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فرماید: کسى که امام حسين(ع) با پای پياده میامام صادق(ع) درباره ثواب زیارت 
با پای پياده به زیارت امام حسين(ع) برود، خداوند به ھر قدمى که برمىی دارد یک 

اش را باال  فرماید و یک درجه مرتبه حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مى
فرماید که آنچه برد، وقتى به زیارت رفت، حق تعالى دو فرشته را موکل او مى مى

شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننویسند و وقتى خير از دھان او خارج می
گویند: اى ولّى خدا! گناھانت آمرزیده شد و تو برگشت با او وداع کرده و به وى مى

بيت رسولش ھستی، به خدا قسم! از افراد حزب خدا و حزب رسول او و حزب اھل
م نخواھی دید و آتش نيز ھرگز تو را نخواھد دید و تو را طعمه ھرگز تو آتش را به چش

  .)١٣۴کامل الزیارات ص (خود نخواھد کرد

یدن ایام  ار ی  ع ط نا شاورزی و ن  ند ج  یانسازمان  ی  ما ت   د سالم  را  ه ا ن  ع هّلل  ا بدا واری  ابا ماید  و ی  ض  ت  س رت  ران آن  تدا  و دو

  اربعين
 ق۶١سال ماه صفر  ٢٠روز  اسيران کربالاست. مشھور است که  امام حسين(ع) شھادتو  واقعه کربالروز  چھلمينو  صفر ٢٠اربعين حسينی 

به زیارت قبر امام حسين  جابر بن عبدهللا انصاریاند. ھمچنين در این روز آمده کربالبه  امام حسين(ع)مدفن  زیارت، برای شامدر بازگشت از 
 دانسته شده است.  مؤمنھای از نشانه امام حسن عسکری(ع)از  روایتیاز اعمال خاص این روز است که بنابر  زیارت اربعينآمده است. 

ترین و ، به یکی از مھمکربالشيعيان به سوی  راھپيماییکنند و می عزاداریدر این روز  شيعيانتعطيل رسمی است.  ایراندر  صفر ٢٠
ترین مراسم عزاداری شيعيان جھان، تبدیل شده و در زمره بزرگترین اجتماعات مذھبی جھان قرار گرفته است. بيشترین زائرانی که در گسترده

  اند. روند، از ایرانر کشورھا به عراق میاربعين از دیگ
 ریشه تاریخی

 .نامنداست اربعين حسينی یا روز اربعين می عاشوراامام حسين(ع) در روز  شھادترا که چھل روز بعد از  صفر ٢٠است، و  چھلماربعين به معنای 
عنوان اولين زائر بر سر مزار امام حسين(ع) ، در این روز بهیجابر بن عبدهللا انصارھای تاریخی اھميت این روز به این دليل است که طبق نقل

ن(ع) و يحاضر شده است. در برخی منابع، عالوه بر جابر، گفته شده است بازماندگان حادثه کربال نيز در این روز به کربال بازگشته و قبر امام حس
  اند.را زیارت کرده شھدای کربالسایر 

  حضور جابر در کربال
ادت شھ چھلمشود. او در اولين امام حسين(ع) شناخته می زائراست به عنوان نخستين  پيامبر اسالم(ص) صحابهکه از  عبدهللا انصاریجابر بن 

  آمد و قبر امام حسين(ع) را زیارت کرد.  کربالبه  عطيه عوفی، به ھمراه ق۶١سال  صفر ٢٠امام حسين(ع)، یعنی 
  اسيران کربال

) به کربال رسيدند و در آنجا جابر بن عبدهللا انصاری واقعه عاشوراروز بعد از  ۴٠رفته و در روز اربعين( عراقبه  شاماز  کربالاسيران برخی معتقدند 
   .آمده است لھوف سيد ابن طاووساند. این نظریه در رفته مدینهاند و از آنجا به را نيز دیده ھاشمبنیو برخی از 

ی مسافت، اینکه بازماندگان کربال چھل روز بعد از عاشورا به کربال بازگشته باشند ممکن نبوده است، زیرا گروھی دیگر معتقدند به دليل دور
شيخ و  محدث نوریروز، برای کاروان اسرای کربال ممکن نبوده است.  ۴٠و سپس بازگشت به کربال در مدت زمان  شامتا  کوفهپيمودن مسير 
 وه بر این برخی بر این باورند که گزارش معتبری نيز بر اثبات این رویداد در دست نيست. طرفدار این نظریه ھستند. عال عباس قمی

