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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

مسئولیت تمام آحاد جامعه در برابر فقر

در اين شماره مي خوانيد

پوستر مقام معظم رهبری
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آداب نمازجمعه
صفحه 2

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی در مصلـی
اعظـم امـام خمینـی(ره) برگـزار شـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه
تبریـز بـا دعـوت مسـلمانان بـه رعایـت تقـوای الهـی
اظهار داشـتند :انسـان بـدون طهارت روحی نمـی تواند
بـه حیـات طیبـه در ایـن دنیـا برسـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد:
حضـرت زهـرا واسـطه خوبـی بـرای طهـارت روح
اسـت .ایشـان در جایـگاه سـیده نسـاء العالمیـن قـرار
گرفته انـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد:
امیرمومنـان علـی(ع) در حدیثـی در توصیـف حضـرت
زهـرا مـی فرماینـد :سـوگند بـه خداونـد متعـال
فاطمـه(س) مـرا خشـمگین نکـرد و در هیـچ کاری از
مـن سـرپیچی نکـرد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه یـار و یاور
بـودن حضـرت زهـرا(س) بـرای حضـرت علـی(ع) اظهار
داشـتند :در دورانـی کـه حضـرت علـی(ع) در اوج قدرت
و در اوج تنهایـی بـود حضـرت زهـرا(س) تکیـه گاهـی
امـن ب رای ایشـان بودنـد و وجـود نازنین خود را سـپری
بـرای حضـرت قـرار دادند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه
دادنـد :سـر منشـا تمـام بـرکات دنیـوی و کمـاالت
معنـوی حضـرت زهـرا(س) بـه طاهـره بودنشـان بـر
مـی گـردد .حضـرت حجت بن الحسـن(عج) مادرشـان

فاطمـه زهـرا(س) را الگویـی بـرای خـود معرفـی
می کنـد .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان اینکـه یکی
از راه هـای تحقـق عدالـت از بیـن بـردن فقـر اسـت
گفتنـد :راه دیگـر تحقـق عدالـت اینسـت کـه افـراد در
خانواده هـای خـود اجتماعـات خانوادگـی بـرای کمـک
بـه فقـرا تشـکیل دهنـد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :بایـد در
ابتـدا از خانـواده خـود شـروع کـرده و از داخـل خانواده
خـود بـا فقر مبـارزه کننـد .تمام آحـاد جامعـه در ب رابر
فقر مسـئول هسـتند.
ایشـان بـه میـز خدمت تشـکیل شـده در شبسـتان
مصلـی اشـاره کـرده و اظهـار داشـتند :از نماینـدگان
مجلـس آقایـان میرتـاج الدینـی و منـادی تشـکر
می کنـم کـه امـروز در مصلـی میـز خدمـت تشـکیل
دادنـد .از دیگـر نماینـدگان نیـز درخواسـت دارم در
هفته هـای آتـی در مصلـی حاضـر شـوند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :من هـر روز در مسـجد
کریـم خـان هسـتم و افـراد م راجعـه کننـده بـه قـدری
زیـاد مـی شـود کـه نمـی تـوان مدیریـت کرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه واقعـه انفجـار
سـاختمان مسـکونی در محلـه عباسـی تبریـز اشـاره
کـرده و بیـان کردنـد :در انفجاری که در محله عباسـی
رخ داد مـادر شـهید جبرئیـل فـرج پـور در زیـر آوار
مانـده و فـوت کردنـد؛ وفـات ایشـان را تسـلیت عـرض
مـی کنم.
رئیس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان تاکید کردند:
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گرامیداشت سالروز حماسه  9دی

