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وسائط فيوضات از نبّی و وصّی، باشيم؛ وگرنه یا  پس اگر خود و کمال خود را خواھانيم، باید دوست خدا باشيم؛ و اگر دوست خدایيم، باید دوست

پس کيميای سعادت، یاد خداست، و او محرّک عضالت به  دوست خود نيستم، یا دوست واھب العطایا نيستيم، یا دوست وسائط فيوضات نيستيم.

باید اھتدا به ھدایات آنھا  خودش است.سوی موجبات سعادت مطلقه است؛ و توسل به وسائط استفاضه از منبع خيرات، به واسطه وسائل مقرره 

دیگر توضيح نخواھيد و آنکه عرض شد، ضبط نمایيد و در قلب ثبت [کنيد]، خودش توضيح  نمایيم و رھروی به رھبری آنھا نمایيم تا کامياب شویم.

مليم به ھر چه عالميم، شاید حاضر به این حضور اگر بنا بود که باید بگویيم ما عا« اگر بگویيد چرا خودت عامل نيستی؟! می گویم:  خود را می دھد.

ما أخذ هللا علی العباد أن یتعلّموا حتی أخذ علی العماء أن یعلّموا « ؛ لکن دستور، بذل نعمت است، شاید به مقصود برساند؛ »و بيان نمی شدیم 

 »ونوا دعاة إلی هللا بغير أاسنتکم ک« مخفی نماند اگر ميسور شد برای کسی، نصيحت عملّيه باالتر است از نصایح قوليه  ».

ی    ما  ت  د سالم  را  ه ا ی ع م  بدا رت  ریک و  والدت  ل   ض بان ا ما      ی 

. نسب او با حدیثو از راویان  سادات حسنیق) مشھور به شاه عبدالعظيم و سيدالکریم از عالمان  ٢۵٢-١٧٣عبدالعظيم حسنی (
، معروف به امانت داری، صداقت در گفتار، عالم به امور دین، قائل تقوارسد. او را مردی با (ع) میمجتبیامام حسن چھار واسطه به 

 گردآوری کرده است.  ع اخبار عبدالعظيمجاموایات وی را با عنوان ، مجموعه رشيخ صدوقاند. ومحدث دانسته شيعه اصول دینبه 
، امام رضا(ع) و امام جواد(ع) را درک کرد. نقل است که ایمان خویش را بر امام ھادی(ع) عرضه عليه السالم عبدالعظيم حسنی

 زیارت ثواباست. در برخی روایات  شيعيان، زیارتگاه ریداشت و در زمان او وفات یافته است. حرم حضرت عبدالعظيم واقع در شھر 
   دانسته شده است. امام حسين(ع)قبر او برابر با ثواب زیارت قبر 

 فضائل و مقامات
صاحب درباره فضائل عبدالعظيم حسنی از رساله  محدث نوریکند. در شرح حال وی، او را عالمی پرھيزکار معرفی می عالمه حلی

و دارای  عدلو  توحيدکند: او مردی با ورع، پارسا، معروف به امانت، صداقت در گفتار، عالم به امور دین، قائل به نقل می بن عباد
  مقام وی نزد ائمه اطھار بود. پيشگی و درستکاری عبدالعظيم حسنی باعث بلندی جایگاه و  تقوااحادیث بسيار بود. 

  در بيان امام معصوم(ع)
کند: یا کند. امام ھادی(ع) وی را این گونه خطاب میداشته، او را تصدیق می سامرادر سفری که عبدالعظيم به  امام ھادی(ع)

و را با گفتار ثابت در دنيا و ای... خداوند تاباالقاسم! تو به حق ولی ما ھستی... تو ھمان دینی را که پسندیده خداست، از ما گرفته
  مشھور است. » حدیث عرض دین«آخرت تثبيت کند. این گفتگو ميان امام و عبدالعظيم به 

  مقام علمی
وارد شدم و از بعضی مسائل حالل و حرام  امام ھادی(ع)بر  سامراگفت در می ابو حماد رازیگوید: شنيدم که می ابو تراب رویانی

ای بر تو دشوار شد، از داشتم حضرت فرمود: چنانچه در امور دینی در [تشخيص] حالل و حرام، مسئلهپرسيدم. چون قصد وداع 
  عبدالعظيم بن عبدهللا حسنی سؤال کن و سالم مرا به او برسان.

