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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

فتنه  ۸۸عامل تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران

خب رنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفتند :فتنه
 ۸۸موجب تشـدید تحریمها و توقف مسـیر عقبنشـینی
آمریـکا در ب رابر ای ران شـد.
حضرت حجت االسلام والمسـلمین سید محمدعلی
آلهاشـم در خطب ههـای نمـاز جمعـه تبریـز افزودند :بعد
از فتنـه  ۸۸رفتـار آمریـکا علیـه ایـران عـوض و تحریمهـا
تشـدید شـد و در  ۸مـرداد همـان سـال الیحـه تحریـم
فـروش بنزیـن در سـنای آمریـکا تصویب شـد و اروپای یها
در اعمـال تحریـم بـا آمریکا هماهنگ شـدند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان اظهـار کردند:
فتنهگـران در سـال  ۸۸بـا ساختارشـکنی به اسلامیت و
جمهوریـت نظـام هجمـه وارد کردنـد و این موضـوع باعث
شـد رفتـار و ادبیـات آمریکا در قبـال ایـران تغییر کند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز گفتنـد :حضـور مـردم
و مشـارکت بیـش از  ۴۰میلیـون در انتخابـات دهـم
م یتوانسـت علاوه بر اسـتحکام بیشـتر داخلـی در افقی
وسـی عتر دامنـه نفـوذ ایـران را در عرصه جهانـی بهعنوان
یـک کشـور جهانی کـه الگوی مردمسـاالری دینـی را ارائه
داده بـود گسـترش دهـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان زیـر سـوال
بـردن نهادهـای قانونی نظـام را دیگـر اقدامـات فتنهگ ران
 ۸۸دانسـته و گفتنـد ۴۰ :روز مانـده به برگـزاری انتخابات

کمیتـه صیانـت آراء را تشـکیل دادنـد کـه بـا ایـن کار
بدعتـی ناپسـند شـکل گرفت.
امـام جمعـه تبریـز ساختارشـکنی و القـای یـأس و
تردیدهـای ذهنـی را یکـی دیگـر از اقدامـات فتنهگـران
برشـمرد و ادامه دادند :افزایش فشـارها و تشـدید تحریمها
علیـه جمهـوری اسلامی ایـران بود کـه در سـایه فتنه از
سـوی دشـمنان افزایـش یافت.
ایشـان گفتند :از جمله تبعـات دیگر فتنه  ،۸۸افزایش
مطالبات دشـمن در موضوع هستهای بود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا یـادآوری اینکه سـه
روز قبـل از انتخابـات رئیـس جمهـور وقـت آمریـکا بـه
رهبـر فرزانه انقلاب نامهای نوشـته بود ،افزودنـد :اوباما در
نامـهای مداخلـه ایـران بـه عنـوان قـدرت منطقـهای ب رای
حـل بحـران خاورمیانه را خواسـتار شـده بود ،امـا حوادث
بعـد از انتخابـات باعث شـد آنهـا از درخواسـت خود عقب
نشـینی کنند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز افزودنـد :فتنـه  ۸۸باعـث
شـد افزایش امید دشـمن بـه ب راندازی نظام شـدت بگیرد،
بـه طـوری کـه دشـمن امیـدوار شـد کـه م یتوانـد نظام
مقـدس مـا را از بیـن ببـرد و مشـارکت  ۱۷سـفارتخانه
خارجـی در زمـان فتنـه در ته ران علیه نظام نشـان دهنده
امیـد دشـمن بـرای ب رانـدازی بود.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی بـا بیان اینکه

حرکـت بـا بصیـرت مـردم تبریز در هشـتم دی ماه سـال
 ۱۳۸۸مقدمـه قیـام مـردم قهرمـان ایـران در نهـم دی
مـاه بـود ،تصریـح کردنـد ۹ :دی سـال  ۱۳۸۸نمـاد عـزت،
اسـتقالل و بصیـرت مردمـی ایـران اسلامی اسـت .مردم
پیشـگام تبریـز در آن زمـان بـا بصیرت و آگاهی سیاسـی
بـاال یـک روز پیـش از دیگـر نقاط ایـران به پا خواسـت تا
پایـه گـذار حرکتهـای مردمـی در شـه رهای دیگر شـود
کـه نقـش مرحـوم آیت اهلل مجتهد شبسـتری برجسـته و
اثرگـذار بود.
امـام جمعـه تبریـز پیونـد عمیـق و الهی بیـن مردم و
رهبـر معظـم انقلاب را عنصری دیگـر در خنثـی نمودن
فتنـه  ۸۸دانسـته و گفتنـد :پیونـد رهبـری و مـردم بـه
حرکتهـای آشـوبگ ران پایـان داد و روز  ۹دی را بـه عنـوان
روز بصیـرت مـردم در تاریـخ بـه ثبت رسـاند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه
دسـتاوردهای حماسـه نهم دی اشـاره کرده و گفتند :بعد
از  ۹دی نقـش ب یبدیـل والیـت ب رای خنثی سـازی توطئه
دشـمنان اثبات شـد و پیوند ناگسسـتنی مـردم با انقالب
تقویـت و اهمیـت بصیـرت و والیتمـداری آشـکار شـد.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز بـا بیان اینکـه توطئه تمام
نشـده و دشمن همیشـه در پی ض ربه زدن اسـت ،افزودند:
بـا وجـود همه مشـکالت ،مـردم از آرمانهای انقلاب ،امام
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تجلیل نماینده ولی فقیه در استان واستاندار آذربایجان شرقی
از خانواده های شهدای مدافع حرم
در بین الصالطین نماز جمعه تبریز

