
   

   دوھفته نامه سازمان بسيج مھندسين کشاورزی و منابع طبيعی
 مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جھانسوز 

 ھيئت تحریریه: غالمرضا ملکی، زھيد ناصری
 ٥٣سال چھارم، شماره 

 نيمه اول مھر ماهتاریخ انتشار : 

  
        

  
  
  

          
  

  از امام حسين عليه السالم هايي درس
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از حضرت زينب سالم اهللا عليهاي مختصر شناخت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   گناھکاران دادن پند روش
 توانم نمی و گناھکارم مردی من گفت، و رسيد السالم عليه حسين امام خدمت جوانی
  . فرما نصيحتی مرا دارم، باز گناھان انجام در را خود
  : السالم عليه الحسين االمام قال

 و شئت، ما اذنب و هللا رزق تاکل ال: ذلک فاول شئت، ما اذنب و اشياء خمسة افعل«
 ام اذنب و هللا یراک ال موضعا اطلب: الثالث و شئت، ما اذنب و هللا والیة من اخرج: الثانی
 و شئت، ما اذنب و نفسک عن فادفعه روحک ليقبض الموت ملک جاء اذا: الرابع و شئت،

  ) ١.» (شئت ما اذنب و النار فی تدخل فال النار فی مالک ادخلک اذا: الخامس
  : فرمود السالم عليه حسين امام

  . کن گناه خواھی می چه ھر آنگاه و بده انجام را کار پنج«
  . کن گناه خواھی می چه ھر و مخور را خدا روزی: اول
  . کن گناه خواھی می چه ھر و برو بيرون خدا حکومت از: دوم
  . کن گناه خواھی می چه ھر و نبيند را تو خداوند تا کن انتخاب را جایی: سوم
 خواھی می چه ھر و بران خود از را او آمد تو جان گرفتن برای عزرائيل وقتی :چھارم
  . کن گناه
 می چه ھر و مشو وارد آتش در برد می آتش سوی به را تو دوزخ مالک که زمانی :پنجم

  .» کن گناه خواھی
 توبه جز ای چاره شده طرح ھای واقعيت برابر در و شد شرمنده و کرد فکر اندکی جوان

 .نداشت

ی باد « ا قدس   »ه داع 

ترین نام وی زینب است که در لغت، به معنای زینب دختر امام علی(ع) و حضرت فاطمه(س) است. معروفحضرت 
  است. » زینت پدر«آمده و معنای دیگر آن » درخت نيکو منظر وخوشبو«

  این روز در ایران روز پرستار نامگذاری شده است.  .االول سال پنجم در مدینه متولد شدجمادی ۵حضرت زینب(س) در 
گذاری حضرت زینب (س)، توسط پيامبر اسالم(ص) صورت گرفت. گفته شده است که جبریيل بر اساس روایات متعدد، نام

آمده است پيامبر(ص) او را بوسيد » الخصائص الزینبية«از سوی خداوند این نام را به پيامبر (ص) رسانده است. در کتاب 
  » اش خدیجه است.ین دخترم زینب آگاه کنند؛ ھمانا او مانند جدهحاضران اّمتم، غایبان را از کرامت ا«و فرمود: 

برای وی، القاب فراوانی نقل شده است، ھمانند عقيله بنی ھاشم، عالمه غيرمعلَّمه، عارفه، موثّقه، فاضله، کامله، 
حه، و اء، بليغه، فصيعابده آل علی، معصومه صغری، امينةاللّه، نائبةالزھرا، نائبةالحسين، عقيلة النساء، شریکة الشھد

ھای بسياری که در زندگی دید (درگذشت جدش پيامبر(ص)، درگذشت و شریکةالحسين. وی را به سبب سختی
ھای مادرش، شھادت پدرش اميرالمؤمنين(ع)، شھادت برادرش امام مجتبی(ع)، فاجعه کربال و شھادت برادرش سختی

ھدا، و به اسارت رفتن در کوفه و شام) ام المصائب نيز لقب امام حسين(ع) و دو فرزندش و دیگر بستگان و سایر ش
  اند. داده



  

 

 

  در ورزشگاه آزادي» خدمت بسيجيان«ها هزار نفري در همايش دهبيانات    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

