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تدبر چیست؟ 
تدبر همین کاری است که االن دارید در مقابل 

این نوشته ها می کنید. گوینده صحبت می کند، شام 

می نویسد،  نویسنده  می فهمید.  و  می دهید  گوش 

شام می خوانید و می فهمید. فعالیت ویژه ای نیست، 

بلکه منسجم فهمیدن حرف های گوینده و نوشته های 

این مطالب  بخواهد  اگر کسی  اما  است.  نویسنده 

پراکنده پی گیری کند، واقعا چه می فهمد؟

 تدبر یعنی اگر پای سخرنانی خدا نشستید، آن را 

کلمه کلمه های پراکنده نشنوید. چون سخرنانی خدا 

کلامت مجزا از هم نیست. هر سوره یک سخرنانی 

است؛ خدا در هر سوره یک سخرنانی برای یک هدف 

خاص کرده و می خواسته فرد یا جامعه را یک قدم 

رشد دهد. حتی وقتی یک آدم عاقل حرف می زند، 

پراکنده حرف منی زند. چه برسد به خدا. خدای حکیم 

علی االطالق که می خواهد در یک سوره با ما حرف 

بزند، حتامً پراکنده حرف منی زند. پس چرا اغلب افراد 

از  مجموعه ای  است  کشکول  قرآن  می کنند  خیال 

سخنان پراکنده است. مثل این که کسی این چنین 

سخن بگوید: 

تدبر چیز خوبی است، گفتم چیز، چیز در انگلیسی 

یعنی پنیر، گفتم پنیر راجع به پنیر صحبت کنیم برای 

تهیه پنیر شیر را تا 30 درجه سانتی گراد گرم می کنیم.  

گفتم سانتی گراد...

ما بی آن که بخواهیم قرآن را این گونه می دانیم و 

نیست. در هر  این گونه  قرآن  اما هرگز  می خوانیم. 

سوره که خدا حرف زده منسجم بوده است. خداوند 

می خواسته دست شام را بگیرد و با خودش هم راه 

کند و برساند به یک هدف. وگرنه اگر قرآن آیه های 

پراکنده بود، نیازی نبود 114 سوره شود. چه کسی هر 

چند آیه را یک سوره کرده؟ خدا کرده است. آیا خدا 

کار لغو می کند؟

کرد؟  باید  چه  تدبر  برای  می پرسند  از شام  حاال 

می گویید باید به معنا دقت کرد. خب فرد می رود 

و در یکی دو آیه دقت می کند، اما بعد می بیند به 

آیه ای می رسد که هیچ ربطی با قبل آن نداشته است. 

مقداری می ایستد و با خود می گوید این چه بود، آن 

چه بود؟ بعد می گوید »ولش کن ثوابش را هم بربیم 

خوب است!« 

پس اگر ما تا به حال فکر می کردیم فهم قرآن یعنی 

فهم 6000 آیه، حاال فهمیدیم این طور نیست. ممکن 

است من 6000 آیه را دقیق بلد باشم اما این هنوز فهم 

قرآن نیست، باید ارتباط آیه ها را بفهمیم تا برسیم به 

فهم سوره ها. حتی اگر فکر کنیم فهم قرآن یعنی فهم 

114 سوره، باز هم اشتباه است. تنها وقتی می توانیم 

که کل قرآن را بفهمیم که ارتباط سوره ها را هم با هم 

فهمیده باشیم. چون امیر مؤمنان علیه السالم فرمود 

»القرآن کله جاء کالکلمة الواحدة« کل قرآن یک کتاب 

آسامنی کامالً منسجم است که یک هدف مشخص را 

تعقیب می کند و آن کسی که در کل آن تدبر کند، به 

این هدف واحد رسیده است. 

اما هدف واحد قرآن چیست؟ این هدف توحید 

و  هدایت  قرآن  نهایی  هدف  عبارتی،  به  یا  است، 

رساندن برش به خداست. ما وقتی که به این هدف 

برسیم، می توانیم بگوییم که قرآن را- تازه فقط ظاهر 

آن  را- یک دور ختم کرده ایم.

