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خبرنگار آدینه تبریز
گفتنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی   نماینـده 
جیـره خـواران رژیم صهیونیسـتی وحـدت ملت و دولـت ایران و 
جمهـوری آذربایجـان را نشـانه گرفتـه اند، امـا به اسـرائیل اجازه 

توطئه نمـی دهیم.
محمدعلـی سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت   حضـرت 

بـه  اشـاره  بـا  پیـام جمعـه  تلویزیونـی  برنامـه  در  هاشـم  آل    
موضع گیری های سـبک عده ای در جمهـوری آذربایجان گفتند: 
ایران اسـامی همیشـه در تمام سـطوح از رهبر معظـم انقاب تا 
دولـت و مـردم از اسـتقال و تمامیت ارضی جمهـوری آذربایجان 
حمایـت کـرده اسـت؛ امـا برخـی ایـن واقعیـت را ندیده یـا نمی 

ببینند. خواهند 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه مـا در امـور داخلـی هیچ 
کشـوری دخالـت نمـی کنیم ولـی اجـازه توطئه علیـه خودمان 
را هـم به مـزدوران رژیم صهیونیسـتی در منطقـه نخواهیم داد، 
اظهار داشـتند: اظهارات سـبک جیره خواران رژیم صهیونیسـتی 
تاثیـری در اتحاد و همدلی شـیعیان ایـران و جمهوری آذربایجان 

ندارد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا تاکید بـر اینکه 
بزرگتریـن  اربعیـن  و  عاشـورا  و  السـام  علیـه  حسـین  امـام 
حلقـه هـای پیونـد دهنـده مـردم ایـران و جمهـوری آذربایجـان 
هسـتند، گفتنـد: مقامـات جمهـوری آذربایجان بداننـد که رژیم 
صهیونیسـتی در پـی ایجـاد فتنـه و نـا امنـی در منطقه اسـت 
چـرا کـه حیـات این رژیم جعلی وابسـته به فتنـه و جنگ میان 

امت اسـامی اسـت.
گفتنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی   نماینـده 
دسـتگاه های مسـئول باید بدانند سـفر اربعین، اردوی تفریحی 
نیسـت، ناهماهنگـی هـای بوجود آمده مرتفع شـود، مشـکات 

زائـران در فـرودگاه تبریز قابل توجیه نیسـت.

ادامـه  در  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
از شـرایط و مشـکات  ناخرسـندی  ابـراز  بـا  سـخنان خـود 
اربعیـن  زائـران  بـرای  تبریـز  فـرودگاه  در  آمـده  بوجـود 
حسـینی گفتنـد: مسـافران اربعیـن حسـینی کـه از طریـق 
هـای  ناهماهنگـی  از  نجـف هسـتند  عـازم  تبریـز  فـرودگاه 

دارنـد. آمـده گایـه  بوجـود 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه به مسـئوالن تذکـر جدی 
مـی دهم که در وقـت باقی مانده زائران را اذیـت نکنند، افزودند: 
 سـفر اربعیـن اردوی تفریحـی نیسـت، سـفر بـرای حضـور در 
پیاده روی اربعین حسـینی اسـت هر دسـتگاهی که مسئولیت 
دارد، اداره کل فـرودگاه هـا، دفتـر حـج و زیـارت، سـتاد عتبـات، 
شـرکت هواپیمایـی آتـا در مـدت باقـی مانـده مشـکات را حل 

کننـد تا مـردم اذیت نشـوند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان از مسـئوالن ارشـد 
اسـتان و اسـتاندار آذربایجـان شـرقی خواسـتند بـه مسـئوالن 
دسـتگاه های ذی ربـط در خصوص رفع مشـکات زائران اربعین 

تذکـر جدی داشـته باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامه دادنـد: ارتقاء 
سـطح آرامـش جامعـه و کاهش آسـیب هـای کرونا وابسـته به 
واکسـن اسـت. والدیـن واکسیناسـیون فرزنـدان خـود را بـرای 

حضـور در مـدارس جـدی بگیرند.
ایشـان بـا اشـاره بـه بازگشـایی تدریجـی مـدارس و پیگیری 
آمـوزش ترکیبـی حضـوری و مجـازی در مدارس گفتنـد: والدین 
دانـش آمـوزان عزیز توجه داشـته باشـند و از عادت غلـط انتظار 
در صـف اجتنـاب کننـد، االن در کشـور واکسـن به وفـور وجود 

دارد امـا اسـتقبال بـرای تزریـق آن کم اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکه ارتقـاء سـطح آرامش 
جامعـه و کاهـش آسـیب های کرونا وابسـته به واکسـن اسـت، 

 هشـتم مهرمـاه در تقویـم رسـمی کشـور بـه عنـوان »روز 
بزرگداشـت مولـوی« ثبـت شـده اسـت.

موالنـا  و  مولـوی  بـه  معـروف  بلخـی  محمـد  جال الدیـن 
شـهر  در  هجـری   604 سـال  االول  ربیـع  در ششـم  رومـی  و 
بلـخ دیـده بـه جهـان گشـود. مولـوی از مشـهورترین شـاعران 
ابـن  »محمـد  وی  کامـل  نـام  اسـت  پارسـی گوی  ایرانی تبـار 
محمـد ابـن حسـین حسـینی خطیبـی بکـری بلخـی« بـوده 
و در دوران حیـات بـه القـاب »جال الدیـن«، »خداونـدگار« و 
»موالنـا خداونـدگار« نامیـده می شده اسـت. در قرن هـای بعـد 
)ظاهـراً از قـرن ۹( القـاب »مولـوی«، »موالنا«، »مولـوی رومی« 
و »مـای رومـی« بـرای وی بـه کار رفته اسـت و از برخـی از 
اشـعارش تخلـص او را »خامـوش« و »َخمـوش« و »خاُمـش« 

دانسـته اند. زبـان مـادری وی پارسـی بـوده اسـت.
 پـدر او موالنـا محمـد بـن حسـین خطیبـی معـروف بـه 
بهاءالدیـن ولـد و سـلطان العلما، از بزرگان صوفیـه و مردی عارف 
بـوده اسـت. پدر مولـوی مردی سـخنور بوده و مـردم بلخ عاقه 
فراوانـی بـه او داشـته کـه ظاهـرا همین وابسـتگی مـردم به او 
سـبب ایجـاد تـرس در محمـد خوارزمشـاه گردیـد و او را علیـه 
بهاءالدیـن ولـد برانگیخـت. بـه همیـن دلیـل بهاءالدیـن ولـد 
پـدر مولـوی احتمـاالً در سـال 6۱0 قمـری، هم زمـان بـا هجوم 
چنگیزخـان از بلـخ کـوچ کـرد و سـوگند یـاد کرد که تـا محمد 

خوارزمشـاه بـر تخـت نشسـته، بـه شـهر خویـش بازنگردد.
 مولـوی در سـفر زیارتـی کـه پـدرش از بلـخ عـازم آن شـد 
پـدرش را همراهـی نمـود، در طی این سـفر در شـهر نیشـابور 
همـراه پـدرش بـه دیـدار شـیخ فریدالدیـن عطار عارف و شـاعر 
شـتافت. ظاهـرا شـیخ فریدالدیـن سـفارش مولـوی را در همان 
کودکیـش )6 سـالکی یـا ۱3 سـالگی ( بـه پـدر نمـود. در ایـن 
سـفر حج عـاوه بر نیشـابور در بغـداد نیز مدتـی اقامت کردند 
و ظاهـرا بـه خاطـر فتنـه تاتـار از بازگشـت بـه وطـن منصـرف 
گردیـده و بهـاء الدیـن ولـد در آسـیای صغیـر سـاکن شـد. اما 
پـس از مدتـی براسـاس دعـوت عـاء الدیـن کیقبـاد بـه شـهر 

بازگشـت. قونینه 
 مولـوی در هجـده سـالگی بـا گوهـر خاتـون دختـر خواجه 
الالی سـمرقندی ازدواج نمـود کـه حاصل این ازدواج سـه پسـر 
و یـک دختـر بـود. پس از فـوت پدرش بهـاء الدین ولـد راه پدر 
را ادامـه داده و بـه هدایـت و ارشـاد مـردم عمـر خـود را سـپری 

. نمود
 مولـوی در عیـن حالـی کـه مـردم را تربیـت می نمـود از 
خـودش نیـز غافـل نبـوده تـا جایی کـه وقتـی موفق بـه دیدار 
محقـق ترمـذی گردیـد خـود را شـاگرد او کـرده از تعلیمـات 
و ارشـادات او نهایـت بهـره  را بـرد و ظاهـرا بـه تشـویق همیـن 
اسـتادش بـرای تکمیل معلوماتش رنج سـفر به حلـب را برخود 
آسـان نمـوه و عـازم شـهر حلـب گردید. ایشـان در شـهر حلب 
علـم فقـه را از کمـال الدیـن عدیـم فرا گرفـت و پـس از مدتی 
که به شـهر دمشـق رفـت از دیدار بـا محی الدیـن عربی، عارف 
و متفکـر زمانـش نیـز کمال اسـتفاده  را برد و از آنجا عازم شـهر 
قونیـه گردیـد و بنابـه درخواسـت سـید برهـان الدیـن طریـق 
ریاضـت را در پیـش گرفـت. پـس از مـرگ محقـق ترمـذی بـه 
مـدت 5 سـال مـدرس علوم دینـی گردید که نتیجـه آن تربیت 

چهارصـد شـاگرد می باشـد.

سـالمندی دوره ای از زندگی اسـت که از 60 یا 65 سـالگی شـروع می شـود. 
در تعریف سـالمندی نمی توان زمان خاصی را مشـخص کرد، بلکه سـالمندی 
را مـی توانیـم بـا ویژگی های خاصی که فـرد در زمانی از زندگـی خود پیدا می 

کند بشناسیم.
سـازمان ملل در سـال ۱۹۸۲ شـورای جهانی سـالمندی را تشـکیل داد و در 
همـان سـال طرحـی را برای تعیین یک روز جهانی برای سـالمندان ارائـه داد تا 
اینکـه در سـال ۱۹۹0 ایـن شـورا اول اکتبر را روز جهانی سـالمندان تعیین کرد.

