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

سرمقاله

از بین فیلم های تخیلی، آن ها که با زمان بازی می کنند 

به طور عجیبی جذاب و هیجان انگیزند. شاید به خاطر این 

که »زمان از دست رفته« درد مشرتک همه انسان هاست 

و بازگشت به گذشته یا رفنت به آینده تنها راه التیام بر 

این زخم است. چه حرست ها که 

برای گذشته های گذشته نخوردیم 

و چه آرزوها که برای آینده های 

نیامده نکرده ایم!

از بین همه این ها، دل آدمی 

وقتی  می شود  لربیز  هیجان  از 

فیلمی را می بیند که در آن رزمنده ای سال ها بعد از جنگ، 

به محل عملیات رفته و خواسته یا ناخواسته همرزمان 

شهیدش را می بیند. اگرچه داستان کلیشه ای است؛ ولی 

وقتی زندگِی شهید با بازِی زمان ترکیب می شود انسان را 

میخکوب می کند و حتی نسلی سومی ها و چهارمی های 

جنگ ندیده  را به بهت و تفکر وامی دارد. 

تازه این ها همه مال وقتی است که شهادت در پشت 

دوربین باشد و حرست شهادت در نگاه من و تویی که 

خود را جامانده آن دوران نورانی و منتظر دوران طالیی 

بعدی می بینیم. در این رابطه رسِد چشم و سینام، ارتباِط 

گرِم قلب و شهادت فوران می کند و انسان را به ناکجاآبادی 

می برد که در عامِل واقع، زمان را در هم می شکند و دست 

نسل سوم و چهارم را در دست شهیدان می گذارد... 

و این حقیقت اردوی راهیان نور است...

    

راهیـان نور اولین بار به دسـت حرضت زهـرا راه افتاد. 

کاروان پرابّهت اما کوچک حسـنین علیهامالسالم که 

بـا مـادر همراه شـدند و به زیارت مـزار حمزه 

می دانـد  خـدا  رفتنـد.  سیدالشـهدا 

چـه احساسـی داشـتند آن بزرگـواران. اگرچـه از شـهادت 

عمـو مدت هـا گذشـته بـود، ولـی آن هـا حـس می کردنـد 

حضـور او را. انـگار زمـان و مـکان بی معنی اسـت در عامل 

شـهادت: َو ال تَْحَسـَنَّ الَّذیَن قُِتلُوا فی  َسـبیِل اللَِّه أَْمواتاً بَْل 

أَْحیـاٌء ِعْنَد َربِِّهـْم یُْرزَقُوَن. 1

و این حقیقت اردوی راهیان 

نور است...

    

منی تـوان  دیگـر  را  جـا  ایـن 

نوشـت. این جا را باید حس کرد. 

تـو باید آنقـدر پای برهنـه ات را روی خاک هـای گرم چزابه 

گذاشـته باشـی و آن قـدر در آرامـش شـب های شـلمچه با 

خـودت خلـوت کرده باشـی تا ببینی زمـان چگونه بی معنا 

می شـود و حضـور شـهید چگونـه هویـدا می گـردد.

بیا و پا در رکاب کاروان راهیان نور قرار ده که تو هم 

دوست داری هم سفر  حرضت زهرا باشی؛ 

بیا تا خودت مرزهای زمان و مکان را در هم شکنی و 

نَفِس دوکوهه و فکه و هویزه را با متام وجود ملس کنی؛

بیا تا دیگر الزم نباشـد شـهید را در خیالت تصور کنی، 

بلکـه چشـم در چشـم او بـدوزی؛ بـا او مناجـات کنـی؛ 

التـامس هم رزمـی بـا او داشـته باشـی و نـدای »یالیتنـی 

کنُت معک« رس دهی. آن وقت خواهی چشـید جذابیت 

راهیان نور را...

