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

• هشدار داد :مناز همسایه مسجد جز در مسجد پذیرفته نیست...
 پرسید :اى امیر مومنان! همسایه مسجد كیست؟• فرمود :كىس كه ندا (ى دعوت به اقامه مناز) را بشنود.

منتخب ی ز
م�ان احلمكه266 :

یادداشت

قرائت معنامحور؛ یک گام به جلو

غدیر یعنی پیرو ،نه پیرشو ،نه پَرسو…

هـزار و ســیصد و چنــد ســال اســت کــه امامــان
منتظــر ماســت تــا آنهــا کــه جلــو رفتــه انــد و ســبقت
گرفتــه انــد بازگردنــد و آنهــا کــه عقــب ماندهانــد
خــود را برســانند . . .آنهــا کــه پیــش افتادهانــد دامئــا
یــا در هرحــال تعییــن وقتنــد و یــا در حــال ادعاهــای
پــوچ و یــا ...لشــگر عقبافتــادگان از قافلــه انتظــار
هــم کــه بســی پــر رونــق اســت .و چــه کمانــد
پیــروان امــام کــه حتــی تعداشــان بــه  ۳۱۳نفــر هــم
نرســیده اســت .و چــه امــام زمامنــان مظلــوم اســت
کــه خــون دل میخــورد بــرای ایــن دو گــروه کــه
آمــاده شــوند و خــود را برســانند…
غدیــر نسخهایســت مینیاتــوری از رشایــط حــا ِل
مــا… غدیــر ،آزمایشــگاه بــود و علــی ،وســیله
امتحــان مدعیــان ایــان ،تــا در جریــان اطاعــت از
رهــری او و پذیرفــن والیتــش ،صداقــت خــود را در
عمــل نشــان دهنــد.
غدیــر یعنــی نــه جلوتــر بــاش نــه عقــب مبــان؛ که
اگــر جلــو زدی بــه تــو فرمــان بازگشــت میدهنــد و
بایــد برگــردی و اگــر عقــب مبانــی مجبــوری خــودت
ـی زمانــت را
را برســانی؛ کــه در هــر دو صــورت ولـ ّ
معطّــل و منتظــر خــود کــردهای و اجـرای برنامـهاش
را بــه عقــب انداختــهای…؛ بــه هــر حــال اتــاف
وقــت و بــه موقــع بــه هــدف نرســیدن بــر گــردن
توســت .و دیگــر ،زمــان بازگشــتی نــدارد بــرای
ج ـران…
ولــی
غدیــر یعنــی پایــت را بگــذار جــای پــای ّ
زمــان.
غدیــر یعنــی اعتــدال؛ نــه از اینطــرف بــام بیفتــی
نــه از آنطرفــش .حــق را بیابــی و از آن پیــروی کنــی.
و الحــق مــع علــی
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بناها و ب ّناهای بهشتی این محله
دیوارهـای روضهخانه تا وقتی جدید نشـده
بـود ،عالمـه طباطبایـی دم در مینشسـت.
امـا وقتـی کوبیدنـد و سـاختند ،دیگـر دم
در مهـم نبـود ،عالمـه بـه دنبـال دیوارهـای
قدیمیمیگشـت .انـگار در و دیوارها هرچه
قدیمیتـر باشـند ،بهشـتیتر میشـوند.
ِ
عکـس سـاختامنهای امـروزی کـه هـر
بـه
چـه نوتـر میشـوند ،خریـدار بیشتری
پیـدا میکننـد ،انـگار خداونـد خریـدار
بناهـای قدیمـیاسـت امـا...
امـا انگار قدیمـیبودن
یـا نبـودن بـرای خـدا
مهـم نیسـت .معیـار
خداونـد بهشـتی بـودن
یـا نبـودن اسـت و اگـر
مسـجدها و حسـینههای
قدیمـی نورانیترنـد ،بـه
خاطـر منازهـا و روضههـای
بیشتری اسـت کـه نـوش جـان کردهانـد.
خـوش به حال مسـجدی که دهها سـال اسـت
بـا نفَـس مومنیـن روشـنایی میگیـرد.

