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  )ع(محمد بن علي بن حسنامام  از حضرت  ي مختصرشناخت 

  
  

  

  

  افشاگرى و رياست در ھالكت
وَ  ااْلِ◌ذاَعةَ  وَ  إِيّاكَ  وَ  َسْعى بِأَْھَونِ  َجْمَعھا َغَنَمهُ  عُ َيْجمَ  الرّاِعىَ  َفإِنَّ  ِشماالً، وَ  يَميًنا َذَھبَ  َمنْ  َدعْ «

  .»:اْلَھلََكةِ  إِلَى يَْدُعوانِ  َفإِنَُّھما الرِّياَسِة، طَلَبَ 
.آَوَرد گِرد تالشى كمتر به را گوسفندانش چوپان، راستى به! واگذار رود چپ و راست به را كه آن

به را آدمى دو، اين زيرا باشى، پىرياست در و كنى پراكنى سخن و كرده فاش را اسرار مبادا
   .مىكشانند ھالكت

)٤٨٦، ص ٢تحف العقول عن آل الرسول صلی ال، ج (

  بدان دشمنى و نيكان دوستى
ْينٌ زَ  ْبرارِ لاِلْ  اْلُفّجارِ  ُبْغضُ  وَ  ْبراِر،لاِلْ  َفضيلَةٌ  ْبرارِ لاِلْ  اْلُفّجارِ  ُحبُّ  وَ  ْبراِر،لاِلْ  ثَوابٌ  ْبرارِ لاِلْ  ْبرارِ االْ  ُحبُّ «

  .»:اْلُفّجارِ  َعلَى ِخْزىٌ  لِْلُفّجارِ  ْبرارِ االْ  ُبْغضُ  وَ  ْبراِر،لاِلْ 
 اىبر است فضيلت نيكان، به بدان دوستى و. نيكان براى ثوابست نيكان، به نيكان دوستى
 ستا رسوايى بدان، با نيكان دشمنى و. نيكان براى است زينت نيكان، با بدان دشمنى و. نيكان
  .بدان براى

)٥١٧ص ،العقولتحف(

  نشيعيا ھاى ويژگى
يَْفُجرُ سَ  َعْونًا وَ  أَلَبًّا الظَّلََمةِ  َعلَى وَ  َوَصْونًا راِدئًا لَنا صاُروا الزّاكِيَةُ  َواْلِفْرَقةُ  النّاِجيَةُ  اْلِفَئـةُ  شيَعُتنا«

  .»:الرَّْوَضةِ  أَمامَ  النِّيرانِ  ُمْجَتَمعِ  لَْظىِ  بَْعدَ  اْلَحيَوانِ  يَنابيعُ  لَُھمْ 
رد ايشان و مايند،] آيين[ حافظان كه ھستند پاكى ھاى فرقه و يابنده نجات ھاى گروه ما، پيروان
بعد] بشريّت منجىِ [ حيات ھاى چشمه زودى به]. ھستند[ ما كمككار و سپر ستمكاران، مقابل

  .جوشيد خواھد آنان براى ظھور از پيش! آتش ھاى توده گدازه از
).٤٨٦ص  ، ابن شعبه حران، ناشر: جامعه مدرسين تحف العقول(

 

عادت  ریک و  والدت با  سالم  ه ا ی  ع س ن    بادامام 

 اثناعشری شيعيان امام یازدھمين) ق٢۶٠-٢٣٢( عسکری، حسن امام به مشھور) ع(محمد بن علی بن حسنحضرت امام 
  . است) عج(زمان امام پدر و) ع(ھادی امام فرزند او. داشت عھده بر را شيعيان امامت سال ۶ مدت به که است

 حکومت مراقبت تحت سامرا در او. دارد اشاره سامرا در اشاجباری اقامت به که است عسکری وی، لقب مشھورترین
 نگاری،نامه راه از نيز و خود نمایندگان طریق از عسکری امام. بود روروبه محدودیت با خود ھایفعاليت برای و داشت قرار
 شمار به نيز وی خاص نمایندگان از ،)عج(زمان امام خاص نایب نخستين سعيد، بن عثمان. داشت ارتباط شيعيان با

