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عقیده داریم
کسی که پاک و پاکیزه به مسجد برود ،خدا او را از
گناهانش پاک میکند و در کتاب زائرانش نوشته میشود.
امام صادق ،jبحار االنوار ،ج :80ص384
یادداشت

قرآن
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تدبرچهچیزنیست؟!

کابوس شب چهلم
حکایت تب اربعین

سرمقاله

هزینه چاپ 200 :تومان (اختیاری)

پیادهنظام؛حمله!

نیسـت .اصلا منحصر بـه فـرد اسـت .تاریخ و
در فیلمهـا ،سـوارهنظام همیشـه قویتـر از جغرافیـا بـه یـاد ندارند چنیـن تجربـهای را که
پیادهنظـام اسـت .شـاید در جنگهـای واقعی دههـا میلیـون انسـان از همه جـای دنیا بیایند
هـم همینطـور باشـد .اصلا سـوارهها و بـرای جهـاد اصغر .تجربه جهاد اکبر زیاد بوده
تیراندازهـا یک رس و گـردن باالترند از پیادهها؛
ما باید در سنگرها چنان
در فیلمهـا! اما این برای وقتی اسـت که جنگ
نیروهایی را پرورش دهیم که
ظاهری باشـد وجز چکاچک شمشیرها و تیزی
همه ساله اربعین ،میلیونها
تیرها ،قرار نباشـد چیز دیگری رسنوشـت جنگ
بچهمسجدی را به پابوسی
حضرت ارباب بفرستیم تا با
را تعییـن کنـد .یعنـی بـه قـول پیامبر اعظـم
1
خود بجنگند و آماده پارکابی
جنـگ از نـوع جهـاد اصغر باشـد.
امام عصر شوند.
امـا در جهـاد اکرب انگار قضیه فـرق میکند.
پیادهنظـام یـک ارزش دیگـری دارد .اصلا ولـی جهـاد اصغـر نـه؛ آن هـم تحـت والیـت
سـوارهها خجالـت میکشـند از پیادهها .شـاید مسـتقیم امام شـهید.
حـاال ایـن را مقایسـه کـن بـا پیادهرویهای
بـه خاطـر ایـن کـه دشـمن دیگـر روبـروی آدم
نیسـت ،در درون اسـت .یعنـی تو بـرای جنگ خانوادگـی کـه محوراصلـیاش خوشگذرانـی
بـا خـودت ،و بـرای ایـن که بـا هـر گام ،لگدی و دور هـم بـودن اسـت و محـور فرعـیاش
بزنـی بـه نفـس طغیانگـ ِر امـاره ،بایـد جـزو سلامتی .نشـانهاش هـم ایـن کـه اگر سلامتی
پیادهنظـام باشـی .پیادهنظامی که مـیرود به مهمتـر بـود ،دیگـر الزم نبـود «پرایـد» را بـه
سـوی فرمانـده جهاد اکرب و جهـاد اصغر یعنی جایـزه بگذارنـد .البته همیـن کـه خانوادهها را
دور هـم جمـع میکنند ،خـوب اسـت؛ اما این
اباعبداللهالحسـین!
پیـادهروی اربعیـن یعنـی حضـور همگانی کجـا و آن کجـا؟ اصال بیخیال ...نباید مقایسـه
در خودسـازی بـزرگ بـه رهبری مسـتقیم کـرد ایـن دو را بـا هـم.
حضرت سیدالشـهدا .و ایـن چیـز کوچکـی

نکته

الاقل زینت ظاهر!

امـام حسـن مجتبـی(ع) بـا لبـاس هـای پاکیـزه و زیبایـی
رهسـپار مسـجد بود ،از ایشـان علت آن سـوال شـد ،ایشـان در
پاسـخ فرمودنـد :خداوند زیباسـت و جمال و زیبایی را دوسـت
دارد ،پـس مـن به جهـت رضای او متزین شـدم ،چراکـه خداوند
سـبحان می فرماید ... :خذوا زینتکم عند کل مسـجد (...اعراف،
آیـه  ،31تفسـیر منهـج الصادقین)
حال در نظر بگیرید که بسـیاری از ما با ظاهر و لباسـی دور
از شـان یک مومن پای در مسـجد و عبادت او میگذاریم .البته
مبانـد کـه لبـاس تقوی را نیـز گاهی از تن بـه درآوردهایـم و قدم
در مسـجد گذاشتهایم!

