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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

ناکامی و شکست طرح آمریکایی
در مقابل محور مقاومت

به مناسبت پنجم صفر
شهادت حضرت رقیه (س)

دختر  3سـاله امام حسـین (ع) ،حضرت رقیه (س) ،پس از تحمل
سـخت یهای اسـارت ،در آغازین روزهای ماه صفر به شـهادت رسـیدند.
حضرت رقیه (س) ،دختر امام حسـین (ع) ،در واقعه عاشـورا حضور
داشـتند کـه پـس از روز دهـم محـرم ،همـراه با دیگـر اسـی ران ک ربال،
توسـط سـپاه یزیـد به شـام برده شـدند و پـس تحمل سـختی های
فـراوان ،در آغازیـن روزهـای ماه صفر به شـهادت رسـیدند.
روز پنجـم مـاه صفـر مصـادف اسـت با روز شـهادت حضـرت رقیه
(س) در خ رابـه شـهر شـام .کودکـی که هنـوز انگار صدای درخواسـت
پـدر از سـوی وی ،در کوچـه پ سکوچههـای تاریـک تاریـخ بشـری به
گوش م یرسـد.
روز پنجـم مـاه صفـر مصـادف اسـت با روز شـهادت حضـرت رقیه
(س) در خ رابـه شـهر شـام .کودکـی که هنـوز انگار صدای درخواسـت
پـدر از سـوی وی ،در کوچـه پ سکوچههـای تاریـک تاریـخ بشـری به
گوش م یرسـد.
مـادر حضـرت رقیـه (س) از بانـوان بـزرگ و بـا فضیلـت اسلام به
شـمار م یآیـد .بنـا بـه گفتـه شـیخ مفیـد در کتـاب االرشـاد ،کنیه
ایشـان بنـت طلحـه اسـت .بر اسـاس نوشـتههای بعضـی کتابهای
تاریخـی ،نـام مـادر حضرت رقیه (س) ،ا ّم اسـحاق اسـت کـه پی شتر
همسـر امـام حسـن مجتبـی (ع) بـوده و پس از شـهادت ایشـان ،به
وصیـت امـام حسـن (ع) به عقـد امـام حسـین (ع) درآمده اسـت .در
رابطـه بـا تاریـخ والدت ایشـان در منابـع مختلـف ،سـخنی بـه میان
نیامـده اسـت .نـام مـادر حضـرت رقیـه (س) در بعضـی کتابهـا ،ام
قضاعی ـه آمـده اسـت ،ولی دلیـل محکمـی در اینبـاره وجود
جعفـر
ّ
نـدارد .هـم چنیـن در کتـاب معالی السـبطین ،مـادر حضـرت رقیه
(س) ،دختـر یزدگـرد سـوم پادشـاه ای رانـی معرفی شـده اسـت که در
حملـه مسـلمانان به ای ران اسـیر شـده بـود و بـه ازدواج امام حسـین
(س) درآمـد.
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خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعـه تبریز
گفتنـد :طـرح جدید دولـت آمریکا بـراى منطقه تحت عنـوان صلح
بلندمـدت بـا فلسـطینىها بـراى جبـران شکسـت طـرح معاملـه
نـاکام خواهـد ماند.
حضرت حجت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم
در ب رنامـه پیـام جمعه با بیان اینکه صلح بلندمدت با فلسـطینىها
همـان طـرح معاملـه قـرن ت رامـپ با لحـاظ برخـى تغیی رات اسـت،
گفتنـد :در طـرح جدیـد بـه جاى حذف طـرف فلسـطینى از معادله
و مذاکـره کـه در معاملـه قـرن بـر آن تأکیـد شـده بود ،مسـئولیت
مذاکـره و هماهنگسـازى و کنتـرل و مهار فلسـطینیان به رژیمهاى
منطقهاى واگذار شـده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :در ایـن طـرح مصـر مسـؤل
هماهنگـى بـا غـزه و کنتـرل اقدامـات مقاومـت در ارتبـاط بـا
امنیـت اسـرائیل و دولـت اردن نیـز همیـن مسـؤلیت را در
ارتبـاط بـا کرانـه باختـرى بـر عهـده خواهـد داشـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا اشـاره بـه
اینکـه مراکـز مطالعاتـى آمریـکا تأکیـد دارد کـه این رژیـم باید
معادلـه قـدرت در خاورمیانـه را بـا محوریت رژیم صهیونیسـتى
تغییـر دهـد؛ ادامـه دادنـد :توصیـه شـده خلاء حضـور آمریـکا
در خاورمیانـه بـا ایجـاد قدرتهـاى همتـوان بـا محوریـت
اسـرائیل جبران شـود که ورود حجم گسـتردهاى از تسـلیحات
و تجهیـزات نظامـى در منطقـه و خریـدارى آنها توسـط برخى
رژیمهـاى همسـو بـا آمریـکا ماننـد عربسـتان ،قطـر ،امـارات و

ترکیـه در همیـن چارچـوب تعریـف مىشـود.
ایشـان گفتنـد :بـه نظـر مىرسـد کـه طراحـان آمریکایـى
بـه چرایـى ناکامىهـاى طرحهـاى گذشـته خـود در ارتبـاط بـا
فلسـطین و محـور مقاومـت توجهـى ندارنـد .در واقـع جریـان
صهیونیسـتى سـلطه بهمثابـه شـطرنجبازى اسـت کـه تنهـا بـه
ِ
مهرههـاى بـازى خـود توجـه دارد و بـه طـرح و نوع بـازى طرف
مقابـل توجه نـدارد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ایـن موضـوع را
مهمتریـن دلیـل شکسـت طـرح آمریکایـی هـا در مقابـل محور
مقاومـت دانسـت ،اظهـار داشـت :جریـان سـلطه راهـى جـز
عقبنشـینى نـدارد و معادلـه چنـان تغییـر کرده که هـر اقدام
جریـان سـلطه نـه تنهـا موفقیت را بهدنبـال نـدارد بلکه موجب
تسـریع ایـن رونـد نیـز مىشـود.
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
بـا اشـاره بـه حضـور مقتدرانـه ایـران در اجلاس بغـداد
گفتنـد :اجلاس بغـداد قـرار بـود ابتـدا اجلاس همسـایگان
باشـد ،دخالـت زیادهخواهانـه دولـت هـای سـلطه باعـث شـد
سـوریه در هیـچ سـطحى در ایـن اجلاس شـرکت نکنـد.
عقبنشـینى الکاظمـى از دعـوت سـوریه باعـث شـد تـا نـام
ایـن اجلاس از اجلاس همسـایگان بـه اجلاس همکارىهـا
تغییـر یابـد .وی ادامـه داد :الکاظمـى دوسـت داشـت ایـن
اجلاس ،اجالس سـران باشـد اما نشـد روسـاى جمهـور ایران،
ترکیـه ،سـوریه ،پادشـاه عربسـتان و امیـر امـارات متحـده در
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سالروز شهادت دومین شهید محراب
آیت اهلل مدنی
بیسـتم شـهریور ۱۳۶۰سـالروز تـرور دومین شـهید مح راب توسـط
بدخواهـان و منافقان اسـت.
شـهید راه فضیلت ،آیت اهلل سـید اسـداهلل مدنی ،در شـمار عالمانی
اسـت کـه از عمـر شـریف خـود در راه احیـای معارف اسلامی و نشـر
فرهنـگ اهـل بیت علیهم السلام بهره بـرد و در سـنگرهای گوناگون،
به سـتیز بـا جهل و تباهـی و سـتم پرداخت.
وی از جوانـی قـدم در راه مبـارزه بـا طاغـوت نهـاد و در ایـن راه،
دسـتگیری ها و تبعیدهای مداوم را به جان خرید .در سـال های دوری
از وطـن و زندگـی در نجـف اشـرف ،جاذبـه معنـوی او ،روشـن ضمی ران
حقیقـت جـو را هماننـد پروانـه هـای عاشـق ،گرداگردش جمـع کرد و
آنـان را از محضـر پـر فیضش سـی راب سـاخت .هـم زمان بـا اوج گیری
قیـام مردمـی در خـرداد  1342و تبعیـد امـام خمینـی رحمـه اهلل بـه
نجـف اشـرف ،همـواره مدافـع امـام بـود و در کنـار آن رهبر فرزانـه ،در
پاسـداری از اسلام کوشـید .وی پـس از انقالب نیز در کنار امـام و یاران
گـران قـدرش ،در حفـظ آرمان هـای نظام اسلامی و دفـع توطئه های
دشـمنان نظام ،عاشـقانه تالش می کرد .شـهید مدنی ،در طول زندگی
پ رثمـرش ،خدمـات ارزنـده ای به اسلام و ملـت ایـران در نقاط مختلف
کشـورمان به یادگار گذاشـت و سـرانجام به دسـت منافقان کـوردل ،در
محـراب نمـاز جمعه به شـهادت رسـید.
آیـت ّ
الل سـید اسـداهلل مدنـی دهخوارقانـی ،در سـال  ،1293در
روسـتای آذرشـهر یـا دهخوارقان ،از توابـع تبریز پا به عرصـه وجود نهاد.
در چهار سـالگی مادر و در شـانزده سـالگی پدر خود را از دسـت داد و
دوران کودکـی را بـا رنـج و سـختی به پایان رسـانید.
سیداسـداهلل در اوایـل جوانـی ،بـه سـلک طالبـان علم و کمـال راه
یافـت و دروس ابتدایـی را در حـوزه علمیـه یزد ف را گرفـت .قلب لبریز از
عشـق و شـعف بـه معارف اسلامی ،او را واداشـت که سـال هـا در کنار
بـارگاه فاطمـه معصومه علیهاالسلام ؛ ماندگار شـود و از محضر بزرگان
دانـش فقـه و اصـول بهـره مند گـردد .وی مدتـی در محضر اسـتادانی
چـون آیـت اهلل حجت کوه کمری ،آیت اهلل سـیدمحمدتقی خوانسـاری
و چهـار سـال در محضر امام خمینی رحمه اهلل حضـور یافت و از درس
هـای فلسـفه ،عرفـان و اخالق ایشـان بهره فـراوان بـرد و همین کالس
های درس سـبب شـد عشـقش به حضـرت امام فزونـی یابد.
پـس از آن ،سـال هـای هجـرت از وطـن را در کنـار بـارگاه قدسـی
امـام علـی علیـه السلام  ،زانـوی ادب بـر زمیـن نهـاد و شـب و روز در
فضـای آکنـده از معنویت حوزه علمیه نجف ،از دانـش و معارف بزرگانی
چـون آیـت اهلل حکیـم ،آیـت اهلل سیدابوالحسـن اصفهانـی و آیـت اهلل
عبدالهـادی شـی رازی بهـره بـرد تا سـرانجام بـه درجه اجتهاد رسـید.
آیـت اهلل مدنـی افـزون بر اسـتعداد خاصی که در زمینـه تحصیل از
خـود نشـان مـی داد ،مبـارزی بی امـان و سـازش ناپذیر بـود .وی پس
از چندیـن سـال دوری از وطـن ،در سـال  ،1331بـا کوله بـاری از دانش
از نجـف اشـرف بـه زادگاه خـود بازگشـت .او کـه از جوانـی همـت خود
را در راه مبـارزه بـا سـتم و فسـاد قـرار داده بـود ،در نخسـتین برخـورد
آشـکار بـا رژیم طاغوتی ،مـردم را به مقابله با تولیـد و فروش محصوالت
کارخانه بزرگ مشـروب سـازی آذرشـهر تشـویق کرد و خواستار برچیده
شـدن فوری این کارخانه شـد .وی در سـخن رانی ،با تهدید مزدوران رژیم
پهلـوی گفـت که پانزده روز مهلت دارند تا کارخانه مشـروب سـازی را از
آذرشـهر بردارنـد .در غیر ایـن صورت ،مردم بسـاط آن را برخواهند چید
و هر کس در این راه کشـته شـود ،شـهید اسـت .در آن سال های سیاه
کـه هیـچ فریـادی بلند نمی شـد و هیـچ ندایی بـرای دفاع از اسلام و
مسـلمانان ب رنمی خواسـت ،این تهدیدها و سـخن رانی ها ،از کسـی جز
مدنی سـاخته نبود.
شـهید آیـت اهلل مدنـی کـه از تمام فرصـت ها بـرای مبارزه بـا رژیم
پهلـوی سـود مـی جسـت ،در مبارزاتـش بـر ضدرژیـم می کوشـید از
پیشـوایان معصـوم علیـه السلام پیـروی کنـد .بـه همیـن دلیـل ،بـا
نزدیـک شـدن عیدفطـر سـال  ،1331زمزمه نماز پرشـور عیـد فطر در
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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سالروز شهادت دومین شهید محراب

