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م کنم که از این راه مستقيمن اکنون به ملتھای شریف ستمدیده و به ملت عزیز ایران توصيه می
مگرِ کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند الھی که نه به شرق ملحد و نه به غربِ ست

 از شکر ][ایبه آنھا نصيب فرموده است محکم و استوار و متعھد و پایداًر پایبند بوده، و لحظه
این نعمت غفلت نکرده و دستھای ناپاک عمال ابرقدرتھا، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی 

 ھایکه ھرچه رسانه   ه آھنين آنان رخنه نکند؛ و بدانندبدتر از خارجی، تزلزلی در نيت پاک و اراد
زنند دليل برقدرت الھی آنان است و گروھی عالم و قدرتھای شيطانی غرب و شرق اشتلم می

إنَّه ولی النَِّعم «   خداوند بزرگ سزای آنان را ھم در این عالم و ھم درعوالم دیگر خواھد داد.
 .»وبِيِده ملکوُت کّلِ شیءٍ 

یامام روح خار  ید رپوران ا ن و  یدا ن  ون اسالم  ا د: ا ود ی  ید  ھادت  نا  را اهّلل   یند و با  ری  وت  پایدا دم را د ه  م ازی ھ ص ماید و ما 

م.ش  رم  روزی  م وی  س ت  ن جان  از او            و ا

ھجری شمسی در اصفھان چشم به جھان گشود. پدرش از  ١٣٠٧شھيد سيد محمدحسينی بھشتی در دوم آبان 
. وی از چھار سالگی به مکتب رفت و در اندک زمانی قرائت قرآن روحانيان اصفھان و امام جماعت مسجد لومبان بود

رھا و در سال  و خواندن و نوشتن را آموخت و با ورود به دبيرستان به دليل عالقه به تحصيل علوم دینی، مدرسه را
نار تحصيل یعنی در ھجدھمين بھار زندگی خود به قم عزیمت کرد و در ک ١٣٢۵به سال  وارد حوزه علميه شد.  ١٣٢١

ھمان سال، وارد دانشکده الھيات  موفق به دریافت دیپلم ادبی در امتحانات متفرقه شد. در ١٣٢٧علوم دینی، در سال 
با دریافت درجه ليسانس به قم بازگشت و در دبيرستان حکيم نظامی مشغول  ١٣٣٠معقول و منقول شد و در سال 

، ١٣٣٣ازدواج نمود که حاصل این پيوند، دو پسر و دو دختر بود. وی در سال  ١٣٣١در سال  تدریس زبان انگليسی شد.
 ١٣٣۵ھای آن را برعھده داشت. در فاصله سال سرپرستی ١٣۴٢دبيرستان دین و دانش قم را تأسيس نمود و تا سال 

از سوی ساواک  ۴٢و  ۴١ھای ، دوره دکترای فلسفه الھيات را گذراند سپس، با شرکت فعال در مبارزات سال١٣٣٨تا 
این شھيد راست قامت تاریخ به پيشنھاد و درخواست آیت هللا حائری  زیمت از شھر قم به تھران گردید.مجبور به ع
 و آیت هللا ميالنی رحمه هللا به ھامبورگ عزیمت و سرپرستی مسجد و تشکل مذھبی جوانان آن شھر را رحمه هللا

ھای عميق دینی و فرھنگی پرداخت. در طی این مدت سفرھایی به عربستان، سوریه، لبنان، عھده دار و به فعاليت
ھای ، به ایران بازگشت و به فعاليت١٣۴٩م در سال سرانجا یدار امام رحمه هللا) انجام داد.ترکيه و عراق (به منظور د

علمی، فرھنگی و سياسی روی آورد. در این مدت، چندین بار توسط ساواک دستگير و روانه زندان شد. در آذر ماه 
به فرمان امام خمينی رحمه هللا شورای انقالب را تشکيل داد و پس از پيروزی انقالب اسالمی ھمواره به عنوان  ١٣۵٧
حزب جمھوری اسالمی را با ھدف تربيت و  پرداخت.ھای سياسی، اجتماعی به فعاليت میئولوگ و ليدر در صحنهاید

