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  مرحوم شيخ بھائی می نویسد: 
دختر امير مؤمنان عليه السالم متولد شد. حضرت صدیقه طاھره سالم اللّه عليھا 

عليه السالم گذاشت و گفت: نام این نوزاد را بگذار. دختر را در دامن علی 
واللّه من در نام گذاری فرزندانم بر رسول خدا «اميرمؤمنان عليه السالم فرمودند؛ 

؛ پيغمبر در سفر بودند، دو روز بعد که »صلی اللّه عليه و آله پيشی نمی گيرم
گاه پيغمبر فرمودند:  آمدند، حضرت زھرا سالم اللّه عليھا بچه را به بابا دادند؛ آن

جبرئيل وارد شد، » واللّه در نام گذاری خودت و بچه ھایت بر خدا پيشی نگرفتم.«
رسول خدا صلی اللّه عليه و آله لحظاتی با جبرئيل مشغول سخن شد و بعد از 
چندی پيغمبر صلی اللّه عليه و آله به فاطمه و علی عليه السالم رو کرده و گریه 

د چندین بار تکبير گفتند. حضرت فاطمه سالم اللّه عليھا می شدیدی نمودند و بع
له پيامبر صلی اللّه عليه و آ» به پدرم گفتم: بابا چرا تکبير می گویی؟«فرمایند: 

، »زین اب«؛ و گفتند: »به خاطر نامی که خدا برای این دختر قرار داد«فرمودند: 
 معروف شد.» زینب«که بر اثر کثرت استعمال به 

ت باد س ن   هّلل ا بدا واری ابا و  ایام 

 را یکسان نام ، واقع به نزدیک عددی به رسيدن برای السالم عليه حسين امام دانشنامه. نيست مشّخص کربال، شھدای دقيق تعداد
 حال عين در .است رسيده ١٥٥ به آنھا عدد که است نموده فھرست اند، شده شمرده کربال شھدای زمره در معتبر، نسبتا منابع در که

  : ه استداشت اظھار) ع(حسين امام دانشنامه پژوھشی مدیرگروه نژاد،طباطبایی سيدمحمود االسالمحجت

 دشمی انجام کمتر گذارینقطه زمان آن در آنکه دليل به که رسيممی اسامی از تعدادی به کنيممی بررسی مختلف منابع در وقتی«
) ع(ينحس امام دانشنامه تحقيقاتی گروه. باشد شده اشتباه یا باشند ھم شبيه بوده، مشترک ھم با اسامی این از بعضی است ممکن
 منابع سایر و مقدسه ناحيه زیارت از را اسامی و تعداد بلکه است، نفر ١٥٥ حتما کربال شھدای تعداد اینکه بر مبنی ندارد ادعایی
  .» است کرده بيان داشته، وجود که مستندی

 تعداد که باشد االرشاد در مفيد شيخ گفتار شھرت این منشاء شاید. است تن ٧٢ است مشھور کربال شھدای تعداد مورد در آنچه اما
 زیاد ابن کاخ به سعد بن عمر دستور به که داندمی سر ٧٢) السالم عليه حسين امام سر جز به( را کربال شھدای یجداشده سرھای
 سرھایشان که کسانی و. باشد شده مشھور کربال شھدای تعداد عنوان به شھدا سرھای تعداد زمان طول در احتماال .شد فرستاده

  .اند نيامده حساب به کربال شھدای تعداد از سخن در است مانده بدنشان بر
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آفرین و اميدآفرین است. من البتّه اگر شماھا را حضوراً ھم نبينم شادم؛ ی جوان، جّداً شادیدیدار این جمع نخبه
پروری آغاز شده مطّلعم لکن چون ميدانم؛ از وجود شما، از تالش شما، از حرکت عظيمی که در کشور برای نخبه

م از شماھا که امروز آمدید و از خدای متعال دیدن شما طبعاً شادی بيشتری به ما ميدھد؛ خيلی متشکّر
سپاسگزارم که این توفيق را به ما امروز داد؛ اميد فراوانی ھم در انسان ایجاد ميکند. بنده در مورد اميد 

شاءهللا نخواھم بود اّما وقتی انسان شماھا را از نزدیک ام و انوقت نااميد نيستيم و نبودهجورم؛ من ھيچھمين
  .شنود، طبعاً اميد انسان افزایش پيدا ميکندین حرفھای بسيار خوب را که اینجا زده شده میميبيند و ا

