
قرآن

سرمقاله

یک روایت عجیب

ما چقدر نادانیم؟!
قـرآن سـخن  از عجایـت  علیه السـام  امـام صـادق 

می گفـت: روز قیامـت در زیباتریـن چهـره بـر مـردم 

او می گویـد  بـه  آنـگاه خداونـد  ظاهـر می شـود... 

ای حجـت مـن بـر روی زمیـن؛ رست را بـاال بگیـر و 

شـفاعت کـن! قـرآن می گویـد: پـرودگارا، گروهـی از 

مـردم، از مـن حفـظ و محافظـت کردنـد و چیـزی را 

ضایـع ننمودنـد. اما گروهـی از آنان مـرا ضایع، حقم 

را تحقیـر، و خـودم را تکذیـب کردنـد... سـپس خـد 

اونـد بـه عـزت و جالـش سـوگند می خورد کـه گروه 

اول را بهرتیـن جـزا، و گـروه دوم را بـه دردناک تریـن 

برسـاند. عقاب 

راوی می گویـد از امـام پرسـیدم قـرآن بـه چه صورتی 

برمی گـردد؟ حـرت فرمود: به صـورت مردی که هر 

کـس بـه طـور متفاوتـی او را می بینـد. پس مـردی از 

شـیعیان مـا کـه قـرآن را می شـناخته و به وسـیله آن 

بـا دشـمنان جـدال می کـرده، بـه قـرآن نـگاه می کند 

ولـی او را منی شناسـد. پـس قـرآن بـه صـورت اولیـه 

خـود برمی گـردد و بـه او می گویـد: »مـن آن کسـی 

هسـتم که خواب شـب را از تو گرفتم وعیش و لذت 

دنیایـی ات را کـم کردم. بـه خاطر من آزارها شـنیدی 

و سـنگباران حرف هـا شـدی. پـس هر تاجـری حقش 

را بـه طـور کامـل از تجارتـش می گیـرد و مـن امـروز 

جلـو تـو خواهـم بـود«... آن گاه بـرای او دعـا خواهد 

می کنـد و خداونـد بـه عـزت و جال خودش سـوگند 

می خـورد کـه او و امثـال او را از گروهـی قـرار دهـد 

کـه 5 ویژگـی دارنـد: 1- جوانانـی کـه پیر منی شـوند. 

2- سـامل هایی کـه مریـض منی شـوند 3- ثرومتندانـی 

کـه فقیـر منی شـوند 4- شـادمان هایی کـه محـزون 

راوی  منی میرنـد...  کـه  زنده هایـی   -5 و  منی شـوند 

می پرسـد مگـر قـرآن سـخن می گویـد؟

ُه  ایـن جـا حـرت می خندنـد و فرماینـد: »رَِحـَم اللَـّ

َعَفاَء ِمْن ِشـیَعِتَنا إِنَُّهْم أَْهُل تَْسـلِیم « این جمله را  الضُّ

چگونـه بایـد ترجمـه کرد؟ شـاید بهرتیـن ترجمه این 

باشـد: »خداوند نادانان از شـیعیان ما را رحمت کند 

که الاقل اهل تسـلیم هسـتند!« سـپس فرمود: »بله، 

حتـی منـاز هـم صحبـت می کنـد و چهـره و خلقتـی 

دارد که امر و نهی می کند. راوی می گوید با شـنیدن 

ایـن حـرف رنگم تغییر کرد و گفتم این چیزی اسـت 

کـه منی توانـم دربـاره اش بـا کسـی صحبـت کنـم! 

حـرت فرمـود مگر مردمـی )که می خواهـی با آنان 

صحبت کنی( غیر از شـیعیان ما هسـتند؟ پس کسی 

کـه منـاز را نشناسـد، حـق مـا را انـکار کـرده اسـت... 