مسـجدی ها  و  »بسـیجی ها 

همیشـه بـا هـم دعـوا دارنـد. مثال 

ایـن جملـه ای  مـا...«  مسـجد  در 

اسـت کـه شـاید همـه مـا آن را 

شـنیده ایم. امـا اگـر تـا آخـر حرِف 

طـرف را گوش دهیم، می بینیم که 

ای بسـا بحـث یک جوان بـا خادم 

در مـورد روشـن و خامـوش کردن 

چراغ هـای مسـجد را بـه حسـاب 

دعوای بسـیج و مسـجد گذاشـته 

اسـت. چه اشـتباه وحشـت ناکی! 

چـرا یـک مسـاله کوچـک را ایـن 

قـدر بـزرگ می کننـد؟!

پیـر  جاهـا  بعضـی  در  کـه  اسـت  ممکـن 

و جـوان نتواننـد هم دیگـر را تحمـل کننـد و 

چالشـی بـا هـم داشـته باشـند ولـی آیـا ایـن 

بـه معنـی دعـوای بسـیج بـا مسـجد اسـت؟ 

چـه بسـیار مسـاجدی که امـام جامعـت آن ها 

فرمانـده بسـیج اسـت و رابطـه آن هـا بـا هـم 

انـدازه  در  البتـه  امـت-  و  امـام  رابطـه  مثـل 

کوچک مسـجدی- شـده اسـت. چـرا بعضی ها 

منی بیننـد؟ را  این هـا 

حـاال این گـروه بدبین که دیگر چهـره زیبای 

بسیجی را زشـت می بینند، می گویند اصال جای 

بسـیج در مسـجد نیسـت! چقدر عجیب! یکی 

نیسـت از آن ها بپرسـد که مگر مسـجد سـنگر 

نیسـت 

و مگـر بسـیجی 

سنگردار نیست؟ 

چـرا جنـگ را فقـط در 

خطوط نظامی می بینند و سـنگر و سـنگردار را 

در آن جـا محبـوس می کننـد؟ نه؛ اتفاقا مسـجد 

سـنگر اسـت و بسـیجی بـه عنـوان مهم تریـن 

سـنگردار باید در مسجد آشـیانه داشته باشد...

      
ایـن  از  ریشـه ای تر  مسـاله  شـاید  البتـه 

حرف هاسـت... انـگار در سـال های اخیـر، بـه 

جـای نشـان دادن گُِل روی بسـیج، خارهـای 

آن را بـه همـه نشـان می دهنـد! بلـه؛ قطعـا 

هـر گلـی خـاری دارد. حتـی پیامـرب مـا 

هـم کـه »رحمةللعاملیـن«  بـود، چهره 

»اشـداء علی الکفـار«  داشـت. امـا این 

نامـردی اسـت کـه پیامـر مهربـان را 

فقط بـا جنگ ها و سـخت گیری هایش 

نشان دهند- که متاسفانه همین کار را 

هـم می کننـد- و اکنـون می خواهنـد با 

بسـیج هـم چنیـن کنند.

کننـد  سـعی  بایـد  هـم  بسـیجی ها 

کـه گل برگ هـای ظریـف و زیبـای خود 

را بـه منایـش بگذارنـد تـا کسـی نتوانـد 

سوءاسـتفاده کند. بـرای این کار، وظیفه 

بسـیجی این اسـت که همه نشـانه های 

»مومـن« را داشـته باشـد؛ طـوری کـه هر کس 

خواسـت بفهمـد مومـن چـه کسـی اسـت، به 

بسـیجی ها  پـس همـه  کنـد.  نـگاه  بسـیجی 

بایـد خطبـه هـامم امیراملومنیـن را- که متقین 

را توصیـف می فرمایـد- خـوب خوانده باشـند 

و سـعی کننـد در خـود پیـاده کننـد. آن وقـت 

دیگـر مسـجدی و غیرمسـجدی بـه ایـن حرف 

رهـرب فرزانـه انقـالب اعـراف خواهند کـرد که 

»بسـیجی یعنـی علـی )علیه السـالم( کـه همه 

وجـودش وقـف اسـالم اسـت.« 

یعنـی آرمـان بسـیجی ایـن اسـت کـه مانند 

موالیـش همه چیـزش را وقف اسـالم کند و در 

سـنگر مسـجد، علیه دشمنان اسـالم بجنگد.

