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خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه این هفتـه تبریز بـا رعایت دسـتورالعمل 
های بهداشـتی به امامت حضرت حجت االسـام و المسـلمین آل هاشم در 

مصلـی اعظم امـام خمینی)ره( این شـهر برگزار شـد.
 حضرت حجت االسـام و المسـلمین سـید محمد علی آل هاشم در 
خطبـه هـای نماز جمعـه تبریز بر لـزوم تربیـت صحیح کودکان توسـط 
والدیـن تاکیـد کـرده و گفتنـد: متاسـفانه برخـی محیـط های خانـواده، 
از آمـوزش معارفـی کـه در زندگـی فرزنـدان سرنوشـت سـاز اسـت، غافل 

. هستند
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد:  باید به سـواد علمـی و فنی و سـواد زندگی 
کودکانمان حساسـیت نشـان دهیم؛ متاسفانه به سـواد زندگی بچه هایمان 
حساسـیت نشـان نمی دهیـم. صدا و سـیما و آمـوزش و پرورش بایـد برای 

سـواد زندگی برنامه داشـته باشند.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه محبت به کودکان 
بهترین فرصت برای جلب رضایت و رحمت الهی اسـت گفتند: انسـان عاقل 

هیچوقـت خود را از این فرصت ارزشـمند محروم نمی کند.
ایشـان بیـان کردند: امـن ترین جای دنیـا بـرای انسـان در دوران کودکی 
آغـوش گـرم و پر از احسـاس و محبت پدر و مادر اسـت و هیچ پـدر و مادری 

حـق ندارد کـودک را از این نعمت سرنوشـت سـاز محروم کند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ابـراز کردنـد: امنیـت و تغذیه 
عاطفـی یکـی از نیازهای اساسـی و بنیـادی انسـان در دوران کودکی اسـت. 
فقـر عاطفی انسـان در دوران کودکی زمینـه را برای ناهنجاری های خطرناک 

می کند. فراهـم 
خطیـب جمعـه تبریـز  به روز جهانی پسـت و اسـتاندارد اشـاره کـرده و 
گفتند: پسـتچی ها از قدیم زحمت زیادی می کشـیدند؛یک نامه و تلگراف 
زحمـات زیـادی داشـت. االن نیز زحمات زیادی را متحمل می شـوند. پسـت 

آذربایجان شـرقی در بین ادارات پسـت، نمونه بوده اسـت.
امـام جمعـه تبریز ادامه دادند: اسـتاندارد، از پایه های علم و فناوری اسـت. 

نتیجه اسـتاندارد، کاهش واردات به کشور است.
 رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا تاکیـد بـر لـزوم رعایـت 
پروتکل های بهداشـتی گفتند: در نماز جمعه پروتکل های بهداشـتی حتما 
رعایت شـود. به سـتاد نماز جمعـه تذکر داده بـودم که طوری فاصلـه گذاری 

شـود کـه نظم نمـاز جمعه به هـم نریزد اما عملی نشـد.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی  به سـالروز هجـرت پیامبر اکرم 

از مکـه بـه مدینه اشـاره کـرده و بیان کردنـد: در بطـن حادثه عظیم هجرت 
پیامبر)ص( نباید فداکاری علی )ع( فراموش شـود. نقش امام علی)ع( در شـب 

هجرت تنها خوابیدن ایشـان در جـای پیامبر نبود.
ایشـان ادامـه دادند: علی)ع( سـه مسـئولیت جـدی را در ایـن جریان 
دنبـال مـی کردنـد: اولیـن آن ادای دیـون مـردم کـه نـزد پیامبـر بـود 
می باشـد. حـل و فصـل امـور مسـلمانان مکـه در نبود رسـول اکرم)ص( 
دومیـن مسـئولیت جـدی ایشـان بـود. همچنین سـومین مسـئولیت 
علـی)ع( بـه دسـتور پیامبـر اکـرم ایـن بـود کـه بایـد زنـان هاشـمی 
مخصوصـا حضـرت فاطمـه زهـرا)س( و فاطمه بنت اسـد و مسـلمانانی 

کـه تـا آن روز هجـرت نکـرده بودنـد را بـه یثرب برسـاند.
خطیـب نمازجمعه تبریـز به روز ملی کاهـش آثار بایای طبیعی اشـاره 
کـرده و اظهـار داشـت: طبـق آمـار موجـود ۳۲ مـورد از این بایا در کشـور ما 
مشـاهده شـده اسـت. ایران جزو ۱۰ کشـور با خیز و ششمین کشـور زلزله 
خیز و چهارمین کشـور سـیل خیز است. به حداقل رسـاندن خطرات ناشی 
از رخـداد هـای طبیعـی و غیر طبیعی می تواند در سـایه آگاه سـازی اتفاق 

افتد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان موفقیت آقای سـینا طباخی 
کـه رتبـه اول در مسـابقات بیـن المللـی قـرآن کریـم در کرواسـی در 
رشـته حفـظ را کسـب کرده بود تبریـک گفته و اظهارداشـتند: آفرین بر 
دانشـجوی غیرتمنـد فرهنگـی و حافظ تبریـزی قرآن. صدا وسـیما باید 
ایـن چنیـن چهـره هـا را جهـت ترغیب و تشـویق، بـه دیگـران معرفی 

. کند
امـام جمعـه تبریز اظهـار کردند: رهبـر انقاب در انتصاب رییس سـازمان 
صـدا و سـیما اولویت هایـی را تاکید کردند. هدایت فرهنگی یکـی از وظایف 

صدا و سـیما است.
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان ادامه دادند: ترویج سـبک زندگی 
 اسـامی ایـران از دیگـر وظایـف صـدا و سـیما اسـت. صـدا و سـیما تنها با

 فیلـم هـای حارجی نمی تواند سـبک زندگی اسـامی ایرانی را بـه مردم یاد 
دهـد. صـدا و سـیما باید با افزایش همبسـتگی ملی بین تمـام جریان های 

سیاسـی و تمام اقشـار تاش فراوانـی انجام دهد.
ایشـان به روز بزرگداشـت لسـان الغیب، حافظ شـیرازی اشـاره کرده و 
تصریح کردند: حافظ، شـاعر بزرگ سـده هشـتم ایران و یکی از سـخنوران 
دنیاسـت. هیچکـس همانند حافـظ به درک صحیح و هنرمندانـه از آیات 

روز هشـتم ربیـع االول سـال ۲6۰ هجـری، روز دردآلـودی برای شـهر 
سـامرا بـود؛ زیرا خبر شـهادت امام عسـکری در عنفـوان جوانی همه جا 
را فـرا گرفـت. بازارها تعطیل شـد و توده هـای محرومی که محبت خود 
را نسـبت به امام، از ترس سـرکوب نظام، نهان می داشـتند، امروز عنان 
عواطـف خروشـان خویـش را از کـف دادنـد و شـتابان وگریـان به سـوی 

خانـه امام حرکـت کردند.
علـی بـن زیـد گفت: من اسـبی داشـتم و بدان مـی نازیـدم و در هر 
جـا از او سـخن مـی گفتـم. یـک روز خدمـت ابومحمـد علیـه السـام 
رسـیدم. بـه مـن فرمود اسـبت چه شـد؟ گفتـم آن را دارم و هـم اکنون 
بـر در خانـه شماسـت. فرمود: تا شـب نرسـیده، اگر خریداری پیدا شـد 
آن را عـوض کـن و تأخیـر مکـن. در آن هنـگام کسـی بر ما وارد شـد و 
رشـته سـخن را بریـد. مـن اندیشـناک برخاسـتم و بـه خانه رفتـم و به 
بـرادرم گـزارش دادم. در پاسـخ مـن گفـت: من نمـی دانم چـه بگویم. از 
فروشـش بـه مـردم دریغـم آمد. چون شـب شـد نوکـری که آن اسـب را 
تیمـار مـی کـرد آمـد و گفـت: اربـاب! اسـبت مرد. مـرا غم فـرا گرفت و 

دانسـتم امـام از گفتـار خـود این را در نظر داشـته اسـت.
یازدهمیـن پیشـوای متقیان، امام حسـن عسـگری علیه السـام در 
سـال ۲۳۲ ه. ق چشـم بـه جهـان گشـود. پـدرش امـام دهـم، حضـرت 
هـادی علیـه السـام و مـادرش بانویی پارسـا و شایسـته به نـام حدیثه 
اسـت کـه برخـی از او بـا نـام سوسـن یـاد کـرده انـد. از آن جایـی کـه 
امـام حسـن علیـه السـام بـه دسـتور خلیفـه عباسـی در سـامرا در 
محله عسـکر سـکونت اجبـاری داشـتند »عسـکری« نامیده می شـود. 
ابومحمـد  القـاب حضـرت نقـی و زکـی و کنیـه اش  از مشـهورترین 
اسـت. او ۲۲ سـاله بـود کـه پـدر ارجمنـدش بـه شـهادت رسـید. مدت 
امامتـش شـش سـال و عمر شـریفش ۲8 سـال بـود و در سـال ۲6۰ ه. 
ق بـه شـهادت رسـید و در خانـه خـود در شـهر سـامرا کنـار مرقد پدر 

بزرگـوارش بـه خاک سـپرده شـد.
ابوهاشـم جعفـری مـی گویـد: مـا در زنـدان بودیـم کـه امام حسـن 
عسـگری علیه السـام و برادرش جعفـر را وارد زندان کردنـد. برای عرض 
ادب و خدمـت، بـه سـوی حضرت شـتافتیم و دور ایشـان جمع شـدیم. 
در زنـدان مـردی عجمـی بـود و ادعا مـی کرد کـه از علویان اسـت. امام 
متوجه حضور وی شـد و فرمود: اگر در جمع شـما بیگانه نبود به شـما 
مـی گفتـم کـی آزاد مـی شـوید. آنـگاه به مـرد عجم اشـاره فرمـود که 
بیـرون بـرود و او بیـرون رفت. سـپس فرمود: این مرد از شـما نیسـت. از 
او برحـذر باشـید. او گزارشـی از آنچـه گفته اید برای خلیفـه تهیه کرده 
اسـت کـه در لباس های اوسـت. یکی از حاضـران او را تفتیش کرد و آن 
گـزارش را کـه در لباسـش، پنهـان کرده بود، پیـدا کـرد. او مطالب مهم 