شهادت حضرت فاطمه در منابع شیعه

پاسخ به این سوال با توجه به نکات ذیل روشن خواهد شد:
اوال جالـب اسـت که شـما دههـا مـورد روایاتی که حـاوی اعت رافـات اهل
سـنت اسـت را نادیـده گرفته و به مواردی هم که در کتب شـیعه وجـود دارد
بـدون اینکه سندشـان را بررسـی کنید اشـکال گرفته و مـی گویید ضعیف
هسـتند.بر فـرض کـه همـه روایاتی کـه درکتب مختلـف اهل سـنت یا در
کتاب شـریف بحار االنوار و سـلیم بن قیس ذکر شـده ضعیف باشد ،آیا ب رای
اثبـات موضوع شـهادت حضرت صدیقـه طاهره سلام اهلل علیها همین یک
روایـت صحیحـه امام کاظم علیه السلام کفایـت نمی کند؟ آیا بـرای اثبات
یـک موضـوع می بایسـت دههـا روایت ذکر شـود تا اقنـاع حاصل شـود؟ آیا
می توان انتظار داشـت که در دورانی که شـدید ت رین جسارتها و سختگی ریها
به ائمه اطهار علیهم السلام می شـده و حکام و غاصبان خالفت به شـدت
ائمـه را در تنگنـا قـرار داده و نسـبت بـه ایـن موضوع خاص نیز حساسـیت
عجیبی داشـته انـد ،آن بزرگواران بتوانند حقایق را علنـا و مکررا بیان نمایند؟
چنانکه امی رالمومنین مجبور شـد به خاطر حفظ کیان اسلام از امر مهمی
همچون خالفت چشـم پوشـی کند و  25سال ساکت بنشیند ،پس همین
مقدار هم که به ما رسـیده خود جای شـگفتی و شـکر بسـیار دارد.
ثانیـا بـر عکـس آنچه شـما در مورد کتاب سـلیم بن قیس ذکـر کردید
باید بگوییم :بیشـتر دانشـمندان و محدثان شـیعه آن را تایید کـرده و معتبر
محدث نعمانی (اوائـل قرن چهارم) قـرار دارد
دانسـته انـد .در رأس ایـن گـروه ّ
که با ص راحت ،همه مندرجات کتاب سـلیم را معتبر و متقن دانسـته اسـت.
در کالم کشّ ـی نیز نشـان از توثیق سـلیم و تأیید کتابش وجود دارد .شـیخ
طوسـی و نجاشـی هرچند سلسله سـند خویش را به کتاب سلیم ذکر کرده
انـد ،ولی در کالمشـان هیچ شـاهدی کـه به ص راحـت آن را تأیید یا تضعیف
محدثان و
صحت کتـاب و مندرجات آن در میـان ّ
کنـد ،وجـود نـدارد .قول به ّ
رجالیـان متأخـر طرفداران بیشـتری دارد 1گو اینکه حتی اگر ایـن قول را هم
نپذی ریـم ،مـی توانیـم مانند داب و روش علمای شـیعه تمام روایـات کتاب را
ماننـد روایـات دیگر بررسـی کنیم و پس از بررسـی دربـاره آن حکم کنیم نه
اینکـه از ابتـدا در مقابـل آن جبهه گرفتـه و اصل کتاب را زیر سـوال بب ریم.
در مـورد کتـاب شـریف بحـار االنـوار هم اصـل و قاعده بر همین شـکل
اسـتوار اسـت علاوه بر اینکه نباید مانند برخـی ع وام تمام روایـات این کتاب
مهـم شـیعی را ضعیـف بدانیم به صـرف اینکه چنـد روایت ضعیـف در آن
وجـود دارد .خوب اسـت بدانید شـیعه هیچگاه هیچ یـک از کتبش را تماما
صحیـح اعلام ننموده اسـت بلکه حتی کتـب اربعـه اش را ارجاع به بررسـی
داده و پس از بررسـی حکم به صحت یا عدم صحت را مجاز شـمرده اسـت.
ثالثـا آیـا از اق رار عامل جنایت بر عمل خود امری باالتر و مسـتندتر وجود
دارد؟ خوب اسـت بدانید دهها روایت صحیح السـند از کتب شـیعه و سـنی
وجـود دارد کـه در آن عامـل جنایت به جنایت خود اعت راف نمـوده و از آن اب راز
ندامت نموده اسـت.
روایت چنین است:
ابوبکـر زمانـی کـه در حالت مرگ افتـاد از سـه کار خود ابـراز ندامت کرد
کـه یکـی از آنهـا حمله به خانـه حضرت زه را اسـت.
عب دالرحمـان بـن عوف مـی گوید«:دخلت علی ابی بکر اعـوده فی مرضه
الـذی ممات فیه فسـلمت و سـألته به کیف بـه»؛ در هنگام بیمـاری ابوبکر
همـان بیمـاری کـه از آن درگذشـت بـه عیـادت او رفتـم بر او سلام کـردم و
احوال او را پرسـیدم.
پـس از نقـل جمالتـی خطاب بـه او گفتم«:فو َّ
الل ان علمنـاک اال صالحاً
مصلحـاً»؛ بـه خدا سـوگند ما تو را مـردی صالح و مصلح شـناختیم.
ابوبکـر پاسـخ داد«:امـا انـی ال آملـی اال علـی ثلاث فعلتهـن وددت انی
فعلتهن و ثالث وددت انی سـألت رسـول َّ
الل(ص) عنهن»؛ من به واسـطه سه
کار کـه انجـام داده ام ،اندوهناکـم و ای کاش این سـه کار را انجام نمی دادم و
این سـه مطلـب را از پیامبر(ص) می پرسـیدم.
فامـا الثلاث التـی فعلتها و ددت انـی لم اکن فعلتها فـوددت انی لم اکن
کشـفت عـن بیـت فاطمه و ترکتـه و لو اغلق علی حـرب»؛ اما آن سـه کاری
که انجام دادم و ای کاش انجام نمی دادم :ای کاش ح ریم خانه فاطمه را نمی
شکسـتم و بـه آن حمله نمی بـردم و او را به حال خـودش رها می کردم و لو
ایـن که به سـبب این کار جنگی صـورت می گرفت.
در ایـن روایـت خلیفـه اول تص ریـح مـی کنـد کـه ای کاش بـه خانـه
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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فتنه  ۸۸عامل تشدید تحریم های آمریکا
علیه ایران
ادامه از صفحه اول

