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  از امام حسن مجتبيي مختصر شناخت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بيت اھل دوستى
  :فرمودند آله و عليه هللا صلى پيامبر
 پروردگارم كه بھشتى باغ در و بميرد من چون و كند زندگى من چون كه باشد داشته دوست كس ھر

 اقتدا من از بعد پيشوايان به و بدارد دوست را او دوست و را على من از بعد بايد گيرد، جاى ، پرورده
 واى و اند، گرديده برخوردار دانش و درك از و اند شده آفريده طينتم از و ھستند من عترت آنان كه كند
 تشفاع خداوند كه نمايند، قطع من با را پيوندشان و كنند انكار را آنان برترى كه من امت از گروه آن بر
  ..)٨٦ ص ،١ ج االولياء حلية. (كرد نخواھد آنان حال شامل مرا

 مردم بين اصالح
  »دو نفر است. دادن صدقه، آشتي برترين«
  »باشد. دروغ كن، ھرچند با سخنيبرقرار  مردم آشتي ميان«
ميان مردم. زيرا  دادن بھتر است؟ آشتي و نماز و صدقه از روزه چيزي چه كه خواھيد بگويممي«

  »است. نابودي باعث مردم در ميان دوگانگي
 ادب

  »دھد.فرزند نمي به را بھتر از ادب مالي پدر، ھيچ«
  »گيرد.را از او مي و ادب را خوار كند، دانش ايخداوند اگر بخواھد بنده«
  »نژاد بد است. بد، مثل ھستند و تربيت نژاد مختلف ھستند و داراي گوناگون معادن مردم، مثل«
  

ت باد س ن   سلما وم  ضا    ع ی ا و ن  ی  رت ع ی و  ن  ھادت  امام  م و  ول ا رت ر وز   رح جا

ماه خليفه مسلمانان بود. اھل سنت او را آخرین  ٧ق.) امام و حدود ۵٠-۴٠سال ( ١٠  شيعيانما ق) دومين امام ۵٠-٣حضرت حسن بن علی بن ابی طالب(ع) (
ھای حسن بن علی نخستين فرزند امام علی(ع) و فاطمه زھرا(س) و نخستين نوه پيامبر(ص) است. بنابر گزارشحضرت اند. خليفه از خلفای راشدین دانسته

را پيامبر(ص) برای او برگزید و او را بسيار دوست داشت. او ھفت سال از عمر خود را با پيامبر(ص) ھمراه بود و در بيعت رضوان و » حسن«تاریخی، نام 
از زندگی او در دوران خليفه اول و دوم خبر چندانی در دسترس نيست. به دستور خليفه دوم به عنوان  ن نجران حضور داشت. ماجرای مباھله با مسيحيا

ھای ھا در دوره خليفه سوم وجود دارد. او در شورشھایی نيز از شرکت او در برخی جنگشاھد، در شورای شش نفره تعيين خليفه سوم حاضر بود. گزارش
او  عثمان، به دستور امام علی(ع) به محافظت از خانه خليفه پرداخت و بنابر نقلی، در آن ماجرا زخمی شد. در دوره خالفت امام علی(ع) ھمراه اواخر خالفت

امامت ھجری، و پس از شھادت امام علی(ع)، به  ۴٠رمضان سال  ٢١حسن بن علی در  ھای جمل و صفين از فرماندھان سپاه بود. به کوفه رفت و در جنگ
ق حرکت کرد. امام رسيد و در ھمان روز، بيش از چھل ھزار نفر با او برای خالفت بيعت کردند. معاویه، خالفت او را نپذیرفت و با لشکری از شام به سوی عرا

 معاویه تالش کرد با طرح شایعاتیمجتبی(ع) سپاھی به فرماندھی عبيد هللا بن عباس به سمت معاویه فرستاد و خود به ھمراه یک گروه دیگر به ساباط رفت. 
می شد و ميان سپاھيان امام حسن(ع)، زمينه را برای برقراری صلح فراھم کند. در این شرایط، امام حسن مورد سوءقصد یکی از خوارج قرار گرفت و زخ

د حسن بن علی را به وی تسليم کنند یا به قتل برسانند. برای مداوا به مدائن انتقال یافت. ھمزمان، گروھی از سران کوفه به معاویه نامه نوشتند و قول دادن
 ھای کوفيان را برای حسن بن علی(ع) فرستاد و به او پيشنھاد صلح داد. امام مجتبی(ع) صلح و واگذاری خالفت به معاویه را پذیرفت به اینمعاویه نيز نامه