و خطرناکـی دربـاره ما نوشـته بود.
گرچـه امام حسـن عسـکری علیه السـام بـه حکم اوضاع نامسـاعد 
و محدودیـت بسـیار شـدیدی که حکومـت عباسـیان برقرار کـرده بود، 
موفـق بـه گسـترش دامنـه دانـش خود در سـطح جامعـه نشـد، اما در 
عیـن حـال، در همـان فشـار و خفقـان شـاگردانی تربیـت کـرد که هر 
کـدام بـه سـهم خود در نشـر و گسـترش معارف اسـام و رفع شـبهات 
دشـمنان نقـش موثری داشـتند. شـیخ طوسـی)ره( شـاگردان حضرت را 
متجـاوز از صدنفـر ثبت کرده اسـت کـه در میان آنها چهره های روشـن 
و شـخصیت هـای برجسـته ای ماننـد احمـد اشـعری قمـی، عثمان بن 
سـعید َعْمـری، علـی بـن جعفـر و محمـد بـن حسـن صّفار به چشـم 

مـی خورند. 
امـام حسـن عسـگری علیـه السـام همچـون سـایر پـدران بزرگـوار 
خـود منبـع جـود و سـخا بـود و در بسـیاری از مواقـع قبـل از ایـن که 

کسـی چیـزی بخواهـد، او را بـی نیـاز مـی کرد.
از ابویوسـف، شـاعر هـم عصـر حضـرت، نقل شـده اسـت کـه گفت: 
تـازه صاحـب پسـری شـده بـودم و دسـتم تنـگ بـود. کاغـذی بـه عده 
ای نوشـتم و از آنهـا کمـک خواسـتم، امـا از آنهـا ناامیـد شـدم. در این 
هنگام ابوحمزه، فرسـتاده امام حسـن عسـگری علیه السـام ، در حالی 

امامـت ودیعه ای الهی اسـت در دسـت یک امام که هنـگام عروج به جوار 
بـاری تعالـی آن را بـه امام بعد از خود می سـپارد بـدون هیچ فاصله و انقطاع 

زمانـی حتی یک لحظه.
با شـهادت امام حسـن عسـکری علیه السـام، حضـرت امام زمـان )عج 
اهلل تعالی فرجه و الشـریف( به امامت می رسـند و شـهادت ایشـان نقطه آغاز 

امامـت حضـرت مهدی عج می باشـد.
خلفای عّباسـی پیوسـته می  کوشـیدند به هنگام شـهادت یکی از ائمه 
پی  ببرند که جانشـین او کیسـت؟ به همین علّت ائمه  علیهم السـام نیز 
بـه هنگام احسـاس  خطر بر جانشـین خـود او را پنهان مـی  کردند تا وقتی 

کـه خطر از بیـن برود.
بعـد از آن خلیفـه متوجـه تفحـص و تجسـس فرزنـد حضرت شـد، زیرا 
شـنیده بود که فرزند آن حضرت بر عالم مسـتولی خواهد شـد، و اهل باطل 

را منقـرض خواهـد کـرد و تا دو سـال تفحـص احوال او مـی کردند.
این جسـتجوها و پژوهش ها نتیجه هراسـی بود که معتصم عباسـی و 
خلفـای قبـل و بعـد از او از طریق روایات مورد اعتمادی که به حضرت رسـول 
اهلل )ص( مـی پیوسـت، شـنیده بودنـد کـه از نرگـس خاتون و حضـرت امام 
حسـن عسـکری فرزنـدی پاک گهر ملقـب به مهـدی آخر الزمـان همنام با 
رسـول اکرم )ص( والدت خواهد یافت و تخت سـتمگران را واژگون و به سـلطه 
و سـلطنت آنهـا خاتمـه خواهـد داد. بدین جهـت به بهانه هـای مختلف در 
خانـه حضـرت عسـکری )ع( رفـت و آمد بسـیار می کردند، و جسـتجو می 

نمودنـد تـا از آن فرزند گرامـی اثری بیابند و او را نابود سـازند.
حتـی قابله هایی را گماشـته بودند کـه در این کار مهم پی جویی کنند. 
امـا خداونـد متعـال حجـت خـود را از گزند دشـمنان و آسـیب زمـان حفظ 
کـرد، و همچنـان نگاهداری خواهد کـرد تا مأموریت الهی خـود را انجام دهد.

با شـهادت یازدهمین پیشـوای شـیعیان در هشـتم ربیع االول سال ۲6۰ 
هجـری در حالـی کـه بیـش از پنج بهار از عمـر آخرین ذخیره الهی سـپری 
نشـده بود، فصل بهره مندی انسـان ها از امام ظاهر به پایان رسـید و در پی 

آن دورانـی بسـیار مهـم در زندگی پیروان اهـل بیت پیش آمد.
این دوران هم زمان با دو رخ داد مهم آغاز شد:
- رسیدن آخرین حّجت الهی به مقام امامت.

- قرار گرفتن آن حضرت در پرده پنهان زیستی.
 اگـر چـه برگزیدگانی از شـیعه برای این مرحله آمادگی کامل داشـتند اما 
مـی بایسـت هـر دو رخداد امامـت و غیبت، برای عموم شـیعیان بـه اثبات 

ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۲ادامه در صفحه۳

به مناسبت سالروز شهادت 
امام حسن عسگری )ع(

آغاز  امامت  و والیت 
حضرت مهدی )عج(

تامین منافع رژیم صهیونیستی از تنش بین کشورهای اسالمی

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
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خبر درگذشت انسان مومن و وارسته 
،مرحوم آقای حاج احد معمار کوچه 
باغی پدر شهید واالمقام محمدرضا 

کوچه باغی موجب تأسف و تألم فراوان 
شد.

این پدر پرهیزکار و پاک نهاد با 
تربیت عاشورایی فرزند خود ، صبر 
و شجاعت را معنا کرد و در قربانگاه 

عشق ایثار و فداکاری را به منصه ظهور 
رساند.

امروز عزت ، سربلندی و دوام و قوام 
میهن عزیزمان را مدیون چنین انسان هایی هستیم که تاریخ نام و یادشان را هرگز فراموش نخواهد کرد.

اینجانب ضایعه فراق این پدرگرانقدر را به مردم غیور استان ، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ، خانواده 
مکرم ایشان و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و برای روح بلند آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه الهی و 

برای بازماندگان صبر و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

پیام تسلیت

سید محمدعلی آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

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 دورهمی صمیمانه فرماندهان

 دفاع مقدس لشکر عاشورا

حضور نمایندگان ولی فقیه در استان های آذربایجان شرقی 
و غربی و امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی 

زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در رزمایش فاتحان 
خیبر ارتش در مناطق شمال غرب

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از هیئت مدیره کانون سردفتران 
و دفتریاران آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و 

امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در 
پویش ملی مشق احسان برای تامین لوازم التحریر 

دانش آموزان کم برخوردار توسط اداره کل ستاد اجرایی 
فرمان امام آذربایجان شرقی در مصلی امام خمینی تبریز

به مناسبت هفته نیروی انتظامی  برگزاری مراسم صبحگاه ناجای 
استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، 

استاندار آذربایجان شرقی، خانواده شهدا و جانبازان و فرماندهان 
نظامی و انتظامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان

آیین تجلیل از روضه خوانان معمر حسینی تبریز
 با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

 مراسم سوگواری شهادت پیامبر اکرم)ص(، امام حسن مجتبی
 و امام رضا و مجلس بزرگداست ارتحال عالمه حسن زاده آملی 
و نوجوان قهرمان شهید علی لندی با حضور نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی در حوزه علمیه امیرالمومنین تبریز

تامین منافع رژیم صهیونیستی از تنش 
بین کشورهای اسالمی

به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسگری )ع(

فرازی از وصیت نامه شهدا

کـه کیسـه سـیاهی بـه دسـت داشـت و در آن چهارصـد درهم 
بـود بیـرون آمـد و گفـت: موالیـم فرمـود: این مبلـغ را بـرای آن 
کـودک نورسـیده صرف کـن. خداونـد در آن کـودک برایت برکت 

قـرار دهد.
گروهـی از عباسـیان نـزد صالح، کـه از مخالفان حضـرت بود، 
رفتنـد و بـه او گفتند بر امام سـخت بگیـر و او را لحظه ای راحت 
نگـذار. صالـح گفـت دو نفـر از نانجیـب تریـن مردانـی کـه مـی 
توانسـتم پیـدا کنـم بـر او گماشـتم. امـا آن دو نفـر تحـت تأثیر 
او واقـع شـدند و در عبـادت و نمـاز و روزه کوشـا شـدند. آنهـا را 
احضـار کـردم و پرسـیدم در آن مـرد چـه دیدید؟ آنهـا گفتند چه 
مـی توانیـم بگوییم دربـاره مردی کـه روز را روزه می گیرد و شـب 
را تمامـا بیـدار اسـت و شـب زنـده داری مـی کند. نه سـخن می 
گویـد و نـه به جـز عبادت به کاری مشـغول می شـود و هنگامی 
کـه بـه او نـگاه می کنیـم زانوانمـان به لـرزه می افتـد و حالی به 
مـا دسـت می دهد که نمـی توانیم خـود را نگه داریم. عباسـیان 

هنگامـی کـه این را شـنیدند ناامید و سـرافکنده برگشـتند.
محمـد بـن حسـن گفـت نامـه ای بـه امـام عسـگری علیه 
السـام نوشـتم و از تنگدسـتی شـکایت کـردم سـپس بـا خود 
گفتـم مگـر امـام صادق علیـه السـام نفرمودند که فقـر و تنگ 
دسـتی بـا مـا بهتر از توانگری با دیگران اسـت و کشـته شـدن با 

مـا بهتـر از زنـده مانـدن با دشـمنان ما اسـت.
امام در پاسـخ نوشـت: هر گاه گناهان دوسـتان ما زیاد شـود 
خداونـد آنهـا را بـه فقـر گرفتـار مـی کنـد و گاهـی از بسـیاری 
از گناهـان مـی گـذرد. هـم چنـان کـه پیـش خـود گفتـه ای 
تنگدسـت بـودن با ما بهتـر از توانگـری با دیگران اسـت. ما برای 
کسـانی کـه بـه ما پناهنـده شـوند پناه گاهیـم و برای کسـانی 
کـه از مـا هدایـت بجویند نوریم. ما نگهدار کسـانی هسـتیم که 

بـرای نجـات از گمراهـی، بـه ما متوسـل می شـوند.
امـام عسـکری)ع( 8 ربیـع االول سـال ۲6۰ق در دوره حکومـت 