سفری جذاب به چزابه

بیا تا دیگر الزم نباشد شهید 
را در خیالت تصور کنی، بلکه 

چشم در چشم او بدوزی؛ 
با او مناجات کنی و التماس 
هم رزمی با او داشته باشی
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به مناز نگویید کار دارم! خاطره یک مسجدی
روز چهارشنبه نزدیکای ظهر بود. منم نزدیکای 
میدون سپاه. کار واجبی داشتم که باید می رفتم 
نظام وظیفه. با خودم گفتم اگه االن نرم مجبورم 
شنبه رو دوباره مرخصی بگیرم. اما اگه میرفتم 
به مناز اول وقت منیرسیدم. تصمیممو گرفتم. 
ماشینو با عجله زیر تابلو توقف ممنوع پارک 

سمت  دویدم  و  کردم 

سازمان. 124 نفر در صف انتظار. امیدم ناامید 
شد. جالب بود منازخانه اونجا یک ساعت بعد از 
اذان باز می شد. برگشتم بیرون که چشامنم خیره 

موند. ماشینم رس جاش نبود.
هزینه  کلی  نشد،  درست  کارم  روز  اون 
ترخیص خودرو دادم، مجبور شدم هم شنبه رو 

و  بگیرم  هم پنجشنبه رو، کلی مرخصی 
شد  تلف  و دست آخر منازم رو وقتم 

وقت  آخر  و  فرادی 
خوندم.  

مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها
• پنج شنبه 1 اسفند/ 20 ربیع الثانی

o امضای تعهدنامه ی تركامنچای)1206ش(

• شنبه 3 اسفند/ 22 ربیع الثانی
o به توپ بسنت گنبد مطهر امام رضا)ع( توسط 

رسبازان روسیه)1330ش(

• پنج شنبه 15 اسفند
o روز درختكاری و آغاز هفته منابع طبیعی و 

تجدید شونده

ترکامنچای: اثبات دوستی خالصانه!

کافیست ذره ای از منت معاهده را خواند تا فهمید 

ملتشان  رس  بر  بالیی  چه  مملکت  این  امرای 

آورده اند:

از  ایران  ماملك  پادشاه  اعلیحرضت  سیم-  فصل 

جانب خود و از جانب ولیعهدان و جانشینان به 

دولت روسیه واگذار می كند متامی الكای نخجوان 

یا آن  باشد  این طرف روس  را - خواه  ایروان  و 

طرف. و نظر به تفویض، اعلیحرضت ماملك ایران 

تعهد می كند كه بعد از امضاء این عهدنامه، در 

مدت شش ماه، همه دفرت و دستور العمل متعلق 

باشد به ترصف  این دو دولت مذكوره  اداره  به 

امرای روسیه بدهند.

اعلیحرضت پادشاه ماملك ایران برای اثبات دوستی 

خالصانه كه نسبت به اعلیحرضت امپراطور كل 

ماملك روسیه دارد به این فصل از خود و از عوض 

اخالف و ولیعهدان رسیر سلطنت ایران متامی الكا 

میانه خط حدود  را كه در  اراضی و جزایری  و 

معینه در فصل مذكوره فوق و قلل برف دار كوه 

قفقاز و دریای خزر است و كذا جمیع قبایل را چه 

خیمه نشین چه خانه دار، كه از اهالی و والیات 

مذكوره هستند واضحاً و علناً الی االبد مخصوص 

و متعلق به دولت روسیه می داند.

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 منتـرشش کنیم.

0910 ... 7785
سالم به سنكر دوست دا شتنی

مـی خواسـتم بكم كـه مانرشیـه را تو مدرسـه ی مان 

نصـب می كنیم مطالبـش راطوری بنویسـید كه برای 

بجـه هـا ی دانـش آمـوز هـم جالـب باشـه راسـتی با 

امـام جامعـت مـا هـم آقـای بابـا محمـودی مصاحبه 

كنیـد و از جانـب ما از ایشـان تشـكر

امام زمان یارتان خدا نكهدارتان
: سالم به شما فرزند عزیز مسجدی سنگر محله

افراد مختلف مسجدی مخاطب  از  وسیعی  چون طیف 
مناسب  مطلبی  هریک  برای  باید  هستند،  محله  سنگر 
بخش  آینده  در  می کنیم  سعی  ان شاءاهلل  باشیم.  داشته 

ویژه ای برای نوجوانان در نظر بگیریم. 
0918 ... 3436

سـالم اسـم الله وآیـات قـرآن را می نویسیدزیردسـت 

وپامی افتد حداقل فارسـی آن رابنویسـیدو اسـم الله 

رانقطـه چیـن بگذارید با تشـكر
: سالم علیکم. تذکر به جایی بود. البته حذف یا  سنگر محله
کم کردن اسماء متبرکه از یک نشریه مسجدی امکان پذیر 
نیست و استفاده از نص آیات و روایات موضوعیت دارد. لذا 
در این شماره و شماره های آتی در قسمت باالی صفحه 