و والیت و شـهدا دسـت نکشـیده و نخواهند کشید.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تاکیـد کردنـد:
فتنـه  ۸۸تمـام شـد ،ولـی فتنههـا همچنـان باقـی
اسـت و گمـان نکنیـم پرونـده فتنـه بسـته شـده
اسـت ،احتمـال اینکـه فتنههـای دیگـر باشـد ،وجود
دارد و بایـد بـا افزایـش بصیـرت و والیتمـداری خـود
پاسـخگوی فتنههـای بعـدی باشـیم.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیان اینکه شـهدا همیشـه
سرمشـق آزادگان خـدا جـوی بودهانـد و اولیـای دین
همـواره از خـدا آرزوی شـهادت م یکننـد ،ادامـه
دادنـد :شـهیدی مانند حـاج قاسـم سـلیمانی دارای
خصوصیـات بسـیار ارزشـمند اسـت کـه حـرکات و
رفتـارش بـرای تبلیـغ اسلام اسـت و نبـوغ نظامـی
یکـی از خصوصیات حاج قاسـم اسـت ،یکـی دیگر از
خصوصیات او روحیه سلحشـوری و جنگندگی اسـت
و بـا نهایـت شـجاعت در خطوط مقـدم جبهه حاضر
م یشـد.
ایشـان افزودنـد :روحیـه شـهادت طلبـی حـاج
قاسـم سـلیمانی زبانزد بود .وی شـیفته شـهادت بود
و خصوصیـت دیگـر حـاج قاسـم اخلاص بـود ،او به
شـدت از ریـا و خودنمایـی پرهیـز م یکـرد ،ظاهـر و
باطنـش یکـی بود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان تصریح
کردنـد :بعـد از ارتحـال امـام خمینـی(ره) تشـییع
پیکری همچون تشـییع شـهید حاج قاسـم در ای ران
دیـده نشـده بـود و ایـن حاکـی از اخلاص او بود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز خاط رنشـان کردنـد:
والیتمداری خصوصیت دیگر شـهید سـلیمانی اسـت،
عشـق و عالقـه خاصـی به حضـرت امام راحـل و مقام
معظـم رهبری داشـتند و تعبد و معنویت حاج قاسـم
از دیگـر خصوصیـات بـارز اوسـت ،از هر فرصـت ب رای
دعـا و قـرآن و راز و نیـاز اسـتفاده م یکـرد.
ایشـان تاکیـد کردند :حـاج قاسـم همچنین یک
دیپلمـات برجسـته بـود و هـر جـا کـه ضـرورت بود
در تـراز یـک دیپلمـات کار کشـته و برجسـته ظاهر
م یشـد و سختکوشـی و نظـم و انضباطـش مثـال
زدنـی بود.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیـان اینکه حاج
قاسـم روحیـه انقالبی داشـت و فرزند انقلاب و مروج
گفتمـان اسلام ،پیرو خط امـام و رهبری بـود ،اظهار
کردنـد :شـهید سـلیمانی هیـچ وقـت به حاشـی هها
در هیـچ زمینـه ای ورود پیـدا نم یکرد و اهـل اف راط
و تفریـط نبـود و نـگاه ف راجناحـی داشـت و کلیـت
جامعـه ای رانـی را یـک خانـواده م یدانسـت و بـرای
وحـدت و انسـجام ملـی بین سلایق مختلف کشـور
تالشهـای ف راوانـی داشـت.
مـردم انقالبـی و والیـت مـدار تبریـز بعـد از نمـاز
جمعـه در یـک راهپیمایـی خودجوش بـا آرمان های
سـردار رشـید اسلام حـاج قاسـم سـلیمانی تجدید
بیعـت کردند.