جماعتی از این جانب، طلب موعظه و نصيحت می کنند؛ اگر مقصودشان این است که بگوئيم و بشنوند و بار دیگر در وقت 

و اگر بگویند کلمه ای می خواھيم که اّم الکلمات باشد  دیگر، بگویيم و بشنوند، حقير عاجزم و بر اھل اطالع پوشيده نيست.

س پ کافی برای سعادت مطلقه دارین باشد، خدای تعالی قادر است که از بيان حقير، آن را کشف فرماید و به شما برساند. و

) و حقيقت عبودیت؛  ٥٦عرض می کنم که غرض از خلق، عبودیت است ( و ما خلقت الجن و االنس إال ليعبدون. سوره ذاریات/

و ترک معصيت، حاصل نمی شود به طوری که ملکه  و در عمل جوارح.ترک معصيت است در اعتقاد که عمل قلب است 

وال أقول سبحان هللا و « شخص بشود، مگر با دوام مراقبه و یاد خدا در ھر حال و زمان و مکان و در ميان مردم و در خلوت 

، لکنه ذکر هللا عند حالله و حرامه  ی داریم، چون امير نحل است؛ امور ما امام زمان عجل هللا له الفرج را دوست م ».الحمد 

ما مطلقاً به وسيله او به ما می رسد؛ و او را پيغمبر صلوات هللا عليه برای ما امير قرار داده؛ و پيغمبر را دوست داریم، چون 

فيض  خدا او را واسطه بين ما و خود قرار داده؛ و خدا را دوست داریم، برای اینکه منبع ھمه خيرات است و وجود ممکنات،

 اوست.
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آقا جان! کار بزرگی کردی؛ یعنی این کاری که شما کردی، از ِسنخ کار پوریای 

ولی است؛ این را پای خدا حساب کن و اجرش را از خدا بخواه و برای خودت 

آقایان بایستی پاداش نگه دار. البتّه   این اجر معنوی را    حفظش بکن؛ یعنی

که مطّلع شدم، احساس عزّت مادّی ایشان را کم نگذارید. من واقعاً وقتی

کردم از این کار شما؛ یعنی آدم احساس عزّت ميکند که یک جوانی از جوانھای 

جور حاضر است که برای خاطر یک ھدف بزرگ و بلند، پا روی نفس ما، این

 .شاءاللّه موفّق باشیان خودش بگذارد. آفرین آقا جان، آفرین.

امروز متأّسفانه ھستند حاکمانی در این منطقه و نخبگانی در این منطقه که به ساز آمریکا ميرقصند! آنچه آنھا 

به ضرر اسالم است! ما  ميخواھند، انجام ميدھند؛ برای آنھا کار ميکنند عليه اّمت اسالمی و عليه اسالم! اینھا

، مند به وحدتيم. این ایّامای برای اختالف با دولتھای مسلمان نداریم؛ ما معتقد به وحدتيم، ما عالقهھيچ انگيزه

ی وحدت را امام بزرگوار ما اعالم کرد؛ وحدت بين فَِرق اسالمی. و خدا را ی وحدت است. ھفتهایّام ھفته

ملّت ایران توانستند در عمل، بين خودشان و برادران مسلمانشان از فَِرق سپاسگزاریم که جمھوری اسالمی و 

ای نداریم؛ اّما در مقابِل این حرکت مختلف اسالمی، وحدت و برادری را ایجاد کنند. ما ھيچ مشکلی و مسئله

ایجاد  منِد به وحدت و ُمسَتھِدف وحدت، کسانی ھستند که تصميمشان برطالب وحدت، و دنباِل حرکِت عالقه

  .اختالف و بر ایجاد جنگ است؛ سياستشان این است و دارند دنبال ميکنند این کار را

کار کنيم در مقابل اینھا؟ در مقابل این کسانی که سياست آمریکا را در این منطقه دنبال ميکنند، چه خب چه 

ملّت ایران و جمھوری اسالمی  باید کرد؟ زبان ما زبان نصيحت است؛ بله، جّھاِل بعضی از این دولتھا نسبت به

حرفھایی ميزنند که اینھا قابل اعتنا نيست؛ بنای بر جواب دادن به تُرَّھات آنھا نيست؛ ما بنای بر نصيحت داریم، 

ما نصيحت ميکنيم. این کاری که بعضی از دولتھای منطقه، امروز دارند انجام ميدھند در خدمت آمریکا، این به 

