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ایام

عمل به قرآن در سخت ترین شرایط
 بعثی هـا آقـای ابوترابی را به شـدت شـکنجه کردند. وقتـی نمایندگان صلیب سـرخ وارد اردوگاه  

شـدند، بعثی هـا نگـران بودنـد کـه آقـای ابوترابـی موضـوع را بـه صلیبی هـا بگویـد؛ آثـار 
شـکنجه هـم بر بدنـش وجود داشـت.

 ایشـان بـا صلیبی هـا صحبـت کـرد ولـی هیـچ اشـاره ای بـه شـکنجه 
شـدنش نکـرد. بعـد از رفتـن نماینـدگان صلیب سـرخ، فرمانـده اردوگاه، 
حاج آقـا را خواسـت و پرسـید »می توانسـتی موضـوع را بـه صلیبی هـا 

بگویـی، چـرا نگفتی؟«
گفـت: »مـن هیچ وقت مسـلمان را بـه غیرمسـلمان نمی فروشـم« و 
اشـاره بـه آیـه ای از قرآن )ولـن یجعل اللـه للکافریـن علـی املؤمنین سـبیال( کرد.
ایـن برخـورد سـبب جلـب اعتمـاد و احتـرام افسـرها و نگهبان هـای 

عراقـی نسـبت بـه آقـای ابوترابی شـد.

یکی از اقدامات دشمن استعمارگر، ایجاد تفرقه از طریق فرقه سازی دینی است؛ وحدت مذهبی 
ایرانیان در قضایایی نظیر تحریم تنباکو برای استعمار واقعاً گران تمام شد، ازاین رو تالش ویژه ای در 

جهت از بین بردن وحدت مذهبی ایرانیان انجام شد.
پیدایش فرقه شیخیه ظاهراً ربطی به استعمارگران ندارد ولی در تداوم فرق انشعابی آن نظیر بابیه و 

بهاییت که از بابیه منشعب شد، نقش استعمار روشن است.
فوت نابهنگام سید کاظم رشتی، رهبر شیخیه، پیروان او را به چهار 
دسته تقسیم کرد. یک دسته از آن ها از اسالم روبرگرداندند. این دسته 
پیروان میرزا علی محمد شیرازی بودند. او در ابتدا خود را باب ارتباط 
رفت.  پیش  الوهیت  و  نبوت  تا  ادامه  در  ولی  دانست  زمان  امام  با 
جریان  در  ایران  گوناگون  شهرهای  در  فراوانی  فتنه های  و  کشتار 
برخی  فتوای  به  که  بود  امیرکبیر  این  و  داد  رخ  بابی گری  گسترش 
مشایخ شیخیه تبریز توانست باب را اعدام کند و با تبعید بهاء )پیرو 

باب و رهبر بعدی بهاییان( فتنه را از کشور دور سازد.
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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 

اعدام باب
 تفرقه بنداز و حکومت کن!

 رساله آموزشی آیت اهلل العظمی خامنه ای، بخش روزه

۲۷ شعبان ۱۲۶۶ ق- اعدام علی محمد باب در تبریز

احکام

معلوم نیست فردا روز آخر شعبان است یا اول ماه مبارک. 

ــی اگــر  ــرد ول ــردا را روزه بگی ــن صــورت الزم نیســت ف در ای
بــه نیــت روزه مســتحبی یــا قضــا، روزه بگیــرد و بعــداً مشــخص 

شــود کــه مــاه رمضــان بــوده، روزه آن روزش، روزه مــاه 
ــدارد. ــردن ن ــه قضــا ک ــازی ب mرمضــان محســوب شــده و نی a s j e d n a m a . i r
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SangareMahal le. i r سایت:

ایـن جملـه را بـه یـاد داریـد: »اگـر راه امـام را گـم کنیـم یـا فرامـوش کنیـم یا 
خدای نکـرده عمـداً بـه کنـار بگذاریـم، مّلـت ایران سـیلی خواهـد خـورد.«؟ بله، 
پارسـال همیـن موقع هـا در حـرم امـام خمینی رهبـر انقالب این هـا را گفتنـد. برای 
مـا که 38 سـال اسـت از رهبـران جمهوری اسـالمی همیشـه تعریف و تمجیـد از مردم 
را شـنیده بودیـم و خیـال می کردیم تعارفی بیش نیسـت، شـنیدن چنین جملـه ای خیلی 

عجیـب بود.