«مـردم عزیـز مـا در روز نهـم دی ،آنچنـان عظمتـی از
خـود نشـان دادنـد کـه دنیـا را خیـره کـرد».
مقام معظم رهبری
حماسـه نهـم دی مـاه و حضـور عاشـورایی مـردم
حماسـه سـاز و والیتمـدار ایـران اسلامی در راهپیمایـی
 9دی مـاه  1388نقطـه عطفـی در تاریـخ انقلاب و بـرگ
زریّـن دیگـری در افتخـارات مـرد و زن ای رانـی بـه حسـاب
مـی آیـد  .حماسـه  9دی نمـاد عـ ّزت ،اسـتقالل و بصیرت
مردمـی اسـت کـه تا پـای جـان ب رای حفـظ اصول اسلام
و آرمانهـای انقلاب ایسـتاده انـد و بـا صـدای رسـا اعلام
کردنـد کـه اگـر دشـمن در ب رابـر دیـن آنهـا بایسـتد در
ب رابرتمـام دنیـای آنهـا خواهنـد ایسـتاد .روز نهـم دی مـاه
در تاریـخ انقلاب اسلامی با عنـوان روز «بصیـرت» تبدیل
بـه یـوم اهلل و مانـدگار گردید .در این روز مانـدگار و تاریخی
ملـت همیشـه در صحنه ای ران اسلامی ،حماسـه ای دیگر
آفریـد و دشـمنان خـدا و دینش را مأیوس و ناامید سـاخت
و قلـب امـام زمان (عـج) و نائب بر حقش حضـرت آیت اهلل
العظمـی خامنـه ای(دامـت برکاته) را شـاد سـاخت.
ایـن روز مـی تـوان گفـت نهـم دی ،روز غلبـه جنـود
الهـی بـر جنـود شـیطان اسـت .روز خـروش ملت ایـران و
آشـکار سـاختن خشـم مقدس در ب رابر اهانت ها و حرمت
شـکنی هـای عـده ای غافـل و یا مزدور وابسـته بـه اجانب
نسـبت به مقدسـات در روز عاشـورای حسـینی اسـت .روز
نهـم دی در واقـع روز نـه گفتن ملـت ای ران به سـران فتنه
و آری گفتـن بـه نظـام اسلامی و بیعـت مجـدد مـردم بـا
آرمـان هـای واالی حضرت امـام خمینی(ره) و رهبـر فرزانه
انقلاب اسلامی اسـت .مردم در ایـن روز ،تیر خلاص را به
سـران فتنـه شـلیک و پشـت پیکـر نامبـارک فتنـه را بـه
خـاک مالیدند.
در روز نهـم دی مـاه  ،1388مشـروعیت سیاسـی نظـام
اسلامی ایـران بـار دیگـر بـا حضـور خودجـوش ده هـا
میلیونـی مـردم در ته ران و تمامی شـهرهای دیگر کشـور
بـه جهانیـان اعلام گردید.
روز نهـم دی ،روزی اسـت کـه مـردم ایـران نشـان دادند
دشـمنان خـود و انقلاب خـود را به خوبی می شناسـند و
هرگـز فریـب حیله هـا و نی رنگ هـای آنان را نمـی خورند.
روز نهـم دی روزی اسـت کـه مـردم ایـران نشـان دادند که
بـا بصیرتنـد و در میـان گـرد و غبـاری کـه فتنه گـران به
پـا کـرده انـد هرگـز ،نـه راه را گم مـی کنند و نه دسـت از
راهبـر واقعـی کـه همانـا والیـت فقیه اسـت ،بر مـی دارند
و در نهایـت روز نهـم دی روزی اسـت کـه مـردم مسـلمان
و انقالبـی ایـران نشـان دادنـد که ایـن جمله حضـرت امام
(ره) را کـه فرمودنـد« :پشـتیبان والیـت فقیـه باشـید تا به
مملکـت تـان آسـیب نرسـد» بـه خوبـی در عمـل بـه آن
معتقـد و پایبنـد هسـتند .نهـم دی مـاه یک هزار و سـی
صـد و هشـتاد و هشـت ،جشـن بلـوغ فکری و شـخصیتی
نظـام اسلامی بود.
 9دی ،عـرق شـرم امـت را در طول تاریـخ به خاطر بی
بصیرتـی در ماج رای سـقیفه پاک کرد.
 9دی ،درد کوتـه بینـی حکمیـت را تا حـدودی التیام
داد و بـر آن مرهمی شـد.
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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

بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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آداب نمازجمعه

پیام تسلیت

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبر تلخ و جانکاه درگذشت بانوی مؤمنه حاجیه خانم

حوری زاد علیپور مادر شهید واالمقام جب رئیل فرج پور که

در حادثه تلخ ریزش ساختمان در خیابان عباسی تبریز
دارفانی را وداع گفته است ،موجب تأسف و تألم ف راوان
گردید.

با ادای احت رام و رسم ادب و ارادت ،به ساحت ایمان و

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ادلــه ف راوانــی م یتوانــد فتــوای شــرط بــودن امــام
المس ــلمین را ب ـرای امامــت جمعــه بــه اثبات رســاند .در
اینجــا بــه طــور فش ــرده ،برخ ــی از مهمتریــن ایــن ادلــه
را مــرور م یکنیــم:
 .1اجماع
همچنانکــه در ســطور بــاال گذشــت ،مســئله
امامــت جمعــه از اجماعی ــات ،بلکــه ضروریــات فقاهــت
ش ــیعی اســت و اجماعــات منقول مس ــتفیض یــا متواتر
محصــل قدمای ــی
ب ــر آن اقامــه گردیــده اســت و شــهرت
ّ
نیــز آن را پشــتیبانی م یکنــد.
 .2سیره پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان
یکــی دیگــر از مســتندات ّلب ــی منصــب امامــت
جمعــه کــه مــورد استشــهاد فقهــای ش ــیعه ق ـرار گرفته
و برخــی از فقهــای اهــل ســنت نیــز بــه آن اســتناد
جســتهاند ،تمســک بــه ســیره اســت.
تاریخچــه اقامــه نمــاز جمعــه نشــان م یدهــد ،از
نخس ــتین نمــاز جمعــه کــه در یث ــرب ،پی ــش از هجرت
پیامب ــر اک ــرم(ص) بــه فرمــان آن حض ــرت اقامــه گردیــد،
اقامــه نمــاز جمعــه بــا ابعــادی سیاس ــی و والی ــی هم ـراه
بــوده اســت و بــا آنکــه تش ــریع نمــاز جمعــه در مکــه
بــوده ولــی اقامــه آن از زمانــی اســت کــه مســلمانان
تمکــن ایجــاد نظــام مس ــتقل و فرصــت برق ـراری نظــام
سیاس ــی خــود را یافتنــد ،و آنــگاه بــا فرمــان پیامبر(ص)
ایــن کار انجــام پذیرفــت.

