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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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سامانه پیامکی: 1000150160170

یادیاران

ایام ویژه

آیـت اهلل غفاری پشـت سـر امام از آرمان های واالی او پشـتیبانی نمـود و دوران 
رنـج و محنـت و زنـدان و حبـس را سـپری نمود. در طـول مدت بازداشـت و در 
بازجویی هـا اراده قاطـع و شـجاعت بی نظیـر آیـت اهلل غفـاری، تمامی   مأمـوران را 

به حیـرت واداشـته بود.
نقل اسـت کـه در زندان وقتـی او را می بردند که ریشـش را بزنند، 

سـرهنگ محـرری بـه او گفـت: »اگـر دشـنام خمینـی بدهی، 
ریشـت را نمی زنیم.«

 شهید غفاری به او گفت: 
»ریشـی که به خمینی دشـنام بدهـد نمی خواهم 

ولـی دشـنام می دهم به رضاخـان پاالنی.«

بـا پیـروزی جنبـش مشـروطه، مظفرالدیـن شـاه فرمـان مشـروطیت را امضا 
کـرد. تصویـب قانـون اساسـی و بـه فاصلـه کمتـر از یک سـال متمـم آن، 
نقطـه عطـف مهمـی در همه شـئون سیاسـی و اداری و قضایی ایران شـد. 
از یـک دیـدگاه مهم تریـن خواسـت مشـروطه تبدیل قـدرت سیاسـی خودکامه 

بـه قدرتـی مقیـد بـه قانـون و اجـرای اسـام بـود و 
نهادهـای برآمـده از ایـن جنبـش هـم، یعنـی 
مجلـس  و  سـنا  مجلـس  اساسـی،  قانـون 
شـورای ملی و شـورای پنج نفـره روحانیون 
چنیـن وظیفـه ای بـه عهـده داشـتند. هر چند 
در عمـل چیـز دیگـری بـه بار نشسـت و 

دلیل آن هم خباثت های انگلیس بود.
اصـل   51 مشـروطیت  اساسـی  قانـون 
داشـت کـه تقریبًا تمامـی این اصـول مربوط 
بـه نحـوه تشـکیل مجلـس شـورای ملـی و 

مجلـس سـنا اسـت.

هفته نامه تربیتی، مسجدی | هفته  اول دی  1395

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 

نخستین قانون اساسی ایران

منبع:استفتاءتلفنیسایتاسالمکوئستازدفترآیتاهللالعظمیخامنهای

امضای نخستین قانون اساسی ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار )8 دی 1285 ش(

احکام

خودکاری را سر کاس از کسی قرض گرفته ولی فراموش کرده آن را پس بدهد. 
هر چه تاش می کند صاحب مال پیدا نمی شود و حاال از پیدا کردنش ناامید است. 

در این صورت باید خودکار را به عنوان رد مظالم با 
mاجازه حاکم شرع به مصرف فقرا برساند.  a s j e d n a m a . i r

هفته 41   
1 3 9 5 سال 

هفته  41
1 3 9 5 سال 

عوارض  هزینه  است،  ارزان  که  بنزین 
خودرو، پارکینگ، تعمیر، بیمه و... هم که سر جمع 
چیزی نمی شود. نتیجه آن است که برخی تا سر 
کوچه را هم حاضر نیستند بدون خودروی شان 
بروند. جالب تر از این افراد کسانی هستند که اصاًل 
برای رانندگی در شهر هدف درست و درمانی 
ندارند. یا برای دوردور کردن و پز دادن، می آیند و 

یا برای تماشای خیابان ها!
درست رانندگی کردن، فقط رعایت قوانین 
ببینیم  باید  نیست. گاهی  راهنمایی و رانندگی 
چگونه با خودروی شخصی مان از آسیب های 
از خودروی  استفاده  بکاهیم؟  به شهرمان  وارده 
شخصی فقط در مواقع ضروری، تعمیر به هنگام 
خودرو و تعویض قطعات آن، پرداخت به موقع 
مالیات و عوارض خودرو و بسیاری از کارهای 
ریز و درشت دیگر اگر توسط همگان اجرا شود، 
و  وقت  اتالف  سالمت،  حمل ونقل،  هزینه  های 

انرژِی و... به شدت کاهش می یابد.
با  سال ها  که  عادت هایی  از  بعضی  تغییر 
به  ولی  باشد  سخت  شاید  گرفته ایم،  انس  آن 

نتیجه اش می ارزد.

رانندگی به سبکنه می بخشیم، نه فراموش می کنیم!
 اقتصاد مقاومتی

در مسری هبشت
آن جایی که مبارزه برای شیعیان حضرت 
صاحب الزمان سخت می شود، هر چند 
مدت یک بار، نیاز به یک برنامه ای دارند تا 
آن ها را مثل کوه محکم سازد؛ برنامه ای که 

با امید ما را برای مبارزه دو چندان کند.
دعای نُدبه از دعاهای بسیار مشهور 
که از امام صادق نقل شده و مستحب 
است در چهار عید )فطر، قربان، غدیر و 

جمعه( خوانده شود.
و  )زاری  اِســتِغاثـه  یعنـی  نـدبه 

کـمک خواستن( از امــام زمان
 و تأسف خوردن بر 

آن حضرت  غیبت 
به  که  گریه ای  و 
خاطر فراق ایشان 

است.
ویکی شیعه

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. 

