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

قرآن
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امام صادق عليهالسالم:
هر كس مسجدى بسازد ،خداوند براى او در بهشت
خانهاى میسازد.
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سرمقاله

قـرار بـود در اولیـن شماره نرشیـه ،خـود و
همـه هممحلیهایمان را بـه بـاد نقـد بگیریـم
کـه وای بـر همهمـان بـه خاطـر ایـن وضعیـت
مسـجدهایامن! چـون ما هـم مثل خیل از شما
منتقـد بودیـم کـه ایـن مسـاجد کارکـرد واقعـی
خـود را نـدارد و دلیـل آن هـم کـمکاری بنـده
و شما و مسـوولین اسـت؛ مـا هـم مثـل شما
مثل شما معتقد هسـتیم که خانوادههـا باید با
خیال راحت بچههایشـان را به مسـجد بفرستند
و بچههـا هـم بـه خوبـی در مسـجد تربیـت
شـوند ،ولـی امـروز متاسـفانه این گونه نیسـت؛
مـا هـم مثـل شما نگـران هسـتیم کـه چـرا در
اطراف مسـجد ،بعضـی خانهها ماهـواره دارند؛
مـا هـم مثـل شما خیلـی انتقادهـا داشـتیم و
داریم ولـی...
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محله خطرناک ما
دشمن واقعا از ما میترسد!

عظیمــی داریــم؟ مطمئنــا حواســان نیســت
وگرنــه بیشــر قــدرش را میدانســتیم.
میدانیـد چـه کسـی عظمـت ایـن مسـاجد
را میفهمـد؟ دشـمن! فقـط دشـمن اسـت
کـه میفهمـد تـا وقتـی ایـن مسـاجد هسـتند،
منیتوانـد پیروز شـود .البته فقـط وقتی میتوان
گفـت که «دشـمن هیچ غلطـی منیتواند بکند»
کـه مسـاجد واقعا مسـاجد مطلوب باشـند ولی
همیـن حـاال هـم میتـوان بـا اطمینـان گفـت:

پـس اگرچـه مـا خیلی بـا آن چـه باید باشـیم،
فاصلـه داریـم ولـی شـک نداریـم کـه در همیـن
رشایـط هـم چهارسـتون بـدن دشـمن را لرزانـده
ایـم .کافـی اسـت کـه بـه سـنگر بـودن مسـجد
معتقد باشـیم .حاال بیایید نقشـه این سنگرها در
محلهمـان را ترسـیم کنیـم .اگـر ایـن کار درسـت
انجام شـود ،موجب تقویت ما و تضعیف بیشتر
دشـمن میشـود ،ولـی اگـر اشـتباه عمـل کنیـم،
نقشـه را بـه دشـمن لـو دادهایـم .پـس لطفا مثل
رزمندههـا بـه نقشـه نـگاه کنید:

گفتیـم بیاییم از محله خودمان رشوع کنیم و
ببینیم دو سـهتا مسـجدی که در محله خودمان
هسـتند ،چـه اشـکالهایی دارند .بعـد آمدیم از
همیـن دو سـه تـا مسـجد عکـس بگیریـم و در
اولیـن شماره منتشر کنیم کـه دیدیم بیشتر از
 20تا مسـجد اسـت!
«سنگر محله» نشریه
«بچهمسجدیها» است و هیچ عنوان
دیگری را هم نمیخواهد بپذیرد .چه
افتخاری باالتر از مسجدی بودن؟
مساجد ما پر از «بچهمسجدی» است.
پس این نشریه صدها سردبیر و
نویسنده و هزاران خواننده دارد

هــر چــه فکــر کردیــم ،دیدیــم اصــا امــکان
نــدارد کــه اول بســمالله بخواهیــم خودمــان
را نقــد کنیــم .مگــر میشــود کســی کــه
کوهــی از طــا دارد ،بــه خاطــر نداشــن کــوه
املــاس ،ارزش طــا را نادیــده بگیــرد؟ مســاجد
طــا هســتند و اگــر کارکــرد واقعیشــان را
پیــدا کننــد ،املــاس میشــوند .معلــوم اســت
کــه اگــر مشــکالت مســجد حــل شــود ،شــهر
گلســتان میشــود ،امــا آیــا حواســان هســت
کــه فقــط بــا وجــود ایــن همــه مســجد -بــا
همــه مشکالتشــان -مــا چــه رسمایــه

