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یادیاران

چشمهای هر دو به هم خیره مانده بود .سالهاست یکی
تبخیر میشود و یکی میبارد.
دریا ،آسمان...
امروز تمام دریا تبخیر شد و
آسمانی ماند همیشه ابری.
و پدری که دیگر شیمیایی
نیست و مادری که...

 11شعبان

 19خرداد
دوشنبه

مناسبت ها

والدت حضرت علی اکبر؟ع؟ و روز جوان

 15شعبان

 23خرداد
جمعه

میالد حضرت صاحب الزمان ؟جع؟ و روز جهانی مستضعفین

 18شعبان

 26خرداد
دوشنبه

شهادات سربازان دلیر اسالم ،بخارایی ،امانی ،صفار هرندی و
نیکنژاد ( 1344ه.ش)

 19شعبان

 27خرداد
سهشنبه

روز جهاد کشاوری -تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام
خمینی ( 1358ه.ش)

 21شعبان

 29خرداد
پنجشنبه

درگذشت دکتر علی شریعتی ( 1356ه.ش)

 22شعبان

 30خرداد
جمعه

انفجار در حرم حضرت امام رضا؟ع؟ به دست ایادی آمریکا (1373
ه.ش)

 23شعبان

 31خرداد
شنبه

 24شعبان

روز تبلیغ و اطالعرسانی دینی (سالروز صدور فرمان حضرت امام
خمینی مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی1360 -ه.ش)

 1تیر
یکشنبه

شهادت دکتر مصطفی چمران ( 1360ه.ش) روز بسیج اساتید

عاشورای رضوی

SangareMahalle.ir

مهسنگر

انتقادها ،پیشـنهادها ،ایدهها ،جمالت و خالصه
هرچیـزی را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد بـرای
مـا ارسـال کنیـد تـا همینجـا و در همیـن سـتون
منتشـرش کنیـم .نظراتـی کـه در شـماره قبـل از
محلههـای دیگـر بـرای مـا ارسـال شـده:

سامانه پیامکی1000150160170 :
9120000307
راستی
عید ملت مستضعف ،روزی است كه
مستكبرین دفن شوند!
حضرت روح اهلل
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سرمقاله

هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

زیباترین انتظار

1259...912
من هر وقت در خیابان عكس های شهدا را
میبینم،می ایستم و سالم می كنم؛
ا گر یكی باشد می گویم:
«السالم علیك یا ولی اهلل»
و ا گر چند نفر باشد می گویم:
«السالم علیكم یا اولیاء اهلل»
(عالمه حسن زاده آملی)
9120008425
با سالم و تشكر از زحمات شما.لطفا از اسماء
متبركـه اسـتفاده نكنید.نكهـداری برایمـان
خیلـی مشـكل اسـت .و مـن اهلل توفیق.جناری
سـنگرمحله :ضمـن تشـکر از توجـه شـما.
قبلا عـرض کردیـم کـه امـکان حـذف
اسـماءمتبرکه از یـک نشـریه مسـجدی
وجـود نـدارد .لـذا در تذکـری کـه بـاالی
نشـان نشـریه درج شـده این امر را به عموم
مؤمنیـن گوشـزد کردیـم.
9120009941
سالم برسنگر رزمندگان محله.
9120002758
در مـورد مسـائلی کـه مسـاجد بـا آن روبـرو
هسـتند مطلـب نمینویسـید؟ مسـائلی مثـل
برخـورد بزرگترهـا بـا بچـه هـا

