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سرمقاله

چـه حـرف مسـخره ای اسـت این کـه می گوینـد تولد 

گرفـن کار غربی هاسـت! شـاید خامـوش کردن شـمع و 

آداب و رسـوم عجیـب و غریـب دیگـر مـال غربی هـا 

باشـد، امـا اصـل تولد گرفـن مال خـوِد خودمان اسـت. 

فقـط کافی اسـت معنـی درسـت آن را فهمیده باشـیم.

روز تولـد روزی اسـت کـه خـدا بـه مـا نـگاه کـرده 

اسـت؛ یعنـی اولین نگاه زیبای خـدا به ما. برای همین، 

ایـن خـدای زیبا- با این نـگاه زیبایش- دوست داشـتنی 

و پرسـتیدنی می شـود و آیه »یا أَیَُّها النَّاُس اْعبُُدوا َربَُّکُم 

ذی َخلََقُکـْم«1  به شـیرینی به جان آدمی می نشـیند.  الَـّ

به بـه، چقـد زیباسـت ایـن روز! چقـدر جشـن گرفتنی 

اسـت روز تولد ! 

ایـن  اگـر  اسـت.  نفـر  یـک  تولـد  بـرای  ایـن  تـازه 

یک نفرهـا بـا هـم جمع شـوند و یک جامعه را تشـکیل 

دهنـد و همـه با هم در یک روز متولد شـوند، آن وقت 

چـه می شـود؟ غوغـا می شـود! عالـی 

می شـود! زیبـای زیبـای زیبا می شـود!

روح،  تولد  که  این  همه  از  مهم تر 

هزاران برابر ارزشمندتر از تولد جسم 

و  آمد  اسالم  که  وقتی  مثل  است. 

روح هزاران نفری را که جسم شان در 

تاریخ های مختلف به دنیا آمده بود، به 

ا أَْحیَا النَّاَس  حکم آیه »َمْن أَْحیاها فََکأَنَّ

َجمیعاً«2 در یک زمان متولد کرد. و این یعنی مبعث 

ایشان جشن گرفتنی  از روز میالد  بیشرت  اعظم  پیامرب 

است چرا که میالد در روز مبعث به مثر رسید و در 

مبعث، جهانی به دنیای پاک اسالم مرشف شد.

امـا در مبعـث، دیـن و دنیـا بـا هـم جمع 

نشـد و اگرچـه افـرادی بـه سـعادت 

بایـد-  و  کـه شـاید  رسـیدند، ولـی جامعـه- آن طـور 

ظلم سـتیز و خداخـواه نشـد و اهـداف پیامـر بـه مثـر 

ننشسـت تـا این که صدها سـال بعد، فرزنـد او قیام کرد 

و بـا تکیـه بـه آموزه هـای سـبز رسـول الله و قیـام رسخ 

اباعبدالله،  مردمی را بیدار و طاغوتی را خاک نشـین کرد.

حاال دیگر با خیال راحت می توان گفت که جامعه ای و 

جهانی متولد شد و نگاه مهربانانه خداوند شامل  حالشان 

شد. پس این روز واقعا جشن گرفتنی است!

حتی اگر از برکت این انقالب و تولد دوباره اسالم 

و  هسته ای  انرژی  و  مقدس  دفاع  افتخارات  ما  ناب، 

بنیادین  نانو و سلول های  موشک های دوربرد و علم 

و  پیرشفته  ناوشکن های  و  اقیانوس پیام  و کشتی های 

ربات های آدم منا و هزاران دستاورد دیگر را نداشتیم، باز 

هم امروز دوست داشتنی و جشن گرفتنی بود چه رسد 

به حاال که از نک سفره اسالم و انقالب از ابرقدرت های 

جهان شده ایم و دنیای کفر را به زانو 

درآورده ایم.