اینهـا همـه یعنـی ایـن کـه بنـا بـه ب ّنایش
وابسـته اسـت .چه ب ّنای ساختامنساز باشد که
هر خشـتی را باال میبرد ،سـبحانالله میگوید
و هـر میخی میکوبد ذکـ ِر اللهاکرب میگیرد ،و
چه ب ّنای انسانسـاز باشـد که در این ساختامن

 1طبیعتـا آخریـن درس را بایـد از اولیـن فـرد
پرسـید ،همان كـه خـودش اولیـن هـدف و اولین
موضـوع و اولیـن وسـیله تربیـت بود .جدا شـدن
از پیامبر اعظـم در تشـخیص راه ،اشـتباه بزرگـی
اسـت .بگـذار از او بپرسـیم كـه بایـد آخـر -یـا تـا
آخـر -چـه بگوییـم؟ جـواب پیامبر معلوم اسـت.
جـواب ،همان چیـزی اسـت كـه رس لوحـه تبلیغ
بیسـت و سـه سـاله ،و بلكه شـصت و سـه سـاله
«محمـد امیـن» بـود ...علی!
 2پیامبری كـه آمـده بـود «ال الـه اال اللـه»
را فرهنـگ و ایمان مـردم كنـد ،راهبـ هراه و
كوچهبهكوچـه علیعلـی میكـرد .از دهسـالگی

هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

سرمقاله

معیار خداوند بهشتی بودن یا
نبودن است و اگر مسجدها و
حسینههای قدیمی نورانیترند ،به خاطر
نمازها و روضههای بیشتری است که
نوش جان کردهاند.

اگـر اول و آخـر چیـزی معلـوم شـد ،احتماال
همـه آن روشـن شـده اسـت .نـه ایـن كـه باقـی
مهم نباشـد ،ولی اول و آخر اسـت كه چارچوب را
مشـخص میكنـد .حاال كـه فهمیدیم اولیـن درس
تربیتـی نـه توحیـد اسـت ،نـه معـاد و نـه نبـوت؛
بلكـه «خـود خـود پیامبر» اصـل اساسـی تربیـت
اسـت ،بایـد ببینیـم آخریـن درس چیسـت؟

قرآن

SangareMahalle.ir

ایـن بناهـای ارزشـمند را بـا ب ّناهـای کوچک و
بـزرگ پررونـق کنیـم تـا مـورد لطـف خداونـد
قـرار گیـرد .همـه مـا میدانیـم کـه خـدا بـه
معصومیت کـودکان و پاکی و طراوت جوانان
و مـوی سـپید بزرگسـاالن بـا نـگاه مهربانی
مینگـرد و منتظـر حضور تکتک ایـن افراد
اسـت .امـا بـه نظـر میآیـد که جـای بعضی
از آنهـا در مسـاجد خالـی اسـت.
هنـوز همـه کـودکان مـا بـه مسـجد
منیآینـد و هنـوز همـه جوانـان ما به
مسـجد عشـق منیورزند و هنوز همه
ریشسـفیدهای مـا مسـجد را خانـه
خـود ن میداننـد .چقـدر خالی اسـت
جـای آنهـا در مسـاجد.
منـاز
میگـزا رد
و ایـن بنـا را بـا
اشـک و ناله و نوایـش گذرگاه
فرشـتگان میکنـد .خداوند بها را بـه «اخالص»
میدهـد و هـر بنـا و ب ّنایـی کـه مخلصانهتـر
باشـند ،پیـش خـدا قیمتیترنـد .بـرای همیـن
هـم میگویـد کـه تـو کار را خالـص کـن ،زیـرا
کـه خـدای تیزبیـن تـو خیلـی خـوب میبیند:
َ أَ ْخلِ ِ
ـص الْ َع َم َـل فَـ ِإ َّن ال َّنا ِق َد بَ ِصیـر( .بحاراالنوار،
ج ،13ص)432
بـا این حسـاب بزرگی و کوچکـی و جدید و
قدیم ی بودن مسـجد مهم نیست و تنها چیزی
کـه اهمیـت دارد کارهـای خدایی اسـت که در
آن انجـام میشـود و مومنیـن و فرشـتههایی
هسـتند کـه در آن رفـت و آمـد میکننـد.
پـس بایـد همـه تـوان خـود را جمـع کنیـم که