خدا رفتگان
ـت محـض -یعنـی
بینهای ِ
شـما را بیامـرزد،
خـدای عزوجـل -اتفـاق نمیافتـد .پـس چقـدر
گذشـتگان مـا را
سـخت اسـت دوری او و چقـدر مشـتاقیم بـه
هـم ،یـادگاران انقلاب
زیـارت او؛ و شـاید همیـن جاسـت كـه غنچـه انتظـار
را نیـز .اعجوبههایـی بودنـد
یشـكفد و گـرد غـم بـر سـینهها مینشـیند و نـای و
م 
ایـن سـتارگان صـدر انقلاب؛ انـگار از
نـی را بـه فغـان مـی آورد :بشـنو از نـی چـون حكایـت
ً
صدسـال آیندهشـان خبـر داشـتند .مثلا همیـن شـهید میكنـد ،از جدایـی هـا شـكایت میكنـد...
مطهـری -همـو كـه امـام را در فقـدان خـود سـوزاند-
پـس ا گـر دوری از خـدا جـزء ذات ایـن دنیاسـت،
ّ
عجیـب ابتكاراتـی داشـت ،ظواهـر را م 
یشـكافت و تـا انتظـار هـم جـزء الینفـك آن اسـت و همیـن اسـت
هفتـاد بطـن را وارسـی میكـرد و آنگاه ،سـره را از ناسـره راز انتظـار كـه از آدم تـا خاتـم و بعـد از ایشـان را
ـكوه از آن را نمـك زندگانـی
بیـرون میكشـید .مثلا همیـن بحـث انتظـار؛ آن را بـه نیـز مبتلا كـرده ،و ش ِ
دو نـوع «مخـرب» و «سـازنده» تقسـیم میكنـد و هـر قـرار داده؛ از گریـه آدم؟ع؟ تـا مناجاتهـای مهـدی
ً
یـك را دقیقـا حالجـی مینمایـد :انتظـار مخـرب آن صاحـب الزمـان؟جع؟.
اسـت كـه گوشـ های بنشـینی
امـا خـدا مهربانتـر از
و منتظـر فریـادرس باشـی؛ و
آن اسـت كـه بنـدهاش را
به فرض كه در همه جا
انتظـار سـازنده ،ایـن اسـت
عدل و داد گسترش یافت،
دلخسـته نگـه دارد؛ او
آیا دیگر ما آرام میشویم؟
كـه بـه پاخیـزی و تمـام
اگرچـه زیبایـی «اهلل» را در
هرگز! ما را هیچ چیز آرام
مقدمـات حضـور و ظهـور
دنیـا مخفـی كـرده اسـت ،امـا
دنیا
این
انگار
كند،
ی
نم
را فراهـم سـازی؛ شـاید بـه
از زیبایـی «وجـهاهلل» دریـغ
كند...
ی
م
تنگی
برایمان
تعبیـر امـروزی بتوان گفت كه
ننمـوده و آرامجـان را بـه مـا
اولـی منتظـر «آمدن» امام زمان اسـت
هدیـه داده اسـت ،ا گـر چشـمانمان را
و دومـی منتظـر «رسـیدن» بـه او.
بـاز كنیـم...
ً
امـا ایـن هـم كاملا امـروزی نیسـت ،زیـرا جـوان
آری ،انتظـار نـه بـرای عدالـت و نـه بـرای
آرمانطلـب امـروز را اقنـاع نمیكنـد .كدامیـك از شـما راحتـی دنیاسـت ،انتظـار گـرد غـم روی سـینه هـر
یسـت كـه غیـر از خـدا كسـی را نـدارد و غیـر
انتظـار مخـرب را تصـور میكنـد؟ هیچكـس؛ حتـی آزادها 
كـودكان هـم میداننـد كـه ایـن انتظار یـك دروغ بزرگ از خـدا ،كسـی او را آرام نمیكنـد؛ و در دوری او
اسـت ،منتظـر چیـز دیگـری هسـتیم؛ «عدالـت»؟! «وجـهاهلل» اسـت كـه كمـی از ایـن بـار غـم را بـه
عدالـت هـم كافـی نیسـت ،خـوب و الزم اسـت امـا دوش میكشـد .انتظـار زیباسـت همـان طـور كـه درد
كافـی نیسـت؛ بـه فـرض كـه در همـه جـا عـدل و غـم زیباسـت ،انتظـار زیباسـت همـان طـور كـه خـدا
داد گسـترش یافـت ،آیـا دیگـر مـا آرام میشـویم؟ زیباسـت و انتظـار زیباسـت همـان طـور كـه وجـهاهلل
هرگـز! مـا را هیـچ چیـز آرام نمیكنـد ،انـگار ایـن دنیـا زیبا سـت.
برایمـان تنگـی میكنـد ،نـه ایـن كـه ناشـكری كنیم،
بـا ایـن وجـود ظهـور وجـه اهلل ،پایـان انتظـار
نـه؛ امـا كوچـك اسـت دیگـر! انـگار كـه عقـاب را در نیسـت همـان طـور كـه پایان زیبایی نیسـت و بل،
قفـس مگـس بیندازنـد!
تـازه آغـاز انتظـار و آغـاز زیبایـی اسـت چـرا كـه تـازه
یهـا شـكوفا شـده و عشـق بـه آن حقیقـت
مـا دنبـال زیبایـی محضیـم ،لـذت بـی نهایـت ،زیبای 
ً
عشـق بـی پایـان؛ اصلا انـگار تصـورش هـم در ایـن پـاک ،آغـاز گردیـده اسـت.
دنیـا محـال اسـت .مظروفـی اسـت كـه در ظـرف ایـن
خدایا! زیباترین ظهور را برسـان تا در کنار زیباترین
دنیـا نمیگنجـد .لـذت محـض گویـا جـز در آغـوش حضور ،زیباترین انتظار را تجربه کنیم...
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وواحدفرهنگیوصالحینپایگاهمقاومتبسیجشهیدکاشفمسجدارشادالرضا(ع)