 سـالمندی دوره ای از زندگی اسـت که از 60 یا 65 سـالگی شـروع می شود. 
در تعریف سـالمندی نمی توان زمان خاصی را مشـخص کرد، بلکه سـالمندی 
را مـی توانیـم بـا ویژگی های خاصی که فـرد در زمانی از زندگـی خود پیدا می 

کند بشناسیم.
معموال سـالمندی با کاهش یا افت توانایی های جسـمی، فکری، اجتماعی 
و... شـناخته می شـود. برخی از این تغییرات در جسـم روی می دهد به عنوان 
مثـال در سـالمندی 50درصـد از سـلول هـای قشـر مـخ تحلیـل مـی رود، به 
خصـوص نـورون هـای عصبـی کـه ارتباط مسـتقیمی بـا بینایی، شـنوایی و 
اعصـاب حرکتـی دارنـد. این تحلیـل در بخش هایـی از مخ که مربـوط به نظم 
بخشـی اطاعـات، قضـاوت و تفکر اسـت کمتر اتفـاق می افتد. به سـبب این 
کـه قلـب بـا نیروی کمتری پمپـاژ می کند، بیمـاری های قلبـی و عروقی نیز 
پیـش می آید. ضعف دسـتگاه ایمنی هم باعث می شـود سـالمندان نسـبت 

بـه جوانـان زودتر بیمار شـوند و دیرتر بهبـود یابند.
 از نظـر اجتماعـی هم سـالمندان با تحـوالت زیـادی در زندگی روبـه رو می 
شـوند. برخـی از این رویدادها عبارت اسـت از: بازنشسـتگی، یائسـگی، سـپرده 
شـدن به خانه سـالمندان به وسـیله فرزندان، فوت همسـر و... به هر حال مهم 
ترین مشـکات سـالمندان که به نوعی برای اطرافیان هم مشـکاتی ایجاد می 
کند به خطر افتادن سـامتی و اسـتقال آن ها و احسـاس تنهایی و گاهی هم 

حس بـی ارزشـی در روابط با دیگران اسـت.
 بـه نظـر مـی رسـد مـی تـوان از سـه نـوع سـالمندی سـخن گفـت. یک 
نـوع سـالمندی را بـه عنـوان »سـالمندی طبیعی« مـی شناسـیم. در این نوع 
از سـالمندی شـخص سـالمند بـا تغییرات فکـری و جسـمی در حـدی که از 
ایـن دوره سـنی انتظـار مـی رود یعنـی شـامل اکثریـت سـالمندان می شـود 

ادامه در صفحه 3 ادامه در صفحه ۲ادامه در صفحه ۲

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

به مناسبت  فرارسیدن 
سالروز بزرگداشت مولوی

به مناسبت 9 مهر 
به اسرائیل اجازه توطئه نمی دهیمروز جهانی سالمندان
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ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه  در آذربایجان شرقي در هفته جاری

دیدار آقای دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان 
وادب فارسی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 

امام جمعه تبریز

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر حوزه علمیه طالبیه 
تبریز باحضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز در مسجد جامع تبریز ویژه طالب و روحانیون

آیین تکریم و معارفه امام جمعه سابق و جدید خسرو شهر 
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، مردم و 

مسئولین شهر در مسجد امام حسین)ع(

دیدار دکتر حدادی منش معاون سالمت و امور بیمه مرکز خدمات 
حوزه های علمیه کشور و دکتر بادین مدیر عامل شرکت بیمه آسیا با 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از آزادگان و ایثار گران دفاع مقدس با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 

به مناسبت هفته دفاع مقدس

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی  در آیین تجلیل و 
تکریم سراسری از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت 

در آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور درمصالی اعظم 
تبریز که به صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد

آیین تکریم و معارفه امام جمعه سابق و جدید هادیشهر 
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، مردم و 

مسئوالن شهر هادیشهر

همایش اقتدار عاشورایی سپاه ناحیه غدیر تبریز با حضور سردار 
 سرلشکر پاسدار حسین سالمی و نماینده ولی فقیه در

 آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

به اسرائیل اجازه توطئه نمی دهیم

به مناسبت 9 مهر روز جهانی سالمندان

فرازی از وصیت نامه شهدا

پیام تبریک

مواجـه مـی شـود. در نوع دیگر یعنی »سـالمندی آرمانـی« هدف های 
زندگی، آسـایش، اسـتقال و پیگیری اهداف شغلی همچنان در زندگی 
سـالمند وجود دارد به طوری که سـرزندگی وی محفوظ اسـت. باالخره 
»سـالمندی آسـیب گونه«، سـالمندی اسـت کـه در آن بیمـاری های 
شـدید و کاهش محسـوس در عملکردهای سالمند مشاهده می شود. 
بنابرایـن باورهـای مـا درباره سـالمندان همیشـه قابل تعمیـم به همه 
سـالمندان نیسـت و نمـی توان یک سـری باورهـای کلیشـه ای درباره 

همه سـالمندان داشت.
 سـالمندان، در روزگاری دیگـر و در شـرایط و آدابی متفـاوت پرورش 
یافتـه اند و دل بسـته سـنت هـای خود هسـتند و بدیـن دلیل، نمی 
تواننـد بی مهری نسـل جدید را به سـنت های قدیم بپذیرنـد. جوانان 
نیـز در محیـط هایی نـو و تحت تأثیر عوامل جدیدی رشـد کـرده اند. 
از ایـن رو، باگرایـش هـای تـازه و نوجویی هـای گاه افراطی، با سـنت ها 
به سـتیز برمی خیزند. این سـنت گرایی از یک سـو و نوگرایی از سـوی 
دیگر، بسـتر مناسـبی بـرای پدیـد آمـدن بحرانـی در درون خانـواده و 
اجتماع اسـت.برای زدودن فاصله های میان دو نسـل، هم جوانان و هم 
سـالمندان، نیازمند نقد حکیمانه هستند. جوانان باید بدانند هر کهنه 
ای، بـی ارزش و کـم اهمیت نیسـت و هـر تازه ای، مطلوب و مشـروع و 
پذیرفتنـی. کهن سـاالن نیز بایـد بپذیرند که هر کهنه ای، ارزشـمند و 
مقبـول و هـر نویـی، بـی قـدر و منفور نیسـت. بـا این همـه، باید این 
ارزش در میان جامعه اسـامی ما نهادینه شـود که با وجود هر اختاف 
و تفـاوت سـلیقه، سـالمندان از هـر نـو و تـازه ای، گرامی تـر، مهم تر و 

شایسـته تر به احترامند.
 تکریـم سـالمندان و احتـرام ویژه آنـان، از آموزه های روشـن فرهنگ 
اسـامی اسـت. قـرآن مجید که دفتـری گشـوده از نور و هدایت اسـت، 
در آیـه۲3 سـوره اسـراء می فرمایـد: »به پدر و مـادر نیکی کنید. هرگاه 
یکـی از آن دو، یـا هـر دو آنهـا نـزد تـو بـه سـن پیری رسـند، کمترین 
اهانتـی بـه آنها روا مـدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سـنجیده 

و بزرگوارانـه بـه آنها بگو.« 
پیامبـر اکـرم صلی اهلل علیه و آله نیز در سـخنی گران قـدر، واالیی 
سـالمندان را ایـن گونه ترسـیم مـی کند: »احتـرام به پیـران امت من، 

گرامی داشـت من اسـت.« 
امام علی علیه السـام ، بزرگداشـت سـالمندان را زمینه سـاز احترام 
خـود انسـان مـی دانـد و مـی فرمایـد: »بـه بزرگانتـان احتـرام کنید تا 

کوچـک ترها شـما را محترم شـمارند.« 
امـام صـادق علیـه السـام نیـز در این بـاره فرمـوده اسـت: »پیران 

خویـش را تکریـم کنید«.
 رسـول گرامـی اسـام فرمودنـد : یکی از صور تکریـم و تعظیم ذات 

اقدس الهی احترام و تجلیل سـالخوردگان مسـلمان اسـت.
از عمـده  تریـن راههای انتقال یک فرهنگ به نسـلهای آینده، رفتار 
پدر و مادر و مربیان اسـت. کودکان، از آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند، 
الگـو مـی  گیرند. احتـرام به بزرگترهـا و رعایت ادب و تکریم نسـبت به 
سـالخوردگان، اگـر در عمـل و رفتار ما تجلـی یابد، فرزندان مـا نیز، این 
فرهنـگ را مـی  آموزنـد و بـا همیـن آداب و سـنن بار می آیند. کسـی 
کـه انتظار ادب و معرفت و حق  شناسـی از فرزندانـش دارد، باید همین 
حالـت را نسـبت به پـدر و مـادر و بزرگترها نشـان دهد، تـا کوچکترها 

هـم از او بیاموزند.
سـالمندان امـروز جوانـان دیـروز انـد ، پـس بهتـر اسـت اندکی به 
فردای خویش نیز بیاندیشـیم و سـالمندان ، این اندیشـه های سرشار و 
خامـوش را تکریـم نماییم که تکریم بزرگان مایه برکت در زندگی اسـت.

 منابع: 
۱- بهداشـت سـالمندان- مریـم تاجـور- انتشـارات ماهتـاب -  

سـال ۱3۸7
شـمالی-  کارولینـای  در  سـالمندان  توانمندسـازی  نحـوه   -۲
انتشـارات بعثـت- ترجمـه  کریم مهـری، مجید حسـن زاده، فاطمه 

اکبـری - سـال ۱3۹3 

برادر ارجمند
 امیرسرتیپ خلبان حمید واحدی

سالم علیکم
انتصـاب شایسـته جنابعالـی به عنـوان فرمانده نیـروی هوایـی ارتش جمهوری اسـالمی ایران از سـوی 

فرماندهـی معظـم کل قـوا را صمیمانـه تبریک عرض مـی نمایم. 
 بـی تردیـد حسـن اعتمـاد معظـم لـه، بیانگـر تعهـد، کارآمـدی و شایسـتگی هـای برجسـته شـما در

 صحنـه های مختلـف خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایران اسـت، تجارب ارزنـده و روحیه 
جهادی ، انقالبی شـما، سـابقه ارزشمندی اسـت که یاری بخش جنابعالی در مسـئولیت جدید خواهد بود.