آخریندرستربیتی

پـس بنـا وقتی بهشـتی میشـود که
ب ّنایـش بهشـتی باشـد و اگر در محلـهای بناها
و ب ّناهای بهشـتی زیاد شـدند ،مسلام آن محله
بهشـتی خواهـد شـد .راسـتی مـا بـوی خـوش
بهشـت را در بسـیاری از منـاز جامعتهـا و
مجالـس عـزای امـام حسـین و اهل بیـت و در
بسـیاری از مسـاجد و حسـینیهها با جان و دل
راستی ما بوی خوش بهشت را
در بسیاری از مساجد و حسینیهها
با جان و دل استشمام کردهایم ولی چرا
بوی بهشت را در محله خود احساس
نمیکنیم؟

استشمام کردهایـم ولی چرا بوی بهشـت را در
محلـه خـود احسـاس منیکنیـم؟ آیـا وقـت آن
نرسـیده اسـت کـه محلـ ه مـا تجلـیگاه نـور و
بـوی بهشـتی باشـد کـه از «سـنگرهای محله»
سـاطع میشـود؟

شـكوائیه همـه پیامبران قبلـی هـم همیـن گونه
بـود كـه میگفتنـد «اتقوا اللـه و اطیعـونِ » .درس
اول را در كسره آخریـن حـرف میزدنـد كـه «از
به مناسبت بزرگترین عید الهی
*مـن* اطاعـت كنیـد» و حـرف آخـر را در آخرین
علـی تـا شـصت و سهسـالگی پیامرب ،ذكـر محمد ،طـور كـه اگـر پیامبر را فقـط بـه «امیـن» بودنش كلمـه میزدنـد كـه «از مـن *اطاعـت كنیـد*» .و
مـرد میكـه «مـنِ پیامبر» را فهمیـده بودنـد ،بـا
علـی بـود .امـا ایـن بـار نـه فقـط علـی بـه عنوان بپذیـرد ،قابـل قبول نخواهـد بود.
«اطاعـت او» میجنگیدنـد و بعـد از تكذیـب
«شـخص علـی»؛ كـه علـی به عنـوان «شـخصیت
 4امـا انـگار غدیـر داسـتان علـی نیسـت؛ نـه
«شـخصیت پیامرب»« ،شـخص او» را هم زیر سوال
علـی»؛ صلـوات خداونـد بـر آن دو نـور بـاد.
شـخص علـی و نه شـخصیت علی! غدیر داسـتان
میبردنـد و مجنـون و دیوانـهاش میخواندنـد.
« 3شـخص» وقتی مهم بود كه وحی و قرآنی پیامرب اسـت .هم شـخص پیامرب ،و هم شـخصیت
 6خطبـه غدیـر را بایـد «شقشـقیه پیامبر»
نیامـده باشـد ،آن وقـت «محمـد» بایـد «امیـن» پیامبر .زیـرا پیامبر فرمـود «من كنت مـواله فهذا
میبـود تـا شـخص او را بپذیرنـد .امـا وقتـی قرآن علـی مـواله» و آنها كـه والیت علی را نپذیرفتند ،دانسـت كـه بـه نوعی سـند مظلومیـت آن گوهر
بـه «شـخص محمـد امین» نـازل شـد ،دیگـر باید نشـان دادنـد كـه از قبـل والیـت رسـول اللـه را تابنـاك و فرزنـدان مهربانـش اسـت .سـندی كـه
«شـخصیت رسـول اللـه االعظم» پذیرفته میشـد نپذیرفتـه بودنـد و ایـن یعنی خطبه غدیر ،بیشتر در غدیـر نوشـته شـد و در كربلا بـه امضا رسـید.
تـا او هـم در غدیـر «شـخص علـی» را كـه بـه از ایـن كـه اوامـر و وصایای آخر پیامرب باشـد ،درد سـندی كـه بـا پیامرب و علی آغاز شـد و با حسـین
عنوان قهرمان مهر و حامسـه شـناخته شـده بود ،دلهـای آن وجـود نازنیـن بـود تـا به مردم نشـان جاودانـه گشـت ...بـرای همیـن مـا هـم بعـد از
بـا «شـخصیت ولـی اللـه االعظم» معرفـی مناید و دهـد اگـر در ایـن مـدت در مقابـل شـخص او غدیر و امیراملومنین ،به رساغ كربال و سیدالشـهدا
اولیـن درس را به آخرین برسـاند .دیگر اگر كسـی سـاكت بودنـد ،ولـی شـخصیت والیـیاش را حتی میرویـم؛
بگویـد علی فقط در علـم و تقوا و معرفت افضل لحظـهای هم بـر نتافتند.
زائر همیشه بعد نجف كربال رود،
اسـت ولـی والیـت نـدارد ،پذیرفته نیسـت ،هامن
یعنی غدیر ،اذن دخول محرم است...
 5و انـگار ایـن فقـط درد پیامبر مـا نبـود.