ام تا عرض بکنم: یک بحث راجع به نخبگان است، یک بحث راجع به دانشگاه است، من چند نکته را یادداشت کرده
ی از مطالبی که اینجا گفته اگر فرصت شد یک بحث ھم راجع به مسائل کلّی کشور است. قبالً بگویم که برخ

ی اطاّلعات و شد، صددرصد مورد قبول و تأیيد بنده است؛ البتّه بعضی از حرفھا تخصّصی بود، خارج از حوزه
حرفھای بسيار متين و  -آقایان و خانمھا-معلومات بنده بود، لکن برخی از مطالبی که دوستان در اینجا گفتند 

شاءهللا دنبال ميکنيم، [مخاطب] بعضی از آنھا ھم م ما ھستيم که انمتقنی بود و مخاطب بعضی از آنھا ھ
جمھور مخاطب این حرفھا وزرای محترم، معاون محترم رئيس-مسئولين محترمند که در جلسه حضور دارند 

ھایی که این جوان در آخر مطلب گفت، اینھا مطالب مھّمی است؛ اینھا را باید جّدی بخصوص این گله -ھستند
نه، تعميم نميخواھيم بدھيم اّما واقعيّت  -البتّه این جوان تعميم ميدھد اینھا را-نميخواھيم تعميم بدھيم  گرفت؛

 .شاءهللا اینھا را بجد دنبال بکنندمسئولين عزیزمان ان این است که چنين چيزھایی وجود دارد و بایستی

جور برای مسائل انسان یک   ریزی برای مسائل کشور است؛ خب، یک وقت مغزھای فّعال و متفکّری وجود ندارند در کشور،یک دیدگاه، دیدگاه برنامه
 عدادی ھم دارای قدرتریزی ميکند؛ [اّما] یک وقت نه، ھزاران نيروی جوان، با نشاط، نخبه، دارای افکار بلند و البتّه یقيناً در بين اینھا تکشور برنامه

ه ریزی کند. پس نگاه بو با توّجه به اینھا انسان ميخواھد برای کشور برنامه -چون فکر بلند ھميشه مالزم نيست با قدرت مدیریّت-مدیریّت ھستند 
ی مسائل کشور. حتّی مثالً فرض ریزی براای است؛ تأثير [نخبگان] در برنامهی اساسینخبگان، در این جھت ھم مورد اھتمام قرار ميگيرد و نکته

اگر ما عناصر نخبه و فّعال و دلسوز و بانشاط نداشته باشيم، اقدام نميکنيم برای  .اقتصاد مقاومتی ،پايهاقتصاد دانش ،اقتصاد مستقل بفرمایيد تبدیل اقتصاد نفتی به
یگر. دگيری کشور ھست، طبعاً اقدام ميکند مند، در اختيار نظاِم تصميمکار، عالقهاینکه اقتصادمان را تغيير بدھيم؛ [اّما] وقتی آدمھای حسابی، پابه

جور که تا حاال استفاده ھای نفت ھمينافزارِی مثالً مھندسی نفت را نداریم، ميگویيم خيلی خب، از چاهیک وقت ھست که ما امکانات فکری و نرم
ر باب م طرحی نو دایم و ميتوانيای کردهالعادهميکردیم، استفاده کنيم؛ یک وقت نه، ما در بخش مھندسی از جمله در بخش مثالً نفت پيشرفتھای فوق

را  ی از معامالت نفتیی از نفت دراندازیم؛ که [البتّه] این تذکّری است که من به مسئولين نفتی کشور دادم؛ وقتی این طرح جدید استفادهاستفاده
 د آقا، استحصال ما از چاه نفتسال گذشته مطرح کردند، ما گفتيم خب بيایيد با جوانھای خودمان، با متخصّصين خودمان قضایا را مطرح کنيد، بگویي

ید؛ رمثالً فرض کنيد سی درصد است، ميخواھيم این را برسانيم به شصت درصد؛ بگویيد کار کنند؛ دو سال ھم مھلت بگذارید، سه سال ھم مھلت بگذا
 .مریزی ما. این ھم منظر دوّ و یقيناً به اینجا خواھيم رسيد. پس وجود نخبه تأثير ميگذارد در نظام برنامه

