزشــی
تــو ،ســرخی تــو از مــن» ســر میدهنــد! چــه جهالتــی!
اســت کــه هــر کســی نمیفهمــدش ،مگــر ایــن کــه اهــل انســانیت باشــد!
اصــا بیخیــال ضررهــا و خطرهــای انســانی ،ایــن جــا مســاله ســر
تعــارف را بایــد کنــار گذاشــت .سالهاســت کــه بــه چهارشنب هســوری
انســانیت اســت .شــان مــن و تــو نیســت کــه بــا ایــن رفتارهــای نابخردانــه
میرســیم ،ولــی نمیدانیــم چطــور بایــد بــا آن برخــورد کنیــم .چندســالی از
خــود را کوچــک کنیــم .آن هــم بــه چــه بهان ـهای؟ ایــن کــه گذشــتگان مــا
بدیهایــش گفتیــم ،چندســالی خطرهایــش را نشــان دادیــم ،چندســالی از
چنیــن میکردنــد! نــه ،هیــچ خــردی ایــن رفتارهــا را نمیپذیــرد و توجیــه
نهــا
حقالناسهایــش گفتیــم و حــاال هــم چندســالی اســت کــه همــه ای 
نمیکنــد .شــاید ا گــر تار یــخ را درســت بخوانیــم ،ببینیــم
را بــا هــم ترکیــب کردهایــم و در نهایــت مــواد محترقــه
به
وقتی
که
است
جالب
کــه نیــاکان مــا هــم اهــل چنیــن کاری نبودهانــد ،مگــر بــه
کمخطــر را ترو یــج میکنیــم و میخواهیــم بــا فیل مهــای
جــذاب تلویزیونــی مــردم را خانهنشــین کنیــم ،بلکــه کمتر آدمها میگوییم« :چهارشنبه دالیلــی کــه آن دالیــل امروز نیســت .پــس طبیعتا خودش
سوری بد است» ،میگویند :هــم نبایــد باشــد .چــرا بایــد اجــازه دهیــم کــه خوبیهــای
شبــازی!
برونــد ســراغ آتــش و آت 
تــازه جالــب اســت کــه وقتــی بــه آد مهــا میگوییــم« :نه ،اگر کسی نترسد و کسی همــه چیــز را بگیرنــد و بدیهایــش را برایمــان بگذارنــد؟
«چهارشــنبه ســوری بــد اســت» ،میگوینــد« :نــه ،ا گــر زخمی نشود ،عیبی ندارد!» آن وقــت مــا هــم بــدون هیــچ تاملــی آن بدیهــا را ترویــج
کنیــم؟ یادمــان باشــد کــه تــا چندســال قبــل ،خرافــه
کســی نترســد و کســی
ای وای بر ما!
چهارشنب هســوری و رفتارهــای ناهنجــارش فقــط بــرای
زخمــی نشــود ،عیبــی
بعضــی مناطــق کوچــک بــود ،امــا امــروز دارد بیمهابــا گســترش مییابــد.
نــدارد!» ای وای بــر
فقــط بــه ایــن دلیــل کــه بــا خودمــان تعــارف داریــم و جــرأت نمیکنیــم
مــا! کافــی اســت کــه
حــرف آخــر را اول بزنیــم.
برگردیــم و از زاو یــه
همــه مــا میفهمیــم کــه
یــک خارجــی بــه «جامعــه
چهارشــنبه ســوری یــک
اســامی ایــران» در شــب
ســنت غلــط غیرانســانی
اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد
ریشــهکن شــود؛ دیگــر
بمانــد حقالناسهــا
و ظلمهــای کوچــک و بزرگــی
کــه بایــد ذرهذرهاش را پاســخ
دهیــم...

قرآن

شور و اشتیاق پیامبر
ـاری العلاج ،وقتـی دارو پیدا میکنی،
بـرای بیم ِ
در پوسـت خـود نمیگنجـی .مخصوصـا ا گـر
بیمـار ،عز یـزی باشـد کـه حاضـری برایـش هـر کاری
بکنـی .حـاال فـرض کـن دارو پیـدا شـده اسـت ،چه
میکنـی؟ بـا شـتاب مـیروی بـرای مـداوا کـردن؛
درسـت اسـت؟
***
ـاک «انـکار قیامـت» کـه شـاید
ـرض خطرن ِ
در م ِ
میلیاردهـا نفـر را هلا ک کـرده اسـت ،پیامبـر بـه
دنبـال دارو اسـت تـا ایـن کـه آیـات  1تـا  15سـوره
قیامـت نـازل میشـود .ایـن آیـات صرفـا اخبـار
نیسـت ،بلکـه هدایتـی اسـت بـرای آنهـا کـه تـا
کنـون بـه راه نیامدهانـد .اینـک پیامبـر کـه شـور
و اشـتیاق راهنمایـی و دسـتگیری از مـردم در
وجـودش لبریـز اسـت ،با شـنیدن این آیات شـتاب
میکنـد بـرای هدایـت مـردم .امـا گو یـا دارو کامـل
نشـده و هنـوز حرفهایـی باقـی مانـده اسـت .لـذا
خـدا بـه رسـولش امـر میکنـد کـه عجلـه نکنـد و
منتظـر بمانـد:

َ
َ
ُ
سان َ
ک ِل َت ْع َج َل ِبهِ (ِ )16إ ّن
لا ت َح ّ ِر ْک ِبهِ ِل
َ
ُ َ
َعل ْينا َج ْم َع ُه َو ق ْرآن ُه ()17
ُ َّ َّ َ َ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ ْ َ
ُ
ْ
ف ِإذا قرأناه فات ِبع قرآنه ( )18ثم ِإن علينا
َ
َبيان ُه()19

زبانـت را بخاطـر عجلـه بـرای خوانـدن آن [قـرآن]
حرکـت مـده )16( ،چـرا کـه جمع کـردن و خواندن آن
بـر عهـده ماسـت )17( .پـس هـر گاه آن را خواندیـم،
از خوانـدن آن پیـروی کـن )18( ،سـپس بیـان و
(توضیـح) آن (نیـز) بـر عهـده ماسـت! ()19

گزارش

گزارشی از مراسم یادواره

در  21اسـفند 1393؛ شـبی که فردایش به نام شـهید نامگذاری شـده بود ،یادواره ای برای
پاسداشـت شـهدای فـاز 4مهرشـهر برگـزار شـد .پـس از اعـاده نمـاز مغـرب و عشـا بـه امامـت
حجتاالسلام و المسـلمین محمدتقـی موسـوی و پخـش کلیـپ مداحـی در مـورد شـهدا،
آیاتـی از قـرآن کر یـم توسـط آقـای عباسـی بـه مـدت  10دقیقـه تلاوت گردیـد .پـس از آن کلیپـی
از سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه) کـه دربـاره آرزوی شـهادت بـود پخـش شـد .بعـد
از پخـش کلیـپ ،مراسـم یـادواره ی شـهدا بـا مقدمـه آقـای عسـکری آغـاز شـد .ایشـان بعـد
از سـخنانی کوتـاه دربـاره شـهدا و خانـواده بزرگوارشـان ،از حضـرت آیـت اهلل کاظـم صدیقـی
جهـت سـخنرانی دعـوت بـه عمـل آوردنـد .آیـت اهلل صدیقـی در طـی سـخنرانی خـود ابتـدا از
خانواده شـهدا و جانبازان تقدیر و تشـکر به عمل آوردند .پس از آن در مورد مشـکالت جامعه
صحبـت کردنـد و در همیـن بـاب روایتـی از امـام رضـا (ع) بیـان فرمودنـد کـه :هـرگاه گناهـان
جدیـد از انسـان سـربزند بالهـای جدیـد نیـز بـه وجـود می آید .ایشـان سـه راه برای از بیـن بردن و
ر یـزش گناهـان بیـان کردنـد کـه در سـه جملـه آن هـا را خالصـه مـی کنیـم:
 -1توبـه نصـوح کنیـم .ایـن توبـه درواقع به این معناسـت که انسـان هیـچ گاه به گناه خود
بازنگردد.
 -2رزائل اخالقی را به فضائل اخالقی تبدیل کنیم.
 -3مـال هایمـان را حلال کنیـم بـرای مثـال بـا پرداخـت خمـس و زکات و  . ...چرا کـه
مـال حـرام بـه تعبیـر ایشـان ماننـد کـف روی آب اسـت و هیـچ سـودی جز رنج کشـیدن برای
انسـان نـدارد .همچنیـن حلال کـردن مـال طبـق فرمایـش قـرآن کر یـم موجـب آرامـش قلبـی و
روحـی انسـان در زندگـی اسـت.
در مطلـب دوم ایشـان در بـاره ی شـهدا صحبـت کردنـد .بـه گفتـه ایشـان امنیتـی را که در
مرا کـز علمـی و فرهنگـی وجـود دارد مدیـون خـون شـهدا و ایمان آنها هسـتیم .ایشـان درادامه

• بچههای بسیج فضای مسجد را برای مهمانی شهدا آماده میکنند.