ی خود جانشين تعيين نکند و ھمه مردم از جمله شيعيان علی(ع) در امنيت باشند. شرط که معاویه بر اساس کتاب خدا و سنت پيامبر(ص) عمل نماید و برا
مذّل «ھا عمل نکرد. صلح با معاویه، نارضایتی شماری از شيعيان را در پی داشت و حتی برخی، حسن بن علی(ع) را یک از این شرطبعدھا معاویه به ھيچ

ق، به مدینه بازگشت و تا پایان عمر در آنجا ماند. او در مدینه مرجعيت علمی را ۴١ز ماجرای صلح در سال او پس ا (خوار کننده مومنان) خواندند. » المؤمنين
وقتی معاویه تصميم گرفت برای والیتعھدی پسرش یزید بيعت بگيرد، صد  ھا از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بود. بر عھده داشت و بنابر برخی گزارش

روز پس از مسموم شدن به شھادت رسيد. بنابر  ۴٠اند حسن بن علی(ع) ھمسر امام حسن) فرستاد تا امام را مسموم کند. گفتهھزار درھم برای جعده (
ای از بنی اميه مانع این کار شدند. پيکر او در قبرستان بقيع به خاک سپرده نقلی، او وصيت کرده بود کنار قبر پيامبر(ص) دفن شود ولی مروان بن حکم و عده

  د. ش
و شيعيان آنان روایات مربوط به فضایل امام حسن(ع) در منابع شيعه و اھل سنت آمده است. او یکی از اصحاب کسا است که آیه تطھير درباره آنان نازل شد 

اش را در راه خدا بخشيد و کل داراییدانند. آیه اطعام و آیه مودت و آیه مباھله نيز درباره او و پدر و مادر و برادرش نازل شده است. او دو بار را معصوم می
مجموع  بار پياده به حج رفت.  ٢۵یا  ٢٠اند. او خوانده» کریم اھل بيت«ھا، او را اند به سبب ھمين بخشندگیسه بار نيمی از اموالش را به نيازمندان داد. گفته

  اند، در کتاب مسند االمام المجتبی(ع) گردآوری شده است. نفر از کسانی که از او روایت کرده ١٣٨سخنان و مکتوبات امام مجتبی(ع) و نام 
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 آموزان و دانشجوياندر ديدار دانشبيانات          
 

  

  

  

  

  

  

 ھویّت، احساس یعنی روحيه، یعنی معنوی حيات. کشور در اندمعنوی حيات رونق یمایه شھدا
 ھم را این است؛ شھدا کار این توقّف؛ عدم کردن، حرکت آرمانھا سمت به یعنی ھدفداری، یعنی
: انخودش جان با ميروند، وقتی ميکنند، دفاع خودشان تن با ھستند، تا شھدا. ميدھد یاد ما به قرآن

 این ببينيد) ۴(یَحَزنون؛ ُھم ال وَ  َعلَيِھم َخوفٌ  ااَلّ  َخلِفِھم ِمن بِِھم یَلَحقوا لَم بِالَّذینَ  یَسَتبِشرونَ  وَ 
 اسالم خدمت در شانمادّی حرکت و تنشان و جانشان ھستند، تا. است رفتن از بعد مال استبشار،

 بلند رفتن از بعد تازه صدایشان معنویّتشان، ميروند، وقتی است، اسالمی یجامعه خدمت در و
 با -بِِھم یَلَحقوا لَم بِالَّذینَ - ميزنند حرف مردم با ميشود، باز شدن شھيد از بعد شھدا نطق. ميشود
 شماھا که کاری. را صدا این بشنویم تا نباشد سنگين گوشمان ما] باید[ ميگویند؛ دارند ماھا

 قزوین، مثل- مختلف شھرھای در دارانبزرگداشت یا ميکنند شھدا معظّم یخانواده ميکنيد،
 برسانيد؛ ماھا سنگين گوش به را صدا این که است این ميدھند، انجام -دیگر جاھای و) ۵(بيرجند
 اثر واقعاً  گذاشته؛ اثر ھم صدا این در متعال خدای و. را صدا این بشنویم ما که است این مھم