فرازی از وصیت نامه شهدا

بهمناسبتبزرگداشت
روز نهم دی
اجرای سرود توسط
گروه سرود نسیم والیت
تبریز در نماز جمعه
ومصلیاعظم
امام خمینی (ره) تبریز
به مناسبت بزرگداشت
روز نهم دی
دل نوشته
محنا فاتح نژاد
فرزند شهید
مدافع حرم
صمد فاتح نژاد

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

به مناسبت بزرگداشت روز نهم دی
دیدار جمعی از مسئولین و مردم شهرستان اهر
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
وامام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز در کمیسیون هنر ششمین
کنگره علوم انسانی اسالمی در تاالر بعثت دانشگاه هنر

دیدار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز
با دانش آموختگان درجه داری پاسداری
پادگان سیدالشهدای خاصبان

دیدار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز
با امام جمعه شهرستان اردکان یزد
و پدر شهید فتوحی

سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
امام جمعه تبریز در مراسم ایام فاطمیه ،روز بصیرت و
یادواره مسجد امام سجاد علیه السالم اردکان یزد

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز با حضرت آیت اهلل ناصری
نماینده ولی فقیه در استان یزد و امام جمعه یزد

شهادت حضرت فاطمه در منابع شیعه
ادامه از صفحه اول
فاطمـه(س) حملـه نمی بـردم و ح ریـم آن خانه را نمی شکسـتم و
ایـن مطلـب بـه خوبـی مؤید حمله بـه خانـه آن حضرت بـه خاطر
رسـیدن بـه خالفت اسـت2.
ب های
رابعا درباره شـهادت صدیقه شـهیده ،روایات ف راوانی در کتا 
ی توان در این باره ادعـای تواتر کرد ،ما
شـیعه وجـود دارد که حتی مـ 
ی کنیم:
در ایـن جـا به جهـت اختصار فقط به چند روایت اشـاره م 
« :1سلیم بن قیس» به نقل از «سلمان فارسى» آورده است:
فقالـت فاطمة علیها السلام :یا عمـر ،ما لنا ولک؟ فقـال :افتحی
البـاب وإال أحرقنـا علیکم بیتکم .فقالت( :یا عم ر ،أما تتقی اهلل تدخل
علـى بیتـی)؟ فأبى أن ینصـرف .ودعا عمر بالنار فأضرمهـا فی الباب
ثم دفعـه فدخل3 .
حضـرت زهـرا علیهاالسلام فرمـود :اى عمـر ،مـا را با تـو چه کار
اسـت؟ جـواب داد :در را بـاز کـن و گ رنـه خانـه تـان را بـه آتـش مى
کشـیم! فرمـود :اى عمـر ،از خـدا نمى ترسـى که بـه خانه مـن وارد
مـى شـوى؟! ولـى عمر ابا کـرد از ایـن که برگردد .عمـر آتش طلبید
و آن را بـر در خانـه شـعله ور سـاخت و سـپس در را فشـار داد و بـاز
کـرد و داخل شـد
 : 2در کتابهـای معتبـر شـیعه مثـل تفسـیر عیاشـی و بحار
األنوار مجلسـی (ره) و اإلختصاص شـیخ مفید (ره) داریم که حضرت
فاطمـه زهـراء (سلام اهلل علیهـا) جلوی درب نشسـته بـود و از خود
عمر نقل شـده اسـت:
فلمـا انتهینا إلی البـاب ف رأتهم فاطمة صلـوات اهلل علیها أغلقت
البـاب فـی وجوههـم و هـی ال تشـک أن ال یدخل علیهـا إال باذنها،
فضـرب عمـر البـاب برجله فکسـره و کان من سـعف ،ثم دخلـوا . ...
وقتـی مـا جلـوی درب خانـه رسـیدیم ،فاطمه مـا را دیـد و درب
را بسـت و فاطمـه شـک نداشـت که اینهـا بدون اجـازه فاطمـه ،وارد
منـزل نخواهنـد شـد .عمر بـا پایـش بـه درب زد و درب را شکسـت
و داخل شـدند4.
 : 3در بحـار االنـوار مـی نویسـد :پس از آن کـه کار بیعت گرفتن
از مـردم تمـام شـد و علـی(ع) و عـده ای بیعـت نکردند ،بـه خانه آن
حضـرت حملـه کردنـد .در را سـوزاندند ،علی را بـه زور بیـرون آورند،
حضـرت فاطمـه را تحـت فشـار در ق رار دادنـد و کار به جایی رسـید
که محسـن او سـقط شـد .علی را به مسـجد بردند ولی بیعت نکرد
و آنـان گفتنـد :بیعت نکنی تـو را به قتل می رسـانیم .روزها و ماهها
گذشـت .آنان تصمیـم به قتل علـی(ع) گرفتند و ق رار گذاشـتند که
خالـد قتـل آن حضرت را به عهده بگیرد .اسـماء بنـت عمیس از این
توطئه آگاه شـد و کنیز خود را فرسـتاد تا آن حضرت را از توطئه آگاه
سـازد .اصـل توطئـه چنین بـود که وقتـی ابوبکر نمـاز را تمـام کرد
و سلام گفـت ،خالد با شمشـیر علـی(ع) را بکشـد ولـی وقتی نماز
ابوبکـر تمام شـد گفـت :ای خالد آنچـه را دسـتور دادم نکن5 .
پاورقیها
 -1سـبحانی ،محمـد تقی ،گامی دیگـر در شناسـایی و احیای
کتـاب سـلیم بن قیس هاللـی ،ص  ،22مجله آینه پژوهش ،شـماره
 1375 ،37ش.
 -2کامـل فـی الغـة و االدب ،ابـی عباس محمد بـن یزید مجرد،
ج  ،1ص 6؛ سـقیفه و فـدک ،ابـی بکر احمد بـن عب دالعزیز جوهری
بغـدادی ،ص 70؛ مفاخـرات ،زبیـر بن بکار و لسـان المی زان ،ابن حجر
عسـقالنی ،در ترجمـه عم ران بـن داود رجلی؛بحار االنـوار  ،ج  ،30ص
135؛ الغدیـر ج  ، 7ص 170؛مجمـع الزوائـد هیثمـی ،ج  ،5ص 202؛
معجـم الکبیـر طب رانـی ،ج ،1ص 62؛ کنـز العمـال ،ج  ،5ص 631؛
تاریـخ مدینه دمشـق ،ج  ،30ص 30؛ تاریخ طبـری ،ج  ،2ص 619؛ و ...
 -3کتاب سلیم بن قیس ،تحقیق اسماعیل انصارى ،ص -۱۵۰
 -4بحـار األنـوار للعالمـة المجلسـی ،ج ،28ص 227ـ تفسـیر
العیاشـی ،ج ،2ص 67ـ االختصاص للشیخ المفید ،ص 186ـ تفسیر
البرهـان ،ج93 ،2
 -5بحار االنوار به نقل از انساب االش راف بالذری ،ج  ،1ص 586
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بخش عمده دعاوی
راجع به امالک ،ناشی از
فقدان اسناد رسمی است