 لحاظ از اینکه به داریم احتياج ما. است کشور علمی پيشرفت یمسئله سوّم، دیدگاه سوّم، منظر
 انِ دشمن تھدید نکنيم، پيشرفت علمی لحاظ از اگر. است ما قطعی نياز این کنيم؛ پيشرفت علمی
 متوقّف تھدید این وقتی آن بود؛ خواھد دائمی تھدید ما، سياسی و فرھنگی دشمنان و ما تمّدنی
 يهتک مسئله این روی بارھا بنده. کنيم پيشرفت علمی لحاظ از ما که ميشود کم خطرش یا ميشود
 امخوانده را شریف حدیث این ھم بارھا و ميکنم تکيه این روی است سال بيست قریب االن. امکرده
 نخبگان. ميکند پيدا اھّميّت نخبگان به نگاه ھم نظر این از. است قدرت علم،) ٢(؛»ُسلطان اَلِعلمُ « که

 که برسانند عزّتی و اقتدار موضع به را کشور و بدھند پيشرفت را کشور علم ميتوانند
  .سوّم دیدگاه این. کند پيدا کاھش ھایشپذیریآسيب

در یک  -نه در سطح کشور-امروز دانش در سطح بشری  .جلو بردن مرزھای دانش و دیدگاه چھارم، 
قرار دارد؛ خب، ما سھم ایفا کنيم در شکستن این مرزھا و جلو رفتن، مرزھا را  مرزھای مشّخصی

گسترده کردن. در این مورد سھم ما در این قرون اخير بسيار کم بوده؛ ميتوانيم سھم داشته باشيم. 
 نيروی بخار را دیگران کشف کردند، نيروی الکتریسيته را دیگران کشف کردند، اختراعات جدید را دیگران

راه انداختند؛ ما [ھم] سھم باید داشته باشيم؛ ما باید مرزھای دانش کشور را باز کنيم، برویم جلو. 
این طبيعت خداداد، نيروھای بسيار زیادی دارد. نخبگان ما بنشينند فکر کنند، نيروھای جدیِد طبيعت 

ند و م، انسانھا نميدانسترا کشف کنند. این الکتریسيته از اوّل َخلق این عالم وجود داشت، نميدانستي
حاال شده محور  ای این را کشف کرد؛از آن استفاده نميکردند؛ بعد اتّفاقاً یک مغز برتری، یک فکر نخبه

ی تمّدن بشری؛ چه اشکال دارد که شما فکر کنيد که ده بيست نيروی دیگر در طبيعت وجود دارد ھمه
بشر و خوشبختی بشر تأثير بگذارد؟ خب یک  که به ھمين اندازه ميتواند در زندگی بشر و پيشرفت

ھای ما باید کشف کنند. ما باید مرز تعدادی از این نيروھای نھفته و از این امکانات نھفته را نخبه
اکتشاف و دانش را توسعه بدھيم؛ پس نخبه را از این نظر ھم نگاه ميکنيم. ببينيد! [اینکه] من برای 

ی ما، ھم در وضع زندگی، ھم در ھا است. نخبها توّجه به این نگاهنخبه ارزش قائلم، احترام قائلم، ب
 .ریزی، ھم در وضع پيشرفت کشور، ھم در وضع پيشرفت بشریّت ميتواند اثرگذار باشدوضع برنامه
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نماز حديث

  

  

 
 :ب) واجبات سجده

 .گذاشتن ھفت عضو از بدن بر زمين .١
 .ذکر .٢
 .آرامش بدن در حال ذکر سجده .٣
 .بر زمين بودن ھفت عضو در ھنگام ذکر .۴
 .سجدهسر برداشتن و نشستن و آرامش بين دو  .۵
 .ی چھار انگشت بستهمساوی بودن جاھای سجده، مگر به اندازه .۶
 .گذاردپاک بودن جایی که پيشانی را بر آن می .٧
 .کندحایل نبودن چيزی بين پيشانی و آنچه بر آن سجده می .٨
 .گذاشتن پيشانی بر چيزی که سجده بر آن صحيح است .٩
 .تشھد ندارد بنابر احتياط واجب ی دوم در رکعاتی کهنشستن بعد از سجده .١٠
 :زمين گذاشتن ھفت عضو از بدن بر .١
 در سجده باید ھفت موضع بر زمين قرار گيرد .١
 .پيشانی .١
 .. دو کف دست٣و  ٢
 .. دو سر زانو۵و  ۴
 .. دو سر انگشت بزرگ پا٧و  ۶

