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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006

خبرنـگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی   گفتنـد: 
در ایـران  مقتـدر  ارتـش  خیبـر  فاتحـان   رزمایـش 

بـرای کشـور  غـرب  شـمال    
 همسـایه هـا پیـام صلـح و دوسـتی و 
بـرای بدخواهـان نظـام ناراحـت کننـده 

. ست ا
حضـرت حجت االسـام والمسـلمین 
سـید محمدعلـی آل هاشـم در برنامـه 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  جمعـه  پیـام 
اسـامی  ایـران  مسـلح  نیروهـای 
حافظـان صلـح و امنیت ایران اسـامی 
فاتحـان  رزمایـش  گفتنـد:  هسـتند، 

کشـورهای  بـرای  دوسـتی  و  صلـح  پیـام  بـا  خیبـر 
برگـزار نظامیـان  آمادگـی  ارتقـای  جهـت  و   همسـایه 

 می شود.
امـام جمعـه تبریز بـا بیـان اینکه اسـرائیل غاصب در 
پـی ایجـاد اختـال و تنش در روابط حسـنه کشـورهای 
افزودنـد: مناطـق مـرزی شـمال غـرب  مسـلمان اسـت، 
بـرادری  و  دوسـتی  صلـح،  مرزهـای  اسـامی  ایـران 

هسـتند و ایـن را مسـلمانان آن سـوی مـرز و این سـوی 
مـرز بـه خوبـی می داننـد و خواهـان تداوم ایـن برادری 

و دوسـتی در عرصـه هـای مختلـف هسـتند.

بـه  شـرقی   آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
توصیـه  همسـایه  کشـورهای  بیـدار  ملـت  و  مسـئوالن 
کردنـد در دام توطئـه هـای رژیـم صهیونیسـتی نیفتند، 
چـرا کـه اتحـاد مسـلمانان جهـان بایـد بـرای مبـارزه با 

شـود. حفـظ  اشـغالگری  و  اسـتعمار 
بخـش  در  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
دیگـری از صحبـت هـای خـود بـا اشـاره بـه سـخنرانی 

ویدئـو کنفرانسـی رئیـس جمهـور کشـورمان در اجـاس 
سـاالنه عمومـی سـازمان ملـل گفتنـد: آیت اهلل رئیسـی 
در جایـگاه منتخـب ملـت بـزرگ و انقابـی ایـران یـک 
تاثیرگـذار داشـت. و  سـخنرانی متفـاوت 

آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
رئیـس  سـخنان  اینکـه  بیـان  بـا  شـرقی 
و  آرمانهـا  آئینـه  کشـورمان  جمهـور 
و  معاصـر  انقـاب  بزرگتریـن  ارزشـهای 
انقابـی تریـن ملـت جهـان بـود، اظهـار 
ای کلمـه  سـخنان۱۵۸۳   داشـتند: 

و  تردیـد  بـدون  رئیسـی  اهلل   آیـت   
پشـتوانه  یـک  از  برخـوردار  و  انفعـال 

بـود. انقابـی  و  دینـی  عمیـق 
را  کشـورمان  جمهـور  رئیـس  سـخنان  ایشـان 
عـزت،  نشـانگر  و  صداقـت  و  عقانیـت  بـر  مبتنـی 
منطـق  بـر  انقابـی  ایـران  منطقـی  قـدرت  و  حکمـت 
ادامـه  و  دانسـته  آمریـکا  پوشـالی  قـدرت  کـور 
سـخنان پسـت  واشـنگتن  روزنامـه  گفتـه  بـه   دادنـد: 

جمهـوری  هویـت  دهنـده  نشـان  رئیسـی  اهلل   آیـت   

امـام رضا )ع( هشـتمین امام شـیعیان از سـاله پاک رسـول خـدا )ص( 
و هشـتمین جانشـین پیامبر مکرم اسـام )ص( اسـت. بنابر نظر مشـهور 
مورّخـان وی در یازدهـم ذی قعده سـال ۱۴۸ هــ. ق، در مدینه منّوره متولد 
شـد. نـام مبارکـش، علـی، کنیـه آن حضـرت، ابوالحسـن و دارای القـاب 
متعـددی از جملـه؛ رضـا، صـادق،  صابـر، فاضـل، قـرة  اعیـن المؤمنیـن و... 
هسـتند، اما مشـهورترین لقب ایشـان، »رضا« به معنای »خشنودی« است.

پـدر بزرگـوار امـام رضا، امام موسـی کاظم )ع( پیشـوای هفتم شـیعیان 
بودند که در سـال ۱۸۳ ه.ق، به دسـت هارون عباسـی به شـهادت رسیدند، 

و مـادر گرامیشـان نجمه )تکتم( نام داشـت.
در این مطلب به نمونه ای از اخاق و کردار امام رضا )ع( می پردازیم:

1. حلم:
در شـناخت  حلـم آن حضـرت، شـفاعت وی در نـزد و مامـون در حـق 
جلـودی کافی اسـت. جلودی کسـی بود کـه به امر هارون رشـید به مدینه 
رهسـپار شـد تـا لبـاس زنـان آل ابو طالـب را بگیـرد و بر تن هیـچ یک از 
آنـان جـز یـک جامه نگـذارد. وی همچنین بر بیعت مـردم با امـام رضا )ع( 

انتقـاد کرد.
پـس مامـون او را بـه حبـس افکنـد و بعـد از آن که پیـش از وی دو تن 
را کشـته بـود او را خواسـت. امام رضـا )ع( به مامون گفـت: ای امیر مؤمنان! 
ایـن پیرمـرد را بـه من ببخش!جلودی گمان برد کـه آن حضرت می  خواهد 

از وی انتقـام گیرد.
پـس مامون را سـوگند داد که سـخن امـام رضا )ع( را نپذیـرد مامون هم 
گفـت: بـه خـدا شـفاعت او را درباره تـو نمی پذیـرم و دسـتور داد گردنش را 

بزنند.
2. تواضع:

در بخـش صفـات و اخـاق آن حضـرت از قـول ابراهیم بـن عباس نقل 
کردیـم کـه گفـت: چون امام رضـا )ع( تنها بود و بـرای او غـذا م ی آوردند آن 
حضـرت غامـان و خادمان و حتی دربان و نگهبان را بر سـر سـفره  اش می  

نشـاند و بـا آنها غذا مـی  خورد.
همچنیـن از یاسـر خادم نقل شـده اسـت کـه گفت: چـون آن حضرت 
تنهـا می  شـد همـه خادمـان و چاکران خـود را جمع مـی  کـرد، از بزرگ و 
کوچـک، و بـا آنان سـخن می  گفت. او به آنـان انس می  گرفت و آنـان با او. 
کلینـی در کافی به سـند خـود از مـردی بلخی روایت می  کنـد که گفت: 
بـا امـام رضـا )ع( در سـفر به خراسـان همراه بـودم. پس روزی خواسـتار غذا 

شـد و خادمان سـیه چرده خود را نیز بر سـفره خود نشـاند.
یکـی از یارانـش بـه او عـرض کـرد: ای کاش غـذای اینـان را جـدا مـی  
کـردی. فرمـود: پـروردگار تبارک و تعالی یکی اسـت و مـادر و پدر هم یکی. 

و پاداشـها بسـته به اعمال و کردارهاسـت.
3. اخالق نيكو:

از ابراهیـم بـن عباس نقل شـده که گفـت: امام رضا )ع( با سـخن هرگز 
بـه هیـچ کـس جفا نکـرد و کام کسـی را نبریـد تا مگر شـخص از گفتن 
باز ایسـتد. و حاجتی را که می  توانسـت  برآورده سـازد رد نمی  کرد. پاهایش 
را دراز نمـی  کـرد و هرگز روبه روی کسـی که نشسـته بود، تکیـه نمی  داد و 
هیـچ کـس از غامان و خادمان خود را دشـنام نمی  داد. هرگـز آب دهان بر 
زمیـن نمـی  افکند و در خنـده  اش قهقهه نمی  زد، بلکه تبسـم می  نمود.