persiangraphic.com

 .1کامـل الزیـارات ،ص  .135نگاشـته شـده بـر رضیـح
جدیـد
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پیرمردی عصا می زند و می ترسد که نرسد...
مادری بچه ی سـه سـاله اش را سـوار جعبه نوشـابه
ای کرده و با تسـمه ای می کشـدش ،چهارصد کیلومرت
را ،و بچـه در تـکان هـای جعبه غرق لذت اسـت...
پسر پـدرش را روی ویلچـر هـل میدهد و دسـت
خواهـر کوچکـش را گرفتـه و هیـچ خاطـرش رنجیده
نیست...
از بلندگـوی موکبـی صـدای نوحـه میآیـد ،زنانـی
کـه برای استراحت روی صندلیهای آنجا نشسـتهاند
بلنـد بلنـد گریـه میکننـد! جلوتـر مـردان بـا صـدای
سـینهزنی موکبـی دیگـر مشـغول عزاداریند.
آن مـرد عـرب رس جـاده ایسـتاده ،بـه زور
میخواهـد تـو را بـه خانـهاش بربد تا برکت سـفرهاش
شـوی آن شـب .و تـو اگر جـرأت داری دعوتـش را رد
کـن تـا بـه پایـت بیفتـد!
دختر کوچکـی کاسـهای آب در دسـتانش گرفته و
بـا چشمانش التماس میکنـد کـه آن را بنوشـی بـه
یاد حسـین...
عظمـت اربـاب را در اربعینـش میتـوان درک
کـرد .آنـگاه کـه حسـین(علیه السلام) همـه را مهامن
سـفرهاش میکنـد .لطفش دیوانـهات میکند و کرمش
رشمنـدهات .وقتـی همـه خویـش را کنـار زدهانـد و
یجاهـدون باموالهـم و انفسـهم يف سـبیلالله تـا شـاید
جرعـهای از کرامـت حسـین را در دنیـا و آخـرت نوش
کننـد ،تـو هـم از خویـش بیخـود خواهـی شـد.
انگار حسـین(علیه السالم) متام راه مراقب توست.
حـوادث دیگـر حادثـه نیسـتند بلکـه نشـانههایی
هسـتند کـه قلبـت را بـرای دیـدار آمادهتـر میکنند.
تـازه میفهمـی لذت بهشـت از چه جنس اسـت .اگر
دیدار بارگاه حسـین(علیه السلام) در این دنیا چنین
لذتـی دارد ،لـذت دیـدار خـود حسـین(علیه السلام)
در آن دنیـا چطـور قابـل وصـف خواهـد بـود؟ تـازه
میفهمـی زینب(سلام اللـه علیهـا) وقتـی گفـت «ما
ایـت اال جمیلا» چقـدر حکیامنـه گفت .اما سـختی
ر ُ
کـه او کشـید کجـا و سـختی کـه مـا میکشـیم کجـا؟
لذتـی کـه او بـرد کجـا و لذتـی که مـا میبریـم کجا؟
امیـدوارم هیـچگاه اربعیـن کربلا نرفتـه باشـی که
اگـر اینطـور باشـد دیگـر گرفتـار اربـاب میشـوی.
اگـر نـروی پژمـرده میشـوی .حسرت و شـاید هـم
حسـادت تـو را خواهـد کشـت .دیگـر برایـت مهـم
نیسـت کـه کربلا رفتن ثـواب هـم دارد آیـا یـا نـه،
مهـم ایـن اسـت کـه در زمـان وعـده در مـکان وعده
باشـی وگرنـه ...حتی یک بار تجربـهاش هم خطرناک
اسـت! رشاب سـاقی تـو را معتـاد میکنـد.
راسـتی بـه مقصـد کـه رسـیدی دعاهایـت یـادت
نـرود! آخـر آنجـا همـه چیـز خـوب اسـت ،حاجتـی
منیمانـد در دلـت...
زیـارت حسـین(علیه السلام) مثـل باقـی عبـادات
طلبـکارت منیکنـد .منیگویـی ایـن کار را انجام دهم
تـا خـدا آن را بـه مـن بدهد .آخـر متام لذتـش را نقدا
دریافـت میکنـی .امـا آنجایـی رشمنده میشـوی که
کالم امـام صادق(علیـه السلام) برایـت از آن طـرف
میگویـد« :احدی نیسـت در قیامت مگـر اینکه آرزو
میکنـد کـه ای کاش مـا هـم بـه زیـارت امام حسـین
علیـه السلام رفته بودیـم ،برای اینکـه در روز قیامت
میبینـد کـه زوار امام حسـین علیهالسلام چقدر نزد
1
خداونـد مقـام دارند»
از سـفر کـه بازمیگـردی خـدا را شـکر میکنـی به
خاطـر قسـمت امسـالت ولـی از همان اول نگـران
سـال بعـدت هسـتی کـه نکند که نشـود ...کابوسـش
رهایـت منیکنـد .کابـوس شـب چهلـم...
__________________