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
مسیحیان جهان از تعالیم واقعی حضرت
عیسی(ع) پیروی کنند
عضو مجلس خبرگان رهبــری و امام جمعه م راغه با
اشاره به سالروز والدت با سعادت حضرت عیسی(ع) گفت:
مسیحیان جهان از تعالیم واقعی آت حضرت در جوامع
مختلف پیروی و تبعیت کنند.
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در
خطبه های نماز جمعه م راغه اظهار کرد :حضرت مسیح
از انبیای بزرک الهی و مورد احت رام تمامی ادیان هستند.
وی ادامــه داد :امیدواریــم مســیحیان و دولتهای
مختلف غ ربی و مسیحی از دستورات آن حضرت تبعیت
کنند.
وی اضافه کرد :حضرت عیسی(ع) پیامبر مه ربانی بوده
و پیروی از ویژگی های بارز اخالقی رسالت تمامی پیروان
آن حضرت است.
خطیب جمعه م راغه با اشــاره به جایگاه معنوی علما
در جامعه گفت :ب راســاس آموزه های الهــی و قرآنی و
اسالمی باید از محضر علمای عامل و توانمند بهره برد.
پورمحمدی با اشــاره به سالروز شــهادت شهید آیت
اهلل غفاری افــزود :این عالم بزرگ ،عالمی ربانی و مبارزی
مقاوم بود که جان خود را فدای انقالب اسالمی کرد و زیر
شکنجه های رژیم پهلوی به شهادت رسید.
وی با اشــاره به سالروز تشــکیل نهضت سواد آموزی
اضافــه کرد :تــاش معلمان و تالشــگ رانی کــه در راه
ســوادآموزی فرزنــدان اینمــرز و بوم مجاهــدت کردند
ارزشمند است.
لزوم ایستادگی و تسلیم نشدن در مقابل
دشمنان
امام جمعه بناب گفت :یک عده کج فهم و نادان ب رای
دشمن در داخل سینه سپر م یکنند ،غافل از اینکه اگر
در مقابل آنها کوتاه بیاییــم همان ماج رایی که امروز بر
سر افغانستان آمده است ،بر سر ای ران نیز م یآورند.
حجتاالســام مصطفی باقریبنابــی در خطب ههای
آیین عبادی سیاســی جمعه شهرستان بناب با اشاره به
سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی در کشور اظهار داشت:
اساساً اسالم دین دانش و بنیانگذار تعلیم و ت ربیت است.
وی با اشــاره به تالش دشمنان نظام ب رای جلوگیری از
پیشرفت علم و دانش در کشورهای اسالمی تصریح کرد:
معاالسف فشــار قدرتهای شیطانی و ب یکفایتی برخی
س ران کشورهای اسالمی در گذشته مانع گسترش علم و
دانش در کشورهای اسالمی م یشود.

مقام صبر این مادر بزرگوار که فرزند  20ساله و پارههای تن

خود را در سال  1362در راه رضای خداوند متعال و س ربلندی

و س راف رازی اسالم و انقالب فدا کردهاند؛ از درگاه خداوند متعال علودرجات آن مرحومه و سالمتی بازماندگان را
مسألت دارم.

به راستی که صالبت ،صبر و ایثار مادران شهدای عزیز قابل وصف نیست و نام نیک آنها ب رای همیشه در دفتر

افتخارات ملت ای ران ماندگار خواهد بود.

حادثه تلخ خیابان عباسی عالوه بر این مادر مؤمنه باعث درگذشت بسیار غم انگیز  4نفر دیگر از همشهریان

عزیزمان در شب یلدا شد؛ اینجانب به خانواده های داغدار مصیب وارده را تسلیت عرض نموده و ب رای روح عزی زان
سفر کرده از درگاه خداوند منان رحمت واسعه الهی و ب رای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواهانم.

سید محمدعلی آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

آیین تکریم و معارفه فرماندهی پایگاه هوایی شهید فکوری
با حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز و
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

دیدار اعضای بنیاد بین المللی غدیر با نماینده
ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز در بیمارستان
امام رضا (ع )تبریز وعیادت از سانحه دیدگان ومصدومان ساختمان
مسکونی فرو ریخته در خیابان شهید بهشتی محله عباسی

دیدار حضرت آیت اهلل صدیقی امام جمعه موقت تعران و دبیر ستاد
امر به معروف و نهی از منکر و رئیس حوزه علمیه امام خمینی (ره)
تهران با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

دیدار مدیران و کارکنان سازمان مدیریت پسماند
شهرداری تبریز با نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز

مراسم تجلیل از هیئت های فعال در آزادسازی
زندانیان غیرعمد تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در
استان وامام جمعه تبریز

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز همزمان
با شب یلدا با حضور در یکی از آسایشگاه های تبریز با
سالمندان عزیز دیدار و گفتگو کردند

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز با حضور در محل
ساختمان مسکونی فروریخته در کوی شهید بهشتی محله عباسی از
نزدیک در جریان روند امدادرسانی قرار گرفتند

پیام حضرت امام (ره) برای
تاسیس نهضت سوادآموزی ،
انقالبی علمی بود

اسـفندیار صادقـی معـاون سـوادآموزی اداره کل آمـوزش و پـرورش در
سـخن رانی پیش از خطبه های نماز عبادی سیاسـی جمعـه ،تب ریز پیام
تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تاسـیس نهضت سـوادآموزی
را  ،انقالبـی علمـی در دل انقلاب اسلامی ای ران عنـوان کرد.
معـاون سـوادآموزی اداره آموزش و پرورش اسـتان آذربایجان شـرقی در
سـومین روز از هفته سـوادآموزی که با عنوان سـوادآموزی  ،ترویج فرهنگ
نمـاز و انتظـار نامگذاری شـده اسـت در خطبه های پیـش از نماز عبادی
سیاسـی جمعه تب ریز گفت  :دین اسلام همواره بر سـواد تاکید داشـته
اسـت و گواه این موضوع شـرط پیامبر اکرم (ص) ب رای آزادی اسـرا در قبال
آموزش سـواد بود و بعد از پیروزی شـکوهمند انقالب اسالمی حضرت امام
(ره) معمار کبیر انقالب  ،حلقه مفقوده کشـور را سـواد دانست و در هفتم
دی ماه با یک فرمان تاریخی باعث رشـد و سـربلندی کشـور گشـت.
اسـفندیار صادقی افزود  :پیام تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی
بر تاسـیس نهضت سـوادآموزی انقالبی علمی در دل انقالب اسالمی ای ران
بـود کـه ثمره آن نسـل های آتـی را در بر خواهد گرفت.
وی در ادامـه خاط رنشـان کـرد  :در آخ ریـن سرشـماری کـه در زمـان
طاغـوت انجـام یافتـه بـود میـزان باسـوادی کشـور  ۴۸و نیم درصـد بود
و میـزان باسـوادی اسـتان  ۳۶درصـد بـود کـه امـروز با رشـد بیـش از ۶۰
درصـدی  ۹۶ ،و چهـار صـدم درصـد مردم اسـتان از نعمت سـواد برخوردار
می باشـند.
صادقی افزود  :با توجه به اینکه به الیه های سـخت شناسـایی اسـمی
بـی سـوادان رسـیده ایـم علی رغـم تالش بـی وقفه آمـوزش دهنـدگان ،
نهضت سـوادآموزی به تنهایی امکان شناسـایی اسمی بی سـوادان را ندارد
از ایـن رو نیازمنـد همت عمومی و مشـارکت همه دسـتگاه هـا و ارگان ها
هسـتیم کـه بـا یک حرکت همه جانبه ریشـهی بس سـوادی در کشـور
خشکانده شود.
ایـن مقـام مسـئول خاط رنشـان کرد  :سـال گذشـته با حمایـت ها و
تذکـر بـه موقع حضـرت آیت اهلل آل هاشـم دامت برکاتـه نماینده محترم
ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه تب ریز  ،همه پای کار آمدند و اسـتان در
جـذب بـی سـوادی رتبه اول کشـور را بدسـت آورد که بـرگ ذرین دیگری
بر کارنامه اسـتان در طول سـالیان انقالب اسلامی ایـران بود.
معـاون سـوادآموزی آمـوزش و پـرورش اسـتان در ادامه اظهار داشـت :
انسـداد مبـادی بی سـوادی جـزو ب رنامه هـای اساسـی آمـوزش و پرورش
اسـتان می باشـد و بـرای اینکه شـاهد ظهور بی سـوادان جدیـد در بدنه
آموزشـی کشـور نباشیم در  ۱۳۶روسـتا ب رای یک دانش آموزش یک معلم
در نظر گرفته شـده اسـت که این مورد نیز اقدامی انقالبی و بسـیجی وار
در اسـتان می باشـد که آذربایجان شـرقی را متمایز کرده اسـت.
صادقی با اشـاره به طرح های گوناگونی که در کالس های سـوادآموزی
اجـرا مـی شـود افزود :یکی از طرح های موفق سـوادآموزی که با اسـتقبال
بسـیار خوبی مواجه شـده اسـت طرح نماز کلید بهشـت اسـت که همه
روزه قبـل از برگـزاری کالس  ۱۰دقیقـه نسـبت بـه آمـوزش عملـی نمـاز
پرداخته می شـود.
وی در ادامه م راکز یادگیری محلی را ظرفیتی بسـیار بزرگ در راسـتای
عمـل بـه توصیـه ها رهبر معظـم انقالب عنـوان کـرد و افـزود  :در م راکز
یادگیری محلی در کنار آموزش سـواد بر اسـاس نیازسـنجی ها مهارهای
زندگـی و شـغلی نیـز آمـوزش داده می شـود و بسـیاری از سـوادآموزان با
یادگیـری مهـارت های شـغلی در م راکز یادگیـری محلی هم اکنـون وارد
بـازار کار شـده و امـرار معاش مـی کنند که این مـوارد نمود عملی تولید
 ،پشـتیبانی هـا  ،مانع زدایی ها اسـت.
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مسئولیت تمام آحاد جامعه در برابر فقر
ادامه از صفحه اول