درقابصتویر
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کننـد .همـه مـا میدانیـم کـه بـا یک انگشـت،
بـار زیـادی را منیشـود برداشـت ولـی اگـر ایـن
انگشـتان بـا هـم جمـع شـوند و «دودسـت» را
تشـکیل دهنـد ،خیلـی کارها خواهند کـرد .پس
در «محلـه خطرنـاک ما» که دشـمن را حسـابی
ترسـانده اسـت ،بایـد همه مسـاجد با هـم کار
کننـد و ایـن وظیفـه «سـنگر محلـه» اسـت کـه
مسـاجد را بـه هـم پیونـد دهـد.
«سنگر محله» نرشیه «بچه مسجدیها» است
و هیـچ عنـوان دیگـری را هـم منیخواهـد بپذیرد.
چـه افتخـاری باالتـر از مسـجدی بـودن؟ مسـاجد
مـا پـر از «بچهمسـجدی» اسـت .پس ایـن نرشیه
صدها رسدبیر و نویسـنده و هزاران خواننده دارد.
انشاءالله در شامرههای بعدی ،بچهمسجدیهای
هر سـنگر معرفی میشـوند .این افراد خودشـان-
بـه خاطـر عشقشـان بـه مسـجد -سـنگر محلـه
را بـرای مسـجد منتشر میکننـد و نیـازی بـه
بودجههـای دولتـی ندارنـد .چـون شما مـردمِ
سنگرسـاز ،نیازهـای مسـجد و سـنگر خودتـان را
تامیـن خواهیـد کـرد .پـس هـر مسـجدی که بچه
مسـجدی فعالی داشـته باشـد ،با کمکهای مالی
و معنوی شما سـنگر محله خوبی خواهد داشت
کـه هـر هفتـه منترش میشـود.
راســتی؛ ایــن را هــم همــه مــا معتقدیــم
کــه فرمانــده هــر ســنگر امــام جامعــت اســت.
پــس «ســنگر محلــه» نبایــد بــدون اجــازه
امــام جامعــت وارد مســجد شــود .وظیفــه
«بچهمســجدی» ایــن اســت کــه رسبــا ِز امــام
جامعــت باشــد و البتــه امــام جامعتهــا هــم
کــه ســنگردارانِ بــزرگ تاریــخ بودهانــد ،حتــا
بــا ســنگر محلــه همــکاری خواهنــد کــرد .در
شــارههای بعــد ،انشــاءالله امــام جامعتهــا
را هــم معرفــی میکنیــم تــا همهمــان
فرماندهــان محلهمــا را بهــر بشناســیم.

«دشـمن هـر غلطـی هـم بکنـد ،غلـط زیـادی
منیتوانـد بکنـد!» دلیلـش هـم معلـوم اسـت.
چون «مسـاجد سـنگرند» .ممکن اسـت دشمن
بـه سـنگر تیرانـدازی کند (کـه این همان غلط
اسـت!) ولـی محـال اسـت کـه بتوانـد سـنگر را
نابـود کنـد (و ایـن همان غلـط زیادی اسـت!)

بعضـی جاهـای نقشـه پرمسـجد (بخوانیـد
پرسـنگر) اسـت و بعضـی جاهـا کممسـجد
(بخوانیـد کـم سـنگر) .پـس بایـد آ ن جاهـا را
هـم مسـجد سـاخت .امـا شـاید االن کار مهمتر
تقویـت همان مسـاجد باشـد .بهرتیـن راه آن
هـم ایـن اسـت کـه ایـن مسـاجد بـا هـم کار

از خـدا میخواهیـم کـه بـه عنایـت قـرآن و
اهـل بیـت ،سـنگر محله همیشـه پابرجا باشـد
و بـه همـت فرماندهـان و بچهمسـجدیها و
مـردمِ سنگرسـاز ،در همـه محلههـای کشـور
منتشر شـود .آن روز میتوانیـم بگوییـم کـه
بـه ایـن فرمـان اماممـان عمـل کردهایـم کـه
«مسـاجد سـنگرند ،سـنگرها را حفـظ کنیـد».