اگـر در گذشـته -در هیـچ زمـان و مکانـی-
سـابقه نداشـته چنین جنگ باشـکوهی ،اما در
آینـده قطعـا تجربـه خواهـد شـد .شـک نباید
کـرد .حتـی شـکوه و ارزش آن چـه در آینـده
خواهد بود ،هزاران برابر بیشتر از اسـت از آن
چـه که امروز هسـت .چـرا که اگر اینسـالها
ِ
عملیـات پیـادهروی در والیـت امـام شـهید
اسـت ،آن روز بـا حضـور امـام زنـده زمیـن و
زمـان خواهـد بـود .آن روز پیادهرویهـا زیـر
نظـر حضرت ولیعصر اسـت ،طـوری که هم
او مـا را میبینـد و هـم مـا او را؛ انشـاءالله.
حاال قرار است ما از این پیادهروی به آن
یکی برسیم .از سیدالشهداء به صاحبالزمان.
چه باید بکنیم؟ همه راهها را فهرست کن .آیا
راهی داریم غیر از سنگرسازی و اعزام نیروها از
سنگرها؟ پس معلوم است که در این جا وظیفه
مسجدهای رسارس جهان دوچندان است.
مـا بایـد در سـنگرها چنـان نیروهایـی
را پـرورش دهیـم کـه همـه سـاله اربعیـن،
میلیونها بچهمسـجدی را به پابوسـی حرضت
اربـاب بفرسـتیم تـا بـا خـود بجنگنـد و آماده
پارکابـی امـام عرص شـوند .طـوری کـه اربعین
هر سـال ،فرماندهان سـنگر بایک فریاد ،یاران
حضرت را فراخواننـد« :پیادهنظـام؛ حملـه!»
____________
( .1بحاراالنوار،ج ،۶٧ص ،۶۵حدیث ٧