پیام تسلیت

آیت اهلل مدنی

ادامه از صفحه اول
خـارج از شـهر ،در بیـن مردم به گوش رسـید .شـهید مدنی در
اجتمـاع مـردم در مسـجد جامـع شـهر اعلام کـرد« :ای مردم!
فـردا ،نمـاز عید را در خارج از شـهر اقامه خواهیم کرد .کسـانی
حمی ـت و غیرت اسلامی دارند ،فردا صبـح در محل حاضر
کـه ّ
باشـند ».پـس از اعلام این مطلـب ،مردم یک پارچه پاسـخ می
دهنـد« :کفـن های مـا آماده اسـت و ما آماده هر گونـه فداکاری
در راه اسلام هستیم».
پس از اقامه نماز و خطبه های پرشـور آن شـهید آسـمانی،
راه پیمایی پرشـوری شـکل گرفت و شـهید مدنی بـا گام هایی
بلند و اسـتوار ،پیشـاپیش جمعیـت حرکت می کرد .این شـور
اسلامی در مـردم سـبب شـد تـا عـده ای از سـربازان کـه ب رای
حفاظت از اماکن دولتی گماشـته شـده بودند ،سلاح هایشان را
زمیـن بگذارنـد و به تـوده مردم بپیوندند .در این هنگام ،شـهید
مدنـی به سـخن رانی پرداخـت و مـردم را به آرامش دعـوت کرد.
آنهـا نیـز در حالی کـه راضی و خشـنود از حرکـت ضدطاغوتی
شـان بودنـد ،بر سـر و دسـت های او بوسـه زدند و بـا تأیید این
حرکـت اسلامی ،به آن خاتمـه دادند.
شـهید مدنـی بـا درایـت و هوشـیاری خـاص خود توانسـت
باورهـای مـردم را بـه خوبـی هدایت کند و آنهـا را بـا اقامه نماز
عیـد ،بـه مقابلـه بـا رژیم بکشـاند .از ایـن رهگذر ،نخسـتین راه
پیمایی اعت راض آمیز در ب رابر نظام شاهنشـاهی به سـال 1331
ترتیـب داده شـد .بـه دنبـال حرکـت عمیـق و عظیـم آیت اهلل
مدنـی ،وحشـت بی سـابقه ای مسـئوالن را ف را گرفـت ،به گونه
ای کـه افـراد سرشـناس و فعـال راه پیمایـی ،شناسـایی و در
عملیـات وحشـیانه ای دسـتگیر و زندانـی شـدند .ایـن بـار نیز
شـهید مدنـی از غیـرت دینـی مـردم بهره جسـت و آنهـا را به
تحصـن در تلگـراف خانـه بـرای آزادی دسـتگیر شـدگان دعوت
و تشـویق کـرد .مـردم متحصـن بـه دسـتور شـهید مدنـی ،بر
درخواسـت خـود پافشـاری کردنـد و آیـت اهلل مدنـی نیـز در
سـخنان شـورانگیزی ،آخرین اخطـار را به مسـئوالن داد و گفت:
«اگـر تـا فردا زندانیان که به جرم دفاع از اسلام دسـتگیر شـده
انـد ،آزاد نگردنـد ،مـا خودمـان مـی دانیـم آنهـا را چه طـور آزاد
کنیـم ».بـه دنبـال سـخنان کوبنـده و تهدیـد آیـت اهلل مدنی،
زندانیـان و در واقـع ،ترتیـب دهنـدگان نخسـتین راه پیمایی و
تظاهـرات مخالـف بـا حکومـت پهلـوی ،آزاد و پیروزمندانـه وارد
شـهر شـدند .شـهید مح راب ،آیـت اهلل مدنـی هرگـز لحظه ای
نیاسـود .اینـک نـه تنها تبریـز و آذربایجـان که دیگر شـهرهای
کشـورمان نیز خاط رات شـیرینی از او دارند .همـدان و خرم آباد،
یـاد تبعیـدی غریبـی را کـه بـذر مبـارزه در دل های مـردم می
افشـاند ،بـه یـادگار دارند .نقش محبـت ها و مردانگی هـای او را
نورآباد َم َم سـنی در اسـتان فـارس و بندرکنگان جاودانه سـاخته
انـد و مردم مهاباد ،اعم از شـیعه و سـنی مهـرش را در دل دارند؛
چـرا کـه او بزرگ منادی وحدت در سـال هـای رواج تفرقه و نفاق
در آن شـهرها بود.
پـس از بـه ثمر رسـیدن قیام خونیـن ملت ای ران بـه رهبری
امام خمینی رحمه اهلل  ،شـهید مدنـی ،فصل دیگری از فعالیت
هـای خـود را ب رای پاسـداری از انقالب شـکوهمند اسلامی آغاز
کـرد .پـس از آغاز جنـگ تحمیلی ،او با روشـنگری سـربازان ،در
تقویـت روحیـه رزمندگان اسلام نقش بسـزایی داشـت .شـهید
مدنـی بـا پوشـیدن لبـاس رزم و شـرکت در جبهـه هـای نبرد،
حضـور در کنـار سـپاهیان اسلام و شـرکت در مجالـس دعـا و
نیایـش آنـان ،مشـوق بزرگی بـرای رزمنـدگان به شـمار می آمد.
پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی ،شـهید مدنـی بـه دعوت
مـردم همـدان بـه ایـن شـهر رفـت و مـردم آن دیـار ،او را بـه
نمایندگـی مجلـس خبـرگان انتخاب کردنـد .ایشـان در تدوین
قانـون اساسـی در کنـار بزرگانی چون آیت اهلل بهشـتی ،آیت اهلل
دسـتغیب ،آیت اهلل صدوقی و دیگر بزرگان بسـیار می کوشـید.
شـهید مدنی پس از شـهادت نخسـتین امام جمعه تبریز ،آیت
اهلل قاضـی طباطبایـی ،بـه عنـوان نماینـده امـام و امـام جمعه
تبریـز منصـوب گشـت و در مسـند امامـت جمعه ،شـب و روز
تلاش می کـرد .او طالیـه دار وحدت مردم مسـلمان آذربایجان،
بانـی کارهـای عم رانـی و معلـم اخلاق مـردم بـود و بـه قـدری
آنـان را تحـت تأثیـر تقـوای خویش قـرار داد که امـت خداجوی
آذربایجـان ،ایشـان را اسلام مجسـم مـی دانسـتند .رشـادت و
شـهامت آن بزرگـوار ،به قدری مردم را مجذوب سـیمای ملکوتی
و حیـات بخـش او کـرد که در حـوادث ناگوار ،همـگان با پیروی
از او و کالم آرامش بخش و دل نشـین وی ،توانسـتند توطئه ها
را سـرکوب کنند .شـهید مدنی ،این مبارز آگاه و شـجاع ،مدافع
و حامی رهبری و سـتاره درخشـان آسـمان روحانیت ،پس از ده
ها سـال مبارزه بی امان با ظلم طاغوت ،در بیسـتم شـهریورماه
سـال  ،1360در محـراب نمـاز جمعـه تبریـز پـس از اقامـه نماز
جمعـه و پیـش از اقامـه نمـاز عصر ،به دسـت منافقـان کوردل
بـه شـهادت رسـید و سـر به سـجودی ابـدی نهـاد .روح بزرگش
بـه ملکوت اعلی پیوسـت و نفس مطمئنـه اش ،راضی و مرضی
در پیشـگاه خدایـش آسـود .پیکـر پـاک آن شـهید جاوید پس
از تشـییع در شـهرهای تبریـز و قـم ،در حرم حضـرت معصومه
علیهاالسلام آرمیـد .روحـش شـاد و راهش پررهـرو باد!
منابع:
 موسسـه شـهید محـراب آیـت اهلل مدنـی ،اولیـن شـهیدمحـراب :جامعیتـی چـون شـهید مدنـی ،همـدان :نشـر نزلی،
 ،1392ص.111
 بنیـاد فرهنگـی شـهید محـراب آیـت اهلل مدنـی ،جلـوهمعرفـت :مقـاالت برگزیـده همایش بزرگداشـت شـهید مح راب
آیـت اهلل مدنـی ،تهـران :موسسـه انتشـارات الهـدی،1380،
ص.125