توهم جنگ بسیج و مسجد

هزینه چاپ:  200 تومان )اختیاری(دوهفته نامه تربیتی، مسجدی سنگر محله | پیش شامره چهارم | نیمه اول آذر 1392

به 
مزین 

یه 
رش

ن ن
ب ای

طال
ز م

ی ا
یار

ه! بس
وج

ت

ید.
ا باش

وش
ن ک

ظ آ
حف

در 
ت. 

که اس
ءمتر

اسام

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

اتفاقا مسجد سنگر است و 
بسیجی به عنوان مهم ترین 
سنگردار باید در مسجد
 آشیانه داشته باشد

چه بسیار مساجدی که امام جماعت 
آن ها فرمانده بسیج است و رابطه آن ها 

با هم مثل رابطه امام و امت - البته در 
اندازه کوچک مسجدی- شده است

یادداشت
یادت مرا فراموش!

خودفراموشی آفت امر به معروف و نهی از منکر

درباره ما مسـجدی ها و بسـیجی ها مشـکل “خود 

فراموشـی” یکـی از آسـیب  های جدی اسـت. منشـاء 

ایـن مشـکل هـامن نـگاه بـه بیـرون اسـت، یعنـی ما 

از اول می گوییـم بایـد بـه دیگـران بهره  ای برسـانیم و 

آن هـا را هدایـت کنیم. 

 یکـی از آفـات مذهبـی بـودن  ایـن اسـت کـه بـا 

عطـف توجـه بـه دیگـران، از خـود غافـل می شـویم. 

آن چـه در عـامل مـا اتفـاق می افتـد، ایـن اسـت کـه 

انسـان وقتـی نگاهش بـه بیرون افتاد، دیگر احسـاس 

منی کنـد بـرای خـودش کاری انجـام بدهد و بـه مرور 

مخصوصـاً  می شـود،  “خودفراموشـی”  دچـار  زمـان 

ایـن گرفتـاری بـرای کسـانی کـه در عـامل تربیـت وارد 

می شـوند افزایـش پیـدا می  کنـد. علتـش ایـن اسـت 

کـه در عـامل تربیـت نـگاه بـه اصـالح امـور جامعـه و 

نقـد دیگـران اسـت و آدم همیشـه تجزیـه و تحلیـل 

می کنـد کـه فالنی چه گفتـه و فالنی چـه کار کرده و 

فالنـی با فالنی دعوایش شـده اسـت، همـه اش حرف 

از دیگـران اسـت. بـا فـرض ایـن کـه ایـن انگیزه هـا، 

انگیزه هـای درسـت و خوبـی هـم باشـد امـا در عین 

حـال اثـر طبیعـی ایـن قضیـه ایـن اسـت کـه ذهـن 

انسـان دامئـاً معطـوف بـه دیگـران اسـت و دیگـران 

را راحـت مـورد نقـد قـرار می دهـد و در عیـن حـال 

غفلـت از خـود بـه وجـود می آیـد. 

این “نسیان نفس” خودش از عوارض آن “امر به 

زدن  در خط حرف  که  کسی  یعنی  است،  دیگران” 

تا  به تن می کند  را  لباس  این  و  برای مردم می افتد 

دامئاً برای مردم بگوید و خط و نشان بکشد و دستور 

بدهد که این کار را بکن و آن کار را نکن، یکی از 

آفت ها این است: “وتنسون أنفسکم”. در شغل ها و 

حرفه های دیگر کم تر این قضیه اتفاق می افتد، کسی 

که طالفروش است به هامن میزان که به مردم طال 

می فروشد برای خانواده خودش هم استفاده می کند 

از  طالهایشان  معموالً  آن ها  بچه های  و  زن  یعنی 

دیگران بیشر هم است، کسی هم که در کار بهداشت 

است، خودش هم معموالً آدمی است که اهل رعایت 

است، توجه پیدا می کند. اما منی دانم چه جوری است 

که در امر به معروف و نهی از منکر و بیان معارف 

دین، این غفلت وجود دارد که انسان وقتی فکرش 

به هامن  دیگران” می شود،  به  و ذهنش “معطوف 

میزان “توجه به خود” کم می شود.