اول تذکری مبنی بر رعایت و حفظ نشریه درج می گردد.
0914 ... 1951

سالم. خیلی خیلی ممنون از دو هفته نامه خوب و 

جذاب تان... برای اولین بار بود كارتان را دیدم. واقعا همه 

مطالبتان خواندنی و شیرین بود و حتام مورد خوشایند 

اكرث جوانان و نوجوانان می باشد. أجركم عندالله.
0918 ... 4755

سالم و خداقوت
نرشيه جمع وجور و خوبيست منتهي سعي بر اين 
باشد همه مطالب ان انقدر غني باشد كه فرد براي 

خواندن مطلب بعدي اشتياق به خرج دهد.
از خاطرات شهدا هم استفاده كنيد.رجبي

0910 ... 4103
باعرض سالم و خسته نباشيد و خداقوت. اگه ميشه يه 
مقدار داستانك ها ونكته هاى پندآموزنرشيه روبيشرت 
كنيد چون خواننده های اين جور نوشته هاجوان ها 
و اكرثا نوجوان ها هستند.خدا كنه اين طور حركت ها 

ادامه داشته باشه. جزائكم الله خريا.

sangaremahalle.ir نظرات ثبت شده در
یک دانشجو

کاش بتونیـم حافـظ دسـتاوردهای ایـن انقالب عظیم 

باشـیم و بـه مثن بخس نفروشیمشـون به دشـمنا

اشکان

چرا تاخییر در انتشار نرشیتون دارید؟

محله ما منتظرند.
گذشته  شماره  تاخیر  از  پوزش  باعرض   : سنگر محله

ان شاءاهلل در شماره های بعد مشکل برطرف خواهد شد.

پایـان جنـگ، اردوی  از  از 25 سـال  چـرا بعـد 

راهیـان نـور هر سـال پرشـورتر برگزار می شـود؟

هفتـه  نظرسـنجی  بـرای   شـده  ارسـال  پاسـخ های 

بهمـن(:     22 بـرای  پیشـنهادی  )شـعار  گذشـته 

0938 ... 2521
نه سازش،نه تحریم،سیدعىل ماهستیم.

0930 ... 9868
فرزند انقالبیم پیرو راه امامیم

0919 ... 3057
روحانی مچكریم

0912 ... 1259
ترکمنچای هسته ای ملغی باید گردد

سبد کاال به رشمن اهدا باید گردد

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

احکام
                           صف جامعت، بنیان مرصوص

می گفـت هـر کـس در منـاز جامعت بایـد به حریـم خودش 

قانع باشـد. فهمیـدم منظورش سـجاده های چاپ شـده روی 

فـرش اسـت. خندیـدم و گفتـم مسـتحب اسـت صف هـای 

جامعـت منظـم باشـد و بیـن کسـانی کـه در یـک صـف 

ایسـتاده اند فاصله نباشـد و شـانه آنان ردیف یکدیگر باشد. .   

)توضیح املسائل امام، مسئله 1483(

َعاِء
ُ

ِ َوالّد َلا�ة َها ِم�نَ الّصَ �ی رُ   و ا  �نِ ِ ْك�ث
أَ

� �نَ
تو مسجد، زیاد به مناز و دعا بپردازید!
توصیه پیشوای ششم است: بحار، ج80: ص384

 برای تولید نسخه
ویژه محله خود

با ما متاس بگیرید
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به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهربدی تربیت اسالمی

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

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

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

sangaremahalle@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

_________
راه خدا  در  که  را  کساىن  و   .1
مپندار،  مرده  شده اند  کشته 
نزد  و  زنده اند  آنان  بلکه 
نعمت هاى  از  پروردگارشان 
روزى  آنان  به  بهشت 

مى دهند.

توجه! بسیاری از مطالب این 

نرشیه مزین به اسامءمتربکه است. 

لذا در حفظ آن کوشا باشید.