 الولربيع او اوایل  صفربه مدینه، زمان آن را حدود پایان  شامگروھی نيز ضمن پذیرش اصل بازگشت کاروان اسرای بازماندگان به کربال در مسير 
  اند.ھای بعد را زمان این رویداد شمردهبرخی دیگر، اربعين سال .اندو یا زمانی بعد از آن دانسته

  زیارت اربعين 
  شمرده شده است. یکی از این پنج نشانه زیارت اربعين است.  مؤمن(ع) پنج نشانه برای  امام حسن عسکری(ع)در حدیثی از 

در باب سوم بعد  مفاتيح الجنانرا در  نامهزیارتاین  باس قمیشيخ عنقل شده است.  امام صادق(ع)ای برای روز اربعين از نامهھم چنين زیارت
  نقل کرده است.  زیارت اربعين، با عنوان زیارت عاشورا غير معروفهاز 

ور نظشود. َمَرُد الرأس یعنی بازگرداندن سر، و منيز خوانده می» َمَردّ الرَّأس«زیارت روز اربعين در نزد شيعيان زیارت  قاضی طباطباییبه گفته 
  .را نيز به کربال آوردند و دفن کردند امام حسين(ع)آن است که در این روز که اسرای اھل بيت به کربال بازگشتند سر 

  راھپيمایی اربعين
ر د امامان معصوم(ع)نویسد حرکت به سوی کربال در روز اربعين از زمان می تحقيق درباره اول اربعين سيدالشھداءدر کتاب  قاضی طباطبایی

ث شده باع زیارت اربعينتوصيه به  اند.نيز به این حرکت مقيد بوده عباسبنیو  اميهبنیحتی در زمان  شيعيانين شيعيان رایج بوده است و ب
گيرد حرکت کنند. این حرکت که غالباً به صورت پياده صورت می کربال، از نقاط مختلف این کشور به سوی عراقاست که شيعيان به ویژه ساکنان 

طوری جمعيت اين زائران چند برابر شده است، به  حزب بعث عراقشود. پس از سقوط ھا در جھان شمرده میترین راھپيمایییکی از پرجمعيت
ميليون شيعه در کربال برای زیارت اربعين سال  ١۵ھا از حضور ميليون زائر شده بود.  برخی گزارش ٢٠بينی حدود ش پيش١٣٩٣که در سال 

داده١٣٩٢ق/١۴٣۵ خبر اند.ش



  

 

 

  26/07/1396بيانات در ديدار نخبگان جوان علمي      

  

  

  

  

  30/07/1396 اللّه سيد مصطفي خمينياندركاران كنگره بزرگداشت آيتدستدر ديدار بيانات    

  

  

  

  

  

  

  

   03/08/1396 هاي افسري ارتشآموختگي دانشجويان دانشگاهدر مراسم دانشبيانات             

 

 

  

  

  

  11/08/1396 آموزان و دانشجويانبيانات در ديدار دانش   

  

  

ترین نظير است؛ لّب و لبابش و برترین و برجستهدر دنيا یک نيروی انسانی کم -طور که آقای ستّاری گفتندھمان-کشورمان نيروی انسانی 
که آنھا در صراط مستقيم حرکت ميکنند و  بخَشش، نخبگان کشور ھستند؛ اینھا ميتوانند در ھر انسانی احساس تعّھد را زنده کنند. وقتی

بينند زنده ميشود؛ لذا بنده عميقاً و شناسند و میی کسانی که آنھا را میخوبی است، احساس تعّھد در ھمه گيریشان جھتگيریجھت
ھا را. من اميدم و خواھشم این است که بنياد نخبگان و خود آقای ستّاری که در دولت باور ھستم یعنی قبول دارم شما نخبهقویّاً نخبه

باور بشوند؛ یکی از انتظارات ما این است کنند تا مسئولين کشور ھمه به معنای واقعی کلمه نخبه جمھورند، کوششھستند و معاون رئيس
ل و که مورد قبو چنانھا را باور کنند؛ اواّلً باور کنند که ما نخبه داریم؛ ثانياً باور کنند که این نخبه، قادر است سرنوشت کشور را آنکه نخبه

