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  صبر زینبی:
در حماسه حسينی آن کسی که بيش از ھمه درس تحمل و«در این رابطه می نویسد: » شھيد مطھری«

ھمه این پرتو حسينی بر روح مقدس او تابيد خواھر بزرگوارش زینب ـ سالم هللا بردباری را آموخت و بيش از
محققاً از آغاز خلقت تاکنون ھيچ زنی از زنھای انبياء و اولياء با این«و در ناسخ التواریخ آمده است: ». عليھا ـ بود

  .»حلم و بردباری پدید نيامده است
  عبادت آن حضرت:

شب«در کتاب ریاحين الشریعه آمده است: »ارت تھجد و نماز شبش تعطيل نشدزینب کبری در تمام مدت اس«
  ».زنده داری زینب در تمام عمرش ترک نشد حتی شب یازدھم محرم

  سخنوری آن حضرت:
خطبه ھای آتشين و زیبای زینب در کوفه و شام که یزید و یزیدیان را رسوا ساخت در حد اعالی فصاحت و بالغت

خطابه ای که حضرت زینب در مجلس یزید خوانده است از خطابه« ر این رابطه می نویسد:بود. شھيد مطھری د
  ».ھای بی نظير دنياست

  علم آن حضرت:
زمانی که حضرت زینب ـ سالم هللا عليھا ـ خطبه پرمحتوا و آتشين خود را در بازار کوفه ایراد نمود، امام سجاد ـ

سالم هللا عليھا ـ فرمود: الحمد تو دانشمند و عالمه ای بدون معلم عليه السالم ـ در تأیيد مقام علمی زینب ـ
این سخن امام سجاد ـ عليه السالم ـ نشان دھنده علم لدنی آن. »و بانوی خردمندی بدون استاد می باشی

  حضرت می باشد.
  بزرگواری آن حضرت:

ه در عصر روز عاشورا دو پسرش را شھيددر بزرگواری آن حضرت ـ سالم هللا عليھا ـ ھمين نکته بس که زمانی ک
کردند از خيمه پای بيرون نگذاشت، در حالی که ھنگام شھادت سایر شھدا از خيمه بيرون می آمد و امام حسين
ـ عليه السالم ـ را دلداری می داد ولی اینجا برای این که برادرش حسين ـ عليه السالم ـ خجالت نکشد از خيمه

  بيرون نيامد.
  ضرت به پدر بزرگوارش:شباھت ح

شئونات باطنيه و مقامات معنویه حضرت زینب ـ سالم هللا عليھا ـ نایبه زھرا، امينه خدا... را«خالصه باید گفت: 
زینب در فصاحت و بالغت و زھد و عبادت و«می نویسد: » ابن اثير». «ھيچ کس نتواند به تحریر و تقریر در آورد
ین مردم به پدر خود علی ـ عليه السالم ـ و مادر خود فاطمه ـ سالم هللافضيلت و شجاعت و سخاوت شبيه تر

 ».عليھا ـ بود

رت ز  ھا (والدت  ریک و  باد) سالم اهّلل ع ت   قا ر و ا وه   ا

 ویژه شنق زينب، حضرت زندگى بعد بارزترين. است عليھا هللا سالم فاطمه حضرت و السالم عليه علی امام دختر عليھا هللا سالم کبری حضرت زینب
 موجب کسانش عزیزترین دادن دست از رغم علی عاشورا واقعه در بانو آن پایداری و صبر. است واقعه این از پس اسارت دوران و کربال واقعه در او

