
هزینه چاپ:  200 تومان )اختیاری(دوهفته نامه تربیتی، مسجدی | شامره یک )+5 پیش شامره( | نیمه دوم دی 1392
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سرمقاله

بلندگویـی  اگـر 

جلـوی هـر کدام مـان 

می توانیـم  بگذارنـد، 

سـاعت ها از اشـکاالت خانـواده 

و محله و شهر و کشور و دنیایامن بگوییم 

و ناله هـا بکنیـم. حتـی بعضی هایـامن خیلـی خـوب 

راه حـل می دهیـم. مثـال فالنـی بایـد ایـن کار را بکنـد تا 

اقتصـاد حـل شـود و دیگری فـالن کار را نکند تـا بحران 

فرهنگـی ایجـاد نشـود.

از خودمـان رشوع  بگویـد چـرا  نیسـت  یکـی  امـا 

منی کنیم؟ گویند روی سـنگ قرب کشیشـی نوشـته بود: 

را  دنیـا  خواسـتم  کودکـی  در 

تغییر دهم، نشـد؛ در نوجوانی 

خواستم کشورم را تغییر دهم، 

خواسـتم  جوانـی  در  نشـد؛ 

شـهرم را تغییر دهم،  نشـد؛ در 

بزرگ سـالی خواسـتم محلـه ام 

را تغییـر دهـم، نشـد؛ در پیـری خواسـتم خانـواده ام 

را تغییـر دهـم، نشـد... دم مـرگ فهمیـدم 

اگـر از هـامن اول خـودم را تغییر 

بـودم،  داده 

خانواده و محله و شـهر و 

کشـور و دنیـا را می توانسـتم تغییـر دهـم... 

از  می خواهیـم  مـا  توسـت.  و  مـن  نوبـت  حـاال 

خودمـان رشوع کنیـم؛ از خـود، خانـواده و محلـه 

خودمـان!

که  داد  نشان  محله  سنگر  پیش شامره های 

از  را  اصالح  و  بزنیم  باال  را  آستین ها  می توانیم«  »ما 

بگوییم  می خواهیم  چون  کنیم.  آغاز  خودمان  محله 

مشکالت  همه  می شود 

همه  اگر  کرد،  حل  را 

اگر  بخواهند... 

بخواهند،  همه 

نه گران فروشی خواهیم داشت نه 

بدحجابی و بدلباسی؛ نه آلودگی دود و ترافیک خواهیم 

داشت نه آلودگی موش و زباله دانی؛ نه معضل کسب و 

اقتصاد خواهیم داشت، نه معضل فرهنگ و ماهواره... 

البته اگر همه بخواهند!

این  از  ان شاءالله-  حاال- 

شامره یک آغاز مقدس خواهیم 

داشت. آغازی که همه سنگرها 

در  را  همه  و  کند  فعال  را 

خوب پخش  و  خوب نوشنت 

کردن و خوب خواند ه شدن سنگر محله تشویق مناید. 

اصال کار باید به جایی برسد که هر شامره از سنگر محله 

را یک گروه از محلی ها بنویسند تا معلوم شود که همه 

ما می خواهیم در ساخنت محله خودمان کاری کنیم. پس 

هر کس که می خواهد در این جهاد کاری کند، عکسی 

بیندازد، یا متنی بنویسد، یا حرفی بزند... بسم الله!

فراخوانی برای سنگر محله 

هرکه دارد سر همراهی ما
 بسم اهلل!

»ما می توانیم« آستین ها را 
باال بزنیم و اصالح را از محله 

خودمان آغاز کنیم. چون 
می خواهیم بگوییم می شود 

همه مشکالت را حل کرد، اگر 
همه بخواهند

persiangraphic.com

persiangraphic.com

یاد یاراننکته
قدمهایتان را منظم کنید

های  کفش  و  شده ایم  مسجد  وارد  که  آمده  پیش  زیاد 

منازگزاران جلوی ورودی مسجد رها شده و بدون هیچ نظم 

منازگزاران هم  سایر  و  اند  افتاده  روی همدیگر  ترتیبی،  و 

مجبورند پا روی کفش ها بگذارند و وارد مسجد شوند. حاال 

فکرش را بکنید فردی مانند امام خمینی)ره( با چنین صحنه ای 

مواجه شده باشد، به نظر شام چه اقدامی کرده اند؟

ایشـان حارض نشـدند پـا بر روی کفش ها بگذارنـد و وارد 

مسجد شوند!