شناسایی نخبگان سياسی فرھنگی پایه گذاری نمود. در تدوین قانون اساسی به عنوان نایب رئيس مجلس خبرگان 
، مدتی به عنوان وزیر دادگستری و سپس، از سوی ١٣۵٨ل کرد. پس از استعفای دولت موقت در ساایفای نقش می

وی سرانجام در حين انجام وظيفه در این سمت امام خمينی رحمه هللا به ریاست دیوان عالی کشور منصوب گردید. 
در حين سخنرانی در تاالر حزب جمھوری اسالمی بر اثر انفجار ساختمان حزب  ١٣۶٠تير سال  ٧بود که در شامگاه 

 نفره خود به خيل عظيم شھدای کربال پيوست. ٧٢منافقين به ھمراه کاروان  توسط
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  )١( الرّحيم الرّحمن هللا بسم
 المصطفی القاسمابی نبيّنا و سيّدنا علی الّسالم و الصاّلة و العالمين ربّ  الحمد
  .االرضين فی هللابقيّة سيّما الطّاھرین الطّيّبين آله علی و محّمد

 جمع این در دیگر بار یک کرد عنایت توفيق که سپاسگزارم را خدا و خرسندم خيلی  
 ینا ميدان، این. کنيم پيدا حضور مھم و حّساس بسيار مرکز این در اميدبخش، و نورانی
. است ما عزیز کشور حيات و بالندگی ھایجلوه از یکی جوان، یمجموعه این نسل،

 و قدرت ھایمؤلّفه که است این به وابسته ملّت، یک بالندگی و ملّت یک حيات اساساً 
 و برداریبھره مورد بھنگام، و الزم جای در را آنھا و کند تقویت خود در را قدرت عناصر

 اصل این از نمونه یک ميشود، مشاھده ميدان این در امروز آنچه. بدھد قرار استفاده
  .است کلّی

 یهآی یک باره، این در توضيح از قبل لکن کنم؛ عرض باید زمينه این در توضيحی یک  
 عمرانآل یسوره در شریفه یآیه آن ميکنم؛ مطرح عزیزم جوانان شما برای را قرآن
 چندین. است اسالمی یجامعه و اسالم عنود دشمنان مورد در که آیاتی ضمنِ  در است؛
 هک پيامبر و مسلمين و اسالم یکينه و بغض از لبریز و عنود دشمنان یدرباره است آیه
 آنکه از بعد) ٢(اَکبَُر؛ ُصدوُرُھم تُخفی ما وَ  اَفواِھِھم ِمن الَبغَضاءُ  َبَدتِ  َقد. ميکند بيان را آنھا
 خصوصيّاتشان دشمنان، این که- ميکند ذکر دشمنان این مورد در را خصوصيّات این

 ایران مسلمان ملّت و دارید شما امروز که دشمنانی ھمين خصوصيّات با است منطبق
 ُصدوُرُھم ُتخفی ما وَ  اَفواِھِھم ِمن البَغَضاءُ  بََدتِ  َقد« واقعاً  که دارد اسالمی ایران و دارد
 یک بياورید، دست به افتخاری یک شما اگر) ٣(،»تَُسؤُھم َحَسَنةٌ  ُتِصبکَ  اِن« یا ؛»اَکبَرُ 