 ننگين و ظالمانه چھره از برداری پرده باعث شام، و کوفه در اسارت بند در حضرت آن کوبنده ھای خطبه. شود جاودان صبر اسوه عنوان به که شد
 روایات اساس برآمد.  دنيا به السالم عليه حسين امام از پس مدينه، در االول جمادى ٥ روز ھجرى، پنجم سال در زينب حضرت .شد اموی حکومت
 را زينب .رساند) ص( پيامبر به را نام این خداوند سوی از جبرئيل و. گرفت صورت) ص( اسالم پيامبر توسط ،)س( زینب حضرت گذارینام متعدد،
 ،طالبيين عقيله ھاشم، بنى عقيله: اوست القاب از. است شده نقل حضرت آن برای فراوانی القاب .پدر زينت يعنى اند، دانسته »اب زين« مخفف
 شھامت و عفاف ورع، و زھد شجاعت، زبان، فصاحت قلب، قوت داراى بزرگ، بانوى اين .على آل عابده كامله، فاضله، محدثه، عالمه، عارفه، موثقه،
 هب فرزندانش از تن دو با نيز زينب شد، خارج مكه قصد به مدينه از يزيد، با بيعت از امتناع از پس السالم عليه حسين امام وقتى .بود العاده فوق

 دست از مصيبت عاشورا واقعه در او. بود بسيار زينب، عظيم فداكاريھاى نقش عاشورا، نھضت طول در. گشت برادر ھمراه عون، و محمد نامھاى
 آميز طعن سوال پاسخ در و نمود تحمل را ھا مصيبت این ھمه او اما.شد متحمل را برادر فرزندان و فرزندان برادران، یعنی کسانش عزیزترین دادن
 است روایت  .نديدم چيزى زيبايى و خير جز من ؛...جميالً  االّ  رأيتُ  ما و: "فرمود يافتي؟ چگونه خود بيت اھل و برادر با را خدا كار: پرسيد که زیاد ابن
 از پس ھمچنين. فرستاد شھادتگاه به السالم عليه حسين موالیش رکاب در را دو ھر و پوشانيد فرزندش دو تن بر جنگ لباس خود دست با او که

 موالیش دل در او اشک با که بود آن نگران و دید می کوچک بسيار بزرگ مرد آن برای را قربانی دو این که چرا ننشست؛ آنان سوگ به فرزندان شھادت
 يزن زينب شد، خارج مكه قصد به مدينه از يزيد، با بيعت از امتناع از پس السالم عليه حسين امام وقتى  .یابد راه اندوھی یا شرم السالم عليه حسين

 واقعه در او. بود بسيار زينب، عظيم فداكاريھاى نقش عاشورا، نھضت طول در. گشت برادر ھمراه عون، و محمد نامھاى به فرزندانش از تن دو با
 در و نمود تحمل را ھا مصيبت این ھمه او اما.شد متحمل را برادر فرزندان و فرزندان برادران، یعنی کسانش عزیزترین دادن دست از مصيبت عاشورا
 زىچي زيبايى و خير جز من ؛...جميالً  االّ  رأيتُ  ما و: "فرمود يافتي؟ چگونه خود بيت اھل و برادر با را خدا كار: پرسيد که زیاد ابن آميز طعن سوال پاسخ
. ادفرست شھادتگاه به السالم عليه حسين موالیش رکاب در را دو ھر و پوشانيد فرزندش دو تن بر جنگ لباس خود دست با او که است روایت. نديدم
  .پرداخت مى افشاگرى و سخنورى به داشت، كربال شھداى براى كه ذكرى مجالس در نيز مدينه به بازگشت از پس
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ی ی برجستهآمدید برادران عزیز، خواھران عزیز، مردم سرافراز قم، فضالی محترم حوزهخيلی خوش
آموز ی حرکت، و درسی نشاط، مایهمایهی اميد، قم. حقيقتاً جمع شما، دیدار شما، روز شما، مایه

ی این سالھای متمادی. فرصت روز نوزدھم دی، تنھا تجليل و تکریم و تمجيد از مردم است در ھمه
قم نيست، اگرچه این [کار] حّقاً جا دارد؛ واقعاً باید از مردم قم، از جوانھای قم که این حرکت عظيم 

ریخی را به وجود آوردند که ھرگز فراموش نخواھد شد، تمجيد ی عطف تارا به راه انداختند، این نقطه
ای شد برای یک شطّ جوشان حرکت کرد؛ در این شکّی نيست. قم ھمان جایی است که سرچشمه

