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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
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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 4 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...



پیش نوشـت: هرکس که در مسـجد 
المهدیعجـل اهلل تعالی فرجه نماز خوانده باشـد 
میـان  کـه صمیمیـت  می کنـد  تاییـد 
نمازگزاران و امام جماعت از مشـخصه 
هـای اصلی این مسـجد اسـت. اخالق 
خـوب و ارتباط تنگاتنگ بـا نمازگزاران 
حاج آقـا میرحبیبی را به امـام جماعتی 
محبـوب در محلـه مـا تبدیـل کـرده. 
در ادامـه نظـر شـما را بـه بخشـی از  
گفتگـوی صمیمانـه سـنگر محلـه بـا 

ایشـان جلـب می کنیم. 
: حـاج آقا طبق روال گذشـته  سنگر محله
ایـن جملـه  در مـورد  مـا  اولیـن سـوال 
حضرت امام اسـت که مسـاجد سـنگرند. 
از نظـر شـما ایـن سـنگر بـودن چگونـه 

تحقـق پیـدا می کنـد؟
ایـن سـنگر با حضـور انسـان های موحـد فعال 

جاذبه شـان  کـه  می گیـرد  پذیـر صـورت  جاذبـه 

بسـیار شدید باشـد و مخصوصا جوان ها را جذب 

کنـد ایـن سـنگر. چـون همیشـه جوان هـای هـر 

جامعـه در تیررس تیرهای دشـمن قـرار  می گیرند 

و بـرای اینکه این تیرها کاری نشـود باید جوان ها 

در  ایـن سـنگر حضور پیدا کننـد و تعلیم و تعلم 

و فکـر و آگاهـی و معـارف الهـی در جـان این ها 

تزریـق بشـود تـا دشـمن تیرهایـش بـه هـدف 

نخـورد. مخصوصا امروز که دشـمن متوجه شـده 

بـا سـالح مـادی منی توانـد ایـن ملت را که عشـق 

حسـینی و قرآنـی و والیی دارنـد از پای در بیاورد،  

فقـط بـه فرمـوده رهـرب فرزانه مـان از  طریـق 

شـبیخون و تهاجم فرهنگی می خواهد این نور و 

معرفت بالقوه را که در دل جوانان هسـت ازشان 

بگیرد. بر اسـاس همین دیدگاه مسئولیت مسجد 

و بـه خصـوص امـام جامعت و هیئـت امنا خیلی 

مهم اسـت.

: حـاج آقا بـا توجه بـه همین  سنگر محله
تعریـف ایـن مسـجد را تـا چـه میـزان 

سـنگری بـرای محلـه می دانیـد؟
چـه بگویم؟! راسـتش مسـجد مـا با اینکـه نام 

مقـدس امام زمان درش حک شـده مسـجد خیلی 

مظلومـی اسـت. علـت هـای مختلفـی هـم دارد 

کـه دعا می کنیم ان  شـاءالله از ایـن مظلومیت در 

بیاید.

علـل  از  بعضـی  می توانیـد   : سنگر محله
ایـن مظلومیـت را بفرماییـد؟

اوال تـا حـاال از هیـچ جایـی بـه ایـن مسـجد 

کمک نشـده. عده ای خیّر از مهدی شـهر سـمنان 

اینجـا را بنـا کردنـد و تا اینجـا رسـیده. امیدواریم 

در آینـده بهر بشـود و این مغـازه ها میوه اش به 

بـار بنشـیند و درآمدی به دسـت  بیایـد و کارهای 

تبلیغـی و فرهنگـی شـکل بگیـرد و زیبایـی ارائه 

بدهـد. الحمدللـه امسـال پایگاه بسـیج را هم در 

ایـن مسـجد آوردیـم و امیدوار هسـتیم در آینده 

بهـر و عالـی تر بشـود.

: حاج آقـا نقاط قـوت و ضعف  سنگر محله
مسـجد را چه می دانید؟

نقطـه قوتـش که زیبایـی نام مقـدس آقا امام 

زمان اسـت. معجزات فراوانی ما اینجا مشـاهده 

کردیـم و گره هـای عجیـب و غریبـی را نـام 

مقـدس ایـن مسـجد بـاز کـرده. نقـاط 

ضعـف هـم کـه همـه جـا هسـت. از 

جملـه خـود بنده شـاید در ایـن کار 

ضعیـف باشـم و امیـدوار هسـتیم 

زمـان  امـام  خیـر  دعـای  بـا  کـه 

بـه  روز  البتـه  کـه  شـود  بهـر 

روز بهـر می شـود. الحمدللـه 

مـا اآلن سـه وقـت در اینجـا 

منـاز داریـم و درب مسـجد 

بـاز  منازگـزاران  روی  بـه 

در  مسـجد  ایـن  اسـت. 