رثای حضرت فاطمه زهراعلیها سالم
در قصیده ای گرانسنگ

آداب نمازجمعه

ناصر ستارزاده

رئی سکل دادگسـتری آذربایجان شـرقی گفـت :بخش عمده
دعاوی راجع به امالک ،ناشـی از فقدان اسـناد رسـمی اسـت.
دکتـر موسـی خلیـل الهـی در جلسـه بـا اعضـای کانـون
سـردفت ران اسـناد رسـمی اسـتان و مدیـرکل ثبـت اسـناد
و املاک اسـتان کـه بـه مناسـبت ششـم دی مـاه روز دفاتـر
اسـناد رسـمی تشـکیل شـد ،با اشـاره به اجـرای قانـون جامع
حدنـگار در اسـتان که الزمه صدور اسـناد رسـمی اسـت اظهار
داشـت :بخـش عمـده دعـاوی حقوقـی ،ناشـی از فقدان اسـناد
رسـمی اسـت و ادعـای حق و اثبـات مالکیت شـخص حقیقی
یـا حقوقـی ،زمان گیـر بوده و از علل اطاله دادرسـی اسـت .لذا
نقـش دفاتر اسـناد رسـمی در صدور اسـناد مالکیـت و کاهش
دعـاوی حقوقـی ،برجسـته و مهم اسـت.
وی بـا بیـان این که در راسـتای اج رای قانـون جامع حدنگار
اقداماتـی از زمـان اجـرای ایـن قانـون در اسـتان انجـام شـده
و عملکـرد اسـتان در ایـن خصـوص مقبـول اسـت ،بـر اج رای
دقیـق قانـون جامـع حدنـگار تأکیـد کرد.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی همچنیـن
دسترسـی آسـان مـردم به خدمـات قضایی و ثبتـی را از جمله
اولویـت هـای قوه قضاییه دانسـت و بر کاهش حضـور مردم در
اخـذ خدمـات قضایـی و ثبتی تأکید کـرد و افزود :دادگسـتری
اسـتان بـا تمـام وجـود در کنـار اداره کل ثبت اسـناد و امالک
اسـتان اسـت و در حـد تـوان آمـاده حل مشـکالت می باشـد.
رئیـس تشـکیالت قضایـی اسـتان بـر فرهنـگ سـازی در
راسـتای تنظیـم اسـناد رسـمی در معاملات اشـخاص توسـط
ارگان هـا و سـازمان هـای ذی ربـط بـه ویـژه صـدا و سـیما را
ضـروری دانسـت.

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
ضرورت رسیدگی مسووالن به حادثه تخریب
مغازهها در مراغه
امام جمعــه مراغه گفت :مســووالن هرچه ســریعتر به
موضــوع تخریب مغازههای میــدان مصالی ورود و حق را به
حقدار برسانند.
حجتاالســام والمســلمین پورمحمدی در خطب ههای
نماز جمعه این هفته مراغه اظهار داشــت :مالک در تخریب
خودســرانه مغازهها و مســتاجر نیز با انتشــار فیلم برادر
معلولش به درستی عمل نکردهاند.
وی بــا بیان اینکه داشــتن ســند مالکیــت مغازهها
دلیــل بر حقانیت مالک نیســت ،افزود :در این موضوع
باید حق و حقوق مســتاجر مغازه ســرقفلی نیز تامین
شود.
پورمحمــدی گفــت :اســتفاه از تصاویــر معلول برای
اعــام حقانیت از طرف مســتاجر نیز کاری ناشایســت
بوده است.
وی از شــهرداری و دستگاههای اجرایی خواست در صدور
مجوزهای این چنین دقت الزم را داشــته باشــند تا شاهد
حوادث این چنین نباشیم.
خطیــب جمعه مراغه در ادامه با اشــاره بــه نزدیکی
سالروز شهادت سردار رشــید اسالم حاج قاسم سلیمانی،
افزود :ســردار سلیمانی و شــهدای مدافع حرم با از بین
بــردن داعــش امنیت را درکشــور های منطقــه تثبیت
کردند.
پورمحمدی یادآور شد :مردم ایران ،عراق و سوریه آرامش
این روزها را مدیون ســردار ســلیمانی و شــهدا مدافع حرم
هستند .
وی اضافه کرد :تشــییع جنازه با شــکوه سردار سلیمانی
در ایران و عرق نشــان از راه درســت و حقانیت آن ســردار
رشید اسالم است.
امام جمعه مراغه در ادامه با اشــاره بــه نامه تاریخی
حضرت امــام خمینی (ره ) به گورباچف رهبر شــوروی
ســابق تصریح کرد :هدف امام راحل از نگاشتن این نامه
فروپاشی این کشــور را در آینده نزدیک پی شبینی کرده
بود.
وی با گرامیداشــت روز  9دی نیز افزود :پس از فتنه سال
 88این روز به نماد بصیرت و والیتمداری مردم ایران اسالمی
تبدیل شده است.