ای شد برای آن دریای متالطم انقالب که کار کوچکی نبود. قم شھر انقالب است، مرکز و مقّدمه
ھایی وجود من این را ھمين جا در پرانتز عرض کنم که انگيزهالبتّه  .انقالب است، مادر انقالب است

مرنگ ی دینی قم را کی انقالبی قم و روحيهدارد برای اینکه فضای انقالبی قم را تغيير بدھند و روحيه
ی ھا و جوانب نباید غافل شد: از جنبهی جنبهھایی وجود دارد. از کِيد دشمن در ھمهکنند؛ انگيزه

 ی فرھنگی غافلد و مکر و دشمنی ميکند، نباید از کيد و مکر و دشمنی او در جنبهاقتصادی که کي
ھایی دارند، عواملی را ميفرستند؛ باید به این توّجه کرد. بزرگان قم، جوانان شد؛ مشغولند، انگيزه

د و این ورنبودن بيرون بياقم باید نگذارند تا دستھای خائن، قم را از مرکزیّت انقالب، از کانون انقالب 
ی ی قم آن پشتوانهی اصلی است و حوزهمعانی را در آن کمرنگ کنند. به ھر حال قم آن سرچشمه

معنوی است برای این حرکتی که دنيا را تغيير داد، دنيا را تکان داد و ھمچنان این حرکت ادامه دارد 
 .و ھنوز در آغاز راھيم

روز نوزدھم دی برای تمجيد و اجالل مردم قم روز مناسبی است، فرصت مناسبی است اّما فقط این نيست؛ نوزدھم دی درسھایی پس 
دارد برای امروز ما. من حاال یک بخش کوتاه از آنچه را به نظر ميرسد در دل این حرکت ميتوان مطالعه کرد و تحقيق کرد و بررسی کرد، 

 کنند؛ این حقایق را بخصوص جوانھای ما بایستی مورد توّجه قرار بدھند چون کار مال شما جوانھا است، آینده عرض ميکنم. جوانھا توّجه
 .ھم متعلّق به شما است

آميز و دروغين از محّمدرضا. در این ) کرد در تمجيد اغراق١جمھور آمریکا آمد در تھران و یک نطق غرّائی(، رئيس۵۶در دھم دی ماه سال  
؛ یعنی چه؟ یعنی خيال آمریکا از ایراِن وابسته و مسئوالن نوکرَمآب ایران آسوده است؛ اینجا »ی ثبات استایران جزیره«اء گفت نطق غرّ 
ی قم اتّفاق افتاد و نوزدھم دی ماه مردم قم قيام کردند، َده روز نشده بود که قضيّه -این مال دھم دی ماه است-ی ثبات است جزیره

دستگاه محاسباتی آمریکا و غرب این است؛  .ان خود، با تن خود عليه آن رژیم ظالم و وابسته و فاسد به ميدان آمدندحرکت کردند، با ج
، نگری خودشانھا ميبالند به قدرت محاسباتی خودشان، به قدرت تحليل خودشان، به آیندهھا، خود آمریکاییاین را توّجه کنيد. خود غربی

جور گفتند، فالن دانشمند آمریکایی،  ھا اینآمریکایی«ی آمریکازده ُپز قدرت محاسباتی آمریکا را ميدھند که دهزغرب و اینجا ھم یک عّده
قدرت محاسباتی آمریکا این است ». جور آینده را تصویر کردهجور دنيا را شناخته، این  جور گفته، این فالن مرکز پژوھشی آمریکایی این

ی ثبات یعنی چه؛ قيام قم، بعد قيام تبریز، بعد حرکت ، کمتر از َده روز بعد معلوم ميشود که جزیره»ی ثبات استاینجا جزیره«[که ميگوید] 
) این قدرت ٢ی طاغوت و پھلوی [رخ ميدھد]؛(ی سرسپردهی انقالب اسالمی و نابودی رژیم وابستهعظيم، بعد آن طوفان زیر و رو کننده