حتی اگر کوردالنـی نخواهند مثرات 

ایـن تولـد زیبـا را ببیننـد ، چیـزی از 

ارزش هـای ایـن مولـود کـم نی شـود. 

بـرای همیـن مـا بـا اقتدار می ایسـتیم 

و تـا تولـد حکومـت مهـدوی- کـه در 

زیبایـی و لذت جای خـود را دارد- 22 

بهمن هر سـال را جشـن می گیریم و با افتخار به خود 

و انقالب مـان می گوییـم: »تولـدت مبـارک!«

______________________
1. ای مردم! پروردگارتان را که شام را آفریده است، بپرستید. )بقره، 21(

2. هر کس فردی را زنده بدارد، مانند   
آن است که همه مردم را زنده داشته 

است. )مائده، 32(

خیـال  بـا  دیگـر  حـاال 
راحـت می تــوان گفت که 
جامعـه ای و جهانـی متولد 
شــد و نــگاه مهربانانـه 
حالشـان  شـامل   خداونـد 
شـد. پـس ایـن روز واقعا 
جشــن گرفتنــی اســت! 

ــا  ــود ب ــد.معلوم نب ــازه ش ــر وارد مغ ــا درازت ــت از پ دس

ــره اش رسخ شــده  ــت چه ــا از خجال ــرده ی ــوا ک کســی دع

ــزار  ــا ه ــد. ب ــور بزن ــش را چط ــت حرف ــی دانس ــت. ن اس

بدبختــی گفــت: » آقــا اینــی کــه خریــدم کوچــک بــود؛ بــه 

ــد.  ــادرم تنبیهــم میکن ــم؟ م درد نخــورد. حــاال چــه کار کن

ــدون  ــت، ب ــتی داش ــکل درش ــه هی ــازه دار ک ــوان مغ « ج

لبخنــد و بــا صــدای دو رگــه گفــت: »اینجــا رو بخــون« و 

ــرد. ــاالرسش ک ــوی ب ــه تابل اشــاره ب

پرسک بدون نگاه گفت:» میدانم پس نیگیرید ولی...«

ــوان،  ــم بخ ــت: »گفت ــدی گف ــی ج ــاره خیل جــوان دوب

ــوان« ــت بخ درس

پرسک من من کنان رشوع به خواندن کرد: » به پیروی از 

اخالق خوب پدرم، جنس فروخته شده، پس گرفته می شود!«

همیـن طور کـه میخواند چهره اش باز میشـد. حاال جوان 

هـم میخندیـد. لبـاس را عـوض کـرد. هـر دو لبخنـد بـه لب 

داشـتند. برق رضایت در چشـامن هر دو موج میزد. از همه 

قشـنگ تـر دعای پـرسک برای جـوان بود:

» شادم کردی، خدا خودت و پدر و مادرت را شاد کند!«
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به کوشش کانون تربیت و مسجد مرکز مطالعات راهربدی 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. 

مهسنگر

• شنبه 12 بهمن
o بازگشت پیروزمندانه امام خمینی)ره( به 

میهن )1357ش(

• دوشنبه 21 بهمن/ 10 ربیع الثانی
o وفات كریمه اهل بیت حرضت فاطمه 

معصومه)س()201ق(

• سه شنبه 22 بهمن
o پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی ایران 

)1357ش(

توجه فرمایید! اینجا صدای انقالب است

آماده  ارتش  فرماندهان   1357 بهمن   22 صبح 

در  ارتش  عالی  شورای  جلسه  در  تا  می شوند 

ستاد کل بزرگ ارتشتاران حارض شوند. در ساعت 

و  رؤسا  فرماندهان، معاونین،  از  تعدادی   1/30

مسئوالن سازمان های ارتش در این جلسه حضور 

پیدا کردند. آنچه در این جلسه گفته شد، همه 

حکایت از ناتوانی ارتش در برابر موج خروشان 

انقالب داشت. در ساعت یک بعدازظهر اعالمیه 

ارتش مبنی بر بی طرفی از رادیو پخش شد. شورای 

عالی ارتش در این اعالمیه از رسبازان خواست تا 

به پادگان ها باز گردند. 