ـاَة  پـس کام خداونـد را بـه تـو می شـنوانم: »إِنَّ الصَّ

تَْنهـى  َعِن الَْفْحشـاِء َو الُْمْنَكِر َو لَِذكْـُر اللَِّه أَكَْب«1  پس 

نهی سـخن اسـت و فحشـاء و منکر مردان هستند و 
مـا »ذکـر اللـه« و ما »اکب« هسـتیم! 2

حـاال بیـا بـا خودمـان فکـر کنیـم و ببینیم چقـدر به 

ایـن قـرآن ایـان داریـم؟ یعنـی چقـدر از شـیعیان 

نـادان دور هسـتیم...

ــــــــــــــــــــــــــــــ
1. یقینـا منـاز انسـان را از زشـتی ها و منکـر باز مـی دارد؛ و 

البتـه یاد خـدا بزرگ تر اسـت.

2. اصول کافی، ج2، ص 597 و 598

نـور  و  صـدا  و  لعـاب  و  رنـگ  همـه  بـا  سـینا 

می کردنـد،  خیـال  کـه  قدرهـا  آن  موسـیقی اش  و 

دوست داشـتنی نیسـت. شـاهدش هـم ایـن کـه حـارض 

نیسـتیم از کارمان بزنیم و به سـینا برویم و این یعنی 

سـینا بـه درد زمـان بیـکاری می خـورد! تـازه در سـینا 

بـرای ایـن که بتوانند همه توجه مـان را جلب کنند، باید 

چراغ هـا خامـوش شـوند تا فیلم بتوانـد مـا را در اختیار 

خـودش بگیـرد. بـه خاطر همین هم باید گفـت که این 

تاریکـی دوست داشـتنی نیسـت.

هـم  کـه  هسـت  هـم  دیگـری  تاریکـی  یـک  امـا 

بی مـزه  و هـم جلوه گری هـای  اسـت  دوست داشـتنی 

سـینا را نـدارد. اصـا در این تاریکی رنـگ و نور و صدا 

و موسـیقی را کنـار می گذارنـد و حتـی در و دیوارهـا و 

لباس هـا را هـم سـیاه پوش می کننـد تا هیچ چیـز نتواند 

توجه هـا را جلـب کنـد. بایـد قبـول کنیـم که ایـن، یک 

اتفـاق سـاده نیسـت، چیـز عجیبـی اسـت، چیـزی از 

معجـزه... جنس 

persiangraphic.com خیمــه اباعبداللــه اگرچــه مشــکی اســت و مشــکی

رنــگ ماتــم و انــدوه و عزاســت، امــا آمیختــه ای از 

جــادوی عشــق دارد کــه آن را دوست داشــتنی می کنــد. 

آن قــدر دوست داشــتنی اســت کــه آمدنــش را انتظــار 

ــت  ــن طبیع ــناکیم و ای ــش هراس ــیم و از رفتن می کش

عشــق اســت کــه عاشــق بــرای دیــدن معشــوق لحظه شــاری می کنــد 

ــن ســیاهی ها را  ــا ای ــد. م ــرس می افکن ــر وجــودش ت ــراق، ب و تصــور ف

ــگ و  ــم. رن ــان می زنی ــن کارهای ــش از مهم تری ــم و برای ــت داری دوس

لعــاب و نــور و موســیقی ســینا، ارزانــی کســانی کــه می خواهنــد مــا 

ــا  ــه دو دنی ــاب را ب ــه ارب ــا خیم ــرا م ــد؛ زی را از معشــوق مان جــدا کنن

منی دهیــم!