از تمـام دسـت انـدرکاران کـه در سـاخت سـاختمان ها
دسـت دارنـد می خواهـم تدبیری کننـد تـا در اینگونه
حوادث تلفات نداشـته باشـیم.
وی همچنیـن بـه فـوت راهـدار آزادراه تبریز-زنجـان
اشـاره کـرده و اظهار داشـتند :رحلت راهـدار عزیز صفدر
شـریفی کـه در راه خدمـت جان خـود را تقدیـم کرد را
تسـلیت عـرض مـی کنـم و از خداوند ب رای خانـواده او
صبـر خواهانم.
خطیـب جمعـه تبریـز بـه هفته ثبـت احوال اشـاره
کـرده و گفتنـد :از خانـواده هـا مـی خواهـم اسـامی
خوبـی بـرای فرزنـدان خـود انتخـاب کننـد.
ایشـان ضمـن تبریک میالد حضرت عیسـی مسـیح
و آغـاز سـال جدید میلادی به تمام مسـیحیان گفتند:
کـدام کشـوری در دنیا سـراغ دارید کـه اقلیتهای دینی
در آن اینگونـه بـه صورت مسـالمت آمیـز زندگی کنند.
مـا بـه ایـن کار افتخـار مـی کنیـم و آنهـا هـم بـه این
مهـم افتخـار م یکنند.
نماینـده ولـی فقیـه بـه روز حفاظـت هواپیمایـی
اشـاره کـرده و بیـان کردنـد :یـادی کنیـم از پنجم دی
کـه در آن روز حفاظـت هواپیمایـی تشـکیل یافـت.
پیـش از آن هواپیماهـا را گـروگان مـی گرفتنـد؛ امـا با
تلاش سـپاهیان فـرودگاه هـا طی سـال های گذشـته
مـی توانیـم بگوییم امـن ترین کشـور در امنیـت پرواز
هستیم .
ایشـان بـا بیـان اینکـه تشـکیل نهضت سـواد آموزی
یکـی از کارهـای قابـل تقدیـر اسـت گفتنـد :امـروزه
حتـی در زنـدان هم کالس تشـکیل می شـود .کسـانی
هسـتند کـه از نهضت سـواد آمـوزی تحصیل را شـروع
کردند.
امـام جمعـه تبریـز بـه رزمایـش اخیـر کـه بـه نـام
پیامبـر اعظـم(ص) برگـزار شـد اشـاره کـرده و تاکیـد
کردنـد :رزمایـش پیامبـر اعظـم(ص) توسـط نیـروی
دریایـی و زمینـی سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی
برگـزار شـد کـه ایـن رزمایـش عظیـم هشـداری بـرای
رژیـم صهیونیسـتی بـود و بـه عالـی تریـن وجـه انجام
گرفـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز گفتنـد :در آسـتانه روز
 9دی قـرار داریـم کـه روز بصیـرت و میثـاق امـت بـا
والیـت اسـت .نبایـد اجـازه دهیـم ایـن حماسـه بـزرگ
بـه ف راموشـی سـپرده شـود که نمایـش معجـزه الهی و
قـدرت فکـری امت اسـت.
ایشـان بـه کودتاهـای مخملـی علیه برخی کشـورها
طـی سـالیان گذشـته اشـاره کـرده و بیـان کردنـد:
فتنـه  ۱۳۸۸ایـران در امتـداد انقلاب هـای رنگیـن و
کودتـا هـای مخملـی بـود کـه بـه شـکل زنجیـره ای
در ص ربسـتان ،گرجسـتان ،اک رایـن و قرقیزسـتان اتفـاق
افتـاده بود.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان ادامـه دادند:
انقلاب رنگـی و کودتـای مخملی شـیوه ای اسـت که در
بسـتر انتخابـات و جنگ نرم ب رای سـاقط کـردن دولتهای
مسـتقل و روی کار آوردن دولـت هـای غـرب گـرا صورت
مـی گیـرد .جریـان  ۹دی امـکان هـر نـوع تحرکـی را از
دشـمنان و جریانـات ضـد انقالب و آشـوبگ ران سـلب کرد.
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :در آسـتانه
سـالگرد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی قـرار گرفته ایم
و امیدواریـم فضـای شـهرمان یـاد آن شـهید بزرگـوار را
زنـده نگهـدارد.
خطیـب نمازجمعـه تبریز با بیان اینکه پیشـنهادات
جدیـد ایـران بـرای مذاکـرات ویـن قـرار اسـت نوشـته
شـود گفتند :بـه نتیجه نرسـیدن تمام مذاکـرات قبلی
از بدعهـدی طـرف هـای مذاکره اسـت کـه امیدواریم با
انتخـاب مسـیر درسـت مذاکـرات ،طرف هـای غ ربی به
تعهـدات خـود بعـد از به تصویب رسـیدن عمـل کنند.
ایشـان ادامـه دادنـد :اگرچـه زمـان بازگشـت
مذاکره کننـدگان بـه ویـن اعلام نشـده ولـی بـا توجـه
بـه مـوارد مذکـور ،دور جدیـد مذاکـرات بـا جدیت شـروع
خواهـد شـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه الیحـه
بودجـه سـال جدیـد اشـاره کـرده و تاکیـد کردنـد :در
الیحـه بودجـه  ۱۴۰۱بـا اعـداد و ارقـام با اهمیـت روبرو
هسـتیم کـه یکـی منابـع بودجـه و دیگـری مـوارد
مصـرف بودجـه اسـت.
ایشـان تصریـح کردنـد :از نماینـدگان مجلـس
می خواهیـم کـه بـا چکـش کاری دقیـق ایـن بودجـه
را چنانکـه بـه نفـع مـردم ،نظـام و قشـر آسـیب پذیـر
جامعـه اسـت پیـش ببرنـد.