معتمد عباسـی در ۲8 سـالگی به شـهادت رسـید.
شـیخ مفیـد بـرآن اسـت او بـه سـبب بیمـاری از دنیـا رفت؛ 
امـا بنـا بـه گفتـه طبرسـی در اعـام الـوری، بسـیاری از علمای 
امامیـه معتقدنـد کـه امـام عسـکری بر اثر مسـمومیت شـهید 
شـده اسـت. مسـتند آنان روایت »و اهلل ما مّنا اال مقتول شـهید« 
منقـول از امـام صـادق)ع( اسـت. از برخـی گزارش هـای تاریخـی 
برمی آیـد کـه دو خلیفـه قبـل از معتمـد نیز در صـدد قتل امام 
عسـکری)ع( برآمـده بودنـد. در روایتی آمده اسـت معتز عباسـی 
بـه حاجـب خـود دسـتور داد امـام را در مسـیر کوفـه بـه قتـل 

برسـاند ولـی با آگاه شـدن مـردم، موفق نشـد.
بـر اسـاس گـزارش دیگـری، مهتـدی عباسـی نیـز تصمیـم 
گرفـت امـام را در زنـدان بـه شـهادت برسـاند ولـی تصمیـم او 

عملـی نشـد و دوره حکومـت او بـه سـر رسـید. 
امـام عسـکری)ع( در خانـه  خـود در سـامرا، کـه پیشـتر امام 
هـادی)ع( نیـز در آنجـا دفـن شـده بـود، مدفـون اسـت. بـه نقل 
عبـداهلل بـن خاقـان )از وزیـران معتمد عباسـی( پس از شـهادت 
امام عسـکری)ع(، بازارها تعطیل شـد و بنی هاشـم، بزرگان، رجال 

سیاسـی و مـردم در تشـییع پیکر ایشـان شـرکت کردند.
منابع: 

۱.  طبرسی، اعام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۳۱.
۲.  نک: مقدسـی، بازپژوهی تاریخ والدت و شـهادت معصومان، 

۱۳۹۱، ص۵۳۳-۵۳۰
۳. شیخ مفید، االرشاد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۳6.

۴.  طبرسی، اعام الوری، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۳۱.
۵.  شـیخ طوسـی، الغیبه، ۱۳۹8ق، ص۲۰8؛ عطاردی، مسـند 

اإلمام العسـکری)ع(، ۱۴۱۳ق، ص۹۲.
کلینـی،  ۱۴۰۹ق، ص۲68؛  الوصیـه،  اثبـات  مسـعودی،    .6

ص۳۲۹. ج۱،  ۱۳۹۱ق،  کافـی، 

قـرآن نرسـیده اسـت؛ به طـوری که آیات قـران را با اشـعار خودش 
پیوند داده اسـت.

 رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان  گفتند: از شـعرای عزیز
 مـی خواهیـم با شـعرهای حماسـی خودشـان در ایران اسـامی اثر 

گذاری بیشـتری داشـته باشند.
گفتنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
مسـلمانان  و  همسـایه  اسـامی  کشـورهای  بیـن  تنـش 
رژیـم  ویـژه  بـه  جهانـی  اسـتکبار  منافـع  کننـده  تأمیـن 

اسـت. صهیونیسـتی 
امـام جمعـه تبریز بـا تاکید بر اینکـه ارتباط عمیقی بیـن مردم 
ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد، گفتند: اشـتراکات فراوانی مثل 
زبـان و فرهنـگ بین این ۲ کشـور اجـازه نمی دهد مردمانـش از هم 

شوند. جدا 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان  با بیان اینکه اعام موضع رسـمی 
در روابط با کشـورهای مختلف و همسـایه به دسـتگاه دیپلماسـی 
کشـور مربوط اسـت، اظهار داشتند: برای حل مشـکات موجود باید 

با عقانیت جلـو رفت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا تاکید بـر تدین و تشـیع دو 
ملـت ادامـه دادند: مـردم جمهوری آذربایجان در قلـب مردم ایران 

جـا دارند.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیـه اسـتان  با بیـان اینکه 
کشـورها بایـد امنیـت کشـور خود را خودشـان تأمیـن کنند، 
سـخنرانی  در  انقـاب  معظـم  رهبـر  همانطوریکـه  گفتنـد: 
واسـطه  بـه  تـوان  نمـی  را  »امنیـت  فرمودنـد:  اخیرشـان 
بیگانـگان خریـد« و اگـر همسـایه هـای مـا دقت مـی کردند 
بـود و  فرمایشـات رهبـری بسـیار دلسـوزانه و خیرخواهانـه 
بـه تمـام کشـورهای دنیـا تذکـر دادنـد کـه مواظـب باشـند 
تـا امنیـت مملکـت خـود را وابسـته بـه کشـورهای دیگـر و 

نکننـد. بیگانـگان 
ایشـان گفتنـد: در روابـط خارجـی ایـران، کشـورهای همسـایه از 
اهمیـت باالیـی برخوردارنـد و همسـایه ها نیز باید حق همسـایگی 

را ادا کننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی رزمایـش نیروهای 
سـپاه و ارتـش جمهـوری اسـامی در مناطق مرزی کشـور، مورد 
اشـاره قـرار داده و گفتنـد: پیـام ایـن رزمایـش ها برای دوسـتان 
آمریـکا و رژیـم  بیگانـگان خصوصـاً  بـرای  صلـح و دوسـتی و 

صهیونیسـتی هشـدار است.
حضـور  سـایه  در  کردنـد:  تاکیـد  تبریـز   جمعـه   امـام 
مقتدرانـه نیروهـای مسـلح کشـورمان در مناطق مـرزی، اجازه 
تغییـر ژئوپولوتیـک در منطقـه بـه هیچ کشـوری داده نخواهد 

. شد
کشـورهای  بـه  خطـاب  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
همسـایه گفتنـد: سـران دولـت هـای منطقـه مواظـب فتنه 
جهانخـوار  آمریـکای  و  صهیونیسـتی  رژیـم  هـای  انگیـزی 

باشـند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه دولـت مـردان 
باکـو هـم گوشـزد کردنـد هر چـه زودتر با رفـع موانـع کرونایی 
و رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی تـاش کننـد تـا فعالیـت 
حسـینیه باکـو دوبـاره از سـرگرفته شـود و شـیعیان، علمـا، 
مسـلمانان و مـردم بتواننـد از فضایـل مراسـم مذهبـی در آن 

بهـره مند شـوند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی در ادامـه با بیان 
اینکـه مـردم غیرتمند آذربایجان همیشـه مطیـع اوامر رهبری 
رهنمودهـای  براسـاس  آذربایجـان  مـردم  گفتنـد:  هسـتند، 
رهبـر معظـم انقـاب حرکـت خواهنـد کـرد و بـرای حراسـت 
و حفاظـت از خـاک پـاک ایـران اسـامی همیشـه هشـیار و 
مطیـع اوامـر رهبری خواهند بـود و در این راه افـراط و تفریط 

. نمیکنند
سـوی  از  تبریـز  جمعـه  امـام  سـخنان  از  بخـش  ایـن 
ای  خامنـه  جانبـاز  آذربایجـان   « شـعارهای  بـا  نمازگـزاران 
دایاخـدی«  انقابـا  اویاخـدی؛  »آذربایجـان  و  آیریلمـاز«  دن 

بـود. همـراه 
رئیس شـورای حـوزه های علمیـه اسـتان در بخش دیگری 
 از سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه دولت سـیزدهم به

 اولویـت هـای مـردم گفتنـد: برخی نشـانه ها حاکـی از تاش 
هـای ایـن دولـت بـرای حـل مشـکات مـردم و شکسـتن بن 
بسـت هـای اقتصـادی اسـت و در ایـن راسـتا قـوای سـه گانه 

نیـز بـا یکدیگر هـم افزایـی دارند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: مبـارزه بـا فسـاد، اجـرای لوایـح و 
پیشـگیری از فسـاد از جملـه نمونه های هـم افزایی قوای سـه گانه 
بـا هـم بوده و این همدلی شـرط اصلی در رفع مشـکات اساسـی و 

اقتصـادی مردم اسـت.
خطیب نمـاز جمعه تبریز انجام پرشـتاب واکسیناسـیون علیه 
ویـروس کرونـا، ترخیـص کاالهـای انبـار شـده در گمـرکات و اتخـاذ 
سیاسـت درسـت در حل مشکل گرانی سیمان را بخشـی از کارهای 
اعتمادآفریـن دولـت سـیزدهم بـرای ایجـاد امیـدواری در جهت حل 

مشـکات مردم دانستند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره به سـفرهای 
روزهای جمعه رئیس جمهور گفتند: سـفرهای اسـتانی رؤسای قوای 
سـه گانـه به ویـژه حضور رئیـس جمهـوری در متن مـردم، توجه به 
موضوع حاشـیه نشـینی و گوش دادن به حرف دردمنـدان امیدواری 

را در بیـن مـردم ایجـاد می کند.
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ادامه از صفحه اول
آغاز  امامت  و والیت حضرت مهدی )عج( آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسامی

احمدبن محمــد قــدوری)۴۲8ق( رئیــس حنفیهــای عــراق 
کاشــانی)م  عاء الدین بن مســعود  و  المختصــر  کتــاب  در 
ــرائع، از  ــب الش ــی ترتی ــع ف ــع الصنائ ــاب بدائ ۵8۷( در کت
ــح  ــودن ســلطان تصری ــه شــرط ب ــه، ب ــی حنفی جوامــع فقه

کرده انــد.
همچنیــن عبدالرحمن بن عمرو بن محمــد اوزاعــی)۱۵۷ق( 
از فقهــای اهــل شــام کــه مذهــب او پــس از انتشــار در شــام و 
اندلــس منقــرض شــد، معتقــد اســت: نمــاز جمعــه جز پشــت 
ســر حاکــم یــا نایــب او یــا بــا اذن حاکــم صحیــح نیســت۰ از 
فقهــای زیدیــه نیــز جعفربن احمدبن یحیــی تصریــح می کنــد 
ــا کســی از دوســتان و  ــد امــام حــق ی کــه نمــاز جمعــه را بای
ــد،  ــرا می خوان ــه ســوی امــام حــق ف ــردم را ب ــروان او کــه م پی

برگــزار کنــد.
ــی در آن  ــا و اوزاع ــا حنفیه ــه ب ــدگاه زیدی ــاوت دی تف
ــمرند،  ــه را منصــب می ش ــت جمع ــه امام ــه زیدی اســت ک
ولــی منصــب حکومــت مشــروع نــه نامشــروع، لــذا فتــوای 
ــه  ــدگان ب ــوت کنن ــق و دع ــام ح ــه ام ــد ب ــود را مقی خ
و  حنفــی  مذهــب  طبــق  ولــی  می کننــد.  او  ســوی 
ــا زور  ــب و ب ــر چنــد از روی تغلّ ــر حکومــت، ه ــی، ه اوزاع
ــار  مســلط گشــته باشــد، منصــب امامــت جمعــه در اختی

می گیــرد.