وقتی بحث بر رس عشـق و عاشـقی شـد، دیگر کسـی 

منی توانـد مانع عشـاق شـود. اگـر تا به حال می ترسـیدیم 

کـه از طرفـی مسـاجد و حسـینیه ها و سـنگرهایامن را از 

دسـت بدهیـم و از طـرف دیگـر کـودک و جـوان و دخرت 

و پرسمـان بـه بیراهه برونـد، حاال دیگر خیال مـان راحت 

اسـت که به معجزه عشـق دسـت یافته ایم و دیگر کسی 

منی توانـد رسمایه هایـامن را از بیـن بـرد. تـازه خیلـی هم 

ادعـا داریـم کـه بـا جلوه گـری و رنـگ و خنـده و خـط و 

خـال، کسـی را جـذب نکرده ایـم بلکـه بـا اشـک و آه و 

سـیاهی، یـاراِن اربـاب را گـرد هـم آورده ایم. بـرای همین 

اسـت کـه همه سـاله سـیاهی ها و عشـق ها و عاشـق ها 

بیشـرت می شـوند و سـنگرها و سنگرسـازان قـدرت پیـدا 

می کننـد. البتـه تـاش دشـمن را هم می بینیم کـه چگونه 

می خواهـد بـه جنگ »معجزه عشـق حسـین« بـرود ولی 

مطمئنیـم کـه نتیجه به سـود مـا خواهد بود اگـر محرم و 

صفـر را درسـت زنـده نگـه داریـم. زیـرا می دانیـم که این 

محـرم و صفـر اسـت که اسـام را زنده نگه داشـته اسـت.

persiangraphic.com اصـا حسـین دوست داشـتنی اسـت، چون که بـا گریه

جـذب می کنـد؛ چـون کـه بـا سـیاهی دعـوت می کنـد و 

چـون کـه بـا روضـه اش  زندگی می بخشـد. 

اصا حسین دوست داشتنی است، چون که برای ما خیلی 

زحمت کشیده است، چون که برای هدایت ما از همه چیزش گذشته است 

و چون که عزیزترین هایش را برای ما فدا کرده است.

اصــا حســین دوست داشــتنی اســت، نــه فقــط بــه خاطــر جــذب و 

دعــوت کردنــش، و نــه بــه خاطــر زندگی بخش بودنــش، و نــه بــه خاطــر 

هدایت کردنــش، حســین دوست داشــتنی اســت فقــط بــه خاطــر ایــن 

کــه حســین اســت...

سیاهیهایدوستداشتنی
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خیمه اباعبداهلل اگرچه مشکی 
است و مشکی رنگ ماتم و 
اندوه و عزاست، اما آمیخته ای 
از جادوی عشق دارد که آن را 
دوست داشتنی می کند. 

البته تالش دشمن را هم می بینیم که 
چگونه می خواهد به جنگ »معجزه 

عشق حسین« برود ولی مطمئنیم که 
نتیجه به سود ما خواهد بود اگر محرم 

و صفر را درست زنده نگه داریم. 

یادداشت
بیایید شورش را دربیاوریم!

در رثای شور حسینی
شور  هم  عزاداری  شنیده ایم:  را  جمله  این  بارها 

می خواهد و هم شعور. اما این جمله معموال به نفع 

شعور و به رضر شور متام می شود. بله قطعا هر چه 

فهم ما از پیام اباعبدالله –علیه السام- و نهضت او 

باالتر رود اشکان با ارزش تر خواهد بود. اما حسین 

زده  فریاد  باید  و  است  شیعه  شعار  السام-  –علیه 

شود. اصا هر آنکه شعورش بیش، شورش بیشرت! اصا 

همین ها باید شورش را دربیاورند!

امئه اطهار –علیهم السام- در ماندگاری پیام عاشورا 

تاش زیادی را به کار بسته اند. چه روایت هایی که در 

السام- وارد نشده و  اباعبدالله-علیه  مدح مادحین 

چه ثواب هایی که برای عزادار او نوشته نشده. زیارت 

اربعین هم که از نشانه های مؤمن است. ذلَِك َوَمن 

يَُعظّْم َشَعائَِر اللِّه َفإِنَّها ِمن تَْقَوى الُْقلُوِب )حج/32( 

اصا قضیه تعظیم شعائر حسینی به قبل از شهادت 

معصوم  چهارده  برمی گردد.  السام-  اباعبدالله-علیه 

–علیهم السام- همگی بر ماتم حسین-علیه السام- 

گریه کرده اند. از پیامب –صلی الله علیه و آله و سلم- 

گرفته که بارها هنگام دیدن نوه دخرتی شان بلند بلند 

گریه کردند و به اصحاب خب شهادت نوه عزیزشان را 

دادند. تا امام زمان-عجل الله تعالی فرجه الرشیف- که 

با شعار یالثارات الحسین قیام خواهند کرد. 