نظم را از درآوردن کفش هایتان به 

                            مسجد هدیه کنید.

صندلی باوفا
از هامن کودکی بارها شنیده بود که صندلی وفا ندارد.

بیسـت و دو سـالش منی شـد کـه یـک صندلـی قسـمت 

او شـد.

او، حـاال دقیقـا 27 سـال اسـت کـه بـا آن صندلـی اخـت 

شـده اسـت.

                    گویا این بار آن قانون همیشگی می خواهد 

                     نقض شود و این صندلی چرخ دار تا روز

                       شهادتش با او مباند...

مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها
• دوشنبه 16 دی/ 4 ربیع االول

حامسی  شهادت  دانشجو*  شهدای  روز   o
يارانش( و  الهدی  علم  هويزه)شهيد  شهدای 

)1359ش(

• جمعه 20 دی/ 8 ربیع االول
o شهادت امام حسن عسكري)علیه السالم(در 

سن 28سالگی)260ق(

• دوشنبه 23 دی/ 11 ربیع االول
o درگذشت آيت الله مجتهدی تهرانی)1386ش(

زیر نعل ها همچو ارباب

راننـده لـودر تـا بیـل را در زمیـن فـرو کـرد ناگهان 

لبـاس فـرم حسـین مشـخص شـد . حسـین روز 

عملیـات تنها پاسـداری بود که لباس فرم پوشـیده 

بـود . قلبـم داشـت از دهانـم در می آمـد . خیـامل 

راحـت شـد الاقل جسـدی از حسـین باقـی مانده 

اسـت! بـه راننـده گفتم : بـرو عقب. خاک هـا را با 

دسـت کنـار زدم. فانسـقه خاکـی دور کمر شـهید 

مشـخص شـد. بـا کـامل تعجـب دیـدم  آن قـران 

همیشـگی که همراه سـید حسـین بود، زیر خاک 

اسـت . قرآنـی بـا امضای امـام خمینـی و آیت الله 

خامنه ای. روی سـینه حسـین هنوز عکس کوچک 

امـام و آرم سـپاه نشسـته بود.

خاک را کنار زدم . اما دیدم بر خالف اجسـاد دیگر 

کـه استخوان هایشـان سـامل بود، جمجمه حسـین 

خرد شـده! متام اسـتخوان های تنش متالشـی شده 

بـود. وقتـی ایـن صحنـه را دیـدم ناخـودآگاه یـاد 

صحنه کربال افتادم و اسـب هایی که جنازه شـهدا 

را زیـر پـا له کـرده بودند!

                                                         )یونس رشیفی، 
                                                        همرزم و دوست

                                                        شهید علم الهدی(

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 

هرچیزی را که رنگ و بوی مسـجد دارد برای ما ارسـال 

کنیـد تـا همین جـا و در همین سـتون منتـرش کنیم.

0937 ... 2642
با سـالم و تشـکر از نریه سنگر محله. لطفا بفرمایید 

ایـن نریـه بـرای چـه شـخص حقیقـی یـا حقوقـی 

است؟
: بـا سـالم خدمت شـما. همانطـور که  سنگر محله
در شناسـنامه درج شـده این  نشـریه به کوشش 
کانـون تربیت و مسـجد مرکز مطالعـات راهبردی 
تهیـه  آن  محلـی  همـکاران  و  اسـالمی  تربیـت 

می شـود.

sangaremahalle.ir نظرات ثبت شده در
محمد برزین

سالم 

رسمقاله فوق العاده عالی بود .... 

بخصوص نتیجه گیری ...

بهنام

خدا به شام خیر دهد.

ان شـاء اللـه ایـن کار هـا ادامـه یابد و شـاهد بـه روز 

رسـانی باشیم. 

به نظر شـام سـنگر محله باید به چه محورهایی 

بیشرت بپردازد؟

پاسـخ  نظرسـنجی هفته گذشته )امسـال چند نفر از 

آشـنایان شـام به زیـارت اربعین مرف شـده اند؟(:   

0912 ... 2758
سالم وخدا قوت

امسـال بيـش از20نفـر از آشـنايان مـا قصـد رفنت 

دارنـد، اماممكنـه همشـون نتونـن ويـزا بكـرن ! 