تحریریه :همه همسنگرهای مسجدی

برای دریافت نسخه پیدیاف نرشیه به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

SangareMahalle.ir

با ارسال اخبار ،تصاویر و پیامک ،حضور مسجد خود را
در نرشیه پر رنگتر کنید.
سامانه پیامکی1000150160170 :

sangaremahalle@chmail.ir
شامره متاس سنگربان محله بهشتی 09377987486 :فراتی

بستههای آماده هفتگی
برای تابلو اعالنات مسجد در

moc.cihpargnaisrep

روز عاشورای سال  1415هجریقمری (1373
هجریشمسی) در ساعت  14:26دقیقه جمعیت
عزادار حسینی حرم رضوی شاهد جنایت هولناکی
از سوی منافقان کوردل بود.
بمب در قسمت باالی سر مبارک ثامنالحجج؟ع؟
منفجر شد و همه چیز را در هم ریخت .قطعات
خردشده پوست و گوشت زائران به همراه خون،
سطح دیوارهای حرم مطهر امام و داخل آن را
پوشاند .بوی خون و سوختگی و دود ،فضای حرم
رضوی را پر ساخت.
طاقتفرساترین و سوزنا کترین صحنه برای خدام
رضوی آن جایی بود که باید به جمع آوری و
پاکسازی حرم مطهر از قطعات ریزریزشده گوشت،
پوست و خون بدنهای پاره پاره شده زائران
میپرداختند ،به گونهای که باقیمانده بدنهای
زائران در ظهر عاشورای حسینی؟ع؟ در سطح بیشتر
رواقها همچون رواق دارالحفاظ ،دارالسعادة
و نیز گنبد اهلل وردیخان ،گنبد حاتم خانی و...
بخش وسیعی از دیوارها را پوشانیده بود .این کار
سخت و جگرسوز در همان شب و با زحمت بسیار
انجام گرفت و صبح روز بعد حرم فرزند موسی بن
جعفر؟مهع؟ آماده زیارت و طواف عاشقان دلسوخته
و عزادار شد.

بـه نظر شما امـروز برای یـک انتظـار زیبا چه
مصداقهایـی را میتوان برشـمرد؟
سامانه پیامکی1000150160170 :
پاسـ خهای نظرسـنجی شماره قبـل (بخشـیدن
مهریـه) در صفحـات  2و  3نرشیـه درج شـده.

این دهمین شامره
سنگرمحلهواولینشامره
برای محله بهشتی است

persiangraphic.com
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حضرت حجت؟جع؟ فرمودهاند :چگونگى بهره بردن از
من در دوران غيبتم مانند بهرهورى از خورشيد است زمانى
كه ابرها آن را از ديدگان ،پنهان ساخته باشند.