پیام عاشورا با گذشت صدها سال همچنان میان 

شیعیان و غیرشیعیان در حال بازتولید است. هیئات، 

دسته های عزا، منبها و... هر ساله این پیام را بازنرش 

می کنند. اما این ها همه کم است.

پس بیایید شورش را دربیاوریم! پوشیدن لباس عزا 

کم است. باید خانه را سیاه پوش کنیم. دسته عزا راه 

بیاندازیم. گریه کردن کم است. باید داد زد. باید حسین 

–علیه السام- را فریاد کرد. همه باید بدانند حسین 

–علیه السام- کیست و برای چه کشته شده است؟ اگر 

همه ندانند پس چطور مهدی فاطمه –عجل الله تعالی 

فرجه الرشیف- شعار کسی را دهد که در عامل هنوز 

ناشناخته است؟ همه باید بدانند، همه!

است  کرده  حفظ  ها  گریه  این  را  الشهدا  »سید 

مکتبش را، این مصیبت ها و داد و قالها حفظ کرده، 

این سینه زنی ها و این دستجات ... اینها حفظ کرده... 

می خواهد،  هیاهو  مکتبی  هر  خواهد،  می  هیاهو 

باید پایش سینه بزنند، هر مکتبی تا پایش سینه زن 

نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش توی رس و 

سینه زدن نباشد حفظ منی شود ... این گریه ها زنده 

نگه داشته مکتب سید الشهدا را، این ذکر مصیبت ها 

زنده نگه داشته مکتب سید الشهدا را. ما باید برای 

به  )پرچم(  علم  میرود  از دستامن  که  یک شهیدی 

پا کنیم، نوحه خوانی کنیم، گریه کنیم، فریاد کنیم« 

)صحیفه نور ج 8/ 71-69(

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.

• قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم:

�برد ا�بدا. �ی�ن لا �ت م�ن ل��ب الم�ؤ ه السلام حرار�ت �نی �ت ل الحس�ی�ن عل�ی �ت ا�ن ل�ت
پیامر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

 برای شهادت حسین علیه السام، حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است

که هرگز رسد و خاموش منی شود.  جامع احادیث الشیعه، ج 12، ص .556
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401. مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه 

402. مسجد ابوذر

 کاشی های دیوارهای داخلی مسجد ابوذر نام 

اصحاب حرضت سیدالشهدا علیه السام را در خود جای 

داده. 

 درب ورودی این مسجد مزین به پارچه ای 

است مشتمل بر سام به حرضت ابالفضل 

العباسعلیه السام

 در مسجد املهدی عاوه بر کتیبه های 

مشکی محرم، تصاویر نورانی و زیبای حرم 

امام حسین علیه السام معنویت مضاعفی به فضای 

مسجد بخشیده.

sangar.phaze4@chmail.irاین قسمت با کمک شام پربارتر میشه. عکس های مسجدتون رو به                                            بفرستید.در قاب صتویر

سیاهی های دوست داشتنی سنگرهای محله ما...



پیش نوشـت: حاج آقا موسـوی امام 
جماعتی هسـتند کـه عالوه بر داشـتن 
فکرهـا و ایـده هـای نـو بـرای اداره 
مسـجد، خودشـان هم پای کار اجرای 
ایـن ایده هـا هسـتند. بـا اینکـه چنـد 
مـاه بیشـتر از حضـور ایشـان در ایـن 
مسـجد نمی گذرد، تحوالت زیـادی در 
جنبه هـای گوناگـون بوجود آمـده که از 
عـزم جدی ایشـان بـرای تبدیـل این 
مـکان مقدس به سـنگری بـرای محله 
حکایـت دارد. هرچند به قول خودشـان 
ایـن امـر جز بـا همـکاری هیئـت امنا، 
نمازگـزاران و به ویـژه جوانـان تحقـق 

یافت. نخواهـد 
در ادامـه نظر شـما را به بخـش اول 
مصاحبـه بـا ایشـان جلـب می کنیـم. 
الزم به ذکر اسـت که بخـش دوم این 
مصاحبـه و مصاحبه شـماره گذشـته با 
حاج آقا شـهبازی ان شـاءاهلل در شماره 
های آینـده و به صـورت موضوع محور 

از نظـر خواهد گذشـت. 