) در ٣جور است. ھمين چندی پيش در ھمين نزدیکی، یکی از دولتمردان آمریکایی( تا امروز ھمانمحاسباتی، این توانایی محاسباتی 
 ٢٠١٩را در تھران بگيرد؛ جشن کریسمس  ٢٠١٩جمع یک مشت اوباش و تروریست گفت اميدوار است یا آرزو دارد که جشن کریسمس 

یند. محاسبات آنھا اقتضا ميکند که یک چنين اميدی داشته آدمھا ھمين چند روز پيش بود. این ھمان قدرت محاسباتی است، اینھا ھمان
ای بياید تھران، مثل اميد مزدور دیگرشان منافقين که از کرمانشاه راه بيفتند در حسين که [ميخواست] یک ھفتهباشند؛ مثل اميد صّدام

اسبات دشمن این است. بعضی از دولتمردان آمریکا ظرف سه روز مستقيم خودشان را برسانند تھران؛ اینھا محاسبات است! توانایی مح
  .ی یک ھستنداند؛ بنده البتّه این را قبول ندارم، اّما حقيقتاً احمقھای درجهوانمود ميکنند دیوانه

: یکدیگر را نشان دادبندی دو الگوی تحليلی در مقابل بندی دو نظام معرفتی، صفبندِی دو دستگاه محاسباتی، صفقيام مردم قم صف
تقویم  بينی ودرگِل غربی، یکی نظام معرفتِی توحيدِی اسالمی؛ تقابل دو دستگاه پيشدموکراسِی دروغيِن پاییکی نظام معرفتی ليبرال

 سنای آمریکا در ھا کهو محاسباتی را نشان داد: آن دستگاه محاسباتی آمریکا که ایران را آن جور ميبيند با آن محاسبات اوّل کار آمریکایی
ھای پيروزی انقالب، ایران را تحریم کرد و بنا را بر این گذاشتند که تا پنج ماه دیگر، شش ماه دیگر، انقالب اسالمی از بين خواھد اوّلين ماه

 مارکسيسم صدای ُخرد شدن استخوانھای«این ھم دستگاه محاسباتی نظام اسالمی که امام بزرگوار گفت  -این محاسبات آنھا است-رفت 
ی دنيا صدای ُخرد شدن این استخوانھا را شنيدند؛ مسئله این است. غرب در ) و یک سال بعد، دو سال بعد، ھمه۴»(شنومرا دارم می

از نظامی و سياسی -ُپرکن مادّی ی انقالب اسالمی. یک طرف انبوھی از ابزارھای چشمای قرار گرفته است؛ پدیدهمقابل یک چنين پدیده
نگر که ميداند چه کار ميخواھد بکند، ميداند و یک طرف یک قدرت نوظھور معرفتی و تمّدنی، ُپرانگيزه، ُپرتحرّک، آینده -و امثال اینھا و پولی

ی نوظھوِر دشمنی نظام استکباری غرب و آمریکا با این پدیده  .اندچه کار باید بکند و کجا ميخواھد برود؛ اینھا در مقابل ھم قرار گرفته
 -شاید ھم جور دیگر است-ھا به نظر من خودشان را به نفھمی ميزنند ھا] تعّجب نکنند. بعضیرشد یک امر طبيعی است؛ [بعضیروبه

آمریکا به خاطر فالن فرمایش امام یا فالن ؛ خيال ميکنند دشمنی »چرا شما فالن حرف را زدید که آمریکا با شما دشمن بشود«[ميگویند] 
ت تر است. چھل سال اسحرف فالن مسئول است که به آمریکا بدگویی کرده. قضيّه این نيست؛ قضيّه چيز دیگر است؛ قضيّه از این عميق

دارد ميشود، قدرتمندتر دارد ميشود؛ روز تنومندتر روز رشد ميکند، پرورش پيدا ميکند، روزبهکه این قدرت جوان دارد حرکت ميکند، دارد روزبه
ی عجيب و معنوی که دنيا آن بينند جلوی چشمشان. با ظھور این قدرت معنوِی نوظھوِر ُپرتالشِ ُپرانگيزه، با ظھور این پدیدهاین را دارند می