ناکامی و شکست طرح آمریکایی
در مقابل محور مقاومت

ادامه از صفحه اول
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خبـر ارتحـال یاردیرین امـام و رهبری و مجاهد نسـتوه

مرحـوم س رلشـکر دکتر سـید حسـن فیروزآبـادی موجب

تاسف و تاثر ف راوان گردید.

آنشـخصیت برجسـته انقالبی فعالیت های متنوع و گسـترده ای در طولسـالهای پرتالش مبارزاتی خود داشـته و مصحف

پ رافتخـار نظام اسلامی ای ران سرشـار از خدمات مانـدگار آن یار صدیـق انقالب در دفـاع از ارزش های خاک پاک ای ران اسلامی
است.

فقـدان آن مـرد میـدان و مؤمـن آرمان هـای نظام و انقلاب را به محضر فرماندهی معظـم کل قوا حضرت آیـت اهلل العظمی

امـام خامنـه ای عزیـز (مدظلـه العالی ) بیت مکـرم و همه بازماندگان محترم تسـلیت عرض نمـوده و رحمـت و مغفرت الهی

بـرای آن عزیز سـفر کـرده و اجر جزیل ب رای بسـتگان ایشـان از خداوند متعال مسـئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز
اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم افتتاح  141طرح فنی و عمرانی
صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی

پیگیری مطالبات طرفداران تیم تراکتور توسط نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی از مدیرعامل باشگاه و تاکید بر رفع سریع
مشکالت تیم

دیدار اعضای کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی با
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار منتخب شورا
با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

دیدار رئیس سارمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

دیدار دکتر عین الهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

رونمایی از پوستر هفتمین کنگره ملی شعر اربعین
توسط نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز

دیدار و گفتگوی جمعی از هواداران و فعاالن رسانه ای
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

ایـن اجلاس شـرکت نداشـتند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان
اینکـه نحـوه حضـور وزیـر خارجـه ایـران تـا حـدود
زیـادى متـن اجلاس را تحـت تأثیـر خـود قـرار داد،
تصریـح کردنـد :نحـوه حضـور وزیـر خارجـه ایـران ،که
نمـاد آن ایسـتادن آقـاى امیـر عبداللهیـان در صـف
روسـاى کشـورها بـود ،بـه سـرعت تبدیل بـه خبر اول
اجلاس شـد و حـرف و حدیثهـاى فراوانـى در اطراف
آن ایجـاد شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد:
محتـواى سـخنرانی امیـر عبداللهیـان و محکومیـت
آمریـکا و اعلام مواضـع عزتمندانـه و حکیمانـه ایـران
کـه بـه زبـان عربـى ایـراد شـد نیـز بازتـاب زیـادى در
افـکار عمومـى منطقـه و جهـان داشـت.
ایشـان نکتـه جالبتـر حواشـی ایـن اجلاس را سـفر
وزیـر خارجـه کشـورمان از بغـداد بـه دمشـق و دیـدار
بـا بشـار اسـد عنـوان کـرده و گفتنـد :ایـن سـفر یعنى
ایـران برخلاف آمریـکا ،هیچـگاه همپیمانـان خـود را
تنهـا نخواهـد گذاشـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه
دادنـد :در همیـن سـفر بـه سـوریه نشسـت وزیـر امـور
خارجـه بـا رهبـران گروههـاى جهـادى فلسـطینى ،آن
هـم بعـد از لفاظىهـاى مضحـک نفتالـى بنـت بـر علیـه
ایـران پیامهـاى روشـنى داشـت و ایـن اولیـن آزمـون
موفقی تآمیـز دولـت سـیزدهم در عرصـه بی نالمللـى
بـود .حضـورى کـه بیـش از هـر چیـز اقتـدار منطقـهاى
ایـران را بـه رخ جهانیـان کشـاند و برنامههـاى آنرا تحـت
تأثیـر قـرار داد.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن در بخـش دیگـری از
برنامـه پیـام جمعـه ایـن هفتـه تبریـز اسـتقرار کارگزاران
و مدیـران انقالبـى در رأس مدیریتهـاى کشـور و تحقـق
دولـت اسلامى را دو نیـاز مبـرم نظـام اسلامی در دولت
سـیزدهم دانسـته و ادامـه دادنـد :این نظام مقـدس که از
منظـر امـام خمینـى(ره) ،حفـظ آن اوجب واجبات اسـت،
پایـدار نخواهـد مانـد مگـر بـا حفـظ اعتمـاد مـردم کـه
صاحبـان اصلـى ایـن انقلاب هسـتند و اعتماد مـردم نیز
تنهـا از طریـق تحقـق عینـى و عملـى آرمانهـاى انقالب
اسلامى جلـب خواهد شـد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با تاکید بـر برق رارى
قسـط و عـدل و خدمترسـانى بهمـردم ،بهویژه مسـتضعفین
و پابرهنـگان گفتنـد :تحقـق آرمانهـاى انقلاب و جلـب
رضایتمنـدى و حفـظ اعتمـاد مـردم نیـز بدونشـک نیازمند
مدیـر انقالبـى و باورمنـد بهایـن آرمانهـا اسـت ،مدیـرى کـه
گفتـار و وعدههایـش بـا کار و تلاش انقالبـى تـوأم باشـد و در
راسـتاى فقرزدایـى و خدمـت بهمحرومیـن ،از هیچ کوششـى
دریغ نـورزد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ،دولـت اسلامى را
بهمعنـاى اسلامى شـدن روش و منـش دولتمـردان و
طراحـى سـاز و کارهـا و نهادهـاى نظـام بر اسـاس معارف
اسلام نـاب محمـدى(ص) عنـوان کـرده و ادامـه دادنـد:
اسلام نـاب محمـدى(ص) کلیـدواژه شـاخصى در ادبیات
و گفتمـان انقلاب اسلامى و همچنیـن منظومـه فکـرى
امامیـن انقلاب اسـت کـه نافـى دو نـوع اسلام التقاطـى
یعنـى اسلامهاى متحجرانـه و اسلامهاى متجددانـه و
بهطـور مشـخص اسلام انگلیسـى و اسلام آمریکایـى
ا ست .
امـام جمعـه تبریـز بـا تبییـن شـاخ صهاى دولـت
اسلامى خاطرنشـان کـرد :دولـت اسلامى بایـد دارای
شـاخص اعتقـادى و اخالقـى ،خدمـت بهخلـق ،عدالـت
محـور ،سلامت اقتصـادى و مبـارزه بـا فسـاد ،قانـون گرا،
حکمـت و خـرد گرایـى در کارهـا و تکیـه بهظرفیـت
درونزاى کشـور اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در بخـش
دیگـری از سـخنان خـود ،بـا بیـان اینکـه ادب اصحـاب
سـید الشـهدا علیـه السلام در محضر امـام؛ از زمینههای
اصلـی سـعادت و توفیـق شـهادت آنهـا بـود ،تصریـح
کردنـد :انسـانی کـه فاقـد ادب در خانـواده و جامعـه
اسـت؛ تبدیـل بـه عذاب روحـی و روانی خانـواده و جامعه
خواهـد شـد و ایـن چنیـن انسـانی در باتلاق ناآرام یهـا
گرفتـار خواهـد شـد.
ایشـان با اشـاره بـه اینکه انسـان بـرای عبـور از پرتگاه
نفسـانیات؛ بـه هیـچ چیـزی بـه انـدازه ادب محتـاج
نیسـت ،ادامـه دادنـد :از مسـئولین اقتصـادی کشـور و
اسـتان هـم اسـتدعا داریـم نسـبت بـه اثـرات سـنگین
مشـکالت اقتصـادی در ناتوانـی خانوادههـا در تأمیـن
نیازهـای ضـروری فرزنـدان خـود؛ توجـه الزم را داشـته
باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تصریـح
کردنـد :از دسـت دادن فرصـت تربیـت و تأدیـب فرزند در
دوران کودکـی؛ مسـأله تربیـت کـودک را در سـنین باالتر
سـختتر و هزینههـای مـادی و روانـی مدیریـت کودک را
بیشـتر خواهـد کرد.
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به مناسبت پنجم صفر
شهادت حضرت رقیه (س)