رادیـو تهـران که از سـاعت 11 ظهـر 22 بهمن در 

محارصه نیروهای مردمی قرار داشـت، در سـاعت 

2 بعدازظهـر کامـال در اختیـار آنـان قـرار گرفت. 

اولیـن کالمـی کـه از رادیـو پخش شـد و به گوش 

مـردم رسـید نوید فتح ایـن مرکـز را می داد:

»توجـه بفرمائیـد، توجـه بفرماییـد. اینجـا تهـران 

صدای راسـتین ملت ایران، صدای انقالب اسـت«

خالصـه  و  جمـالت  ایده هـا،  پیشـنهادها،  انتقادهـا، 

هرچیزی را که رنگ و بوی مسـجد دارد برای ما ارسـال 

کنیـد تـا همین جـا و در همین سـتون منتـرشش کنیم.

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

سامانه پیامکی: 1000150160170

سامانه پیامکی: 1000150160170

sangaremahalle@chmail.ir

تحریریه: همه همسنگرهای مسجدی 

                  لباسی برای بزرگرتین مالقات
فـرض کنیـد می خواهید یک شـخصیت بسـیار مهم یا 

باالتریـن مقـام یـک کشـور را مالقات کنیـد؟ چقدر به 

رس و وضعتـان می رسـید؟ قبـول داریـد کـه هـر چقدر 

هم آن فرد مهم باشـد از خدا باالتر نیسـت؟ پوشـیدن 

پاکیزه ترین لباس ها مخصوصا عبا و لباس سـفید و نیز 

اسـتعامل بوی خوش در ناز، مسـتحب اسـت.                           

)توضیح املسائل امام، مسئله 691(

اندازه این ستون به همت شام بستگی داره. عکس هایی که 

فکر می کنید برای همسنگران تون می تونه مفید باشه رو به 

رایانامه نرشیه ارسال کنید:

sangaremahalle@chmail.ir 
تصاویری که این هفته به دست مون رسیده:
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آیا می دانستید؟

مثل ستاره های درخشان آسامن برای زمینی ها،

مساجد زمین هم برای اهالی آسامن می درخشند.

                    آخرین ستاره نبوت صلی الله علیه و آله وسلم
  وسائل الشیعة، ج1: ص382

 برای تولید نسخه
ویژه محله خود

با ما متاس بگیرید

این شامره را به افتخار تولد انقالب 
رنگی تقدیم تان می کنیم. امیدواریم 
با حامیت های شام شامره های بعدی 
بهرت و زیباتر باشد. 

نظرسنجی

مناسبت ها

داستانک

بـا توجـه بـه رشایـط سیاسـی ایـران و جهـان، بـه 

نظر شـام بهرتین شـعار برای راهپیامیی 22 بهمن 

امسـال چیست؟

پاسـخ  نظرسنجی هفته گذشته )سنگر محله باید به 

چه محورهایی بیشرت بپردازد؟(:   

0938 ... 2521
سالم. احادیث وداستان هاىبیشرتى درباره ناز و 

مسجد و جامعت بنویسید و زیبا هم باشد.

0912 ... 8651
سالم. باید برای اقشار مختلف مطلب داشته باشد، 

برای هر قرشی  باید  بانوان.  و  خصوصا جوانان 

تبیین بشه چ جوری میتونن مفید باشن و برای 

بهرت شدن محله فعالیت كنن. اهتامم ب حضور 

در مساجد از دیگر مهامت شامست. و ...