مهـم نيـت اونهاسـت كـه خـدا قبـول ميكنه

0935 ... 2589
راسـتش منیتونـم دقیقا بشـامرم. فقـط هرکی رو 

میبینـم داره زائـر میشـه. و طبق معمـول من بی 

رس و پـا جا مانـدم...

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

احکام
                                    وضوی شیطانی!

وضویـش نیـم سـاعت طول می کشـد! چنـان دقتی بـه خرج 

می دهـد کـه منـاز جامعـت از کفـش بـرود. اگر وضـو آن قدر 

طـول بکشـد کـه اعضـای قبلـی خشـک شـوند، وضـو باطل 

است. در ضمن در روایت  وسواس در وضو عملی از شیطان 

شـمرده شـده اسـت.   )توضيح املسـائل مراجع، مسئله 299(

یب واسطه
مطالبتـان را بـرای ما ارسـال کنید تا بی واسـطه در این 
سـتون چاپ شـود. این شـامره مهامن یکی از بسـیجیان 
مسـجد علی بن موسـی الرضـا علیه السـالم در محله شـهدا 

هستیم.
آقـای علـی هاشـمی ایـن شـعر را در حـرم حـرت 

انـد: السـالم رسوده  رضاعلیـه 
وقتی که غم میگیره راه گلومو بد جور

خدا خدا میکنم زیارتت بشه جور

گنبدو که میبینم دمل بهاری میشه
شکوفه های دمل امام رضایی میشه

سحر های مشهدو عامل به خود ندیده
امام به این رءوفی عامل به خود ندیده

پنجره فوالد تو حال و هوایی داره
میرم دخیل میبندم عجب جوابی داره

دخیل اسمت میشم مرغ دمل هوایی
تذکره ی زیارت برات کربالیی

برای من حریمت یه تیکه از بهشته
خادمای حریمت همه مثه فرشته

من که شامرو دارم غمی به دل ندارم
چون که روز قیامت همچو شامیی دارم
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در مساجد مختلفی مناز بخوانید!

روز قیامت، هر مکانی به طور ویژه برای منازگزارش 

شهادت می دهد.
راویان مورد اعتامد از موال امام صادق علیه السالم نقل کردند: 

بحار، ج80: ص384

مطالب نریه  را در تارمنای

S a n g a r e M a h a l l e . i r
دنبال کنید. با ما در ارتباط باشید!

دوهفته نامه تربیتی، مسجدی | شامره اول )+5 پیش شامره( | نیمه دوم دی

به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهربدی 

تربیت اسالمی و حوزه 299 حاج احمد متوسلیان

برای دریافت نسخه پی دی اف نریه به تارمنای نریه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 
در نریه پر رنگ تر کنید. 

S a n g a r e M a h a l l e . i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

sangar.shohada@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 



قرآن

قرآنی که دیگر معجزه نیست!
کافی است کلمه »اعجاز قرآن « را در گوگل جستجو 

کنیم تا بفهمیم از رشق تا غرب عامل معجزه قرآن را 

در چه چیز می دانند؟ بعد از اعجاز ادبی، یا درباره 

مباحث علمی نوشته اند، یا کسانی را که به قرآن بی 

منوده اند.  شده اند،گزارش  مسخ  و  کرده اند  احرتامی 

پیدا  شفاء  قرآن  با  که  کسانی  از  خربی  هیچ  حتی 

کرده اند، نیست. درحالی که نه اعجاز علمی ادعای 

توهین کنندگان،  شدن  مسخ  نه  و  است  بوده  قرآن 

َو  ِشفاٌء  ُهَو  ما  رْآِن  الْقُ ِمَن  نُنَزُِّل  »َو  آیه  حداقل یک 

رَْحَمٌة لِلُْمؤِْمنیَن 1« وجود داشت که آن را هم کسی 

بها نداد. انگار این قرآن دیگر معجزه نیست!

وقتـی هـدف گـم شـد، راه هـم بی راهه می شـود و 

بـه جـای آب، رسا ب هـا پدیدمی آیند.حاال تـو از قرآنی 

کـه فقـط آهنگـش را دوسـت داری و نکته های علمی 

اش را در کالس هـای تفسـیر بازگـو می کنـی انتظـار 

داری کـه انسان سـاز و جامعه سـاز باشـد و دوسـت را 

عزیز و دشـمن را ذلیل کند؟ هیهات! مگر می توان از 

مسـیر انحرافـی به آرمان اصلی رسـید؟ پـس واقعا این 

قـرآن دیگر معجزه نیسـت!