  . رفتمی
 پدرش مرقد کنار در و رسيد شھادت به سامرا در سالگی ٢٨ در ق،٢۶٠ سال االولربيع ھشتم در عسکری حسن امام
 از احادیثی .آیدمی شمار به عراق در شيعيان ھایزیارتگاه از و است مشھور عسکریين حرم به دو آن مدفن. شد دفن
  است شده روایت زیارت و ادعيه اعتقادی، امور فقه، اخالق، قرآن، تفسير موضوعات در عسکری امام



  

 

 

  اندركاران كنگره بزرگداشت شهداي استان خراسان جنوبيدر ديدار دستبيانات    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

           

 

  

  

  

  

  

  

  )١( الرّحيم الرّحمن هللا بسم
  
 است؛ شھدا بزرگداشت ما، روزگار در بخصوص کارھا ترینشریف و کارھا بھترین از یکی  

 انقالبی و دینی مسائل سمت به مردم عمومی گرایش که- مناطق از بعضی در بخصوص
. حمدهللاب است قبيل این از شما استان ميگيرد؛ بھتری و بيشتر شکوه و رونق کار، این -است
 خراسان استان ھستم؛ آشنا قدیم از خيزعالِم و خيزمؤمن استان آن و بيرجند با البتّه بنده

 قائن در چه بيرجند، خود در چه- اندبوده استان آن در مؤمنی مردم ھم بوده؛ جوراین جنوبی
 که اندبوده استان این در بزرگی و ایبرجسته علمای ھم -استان شھرھای یبقيّه در چه و

 آیتی، آقای مرحوم تھامی، آقای مرحوم ایم،دیده نزدیک از ما خود آنچه و ما زمان در حاال
 .بودند نجف ھایکردهتحصيل اینھا از نفر دو که بزرگ ماّلی نفر سه این عارفی، آقای مرحوم
 بود؛ نائينی آقای شاگرد تھامی آقای مرحوم بود؛ آقاضياء مرحوم شاگرد آیتی آقای مرحوم
 .بود قم فضالی از بود، قم در) ٢(شيخ حاج مرحوم شاگرد ھم عارفی آقای

 مسائل سطح در دشمنان تھاجم. دارد احتياج) شھدا( اینھا بزرگداشت به ما کشور امروز
 مانند و سخت حمالت و عادی مسائل سطح از است سازترمشکل و خطيرتر بسيار معنوی،
 جنگ و سخت فشار یزمينه در کهھمچنان البتّه. است این امروز دشمن، تالش و اینھا؛

 انقالبی رویشِ  بحمدهللا، ھم اینجا در مانده، ناکام ھم اینجا در مانده، ناکام دشمن سخت،
 تالش، با این دارد؛ احتياج تالش به این لکن ميشود، مشاھده محسوسی طوربه کشور در
 و رفت؛ خواھد پيش و کرد خواھد پيدا ادامه رویشھا این بود، تالش اگر و شده جوراین
 بزرگداشت و جلسات این تشکيل لذا و. نيست تردیدی این در رفت، خواھد پيش شاءهللان

  .است بااھّميّت خيلی و باارزش خيلی شھيدان
  
 يّتباکيف ميتوانيد، ھرچه را شھيدان بزرگداشت یکنگره این کنيد؛ دنبال را کار این شما و 

 ھيدیش یک گمنام، شھيد یک که بينيممی ما. بنویسيد را شھدا این حال شرح کنيد؛ برگزار
 نوشته حالش شرح وقتی بوده، معروفی شخصيّت نه بوده، فرمانده نه بوده، سردار نه که

] البتّه[ ميکند؛ منقلب زیادی موارد در را دلھا عمومی، افکار اختيار در آیدمی و ميشود
  .يدبکن را کار این بشود؛ نوشته ھاحال شرح این گوناگون، جوانب رعایت با و درست کهوقتی

 

 مقّدس دفاع مھمّ  قضایای لکن گذشته جنگ پایان از سال سی خب
 در ما عزیز شھدای. است پيشرفت به رو اینھا روزروزبه نيست، شدنیتمام
 با امروز ميدان؛ رفتند خودشان جانِ  با کردند؛ دفاع بودند، زنده که مانیز