آدم خجالــت میکشــد وقتــی کــه قــرآن را بــا چیــز
ب هــای
دیگــری مقایســه میکنــد؛ چــه آن چیــز کتــا 
دیگــر مثــل دیــوان حافــظ و ســعدی و حتــی کتــب
پیامـران پیشــین باشــد ،چــه معجزاتــی ماننــد شــر
صالــح و عصــای موســی و کشــتی نــوح .اصــا قــرآن
کجــا و آنهــا کجــا؟ ولــی چــه کنیــم کــه آن قــدر از
ایــن بحــر عمیــق و د ّر عتیــق دور افتادهایــم کــه تــا
ایــن مقایســهها را نشــنویم ،بــه خــود منیآییــم و
قــد میبرمنیداریــم.
خــدا را شــکر یادداشــت شــاره قبــل -اگرچــه از
جنــس همیــن مقایســههای ســطح پاییــن بــود-
تلنگــری شــد تــا خودمــان را جمــع و جــور کنیــم
و بــرای توجــه بیشــر بــه قــرآن تکانــی بخوریــم.
البتــه همراهــی مســجد و مســجدیها قطعــا از
هــر نوشــتهای مهمتــر اســت .چــه چیــزی لــذت
بخشتــر اســت از قــرآن خوانــدن در ســنگر مســجد
و در کنــار همســنگریها؟
در کنــار همــه ایــن انگیزشهــا و گرایشهــا ،وقتــی
میخواهیــم بــه خورشــید قــرآن نردیــک شــویم،
میبینیــم کــه راههــای مرســوم ،جــز بــه روخوانــی
و روانخوانــی و تجویــد ختــم منیشــود و جــز
پوســتهای از ایــن میــوه شــیرین در کاممــان منـیرود.
ســختتر از همــه روایــت امیــر املؤمنیــن اســت کــه
مــو را بــه تــن انســان ســیخ میکنــد« :آگاه باشــید!
قرائتــی کــه تدبــر نداشــته باشــد ،هیــچ خیــری
نــدارد 1».پــس ایــن همــه خواندیــم و نفهمیدیــم
چــه شــد؟
ایــن جاســت کــه دیگــر منیتــوان آرام نشســت و از
گذشــته خــود چشــم پوشــی کــرد .ایــن جاســت کــه
دیگــر بایــد کاری کــرد و تغییــری در رونــد ارتبــاط بــا
قــرآن ایجــاد منــود .ایــن جاســت کــه دیگــر بایــد بــه
محتــوا و مفاهیــم قــرآن پرداخــت و ایــن جاســت که
«قرائــت معنامحــور» معنــی پیــدا میکنــد.
خوشــا آنــان کــه در مســاجد خــود هــر روز و هــر
شــب مقــداری قــرآن میخواننــد و عــاوه بــر
قرائــت ،بــه معانــی آن هــم توجــه میکننــد .ایــن
رشوع خــوب یعنــی مــا میخواهیــم بدانیــم «تدبــر
در قــرآن یعنــی چــه» و ب ـرای رســیدن بــه آن چــه
بایــد بکنیــم؟ بــه همیــن خاطــر انشــاءالله هفتــه
آینــده متنــی بــا ایــن عنــوان را خواهیــم دیــد« :تدبر
در قــرآن یعنــی چــه؟»
ــــــــــــــــــــ
ـس ِفیهــا تَ َدبُّـ ٌر» (اصــول
« .1أال ال َخ ْی ـ َر ِفــی ِقرائَـ ٍة لَ ْیـ َ
کافــی ،ج ،1ص)36