 متينی و دقيق حرف یک ميشود، نقل چيزی یک شھيدی از وقتی که است شده جوری گذاشته؛
 ینا ميروند که جوانی شھدای ھمين و. ميکند منقلب را دلھا دلھا، روی بر ميگذارد اثر ميشود، نقل

 حرف -شما قزوینی عزیز شھيد ھمان جمله از- اندشده شھيد اندرفته یا حرم از دفاع برای روزھا
 اینھا یھمه ميشود، گفته اینھا به راجع که سخنانی شان،خاطره حرکتشان، اقدامشان، اینھا،

 تدرس را پيامھا این است، سنگين گوشمان ما. است ھشيارکننده اینھا یھمه است، بيدارکننده
 به و دشمن به و غرب به و شرق به گرایش این دیگر را، پيامھا این بشنوانند ما به اگر شنویم؛نمی
 ميکنيد مشاھده شما که ضعفھایی این. بست خواھد بر رخت ما بين از اینھا، مانند و الحاد و کفر
 دخواھ قوی ھاروحيه بشنویم، را پيام این اگر شنویم؛نمی را پيام این که است این خاطر به ما، در

 دارید شماھا که کاری است باارزشی بسيار کار ھرحالبه. شد خواھد ایجّدی حرکت حرکت، شد،
 صدسي اگر اّما مقّدس دفاع پایان از ميگذرد سال سی کردیم، عرض و -شھيدان بزرگداشت- ميکنيد
 ميشوند؛ ترزنده اینھا روزروزبه شد؛ نخواھند فراموش ما عزیز شھدای این بگذرد، ھم سال

 هک ميکردند سعی] ھابعضی البتّه. [ميشوند دارند ترزنده اینھا روزروزبه ما یجامعه در بحمداللّه
 کنند، ایجاد خدشه اینھا کار عظمت در ميکردند سعی بسپرند، فراموشی دست به را شھدا

 ما یاسوه ھستند، ما الگوی اینھا بحمداللّه امروز و. شد بعکس نتوانستند؛ کنند، درست مناقشه
 را شماھا شاءاللّهان خداوند و کند محشور پيغمبر با را ما عزیز شھدای شاءاللّهان خداوند. ھستند

 جرا شاءاللّهان بدھد، توفيق شدید، وارد و دانستيد خودتان یوظيفه را عزیزان این بزرگداشت که
 .بدھيد انجام بتوانيد شاءاللّهان بھتر ھرچه را کار این که بدھد شماھا به

ميتوانيد از یاد این شھيدان استفاده کنيد، ھرچه ميتوانيد راجع به اینھا بنویسيد، طور که اشاره کردیم قبالً به مناسبت شھدای بيرجند، ھرچه ھمين
ی اینھا بشود. من ميبينم گاھی اوقات گویی دربارهبشنوید، ثبت کنيد، ضبط کنيد، کار ھنری انجام بدھيد. ھيچ لزومی ھم ندارد که مبالغه و اغراق

گویی و مانند قدر عظمت دارد که ھيچ احتياج به آرایش و بزک کردن و اغراقنْفس عمل اینھا اینگویی ميکنند؛ ھيچ لزومی ندارد. ھا اغراقبعضی
اینھا ندارد؛ کارشان کار مھّمی است. چه کسی از جان خودش ميگذرد؟ ما مردم معمولی دنيا برای یک نفع کوچک،حاضریم کار خالف ھم انجام 

که گذشتند برای خدا؛ در سنين جوانی، در وقتی -یعنی عمرش، جانش-ه برای یک انسان وجود دارد وقت اینھا آمدند از عزیزترین شيئی کبدھيم، آن
گذاشتند و  که آرزوھا در انسان قوی است، پا روی این آرزوھا گذاشتند، پا روی راحتی و آسایش جسمیشھوات در انسان قوی است، در وقتی

گویی قدر باشکوه است که ھيچ احتياج به اغراققدر عظيم است، ایندادند. خود این حرکت، اینحرکت کردند در راه خدای متعال و جان خودشان را 
 .شاءاللّه به شما خير بدھد و کمک کندشاءاللّه با ھمين دقّت و با ھمين اتقان دنبال کنيد و انجام بدھيد. خداوند انندارد. کار را ان