کلینـی در کافـی به سـند خود نقل کرده اسـت که مهمانی بـرای امام 
رضا )ع( رسـید. امام شـب در کنار مهمان نشسـته بود و با وی سـخن می  
گفـت کـه ناگهان وضع چـراغ تغییر کرد. مرد مهمـان دسـتش را دراز کرد 
تـا چـراغ را درسـت کنـد ولی امام او را از این کار بازداشـت و خود به درسـت 

کـردن چـراغ پرداخت و کار آن را راسـت کرد.
سـپس فرمـود: مـا قومی هسـتیم که میهمانـان خـود را بـه کار نمی  

گیریم.
همچنیـن در کافی به سـند خود از یاسـر و نـادر خادمان امـام رضا )ع( 
نقـل شـده اسـت گفتند: ابو الحسـن، صلـوات اهلل علیـه، به ما فرمـود: اگر 
مـن باالی سـرتان بودم و شـما خواسـتید از جا برخیزیـد، در حالی که غذا 
مـی  خورید برنخیزید تا از خوردن دسـت  بکشـید و بسـیار اتفـاق می  افتاد 

ادامه در صفحه 2ادامه در صفحه 2

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 
ــلمين  ــالم و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــيد 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 شهادت ثامن الحجج

نگاهی به کردار امام رضا )ع(  پیام صلح  و دوستی رزمایش ارتش برای همسایه ها 

  به گفته روزنامه واشنگتن پست سخنان 
آیت اهلل رئیسی نشان دهنده هویت جمهوری 

اسالمی و جایگاهی است که ایران برای خود در 
جهان قائل است
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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

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز در مراس عزاداری

 روز اربعین حسینی

حضور نماینده ولی فقیه دراستان و رییس شورای فرهنگ 
عمومی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان

آیین بازگشایی مدارس علوم دینی خواهران در تبریز با 
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و رییس شورای عالی مدیریت حوزه علمیه استان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضور در شهرستان 
میانه در مراسم تشییع پیکر پدر شهیدان عبداهلل،  قربانعلی و 

اسکندر  خان محمدی شرکت کردند

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
در آیین پایانی کنگره شعر منطقه ای محرم 

در کانون بسیج تبریز

آیین رونمایی و اکران مستند اربعین حقیقت سرخ با 
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز در سینما ناجی

آیین اختتامیه هفتمین کنگره ملی شعر اربعین در تبریز با 
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز

همزمان با مدارس سراسر کشور زنگ آغاز سال تحصیلی جدید 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در مدرسه دخترانه زهرا مردانی آذر به صدا در آمد

 پیام صلح  و دوستی رزمایش ارتش 
برای همسایه ها

نگاهی به کردار امام رضا )ع(

فرازی از وصیت نامه شهدا
پیام تبریک

کـه امـام بعضـی از مـا را صـدا مـی  زد و چـون به ایشـان گفته می  
شـد آنـان در حال خـوردن هسـتند، می  فرمـود: بگذاریدشـان تا از 

خوردن دسـت  بکشند.
4. كرم و سخاوت:

یکـی از شـاعران به نـام ابراهیم بن عباس صولـی به خدمت آن 
حضـرت آمـد و امـام بـه او ده هـزار درهـم داد که نام خـودش بر آن 
ضـرب شـده بـود. همچنین آن حضرت بـه ابو نواس سـیصد دینار 
جایـزه داد و چـون جـز آن، مال دیگری نداشـت اسـتر خویش را هم 
بـه وی بخشـید. و نیز به دعبل خزاعی ششـصد دینار جایـزه داد و 

بـا این وجـود از وی معذرت هم خواسـت.
در مناقـب از یعقـوب بن اسـحاق نوبختی نقل شـده اسـت که 
گفـت: مـردی به ابو الحسـن رضـا )ع( برخـورد کرد و گفـت: به قدر 
مردانگـی  ات بـر مـن ببخش. امـام گفت: به ایـن مقدار نـدارم. مرد 
گفـت: بـه قـدر مردانگی خودم ببخـش. امام فرمـود: این قـدر دارم. 

سـپس فرمـود: ای غام دویسـت دینار بـه او بده.
همچنیـن در مناقـب از یعقوب بن اسـحاق نوبختی نقل شـده 
اسـت کـه امـام رضـا )ع( تمـام ثـروت خـود را در روز عرفه تقسـیم 
نمـود. پـس فضـل بـن سـهل بـه وی گفـت: این ضـرر اسـت. امام 
فرمـود: بـل سـود و بهره اسـت. چیـزی را کـه پـاداش و کرامت بدان 

تعلـق مـی  گیرد ضـرر محسـوب مکن.
کلینـی در کافـی به سـند خود از الیسـع بن حمـزه نقل کرده 
اسـت کـه گفـت: در مجلـس ابـو الحسـن رضـا )ع( بـودم. مـردم 
بسـیاری به گـرد آن حضرت حلقه زده بودنـد و از وی درباره حال و 
حـرام پرسـش می  کردند که ناگهان مـردی بلند قامت و گندمگون 

داخـل شـد و گفت: السـام علیـک یا بن رسـول اهلل.
مـن یکـی از دوسـتداران تو و پـدران و نیاکان تو هسـتم، من از 
حـج  بـاز می  گـردم و خرجی خـود را گم کـرده ام و بـا آنچه همراه 
مـن اسـت نمـی  توانـم به یـک منزل هـم برسـم، پس اگـر صاح 
بدانـی کـه مـرا بـه دیـارم روانه کنـی که بـرای خدا بر مـن نعمتی 
داده  ای و اگـر بـه شـهرم رسـیدم آنچه از تو گرفتـه  ام به صدقه می 

 دهـم. امـام )ع( بـه او فرمود: بنشـین خدا تـو را رحمت کند.
آنـگاه دوبـاره بـا مـردم بـه گفت و گـو پرداخت تـا آنـان پراکنده 
شـدند و تنها سـلیمان جعفری و خیثمـه و من مانـده بودیم پس 
امـام فرمـود: اجـازه می  دهید داخل شـوم سـلیمان گفـت: خداوند 
فرمـان تـو را مقدم داشـت. پـس امام برخاسـت و به اتاقـش رفت و 
لختـی درنـگ کـرد و سـپس بازگشـت و در را باز کرد و دسـتش را 
از باالی در بیرون آورد و پرسـید: آن خراسـانی کجاسـت؟ پاسـخ داد: 
من اینجایم. فرمود: این دویسـت دینار را برگیر و در مخارجت از آن 
اسـتفاده کـن و بـدان تبرک جـو و آن را از جانب من بـه صدقه بده. 
اکنـون بـرو کـه نه مـن تـو را ببینم و نـه تو مـرا. مرد بیـرون رفت. 
سـلیمان بـه آن حضـرت عـرض کـرد: دایت  شـوم بخشـش بزرگی 

کـردی و رحمـت آوردی، پـس چرا چهره از او پوشـاندی؟
فرمـود: از تـرس آن کـه مبـادا خـواری خواهـش را در چهـره او 
ببینـم. مگر این سـخن رسـول خـدا را نشـنیدی که می گویـد: آن 
کـه بـه نهـان نکویـی آورد با هفتـاد حج  برابـری می  کنـد و آن که 
پلیـدی و زشـتی را اشـاعه مـی  دهـد، مخذول و خـوار اسـت و... آیا 