وقتــی میگوییــم تدبــر یعنــی «منســجم فهمیــدن
کالم خداونــدی» کــه بــه صــورت حکیامنـهای کالمش
را تدبیــر کــرده اســت ،یعنــی تدبــر دیگــر تفکــر و
تعمــق و تفســیر و تاویــل نیســت .پــس دیگــر نبایــد
نگ ـران تفســیر بــه رأی بــود و یــا انتظــار مطالــب
عمیــق و تاویلــی داشــت کــه جــز از معصــوم بــر
منیآیــد .زی ـرا ق ـرار نیســت حرفــی از غیــر ظاهــر
قــرآن زده شــود ،بلکــه هــر چــه هســت ،هــان مــن
الهــی اســت کــه بــر را بــه عجــز آورده اســت.
لــذا هــان طــور کــه معلــم تعلیــم میدهــد و
دانشآمــوز تعلــم میکنــد؛ خداونــد ســخنش را
تدبیــر کــرده و مــا هــم تدبــر میکنیــم .مثــا در
ســوره نــاس ،کافــی اســت تشــخیص دهیــم کــه کل
ســوره دســتور خداونــد بــه پیامــر اســت بـرای بیــان
راه حــل برخــورد بــا مشــکل «وسوس ـهگر»؛ یعنــی
ای پیامــر ،بیــن مــردم مشــکل وسوســه و وسوسـهگر
وجــود دارد ،تــو بــه عنــوان راهبــر و هدایتگــر ،بــه
آنهــا بگــو کــه مــنِ پیامــر در برابــر ایــن مســاله
بــه پــروردگار مــردم ،فرمــانروای مــردم و معبــود
مــردم «پنــاه میبــرم» .اگــر کســی ایــن تدبیــر الهــی
را خــوب تدبــر کنــد ،دیگــر منیگویــد ایــن ســوره
دربــاره «مــردم» اســت چــون پنــج بــار کلمــه «ناس»
تکـرار شــده اســت! حــاال تــو ببیــن مایــی کــه ســوره
بــه ایــن کوچکــی و ســادهای را اشــتباه میفهمیــم،
اگــر بــه ســورههای بــزرگ برســیم ،چــه میکنیــم؟!
ایــن جــوری معلــوم میشــود ارزش تدبــر.
تدبــر تذکــر هــم نیســت ،بلکــه تذکــر نتیجــه تدبــر
اســت .یعنــی همــه انســانها -چــه مومــن و چــه
کافــر -بایــد در قــرآن تدبــر کننــد ،امــا فقــط برخــی
از آنــان توفیــق تذکــر پیــدا مییابنــد .ایــن را هــم
ـاب أَنْ َزلْنــا ُه إِلَیْـ َـك ُمبــا َر ٌك
خــود قــرآن میفرمایــد« :كِتـ ٌ
َ
ـاب» 1پــس مــا
لِیَ َّدبَّ ـ ُروا آیاتِ ـ ِه َو لِیَتَ َذكَّ ـ َر أُولُــوا ْاللْبـ ِ
در تدبــر هیــچ چیــز را از جیبمــان در منیآوریــم!
مــا تســلیم محــض خداونــد و کالم اوییــم .مــا همــه
زندگــی و دار و ندارمــان را میگذاریــم تــا بــه وظیفه
تدبــر عمــل کنیــم و امیدواریــم کــه خــود خــدا
توفیــق تذکــر را بــه مــا بدهــد؛ انشــاءالله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ســوره ص :29 ،ايــن قــرآن كتــاىب گرانقــدر و پــر خــر
و بركــت اســت كــه آن را بــه ســوى تــو فرســتاديم تــا
همــگان در آيــات آن بينديشــند  ،پــس هدايــت پذيران
راهيــاب شــوند و عنادپيشــگان عــذرى بــر گمراهــى
خويــش نيابنــد و تــا صاحــب خــردان بــه داليــل حــق
توجــه كننــد و بــه ســوى آن هدايــت گردنــد.

راه امام روح اهلل

یک امام تنها در کنار
پابرهنههایمغضوبدیکتاتورها

قدرتهـا و ابرقدرتهـا و نوکـران آنـان مطمئن باشـند کـه
اگـر خمینـی یکـه و تنهـا هم مبانـد ،بـه راه خـود کـه راه مبارزه
بـا کفـر و ظلـم و رشک و بتپرسـتی اسـت ،ادامـه میدهـد ،و
بـه یـاری خـدا در کنار بسـیجیان جهان اسلام ،ایـن پابرهنههای
مغضـوب دیکتاتورها ،خواب راحـت را از دیدگان جهانخواران و
رسسـپردگانی که بر سـتم و ظلم خویش ارصار میمنایند ،سـلب
خواهـد کرد.
صحیفه امام  -جلد ۲۰
صفحه  ۳۱۸و ۳۱۹

با شهدا

باالترین منره

سـال دوم یک اسـتاد داشتیم
کـه گیـرداده بـود همـه بایـد
کـراوات بزننـد .رسامتحـان
چمـران کـراوات نزد.اسـتاد دو
منـره ازش کـم کـرد .شـد هجـده  ،باالتریـن منـره!

داغ مضاعف

تـو عملیـات پـاش از زانو قطع شـده بود .وقتـی میبردیمش
عقـب دائـم رساغ پوتینـش رو میگرفـت .گفتم آخه بنـده خدا !
پوتیـن بـدون پـا بـه چـه دردت میخوره؟گفت من طاقـت دوتا
داغ رو یکجـا نـدارم .الاقل پوتینـم رو بیارید.