ادامه از صفحه اول

رقیـه از «رقـی» بـه معنـی بـاال رفتن و ترقی گرفته شـده اسـت.
گویـا ایـن اسـم لقب حضـرت بـوده و نام اصلی ایشـان فاطمـه بوده
اسـت؛ زیـرا نـام رقیـه در شـمار دختـران امـام حسـین (ع) کمتر به
چشـم م یخـورد و بـه اذعـان برخـی منابع ،احتمـال این که ایشـان
همان فاطمه بنت الحسـین (س) باشـد ،وجـود دارد .در واقع ،بعضی
از فرزندان امام حسـین (ع) دو اسـم داشـته اند و امکان تشـابه اسمی
نیـز در فرزنـدان ایشـان وجـود دارد .دو خطاب از امام حسـین (ع) در
ک ربلا در مصادر شـیعی آمده اسـت که یکـی از دختـران حرم خود
را بـا نـام رقیـه (ع) اینگونـه صدا زده اسـت« :یـا اختاه یـا ام کلثوم ،و
انـت یـا زینـب و انت یـا رقیه و انـت یا فاطمـه و انت یا ربـاب» و در
خطـاب دوم آمـده اسـت « :یـا ام کلثـوم و یا سـکینه و یـا رقیه و یا
عاتکـه و یـا زینب یا اهـل بیتی علیکن منی السلام» .اکثر محدثان
دو دختـر بـه نامهـای سـکینه و فاطمـه بـرای امام حسـین (ع) ذکر
کردهانـد امـا عالمـه ابن شـهر آشـوب و محمد بن جریر طبری ،سـه
دختـر بـه نامهـای سـکینه فاطمـه و زینـب (ع) را بـرای آن حضرت
برشمردهاند.
حضـرت رقیـه در واقعـه عاشـورا حـدود سـه یا چهار سـال سـن
داشـت که بعد از شـهادت امام حسـین(ع) و یارانش در عصر عاشـورا
بـه همـراه دیگر زنان بن یهاشـم توسـط سـپاه یزید به اسـیری رفت.
ایشـان همـراه بـا کاروان اسـرا ،ابتدا به کوفه برده شـدند و پـس از آن
به سـمت شـام حرکـت نمودند و معروف اسـت که ایشـان همـراه با
دیگـر اسـرا ،اسـارت را در خ رابه های شـام سـپری م یکردند.
شهادت حضرت رقیه (س) در منابع اینگونه شرح داده شده:
عصر روز سـه شـنبه در خ رابه در کنار حضرت زینب(س) نشسته
بـود .جمعـی از کـودکان شـامی را دیـد کـه در رفت و آمد هسـتند.
پرسـید« :عمه جـان! اینان کجا می روند؟» حضـرت زینب(س)فرمود:
«عزیـزم ایـن هـا بـه خانه هایشـان مـی روند ».پرسـید« :عمـه! مگر
مـا خانـه نداریـم؟» فرمودند« :چـرا عزیزم ،خانـه ما در مدینه اسـت»
تـا نـام مدینه را شـنید ،خاطـرات زیبـای هم راهی با پـدر در ذهن او
آمـد و بالفاصلـه پرسـید« :عمه! پدرم کجاسـت؟» فرمود« :به سـفر
رفتـه ».طفـل دیگر سـخن نگفت ،بـه گوشـه خ رابه رفتـه زانوی غم
بغـل گرفـت و بـا غم و اندوه به خواب رفت .پاسـی از شـب گذشـت.
ظاهـرا ً در عالـم رؤیـا پـدر را دیـد .س راسـیمه از خـواب بیـدار شـد،
مجـددا ً سـراغ پـدر را از عمـه گرفـت و بهانـه جویـی نمود ،بـه گونه
ای کـه بـا صـدای نالـه و گریـه او تمـام اهل خ رابـه به شـیون و ناله
پرداختنـد .خبر را به یزید رسـاندند ،دسـتور داد سـر بریـده پدرش را
ب رایـش بب رند .رأس مطهر سـید الشـهدا را در میان َط َب ـق جای داده،
وارد خ رابـه کردنـد و مقابـل ایـن دختر قـرار دادند .سـرپوش طبق را
کنار زد ،سـر مطهر سـید الشـهدا را دید ،سر را برداشـت و در آغوش
کشـید .بـر پیشـانی و لبهای پـدر بوسـه زد و آه و نالـه اش بلند تر
شـد ،گفـت« :پـدر جان چه کسـی صورت شـما را بـه خونت رنگین
کـرد؟ پـدر جان چه کسـی رگهـای گردنـت را بریده؟ پدر جـان « َمن
َذالَّـذی أَیت ََمنـی علی صِ َغ ِر سِ ـ ّ ِن ِی» چه کسـی مـرا در کودکی یتیم
کـرد؟ پـدر جـان یتیـم به چه کسـی پناه ببرد تـا بزرگ بشـود؟ پدر
جـان کاش خـاک را بالش زیر سـرم قـرار می دادم ،ولی محاسـنت را
خضاب شـده بـه خونت نمـی دیدم».
دختـر خردسـال حسـین(ع) آن قـدر شـیرین زبانی کرد و با سـر
پـدر نالـه نمود تـا خاموش شـد .همه خیـال کردند به خـواب رفته.
وقتـی بـه سـراغ او آمدنـد ،از دنیا رفته بود .شـبانه غسـاله آوردند ،او
را غسـل دادنـد و در همـان خ رابه مدفـون نمودند.
عبـد الوهـاب بـن احمـد شـافعی مصـری معـروف بـه شـع رانی
متوفـای  973ه.ق در کتـاب المنـن بـاب دهـم نقـل مـی کنـد:
«نزدیـک مسـجد جامـع دمشـق بقعـه و مرقـدی وجـود دارد که به
مرقد حضرت رقیه سلام اهلل علیها دختر امام حسـین علیه السلام
معـروف اسـت .بـر روی سـنگ واقـع در درگاه ایـن مرقـد این چنین
َ
ِـال ال َّن بِی صلـی اهلل علیه و
نوشـته
الب ُ
یـت بُق َعه شُ ـ ِّر َفت ب ِ
اسـت:هذا َ
ـین الشَّ ـهید علیه السالم ُر َق َّی ه سلام اهلل علیها .این
آله و ب ُ
الح َس ِ
ِنت ُ
خانـه مکانـی اسـت کـه بـه ورود آل پیامبـر علیهم السلام و دختر
امـام حسـین علیـه السلام حضـرت رقیه سلام اهلل علیها شـرافت
یافته اسـت».
هنگامـی کـه زن غسـاله بـدن حضـرت رقیـه (س) را غسـل
مـیداد ،نـاگاه دسـت از غسـل کشـید و گفـت« :سرپرسـت ایـن
اسـی ران کیسـت؟» حضـرت زینـب سلام اهلل علیهـا فرمـود« :چـه
مـی خواهـی؟» غسـاله گفـت« :ایـن دخت ربـه چـه بیمـاری مبتال
بـوده کـه بدنش کبـود اسـت؟» حضرت زینـب سلام اهلل علیها در
پاسـخ فرمـود« :ای زن! او بیمـار نبـوده اسـت؛ ایـن کبودیهـا آثار
تازیانههـا و ض ربههـای دشـمنان اسـت .و در روایـت دیگـر اسـت
کـه آن زن دسـت از غسـل کشـید و دسـتهایش را بـر سـرش
زد و گریسـت ».گفتنـد« :چـرا بـر سـر مـی زنـی؟» گفـت« :مـادر
ایـن دختـر کجاسـت تـا بـه من بگویـد چ را قسـمت هایـی از بدن
ایـن دختـرک سـیاه شـده اسـت؟» گفتنـد« :ایـن سـیاهی هـا اثر
تازیانه های دشمن است».
منابع:
 ابـن حیـون ،نعمـان بـن محمـد (1409ق) ،شـرح األخبـار فـیفضائـل األئمـة األطهـار ،قـم ،جامعه مدرسـین.
 ابـن زیـد بیهقـی (ابـن فنـدق) (1385ش) ،لبـاب االنسـاب وااللقـاب و االعقـاب ،قـم ،کتابخانـه آیـت اهلل مرعشـی.
 ابـن شـهر آشـوب ،محمد بـن علـی (1376ق) ،المناقب ،نجف،المکتبة الحیدریة.
 ابـن طـاووس ،علـی ( ،)1385اللهـوف علی قتلی الطفـوف ،قم،انتشـارات مؤمنین.
 ابـن مهنـا ،احمد بـن محمـد (1379ش) ،التذکرة فی االنسـابالمطهـرة ،قـم :کتابخانه آیت اهلل مرعشـی.
 ابـن شـهر آشـوب ،محمـد بن علـی (بی تـا) ،المناقـب آل ابیطالب ،بیـروت ،انتشـارات داراالضواء.