معجـزه قـرآن نـه در مسـائل علمـی اسـت و نـه 

قـرآن  معجـزه  اهانت کنندگانـش،  کـردن  مسـخ  در 

در هدفـش یعنـی »هدایـت « اسـت. حتـی ایـن کـه 

می گویند قرآن از جنس اندیشـه اسـت و هدفش را در 

هامن باید جسـتجو کرد، درسـت نیسـت؛ زیرا هدایت 

قرآنـی همه اندیشـه ها، بینشـه ا و گرایش هـا و رفتارها 

را شـامل می شـود و آن کـس را کـه دل بدهـد، بـه راه 

مـی آورد و بـه مقصـد می رسـاند.

ــن »دل  ــکل در ای ــه مش ــه هم ــم ک ــه کنی ــا چ ام

ــت... ــدادن« اس ن

یادداشت

ــه طــور اتفاقــی از جلــوی دکّان شــیطان  ــروز ب دی

ــع  ــردم دورش جم ــت. م ــب می فروخ ــدم. فری رد ش

شــده بودنــد و هیاهــو می کردنــد. اوضاعــی بــود کــه 

ــد و در  ــزی می خری ــی چی ــر کس ــرس. ه ــو و نپ نگ

عــوض چیــزی مــی داد.

یکــی قســمتی از عقلــش را در دســت گرفتــه بــود 

و موســیقی جدیــد می خواســت. شــاگرد مغــازه 

ــرد کمــی رشاب هــم بخــرد و در عــوض  پیشــنهاد ک

ــش را بفروشــد.  ــام عقل مت

دخــرت بیچــاره ای، حیایــش را فروخــت تــا قســمتی 

از قلــب پــری را از شــیطان بخــرد کــه قبــال هــامن 

پــر بــه شــیطان داده بــود. 

آن دیگــری بــا دهــان خون آلــود آمــده بــود و 

ــا  گوشــت می خواســت. گوشــت بــرادر مؤمنــش را ت
ــد!2   ــنه نخواب ــب گرس امش

مــردی ســیاه رو ســعادتش را آورده بــود بــرای 

ــفره زن و  ــر رس س ــرام ب ــال ح ــه ای م ــا تک ــروش ت ف

بچــه اش بگــذارد. 

پــر نوجوانــی امــا آن گوشــه تنهــا و زخمــی 

ــرای  ــه ب ــی می نگریســت ک ــه زنان ــود و ب ایســتاده ب

خریــد ذره ای توجــه ایامنشــان را بــه حــراج گذاشــته 

بودنــد. شــاگرد شــیطان تیرهایــش را بــه قلــب پــر 
ــی زد.3  م

دیگــر داشــت حــامل بــد می شــد. عصبانــی بــودم. 

رسش داد زدم کــه ای نامــرد! ایــن چــه کاریســت کــه 

ــرا  ــاد م ــی فری ــگار کس ــا ان ــی؟! ام ــردم می کن ــا م ب

نشــنید. همــه مشــغول کار خودشــان بودنــد. نــاگاه 

ــد و گفــت: مــن کســی را  شــیطان رویــش را برگردان

مجبــور نکــرده ام، اینهــا خودشــان بــا پــای خودشــان 

ــان  ــای خودش ــان پ ــن. گناهش ــه دکّان م ــد ب آمده ان
ــان می ترســم! 4  ــروردگار جهانی ــن از پ ــی م اســت ول

ــا  ــو ب ــه ت ــا آمــدم جوابــش را بدهــم گفــت: البت ت

ــا  ــد و ســاده. ام ــرق داری! این هــا بیچاره ان این هــا ف

تــو مؤمــن و زیرکــی. رست کاله منــی رود.

حرف هایــش آرامــم می کــرد. بــا خــود گفتــم 

راســت می گویــد این هــا احمقنــد کــه گــول شــیطان 

را می خورنــد. امــا مــن بهــرت از این هــا هســتم و بــه 

ــورم.  ــب منی خ ــی فری ــن راحت ای

در همیــن فکــر بــودم کــه شــیطان ادامــه داد: بیــا 

ــش  ــزی در عوض ــت چی ــر! الزم نیس ــن ردا را بگی ای

بدهــی. جایــزه زرنگیــت باشــد.