سـخن اول را نشـنیده  ای کـه مـی  گوید:
متی آته ال طلب حاجة

رجعـت الـی اهلـی و وجهی بمائه )هرگاه بیایم نـزد او تا حاجتی 
طلـب کنم به سـوی خانـواده ام بازمی گردم در حالی کـه صد دینار 

دارم.(
5. فراوانی صدقات:

پیـش از ایـن از ابراهیم بن عباس صولی نقـل کردیم که گفت: 
امـام رضـا )ع( بسـیار نکویـی می  کـرد و در نهـان صدقه مـی  داد و 

بیشـتر ایـن عمـل را در شـبهای تاریک به انجام می رسـاند.
منبع:

کتاب سیره معصومان، ج ۵، ص ۱۴۴

جناب آقای دکتر پیمان جبّلی
ریاست محترم سازمان صداوسیمای 

جمهوری اسالمی ایران
با سالم و تحیات؛

انتصلاب شایسلته حضرتعاللی از سلوی رهبلر معظلم انقلالب 
اسلالمی به ریاست سلازمان صداوسلیمای جمهوری اسلالمی ایران 

کله بیانگلر تعهلد، علم و تقلوا و روحیه مردملی و خدمتگزاری حضرتعاللی در صحنه های مختللف خدمت صادقانه 
بله نظلام مقلدس جمهوری اسلالمی ایلران اسلت، صمیمانه تبریلک عرض ملی نمایم.

بلی تردید حسلن اعتماد معظم له؛ تخصص، سلوابق انقالبی و تجارب ارزنده شلما در سلطوح مختلف مدیریتی 
رسلانه ملی گامی ارزشلمند برای رسلیدن به اهداف نظام اسلالمی و ارمغان آور توسلعه، تحول و ارتقاء سلطح آگاهی 
و معرفلت، نشلاط و امیلد در جامعله خواهد شلد و همچنیلن آوردگاهی بلرای مقابله بلا امواج خصمانله ی تحریف 

دشلمنان خواهد بود.
بلا آرزوی توفیقلات روز افللزون؛ سلربلندی جنابعاللی را در سلایه توجهات حضلرت ولی عصر )عجلل اهلل تعالی 
فرجله الشلریف( و در پرتلو رهنمودهلای مقام معظم رهبلری )مدظلله العاللی( از درگاه خداوند متعال مسلئلت دارم.

 سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

و امام جمعه تبریز

اسـامی و جایگاهـی اسـت کـه ایـران بـرای خـود 
اسـت. قائـل  در جهـان 

اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
افزودنـد: رئیـس جمهـور در جایـگاه یـک انقابـی 
عدالـت خـواه و معتـرض بـه ظلـم حداکثـری بـر 
علیـه ملـت هـای مظلـوم یـک مطالبـه گـر صادق 
و  مسـتضعفان  و  مظلومـان  محرومـان،  حـق  از 
یـک راه حـل دهنـده دلسـوز ظاهـر شـد و صدای 

بـه گـوش جهانیـان رسـاند. را  انقـاب 
برخـی  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
تعابیـر آیـت اهلل  رئیسـی بدیـع و نـو بـود، گفتند: 
ایـن مهـم نشـان مـی دهـد ریـل گـذاری جدیـدی 
آغـاز شـده  ایـران  رویکردهـای  و  هـا  در سیاسـت 

. ست ا
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی در بخش 
دیگـری از سـخنان خود بـا بیان اینکـه مقاومت یمن 
گفتنـد:  اسـت،  راهبـردی   پیروزی هـای  آسـتانه  در 
پیشـروی های  عامـل  مهم تریـن  می رسـد  نظـر  بـه  
متوالـی  سـقوط  و  مـأرب  در  انصـاراهلل  برق آسـای 
شهرسـتان های ایـن اسـتان، عـدم مقاومـت نیروهای 
به سـران  وابسـته  نیروهـای  خصوصـاً  مقابـل  طـرف 

قبایـل ایـن مناطـق اسـت.
اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  پیـام  خطیـب 
انصـاراهلل بـر اسـاس شـیوه و منـش خـود در هـر 
آنجـا  جوانـان  بـا  ابتـدا  می شـود،  وارد  منطقـه ای 
بـا  انصـاراهلل  دادنـد:  ادامـه  گیـرد،  مـی  ارتبـاط 
حفـظ  ماننـد  مشـترکی  اصـول  سـر  بـر  جوانـان 
تجـاوز  بـا  مقابلـه  لـزوم  قومـی،  تعصـب  وطـن، 
بـا  و  می شـود  هم موضـع  و  همزبـان  خارجـی 
تحریـک ایـن جوانـان اکثریـت همسـویی را برابـر 
ایـن  نهایـت  در  و  می دهـد  قـرار  قبایـل  رؤسـای 
سـران بـرای حفـظ جایـگاه خـود و عدم شکسـتن 
اکثریـت  بـه  پذیـرش خواسـته  اُبهت شـان مجبـور 
ایـن  بـر  کـه  میکنـد  تسـلیم  را  مناطـق  و  شـده 
انصـاراهلل  نفـوذ  مبنـای  گفـت  می تـوان  اسـاس 

باالسـت. بـه  پاییـن  از  مـدل 
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با اشـاره 
هفته هـای  در  اصـاح  حـزب  موضـع  تغییـر  بـه 
جبهه هـا  مقاومـت  بـدون  شـدن  تسـلیم  و  اخیـر 
بـه  ارتـش و کمیته هـای مردمـی انصـاراهلل گفتند: 
یمـن  انتظـار  در  سرنوشت سـازی  روزهـای  اکنـون 
عربسـتان  کـه  اسـت  همین خاطـر  بـه  اسـت. 
به تکاپـوی مذاکـره بـا ایـران افتـاده، لحن سـخنان 
در  و  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع  در  سـلمان، 
تفـاوت  قبـل  سـال های  بـا  ایـران،  بـا  مواجهـه 

بسـیاری کـرده بـود.
امـام جمعه تبریز در ادامه سـخنان خـود  گفتند: 
اکنـون بایـد منتظر بـود و نتیجه عملیـات انصاراهلل، 
در آزادسـازی آخریـن سـنگرهای مزدوران سـعودی را 
دیـد. هرچـه هسـت؛ حتـی اگـر مذاکـره هـم پیش 
پُـر  مذاکـره،  میـز  در  انصـاراهلل  بایـد دسـت  بیایـد 

. شد با
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی بـا تبریک 
هفتـه نیروی انتظامـی از فعالیت هـای امنیت آفرین و 
شـبانه روزی این نیروی خدوم و شـجاع اظهار داشـتند: 
فعالیـت هـای نیـروی انتظامـی بـرای ایجـاد و برقراری 
نظـم، قانـون و امنیـت بر سـه اصل آگاهی، پیشـگیری 

و پیگیری اسـتوار اسـت.
در  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
بخـش دیگـری از صحبـت هـای خـود وقـف را یـک 
آثـار  بـا تبییـن  عمـل صالـح و مانـدگار دانسـته و 
اقتصـادی و اجتماعـی ایـن سـنت حسـنه گفتند: در 
سـایه وقـف، فقر کم و سـطح اشـتغال بـاال می رود و 
همچنیـن در سـایه وقـف تولیـد ملـی رشـد و درآمد 

سـرانه بیشـتر می شـود.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا تسـلیت ایـام سـوگواری 
دهـه آخـر مـاه صفـر، رحلـت حضـرت پیامبـر)ص( 
و شـهادت امـام حسـن مجتبـی)ع( و امـام رضـا)ع( 
امـت  تزکیـه  امـت،  بـه  نسـبت  پیامبـر  دلسـوزی 
اسـامی، رأفـت و رحمـت ایشـان و صبـر و پایـداری 
نبـوی  سـیره  هـای  ویژگـی  از  را  پیامبـر  حضـرت 