مهسنگر
مصاحبه

انتقادهـا ،پیشـنهادها ،ایدههـا ،جملات خـود را که
رنـگ و بـوی مسـجد دارد برای ما ارسـال کنیـد تا در
همین سـتون منتشرش کنیم.

مسجد؛ امنترین جا برای مقابله با دشمن

سامانه پیامکی1000150160170 :
0912 ... 1640

گفتگوی صمیمی سنگر محله با حجت االسالم و المسلمین طباطبایی
امام جماعت مسجد ابوذر

پیشنوشـت :مسـجد ابوذر آخریـن مقصد
مـا بـرای مصاحبـه بـا امئـه جامعـت مسـاجد
محـل اسـت .جایـی کـه دقایقـی میهمان
حـاج آقـا طباطبایـی بودیـم و پـای صحبـت
هـای صمیمـی ایشـان نشسـتیم:
سنگرمحله  :حاج آقا سـنگر بودن مسجد
یعنی چـه و چگونه تحقق پیـدا می کند؟

ایـن جمله ،جملـه خیلی بلند و رفیعی اسـت
از حضرت امـام و واقعـا بـرای تحقق بخشـیدن
بـه آن بایـد بـه اصـل کالم و جمله امـام معرفت
پیـدا کنیـم .الزمه تحقق یافنت این امر این اسـت
کـه اوال بدانیم سـنگر یعنی چه؟ سـنگر پناهگاه
و جانپنـاه اسـت کـه دشـمن بـه آن دسرتسـی
راحـت نـدارد و منیتوانـد آن را مـورد حملات
خـود قـرار دهد .بنا بر این مسـجد سـنگر اسـت
یعنـی امنتریـن جـا بـرای مبـارزه و مقابلـه بـا
دشـمن اسـت .به عبارت دیگر این سـنگر هامن
پایـگاه فرهنگـی اسـت کـه امـروز دشـمن همه
هـم و غـم خـود را بـرای مقابلـه بـا آن گذاشـته.
همان مسـاله ای کـه مقـام معظم رهبری از آن
بعنـوان شـبیخون فرهنگی یـاد کردند.
هیئت امنا باید زمینه جذب جوانان به
این پناهگاه برای در امان ماندن از
تیرهای آلوده دشمن را فراهم کند

سنگرمحله  :حـاال چـه کنیـم کـه ایـن
سـنگر بـودن تحقـق پیـدا کنـد؟

خـوب ایـن نیاز بـه امکانات و ابـزار دارد که
بحمداللـه مسـاجد مـا دارند و باید فعال شـود.
یکـی از ایـن ابزارتهـا هیئـت امنـای مسـاجد
اسـت کـه نقـش فوقالعـاده سـنگینی دارند در

درقابصتویر

تحقـق بخشـیدن بـه این امـر .هیئت امنـا باید
زمینـه جـذب جوانـان بـه ایـن پناهـگاه بـرای
در امـان مانـدن از تیرهـای آلـوده دشـمن را
فراهـم کنـد .جوانـان وقتـی بـه مسـجد بیاینـد
و بـا برنامـه هـا و فعالیتهـای مسـجد آمیخته
شـوند خـود بـه خـود واکسـینه میشـوند در
مقابـل ایـن تهاجمات .خـادم مسـجد هـم
نقـش عمـده ای دارد .یعنـی کسـی کـه اداره
کننـده وضعیـت داخلـی مسـجد از نظـر نظـم
و انضبـاط و نظافـت اسـت .در کنـار اینهـا
از دیرزمان مسجد ابوذر معروف بوده به
مسجد جوانها .این مطلب را با حضور
مستمر میتوان حس کرد

