
دوھفته نامه سازمان بسیج مھندسین کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جھانسوز 

ھیئت تحریریه: غالمرضا ملکی، زھید ناصری
٣٩سال چھارم، شماره 

١٥/٠٩/١٣٩٦تاریخ انتشار : 

از زندگانی حضرت رسولهایی درس

ی مختصر از حضرت رسول اکرمشناخت

تعلیم و تعلم
گرديد، چشمشدر مدينه روزى پیامبر صلى هللا علیه و آله اسالم صلى هللا علیه و آله وارد مسجد 

به دو اجتماع افتاد كه در دو دسته تشكیل شده بودند و ھر دسته اى حلقه اى تشكیل داده و سرگرم 
بودند؛ يك دسته به عبادت و ذكر خدا، و دسته اى به تعلیم و تعلم و ياد دادن و ياد گرفتن سرگرم و 

اين ھر مراھانش فرمود:مشغول بودند. حضرت از ديدن ھر دو دسته مسرور و خرسند گرديد و به ھ
دو دسته كار نیك نموده و بر خیر و سعادتند. لكن من براى دانا كردن و دانا شدن مردم فرستاده شده 
و مبعوث گشته ام . پس خودش به طرف ھمان دسته كه به تعلیم و تعلم اشتغال داشتند، رفت و 

در حلقه آنان نشست.

عفو و گذشت

صلى هللا علیه و آله و يارانش ، آن ھمه دشمنى كردند، آنان را شكنجه با اينكه قريش با رسول اكرم 
دادند؛ چه در آغاز دعوت و چه از ھجرت رسول اكرم صلى هللا علیه و آله و ھمچنین على رغم آن 
ھمه توطئه ، جنگ و لشكركشى در برابر پیامبر اكرم ، آن حضرت بعد از فتح مكه ، بر در كعبه ايستاد 

ش فرمود:و خطاب به قري

ھان ! قريشیان ! چه مى گويید؟ فكر مى كنید با شما چه خواھم كرد؟

قريشیان يكصدا فرياد زدند: نیكى ... تو برادرى بزرگوار و فرزند برادرى كريم و بزرگوارى .

حرف برادرم يوسف علیه السالم را تكرار مى كنم : امروز متاءثر و شرمسار مى حضرت فرمود:
عفو كردم ، خدا ھم گناه شما را ببخشد كه مھربانترين مھربانان است . برويد، باشید. من شما را
شما آزاد ھستید.

ن س دت    ه و و امام صادق و  ه و آ ع ی ا مد ص رت   عادت  بیالد با  ارک باد ھان 

ق)، پیامبر اسالم، از پیامبران اولوالعزم و آخرین پیامبر الھی است. معجزه اصلی او قرآن ١١–ُمَحمَّد بن َعبُداللّه بن َعبُدالُمطّلِب بن ھاشم (عام الفیل
است و مردم را به یکتاپرستی و اخالق نیک دعوت کرد. 

ھای رفتاری رایج در جامعه پرھیز پرستی و نزدیک شدن به زشتیاما از بتحضرت محمد (ص) در جامعه ُمشرک شبه جزیره عربستان به دنیا آمد، 
کرد. در چھل سالگی به پیامبری رسید و مھمترین پیامش دعوت به توحید بود. ھدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخالقی معرفی کرد. مشرکان مکهمی

سال دعوت به اسالم در مکه، به مدینه رفت و این ھجرت مبدأ ١٣ند. محمد پس از ھا او و پیروانش را آزردند، ولی آنان از اسالم دست برنداشتسال
تاریخ اسالمی شد. 