0921 ... 6824
سالم علیكم 

امیـدوارم كـه این مجله 6 ماه دیگر قطع نشـود. لطفا 

كاری را كـه رشوع مـی كنیـد انقدر محكـم ببندید كه 

ول نشـود. ولیكن سـایتتان كه باال منی امد 2. 11 . 92

بدون پشتوانه مالی هم كار نكنید. اجركم عندالله

0912 ... 7011
ممنون از ایده ی زییای نرشیه سنگر محله

اسامعیلی

sangaremahalle.ir نظرات ثبت شده در
حمیدرضا

نرشیه جالب و پرمحتوایی هست اجرتون با خدا
مصاحبه حاج آقا زیبا بود 

شعری که برا امام رضا بود هم خیلی خوب بود 
داستان هاتون هم قشنگه 

منتظره شامره بعد هستیم...
ثامن

یادداشت درس آموز و زیبا بود

نظرات ارسالی به رایانامه نرشیه:
Alireza

ان شـاء اللـه همیشـه ایـن فعالیـت هـا ادامه داشـته 
باشـد بـا آرزوی سـالمتی بـرای همه ی عوامـل در این 

کار دسـتان حیـدر همراهتان .

احکام

در قاب صتویر

 تعدادی از بچه های باصفای مکرب و قاری 

مسجد جامع فاز4 مهرشهر کرج که قول دادن 

ان شاءالله هم یار سنگرمحله بشن.

آقای علی گنجینه چیده که توسط بسیجی خدوم پایگاه بسیج شهید دیامله مسجد املهدی )عج( / میز توزیع نرشیه در  بفرمایید سنگر محله!
شده است.

این هم میز 

 توزیع و محل

نصب نرشیه در 

مسجدجامع فاز4 

مهرشهر کرج

خدا خودت و پدر و مادرت را...



قرآن که روضه حرضت اباعبدالله نیسـت که دل سـنگ 

را آب کنـد و اشـک دشـمن ترین دشـمنان را جـاری منایـد. 

اگـر معاویـه برای علی اشـک می ریخـت و عبدالله بن عمر 

آرزوی بوئیـدن حسـین علیه السـالم را داشـت، قـرآن اصـال 

ایـن طـور نیسـت و شـاید بـرای همیـن اسـت کـه حتـی 

دوسـت دارترین دوسـت دارانش حقـش را ادا نی کننـد.

این اشکال قرآن نیست، بلکه سیاست آن و خداوندگار آن 

است. برای حرضت حق کاری نداشت که کتابش را از جنس 

مصائب مسیح یا فیلم های سینامیی هالیوود و بالیوود 

بنویسد تا هر کس که آن را می خواند، جذب شود و با 

شادی اش بخندد و با غصه اش بگرید.

امـا انـگار قـرار نیسـت چنیـن شـود. انـگار قرار نیسـت 

هـر کـس که قرآن را به دسـت گرفت از شـادی و اندوهش 

رس در بیـاورد. انـگار روش قـرآن بـا اهل بیت فـرق دارد که 

یکی از جنس کتاب می شـود و آن دیگری از جنس انسـان؛ 

کتـاب و انسـانی که دو کفـه یک ترازو هسـتند. انگار امام 

بـرای هدایـت تو خودش را تا کوچکـی تو کوچک می کند، 

امـا قـرآن از تـو می خواهـد که بـرای دسـتیابی اش، خودت 

ُروَن 1. ـُه إاِلَّ الُْمطَهَّ را باال بکشـی: ال یََمسُّ

پس اگر می بینی که با اسم حسین قلبت می لرزد و اشکت 

جاری می شود، خیلی به خاطر صفای باطن تو نیست، زیرا این 

حسین است که خودش را پایین آورده تا سنِگ دِل من و تو را 

آب کند. یادت باشد حسین علیه السالم برای هدایت من و تو 

علی اصغر آورده است...