میتــوان حــدس زد انبــوه جمعیتــی را كــه در یــك
مــوزه جمــع میشــوند ،اگــر بداننــد كــه در آن مــوزه
عصــای موســی بــه منایــش در آمــده اســت؛
میتــوان تخمیــن زد تعــداد مردمانــی را كــه بــه یــك
شــهر دورافتــاده هجــوم میبرنــد ،اگــر بفهمنــد كــه
كوچكتریــن بقایایــی از اســتخوانهای شــر صالــح
در آن جــا كشــف شــده اســت؛
میتــوان پیشبینــی كــرد اســتقبال كمنظیــر
رســانههایی را كــه تصاویــر پارههــای چوبــی را
منعكــس میكننــد ،اگــر بداننــد كــه ایــن پارههــا
بقایــای كشــتی نــوح نبــی هســتند؛
و میتــوان هــزاران حــدس و گــان و تخمیــن
دیگــر را كنــار هــم چیــد و در نهایــت بــه ایــن
ســوال بــزرگ رســید كــه چـرا معجــز ه پیامــر خاتــم،
كــه برتــر از همــ ه آیــات و نشــانههای انبیــای
گذشــته اســت ،حتــی اگــر در دســرسترین و
بهرتیــن مكانهــا و زمانهــا ق ـرار بگیــرد ،بــاز هــم
مهجــور خواهــد مانــد.
و آنگاه اســت كــه همــه مــا حــق میدهیــم بــه ایــن
شــكایت پیامــر اعظــم ،وقتــی كــه در محكمـ ه عــدل
الهــی بانــگ بــر مـیآورد « :یــا َر ِّب إِ َّن قَ ْو ِمــی ات َّ َخـ ُذوا
هـذَا الْ ُقـ ْرآ َن َم ْه ُجورا ً» (فرقــان)30،
و حــال آن كــه عصــای موســی هــان چــوب چوپانی
بــود كــه بــه اذن خــدا فرعــون و فرعونیــان را بــه
خــاك مذلــت كشــید؛
و شــر صالــح نشــانهای بــود بـرای امتــام حجــت بــا
كاف ـران؛
و كشتی نوح ،ابزار نجاتی بود برای مومنان؛
امــا ایــن قرآن كــه از هر چوب و ســنگ و اســتخوانی
برتــر ،و كتــب عیســی و موســی و داوود را مهیمــن و
مصــدق اســت ،هنوز ناشــناخته مانده اســت...
بــه یــاری پــروردگار بنــا داریــم هــر هفتــه در ایــن
ســتون بخشــی از مطالــب محتوایــی و روشــی تدبــر
در قــرآن کریــم را بــا شــا در میــان بگذاریــم.
ارائــه ایــن مطالــب ،گامــی اســت كوچــك در راســتای
هدفــی بــزرگ ،هدفــی بــزرگ و ارزشــمند كــه در
الیههــای روییــن ،رشایــط دوری از مهجــور مانــدن
قــرآن را فراهــم مــیآورد و در ســطوح عمیقتــر
موجــب بــاز شــدن ابــواب حكمــت و معرفــت
میگــردد تــا در عالیتریــن ســطح ،رضایــت خــدا و
رســولش را بــه ارمغــانآورد.
بــه امیــد آن كــه همــ ه مــا از ایــن الطــاف الهــی
بهرهمنــد گردیــم و در ایــن مســیر -بــا انگیــز ه و
قدرتــی بیــش از پیــش -قــدم نهیــم.
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لَ ُهـ ْم أَ ْن یَ ْد ُخلُوهـا إِالَّ خائِفی َن لَ ُهـ ْم ِفی ال ُّدنْیا ِخ ْز ٌی
ـذاب َعظیـ ٌم» (بقـره)114/
َو لَ ُهـ ْم ِفـی ْال ِخـ َره َع ٌ
مسـجد زنده مسـجدی اسـت كه كفار و منافقان
منیتوانند وارد آن شـوند مگر با ترس و لرز ،یعنی
اگر مسـجد طـوری بود كـه وقتی آدمهـای نااهل
وارد آن میشـوند وحشـت میكننـد (منافقـان
و كفـار) معلـوم میشـود كـه ایـن مسـجد زنـده
اسـت .مثـل سـتاد فرماندهـی كل قـوا ،یك كسـی
كـه میخواهـد آنجـا بـرود ،بـرود میترسـد.
سنگرمحله  :حـاج آقـا! عالمـت مسـجد
زنـده ،بـه ویـژه تو شـهر مـا چیه؟