 این ستا سازشگفتی و عظيم رزمایش یک است؛ نظيربی اصالً  است، توصيفی قابل غير یپدیده یک اربعين یپدیده
 درک نميتوانند ھم ھاغربی. ندارد نظيری دیگر دنيا در شد، گفته روزھا این در مکرّر که طورھمين و العاده،فوق حرکت
 کوتس که سال چند اواّلً  شانتبليغاتی ھایدستگاه بينيدمی شما لذا ميشود؟ چطور چه، یعنی که را حرکت این کنند

 ھااین سال چند ميکنند، منعکس اینھا دنيا جای ھر در را حرکتی کمترین] که حالی در[ ؛»سکوت یتوطئه« ميکنند،
 هک ھم امسال و نکردند، منتشر آن از تصویری نکردند، آن به ایاشاره نياوردند، را مردمی عظيم حرکت این اسم اصالً 
 ھایتحليل راه، این به مؤمنان نظر از که کردند غلط ھایتحليل خصمانه، ھایتحليل پرداختند،] آن به[ مقداری یک

 هک است این یدھندهنشان این. کردند خصمانه تحليل اینھا امثال و انگليس رادیوی این امثال. است آميزیبالھت
 ھایدست را این گفتند گاھی. کنند تحليلش نميتوانند کرده، دستپاچه را آنھا بشّدت فيّاض، یسرچشمه این فورانِ 
 -تلفمخ قشرھای جوان، پير، زن، مرد،- را انسان ميليون پانزده ميليون، ده ميتواند دولتی کدام! انداختند راه به دولتی
 را کار ینا ميتواند دولتی کدام بکِشاند؟ دیگر شھر یک به شھر یک از را اینھا پياده کيلومتر ھشتاد حّداقل بيندازد، راه

 بکنند، را کار این اندتوانسته ھم عراق دولت و اسالمی جمھوری دولت محال، فرض به کنيم فرض اگر حاال بکند؟
 جز نه، بيندازید؛ راه را کار این ھم شما بلدید، اگر! ميتوانيد اگر بکنيد ھم شما خب است؛ دولتی یمعجزه یک خودش
 بزرگی کار. بدھد انجام را حرکت این نيست قادر عاملی ھيچ واالمقام، شھيدانِ  خونِ  جوشندگیِ  جز ایمان، جز عشق،
 ميشود؛ بھتر قبل سال از سالی ھر ميشود، ترجاافتاده و ترپخته تر،قوی بھتر، ھم روزروزبه است؛ گرفته انجام
 ھمندبف نتوانند کنند، تحليل نتوانند و کنند تماشا مجبورند ھم ھاغربی و. داشت خواھد ادامه ھم این از بعد هللاشاءان
 .خورد خواھند ھم را حرکت این یضربه و



   

 

 

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

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حديث

  

  

  :چيزھایی که سجده بر آنھا صحيح است (ج

 .شود، درست استساخته می –کتان و پنبه غير از  –سجده بر کاغذی که از چوب و گياھان  .٨
تواند بر آن سجده کند، چنانچه لباس او از ی سرما یا گرما و مانند اینھا نمیاگر چيزی که سجده بر آن صحيح است ندارد، با به واسطه .٩

آن است که تا سجده بر لباسی که از جنس پنبه یا کتان است یا چيزی از جنس پنبه و کتان دارد باید بر آن سجده کند، و احتياط (واجب) 
پنبه و کتان باشد ممکن است بر غير آن یعنی غير لباسی که از این جنس باشد سجده نکند، و اگر ندارد بنابر احتياط واجب بر پشت دست 

 .خود سجده کند
سترس نداشته باشد، چنانچه وقت کند گم شود و چيزی که سجده بر آن صحيح است در داگر در بين نماز چيزی که بر آن سجده می .١٠

 .ی قبل گفته شد، عمل کندوسعت داشته باشد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است به ترتيبی که در مسأله
 تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید، و الزم نيست برای نماز به جای دیگر برود، ولی اگر در ھمانجایی که انسان باید تقيه کند می  .١١

 .محل بتواند طوری که به زحمت نيفتد بر حصير یا سنگ و امثال آن سجده کند، باید بر این اشيا سجده نماید
ی دوم مھر را از پيشانی بر دارد، و اگر مھر را از پيشانی جدا نکند و به ی اول، ُمھر به پيشانی بچسبد باید برای سجدهاگر در سجده .١٢