شود. ثروتمندترین دولتھای دنيا، امروز تر ميشناخت، قدرت ظاھری استکبار تََرک خورد؛ در این چھل سال، این تََرک دائم دارد عميقرا نمی
ترین و گرفتارتریِن دولتھای دنيا است؛ اینھا شوخی است؟ اینھا ھمان نکاتی است که جوانھای ما باید روی آنھا متمرکز بشوند. مقروض
 .ھا استهبندی زبانی این مسئول و آن مسئول نيست؛ بحث ھویّتھا است، بحث حرکتھا است، بحث آرمانھا و آیندبحث صف
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حديث

  

  

 مبطالت نماز
   .از بين رفتن یکی از چيزھایی که باید در حال نماز رعایت شود، مثل پوشش واجب یا غصبی نبودن مکان .١
 .باطل شدن وضو .٢
 .پشت به قبله نماز خواندن .٣
 .حرف زدن .۴
 .دھنددست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسالمی انجام می .۵
 .آمين گفتن بعد از حمد .۶
 .خندیدن .٧
 .گریه کردن .٨
 .به ھم خوردن صورت نماز، مانند کف زدن و به ھوا پریدن .٩
 .خوردن و آشاميدن .١٠
 .کند، مانند شک در رکعتھای نماز دو رکعتی یا سه رکعتیھایی که نماز را باطل میشک .١١
 .کوعکم و زیاد کردن ارکان، مانند کم وزیاد کردن ر .١٢

 :توجه
 .گویندمی» مبطالت نماز«کند چيزھایی که نماز را باطل می به
 از بين رفتن یکی از چيزھایی که باید در حال نماز رعایت شود .١

 اگر در بين نماز، یکی از چيزھایی که باید در حال نماز رعایت شود، از بين برود، مثالً در حال نماز بفھمد که مکانش غصبی است یا پوشش
 .واجب را ندارد، نماز باطل است

 باطل شدن وضو .٢
در وسط نماز به خواب برود یا بول و امثال آن  کند در اثنای نماز پيش بياید، مانند آن کهاگر یکی از چيزھایی که وضو یا غسل را باطل می

   .از او خارج شود، نماز باطل است
 پشت به قبله نماز خواندن .٣

اگر عمداً صورت و بدن خود را با ھم یا به تنھایی از قبله بگرداند، به طوری که بتواند طرف راست و چپ خود را به آسانی ببيند، نمازش 
ن کار را بکند بنابر احتياط واجب نمازش باطل است، ولی اگر اندکی صورت را به دو طرف بگرداند، نماز باطل باطل است، و اگر سھواً ھم ای

 .شودنمی
 حرف زدن .۴

 .اگر در نماز عمداً حرف بزند، حتی اگر یک کلمه باشد، نماز باطل است
 :توجه
لند کردن صدا ھنگام قرائت آیات یا ذکرھای نماز برای آگاه کردن دیگران، اگر موجب خروج از ھيأت نماز نشود اشکال ندارد مشروط به ب

 .این که قرائت و ذکر به نيت قرائت و ذکر باشد
الَُم َعلَْيُکْم َجِميعاً «اگر شخصی به گروھی سالم کند و بگوید:  ز آنھا مشغول نماز باشد، چنانچه کس دیگری جواب وی را و یکی ا» اَلسَّ
 .بدھد نمازگزار نباید اقدام به جواب گفتن کند

ی سالم نيست، در حال نماز جایز نيست، ولی اگر در حال نماز نباشد، اگر کالمی است که عرف آن را جواب دادن تحيتی که به صيغه
 .کند احتياط (واجب) جواب گفتن آن استتحيت محسوب می

 چند نکته در ارتباط با سالم
 .مانند جواب سالم زنان و مردان واجب است جواب سالم کودکان مميز، اعم از پسر و دختر،
ھر سبب دیگر، جواب سالم را ندھد به طوری که زمان کمی فاصله شود، چنانچه تأخير  اگر کسی سالم را بشنود ولی به دليل غفلت یا