بمناسبت سالگرد شهادت حضرت رقیه
دختر امام حسین علیه السالم

آداب نمازجمعه

حجت االسالم سیدصالح هاشمی

حضرت امام حسین علیه السالم نشانى را از خود در شام
به یادگار گذاشته است ،تااین دختر خردسال گواه بزرگى باشد
بر اینکه در ضمن اسی ران ،حتى دخت ران خردسال نیز بودهاند،
که حضرت رقیه علیهاالسالم در این مکان جان سپرده و دفن
شده است.
دفن این طفل خردسال در شام گواه بزرگ و نشان قوى
از اسارت خاندان طهارت ،ومظلومیت ایشان دارد ،که تمام
پیامب ران از آدم تا خاتم بر آن مظلومیت گریستند ،تا آنجا که
خدامرثیه امام حسین علیه السالم را بر آدم خواند،
همچنانکه شهادت على اصغر علیه السالم که طفل
خردسال بود و شاهد مظلومیت اهل بیت علیهم السالم و
در روز قیامت وسیله ی خواهد بود ب رای آمرزش گنهکاران
شیعه  ،ان شاء اهلل تعالى این دختر خردسال امام نیز هم
گواه مظلومیت اهل بیت و هم وسیله بخشیدگی شیعبان
خواهد بود ،
بناب راین بر همه واجب است احت رام این مکان مقدس را داشته
باشند ،و با زیارت دختر امام حسین علیه السالم به خداوند
متعال تقربجویند  ،آن دخترى که خود مظلوم بود ،و خاندان
وى همه مظلوم بودند -۲.این مسلم است و شكي در ان نيست
كه دختر كوچكي از امام حسين عليه السالم در شام مظلومانه
از دنيا رفت و در آنجا دفن شد و حرم فعلي منسوب به همان
دختر است ،اما اين كه نام آن دختر «رقيه» بوده يا نام ديگري
داشته در بين دانشمندان اسالمي اختالف نظر وجود دارد ،هر
چند معروف اين است كه نامش رقيه است.
در كتاب هايي چون كامل بهائي و نفس المهموم و كتاب
هاي معتبر ديگر دختر خردسالي كه برخي نام او را «رقيه»
ناميده اند و در شام به شهادت مي رسد ،فرزند امام حسين
عليه السالم بوده است و اگر كسي ب راي آن حضرت نذر كند،
بايد آن را ادا نمايد و مضجع موجود در دمشق متعلق به آن
حضرت است -۳.حاج اقا حسینی قمی  :در ب رنامه سمت
خدا مورخ  ۱۷آذر ۹۲
کتاب لباب االنساب نوشته ی عالمه بیهقی از علمای
بزرگ شیعه است که در سال  565وفات کرده است .مرحوم
آیت اهلل مرعشی مقدمه ی مفصلی در خصوص عظمت عالمه
بیهقی نوشته است .ایشان هفتاد و شش کتاب تألیف کرده
است .در این کتاب ایشان دخت ران امام حسین(ع) را به نام
های فاطمه ،سکینه و رقیه بیان می کند.
بناب راین هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد.
در صفحه  179جلد دوم کتاب کامل بهائی تألیف محمد ابن
علی ابن حسن طبری نیز که م ربوط هفتصد سال پیش بوده
آمده که زنان و دخت ران پیامبردر حالت اسیری قصه ی ک ربال را
از بچه ها مخفی می کردند .تا رسیدند به شام ،شبی کودکی
از خواب بیدار شد و پرسید پدر من حسین (ع) کجا است این
ساعت او را در خواب دیدم .زنان و کودکان جملگی به گریه
افتادند .یزید از خواب بیدار شد و باقی داستان آورده شده است.
از مرحوم عالمه طباطبایی نقل شده است که ب رای حضرت رقیه
(س) به دنبال سند نباشید .همین سند کافی است که وقتی
انسان وارد حرم ایشان می شود بی اختیار قلبش می شکند و
اشک او جاری می شود.
آقای محدث قمی فرزندی داشتند به نام حاج میرزا علی
آقای محدث زاده که منبری بودند .ایشان نقل می کردند
که هنجره من مشکل پیدا کرده بود و پزشکان گفته بودند
که نباید چند ماه صحبت کنم .یک شب سید الشهدا را در
خواب دیدم و متوسل به ایشان شدم .آقا فرمودند :نزد سیدی
که جلوی در است برو و بگو روضه ی رقیه را بخواند خدا تو
را شفا می دهد .ایشان می گویند که آن آقا روضه را می
خواندند و من گریه می کردم که همسرم من را از خواب

بیدار کردند.
فردا که به پزشک م راجعه کردم تعجب کرد و گفت کدام
پزشک تو را معالجه کرد؟ در جواب گفتم که حضرت رقیه
(س) این کار را کرد -۴.ذکر مصیبت  :دختر سه ساله امام
حسین علیه السالم  ،خیلی آبرو دارد ،بزرگی به سن نیست.
عیسی بن مریم در گهواره میگفت من پیغمبرم و اطاعت
من واجب است .یعنی یک نفر پروفسور هم بود باید از او
اطاعت می کرد.
اصال به سن نیست چند ساعت بود به دنیا آمده بود و
میگفت قال انی عبد اهلل اتانی الکتاب وجعلنی نبیا .نمی
گفت من پیغمبر میشم .بلکه میگفت پیغمبر شده ام .آیه
قرآن است .حاال بریم در خانه نازدانه ابی عبداهلل .فاطمه
سه ساله.
خیلی هم شبیه مادرش فاطمه است .اوال این دختر سیلی
خرده است.همونطوری که مادرش فاطمه سیلی خورد.
این دختر تازیانه خرده است .این دختر کتک خرده است.
در ف راق باباش انقدر گریه کرد تا از دنیا رفت .مثل فاطمه
است چون فاطمه هم در ف راق پدرش انقدر گریه کرد تا از
دنیا رفت.اصال هرچی بگویم شباهت است .شبانه به خاکش
سپردند .تشییع جنازه اش روز نبوده پس شبیه مادرش
فاطمه است .شمایل او هم شبیه مادرش حضرت زه راست.
در خ رابه هم هر وقت میخواست راه برود یک دست به دیوار
می گرفت .فاطمه سه ساله است.
دختر اینجوریه اگه مادرش هم اذیتش کنه میگه شب که
بابام اومد خونه بهش میگم .بزار بابام بیاد .دختر اصال باباییه
 .درد دلش رو به بابا میگه .تا باباش می یاد میگه کجا بودی
مادرم از صبح اینجوری کرد ،اونجوری کرد .شروع میکنه با
پدر درد دل کردن .حرفاش رو به پدر زدن.
هر چی تو خ رابه شام این دختر رو اذیت میکردن میگفت
شب به بابام میگم .بزار بابام بیاد.این دختر آرزوش اینه که
باباش رو ببینه و صورتش رو بهش نشون بده .بگد صورتم
سیلی خورده .پاهای پر آبله رو به پدر نشون بده ،بدن کبود رو
 .میگن وقتی اومد تو خ رابه دیگه آروم نداشت .یک پارچه صدا
میزد بابا .من نمیدونم زینب چکار کرد اما این دختر خوابش
برد .همینکه خوابش برد از خواب پرید .گفت عمه بابام االن
اینجا بود .منو بغل کرد .صورت منو بوسید .من بابامو میخوام
 .بابام کجا رفت .همه زنها و بچه ها بیدار شدند با این بچه
بلند بلند گریه کردند .صدا رسید به آسمان .یه وقت نانجیب
از خواب بیدار شد گفت چه خبره خ رابه؟  .گفتن بچه های
حسین بیدار شدن و بهانه بابا گرفتن .گفت سر باباشون رو
ببرید ساکت میشن .همینکه سر رو جلوی این دختر گذاشتن
همینکه روپوش رو زد کنار و چشمش به سر افتاد  ...هر دختر
یتیمی همینکه بهانه بابا بگیرد او را با عروسک آرومش میکنن.
دلها بسوزد ب رای دختری که سر بریده بابا او را ساکت کرد.
گفته بود اگه بابامو ببینم صورتم رو نشونش می دم  ،پاهای
پر آبله ام رو بهش نشون میدم .تا باباش رو دید گفت بابا تو
رو بیشتر از من اذیت کردن .دیگه از خودش نگفت .گفت بابا
کی رگهای گردنت رو بریده؟ من الذی قطع وریدک؟ من الذی
خضبک بدماءک؟ کی تو رو به خون خودت خضاب کرده؟ من
الذی ایتمنی علی صغر سنی؟ کی منو تو این خردسالی یتیم
کرده؟ یه وقت دیدن این دختر خم شد .این لبها رو گذاشت
روی رگهای بریده بابا سر از یک طرف افتاد ،رقیه از یک طرف
وصلی اهلل علیکم یا اهل بیت النبوه
منابع:
 -1دوره کامل بهائی ج ۲
 -2نفس المهموم
 -3لباب االنساب