قرآن موذی مرموز
ایــن کــه انســان ها زیــاد بــا خودشــان کشــتی 

اســت.  بــوده  تاریــخ  همیشــه  درد  می گیرنــد، 

ــل  ــان در مقاب ــم انس ــوال ه ــه معم ــت ک ــب اس جال

خــودش مغلــوب می شــود! نشــانه اش هــم ایــن همــه 

پشــیامنی و ندامــت اســت کــه همه مــان تقریبــا هــر 

ــت؟  ــی اس ــه معضل ــن چ ــم. ای ــه اش می کنی روز تجرب

درد چیســت و درمــان کجاســت؟ چگونــه بایــد بــا ایــن 

ــرد؟ ــه ک ــوز مقابل ــوذی مرم م

امـا  می دهـد.  پاسـخی  و  دارد  جوابـی  کـس  هـر 

هـر کـدام اگرچـه ممکـن اسـت بـرای مدتـی موقـت 

مرهمـی بـه ایـن زخـم ناشـناخته باشـد ولـی راه حـل 

اساسـی نخواهـد بـود. پـس چه باید کـرد؟ در ایـن بازار 

راه کارفروشـی، بـه حـرف چـه کسـی بایـد اعتـامد کرد؟

خــدای مســلامنان بــه پیامــرِب مســلامنان دســتور 

می دهــد کــه بــه مســلامنان- و البتــه غیــر مســلامنان- 

ــن راه دو  ــد. ای ــی کن ــاه راه معرف ــه ش ــک راه و بلک ی

ــش دارد: بخ

اول آن کـه ایـن دشـمن نامرئـی را خـوب بشناسـید. 

هـامن وسوسـه گر نامـردی کـه بـه دروغ رش خـودش را 

در ظاهـر خیر و خوبی مخفـی می کند و روزی هزاربار 

فریب مـان می دهـد.

 و دوم ایـن کـه شـام با همه ادعاهایتـان مرِد مبارزه 

بـا ایـن عـدوی عنـود نیسـتید و راهـی ندارید جـز این 

کـه بـه یـک قـدرت مطلـق پنـاه بربیـد. چـه آن قدرت 

پـروردگار مردم باشـد، چه فرمانروای آنـان و چه معبود 

ایشـان. در هر حال، دشـمن رسسـخت اسـت و تنها راه 

مبـارزه اش پنـاه بـردن بـه رب، َملـک و اله مردم اسـت. 

ایـن شـاه راه نـه تنها برای مـردم، بلکه بـرای خود پیامرب 

هـم بهرتین راه اسـت:

حيِم   ْحمِن الّرَ ِه الّرَ ِبْسِم الّلَ
اِس )2( اِس )1( َمِلِك الّنَ ُعوُذ ِبَرّبِ الّنَ

َ
ُقْل أ

اِس )4(  َخّنَ
ْ
َوْسواِس ال

ْ
اِس )3( ِمْن َشّرِ ال  ِإلِه الّنَ

اِس )5(  ذي ُيَوْسِوُس في  ُصُدوِر الّنَ
َّ
ال

اِس )6( ِة َو الّنَ ِجّنَ
ْ
ِمَن ال

یادداشت

هامنطـوری کـه تفـاوت مسـجد با بقیـه  مکان های 

روی کره خاکی از زمین تا آسـامن اسـت، مسـجدی ها 

نیـز با بقیه عـامل خیلی فـرق دارند. 

می رسـد،  غیرمسـجدی  آدم هـای  بـه  رشی  وقتـی 

جـزع و فـزع می کننـد و بـه گریـه و زاری می افتند و 

هـر چـه فریـاد بلدنـد بـر رس زمانه می کشـند که چه 

بی رحمی هـا بـا آنهـا نکـرده اسـت و چـه بالهایی که 

بـر رس آنهـا نیـاورده اسـت. برعکـس وقتی خیـری به 

ایشـان می رسـد، فکر می کنند 

که همه اش زحمت خودشـان 

بـوده و آنقـدر خسـیس بازی 

در می آورنـد کـه نگو و نپرس. 

آخـرش هـم فکـر می کنند که 

ایـن همـه نعمـت بـه خاطـر 

آن اسـت کـه  خداونـد دوستشـان دارد.

و  خودخواهـی  از  جامعـت  مسـجدی  امـا 

خودپسـندی بـه دور اسـت. اگـر رشی برسـد، آن را 

امتحـان صـربی می بینـد کـه بایـد بهرتیـن منـره را در 

آن بگیـرد و بـرای برطـرف شـدن رش بـه درگاه ربوبی 

پنـاه می بـرد. اگـر خیـری هم به او برسـد، بـاز هم آن 

را امتحانـی می بینـد کـه بایـد شـکرش را به جـا آورد. 