 چـرا در بسـیاری از دعاها و معـارف دینی ما، این 

قـدر توجـه بـه خـود دیـده می  شـود؟ مثـال  آیـه ۲۸ 

سـوره نـور از حـرت نـوح نقـل می کنـد کـه فرمود: 

“رَبِّ اْغِفـْر لـی  َو لِوالِـَدیَّ َو لَِمـْن َدَخـَل بَْیِتـَی ُمْؤِمنـاً 

الُْمْؤِمنـاِت”؛ وقتـی طلـب مغفـرت  َو  لِلُْمْؤِمنیـَن  َو 

بهـر  می  کنـد،  طلـب  خـودش  بـرای  اول  می کنـد، 

نیسـت که حرت نوح بگویـد: اللهم اغفر للمؤمنین 

واملؤمنـات چرا اول از خودش رشوع کرده اسـت؟ این 

نشـان می  دهـد اولویـت را بـه دیگـران دادن نـگاه 

درسـتی اسـت اما نجـات از خود رشوع می  شـود. بله 

در مقولـه امکانـات مـادی که داشـن آن اصـالً امتیاز 

نیسـت، اول بـه دیگران بدهد و آن هـا را مقدم بدارد 

امـا آن جایـی کـه مربـوط بـه سـاخن نفـس انسـان 

اسـت، اول بایـد از خـود آغـاز کـرد. 

  هـامن دینـی کـه در مادیـات می گویـد مسـابقه 

بـه  باشـید  نداشـته  کاری  جلویی هـا  بـه  ندهیـد، 

پشـت رس خودتـان نـگاه کنیـد کـه شـام از خیلی هـا 

وضع تـان بهـر اسـت، هامن دیـن، در معنویـات دامئاً 

می گویـد قلـه را نـگاه کنید و فکر کنید اگر بنا اسـت 

یـک نفـر به قله برسـد آن یـک نفر خودتان باشـید و 

بگیرید.  سـبقت 

نقـدی  هـرگاه  بگیریـم  یـاد  اسـت  خـوب  چـه 

بـر دیگـران می کنیـم، اول خودمـان را بسـنجیم و 

کنیـم.  حـل  را  ایرادات مـان 

انتقادات، پیشنهادات و مطالب خود را 

برای ما ارسال کنید:

1000  150  160  170

sangar.phaze4@chmail.ir

لطفا برای شناسایی 

محله، قبل از منت پیامک 

عدد 5 را وارد کنید.
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به فرموده رئیس مذهب جعفری:

بر شام باد مسجدی شدن!

زیرا که مساجد، خانه های خدا در زمین اند.

  بحار االنوار، ج80: ص384
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خاطرات مسجدی هاداستانک
بفرمائید، مسجد!

نزدیکی هـای ظهـر بود، رفته بود مغازه حاج حسـین برای 

دادن چـک و حسـاب- کتاب های مربـوط به خریدهای یک 

مـاه قبلـش. کارش کـه متـام شـد، هم زمـان صـدای اذان هـم 

آمـد. مسـجدی کنـار مغـازه حاج حسـین بود. پیـش خودش 

گفـت: تـا محلـه خودمان هـم فاصله ای نیسـت، بگـذار برم 

مسـجد محلـه خودمان! فوقـش مناز دوم می رسـم!

.... و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد....

.... توجـه خویـش را در هر مسـجد)به هنگام عبادت( به 

سـوی او کنید....)سـوره اعراف، آیه 29(

حـاج حسـین در حالی کـه درب مغازه 

می آیـی  گفـت:  بهـش  مـی زد،  قفـل  را 

برویـم مسـجد؟ مانـده بـود، چـه بگوید! 

موتـورش را روشـن نکـرده، 

خامـوش کـرد.