بـا آرزوی توفیقـات روز افزون، سـربلندی حضرتعالی را در اجرای منویـات و راهبردهای مورد تاکید رهبر معظم 
انقـالب در نیروی هوایی را درسـایه سـار توجهات حضرت ولی عصر)عـج( و در پرتو هدایت های حکیمانه رهبر 

فرزانـه انقـالب حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( را از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم.

 سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

و امام جمعه تبریز

ادامـه دادنـد: بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمـده و فراوانی 
واکسـن مـردم نسـبت بـه تزریق واکسـن خـود و فرزندان 
اقـدام کننـد تـا دانـش آمـوزان بـا خیـال راحـت در سـر 

کاس هـای درس خـود حاضـر شـوند.
رئیـس شـورای حوزه علمیه اسـتان با بیـان اینکه روند 
بازگشـایی مـدارس تابـع یـک سـری اولویـت هایی اسـت، 
گفتنـد: حفظ سـامت دانش آمـوزان و معلمـان، عدالت در 
تأمیـن فرصت هـای آمـوزش، اقنـاع افکار عمومی نسـبت 
بـه تقـدم آمـوزش حضـوری بـه غیرحضـوری و بازگشـایی 
اقتضایـی و تدریجـی بـرای حضـوری شـدن مـدارس الزم 

است.
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز گفتنـد: در ایـام کرونا به 
ظاهـر مـدارس تعطیـل بود، اما معلمان در بسـتر شـبکه 
آموزشـی شـاد، فضـای مجـازی و تلویزیـون در خدمـت 
دانـش آمـوزان بودنـد و امـر تعلیـم و تربیـت را پیگیـری 
مـی کردنـد و اولیـا محتـرم خصوصاً مـادران عزیـز در این 
ایـام کـه آمـوزش مجازی بـر آمـوزش حضوری مقـدم بود، 
نقـش آفرینـی کردنـد و در واقـع بجـای معلمـان ایفـای 

میکردند. نقـش 
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی تربیت را مقدم 
بـر تعلیـم دانسـته و گفتنـد: معلمیـن گرامی و دلسـوز؛ 
از نظر تربیــت صــحیح دانــش آمــوزان، دقت بسیاری 
داشـته باشـید و بـه بحـث ارتقـاء معنویـت دانـش آموزان 

اهمیـت فراوانـی قائل شـوید.
امـام جمعـه تبریـز ارتبـاط تنگانـگ و مسـتمر اولیـا 
دانـش آمـوزان و مربیـان مـدارس را مـورد تاکید قـرار داده 
و گفتنـد: خانـواده هـا بـه امید اینکـه معلمان بـه وظایف 
خـود در مـدارس عمـل مـی کننـد دانـش آموزان خـود را 
بـه مدارس نفرسـتند بلکه بـرای تکمیل تربیـت بهتر آنها 
بـا اولیا مدارس ارتباط مسـتمر و تنگاتنگ داشـته باشـند 
و بـه رفتارهـای کـودکان خـود در منـزل و مدرسـه نظارت 

الزم را داشـته باشند.
ایشـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکیـد 
بـر اینکـه معلمـان و دبیران پرورشـی نسـبت به مسـائل 
تربیتـی توجه ویژه داشـته باشـند، افزودند: در قـرآن کریم 
هـم امـر تربیـت و تزکیه قبل از تعلیم مورد توجه اسـت و 
بایـد مدارس بـرای ارتقـاء معنویت دانش آموزان و تشـویق 
آنهـا بـه انجام فرایـض دینی و نمـاز اهتمام جدی داشـته 

باشند.
ادامـه  در  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
بـا تبریـک و گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و یـاد و 
خاطره شـهدای ۸ سـال دفاع مقدس از مسـئوالن آموزش 
و پـرورش و بنیـاد حفـظ و نشـر ارزشـهای دفـاع مقـدس 
خواسـتند نسـبت بـه تبییـن آمـوزه هـای فرهنـگ ایثار 
و شـهادت در مـدارس برنامـه ریـزی مدون داشـته باشـند 
و نسـل جدیـد را بـا حقایـق جنگ و اندیشـه های شـهدا 

کنند. آشـنا 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا تقدیر از 
ریاسـت محترم جمهوری اسـامی ایران ممانعـت از اجرای 
سـند اسـتعماری ۲030 و توجـه بـه سـند تحـول بنیادین 

آمـوزش و پرورش را بسـیار ارزشـمند دانسـتند.
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ادامه از صفحه اول

به مناسبت  فرارسیدن سالروز بزرگداشت 
مولوی آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسامی

ــن اســت: اوال:  ــروه دوم چنی ــگاه گ ــل از ن ــن دلی پاســخ ای
ــر  ــه ام ــوالً اینک ــت و اص ــه اس ــل مناقش ــه مح ــت آی عمومی
ــر  ــا ام ــت دارد ی ــه دالل ــاز جمع ــوب نم ــر وج ــه ب ــن آی در ای
ــدی دارد.  ــل ج ــای تأم ــتحبابی، ج ــا اس ــت ی ــادی اس ارش
ــود  ــا وج ــه شــود، ب ــه پذیرفت ــت آی ــد عمومی ــر چن ــاً: ه ثانی
مخصــص قطعــی، جــای تردیــدی بــرای تخصیــص آیــه باقــی 

نمی مانــد.
ــه،  ــت جمع ــودن امام ــب ب ــی منص ــرای نف ــل دوم ب دلی
ــزل  ــره من ــن)ع( در روز محاص ــل امیرالمؤمنی ــه عم ــک ب تمس
عثمان بن عفــان، خلیفــه ســوم اســت. ایشــان بــا آنکــه ســلطان 
ــود،  ــا روز عیــد ب نبــود، در آن روز کــه روز جمعــه و مصــادف ب

ــر عهــده گرفــت. ــد را ب امــام نمــاز عی
ــول  ــر اص ــت: اوالً: بناب ــن اس ــز ای ــل نی ــن دلی ــخ ای پاس
ــی)ع(،  ــام  عل ــه ام ــت ک ــکار اس ــه آش ــب امامی ــادی مذه اعتق
ــع  ــار نداشــت، در واق ــت را در اختی ــر خاف ــد در ظاه ــر چن ه
بــه عنــوان امــام واقعــی منصــوب از طــرف خــدا، نمــاز عیــد را 
اقامــه کــرده اســت. ثانیــاً: جریــان یــاد شــده، مربــوط بــه نمــاز 
عیــد بــوده اســت و ســرایت احــکام مربــوط بــه نمــاز عیــد بــه 
ــردد،  ــت نگ ــودن آنهــا ثاب ــی مشــترک ب ــا وقت ــه، ت نمــاز جمع
قیــاس اســت. ثالثــاً: شــاید ایــن نمــاز بــا اذن و هماهنگــی بــا 

خلیفــه برگــزار شــده اســت.

توصیه های طالیی برای مراقبت از پوست 
در فصل پاییز و زمستان-2

توجه داشته باشید در فصول سرد برای تامین رطوبت و مراقبت از 
پوست بهتر است از دستگاه بخور سرد استفاده کنید چون بخور گرم  

ممکن است باعث خشکی پوست شود.
برای مراقبت از پوست در زمستان و پاییز هم به ضد آفتاب نیاز 

داریم
استفاده از کرم ضدآفتاب محدود به فصل تابستان نمی شود و در 
فصل پاییز و زمستان هم برای مراقبت از پوست باید از کرم ضد آفتاب 
استفاده کنید. پس اگر تا به حال فکر می کردید به دلیل مالیم تر 
شدن نور آفتاب در فصل های پاییز و زمستان نیاز به ضدآفتاب ندارید 
سخت در اشتباه بوده اید، چون مصرف نکردن ضدآفتاب در فصل سرما 
باعث خشکی پوست می شود. پس برای مراقبت از پوست در پاییز از 
ضدآفتاب هایی با  SPF25 به باال استفاده کنید تا پوستتان در برابر 

اشعه های خورشید در امان باشد و دچار خشکی نشود.
اهمیت ضد آفتاب برای مراقبت از پوست در فصل پاییز

از کرم دور چشم استفاده نمایید
برای مراقبت پوست در پاییز استفاده از کرم دور چشم را در الویت 
قرار دهید. استفاده از کرم های دور چشم بهترین راه برای مراقبت از 
پوست دور چشم است. چون دور چشم فاقد غدد چربی است پس 
سریع تر از سایر نواحی دچار خشکی و چروک می شود. استفاده از 
کرم دور چشم به حفظ رطوبت کمک کرده و مانع از خشکی و ایجاد 

چروک می شود.
مراقبت از پوست لب با بالم لب

خشک شدن مداوم لب ها و ترک خوردگی آنها از مشکالت 
پاییز و زمستان است. زیرا لب ها  شایع به خصوص در فصل 
حساس  بسیار  محیط  خشکی  به  و  بوده  چربی  غدد  فاقد 
هستند و به آسانی دچار خشکی و ترک خوردگی می شوند. 
آب  با  را  آنها  مدام  ها  لب  خشکی  رفع  برای  ما  از  بسیاری 
حل  را   مشکل  تنها  نه  کار  این  ولی  کنیم  می  خیس  دهان 
برای  آن می شود. پس  تر شدن  باعث شدید  بلکه  کند  نمی 
بالم  از   زدن  لیس  به جای  پاییز  فصل  در  پوست  از  مراقبت 
باشید  داشته  دقت  لب  بالم  خرید  هنگام  کنید.  استفاده  لب 
هایی  لب  بالم  لب،  پوست  از  مراقبت  برای  لب  بالم  بهترین 