امـا قـرآن بـه تـو می گوید باال بیـا. می گویـد آن قدر مرا 

قرائت کن و در من تدبر منا تا در گوشـت و پوسـت تو جا 

بگیـرم. آن وقـت صبـح و شـامت را بـا من می گذرانـی2؛ و 

مـِن قـرآن چـه خوب رفیقی هسـتم برای تویـی که خودت 

را بـاال آورده ای! تـو کافـی اسـت آن قـدر پـاک و حق طلب 

شـده باشـی کـه وقتی پیامـر سـوره جدیدی خواند، اشـک 

از چشـامنت جاری شـود: َو إِذا َسـِمُعوا ما أُنْزَِل إَِل الرَُّسـوِل 

ْمعِ... 3 و البته چه خوش اسـت  تَـرى  أَْعیَُنُهـْم تَفیُض ِمـَن الدَّ

وقتـی کـه قـرآن و اهـل بیـت با هم جمـع می شـوند... چه 

خـوش اسـت قرآن خواندن حسـین بر رس نـی... چه خوش 

اسـت صـوت قـرآن، ز تو دلربا شـنیدن... چه خوش اسـت 

آن روز کـه دیگـر کنـرتِل اشـِک قرآنـی در اختیار مـن و تو 

بود... نخواهد 

ـــــــــــــــــــــــــ
1. سوره واقعه، 79: و جز پیراستگان از گناه هیچ كس به علم آن 

دسرتىس نخواهد داشت.
2.  سوره مزمل، 20: هامنا پروردگارت مى داند كه تو نزدیك به دو سوم 
شب و گاه نیمى از آن و گاه یك سوم آن را به ناز بر مى خیزى... اکنون هر 

چه از قرآن براى شام آسان است بخوانید...
3.  سوره مائده، 83: و چون آیات این قرآن را كه بر پیامر نازل شده 
است مى شنوند، به دلیل این كه حق را شناخته اند، چشامنشان را مى بینى 
كه اشكبار است و مى گویند: پروردگارا، ایامن آوردیم، پس ما را با سایر 
پیامر گواهى  بر حقانیت رسالت  مؤمنان در زمره كساىن ثبت كن كه 

داده اند.

چه؟  را  فیلم هایش  حال؟  به  تا  دیده اید  را  دوبی 

تعریفش را چطور؟ آن را هم نشنیده اید؟ آنجا همه 

چیز خوب و قشنگ است. ساختامن های شیک دارد، 

همه  نیست.  هم  ترافیک  فوق العاده.  ماشین های 

بخواهد  دلتان  تا  می توانید  آنجا  دارند.  آزادی  آنجا 

تفریح کنید و خوش بگذرانید. اصال همه این ها به 

کنار. وضعیت اقتصادی دوبی صد برابر بهرت از کشور 

ماست. آخر می دانید، تا وقتی پول نباشد قدم از قدم 

منی شود برداشت! 

مردم آن دیار انقالب نکردند. فکر هم نی کنم تا 

سال های سال به فکر انقالب کردن بیفتند. آخر آن ها 

که همه چیز دارند. چرا باید انقالب کنند؟ راستی ما 

چرا انقالب کردیم؟ درد ما چه بود؟ احتامال اگر ما هم 

انقالب منی کردیم مثل آن ها همه چیز داشتیم خیلی 

جلوتر از آن ها هم بودیم! 

احتامال  می زنند  را  حرف ها  این  که  کسانی 

صحبت های امام را نشنیده اند یا وصیت نامه شهدا را 

نخوانده اند. آخر مگر ما برای شکم انقالب کردیم؟1  

آوردن خلق شده  پول در  و  تفریح  برای  اصال مگر 

حفظ  برای  حاال  که  بودیم 

انتخاب  را  آسودگی  دنیایامن 

کنیم؟ 

انقالب کردیم تا سیاست مان 

دینـی شـود؛ نه اینکـه دینـامن 

انقـالب  شـود...  سیاسـی 

کردیـم تـا اقتصادمان انسـانی 

شـود؛ نه اینکـه انسـانیت مان 

انقـالب  شـود...  اقتصـادی 

خیابان هایـامن  تـا  کردیـم 

رشیـف شـوند؛ نه اینکـه رشافت مـان خیابانـی شـود... 