محلهایبهنام«شهدا» نگاه
ایــن کــه میــدان شــهدا در محلــه ماســت،
دلیــل خیلــی کمــی اســت کــه بخواهیــم اســم
محلهمــان را شــهدا بگذاریــم .حتــی مســجد
شــهدای انقــاب هــم دلیــل کافــی نیســت بـرای
ایــن نامگــذاری .شــاید شــهیدان مســجد فائــق
کــه ن َفسشــان حیــات محلهمــان اســت دلیــل
خوبــی باشــد؛ امــا مــا بیشــر ازایــن داریــم.
وقتــی اســم یــک کوچــه را بــه نــام شــهید
میگذارنــد ،آن کوچــه اســت و آن شــهید .وقتــی
نــام هیئتــی را میگذارنــد هیئت شــهدای گمنام،
آن هیئــت اســت و هـزاران شــهید گمنــام .ولــی
وقتــی اســم محلــهای را «شــهدا» میگذارنــد،
آن محلــه اســت و صدهــا هـزار شــهید .آری مــا
از همــه ظرفیتهــا اســتفاده کردهایــم .چــه
افتخــار بزرگــی ...محلــه همــه شــهدا...
ایــن طــوری نرشیــه را بــا یــک توســل رشوع
مــی کنیــم .توســل بــه شــهدا .مــا کــه مردنــی
هســتیم و نرشیــه هــم اگــر بــا نفــس شــهدا گرم
نشــود ،میمیــرد .بــرای همیــن بــه خودشــان
میســپاریم کــه اگــر خیــر مــا را در ادامــه آن
دیدنــد ،عنایــت ویــژهای بکننــد .به هر حــال آن
در قهقهــه مستانهشــان عنــد ربهــم یرزقونانــد.
خــدا را شــکر کــه در ایــن محــل نــام و
نفــس و حضــور شــهیدان بســیار اســت .انصافـاً
هــم مســجدی کــه شــهید دارد ،صفایــش فــرق
میکنــد .بــه امیــد روزی کــه هــر مســجدی
منــزلگاه یــک یــا چنــد شــهید باشــد کــه در
آن صــورت «محلــه شــهدا» از جنــس دیگــری
خواهــد شــد...

مهسنگر

مسجد باید زنده باشد

ایـن سـتون بـه رایانامههـا و پیامکهای شما تعلق
دارد؛ یعنـی به خود شما تعلـق دارد!
انتقادهـا ،پیشـنهادها ،ایدههـا ،جملات و خالصـه
هرچیـزی را کـه رنـگ و بـوی مسـجد دارد ،بـرای
مـا ارسـال کنیـد تـا همینجـا و در همیـن سـتون
منتشرش کنیـم.

گفتگو با حاج محسن قرائتی درباره برنامههای مسجد

عالمـت مسـجد زنـده ایـن اسـت .بایـد
جوانهایـش زیـاد باشـد .مسـجد زنـده آن اسـت
كـه افـراد فاسـد وقتـی از كنـار آن رد میشـوند،
بگوینـد :اینجـا مسـجد اسـت! هـزار تـا جـوان
انقالبـی اینجاسـت! معلوم میشـود این مسـجد
زنـده اسـت .اگـر كار خالفـی كردیـم ،كلهمـان را
میكننـد .مگـر میشـود ایـن جنـس را در اینجـا
فروخت ،اینجا بغل مسـجد اسـت! باید مسـجد
جـوری باشـد كـه جلـوی هرزهگیهـا و فسـادها
گرفتـه شـود .مسـجد بایـد خـواب را از چشـم
دشـمن ببرد.