برشـمردند. محمـد)ص(  حضـرت 
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رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: 

جمعیت کیفری استان با آزادی و اعطای 
مرخصی به زندانیان کاهش  یابد

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسالمی

مســتند ســومی نیــز نقــل شــده اســت کــه نـُـه ســال در 
ــن  ــود و در ای ــا ب ــی حکمفرم ــه و ناآرام ــام فتن ــرزمین ش س
ــود ســلطان  ــدون وج ــردم شــام، خودشــان ب دوره آشــوب، م
ــه نظــر می رســد، ایــن  نمــاز جمعــه را برپــا می کردنــد.۱۸ ب
ــرا اوالً:  ــد، زی ــر باش ــی ضعیف ت ــتند قبل ــتند، از دو مس مس
ــردد و  ــت گ ــام ثاب ــل ش ــیره ی اه ــت س ــل حجی ــد دلی بای
ــت را دارد و  ــرایط حجی ــا ش ــل آنه ــا عم ــود آی ــخص ش مش
ــاً:  ــر. ثانی ــا خی ــد ی ــرعی باش ــم ش ــف از حک ــد کاش می توان
بــر فــرض ثبــوت، نمی تــوان از اقامــه نمــاز جمعــه در 
عصــر فتنــه و آشــوب، نفــی مطلــق منصــب بــودن را نتیجــه 

گرفــت.
گروه دوم: پیروان منصب بودن امامت جمعه

طبــق فتــوای ابوحنیفــه و فقــه اوزاعــی از فقهــای 
اهــل ســنت و فقــه زیدیــه و فقــه امامیــه، امامــت جمعــه 
از مناصــب اســت و بــدون اذن یــا نیابــت ولــّی امــر 
ــت  ــمت، نخس ــن قس ــدارد. در ای ــروعیت ن ــلمانان مش مس
ــم  ــزارش می کنی ــه را گ ــی و زیدی ــه و اوزاع ــر ابوحنیف نظ
ــه را  ــای امامی ــر فقه ــتر نظ ــی بیش ــا تفصیل ــپس ب و س

ــد. ــم دی خواهی

توصیه های طالیی برای مراقبت از پوست 
در فصل پاییز و زمستان-3
به مراقبت از پوست پاهایتان اهمیت بدهید

بسیاری از افراد مراقبت از پوست پای خود را نادیده می گیرند و به 
آن اهمیت نمی دهند. پوست پا در فصول سرد سال بیش از هر فصلی 
نیاز به مراقبت دارد چون آب و هوای سرد و خشک یکی از علل ایجاد 
یا تشدید ترک کف پا است. بنابراین برای مراقبت از پوست در فصل 
پاییز کف پا را با استفاده از کرم و روغن مناسب مرطوب کنید. با مراقبت 
درست از پوست پا در فصل پاییز و زمستان با بازگشت تابستان دوباره 
می توانید از صندل های خنک تابستانی با خیال راحت استفاده کنید.

مراقبت از پوست با پاک کننده مناسب
با سرشدن هوا رطوبت نیز کاهش پیدا می کند. در این شرایط 
پوست رطوبت خود را از دست می دهد و دچار خشکی می شود. پس 
پاک کننده هایی که در فصل تابستان استفاده می کردید مناسب فصل 
های سرد نیستند و باید آن ها را عوض کنید و برای نگهداری از پوست 
در پاییز از پاک کننده های فاقد صابون که خاصیت آبرسانی دارند، 
استفاده کنید. تا عالوه بر پاکسازی پوست از هر گونه آلودگی، رطوبت 

الزم برای پوست را تامین کند.
اهمیت کرم برای محافظت از پوست دست

یکی از مراحل مهم مراقبت پوستی مخصوص زمستان، مراقبت 
ازپوست دست است. به خصوص در این شرایط که برای پیشگیری از 
ویروس کرونا مجبوریم مدام دست هایمان را بشوییم و ضدعفونی کنیم، 
باید بیشتر به مراقبت از پوست دستمان اهمیت دهیم و با استفاده 

از کرم مناسب دست هایمان را مرطوب کنیم تا دچار خشکی نشود.
مراقبت از پوست با استفاده از الیه بردارهای روغنی

استفاده از الیه بردارها یکی از راه های مراقبت از پوست در فصل 
پاییز است. ضرورت استفاده از الیه بردار در پاییز به دلیل این است که 
الیه برداری صحیح با جداسازی سلول های مرده پوست باعث آبرسانی و 
رطوبت رسانی هرچه بیشتر به پوست بدن می شوند. بهترین الیه بردار 
برای مراقبت از پوست در فصل پاییز الیه بردارهای روغنی هستند که 

بافت و ترکیب یک دست تری دارند.
برای مراقبت از پوست بیش از دوبار در هفته آن را الیه برداری نکنید 
چون الیه  برداری بیش از دو بار در هفته نتیجه عکس خواهد داشت و 
خشکی پوست را تشدید می کند. پس از الیه  برداری برای مراقبت از 

پوست از مرطوب  کننده استفاده کنید.

پزشک من

 رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی خواســتار 
ــای  ــا آزادی و اعط ــتان ب ــری اس ــت کیف ــش جمعی کاه

ــان شــد.  ــه زندانی مرخصــی ب
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ، 
دکتــر موســی خلیل اللهــی رئیــس کل دادگســتری 
ــتان  ــور در شهرس ــا حض ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج اس
ــد  ــتان مرن ــن شهرس ــوزی ای ــه آم ــد از اردوگاه حرف مرن

ــرد. ــد ک بازدی
خلیــل اللهــی پــس از بازدیــد از محــل حرفــه 
ــت  ــور یاف ــان حض ــع زندانی ــان، در جم ــوزی زندانی آم
ــره  ــه چه ــره ب ــورت چه ــه ص ــان را ب ــکات آن و مش

ــرد. ــیدگی ک رس
شــرقی  آذربایجــان  دادگســتری  رئیــس کل 
کیفــری  کاهــش جمعیــت  در جلســه  همچنیــن 
دادگســتری های  اســتان کــه مســئوالن  زندانیــان 
داشــتند،  نیــز حضــور  اســتان  هــای  شهرســتان 
خواســتار کاهــش زندانیــان بــر اســاس رویکــرد 

رئیــس قــوه قضاییــه شــد.

وظائف زن و مرد
 )ابراز محبت(

حجت االسالم جلیل جلیلی قسمت نهم 

همدیگر  به  نسبت  همسران  متقابل  وظایف  از  دیگر  مورد 
»محبت و  مودت« است،  به تعبیری محبت آب حیات زندگی 
مشترک است، در سایه محبت کانون خانواده صفابخش می شود، 
لمس  قابل  بودن  جوانحی  و  قلبی  جهت  به  هرچند  محبت 
و  است  درک  قابل  رفتارها  در  محبت  های  نشانه  لکن  نیست؛ 
قلب طرف مقابل را متحول می کند، اگر کسی به دنبال زندگی 
با طراوت و نشاط بوده باشد گذرگاه آن ابراز محبت به اعضای 
خانواده بخصوص همسر است، اگر کسی به دنبال ایمان راسخ و 
در عین حال برکت فراوان در زندگی است زمینه اش با محبت 
و دوستی همسر فراهم می شود، محبت و دوستی زن و شوهر 
مقدمه محبت به خالق است  چراکه توصیه به این محبت از 
اهل  به  محبت  مقدمه  همینطور  و  است  زوجین  خالق  جانب 
بیت معصومین)ع( است در فرمایشی امام صادق)ع(  می فرمایند:

» َمِن اشَتدَّ لَنا ُحّبا اشَتدَّ للنِّساِء ُحّبا«؛ هر کس عاقه اش به 
ما بیشتر باشد، عاقه اش به زن بیشتر است. 