تفاوتش در این اسـت که امتحان به وسـیله نعمت را 

سـخت تر می بیند و بیشـرت حواسـش را جمع می کند. 

یعنـی نعمـت را امانتی در دسـتانش می بیند که برای 

مانـدگار کردنـش بایـد شـکر کنـد و انفاق! 

ــد.  ــذاری و پس اندازن ــل رسمایه گ ــجدی ها اه مس

ــوراک و  ــورد و خ ــان را رصف خ ــه اموالش ــا هم آنه

روزمــره زندگی شــان منی کننــد. حتــام قســمتی از آن 

را بــرای فقــرا و مســاکین کنــار می گذارنــد. آخــر بــاز 

ــود  ــی، س ــدت اله ــپرده بلندم ــاب در س ــردن حس ک

رسشــاری نزدیــک بــه هفتصــد برابــر اصــل رسمایــه  

دارد! 2 بــرای همیــن مســجدی جامعــت قســمتی از 

ــار  ــاب کن ــن حس ــداز در ای ــرای پس ان ــدش را ب درآم

چــه  هــر  و  می گــذارد 

بتوانــد حســابش را بیشــرت 

ــم  ــی ه ــد. اهمیت ــر می کن پ

نــدارد کــه خــدا چقــدر بــه او 

مکنــت داده باشــد، هــر چــه 

کــه هســت بــه هــامن میــزان 
انفــاق می کنــد. 3

ــاق  ــا انف ــد ت ــه می گردن ــال بهان ــجدی ها دنب مس

ــه  ــه را ب ــد. حــاال خــدا هــم لطــف کــرده و بهان کنن

همیــن  در  نیکــوکاری  جشــن  داده.  دست شــان 

نزدیکی ســت. 

_________________
ُّ َجزُوًعـا َوإِذَا  ـُه الـرَّ 1. إِنَّ اْلِنَسـاَن ُخلِـَق َهلُوًعـا إِذَا َمسَّ

ـُه الَْخیْـُر َمُنوًعـا إاِلَّ الُْمَصلِّیـَن الَِّذیـَن ُهـْم َعـىَل َصاَلتِِهـْم  َمسَّ

ـائِِل َو الَْمْحرُوِم ْعلُوٌم لِّلسَّ َداِئُـوَن َوالَِّذیـَن ِفی أَْمَوالِِهـْم َحقٌّ مَّ

2. سورە بقره، آیە 261

3. سوره طالق، آیه 7

مدتـی اسـت که نـوای دلنشـین و زیبـای قرائت 
قـرآن یـک نوجـوان 12 سـاله، بعـد از نمازهـای 
مغـرب و عشـاء در مسـجد جامـع فاز4 مهرشـهر 
کـرج، نظـر نمازگـزاران را بـه خـود جلـب کـرده. 
نوجوانـی کـه در 10 سـالگی حافظ کل قرآن شـد و 
از برکت انسـی که بـا قرآن پیداکـرد در عرصه های 

دیگـر زندگـی هـم موفـق بوده.  
دقایقـی کوتـاه هم صحبت او شـدیم تـا دالیل و 
بـرکات حفظـش را برای مـا و هم سـنگرانش بازگو 

. کند

:  اگـر ممکنـه به طـور خالصـه خودت  سنگر محله
را  معرفـی کن.

سـالم قـوال مـن رب الرحیم. بسـم الله الرحمـن  الرحیم. 
محمدحسـین عربیـان هسـتم، 12 سـاله که بـه لطف خدا 

توانسـتم در سـن 10 سـالگی حافظ کل قرآن بشـوم.
: حفظ را از چه سنی شروع کردی؟ سنگر محله

از 9 سالگی.
: یعنی یک ساله حفظ کردی؟ سنگر محله

بلـه، در کالس های موسسـه جامعةالقـرآن کریم رشکت 
کـردم کـه طـرح یـک سـاله داشـت. بعـد از حفـظ هـم 