نه حیا، نه غیرت!
نفـری  بیـرون می آمدنـد.  آمـوزش گاه  از  دخـران جـوان 

کـه تـرک موتـور نشسـته بـود، بـه آن هـا تکـه می انداخت و 

می خندیـد. در چـراغ قرمـز رفتـم کنـارش. گفتـم اگـر کسـی 

بـه نامـوس خـودت این طـور نگاه کنـد، ناراحت منی شـوی؟ 

در کـامل نابـاوری مـن گفـت: نه! کم نیـاوردم. گفتـم: یعنی 

نـه حیایـی، نـه غیرتـی... هنـوز حرفم متام نشـده بـود که به 

خـودش آمـد. انـگار تـازه فهمیـده بود چه شـده... بـا حالت 

رشمندگـی گفـت: خـب آن هـا هـم نبایـد ایـن گونـه بیـرون 

بیایند...



مصاحبه هفته آینده ان شاءالله:
حجت االسالم واملسلمین لواسانی
امام جامعت مسجد امام حسین)ع(

: حـاج آقا برایمـان از اهمیت  سنگر محله
می گویید؟ مسـجد 

جواب تـان را بـا سـخن امـام حسـن مجتبـی 

می فرماینـد  حـرت  می دهـم.  )علیه  السـالم( 

کسـی کـه بـه مسـجد رفـت و آمـد می کنـد، بـه 

8 چیـز می رسـد: 1- آیـه روشـن 2- بـرادر مفیـد 

3- علـم تـازه 4- رحمتی که در انتظارش اسـت 5- 

سـخنی کـه هدایتگر باشـد 6- سـخنی کـه جلوی 

انحـراف را بگیـرد 7- تـرک گنـاه از روی حیـا 8- 
تـرک گنـاه از تـرس خـدا. 1

: حـاال بـه نظرتان مـا باید به  سنگر محله
کدام یک بیشـتر بهـا دهیم؟

از قـول حاج آقـا مجتبـی تهرانـی عرض 

خـود  بـه  ایشـان  کـه  می کنـم 

بنـده فرمودند: منـاز را مردم 

می تواننـد  هـم  خودشـان 

بخواننـد. مهم ترین وظیفه 

بـا  آن هـا  کـردن  آشـنا  مـا 

احـکام و معـارف دین اسـت. 

پـس یعنـی آن »علـم تـازه« را 

تـا  بگیریـم  جـدی  خیلـی  بایـد 

نظـر  از  هـم  مـا  عبـادات 

رشعـی درسـت باشـد، هـم بـا معرفت باشـد. این 

دوتا هم با تعلیم و تعلم درسـت می شـود. اتفاقا 

مـا هـم بـه همیـن مناسـبت کالس  هـای »آموزش 

خانـواده« گذاشـته ایم کـه ان شـاءالله از 12 آذر 

می شـود. رشوع 

آقـا مسـجد در چـه  : حـاج  سنگر محله
صـورت می توانـد واقعـا سـنگر باشـد؟

وقتـی کـه هـم امـام جامعـت، هـم فعـاالن و 

هـم عموم مـردم به وظیفه خودشـان عمل کنند.

امـام  از  بگذاریـد  پـس   : سنگر محله
موافقیـد؟ کنیـم.  شـروع  جماعـت 

بلـه، هـر چنـد بنـده ایـن طـور نیسـتم ولـی 

امـام جامعـت خـوب بایـد هـدف دار، آشـنای 

بـه احـکام، بـا اخـالص و... باشـد. اگر او 

علـم و مهـارت را با هم داشـته باشـد 

و برای حل مشـکالت مـردم و محله 

دل بسـوزاند، می شـود گفـت کـه بـه 

وظایـف خـود عملکرده اسـت.

: فعـاالن چـه؟ آن ها  سنگر محله
چـه بایـد بکنند؟

است.  فردی  شایستگی  نکته  اولین 

شایستگی هایی چون  باید  فعاالن  یعنی 

صداقت  خوش اخالقی،  و  امانت داری 

البته از همه  و... داشته باشند. 