سنگرمحله  :یعنـی حـاج آقا! واقعـا برای
مسـجد رفتن زنهـا هـم بایدبرنامهریزی
کرد؟

شماره پیامک09302141533 :

بلـه .قـرآن میفرمایـد :زنهـا برونـد منـاز
جامعـت .چـون در قـرآن دو تـا آیه داریـم :یكجا
میفرمایـدَ « :و ا ْركَ ُعـوا َمـ َع ال َّراكِعی َن» (بقـره)43/
یكجـا میفرمایـدَ « :و ا ْركَعی َمـ َع ال َّراكِعیـ َن» (آل
عمـرانَ « ،)43/و ا ْركَ ُعوا» یعنی مردهاَ « ،و ا ْركَعی»
زنهـا بروند منـاز جامعت .زن باید مسـجد برود.
اصلا در مدینـه زنهـا میرفتنـد مسـجد و در
مسجد زنده آن است كه افراد فاسد
آنجـا منـاز جامعـت میخواندنـد .بـرای اینكـه
وقتی از كنار آن رد میشوند ،بگویند:
موقـع خـروج بـا مردهـا مخلـوط نشـوند ،از در
اینجا مسجد است! هزار تا جوان
سنگرمحله  :حـاج آقـا! برنامههـای دیگـری خـارج میشـدند بـه نـام« :باب النسـاء»
انقالبی اینجاست!
مسـجد چگونـه بایـد باشـد؟
اآلن هـم در مسـجد النبـی وجـود دارد .بغل باب
آیـه داریمَ « :و َم ْن أَظْلَ ُم ِم َّم ْن َم َن َع َمسـا ِج َد اللَّ ِه جربئیل نوشـته باب النسـاء .از اینكه باب النسـاء چـه؟ مـا رفتیـم كربلا و امام حسـین را كشـتیم؟!
چـی شـد؟! پـس این آیـه «اهـل بیت» چی شـد؟
أَ ْن یُ ْذكَ َر فی َها ْاسـ ُمهُ» ظاملترین آدمها كسـی اسـت بـوده ،پیداسـت زنهـا هـم مسـجد میرفتند.
آمدنـد بـه خلیفه گفتند :مردم بعـد از مناز مغرب
كـه منیگذارد یاد خدا در مسـجدها گفته شـود « َو
سنگرمحله  :بحـث تاریـخ شـد ،دربـاره حرفهـای سیاسـی میزنند! گفت :در مسـجد را
َسـعی فی َخرابِها»« .ظامل» نگفته ،فرموده« :أَظْلَ ُم»
یعنی ظاملترین .بدترین ظلم این اسـت كه كسـی ارتبـاط برنامههـای مسـجد و سیاسـت ببندیـد .اینكـه بعـد از منـاز عشـاء در مسـاجد را
میبنـدد ،ریشـه تاریخـیاش ایـن اسـت كـه جلو
تالش كند مسـجد خراب شـود .چگونـه؟ به اینكه هم...
در تاریـخ یـك چیـزی هسـت كـه شما آن را حـرف سیاسـی گرفتـه شـود .اآلن هـم اگـر در
منـازش را طـول بدهـد ،مشتریها كـم میشـوند.
برنامههـای مسـجد جـوری باشـد كـه بـه جوانها نشـنیدهاید .آمدند گفتند :در مسـجد مینشینند مسـجد حرف سیاسی زده شـود و درش را ببندند،
بهـا ندهنـد ،بـه نوجوانهـا بهـا ندهنـد .هـر رقـم و حرفهـای سیاسـی میزننـد! میگوینـد :چـی اینهـا در خـط آنهـا هسـتند.
برنامهریـزی در مسـجد كننـد کـه مشتری حضـور شـد در غدیـر خـم بعـد از پیغمبر بنـا بـود علـی
خانمها در مسـجد نباشـد...
مصاحبه هفته آینده انشاءالله:
باشـد؟! چهطـور شـد مـا گـول خوردیـم؟! یعنـی
حجتاالسالم سید علی اکرب حسینی،
امام جامعت مسجد فائق

درقابصتویر

رایانامهsangar.shohada@chmail.ir :
نظرسنجی

هرهفته در این بخش منتظر یک نظرسنجی باشید.
سوال این هفته:
مسـجد خـود را تـا چـه میـزان سـنگری بـرای محلـه
میدانیـد؟ (زیـاد /متوسـط /کـم)
نام مسجد را به همراه پاسخ ،برای ما پیامک کنید.