بـه همـت یکـی از جوانـان خ ّیـر مسـجدی،
سـنگر محله صاحب یک سـامانه پیامکی شـد!
ضمـن تشـکر از ایشـان ،از ایـن بـه بعـد
میتوانیـد بـا اسـتفاده از ایـن شماره بـا ما در
ارتبـاط باشـید:

1000 150 160 170

لطفا برای شناسایی
محله ،قبل از منت پیامک
عدد  4را وارد کنید.

مصاحبه

کافی است محله را بدون این مسجد تصور کنید...
گفتگوی صمیمانه سنگر محله با حجت االسالم والمسلمین شهبازی
امام جماعت مسجد قمربنی هاشم علیه السالم فاز 4مهرشهر

اطـراف ایــن مســجد ،بــا اینکــه نیــاز اســت ولــی
مســجد دیگــری نیســت.

پیشنوشت:حاجآقایشهبازییکیاز
جوانترین و درعین حال از قدیمیترین
ائمه جماعت فاز 4مهرشهر هستند که
نامشان از ابتدا با مسجد قمربنیهاشم
علیه السالم عجین شده .مسجدی که با
ایدههای جذاب و جوانانهاش همیشه
حرفی تازه برای گفتن داشته و میخواهد
کارکردهای بیشتری از مسجد را در این
محله ارائه دهد .آنچه پیشرو دارید
بخشابتداییگفتگویصمیمانهایاست
که با ایشان داشتیم.
سنگرمحله  :حـاج آقـا بـا توجه بـه بیان
حضـرت امـام در مـورد سـنگر بـودن
مسـاجد ،این امـر چگونه محقق میشـود
و یـک مسـجد چگونـه میتوانـد سـنگر
با شد ؟

البتــه قبــل از اینکــه حــرت امــام بفرماینــد
مســاجد ســنگرند ،یــک جایــی در مســجد از زمان
پیامــر گـرا میاســام و حتــی قبــل از ایشــان بوده
بــه نــام «محـراب» .محـراب یعنــی محــل حــرب،
محــل مجاهــدت و ممکــن اســت ســخن حرضت
امــام برگرفتــه از همیــن قضیــه باشــد که مســجد
کال محــل حــرب و جنــگ بــا دشــمنان اســام
این مسجد هم از آن مساجدی
است که از ساعت  8صبح باز
میشود و تا حدود  9شب فعالیتش
ادامه دارد .یعنی  12ساعت در روز این
مسجد باز است

اســت .هم دشــمن انســان «ابلیــس» و هــم مرکز
واقعــی اســت ب ـرای مقابلــه بــا دشــمنان اســام
کــه ســخن حــرت امــام هــم بیشــر ناظــر بــه
ایــن قســمت اســت .اگــر مــا آیــات جهــاد قــرآن
را ببینیــم ،متوجــه میشــویم کــه آن چیــزی کــه
باعــث پیــروزی اســام بــر دشــمنان میشــود،
فقــط تجهیــزات نظــا مینیســت ،گرچــه آنهــا
هــم هســت و جایــگاه خاصــی هــم در جنــگ
دارد امــا نقــش اساســی مربــوط بــه «و مــا رمیــت
اذ رمیــت ولکــن اللــه رمــی» اســت کــه ایــن در
مســجد آموختــه میشــود .تیرانــدازی و اســب