البته بدیهی است که مهر و محّبت این چنینی، دارای ارزش 
است تا زمانی که در مسیر الهی و مطابق با دستورات شرع باشد 
نداشته  ثمره معنوی  بسا مهر و محبتی که هیچ  و گرنه، چه 

باشد و حتی باعث سقوط فرد به ورطه نابودی شود.
به منظور  نیرومند و حیوانی است  و  ماده خام  عنصر هوس 
کشش جنس ماده به جنس نر یا برعکس اما از آن باید چیزی 
ساخت که با دستگاه انسانیت متناسب و سازگار باشد و آن را 
متعالی  و روح  با معنویات  و  بیاورد  بیرون  بودن  از صرف مادی 
انسانی سازگار نماید و این با مودت و رحمت و محبت میسر می 
شود و این محبت و عاقه بین همسران با شروع زندگی مشترک 
تثبیت  پیدا می کند و  ادامه زندگی، استحکام  با  و  متولد شده 
می شود، از اینجاست که خداوند منان در سوره مبارکه روم آن را 

الهی و از نشانه های خود می داند و می فرماید:
»َو ِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَزْواجاً لَِتْسُکُنوا إِلَْیها َو 

ُروَن«؛  ًة َو رَْحَمًة إِنَّ في  ذلَِک َلیاٍت لَِقْوٍم یََتَفکَّ َجَعَل بَْیَنُکْم َمَودَّ
و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما 
آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید ، و در میانتان موّدت و رحمت 
می  تفّکر  که  گروهی  برای  است  هایی  نشانه  این  در  داد  قرار 

کنند!
از میان رفتن این دو پیوند و حتی ضعف و کمبود آن، مایه 
باید  لذا  ناراحتی و اضطراب اجتماعی هست  هزاران بدبختی و 

به شدت از آن به عنوان امانت الهی مراقبت ویژه صورت بگیرد.

 روش هایی که می شود این محبت به ودیعه گذاشته شده از  
جانب خداوند را حفظ کرد به این شکل هست که

۱.  برای هم دعا کنید  
2.  در برخی از کارها به همدیگر کمک کنید

۳.  در جمع به او افتخار کنید  
۴.  برای همدیگر وقت بگذارید

۵.  در برابر دیگران او را خورد نکنید
6. به کارهایی که او دوست دارد عاقه نشان دهید

7. باهم صحبت کنید
۸. گوش شنوا داشته باشید

9. با همسرتان مشورت کنید
۱0. بعضی اوقات مسئولیت های دشوار وی را به جای او انجام 

دهید. 
الگو و اسوه  پیامبر سراسر رحمت که در هر خصلت  پاکی 
برتر  الگوی  نیز  خانواده  و  همسر  به  محبت  در  است  عالمیان 
که  است  بهتر  آن کس  »ایمان  که  کردند  توصیه می  و  بودند 
اخاقش بهتر و مهر و محبتش به خانواده بیشتر باشد و من 

مهربان ترین شما نسبت به خانواده هستم«  
محبت به همسر افتخار است جرم نیست و آن را در زبان ابراز 
افراد خیال  برخی  باشید  نداشته  خوانی  انتظار ذهن  و  نمایید 
این  دارم  دوست  را  قلبم همسرم  در  من  که  کنند همین  می 
کافیست، در حالیکه این محبت در قلب، نیازمند بروز در رفتار 
و گفتار است و همسر به شدت به این اظهار و نیاز روحی دارد 
و  باید روزانه هم تکرار گردد از این جهت است که رسول خدا 

)ص(می فرماید :
»َقوُل الرَُّجِل للمرأِة : »إنّي اُِحبُِّک« ال یَذَهُب ِمن َقلِبها أبدا«؛ 

این سخن مرد به زن که »دوستت دارم« هرگز از دل زن بیرون 
نرود .

اگر در یک جمله بخواهیم در مورد محبت همسران سخن 
بگوییم این کام را باید به زبان جاری کنیم که» محبت کلید 

دست یافتن به کمال انسانی و خوشبختی ابدی است«  .
پاورقی:

۱-  وسائل الشیعه، ج 20، ص 2۴
2- روم، 2۱

beytoote.com  -۳
۴- وسائل الشیعه ، ج ۸ ، ص ۵07

۵- الکافي : ج۵، ص ۵69



حضـرت آیت اهلل میـرزا فتاح شـهیدی 
فرزنـد میـرزا محمدعلـی از اعاظـم علما 
و اکابـر فقهـا در قـرن چهاردهـم هجـری 
قمـری اسـت. در 1295 ق. برابـر بـا 1257 
ش در روسـتای »داش آتـان« از توابـع تبریز 
دیـده بـه جهـان گشـود. دروس مکتـب 
خانـه ای و مقدمـات علـوم حـوزوی را نزد 
روحانیـان زادگاهـش آموخـت. در نوجوانی 
بـه حـوزه علمیـه تبریـز هجـرت کـرد و 
سـطوح عالی فقه و اصـول را نزد اسـتادان 
آنجـا از جملـه آیت اهلل میرزا ابوالحسـن انگجـی فرا گرفت آنگاه رهسـپار 
حـوزه مقـدس نجف اشـرف گردید و سـالیان متمـادی از محضر اسـتوانه 
هـای علمـی و معنـوی آن جا همچـون  حضرات آیات عظام سـید محمد 
کاظـم طباطبائی یزدی، آخوند مال محمد کاظم خراسـانی، شـیخ الشـریعه 
اصفهانـی و آقا ضیـاء الدین عراقی بهره کامل برد و بـه مراتب عالی اجتهاد 
در علـوم اسـالمی دسـت یافت. سـپس خود بر کرسـی تدریس نشسـت 
و از اسـتادان پـرآوازه حـوزه بـا عظمت نجف اشـرف شـد. در دوران زعامت 
و مرجعیتحضـرت آیت اهلل العظمی آقا سـید ابوالحسـن اصفهانـی از یاران 
و همراهـان وی گردیـد. در سـال 1361ق. بـه امـر آن مرجـع عظیم الشـان و 
پـس از قریـب به چهل سـال اقامت در نجف اشـرفبه تبریـز مراجعت کرد 
و بـه ترویـج معـارف دینـی و تدریس علوم اسـالمی و رسـیدگی بـه امور 
مـردم اهتمـام ورزیـد و در شـمار مراجـع دینـی منطقه محسـوب گشـت.
حاصل دوران تعلیم و تربیت ایشان شاگردانی همچون حضرات آیات میرزا 

محسن کوچه باغی، عالمه محمدتقی جعفری، میرزاولی اهلل اشراقی سرابی 
و ... هستند.

االول  ربیـع  پانزدهـم  در  وارسـته  فقیـه  و  ربانـی  عالـم  آن  سـرانجام 
از  چشـم  ش.  سـال 1331  آذرمـاه  دوازدهـم  بـا  برابـر  ق.  سـال 1372 
جهـان فروبسـت و بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت. پیکرپاکـش پـس از 
تشـییع بـا شـکوه در قبرسـتان »طوبائیـه« تبریـز بـه خـاک سـپرده شـد.

جمعه 16 مهر 1400-  مصادف با  1ربیع االول  1443-  8 اکتبر 2021- سال هشتم  شماره 363- صفحه4 

 وظيفه ماموم در نماز ميت
  آیا خواندن دعاها و تکبیرهای نماز میت بر مأموم هم واجب است؟

جواب: کسی که نماز میت را اقتدا کرده به شکل جماعت می خواند 
نیز باید مقدار واجب تکبیرها و دعاها را بخواند.