اخالص  مهم تر  شایستگی ها 

جای  به  فعاالن  اگر  است. 

این که برای خدا کار کنند، 

عکس  و  آمار  برای  مثال 

کنند،  کار  این چیزها  و 

بنزین شان متام می شود. 

اما اگر برای خدا باشد 

انرژی  با  همیشه 

خواهند بود.

روابـط  البتـه 

و  اجتامعـی 

میان فـردی هـم مهم 

بـا  فعـاالن  اسـت. 

روابـط  همیـن 

کـه  اسـت 

ننـد  ا می تو

از  بسـیاری 

کارهـای خیر را انجام 

بیاندازنـد. راه  را  دیگـر  خیلی هـای  و  دهنـد 

: نکته بسـیاری خوبـی بود. به  سنگر محله
نظـرم بـرای بچه هـای سـنگر محلـه هم 
خیلـی مفید اسـت. حـاال لطفا بـه وظایف 

بپردازیم. مـردم  عموم 
عمـوم مـردم بایـد یادشـان باشـد کـه اوال برای 

بـه مسـجد می آینـد و در  ثـواب و خودسـازی 

مرحلـه بعـد می خواهنـد نسـبت بـه مسـجد و 

احـکام و آداب حضـور در مسـجد آگاهـی پیـدا 

کننـد. مثـال بدانند کـه خرید و فروش در مسـجد، 

از ادب بـه دور اسـت و در احـکام اسـالمی هـم 

مکـروه دانسـته شـده اسـت. نکتـه آخر هـم این 

کـه مامومیـن عالوه بر مناز و عبـادت، باید روحیه 

مشـارکت در کارهـای دسـته جمعی را پیـدا کنند. 

: حـاال با همـه این حرف هـا، به  سنگر محله
مسـجد خـود چـه نمـره ای می دهید؟ 

بنده که نباید منره دهم...

: نـه حاج آقـا! بـه هـر سـه  سنگر محله
گـروه نمـره بدهیـد. باالخـره مهم اسـت 

! یگر د
بنـده کـه نبایـد منـره دهـم... امـا بـه مـردم 

خوش بیـن هسـتم. فعـاالن هـم گاهـی منـره بـاال 

می گیرنـد و گاهـی نـه. ای کاش همیشـه خیلـی 

فعـال باشـند نـه فقـط در زمان هـای خـاص.

انتقادپذیـر  شـما  حاج آقـا   : سنگر محله
هسـتید؟

سـعی می کنـم حـرف همـه را بشـنوم. ولـی 

طبیعتا منی شـود حرف همه را اجرا کرد. مخصوصا 

کـه مسـجد بـا مدرسـه و حـوزه و دانشـگاه فـرق 

می کنـد و انـواع افراد می آیند. همه جور شـخصی 

بـا سـالیق و خلقیات مختلف به مسـجد می آیند. 

و  حرف هـا  همـه  شـنیدن  بـا  می کنـم  سـعی 

مشـورت ها، بهریـن تصمیم هـا را بگیـرم.

: نقـاط قوت و ضعف مسـجد  سنگر محله
شـما چیسـت؟ البته آن هایی را بگویید که 

بـه درد همـه می خورد.
بسـیجی ها-  و  جوانـان  مخصوصـا  فعـاالن- 

مهم تریـن نقطه قوت هسـتند. نقطه ضعف هم 

خود مـن هسـتم... 

را  محلـه  سـنگر  حاج آقـا   : سنگر محله
می دانیـد؟ مفیـد  چقـدر 

اگـر همـه بخواننـد خیلـی مفید اسـت. طوری 

مسـجدی ها  و  امـام جامعت هـا  کـه  کنیـد  کار 

دسـت به دسـت هـم دهنـد و آن را تبلیـغ کنند. 

آن وقت مطمنئ باشـید می توانیم محله را از نظر 

فرهنگـی متحـول کنیم.

سـنگر  بـرای  توصیه تـان   : سنگر محله
محلـه چیسـت؟

اخبـار محلـه را منعکـس کنید. از بـازار میوه و 

تره بـار گرفتـه تـا هیئت هـا و کاروان هـای کربال را 

در نرشیـه بیاورید.