ھای بعد، گسترش اسالم ادامه یافت و به تدریج با کوشش پیامبر (ص) تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات او به اسالم گروید. در دوره
ه مسلمانان سفارش کرد که پس از وی به قرآن و اھل بیت (ع) او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند (رجوع کنید اسالم دینی جھانی شد. پیامبر (ص) ب

ھای گوناگون، از جمله در واقعه غدیر، امام علی (ع) را جانشین خویش معرفی کرد. به: حدیث ثقلین) و در مناسبت



»هابیت(ع) و مسئله تکفیريمحبان اهل«کنندگان در اجالس دیدار شرکتبیانات در 

ذهاب کرمانشاهي سرپلزدهبیانات در جمع مردم شهرستان زلزله

بیانات در دیدار بسیجیانبیانات 

و من به شما برادران عزیز عرض میکنم که امروز دنیای اسالم به این اتّحاد و این ھمدلی بشّدت نیازمند 
اند با ایجاد جنگ و خورده است؛ امروز دشمنان اسالم توانستهامروز پیکر دنیای اسالم زخماست. 
) کنند، آنھا را مشغول به خود کنند و دشمنان آنھا را در ۴) در بین خود مسلمین، آنھا را فََشل(٣ِخالف(
ه سر ببرد، [ولی] ی غرب آسیا، رژیم غاصب صھیونیست در امنیّت بدارند. در منطقهی امن نگه حاشیه

مسلمانھا به جان ھم بیفتند! این حقیقت و واقعیّتی است که امروز وجود دارد؛ و این کار، کار دشمنان 
ھای آنھا و ھمکاران آنھا ست، و کاِر ادامهالمللی ااسالم است؛ کار آمریکا است، کار صھیونیسم بین

ر دروِن خوِد اّمتِ اسالمی و دولتھای اسالمی، در این منطقه است. با کمال تأّسف باید قبول کنیم که د
کسانی ھستند که ھمان کاری را که آمریکا میخواھد و صھیونیست میخواھد، انجام میدھند؛ مخارجش 

دار میشوند، مقّدماتش را فراھم میکنند، ابزار آنھا میشوند؛ برای چه؟ برای جراحت وارد کردن را عھده
نین شرایطی اتّحاد اّمت اسالمی اوجب واجبات است؛ باید ُدور ھم جمع چبر پیکر اّمت اسالمی. در یک

.بشویم

صبور و مھربان! این اوّلین باری نیست که شھر شما و برادران عزیز، خواھران عزیز، مردم 
ی شما دچار گرفتاری شده، در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقّدس ھم این شھر شما منطقه

و شھرھای پیرامون شما دچار مشکالتی بودند؛ من آن وقت ھم آمدم، شھر شما را دیدم، 
آنھا را، مصائب آنھا را [دیدم]، اّما شھرھای دیگر استان را در این منطقه از نزدیک دیدم؛ رنج

ی مشکالت جنگ تحمیلی محکم ایستادند؛ شماھا مردانگی مردم استان کرمانشاه، در قضیّه
خودتان را، استقامت خودتان را، پھلوانی خودتان را در دوران جنگ تحمیلی نشان دادید، امروز 

.ھم نشان بدھید
انسانھای بزرگ و دالور و -و چه حوادث تحمیلیچه حوادث طبیعی -در مقابل بالیا و حوادث 

ایستند؛ حادثه را مغلوب خودشان میکنند. عزیزان من، جوانان، مردان و زنان مؤمن پھلوان می
و مقاوم این استان و این شھر و این روستاھا! زلزله بال و مصیبت است؛ مشکالت است؛ 

آوَرد؛ اّما ھمین زلزله، با استقامت بار میزده میکند، ویرانی به انسان را داغدار میکند، مصیبت
مردم، با ایستادگی مردم، با تالششان برای تجدید حیات و تجدید آبادی و عمران، میتواند 

رفیّتھای گیری از ظتبدیل بشود به یک نعمت. ما میتوانیم با ایستادگی در برابر مشکالت و بھره
.ی تحمیلی ایستادگی کنیمعظیم این ملّت، در مقابل بالیای طبیعی و بالیا

یی بسیار مھمّی است، مسئلهی بسیج، مسئلهطور که عرض شد مسئلهھمان
آوردن امکانات و به خط کردِن ظرفیّتھا برای رسیدن عمیقی است. بسیج یعنی گِرد