نتوانســتم هدیــه اش را رد کنــم. ردا را گرفتــم و از 

ــرون آمــدم. خوشــحال از اینکــه بی عــوض  مغــازه بی

چیــزی نصیبــم شــده. مــردم در نظــرم نــادان بودنــد. 

در همیــن حــال و هــوا بــودم کــه حــس کــردم چیــزی 

از مــن کــم شــده. خــوب گشــتم. عباداتــم نبــود. بــه 

خــدا پنــاه بــردم. یعنــی قیمتی تریــن قســمت وجودم 

را کجــا گذاشــته بــودم؟ یــاد حرف هــای شــیطان 

افتــادم: »تــو مؤمــن و زیرکــی بــا دیگــران فــرق 

ــود.  ــده ب ــن دزدی ــا از م ــم را هامن ج داری!« عبادات

ــه جــای ایــامن، ُعجــب دارم! اللهــم التفســد  حــاال ب
عبادتــی بالُعجــب 5

_________________
1. خودپسندی

2. برداشتی آزاد از آیه دوازدهم سوره حجرات

3. پیامــرب اکرم)صلــی اللــه علیــه و آلــه(: نــگاه بــه نامحرم 

تیــری زهرآلــود از ناحیــه شــیطان اســت. هــر کــس از تــرس 

ــی می دهــد کــه  ــه او ایامن ــد، خــدا ب ــرک گوی خــدا آن را ت

شــیرینی اش را در دل احســاس کنــد )بحــار االنــوار، ج 104، 

ص 38(

4. برداشتی آزاد از آیه شانزدهم سوره حرش

5. دعای 20 صحیفه سجادیه

باری  اولین  این  اشاره: 
امام  یک  خانه  به  که  است 
جماعت می رویم برای مصاحبه. 
مصاحبه ای گرم و صمیمی که با 
خیلی  سوهان  و  چای  چاشنی 

شیرین شده بود...
آقـا  حـاج   : سنگر محله
چـرا بـه مسـاجد می گویند 

سـنگر؟ 
سنگر وسیله حفظ انسان ها 
در مقابل دشـمن است. مسجد 
سـنگر اسـت چون که می تواند 
انسـان ها را از شـبهات اخالقـی 

و اعتقـادی حفظ کند.
: یعنی باید بگوییم »سنگر هدایت«؟  سنگر محله

بلـه، البتـه هدایـت بـرش، همـه اش توسـط انبیـا بـوده 
اسـت. هدایـت الـی الحـق! ما غیـر از انبیـا هـادی نداریم. 
نـه دانشـمند، نـه دانشـگاه. عقل هـم منی توانـد همه چیز 
را بفهمـد. امـام جامعـت هم چون لبـاس پیامـرب دارد و راه 
پیامـرب را می خواهـد بـرود و حـالل و حرام هـا را بیـان کند؛ 
می توانـد هادی باشـد. بنابراین هدایت گری باید از مسـجد 

رشوع شـود. 
: حاج آقا چگونه یک مسـجد از مسـجد  سنگر محله

دیگر سـنگرتر)!( می شود؟
اولیـن عامـل بنیان مسـجد اسـت. بنیـان مسـجد باید بر 
اسـاس تقـوی باشـد. از مـال پـاک و حـالل اسـتفاده شـود. 
عامـل دوم امـام جامعـت و هیئـت امنا و مامومیـِن اطراف 
امـام جامعت هسـتند. همـه می توانند خیلی موثر باشـند.
مخصوصـا  مسـجد،  فعـاالن  نقـش   : سنگر محله

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه  را  بسـیج 
بسـیج چـون نسـل جـوان اسـت، می تواند خیلـی موفق 
باشـد. من آرزویم این اسـت که کل مسـجد دسـت بسـیج 
بیفتـد. امـا بسـیجی هایی کـه اهـل مسـجد و منـاز باشـند. 