شهدای فاز 4مهرشهر

• هتیه و تنظمی :علیرضا سییف
ن
حممدحسیشیرینکار
•تایپ:
مید برایت
• عکس :ج

صحبت هایشان ،به حضرت امام خمینی (ره) اشاره کردند که وقتی کارشناسان جنگی
در دوران دفـاع مقـدس بـه ایشـان دربـاره ی تجهیـزات نظامـی دشـمن گـزارش میدادنـد،
ایشـان بـدون هیـچ تـرس و هراسـی بـه ایـن نکتـه اشـاره کردنـد که :این سلاح نیسـت که می
جنگـد ،بلکـه ایمـان اسـت که مـی جنگد.
همچنیـن آیـت اهلل صدیقـی اعتـراض خـود را نسـبت بـه آمـوزش و پـرورش و عـدم وجـود
بهـای والیـی و اعتقـادی کـه موجـب رشـد و تقویـت ایمـان دانـش آموزان اسـت ،اعالم
کتا 
داشـتند .در نهایـت نیـز جهـت مصائـب اهـل بیـت بـه روضـه خوانـی پرداختنـد و ایـن
سـخنرانی پـس از مـدت یـک سـاعت پایـان یافـت.
بعـد از اتمـام سـخنرانی ،مداحـی آقایـان اسـماعیل نصرآبـادی و مصطفـی بـرزو بـه مـدت
تقریبـا  45دقیقـه بـه طـول انجامیـد .حسـن ختـام برنامـه تقدیـر از خانـواده شـهدا و اهـدای
جوایـز نوجوانـان طـرح صالحیـن بـود .پـس از تقدیـر از خانواده های شـهدا و جانبازان حاضر
در مراسـم نوبـت بـه قرعـه کشـی دوچرخـه رسـید .نامی کـه از میان  4نوجوان برتـر طرح بیرون
آمـد ،نـام امیرحسـین پنجـی بـود .نوجوانانـی کـه صاحـب دیگـر جوایـز قرعـه کشـی طـرح
صالحیـن شـدند نیـز عبارتنـد از -1 :سـیدعلی میرخانـی  -2سـید علـی موسـوی  -3سـید
محسـن رفیقـی  -4محمدجـواد بیـات  -5علیرضـا خداخـواه  -6عرفـان مهدلو  -7احسـان
حمیدآو یـان  -8آریـا نـادری  -9آرمـان رحیمـی  -10امیرحسـین کمالـی روسـتا  -11علـی
امیرحسـینی  -12محمدحسـین مسـلمی  -13امیررضـا محمدخانـی -14محمدحسـن
احمـدی  -15سـهیل عبادیـان.
گفتنـی اسـت تعـداد افـراد حاضـر در مراسـم را تقریبـا  350نفـر مـرد و  150نفـر زن تشـکیل
مـی دادنـد .در ادامـه گـزارش تصویـری ایـن مراسـم ارائه میشـود .تصاویر رنگـی و با کیفیت
را میتوانیـد در سـایت  MasjedePayambar.ir :مشـاهده کنیـد.

• حاج آقا صدیقی برای اولین بار بود که به
این مسجد میآمد

• از خانواده شهدا و جانبازان حاضر در
مراسم تقدیر به عمل آمد

کاش میفهمیدیـم اشـتیاق پیامبـر را بـرای
هدایـت خودمـان؛ آن وقـت شـیرینی ایـن آیـات
بیشـتر میشـد برایمـان...
(سوره مبارکه قیامة ،آیات)19-17

• شرط ورود به مهمانی استکبار ستیزی
استٌ .
حرب لمن حاربکم...

• ائمه جماعت منطقه ،مهمانان ویژه این
مراسم بودند.

• عکس یادگاری حاج آقا موسوی با
بچههای طرح صالحین

• امیرحسین پنجی جایزه ویژه را از آن
خود کرد.

اهل یبت؟مهع؟

شیعه و چهارشنبهسوری؟
هرگز!

آدمهـا هـم سـطح نیسـتند .پـس حرفهـای
یکسـان را هـم تحمـل نمیکننـد ،اگرچـه اصـل
حـرف یکـی باشـد .درسـت مثـل غـذا میمانـد کـه
بچـه یکماهـه نمیتوانـد غـذای بزرگسـالها را
بخـورد و آدم بزرگسـال هـم بـا غـذای کـودک سـیر
نمیشـود.
مثلا بـرای جلوگیـری از «ظلـم» کـه در بـد
یهـا گرفتارش
بودنـش کسـی شـک نـدارد ولـی خیل 
میشـوند ،بـرای آدمهـای معمولـی بایـد گفـت :اگـر
ظلـم کنـی ،دیگـران هـم بـه تـو ظلـم میکننـد:
ظَ َ ظُ
َم نْ� �ل َم � ِلم

امیرالمومنین :کسی که ظلم کند ،ظلم می بیند.
امـا بـرای آدمهـای سـطحهای بـاال ،یـک جملـه
طالیـی و ویـژه بایـد گفـت کـه هـر کسـی از آن سـر
در نمـیآورد! بـرای اینهـا اهلبیـت؟مهع؟ فقـط یـک
اشـاره میکننـد و میفرماینـد :ا گـر میخواهیـد از
شـیعیان مـا باشـید ،بـه ظلـم نزدیـک نشـوید:
ظ
يل�س م� ش
ن � ي� ت
ع� ن�ا م�ن �لم نال�اس

1

امـام باقـر (علیهالسلام) :از شـیعیان مـا نیسـت کسـی
کـه بـه مـردم ظلـم کند.
حـاال شـما بگوییـد ممکـن اسـت کسـی کـه
عاشـق اهلبیـت اسـت ،در چهارشـنبه آخرسـال
دنبـال آتـش و ترقـه بـرود ،در حالـی کـه میدانـد چـه
ظلـم بزرگـی اسـت؟ یعنـی میدانـد بـه خاطـر آتـش
و آتشبـازی ،خیلیهـا میترسـند و بـه خیلیهـا
آسـیب وارد میشـود؟!
منبع روایات -1 :غرر الحكم و درر الكلم ،ص576 :
 -2غرر األخبار ،ص136 :