تـازه فهمیدیـم تعارفـی در کار نبـوده و »رهبر صـادق و خیرخواه« 
را  ملـت  خوبی هـای  صادقانـه  تاکنـون 
می گفتـه و اکنـون نیز صادقانـه دارد به 
آن هـا هشـدار می دهد. حاال یک سـال 
از آن ماجـرا می گـذرد. انتظـار می رفـت 
ایسـتادگی ها بیشـتر و بهتر شـود و ملت 
در مقابـل تحریف امام بایسـتد و برگردد 
بـه مکتب امـام. انتخابـات فرصت خوبی 

بـود بـرای اثبات ایـن اتفاق.

اینـک خودمـان قضـاوت 
کنیـم؛ آیـا به امـام و 
پای بندتـر    امـام  راه 
خـوی  یـا  شـده ایم 
استکبارسـتیزی در مـا کم رنگ تـر شـده 
اسـت؟ خـدا کند به جای سـیلی خـوردن، بتوانیم 

بـه دشـمن سـیلی بزنیـم.

ذکرش،  و  فکر  تمام  است.  آینده  نگران  همه اش 
همان  مبادا.  روز  برای  است  پس اندازی  جمع کردن 
به  ناگوار  اتفاق  یک  وقوع  با  است  ممکن  که  روزی 
زحمت و مشقت زیاد بیفتد. در این حالت اگر پس انداز 
کافی نداشته باشد، به قول معروف توی هچل می افتد و 
زندگی را می بازد. او یک تفکر شیطانی در نهانگاهش 
دارد: »شاید فردا خدا روزی من را نرساند!« انگار تا 
نعوذباهلل کم کاری  او  به  امروز خدا در رساندن روزی 

کرده است!
خب چنین آدمی طبیعی است که کمتر انفاق کند و 
بیشتر زراندوزی. طبیعی است که دیرتر ازدواج کند و 
به فکر فرزندآوری نباشد. طبیعی است که برای رشوه 
گرفتن وسوسه شود و یا در کارش کم فروشی کند. همه 
این رفتارهای غلط و هزاران رفتار غلط دیگر، ریشه اش 

همان تفکر شیطانیست.
به راستی چه تضمینی دارد که مالی را که آن همه زحمت 
برای اندوختنش کشیده، دزد نزند؟ و یا آن را صرف دوا 

و درمان نکند؟ و یا...

توکلت بر کیست؟      چه کسی »سیلی« خورد؟
خدای رزاق یا میزان پس اندازت؟ )1(

در مسری هبشت
آماده مهمانی خدا شوید!

بـه توصیه امـام رضـا، از فرصـت باقی مانده 
ماه شـعبان اسـتفاده کنید!

اباصلـت در آخریـن جمعـه مـاه شـعبان، مـی رود 
خدمـت حضـرت امام رضـا . حضرت ابتـدا به او 
می فرماید: ای اباصلت! ماه شـعبان بیشـترش گذشت 
و ایـن جمعه آخر آن اسـت، پس آنچـه از اعمال خیر 
کـه در ایـن ماه در انجـام آن کوتاهی کـرده ای، در این 

چنـد روزی کـه باقی مانـده تدارک کـن و...
در باقی مانـده این مـاه زیاد این ذکـر را بگو: »اللّهم 
إِن لَـم تَُكـن قَـد َغفـرَت لنـا فـی ما َمـَى ِمن شـعبان فاغِفـر لَنا 

فیـا بَِقـی ِمنـه«؛ پـروردگارا! اگـر تاكنـون در ایـن ماه 

مـا را نبخشـیده اى، پـس از تـو می خواهیـم كـه در 
باقی مانـده ایـن مـاه مـا را ببخشـی و بیامرزى.

حضـرت بـه او گـوش زد می کند کـه این ماه شـعبان 
این همـه بـرکات داشـت، و چه بسـا تـو از آن غفلـت 
کـرده باشـی. بیـا از بقیـه ای کـه از مـاه شـعبان مانده 
اسـت اسـتفاده کن. در مابقـی ماه شـعبان کوتاهی ات 
َعـاِء َو  را جبـران کـن. بعـد هـم فرمـوده: »َو أَكْـِرْ ِمـَن الدُّ
اِلْسـِتْغَفاِر َو تِـاَلَوِة الُْقـرْآِن «. دعا، اسـتغفار و تالوت قرآن 

را زیـاد انجـام بده.