 عمل نكردن به نذر به جهت كرونا
  فردی برای دهه محرم، نذر کرده که عزاداران را اطعام کند ولی با 
توجه به شرایط فعلی کرونا قصد دارد که آن را انجام ندهد، آیا تکلیفی 

بر عهده دارد؟
جواب: در فرض سؤال تا زمانی که عمل به نذر با رعایت مقررات و 
دستورالعمل های بهداشتی ممکن باشد، نمی تواند آن را ترک کرده و یا 

تغییر دهد ولی اگر صیغه نذر را نخوانده باشد، تکلیفی ندارد.
 تغيير و تبدیل در انجام دادن نذر

  آیا در شرایط فعلی کرونا می توان به جای نذر هر ساله در ایام محرم، 
پول آن را محاسبه و به موسسات خیریّه اهدا کرد؟

جواب: اگر صیغه نذر را به نحو صحیح بر زبان جاری 
نکرده است، تغییر و تبدیل در انجام دادن آن مانعی 

ندارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشيدی

 ) 16 مهر 1400 (
ــامي  ــران دول اس ــه س ــي« ب ــام خمین ــه »ام ــدور بیانی  ص

ــتي )۱۳۵2 ش( ــم صهیونیس ــه رژی ــیج علی ــراي بس ب
ــران  ــگ ای ــاره جن ــت درب ــه ۵۸۸ شــوراي امنی صــدور قطعنام

ــراق )۱۳6۵ ش( و ع
ــق  هــاي گشــتي  ــه قای ــي ب ــال  هــاي آمریکای ــه چــرخ  ب حمل

ــارس )۱۳66 ش( ــج ف ــپاه در خلی س
ــراق  ــم بعــث ع ــاران شــیمیایي شــهر ســومار توســط رژی بمب

ــي )۱۳66 ش( ــگ تحمیل ــان جن در جری
روز فرهنگ و ادبیات ارمني

تصویــب الیحــه انجمن هــاي ایالتــي و والیتــي در دولــت 
اســداهللَّ علــم )۱۳۴۱ش(

دســتگیري و تبعیــد شــبانه آیــت اهللَّ »ســید حســن مــدرس« 
بــه خــواف بــه دســتور »رضاخــان« )۱۳07 ش(

روز جهانی کودک
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 1 ربيع االول 1443 (
  هجــرت پیامبــر اکــرم)ص( از مکــه بــه مدینــه و لَیلَــة 

)۱ ق( المبیــت 
 رحلــت »زینــب بنــت خزیمــه« همســر پیامبــر)ص( در 

مدینــه ي منــوره )۴ ق(
ــي)ع(  ــاران امــام عل ــري« از ی ــه   زه ــن َمخزَم ــّور ب  قتــل »ُمَس

)62 ق(
ــرَد  ــن ُص ــري »اب ــه رهب ــه ب ــن در کوف ــام توابی ــاز قی   آغ

خزاعــي« علیــه حکومــت ُظلــم اُمــوي )6۵ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم ميالدی

) 8 اكتبر 2021 (
  افتتاح دانشگاه ُسوربن فرانسه در پاریس )۱2۵6م(

ــا   صــدور فرمــان تفــّوق و قطــع رابطــه کلیســاي انگلیــس ب
ــک رم )۱۵۳۴م( ــاي کاتولی کلیس

پيام به سران دولت های اسالمی و ملل مسلمان 
)جنگ سوم اعراب و اسرائيل(

  اکنون که دولت غاصب اسـرائیل، برای فتنه انگیزی بیشـتر 
و تجاوز زیادتر به     سـرزمینهای عربی و ادامة دسـت غاصبانه در 
قبال صاحبان حق، بپاخاسـته و آتش جنـگ را     برای چندمین 
بار شـعله ور سـاخته اسـت، و برادران مسـلمان ما در راه ریشـه 
کـن کـردن ایـن     مـادة فسـاد و آزادی فلسـطین جـان بر کف 
نهـاده در جبهـة نبـرد و میدان شـرف بـه جنگ     پرداختـه اند، 
بـر عموم دولتهای ممالک اسـامی و خصـوْص دوَل عربی الزم 
اسـت کـه با     توکل بـه خدای متعـال و تکیه بـر قـدرت الیزال، 
همـة قـوا و نیـروی خویش را بسـیج سـاخته بـه     یاری مـردان 
فـداکاری کـه در خـط اول جبهـه چشـم امیـد به ملت اسـام 
دوختـه انـد بشـتابند،     بـرای آزادی فلسـطین و احیـای مجد و 
شـرف و عظمـت اسـامی در این جهاد مقدس     شـرکت کنند؛ 
از اختافـات و نفاقهای خانمانسـوز و ذلت بار دسـت برداشـته، 
دسـت بـرادری     بـه هـم داده صفوف خود را فشـرده و متشـکل 
سـازند؛ از قـدرت پوشـالی مدافعـان صهیونیسـم     و اسـرائیل 
نهراسـند؛ از وعـد و وعیدهـای پـوچ قدرتهـای بـزرگ، مغـرور و 
مقهور نگردند؛ از     سسـتی و مسـامحه که شکسـت ننـگ بار و 

عواقـب خطرناکـی به دنبـال خواهد داشـت     بپرهیزند. 
سـران کشـورهای اسـامی باید توجه داشته باشـند که این 
جرثومة فسـاد را که در قلب     کشـورهای اسـامی گماشته اند 
تنهـا برای سـرکوبی ملت عرب نمی باشـد بلکه خطـر و ضرر   
  آن متوجـه همـة خاورمیانه اسـت. نقشـه، اسـتیا و سـیطرة 
صهیونیسـم بر دنیای اسـام و     استعمار بیشـتر سرزمینهای 
زرخیز و منابع سرشـار کشـورهای اسـامی می باشـد؛ و فقط 
بـا     فـداکاری، پایـداری و اتحـاد دولتهـای اسـامی می تـوان از 
شـّر ایـن کابوس سـیاه اسـتعمار     رهایـی یافت؛ و اگـر دولتی 
در ایـن امـر حیاتـی که برای اسـام پیش آمـده کوتاهی کرد 
بـر     دیگـر دولتهای اسـامی الزم اسـت کـه با توبیـخ و تهدید 
و قطـع روابـط، او را وادار بـه     همراهی کننـد. دولتهای ممالک 
نفـت خیز اسـامی الزم اسـت از نفت و دیگـر امکاناتی که     در 
اختیـار دارنـد به عنـوان حربه علیه اسـرائیل و اسـتعمارگران 
اسـتفاده کـرده از فـروش نفت به     آن دولتهایی که به اسـرائیل 

کمـک می کننـد خـودداری ورزند. 
صحیفه امام-  جلد ۳ - ص۳

صحيفه نور امام خميني )ره(

 سرعت بخشي به روند محروميت 
زدایي با توزیع سهام عدالت
2۸- کاهش فاصله مردم و مسئوالن