به مقصود در یک امری که مورد توّجه است؛ این معنای بسیج است. انقالب 
امروز داریم داشت، ولی بسیج عمومی و مردمی ی آنچه را ماهاسالمی اگر ھم

آمد. سازمان مقاومت وجود میرا نداشت، قطعاً لَنگی مھمّی در کارھایش به 
ی کارآمدی است، یک نمادی از بسیج عمومی بسیج که بحمدهللا امروز مجموعه

-ن ی بسیج عمومی مردمی است. این سازمایافتهمردمی است؛ بخش سازمان
وظایف مھمّی را برعھده گرفته است؛ این وظایف بزرگ و حّساس -سازمان بسیج
ی بخشھا پراکنده است. مخاطب این حرکت و این اقدام فقط جوانھا و مھم در ھمه

سال و پیر و مرد و زن و ھمه، نیستند، فقط مردان نیستند؛ جوان و نوجوان و میان
زمان مقاومت بسیجند. در ھر دھی و تمرکز حّساس سامخاطب این سازمان

نظامی، در ھر کشوری، آن عنصری که حرف نھایی را میزند نیروی انسانی است. 
کش و فّعال خودشان ی مادّی عالم با نیروی انسانی زحمتکشورھای پیشرفته

دنیا، ولو در راه دنیا و ولو در طلب-که تنبلی را کنار گذاشتند و دنبال کار را گرفتند 
ھای نیروی انسانی به یک خاطر پیگیری نیروی انسانی و تواناییبه-برای پول

ی الھی است. ی مادّی؛ این ھمان وعدهی اوجی رسیدند در ھمان مسئلهنقطه
ای، دنبال دنیاطلبی باشند و تالش ای، جامعهی الھی میگوید که اگر مجموعهوعده

حقیقی باشند و تالش کنند، به آن میرسند؛ اگر دنبال ارزشھای معنوی و تعالی 
) ھم دنیاطلبان را ٢؛(کنند، به آن میرسند: ُکّالً نُِمدُّ ٰھُؤآلِء وَ ٰھُؤآلِء ِمن َعطآِء َربِّک

طلبان را خدای متعال کمک طلبان و تعالیخدای متعال کمک میکند، ھم ارزش
ھای زندگی مادّی است، قدر فراوردهمیکند؛ منتھا آن کسانی که ھّمتشان فقط به

ه ھمین میرسند؛ معنای زندگی حقیقی را نمیفھمند، طعم معنویّت را نمیچشند؛ ب
.البتّه این[طور] است



(ادامه...)مجموعه احکام نماز|ي آموزشی رساله

t

:شرایط مکان نمازگزار

مباح باشد.١
.غصبی ھر چند که بر روی فرش و تخت غیر غصبی باشد، باطل استالف) مکان نماز باید غصبی نباشد. نماز در جای

.داند یا فراموش کرده غصبی است نماز بخواند، نماز او صحیح است. ھمچنین اگر نداند تصرف در جای غصبی حرام استب) اگر در جایی که نمی
تواند بدون رضایت شریکش در آن ملک نماز باشد، نمیج) کسی که با دیگری در ملکی شریک است در صورتی که سھم ھر یک از دیگری جدا ن

.بخواند
:توجه

زمینی 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 مجوّز 
از مدارس که از صاحبان آن بدون رضایت آنھا گرفته شده است، شرعی داشته است، نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد. ھمچنین زمین بعضی 

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

وی در آن به پایان رسیده و حکم تخلیه نیز به او ابالغ شده است، اگر از طرف کند که مدت سکونتی دولتی زندگی میشخصی که در یک خانه
.تصرفات او (و از جمله نماز خواندن) در آن حکم غصب را داردمسؤولین ذیربط، مجاز به استفاده از آن خانه بعد از مھلت مقرر نباشد، 