باشند. هستند که حاویSPF   می 

پزشک من

 مولـوی همچنانکـه گفتیـم یـک لحظـه از تربیـت خـود 
غافـل نبـوده، تاریـخ اینچنیـن می نویسـد کـه روزی شـمس 
وارد مجلـس موالنـا می شـود. در حالـی که موالنـا در کنارش 
چنـد کتـاب وجـود داشـت. شـمس از او می پرسـد ایـن کـه 
اینهـا چیسـت؟ موالنـا جـواب می دهـد قیـل و قـال اسـت. 
شـمس می گویـد و تـرا بـا اینهـا چـه کار اسـت و کتابهـا را 
برداشـته در داخـل حوضـی کـه در آن نزدیکـی قـرار داشـت 

می انـدازد.
 موالنـا بـا ناراحتـی می گویـد ای درویـش چـه کار کـردی 
برخـی از اینهـا کتابهـا از پدرم رسـیده بوده و نسـخه منحصر 
بفـرد می باشـد. و دیگـر پیـدا نمی شـود؛ شـمس تبریـزی در 
ایـن حالـت دسـت بـه آب بـرده و کتابهـا را یـک یـک از آب 
بیـرون می کشـد بـدون اینکـه آثـاری از آب در کتابهـا مانـده 
باشـد. موالنـا بـا تعجـب می پرسـد ایـن چـه سـرّی اسـت؟ 
شـمس جـواب می دهـد ایـن ذوق وحـال اسـت که تـرا از آن 
خبـری نیسـت. از ایـن سـاعت اسـت که حـال موالنـا تغییر 
یافتـه و بـه شـوریدگی روی می نهـد و درس و بحـث را کنـار 
مـی گـذارد و شـبانه روز در رکاب شـمس تبریـزی به خدمت 
می ایسـتد. و بـه قـول اسـتاد شـفیعی کدکنی تولـدی دوباره 

می یابـد.
هـر چنـد کـه مولـوی در طـول زندگـی شـصت و هشـت 
سـاله خود بـا بزرگانـی همچون محقـق ترمذی، شـیخ عطار، 
کمـال الدیـن عدیـم و محـی الدین عربی حشـر و نشـرهایی 
داشـته و از هـر کـدام توشـه ای براندوختـه ولی هیچکـدام از 
آنهـا مثـل شـمس تبریـزی در زندگیـش تاثیر گذار نبـوده تا 
جائیکـه رابطـه اش بـا او شـاید از حـد تعلیـم و تعلـم بسـی 
باالتـر رفتـه و یـک رابطـه عاشـقانه گردیـده چنانکـه پس از 
آشـنایی با شـمس، خود را اسـیر دسـت و پا بسـته شـمس 

اسـت. دیده 
پـس از غیبـت شـمس از زندگـی موالنـا، بـا صـاح الدین 
زرکـوب دمخـور گردیـد، الفـت او بـا ایـن عـارف سـاده دل، 
سـبب حسـادت عـده ای شـد. پـس از مـرگ صـاح الدیـن، 
حسـان الدیـن چلبـی را به عنوان یـار صمیمی خـود برگزید. 
کـه نتیجـه همنشـینی مولـوی بـا حسـام الدیـن، مثنـوی 
معنـوی گردیـده کـه حاصـل لحظه هایـی از هـم صحبتی با 
حسـام الدین می باشـد. عـاوه بـر کتـاب فـوق ایشـان دارای 
آثـار منظـوم و منثـور دیگـری نیـز می باشـند کـه در زیـر به 

نمونه هایـی از آنهـا اشـاره می شـود.
آثار منظوم مولوی

مثنـوی معنـوی: مثنـوی معنـوی مهم تریـن اثـر مولـوی 
اسـت. ایـن مجموعه شـعر دارای شـش جلد اسـت و بیسـت 
و هفـت هـزار بیـت دارد. بسـیاری، مثنـوی معنـوی را یکی از 

بزرگتریـن آثـار شـعر عرفانـی می داننـد. 
موالنـا  غزلیـات  مجموعـه  شـمس:  دیـوان  یـا  غزلیـات 
حـدود ۲500 غـزل اسـت کـه در در پایـان و مقطع بیشـتر 
آنهـا موالنـا تخلـص خـود را بیـان نکـرده و بـه نام شـمس 

تبریـزی تخلـص کـرده اسـت
یـا  کلیـات  بـه  موالنـا  آثـار  از  بخـش  ایـن  بنابرایـن   
دیـوان شـمس معـروف شـده اسـت. در ایـن اثـر بیـش 
بیـت  هـزار  و  فارسـی  بـه  بیـت  هـزار  پنـج  و  سـی  از 
بـه عربـی و کمتـر از دویسـت بیـت )اغلـب بـه ملمـع 
یونانـی  و  ترکـی  بـه  فارسـی-یوانی(  یـا  فارسـی-ترکی 

اسـت. موجـود 
رباعیـات: رباعیـات بـه پایـه غزلیـات و مثنوی نمی رسـد و 

متضّمـن ۱65۹ رباعـی 33۱۸ بیت  اسـت.
آثار منثور مولوی

در  اسـت کـه  موالنـا  تقریـرات  فیـه: مجموعـه  مـا  فیـه 
مجالـس خـود بیان کـرده و با مثنوی مشـابهت فـراوان دارد. 
بیانـات موالنـا در مجالـس را پسـر او بهاالدیـن یـا یکی دیگر 
از مریـدان یادداشـت کـرده اسـت. فیـه مـا فیـه نسـبت بـه 
مثنـوی مفهـوم تـر و روشـن تر اسـت و کنایات شـعری ندارد 

و بـه نثر اسـت.
و  نامه هـا  شـامل  و  اسـت  نثـر  بـه  اثـر  ایـن  مکاتیـب: 

اسـت. خـود  معاصریـن  بـرای  موالنـا  نوشـته های 
مجالـس سـبعه: این اثر شـامل مواعظ و مجالـس موالنا و 
سـخنانی اسـت کـه او بر سـر منبـر بـرای پنـد دادن دیگران 

اسـت. بیان کرده 
 باالخـره روح نـاآرام جاالدیـن محمـد مولـوی در غـروب 
خورشـید روز یکشـنبه پنجـم جمـادی االخـر سـال 67۲ هـ 
قمـری بـر اثر بیمـاری ناگهانی که طبیبـان از درمان آن عاجز 

گشـتند بـه دیـار باقی شـتافت.
منابع

 ، ۱ ـ اخـاق عملـی و تدبیـر منـزل در مثنـوی موالنـا 
۱34۸- گسـتر  سـایه   : قزویـن   ، کار  سـالم  معصومـه 

۲ ـ  ارتبـاط غیرکامـی در مثنـوی معنـوی ، کیومـرث- 
فاحـی ، تهـران : آوای سـرزمین ماهـور ، ۱3۸۱

3ـ  جلـوه هـای معـاد در مثنـوی ، فـرح اهلل موسـوی ، تهران : 
گل آرا ، ۱3۸۱

رحلت پیامبر اکرم )ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی )ع(

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی
۲۸ماه صفر سالروز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا محمد مصطفي )صلي اهلل 
علیه و اله و سلم( و شهادت امام حسن مجتبی )ع( است. رسول خداوجود مقدسي که 
خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند 

است. پیامبري که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است.
سخن در فضایل و مناقب آن حضرت بسیار است،اما آنچه در این مقام باید گفت 
عظمت مصیبت خاتم االنبیاء )صلي اهلل علیه و آله( است؛ تا آنجا که امام باقر )علیه 
السام( در روایتي چنین مي فرماید: »من أصیب بمصیبة فلیذکر مصابه بالنبي )صلي 

اهلل علیه و آله( فانه من أعظم المصائب« )کافي ج3 ص۲۲0 (
هر کس به مصیبتي گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر 
االنبیاء )صلي اهلل علیه و آله( بیاد آورد پس همانا که مصیبت پیامبر از بزرگترین 

مصیبتهاست.
در روایات ما گزارشهاي متعددي از آخرین روزهاي حیات شریف رسول خدا االنبیاء 

)صلي اهلل علیه و آله( و نیز آخرین لحظات آن حضرت نقل شده است از جمله:
صحیح بخاري معتبرترین کتاب اهل سنت چنین نقل مي کند: »زماني که حال 
تب بر پیامبر شدید شد فرمود: کاغذي بیاورید تا برایتان نوشته اي بنویسم که پس از 
آن گمراه نشوید. عمر گفت: تب بر پیامبر خدا غالب شده است وکتاب خدا نزد ماست 
و براي ما کافي است. پس اصحاب حاضر در جلسه با هم اختاف پیدا کردند و بگو 
مگو زیاد شد. پیامبر فرمودند: از نزد من برخیزید و شایسته نیست در نزد من تنازع 
کنید. پس ابن عباس خارج شد در حالي که مي گفت: مصیبت! و تمام مصیبت! 