تغيير بدھد. بعضی از مسئولين ما در این زمينه دچار غفلتند؛ باید اینھا را از این غفلت بيرون آورد. خب، رضایت و روشنی چشم ھمه باشد، 
  ی سياسی ھم در پایان عرض ميکنمی نخبگان و مانند اینھا عرض ميکنم و یک جملهی بنياد نخبگان و مسئلهمن چند نکته در مورد مسئله

یکی ھم در آغاز  -در پانزدھم خرداد-عليه) دو جا حقيقتاً درخشيد. یکی در اوّل نھضت تعالیهللاآقا مصطفٰی (رضوانمرحوم آقای حاج 
حرکت عظيم را ایشان در واقع با این کار  حرکت عمومی مردم؛ در آنجا با بلند شدن و رفتن به داخل صحن مطّھر حضرت معصومه که [آن]

ی فقدان خود، عواطف و احساسات این اقيانوس را به حرکت در آورد. در آن ] ھم با درگذشت خود و با حادثه۵۶ھدایت کرد؛ در اینجا [سال 
عليه) نشان داد که از لحاظ جنس هللانوقت قم نبودم، در آن روزھا زندان بودم؛ لکن آنجا حاج آقا مصطفٰی (رضوقضيّه [اوّل]، البتّه من آن
ی مأموران و حوادث تھران ی عجيب و در آن حملهی دوّم خود امام است؛ این را ایشان واقعاً نشان داد. در آن حادثهو فلزّ شخصيّتی، نسخه

وم حاج ميرزا ابوالقاسم وکيلی و قم، ایشان بلند شد رفت در صحن قم و نشست آنجا. بعضی از مبارزین و َشجعان جوانھای قم مثل مرح
و مردم را ھدایت کردند؛ آن روزی که شبش، امام  -طور که خبرش بعدھا برای ما رسيدآن-و مانند اینھا ھم آمدند ُدوروبَر ایشان 

 ان را گرفتند و بردندعليه) را دستگير کرده بودند؛ بعد از عاشورا. خب، خيلی کار بزرگی بود، خيلی کار مھّمی بود. بعد ھم ایشهللا(رضوان
زده کرد؛ یعنی اخير ھم واقعاً فقدان مرموز آقای حاج آقا مصطفٰی، دوستان او را بھت   یقلعه، زندان بود. خب در این حادثهو مّدتی در قزل

داد؛ ھم برای فقدان  زده ھستند، یک چنين حالی دستوقتی شنيدیم، واقعاً مثل آدمھایی که صاعقه -[امثال] ماھا در مشھد-مندان عالقه
آمد که این جوان را و این مرد را از دست داد.    شخصيّت عزیز و مغتنمی بود، ھم برای اینکه برای امام چه پيش خواھد   خود او که واقعاً 

ورد. به وجود آقدر سنگين است، بتواند یک چنين تالطمی و موجی به وجود بياورد؛ و لکن تصوّر نميشد که این حادثه که برای دوستان این
ی الھی بود، واقعاً ھمين بود؛ و چه عظمتی ميخواھد که یک پدر در مقابل یک چنين فقدانی، با که فرمودند امام که از الطاف خفيّهھمين

  .ی شخصیاین نگاه و از این منظر مسئله را ببيند، نه از منظر یک مصيبت، نه از منظر یک مسئله

ای ھستيد برای عزّت کشور و بقا و استقالل ایم که ثروت واقعی کشور، شما جوانھا ھستيد؛ در ھرجا که ھستيد، ذخيرهبارھا عرض کرده 
ی شما است. شما دارند، ازجمله بخش حفظ امنيّت کشور که این به عھدهکشور و پيشرفت کشور. البتّه برخی از بخشھا اھّميّت بيشتری 

ترین مسئوليّتھای کشور را بر دوش ميگيرید. آنھایی که امروز سردوشی گرفتند و آنھایی ترین و بزرگجوانھای نيروھای مسلّح، یکی از مھم
ی که حقيقتاً یک راه ُپرافتخار است؛ راه حفظ امنيّت و عزّت کشور. که امروز درجه گرفتند، در واقع گامھای بلندی را آغاز کردند در یک راھ

خاطر این است که ھر پيشرفت دیگری متوقّف به امنيّت است. اگر امنيّت نباشد ترین بخشھا است، بهاینکه ميگویيم امنيّت یکی از مھم
ی روحی در مردم وجود آرامش و اطمينان و سکينهپيشرفت علمی ھم نيست، پيشرفت صنعتی و اقتصادی ھم نيست؛ اگر امنيّت نباشد، 