عاقبتش ھمانی است که در قرآن فرمود: خودشان را نابود ميکنند. دشمن ھر کاری ضرر خود آنھا است؛ این 

ھا را راه انداختند برای اینکه به خيال خودشان جنگ ی ما این تکفيریبتواند، انجام ميدھد. در داخل منطقه

واھد افتاد. ما در مذھبی راه بيندازند، اّما خدای متعال توی دھن اینھا زد و جنگ مذھبی راه نيفتاد و راه نخ

نھا آ یشدگان دشمن، ایستادگی کردیم، ایستادیم و بحمدهللا موفّق ھم شدیم، لکن مسئلهمقابل تحریک

ای نبود. دشمن این را ی مزدوری دشمن بود؛ جنگ مذھبی نبود، جنگ طائفی نبود، جنگ فرقهمسئله

ِ الَّذی َجَعَل اَعدائَنا ِمَن و شيعه راه بيندازد، منتھا ف ميخواست؛ دشمن ميخواست جنگ سنّی رمود: اَلَحمُد

ھا کشت الُحَمقاء، خداوند متعال، دشمناِن ما را احمق قرار داده. داعش در این منطقه تعداد افرادی که از سنّی

و نابود کرد، بيشتر بود از آن تعداد افرادی که از شيعه کشت! اینھا ميخواستند جنگ سنّی و شيعه راه بيندازند. 

م ی با تحریف اسالی با ظلم بود، مقابلهی ما با نيروھای تکفيری، مقابلهخدای متعال توی دھنشان زد. مقابله

و حقيقت اسالم بود که انسانھا را  ی با گروِه وحشِی دور از اخالق اسالمی و مدنيّت اسالمیبود؛ مبارزه

ھای مسلمان را به اسارت ميگرفتند و فساد د، خانوادهزنده پوست ميکندن، انسانھا را زندهزنده آتش ميزدندزنده

جور فسادی، اینھا را فرا گرفته بود. اینھا عامل آمریکا سياسی، فساد جنسی، فساد مالی، فساد عملی، ھمه

اند. این یک ھایشان ھم ھرجا باشند عامل آمریکا و عامل صھيونيسمبودند، عامل صھيونيسم بودند، دنباله

ما در مقابل اینھا ایستادیم. دنيای اسالم اگر بخواھد به عزّت برسد، بایستی وحدت را و اتّحاد  واقعيّتی است؛

 .و اتّفاق را از دست ندھد. دنيای اسالم اگر بخواھد به قدرت و عزّت برسد، باید در مقابل صھيونيسم بِایستد
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حديث

 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

بر مھری که دارای نقش است فی نفسه اشکال ندارد، ولی اگر  یی که شکلھایی روی آن رسم شده و یانماز خواندن بر سجاده
زنند، توليد آن و نماز خواندن بر آن جایز نيست، و ھمچنين یی باشد که بھانه به دست کسانی دھد که تھمت به شيعه میبه گونه

 .نماز شود کراھت دارد اگر موجب تفرق حواس و از بين رفتن حضور قلب در

 احکام قبله
گویند. البته برای کسانی که از آن دورند می» قبله«مسلمان باید نماز را رو به سمت کعبه بگزارد که به این اعتبار به آن  .١

 .خواند، کافی استمحاذات حقيقی ميّسر نيست، و ھمين اندازه که بگویند رو به قبله نماز می
 :توجه

زمين به طرف بيت عتيق (کعبه) باشد یعنی از طرف سطح زمين رو  یمالک رو به قبله بودن این است که انسان از سطح کره
ی زمين باشد یی از کرهی مکرمه ساخته شده است بایستد، بنابراین اگر انسان در یک نقطهبه طرف کعبه که روی زمين در مکه

ر مسافت با ھم مساوی ی زمين به طرف مکه ترسيم شود از نظکه اگر خطوط مستقيمی از چھار جھت آن مکان بر سطح کره
ھا کمتر و باشند مخيّر است برای قبله به ھر طرف که خواست بایستد و نماز بخواند، ولی اگر مسافت خطوط در بعضی از جھت

کوتاھتر باشد به مقداری که با آن، صدق عرفی رو به قبله بودن اختالف پيدا کند بر انسان واجب است جھت کوتاھتر را انتخاب 
 .کند

 .توان در حال راه رفتن یا سواری خواند، و در این صورت الزم نيست نماز را رو به قبله به جا آوردای مستحبی را مینمازھ
 