 ذکر آیات این آنکه از بعد و -ميشوند ناراحت عميقاً  آنھا بياورید، دست به موفّقيّتی
 ُکمیَُضرُّ  ال تَتَّقوا وَ  تَصبِروا اِن وَ « که ميفرماید ميگوید، جوراین قرآن پایان، در ميشود،
 که ميشود موجب تقوا و صبر. است -آفرینش قانون- قانون یک این) ۴(؛»َشيًئا َکيُدُھم
 برای که ھاییتوانایی یھمه با بغضاء، و کينه زشت کپسول این عنود، دشمن ھمين
 َشْيًئا؛ َکيُدُھم َیُضرُُّکم اَل  بکند؛ نتواند شما مقابل در غلطی ھيچ کرده، فراھم خودش
 امروز نم. تقوا و صبر شرط به چه؟ شرط به برسانند؛ نميتوانند شما به زیانی ھيچ یعنی
 مچش نور حقيقتاً  که- عزیز جوانان شما به ُپرمغز، و ُپرمعنا ميدان این در ميخواھم را این
 است، ملّت یھمه برای نيست؛ ھم شما برای فقط درس این. بکنم عرض -ملّتيد این
 جامعه آحاد یھمه برای است، مسلّح نيروھای یھمه برای است، سپاه یھمه برای
 .وتقوا صبر است؛ اسالمی یجامعه مدیران و مسئوالن برای بخصوص است،

ی حاکميّتی است؛ این دیگر محّل تردید نيست؛ این کاری است ی دستگاه قضائی یک وظيفهی مھم این است که وظيفهیک نکته
ی است ی حاکميّتکه دستگاه حاکم بر کشور موظّف است این کار را انجام بدھد؛ در ھمه جای دنيا ھم ھمين است؛ یک وظيفه

که عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلّف از قانون؛ این کاری است که حکومت بایستی انجام بدھد. اگر 
اش این است که مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود ميشوند؛ اگر چنانچه ناقص انجام چنانچه خوب انجام گرفت، نتيجه

د جور نيست که بگوینمردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند ميشوند؛ این گرفت، بد انجام گرفت، معيوب انجام گرفت،
 ی دستگاه حاکمی حاکميّتی است و مجموعه، یک وظيفهخيلی خب حاال دستگاه قضائی مثالً یک مشکلی دارد؛ نه، این وظيفه

د. اگر چنانچه این وظيفه انجام بگيرد، فقط ھم این بر کشور در این زمينه مسئول است. لذا این حّساسيّت کار شما را باال ميبر
جای ميگذارد؛ یعنی اگر واقعاً با  نيست که مردم راضی ميشوند، [بلکه] واقعاً در واقعِ زندگی مردم ھم آثار و برکاتی را بر

رعايت  !گذارد در کشورشکنی برخورد جّدی و صحيح و منطقی و پيگير و قاطع انجام بگيرد، خب ببينيد این چقدر تأثير ميقانون
است. شکنان و متوقّف کردن قانون شکنیقانون ی با، اساس زندگی جمعی است که یکی از وظایف دستگاه قضائی مبارزهقانون

یا فصل خصومت؛ اگر چنانچه فرض بفرمایيد که دستگاه قضائی در فصل خصوماتی که وجود دارد موفّق بشود، ببينيد چقدر این 
ھا را به درون زندگی مردم نکشاندن و به متن زندگی مردم نکشاندن در متن زندگی مردم اثر ميگذارد! دعواھا و شکایتھا و نگرانی

  .ت زیادی داردو متوقّف کردن، این برکا
ی قضائيّه با این مسئوليّت سنگين باید مظھر عدالت باشد، یعنی باید ھمه احساس ی مھم این است که قوّهوقت یک نکتهآن 

قضائيّه باید ی ) قوّه٢وقتی در یکی از دیدارھای قبلی که در خدمت دوستان بودیم، گفتم(کنند که اینجا عدالت ھست. من یک
) شد، یک شکایتی پيدا کرد از کسی یا دستگاھی، ٣ای(ای از کشور دچار یک مظلمهبه اینجا برسد که ھرکسی در ھر نقطه