 ندارد. در فضای ناامن، آرزوھای بزرگ و آرمانھای درخشان، در ذھنھا فراموش ميشود؛ ھمه به فکرِ حفِظ امنيّتِ جاِن خود ھستند. وقتی در
ک کشور و عناصر پيشرفت یک کشور؛ ی عناصرِ رشِد یرشِد ھمه ای است، یک بستری است برایوقت این یک عرصهکشور امنيّت ھست، آن

  .عھده داریدچنين مسئوليّتی به  شما یک

به  شان کم بشود؛ نه، حتّیدشمنیذرّه، با آمریکا کنار بيایيم، شاید جوری، مثالً یکھا ھستند که ميگویند حاال یکببينيد؛ بعضی
کسی؟ آنھایی ھم که به آمریکا اعتماد کردند، به آمریکا اميد بستند، به سراغ آمریکا رفتند برای کمک گرفتن، رحم نکردند؛ [مثل] چه

راغ ل خودش، رفت سھا بایستد به خياھا مبارزه کند و در مقابل انگليس) دکتر مصّدق برای اینکه بتواند با انگليسی۴دکتر مصّدق.(
ی وسيلهھشتم مرداد نه بهوھا؛ با آنھا مالقات کرد، مذاکره کرد و درخواست کرد؛ [به آنھا] اعتماد کرد. کودتای بيستآمریکایی

کر وی آمریکا در ایران انجام گرفت، عليه مصّدق. یعنی حتّی به امثال مصّدق ھم اینھا راضی نيستند؛ اینھا نوسيلهانگليس [بلکه] به
جور آدمی ميخواھند؛ که بر این کسی؟ مثل محّمدرضای پھلوی؛ اینخور ميخواھند؛ مثل چهسریميخواھند، سرسپرده ميخواھند، تو

ھای گوناگون حّساس است، کشورِ ُپرنعمتِ ُپربرکتِ ثروتمنِد حّساسی که ازلحاظ موقعيّت جغرافيایی حّساس است، ازلحاظ توانایی
س ی طبھا این را ميخواھند؛ اگر نشد، ميشوند دشمن. در قضيّهبسته و تسليم آنھا؛ آمریکاییاشد دستحکومت کند؛ یک نفری ب

ی تحریمھا از روز اوّل ی ساقط کردن ھواپيمای مسافربری ما، دشمنی کردند؛ در زمينهدشمنی کردند و توسری خوردند؛ در زمينه
اصطالح به-ای ی مذاکرات ھستهای و نتيجهی خراب کردِن مذاکرات ھستهنهدشمنی کردند؛ امروز ھم دارند دشمنی ميکنند. در زمي

  .نھایت خباثت را دارند عمل ميکنند؛ دشمنند -برجام



   

 

 

  (ادامه...) احكام نمازمجموعه  |ي آموزشي رساله      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  شرایط مکان نمازگزار
 
 مباح باشد .١

 .مکان نماز باید غصبی نباشد. نماز در جای غصبی ھر چند که بر روی فرش و تخت غير غصبی باشد، باطل استالف) 
داند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند، نماز او صحيح است. ھمچنين اگر نداند تصرف در جای غصبی حرام ب) اگر در جایی که نمی

 .است
تواند بدون رضایت شریکش در آن ملک ت در صورتی که سھم ھر یک از دیگری جدا نباشد، نمیج) کسی که با دیگری در ملکی شریک اس

 .نماز بخواند
 :توجه

زمينی که قبالً وقف بوده و دولت آن را تصرف نموده و در آن مدرسه ساخته است، اگر احتمال قابل توجھی داده شود که تصرف مذکور 
آن مکان اشکال ندارد. ھمچنين زمين بعضی از مدارس که از صاحبان آن بدون رضایت آنھا گرفته مجوّز شرعی داشته است، نماز خواندن در 

مسؤول ذیربط به استناد و مجوّز قانونی و شرعی اقدام به احداث مدارس در آن اراضی  شده است، اگر احتمال قابل توجھی داده شود که
 .نمود نماز خواندن در آن اشکال ندارد

کند که مدت سکونت وی در آن به پایان رسيده و حکم تخليه نيز به او ابالغ شده است، اگر از ی دولتی زندگی میخانهشخصی که در یک 
 .تصرفات او (و از جمله نماز خواندن) در آن حکم غصب را داردطرف مسؤولين ذیربط، مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مھلت مقرر نباشد، 