براساس سخنرانی استاد حاج آقا مجتبی تهرانی
متـن کامـل حدیـث در: عیـون اخبار الرضـا، جلد 
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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. 

روزه یوم الشک
یاررهمبان

۱۲ خرداد- درگذشت آزاده سرافراز حجت االسالم سید 
کبر ابوترابی )۱۳۷۹( علی ا

اقتصاد مقاومیت



کالم امامدرنگ

حکایت خوبان

در محضر قرآن
 شکایت های یک امام

آن هایی که از علی همیشه به بزرگی یاد می کنند، وقتی 
می توانند ادعا کنند که او را شناخته اند- ولو اندکی- که 
شخصیت امام را در هنگام حکم رانی در جامعه ببینند؛ 
وگرنه در جوان مردی و آقایی امیرالمؤمنین، دوست و 

دشمن خاضع اند.

امام ما دوران سختی را برای هدایت مردم پشت سر 
گذاشت. اما در همه این دوران با آن ها »روراست« بود:

إِنِّی َو اللَّه َلَظُنُّ أَنَّ َهؤَُلِء الَْقْوَم َسیَُدالُوَن ِمْنُكْم 

ُكْم ِباْجِتَاِعِهْم َعَل بَاِطلِِهْم َو تََفرُِّقُكْم َعْن َحّقِ

َو ِبَْعِصیَِتُكْم إَِماَمُكْم ِفی الَْحّقِ َو طَاَعِتِهْم 

إَِماَمُهْم ِفی الْبَاِطل 

به خدا سوگند، می دانستم که آنان بر شما پیروز می شوند، 
زیرا آن ها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند، و شما 

در دفاع از حق متفرقید.

شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آن ها امام خود را 
در باطل فرمان بردارند!

این حرف ها برای امروز جامعه ماست. دشمن از آن زمان 
قوی تر و محکم تر شده است و اگر ما 

بهتر از مردم زمان امیرالمؤمنین 
نباشیم، به عاقبت شوم آن ها 
دچار خواهیم شد، بی تعارف!

 

جوانان ما ثابت کردند اگر بخواهیم می توانیم
این جانب نمی گویم ما خود همه چیز داریم؛ معلوم است ما را در طول تاریِخ نه چندان 
خائن  دولتمردان  و  کرده اند  محروم  پیشرفتی  هر  از  اخیر  سده های  در  و  دور خصوصًا، 
و دودمان پهلوی خصوصاً، و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خوْد کوچک 

دیدن  ها و یا ناچیز دیدن ها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد...
تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دام ها نجات یافته و نسل محروم حاضر به 
فعالیت و ابتکار برخاسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و 
دیگر چیزها که گمان نمی رفت متخصصیِن ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن 
باشند و همه دست ها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان این ها را 
به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، خود 
ساخته  را  احتیاج  محل  قطعات  ما  عزیز  جوانان 
رفع  و  کرده  عرضه  ارزان تر  قیمت های  با  و 
احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر 

بخواهیم می توانیم.

بت پرستی
دنیــا بــا درد قاتــی شــده تــا هــوس این جــا مانــدن را نکنیــم؛ »بالبــالء محفوفــه«. ولــی مــا عاشــق 
این جاییــم! ایــن اســت کــه بــه هرچــه دل ببندیــم، همــان را از مــا می گیرنــد تــا شــاید از 
دل بســتن منصــرف شــویم. بــه پــدرت دل ببنــدی، پــدرت را از تــو می گیرنــد؛ بــه مالــت، بــه 

زیبایــی ات، بــه دوســتت...
ــرد و  ــینی بخ ــت ماش ــده، توانس ــاگردی رانن ــی ش ــد از مدت ــود. بع ــر ب ــی فقی ــخصی خیل ش

ــاره ام.« ــد، بیچ ــک روز بخواب ــین ی ــن ماش ــر ای ــت »اگ ــردازد. می گف ــط های آن را بپ قس
ــت شــود،  ــرای انســان ب ــزی ب امــان از ایــن جمــالت کــه کار دســتمان می دهــد. اگــر چی

ــکند. ــمش می ش ــش چش ــت را پی ــدا آن ب خ
ــد. بلکــه از خــواب  ــی خــودش نخوابی ــد! ول ــه دره کــه بخواب روزی ماشــینش را فرســتادند ت