 .به مقداری باشد که جواب سالم و رد تحيت محسوب نشود، جواب دادن واجب نيست
استفاده شود چنانچه عرفاً بر آن تحيت و سالم صدق نماید، جواب دادن » سالم«از لفظ » َسالٌَم َعلَْيُکمْ «اگر ھنگام سالم دادن به جای 

 .واجب است
یی که اگر شخصی در یک زمان چند بار سالم کند، یک جواب کافی است، و اگر چند نفر در یک زمان، سالم دھند یک جواب به صيغه

 .کندی آنھا گردد (مثل سالم عليکم) و به قصد جواب سالم آنھا باشد کفایت میشامل ھمه
 تکتف.۵

 .دست بسته نماز خواندن آن گونه که بعضی از فرق اسالمی انجام دھند جایز نيست مگر در موارد ضرورت
 آمين گفتن بعد از حمد .۶

 .کند) مگر در حال تقيهی حمد جایز نيست (و نماز را باطل میگفتن آمين بعد از قرائت سوره
 خندیدن .٧

 .کندل میخنده با صدا و عمدی (یعنی قھقھه) نماز را باط
 گریه کردن .٨

گریه با صدا و عمدی برای امور دنيوی نماز را باطل ميکند ولی اگر از ترس خداوند یا برای امور اخروی گریه کند، اشکال ندارد بلکه از 
 .بھترین اعمال است

 : السالم عليه صادق امام

 ِمن لََتعِرُفونَ  إنُّكمِ◌  اللّه و! ؟ ھذا ِمن أَشدُّ  َشيءٍ  فأيُّ  واِحَدًة، صالةً  ِمنهُ ُ◌  اللّه َقبِلَ  ما و َسنةً  َخمسونَ  الرَُّجلِ  على لَيَأتِي إنّهُ ِ◌  اللّه و
 ما لُ يَقبَ  فكيفَ  ، الَحَسنَ  إالّ  َيقبَلُ  ال جلَّ  و َعزَّ َ◌  اللّه إنّ  بھا، الستِخفافِهِ  ِمنهُ  َقِبلَھا ما لِبَعِضُكم ُيَصلِّي كانَ  لَو َمن أصحابُِكم و ِجيرانِكم
  . بهِ  ُيسَتَخفُّ 

  
 ، قسم خدا به! اين؟ از بدتر چيزى چه و پذيرد نمى او از نماز يك حتى خداوند و كند مى عمر سال پنجاه انسان] گاه[ ، قسم خدا به

 جا به سبك را آن چون خواندند، مى نماز شما از يكى براى] فرض به[ اگر كه شناسيد مى را كسانى خود ياران و ھمسايگان از شما
  !بپذيرد؟ است، شده شمرده سبك كه را چيزى چگونه پذيرد، نمى »خوب« جز جلّ  و عزّ  خداوند حال.  پذيرفت نمى آنھا از آورند مى

ف



   

 

 

  (ادامه شماره قبلي) هاي اطالعاتي و فرقه سازي در جهان اسالمسرويس 
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  بناوند مجيد شھيد وصيت نامه دانشجوی
  .الرحيم الرحمن هللا بسم

ِه َواْلَفْتُح  « هِ  ِدينِ  فِي يَْدُخُلونَ  النَّاسَ  َوَرأَْيتَ  ﴾١﴿إَِذا َجاَء نَْصُر اللـَّ إِنَّهُ  ۚ◌  اْسَتْغِفْرهُ وَ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  َفَسبِّحْ  ﴾٢﴿ أَْفَواًجا اللـَّ
  » تَوَّابًا َكانَ 

ندی به گروه گروه، مردم دیدی و رسدمی فرا پيروزی و پروردگار یاری که وقتی. مھربان بخشنده خداوند نام به«
قبول را توبه خدا بخواه آمرزش او از و بدان پاک عيبی ھر از را او و کن سپاسگزاری را خدا آیندمی در خدا
  .»کندمی