اشاره  :اهمیت شعر و ساختار آن
شــعر تعبيري است لطيف از يك انديشه يا احســاس در عباراتي موزون كه
مقصود را به نيكوت رين وجه به روح شنونده القاء م يكند و از قديم يت رين آف ريدههاي
روح بشري است و اولين شعر از زبان اولين انسان سروده شد.
انســان شعر را ب راي آن گفت تا خود در سخن خويش پنهان گردد و احساس
يا انديشه خويش را به همه جا ببرد و در واقع در راستاي اين رسالت ،شعر به نحو
احسن نقشآف ريني كرد و تاثير خوبي در شنونده گذاشته است.
در بياني از بزرگ آموزگار بشــريت پيامبر اكرم(ص) م يخوانيم كه حض رتش
فرمودند:
[ان من الشعر لحكما و ان من البيان سح را] -همانا پارهاي از اشعار حكيمانه و
پارهاي از بيانها سحرآميز است.
و در بياني ديگر فرمودند:
همانا مومن با شمشير و زبانش جهاد م يكند و قسم به خدايي كه جانم در
دست اوست [بر اثر شعر شما] صورت كفار همچون شكافته شده به تير است.
و انصافا چه كسي است كه قصيده [ميميه] فرزدق در ستايش امام سجاد(ع) را
بخواند و شوق پرواز به سري ممدوح ،او را به طي ران نياورد؟
چه كسي است كه اشعار [هاشميات] كميت اسدي را بخواند و دلش لب ريز از
دالئل حق نشود؟
چه كسي است كه قصيده [عينيه] سيد حميري را ت رنم كند و نداند كه حق
با امام علي(ع) است؟
چه كســي اســت كه قصيده [تائيه] دعبل را بشنود و قلبش ب راي شكنجه
حقپرستاننسوزد؟
چه كسي است كه قصيده [ميميه] ابوف راس را بشنود و مو به اندامش راست
نشود؟
و چه كسي است كه قصيده [رائيه] فدوي خويي را زمزمه نمايد و به شخصيت
وجودي اميرمومنان آشنايي نيابد؟
آري شعر فوران فكري بلند و متعالي و روحي پرهيجان و پردرد و حسي عميق
و تج ربه شده است.
در قالبي از كلمات به هم راه آهنگي مناسب ،ب راي اهدافي مقدس و در يك كالم
م يتوان گفت طبع شعر و لطافت شعور وديعهاي الهي است.
در اين راستا بمناسبت سالروز شهادت حضرت زه را(س) قصيدهاي گ رانسنگ
از عالمه كمپاني كه در رثاي حضرت صديقه كبري(س) سروده شده به زبان ع ربي
سروده شده هم راه ترجمه ب راي خوانندگان گ رامي تقديم م يگردد:
و ما اصابها من المصاب
مفتاح بابه حديث الباب
و آنچه از مصيب تها بروي فاطمه(س) رسيد ،سرآغازش (ماج راي در) (هجوم و به
آتش كشاندن درب خان ه او) است.
ان حديث الباب ذوشجون
مما جنت به يدالخون
همانا ماج راي (هجوم و به آتش كشاندن) در [خان ه فاطمه(س)] داراي غم و اندوه
شديد است ،از آن چه كه دستهاي خيانتكار آن را م رتكب شدند.
ايهجم العدي علي بنت الهدي
و مهبط الوحي و منتدي ال ّندي؟
آيا بايد دشــمنان به خانه هدايت و محل نزول وحي و مركز همه خوب يها و
خي رات هجوم آوردند!؟
ايضرم النار بباب دارها
و آيه النور علي منارها؟
آيا بايد به در خانه وي آتش زنند ،به در خانهاي كه آيه نور بر ف راز آن م يدرخشد!؟
و بابها باب نبي الرحمه
و باب ابواب نجاه االمه
و در خانه فاطمه زه را(س) كه درب خانه پيامبر رحمت است و از ب رت رين درهاي
نجات امت م يباشد.
بل بابها باب العلي االعلي
فثم وجها ...قد تجلّ ي
بلكــه در خانه او در خانه پروردگار بزرگ بلندم رتبه اســت ،همان جا كه وجه
خداوند تجلي كرده است.
ما اكتسب وا بالنار غي رالعار
و من ورائه عذاب النار
با آتش زدن در ،جز ننگ چيزي به دســت نياوردند و پس از آن به آتش دوزخ
گرفتار خواهند شد.
فان النارال
ما اجهل القوم ّ
لطفي ُء نوراّ ...
جل و عال
چه قدر نادان بودنــد آن جماعت ،چ را كه آتش ،نور خداي بزرگ بلندم رتبه را
خاموشنم يكند.
لكن كسر الضلع ليس ينجبر
ّ
ا ّال بصمصام عزيز مقتدر
ليكن شكستن استخوان پهلو جب ران نخواهد شد مگر به شمشير عزيز قدرتمند
[امام عصر(ع)]
ّ
الزكي ه
اذرض تلك االضلع ّ
رزيّه المثلها رزيّه
زي را كه خرد كردن آن پهلوي پاك ،مصيبتي است كه همتايش هيچ مصيبتي
نيس ت.
و من نبوغ الدم من ثدييها
يعرف عظم ما جري عليها
و از فوران خون از سينهاش ،سختي آن چه بر وي گذشت ،شناخته م يشود.
الخد
الحد بلطم ّ
و جاوزوا ّ
التعدي
شلّت يد الطغيان و ّ
و با ض ربهزدن به صورت وي از حد تجاوز كردند ،شكســته باد دست طغيان و
تجاوز
فاحمرت العين ،و عين المعرفه
الصفه
تذرف بالدمع علي تلك ّ
پس چشــم وي سرخ و خونين شد و چشم معرفت به چنين كاري به شدت
اشك خواهد ريخت.
و التزيل حمره العين سوي
بيض السيوف يوم ينشر اللّواء
از بين نم يبرد سرخي چشم را مگر سفيدي شمشيرها ،در روز ب راف راشته شدن
پرچم [امام عصر(ع)]
و للسياط رن ّه ،صداها
في مسمع الدهر فما اشجاها
و بــراي تازيانه صدايي بود كــه آن صدا در گوش زمانه طنين م يافكند و چه