مسـیر افـرادی اسـت که 

محـل  بـه  می خواهنـد 

کار برونـد و مخصوصـا صبح هـا می آیند و اینجا 

می شـود. منـاز  اقامـه 

مسجد  سنگری در مقابل شبیخون فرهنگی دشمن است
گفتگوی سنگر محله با حجت االسالم والمسلمین میرحبیبی

امام جماعت مسجد المهدی عجل اهلل تعالی فرجه
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به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهردی 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. 

مطالب نرشیه  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!

مصاحبه
مهسنگر

نظرسنجی

مناسبت ها
• سه شنبه 5 آذر/22 محرم

»امام  فرمان  به  مستضعفني  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(

• یک شنبه 10 آذر/27 محرم
شهادت عامل نستوه و مجاهد آيت اللَّه »سيد حسن 

مدرس« به دستور »رضاخان« )1316ش(

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 و خالصـه 

بـرای  دارد  بـوی مسـجد  و  رنـگ  کـه  را  هرچیـزی 

مـا ارسـال کنیـد تـا همین جـا و در همیـن سـتون 

کنیـم. منتـرشش 

0937 ... 2642
چـرا اينقد تكراري و مسـن پسـند بود مـن كه جوون 

بودم حوصله خوندش رو نداشـتم

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

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

مکمـل  هیئـت  بخش هـای  همـه   :09120000307

یکدیگرنـد و اثرگذارنـد. بـا تکیـه بـر معرفتـی که در 

سـخرنانی کسـب می کنیـم پـای روضه هـای مـداح 

اشـک میریزیـم.

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

سامانه پیامکی: 1000150160170
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sangar.phaze4@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

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(

چون همیشه جوان های هر جامعه در 
تیررس تیرهای دشمن قرار  می گیرند، 

برای اینکه این تیرها کاری نشود
 باید جوان ها در  این سنگر 

حضور پیدا کنند

چه خرب از مساجد محل؟
• تذکـر: اخبـار ایـن سـتون توسـط جوانـان مسـجدی 
همـکار سـنگر محلـه در هـر مسـجد تأمین می شـود. شـام 

هم  می توانید با اسـتفاده از سـامانه پیامکی اخبار مسـجد 

خـود را بـه اطـالع عموم برسـانید.

مسجد جامع پیامر اعظم صلی الله علیه و آله:
• یکشـنبه گذشـته، مسـجد جامع میزبان فرمانده نیروی 

انتظامی  شهرسـتان کرج بود و جناب رسهنگ سـید حقیقی 

در سـخنانی بـه بیـان مسـائل امنیتـی و فرهنگـی بـه ویـژه 

تهدیـدات فرهنگـی کـه متوجـه خانواده هـا و جوانان اسـت 

پرداختند.

• مجالـس حسـینی مسـجد جامـع در دهـه دوم محـرم 

و  مغـرب  منـاز  از  بعـد  منازگـزاران  دارد.  ادامـه  هم چنـان 

عشـاء پـای صحبت های حجت االسـالم موسـوی می نشـینند. 

هم چنیـن مراسـم دهه دوم محرم در حسـینیه مسـجد رأس 

سـاعت 8:30 بـا سـخرنانی حجت االسـالم سـلامنی آغـاز و بـا 

مداحـی ذاکـران اهـل بیـت ادامـه می یابـد.

مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه:
هر روز مناز صبح در مسـجد املهدی عجل الله تعالی فرجه به جامعت 

اقامـه می شـود. منازگـزاران پـس از اقامـه منـاز، صبحانـه را 

میهامن سـفره این مسـجد هسـتند.

مسجد ابوذر:
ــا ســخرنانی  در دهــه دوم مــاه محــرم، مجلــس عزایــی ب

حجت االســالم واملســلمین رســتگار و قرائــت زیــارت عاشــورا  

بعــد از منــاز مغــرب و عشــاء در ایــن مســجد برگــزار 

می شــود.

با تشکر ویژه از برادران: سجاد توکل، محمد امین رفیعی، مهدی ابراهیمی و محمدعلی اوجی که ما را در تولید اخبار و تصاویر و توزیع نرشیه در مساجد یاری می دهند.

در قاب صتویر
عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در مساجد و خیابان های محل:

403. مسجد جامع پیامر اعظم صلی الله علیه و آله

404. مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه

401. مسجد ابوذر

404. مسجد حرضت قمربنی هاشم علیه السالم

سامانه پیامکی: 1000150160170

یاران سنݠگر محله