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
امــا بلــوغ نی ــز در ســه مذه ــب حنف ــی ،حنبل ــی و مالک ــی
همچــون مذه ــب ش ــیعه مــورد اتفــاق اســت .شــافعیها اقتدای
بالــغ بــه صب ــی را در غی ــر جمعــه صحی ــح م یشــم رند ،ول ــی
در نمــاز جمعــه بلــوغ را الزم م یداننــد9.
آنچــه گذشــت فهرســتی کوتــاه از تفاوتهــای عمــده
مذاه ــب اســامی در ش ـرایط امــام جماعــت بــود .حــال ببینیم
ایــن موضــوع در امامــت جمعــه بــه چــه شــکلی جلوهگــر
م یشــود.
طبــق آنچــه گذشــت ،شــرایط پنجگانــه بلــوغ ،عقــل،
صحــت ق رائــت ،معــذور نبــودن و مــرد بــودن ،مــورد اتفــاق
مذاه ــب اســامی ب ـرای امامــت جمعــه اســت .اختــاف فریقین
لزاده بــودن و عدالــت در
در ش ـرایط ســه گانــه ایمــان ،حــا 
امامــت جمعــه نی ــز بــه چشــم م یخــورد .بــه عــاوه ،ش ــرط
مهــم و اساس ــی دیگ ــر در خصــوص امامــت جمعــه کــه ب ــر
شــرایط مــورد اختــاف فقهــی افــزوده م یگــردد ،ســلطان
بــودن یــا منصــوب بــودن از ط ــرف اوســت.
پذی ــرش ایــن ش ــرط بــه ایــن معناســت کــه امامــت جمعه
در فقــه اســامی ،منصــب حکومــت و والیــت اســت و کس ــی
ـی ام ــر مس ــلمانان یــا ف ــردی
بــه جــز شــخص ســلطان و ول ـ ّ
کــه از ط ــرف او اجــازه م ییابــد ،حــق تصــدی امامــت جمعــه
را نــدارد.

پزشک من

خود م راقبتی ویروس کرونا

عوامل خطر
ع وامل خطر عفونت با کرونا ویروس جدید شامل موارد زیر است
سفر اخیر به خارج از کشور به خصوص کشورهایی که بیماری درآنجا همه گیری دارد
تماس نزدیک با شخصی که مبتال به کروناویروس جدید دارد -مانند زمانی که یکی از اعضای خانواده یا پرستار یا بهیاری که از یک
فرد آلوده م راقبت می کند
اف رادی که مسن تر هستند یا سایر ش رایط پزشکی موجود  ،ماننددیابت و بیماری های قلبی دارند  ،ممکن است در معرض خطر جدی
با کروناویروس جدید ق رار بگی رند.
راههایانتقال
این عفونت ویروسی می تواند توسط قط رات تنفسی منتقل شود
اما ممکن است از ط ریق سرفه ،عطسه ،یا صحبت کردن نیز منتقل
شود .همچنین امکان انتقال از حی وان به انسان وجود دارد .تماس با
بیماران تب دار و بیماران دارای عالیم تنفسی نقش بسیار مهمی در
ابتال به بیماری دارد.
پیشگیری از بیماری
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت  20ثانیه بشوییداگر آب و صابون ندارید ،از ضدعفونی کننده های حاوی الکلاستفادهکنید.
از تماس با اف رادی که عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند خودداری کنید.از تماس محافظت نشده با حی وانات وحشی و اهلی خودداریکنی د.
در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و از روبوسی ودست دادن با دیگ ران بپرهی زید.
حفظ فاصله یک متری با کسانی که عالیم بیماری دارند ضروریاست.
هنگام سرفه یا عطسه ،دستمال جلوی دهان گرفته و بعد آن رادرون سطل زباله بیندازید.
اشیاء و سطوحی که اغلب لمس می کنید را ضدعفونی کنید.در مکان های شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل وسطوح عمومی بپرهی زید.
از لمس چشم و صورت خود به ویژه با دستهای است ریل نشدهبپرهی زید.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید محمود
طباطبایی تبریزی (شیخ االسالم)
حضرت آیت اهلل حاج سـید
محمـود طباطبایـی تبریـزی
مقلـب و مشـهور بـه شـیخ
االسلام فرزنـد آیـت اهلل میـرزا
علـی اصغر طباطبایـی از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهـا برخاسـته
از تبریـز در قـرن سـیزدهم و
چهاردهـم هجـری قمری اسـت
در شـانزدهم رمضان  1240ق.
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت
1204ش .در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود  .علـوم مقدماتی را
در حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی به تحقیـق تالیف
روی آورد .در  25سـالگی عـازم نجـف اشـرف گردیـدو از محضر
اسـتادی چـون مولـی محمـد فاضـل ایروانـی و شـیخ مهدی آل
کاشـف الغطـا و ...بـه کسـب علـوم عقلی و نقلـی اشـتغال ورزید
و بـه مقـام شـامخ اجتهـاد نایـل گردید .پـس از  12سـال اقامت
در نجـف بـه تبریـز بازگشـت و به ترویـج معارف دینـی و تحقیق
تالیـف پرداخت.
رفعـت مقـام علمـی و معنـوی اش تـا بدانجـا رفت کـه به لقب
شـیخ االسلامی ملقب گردید.
سـرانجام آن عالـم عظیم الشـان در ذی الحجـه 1310ق .برای
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت
از اعمـال در ذی الحجـه همـان سـال برابـر بـا تیرمـاه 1272ش
دعـوت حـق را لبیـک گفـت و روح بلنـدش از حـرم ملـک بـه
حریـم ملکـوت پرکشـید .پیکـر پاکـش در قبرسـتان معلی و در
جـوار قبرهـای مطهـر حضرت ابی طالـب و خدیجـه کبری (س)
به خاک سـپرده شـد.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
استفاده از روش شخص گناهکار عليه خودش
س :آيا مىشود در مقابل كسانى كه نفاق و دورويى و دروغ در رفتار و گفتار آنها
مشهود است و به اين صفات مشهورند از ح ربههاى خودشان يعنى نفاق و دروغ و
دورويى استفاده كرد؟
ج) جايز نيست.
اشتغال در شرکتى با درآمد مخلوط به ح رام
س :اگر فردى در يک شرکت خصوصى شاغل باشد و به مرور زمان پى ببرد که
قسمتى از درآمد شرکت از ط ريق ني رنگ و دروغ و مستندسازى مدارک جعلى حاصل
مىشود ،جهت ادامه درآمد و ام رار معاش چه وظيفه شرعى دارد؟
ج) اگر مىدانيد كارى كه انجام مىدهيد ح رام است ،بايد ترک كنيد ولى اگر
نمىدانيد ،به صِ رف احتمال ت رتيب اثر ندهيد.
وجوب فورى توبه
س :در جايى مىديدم که توبه از گناه ،واجب فورى است .آيا اين جمله درست است؟
معناى دقيق آن چيست؟
ج) کسى که معصيتى کرده واجب است فورا ً توبه کند و
معناى توبه اين است که با پشيمانى از گناهى که کرده تصميم
بگيرد تک رار نکند و اگر حقالناس است از عهده برآيد و اگر
حقا ...است و قضا دارد ،قضا نمايد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  19شه ریور ) 1400
انتقــال «محمدعل ــي مي ــرزا» پادشــاه مخلــوع قاجــار بــه روس ــيه
( 1288ش)
درگذشــت عالــم مجاهــد مبارز آيــت َّ
الل «س ــيد محمــود طالقاني»
اولي ــن امام جمعــه ته ـران ( 1358ش)
اســتق رار اولي ــن دولــت مكتب ــي در جمهــوري اســامي بــه رياســت
شــهيد «محمدعل ــي رجاي ــي» (1359ش)
رحلــت فقي ــه جلي ــل ،آي ـت َّ
الل «حــاج ش ــيخ ضياءالديــن آمل ــي»
(1361ش)
تشكيل انجمن بازيگ ران سينماي اي ران ( 1370ش)
جنــگ بیــن ملــک منصــور میــرزا شــعاع الســلطنه و قــوای
دولت ــی در حوال ــی مازنــدران آغــاز شــد کــه منج ــر به شکس ــت شــعاع
الســلطنه گردیــد (1290ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  2صفر ) 1443
ن العابديــن(ع) در قي ــام
شــهادت حض ــرت «زيــد» فرزنــد امــام زيـ 
علي ــه دولــت بن ــي امي ــه ( 122ق)
شكس ــت قي ــام زنگي ــان و درگذشــت فرمانــدهي زنگي ــان ،مع ــروف
بــه «صاحــب الزنــج» ( 270ق)
«ابوح ّي ــان َغ رناطــي» معروفت ريــن عالــم نحــوي عــرب
رحلــت َ
( 745ق)
يدان و منجم مسلمان ( 762ق)
درگذشت «ابن ُد َري ِهم» رياض 
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  10سپتامبر ) 2021
آغــاز نب ــرد «مــازوري» مي ــان آلمــان و روس ــيه در ج ريــان جنــگ
جهانــي اول (1914م)
«ســن ِژر َمــن» مي ــان دولــت ات ريــش و
ـي
ـ
يخ
ر
تا
امضــاي پيمــان
َ
متفقيــن (1919م)
ب رپاي ــي اولي ــن كنف ران ــس كشــورهاي صــادر كننــده نفــت (اوپــك)
در بغــداد (1960م)