ائيّه ی قضی قضائيّه مراجعه ميکنم. یعنی خاطرجمع باشد که به مجرّد اینکه به قوّهخودش را نوید بدھد به اینکه ميروم به قوّه
ی قضائيّه] مظھر عدالت حل خواھد شد؛ ما باید به اینجا برسيم؛ یعنی آنچه ھدف است، این است؛ [قوّهمراجعه کرد، مشکل 

باید باشد؛ خاطر مردم جمع باشد که در این قضيّه که شما حّق من را خوردی، تعرّض کردی، تجاوز کردی یا کار خالف کردی، 
ی قضائيّه ملتجی بشوند ی روحِی آحاد مردم در این باشد که به قوّهی قضائيّه مراجعه ميکنم. آسودگخيلی خب، ميروم به قوّه

ی دیگر است که جناب آقای آملی اشاره کردند؛ به مجرّد اینکه ی احياء حقوق عاّمه که یک وظيفهھمچنين در زمينه .و پناه ببرند
ی جادّه ی گوشت و قضيّهقضيّه-ثالھا را [ميدانم] ای اتّفاق افتاد مثل ھمين مثالھایی که ایشان زدند که بنده ھم این میک حادثه
ی قضائيّه ميگویيم؛ بدانند که به کجا باید مراجعه مردم بگویند خيلی خب، ما این را به قوّه -ی چيزھای ھواپيما و بقيّهو قضيّه

ی قضائيّه اھد شد. قوّهکنند و خاطرشان جمع باشد که وقتی مراجعه کردند، این حّق عمومی برآورده خواھد شد، احقاق خو
 .باید به اینجا برسد؛ معيار را این قرار بدھيم
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  حديث نماز

  

  :احکام قرائت در رکعت سوم و چھارم .٣
 
بار گفتن تسبيحات اربعه در رکعت سوم و چھارم نماز کافی است، ھرچند احتياط (مستحب) این است که سه مرتبه گفته یک .١

 .شود
تواند کمتر، چيزی بر او واجب نيست، ولی تا به رکوع نرفته میداند تسبيحات اربعه را سه مرتبه گفته یا بيشتر و یا کسی که نمی .٢

  .بنا را بر اقل گذاشته و تسبيحات را تکرار نماید تا یقين کند آن را سه مرتبه گفته است
کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چھارم تسبيحات بخواند، اگر تصميم گرفت حمد بخواند، ولی به خاطر غافل شدن از این  .٣

م، بر طبق عادت خود به خواندن تسبيحات مشغول شود نمازش صحيح است، و ھمينطور اگر عادت به خواندن حمد دارد و تصمي
  .گيرد تسبيحات بخواندتصميم می

اگر شخصی ھنگام نماز بر اثر غفلت در رکعت سوم یا چھارم حمد و سوره بخواند و بعد از نماز متوجه شود نمازش صحيح است  .۴
  .اعاده نداردو نياز به 

حمد یا تسبيحات را بخواند، ولی اگر در  اگر نمازگزار در حالی که ایستاده است شک کند که حمد یا تسبيحات را خوانده، باید .۵
  .ھنگام گفتن استغفار مستحب، شک کند آیا تسبيحات خوانده یا نه الزم نيست آن را بخواند

د یا تسبيحات خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر در ھنگام رفتن اگر در رکوع رکعت سوم و چھارم شک کند که حم .۶
 .به رکوع در حالی که ھنوز به حد رکوع نرسيده است شک کند، بنابر احتياط واجب باید برگردد و حمد یا تسبيحات بخواند

  :جھر و اخفات (بلند و آھسته خواندن) در قرائت .۴

  اول و دومحمد و سوره در رکعت  (الف
 و عشاو مغربنماز صبح  
 .نمازگزار مرد است: باید بلند بخواند 
 .شنود بھتر است آھسته بخواندتواند بلند یا آھسته بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را مینمازگزار زن است: می 