 :توجه
 .اشکال نداردریزی است دستھا ھنگام نماز بر موزایيکی که دارای سوراخھایگذاشتن 

 .ھرگاه ھنگام سجده، عالوه بر انگشت بزرگ پا، بعضی از انگشتان دیگر را نيز بر زمين قرار دھد اشکال ندارد
ن اگر پيشانی را عمداً یا سھواً بر زمين نگذارد، سجده نکرده است، اگر چه شش عضو دیگر (دو دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا) را بر زمي .٢

 .ولی اگر پيشانی را بر زمين بگذارد و جاھای دیگر را سھواً به زمين نرساند یا سھواً ذکر نگوید سجده صحيح است گذاشته باشد،
تواند خم شود و مھر یا چيز دیگری را که سجده بر آن صحيح است، روی چيز تواند پيشانی را به زمين برساند باید به قدری که میکسی که نمی .٣

پيشانی بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستھا و زانوھا و انگشتان پا را اگر ممکن است به طور بلندی گذاشته و طوری 
 .معمول بر زمين بگذارد و اگر چيزی که مھر را روی آن بگذارد وجود ندارد، باید آن را با دست بلند کند و پيشانی بر آن بگذارد

 .تواند با چشم اشاره کندتواند سجده کند، باید در عوض سجده، با سر و اگر نمیيز نمیی بلند نکسی که بر محل سجده .۴
 :توجه

کند، در فردی که به خاطر وضعيت خاص جسمی که دارد قادر به گذاشتن ھفت عضو از بدن خود بر زمين نيست و از صندلی چرخدار استفاده می
چرخدار یا چيز دیگر مانند بالشت یا چھارپایه و سجده بر آن است، باید سجده را بدین نحو ی صندلی صورتی که قادر به گذاشتن مھر روی دسته

تواند ھر چند با ایما و اشاره، سجده و رکوع را انجام دھد و نمازش صحيح انجام دھد و نمازش صحيح است و در غير این صورت به ھر نحوی که می
 .خواھد بود

تواند در حالی که ایستاده، برای سجده، با خواند، اگر آلوده شدن بدن و لباس برای او موجب مشقت است، میھرگاه در زمين گل آلود نماز می .۵
 .سر اشاره کند و تشھد را ایستاده بخواند

  
 ذکر .٢

، و اگر به جای آن ذکرھای دیگر، »ُسْبَحاَن هللاِ «یا سه بار گفتن » ُسْبَحاَن َربَِّی االَْعلی َو بَِحْمِدهِ «بار گفتن ذکر واجب در سجده عبارت است از یک
ُ اَْکبَرُ «، »اَْلَحْمُد لِلّهِ «مانند      .و غير آن به ھمان مقدار بگوید کافی است» اَ

 :آرامش بدن در حال ذکر سجده .٣
ی را به قصد استحباب آن در سجود گوید، باید بدن آرام باشد، بلکه حتی در ھنگامی که ذکردر حال سجود ھنگامی که ذکر واجب را می .١

 .و امثال آن، احتياط واجب آن است که بدن را آرام نگھدارد» ُسْبَحاَن َربَِّی االَْعلی َو بَِحْمِدهِ «گوید، مانند تکرار می
  
 :داند آرام بودن بدن در حال ذکر سجود واجب استکه میکسی .٢

 ن آرام بگيرد ذکر بگویدبه زمين برسد و بدپيشانی  که از آن اگر پيش
 .عمداً باشد: نمازش باطل است      
 :سھواً باشد      

 .در حال سجده متوجه شود: باید دوباره در حال آرامش بدن، ذکر را بگوید           
 .شود: نمازش صحيح استمتوجهبعد از آن که سر از سجده برداشت           

 برداردپيش از تمام شدن ذکر، سر از سجده 
 .عمداً باشد: نمازش باطل است      
 .سھواً باشد: نمازش صحيح است      
 
 .گيرد، اشکال ندارداگر بر روی تشک و امثال آن سجده کند که بدن در اول آرام نيست و بعد آرام می .٣

  
پيامبر (ص) : مثل الصالة مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت االطناب و االوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و ال 