نمای صحيح و معتبر و چه از راه آفتاب و ستارگان (برای نمازگزار باید به جھت قبله یقين و اطمينان پيدا کند، چه از راه قبله .٢

ھای دیگر، و اگر نتوانست اطمينان پيدا کند به ھر طرف که گمان بيشتر آنھا است) و چه از راهکسی که آشنا به استفاده از 
 .یابد، نماز بخواندمی
رود بنابر احتياط (واجب) باید به چھار طرف کسی که ھيچ راھی برای یافتن جھت قبله ندارد و گمانش ھم به ھيچ طرف نمی .٣

 .قت ندارد به ھر اندازه که وقت دارد، نماز بخواندنماز بخواند، و اگر برای چھار نماز و
ی کارھایی که باید رو به قبله انجام شود، مانند ذبح حيوانات و غيره، باید به گمان خود کسی که یقين به قبله ندارد در بقيه .۴

 .عمل کند و اگر به ھيچ طرف گمان بيشتر ندارد، به ھر طرف انجام دھد صحيح است
 :توجه

ر شاخص یا قبله نما در تعيين جھت قبله، در صورتی که موجب اطمينان برای مکلف شود، صحيح است و باید طبق آن اعتماد ب
 .توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمين جھت قبله را تشخيص دادعمل گردد، و در غير این صورت می

ارم خرداد و بيست و ششم تير ماه (یعنی در روز منظور از به کارگيری شاخص در تشخيص قبله این است که در روزھای چھ
بيست و پنجم ماه پنجم و ھفدھم ماه ھفتم از سال ميالدی) چنانچه ھنگام ظھر به افق مکه که آفتاب به طور عمودی بر کعبه 

ين ھموار به شود) شاخصی از قبيل قطعه چوب صاف یا ميله و مانند آن در زمتابد (ھمان زمانی که صدای اذان مکه بلند میمی
دھد جھت قبله خواھد بود (یعنی جھت قبله در امتداد سایه در ی شاخص نشان میطور عمودی فرو کنيم، جھتی که سایه
 .(طرفی از شاخص است که سایه ندارد

 
 اھميت نمازھای یوميه

بوده و بلکه ستون دین است، و شود از واجبات بسيار مھم شریعت اسالمی یی که در پنج نوبت خوانده مینمازھای روزانه .١
 .ترک یا سبک شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است

یی که در جبھه به علت شدت درگيری قادر بر قرائت شود حتی در حال جنگ، بنابراین رزمندهنماز در ھيچ حالی ترک نمی .٢
دارد نماز بخواند، و اگر قادر بر انجام رکوع و سجده نيست، فاتحه یا سجده و یا رکوع نباشد، باید به ھر نحوی که برایش امکان 

 .ایما و اشاره به جای رکوع و سجود کافی است
 

 تعداد نمازھای یوميه
 نمازھای واجب یوميه

 .نماز صبح: دو رکعت .١
 .نماز ظھر: چھار رکعت .٢
 .نماز عصر: چھار رکعت .٣
 .نماز مغرب: سه رکعت .۴
 .نماز عشا: چھار رکعت .۵

 آله :  و عليه هللا پيامبر خدا صلى
نيا َكما تََتَھوَُّن الجيَفُة، ونَوِّ  نيا َكما تَِفرّوَن ِمَن الَحراِم، وَھوِّنوا َعلى أنُفِسُكُم الدُّ ِ◌ روا ُقلوبَُكم بَِتَفكُّرِ اآلِخَرِة، وتوبوا إلَى اللّهفِرّوا ِمن ُفضوِل الدُّ

ِة يَوِم ا نيا وَسيِّئاتِ أعمالُِكم؛ َحتّى تَنجوا ِمن ِشدَّ   لِقياَمِة؛ ِمن ُفضوِل الدُّ
شماريد، دنيا را نيز در نظرتان خوار ھاى دنيا نيز بگريزيد، و ھمچنان كه مردار را خوار مى  گريزيد، از فزونى ھمچنان كه از حرام مى

 ھاى دنيا و كردارھاى بدتان، به درگاه خدا توبه بريد تا از ھايتان را نورانى كنيد، و از فزونىگردانيد، و با انديشيدن درباره آخرت، دل
  سختى روز قيامت بَرھيد. 