تسبيحات اربعه یا حمد تنھا در  (ب.، چه نمازگزار مرد باشد و چه زن»بسم هللا«نماز ظھر و عصر: باید آھسته بخواند غير از 
تواند در نماز رکعت سوم و چھارم: باید آھسته بخواند، چه نمازگزار مرد باشد و چه زن، ولی در صورتی که حمد بخواند می

را ھم آھسته بگوید و در نماز » بسم هللا«را بلند بگوید، اگر چه احتياط در آن است که » بسم هللا الرحمن الرحيم«فرادی 
  .اعت این احتياط، واجب استجم

ی نماز ظھر و عصر را آھسته بخوانند و زنان ی نماز صبح و مغرب و عشا را بلند، و حمد و سورهواجب است مردان حمد و سوره .١
آھسته  توانند بلند یای نماز صبح و مغرب و عشا را میی نماز ظھر و عصر را آھسته بخوانند، اما حمد و سورهنيز باید حمد و سوره

  .، ولی اگر نامحرم صدای آنھا را بشنود بھتر است آھسته بخوانندبخوانند
بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چھارم نمازھا، تسبيحات یا حمد را آھسته بخواند، ولی در صورتی که حمد بخواند  .٢

را ھم آھسته » بسم هللا«، اگر چه احتياط در آن است که را در آن بلند بگوید» بسم هللا الرحمن الرحيم«تواند در نماز فرادی می
  .بگوید، و در نماز جماعت این احتياط، واجب است

 :توجه
وجوب بلند خواندن در نمازھای مغرب و عشا و صبح، و وجوب آھسته خواندن در نماز ظھر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره 

از دو رکعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد یا تسبيحات در است، ھمانگونه که وجوب آھسته خواندن در غير 
رکعت سوم یا چھارم است، ولی در ذکر رکوع و سجده و تشھد و سالم و دیگر ذکرھای واجب در نمازھای پنجگانه، مکلف بين 

  .آھسته یا بلند خواندن مخيّر است
.ادا و قضا وجود ندارد، ھرچند نماز قضا، احتياطی باشد در وجوب جھر و اخفات در نمازھای واجب فرقی بين نماز

مالک اخفات (آھسته خواندن) عدم وجود جوھر صدا نيست، بلکه مالک، آشکار نکردن آن است. در مقابل، مالک جھر (بلند خواندن) 
  .آشکار کردن جوھر صدا است

ر جایی که باید آھسته بخواند عمداً بلند بخواند نمازش اگر درجایی که باید نماز را بلند بخواند، عمداً آھسته بخواند یا د 
باطل است، ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد نماز صحيح است، و اگر در اثنای خواندن حمد و سوره 

  .ملتفت شود که اشتباه کرده، الزم نيست مقداری را که بر خالف دستور، بلند یا آھسته خوانده دوباره بخواند
اگر کسی در خواندن حمد و سوره، بيشتر از معمول صدا را بلند کند، مثل آن که آنھا را با فریاد بخواند، نمازش باطل  

 .است

  :واجبات قرائت. ٥

در قرائت ، واجب است که کلمات، تلفظ شوند به طوری که قرائت بر آن صدق کند، از این رو قرائت قلبی یعنی گذراندن کلمات  (الف
ی صدق قرائت این است که خودش بتواند آنچه کند کافی نيست. نشانهبدون تلفظ آنھا که عنوان قرائت بر آن صدق نمیدر قلب 
  .بشنود -اگر دچار سنگينی گوش یا سر و صدای محيط نيست –کند خواند و بر زبان جاری میرامی
 :توجه

حواس سالمی دارد، اگر نمازش را با اشاره بخواند صحيح و مجزی کسی که بر اثر ابتال به بيماری اللی قادر به تکلم نيست، ولی 
 .است

  ):ص( اکرم پيامبر
  

  .است نموده گوارا) رحمت شایسته افراد( رحمتش اھل برای بار پنج روزی را آن خداوند که است زمين در الھی غذای نماز، که باشيد آگاه
  