سنگرمحله  :ســوال بعــدی مــن در مورد
نقــاط قوت و ضعف مســجد اســت .شــما
در پاســخ بــه ســوال قبلــی ،نقــاط قــوت
مســجد را فرمودیــد .نقطــه ضعفــی کــه
احســاس میکنیــد اگــر ایــن نباشــد
بــرای ایــن مســجد بهتــر اســت را بیــان
بفرماییــد.

ســواری و شــنا را ممکــن اســت در جاهــای دیگــر
یــاد بگیرنــد ولــی آنچــه کــه مایــه اصلــی پیــروزی
اســام بــر کفــر اســت ،آمــوزه هــای دینی ماســت
کــه انســان بــه ایــن بــاور برســد کــه «و مــا رمیــت
اذ رمیــت ولکــن اللــه رمــی» ،بــه ایــن بــاور برســد
کــه «ان تنــروا اللــه ینرصکم و یثبــت اقدامکم».
ایــن باورهــا در مســجد محقــق میشــود.
مــا معتقــد هســتیم و یقیــن داریــم کــه اگــر
جوانــان مســاجد را پــر کننــد ،اگــر مســاجد
کشــور پــر شــود و مــردم احســاس کننــد کــه ایــن
ظرفیــت مســاجد موجــود بــرای مــردم مومــن
مــا کــم اســت ،در همــه صحنههــا ملــت ای ـران
خیلــی رسیعــر از آن چیــزی کــه االن میبینیــم،
بــر مشــکالت فایــق خواهــد آمــد.
سنگرمحله  :شــما ایــن مســجد را چقدر
ســنگر میدانیــد؟ متناســب بــا همیــن
معیــاری کــه خودتــان فرمودیــد.

معمــوال امــورات بــا ضدشــان شــناخته
میشــوند «تعــرف االشــیاء باضدادهــا» .آدم بایــد
جــای خالــی ایــن مســجد را تصــور کنــد کــه البته
تصــورش هــم خیلــی دور از ذهــن اســت .مــا
ســال  72کــه بــه ایــن محــل آمدیــم ،در شــعاع
 2کیلومــری هیــچ مســجد و حســینیه ای وجــود
نداشــت ،البتــه یــک هیئــت مذهبــی بــود کــه در
منــازل اشــخاص برگــزار میشــد.
مــا میخواســتیم یــک کار تابســتانی در جهت

درقابصتویر

تبلیــغ انجــام دهیــم ،اعــام کردیــم و مــردم بــا
خودشــان زیرانــداز میآوردنــد و در همیــن پــارک
منــاز میخواندیــم .زمانــی هــم کــه منــاز متــام
میشــد ،مــردم زیراندازهایشــان را بــا خودشــان
میبردنــد و هیــچ چیــز دیگــری بـرای اقامــه منــاز
جامعــت نداشــتیم ،فقــط هــان چیزهایــی بــود
کــه مــردم بــا خودشــان میآوردنــد.
ایــن قضیــه منتهــی شــد بــه هامهنگــی ای کــه
بــا یــک رسی از مراکــز دولتــی انجــام دادیــم و یک
ســاختامنی بــه مــا دادنــد کــه حــدودا  40مــر فضا
داشــت کــه دو تــا اتــاق بــود کــه در یــک اتــاق
خانمهــا مینشســتند و در اتــاق دیگــر ،آقایــان
و منــاز جامعــت هامنجــا برگـزار میشــد .نتیجــه
ایــن شــد کــه توانســتیم ایــن زمیــن  4000مــری را
بگیریــم و بــا کمــک هــای مردمــی ،بــه حــول قــوه
الهــی و بــا مــدد خداونــد متعــال ایــن مســجد
اینجــا ســاخته شــد .از زمانــی هــم کــه ســاخته
شــده ،ایــن مســجد هــم از آن مســاجدی اســت که
از ســاعت  8صبــح بــاز میشــود و تــا حــدود 9
شــب فعالیتــش ادامــه دارد .یعنــی  12ســاعت در
روز ایــن مســجد بــاز اســت.
حــال زمانــی کــه ایــن محلــه را بــدون ایــن
مســجد تصــور کنیــم ،متوجــه میشــویم کــه
خــدا چقــدر بــه مــا رحــم کــرد کــه توفیــق داد که
در ســال  74ایــن مســجد در ایــن محلــه ســاخته
شــود .الحمدللــه میبینیــم کــه ایــن مســجد
پناهــگاه معنــوی بزرگــی اســت ضمــن اینکــه در