 از ميکنند، دفاع کشور ھویّت از دارند خودشان معنویّت با خودشان، ھویّت
 مادرھا و پدرھا سراغ. است مھّمی چيز خيلی این ميکنند؛ دفاع دارند اسالم
 کنل اندرفته دنيا از شھيدان مادران و پدران از بسياری متأّسفانه حاال. بروید
 داشتند، ھمسر که آنھایی مادرانشان، پدرانشان،- ھستند که آنھایی سراغ

 آنھا و را عزیز شھدای این حال شرح بخواھيد بپرسيد، بروید، -ھمسرانشان
 توّجه قابل کّميّات حاال ؛]درآورید[ آب از باکيفيّت که کنيد سعی و کنيد؛ ثبت را

 شاءهللان بایستی را آنھا که است کيفيّات کّميّات، از ترمھم لکن است
  .کنيد مالحظه

  
 و عزیز شھيدان به را خودمان حقيقی درود و صميمانه سالم ما حالھربه  

 و بيرجند جنوبی، خراسان استان شھدای- ميکنيم عرض شھدا ھایخانواده
 عبادی آقای جناب. ميرسانيم سالم ھم منطقه آن مردم به و -شھرھا یبقيّه
 اميدواریم و برسانند جنوبی خراسان مردم و بيرجند مردم به را ما سالم
 ھم استاندار آقای و باشند الھی الطاف مشمول ھميشه شاءهللان

 را الزمی کارھای و برسند مردم مشکالت به شاءهللان گفتند، که طورھمان
 .بدھند انجام شاءهللان بگيرد، انجام باید آنجا در که



   

 

 

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

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حديث نماز

  

  

 تمواال
یعنی پی در پی به جا آورد و ميان آنھا » مواالت«نمازگزار باید اجزای نماز، مانند رکوع و سجود و تشھد و غيره را با 

ی طوالنی و غير متعارف نيندازد، پس اگر ميان اجزای نماز به قدری فاصله شود که در نظر بيننده از حالت نماز فاصله
 .خواندن خارج شود، نمازش باطل است

 :توجه
ولی به طوری نباشد که صورت نماز از بين برود، ی غير متعارف بيندازد، ھا یا حروف یک کلمه سھواً فاصلهاگر ميان کلمه

ر آن کلمات و جمالت الزم نيست، ولی اگر در وقتی ملتفت شود که وارد رکن بعد از آن شده است، نماز صحيح است و تکرا
   .ھا را دوباره بخوانداگر پيش از وارد شدن در رکن بعدی ملتفت شود باید برگردد و آن

 
 قنوت

 معنای قنوت و حکم آن .١
دستھا را ازھای واجب و مستحب، مستحب است که در رکعت دوم پس از پایان حمد و سوره و پيش از رکوع، ی نمدر ھمه

 .نامندمی» قنوت«به دعا بردارد و دعا بخواند. این عمل را 
 :توجه

 .آوردز رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع به جا میقنوت را در رکعت اول، پيش ادر نماز جمعه، 
 .آورددر نماز عيد فطر و قربان، در رکعت اول پنج قنوت و در رکعت دوم چھار قنوت به جا می

 
 ذکر قنوت .٢

» بِْسِم هللاِ «یا » یا ُسْبَحاَن هللاِ  »صلوات«تواند به یک یی از قرآن را بخواند و حتی میتواند ھر ذکر یا دعا یا آیهدر قنوت می
َربََّنا آتَِنا فِی «اکتفا کند، ولی بھتر است دعاھایی را بخواند که در قرآن آمده است، مانند » بِْسِم ِهللا الرَّْحمِن الرَّحيمِ «یا 

ْنيَا َحَسَنًة َو فِی اآْلِخَرِة َحَسَنًة َو قَِنا َعَذاَب النَّارِ  الَ «اھایی که از ایمه(ع) نقل شده است، مانند این ذکر: ، یا ذکرھا و دع»الدُّ
َماَواتِ ا َّ ُهللا اْلَعلِیُّ اْلَعِظيُم، ُسْبَحاَن ِهللا َرّبِ السَّ َّ ُهللا اْلَحلِيُم اْلَکِریُم، الَ اِلَه ااِل ْبعِ، َو َما فِيِھنَّ َو اِلَه ااِل ْبعِ َو َرّبِ االََرِضيَن السَّ لسَّ