زماني بود که بین رسول خدا و نوشته او مانع 
شدند.«)صحیح بخاري ج۱، ص36.(

گوید:  مي  چنین  عباس  ابن  همچنین 
»هنگامي که وفات پیامبر فرا رسید گریستند 
آن  به  تر شد پس  اشک،  از  تا محاسنشان 
حضرت گفته شد: یا رسول اهلل چه چیز باعث 
گریه شما شد؟ فرمود: براي فرزندانم مي گریم و 
براي آنچه شرار امتم پس از من با آنان خواهند 
کرد، گویا فاطمه دخترم را مي بینم در حالي 
که پس از من به او ظلم شده و فریاد مي زند: یا 

ابتاه، یا ابتاه، پس احدي از امتم او را یاري نمي کند.
فاطمه )سام اهلل علیها( سخن پدر را شنید و گریست پس پیامبر به دخترشان 
فرمودند: دخترم گریه مکن! آن حضرت پاسخ داد: گریه من به خاطر آنچه پس از شما 
با من خواهد شد، نیست؛ بلکه من از فراق و دوري شما مي گریم یا رسول اهلل! پیامبر 
فرمودند: تو را مژده مي دهم که به زودي به من ملحق مي شوي پس تو اول کسي 

هستي که به من خواهد پیوست.«)امالي شیخ طوسي ص۱۸۸(
از طرفي بنابر نقلي این روز مصادف با شهادت سبط اکبر رسول خدا، امام حسن 
مجتبي )علیه السام( است، امامي که پیامبر خدا او را سیِد جوانان اهل بهشت معرفي 
کرد. آن حضرت در طول مدت حیات خویش با ستم ها و جفاهاي فراواني مواجه شد، 
تا آنجا که آن دسته از یارانش که به مقام امامت الهي آن حضرت و عصمت ایشان، 
معرفتي نداشتند با شنیدن خبر صلح ایشان با معاویه ، به خیمه آن حضرت حمله 
ور شدند، سجاده را زیر پاي ایشان کشیدند و پاي مبارکشان را مجروح نمودند. بي آنکه 
بدانند یا بخواهند بپذیرند که امام معصوم و حجت خدا هر عملي که انجام دهد بر 
اساس دستور الهي مي باشد و جاي چون و چرا و اعتراض ندارد. چرا که اعتراض به 
حجت معصوم الهي در واقع اعتراض به خداوند حکیمي است که عمل امام علیه 

السام به امر و رضایت او انجام شده است.
سرانجام آن حضرت با زهر مسموم شدند و کار غربت و مظلومیتشان تا 
بدانجا رسیدکه بدن مطهرشان در روز تشییع تیر باران شد... صلي اهلل علیک 
یا حسن بن علي المجتبي همچنین آخر ماه صفر بنا به نقلي مصادف با 
شهادت حضرت شمس الشموس علي بن موسي الرضا علیه آالف في التحیه 
و الثناء مي باشد، امامي که رئیس مذهب، صادق آل محمد )صلي اهلل علیه 
و اله و سلم( آرزوي دیدار او را دارد، و تماشاي جمال او را تمّني مي کند، و 
خداوند سبحان، و خاتم پیمبران مّداح کمال او هستند، عقل از ادراک مقام او 
عاجز ، و بیان از شمارش فضائل او قاصر است. هروي مي گوید: در زماني که 
آن حضرت در سرخس محبوس بود، نزد زندانبان رفتم، و از او خواستم که آن 
حضرت را ببینم. گفت: میسر نیست. گفتم: چرا؟ گفت: بسي از اوقات شبانه 
روز هزار رکعت نماز مي خواند، و ساعتي قبل از ظهر و عصر هنگام زردي آفتاب 
در مصایش که مشغول نماز نیست به مناجات پروردگار مشغول است...)عیون 

اخبار الرضا ج۱، ص۱۹7(
این نمونه اي از عبادات آن حضرت است که کمّیت و کیفیت آن مظهر علم و 

عرفاني است که ادراک آن شایسته مقربین درگاه خداست...
این امام همام در سال ۲03 هجري در حالي که 55 سال از عمر مبارکشان مي 
گذشت توسط مامون عباسي به شهادت رسید در حالي که خود مامون اعتراف مي 
کند که آن حضرت اعلم و اعبد اهل زمین است،)عیون اخبار الرضا ج۲، ص۱4۹( غافل 
از آنکه اعلم و اعبد از تمام اهل زمین، افضل از تمام اهل زمین بوده و به حکم عقل و 

فطرت و کتاب و سنت، افضل از کل، امام الکل است.
و صلي اهلل علي علي بن موسي الرضا المرتضي االمام التقي النقي و حجتک علي 

من فوق االرض و من تحت الثري
حدیث ثقلین

»حدیث ثقلین«، که چون قرآن و اهل بیت در آن ثقلین خوانده شده اند به این 
نام معروف شده، حدیثی است که درآن پیامبر، قرآن و اهل بیت خویش را جانشینان 
خویش قرار داد که مردم پس از او به کمک آنها هدایت یابند. این حدیث از نظر شیعه 
و سنی حدیثی صحیح است و نزد علمای همه مذاهب اسامی مشهور و معتبر است. 
شیعیان این حدیث را از دالیل امامت و خافت بافصل امیر المؤمنین علی بن ابی 

طالب )ع( می شمارند.
متن حدیث

این حدیث نقل های متفاوتی دارد مطابق با یکی از این نقلها، پیامبر در حجه الوداع 
)که در واپسین روزهای عمر آن حضرت قرار دارد( به عنوان وصیتی برای امت خود 
ْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضُلّوا ِکَتاَب اهلَلّ وَ ِعْترَتِي  َقلَْیِن َما إِْن تََمَسّ ِّي تَارٌِک فِیُکُم الَثّ فرمودند:  ِ» إِن
ِّي فِیِهَما أاََل  َيّ الَْحوَْض َفانُْظرُوا َکْیَف تَْخُلُفون ی یَرَِدا َعلَ أَْهَل بَْیِتي وَ إِنَُّهَما لَْن یَْفَترَِقا َحَتّ

هذا َعْذٌب ُفراٌت َفاْشرَبُوا وَ هذا ِملٌْح أُجاٌج َفاْجَتِنُبوا؛ 
همانا من در میان شما دو چیز سنگین و گران میگذارم، که اگر بدانها چنگ زنید 
هرگز پس از من گمراه نشوید: کتاب خدا و عترت من أهل بیتم، و این دو از یک دیگر 
جدا نشوند تا در کنار حوض کوثر بر من درآیند، پس بنگرید چگونه پس از من در باره 
آن دو رفتار کنید، آگاه باشید که این )یعنی تمسک بعترت( آب خوشگوار و شیرین 
است پس بیاشامید، و آن دیگر )یعنی روی برتافتن از ایشان( آب شور و تلخ است و 

از آن بپرهیزید«.]۱[
گفتنی است مطابق با نقلهای مختلف این روایت، حدیث »ثقلین« در مقاطع و 
زمان ها و مکان های گوناگونی از پیامبر اسام صادر شده و با اختاف هایی در الفاظ نقل 
گردیده است که عموماً در الفاظی چون »کتاب«، »عترت« و »اهل بیت« مشترک اند و 

در دیگر الفاظ، در صدر و ذیل روایات اختافاتی دیده می شود.

مفهوم »ثقلین«
واژه »ثقلین« دوگونه خوانده می شود؛ گاه بر وزن »َحرََمین« که مفرد آن »ثََقل« 
است، خوانده می شود، به معنای چیز گرانمایه و پرارزش و به معنای متاع مسافر نیز 

آمده است و گاه بر وزن »ِسبَطْین« به معنای شیء سنگین وزن می آید.
برخی از محّققان اولی را به معنای گرانمایه معنوی و دومی را به معنای اعم گرفته اند.

]۲[ واژه »ثقان« در کام الهی درباره »جن و انس« به کار رفته )الرحمن، آیه 3( و در 
سخن پیامبر گرامی اسام - صلّی اهلل علیه و آله- بیانگر »قرآن و اهل بیت علیهم 

السام « است.
اعتبار حدیث ثقلین

عامه سید محمد حسن میر جهانی)ره( در این مورد می گوید:»روایت شریف، از 
جمله روایات متواتر است و فراتر از یکصد روایت در کتاب های معتبر شیعه و سنی با 
همان مضمون بیان شده است و بیشتر آنها نیز تواتر لفظی دارند. برای آگاهی بیشتر 
از این مطلب می توان به کتاب احقاق الحق عامه نور اهلل شوشتری، عبقات االنوار 
عامه میرحامد حسین هندی، و الغدیر عامه حاج شیخ عبدالحسین امینی)ره( 
رجوع نمود.« ]3[ الزم به ذکر است صحت حدیث ثقلین از نظر فریقین در رساله ای 
که »دارالتقریب بین المذاهب االسامیه« در مصر در این مورد چاپ نموده به اثبات 

رسیده  است.
حدیث ثقلین در روایات اهل سنت

»حدیث ثقلین« از مشهورترین احادیث مسلمانان است و دانشمندان و بزرگان 
مذاهب اسامی در کتاب  هایشان، اعم از صحاح 
و سنن و مسائید و تفاسیر و سیره ها و تواریخ 
و لغت و غیر این ها، از این حدیث یاد کرده اند. 
اهل سنت این حدیث را معتبر دانسته و آن را 
از ده ها طریق و از بیست و اندی صحابه پیامبر 

ـ روایت کرده اند. ـ صلّی اهلل علیه و آله 
در کتاب »صحیح مسلم« که از معروف ترین 
منابع دست اوّل اهل سّنت است چنین آمده: 
ـ در میان ما  ـ صلّی اهلل علیه و آله  پیامبر خدا 
برخواست و خطبه خواند، در محلی که آبی بود 
به نام »خّم« )غدیر خم( که در میان مکه و مدینه قرار داشت. پس حمد خدا را به جا 

آوردو بر او ثنا گفت و موعظه کرد و پند و اندرز داد؛
سپس فرمود: اّما بعد، ای مردم! من بشری هستم و نزدیک است فرستاده پروردگارم 
بیاید و دعوت او را اجابت کنم و من در میان شما دو چیز گرانمایه به یادگار می گذارم؛ 
نخست، کتاب خدا که در آن هدایت و نور است، پس کتاب خدا را بگیرید و به آن 
ـ سپس فرمود:  ـ پیامبر درباره قرآن تشویق و ترغیب فراوانی کرد  تمّسک جویید 
و اهل بیتم را؛ و سه بار فرمود: به شما توصیه می کنم که خدا را درباره اهل بیتم 

فراموش نکنید«.]4[
در کتاب معروف سنن ترمذی نیز)صحیح ترمذی(، در بحث مناقب اهل بیتـ  
ـ صلّی اهلل علیه  ـ از قول »جابر بن عبداهلل« می خوانیم: »رسول خدا  علیه الّسام 
ـ را هنگام حج، روز عرفه دیدم که بر شتر مخصوص خود سوار بود و خطبه  و آله 
می خواند. شنیدم که می فرمود: »یا ایها الناس! انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن 
تضلوا؛ کتاب اهلل و عترتی، اهل بیتی.«]5[؛ )ای مردم! من در میان شما دو چیز گذاردم 
که اگر آن ها را بگیرید )و دست به دامن آن ها شوید( هرگز گمراه نخواهید شد؛ کتاب 