ــن خــودرو و گاراژ ماشــین دارد! ــدار شــد. اآلن چندی بی
کمــی کــه مجموعــه مــا پاگرفــت و کلــی نیــروی جذبــی داشــتیم و آن جــا بــرای مــا بت 
شــد، شــاید ایــن بــا نیــز بــر ســر مــا بیایــد... حتــی خــوب اســت گاهــی در جلســات 
بــه هــم تذکــر دهیــم کــه 
ــتر  ــان بیش نگاهم
ــد  ــدا باش ــه خ ب
ــا... ــه بت ه ــا ب ت

              خیر دنیا و آخرت
دکترها ما را مأیوس کردند و گفتند هر دو چشم پدرم عالج ناپذیر است. پدرم به من خیلی 

انس داشت؛ حتی برایش راحت نبود با دیگران دکتر برود.
مانده بودم چه کنم. از طرفی طلبه بودم؛ سعادت دنیا و آخرت من در قم بود. از طرفی 
ازکارافتاده یک  بود معطل و  ایشان مطلقًا نمی دید و مجبور  برنمی گشتم،  به مشهد  اگر  هم 

گوشه ای بنشیند!
یکی از دوستانم پیشنهاد داد به خاطر خدا، دست از قم بکشم؛ خدا 
هم دنیا و آخرت مرا از قم به مشهد منتقل کند. من 
پدر  پرستاری  به  مشهد  در  گرفتم  تصمیم  هم 
زندگی  در  اگر  معتقدم  شوم.  مشغول 
توفیقی داشته ام،  ناشی از همان نیکی به 

پدر و مادرم بوده است.

در قاب صتویر

 صحیفه امام، ج 21، ص: 417

sangaremahalle@chmail.ir ارسال تصاویر شما : 
• در ایــن بخــش مــی توانیــد طرح هــای مناســبتی ایــن هفتــه را مشــاهده کنیــد. بــرای ایــن هفتــه در 
تارنمــای masjednama.ir پوســترهایی بــا موضوعــات: ارتحــال جان ســوز حضــرت امــام خمینــی)ره(، 
بنیان گــذار انقــالب اســالمی و انتخــاب حضــرت آیــت اهلل ســیدعلی خامنــه ای بــه رهبــری جمهــوری 

اســالمی ایــران توســط مجلــس خبــرگان رهبــری قرارگرفتــه اســت.
 

کاریکاتور هفته: 
جامعه جوانتر زندگی بهتر

 برای طرفداران فوتبال
چــه آن هــا کــه در فوتبــال خودشــان را بــه آب وآتــش 
ــزد  ــرای نام ــات  ب ــه در انتخاب ــا ک ــد، چــه آن ه می زنن
دو  از  عمومــاً  می کننــد،  تــالش  محبوب شــان 
ــِت  ــده اند و مس ــده ش ــا برن ــتند: ی ــارج نیس ــال خ ح
ــد  ــه می خواهن ــد و از غص ــا ناراحت ان ــادی اند، ی ش

ــد و ببلعدشــان! ــاز کن ــان ب ــن ده زمی

ــدام!  ــد؟ هیچ ک ــدام ب ــت و ک ــوب اس ــدام خ ک
ــه  ــز ارزش این هم ــا هیچ چی ــاًل در دنی ــه اص چون ک

ــدارد. ــی را ن ــا ناراحت خوشــی ی

لِکَْیال تَأَْسْوا َعلی  ما فاتَکُْم َو ال تَْفرَُحوا ِبا آتاکُْم 

آن چــه  بــرای  کــه  اســت  آن  بــه خاطــر  ایــن 
ــه  ــه ب ــه آن چ ــد، و ب ــف نخوری ــت داده اید، تأس ازدس

شــما داده اســت دل بســته و شــادمان نباشــید.

حــاال یــک بــار زندگــی خــودت را مــرور کــن! 
بی خــود  ناراحتی هــای  و  شــادی ها  چقــدر 
اســت کــه مــا را بــه خــود مشــغول کــرده... نکنــد 
دیــر شــود بــرای فهمیــدن واقعیــت ایــن دنیــای فانی...

در محضر اهل یبت

سوره مبارکه الحدید، یه23

نهج البالغه )صبحي صالح(،
 ص: 67

رهبر معظم انقالب