یی که در گذشته قبرستان بوده اشکال ندارد، مگر این که از طریق شرعی ثابت شود زمينی که دیگر در اداره نماز خواندن و تصرفات
 .ساختمان مذکور در آن ایجاد شده، وقف برای دفن اموات بوده و به طریق غير شرعی تصرف گردیده و در آن ساختمان سازی شده است

ھای پارکھا مشخص نيست توجھی ال ندارد، و به صرف احتمال غصب و این که مالکيت زمينھای فعلی و غير آن اشکنماز خواندن در پارک
 .شودنمی

ی نماز و مانند آن در زمين مذکور اعالم زمينی که صاحب آن راضی به تملک آن توسط دولت نيست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه
ونی که توسط مجلس شورای اسالمی وضع و به تأیيد شورای نگھبان رسيده نموده است، اگر گرفتن زمين از مالک شرعی آن طبق قان

 .است انجام شده باشد، نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان اشکال ندارد
ھایی که امروزه در اختيار دولت قرار دارد و توسط دادگاه شرع از صاحبان آنھا مصادره شده است، اگر احتمال داده ھا و مؤسسهشرکت

ی حکم مصادره، با صالحيت قانونی و بر اساس موازین شرعی و قانونی، اقدام به صدور حکم کرده است، شود که قاضی صادرکنندهمی
 .عمل او شرعاً محکوم به صحت است، و بنابراین نماز خواندن و تصرفات دیگر در آن مکان جایز است و حکم غصب بر آن منطبق نيست

کند، در صورت علم به غصب، احکام و آثار مغصوب بر آنھا مترتب است، (بنابراین نماز خواندن آنھا را تصرف میھایی که دولت ظالم مکان
 .)در آن جایز نيست

 بی حرکت باشد .٢ 
ر نماز دحرکت باشد یعنی طوری باشد که شخص نمازگزار بتواند با آرامش بدن و بدون تکان، نماز بخواند، بنابراین مکان نمازگزار باید بی

ھای فنری و امثال آن صحيح نيست، مگر ھنگامی که به خاطر تنگی خورد، مانند خودرو و یا بعضی تختجاھایی که بی اختيار تکان می
 .وقت و غير آن مجبور باشد در چنان مکانی نماز بخواند

 :توجه
ف از فوت نماز، از راننده بخواھند که اتوبوس را در کنند واجب است که در صورت خوھای بين شھری سفر میبر مسافرانی که با اتوبوس

مکان مناسبی متوقف نماید، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دليل از توقف اتوبوس 
در اتوبوس در ھمان حال حرکت خودداری کند، در این صورت، تکليف مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند، این است که نماز را 

 .بخوانند و تا آنجا که امکان دارد جھت قبله، قيام، رکوع و سجود را رعایت کنند
رسد، به طوری که اگر در ھمان زمان، نماز نخوانند، بعد از آن شوند و وقت نماز آنھا میبر کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می

وقت بخوانند واجب است که نماز را در وقت آن به ھر صورتی که ممکن است، ولو در داخل ھمان قایق توانند نماز خود را داخل نمی
 .بخوانند
 ازجاھایی نباشد که توقف در آن حرام است .٣

شد که مکان نمازگزار باید از جاھایی نباشد که توقف در آن حرام است، مانند جایی که جان انسان در خطر جّدی است، و نيز جاھایی نبا
 .ایستادن یا نشستن بر روی آن حرام است، مانند فرشی که نام خدا، یا آیات قرآنی بر ھمه جای آن نقش بسته است

 ازجاھایی نباشد که توقف در آن حرام است .٣
جاھایی نباشد که مکان نمازگزار باید از جاھایی نباشد که توقف در آن حرام است، مانند جایی که جان انسان در خطر جّدی است، و نيز 
 .ایستادن یا نشستن بر روی آن حرام است، مانند فرشی که نام خدا، یا آیات قرآنی بر ھمه جای آن نقش بسته است

 جلوتر از قبر پيغمبر(ص) و امام(ع) نایستد .۴
 .ردو امام(ع) نایستد، ولی مساوی قبر اشکال ندا  نمازگزار باید در ھنگام نماز جلوتر از قبر پيغمبر(ص) 

 ی نمازگزار پاک باشدمحل سجده .۵
گذارد، نجس باشد اشکالی ندارد و ی نمازگزار باید پاک باشد، ولی اگر مکان نمازگزار به غير از جایی که پيشانی را بر آن میمحل سجده