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

ھای پارکھا مشخص نیست توجھی مالکیت زمینھای فعلی و غیر آن اشکال ندارد، و به صرف احتمال غصب و این کهنماز خواندن در پارک
.شودنمی

ی نماز و مانند آن در زمین مذکور اعالم نموده زمینی که صاحب آن راضی به تملک آن توسط دولت نیست و عدم رضایت خود را نسبت به اقامه
تأیید شورای نگھبان رسیده است انجام است، اگر گرفتن زمین از مالک شرعی آن طبق قانونی که توسط مجلس شورای اسالمی وضع و به

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

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

ب، احکام و آثار مغصوب بر آنھا مترتب است، (بنابراین نماز خواندن در آن کند، در صورت علم به غصھایی که دولت ظالم آنھا را تصرف میمکان
.(جایز نیست

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

ھای فنری و امثال آن صحیح نیست، مگر ھنگامی که به خاطر تنگی وقت و غیر آن ، مانند خودرو و یا بعضی تختخوردکه بی اختیار تکان می
.مجبور باشد در چنان مکانی نماز بخواند

:توجه
وس را در مکان کنند واجب است که در صورت خوف از فوت نماز، از راننده بخواھند که اتوبھای بین شھری سفر میبر مسافرانی که با اتوبوس

، در مناسبی متوقف نماید، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، و اگر به علت عذر مقبول و یا بدون دلیل از توقف اتوبوس خودداری کند
آنجا که امکان دارد این صورت، تکلیف مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند، این است که نماز را در اتوبوس در ھمان حال حرکت بخوانند و تا 

.جھت قبله، قیام، رکوع و سجود را رعایت کنند
توانند رسد، به طوری که اگر در ھمان زمان، نماز نخوانند، بعد از آن نمیشوند و وقت نماز آنھا میبر کسانی که با قایق به مأموریت فرستاده می

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

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

جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد.۴
.و امام(ع) نایستد، ولی مساوی قبر اشکال نداردنمازگزار باید در ھنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبر(ص) 

ی نمازگزار پاک باشدمحل سجده.۵
گذارد، نجس باشد اشکالی ندارد و نماز نمازگزار باید پاک باشد، ولی اگر مکان نمازگزار به غیر از جایی که پیشانی را بر آن میی محل سجده
.صحیح است

موجب نجاست لباس و بدن نمازگزار نشود.۶
کان نمازگزار نجس باشد، ولی نجاست آن به لباس مکان نمازگزار، اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس او سرایت کند، بنابراین اگر م

.یا بدن وی سرایت نکند و محل سجده ھم پاک باشد نماز خواندن در آن مکان اشکال ندارد
میان زن و مرد در حال نماز بنا بر احتیاط واجب حداقل یک وجب فاصله باشد.٧

وجب فاصله باشد، و در این صورت اگر زن و مرد محاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوتر بنا بر احتیاط واجب باید میان زن و مرد در حال نماز حداقل یک 
.از مرد بایستد، نماز ھر دو صحیح است

مسطح باشد.٨
.تر نباشدالزم است که جای پیشانی نمازگزار از جای زانوھا و سر انگشتان پای او، بیش از چھار انگشت بسته بلندتر و یا پست

ارتباط با مکان نمازگزاردو نکته در 

٠

٠
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یادي از شهدا

بسم هللا الرحمن الرحیم

خواھشمندم بعد از شھادتم این نامه را به دست پدرم برسانید.