بصیرت رگ حیاتی فرهنگ اسالمی
(به مناسبت  9دی روز بصیرت و میثاق امت با والیت)

حجت االسالم جلیل جلیلی
ب رای نهادینه شدن فرهنگ اسالمی،آگاهی و توان تمییز بین
خــوب و بد و نیز هنجارها و ناهنجــاری ها که از آن به بصیرت
تعبیر می شود امری الزم و ضروری می باشد و ب راى نیل به مقام
رفیع بصیرت باید به بازسازى و اصالح نفس خویش پرداخت.
مجاهده با هواى نفســانى و تهذیب روح از زنگارهاى گناه ،و
لطیف و شــفاف ســاختن آیینه دل به نور توحید ،تنها ص راط
مستقیمى است که «حجاب دیدگان دل» را مى گشاید و آدمى
را در معرض الهامات غیبى و مقام کشف و شهود ق رار مى دهد1.
روش های عملیاتی كسب بصيرت
در ایــن خصوص نیز در روایات ما راهکارهای متعددی مطرح
گردیده که به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
 .1شناخت حقیقت والیت و ولی امر زمانه خود
شــناخت ولی امر زمان در اسالم از چنان جایگاهی برخوردار
است که بنا به فرموده رسول گ رامی خدا صل اهلل علیه و آله اگر
کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد همانند کسی است که
به مرگ جاهلیت قبل از اسالم مرده است2.
لذا شناخت خود ولی امر مسلمین در این زمان راهکار اصلی
و مهمی است که می تواند انسان را به بصیرت برساند شناخت
همانگونه که حضرت علی علیه السالم در سخنانی خطاب به دو
تن از یاران خود در این باره می فرماید:

که شیطانی پی رامون حریم آنها گردش کند متوجه می گردند و
بیدار و بصیر می باشند»
 .6عبرت گرفتن از مسائل گوناگون
اگر کســی بطور دائم از آنچه که پی راموش می گذرد و یا در
گذشــته به وقوع پیوسته به دیده عبرت نگاه کند به راحتی می
تواند به نتیجه جریانات واقف شده و با بصیرتی که پیدا می کند
از گرفتار شدن از هالکت نجات پیدا کند .
حضرت علی علیه الســام در این خصوص فرموده اند «:فِی
است ِْب َص ٌار» 8در هر عبرت گرفتنى بصیرتی است.
ُک ِّل ا ْعت َِب ا ٍر ْ
از دیگر راههای رسیدن به بصیرت ذکر و یاد الهی می باشد
حضرت علی علیه الســام فرموده اندَ «:م ْن َذ َک َر َّ
است َْب َص َر» 9
اللَ ْ
یعنی هر که یاد کند خدا را بصیرت یابد
و در بیــان دیگری این امر را منوت بــه دوام عبرت گرفتن
دانسته اند و بیان دشته اند َ «:د َوا ُم ِال ْعت َِب ا ِر یُ َؤدِّی إِل َى ِال ْست ِْب َصا ِر»
10دایم بودن عبرت گرفتن مىکشاند بسوى بصیرت.
 .7ذکر و یاد الهی
از دیگر راههای رسیدن به بصیرت ذکر و یاد الهی می باشد
حضرت علی علیه الســام فرموده اندَ « :م ْن َذ َک َر َّ
است َْب َص َر»
اللَ ْ
11یعنی هر که یاد کند خدا را بصیرت یابد
 .8پیمودن مسیر اهل بصیرت

