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تیِرچراغبرق
رمانی جذاب با حجمی کم

سرمقاله

شش
در این شماره می خوانید :

نعمت های سانسوری!

حرمت مکه مکرمه

روِز عرفه، روِز غبارروبی دل ها

اآلن جواب سالم حرام است!

مهسنگر

سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

اکثـراً پـدر شـما )شـهید اندرزگو( جواب سـالم به مـا )رهبر معظـم انقالب( 
نمـی داد! یلک روز بله او گفتلم: »آقلا سلید، جلواب سلام واجبله، ملن که سلام 

می کنلم، جوابلش واجب اسلت.«

اندرزگلو بله ملن گفلت: »اآلن جواب سـالم حـرام اسـت، چون سـاواک دنبال 
شماسـت. مـن دارم سـاواکی هایی را کـه دنبـال شـما 

هسـتند، می بینـم. اگر جـواب دهم، هم شـما و هم 
مـن بـه دردسـر می افتیم!«

آن موقلع ما 8 سلال در مشلهد همسلایه بودیلم و پدر 
ملا با حضلرت آقلا رفت وآملد نزدیک داشلت. ما در 
خیابلان سرشلور می نشسلتیم و آقلا هلم در کوچله 

بغللی بودند.

دوم تلا هشلتم شلهریورماه هفتله دوللت اسلت. عللت نام گلذاری چنیلن هفتله ای، 
انفجلار دفتلر نخسلت وزیری و شلهادت دو یلار دیریلن انقلاب، شلهید رجایی و 
شلهید باهنر اسلت. دولت شلهید رجایی نخسلتین دولتلی بود که بعلد از بنی صدر، 
عهلده دار حکومت شلد و در آن دوره بحرانلی و جنگ داخلی و خارجی، بیش ترین 
حلد تلاش و کوشلش را برای خدملت به اهداف مقلدس انقاب و ملردم از خود 
نشلان داد و برای حل مشلکات شلب و روز نداشلت. اآلن نیز دوران، دوران جنگ 

اقتصادی اسلت. وللی جامعه برای پیلروزی در 
ایلن جنلگ، »اتلاِق جنلِگ اقتصلادی« تشلکیل 
داده و دوللت نیلز در رأس ایلن اتلاِق جنلگ 
قلرار دارد. ملردم در فشلار و سلختی هسلتند 

و انتظلاری کله از دوللت دارنلد، کار و تلاش 
بلرای حل مشلکات اسلت؛ انتظـاری که حق 
آن هاسـت و دولـت بایـد رجایی وار بـا کار و 

تالش، به اعتماد مردم پاسخ مثبت دهد.
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برای دریافت نسخه قابل ویرایش به تارمنای نرشیه مراجعه کنید:

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  حضور مسجد خود را 

در نرشیه پر رنگ تر کنید. 

SangareMahal le. i r

سامانه پیامکی: 1000150160170

تحریریه: همه هم سنگرهای مسجدی 

هفتهدولت،هفتهکاروتالش

اجوبة االستفتائات آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش اهمیت و ضرورت حج، مسئله 10

2 شهریور، آغاز هفته دولت

منبع: خبرگزاری تسنیم
راوی: سید محسن اندرزگو، فرزند سوم شهید اندرزگو

شهید سید علی اندرزگو

احکام
شلهر مکله چنلان حرمتی دارد که هیچ مسللمان مکلفی حق نلدارد بدون احرام وارد آن شلود. 

مگر دو دسته:
1. کسانی که به اقتضای شغلشان زیاد به مکه رفت و آمد دارند.

2. کسلانی کله پس از انجام عملره و حج از مکه خارج شلده اند 
mو می خواهنلد در همان سلال دوباره بله مکه بازگردند. a s j e d n a m a . i r

هفته 22   
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هفته   22
1 3 9 7 سال 

SangareMahal le. i r تارنما:

در مسری هبشت

یکی از اعمالی که در عید قربان مستحب 
مؤکد است، قربانی کردن است که در 

این اوضاع اقتصادی می تواند کمک حال 
مستمندان باشد. البته خیلی ها با اینکه 

عالقه به قربانی کردن دارند، پول کافی 
برای قربانی ندارند، اما اگر همین افراد 
پولشان را روی هم بگذارند، می توانند 
این کار را انجام دهند. عمل پسندیده ای 

که در تعدادی از مساجد کشور رواج دارد، 
جمع آوری این کمک ها برای خرید قربانی 
است، کاری که بقیه مساجد هم می توانند 

آن را انجام دهند.