 

  

  

  

  

  

  

 از بعد مھمّ  بسيار ایّام. است) الّسالمعليه( الحسينبنعلیّ  حضرت سيّدالّساجدین شھادت شب
 بعد و شام و کوفه و کربال مسير روزھایی چنين در. است زینبی یحماسه ایّام واقع در است؛ عاشورا

 اسرای یبقيّه و سّجاد امام حضرت و کبریٰ  زینب حماسی ُپرشکوه نورانیِ  حرکت مسير مدینه، آن از
 دائمی را آن ببخشند، ابدیّت را عاشورا ماجرای خود، حرکت این با توانستند که اینھا است؛ عاشورا
 شھيدان آن با بيشتری قلبی ارتباط احساس روزھایی چنين در امروز ھم ما. کنند ناپذیرزوال کنند،
 در دیگر ملّتھای از زیادی مردمان عراق، ملّت ما، ملّت. است پيش در ھم اربعين. ميکنيم الّشأنعظيم
 فضل و لطف به که است ایالعادهفوق یپدیده یک اربعين یحماسه. اربعينند بزرگ یحماسه تدارک
 یاد. است آمده وجود به دارد، ایحماسه چنيناین به را نياز نھایت اسالم دنيای که ھنگامی در الھی
 یمخلصانه و ارادتمندانه سالم. ميشمریم مغتنم خودمان ذھن در خودمان، دلھای در را شھيدان سرور

  :ميکنيم عرض و ميکنيم اھدا شھيدان پاک خاک به و بزرگواران آن و بزرگوار آن به را خودمان
  افتادگان دور پيک ای صبا ای

  )٢( رسان پاکشان خاک بر ما اشک 
اجتماع در ھمين عرصه و شور و بسيجی که یادآور این اجتماع عظيم امروز، این جمعيّت جوان و ُپر

ءهللا شما ھم در شا) که آنجا جوانھا رفتند و به پيروزی رسيدند و ان٣است( ۶٠ی ورزشگاه در دھه
 .ھایی که در پيش رو دارید، به پيروزی کامل خواھد رسيدعرصه

 اسالمی جمھوری اقتدار دوّم ایران، عظمت اوّل از، است عبارت امروز صحبت در من کالم جان
 سخن نيست، محض شعار نيست، خوانیرجز اینھا. ایران ملّت ناپذیریشکست سوّم و

 واقعيّاتی اینھا نيست؛ ميزنند دیگر بعضی که حرفھایی و شعارھا از بعضی مثل توخالی
 نگما و کنيم غفلت آنھا از یا ندانيم را اینھا ما که ميکنند آرزو ایران ملّت دشمنان که است
 هک است این از ترواضح حقایق این ولی ببریم؛ ملّتمان و کشورمان و خودمان مورد در دیگری
  .کند انکار را آنھا بتواند کسی

  
 زمان، طول در. است تاریخی امر یک ایران عظمت. حال زمان در فقطنه ایران، عظمت گفتيم  

 در سياست، یعرصه در فلسفه، یعرصه در علم، یعرصه در است توانسته ما عزیز کشور
 ایبرھه در و مسلمان، ملّتھای ميان در اسالمی علوم داریپرچم یعرصه در ھنر، یعرصه

 ایران عظمت. بدھد نشان را خود و بِایستد سرافراز جھان، ملّتھای یھمه ميان در زمان از
 مانز به مربوط این البـتّه. بکند تصدیق را آن است ناچار منصفی ھر که است واضحی امر یک
 از قبل سالِ  دویست وضعيّت، این از است شده استثنا است؛ تاریخی دوران ھمچنين و ما

 دویست این در- پھلوی منحوس دوران و بعد به قاجاریّه اواسط دوران در ؛ انقالب پيروزی
 .ندارد قضيّه آن به ربطی ما بحث فعالً  که شد پایمال متأّسفانه ایران عظمت -سال

 زیر از را ایران کشور اسالمی، جمھوری که بس ھمين اسالمی جمھوری اقتدار مورد در
 یميالد نوزدھم قرنِ  اوّلِ  از تقریباً  سلطه این. کشيد بيرون آمریکا و انگليس یسلطه
 تداراق بودند؛ مسلّط متکبّر و رحمبی بيگانگانِ  کشور، این امور یھمه بر بود؛ شده شروع