 .نماز صحيح است
 موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود .۶

د که به بدن یا لباس او سرایت کند، بنابراین اگر مکان نمازگزار نجس باشد، ولی نجاست آن مکان نمازگزار، اگر نجس است طوری تر نباش
 .به لباس یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده ھم پاک باشد نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد

 ميان زن و مرد در حال نماز بنا بر احتياط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد .٧
اط واجب باید ميان زن و مرد در حال نماز حداقل یک وجب فاصله باشد، و در این صورت اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن بنا بر احتي

 .جلوتر از مرد بایستد، نماز ھر دو صحيح است
 مسطح باشد .٨  

 .تر نباشدانگشت بسته بلندتر و یا پستالزم است که جای پيشانی نمازگزار از جای زانوھا و سر انگشتان پای او، بيش از چھار 
 دو نکته در ارتباط با مکان نمازگزار

 .ی کعبه مکروه است، ولی احتياط واجب آن است که بر بام کعبه نماز نخواندبه جا آوردن نماز واجب در داخل خانه
ست فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر به یی که شکلھایی روی آن رسم شده و یا بر مھری که دارای نقش انماز خواندن بر سجاده

زنند، توليد آن و نماز خواندن بر آن جایز نيست، و ھمچنين اگر موجب یی باشد که بھانه به دست کسانی دھد که تھمت به شيعه میگونه
 .تفرق حواس و از بين رفتن حضور قلب در نماز شود کراھت دارد

 
 
 

 



   

 

 

  (ادامه مطالب شماره قبل)هاي اطالعاتي و فرقه سازي در جهان اسالمسرويس 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  شهيد       

  

  

  

   شهداي بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وصيتنامه پاسدار شھيد حميدرضا ارجمند کرمانی
  الرحمن الرحيمبسم هللا 

  خواھشمندم بعد از شھادتم این نامه را به دست پدرم برسانيد.
  به نام خدای شھيدان، به نام خدای مستضعفان، به نام خدای مظلومين

ـــمنان بدانند که کورکورانه و بدون  آرمان من این نامه را بدین جھت می نویســـم تا دش
و با ایمان به پروردگارم و برای  نمردم و دوســــتـانم بـه راھم ادامـه دھنـد. من آگـاھانه

پاسداری از انقالب اسالميمان که خونبھای صدھا ھزار شھيد و مجروح است به مبارزه 
و جھــاد بر عليــه ظلم و کفر و فســــاد و فــاســــد و بر عليــه مزدوران اســــتعمــار و این 

برکفم به پا ســــرســــپردگـان و عوامـل داخلی امپریـاليســــم، ھمراه دیگر برادران جان
ی ماســت زیرا شھادت چيزی نيست جز ایم و شـھادت در این راه آرزوی دیرینهخاسـته

َسبيِل اللَِّه أَْمواٌت بَْل أَْحياٌء َو  َو ال تَُقولُوا لَِمْن ُيْقَتُل في« زندگانی و رستگاری جاودانی، 
ُعُرونَ  گوئيد، بلکه آنان مشــــوند مرده آنھا که در راه خدا کشــــته مى بـه ( لكِْن ال تَشــــْ

  ) فھميدند، ولى شما نمىگاندزن
  در ابتدا سخنی چند با پدر و مادر و برادران عزیزم:

کنم و چه چيز از شــــما به خاطر زحمات فراوانی که برای من تحمل کردید تشــــکر می
واالتر از این کـه حاصــــل زحمات خود را در راه خدا فدا کنيد، پس بعد از مرگم برایم عذا 

کنم که به ھيچ وجه ی به پا دارید، از شما خواھش میمگيرید بلکه مراسم سپاسگزار
اشــــک برایم نریزیـد کـه جز عذاب روحم و خوشــــحالی دشــــمنان چيزی ھمراه ندارد، 
اميدوارم خداوند صبر و تقوا در دنيا و اجر و پاداش در آخرت به شما عطا گرداند. از شما 

  يرم. والسالمتقاضا دارم که برایم دعا کنيد که جزو شھدای راه خدا قرار گ
  و اما سخنانی با برادران ھمرزمم:

اميدوارم که بعد از ریختن خونم شـــما راھم را ادامه دھيد و نگذارید دشـــمنان اســـالم 
ھای گوناگون آنھا را نخورید و فریبیشـــما را از پای درآورده و یا فریب دھند. گول مردم

بياری اسالم خون نياز دارد و تا با این مزدوران بستيزید و از جان خود نھراسيد زیرا که آ
ی عدل اســالمی به برپایی اســالم حقيقی از پای ننشــينيد. به اميد برپاشــدن جامعه

رھبری امام زمان و به اميد این که از سربازان امام زمان قرار بگيریم. والسالم عليکم و 
  رحمت هللا.