ســفرهاي اســتاني دولــت: از دیگــر 
اقدامــات دولــت نهــم جهــت آشــنایي 
بــا مشــکات مناطــق محــروم کشــور 
در  دولــت  هیــأت  جلســات  تشــکیل 
ــتاني  ــفرهاي اس ــه س ــه ب ــود ک ــتانها ب اس
ــفرها  ــن س ــت. در دور اول ای ــهرت یاف ش
کــه از ۳0 اســتان و ۳۳6 شهرســتان بازدیــد 
مصوبــه  از 6000  بیــش  آمــده  بعمــل 
ــا  ــه 90% آنه ــده ک ــام ش ــق انج و تواف
اجرایــي گردیــده اســت. بــراي تهیــه پیش 
ــات 7۸0 جلســه هماهنگــي  نویــس مصوب
ــي  ــاعت کار کارشناس ــر س ــا 29000 نف ب
ــفر  ــر س ــه ه ــدل فاصل ــام شــده و مع انج
ــات  ــترین مصوب ــد. بیش ــي باش ۱9 روز م
ــن آنهــا  ــورد و کمتری ــا ۳۴۸ م ــران ب در ته
مربــوط بــه قــم بــا ۱00 مــورد بــوده اســت 
امــا سیســتان و بلوچســتان از حیــث 
عملیاتــي شــدن مصوبــات بــا رقــم %۱00 
ــا 99% در رتبــه اول  ــي ب و خراســان جنوب
قــرار دارنــد. اســتانهاي زنجــان بــا 9۸، 
خراســان شــمالي و کهکیلویــه و بویراحمد 
بــا 79% در رتبــه هــاي بعــدي قــرار دارنــد 
ــر روي  ــز ب ــت و تمرک ــي از اولوی ــه حاک ک

ــت. ــروم اس ــتانهاي مح اس

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

استاد حوزه علميه تبریز:
عاشورا محصول جهالت مردم بود

نوبــری  االســام حســین   حجــت 
ــاد  ــورا افت ــه روز عاش ــی ک ــت: اتفاقات گف
ــردم در  ــه م ــود ک ــی ب ــول جهالت محص
ــار آن شــده  ــه دچ ــای معاوی ــر تاش ه اث

ــد. بودن
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
حــوزه  ، حجــت االســام نوبــری، در 
مراســم عــزاداری ایــام مــاه صفــر کــه در 
ــزار  ــز برگ ــه تبری ــه صادقی ــه علمی مدرس
ــورا  ــه روز عاش ــی ک ــت: اتفاقات ــد، گف ش
افتــاد محصــول جهالتــی بــود کــه مــردم 
در اثــر تاش هــای معاویــه دچــار آن 

ــد. ــده بودن ش
ــزود:  ــز اف ــه تبری اســتاد حــوزه علمی
معاویــه چندیــن ســال بــا فرهنــگ 
حضــرت  نادرســت،  و  غلــط  ســازی 
ــی  ــر معرف ــام را کاف ــه الس ــی علی عل
مــی کــرد و َســب حضــرت را رواج داده 

ــود. ب
 حجــت االســام حســین نوبــری 
ــه   ــود ب ــخنان خ ــی س ــش پایان در بخ
ــه  ــرده و  ادام ــاره ک ــل اش ــه جه مقول
ــی  ــل، نافرمان ــای جه ــانه ه داد: از نش
خداونــد اســت و حادثــه عاشــورا از 

ــت. ــأت گرف ــردم نش ــل م جه

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

ســراب یکــی از زیباتریــن شهرســتان هــای آذربایجــان شــرقی می 
باشــد و مــکان هــای دیدنــی فراوانــی در آن بــه چشــم مــی خــورد. 
ــه  ــرار گرفت ــوش ق ــبان و بزق ــع س ــوه مرتف ــن دو ک ــن شــهر بی ای
اســت و بــه همیــن دلیــل از آب و هــوای سردســیری و کوهســتانی 
ــی دارد کــه  برخــوردار مــی باشــد. شــهر ســراب آثــار تاریخــی فراوان

یکــی از مهــم تریــن آن هــا پــل گاودوش آبــاد اوغــان مــی باشــد
ــهر  ــمال ش ــری ش ــت کیلومت ــان در هش ــاد اوغ ــل گاودوش آب پ
ــا  ــرار دارد. ب ــان ق ــاد و اوغ ــتاهای گاودوش آب ــان روس ــراب و می س
قدمتــی کــه بــه دوره صفــوی بازمی گــردد، ایــن پــل را بــا اســتفاده از 

ــاخته اند. ــر س ــنگ و آج ــد س ــی مانن مصالح
 پــل گاودوش آبــاد اوغــان ۳۱ متــر طــول، 6 متــر عــرض و ۵.۴ متر 
ارتفــاع دارد و بــا برخــورداری از ســه دهنــه، چهــار میــل در دو طــرف 
آن قــرار گرفته انــد. در تاریــخ 2۴ تیــر ۱۳۸2، ایــن پــل بــا شــماره ی 

9۱۸۳ در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.
ــه وســیله ی ســنگ و آجــر ســاخته  ــاد اوغــان ب پــل گاودوش آب
ــرای ســاخت  شــده اســت و ســبک معمــاری بســیار جالبــی دارد. ب
کــف ایــن پــل، قلــوه ســنگ هــای بــزرگ را کنــار هــم چیــده انــد و 

ــی دارد.  ــی قســمت هــای پــل نمــای آجــری بســیار زیبای باق
طــول ایــن پــل حــدود ۳۱ متــر و عــرض آن 6 متــر مــی باشــد 
و حــدود ۵ و نیــم متــر نیــز ارتفــاع دارد. چیــزی کــه باعــث تفــاوت 
پــل گاودوش آبــاد اوغــان بــا ســایر پــل هــا مــی شــود، وجــود میــل 
هــای چهــار گانــه بــا بیــش از 2 متــر ارتفــاع و نزدیــک بــه یــک متر 
ضخامــت مــی باشــد، همچنیــن وجــود ســه چشــمه ی زیبــا بــه 

جذابیــت ایــن پــل افــزوده اســت.

پل گاودوش آباد اوغان

ــه  ــی فقی ــده ول نماین
شــرقی  آذربایجــان  در 
ــان را معلمان  روضــه خوان
ــال  ــه اتص ــاق و حلق اخ
ــل  ــارف اه ــا مع ــردم ب م

ــد. ــت )ع( خواندن بی
آدینــه تبریــز بــه نقــل 
و  صــدا  خبرگــزاری  از 

ســیما، حضــرت حجــت االســام والمســلمین 
ســید محمــد علــی آل هاشــم در مراســم 
تجلیــل از روضــه خوانــان دربــار اباعبــداهلل 
الحســین )ع( در تبریــز بــا بیــان اینکــه گریاندن 
شــیعیان و مومنیــن بــر مصائــب اهــل بیــت و 
مصائــب آل محمــد )ص( از عبــادات محســوب 
ــی از ارکان و  ــد:  یک ــود خاطرنشــان کردن می ش
بایســته های مهــم تبلیــغ، بیــان مصائــب اهــل 
ــین )ع( و  ــام حس ــوص ام ــی الخص ــت، عل بی

ــت. ــام عاشوراس ــرار قی ــفه و اس ــن فلس تبیی
 رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان 
ــان  ــه خوان ــای روض ــه ویژگی ه ــاره را ب ــا اش ب
ــت  ــر مصیب ــه و ذک ــم روض ــن مه ــد: رک افزودن
ائمــه اطهــار،  داشــتن اخــاص کامــل و دوری از 
ریــا و ظاهــر ســازی و عــدم توجــه بــه مســائل 

ــادی اســت. م
ــد  ــا تاکی ــه در اســتان ب ــی فقی ــده ول  نماین
ــدد  ــاص را درص ــوی اخ ــه گ ــه مرثی ــر اینک ب
جلــب رضایــت و خشــنودی خداونــد متعــال و 
پیشــوایان معصــوم بــه دســت مــی آورد ، خطاب 

خوانــان  مرثیــه  بــه 
مبلغیــن  گفتنــد: 
دینــی جــوان بایــد ایــن 
ــی را  ــی ریای اخــاص و ب
از شــماها درس بگیرنــد 
ــو  ــرای خودشــان الگ و ب