متاسـفانه االن ایـن طور نیسـت. 
: علتش چیست؟ سنگر محله

مالک هـای اصلی بسـیج از دسـت رفته؛ رتبه هـای کاذب 
جایـش را گرفتـه اسـت. بیشـرت دلشـان می خواهـد فرمانده 

باشـند؛ در حالـی که بسـیج یعنـی بی رتبـه و مقام.
: مثال می زنید؟ سنگر محله

مثـال بـه یکـی از بچه هـا می گویـم بـرو فـالن کاغـذ را از 
دیـوار جـدا کـن؛ می گویـد کار مـن نیسـت، کار واحـد فالن 
اسـت! داخـل پرانتـز بگویم اگـر به من بگوینـد توالت ها را 
بشـوی، می شـویم اما االن به بعضی از این بچه ها بگوییم، 

اصال حارض نیسـتند! 
: حـاال که مثـال زدیـد، می بینم خـود ما  سنگر محله
سـنگر محلی هـا هم بعضی از ایـن ایرادهـا را داریم. 

راه حلش چیست؟
خودسـازی  اگـر  خودسـازی. 

می شـود. همیـن  نباشـد 
آقـا  حـاج   : سنگر محله
ارتبـاط شـما بـا بسـیجی ها 

اسـت؟ چطـور 
من عاشـق بسیجی ها هستم. 
فرمانـده  این هـا  چـون  ولـی 
هسـتند، ما را تحویـل منی گیرند! 
من عضو کوچک بسـیج هسـتم.
آقـا  حـاج   : سنگر محله
منفـی  و  مثبـت  جنبه هـای 

چیسـت؟ شـما  مسـجد 
پاکـی  بـر  مـا  مسـجد  اصـل 
اسـت. کلنگ مسـجد بـا تقوای آقاسـید احمد خونسـاری و 
عالمه امینی زده شـده اسـت. تاریخ این مسـجد به دسـتور 
عالمـه امینـی بـه صـورت شـعر روی دیوار آن نوشـته شـده 

اسـت. بیـش از 45 سـال قدمـت دارد ایـن مسـجد.
: دیگر چه؟ سنگر محله

وجـود چهره هـای نورانـی. مثـل آیت اللـه ضیاءآبـادی و 
مرحـوم آیت اللـه رووفـی و خیلـی از بـزرگان دیگـر.

: نقطه منفی چه؟ سنگر محله
وجود سلیقه هایی که با رشایط روز منی خواند.

: حـاج آقـا بـرای مسـجد چقـدر وقـت  سنگر محله
می گذاریـد؟

قبـال وقـت  زیـادی بـرای فکـر و طـرح می گذاشـتم. ولی 
چـون اکـر طرح هـا عمـل نشـد، خیلـی وقـت منی گـذارم. 
طرح هـای مـن مبتنی بر جوانان بود، ولی متاسـفانه بودجه  

دسـت جوانان نیسـت. 
: برای محل چه برنامه ای دارید؟ سنگر محله

از قبل برنامه های زیادی داشـتیم. مثـل دیدن از خانواده 
شـهدا؛ دیـدن از خانـواده افـرادی کـه سـال ها فعـال بودند 
و حـاال زمین گیـر شـدند؛ بازدیـد از مـدارس محـل و جایـزه 
بـه بچه هـای موفـق؛ حتـی بچه هایی که بـه دنیـا می آیند، 
خودمـان می رویـم منزلشـان و اذان و اقامـه می گوییـم... 
امـا حیـف کـه بودجه های مسـجد در اختیار امـام جامعت 

نیست.
: حاج آقا شما انتقادپذیر هستید؟ سنگر محله

خیلی دوسـت دارم. بهرتین دوسـت انسـان کسـی اسـت 
کـه عیـب او را بگوید. البته نفس می گویـد قبول نکن، ولی 

من تالشـم این اسـت کـه بپذیرم.
: یک توصیه برای سنگر محله؟ سنگر محله

در عـر کامپیوتـر، نرشیـه بایـد خیلی جذاب و شـیرین 
باشـد. نرشیـه شـام خیلـی ریز اسـت. من با ایـن که عینکم 

را عـوض کـردم، ولـی باز هـم منی توانـم آن را بخوانم!
: و توصیـه آخـر هـم بـرای همـه مخاطبیـن  سنگر محله

؟ سنگر
دنبـال علـم باشـید تـا مصـداق آیـه »َهـْل يَْسـتَِوي الَّذيَن 
يَْعلَُمـوَن َو الَّذيـَن ال يَْعلَُموَن«  نباشـید. نه این که اصال دنبال 
علـم نباشـید، بلکه هم عامل باشـید و هـم عمل کنید. منظور 

از علـم، علـم حـالل و حـرام دین اسـت، در درجـه اول.
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