مبارزه با فساد و حاشیه نشینی مقدمه یک تحول بزرگ شهری

نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه
تب ریــز گفتنــد :شناســایی نیازهــای
و دغدغــه هــای جــاری شــهروندان
مقدمــات یــک تحــول بــزرگ
شــهری اســت و اعضــاء شــورا و
شــهردار منتخــب بــا توجــه ویــژه
بــه موضــوع حاشــیه نشــینی و
مبــارزه بــا فســاد در ایــن راســتا
حرکــت پرشــتاب داشــته باشــند.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی حض ــرت
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلــی آل
هاشــم در دی ـدار بــا اعضــای شــورای اســامی شــهر
تب ریــز و شــهردار منتخــب بــا تاکیــد همــه بایــد از
فــردی کــه بــا اکث ریــت آراء ســکان هدایــت شــهر را
بــر عهــده گرفتــه اســت حمایــت کنیــم ،گفتنــد:
همدل ــی ،انس ــجام و صمیمی ــت بی ــن اعضــای شــورا
و شــهردار منتخــب اولویــت اول مدی ریــت شــهری
اســت و شــهردار منتخــب هــم بایــد از تجــارب و
ب رنامــه هــای اف ـرادی که بــه عنـوان کاندیـدای تصدی
شــهرداری بودنــد ب ـرای پیش ــبرد اهداف شــهر اســتفاده
کند .
امــام جمعــه تب ریــز حمایــت همه اعضــاء از شــهردار
منتخــب را یک ــی از ش ــیوه هــای مدی ریت ــی دانس ــته
و افزودنــد :قبــل از انتخــاب شــهردار هیــچ نظــری
دربــاره افــراد کاندیــد نداشــتم امــا حــاال از جنــاب
آقــای مهنــدس رنجب ــر کــه بــا اکث ریــت آراء بعن ـوان
شــهردار تب ریــز انتخــاب شــده انــد ،حمایــت میکنــم
کمــا اینکــه در مــورد دیگ ــر مس ــئوالن اســتان و اعضای
شــورای شــهر هــم همیــن موضــوع از ســوی بنــده
صــادق اســت.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان تب ــادل
نظ ــر و بحــث کارشناس ــی بین اعضای شــورا و شــهردار
کــه اختــاف و جدلــی در آن نباشــد را موضوعــی
معمــول دانس ــته و ادامــه دادند :همــه اقدامــات باید در
راســتای تک ریــم م راجعی ــن بــه شــهرداری باشــد؛ شــاید
خواســته م راجعــه کننــدگان خــارج از چارچــوب هــای
قانون ــی باشــد ،امــا بــا زبــان ن ــرم و خــوش میتـوان آنها
را راهنمای ــی ک ــرد.
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی مب ــارزه
بــی مالحظــه بــا فســاد را از اولویــت هــای دیگــر

مدی ریــت شــهری دانس ــته و ادامــه
دادنــد :شــهردار منتخــب و شــورای
شــهر بــه مالقــات هــای چه ــره بــه
چهــره بــا مــردم اهتمــام جــدی
داشــته باشــد و ب ـرای رفــع دغدغــه
هــای م ــردم از هی ــچ تالش ــی دریــغ
نکننــد.
امــام جمعــه تب ریــز بــا تاکیــد
بــر همــکاری شــهرداری و میــراث
فرهنگــی بــرای احیــای بافــت تاریخــی و معمــاری
ای ران ــی -اســامی شــهر ادامــه دادنــد :احی ــای معمــاری
اســامی و ترویــج ســبک زندگــی ای رانــی -اســامی،
آرامــش آف رین ــی در بی ــن آحــاد م ــردم ،تس ـریع امــورات
جــاری مــردم ،اســتفاده از روش هــای علمــی در اداره
شــهر و حمایــت از افــراد پاکدســت و کنارگذاشــتن
اف راد ناســالم در مجموعه شــهرداری همچنی ــن دوری از
ب ــروز اختالفــات بی ــن شــورا و شــهردار به متــن جامعه
از جملــه مس ــائلی اســت کــه بایــد بخش ــی از اولویــت
هــای مدی ریــت شــهری باشــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
خواســتار جلوگیــری از قانــون فروشــی در
شــهرداری هــا شــده و ادامــه دادنــد :اعضــاء شــورا
و شــهردار بایــد مبنــای رفتارهــای خــود را اصــل
انقــاب و رهنمودهــای مقــام رهب ــری ق ـرار دهنــد
و بــا پرهیــز از تمایــات حزبــی و جناحــی در
خدمــت مــردم باشــند.
ایشــان توجــه بــه حاشــیه نشــینی را از دغدغــه
آحــاد م ــردم در تب ریــز عنـوان ک ــرده و بــا اب ـراز نگ ران ــی
از آس ــیب هــا و تلفــات زلزلــه هــای وی رانگ ــر در ایــن
مناطــق گفتنــد :تصمیمــات شــورای شــهر بایــد ب ــر
مـدار نظــام فن ــی و اج رای ــی و اســناد باالدســتی باشــد
چ ـرا کــه م ــردم ســهم خواه ــی سیاس ــی و جناح ــی را
ب رنم ــی تابنــد.
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی تعامل با
اســاتید ،روشــنفک ران ،جوانــان را مورد اشــاره ق ـرار داده و
گفتنــد :شــورا بایــد روحی ــه بــاالی کار گروه ــی بــا ریل
گـذاری ب ـرای فعالی ــت جوانان و س ــپردن می ـدان عمل
بــه آنهــا و در راســتای توجــه خالقانــه به زیبایی شــه ر،
توجــه جــدی بــه بهداشــت عموم ــی و روان ــی جامعــه،
توســعه م راکــز فرهنگ ــی و ورزش ــی و ارتب ــاط مس ــتمر
بــا مدی ـران شــهری دیگ ــر شــهرها و کشــورها اقـدام و
تالش ــی مجدانه داشــته باشــد.

تسلیت نماینده ولی فقیه و مدیر حوزه
آذربایجان شرقی به علمای نجف
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی و
مدی ــر حــوزه علمی ــه اســتان در پیام مشــترکی،
ارتحــال حضــرت آیــت اهلل حکیــم را تســلیت
گفتند .
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
س ــیدمحمدعلی آل هاشــم نماینــده ول ــی فقیه
در آذربایجــان ش ــرقی و حجــت االســام روشــن
تــن ،مدیــر حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان
شــرقی طــی پیامــی مشــترکی ،ارتحــال
حض ــرت آیــت اهلل حکی ــم را تس ــلیت گفتنــد.
متن پیام بدین شرح است:
ون
إِن َّا ِ َّلِ َوإِن َّا إِل َ ْی ِه َراجِ ُع َ
خبــر ارتحــال عالــم بزرگــوار و مرجــع
عالیقــدر حــوزه علمی ــه نجــف اش ــرف؛ حض ــرت
آیــت اهلل العظمــی حــاج ســید محمدســعید
حکیــم موجــب تألــم گردیــد.
آن عالــم بزرگــوار از مجاهــدان راه علــم،
فقاهــت و مرجعیــت بــود کــه در ایــن راه
شــاگردان بســیاری ت ربیــت کــرده اســت و در
راه تبلیــغ معــارف اهــل بی ــت (علیهــم الس ــام)
زنــدان و شــکنجه رژیــم بعــث ع ـراق را متحمــل

شــد کــه ســلوک عارفانــه آن فقی ــه عالی قــدر و
آثــار علم ــی به یــادگار مانــده از ایشــان در زمینه
فقــه و اصــول و هدایــت دین ــی همچــون چ ـراغ
راه بــرای همــه علمــا و طــاب جــوان حــوزه
هــای علمی ــه اســت.
فقــدان ایــن عالــم پــاک نهــاد را بــه محض ــر
حض ــرت ولیعص ــر امــام عص ــر عجــل اهلل تعال ــی
فرجــه الشــریف ،م راجــع عظــام تقلیــد حــوزه
علمیــه نجــف و قــم ،بویــژه محضــر مقــام
معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل العظمــی
امــام خامنــه ای (مدظلــه العالــی) مــردم
ش ــریف و متدیــن ع ـراق و مقلدیــن آن مرجــع
بزرگــوار و بــه بازمانــدگان و خانــواده خصوصــاً
فرزنــد برومنــد گ رام ــی ایشــان حجــت االســام
والمســلمین آقــای ســید ریــاض حکیــم
تس ــلیت ع ــرض نمــوده و از درگاه خداونــد منــان
علــو درجــات ب ـرای فقی ــه ســعید و صب ــر و اج ــر
جزیــل بــرای بازمانــدگان مســئلت دارم.
ضمنـاً م راســم آغــاز ســال تحصیل ــی حــوزه
هــای علمیــه اســتان؛ بــا توجــه بــه تدبیــر
حض ــرت آیــت اهلل اع راف ــی مدی ــر محت ــرم حــوزه
هــای علمی ــه س راس ــر کشــور که مق ــرر بــود روز
شــنبه  ۱۳/۰۶/۱۴۰۰برگـزار شــود بــه مناس ــبت
ارتحــال حض ــرت آیــت اهلل العظم ــی حــاج س ــید
محمــد ســعید حکی ــم تعطی ــل خواهــد بــود.
سیدمحمدعلیآلهاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و رئیس شورای حوزه های علمیه استان
اسماعیلروشنتن
مدیر حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