انقـالب کردیم تـا رنگ آزادی را ببینیم؛ نه اسـارت رنگ 

شـده را... انقـالب کردیـم تـا...

آری اگر جلوی زورگو بایستید اذیت خواهید شد. 

زورگو دوست دارد همه در مقابلش رس تعظیم فرود 

آورند. کسی که مقصدش کربالست با دوبی چه کار؟ 

به  نکردند  اذیت  را  السالم-  علیه  اباعبدالله-  مگر 

خاطر اینکه زیر بار ذلت و زور نرفت؟ اگر روزی مان 

دست آمریکا بود باید او را می پرستیدیم اما خدا را 

شکر که روزی مان دست رزاق کریم است. پس چرا 

باید ترسید؟

»اگر آقایان توقع دارند که خوب شام چرا با امریکا در 

افتادید که این جنگ ها واقع بشود و این بساط بشود، ما 

می دانیم که در افتادن با امریکا و همه قدرت ها این توابع 

را دارد، لکن این اشکالی است که ما باید، این آقایان باید 

به خود پیغمرب بکنند که چرا با ابوسفیان ها درافتادی تا 

عمویت را بکشند؟ خوب اگر بنا باشد که همه انبیا در 

تاریخ اشتباه کرده اند به منطق این آقایان، همه باید با 

قلدرها بسازند، ما هم اشتباهی که انبیا کرده اند اعرتاف 

به آن می کنیم که ما هم مثل انبیا 

اشتباه کردیم! ... ان شاءاللّه ، همۀ 

و شام  متام می شود.  نقیصه ها 

امیدوار باشید به فضل خدا. همۀ 

این مسائل متام می شود. و شام 

و  تبارک  خدای  پیش  رسفرازید 
تعالی و پیش عامل.«2
____________________

1. به نقل از حاج آقا مجتهدی تهرانی
2. بیانات امام در جمع مسئولین وزارت 

دفاع، شهریور 1361

حجت االسالم و املسلمین رئوفی

امام جامعت مسجد علی بن موسی الرضا علیه السالم 

محله شهدا:
مــا غیــر از انبیــا هــادی نداریــم. نــه 
دانشــمند، نــه دانشــگاه. عقــل هــم نی توانــد همــه چیــز 
را بفهمــد. امــام جامعــت هــم چــون لبــاس پیامــر دارد و 
راه پیامــر را می خواهــد بــرود و حــالل و حرام هــا را بیــان 
کنــد؛ می توانــد هــادی باشــد. بنابرایــن هدایت گــری بایــد 

از مســجد رشوع شــود.

حجت االسالم و املسلمین سید علی اکرب حسینی 

امام جامعت مسجد فائق محله شهدا، 

آقای اخالق در خانوده:

ســنگر پناهگاهــی اســت کــه جــان پناهنــدگان را از 
ــنگر  ــن س ــت ای ــد. از پش ــظ می کن ــمن حف ــای دش تیره
می تواننــد دشــمن را رصــد کننــد، فعالیت هــای آن را ببینــد 
و فعالیــت مناســب را انتخــاب کننــد. مســجد پناهــگاه از 
شــیاطین جــن و انــس اســت. نــازی کــه در مســجد اســت، 
شــیاطین را دور می کنــد. در حدیــث داریــم کــه شــیطان 
پیوســته از مومنیــن بیمنــاک اســت و تا موقعــی که مومن 
بــه منازهــای پنج گانــه خــود اهتــامم مــی ورزد، وسوســه و 

ــد. ــوب منی کن آش

حجت االسالم و املسلمین لواسانی

هم رزم شهید نواب صفوی،

امام جامعت مسجد امام حسین علیه السالم:

اسـت؛  سـنگربان  جامعـت  امـام 
سـنگربان سـنگر را تـرک منی کنـد. مـن هـر سـه نوبـت بـه 
نـاز می آیـم.   آسـیب بـه نـاز برسـد. در ضمـن مـا در 
مناسـبت ها- در والدت هـا و وفات هـا- برنامـه داریـم. خود 

مـن روی هـامن صندلـی می نشـینم و منـر مـی روم.