تاث رانگيزاست.
واالثر الباقي كمثل الدملج
في عضد الزه راء اقوي الحجج
و نقشــي كه در بازوي [حضرت زه را(س)] مانند بازوبند و دستبند باقي ماند
بهت رين دليل است.
و من سواد متنها اسو ّد الفضا
يا ساعداهلل االمام الم رتضي
و از ســياهي پشت او ،آسمان تيره و تار شد .اي خدا! [امام علي(ع)] م رتضي را
ياري كن.
و وكز نعل السيف في جنبيها
اتي بكل ما اتي عليها
و ض ربه [آهن يا نقره پايين] غالف شمشير برد و پهلوي حض رتش به سر وي
آورد آن چه را كه آورد.
ولست ادري خبر المسمار
سل صدرها خزانه االس رار
و من نم يدانم خبر ميخ در را ،از سينهاش بپرس كه مخزن اس رار و رازهاست.
و في جنين المجد مايدعي العشا
و هل لهم اخفاء امر قدفشي
و درباره جنين بلندم رتبه وي ،دل خون م يشــود و آيا ب راي آنان امكان مخفي
كردن چنين مطالب آشكاري هست؟
و الباب و الجدار و الدما ُء
شهود صدق ما به خفا ُء
و در و ديوار و خون ،شــاهدان صادقي هســتند بر آن چه مخفي و پوشيده
شده است.
لقد جني الجاني علي جنينها
فاندكت الجبال من حنينها
همانا جاني ،جنايتي بر جنين وي انجام داد كه از ناله او كوهها از هم متالشي
شدند.
اهكذا يصنع بابنه النبي
حرصا علي الملك فيا للعجبء!
آيا با دختر پيامبر (ص) به خاطر طمع و حرص در حكومت اين گونه بايد رفتار
شود؟ چه امر شگفت و عجيب ي!
اتمنعالمكروبهالمقروحه
عن البكاء خوفا من الفضيحه؟
آيا مصيب تزده مجروح را از ترس رسوايي ،از گ ريه باز بايد داشت؟
تاهلل ينبغي لها تبكي دماً
مادامت االرض و دارت السماء
به خدا سوگند شايسته اســت مادامي كه زمين و آسمان برق رار است بر وي
خون گ ريه شود.
لفقد عزها ابيها السامي
و الهتضامها و ذل الحامي
به خاطر از دست دادن مايه عزتش كه پدر بزرگوارش باشد و [نيز] ظلم به وي و
اين كه ياورش را خوار ساختند.
اتستباحنحلهالصديقه
وارثها من اشرف الخليقه؟
آيا هبه و [بخشش پيامبر(ص)] به حضرت صديقه(س) وارث اشرف مخلوقات
مباح م يگردد؟
كيف يرد قولها بالزور
اذهو ر ّد آيه التطهير
چگونه سخن وي به بهانه اين كه سخن دروغ است ،رد م يشود؟ در حالي كه
اين كار ر ّد آيه تطهير است.
ا يوخذ الدين من االع رابي
و ينبذ المنصوص في الكتاب
نص كتاب خدا به كناري افكنده
آيا دين بايد از يك جاهل بدوي گرفته شود و ّ
شود.
فاستلب وا ما ملكت يداها
و ارتكب وا الخزيه منتهاها
پس آنچه را در دست او بود از وي گرفتند و رسوايي را به نهايت خود رساندند.
البي نه
يا ويلهم قد سالوها ّ
المبي نه
علي خالف السنه ّ
واي به آنان! كه برخالف س ّنت روشن پيامبر(ص) از وي بينه و دليل خواستند.
و ردهم شهاده الشهود
اكبر شاهد علي المقصود
و ر ّد كردن آنان شهادت شهود را ،بزرگت رين شاهد بر مقصود است.
ولم يكن سد الثغور غرضا
بل سد بابها و باب الم رتضي
آري مقصود (آنان از اين كار) حفظ مرزها نبود بلكه مقصود ،بستن در خانه او
و علي(ع) م رتضي بود.
صدوا عن الحق و سدوا بابه
كانهم قد آمنوا عذابه
از حق روي گردان شدند و در خانه حق را بستند گويا كه خود را از عذاب خدا
در امان م يديدند.
ابضعه الطهر العظيم قدرها
تدفن ليال و يعضي قبرها؟
آيا پاره تن پيامبر پاك كه منزلتش عظيم است بايد شبانه دفن شود و قبرش
ب ينشان باشد؟
ما دفنت ليال بستر و خفا
ا ّال لوجدها علي اهل الجفا
وي به شب و در پوشيدگي و خفا دفن نشد مگر به خاطر غضبش بر اهل جفا
ما سمع السامع فيما سمعا
مجهوله بالقدر و القبر معا
هيچ شــنوندهاي اين را نشنيده است كه كسي هم قدر و هم قبرش مخفي
باشد.
يا ويلهم من غضب الجبار
بظلمهمريحانهالمختار
جب ار ،به خاطر ظلمي كه بر ريحانه پيامبر برگزيده
واي بر آنان از غضب خداي ّ
خدا انجام دادند.
------------------------------
نقل از [ديوان االنوار القدســيه] شعر مرحوم آيتا ...عالمه شيخ محمدحسين
اصفهاني (كمپاني) در رثاي حضرت فاطمه الزه را(س)