، وَ  ِ َرّبِ اْلَعالَِمينَ  َما بَْيَنُھنَّ  .«َرّبِ اْلَعْرشِ اْلَعِظيِم، َو اْلَحْمُد 
 

 تعقيب
تعقيب نماز الزم نيست به عربی باشد، ولی بھتر است دعاھا و ذکرھایی را بخواند که از ائمه (ع) رسيده است، و از 

ُ اَْکَبرُ «مرتبه  ٣۴يح حضرت زھرا(س) معروف است، و آن عبارت است: ی بھترین آنھا، ذکری است که به تسبجمله ، »اَ
            .«ُسْبَحاَن هللاِ «مرتبه  ٣٣، و »اَْلَحْمُد لِلّهِ «مرتبه  ٣٣
 :توجه

 .در کتابھای دعا، تعقيباتی با مضامين عالی و عبارات زیبا از ائمه (ع) نقل شده است
ی نعمتھا و نعمت توفيق الھی بر نماز، پيشانی را ی شکر کند یعنی به قصد شکر ھمهمستحب است پس از نماز، سجده

 .«ُشْکراً لِلّهِ «بر زمين بگذارد و بھتر آن است که سه مرتبه یا بيشتر بگوید: 
 

 ترجمه نماز
شایسته است که نمازگزار، الفاظ و اذکار نماز را با توجه به معنای آن و با خشوع و حضور قلب بر زبان بياورد تا از فرصت 

 .نماز، برای پاکيزه شدن روح و نزدیک شدن دل به خدای بزرگ و مھربان بھره ببرد
 
 ی حمدی سورهترجمه .١
گيرد و رحمت و ی انسانھا را در برمیبه نام خدا که رحمت و فيض بی دریغ او در دنيا ھمه«بِْسِم ِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم:  .١

 .«بخشایش ابدی او به مؤمنان اختصاص دارد
 .«ان استی جھانيسپاس و ستایش، مخصوص خدا است که پروردگار ھمه«اَْلَحْمُد لِلِّه َربَّ اْلَعالَِميَن:  .٢
ی انسانھا است) و رحيم است آن که رحمان است (بخشندگی و فضل او در دنيا شامل ھمه«اَلرَّْحمِن الرَِّحيِم:  .٣

 .«(ی مؤمنان است(بخشایش و فضل ابدی او ویژه
 .«آن که دارنده و صاحب اختيار روز جزا (قيامت) است«َمالِِک یَْوِم الّدِیِن:  .۴
 .«طلبيمکنيم و فقط از تو کمک میفقط تو را بندگی می«َو اِیَّاَک نَْسَتِعيُن: اِیَّاَک نَْعُبُد  .۵
َراطَ اْلُمْسَتِقيَم:  .۶  .«ما را به راه راست ھدایت کن«اِْھِدنَا الصِّ
 .«(ن تاباندیبه راه آن کسانی که به آنان نعمت دادی (نور معرفت خود را بر دل آنا«ِصَراطَ الَِّذیَن اَْنَعْمَت َعلَْيِھْم:  .٧
آنان که به غضب تو گرفتار نشدند و به گمراھی دچار نگشتند. (یعنی پس از نعمت «َغْيِر اْلَمْغُضوبِ َعلَْيِھْم َو الَالضَّالِيَن:  .٨

 .«(بزرگی که به آنان بخشيدی، ناسپاسی و عصيان نکردند تا موجب غضب تو و گمراھی خود شوند

  :آله و عليه هللا صلی هللا رسول قال
  .الخمس الصلوات عنه یسألون ما اول و الخمس، الصلوات اعمالھم من یرفع ما اول و الخمس، الصلوات امتی علی هللا افترض ما اول

  :فرمود آله و عليه هللا صلی اکرم پيامبر
 سؤال آنان از و شود، می برده باال آنان از که عملی نخستين و است، پنجگانه نمازھای کرد واجب من امت بر خداوند که چيزی نخستين