یادمان باشد در این روز، حضرت ابراهیم
 از پسرش برای خدا گذشت، ما هم 
می توانیم از مقداری از مالمان برای خدا 

بگذریم. اگر کمکتان کم بود هم اصًا 
خجالت نکشید، زیرا خدا به نیت های شما 
نگاه می کند و همین کمک های کم اگر 

جمع شود، می تواند لبخند های زیادی را 
بر لب مستمندان بنشاند.

مفاتیح الجنان

انتقادها، پیشنهادها، ایده ها، جمالت و خالصه هرچیزی را که 
رنگ و بوی مسجد دارد رو به دست ما برسونید تا همین جا 

و در همین ستون منتشرش کنیم. 

حرمتمکهمکرمه

آنچـه کـه این روزهـا اقتصاد ایـران را آزار 
داده، تحریم هـای امریکایی نیسـت. تحریم هایی 
کـه جدیداً با خـروج امریکا از برجام بـرای ایران 

وضع شـده دو نوع اسـت: 

اول تحریم هـای مالـی کـه شـامل تحریم 
مـوارد،  ایـن  در  می شـود.  طـا  و  اسـکناس 
روش هایـی کـه بانـک مرکـزی بـرای به دسـت 
آوردن اسـکناس دارد، مبتنـی بـر صـادرات خرد 
اسـت و امریکایی هـا ابـزار الزم بـرای تحریـم 
را ندارنـد. تحریـم طـا هـم بـا توجه بـه قوانین 
خزانـه داری امریـکا اگـر تأثیـری داشـته باشـد، 
بسـیار کنـد اسـت. تحریم سـوئیفت )مبـادالت 
بانکـی( هـم فعـًا اجـرا نشـده و نشـانه ای برای 

اجـرای آن وجـود نـدارد.

دوم تحریم هـای غیرمالـی مثل خـودرو و 
هواپیماسـت که بخشـی از آن

 بـه خاطـر ضریب اطمینان وجـود صنایع 
داخلـی کم تأثیـر خواهد بود و بخشـی دیگر هم 
بـه دلیـل این که نیاز اساسـی مردم نبـوده، زندگی 

روزمـره را مختل نمی کند.

مشکل کنونی اقتصاد ایران دو علت اصلی 
دیگـر دارد: بی تدبیـری مسـئوالن و اثـر روانـی 

یـم هـــا  تحــر
بــر مـردم )کـه 
هـم  آن  ریشـه 

همـان بی تدبیری 
اسـت!(.

اقتصاد مقاومیت

مرور اخبار دولت و شنیدن گفت وگوی رئیس آن با مردم، هم چنان 
نگران کننده و هراس آفرین است. رئیس جمهور دوران چهار و سال اندی گذشته 
را خوب می داند و سختی ها و نگرانی ها را به این روزهای اخیر برمی گرداند. 
در حالی که وقتی کارنامه دولت را ورق می زنید، پر افتخارترین هایش این 
است که خیلی کارها را انجام نداده؛ از مسکن مهر و اجتماعی بگیرید تا تولید 

و رونق بازار.

حاال که در بحران دالر پنج رقمی و سکه چهار برابری، مردم چشم شان 
به دهان رئیس جمهور خشک شده، رئیس جمهور می گوید چین و روسیه 
این طور قول داده اند و اروپا و کشورهای غربی آن طور! و بعد هم همه 

نگران باشید که تا سه ماه دیگر اوضاع وخیم تر می شود!

این امیدواری دولت به شرق و غرب بعد از پنج سال، چرا باید برای 
مردم امیدآفرین باشد؟ کاش همان طور که ما به تغییر در دولت امیدواریم، 
دولت هم به اقتصاد مقاومتی امیدوار بود. همین تجربه ها کافی نیست برای 

اینکه بفهمیم باید از وابستگی به اقتصاد دنیا خارج شویم؟

اآلنجوابسالمحراماست!
قربانیکردنبهصورتجمعی

کداممؤثرتراست؟
تحریمیاترسازتحریم؟
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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.