برسـد، چـرا که حضرت مهـدی )عج( نخسـتین روز امامـت را در حالی آغاز 
کـرد کـه جـز افرادی انـدک که پیـش از آن، در دوره امام عسـکری)ع( ایشـان 
را دیـده بودنـد کسـی او را ندیـده بـود او باید حاضر میشـد و امامـت خود را 

به اثبات میرسـاند.
امام حسـن عسـکری )ع( تدابیری برای اثبات امام زمان )ع( اندیشیده بود. 
طبق گفته تاریخ امام حسـن عسـکری )ع( قبل از شـهادت خود سـه نشانه 
و عامـت را بـرای یار دیرینه خـود ابواالدیان بیان میکنـد که هرکس هنگام 

شـهادتش آن نشـانه ها را داشته باشـد او امام و جانشین وی خواهد بود.
 کسی که بر پیکر امام نماز بخواند.

 کسی که جواب نامه ها را از ابواالدیان طلب کند.
 کسی که از اموال وهمیان خبر دهد.

شـیخ ابوعبـداهلل محمدبـن هبـه اهلل طرابلسـی در کتاب فـرج کبیرش 
نقـل کـرده و به سـند خـود از ابـی االدیان که یکـی از چاکران حضـرت امام 
)ع( بـود، روایـت کـرده کـه او گفـت: بـه خدمـت حضـرت امام عسـکری )ع( 
شـتافتم. آن حضـرت را ناتـوان و بیمار یافتم. آن جناب چند نامه ای نوشـته 
و بـه مـن داد و فرمـود کـه ایـن هـا را به مدایـن برسـان و به فان و فـان از 
دوسـتان مـا بسـپار، و بـدان که بعـد از پانـزده روز دیگر به این بلـده خواهی 
رسـید و آواز نوحـه از خانـه خواهی شـنید و مـرا در غسـل گاه خواهی دید. 
ابواالدیـان مـی گوید: گفتـم ای موالی من! چون این واقعـه روی دهد، حجت 
خـدا و راهنمـای ما کـه خواهد بود؟ فرمود: »آن کسـی که جـواب نامه های 
مـرا از تـو طلب کند.« گفتـم: زیاده از این هم نشـانی بفرمایید. فرمـود: »آن 
شـخصی کـه بـر من نمـاز گـزارد، او حجت خـدا و امـام و راهنمـا و قائم به 
امـر اسـت بعد از من.« پس نشـانی زیاده بـر آن از آن حضـرت طلب نمودم، 
فرمـود: »آن شـخصی کـه خبر دهد به آنچه در همیان اسـت.« پس هیبت 
آن حضـرت مـرا مانع شـد که بپرسـم که چه همیـان و کدام همیـان و چه 

چیز اسـت در همیان...
پـس از سـامرا بیـرون آمـده، نامه هـا را به مداین رسـاندم و جـواب آنها را 
گرفتـه و بازگشـتم. روز پانزدهم بود که داخل سـامرا شـدم بـر وجهی که آن 
حضـرت بـه اعجـاز آن خبـر داده بـود، آواز نوحه از خانه آن حضرت شـنیدم 
و نعـش آن امـام بزرگـوار را در غسـل گاه دیدم. برادرش، جعفـر، را بر در خانه 
آن حضـرت دیـدم کـه مـردم دورش جمـع شـده بودنـد و او را تعزیـت مـی 
نمودندوجانشـینی اورا تبریـک !!! بـا خود گفتـم که اگر امام بعـد از حضرت 
امـام حسـن عسـکری )ع( او باشـد، پس امـر امامت باطـل خواهد بـود، زیرا 
مـی دانسـتم که شـراب می آشـامد و طنبور مـی زند و قمار می بـازد. پس 
او را تعزیـت نمـودم. هیـچ چیـزی از مـن نپرسـید و جواب نامـه را نطلبید. 
بعـد از آن عقیـد خـادم بیـرون آمـد و خطـاب به جعفـر گفـت: ای خواجه! 
بـرادرت را کفـن کردنـد، برخیـز و بـر او نماز بگـزار. جعفر برخاسـت و داخل 
آن خانه شـد و شـیعیان گریان وارد خانه شـدند. در آن حال امام )ع( را کفن 
کـرده بودنـد. جعفـر پیـش رفت که نماز بگـزارد. بـا خود گفتم: عجبـا! اگر 
امـام مـردم بی دین بشـود، معلوم می شـود کـه همـواره دین از اول سسـت 
بـوده اسـت!!! مـن هـم دنبـال جعفر بـه راه افتادم تـا ببینم جریـان به کجا 

منتهی می شـود!
کنار جنازه امام عسـکری )ع( رسـیدیم، جعفر پیش ایسـتاده و همراهان 

پشـت سـرش، با خود گفتم: دیگر کار از کار گذشـت.
جعفـر چـون قصد آن کـرد که تکبیر بگویـد، ناگهان پرده سـفیدی که 
در حجـره آویـزان بـود بلنـد شـد، دیدم کودکـی نورانی پیدا شـد گندمگون 
و مجعـد مـوی )صلـوات اهلل علیـه( و ردای جعفررا گرفته و کشـید، و فرمود: 
»ای عمـو! دور شـو کـه مـن به نماز گـزاردن بـر پدر خـود از تو سـزاوارترم.« 
جعفر رنگ پریده کنار رفت ونمیدانسـت چه بگوید وشـوکه شـده بود و آن 
برگزیـده خداونـد غفار بـر پدر عالی مقدارش نمـاز گزارد. و امام عسـکری )ع( 
را در کنـار مرقـد پـدر بزرگـوارش، امام علی نقـی )ع(، دفن کردند. سـپس آن 
کـودک خردسـال و آن ولـی ایزد متعال بـه من خطاب کرد کـه: »ای بصری! 
جوابهـای نامـه هـا را بیـاور.« جوابهـا را بـه او تقدیم کـردم ایشـان رفتند به 
حجـره و بـا خـود گفتم: حمد و سـپاس خـدا را کـه دو عامـت از عاماتی 
کـه امام عسـکری)ع( به من فرمـوده بودند، ظاهر شـد، فقط عامت همیان 
مانـده اسـت !! نـزد جعفر آمدم و گفتـم : این طفل که بـود؟ گفت: من اصا 

چنین کودکـی را ندیده ام و نمی  شناسـم!!! 
آنچـه از همـه شـگفتی آورتر بود این که آنهـا با کودکی پنج سـاله روبه رو 
بودند که می گفت جانشـین امام عسکری )ع( اسـت. امامت در دوران کودکی 
فقـط مختـص امام زمان )عج( نبود بلکه امامان دیگری همچون امـام جواد )ع( 
هـم ایـن شـرایط را دارا بودند اما شـرایط حاکم بر امامت حضـرت مهدی)عج( 
این روند را به گونه ای دیگر رقم زد، و تردیدهای شـکننده ای را در ذهن شـیعه 
پدیـد آورد. ایشـان نـه فقط در سـن و سـالی کمتـر از دیگر امامـان به امامت 
رسـید، بلکـه به خاطـر مصالحی والدتـش نیز پنهانی بـود و تا زمـان امامت 

ایشـان جز اندکـی جمـال دل آرای او را ندیده بودند.
پـس میبینیـم کـه امام حسـن عسـکری )ع( بـی جهت نشـانه دانش 
وآگاهـی زیـاد را بـرای فرزنـدش انتخـاب نکرده بـود چون فقـط از این طریق 
مـردم مـی توانسـتند گفته کودک ۵ سـاله را بـاور کنند و این نشـانه هایی 

بـود که کسـی جـز امـام دارای آن نبود.
همـان گونـه که یاد شـد پیـش از آن بـا هدایت های پیوسـته پیامبر و 
ائمـه نور: شـیعه بـه این نکته باور پیدا کرده بود کـه، خداوند متعال از طریق 
آخریـن پیامبـر خود، مقـام امامت و والیت را به جهت قابلیـت  های ذاتی به 
افـرادی خـاص عطا فرمـوده و فقط از طرف اوسـت که امـام بر جامعه نصب 
مـی  گـردد و نیـز ایـن کـه ایـن قابلیت هیـچ گونه ارتباطـی به کمـی و یا 
زیادی سـن و سـال ندارد جالب این که این گونه پیشـوایی پیش از آن نیز، 

هـم در بیـن ائمه و هـم در زنجیرة پیامبران دارای سـابقه بود.
گفتنی اسـت، روز پس از شـهادت امام حسـن عسـکری  را به عنوان روز 
یـادآوری و بزرگداشـتی بـرای مقام امام حّی و حاضر خود جشـن می گیریم 
تـا گونـه ای خاکسـاری و سـپاس باشـد بـه درگاه خداونـد متعال بـه پاس 
نعمت بزرگ امامت، واسـطه فیض رحمت و روح جهان هسـتی و شایسـته 
اسـت که در این روز برای سـامتی امام زمان علیه السـام و تعجیل در فرج 
ایشـان دعـا کنیـم و بـا امام خـود تجدید بیعتی داشـته باشـیم در اعتای 

اسـام و عمل به وظایف مسـلمانیمان .
منابع:

۱- امـام زمـان )عج( سرچشـمه نشـاط جهـان - انتشـارات فرهنگ اهل 
بیـت )ع( قـم  - سـال ۱۳8۹

۲- خبرگزاری موج

پیامبر اسالم )ص(
 وعفو عمومی در فتح مکه

حجت االسالم رسول مشهوری  
مکه فصل جدیدی در تاریخ اسام گشود و مقاومت های دشمنان را بعد 
از حدود بیست سال در هم شکست. در حقیقت با فتح مکه بساط شرک 
و بت پرستی از جزیرهی عربستان برچیده شد و اسام آماده برای جهش به 

کشورهای دیگر جهان گشت.
این ماجرا چنین بود که پس از صلح حدیبیه، مشرکان مکه دست به پیمان 
شکنی زدند و آن صلح نامه را نادیده گرفتند و بعضی از هم پیمانان پیامبر 
اسام )ص( را تحت فشار قرار دادند، هم پیمانان رسول اهلل )ص( به آن حضرت 
شکایت کردند، رسول اهلل)ص( ، تصمیم گرفت هم پیمانان خود را یاری کند. 

