همراه با
شهیدان

صفحهای برای گسترش و ترویج فرهنگ ،آداب و اندیشه دینی
ستاد اقامه نماز وزارت نفت

تهیه و تنظیم:

شهی د منصور
حیدری

یک شبهه ویک پاسخ
سوال :جایگاه خوف ورجا را توضیح دهید،می ترسم از کسانی باشم که از مکر خدا خود را
درامانمیبینند.

پاسخ:شخص مؤمن طبق معارف قرآن
و اهل بيت (علیهمالسالم) همواره بايد بين
خوف و رجا (ترس و اميد) باشد و چنين
بينديشد كه ممكن است با اينكه
عبادتهاى بسيارى انجام داده ،در اثر يك
لغزش به بزرگترين مكرهاى الهى دچار
شود و با عاقبت بد از دنيا برود يا با اينكه
بسيار گنهكار و پست است ،خدا او را از اين
حالت نجات میدهد و از حسن عاقبت
برخوردار میشود.
احساس امنيت نسبت به مكرالهى ،خود
از گناهان كبيره است .انسان اگر تمام عمر
خود را به عبادت پرداخته باشد ،نبايد بدان
خرسند باشد و به خود مغرور و از عاقبت
كار خود مطمئن شود .مغرورشدن و به خود
باليدن در پيشگاه خداى متعال ،گناهی
بزرگ است ،بلكه بايد همواره خائف باشد
كه اگر خدا يك لحظه او را به حال خود
واگذارد ،به پايين ترين درجات سقوط
مىكند.

از اين رو كسانى كه نزد خدا مقرب ترند،
مانند انبيا و اوليا ،ترسشان از خدا بيشتر
است؛ آنان عظمت خدا را بيش از ديگران
درك مىكنند و با وجود مقامى كه خداوند
به آنها عنايت كرده است ،از اينكه حتى يك
لحظه در برابر او مغرور شوند ،در هراسند.
از سوى ديگر ،خداوند يأس از رحمت
خود را از گناهان بزرگ به حساب آورده
است .انسان هر قدر گنهكار باشد ،نبايد از
رحمت خدا مأيوس شود .رحمت الهى آن
قدر وسيع است كه اگر انسان واقعاً توبه کند
و به سوى او باز گردد ،مورد بخشش خدا
ِ
نهايت ذلت
قرار مىگيرد .آنگاه كه بنده
خود را در برابر خداوند ابراز دارد و حالت
خوف و رجاى او به كمال رسد ،در مسير
تكامل قدم گذاشته است.
در روايتي ميخوانيم:
«هيچ بنده مومنى نيست مگر آنكه در
قلبش دو نور وجود دارد :نور خوف و نور
رجا؛ اگر سنجيده شوند ،هيچ يك بر

ديگرى برترى ندارد»
بنابراين طبيعي است که هر شخص
مؤمني هر دو حالت خوف و رجا را داشته
باشد و نبايد در اينگونه امور ما به قرآن
تفأل بزنيم تا موقعيت خودمان را نزد
خداوند متعال بدانيم .بلکه براي شناخت
موقعيت و جايگاه خود نزد خداوند ،بايد
أعمال و رفتارمان را بسنجيم و ببينيم که
چقدر با معارف قرآن هماهنگي دارد .هر
اندازه که اعمال ما در مسیر اجراي فرامين
الهي باشد ،ما به قرب الهي نائل شدهايم.
در روايتي ميخوانيم که شخصي به
ابوذر غفاري عرضه داشت که حال ما را نزد
خدا چگونه مىبينى؟
فرمود« :اعمال و رفتارتان را بر قرآن
عرضه كنيد ،زيرا خداوند ،مسئله را روشن
كرده و فرموده است« :نيکوکاران در ناز و
نعمت خواهند بود و بدکاران در آتش دوزخ
خواهند سوخت!»

ستاد اقامه نماز
اخبار 

دهمینجلسهدانشافزاییروحانیونصنعتنفتدرعسلویه

دهمین نشست دانش افزایی روحانیون
صنعت نفت در عسلویه با حضور افروغ،
مسئول اتحادیه انجمن اسالمی دانشآموزی
استان بوشهر برگزار شد.
حجت االسالم اسماعیلی ،مسئول قرارگاه
فرهنگی صنعت نفت بوشهر در این نشست
گفت :بحث علمی در فضای اداری مهم است
و بدون پشتوانه علمی هیچ گونه عملکردی به
سرمنزل مناسبی نخواهد رسید.
حجت االسالم اسماعیلی در بحث تحول
ساختاری در فضای اداری گفت :این مسئولیت
سنگینی است که عالوه بر قرار گرفتن بر دوش
همه ،سهم عمده آن را روحانیون باید به عهده
بگیرند واین بار را به مقصود مورد توجه اسالم
ناب محمدی برسانند.
هنر و رسانه نیز موضوع مهمی بود که
مسئول قرارگاه فرهنگی با پرداختن به آن از
نگاه غربی گفت :متاسفانه امروز در دنیای غرب
از این ابزار به صورت گسترده در جهت ارائه
فرهنگ خود استفاده میکنند و فاجعه بار
است این که متوجه میشویم کارگردانی مانند
اسپیلبرگ یک کتاب فلسفی  ۳۰۰صفحه ای
را در دنیای امروز با دوساعت فیلم خود به