خدا وعترتم، اهل بیتم(
سپس ترمذی می افزاید: همین معنا را ابوذر و ابوسعید )خدری( و زید بن ارقم و 
خدیفه نیز روایت کرده اند.روایات دیگر این حدیث، در لفظ و محتوا نزدیک و شبیه 

به هم می باشند.]6[ 
حدیث ثقلین در منظر شیعه

شیعیان این حدیث را یکی از دالئل امامت و وصایت بافصل حضرت امیر المؤمنین 
علیه الّسام می دانند و آن را به هشتاد و دو طریق، با عبارات گوناگون از رسول خدا 
ـ روایت کرده اند.]7[ موارد زیر به عنوان خطوط مهمی که این  ـ صلّی اهلل علیه و آله 

حدیث در برابر مسلمانان ترسیم می کند مورد اشاره قرار گرفته است:
ـ همیشه همراه یکدیگر و جدایی ناپذیرند و آن ها  ـ علیه الّسام  ۱. قرآن و اهل بیت 

ـ رجوع کنند. ـ علیه الّسام  که طالب حقایق قرآن اند، باید به اهل بیت 
۲. همان گونه که پیروی از قرآن بدون هیچ گونه قید و شرط بر همه مسلمانان 
ـ نیز بدون قید و شرط واجب  ـ علیهم الّسام  واجب است، پیروی از اهل بیت 

می باشد.
ـ معصوم اند؛ زیرا جدایی ناپذیر بودن آن ها از قرآن از  ـ علیهم الّسام  3. اهل بیت 
یک سو و لزوم پیروی بدون قید و شرط از آنان از سوی دیگر، دلیل روشنی بر معصوم 

بودن آن ها از خطا و اشتباه و گناه است؛
ـ در این حدیث شریف فرمود: »این  ـ صلّی اهلل علیه و آله  4. پیامبر گرامی اسام 
دو همیشه با هم هستند تا در کنار حوض کوثر نزد من آیند، این به خوبی نشان 
ـ به عنوان  ـ علیه الّسام  می دهد که در تمام طول تاریخ اسام فردی از اهل بیت 
پیشوای معصوم وجود دارد و همان گونه که قرآن همیشه چراغ هدایت است، آن ها نیز 

همیشه چراغ هدایت اند، پس باید کاوش کنیم و در هر عصر و زمان آن ها را بیابیم؛
5. از این حدیث شریف استفاده می شود که جدا شدن یا پیشی گرفتن از اهل 
ـ پایه گمراهی است و هیچ انتخابی را نباید بر انتخاب آن ها مقدم  ـ علیه الّسام  بیت 

داشت. 6. آن ها از همه افضل و اعلم و برترند.]۸[
پانویس

۱.شیخ مفید، اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علی العباد، ۱4۱3 ق، ج۱، ص۲33
۲.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ماده ثقل؛ مجمع البحرین، لسان العرب و....

3.قرآن و عترت)ع(، موعود، مهر ۱3۸6، شماره ۸0، صفحه ۲3 در دسترس در سایت 
حوزه

4.صحیح مسلم، ج 4، حدیث ۲40۸.
5.صحیح ترمذی، حدیث 37۸6.
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 باز و بسته کردن آب در بین وضو
را  اسراف(، شیر آب  از  )برای جلوگیری  بین کارهای وضو  اگر در    

ببندیم، اشکالی در صحت وضو ایجاد می کند؟
جواب: باز و بسته نمودن شیر آب در بین وضو اشکال ندارد.

 نجس بودن لباس نمازگزار
  اگر نمازگزار بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده، آیا نمازش 

باطل است و باید اعاده شود؟
اگر قبًا  نماز بفهمد، نمازش صحیح است ولی  از  بعد  اگر  جواب: 
با آن نماز خوانده است،  نجاست آن را می دانسته و فراموش کرده و 

نمازش باطل است.
 خرید و فروش وام

  آیا خرید یا فروش وام ازدواج جایز است؟
نیست  جایز  آن  فروش  و  خرید  وام،  دریافت  از  پس  جواب: 

بانکی  نظام  قانونی  مقررات  اساس  بر  اگر  ولی 
باشد،  واگذاری  قابل  وام،  دریافت  امتیاز  کشور، 
قبل از دریافت وام، فروش یا مصالحة امتیاز آن، 

ندارد. اشکال 

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 9 مهر 1400 (
ــار  ــتبد درب ــر مس ــاش( وزی ــور ت ــین تیم ــرگ )عبدالحس  م

رضاخــان پهلــوي )۱3۱۲ ش(
ــط  ــواز، توس ــه - اه ــاده حمیدی ــي در ج ــات غیوراصل عملی

ــامي)۱35۹ ش( ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
آغاز عملیات متوسط مسلم بن عقیل)ع( )۱36۱ ش(

ــروف پاکســتاني )۱36۹  ــر( محقــق مع ــراج منی درگذشــت )س
ش(

رحلــت عالــم ربانــي و حکیــم الهــي آیــت  اهللَّ »ســید محمــد 
حســیني« معــروف بــه »آقانجفــي همدانــي« )۱375 ش(

ــی کــه بــه اســتان هــای ســاحلی، کرمانشــاهان،  کارخانــه هائ
ــال از  ــا ۱5 س ــد ت ــال یابن ــتان انتق ــان و سیس ــتان، کرم کردس

ــد)۱35۲ش( ــات معافن ــت مالی پرداخ
خرمشهر صاحب آب لوله کشي شد. )۱336 ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 23 صفر 1443 (

ــي«    رحلــت آیــت اهللَّ »شــیخ محمــد باقــر آقانجفــي اصفهان
عالــم بــزرگ مردمــي )۱30۱ ق(

ــه  ــاي کمیت ــاه »اعض ــت در کرمانش ــت موق ــکیل دول   تش
ق(  ۱334( مهاجــرت« 

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی
) 1 اکتبر 2021 (

  مــرگ »ارســطو« دانشــمند شــهیر و بلنــدآوازه یونــان 
)3۲۲ق.م( باســتان 

 آغــاز نبــرد »گوگامــل« بیــن ایــران و یونــان و انقــراض 
ق.م(  330( هخامنشــیان  سلســله 

نمایش نامه نویــس  و  نویســنده  »پیرکورنــي«  درگذشــت   
شــهیر فرانســوي )۱6۸4م(

ــاره  ــم درب ــدور حک ــرگ« و ص ــي »نورنب ــان دادگاه تاریخ  پای
ــازي )۱۹46م( ــان ن جانی

دولتهای اسامی تحت نفوذ استعمار
مـن در ایـن وقـت کـم و بـا عارضـه ای کـه به سـینه من- 
یـک قـدری- عـارض شـده اسـت نمی توانـم تمـام مطالبی را 
کـه تصـور کـرده ام تحویـل بدهم؛ مهمـات قضایـا را به گوش 
ملـت، به گوش شـما آقایان می رسـانم. مـن از اوضاع عمومی 
دول اسـامی بسـیار متاسـفم؛ از اوضاع خصوص ایران بسـیار 
متاسـفم. دولتهای اسـامی، چه سـاطین اسـام، چه روسای 
جمهوری اسـامی، چه نخسـت وزیران دول اسامی، در تحت 
تاثیـر اسـتعماْر غافل از مقاصد دیانت اسـام هسـتند؛ مطلع 
نیسـتند بـه مسـائل اسـام؛ نمی خواهنـد مطلع بشـوند به 
احـکام اسـام؛ نمی تواننـد بـا ایـن وضعـی کـه دارنـد مطلع 
بشـوند که اسـام چه آورده اسـت  برای بشـر، و بشـر اگر اتباع 

کنـد از اسـام، بـه کجا خواهد رسـید.
ایجاد اختاف، نقشه استعمار

دولتهای اسـتعمار طلـب، دولتهایی کـه می خواهند ذخایر 
مسـلمین را ببرنـد، بـا وسـیله های مختلـف، بـا نیرنگهـای 
متعدد، دول اسـامی را، سـران دول اسامی را، اغفال می کنند. 
گاهی به اسـم شـیعه و سـنی اختاف ایجاد می کنند. حتی 
در شـرق، آنهایـی هـم کـه جـزء مسـلمین نیسـتند، آنهـا 
هـم، گـول خورده انـد. گفتـه می شـود کـه در هندوسـتان در 
مثـل عیـد »اضحـی« »۲« مقـدار زیـادی از گاوهـای مقدس 
پیـش گاوپرسـتان می آورنـد و بـه مسـلمین به قیمـت ارزان 
می فروشـند و آنها را وادار می کننـد که گاوهای مقدس پیش 
آن طوایـف را، ذبـح کننـد و بعـد بـه آنها می گویند کـه اینها 
گاوهـای مقـدس شـما را ذبـح کردنـد؛ یک هیجانـی در بین 
هنـدو ]و[ مسـلم، در بیـن طوایـف هندی هـا، بپا می شـود و 
یـک غوغـا و توجه بلنـد می شـود؛ و از این غوغا آنها اسـتفاده 
می کننـد، شـرق را می بلعنـد. در دول اسـامی، بیـن طوایف 
مسـلمین به اسـم اسـام و به اسـم مذهب، چیزهایی پخش 
می کننـد؛ تبلیغاتـی می کنند که طوایف مسـلمین به جان 
هـم بیفتنـد و بـا هم اختاف شـیعه و سـنی پیـدا بکنند و 
آنهـا به ذخایری که مسـلمین دارند دسترسـی پیـدا بکنند و 

نتوانند مسـلمین کاری انجـام بدهند.
صحیفه امام خمینی )ره(، صفحه 373

صحيفه نور امام خميني )ره(

 سرعت بخشي به روند محرومیت 
زدایي با توزیع سهام عدالت

یکــي از اقدامــات نظــام اســامي کــه در 
ــي جهــت رفــع محرومیــت از  دوره اصولگرای
ــه، و کاهــش  ــر جامع ــیب پذی ــات آس طبق
فاصلــه طبقاتــي صــورت گرفته طــرح توزیع 
ــد و  ــان اقشــار کــم درآم ــت می ســهام عدال
متوســط جامعــه مــي باشــد کــه در مرحلــه 
ــار  ــامل چه ــاي اول و دوم ش ــه دهکه اول ب
میلیــون و 600 هــزار نفــر تعلــق گرفــت. در 
ایــن مرحلــه دو هــزار و 300 میلیــارد تومــان 
ســهام واگــذار شــده و ســود ســهام مرحلــه 
ــع شــده  ــر توزی ــان 4500000 نف ــز می اول نی