: و اما حرف آخر... سنگر محله
از همـه  کـه  بخوانـم  روایـت  یـک  بگذاریـد 

اعظـم  پیامـرب  باشـد.  ارزش مندتـر  حرف هـا 

)صلی الله علیه وآلـه( می فرماینـد: »منـاز جامعـت 

خانـه  در  چهل سـال  کـه  اسـت  منـازی  از  بهـر 

خوانـده شـود.« از حـرت پرسـیدند: منـاز یـک 

شـبانه روز این ویژگی را دارد؟ ایشـان پاسخ دادند: 

»یـک مناز )هم چنیـن پاداشـی دارد، نه حتی مناز 
یـک شـبانه روز(«! 2

_______________________

1. َمـْن أَدَاَم ااِلْخِتـاَلَف إَِل الَْمْسـِجِد أََصـاَب إِْحَدى َثَاٍن 

آيَـًة ُمْحَكَمـًة َو أَخـاً ُمْسـتََفاداً َو ِعلْـامً ُمْسـتَطْرَفاً َو رَْحَمـًة 

ُمْنتَظَـرَةً َو كَلَِمـًة تَُدلُُّه َعَل الُْهـَدى أَْو تَرُدُُّه َعـْن رَدًى َو تَرَْك 

نُـوِب َحيَـاءً أَْو َخْشـيًَة. )تحف العقـول، ص: 235(  الذُّ

2. َصـاَلةُ الرَُّجـِل ِف َجاَمَعـٍة َخـْرٌ ِمـْن َصاَلتِـِه ِف بَيِْتـِه 

ِه َصـاَلةُ يَـْوٍم فََقـاَل َصـاَلٌة  أَْربَِعـَن َسـَنًة ِقيـَل يَـا رَُسـوَل اللَـّ

وَاِحـَدة )جامـع األخبـار، ص: 77(

مهم ترین وظیفه ما آشنا کردن مردم با معارف دین است  
گفتگوی سنگر محله با حجت االسالم و المسلمین ناسخیان

امام جماعت مسجد المهدی عجل اهلل تعالی فرجه

مصاحبه

مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها
• سه شنبه 5 آذر/22 محرم

»امام  فرمان  به  مستضعفن  بسيج  تشكيل   o
خمینی«)ره( و روز بسیج )1358ش(

• پنج شنبه 7 آذر/24 محرم
اولین انتخابات در مرص پس از سقوط مبارک و 

پیروزی چشمگیر اسالم گرایان )1390(

آخرین پیام امام به بسیجیان
...من مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض 

می کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگ ترین ساده اندیشی 

این است که تصور کنیم جهان خواران خصوصاً امریکا و شوروی 

از ما و اسالم عزیز دست برداشته اند، لحظه ای نباید از کید 

دشمنان غافل مبانیم، در نهاد و رسشت امریکا و شوروی کینه 

و دشمنی با اسالم ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم-   موج 

می زند باید برای شکسن، امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگیری 

از سیل آفت ها به سالح پوالدین صرب و ایامن مسلح شویم. 

ملتی که در خط اسالم ناب محمدی - صلی الله علیه و آله و سلم-   و 

مخالف با استکبار و پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس منایی 

است، باید همه افرادش بسیجی باشند ... من دست یکایک 

شام پیشگامان رهایی را می بوسم و می دانم که اگر مسئولین 

نظام اسالمی از شام غافل شوند، به آتش دوزخ الهی خواهند 

سوخت. بار دیگر تأکید می کنم که غفلت از ایجاد ارتش بیست 

میلیونی، سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی را به دنبال خواهد 

داشت... )روح ا... املوسوی الخمینی، 1367/9/2(

انتقادهـا، پیشـنهادها، ایده هـا، جمـالت خـود را که 

رنـگ و بـوی مسـجد دارد برای ما ارسـال کنیـد تا در 

همین سـتون منتـرشش کنیم.

0912 ... 2818
• سالم. آقا مسجد فائق پنج شهيد داره نه چهارتا!