از سوی دیگر نیز تمامی شرایط برای برچیدن این کانون بت پرستی شرک 
و نفاق که در مکه به وجود آمده بود، فراهم می شد و این کاری بود که می 
بایست به هر حال انجام گیرد لذا پیامبر)ص( به فرمان خدا آماده حرکت به 

سوی مکه شد.
 فتح مکه در سه مرحله انجام گرفت :

نخست، مرحله مقدماتی یعنی فراهم کردن قوا و نیروی الزم، انتخاب شرایط 
زمانی مساعد و جمع آوری اطاعات کافی از موقعیت دشمن و کم و کیف 

نیروی جسمانی و روحیه آنها بود.
انجام  مرحله  دوم،  مرحله 
از  خالی  و  ماهرانه  بسیار 
باالخره  و  بود  فتح  ضایعات 
پیامدها  نهایی، مرحله  مرحله 

و آثار آن بود.
توضیح این مراحل

کمال  با  مرحله  این  در   .۱
گرفت  انجام  ظرافت  و  دقت 
)ص(  خدا  رسول  مخصوصا  و 
چنان جاده  مکه و مدینه را قرق 
کرد که خبر این آمادگی بزرگ 
به هیچ وجه به مکیان نرسید؛ 
لذا به هیچ گونه آمادگی دست 
نزدند و کاما غافلگیر شدند و 

همین امر سبب شد که در آن سرزمین مقدس این هجوم عظیم و فتح بزرگ 
تقریبا هیچ خونی بر زمین نریزد.

 حتی حیله یک نفر از مسلمانان ضعیف االیمان به نام »حاطب بن ابی 
بلتعه« که نامه ای برای قریش نوشت و با زنی از طایفه  »مزینه« به نام »کفود« 
یا »ساره« مخفیانه به سوی مکه فرستاد با طریق اعجاز آمیزی بر پیغمبر اکرم 
آشکار شد و علی علیه االسام  با بعضی دیگر را به سرعت به سراغ او اعزام 
فرمود و آنها زن را در یکی از منزلگاههای میان مکه و مدینه یافتند، نامه را از او 

گرفته و خودش را به مدینه بازگرداندند. 
 به هر حال پیغمبر اکرم ، جانشینی از خود بر مدینه گمارد و روز دهم ماه 
رمضان سال هشتم هجری به سوی مکه حرکت کرد و پس از ده روز به مکه 
رسید. پیامبر در وسط راه عباس، عمویش را دید که از مکه به عنوان مهاجرت 
به سوی او می آید. حضرت به او فرمود:  اثاث خود را به مدینه بفرست و خودت 

با ما بیا و تو آخرین مهاجری .
۲. سرانجام مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند در بیرون شهر در بیابان های 
اطراف، در جایی که »مر الظهران « نامیده می شد و چند کیلومتر بیشتر با 
مکه فاصله نداشت، اردو زدند. شبانه، آتشهای  زیادی برای آماده کردن غذا )و 
شاید برای اثبات حضور گسترده خود در آن مکان افروختند، جمعی از اهل 

مکه این منظره را دیده، در حیرت فرو رفتند.)۱(
هنوز اخبار حرکت پیغمبر اکرم و لشکر اسام بر قریش پنهان بوده در آن 
شب ابوسفیان سرکرده مکیان و بعضی دیگر از سران شرک برای پیگیری 
اخبار از مکه بیرون آمدند. در این هنگام عباس، عموی پیغمبر فکر کرد که 
اگر رسول اهلل را به صورت قهرآمیز وارد مکه شود، کسی از قریش زنده نمی 
ماند، از پیامبر با اجازه گرفت و بر مرکب آن حضرت سوار شد و گفت: میروم 
شاید کسی را ببینم، به او بگویم اهل مکه را از ماجرا باخبر کند تا بیایند و 

امان بگیرند« 
عباس حرکت کرد و نزدیک تر آمد، اتفاقا در این هنگام صدای ابوسفیان را 
شنید که به یکی از دوستانش به نام »بدیل« گفت: »من هرگز آتشی افزون 
تر از این ندیده ام«. بدیل گفت: »فکر می کنم این آتش ها مربوط به قبیله 
خزاعه باشد«. ابوسفیان گفت: »قبیله خزاعه از این خوارترند که این همه آتش 
برافروزند«، در اینجا عباس ابوسفیان را صدا زده ابوسفیان عباس را شناخت، 
گفت: »راستی چه خبر؟«. عباس پاسخ داد: این رسول اهلل )ص( است که با ده 

هزار نفر سرباز به سراغ شما آمده اند«.
 ابوسفیان سخت دستپاچه شده، گفت: »به من چه دستوری می دهی؟«

 عباس گفت: »همراه من بیا و از رسول اهلل  امان بگیر؛ در غیر این صورت 
کشته خواهی شد!« 

و به این ترتیب عباس ابوسفیان را همراه خود سوار بر مرکب رسول اهلل کرده 
و با سرعت به سوی پیامبر برگشت از کنار هر گروهی وآتشی از آتشها می 
گذشت، می گفتند: »این عموی پیامبران و مرکب او سوار شده، شخص بیگانه 
ای نیست« تا به جایی رسیدکه عمر بن خطاب بود، هنگامی که چشم عمر 
به ابوسفیان افتاد، گفت: شکر خدا را که مرا بر تو)ابوسفیان( مسلط کرد در 
حالی که هیج امان نداری . فورا خدمت پیغمبر آمده و اجازه خواست تا گردن 
ابوسفیان را بزند، ولی عباس فرا رسیده، عرض کرد: ای رسول خدا! من به او پناه 
داده ام«. پیغمبر فرمود: »من نیز فعا به او امان می دهم تا فردا که او را نزد من 
آوری« فردا که عباس او را به خدمت پیغمبر خدا آورد  رسول اهلل به او فرمود: 
»وای بر تو ای ابوسفیان! آیا وقت آن نرسیده است که ایمان به خدای یگانه 
بیاوری؟« عرض کرد: »آری پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا من شهادت می 
دهم که خداوند یگانه است و همتایی ندارد، اگر کاری از بتها ساخته بود، من 
به این روز نمی افتادم!« فرمود: »آیا موقع آن نرسیده است که بدانی من رسول 
خدایم؟!« عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد، هنوز شک و شبهه ای در دل 
من وجود دارد، ولی سرانجام أبوسفیان و دو نفر از همراهانش مسلمان شدند.

پیغمبر اکرم وی به عباس فرمود ابوسفیان را در تنگه ای که گذرگاه مکه 
است ببر تا لشکریان الهی از آنجا بگذرند و او را ببینند.

 عباسی عرض کرد: ابوسفیان مرد جاه طلبی است، امتیازی برای او قائل 
شوید.  پیغمبر فرمود: هر کس داخل خانه ابوسفیان شود، در امان است و 
هرکس به مسجدالحرام پناه ببرد. در امان است و هر کس در خانه خود بماند 

و در را به روی خود ببندد، نیز در امان است.
هنگامی که ابوسفیان این لشکر عظیم را دید، یقین پیدا کرد که هیچ 
راهی برای مقابله باقی نمانده است، رو به عباس کرد و گفت: سلطنت فرزند 
برادرت بسیار عظیم شده عباس گفت: »وای بر تو سلطنت نیست نبوت است. 
سپس عباس به او گفت: »با سرعت به سراغ مردم مکه برو و آنها را از مقابله 

با لشکر اسام برحذر دار.
 ابوسفیان وارد مسجدالحرام شد و فریاد زد »ای جمعیت قریش! محمد با 
جمعیتی به سراغ شما آمده که هیچ قدرت مقابله با آن را ندارید«. سپس افزود: 
»هر کس وارد خانه  من شود در امان است، هر کس در مسجد الحرام برود 
نیز در امان است و هر کس در خانه را به روی خود ببندد، در امان خواهد بود.

 سپس فریاد زد: ای جمعیت قریش! اسام بیاورید تا سالم بمانید، همسرش 
هند ریش او را گرفت و فریاد زد: »این پیرمرد احمق را بکشیدا« ابوسفیان 
گفت: »رها کن، به خدا اگر اسام نیاوری تو هم کشته خواهی شده برو داخل 

خانه باش.
 سپس پیغمبر اکرم با صفوف 
لشکریان اسام حرکت کرد تا به 
همان  رسید،  طوی  ذی  نقطه  
آنجا خانه  از  که  مرتفعی  نقطه 
های مکه نمایان است، پیامیر به 
یاد روزی افتاد که به اجبار از مکه 
مخفیانه بیرون آمد، ولی می بیند 
امروز با این عظمت وارد مکه می 
شود، لذا پیشانی مبارک را به فراز 
جهاز شتر گذاشت و سجده شکر 
به جا آورد سپس پیغمبر اکرم در 
»حجون« )یکی از محات مرتفع 
مکه که قبر کلیجه در آن است 
فرود آمد و غسل کرد و با لباس رزم و اسلحه بر مرکب نشسته در حالی که 
سوره فتح را قرائت می فرمود، وارد مسجد الحرام شد و تکبیر گفت. سپاه اسام 
نیز همه تکبیر گفتند. به گونه ای که صدایشان همه دشت و کوه را پر کرد. 
سپس از شتر خود فرود آمد و برای نابودی بتها نزدیک خانه کعبه آمدا بتها را 
یکی پس از دیگری سرنگون می کرد و می فرمود: »جاء الحق و زهق الباطل 
ان الباطل کان زهوقار« »حق آمد و باطل زائل شد و باطل زائل شدنی است«. 

چند بت بزرگ بر فراز کعبه نصب شده بود که دست پیامبر به آنها نمی 
رسید. امیرمؤمنان علی را امر کرد پای بر دوش مبارکش نهد و باال رود و بت ها 
را به زمین افکنده بشکندعلی این امر را اطاعت کرد. سپس کلید خانه کعبه 
را گرفته و در را گشود و عکس های پیغمبران را که بر در و دیوار داخل خانه 

کعبه ترسیم شده بود، محو کرد.
 ۳. بعد از این پیروزی درخشان و سریع پیغمبر اکرم دست در حلقه در خانه  
کعبه کرد و رو به اهل مکه که در آنجا جمع بودند، فرمود و گفت: »شما چه 
می گوئید و چه گمان دارید؟! درباره شما به دستوری بدهم؟« عرض کردند: »ما 
جز خیر و نیکی از تو انتظار نداریم، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مائی! و 
امروز به قدرت رسیده ای، ما را ببخش.« اشک در چشمان پیامبر به حلقه زد 
صدای گریه مردم مکه نیز بلند شد، پیغمبر اکرم فرمود: من درباره شما همان 
می گویم که برادرم یوسف گفت: امروز هیچ گونه سرزنش و توبیخی بر شما 

نخواهد بود. خداوند شما را می بخشد و او ارحم الراحمین است«)۲(
 به این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود همه آزادید، هر جا میخواهید بروید.