به نام خدای شھیدان، به نام خدای مستضعفان، به نام خدای مظلومین

کورکورانه و بدون  آرمان نمردم نویسم تا دشمنان بدانند که من این نامه را بدین جھت می

و دوستانم به راھم ادامه دھند. من آگاھانه و با ایمان به پروردگارم و برای پاسداری از 

انقالب اسالمیمان که خونبھای صدھا ھزار شھید و مجروح است به مبارزه و جھاد بر علیه 

ان و عوامل داخلی ظلم و کفر و فساد و فاسد و بر علیه مزدوران استعمار و این سرسپردگ

ایم و شھادت در این راه آرزوی برکفم به پا خاستهامپریالیسم، ھمراه دیگر برادران جان

ا وَ ال تَُقولُو« ی ماست زیرا شھادت چیزی نیست جز زندگانی و رستگاری جاودانی، دیرینه

ُعُروَن ( به آنھا که در راه خدا کشته َسبیِل اللَِّه أَْمواٌت بَْل أَْحیاٌء َو لكِْن ال تَشْ لَِمْن ُيْقَتُل في

فھمید )شوند مرده مگوئید، بلکه آنان زندگانند، ولى شما نمىمى

در ابتدا سخنی چند با پدر و مادر و برادران عزیزم:

کنم و چه چیز واالتر از شما به خاطر زحمات فراوانی که برای من تحمل کردید تشکر می

راه خدا فدا کنید، پس بعد از مرگم برایم عذا مگیرید از این که حاصل زحمات خود را در

کنم که به ھیچ وجه اشک بلکه مراسم سپاسگزاری به پا دارید، از شما خواھش می

برایم نریزید که جز عذاب روحم و خوشحالی دشمنان چیزی ھمراه ندارد، امیدوارم خداوند 

رداند. از شما تقاضا دارم که صبر و تقوا در دنیا و اجر و پاداش در آخرت به شما عطا گ

برایم دعا کنید که جزو شھدای راه خدا قرار گیرم. والسالم

و اما سخنانی با برادران ھمرزمم:

امیدوارم که بعد از ریختن خونم شما راھم را ادامه دھید و نگذارید دشمنان اسالم شما 

آنھا را نخورید و با این ھای گوناگون فریبیرا از پای درآورده و یا فریب دھند. گول مردم

مزدوران بستیزید و از جان خود نھراسید زیرا که آبیاری اسالم خون نیاز دارد و تا برپایی 

ی عدل اسالمی به رھبری امام اسالم حقیقی از پای ننشینید. به امید برپاشدن جامعه

رحمت هللا.زمان و به امید این که از سربازان امام زمان قرار بگیریم. والسالم علیکم و

حمیدرضا ارجمند کرمانی-سپارم ھمه را به خدای بزرگ می

فرقه وھابیت در عربستان:
نمایند و البته این بیان از نویسندگان مؤسس فرقه وھابیت را محمدابن عبدالوھاب قلمداد می

این بعد که مذھب وھابیت توسط این شخص احیاء و پرورش فکری شد و از حالت بالقوه بصورت 
رسد. اما آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند، این است که بالفعل درآمد، صحیح به نظر می

زیسته است، ھجری می٨و ٧رنده این طیف فکری و تئوریسین آن ابن تیمیه که در پدیدآو
باشد. می

در زندان زندگی را ٧٢٨ابن تیمیه پس از ترویج افکارش، زندانی گشت و سرانجام در سال 
ھجری از حالت ١٢محمدابن عبدالوھاب در حالیکه افکار ابن تیمیه را در قرن ١بدرود گفت.

بسط اجرایی بدان بخشید، مورد توجه یک جاسوس انگلیسی در بصره واقع سکون خارج و 
جوید و گشت. این عنصر اطالعاتی از روحیات و افکار شیخ محمد استفاده و به او تقرب می

رسد که شیخ پردازد و حتی این احاطه بجایی میآرام آرام به پرورش کیش شخصیتی او می
شوید و کامالً در دام سرویس اطالعاتی یز دست میمحمد از افکار مسلم و متعارف خود ن

١شود.گرفتار می
محمدابن عبدالوھاب با پول و سرمایه و تدارکات نظامی بیگانگان و ھمگامی عنصری دیگر بنام 

ای را ایجاد نمودند که قلم محمدبن مسعود، سناریوی انگلیس را به مرحله اجرا و نھایتاً فرقه
باشد. از محاسبه خسارات مادی و معنوی به جھت استمرار عاجز می
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