نظرسنجی

توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به
اسامءمتربکه است .لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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یاوران آسمانی ،در محلهای بهشتی
بعضی عناوین طرح تابستانه «یاوران آسمانی» مسجد ارشادالرضا(ع) پایگاه بسیج شهید کاشف
طبـق روال هـر سـال طـرح تابسـتانه امسـال بـا عنوان یـاوران  )4کالسهای هرنی:
آسمانی همزمـان بـا والدت امام زمـان (عج)  ،بـا رهنمودهای عکاسـی ( آمـوزش عکـس برداری با دوربیـن دیجیتال  ،منظره
امـام جامعـت محرتم مسـجد ارشـادالرضا(ع) حاج آقـای ذاکر ،یابی و)...
حامیت هیات امنا و همکاری پایگاه بسـیج شـهید کاشـف به خوشنویسی ( :آموزش ابتدایی و با خودکار حروف فارسی و)...
 )5فوق برنامه ها:
عنـوان مجـری برگزار میشـود.
ایـن طـرح ویـژه جوانـان و نوجوانان پسر رده سـنی  7الی  20اردوهای یکروزه داخل استان
سـال اسـت و هـدف از برگـزاری آن اسـتفاده مفیـد از اوقـات اردوی خارج از استان چند روزه
فراغـت ،آموزشهـای مهارتـی ،ایجـاد فضـای سـامل نشـاط و مسابقات فرهنگی  ،ورزشی و علمی...
دوسـتی ،ایجـاد روحیـه معنـوی ،آشـنایی با فرهنگ مسـجد و استخر  ،سینام و شهربازی ....
محله ،آشـنایی با سـبک زندگی اسلامی و  ...است .کالسهایی  )6ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان
• برگزاری مناز صبح  .ظهر  .مغرب به جامعت همراه با بیان
کـه بـرای امسـال در نظـر گرفته شـده عبارتنـد از:
احکام.
 )1کالس های فرهنگی:
• برگــزاری حلقــه هــای معرفتــی ( خانــواده  ،ازدواج ،
آموزش قرآن  ( :روخوانی  ،روانخوانی  ،تجوید  ،صوت و لحن)
مطالعــه موفــق  ،مدیریــت زمــان و  ) ...بعــد از منــاز صبــح
آموزش مفاهیم ( :قصه های قرآنی  ،احکام  ،مناز )
آمـوزش مداحـی ( :آشـنایی بـا زندگـی اهـل بیـت(ع) ،آموزش و منــاز ظهــر.
سـبکها  ،سـنتی و نویـن  ،آداب و اخلاق در مداحـی  ،تقویـت • تلاوت یـک جـز کالم اللـه مجیـد هـر روز بعد از منـاز ظهر
توسـط قاریـان ممتـاز مشـهد و محلـه و حضـور بـا شـکوه
و حفـظ صـدا )
مردم.
 )2کالسهای ورزشی:
آمـوزش فوتبـال (کادر مجـرب و دارای مدرک مربیگری رسـمی • طرح مسابقات قرآنی و احکام و اهدا جوایز
از کنفدراسـیون آسـیا) ( آمـوزش  ،اسـتعداد یابـی  ،معرفـی به • ایجـاد فضـای ورزشـی بعـد از افطـار بـا اهـداف فرهنگـی.
(فوتبـال  .والیبـال  .تنیـس و اسـتخر و ).....
باشـگاههای برتر مشهد)
کیوکوشـین کاراتـه (اسـاتید برتـر و درای مـدرک مربیگـری از • مناجات خوانی در ایام ماه مبارک رمضان در وقت سحر.
• زیـارت حضرت رضـا(ع) در ایـام مـاه رمضـان بـه صـورت
فدراسـیون کاراتـه)
دسـته جمعـی.
 )3کالسهای علمی ،مهارتی
• برپایی سفره افطار در مسجد در بعضی ایام.
کامپیوتر( :آموزش ورد  ،فتوشاپ  ،طراحی وبالگ و سایت )
• ویژه برنامه شـبهای قدر ( مناز قضا .سـخرنانی  .جوشـن کبیر.
زبان( :آموزش مبانی مقدماتی و پیرشفته)
قـرآن به رس گرفنت  .مناجـات  .عزاداری  .پذیرایی)
رباتیک