 ظالمانه یسلطه این زیر از را ملّت و را کشور توانست که بس ھمين اسالمی جمھوری
 شرّ  از کشور نجات اسالمی، جمھوری اقتدار مظاھر از یکی ھمچنين. بدھد نجات

 در اسالمی جمھوری ھمچنين و. بود موروث پادشاھی و سلطنتی استبدادی حکومت
 کرده سپر سينه دشمنان ھایاندازیدست مقابل در خود، عمر سال چھل این طول
 توانسته اسالمی جمھوری جنگی یک در اخير، قرنھای این در بار اوّلين برای و است
 و پھلوی دوران در اسالمی، جمھوری دوران از قبل. بشود کشور یتجزیه از مانع است
 یا و کردند تجزیه را کشور خاک از بخشی دشمنان یا افتاد، اتّفاق جنگی ھر قاجار

ّ  بار، اوّلين برای. کردند تحقير را ملّت و کردند پيدا کشور در نظامی حضور خودشان  تمل
 کند، ناکام بکلّی را دشمن وسيع یجبھه توانست سالهھشت تحميلیِ  جنگ در ایران
. است این اقتدار معنای کند؛ حفظ را کشور ارضی تماميّت براند، بيرون کشور از را آنھا

 در را کشور این احترام و اعتبار است توانسته اسالمی جمھوری که است این به اقتدار
  .بِایستد استکبار وسيع یجبھه مقابلِ  در تنهیک و ببرد باال جھان کلّ  در و منطقه

  
 نای دليل. است اسالم برکت به این البتّه که ایران، ملّت ناپذیریشکست گفتيم  

 در ایران ملّت پيروزی در ميشود را ناپذیریشکست این ینشانه و ناپذیریشکست
 لطو در ایران ملّت ایستادگی مقّدس، دفاع در ایران ملّت پيروزی اسالمی، بزرگ انقالب
 پای از نکرد، نشينیعقب ما ملّت. کرد مشاھده دشمنان ھایتوطئه مقابل در سال چھل
 ایران ملّت پيروزی این نکرد؛ شکستگی و ضعف احساس دشمن مقابل در نيامد، در

. داد خواھم شاءهللان ھازمينه این در بيشتری توضيح البتّه. است کشور وضع این. است
 .است ما امروز وضعيّت این



   

 

 

  (ادامه...) مجموعه احكام نماز |ي آموزشي رساله      

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نماز حديث

  

  

  
 :ذکر رکوعآرامش بدن در حال گفتن  .٣
گوید، باید بدن آرام باشد، بلکه حتی در ھنگامی که اذکاری را به قصد استحباب آن در در رکوع ھنگامی که ذکر واجب را می .١

 .و امثال آن، احتياط واجب آن است که بدن را آرام نگھدارد» ُسْبَحاَن َربَِّی اْلَعِظيِم َو بَِحْمِدهِ «مانند تکرار گوید، رکوع می
ی واجب را بر ھم بزند، باید پس از آرام گوید، بدن او بی اختيار حرکت کند و حال طمأنينهاگر در حالی که ذکر واجب رکوع را می .٢

 .گرفتن بدن، ذکر واجب را دوباره بگوید
 داند طمأنينه در حال ذکر رکوع واجب استکه میکسی.٣

 رکوع را شروع کند اگر پيش از رسيدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن، ذکر
 .عمداً باشد: نمازش باطل است     
 .سھواً باشد: باید پس از رسيدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن، ذکر واجب را دوباره بگوید     
 پيش از تمام شدن ذکر واجب سر از رکوع بردارد  اگر
 .عمداً باشد: نمازش باطل است      
 :سھواً باشد      

 :گر پيش از خارج شدن از حد رکوع متوجه شود که ذکر را تمام نکردها              
 .باید در ھمان حال آرام بگيرد و ذکر رکوع را بگوید              
 .اگر پس از خارج شدن از حد رکوع متوجه شود که ذکر را تمام نکرده: نمازش صحيح است              