حجت االسالم و املسلمین طباطبایی

 امام جامعت مسجد ابوذر گلشهر:
جوانـان وقتـی به مسـجد بیاینـد و با 
برنامـه هـا و فعالیت هـای مسـجد آمیختـه شـوند خـود به 
خـود واکسـینه می شـوند در مقابـل ایـن تهاجـامت. خـادم 
مسـجد هـم نقـش عمـده ای دارد. یعنـی کسـی کـه اداره 
کننـده وضعیـت داخلـی مسـجد از نظـر نظـم و انضباط و 
نظافت اسـت. در کنار این ها شـخصیتی که نقش مهم تری 
از دیگـر عوامـل دارد امـام جامعـت اسـت. اولیـن ابـزاری 
هـم کـه یـک امـام جامعت بـرای تحقق بخشـیدن بـه این 
فرمایش حرضت امام باید داشـته باشـد بصیرت است. یک 
امـام جامعت بی بصیرت ممکن اسـت جوانان را از مسـجد 

فـراری دهـد و امکانـات و ابـزار را مزمحـل کند.

حجت االسالم و املسلمین ناسخیان

امام جامعت مسجد املهدی عجل الله تعالی فرجه:

ــه  ــد ک ــان باش ــردم یادش ــوم م عم
اوال بــرای ثــواب و خودســازی بــه مســجد می آینــد و در 
مرحلــه بعــد می خواهنــد نســبت بــه مســجد و احــکام و 
آداب حضــور در مســجد آگاهــی پیــدا کننــد. مثــال بدانند 
ــه دور اســت  ــروش در مســجد، از ادب ب ــد و ف ــه خری ک
و در احــکام اســالمی هــم مکــروه دانســته شــده اســت.

حجت االسالم و املسلمین میرحبیبی

امـام جامعـت مسـجد املهـدی عجـل اللـه تعالـی فرجـه 

فاز4مهرشـهر:
امـروز کـه دشـمن متوجـه شـده بـا 
سـالح مـادی منی توانـد این ملـت را که 
عشـق حسـینی و قرآنـی و والیـی دارنـد از پـای در بیاورد، 
فقـط بـه فرمـوده رهـرب فرزانه مـان از طریـق شـبیخون و 
تهاجـم فرهنگـی می خواهـد این نـور و معرفت بالقـوه را 
کـه در دل جوانـان هسـت ازشـان بگیـرد. بر اسـاس همین 
دیـدگاه مسـئولیت مسـجد و بـه خصـوص امـام جامعت و 

هیئـت امنـا خیلی مهم اسـت.

حجت االسالم و املسلمین موسوی

امام جامعت مسجد جامع پیامرب اعظم صلی الله 

علیه و آله وسلم فاز4مهرشهر:

مسـجدی سـنگر اسـت کـه متولیان 
آن )یعنـی امـام جامعـت، هیئت امنـا، خـادم و...( صالح و 
پـاک باشـند. برنامه هایش  سـازنده و تربیت کننده باشـد. 
بودجـه اش مـرشوع و حـالل باشـد و مسـجدیانش اهـل 
تقـوی و مـورد تکریم باشـند. در غیر این صورت مسـجدی 
کـه امـام جامعتـش بی سـواد و بـی تفـاوت و هیئـت امنا و 
خادمـش وارفتـه و بی حال باشـند طبعا اینگونه مسـاجد از 
هـدف اصلـی خـود کـه آبادی معنـوی و پیروزی بر دشـمن 
اسـت دور افتـاده انـد و نی تواننـد سـنگر مطلوب باشـند. 
مسـجدی سـنگر اسـت کـه در آن بـا صـدای بلنـد صحبـت 
نشـود و سـخن باطـل در آن مطـرح نشـود. در مـورد خرید 
و فـروش در آن اقـدام نشـود از لغـو در آن دوری گـردد و 
همسـایه نـازش را در مسـجد بخوانـد. اگـر ایـن مـوارد را 