در ضمن پیغمبر خدا و دستور داده بود که لشکریانش مزاحم هیچ کس 
نشوند و خونی مطلقا ریخته نشود، تنها مطابق روایتی شش نفر را که افرادی 
بسیار بدزبان و خطرناک بودند، استثنا کرده بود حتی هنگامی که شنید 
سعد بن عباده پرچمدار لشکر شعار انتقام را سر داده و می گوید »الیوم 
یوم الملحمم«!» امروز روز انتقام است«، پیغمبر به علی علیه السام فرمود: 
»بشتاب پرچم را از او بگیر و تو پرچمدار باش و شعار دهید »الیوم یوم 
المرحمه«: »امروز روز عفو و رحمت است« و به این ترتیب مکه بدون خونریزی 
فتح شد و جاذبه این عفو و رحمت اسامی که هرگز انتظار آن را نداشتند، 
چنان در دلها اثر کرد که مردم گروه گروه آمدند و مسلمان شدند و صدای این 
فتح عظیم در تمام جزایر عربستان پیچید و واژه اسام همه جا را فرا گرفت و 

موقعیت اسام و مسلمین از هر جهت تثبیت شد.)۳(
 در بعضی از تواریخ آمده است هنگامی که پیغمبر اکرم و در کنار در خانه 
کعبه ایستاده بود، فرمود: »ال اله اال اهلل وحده وحده، أنجز وعده و نصر عبده و 
هزم األحزاب وحده، اال أن کل مال او ماثره او دم تدعي فهو تحت قدمی هاتین! 
« »معبودی جز خدا نیست، یگانه است یگانه سرانجام به وعده خود وفا کرد 
و بنده اش را یاری نمود و خودش به تنهایی تمام احزاب را درهم شکست. ای 
مردم بدانید هر مالی، هر امتیازی، هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت 
است همه در زیر پاهای من قرار گرفته )یعنی دیگر گفت و گویی از خونهایی 
که در زمان جاهلیت ریخته شد یا اموالی که به غارت رفت، نکنید و همه 
امتیازات عصر جاهلیت نیز باطل شده است و به این ترتیب تمام پرونده های 

گذشته بسته شد«. 
 این یک طرح بسیار مهم و عجیب بود که به ضمیمه فرمان عفو عمومی، 
مردم حجاز را از گذشته تاریک و پرماجرای خود برید ودر پرتو اسام زندگی 
نوینی به آنها بخشید که از کشمکش ها و جنجال های مربوط به گذشته 
کاما خالی بود. این کار فوق العاده به پیشرفت اسام کمک کرد و سرمشقی 

است برای امروز و فردای ما.
پاورقی ها

ج۲۷،  نمونه  تفسیر  نویسندگان؛  از  جمعی  و  شیرازی  مکارم  ناصر   -۱
ص۴۳۴- ۴۴۰

۲- یوسف ۹۲
۳- تلخیص از کامل ابن اثیر، حلد ۲ و تفسیر مجم البیان ذیل آیات مورد 

بحث
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ارتباط شخص مبتا به بیماری کرونا با دیگران
  اگر شخصی به بیماری کرونا مبتا شده یا برخی از عائم مشکوک 
به این بیماری را دارد، آیا جایز است با کسانی که از وضعیت او اطاع 

ندارند رفت و آمد نماید؟
جواب: اگر احتمال عقایِی قابل توجه بدهد که موجب سرایت بیماری 

به دیگران گردد، باید از این کار اجتناب کند.
 برهنه شدن در عزاداری

  آیا برهنه شدن هنگام سینه زنی بدون حضور نامحرم اشکال دارد؟
جواب: شایسته است عزاداری به شیوه مرسوم و سنتی که با لباس 

انجام می شده است برگزار شود.
 استفاده از اموال بیت المال جهت مراسم عزاداری

سؤال۱۲: آیا می توان از اموال بیت المال برای مراسم عزاداری استفاده 
کرد؟

جواب بطور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات 
می باشد و تخلف از آن جایز نیست و اگر بر طبق 

قوانین و مقررات باشد، مانع ندارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

 ) 23 مهر 1400 (
 آغاز احداث راه آهن سراسري ایران )۱۳۰6 ش(

لغــو سانســور مطبوعــات بــه وســیله دولــت شــریف امامــي بــراي 
کــم کــردن اعتراضــات )۱۳۵۷ ش(

ــوري اســامي  ــش جمه ــول توســط ارت ــیک دزف ــات کاس عملی
)۱۳۵۹ش(

اشــغال جــاده آبــادان - ماهشــهر و تنــگ شــدن حلقــه محاصــره 
بیشــتر آبــادان )۱۳۵۹ش(

شــهادت عالــم مجاهــد »عطــاءاهللَّ اشــرفي اصفهانــي« پنجمیــن 
ــران )۱۳6۱ش( شــهید محــراب در باخت

ــي خوانســاري« اســتاد  ــي صفای رحلــت آیــت  اهللَّ »ســید مصطف
ــم )۱۳۷۱ش( ــه ق برجســته حــوزه علمی

ســفارت خانــه هــای ایــران و عــراق در تهــران و بغــداد رســماً بــه 
ــد)۱۳۵۲ش( کار پرداختن

ــکوه  ــه مش ــوزراء اداره نظمی ــس ال ــه رئی ــوق الدول ــتور وث ــه دس ب
الدولــه و امیــن الــوزراء و بهــاء الســلطنه را کــه متهــم بــه اخــال در 

ــف نمــود)۱۲۹۵ش( ــد توقی ــان بودن ــر ن ام
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 8 ربیع االول 1443 (
ــن  ــام حس ــرت ام ــلمانان حض ــم مس   شــهادت پیشــواي یازده

عســکري)ع( )۲6۰ ق(
 تصــرف شــهر تفلیــس توســط ســلطان جــال الدین خوارزمشــاه 

)6۲۳ ق(
ــي  ــم جلیــل، شــیخ حســین بــن عبدالصمــد عامل  رحلــت عال

ــي )۹8۴ ق( ــیخ بهای ــدر ش پ
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 

) 15 اکتبر 2021 (
ــي  ــروف بلژیک ــکاف مع ــد ش ــوس« کالب ــدره وزالی ــرگ »آن   م

)۱۵6۴م(
 تولــد »پابْلیــوس ویرژیــل« بــزرگ  تریــن شــاعر روم باســتان )۷۰ 

ــارس( ق.م( )ر.ک: ۱۹ م
 عبور نخستین بالن از فراز اقیانوس اطلس )۱۹۲8م(

سخنان امام خمینی )ره( 
درباره امام زمان )عج(

مـا االن تحـت نظـر خـدا و تحت نظر امـام زمان )سـام اهلل 
علیـه( هسـتید، مائکـه ، شـما را مراقبـت مـی کننـد، نامه 
اعمـال شـما را به امـام زمان )علیه السـام( عرضه مـی دارند. 
شـاید این وصفـی که برای حضـرت صاحب )سـام اهلل علیه( 
ذکر شـده اسـت دنبال همین آیه شـریفه که می فرماید که: 

قـل انمـا اعظکم بواحـدة أن تقوموا هلل مثنـی و فرادی
شـما االن تحـت نظـر خـدا و تحت نظر امـام زمان )سـام 
اهلل علیـه( هسـتید، مائکه ، شـما را مراقبـت می کنند، نامه 
اعمـال شـما را به امـام زمان )علیه السـام( عرضه مـی دارند. 
شـاید این وصفـی که برای حضـرت صاحب )سـام اهلل علیه( 
ذکر شـده اسـت دنبال همین آیه شـریفه که می فرماید که: 

قـل انمـا اعظکم بواحـدة أن تقوموا هلل مثنـی و فرادی
دنبـال همین معنا باشـد که همـه باید قیـام بکنیم، قیام 
واحـد کـه باالتریـن قیام همان آن شـخص واحداسـت و همه 
قیام ها باید دنبال آن قیام باشـد و قیام هلل باشـد. می گویند 
والعصر ان االنسـان لفی خسـر عصر، انسـان کامل است، امام 
زمـان )سـام اهلل علیـه( اسـت یعنی عصـاره همه موجـودات. 
قسـم بـه عصاره همـه موجودات یعنی قسـم به انسـان کامل

در بعضـی روایـات کـه مـن حـاال نمـی دانـم صحـت و 
سـقمش را، هسـت که یکی از چیزهای مسـتحب این اسـت 
که مومنین در حال انتظار اسـلحه هم داشـته باشند، اسلحه 
مهیـا، نـه اینکه اسـلحه را بگذارنـد کنار و بنشـینند منتظر، 
اسـلحه داشـته باشـند بـرای اینکـه با ظلـم مقابله کننـد، با 
جور مقابله کنند. تکلیف اسـت، نهی از منکر اسـت، به همه 
مـا تکلیف اسـت که بایـد مقابله کنیـم با این دسـتگاه های 

ظالـم خصوصـا دسـتگاه هائی کـه با اسـاس مخالفند.
مبـادا یـک وقتـی نامـه عمل شـما برود پیـش امـام زمان 
)سـام اهلل علیـه( و آنجـا گفتـه بشـود بـه امـام زمان کـه این 
پاسـدارهای شـما، و ایشـان سرشکسـته بشـوند ، آقا مسـاله 
مهـم اسـت. قضیه، قضیه کشـت و کشـتار نیسـت، قیـام و 
نهضـت ما، نهضت یـک رژیم طاغوتی نیسـت، قیام و نهضت 
ما یک نهضت انسـانی اسـت، یک نهضت اسـامی اسـت، ما 
بـه کتاب و سـنت می خواهیـم عمل بکنیم، شـما به کتاب 

و سـنت باید عمـل بکنید.