در حال رکوع بماند، کافی است که یک » ُسْبَحاَن هللاِ «ی گفتن سه تواند به اندازهیکسی که به خاطر بيماری و امثال آن نم .۴
تواند در حال رکوع باشد احتياط واجب آن است که ذکر را در ھمان لحظه بگوید، و اگر فقط یک لحظه می» ُسْبَحاَن هللاِ «مرتبه 

 .شروع کند و در حال سر برداشتن تمام کند
 :بعد از رکوعایستادن و آرامش  .۵

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید راست بایستد و پس از آن که بدن آرام گرفت به سجده برود، و اگر عمداً پيش از ایستادن، یا 
 .پيش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است

 :ج) کسی که رکوع را فراموش کرده است
: باید بایستد و از حال ایستاده به رکوع برود، و چنانچه به حالت خميدگی به رکوع ی اول یادش بيایدپيش از رسيدن به سجده .١

 .برگردد کافی نيست، و اگر به این رکوع اکتفا کند نمازش باطل است
 .(ی دوم یادش بياید: نمازش باطل است؛ (زیرا یک رکن را ترک کرده و وارد رکن بعدی شده استپس از رسيدن به سجده .٢
ی دوم شود): باید ی اول یا بعد از آن و پيش از آن که وارد سجدهی دوم یادش بياید (یعنی در سجدهرسيدن به سجده پيش از .٣

برخيزد و بایستد و رکوع کند و پس از آن، دو سجده را به جا آورد و نماز را تمام کند، و بعد از نماز به احتياط (واجب) دو سجده 
 .ی زیادی بگزاردسھو برای سجده

 :د) برخی از مستحبات رکوع
 .پيش از رفتن به رکوع در حالی که ایستاده است تکبير بگوید .١
 .اگر نمازگزار مرد است زانوھا را به عقب بدھد و اگر زن است زانوھا را به عقب ندھد .٢
 .سر را پایين نيندازد و مساوی پشت خود نگه دارد .٣
 .کف دست را به زانوھا تکيه دھد .۴
 .ه خود را به ميان قدمھای خود بدوزدنگا .۵
 .پيش از رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد .۶
      .«َسِمَع ُهللا لَِمْن َحِمَدهُ «پس از آن که از رکوع سر برداشت و ایستاد در حال آرامش بدن بگوید:  .٧
 .اگر نمازگزار زن است، دست را از زانوھا باالتر بگذارد .٨

 سجده
نمازگزار باید در ھر رکعت از نمازھای واجب و مستحب، بعد از رکوع، دو سجده کند، و سجده آن  :سجده و حکم آنالف) معنای 

 .است که پيشانی را از روی خضوع بر زمين بگذارد
 :توجه

ی سجده است، بدین معنی که اگر عمداً یا از روی فراموشی، ھر دو را ترک کند یا دو» رکن«دو سجده در یک رکعت، مجموعاً 
 .شوددیگر به آن اضافه کند، نماز باطل می

اگر عمداً یک سجده کم یا زیاد کند، نماز باطل است، و اگر سھواً این کار را انجام دھد نماز باطل نيست، ولی دارای احکامی 
 .است که بعداً گفته خواھد شد

 

. زنی ٢. بنده ای که از نزد موالی خود فرار کرده است؛ ١خداوند نماز پنج گروه را ثواب نمی دھد اگر چه باید نماز بخوانند: 
 . رباخوار.٥والدین شده است. . کسی که عاق ٤. شراب خوار و دائم الخمر؛ ٣که شوھرش از وی راضی نيست؛ 

  )٣٣٢، ص ١٣(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 
 



   

 

 

  ادامه دارد ..... ها خطرناكند؟چرا فرقه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  يادي از شهدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  آصفي منوچهر شهيد وصيتنامه

  اهللا الرحمن الرحيمبسم

م تا خواهفقط از خدا مي ؛چيزي بنويسم وقت كم است كه بنشينم و ، دانم خداوند از من راضي است يا نهنمي 
دارد. من لياقت شهادت را شايد نداشته باشم چون خود را خيلي مؤمن ام لطف كند مرا آرام نگهموقعي كه زنده