شماره پیامک09302141533 :

خاطراتمسجد

خاطـرات مسـجدی خـود را بـرای مـا بفرسـتید تا در
این سـتون منترش شـود .مثال اینکه چگونه مسجدی
شـدید؟ چگونـه یـک نفر را مسـجدی کردیـد ،وقایع
مانـدگاری کـه در مسـجد بـرای شما اتفـاق افتـاده،
تاثیر مسـجد بـر زندگی شما و...

رایانامهsangar.shohada@chmail.ir :
احکام
برای خدا خوشگل کن!
اگـر بخواهـد مهامنی بـرود یا دوسـتش را ببیند خود
را چنـان مرتـب میکنـد کـه نگـو و نپرس ولـی وقتی
نوبـت به خدا میرسـد واویال! مسـتحب اسـت برای
مسـجد رفنت و اقامـه مناز متیزتریـن و قیمتیترین(!)
لباسهایتان را بپوشـید و خوشـبو و تر و متیز بروید.
(ر.ک مساله  912توضیح املسائل امام)

ی
مناسبتهاهفته
 .11مسجد سیدالشهدا

 .14مسجد صاحب الزمان عجل الله فرجه

 .12مسجد شفا

 .15مسجد فائق

 .13مسجد شهدای انقالب اسالمی

 .16مسجد محمودیه

•شنبه 20مهر 6 /ذی الحجه
 oامضاي قرارداد ننگني گلستان (1192ش)
س هشنبه 23مهر 9 /ذی الحجه
 oروز عرفه ،شهادت حرضت مسلم
چهارشنبه 24مهر 10 /ذی الحجه
 oعید سعید قربان
اسامعیل تو کیست ؟
مقامـت؟ آبرویـت؟ موقعیتـت؟ شـغلت؟ پولـت؟
خانـهات؟ باغـت؟ اتوموبیلـت؟ معشـوقت؟
خانـوادهات؟ علمت؟ درجهات؟ هنرت؟ روحانیتت؟
لباسـت؟ نامت؟ نشـانت؟ جانت؟ جوانیت؟ زیبائیت
...؟ مـن چـه میدانـم؟ ایـن را تو خـود میدانی ،و تو
خـود آن را ،او را ،هـر چـه هسـت و هـر که هسـت،
بایـد بـه منـا آوری و بـرای قربانـی ،انتخـاب کنـی.
اسامعیل تو ممکن است یک شخص باشد ،یا یک شیء،
یا یک حالت ،یک وضع ،و حتی یک «نقطه ضعف»!
اما اسامعیل ابراهیم ،پرسش بود!
(حج  /دکرت علی رشیعتی ،صفحات )149-148

 .17مسجد مطهری

 .18مسجد میرآخور

 .20مسجد امام حسین علیه السالم

 .21مسجد فخرالدوله

 .19مسجد میرفخرایی
یک محله با این همه سنگر!
پیشنهاد میکنیم یک بار دیگه رسمقاله رو
بخونید و به این سوال جواب بدید که آیا واقعا
این سنگرا باعث شده محله ما برای دشمنا
خطرناک باشه؟!
انشاءالله در شامره بعد رسی به داخل سنگرهای
محله خواهیم زد...

هفتهنامهتربیتی،مسجدی|پیششامرهیکم|هفتهچهارمشهریور1392
بهکوششکانونتربیتومسجدمرکزمطالعاتراهربدیتربیتاسالمی
و حوزه 299حاج احمد متوسلیان
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.
شماره پیامک09302141533 :

رایانامهsangar.shohada@chmail.ir :