مخاطب القا میکند و مخاطب جوان در بلوک
شرق به راحتی تفکرات بلوک غرب را قابل
پذیرش میداند؛ به همین منظور ما نیز باید
مقابله به مثل را در برنامههای آینده خود
داشته باشیم.
در ادامه افروغ نیز با تبیین آسیبهای
اجتماعی در فضای مدارس برای همکاری با
روحانیون صنعت نفت اعالم آمادگی کرد.
وی با معرفی  ۴نماینده این انجمن در
سطح جنوب استان (کنگان-دیر-جم-
عسلویه) ،محتوای قابل ارائه در مدارس را
تقدیم روحانیون کرد.
در پایان روحانیون صنعت نفت نیز با اعالم
رضایت به این همکاری ،بستر سازی مناسب
را به منظور ورود در مدارس خواستار شدند.

دومین نشست هم اندیشی ائمه
جماعات شرکت گاز خراسان
رضوی

دومین نشست هم اندیشی ائمه جماعات
و اعضای ستاد اقامه نماز ادارات تابعه شرکت
گاز استان خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشست رابط فرهنگی و امور

روحانیون منطقه هشت ،اعضای ستاد اقامه
نماز این شرکت و نماینده ستاد اقامه
نمازاستان در محل سالن اجتماعات ساختمان
مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی حضور
داشتند.
حجتاالسالم قمصری فر ،رابط فرهنگی
وامور روحانیون منطقه هشت کشوری در این
نشست با اشاره به اهمیت فرهنگ در تکامل
فردی و اجتماعی گفت :فعالیت فرهنگی بدون
هم افزایی و هم فکری امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به الیههای تو درتو و پیچیده مقوله
فرهنگ و لزوم نفوذ به اعماق آن ،افت
برنامههای فرهنگی را قشری گرایی و عدم
توجه به ساختارو الیههای درونی آن دانست.
وی در ادامه به اهداف تشکیل دفتر ارتباطات
حوزوی و رابطین دهگانه فرهنگی صنعت نفت
اشاره کرد و از تحول فرهنگی شهرکها ،به
روزرسانی مسائل فرهنگی جاری و برگزاری
سلسله همایشهای مهندسی فرهنگی در سه
استان خراسان در آینده نزدیک خبرداد.
در ادامه ائمه جماعات منطقه با مسئول
فرهنگی و رابط روحانیون گفتوگو و مشکالت
مجموعه خود را مطرح کردند.

شهید حیدری تیرماه  1366به شرکت ملی
نفت ایران پیوست و در سختترین برهههای دفاع
هشت ساله ملت ایران در مقابل متجاوزان بعثی،
راهی جبهههای نبرد حق علیه باطل شد .هشتم
اسفند  1366بر اثر بمباران شیمیایی در منطقه
ماووت عراق به درجه رفیع شهادت نائل شد.
خواهر شهید دربارهاش میگوید« :شهید پس از
پيروزي انقالب به دفاع از آرمانها و دستاوردهاي
آن پرداخت ،سپس با قبول مسئوليت پايگاه
فاطمي ه تهران ،بهعنوان يكي از اعضاي گروههاي
اطالعات ،عمليات و شناسايي در قلب خاك
دشمن اعزام شد ،سپس در منطقه ماووت عراق
در نزديكي روستاي ُكر ُكر به شهادت رسيد و به
زيارت حضرت سيدالشهدا (ع) شتافت .او بسيار
گشادهرو ،خوشبرخورد و شوخ طبع بود».

زالل احکام
سوال :کاغذ و توتون برخی سیگارها را توی
شراب میخوابانند و بعد از خشک شدن از آن
استفاده میکنند ،حکم استفاده از این سیگارها
چیست؟
جواب :اگر سیگار یاد شده ،مسکر باشد هر
چند به مقدار زیاد آن ،استفاده از آن مطلق ًا حرام
است.
سوال :آیا میتوان برای درمان مسمومیت ،از
الکل (اتانول) یا همان مشروبات الکلی به صورت
تزریقی مصرف کرد؟
جواب :بنابر احتیاط واجب استفاده از مسکرات
به صورت تزریقی ،فقط در صورتی که درمان
منحصر در آن باشد ،به مقدار ضرورت جایز است.

با فرزانگان

انفاق سید آزادگان

زمستانهای قزوین سرد بود .وقتی به مدرسه
میرفت ،لباسش را مرتب میکردم و دور گردنش
شال میانداختم تا سرما نخورد .یک روز که از
مدرسه برگشت ،دیدم شال همراهش نیست،
گفتم« :شال را چه کردی؟» گفت« :یکی از
دوستانم سرما خورده بود و شال گردن نداشت،
شالم را به او دادم» .روز دیگر کتش به تنش نبود،
پرسیدم« :علی جانم کتت کو؟» گفت« :باران
میآمد ،یکی از دوستانم سردش بود ،کت را به او
دادم».
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