  ام. نيافته

 خصوص به امكرده لمس را اين من است، مكتب ترينانقالبي خوانيد، اسالممي را مطلب اين كه شما من، برادران
 .است نديده به خود را مرداني چنيناين هرگز تاريخ كه است مردي كبير رهبر خميني و آخر روز چند اين

 عهده زا مطمئنا مسلمان غير انقالبيون از خيلي كه كاري نيست كمي كار كردن و غرب شرق به پشت برادران،
  . آمد نخواهند بر آن

 من طرف از را پژمان و پدرام. شما همه همراه به خدا. طورهمين هم امخانواده و ببخشد مرا بگوييد مادرم به
-نمي و است زياد خورد و زد صداي. نه يا باشد داشته شهادت لياقت منوچهرتان عمو دانمنمي بگوييد و ببوسيد

به . ندببخش مرا بخواهيد دارند، گردنم بر حقي كه مردم همه از شد برگزار اگر امفاتحه در. بنويسم زياد توانم
  .باد شما خداحافظ بگوييد ايمبوده هم با انقالب از بعد و انقالب از قبل كه دوستانمو  برادران همه

  منوچهر آصفي

  بنده ناچيز خداوند

  » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

دھد. ھا صرفاً مسأله ما در ایران نيست بلکه در غرب به اشکال بيشتری خود را نشان میمسأله فرقه 
پژوھشھای دانشگاھی در جریان ھای گوناگون از جمله باره نيز به صورتبه ھمين دليل، مطالعه در این

ت. ھا قابل اعتناسیکی از این پژوھش» مارگارت تالر سينگر«نوشته » ھا در ميان مافرقه« است. کتاب 
شناس کلينيکی و یک استاد بازنشسته دانشگاه کاليفرنيا است که تاکنون با بيش از سينگر یک روان

و بستگان و دوستانشان، مصاحبه کرده یا به آنھا  ھای گوناگوننفر از اعضای سابق و کنونی فرقه ٣٠٠٠
مشاوره داده است. ترجمه فارسی این کتاب در اینترنت موجود است و بوسيله کسانی صورت گرفته 
است که از سازمان منافقان جدا شده و با توجه به تجربيات خود در تشکيالت این سازمان، آن را مستحق 

ھایی از این کتاب را می آوریم تا عصاره یک انندگان گرامی، بخشاند. برای خودانسته» فرقه«عنوان 
  پژوھش علمی در این باره را در اختيار داشته باشند.

  فرقه تعریف) الف
 رسراس در قدرت و پول کسب و گسترش عضوگيری، به اقدام فعال بطور ایفرقه ھایگروه از بسياری
 روند یا ذھنی، شده ریزیبرنامه کارھای توسط را خود ھواداران و اعضا ھاگروه این. نمایندمی جھان

 به تواندمی ذھنی سوءاستفاده. آورندمی در کامل کنترل و نفوذ تحت و کرده استثمار فکری، بازسازی
 به گيردمی قرار فرقه عضو یک مراجعه مورد که  کسی ھر نه. شود انجام متعددی ھایروش یا طرق
 کافی مدت به و شوندمی جذب کافی اندازه به ولی. ماندمی ھميشه برای شود،می جذب مربوطه گروه
  .نمایند تبدیل است، جدی بررسی شایسته که مخربی اجتماعی مشکل به را ھافرقه تا مانندمی
 واردم برخی در و ایدآليست فرزندان عضوگيری بر ناظر که والدینی نگرانی موضوع صرفاً  دیگر ھافرقه

 درآمدی محدوده ھر در و سال و سن ھر در افرادی ھا،فرقه. نيستند باشند،می خود جوان و سرخورده
 را افراد سازیمجاب روشھای و برخورد نحوه آنچنان امروز ایفرقه ھایگروه ولی. اندکرده گمراه را

  .کنندمی حرکت جامعه اصلی جریان متن در و معمولی چھارچوب از فراتر که اندکرده ایحرفه

  شهيد منوچهر آصفي

  
 اين شعارهاي ما اگر داشت اعتقاد او

 آنها از عملمان را با سياسي هايگروهك
 گفتن براي حرفي ديگر آنها بگيريم،

  .داشت نخواهند
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