« َفإِن َّ ُه َل یَ ْب ُلغُ أَ َح ٌد م ِْن شِ ی َع ِت َنا َحدَّ ِال ْست ِْب َصا ِر َحتَّى یَ ْع ِر َفنِی
ان ُم ْس ت َْب صِ را ً بَال ِغاً َکام ًِل3 »...
ُّوران ِ َّی ِة َفإِ َذا َع َر َفنِی ب ِ َها َک َ
ب ِالن َ
هیچ کس از شــیعیان به بصیرت نمی رســند مگر اینکه با
شناخت من به نورانیت برسند پس هنگامی که م را به این مقام
شناختنند بطور تمام و کمال به بصیرت یافته اند ...
.2داشتن فکر و اندیشه و تجزیه تحلیل مسائل
از دیگر اموری که انسان را به بصیرت سوق می دهد اندیشه و
تجزیه و تحلیل جریانات سیاسی و اجتماعی می باشد .
علی علیه الســام در این باره می فرماید«:أَ ْف ِک ْر ت َْس ت َْب صِ ْر».
فکر کن تــا بصیرت یابیَ .
یر َة ل َِم ْن َل فِ ْک َر ل َ ُه» .نیســت
«ل بَصِ َ
بصیرتى از ب راى کسى که نباشد فکرى از ب راى او4 .
البته ب رای رســیدن به تحلیل صحیح نســبت به جریانات
بخصوص جریانات سیاسی باید مواد اصلی آن که اخبار صحیح
می باشد را از مجاری صحیح کسب نموده سپس نسبت به آنها
فکر و تجزیه و تحلیل نمود.
.3دوراندیشی در امور
از دیگر اموری که موجب بصیرت یافتن انسان می شود آینده
نگری و تدبیر در مسائل و جریانات می باشد حضرت علی علیه
ُْ
ور أَب ْ َص َر 5که از قبل پیش
السالم فرموده اند َ :م ِن ْ
اســ َتق َْب َل ال ُم َ
بینی کند و به پیشــواز کارها برود (نسبت به امور دور اندیشی
کند) بینا گردد .
 .4پیروی از عالمان وارسته
امام محمد باقر علیه السالم در وصف علماء ربانی می فرماید
ال ُم َح َّم ُد ب ْ ُن َعل ٍِّی ال ْ َب اق ُِر ع  ...ال ْ َعال ُِم َم َع ُه شَ ْم َع ٌة تُ ِز ُ
َق َ
یل ُظلْ َم َة
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ال ْ َج ْه ِل َو ال َح ْی َر ِة فکل َم ْن أضَ ا َء ْت ل ُه فخَ َر َج ب ِ َها م ِْن َح ْی َر ٍة أ ْو ن ََجا ب ِ َها
م ِْن َج ْه ٍل  6 ....عالم مانند کسی است که به هم راه خود شمعی
دارد که بوســیله آن ظلمت جهل و حیرت از بین می رود و هر
کس که به نور آن روشــنی یافت پس از حیرت خارج شده و از
جهل نجات می یابد
 .5رعایت ایمان و تقوای الهی
یکی دیگر از راهکارهای عملی جهت دســت یابی به بصیرت
رعایت تقوای الهی می باشــد چ را که خداوند متعال می فرماید
« :ان تتقــوا اهلل یجعل لکم فرقانا؛ اگر تقــوا بورزید خداوند قوه
تشــخیص و جداسازی حق از باطل به شما عنایت می کند».7
پرهیزگاری و انجام واجبات و پرهیز و دوری از محرمات ،به انسان
نورانیت و روشن بینی درونی می بخشد به گونه ای که انسان در
پرتو آن می تواند حق و باطل را از هم تشخیص دهد و به راحتی
وسوسه های شیطانی را بشناسد و خود را از دام آن رهایی بخشد
و قرآن کریم در این باره می فرماید« :ان الذین اتقوا اذا مســهم
طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون؛ پرهیزگاران هنگامی