اســت.
در راســتاي اجــراي مرحلــه دوم ایــن طرح 
تاکنــون ۲۲500000 نفــر برگــه ســهام عدالت 
توزیــع شــده کــه شــامل ســه دهــک پاییــن 
جامعــه گردیــده و 6 دهــک بعــدي نیــز تــا 
پایــان ســال جــاري بــه میــزان 4۲ میلیــون 

نفــر ســهام توزیــع مــي گــردد.
در حــال حاضــر 44 شــرکت در ســبد 
ــر  ــر نف ــد و ه ــرار دارن ــت ق ــهام عدال س
ــر  ــان و ه ــون توم ــک میلی ــزان ی ــه می ب
ــان  ــون توم ــج میلی ــره، پن ــوار 5 نف خان
ــي کنــد. ســود ســهام  ســهام دریافــت م
مرحلــه دوم نیــز بــه زودي پرداخــت مــي 

ــردد. گ

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

 استاد پیشکسوت حوزه علمیه تبریز 
تکریم شد

 معــاون ســامت و امــور بیمه هــای مرکــز 
خدمــات حــوزه هــای علمیــه کشــور بــا حضــور در 
منــزل حجــت االســام طاهــا رضایــی نــژاد از اســاتید 
ــوت  ــتاد پیشکس ــن اس ــز، ار ای ــه تبری ــوزه علمی ح

ــرد. ــل ک تجلی
ــوزه  ــزاری ح ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــور  ــامت و ام ــاون س ــش، مع ــدادی من ــر ح دکت
ــه  ــای علمی ــوزه ه ــات ح ــز خدم ــای مرک بیمه ه
کشــور بــا حضــور در منــزل حجــت االســام طاهــا 
ــز،  ــه تبری ــوزه  علمی ــاتید ح ــژاد از اس ــی ن رضای
ــتاد  ــن اس ــام ای ــت مق ــم و پاسداش ــن تکری ضم
پیشکســوت، اســاتید را ســرمایه های علمــی و 
ــی کــرد و پاسداشــت مقــام و  ــی حــوزه معرف اخاق
ــم  ــر و تحکی ــی الگــوی برت ــزرگان را معرف ــت ب منزل

ــت. ــی دانس ــت طلبگ هوی
حجــت االســام مهــدی خواجــه، معاون ســامت 
و امــور بیمــه مرکــز خدمــات حــوزه  علمیــه اســتان 
آذربایجــان شــرقی هــم در ایــن دیــدار اظهــار کــرد: 
یکــی از اولویت هــای مرکــز خدمــات دیــدار بــا 
ــرح  ــن ط ــی ای ــت، ول ــتان اس ــر اس ــای سراس علم
ــی  ــه کوتاه ــا وقف ــا ب ــاری کرون ــیوع بیم ــام ش در ای

ــود. مواجــه شــده ب
ــع مشــکل  ــا رف ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــن  ــای مرحومی ــن و خانواده ه ــم معمری ــا، تکری کرون
ــان صــورت  ــن زم ــرعت بیشــتر و در کوتاه تری ــا س ب

ــرد. گی
در ادامــه، حجــت االســام رضایــی نــژاد بــا 
تشــکر از زحمــات کارکنــان مرکــز خدمــات، با اشــاره 
ــری  ــتار پیگی ــاب، خواس ــکات ط ــی مش ــه برخ ب

ــا شــد. ــع آنه ــرای رف ــز ب مرک

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

شهرســتان اهــر بــا داشــتن قدمــت تاریخــی، آب و هــوای مطلوب 
ــگری  ــر و گردش ــق بک ــه مناط ــراوان از جمل ــی ف ــر دیدن و مناظ

ــرقی اســت. آذربایجــان ش
ــی  ــتانی دارای اقلیم ــه کوهس ــدن در منطق ــع ش ــا واق ــر ب اه
ــای  ــان آب ه ــوب و جری ــبتاً خ ــای نس ــا بارش ه ــک ب ــرد و خش س
ــرای مهــار و ذخیــره  روان در رودخانــه هــا و آبراهــه هــا اســت کــه ب
ایــن آب هــا بــرای مصــارف آب شــرب و کشــاورزی ســدهای متعــدد 
بــزرگ و کوچکــی در نقــاط مختلــف شهرســتان ایجــاد شــده کــه از 
جملــه ســدهای مهــم ایــن شهرســتان مــی تــوان بــه ســد بــزرگ 
ســتارخان در جــاده اهــر - ورزقــان، ســد خاکــی آزادگان در نزدیکــی 
ــی  ــب ســیز و ســد خاک ــاالب دی ــی ت ــرزن، ســد خاک روســتای آرپی
ــی ســدها،  ــری فن ــرد کــه در کنــار کارب ــق اشــاره ک روســتای خونی
کرانــه آن هــا بــا طبیعــت زیبــا و دل انگیــز خــود محلــی مناســب 
بــرای گردشــگری و تفریحاتــی ماننــد: بازی هــای آبی شــنا، قایقرانی، 
ماهیگیــری، ســرگرمی و غیــره اســت و مــی توانــد اوقــات خوبــی را 

ــرای گردشــگران و میهمانــان ایجــاد کنــد. ب
 تــاالب دیــب ســیز نیــز  در ۲5 کیلومتــری شــرق اهــر قــرار دارد و 
تاالبــی نیــزاری و دایمــی اســت کــه مــورد اســتفاده پرنــدگان مهاجــر 

آبــزی قــرار مــی گیــرد. 
ــد  ــه س ــل ب ــاالب تبدی ــن ت ــی ای ــواره خاک ــاد دی ــا ایج ــرا ب اخی
ــورد مصــرف کشــاورزی  قشــاق شــاهوردی شــده اســت و آب آن م

ــرد.  ــی گی ــرار م ق
ایــن تــاالب در ۲ کیلومتــری جنــوب روســتای قشــاق شــاهوردی 

در جنــوب جــاده ارتباطــی اهر-مشــگین شــهر قــرار دارد.
 تــاالب گســتره ای شــمالی جنوبــی دارد و طــوا آن در حــدود 500 

متــر و عــرض آن 300 متــر اســت. 
ارتفاع تاالب از سطح دریا در حدود ۱360 متر است.

تاالب دیب سیز

در  فقیــه  ولــی  نماینــده   
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه 
تبریز گفــت: اولویت در بازگشــایی 
و  ســامت  حفــظ  مــدارس 
بهداشــت دانــش آمــوزان و اولیــا و 

ــد. ــدارس باش ــان م مربی
گــزارش  بــه  تبریــز  آدینــه 
ــده  ــر نماین ــی دفت ــط عموم رواب
ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 

حضــرت حجــت االســام والمســلمین ســید 
محمدعلــی آل هاشــم در مراســم بازگشــایی مدارس 
ــا  ــی آذر ب ــه مردان ــر« در مدرس ــگ مه ــتان »زن اس
بیــان اینکــه نســل نوجــوان کشــور امیدهــای آینده 
هســتند، گفتنــد: اولویــت امــروز آمــوزش و پــرورش 
بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بایــد حفــظ 
بهداشــت و ســامت دانش آمــوزان باشــد و خانوادهها 
بــا توجــه بــه فراوانــی واکســن در کشــور نســبت به 

ــد. ــدام کنن ــدان خــود اق واکسیناســیون فرزن
امــام جمعــه تبریــز بــا اشــاره بــه فــوت 
شــهادت  گونــه نوجــوان ۱5ســاله ایــذه ای در 
جریــان آتــش ســوزی یــک منــزل و نجــات ۲ بانــو از 
گــدازه  هــای آتــش ادامــه دادنــد: نســل نوجوانــان مــا 
افتخــار میهــن عزیزمان هســتند و اینگونــه ایثارگرانه 
ــن رو  ــد، از ای ــدگار شــده ان ــخ مان ــه در تاری و فداکاران
بایــد در مــدارس نســبت بــه حفــظ ســامت آنهــا 

ــرد. ــورت گی ــی ص ــر و عمل ــدام موث اق
ــا  ــتان  ب ــه اس ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
تاکیــد بــر اینکــه معلمــان و دبیران پرورشــی نســبت 
بــه مســائل تربیتی توجــه ویژه داشــته باشــند، افزودند: 
در قــرآن کریــم هــم امر تربیــت و تزکیه قبــل از تعلیم 
مــورد توجه اســت و بایــد مدارس بــرای ارتقــاء معنویت 

ــا  ــویق آنه ــوزان و تش ــش آم دان
بــه انجــام فرایــض دینــی و نمــاز 

اهتمــام جــدی داشــته باشــند.
در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ارتبــاط  شــرقی  آذربایجــان 
تنگانــگ و مســتمر اولیــا دانش 
مــدارس  مربیــان  و  آمــوزان 
را مــورد تاکیــد قــرار داده و 
گفتنــد: خانــواده هــا بــه امیــد 
اینکــه معلمــان بــه وظایــف خــود در مــدارس 
عمــل میکننــد دانــش آمــوزان خــود را بــه مــدارس 
ــرای تربیــت بهتــر آنهــا بــا اولیــا  نفرســتند بلکــه ب
مــدارس ارتبــاط مســتمر و تنگاتنگ داشــته باشــند 
ــه رفتارهــای کــودکان خــود در منــزل و مدرســه  و ب

نظــارت الزم را داشــته باشــند.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان در ادامه 
بــا تبریــک و گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد 
و خاطــره شــهدای ۸ ســال دفــاع مقــدس از مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش و بنیــاد حفظ و نشــر ارزشــهای دفاع 
ــن آموزه هــای  ــه تبیی مقــدس خواســتند نســبت ب
ــزی  ــه ری ــدارس برنام ــهادت در م ــار و ش ــگ ایث فرهن
ــق  ــا حقای ــد را ب مــدون داشــته باشــند و نســل جدی

جنــگ و اندیشــه هــای شــهدا آشــنا کننــد.
امــام جمعــه تبریــز در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا تقدیــر از نیــت هــای خیــر و خداپســندانه 
خانــدان مردانــی آذر در تأســیس و راه انــدازی مراکــز 
علمــی و آموزشــی گفتنــد: ایــن خانــدان عــاوه بــر 
ایجــاد بســتر بــرای تعلیــم و تربیــت فرزنــدان ایــن 
ــرای کــودکان  مــرز و بــوم بیمارســتانی تخصصــی ب
ــردم آذربایجــان قــدردان ایــن  افتتــاح کــرده انــد و م

خدمــات و نیــت هــای خــدا پســندانه هســتند.