داشـته باشـد سـنگر بودنـش تحقـق یافته وگرنـه خیر.

حجت االسالم و املسلمین شهبازی

امام جامعت مسجد قمربنی هاشم علیه السالم

فاز4 مهرشهر:

اگـر مـا آیـات جهـاد قـرآن را ببینیم، 
متوجـه می شـویم کـه آن چیـزی کـه باعـث پیـروزی اسـالم 
بر دشـمنان می شـود، فقط تجهیزات نظامی نیسـت، گرچه 
آنهـا هـم هسـت و جایـگاه خاصـی هـم در جنـگ دارد اما 
نقـش اساسـی مربـوط به »و مـا رمیت اذ رمیـت ولکن الله 
رمی« اسـت که این در مسـجد آموخته می شـود. تیراندازی 
و اسـب سـواری و شـنا را ممکن اسـت در جاهای دیگر یاد 
بگیرنـد ولـی آنچـه کـه مایه اصلـی پیـروزی اسـالم بر کفر 
اسـت، آمـوزه هـای دینـی ماسـت کـه انسـان بـه ایـن باور 
برسـد کـه »و مـا رمیـت اذ رمیـت ولکـن الله رمـی«، به این 
بـاور برسـد کـه »ان تنرصوا الله ینرصکم و یثبـت اقدامکم«. 

ایـن باورهـا در مسـجد محقق می شـود.

حجت االسالم و املسلمین محسن قرائتی

امام جامعت مسجد دانشگاه تهران: 

عالمـت مسـجد زنـده این اسـت. 
باید جوان هایش زیاد باشـد. مسـجد 
زنده آن اسـت که افراد فاسـد وقتی از کنار آن رد می شوند، 
بگوینـد: این جـا مسـجد اسـت! هـزار تـا جـوان انقالبـی 
این جاسـت! معلـوم می شـود ایـن مسـجد زنده اسـت. اگر 
کار خالفـی کردیـم، کله مـان را می کننـد. مگـر می شـود این 
جنـس را در این جـا فروخـت، این جـا بغـل مسـجد اسـت! 
باید مسـجد جوری باشـد که جلوی هرزه گی ها و فسـادها 

گرفتـه شـود. مسـجد بایـد خواب را از چشـم دشـمن برد.

سنگر محله در نگاه سنگربانان
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   ما هم مثل انبیاء اشتباه کردیم!
در چرایی انقالب اسالمی

یادداشت

مصاحبه

اشاره: گفتارهای زیر بخش هایی منتخبی از مصاحبه های نشریه سنگر محله با ائمه جماعات مساجدی در 
شهر تهران و کرج است. این مصاحبه ها در طول فعالیت های چند ماهه این نشریه صورت گرفته است.

قرآن
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چرا وقتی قرآن می خوانید، گریه منی کنید؟
»بايد در مساجد سه  وعده  مناز جامعت  برگزار شود و امئه  جامعات  رس وقت  و بدون  

تعطيل ، منازهای  جامعت  را اقامه  كنند و پس  از آن  ضمن  سخن  گفن  با مردم  به  سؤاالت  

آنها پاسخ  دهند. مسجد سنݠگر است  و امام  جامعت  به  عنوان  صاحب  اين  سنݠگر 

بايد با حضور هميشگی  خود در مسجد برای  جذب  مردم  به  سوی  آن  تالش  كند.
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