ــد . ــرار دهن ق
شــورای  رئیــس   
ــش  ــرقی  نق ــان ش ــی آذربایج ــگ عموم فرهن
روضــه خوانــان را در جامعــه بســیار ارزنــده 
توصیــف نمــوده و تصریــح کردند: روضــه خوانی 
ــر قلــوب  ــی تعلیــم و تربیــت اســت کــه ب نوع

می گــذارد. تاثیــر  مــردم 
 امــام جمعــه تبریــز بــا بیــان اینکــه هــر چه 
ســن یــک ُمبلّــغ و روحانــی و روضــه خــوان باال 
ــدا می کنــد،  ــز ارتقــا پی ــی رود جایگاهــش نی م
ــته  ــا بازنشس ــه تنه ــن ن ــان دی ــد: عالم افزودن
ــذاری  ــر گ ــه روز تاثی ــه روز ب ــوند بلک ــی ش نم
آنهــا بیشــتر می شــود چــرا کــه علمــا جایــگاه 
خــود را از مســئولیت نگرفتنــد بلکه شــخصیت 
ــدا و  ــت خ ــاش در راه و رضای ــا ت ــوی را ب معن

ــرای مــردم کســب کــرده انــد . تــاش ب
ــی از وعــاظ تبریــز هــم  حجــت االســام بناب
ــی ســمتی  در ایــن مراســم گفــت: روضــه خوان
ــی داشــته اســت،  ــه مــا ارزان اســت کــه خــدا ب
بایــد قــدر آن را بدانیــم و در ذکــر مصائــب اهــل 
ــر  ــاش واف ــردم ت ــه م ــم الســام ب ــت علیه بی

داشــته باشــیم .

دوری از ریا و ظاهرسازی
 رکن مهم روضه خوانی است

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳92

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل  میرزا فتاح شهیدی تبریزی 

»تجلـي  كتـاب 
مذهبـي  احساسـات 
قيـام 29 بهمـن تبریـز 
بـه روایـت اسـناد النـه 
آمریـكا«  جاسوسـي 
اسـماعيل  همـت  بـه 
و  گـردآوری  سـليمی 
بـا  و  گردیـده  تاليـف 
حمایت اداره كل فرهنگ 
و  اسـالمی  ارشـاد  و 

توسـط انتشـارات »اختـر« به زیور طبع آراسـته شـد. 
ایـن كتـاب  208 صفحـه بوده و در سـال 1393 بـا 1500 
نسـخه منتشـر شـده  و هم اكنون در اختيار اصحاب 
اندیشـه و دلسـوزان فرهنگ غني آذربایجان قرار دارد. 
شـهر قهرمان پرور تبریز از دوره هاي گذشـته نقشـي 
بـي بدیل در صيانت از سـاحت كلي كشـور داشـته و 
توانسـته اسـت به عنوان كانون اصلي تحـوالت تاریخ 
معاصـر به ویـژه انقالب مشـروطه و انقالب اسـالمي به 
روندهـا و تحوالت آن سـمت و سـو دهد. مشـروطه به 
بركـت تبریز جـان دوباره گرفـت و انقالب اسـالمي به 
اتـكاء تبریز از پيـچ تاریخي خـود عبور كرد. پيشـرو 
بـودن تبریـز موضوعي اسـت كـه قاطبـه ایرانيـان و 
اندیشـمندان داخلـي و خارجي آن را تائيـد مي كنند 

و بـه آن اذعـان دارنـد. 
از ميـان تحـوالت مهمي كـه در بطن تبریز نشـو و 
نمـا یافته، قيام 29 بهمن سـال 1356 موردي برجسـته 
اسـت. در ایـن روز  در تبریـز اتفاقـي رخ داد كه نه تنها 
دسـتگاه هاي امنيتـي رژیم شـاه كه حتـي بانيان آن 
نيز، ابعاد آن را بدان سـان گسـترده گمـان نمي بردند. 
قيام تاریخـي این روز، كـه در تكریم یاد و نام شـهداي 
19 دي مـاه قم روي داد، تا سـاعت هایي این شـهر را از 
كنترل دسـتگاه هـاي امنيتي شـاه خارج كـرد و براي 
مـردم مبـارز و انقالبـي این شـهر تجربـه اي كم بدیل 

زد. رقم 
نگارنـده هـدف خـود را از تدویـن اثـر حاضر چنين 
مي نویسـد: »بي شـك قيـام 29 بهمن تبریـز یكي از 
وقایع بسـيار مهـم تاریـخ آذربایجان بویـژه تبریز مي 
باشـد كه مي تـوان آن را نقطه عطفـي در روند پيروزي 
انقـالب اسـالمي بـه شـمار آورد. كيفيت ایـن رویداد 
مهـم از هـر نظـر قابـل بحـث و بررسـي اسـت و جا 
دارد بـراي بازشناسـي و آگاه نمـودن نسـل هاي بعدي 

مطالعاتـي در خور و شایسـته صـورت گيرد.«
انتشـار اسـناد سـفارت آمریـكا در ایـران توسـط 
دانشـجویان مسـلمان پيـرو راه امـام خمينـي )ره( تا 
حدودي زمينه سـاز بررسـي زوایاي مختلـف این قيام 
گردیـد. بطوریكه نویسـنده محتـرم با بهره گيـري از 
چنيـن مجموعـه اي، توانسـته اسـت ابعـاد مختلف 
قيـام 29 بهمـن را از نـگاه و رویكرد آمریكایـي ها مورد 
بررسـي قرار دهد. حضور كنسـولگري آمریكا در تبریز 
در تسـهيل روند جمـع آوري اطالعات و ارسـال آنها به 
سـفارت آن كشـور در تهـران و یـا وزارت خارجه، نقش 
زیـادي در روشـن شـدن بعضي از ابعـاد این قيـام ایفا 
كـرده و بـه ميـزان قابل مالحظـه اي غبـار ابهـام را از 
چهـره آن زدوده و خـالء اطالعاتـي موجـود را پر نموده 

است.
اثـر حاضر از سـه قسـمت اصلی تشـكيل شـده 
اسـت. قسـمت اول رویكردی تحقيقی و تحليلی در 
خصـوص اسـناد قيـام 29 بهمن اسـت كه مشـتمل 
بـر چهـار محـور عمـده؛ ماهيـت قيـام 29 بهمـن 
تبریـز، ابعاد قيـام 29 بهمـن تبریز، پيامدهـاي قيام 
29 بهمـن تبریـز و سياسـت هـاي آمریـكا در قبال 

قيـام 29 بهمـن تبریز اسـت.
قسـمت دوم كتاب نيز متن ترجمه شـده 31 شماره 
از اسـناد النه جاسوسـی اسـت كـه دانشـجویان پيرو 
خـط امـام )ره( آن را ترجمـه و بـه عنـوان اسـناد النه 

جاسوسـی منتشـر كرده اند.
قسـمت سـوم تصویر اصلی اسـناد النه جاسوسـی 
به زبان انگليسـی اسـت كه به وسـيله دانشـجویان از 
دسـتگاههای خردكن جمع آوری و پـس از بازیابی آنها 

را مسـتند كرده اند.
خاتمـه اثـر فهرسـت اعـالم مـي باشـد. در ایـن 
فهرسـت، موضوعـات بـه صـورت الفبایـي مرتـب 
شـده و شـماره صفحاتـي كـه در متـن اثر بـه آنها 
اشـاره شـده بـه ترتيـب حضـور آنهـا در متـن، در 

كنـار موضوعـات فهرسـت شـده اند.

موسوي شفيقه  معرفي کتاب
تجلي احساسات مذهبي قیام 29 بهمن تبریز 

به روایت اسناد النه جاسوسي آمریکا