   ١٣٩٦، ح  ٥٤، ص  ١٢مستدرك الوسائل : ج 



   

 

 

  (ادامه شماره قبلي) هاي اطالعاتي و فرقه سازي در جهان اسالمسرويس 
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  آبادی نجف اسدی باقر محمد شھيد زندگی نامه

 نجف آباد شھرستان در ،١٣٣٩  ماه فروردین سوم در اسدی باقر محمد شھيد 

. داشت نام فاطمه مادرش و حسن پدرش. شد متولد اصفھان استان توابع از

 از بود؛ آبياری رشته در اروميه دانشگاه کارشناسی دوره دانشجوی که وی

 پياده گردان در و کرد پيدا حضور باطل عليه حق ھای جبھه در بسيج طریق

 ،١٣٦١ ماه تير وسوم بيست در ایشان. کرد خدمت اشرف نجف زرھی ٨ لشکر

 که مطھرش پيکر. رسيد شھادت به ترکش اصابت اثر بر عراق بصره شرق در

 شھر شھدای گلزار در تفحص، از پس بود مانده برجا منطقه ھمان در ھا مدت

 بزرگوارش برادر. شد سپرده خاک به زادگاھش  توابع از یکی کھریزسنگ

  .رسيد شھادت به باقر محمد از پس  نيز محمدرضا

 » باد رھرو پر راھش و گرامی یادش «

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

طراحی این پروسه دستيابی به چه اھدافی است و یا به بيان دیگر، اھداف سرویسھای اطالعاتی از 
ھا توان گفت: فرقهھا و ادیان و تحوالت کشورھا و مناطق میباشد؟ با توجه به مطالعه فرقهچه می

ساز تحقق اھداف ساز، بصورت اھرمھای زیر چه بصورت مستقيم و چه غيرمستقيم زمينهو ادیان دست
  اند:بيگانگان بوده
  سازی جھت تفرقه:الف) زمينه

از وضع  گرایی و نتيجتاً استفادهمترین اھرم اجرایی بيگانگان و بخصوص انگليس تفرقهاگر بگویيم که مھ
ایم. زیرا اقتدار استثماری ھمواره و در ھمه حال در زیر سایه موجود بوده است. سخنی به گزافه نگفته

  محقق گشته است. » تفرقه بينداز و حکومت کن«شوم شعار معروف 
بيت را محققانه مورد نقد و بررسی قرار دھيم، مسلماً به این نتيجه روشن اگر ظھور فرقه بھائيت و وھا

خواھيم رسيد که اولی (بھائيت) چگونه از شيراز شروع و پس از ورود به بغداد و عثمانی به عکاء 
ساز ظھور مولود ای عظيم در جھان اسالم و از سویی زمينهاسرائيل ختم گردید که خود موجب تفرقه

جزیره عربستان به سرایيل) در قلب جھان اسالم گشت و دومی (وھابيت)، عالوه بر شبهاستعماری (ا
ناپذیری جھت پاکستان و افغانستان نيز سرایت و خود در طول این دوره اندک، موجب صدمات جبران

  باشد.جھان اسالم گشته است و کماکان این روند مستدام می
  ای و فرقه گرا:ر فرقهب) کنترل امور داخلی کشورھا به دست عناص

بيگانگان در بسـياری از مواقع با توجه به شـرایط و اوضاع و احوال سياسی موجود در کشورھا، جھت 
طوری که در اینگونه مواقع بطور جویند، بهتـأمين منـافع و تثبيت آن از ید اجرایی داخلی ھا ســــود می

این افراد با اقتدار بدســت آمده که ای اشــغال و ھا و مشــاغل کليدی توســط افراد فرقهمعمول پســت
رنـگ و صــــبغه قانونی و شــــرعی را نيز به ھمراه دارد. شــــاه کليد گشــــوده شــــدن قيودات و ایادی 

  گردند.ھای ملی یک کشور میاستعماری جھت غصب و چپاول سرمایه
اگر تاریخ سياسی و معاصر کشورمان را کمی به عقب برگردانيم، شاھد این خواھيم بود که چگونگی 

وزیری به مدت ســيزده ســال در اختيار اميرعباس ھویدا بود و چطور مشــاغل حســاســی چون نخســت
ا.. ثابت، علی کسـانی چون؛ منصـور روحانی، پری اباصـلتی، یوسف مازندی، ھوشنگ سيحون، حبيب

دار مشـاغل حساس سياسی در این کشور ا... قربان سـاليان متمادی عھدهادمی و دکتر ذبيحمحمد خ
  بودند. 
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