: حـاج آقـا اولیـن سـوال مـا  سنگر محله
امـام)ره(  حضـرت  از  جملـه ای  مـورد  در 
اسـت که شعار نشـریه ما شـده. مساجد 

سـنگرند یعنـی چه؟
بـه نظـر می رسـد دو نـوع سـنگر در دو میدان 

و برای دو منظور داشـته باشـیم: اول سـنگری در 

میـدان جهـاد اصغر بـه منظـور مبارزه با دشـمن 

بیرونی که تعریف خاص خود را دارد. سـنگر دوم 

سـنگری اسـت در میـدان جهـاد اکب بـرای مبارزه 

بـا دشـمن درونـی کـه هـان نفـس اماره اسـت. 

مسجد سـنگری است در 

میـدان مبارزه با دشـمن 

درونـی. اگرچه در میدان 

مبـارزه  و  اصغـر  جهـاد 

بـا دشـمن بیرونـی هـم 

نقش آفریـن بوده اسـت. 

ایـن میـدان مسـجد  در 

باید ویژگی هایی داشـته باشـد که در قـرآن به آن 

ترصیـح شـده. مثا اینکه برنامه های مسـجد باید 

آنقـدر موثر باشـد کـه وقتی برنامـه دارد، همه به 

طـرف مسـجد حرکـت کننـد. منـاز جاعـت باید 

بـه قـدری جـاذب و منظـم باشـد کـه کسـی در 

منـزل منـاز یومیـه اش را فـرادی نخوانـد. مسـجد 

پایگاه مسـلمین اسـت و بایـد آراسـته و جاذب و 

زیبـا باشـد. در مسـجد همـه گفتـار و کـردار باید 

خدایـی باشـد نـه دنیایـی. عوامـل مسـجد بایـد 

اهـل تقـوی باشـند. مسـجد بایـد مرکز وحـدت و 

همبسـتگی باشـد نه اختاف و تفرقه. در مسـجد 

فقط باید عبـادت و ذکر 

خـدا باشـد نـه خریـد و 

فـروش و غیبـت و لغـو. 

هـای  آمـوزه  اسـاس  بـر 

قـرآن بایـد مسـجدی ها 

هنـگام رفـن به مسـجد 

مـال و فرزنـدان خـود را 

همـراه ببنـد تا با مال به حل مشـکات اقتصادی 

بپردازنـد و بـا حضور فرزندان در مسـجد مشـکل 

تربیتی نسـل آینده را مرتفع کنیم. قرآن در سـوره 

کهـف می فرمایـد: »املـاُل والبنـون زینـُة الحیـاِة 

الُدنیـا« و در سـوره اعـراف آیـه 31 آمـده: »خذوا 

زینتکم عنَد کلِّ مسـِجد«. چنین مسـجدی سـنگر 

جهـاد اکـب خواهـد بود.

: حـاج آقا شـما این مسـجد  سنگر محله
را چقـدر سـنگر می دانید؟

بـا توجـه بـه اینکه بنـده تـازه به این مسـجد 

آمـدم ویژگـی هایـی را بیان می کنـم و قضاوتش 

را بـه عهـده شـا می گـذارم. مسـجدی سـنگر 

امـام جاعـت،  اسـت کـه متولیـان آن )یعنـی 

هیئـت امنـا، خـادم و...( صالـح و پـاک باشـند. 

برنامـه هایـش  سـازنده و تربیـت کننـده باشـد. 