  .است نماز ھمان شود می
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  ه شماره قبلي)(ادامچرا فرقه ها خطرناك هستند؟  
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  شهيد محمد  باقري نامهوصيت از بخشي

 در .جاللت نمايشگاه است شكوه با چه و جمالت جلوگاه زيباست چه پروردگارا! معبودا! پاك«
 راز فتخارا و دريافتم را تو ملكوتي تابناك فروغ بر نظاره توفيق كه منم اين آيا خداوندا، حيرتم

 فضاي ن،ت كالبد قفس ميان از روحم كه اكنون هم. است گشته نصيبم تو با ساعات اين در نياز و
 و ازر در را هستي همه ايگشوده ديدگانم به كه بارگاهت نهاده از دريچه پا زير را زمان و بيكران

   … چشدمي ماديات بار سنگين عالئق از را روح آزادي طعم و بيندمي تو با نياز

ها و ها و مصيبتخانواده عزيزم: در راه خدا و اسالم و ايران تمام رنجها و سفارش به وصيت
ها يها و سختها زودگذر و تمام شدني است ولي به پاداش اين رنجها را تحمل كنيد كه اينناكامي

ي راه من و شهيدان باشيد، در اين هاي ابدي خداوندي خواهيد رسيد...ادامه دهندهو به نعمت
   »خواهيد شد. صورت محبوب خدا

  

 » باد رهرو پر راهش و گرامي يادش «

  انواع فرقه
شناسی، تواند حول ھر محتوایی نظير سياست، مذھب، تجارت، سالمت جسم، روانفرقه مییک 

و غيره شکل گرفته باشد. ھر فردی که دارای قاطعيت کافی و مقداری جذبه و توان عوامفریبی 
تواند پيروانی باشد، یا حتی یک بازاریاب خوب که وقت و انرژی کافی صرف کند، به سادگی می

ای مجربی ھا  از ھر نوعی که باشند، دارای رھبران فرقهھر موضوعی گردآورد. فرقهحول تقریباً 
ھستند که افراد محزون، تنھا و سرخورده و کسانی که صرفاً به دليلی در دسترس ھستند و یا 

اند را مجبور به پيوستن شان، پاسخ مثبت دادهافرادی که به دعوتی در یک منطقه بحرانی در زندگی
. درست مانند داستان معروف فلوت نواز ھميلتون در آن افسانه آلمانی که با نواختن فلوت کنندمی

برد. دھھا نوع اصلی از انداخت و با خود میھای دھکده را به دنبال خود راه میافتد و بچهجلو می
و بندی ھا، ھرکدام با اعتقادات، عملکردھا و آداب اجتماعی خودشان وجود دارند. طبقهفرقه
ھای بسيار متنوعی صورت گيرد که نشان دھنده تعداد بيشمار تواند به شيوهھا میبندی فرقهنوع

ھا به نوعی تکثر در متن ھای اطراف ما است. اما از طرف دیگر، تمامی فرقهو وسعت و تنوع فرقه
ای، رقهھای فواحد ھستند و در نھایت، آن متن اصلی فرقه ربطی به اعتقاداتش ندارد. در گروه

درمانی، سياسی، یا تجاری) به ابزاری برای خدمت به تمایالت، سيستم اعتقادی (مذھبی، روان
شود. ایدئولوژی صرفاً یک وسيله است. چسبی است ھای پنھان رھبر تبدیل میھا و برنامهھوس

ش کند و ابزاری است که توسط رھبر برای رسيدن به اھدافکه اعضای گروه را به ھم متصل می
ھا باید ساختار و عملکرد آنھا و نه اعتقاداتشان را مورد برای فھم فرقه گردد.از آن سوءاستفاده می

باز گر و حقهمطالعه قرار داد. واقعيتی که باید به آن پرداخت این است که افرادی سوءاستفاده
سازی روانی استفاده اطاعت درآوردن پيروانشان از روش بازسازی فکری و مجاببرای به تمکين و 

ھا، نوع روابط و مناسبات است کنند. یعنی در تحليل نھایی، فارغ از نوع و شکل و ھدف فرقهمی
  سازد.رسان میھا را نگران کننده و آسيبکه فرقه
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