ضرورت توجه به سالمت و بهداشت
  دانش آموزان در مدارس

حضرت آیت اهلل الظمي میرزا ابوالحسـن 
انگجـي تبریزي فرزند میرزا محمد از اعاظم 
علمـا و اکابـر فقهاي قـرن چهـارده هجري 
قمـري برخاسـته از شـهر تبریـز اسـت. در 
سـال ۱۲۸۲ ق. برابر با ۱۲44 ش. در محله 

»انگچ«تبریـز دیده به جهان گشـود.
مقدمـات و سـطوح عالي فقـه و اصول را 
از اسـتادان حوزه علمیه تبریز از جمله سید 
فتاح سـرابي  و محضر حضـرات آیات عظام 
میـرزا محمود اصولي فرا گرفت. در بیسـت 
و دو سـالگي رهسـپار حـوزه علمیـه نجف 
گردیـد و از محضـر حضـرات آیات عظام میـرزا حبیب اهلل رشـتي، مولي محمد 
فاضـل ایروانـي و شـیخ محمدحسـن مامقاني بهره بـرد و به مقام شـامخ اجتهاد 

در علـوم اسـامي نایل آمد.
ایشـان پـس از نیـل به مقامـات عالي علمي و معنـوي به تبریز بازگشـت و به 
تبلیغ و ترویج معارف دیني و تدریس در علوم اسـامي و رسـیدگي به امور دیني 
جامعه همت گارد و از مراجع تقلید آذربایجان شـد. در آغاز نهضت مشـروطیت 
بـه حمابـت از آن برخاسـت لکن پس از مشـاهده انحـراف و دگرگوني اهـداف از 
آن کنـاره گرفـت. در اعتـراض بـه فتنه و آشـوب  سـال هاي سـیاه رضاخاني در 
سـال۱347ق. )۱307 .ش( تبریـز را تـرک گفـت و پـس از یـک سـال در پـي 
درخواسـت مـردم به شـهر بازگشـت. زهد و پارسـایي بي اعتنایي به جـاه و مقام 
دنیایي وقار و متانت سـکوت و ابهت، قوت خارق العاده حافظه، احاطه بر مسـائل 
علمـي و فقهـي اهتمـام شـدید در امـر به معـروف و نهـي از منکر، اسـتواري در 
حدود الهي و پایبندي بي چون و چرا به ارزشـهاي دیني را ازخصایص برجسـته 
آن عالـم ربانـي و فقیـه عالي قدر شـمرده اند. از ایشـان آثاري در فقـه و اصول به 
یـادگار مانـده اسـت همچـون ۱. کتـاب الحج ۲. کتـاب الطهاره 3. کتـاب الصاه 
4. رسـاله اي »ازاحـه االلتبـاس عن حکم المشـکوک من اللباس« 5. حاشـیه بر 
مکاسـب شـیخ انصاري6. حاشـیه بر کتاب »ریاض المسـائل« آیت اهلل سیدعلي 
طباطبایـي 7. شـرح بـاب ارث از کتـاب نجاه العباد آیت اهلل شـیخ محمدحسـن 

نجفـي و ۸. حاشـیه بر کتـاب فذائد االصول شـیخ انصاري.

مفاخر مذهبي
آيت اهلل العظمي ميرزا ابوالحسن انگجي تبريزي

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱3۹۲

کتاب »مسافران آسماني: زندگینامه و خاطرات حماسه هاي ده تن 
از شخصیت هاي انقابي و فرماندهان آذربایجاني دوران دفاع مقدس« 
به کوشش داود خدایي تالیف گردیده و به همت انتشارات »سازمان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجان شرقي« در سال ۱3۹3 
فیپا گرفته و در 5000 نسخه با ۲۲4 صفحه در قطع رقعي به زیور 
طبع آراسته شد. و هم اکنون در اختیار نسل جوان در جستجوي 

حقیقت روزهاي آتش و خون قرار دارد.
همه انسانها می میرند ولی شهیدان این سرنوشت همگانی را به 
بهترین وجه سپری کردند، وقتی قرار است این جان برای انسان نماند 
چه بهتر در راه خدا این رفتن انجام بگیرد. مهمترین امتیاز شهدای 
انقاب اسامي نسبت به کسانی که در سایر کشورها در راه آرمانهای 

خود فداکاری می کنند انتخاب آگاهانه و به دور از احساس است.
انقاب اسامي ایران مرهون خون شهدا و رهبري الهي حضرت 
روح اهلل است؛ شهدا جانانه در راه جانان ایستادند و با خون خود سند 
استقال و آزادي ایران از قید و بند استبداد و استعمار را به رهبري 
امامشان امضا نمودند. حضرت امام خمیني )ره( در خصوص اهمیت 
خون شهدا چنین فرمودند: »شهادت رمز پیروزي است ملتي که 
شهادت را آرزو دارد پیروز است. خون شهیدان ما امتداد خون پاک 

شهیدان کرباست.«
بدون شک جوانان عاشق و شهادت طلب میهن اسامي یکي از 
عوامل مهم و اساسي مقاومت و پیروزي در دفاع از انقاب اسامي 
و تمامیت ارضي کشور مقدس جمهوري اسامي بوده و مقاومت 
تحسین برانگیز ایشان در برابر استکبار جهاني، صحنه هاي بي بدیل 
و بي نظیري از شهادت و ایثار را خلق کرد . دوران هشت سال دفاع 
مقدس تنها یادآور آتش خانمان سوز متجاوزین بعثي نیست، بلکه 
محل نمایش و شکوفایي شرافت ملتي است که یک تنه مقابل 
زورگویان ایستاد. از همین رو هر چه از آن دوران طایي حیات ملت 
ایران، فاصله مي گیریم، نیاز به ثبت، ضبط و نشر خاطرات آن سال 
ها نیز بیشتر احساس مي شود که اگر به ضبط و ثبت و تفسیر و 
توزیع آن اهتمام نورزیم، به فرهنگ وتاریخ مردم این مرز و بوم، جفایي 

جبران ناپذیر روا داشته ایم.
بدیهي است که از دل همین خاطرات ناگفته، آثار ممتازي در گونه 
هاي متنوع هنري از جمله: شعر، قصه، رمان، فیلم، نمایش نامه و 
هنرهاي تجسمي پدید مي آیند. شاعر امروز ایراني مي تواند یک بار 
دیگر همانند فرزانه طوس، مثنوي حماسه بسراید و این بار قهرمان 
شعرش نه رستم دستان که شهداي بزرگوار باشند؛ مي تواند مثنوي 
معنوي را جاني دوباره بخشد و تمثیل ها را از صحنه هاي نبردي 
انتخاب کند که از تراوش خون و جان است. عارف فرزانه ایراني، امروزه 
مي تواند تذکرة االولیایي دیگر با مضمون شهداي انقاب اسامي به 
رشته تحریر درآورد؛ مي تواند بوستاني دگر بسراید و گلستاني نو 

بیافریند.
مجموعه حاضر در راستاي عینیت بخشیدن به هدف فوق؛ 
زندگینامه، خاطرات پر فراز و نشیب حماسه هاي ده تن از شخصیت 
هاي انقابي و فرماندهان موثر آذربایجان در دفاع مقدس را روایت 
مي کند. این اثر شامل زندگی نامه و خاطرات شهید آیت اهلل قاضی 
طباطبایی، شهید آیت  اهلل اسداهلل مدنی، سردار شهید مهدی باکری، 
سردار شهید حسن شفیع زاده، امیر سرلشگر خلبان شهید جواد 
فکوری، سردار شهید حمید باکری، سردار شهید علی تجایی، سرار 
شهید مرتضی یاغچیان، سردار شهید محمدحسن کسایی و سردار 

شهید نادر برپور است.
در میان فرماندهان برجسته شهید استان، از دو تن از علماي 
قاضي  اهلل  آیت  محراب  آذربایجان، شهداي  تاثیرگذار  و  برجسته 
طباطبایي و آیت اهلل مدني، در اثر حاضر یاد شده است. تاثیر 
ستم  رژیم  علیه  آذربایجان  مردم  مبارازات  در  قاضي  اهلل  آیت 
نیست.  انکار  قابل  اسامي  انقاب  پیروزي  همچنین  و  شاهي 
یاد تبریز«  »خمیني  نام  با  او  از  ساواک  اسناد  در  که   تا حدي 

و  نظیر  بي  هاي  شخصیت  از  نیز  مدني  اهلل  آیت  اند.  کرده   
نقش  انقاب  پیروزي  از  پس  ایام  در  که  بود  فردي  به  منحصر 
تاثیرگذاري در آذربایجان ایفا کرد. مبارزات آیت اهلل مدني با حزب 
 خلق مسلمان، تهییج جوانان براي حضور در جبهه ها و ... تنها 
نمونه هایي از حضور آیت اهلل مدني در صحنه هاي انقاب اسامي 

است.
مطالب مجموعه حاضر، حاصل مصاحبه با راویان خاطرات و 
استفاده از منابع و اسناد موجود در بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع 
مقدس استان آذربایجان شرقي مي باشد. در خاتمه نیز ۱3 اثر که 
نویسنده محترم جهت تالیف مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته اند 

معرفي گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
مسافران آسماني:  زندگینامه و خاطرات حماسه هاي ده 

تن از شخصیت هاي انقالبي و فرماندهان آذربایجاني 
دوران دفاع مقدس