غالمحسین
سالم، ممنون از زحماتی که می کشید. لطفا طریقه 
آموزش  هم  را  ایندیزاین  افزار  نرم  از  استفاده 

بدهید.

رد مظـالـم
یاررهمبان

اقتصاد مقاومیت

SangareMahal le. i r تارنما:

می خواهیم  مسئوالن  از  فتنه  اصحاب  از  خیلی  مثل  هم  ما 
که  است  این  آن ها  با  ما  فرق  فقط  کنند.  محاکمه  را  فتنه  که سران 
اصحاب فتنه از این دوران مدارا و حصر دارند در جهت مظلوم نمایی 
استفاده می  کنند و ما می خواهیم این ظالمان را به جهانیان بشناسانیم تا 
همه بدانند حکومت عدِل اسامی در جای حق نشسته و اجازه گربه 

رقصاندن بعضی ها را نمی دهد. 
اآلن هفت سال از ماجرای فتنه می گذرد و ما شاهد مظلومیت 
نظامی هستیم که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فتنه گران، ظالمش 
می دانند و مرتب برای سامتی دشمنان این نظام دل می سوزانند و فریاد 

حقوق بشر سر می دهند. 
همه  که  داد  نشان  دی  نُه 

را  فتنه  ماجرای  ایران  مردم 
فراموش  نه  می بخشند  نه 
دنیا  همه  اگر  و  می کنند 
علیه حق قیام کنند، باز 

هم حق طلبانی هستند 
و  خدا  برای  که 
دین خدا تا پای 

جان بایستند.

ندبه مبارزانریشی که به خمینی دشنام بدهد نمی خواهم

منبع: سایت کیهان
شهادت روحانی مجاهد، آیت اهلل »حسین غفاری« در زندان رژیم پهلوی )7 دی 1353 ش(



کالم والیتمسجدهبرت

حکایت خوبان

در محضر قرآن
حزب فقط حزب اهلل!
خودی های اهل بیت )22( 

به اسـم و خانـواده اگر باشـد، هم خیلی 
مذهبـی می زنـد و هـم خیلـی انقالبـی. 
مذهبی هـا  بیـن  اوضاعـش  همیـن  بـرای 
خـوب اسـت. امـا وقتـی لـب از لب که 
می گشـاید، تـازه می فهمـی کـه چه قدر 
غیـر  و  مذهبی هـا  غیـر  گـرو  در  دل 
خوبی هـای  از  مرتـب  و  دارد  انقالبی هـا 
آن هـا می گویـد. کمی که پاپیچش شـوی و 
بـه اش بفهمانـی کـه خوبی هـای مذهبی هـا 
بیشـتر است، ادای اهل اعتدال را درمی آورد 
و می گویـد هـر یـک خوبی هایـی دارنـد و 

در واقـع مسـاوی هسـتند!
بعضی هـا  می کنـی،  کاری  هـر  خاصـه 
می خواهند بین حزب اهلل و حزب الشـیطان 
تعـادل برقـرار کننـد! این جاسـت کـه باید 
را نشان شـان دهی تا  پاسـخ امیرالمومنیـن

شوند:  سـاکت 
ْیطَاِن، َمْن  ِحْزبَُنا ِحزُْب اللَِّه، َو الِْفَئُة الَْباِغَیُة ِحزُْب الشَّ

نَا َفلَْیَس ِمنَّا  َساَوى بَْیَنَنا َو بَْیَن َعُدوِّ

حزب ما حزب خدا و گروه ستم پیشه حزب 
شیطان اند. هر که بین ما و 
آن ها برابری قائل باشد، از 

ما نیست.

زنگ بیدارباش
رفتار مؤمنانه و برادرانه دِل سنگ را هم آب می کند اال اینکه طرف مقابل 
دل سنگ شده باشد! در مسجد، شروع کردن صحبت با سام و احوال پرسی، 
برای  است  میان بری  سام واحوال پرسی،  است.  مؤثر  کار  این  در  بسیار 

جاکردن خود در قلب دیگران.
به  شروع  نکته)!(  با  آقای  بگویند  که  نشود  طوری  باشد  حواس مان   
بگوییم،  مسجد  اهالی  به  می خواهیم  که  نکاتی  همین  بلکه  کرد  سخنرانی 
اگر چاشنی اش کمی سام واحوال پرسی از جمع، باشد همه می فهمند که ما 

این ها را برای حال و احوال شان می خواهیم نه برای خودمان.  