 )١٦ص ،٣ ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرک(
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   شهيد علي اختيارزاده نامهزندگي

 قاسم و پدرش. به دنيا آمد تهران در ،1346ماه  آبان شهيد علي اختيارزاده در بيستم
 زبود ا دامپروري رشته در كارشناسي دوره وي كه دانشجوي. داشت نام بانو عزت مادرش

پيدا كرد و سرانجام پس از ماهها مبارزه با  هاي حق عليه باطل حضورجبهه در طريق بسيج
 شهادت به دارخوين شيميايي بمباران در ، 1367ماه  ارديبهشت مزدوران بعثي در اول 

     .سپرده شد خاك به زهراي زادگاهش بهشت در پيكر پاك و مطهر او .رسيد
  » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

                        
 

 ھمراه به فارس خليج ھمکاری شورای عضو کشورھای و قطر بين نزاع ماجرای 
 هک بود بحرین پادشاه افشاگری از بعد تنھا. است پيچيده بسيار ماجرایی مصر،
 قطر ماجرای. شد مشخص قطر با کشورھا این بين خصومت علل از ھایی بخش
 ناتوی ای جبھه یک تشکيل برای تالش متعاقبا و منطقه به ترامپ دونالد سفر از بعد

 کی منطقه در ایران عليه تا بود این دنبال به شدیدا سعودی. گرفت صورت عربی
 این. باشد ایران دادن قرار فشار تحت آن نتيجه که آورد وجود به بسيجی و اجتماع
 باقی توسط دومينو صورت به نيز بعد و شد آغاز سعودی از ابتدا روابط قطع

 سفر از بعد. گرفت صورت کشورھا دیگر و مصر امارات، بحرین، جمله از کشورھا
 ایبر« وی تعبير به که او ایرانی ضد سراسر ھای برنامه و منطقه به ترامپ دونالد
 یشوی و نمایش تا شد سبب اتفاق یک بود، گرفته صورت »ایران کردن تر منزوی

 ھمان در و نرود پيش آميز موفقيت چندان کرد، می رھبری و بازی عربستان که را
 ھمانند را خود کرد می تالش که قطر امير. بود قطر اتفاق، آن شود، خنثی اول نقاط
 خبرگزاری روی از که سخنانی در دھد، نشان منطقه در الطرفين مرضی ترکيه

 گروه را هللا حزب و حماس و بود کرده تمجيد ایران از شد حذف کشور این رسمی
 جمھور رئيس با تلفنی گوی و گفت در نيز بعد روز چند. بود ناميده مقاومت ھای

 سخن ھا ھمکاری افزایش برای کشورش آمادگی از و گفت تبریک وی به روحانی
 ھای نشين شيخ سایر و عربستان ميل باب وجه ھيچ به که موضوعی بود؛ گفته
 مھمترین. دادند قرار خود حمالت آماج را کشور این که ای گونه به نبود فارس خلج

 که بود شویی خاصيت رفتن بين از داشت بر در قطر اقدامات که ای ویژگی
  .بود منطقه در نمایش حال در عربستان
 حوزه بين پيوندی عربی، ناتوی ایجاد با تا بودند آن دنبال به اول گام در ھا آمریکایی

 لحاظ به را ایران محاصره حلقه تا کنند ایجاد عبری – غربی – عربی ھای
 مبرجا مسئله کردن مطرح دنبال به ھا آن دوم گام در. کنند تقویت ژئواستراتژیک

 ینا در. بودند غرب به ایران امتياز دادن برای ایران عليه ھا فشار ایجاد یا ای منطقه
 شتال. بودند مقاومت جبھه بر فشار دنبال به ھا آمریکایی بخصوص و ھا غربی گام

 چارچوب ھمين در دارد و داشته وجود سوریه سپس و عراق تجزیه برای که ھایی
 .است بررسی قابل

  اختيارزادهشهيد علي 
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