دوره هـای تکمیلـی داشـت.
: چطور به فکر حفظ قرآن افتادی؟ سنگر محله

قـرآن  اشـاره ای  حفـظ  کالس  بچگـی  زمـان  از  مـن 
می رفتـم. و بعـد از آن مدرسـه قرآنـی رفتـم کـه روزی 2 
خـط حفـظ می کردیـم. مدرسـه امام حسـن مجتبـی علیه 
السـالم که اآلن اسـمش شـده محمـد امین صلـی الله علیـه و آله 

و سـلم. آنجـا بچه هایـی کـه یک سـاله قـرآن را حفـظ کرده 

بودنـد آمـده بودنـد بـرای امتحـان و مـن بـا دیـدن آنهـا 
تشـویق شـدم. معلم هـا هـم یـک ذره تشـویق کردنـد و 
بـا پـدر و مادرم بـرای رشکت در کالس هـای جامعةالقرآن 
پیگیـری کردیـم و توانسـتم در ایـن کالس هـا رشکـت کنم 

و قـرآن را حفـظ کنـم.
: یعنی یک سال مدرسه نرفتی؟ سنگر محله

سـال چهارمـم را در یـک مـاه خواندم و با سـایر بچه ها 
امتحان دادم و منره م هم بیسـت شـد.

: قرآن چه برکاتی در زندگی ت داشته؟ سنگر محله
قـرآن از هـر لحـاظ برکـت اسـت. از هـر لحاظ کـه نگاه 
کنـی در اجتـامع، در زندگـی و حتـی در درس. ذهـن آدم 
را بـاز می کنـد. االن در درس هـای مختلـف حفظیـات مـن 
خیلی قوی شـده. همچنین از لحاظ ارزشـی که در اجتامع 

بـرای مـا قائـل می شـوند. از هـر لحـاظ برکت اسـت. 
: مؤثرتریـن عاملـی کـه بـه شـما در  سنگر محله

حفـظ قـرآن کمـک کـرد چـه بـود؟
لطف خدا و کمک پدر و مادرم و اساتید.

: بـه دوسـتان خـودت کـه بـه سـمت  سنگر محله
حفظ قـرآن نمی رونـد یـا آن را نیمـه کاره رها کرده 

اند چـه توصیـه ای داری؟
و  خداسـت  وحـی  قـرآن  می دانیـم  کـه  طـور  هـامن 

سـینه اش  در  قـرآن  کـه  هرکـس 
باشـد می توانـد با عمـل کردن 
برسـد.  سـعادت  بـه  آن،  بـه 
کـه  می گویـم  دوسـتانم  بـه 

ایـن کالم خـدا را حفـظ کننـد 
و  برکـت  هرچـه  کـه 

اسـت  علـم  هرچـه 
داخـل قرآن اسـت. 
بخیـری  عاقبـت 
قـرآن  بـا  هـم 
می شـود. میـرس 

سنگر محله
: بعنـوان سـوال 

آخـر می پرسـم که 
را  محلـه  سـنگر 

؟ نـی ا می خو
بله

سنگر محله
: کـدام قسـمت 

نشـریه نظـرت را 
بیشـتر جلـب کـرده؟
اخبـــار  قســـمت 
مصاحبـــه  مســـجد، 
حـــاج آقـــا موســـوی 
کـــه  عکس هایـــی  و 

. یـــد ر ا می گذ
بـا   : سنگر محله
تشـکر از وقتی که در 
اختیار ما قـرار دادید.

قرآن از هر لحاظ برکت است
مصاحبه با محمدحسین عربیان، حافظ و قاری نوجوان مسجد جامع پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و آله و سلم

مصاحبه

تفاوت یک مسجدی!
برداشتی آزاد از آیات 19 تا 25 سوره معارج 1
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تصاویری که مایلید با هم سنگران تان به اشرتاک بگذارید برای ما ارسال کنید:در قاب صتویر
sangaremahale@chmail.ir

حامسه شکوهمند نسل پنجم فرزندان ایران در 22 بهمن امسال از از نگاه دوربین تلفن همراه بچه های 

نرشیه.  منتظر تصاویر شام هم هستیم...

مسجدی ها دنبال بهانه 
می گردند تا انفاق کنند. 

حاال خدا هم لطف کرده و 
بهانه را به دست شان داده. 
جشن نیکوکاری در همین 

نزدیکی ست. 
persiangraphic.com

persiangraphic.com