  حميدرضا ارجمند کرمانی -سپارم ھمه را به خدای بزرگ می
 

  فرقه وھابيت در عربستان:
نمایند و البته این بيان از این بعد که نویســـندگان مؤســـس فرقه وھابيت را محمدابن عبدالوھاب قلمداد می

مذھب وھابيت توسـط این شـخص احياء و پرورش فکری شد و از حالت بالقوه بصورت بالفعل درآمد، صحيح 
رنده این طيف فکری و رســــد. امـا آنچـه محققين بر آن اتفـاق نظر دارنـد، این اســــت کـه پـدیدآوبـه نظر می

  باشد. زیسته است، میھجری می ٨و  ٧تئوریسين آن ابن تيميه که در 
در زنــدان زنــدگی را بــدرود  ٧٢٨ابن تيميــه پس از ترویج افکــارش، زنــدانی گشــــت و ســــرانجــام در ســــال 

بســــط ھجری از حالت ســــکون خارج و  ١٢محمدابن عبدالوھاب در حاليکه افکار ابن تيميه را در قرن ١گفـت.
اجرایی بدان بخشيد، مورد توجه یک جاسوس انگليسی در بصره واقع گشت. این عنصر اطالعاتی از روحيات 

پردازد و جوید و آرام آرام به پرورش کيش شــخصــيتی او میو افکار شــيخ محمد اســتفاده و به او تقرب می
شوید و کامالً در يز دست میرسد که شيخ محمد از افکار مسلم و متعارف خود نحتی این احاطه بجایی می

  ١شود.دام سرویس اطالعاتی گرفتار می
محمـدابن عبدالوھاب با پول و ســــرمایه و تدارکات نظامی بيگانگان و ھمگامی عنصــــری دیگر بنام محمدبن 

ای را ایجاد نمودند که قلم از محاســبه خســارات مســعود، ســناریوی انگليس را به مرحله اجرا و نھایتاً فرقه
  باشد. معنوی به جھت استمرار عاجز می مادی و

  سازياھداف فرقه
سازی، به منظور دستيابی گردد، این است که؛ کارکرد فرقهسوال و پرسشی که در اینجا متبادر به ذھن می

باشد؟ با به چه اھدافی است و یا به بيان دیگر، اھداف سرویسھای اطالعاتی از طراحی این پروسه چه می
ســـاز، ھا و ادیان دســـتتوان گفت: فرقهھا و ادیان و تحوالت کشـــورھا و مناطق میفرقه توجه به مطالعه

  اند:ساز تحقق اھداف بيگانگان بودهبصورت اھرمھای زیر چه بصورت مستقيم و چه غيرمستقيم زمينه
  سازی جھت تفرقه:الف) زمينه

گرایی و نتيجتاً اســـتفاده از وضـــع قهاگر بگویيم که مھمترین اھرم اجرایی بيگانگان و بخصـــوص انگليس تفر
ایم. زیرا اقتدار اســتثماری ھمواره و در ھمه حال در زیر ســـایه موجود بوده اســت. ســخنی به گزافه نگفته

  محقق گشته است. » تفرقه بينداز و حکومت کن«شوم شعار معروف 
لماً به این نتيجه روشـــن اگر ظھور فرقه بھائيت و وھابيت را محققانه مورد نقد و بررســـی قرار دھيم، مســـ

خواھيم رسـيد که اولی (بھائيت) چگونه از شـيراز شـروع و پس از ورود به بغداد و عثمانی به عکاء اسرائيل 
ــتعماری ای عظيم در جھان اســالم و از ســویی زمينهختم گردید که خود موجب تفرقه ــاز ظھور مولود اس س

جزیره عربســتان به پاکســتان و ، عالوه بر شــبه(اســرایيل) در قلب جھان اســالم گشــت و دومی (وھابيت)
ناپذیری جھت جھان اسالم گشته افغانستان نيز سرایت و خود در طول این دوره اندک، موجب صدمات جبران

  باشد.است و کماکان این روند مستدام می
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