اشـاره :در سـر مقالـه شـماره قبـل
«مهـرم حلال و جانـم آزاد» ،بـه او چـه
بـا عنـوان «بخشـیدم» بـرای
بگویـم جـز ایـن کـه تاسـف بخـورم بـه
بعضـی سـوالهایی پیـش
خاطـر ایـن کملطفـی؟ چـرا کـه هـم فـال
آمـده بـود کـه بـه نظـر میآیـد
را از دسـت داده اسـت و هم تماشـا را! نه؛
متـن زیـر میتوانـد پاسـخ ایـن
او نفهمیـده لـذت خانـواده خـوب و خـوب
سـوالها را بدهـد .امیدواریـم هـر
همسـربودن را! مـن ا گـر میبخشـم بـه
روز شـاهد افـراد بیشتـری باشـیم کـه
ایـن خاطـر اسـت کـه قبـل از پیمـان
در ایـن سـنت حسـنه شـرکت میکننـد.
عشـق بـا همسـرم ،پیمـان بندگـی بـا
متن قبلی را میتوانید در تارنمای نشریه یا در سایت
خدایـم امضـا کـردهام و او هـم تضمیـن
همسران فاطمی مطالعه نمایید.
کـرده اسـت خانـواده بهشـتی را بـرای
مـن .حـاال بـا خیـال راحـت بـه
من اگر میبخشم به این
روغـن ریختـه را نـذر
همسـرم و خانـوادهام عشـق
خاطر است که قبل از
امـامزاده نمیکننـد .بـرای
مـیورزم و مهریـهام را بـه او
پیمان عشق با همسرم،
همیـن هـم وقتـی میگویـم
میبخشـم ،چـون دوسـتش
پیمان بندگی با خدایم
«میبخشـم» نـه از ایـن
دارم...
امضا کردهام...
جهـت اسـت کـه نیـازی به آن
ـادر
راسـتی؛ بـه پـدر و م ِ
ـاد
نـدارم و نـه از آن جهـت کـه عطایـش را بـه لقایـش عزیزتـر از جانـم اطمینـان میدهـم کـه بـه اعتم ِ
بخشـیده باشـم؛ نـه! فقـط بـه خاطـر ایـن اسـت کـه مـن بـه خـدا اعتمـاد کننـد و نگـران آینـده مالـی و
دوسـتش دارم...
اقتصـادی مـن نباشـند .زیرا تضمیـن خدایی ردخور
هـم پـول دوستداشـتنی اسـت ،هـم همسـر نـدارد .ایـن گونـه شـاید پـدر و مادرهـای دیگـر هـم الگو
و هـم خانـواده .امـا ایـن کـه میگویـم «دوسـتش بگیرنـد و بـرای عروسـان و دامادهـای بعـد ،سـاده کنند
دارم» ،باال تـر از همـه اینهاسـت .مـن یـک خانمـی ازدواج را.
را دوسـت دارم کـه وقتـی مـر غ خیالـم را بـه سـوی او
از تـو خواهـر مهربـان کـه از پلیدیهـای ایـن دنیـا بـه
پـرواز میدهـم،مسـت میشـوم و
رقـص بالهایـش مرا دور هسـتی و مسـحور دنیـای فاسـد تبلیغاتچیهـا
ِ
مدهوش میکند .او کسـی اسـت که عالمیان در آرزوی نشـدهای نیـز میخواهـم کـه بـا مـن و هـزاران همسـر
غبـار قدمگاهـش هسـتند تـا آن را توتیـای چشـم خـود فاطمـی دیگـر همـراه شـوی و در ایـن روز مـرد،
ِ
کننـد و شـفای ابـد یابنـد...
بـه خـودت و همسـرت بهتریـن هدیـه را بدهـی.
حـاال فرزنـد او بـه مـن تضمـن داده اسـت کـه ا گـر هدیـهای کـه بهشـت را روزی تـو و آرامـش را نثـار
مهریـهام را ببخشـم ،بـا آن بانـوی نازنیـن محشـور همسـر و خانـوادهات میکنـد .اگـر چنیـن کـردی،
میشـوم .چـه کسـی حاضـر اسـت ایـن معاملـه پرسـود حتمـا بـا جملـهای زیبـا آن را -از طریـق پیامـک یـا
وب 
یضـرر را رد کنـد؟ فقـط کافـی اسـت بدانـد کـه تارنمـا -بـه مـا خبـر بـده تـا قطرهقطـره جمـع گردیـم؛
عـذاب قبـر نخواهـد داشـت و ثـواب هـزار شـهید وانگهـی دریـا شـویم ...و چـه چیـزی زیباتـر از دریـای
را خواهـد بـرد و عبـادت سـال را بـه دسـت خواهـد همسـران فاطمـی...
سایت www.bakhshidam.ir :
ـت ابدی
آورد؛ و مهمتـر از همـه آن کـه در قیام ِ
سامانه پیامکی:
بـا حضـرت زهـرا خواهـد بـود .آری؛ مـن
1000150160170
میبخشـم فقـط بـه خاطـر ایـن کـه
دوسـتش دارم...
امـا ا گـر یـک
بیانصافـی گفـت