بودجه اش مرشوع و حال باشـد و مسـجدیانش 

اهـل تقـوی و مـورد تکریـم باشـند. در غیـر این 

صـورت مسـجدی که امـام جاعتش بی سـواد و 

بـی تفـاوت و هیئـت امنـا و خادمـش وارفتـه و 

بی حـال باشـند طبعـا اینگونـه مسـاجد از هدف 

اصلـی خـود کـه آبـادی معنـوی و پیـروزی بـر 

دشـمن اسـت دور افتاده اند و منی توانند سـنگر 

مطلـوب باشـند. مسـجدی سـنگر اسـت کـه در 

آن بـا صـدای بلند صحبت نشـود و سـخن باطل 

در آن مطـرح نشـود. در مـورد خریـد و فـروش 

در آن اقـدام نشـود از لغـو در آن دوری گـردد و 

همسـایه منـازش را در مسـجد بخوانـد. اگـر این 

موارد را داشـته باشد سـنگر بودنش تحقق یافته 

وگرنـه خیر.

: حـاج آقـا از نظـر شـما این  سنگر محله
مسـجد چه نقـاط قـوت و ضعفـی دارد؟

الحمدلله رب العاملین این مسـجد با توجه به 

اعضـای محـرتم هیئت امنا و جمعیـت منازگزاری 

کـه دارد نقطـه قـوت زیاد دارد و مسـجد قوی و 

خوبـی اسـت. امـا نقطه ضعـف هـم دارد. یکی 

بـودن فضـای فیزیکـی  نامنظـم  ایـن مـوارد  از 

مسـجد اسـت. نکتـه دیگر نبـود برنامـه منظم و 

مرتب و مشـخص نبودن مسـئول هر کاری است 

کـه باعث شـده جوانان در مسـجد زیاد نباشـند 

کـه ان شـاءالله بـه امید خـدا سـعی می کنیم این 

مسـائل را رفـع کنیم. 

مسجد،سنگرمبارزهبادشمندرونیاست
گفتگویسنگرمحلهباحجتاالسالموالمسلمینموسوی
امامجماعتمسجدجامعپیامبراعظمrفاز4مهرشهر
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به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهردی تربیت اسامی

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. 

مهسنگرمصاحبه

نظرسنجی

مناسبت ها
• پنج شنبه 23 آبان/10 محرم

o عاشورای حسینی و شهادت »امام حسین«)ع( و 

یاران وفادارش در کربا )61ق (

• شنبه 25 آبان/12 محرم

o درگذشت »ستارخان« مبارز آزادی خواِه نهضت 

مرشوطه، معروف به »رسدارملی« )1293ش(

• یکشنبه 26 آبان/13 محرم

زین الّدین«  »مهد ی  پاسدار  رسلشگر  شهادت   o

فرمانده لشكر 17 علی بن ابی طالب)ع( )1363ش(

این کشته فتاده به هامون حسین توست...
همین كه زنان حرم نگاهشان به اسب ىب صاحب 

افتاد و دیدند كه با رشمندگى و رسافكندگى، و با 

زین كج و واژگون بسوى خیمه ها می آمد، با موى 

پریشان و روى گشوده مویه كنان و بر رس و سینه 

زنان از خیام حرم بیرون دویدند و به سوى قتلگاه 

روى آوردند. خرجن من الخدور، ناشات الشعور، 

عىل الخدود الطات، و للوجوه سافرات، و بالعویل 

داعیات، و بعد العز مذلات، و اىل مرصع الحسین، 

مبادرات.

وا  مى گفت:  و  مى زد  ناله  كنان  شیوه  كلثوم  ام 

محمدآه، وا ابتآه، وا سیداه، وا جعفرآه، وا حمزتآه، 

این حسین  بكرباء...  بالعمر رصیح  هذا حسین 

است كه در آفتاب سوزان روى زمین افتاده است.

ایـن سـتون بـه رایانامه هـا و پیامک های شـام تعلق 

دارد؛ یعنـی به خود شـام تعلـق دارد!

انتقادهـا، پیشـنهادها، ایده هـا، جمـات و خاصـه 

بـرای  را  دارد  بـوی مسـجد  و  رنـگ  کـه  هرچیـزی 

مـا ارسـال کنیـد تـا همین جـا و در همیـن سـتون 

کنیـم. منتـرشش 

این هفته هیچ پیامکی برای ما نفرستادید!