معرفي کتاب

ازشفيقهموسوي

نكته هايي
از دانشگاه
ك ربال

کتــاب «نكتــه هاي ــي
از دانشــگاه ك ربــا» توســط جليــل جليلــي تاليــف
گرديــده و بــه همــت انتشــارات «پژوهــش هاي دانشــگاه
» در ســال  1395فيپ ــا گرفتــه و در  174صفحــه بــا 500
نس ــخه بــه زيــور چــاپ آراســته شــد.
ک ربال صرفا یک نمایشگاه نیست...
ک ربال دانشگاه است...
و همه واحدهایش جذاب و شی رین...
آنچنــان کــه اســتاد ایــن دانشــگاه «زینب کب ــری» آن
را جــز زیبای ــی نمی دیــد...
وقت ــي خداونــد ،ب ـراي هدايــت بش ـر ،راهنمــا فرســتاد
و ب ـراي تعيي ــن را و پيمــودن مس ــي ر ،حجــت ق ـرار داد،
همــه ابعــاد را در نظ ــر داشــت.
الگوهــاي مكتب ــي ،الگــوي همــه جانب ــه امــت ب ـراي
رهياب ــي بــه كمــال و خودســازي و بندگ ــي انــد .حس ــين
بــن عل ــي (ع) ني ــز يك ــي از ايــن اســوه هــاي كامــل و
الگوهــاي همــه جانبــه اســت و آنچــه از حض رتــش
بايــد آموخــت ،نــه تنهــا درس حماســه و جهــاد و ظلــم
ســتيزي ،كــه درس عبوديــت و ســخاوت و جوانم ــردي و
ارزش گ راي ــي و تهجــد و ان ــس بــا ق ــرآن و تك ريــم انس ــان
اســت.
مجموعــه حاضــر ،نگاهــي بــه بخشــي از ابعــاد
الگوي ــي ســاالر شــهيدان دارد ،تــا روشــن گ ــردد كــه
شــخصيت ايشــان بــه بعــد شــور آفريــن و حماس ــي
عاشــورا و انگي ــزه آفرين ــي جهــاد در ك ربــا خالصــه
نمــي شــود .امــروز ،اگــر آن بــاده جانبخــش در
ســاغر دلمــان نيس ــت ،م ــي تــوان و بايــد از چشــمه
فيــض ديگــري شــور و حــال گرفــت و ســيره
حســيني را چــراغ راه قــرار داد.
در عص ــر بازســازي ايمان ــي و فرهنگ ــي ،توجــه بــه
ابعــاد الگويــي امــام حســين (ع) ضــروري اســت .آن
حضــرت ،تنهــا در ك ربــا اســوه مــا نيســت؛ الگــو
بودنــش تنهــا در زمينــه حماســه و خــون و شــهادت
هــم نيســت .حتــي در ك ربــا هــم ،فقــط ك ربــاي
حماســه و جهــاد نبــود و اوج صحنــه هــاي آن روز
جاويــدان هــم ،تنهــا شــهادت امــام و يارانــش نبــود
بلكــه دارا بــودن خصايــص واالي انســاني و نشســتن
بــر قلــه بلنــد اخــاق و خصيصــه هــاي انســاني از
ويژگــي هــاي شــهداي ك ربــا بــود كــه بايــد امــروز
مــورد تبعيــت قــرار گي رنــد.
مقــام معظــم رهب ــري (مــد ظلــه العال ــي) در مــورد
درس ك ربــا چني ــن م ــي فرماينــد ... « :مجل ــس عـزاداري
در ايــام مح ــرم و صف ــر ب ـراي ايــن اســت كــه دلهــا ي
مــا را بــا حســين بــن علــي (ع) و اهــداف آن بزرگــوار
نزديــك و آشــنا كنــد .يــك عــده كــج فهــم نگوينــد
كــه امــام حس ــين (ع) شكس ــت خــورد .يــك عــده كــج
فهــم نگوينــد كــه راه امــام حس ــين (ع) معنايــش ايــن
اســت كــه همه ملــت اي ـران كشــته شــوند .كدام انس ــان
نادان ــي چني ــن حرف ــي را ممكــن اســت بزنــد .يــك ملت
از حســين بــن علــي (ع) بايــد درس بگيــرد .يعنــي از
دشــمن نترســد بــه خــود متك ــي باشــد و بــه خ ـداي
خــود تــوكل كنــد».
مجموعــه حاض ــر در  2بخــش تنظي ــم شــده اســت.
بخــش اول بــه ش ــرح  11مجل ــس از عب رتهــا و آمــوزه هاي
عاشــورا و بخــش دوم بــه تش ـريح  10روضــه بــه انضمــام
متــن كامــل زيــات عاشــورا پرداختــه اســت.
در انتهــا  66اث ــر گ رانقــدر كــه جهت تالي ــف مجموعه
حاض ــر از آنهــا به ــره گرفتــه شــده بــه ت رتي ــب الفباي ــي
عناويــن فهرســت گرديــده اســت.

صحيفه نور امام خميني (ره)
شهید مدنی در کالم امام (ره)
با شهید نمودن یک تن دیگر از ذریه رسول اهلل و اوالد روحانی و
جسمانی شهید بزرگ امیر المؤمنین سند جنایت منحرفان و منافقان
به ثبت رسید .سید بزرگوار و عالم عادل عالیقدر و معلم اخالق و
معنویات ،حجت االسالم و المسلمین ،شهید عظیم الشأن ،مرحوم حاج
الل مدنی -رضوان َّ
سید اسد َّ
الل علیه -همچون جد بزرگوارش در مح راب
عبادت به دست منافقی شقی به شهادت رسید .اگر با به شهادت
رسیدن موالی متقیان اسالم محو و مسلمانان نابود شدند ،شهادت
امثال فرزند عزیزش شهید مدنی هم آرزوی منافقان را برآورده خواهد
کرد .اگر خوارج سیاه بخت از شهادت ولی اهلل االعظم طرفی بستند و
به حکومت رسیدند ،این گروهکهای خائن نیز به آمال خبیث خود ،که
سقوط حکومت اسالم و برق راری حکومت ام ریکایی است ،می رسند .آنان
لعنت خدا و رسول و ننگ ابدی را ب رای خود ،و اینان عذاب ابدی خدا
و نفرت و لعنت قادر متعال و امت اسالم را ب رای خود و هم پیمانان و
اربابان خونخوار خویش ،به بار آوردند .ملت بزرگ و روحانیون معظم چون
صفی مرصوص ایستاده اند که هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد
سردار دیگری آن را برداشته و به می دان آید و با قدرت بیشتر در حفظ
پرچم اسالمی به کوشش برخیزد .شهید مدنی با شهادت مظلومانه خود
ضد انقالب و منافقین ضد اسالم را بکلی منزوی کرد .این چهره نورانی
اسالمی عمری را در تهذیب نفس و خدمت به اسالم و ت ربیت مسلمانان
و مجاهده در راه حق علیه باطل گذراند.
خط سرخ شهادت ،خط آل محمد و علی است .و این افتخار از خاندان
نبوت و والیت به ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث
رسیده است .درود خداوند و سالم امت اسالمی بر این خط سرخ شهادت.
و رحمت بی پایان حق تعالی بر شهی دان این خط در طول تاریخ .و
افتخار و سرف رازی بر فرزندان پر توان پیروزی آف رین اسالم و شهدای
راه آن .و ننگ و نفرت و لعنت ابدی بر وابستگان و پیروان شیاطین
شرق و غرب ،خصوصاً شیطان بزرگ ،ام ریکای جنایتکار که با نقشه
های شیطانی شکست خورده خود گمان کرده ملتی را که ب رای خداوند
متعال و اسالم بزرگ قیام نموده و هزاران شهید و معلول تقدیم نموده با
این دغلبازیها می تواند سست کند و یا از می دان به در برد.
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جاذبه هاي گردشگري
آبشار اسکندر تب ریز(آبشار ملک کیان)

آبشــار اســکندر در مس ــیر جــاده تبریــز اه ــر ق ـرار دارد.
ارتفــاع آبشــار حــدود  ۳۰مت ــر بــوده و در دامنــه شــمالی کوه
ســهند واقــع شــده اســت .یــک نکته مهــم دربــاره نام آبشــار
اســکندر وجــود دارد ،اهال ــی بوم ــی منطقــه آبشــار را بــا نــام
اســکندر نم یشناســند.
ایــن آبشــار در نزدیک ــی روســتای ملــک کی ــان ق ـرار دارد و
بــا همی ــن نــام شــناخته م یشــود.
بــا ایــن حــال وقتــی در ســالهای اخیــر آبشــار بــه
عنــوان یک ــی از جاهــای دیدن ــی تبریــز مشــهور شــد ،نــام
آبشــار اســکندر را بــرای آن انتخــاب کردنــد.
مهمتریــن خصوصی ــت آبشــار اســکندر تبریــز ایــن اســت
کــه در فصــل زمس ــتان امــکان یخنــوردی در آن وجــود دارد.
کوهنــوردان رول کوب یهــای مناســبی بــر دیــواره آبشــار
ایجــاد کردهانــد کــه بــرای یــخ نــوردان مؤثــر واقــع شــده
اســت.
بــه ایــن ترتیــب در فصــل زمســتان ،بســیاری از
عالقهمنــدان بــه صخــره نــوردی و یــخ نــوردی بــه آبشــار
اســکندر تبریــز م یرونــد.
البتــه الزم بــه ذک ــر اســت کــه ایــن آبشــار در فصــل بهــار
و تابســتان هــم زیبای یهــای خــاص خــود را دارد ولــی آبِ
آبشــار بیشــتر در فروردیــن مــاه جریــان دارد(بخصــوص در
ایــام خشکس ــالی).
جریــان آب از ارتفاعــات س ـرازیر م یشــود و صدای ــی ایجــاد
م یکنــد کــه تــا فاصلـهای دور قابــل شــنیدن اســت.
همچنی ــن طبیعــت اط ـراف آبشــار بس ــیار زیب ــا اســت و
بــرای برپــا کــردن پیــک نیــک مناســب م یباشــد.
منبع و ماخذ:
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