درقابصتویر

moc.cihpargnaisrep

همه مسـاله این جاسـت که ذهن کوچک من و
گتـر از خـودش را نـدارد .قصـه،
تـو توانایـی درک بزر 
قصـه ماهـی و دریاسـت کـه تـا ماهـی ماهـی و دریـا
دریاسـت ،ماهـی سـوال خواهـد کـرد کـه ایـن دریـا کـه
میگوینـد کجاسـت؟! تـازه ایـن بـرای دریـای محـدود
اسـت کـه بـه خیـال ماهـی بینهایـت آمـده اسـت؛ کافـی
اسـت ماهـی را مدتـی بیـرون بیاورنـد تـا جـواب سـوال
ـت بینهایـت چه؟ آیا
خـود را بگیـرد .امـا بـرای بینهای ِ
راهـی بـه درک آن هسـت؟
بینهایـت بینهایـت
طبیعتـا یـا بایـد ماننـد ماهـی از
ِ
خـارج شـوی و از بیـرون بـه آن نـگاه کنـی؛ کـه مسـلما
ایـن حالـت محـال اسـت چـرا کـه بیـرون از او جایـی
نیسـت؛ یـا بایـد آن قـدر ذهـن مـن و تـو قـوی شـده
ـود ِن بینهایـت را
باشـد کـه بتوانـد بینهایتب ِ
بفهمـد و ایـن کار هـر کسـی نیسـت!
حـاال مـردم جمـع شـدهاند و بـا ذهنهـای کوچـک
خـود دربـاره خـدای بینهایـت سـوال میکننـد.
البتـه هیـچ کـس از وجـود خـدا سـوال نـدارد زیـرا
خواهناخـواه بـا فطـرت خـود او را درک میکنـد و
فقـط سـوالش ایـن اسـت کـه خـدا چگونـه اسـت؟
چـه انـدازه؟ چـه شـکل؟ و دههـا سـوال دیگـر.

اشکالشـان این اسـت که به جای این که به سـراغ
متخصـص برونـد ،از آدمهـای کوچـه و بـازار سـوال
میکننـد و بـرای همیـن ،جوابهـای مختل ِـف عجیـب
و غریـب میشـنوند .امـا خـدای مهربـان آنـان را رهـا
نکـرده و پیامبـرش را میفرسـتد کـه در کوتاهتریـن
بیـان ،بهتریـن پاسـخ را بدهـد تـا همـه همهمههـا و
ـواالت جورواجـور خامـوش شـود:
زمزمههـا و س
ِ
ای رسـول مـا! بگـو حقیقـت ایـن اسـت کـه خـدا
احـد اسـت .یعنـی یکـی اسـت کـه نـه در واقعیـت و نـه
در ذهـن« ،دوم» نـدارد و در شـمار اعـداد نمی¬گنجـد.
« »1خـدا صمـد اسـت .اوسـت آن سـروری کـه همـه
چیـز در همـه شـئونش بـه او نیازمنـد اسـت و او در هیـچ
شـأنی نیازمنـد کسـی نیسـت »2« .نـه زاییـده اسـت
و نـه زاده کسـی اسـت « »3و هیـچ کـس همتـا و
هماننـد او نبـوده اسـت»4« .

میبخشم؛ چون دوستش دارم...
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تصاویری که مایلید با همسنگرانتان به اشرتاک بگذارید برای ما ارسال کنید...

• جشن میالد امام زمان(عج)
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• اهدای جوایز طرح تابستانی سال 1392
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