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

ــرار گرفتــه  ــا در شهرســتان ورزقــان آذربایجان شــرقی ق شــهر خاروان
ــان  ــروس آذربایج ــه ع ــود ب ــر خ ــا و بک ــت زیب ــر طبیع ــه به خاط ک

ــروف اســت. مع
نــام خاروانــا برگرفتــه از واژه کاروان اســت. ایــن بخــش از طرف شــمال 
بــا کشــور ارمنســتان و جمهــوری خودمختار نخجــوان، از طــرف جنوب 
بــا شهرســتان مرنــد و شبســتر، از شــرق بــا بخــش مرکــزی ورزقــان و از 

غــرب بــا شهرســتان جلفــا بخــش ســیه رود هم مــرز اســت.
فاصلــه ایــن منطقــه دیدنــی تــا مرکــز شهرســتان 6۴ کیلومتــر، تــا 
مرکــز اســتان از مســیر ورزقــان ۱۴۹ کیلومتــر و از مســیر طــرزم قینــر 

۱۰۴ کیلومتــر اســت.
بخــش خاروانــا شــامل ســه دهســتان بــه نام هــای دیزمــار مرکــزی، 
ــادی اســت. طبیعــت  ارزیــل و جوشــین، یــک شــهر و ۴8 روســتا و آب
زیبــا و بکــر »خاروانــا« ســبب جــذب گردشــگر زیــادی در ایــام مختلف 
ســال می شــود کــه امســال بــه خاطــر ویــروس کرونــا امــکان ســفر بــه 

ایــن منطقــه گردشــگری وجــود نــدارد.
منطقــه حفاظــت شــده کامتــال که هــم اکنــون قســمتی از منطقه 
ــی از  ــود، یک ــوب می ش ــا محس ــی در خاروان ــده کیامک ــت ش حفاظ
ــا اســت. در  ــات وحــش کشــور و شــهر خاروان مهمتریــن مناطــق حی
ایــن منطقــه انــواع کبــک، آهــو، پلنــگ، خــرس و کوراخــال را می تــوان 

فت. یا
قســمت هایی از جنگل هــای ارســباران تــا حــوزه روســتای آســتامال 
در خاروانــا نیــز امتــداد یافتــه اســت. ایــن بخــش از جنگل هــای قــره 
داغ کــه دارای درختــان انبوهــی اســت، یکــی از مهمتریــن بخش هــای 
جنگل هــای ارســباران اســت کــه گردشــگران زیــادی بــرای تفریــح بــه 

آنجــا ســفر می کننــد.

طبیعت زیبا و بکر »خاروانا«

حجــت االســام قرائتــی در مراســم تودیــع 
ــه نمــاز اســتان  ــر ســتاد اقام ــه مدی و معارف
ــنگین  ــاز س ــت: نم ــار داش ــز اظه در تبری
ــرای خاشــعون! آیــا در نظــام  اســت ، مگــر ب
جمهــوری اســامی کســی مــی توانــد 
ــاز  ــق نم ــته ام ح ــن توانس ــه »م ــد ک بگوی

ــم؟« را ادا کن
وی بــا ابــراز تاســف از اینکــه قــرآن را 
علــم نمــی داننــد، گفــت:  یکــی از اســاتید 
ــدود  ــرآن ح ــات ق ــت از آی ــی گف ــوق م حق
ــتخراج  ــی اس ــه حقوق ــوع و نکت ۲6۰۰ موض

ــرده ام. ک

کشــور  نمــاز  اقامــه  ســتاد  رئیــس 
و  معرفتــی  مبانــی  دیگــر  بــه 
افــزود:  و  کــرده  اشــاره  قــرآن  علمــی 
باعــث کــه  اســت  اکبــر  اهلل   ترجمــه 

 مــی شــود امــام خمینــی)ره( بگوینــد 
»آمریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد بکنــد.«

ــری هــا  ــه منب ــه ای ب ــه توصی وی در ادام
داشــته و گفــت: ســخنرانی هــا بایــد کوتــاه 

ــی یــک دقیقــه ای باشــند. و حت
همچنیــن  قرائتــی  االســام  حجــت 
ــاجد  ــای مس ــت امن ــرد: در هیئ ــد ک تاکی
بایــد از جوانــان و خانــم هــا هــم اســتفاده 

ــود. ش
ایــن مفســر و فعــال قرآنــی ضمــن دعــوت 
ــن  ــت: ای ــی، گف ــه کتابخوان ــز ب ــردم تبری م
شــهر کــه هــوای خنــک تــر و معتدلــی دارد، 
بایــد مردمــان باســوادتری هــم داشــته باشــد. 

هــر هفتــه یــک کتــاب بخوانیــد.

دکتــر رحیــم جهانی دبیــر حــزب مؤتلفه اســامی با 
ارزیابــی دقیــق از حوادث اخیــر آذربایجان گفــت: آمریکا، 
اســرائیل و غــرب ســالیان متمــادی؛ با اقدامــات گوناگون 
قصــد ضربــه زدن به نظــام جمهــوری اســامی را دارنــد، 
علــت ایــن اقدامــات شکســت برنامــه و طرح هــای ایــن 
قدرت هــا در منطقــه اســت؛ شکســت مفتضحانــه رژیم 
صهیونیســتی در لبنــان و فلســطین در مقابــل جبهه 
ــوریه و  ــراق و س ــت در ع ــن شکس ــت همچنی مقاوم
اکنــون خــروج نیروهــای آمریــکا از  افغانســتان نشــان از 

ناتوانــی ایــن قــدرت دارد. 
ــت از  ــا حکای ــن رفتاره ــت ای ــرد: عل ــح ک وی تصری
اســتیصال غــرب دارد و نــه تضعیــف قــدرت مقاومــت 
ــق؛  ــدم توفی ــن ع ــل ای ــه دلی ــه؛ ب ــران در منطق و ای
آن هــا اکنــون در مرزهــای شــمال غرب ایــران تحرکاتــی 
ــه نظــر می رســد آن هــا در حــال  انجــام می دهنــد و ب
شــکل دهی گردبــادی در منطقــه بــا هدایــت و حمایــت 
صهیونیســت ها هســتند و اینبــار الهــام علــی اف 
در گردبــادی کــه توســط عوامــل صهیونیســتی و 
نماینــدگان آن هــا کــه در مجلــس آذربایجــان هســتند 

گرفتارشــده.
ایــن فعــال سیاســی و فرهنگــی بــا گریزی بــه نقش 
عوامل صهیونیســتی در مجلس آذربایجان خاطرنشــان 
ــخگوی  ــد پاس ــی اف بای ــد عل ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ک
عوامــل صهیونیســتی در مجلــس آذربایجــان باشــد تــا 
ــا ننماینــد و بداننــد خــواب  منطقــه دچــار طوفــان ب
ــود و  ــر نمی ش ــران تعبی ــان ای ــتان در آذربایج ارمنس
ــمی  ــان س ــت آذربایج ــه مل ــی ها در خان ــن دانه پاش ای
ــودی منطقــه  ــرای برادرکشــی و ناب ــب دشــمن ب از جان

اســت.
جهانــی تأکیــد کــرد: آمریــکا، اســرائیل و غــرب بایــد 
ــوری  ــه جمه ــق ب ــران متعل ــان ای ــه آذربایج ــد ک بدانن
ــران و مردمــش خــود را  اســامی اســت و آذربایجــان ای
متعلــق بــه پرچــم مقــدس جمهوری اســامی دانســته 
ــران  ــدن ای ــاز در تم ــای تاریخ س ــواره درصحنه ه و هم
ــران انقــاب  ــری ایفــا کرده انــد. آذربایجــان ای نقــش مؤث
مشــروطه را تجربــه کرد و ســردارانی همچون ســتارخان، 
ــا و  ــا و باکری ه ــد خیابانی ه ــیخ محم ــان و ش باقرخ
ــراب و شــهدا  ــا و شــهدای مح ــا و کفایی ه یاخچیان ه

ــران کــرده اســت. مدافــع حــرم را تقدیــم ای
دبیــر حــزب مؤتلفــه اســامی در آذربایجــان شــرقی 
خاطرنشــان کــرد: علــی اف بدانــد آذربایجــان ایــران مهد 
دلیــران و شــیران اســت نه میکــده مــزدوران و فتنه گران، 
ــاس مقــدس  ــران در لب ــردان آذربایجــان ای ــروز دالورم ام
ســیدعلی  موالیشــان  گوش به فرمــان  و  بســیجی 
ــا یــک اشــاره بســاط فتنــه  بی صبرانــه آماده انــد کــه ب
آمریــکا و صهیونیســت ها و هم پیمانــان عربــی آن هــا را 

ــد. ــه برچینن ــاره از منطق یک ب
ــور آذربایجــان گفــت:  ــس جمه ــه رئی وی خطــاب ب
ــدان  ــهادت و فق ــا ش ــد ب ــر نکنی ــی اف فک ــای عل آق
ســردار دل هــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی فرصــت 

ــده اســت؛  ــران فراهم ش ــان ای ــرای آذربایج ــی ب رجزخوان
ایــن را بدانیــد ســردار ســلیمانی های بســیاری در 
ــد کــه داغ ســردار  ــران حضــور دارن خــاک آذربایجــان ای
ــب  ــم مراق ــد و هشــدار می دهی عزیزشــان را در دل دارن
ــکا باشــید کــه  ــرب و آمری فتنه هــا و دانه پاشــی های غ
ــود  ــم زده می ش ــا رق ــه دســت آن ه ــه ب ــادی ک در گردب

گرفتــار نشــوید.
ــس  ــش رئی ــه نق ــاره ب ــا اش ــی ب ــال سیاس ــن فع ای
ــران  ــو ته ــر باک ــای اخی ــش ه ــه در تن ــور ترکی جمه
ــرب و  ــه غ ــون در تل ــه اکن ــان ک ــرد: اردوغ ــح ک تصری
ــه  ــود ب ــت خ ــان دوره حکوم ــت ها؛ در پای صهیونیس
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــاده بدان ــوری افت ــا امپرات ــر احی فک
ــی بیــش نیســت و فکــر  آذربایجــان یکپارچــه و  رؤیای
ــار و  ــرده و در رفت ــارج ک ــش خ ــم را از ذهن پان ترکیس
عملکــرد خــود تجدیدنظــر نمایــد تــا دچــار خشــم و 
اقــدام انقابــی دالوران مهــد شــیران و بســیجیان ایــران 

ــوند. ــامی نش اس
وی تصریــح کرد: ســپاه عزیز بــا برگــزاری رزمایش های 
قدرتمندانــه در مرزهای شــمال غرب کشــور، اقتــدار ایران 
ــکا و  ــص آمری ــان و باألخ ــوش جهانی ــه گ اســامی را ب
اســرائیل و فریب خــوردگان در منطقــه نشــان داد و 
ــر  ــام فاتحــان خیب ــز رزمایــش قدرتمنــد بان اکنــون نی
در مرزهــای شــمال غرب کشــور بــا حضــور دالورمــردان 