 .شکال داردی دوم برود اھمان حال به سجده
 :توجه

ی خضوع و خشوع در برابر حضرت باری تعالی است، و ھيچ خاکی برای نيکوترین سجده، سجده بر خاک و روی زمين است که نشانه
 .رسدسجده در فضيلت به تربت مقدس سيد الشھداء(ع) نمی

 برخی از مستحبات سجده .۴
 .گرفته است، تکبير بگویدو پس از آن در حالی که بدن آرام  از سجدهپيش  .١
 .«اَْسَتْغِفُر َهللا َربِّی َو اَُتوُب اِلَْيهِ «ميان دو سجده در حالی که بدنش آرام است، بگوید:  .٢
 .ھای دنيا و آخرت بخواند و صلوات بفرستدسجده را طوالنی کند و در آن ذکر و دعا برای حاجت .٣
 .ت را بر کف پای چپ بگذاردبعد از سجده بر ران چپ بنشيند و روی پای راس .۴

 :توجه
 .(قرآن خواندن در حال سجده مکروه است (یعنی ثواب کمتری دارد

 دو نکته در ارتباط با سجده
گذارند، اگر به ی درِ حرم امامان(ع) پيشانی بر زمين میسجده کردن برای غير خداوند متعال حرام است، و بعضی از مردم که در آستانه

 .خدای متعال باشد، اشکال ندارد و گرنه حرام است ی شکرقصد سجده
ی سجده ھست ی علق)، یک آیهی فصلت)، النجم، اقرء (سورهی سجده)، حم سجده (سورهی الم تنزیل (سورهدر ھر یک چھار سوره

 .وقت یادش آمد باید سجده نمایدکه اگر انسان بخواند یا به آن گوش دھد، باید پس از پایان آیه فوراً سجده کند، و اگر فراموش کرد ھر 
 :توجه

 آیات سجده
 ((سجده ٣٢ی از سوره ١۵ی آیه .١
 ((فصلت ۴١ی از سوره ٣٧ی آیه .٢
 ((النجم ۵٣ی از سوره ۶٢ی آیه .٣
 ((علق ٩۶ی از سوره ١٩ی آیه .۴

 .گوش دھد سجده واجب استشود، یی که از رادیو یا تلویزیون یا ضبط صوت و امثال آن پخش میی سجدهاگر به آیه
ی نماز، مانند رو به تواند بر آنھا سجده کند، ولی دیگر شرایط سجدهی واجب قرآن باید بر چيزھایی سجده کند که در نماز میدر سجده

 .قبله بودن، با وضو بودن و امثال آن در این سجده الزم نيست
و الزم نيست در آن ذکر گفته شود، ولی گفتن ذکر در آن مستحب است،  ی واجب قرآن، گذاشتن پيشانی بر زمين کافی استدر سجده

َّ ُهللا ُعُبوِدیًَّة «و بھتر است این ذکر را بگوید:  َّ ُهللا اِیَماناً َو تَْصِدیقاً، الَ اِلََه ااِل َّ ُهللا َحّقاً َحّقاً، الَ اِلََه ااِل داً َو رِقّاً، بُّ َو رِقّاً، َسَجْدُت لََک یَا َرّبِ تَعَ الَ اِلََه ااِل
 «الَ ُمْسَتْنکِفاً َو الَ ُمْسَتْکبِراً، بَْل اَنَا َعْبٌد َذلِيٌل َضِعيٌف َخائٌِف ُمْسَتجِيرٌ 

 ذکر
 معنای ذکر .١

، سبحان هللا ومحسوب می» ذکر«باشد » عز وجل«ھر عبارتی که متضمن یاد خداوند  و صلوات بر …) شود (مانند هللا اکبر، الحمد 
 .آل محمد(ص) از بھترین ذکرھاست محمد و

 :واجبات ذکر .٢
خواند و بر زبان ی آن این است که بتواند خودش آنچه را میاذکار نماز را باید طوری بخواند که تلفظ به آن محسوب شود، و نشانه .١

 .بشنود -اگر دچار سنگينی گوش یا سر و صدای محيط نيست  -کند جاری می
داند ھای واجب نماز به طور عربی صحيح قرائت شود، و اگر نمازگزار کيفيت صحيح تلفظ کلمات عربی را نمیی ذکرواجب است ھمه .٢