برای دو سه شامره اول از مسجدتون عکس داریم! اما از شامرههای بعد پرکردن این قسمت نرشیه
به عهده شامست! عکسهای مسجدتون رو به  sangar.phaze4@chmail.irبفرستید.

منایی از درون بناهای بهشتی محله ما...

 .401مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه

 .402مسجد ابوذر

 .403مسجد جامع پیامرب اعظم صلیالله علیه و آله

 .404مسجد حرضت قمربنیهاشم علیهالسالم

بــرای خــود ایــن مســجد بــه دلیــل اینکــه
مجتمــع فرهنگــی و مذهبــی اســت 4000 ،مــر
در ســه طبقــه ،یعنــی  12000مــر بنــا اینجــا
درنظــر گرفتــه شــده ،بـرای بخــش هــای مختلف،
از حــوزه علمیــه گرفتــه تــا مهــد کــودک بــرای
کســانی کــه بـرای منــاز بــه ایــن مســجد میآینــد.
خــب ایــن حجــم ،میطلبــد کــه اقــا  4نفــر طلبه
اینجــا حضــور داشــته باشــند .در حالــی کــه بنــده
حقیــر بــه عنــوان پیــش منــاز اینجــا هســتم ضمن
اینکــه کارمنــد هــم هســتم و در ســاعت اداری
اینجــا حضــور نــدارم.
البتــه مــن در نظــر دارم کــه ایــن حــوزه
علمیــه کــه اینجــا زده شــد ،خــود بخود اســاتیدی
میآینــد و اینجــا ســاکن میشــوند و میماننــد
اینجا برای بخش های مختلف،
از حوزه علمیه گرفته تا مهد کودک
برای کسانی که برای نماز به این
مسجد میآیند  12000متر بنا درنظر
گرفته شده است

و ایــن بــرکات زیــادی خواهــد داشــت .مــن فکــر
میکنــم بــا توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه االن
بوجــود آمــده ،جمعیــت فــاز  4بیشــر از 200
هـزار نفــر خواهــد شــد .در ایــن فضــا ،در طــول
 30-20ســال گذشــته ،یــک روحانــی داشــتیم کــه
بــه رحمــت خــدا رفــت و االن دو یــا ســه روحانی
ســاکن هســتند .شــا حســاب کنیــد  200ه ـزار
نفــر جمعیــت ،دو ســه روحانــی خیلــی کــم
اســت .کمبــود روحانــی در مســجد یــک اشــکال
اســت و بــه نظــر مــن نبایــد هیــچ شــغل دیگــری
ادامــه دارد...
داشــته باشــد.

چه خرب از مساجد محل؟

• به همت حاجآقا موسـوی -امام جامعت مسـجد جامع
پیامبر اعظـم(ص) -در ایـن مسـجد منازگـزاران میتواننـد
هرشـب بر رس سـفره تفسـیر قرآن بنشـینند .اگر به اندازهی
نیـم سـاعت فرصـت داریـد و بـه قـرآن اهمیـت میدهیـد،
میتوانید روزهای شـنبه ،یکشـنبه ،دوشنبه و چهارشنبه بعد
از منـاز عشـاء پـای درس تفسـیر ایشـان بنشـینید! اگـر هـم
چنیـن فرصتـی نداریـد ،تفسـیرهای یـک دقیقـه ای بین مناز
مغـرب و عشـاء در روزهـای سهشـنبه ،پنجشـنبه و جمعـه،
میتوانـد گزینـه خوبی برای شما باشـد.