دولتهنوزامیدوار...



کالم والیت

حکایت خوبان

در محضر قرآن

آیا ممکن است بشر آزادی اجتماعی داشته باشد، ولی آزادی معنوی 
نداشته باشد؟ یعنی اسیر شهوت و خشم و حرص و آز خودش باشد، ولی 
در عین حال آزادی دیگران را محترم بشمارد؟ امروز عماًل می گویند: بله! 
عمًا می خواهند بشر برده حرص و آز و شهوت و خشم خودش باشد، اسیر 
نفس اماره خودش باشد و در عین حال چنین بشری که اسیر خودش است، 
آزادی اجتماعی را محترم بشمارد... آیا بشر دوران قدیم که آزادی را محترم 
سلب  را  دیگران  آزادی  بود،  نادان  چون  آیا  می کرد...  پایمال  و  نمی شمرد 
می کرد و همین که بشر دانا شد، دیگر کافی است که آزادی دیگران را محترم 

بشمارد...؟

یک چیز  فقط  نبود،  این ها  از  هیچ کدام 
و آن منفعت طلبی بود... نه علم توانسته است 
تنها  قوانین.  تغییر  نه  بگیرد،  را  آز1  جلوی 
فرم  و  شکل  که  است  این  کرده،  که  کاری 

قضیه را عوض کرده است.

روز عرفـه را قـدر بدانید؛ خـود را برای ورود به درگاه خشـوع در 
مقابـل پـروردگار آمـاده کنیـم. روز بزرگی اسـت روز عرفه. ملا دچار 
غبارگرفتگلی و زنگ زدگلی در دل هایمان می شلویم؛ تضرع، خشلوع، ذکر، 
توسلل، ایلن زنگ هلا را و ایلن غبارهلا را می زدایلد و روزهای مشلخصی، 
فرصت هلای برتلری بلرای ایلن زنگ زدایلی و رنگ زدایلی و غبارروبلی 
هسلت کله از جملله  برتریلِن آن ها عرفله اسلت. روز عرفه را قلدر بدانید. 
از ظهـر عرفـه تا غـروب عرفه سـاعات مهمی اسـت؛ لحظه لحظه  این 

سـاعات مثـل اکسـیر، مثـل کیمیـا حائز 
غفلـت  بـا  را  این هـا  اسـت؛  اهمیـت 

نگذرانیم.

 یلک نمونله ]از اعملال [، ایلن دعلای 
عجیلب املام حسلین در عرفله اسلت 
کله مظهر خشلوع و تذلل و ذکلر و مظهر 
ابتهلال1 در مقابلل پلروردگار اسلت. یلک 
نمونله  دیگلر دعلای املام سلجاد در 

اسلت. صحیفه سلجادیه 

در قاب صتویر

1( با گریه و زاری دعا کردن 
)امام خامنه ای، 1394/06/25( 

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

شلمایی کله می خواهلی شلوهر کنلی، چقلدر 
مهریه می خواهی؟ شلمایی کله می خواهی زن 
بگیری، مهریه همسلرت چقدر باشلد احساس 
می کنلی باکاسلی؟ و شلمایی کله بچله ات را 
علروس یلا داملاد کنلی، مهریله چقلدر باشلد 
راضلی می شلوی؟ ایـن چه نکبتی اسـت که 
جامعـه را گرفتـه و همـه از مهریه سـبک و 
اینکـه پـول خوش بختـی نمـی آورد حرف 
می زنیـم، ولـی آخـرش مهریـه را سـنگین 
می گیریـم تا دختلران جامعله و به تبلع آن ها، 
خانواده هلای جامعله را بدبختلی بگیلرد؟ مگر 

نشلنیده ایم کله املام صلادق فرمودند:

ِمْن بََركَِة الَْمْرأَِة ِقلََّة َمْهرَِها َو ِمْن 

ُشْؤِمَها كَْثََة َمْهرَِها 

از بـرکات زن کمـی مهریه اوسـت، و از 
شـومی اش زیـادی مهریه.