 .واجب است یاد بگيرد، و اگر قادر به یادگيری نيست معذور است
لو یا عقب برود واجب است تمام ذکرھای واجب و مستحب در حال استقرار و آرامش بدن خوانده شود، و در صورتی که بخواھد کمی ج .٣

یا بدن را کمی به طرف راست و چپ حرکت دھد، باید ذکری را که به خواندن آن مشغول است در حال این حرکت، قطع کند. بلی گفتن 
 .ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد

 نماز، سفره الھي
 پيامبر (ص ) : اال ان الصالة مأدبة هللا في االرض قد ھنأھاالھل رحمته في كل يوم خمس مرات

رحمت ) گوارا نموده آگاه باشيد نماز سفره گسترده خدا در زمين است كه خداوند آن را روزي پنج بار براي اھل رحمتش (افراد شايسته 
 . است

 )١٧٠، ص ١مستدرك الوسايل ، ج (



   

 

 

  چرا فرقه ها خطرناك هستند؟ (ادامه شماره قبلي) 
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  )حسن باقري( افشردي غالمحسين شهيد نامهوصيت از قسمتي

براي همه مستكبرين در آمده است و ياوري براي همه مستضعفين فعالً انقالب ما همچون تير زهرآگيني  …« 
ما با هيچ دولت و كشوري شوخي نداريم و با تمام مستكبرين جهان هم سر جنگ داريم و در رابطه با  … جهان

 و است كفر و اسالم جنگ ما جنگ مكاني و زماني موقعيت دراين … يزيد مقدمه استجنگ با صدام  ،اين هدف
 لتم و شهداست خون به زدن پا پشت و) عج( زمان امام و) ص( اكرم پيامبر به خيانت غفلت و مسامحه لحظه هر
در چنين ميدان وسيع و اين هدف رفيع انساني و الهي، جان دادن ...بكند فداكاري هرگونه آماده را خود بايد ما

كه ما توفيق شهادت متعالي در راه  و مال دادن و فداكاري امري بسيار ساده و پيش پا افتاده است و خدا كند
ه را هم ت، چيزي به آن صورت ندارم و همين بضاعت مزجادر مورد درآمدها … اسالم با خلوص نيت را پيدا كنيم

در … ام و بقيه را هم در راه كمك رساندن به جنگجويان و سربازان اسالم با سپاه كفر خرج كنندخمسش را داده
  ».را دفن كنيدصورت امكان با لباس سپاه م

  درود بر رهبر كبير انقالب اسالمي امام خميني

  ))اللهم عجل في فرج موالنا صاحب الزمان (عج(

 » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

 

  ساختار تشکيالتی(روابط بين رھبر و پيروان) 

شود، ھا در ساختار تشکيالتی خودکامه ھستند. رھبر به عنوان مقام عالی شناخته میفرقه
وفاداری پيروان گو اینکه ممکن است قدرت معينی را به چند زیردست به منظور نظارت بر 

  نسبت به تمایالت و حکم خود تفویض کند.

 کنند که سنت شکنیھا ادعا میدانند. رھبران فرقهھا خود را نوآور و منحصر به فرد میفرقه
آميز برای حل مشکالت زندگی یا پاسخ کرده، چيزی بدیع ارائه نموده و تنھا سيستم موفقيت

ا کنند که اعضای آنھھا ادعا میاند. تقریباً تمامی فرقهآورده ھای جھان را بوجودبه نارسایی
اب تری به حسبرگزیده، تکامل یافته ، یا خاص ھستند در حالی که غير عضوھا موجودات پایين

  شوند.آورده می

ی داشته باشند. از اعضا خواسته اھا تمایل دارند تا اعضایشان سيستم اخالقی دوگانهفرقه
ر ترین مسائل را در برابترین و خصوصیشود که در درون گروه، باز و راستگو بوده و جزئیمی

شوند تا غير عضوھا را گول زده و از آنھا رھبر اعتراف نمایند و در ھمان حال، تشویق می
 دھند تاه اعضاءآاموزش میھای پایبند اخالق، بسوءاستفاده کنند. در مقابل، مذاھب و گروه

ھمه در اخالقيات، از واحد مجموعه یک به نسبت و باشند درستکار و راستگو ھمه برابر در

  شهيد غالمحسين افشردي
  (حسن باقري) 
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