مهسنگر

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

سامانه پیامکی1000150160170 :

رایانامهsangar.phaze4@chmail.ir :
پیامکهای این شماره:
0912.....307

ضمـن تشـکر از مطالـب ایـن نرشیـه لطفـا اعمال
مسـتحبی مـاه هـای قمـری را هـم در بخشـی از
نرشیـه بگنجانیـد.

نظرسنجی

هرهفته در این بخش منتظر یک نظرسنجی باشید.
سوال این هفته:
مسجد شام امسال چقدر بوی غدیر گرفت؟
زیاد متوسط کم
نام مسجد را به همراه پاسخ ،برای ما پیامک کنید.

سامانه پیامکی1000150160170 :
احکام

بودیحاال!

السالم علیکم را گفته نگفته بساطش را جمع میکند
و الفـرار .انـگار کـه از شـکنجهای رهـا شـده باشـد.
مستحب اسـت بعد از مناز مقداری مشغول تعقیبات
(خوانـدن ذکـر ،دعـا و قـرآن) شـوید .ضمـن آنکـه
مسـتحب اسـت آخریـن نفر از مسـجد بیـرون بروید.
(ر.ک مساله  1122و مسأله  912توضیح املسائل امام)

مناسبت ها
• چهارشنبه  8آبان 24/ذی الحجه
 oشهادت حسین فهمیده /روز نوجوان /روز بسیج
دانشآموزی
• جمعه  10آبان 26/ذی الحجه
 oشهادتآيتاللَّه«سيدمحمدعيلقايضطباطبايي»
اولني شهيد محراب توسط گروه فرقان (1358ش)
• دوشنبه  13آبان 29/ذی الحجه
 oتسخیر النه جاسوسی آمویکا /روز دانشآموز
روز دانشآموز
ساعت یازده صبح ،ماموران  ،ابتدا چند گلوله گاز
اشك آور در میان دانش آموزان و دانشجویان
پرتاب كردند  ،اجتامع كنندگان در حالی كه به
سختی نفس میکشیدند  ،صدای خود را رساتر
كرده با صدای بلندتر الله اكرب میگفتند  .سپس
تیراندازی آغاز شد و اللههای انقالب یكی پس از
دیگری درخون غلتیدند  .در این فاجعه  56تن
شهید و صدها نفر مجروح شدند و جنگ و گریز
ماموران فرمانداری نظامیبا دانشجویان و دانش
آموزان تا پاسی از شب ادامه داشت .

• عالقهمنـدان بـه مباحـث اعتقـادی و اخالقـی میتواننـد
چهارشـنبههای هر هفته ،بعد از مناز مغرب و عشـاء ،پای درس
دکتر مهـدی خدایی بنشـینند .این کالس در حسـینیه حرضت
امالبنیـن(س) مسـجد قمربن یهاشـم(ع) برگزار میشـود.
• افـرادی کـه قصـد دارنـد زبـان انگلیسـی یـاد بگیرنـد و
ط کالسهـای بیـرون را مناسـب منیبیننـد ،میتواننـد
محیـ 
بـا مراجعـه بـه مسـجد ابـوذر و آزمـون تعییـن سـطح وارد
کالسهایـی بشـوند کـه بـه همـت بسـیج ایـن مسـجد دایر
شـده .فرصـت را از دسـت ندهیـد!
• فعالیت پایگاه بسیج مسجد املهدی(عج) آغاز شد .همین
حـاال میتوانید برای عضویت در این پایگاه اقدام کنید.
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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 :

sangar.phaze4@chmail.ir