شـخصیتی کـه نقـش مهمتـری از دیگـر عوامـل
دارد امـام جامعت اسـت .اولین ابـزاری هم که
یـک امـام جامعـت بـرای تحقـق بخشـیدن بـه
ایـن فرمایـش حضرت امـام بایـد داشـته باشـد
بصیـرت اسـت .یـک امـام جامعـت بیبصیـرت
ممکـن اسـت جوانان را از مسـجد فـراری دهد
و امکانـات و ابـزار را مزمحـل کنـد.
انشـاءالله روزی شـاهد باشـیم کـه مسـاجد
هامنطـور کـه حضرت امـام فرمودنـد سـنگر
باشـند و در تقابل با شـبیخون فرهنگی باشـند.
سنگرمحله  :حـاج آقـا مسـجد خـود را
چقـدر سـنگر مـی دانید؟

این اسـت کـه ظرفیت بیشتر و باالتـری فراهم
اسـت بـرای تحقـق بخشـی بـه ایـن پیـام امـام
و مـا در حـد وسـع سـعی میکنیـم ایـن کار
را بکنیـم.

اولیــن ابزاری هم که یک امام
جماعت برای تحقق بخشــیدن به این
فرمایش حضرت امام باید داشــته
باشد بصیرت است

سنگرمحله  :میتوانیـد یـک ویژگـی مختصری که در اختیار مسـاجد قـرار میدهند
مثبـت و یک ویژگـی منفی مسـجد خود کافـی نیسـت .مثلا مـا کتابخانـه خوبـی دراین
را بفرماییـد؟
مسـجد داریـم کـه بـرای فعـال تـر کـردن آن
ویژگـی مثبـت حضـور جوانـان و نوجوانـان طـرح هایـی داریـم ولـی مشـکالت مالـی و
در ایـن مسـجد اسـت .از دیرزمـان
نداشتن درآمـد قابـل توجـه مانـع
مسـجد ابـوذر معـروف بـوده
از آن میشـود .ایـن مشـکل اکرث
بـه مسـجد جوانهـا .ایـن
مسـاجد اسـت و انشـاءالله
مطلـب را بـا حضـور مسـتمر
امیدواریـم در آینـده ایـن
یـک
میتـوان حـس کـرد .ایـن
نقطـه ضعـف مرتفـع بشـود
نقطـه مثبـت و امیـدوار کننـده
و فعـال تـر ظاهـر
اسـت که انشـاءالله آینده مسـجد
شـویم.
آینـده بهتری باشـد .امـا نکتـه
منفـی باالخـره همه جـا نقاط
مثبـت و منفـی وجـود
دارد و اینجـا هـم مـا
ضعـف هایـی داریـم.
یکـی از ضعـف
هـای عمـده همـه
مسـاجد امـروز
نداشتن امکانات
اسـت .بودجـه

مـا نسـبت بـه
هایـی
فعالیـت
کـه در مسـجد صـورت
میگیـرد مأیـوس نیسـتیم ولـی
قانـع هـم نیسـتیم .اعتقادمـان بـر

پرکردن این قسمت نرشیه به عهده شامست! عکسهای مسجدتون رو به Sangar.Phaze4@chmail.ir

بفرستید.

تصاویری از پیاده روی عظیم اربعین:

چه خرب از مساجد محل؟

• تذکـر :اخبـار ایـن سـتون توسـط
جوانـان مسـجدی همـکار سـنگر محلـه
در هـر مسـجد تأمیـن میشـود .از همـه
دسـتاندرکاران مسـاجد دعـوت میکنیـم
تـا بـا اسـتفاده از سـامانه پیامکـی اخبـار
مسـجد خـود را بـه اطلاع عموم برسـانند.

مسجد جامع پیامرب اعظمصلیالل هعلیهوآله:

اربعین میعادگاه پیاده نظام سپاه صاحبالزمان (عج) است .بزرگرتین تجمع انسانی در این کره خاکی .رسبازی در این سپاه حسینی پیر
و جوان و کودک منیشناسد .کاف ی است بسم الله بگویی و قدم در راه نهی تا به مقصود برسی ...

• بـه امیـد خـدا قـرار اسـت از اولیـن
جمعـه مـاه ربیـع االول جلسـات هفتگـی
نهـج البالغـه بـا حضـور اسـتاد رحیمـی ،
بعـد از مناز مغرب و عشـاء در این مسـجد
برگـزار گـردد .در این جلسـات رشکت کنید
و از معـارف اهلبیت بهره بربید که بیشتر
مـا از آن غافلیـم!