با و رھبری مقام قائم و) ره( خمينی امام حقش بر نایب و) عج( زمان امام آقا خدمت فراوان سالم و درود با 
کنممی آغاز.کنندنمی و نکرده دریغ خویش مال و جان از خدا دین احيای راه در که کسانی تمامی خدمت به درود

دانمنمی شھادت مقام الیق را خود که چند ھر جھان معبود یگانه و شھيدان حرمت پاسدار هللا نام به را وصيتم
زمانه،.است کبيره گناھان از و بزرگ گناھی خود این که زیرا الھی رحمت از باشمنمی نااميد و مأیوس وليکن
بود داده را آن وعده که آیدمی عمل به خداوند توسط که سخت امتحانی ھم آن عزیزان؛ است امتحان یزمانه

ھایاندوخته اللھی قوه و حول به تا شوممی باشد جبھه ھمانا که امتحانی مقدس یحوزه عازم من اینک و
اگر ولی. ندارم را امتحان در سرافرازی لياقت که دانممی دھم. قرار آزمایش معرض در را خود اعتقادی و دینی
پيدا است شھادت ھمانا که قبولی مدرک دریافت به توفيق و آمده برون موفق امر این از الھی قوه و حول به

  .نيست نگرانی جای گونهھيچ و امیافته دست خود دنيوی و دینی آرزوی نھایت به که بدانيد نمودم
من بر و دھيد قرار عفو مورد را من عزیزان شما که اميدوارم! من گرامی خواھران و برادران عزیزم، مادر و پدر

  . آنم جبران از عاجز اکنون ولی امنموده بسيار نافرمانی و کوتاھی و قصور شما حق در ببخشيد.
مودهن پيشه را استقامت و صبر من نبود در که دارم تقاضا عاجزانه تو از ھستم، نگران بسيار تو جانب از مادرم،

داخ دین راه در شھادت فيض به شما ھمانند مادری وجود از تو دلبند فرزند زیرا باشی داشته خداوند به توکل و
  .گشته نایل
و رزق ثمره که بایستمی اینک پرداختی ما تربيت به و آورده بدست روزی حالل راه از عمر یک عزیزم، تو پدر

نام سر بر شھيد نام دادن قرار شاید و امکرده بسيار گناه خود زندگی طول در من شد.می مشخص حالل روزی
پاک انسان گناھان شھادت فيض به شدن نایل با که است الھی یوعده ولی نباشد، حال فراخور چندان من
ما آن برکت از و کرده کسب حالل روزی خود دنيوی زندگی طول در که دارم را تشکر نھایت تو از پدرم. گرددمی
.باشی او بخش تسکين و نموده را مادرم حال رعایت که دارم تقاضا عاجزانه تو از فقط ساختی برخوردار ھم را

ذکر را ایآیه اول در نمایم، ادا را مطلب حق که بایدمی ولی نيستم شما به وصيت خور در من، من عزیزان
جزء شماھا. من عزیزان باشيد ھوش به. است آیه ھمين مصداق فعلی یزمانه که قسم وهللا به کردم.

که مکنمی توصيه را شما. بشتابيد اسالم یاری به و کرده درک را زمانه اگر بود خواھيد انسانھا ترینخوشبخت
متحول که ھستم مطمئن من بيایيد، جبھه به و شسته مادیات دار و گير از دست شده که ھم صباح چند برای

این از بيشتر دیگر شد. خواھيد داشته ارزانی شما به نسبت خداوند جانب از که نعمتی متوجه و شد خواھيد
  . آورمنمی درد را شما سر

  .»نگھدار را) ره( خمينی) عج]( مھدی انقالب تا! خدایا خدایا،«
  )العالمين رب یا آمين. (بده قرار خودت راه در شھادت را ما آرزوی تنھا! خدایا

  .کنممی اشاره بدان حاال که شدممی متذکر بایستمی مھم نکته چند 
از که دارم تقاضا شما از. دھيد انجام مسلمان یک حد در را جانب این سوگواری به مربوط مراسم !من عزیزان