ارتــش در حــال برگــزاری اســت.
ــران  ــا آذربایجانی هــای ای ــان اینکــه م ــا بی ــی ب جهان
اســامی در هــر شــرایطی در کنــار بــرادران شــیعه خود 
در آذربایجــان هســتیم خطــاب بــه مــردم ایــن کشــور 
گفــت: مــا آماده ایــم همــراه ایــن بــرادران در ریشــه کنی 
فتنه هــای غربــی در منطقــه وارد عمــل شــویم و اجــازه 
نمی دهیــم بــه وحــدت اســامی خدشــه وارد شــود مــا 
در آذربایجــان ایــران، ملــت آذربایجــان را پــاک و معتقــد 

ــم. ــن اســام می دانی ــه دی ب
دبیــر حــزب مؤتلفــه اســامی در آذربایجــان شــرقی 
تأکیــد کــرد: باید بــه علــی اف و اردوغان نقــش و تأثیرات 
جمهــوری اســامی ایران را در حل مناقشــات ارمنســتان 
و نخجــوان و کودتــای ترکیــه را یــادآور شــد و درنهایــت 
اعــام می کنیــم مــا ملــت غیــور آذربایجــان کــه خــاک 
ــرور و شــهیدپرور  ــردم قهرمان پ مقــدس آذربایجــان و م
ایــن دیــار را متعلــق بــه ســرزمین ایــران می دانیم تحت 
فرمــان ولــی امــر مســلمین؛ امــام خامنــه ای و نماینــده 
ولی فقیــه؛ حضــرت حجت االســام  و المســلمین 

آل هاشــم آمــاده دفــاع از ایــران اســامی هســتیم.

سخنرانی های منبری باید کوتاه و مفید باشد

دبیر حزب مؤتلفه اسالمی در آذربایجان شرقی:

برای ریشه کنی فتنه آذربایجان گوش به 
فرمان رهبر انقالب و نماینده ولی فقیه هستیم

مفاخر مذهبي

اکبـر  آیـت اهلل میرزاعلـی  حضـرت 
از  مرنـدی فرزنـد مـا علـی مقـدس 
علمـای اعـام و فقهـای عالـی مقـام  و 
عرفـای کرام در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال ۱۳۱۴ق برابر با 
۱۲۷۵ ش در شهرسـتان مرنـد دیده به 
جهـان گشـود. دروس مکتبخانـه ای و 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پـدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حـاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخـت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای 
بـزرگ وقـت حـوزه تبریـز از جملـه آیـت اهلل میـرزا ابوالحسـن انگجـی 
برگرفـت در سـی سـالگی با توشـه ای در خور از فضـل و فضیلت آهنگ 
حـوزه علمیـه نجف اشـرف کرد و مدت شـانزده سـال از محضـر بزرگان 
همچـون  حضـرات آیات عظـام میرزا محمدحسـین نایینی، میـرزا علی 
محقـق ایروانـی، شـیخ محمدحسـین غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدین 
عراقـی و سـید ابوالحسـن اصفهانی و در فلسـفه و حکمت نیـز از محضر 
آقاسـید حسـین بادکوبه ای بهره مند گشـت و به مقام واالی اجتهاد در 

علوم اسـامی نایل شـد.
وی پـس از کسـب مقامـات عالـی علمی و معنـوی بـه زادگاه خویش 
بازگشـت و بـه تبلیـغ و ترویـج علـوم  و معـارف  دینـی و احکام شـرعی 

همت گمـارد.
وی در جریانـات اجتماعـی همـواره جانـب حـق را پیمـود و از نهضت 

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال ۱۴۱6 
ق. برابـر بـا ۱۳۷۴ ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.

حضرت آیت اهلل 
میرزا علی اکبر مرندی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

در  زندگـي  »سـبک  کتـاب 
توسـط  سـجادیه«  صحیفـه 
المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
دکتـر علـي رضایـي بیرجنـدي 
تالیـف گردیـده و چـاپ دوم آن 
بـه همـت » انتشـارات بوسـتان 
فیپـا   ۱۳۹6 سـال  در  کتـاب« 
گرفتـه و در ۵۴8 صفحـه و بـا 

۱۰۰۰ شـمارگان در قطـع وزیـري بـه زیـور طبـع آراسـته شـد.  
موضـوع سـبک زندگـی و مباحـث پیرامـون آن، تقریبـا از آغـاز 
قـرن بیسـتم میـادی بـه ادبّیـات جامعه شناسـان و روانشناسـان 
اجتماعـی و حـوزة مطالعـات فرهنگـی وارد شـد. سـبک زندگـی 
روشـی اسـت که فرد در طـول زندگی انتخـاب کـرده و زیربنای آن 
در خانـواده پـی ریزی می شـود کـه متاثر از فرهنگ، نـژاد، مذهب، 

وضعیـت اقتصـادی و اجتماعی، اعتقـادات و باورهاسـت.
سـبک زندگـی ماننـد بسـیاری از موضوعـات مرتبـط با زیسـت 
انسـان، ریشـه در دیـن دارد. اهـل بیـت)ع( به عنوان راهنماي بشـر، 
بـا تبلـور سـبک زندگـي قرآنـي در خویش؛ نقشـه راه زندگـي را در 
تمـام ابعـاد آن به انسـان آموخته و مفاهیم آن را در منابع اسـامي 

تبیین نمـوده اند.
کتـاب صحیفـه سـجادیه کـه میـراث مانـدگار طبیـب حـاذق 
تریـن جامـع  از  یکـي  باشـد،  مـي  )ع(  سـجاد  امـام   بشـریت، 

 و ارزنـده تریـن منابع فرهنگ ناب اسـامي بوده و هدایتگر انسـان 
به حیات طیبه اسـت.

صحیفه سـجادیه دایره  المعارف علوم اسـامی اسـت که شـامل 
تمامـی معـارف واالی توحیـدی و عرفانـی و اخاقیـات می باشـد. 
صحیفـه، مشـحون اسـت از حقایق نـاب آسـمانی و حکمت  هایی 
از عالی تریـن فضایـل انسـانی کـه زمینـه  سـاز تحـول اساسـی در 
زندگـي فـردي و اجتماعـي می باشـد. امـام سـجاد )ع( بـه واسـطه 
صحیفه سـجادیه، نفیس ترین معارف اخاقی، اجتماعی، سیاسـی 
و معنـوی را در اختیـار انسـان  ها قرار داده اسـت که شـکوفا شـدن 
اسـتعدادهای انسـانی و رسـیدن آنان به کمال و متخلق شـدن به 

اخـاق الهـی، از اهـداف این صحیفـه نورانی می باشـد. 
امـام سـجاد )ع( بهتریـن آمـوزه ها را درباره سـبک زندگـي مردم 
در ارتبـاط بـا خـدا، یـا خـود و ارتباط با جامعـه بیان کـرده اند و بر 
ارتقـاي اخـاق و معنویـت و روابط اجتماعي صحیـح، نظیر ارتباط 
سـالم بـا رهبـران الهي، پـدر و مـادر، دوسـتان، همسـایگان، حفظ 
اسـرار جامعـه اسـامي و عـدم مقابلـه به مثـل،  نفي کینـه توزي، 
پوشـش عیـوب دیگـران، تاکیـد داشـتند و اصـرار بر ایـن نکته که 

زندگـي در عالـم آخـرت بازتاب زندگي دنیاسـت.
فهرسـت تفصیلـی اثر حاضر مشـتمل بـر چهار بخـش کلّي با 
عناویـن »مباني سـبک زندگي؛ سـبک زندگـي و رفتارهـاي فردي؛ 

سـبک زندگـي و اجتماع؛ سـبک زندگي و اقتصاد« اسـت.
زندگـی،  و  انسـان  فصـل  چهـار  در  کتـاب  نخسـت  بخـش 
خداشناسـی، الگـو پذیـری، و آخرت گرایـی تدوین شـده اسـت. در 
فصـل اول از اولیـن بخـش از مجموعـه حاضـر پیرامـون سـاختار 
وجـودي انسـان، چنیـن می خوانیم: »امام سـجاد )ع( ممتـاز بودن 
انسـان از دیگـر موجـودات و داشـتن عقـل و عشـق و حرکـت در 
مسـیر حـق را بـا محوریـت محبـت، سـاختار وجـودی او می داند. 
البتـه همـه موجـودات تحـت اراده الهـی می باشـند و در مسـیر 
محبـت پـروردگار حرکـت می کننـد. بنابرایـن عشـق بـه خـدا و 
پاکی هـا در وجـود انسـان بـه امانـت گذاشـته شـده و ایـن آدمـی 
اسـت کـه بـا عقـل و اراده خویـش یـا به این کشـش فطـری خود 
پاسـخ مثبـت می دهـد یـا راه دوم را براسـاس بعـد حیوانـی خـود 
برخواهـد گزیـد، همـان راهـی کـه امـام سـجاد )ع( از شـر آن بـه 
خداونـد پنـاه می بـرد: خدایـا به تـو پناه می برم از شـر نفسـم،  به 
راسـتی کـه نفس، همـواره به بدی فرمـان می دهد، مگر پـروردگارم 

نماید«. رحـم 
مولـف در بخـش دوم از اثـر حاضـر در قالـب هفـت فصـل بـه 
مباحـث اخـاق، زندگی و سـامتی، بیماری ها و بایا، سـحرخیزی، 
عاقبت به خیـری، سـبک زندگـی و مسـکن، و ارتبـاط بـا حیوانـات 

اسـت. پرداخته 
سـومین بخـش از مجموعـه حاضـر نیـز شـامل سـه فصـل بـا 
بـا گروه هـای  رفتـار  و  اجتماعـی، خانـواده،  عناویـن مسـئولیت 

اجتماعـی اسـت.
بخـش پایانـی کتـاب نیز در در سـه فصل بـه موضوعـات رفتار 

اقتصـادی، فقـر و محرومیت، و قـرض و وام اشـاره دارد.
مولـف در ایـن اثر پژوهشـی، از ۱۲۰ منبع و ماخذ بهـره برده و با 
اسـتناد به آن ها به توضیح و تفسـیر فرازهایی از دعاهای صحیفه 
سـجادیه پرداخته اسـت، ایـن منابع به ترتیـب الفبائي پدیـدآوران 

در انتهاي کتاب فهرسـت شـده اند.

معرفي کتاب
عنوان: سبک زندگي در صحیفه سجادیه

شفیقه موسوی