0935 ... 2697

• سلام /اوال خدا قوت! ثانيا خواهشـمندم از كسـبه
بـا انصـاف محـل كـه رزق حلال كسـب ميكننـد
گـزارش بگرييـد تـا بـراي همـه الگـو قـرار گريند.

0912 ... 9444

• باسلام ازنرشيـه خوبتان بهرتاسـت ازمتـام مكانهاي
مذهبـي وفرهنگـي مثـل دارالقـران حسـينيه هـاي
فعـال هـم گـزارش تهيه شـود تـا اهـايل محلـه ازاين
مـكان هـا اسـتفاده بكنند

نظرسنجی

امسـال چنـد نفر از آشـنایان شما به زیـارت اربعین
مرشف شـدهاند؟
سامانه پیامکی1000150160170 :
پاسخ نظرسنجی هفته گذشته (عوامل مخدوش کننده رابطه
مسجد و بسیج) :0935...2697 :بنظر حقري اگر طيف

هيئت امناء مساجد و امام جامعت بيشرت جوان و يا
جوانگرا باشند انشاالله شاهد كاهش خدشه در روابط
بسيج و مسجد خواهيم بود .م  .گ
احکام

کودک هم آدم است!

کودکی در میان صفوف جامعت ایسـتاده .چنان با او
تلخـی میکنـد که کودک هم از مسـجد بـدش بیاید و
هـم از مسـجدی .فاصلـهاى كـه از ايسـتادن يك طفل
در صـف جامعت ايجاد مىشـود به حدى نيسـت كه
اتصـال ديگـران را به هـم بزند .مناز کودک ممیز نیز در
صورتی که درسـت ادا شـود ،صحیح است.
(ر.ک توضیح املسائل امام ،ج ،1ص)508

مناسبت ها
• پنجشنبه  28آذر 16 /صفر
 oلغو انحصار خريد و فروش تنباكو از رشكت
انگلييس رژي ،در پي انتشار فتواي فقيه مجاهد
آيت الله مريزا محمدحسن شريازي(1270ش)
• دوشنبه  2دی 20 /صفر
اربعني شهادت امام حسني(علیه السالم) و ياران
فداكارش در كربال(61ق)
• سهشنبه  3دی 21 /صفر
آغاز هفته وقف
 7ماهه میشد اگر...
اربعین رسید...
چهل روز است که آب باز است ...دست سقا باید
همین طرفها باشد!
زینب با بغض میآید ،مثل کسی که دخرتک سه
ساله برادرش را جا گذاشته باشد شام ...
و زینب شبیه تر از همیشه می شود به روزهای
آخر مادرش
رباب نیز میشامرد… علی کوچکش هفت ماهه
میشد  ،اگر ...

مسجدقمربن یهاشمعلیهالسالم:

• همـواره یکـی از توصیههـای اکیـد
مقـام معظـم رهبری بـه جوانهـا ،مسـأله
ورزش بـوده و هسـت .مـا یـک پیشـنهاد
ویـژه در ایـن زمینه برای شما دریم :کالس
دفـاع شـخصی حرفـه ای بـا حضـور اسـتاد
حمیدرضـا تاجدولت ،روزهای زوج سـاعت
 21:45در کانـون میثـاق پایـگاه بسـیج
ثاراللـه(ع) در حـال برگـزاری اسـت.
یاران سنݠگر محله

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

• باسلام وصلـوات برمحمـد ص واله.اللهـم عجـل
لوليك الفرج.امام صادق ع :كيس كه بسـوي مسـجد
گام بـر ميداردبرهيـچ تـرو خشكي پامنـي گذاردمگر
اينكـه اززمين اول تاهفتـم بـراي اوتسـبيح ميكنند.

با تشکر ویژه از برادران:
مهدی نریامنی ،سجاد توکل ،محمد امین
رفیعی و محمدعلی اوجی

دوهفته نامه تربیتی ،مسجدی | پیش شامره پنجم | نیمه اول دی1392
بهکوششکانونتربیتومسجد
مرکزمطالعاتراهربدیتربیتاسالمی

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