هرهفته در این بخش منتظر یک نظرسنجی باشید.

سوال این هفته:

به نظر شام کدام بخش هیئت تاثیرگذارتر است؟

1. سخرنانی       2. روضه

3. سینه زنی       4. دسته  عزاداری

پاسـخ یکی از منازگزاران به نظرسـنجی هفته گذشته 

)مسـجد شـام چقدر بوی غدیر گرفـت(:  زیاد 
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تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

                           در دلت نیت کن!احکام
منـازی  چـه  دارد  آقـا  کـه  می شـوند  خـبدار  همـه 

می خوانـد: »سـه رکعـت مناز مغـرب می خوانـم قربتا 

الـی ا...«. بـرای نیـت کردن نیازی نیسـت زبامنان کاری 

کنـد. کار دل اسـت! 
)ر.ک توضیح املسائل امام، مسئله 943(

مسجدی سنگر است که متولیان آن 
)یعنی امام جماعت، هیئت امنا، خادم 
و...( صالح و پاک باشند. برنامه هایش  

سازنده و تربیت کننده باشد. بودجه اش 
مشروع و حالل باشد و مسجدیانش اهل 

تقوی و مورد تکریم باشند

چه خرب از مساجد محل؟
• خربهـای ایـن شـاره بـه معرفـی برنامـه هـای مسـاجد 

محلـه در دهـه اول محـرم اختصـاص داره. یادتـون باشـه که 

ایـن سـتون هـم با همکاری و مشـارکت شـا کامل می شـه.

مسجد ابوذر:
از شب اول محرم به مدت دوازده شب

سخرنان: حجت االسام و املسلمني فلسفی نژاد

مداح: حاج رضا فریدی

مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه:
دهه اول، بعد از مناز عشاء

سخرنان: حجت االسام واملسلمین میرحبیبی

مداحان: برادران مهدی پایدار حسینی

             و حسین مستخدمین حسینی

خروج دسته عزاداری: از پنجم محرم

مسجد جامع پیامراعظم صلی الله علیه وآله:
دهه اول محرم، بعداز مناز عشاء

سخرنان: حجت االسام واملسلمین صفدری

مداح: برادر نوید بشیری

بعد از مداحی: هیئت زنجیرزنان )نوجوانان(

هرروز بعد از مناز جامعت صبح: قرائت زیارت عاشورا

شب تاسوعا: حرکت دسته عزاداری به سمت مسجد 

قمربنی هاشم علیه السام

مسجد حرضت قمربنی هاشم علیه السام:
دهه اول محرم، ساعت 19

قرائت زيارت عاشورا: محمد سامخانيان

سخرنان: حجت السام سيد كميل توليت

مداح: كربايی رضا لطفی

 برای استشامم بوی محرم کافی است تا از پیاده رو کنار 

مسجد جامع عبور کنی. ایستگاه صلواتی داخل حیات مسجد 

و کتیبه های عاشورایی رنگ و بوی محرم را به خارج از مسجد 

کشانده.

 وقتی وارد مسجد جامع می شوی ناخودآگاه به یاد این نوای 

عاشورایی می افتی: منر و سجاده و محراب می گوید حسین!

 چه کسی است که ورودی مسجد قمربنی هاشم را ببیند و به یاد 

ورودی حرم حرضت ابالفضل العباس علیه السام نیفتد؟

همچنین با ورود به حیات این مسجد، کتیبه های زیبایی روی دیوارها 

به چشم می خورد که به شکل هرنمندانه ای با برن برای ساختامن 

مسجد طراحی شده و شامل مضامین بلند کربایی و عاشورایی است.

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
سیاهی های دوست داشتنی سنگرهای محله ما...

403. مسجد جامع پیامر اعظم صلی الله علیه و آله

404. مسجد حرضت قمربنی هاشم علیه السام

سامانه پیامکی: 1000150160170

یاران سنݠگر محله