  طنب و الغشاء
ھا ثابت و سودمند خواھند بود و ھرگاه ستون مثل نماز مانند مثل ستون خيمه است ، ھرگاه ستون ثابت باشد طنابھا و ميخھاو پرده 

  بکشند و در ھم فرو ریزد، نه ميخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواھد داشت .
 ) ٦٣٩، شماره ١( من الیحضره الفقيه ، ج 



   

 

 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  يادي از شهدا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
هاي ، در روستاي نياك الريجان از بخش1338شهيد اميرحامد احمدزاده در دهم شهريور ماه 

مديريت روستايي بود و شهرستان آمل به دنيا آمد. او دانشجوي دوره كارشناسي در رشته 
همزمان به شغل شريف معلمي نيز مشغول بود. اميرحامد به عنوان مربي، تمامي همت خود را 

آموزاني كرد كه ناآگاهانه روي به مكاتب انحرافي آورده سازي آن دسته از دانشصرف آگاه
  زد.وج ميبودند. ايشان عاشق روحانيت بود و اين عشق خصوصا در برابر آيات عظام بيشتر م

بزرگترين آرزوهاي شهيد ، نابودي استكبار و كفر جهاني، پيروزي نظام مقدس جمهوري اسالمي، 
آگاهي و آزادي انسانها، اجراي عدالت و سعادت و خوشبختي مستضعفين جهان بوده است. شهيد 

   در منطقه عملياتي فاو به درجه رفيع شهادت نائل شد. 1365امير حامد در دوم خرداد ماه 
 توصيه نامه شهيد اميرحامد احمدزاده**

در كسب علم علم و دانش به ويژه علوم ديني و معارف اسالمي تالش كنيد. در كارهايتان اخالص 
و صداقت داشته باشيد و بدانيد كه تنها با خلوص نيت كارها سرانجام مي گيرد. فرزندان خود را 

ختلف آن ها را تشويق كنيد و همواره يار و با تربيت اسالمي پرورش دهيد و به فراگيري علوم م
پشتيبان اين سرمايه هاي انقالب اسالمي باشيد. به خانواده احترام بگذاريد و رفتار اسالمي را 

  هميشه سرلوحه ي كارهايتان قرار دهيد.
  » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

 

  ادامه مطلب 

  ھاب. تعاریف و خصوصيات فرقه
یک گروه یا سازمان است که اعضای آن، مانند افراد ھر انجمن و حزبی، ھدف در لغت، فرقه بيانگر 

ھا به کنند و این اھداف البته ممکن است در طول زمان تغيير یابند. اما فرقهبخصوصی را دنبال می
ھا و ای که برقرار می نمایند از سایر گروهعلت عملکردھای خاص درونی و روابط و مناسبات ویژه

ھای ميان یک سازمان یا حزب معمولی با یک فرقه گردند. تشخيص تفاوتمتمایز میسازمانھا 
ھا و نوع مناسباتی که برقرار ای نيست. بعضی اوقات افراد به عملکرد فرقهھميشه کار ساده

انگارند و یا ھایی مملو از مشتی دیوانه میھا را ارگانکنند توجه نداشته و به اشتباه، یا فرقهمی
فرھنگ لغلت معمولی در خصوص فرقه  شوند.تفاوتی بين فرقه با ھر گروه دیگری قائل نمی اساسا

کند، ارائه ھای مختلف را بھتر بيان میدارای تعاریف توصيفی معينی است. اما آنچه فعاليت در فرقه
و مناسباتی است که فرقه حول آن تصویری پویا از روندی است که در درون ھر فرقه در جریان بوده 

 تر جریانات وای برای بيان دقيقبنابراین بھتر است از عبارت روابط فرقه شکل گرفته است.
ت ای عبارت از روابطی اسافتند استفاده کنيم. روابط  فرقهعملکردھایی که در یک فرقه اتفاق می

کند تا بطور کامل (یا ھای خاصی وادار میروش که در آن یک فرد آگاھانه افراد دیگر را با استفاده از
 شان وابسته به او باشند، و به این پيرواننسبتاً کامل) در خصوص تقریباً ھمه تصميمات مھم زندگی 

ای است. بر این اساس، نماید که او دارای استعداد، نبوغ یا دانش ویژهعقيدتی این طور القا می
  شود.فرقه حول فاکتورھای زیر تعریف می

  شهيد اميرحامد احمدزاده نياك 
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