به عنوان نمونه یکی از ویژگی های برجسته یاران امام حسین
علیه السالم در جریان عاشورا بصیرت می باشد
امـــام صـــادق (ع) دربـــاره حضرت عبــاس (ع) با تعبیر
(نافذ البصیره)یاد می کند که گویای عـمـــق شـنـاخـت آن
اس بـ ْ ُن عـ ل َِی نـافـ ِ َذ
شـهـیـــد اسـت
َ
«کـان عـ َ ُّمنـ ا َ الْعـ َبـ ّ ُ
مان»12 .
بـ
صـ لْ َب االِیْ ِ
َ
صـیـر ِة ُ
ال ْ َ
در زیارتنامــه حضرت عبــاس (ع) نیز می خوانیــمَ «:و اَن َ
َّک
یـ َت عـلی بـصیر ٍة م ِْن اُم ِر َ
ِحین» 13که
ِالصال َ
ک ُمق َتدِیاً ب ّ
مـ َ
َ
ضـ ْ
شهادت او را از روی بـصـیـــرت و بـــراساس اقتدا به صالحان
برشمرده است ،نیز می خوانیم :خدا را گواه می گـیـــرم کـــه
تـو هـمـان راهـــی را رفـتـی کـه شـهـدای بـدر و دیـگـر
مـجـاهـدان راه خـدا پیمودند14 .
در زیارتنامه حضرت مســلم بن عقیل نیز بر همین بصیرت
در مبارزه و شهادت و پیمودن راه شهدای بـــدر و مـجـاهـدان
اسـالم و اقـتـدا بـه صـالحان و پیروی از انبیا تأکید شده است،
با تعبی راتی همچون« :اَشْ ــ َه ُد اَن َ
َّک َمضَ ْی َت َعلی ما َمضی َعلَ ْی ِه
ونَ ...و اَن َ
صیر ٍة م ِْن ا َ ْم ِرکَ
ــون المجاه ُِد َ
ال ْ َب ْد ِری ُّ َ
َّک َق ْد َمضَ ْی َت َعلی ب َ َ
ین» 15
ِالصال ِح ی َِن َو ُم َّت بِعاً ل ِل َّن ب ِّی َ
ُم ْق َتدِیاً ب ّ
بنا ب راین ما نیز می توانیم بــا مطالعه زندگی اینگونه اف راد،
ویژگی هایی که موجب شد تا به این صفت متصف شوند را پیدا
کــرده و با الگو ق رار دادن رفتــار آنها ما نیز در زمره اهل بصیرت
ق رار بگیریم .
پاورقی ها:
 -1آتشــکار ،مصطفی عوامل و زمینه های بصیرت در قرآن
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گرامیداشت سالروز حماسه  9دی
ادامه از صفحه اول

 9دی ،سـوزش خیانـت جمل و نهـروان را کمی خنک
کـرد و از تکـرار غ ربت  25سـاله جلوگیری کرد.
 9دی ،فـرق کوفـه و تهـران ،ع راق و ای ران را نشـان داد
و آب رفتـه را به جـوی بازگرداند.
 9دی ،ایـران ،بـدون خواسـت سـفیر حسـین ،بیعـت
مجـدد کـرد و بـر سـر بیعتـش ماند.
 9دی ،نـدای هـل مـن ناصـر بلنـد نشـد ولـی فریـاد
لبیـک یـا حسـین تـا آسـمان بـه گـوش همه رسـید.
 9دی ،شـش ماهـه ،سـه سـاله ،جـوان ،پیـر ،زن ،مرد،
ویلچری ،شـیمیایی و  ...داشـت.
 9دی ،نـه دی زمسـتان بـود ولی درخـت انقالب در آن
سرمای زمسـتان گل داده بود.
 9دی ،در ایـران بـود ولـی پایـه هـای کاخ سـفید در
مـکان و کاخ سـبز معاویـه در زمـان را لرزانـد.
 9دی ،قیـام مختـار نبـود ،ولـی اگـر مختار هـم زنده
بـود در مقابـل آن ک رنـش مـی کرد.
 9دی ،مانـور اعلام آمادگـی یـاران آخر الزمـان مهدی
(عـج) بود.
 9دی ،شـروع حرکـت و یـک فرهنـگ بـود یعنـی
«عزت خواهی»
خیر مِن ِ
الف شَ هر بود.
 9دی ،یک روز بود ولی ٌ
مبی ـن کوثـر و ابتـر بـود که گفتنـد خامنه ای
 9دیّ ،
کوثر اسـت ،دشـمن او ابتر اسـت.
 9دی ،عاشورا بود و ای ران ک ربال.
 9دی ،ثمـره ی خـون شـهید آیـت هـا ،مطهـری هـا،
بهشـتی هـا ،باکـری هـا ،همـت هـا و  ...بود.
 9دی ،تاریخ نبود ،بلکه خود تاریخ ساز بود.
 9دی ،روز بخشـش فریـب خـوردگان و روز غضـب بـر
فتنـه گ ران توسـط امـت بود.
ولـی در
همیشـه
نیسـت
نیـازی
 9دی ،آموخـت کـه
ّ
ولـی در دل باشـد.
اسـت
بیـن باشـد بلکـه کافی
ّ
 9دی ،غدیر خم بود در کویر قم و س راسر ای ران.
 9دی ،نور بصیرت الهی بود در دلهای امت.
هرچـه خواسـتم بگویـم که  9دی چیسـت ،زبان الکن
بـود و قلـم قاصـر .فقط مـی توانم که بگویـم  9دی 9 ،دی
بـود و بس.
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هدیه هفته نامه آدینه تبریز به مناسبت روز  9دی

نهــم دى را همیــن جوانهــا،
ـوم انقــاب بــه راه
همیــن نس ــل س ـ ّ
انداختن ــد؛ آن حادث ــه عظیــم را بــه
وج ــود آوردن ــد؛ آن س ــیلى محک ــم را
بــه صــورت کس ــانى نواختن ــد ک ــه
سعیشــان ایــن بــود کــه مســیر
حرکــت اســامى را بــا ایجــاد
فتن ــه منح ــرف بکنن ــد؛ ایــن کار را
چ ــه کس ــى ک ــرد؟ جوانه ــا کردن ــد،
ـوم انقــاب کردنــد.
نســل سـ ّ

مقام معظم رهبری