:با سالم خدمت شام. بدین وسیله از اشتباه  سنگر محله
صورت گرفته در شامره گذشته پوزش می طلبیم. 

0937 ... 1472
• إن شاءالله در اين راه موفق و كوشا باشيد.

0910 ... 3378
• سالم خسته نباشيد ,لطفا درباره زندگي و وصيت 

نامه و...شهدا مطلب بنويسيد.

0935 ... 1464
• خدايا؛ بگري از ما؛ هر آنچه تو را ازما ميگريد!

• حجاب وسيله اي است كه نشان دهد وسيله نيستي.

• راهرو، گر صد هرن دارد توكل بايدش.

به نظر شـام چه عواملی در روابط بسـیج و مسـجد 

خدشـه ایجاد می کند؟

پاسخ  نظرسنجی هفته گذشته )تاثیرگذارترین بخش هیئت(:   

9370001472:سـخرنانی؛ بـه ايـن دليـل كـه مباحث 

و جريانـات امئـه اطهـار را واضـح بيـان مـى كننـد و 

راهنـامى مـا رهـروان حراتش مى كنند-إن شـاءالله

محمدصادق باقرنيا_مسجد املهدى عجل الله تعال فرجه الرشيف 

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

احکام
                           شست پایت کجاست؟!

سـجده کـه مـی رود همـه انگشـتان پایـش روی زمین 

اسـت غیر از شستش. در سجده رس دو انگشت بزرگ 

پـا بایـد روی زمین قـرار گیرد. 

)ر.ک توضیح املسائل امام، مسئله 1063(

نماز را مردم خودشان هم می توانند 
بخوانند. مهم ترین وظیفه ما آشنا کردن 
آن ها با احکام و معارف دین است. پس 
یعنی آن »علم تازه« را باید خیلی جدی 
بگیریم تا عبادات ما هم از نظر شرعی 

درست باشد

اگر فعاالن به جای این که برای خدا 
کار کنند، مثال برای آمار و عکس و 

این چیزها کار کنند، بنزین شان تمام 
می شود. اما اگر برای خدا باشد همیشه 

با انرژی خواهند بود

در قاب صتویر

ــدان شــهدا  ــران و می ــان ای ــه خیاب بیشــر در محل

جلســاتش برگــزار مــی شــود، یکــی ازهیئــت هــای 

قدیمــی تهــران اســت کــه در ســال 1345 توســط 

مرحــوم حــاج جــواد حاج حســن کــه فــردی مومن 

و صالــح بود،تاســیس شــد و افــرادی همچــون 

شــهید حجــت االســالم غفــاری و حــاج ماشــاالله 

عابــدی و جمعــی از دیگــر متدینیــن، ایــن هیئــت 

را تاکنــون حفــظ کــرده انــد .

بچه های مسجد امام حسین علیه السالم

اردوی لیزرتک حجت االسالم و املسلمین جاودان سخرنان هیئت هستند و 

حاج ماشاالله عابدی هم با نفس گرم خود مردم را به فیض می 

رساند . هیئت محبان العباس )ع( به غیر از مناستهای مذهبی ، 

به طور مرتب هر شب جمعه بعد از مناز مغرب و عشاء برنامه 

دارد. برنامه هفتگی هیئت به صورت گردشی است که هر هفته 

در منازل اعضاء برگزار می شود . به طور میانگین در جلسات 

هفتگی حدود 200 نفر رشکت می کنند . گفتنی است هیئت 

محبان العباس )ع( با توجه به منویات رهر انقالب ، هنوز روش 

ومنش سنتی خود را حفظ کرده است .

پرکردن این قسمت نرشیه به عهده شامست! عکس های مسجدتون رو به  sangar.shohada@chmail.ir  بفرستید.

تصاویری که برای ما ارسال کرده اید:

دوهفته نامه تربیتی، مسجدی | پیش شامره چهارم | نیمه اول  آذر 1392

به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهردی 

تربیت اسالمی و حوزه 299 حاج احمد متوسلیان

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

sangar.shohada@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

)معاونت فرهنگي بسيج مسجدفائق(

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