ایلن دیگر ردخلور ندارد. نگوییلد روایت های 
دیگری هسلت کله خافلش را می گویلد! به 
جلای بهانه، به فکر اصاح خلود و جامعه مان 

باشیم!

کاریکاتور این هفته:

برخورد کوبنده 
یوآن چین با
 دالر آمریکا

نعمت های بهشتیان را خیلی نمی توان توضیح 
داد، چون که در دنیا جلوه پرگناهش زیاد است 
و وقتی این نعمت های پاک را تصویر کنیم، آن 
گناه ها به یاد می آید. این که هر میوه و گوشتی 
دوست دارند می خورند و جام های شراب 
را از هم قاپ می زنند و شادی می کنند و 
نوجوانان زیبارو در کنارشان می چرخند؛ 
این ها همه زیبایی هایی است که در دنیا با 
ناپاکی همراه شده... اما چرا خدا این ها را به 
بهشتیان می دهد؟ بهشتیان پاسخ می گویند: 

إِنَّا کُنَّا َقْبُل فی  أَْهلِنا ُمْشِفقیَن، َفَمنَّ اللَُّه َعلَْینا 
ُموِم  َو َوقانا َعذاَب السَّ

ما پیش از این ]در دنیا[ به خانواده 
خود عالقمند بودیم ]و به سعادت آن ها 
می اندیشیدیم و همواره آنان را به حق 

فرامی خواندیم[ پس خدا بر ما منت نهاده ]و 
ما را به رحمت خود به بهشت درآورد[ و 

از عذاب سوزان نگاهمان داشت.

آیا عالقه ما به خانواده مان هم همین طور 
• در ایــن بخــش می توانیــد چنــد طــرح  مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه است؟ به دنیا فکر می کنیم یا قیامت؟

  masjednama.ir در تارنمــای
ـــش از 400  ـــهادت بی ـــاوه، ش ـــن پ ـــه خونی ـــوع حماس ـــوع: وق ـــا موضـ ـــترهایی ب پوس
زائـــر خانـــه خـــدا در حـــرم امـــن الهـــی توســـط وهابیـــان ســـعودی، شـــهادت 
ـــوی، حركـــت  ـــك اَُم ـــن عبدالمل ـــه دســـِت هشـــام ب ـــر ب ـــام محمدباق حضـــرت ام
ــهادت  ــاجد، شـ ــی مسـ ــه، روز جهانـ ــوی كوفـ ــه به سـ ــین از مكـ ــام حسـ امـ
ـــعید ـــد س ـــه، عی ـــین در كوف ـــام حس ـــده  ام ـــل« نماین ـــن عقی ـــلم ب ـــرت »مس حض

ـــه  ـــروف ب ـــداهلل« مع ـــن عب ـــین ب ـــت »حس ـــی، روز بزرگداش ـــد االضح ـــان؛ عی قرب
ـــت.  ـــه اس ـــك قرارگرفت ـــینا« و روز پزش ـــی س »ابوعل

در محضر اهل یبت
نعمتهایسانسوری!

آزادیمعنوی3

منبع: منبرک
آیت اهلل علی صفایی حائری

چراازدواجنمیکنی؟

    مسجد نمـا را در
     بله

     سروش

     لنــزور
دنبـــال  کــنید

مهریهباالهایبدبخت!
خانوادهمقاومتی)55(

 1( زیاده خواهی
 شهید مرتضی مطهری
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  الکافی )ط - اإلسامیة(، 
ج 5، ص: 564

به یکی از بچه ها گفت: »چرا ازدواج نمی کنی؟«
او گفت: هنوز زود است.

فرملود: »اگر کسـی لباس گرم زمسـتانی یا نفت چراغـش را زودتر 
تهیه کند، بهتر نیسـت؟«

بله دیگلری همیلن توصیه را کلرده بود، اما جلوان گفته بلود: »آخر کی 
بله ملا زن می دهد؟«

فرملود: »وقتـی تو خـودت روی 
خودت حسـاب بـاز نمی کنی، چه 
طـور دیگـران روی تـو حسـاب 

کنند؟!« بـاز 

سوره طور،
آیه: 26 و 27

روِزعرفه،روِزغبارروبیدلها
آزادیاجتماعیبدونآزادیمعنویعملینیست