  . نمایند عفو را من که دارم تقاضا دوستان تمام از و بطلبيد حالليت من برای آشنایان و دوستان تکتک
انجام اسالم مقدس شرع دستورات طبق را مسایل بقيه. ننمایيد فراموش را جانب این حق در دعا! عزیزان
  الراحمين. ارحم یامساز  محروم شھادت نعمت از را ما! خدایا. دھيد

  هللارحمه و عليکم و والسالم
  ٠٨/٠٢/١٣٦٧بناوند،  مجيد

  » باد گرامی یادش و شاد روحش «

  پيوندند؟می ھافرقه به افراد چرا
 رایطش چنانچه فردی ھر تقریباً  بلکه شوند،می ھافرقه گرفتار که نيستند افراد از قسم یک تنھا

 در فرد که ھنگامی خاص بطور. شود درگير فرقه یک در نوعی به تواندمی باشد، فراھم محيطی
 عادی ھایمشغوليت سایر یا آموزشی، برنامه یا تحصيل شغل، دار،معنی شخصی روابط یک

  .شودمی ھافرقه انواع چنگ در شدن گرفتار مستعد دیگران از بيش باشد، نداشته قرار زندگی
 کار افتنی و دانشگاه به دبيرستان از گذار تنھایی، مثل شرایطی در که ھستند پذیرترآسيب افرادی

 طالق یا کرده متارکه تازگی به جدید، محل در مستقر خانواده، از دور تر،عالی تحصيالت ادامه یا
 در هآنچ از نامطمئن یا آمده، پيش که جدیدی وقایع از شکسته درھم شده، بيکار تازگی به گرفته،
 برای آمادگی دیگری زمان ھر از بيش فردی ھر مواقعی، چنين در. باشند آمد، خواھد پيش زندگی
  .دارد را آن عواقب به نسبت کردن فکر بدون پيشنھادی ھر قبول
 دلخواھش فرد عضوگيری و جدید افراد کشاندن برای را خودش ھایتاکتيک و ھاجاذبه ایفرقه ھر
 مربيان که ھمانطور گيری،عضو برای تعليمی ھایدستورالعمل بزرگتر، ھایفرقه برخی. دارد

 و کجا که دھندمی آموزش را ھاییروش و دارند دھند،می تعليم جدید فروشندگان به فروشندگی
 ھایشھر خيابانھای در اعانه آوریجمع برای جوانان از اغلب آنھا. نمایند مراجعه ھاسوژه به چطور
 اتفاق درون یک نتيجه در فرقه یک به پيوستن عمل. کنندمی استفاده بيشتر اعضای جذب و مختلف
 هک دھدمی نشان ھافرقه عملکرد. آیددرمی جریان به فرقه ترقدیمی عضو یک توسط که افتدمی

 این .پذیردمی صورت گروه شرایط تحت زندگی پذیرش برای معاشرت با ھمراه تبليغ با عضوگيری
 جاک به که دانندنمی ورود بدو در اند،شده جذب که افرادی و شوندمی آشکار کندی به البته شرایط
 نھایی طرح خصوص در که حالی در باشند معينی عاقبت جوینده توانندمی اینھا چگونه. روندمی
  .ھستند اطالع بی پيوندند،می آن به که گروھی محتوای و

 و خودشان برای مفيد کاری دادن انجام برای امکانی یافتن دنبال به عموماً  ابتدا از ھافرقه اعضای
 یاعالقه و نبودند پيوستند، آن به که معينی فرقه دنبال به آنھا از کدامھيچ. اندبوده بشریت
 تحت و شده اغفال گروه، به پيوستن برای بلکه باشند گروه یک به متعلق عمر تمام که نداشتند
 و اندیافته گرفتار گروه تور در را خود است، شده چه بدانند اینکه از قبل و بودند گرفته قرار فشار
  .اندگردیده گروه به وابسته تماماً  و بریده خود خانواده و گذشته از آرامی به
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