بایـد حواس مـان را جمـع کنیـم، بفهمیـم کـه: »َمـن ناَم لَـم یَنُـم َعنه«؛ 
اگـر مـا اینجـا خـواب برویـم، جبهه دشـمن، پشـت سـنگر خودش 
معلـوم نیسـت خـواب رفتـه باشـد؛ او بیـدار اسـت، علیه مـا توطئه 

کرد. خواهـد 
بـه نظـر مـن، فتنـه  سـال ۸۸ هـم همین بـود؛ بـرای ما یـک زنگ 
بـود، یک زنـگ بیدارباش بود. بعـد از آنی کـه در یـک انتخاباتی، چهل 

میلیـون شـرکت می کننـد و همـه  مـا تا آخر شـب، 
خوشـحال، خرسـند کـه پـای صندوق هـای رأی 
مـردم جمـع شـدند و تـا آخـر شـب رأی دادنـد... 

ناگهان از یک گوشـه ای، فتنه ای شـروع می شـود؛ 
مـا را بیـدار می کنـد؛ می گویـد: بـه 
نکنیـد،  غفلـت  نرویـد،  خـواب 

خطرهایـی در مقابـل شـما وجـود 
دارد و آن خطرهـا این هاسـت. به نظر 

این جـوری  را  حـوادث  همـه   مـن، 
بایـد نـگاه کرد. 

           مقاومت در کنار مردم
ــا  ــر می شــد و کشــتار و ســتم روس ه ــز بحرانی ت ــدر اوضــاع تبری هــر ق
ــراد بیشــتری از ثقه االســام درخواســت  ــرد، اف ــدا می ک شــدت بیشــتر پی
می کردنــد کــه از شــهر خــارج شــود و جــان خــود را نجــات دهــد، حتــی 

مأمــوران بلندپایــه عثمانــی...
ــرزا  ــان شکســت عباس می ــا ثقه االســام در پاســخ می گفــت: »در جری  ام
از روس هــا، میــرزا آقــای میرفتــاح جلــو افتــاد و شــهر تبریــز را بــه دســت 
ــا  ــام آق ــه ن ــذرد و همیش ــی گ ــال م ــد س ــان ص ــپرد. از آن زم روس س

ــه  ــما چگون ــاد می شــود. ش ــدی ی ــه ب ــاح ب میرفت
راضــی هســتید کــه مــن در ایــن 
ــرگ، خــود  ــرس م آخــر زندگــی از ت
ــه پناهگاهــی بکشــم و دیگــران را  را ب

ــم؟«  ــا نمای ــمن ره ــت دش در دس
بدیــن ترتیــب او تــا آخریــن لحظــه 

ــرد. ــا نک ــردم را ره ــات، م حی

در قاب صتویر

)امام  خامنه ای، 1389/06/25(

sangaremahalle@chmail.ir :ارسال تصاویر شما

ــد  ــش می توانی ــن بخ • در ای
ــن  ــبتی ای ــرح  مناس ــد ط چن
کنیــد.  مشــاهده  را  هفتــه 
بــرای ایــن هفتــه در تارنمــای 

  masjednama.ir
پوســترهایی بــا موضوعــات: تولد 
ــی  ــرت »عیس ــدا حض ــر خ پیامب
مســیح )ع(« )25 دســامبر ســال 
ــل  ــال قب ــادی، 622 س اول می
ــمس   ــد كریس ــرت(- عی از هج

ــه اســت. ــرار گرفت ق

کاریکاتور این هفته: 
پیروزی تاریخی مقاومت اسالمی در مقابل 

ایادی استکبار جهانی

کاش مسـیحیاِن حق طلـب بـا حوصلـه 
بیاینـد و کمـی قـرآن را ورق بزننـد تـا 
لـذت خوانـدن کتـاب وحـی را ببرنـد 
خیلـی  خوبشـان،  عقایـد  کـه  بفهمنـد  و 
کامل تـر در قـرآن بیان شـده اسـت. همین 
تولـِد حضرت عیسـی را اگـر در قرآن 
بخوانیـم، بـه جـای کارهـای بیهـوده، بـه 
آن چنـد کاری کـه ایشـان سـفارش کـرده 

می پردازیـم: اسـت، 
َو  نَِبیًّا،  َجَعلَنی   َو  الِْکتاَب  آتانَِی  اللَِّه  َعْبُد  إِنِّی  قاَل 

کاِة  الِة َو الزَّ َجَعلَنی  ُمبارَکاً أَیَْن ما کُْنُت َو أَْوصانی  ِبالصَّ

ما ُدْمُت َحیًّا، َو بَرًّا ِبوالَِدتی  َو لَْم یَْجَعلْنی  َجبَّاراً َشِقیًّا  

]عیسی در گهواره[ گفت: »منم بنده خدا، به 
من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است، 
و هر جا که باشم، مرا با برکت ساخته، و تا 
زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است، و 
مرا نسبت به مادرم نیکوکار کرده و زورگو و 

نافرمانم نگردانیده است.«
به عبارتی شاید بتوان گفت 

کریسمس قرآنی، زمانی 
عیسی  چون  که  است 
بنده خدا باشیم و نماز 
و زکات را به پا داریم 
و به مادر و پدرمان 

نیکی کنیم.

در محضر اهل یبت؟مهع؟
کریسمس در قرآن

میان بری به قلب ها

سوره مریم، آیه 30 تا 32
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