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
پــس از هجــرت نیــز اولیــن نمــاز جمعــه رســمی ،را
شــخص رســول خــدا(ص) بــه عنــوان نخســتین امــام و
پیشــوای راســتین اســامی ،در مدینــه اقامــه ک ــرد .پ ــس از
فاجعــه رحلــت نب ــی مک ــرم اســام(ص) نی ــز ایــن منصــب،
در کنــار ســایر مناصــب لشــکری و کشــوری و سیاس ــی ،در
اختی ــار دســتگاه خالفــت اســامی ق ـرار گرفــت و همانان ــی
کــه بــه امامــت و والیــت و رتــق و فتــق مس ــائل سیاس ــی
جامعــه اشــتغال داشــتند ،منصــب امامــت جمعــه را نیز در
اختی ــار خــود گرفتنــد.
امامــان معصــوم(ع) ش ــیعه نی ــز کــه اصــل مش ــروعیت
خالفــت حاکمــان عص ــر خویــش را نپذیرفتــه بودنــد ،بــه
اینکــه امامــت جمعــه منصبــی والیــی اســت ،معتــرض
نبودنــد ،و انتقــاد و اعتــراض آنهــا متوجــه اشــخاص و
افــرادی بــود کــه ایــن مناصــب را اشــغال کــرده بودنــد
و اال اصــل حکومــت اســامی و مناصــب و اختیــارات آن
از جملــه منصــب امامــت جمعــه را بــه عنــوان بخــش
تجزیهناپذیــر اســام ،پذیرفتــه بودنــد.
ذهنی ــت مس ــلمانان و ارتــکاز ذهن ــی متش ــرعه نی ــز
چیــزی جــز ایــن واقعیــت را نشــان نم یدهــد کــه
آنــان امامــت جمعــه را از حیطـهی اختی ــارات دســتگاه
حکومــت م یدیدنــد و حضــور یــا عــدم حضــور در
نمــاز جمعــه را همچــون بیعــت ،عالمــت و نشــانهای
از مقبولیــت و مشــروعیت حکومــت یــا عــدم آن
میدانســتند .

پزشک من

راهکار مقابله با میگرن 1-
میگرن تنها یک سر درد ساده نیست و در بسیاری مواقع با عالئم
مختلف دیگر بیمار را آزار می دهد و عملکرد وی را تحت تاثیر ق رار
می دهد
طبق گزارشات اخی ر ،میگرن هفتمین عامل در هزینه های ساالنه
جهت ناتوانی و بیماری در جهان می باشد.
میگرن یک حمله سردرد شدید است که می تواند  ۴تا  ۷۲ساعتبطول بیانجامد و با عالئمی همچون تهوع و استف راغ شدید  ،حساسیت
به نور و صدا و در برخی موارد اختالالت شناختی و حساسیت عصبی
 ،هم راه باشد.
حساسیت بیمار می تواند در این دوره به حدی زیاد شود که با یکلمس ساده  ،احساس درد و ناراحتی داشته باشد .
شروع تج ربه ی حمالت میگرن ممکن است از کودکی باشد وشدت آن در بزرگسالی تا سن  ۳۵الی  ۳۹بیشتر شود .
احتمال بروز حمالت میگرن در خانم ها  ۳ب رابر بیشتر از آقایانمی باشد و همچنین مدت زمان حمله در خانم ها طوالنی تر است.
مطالعات متعددی نشان می دهد که ابتال به میگرن مزمن ،کیفیتزندگی و می زان فعالیت بیمار را کاهش می دهد .
از این رو راهکار های جلوگیری و کنترل جهت مقابله با میگرن
بسیار مهم می باشند .در این مقاله با راهکار کاربردی جهت مقابله با
میگرن آشنا می شوید:
.۱داروهای تجویزی و بدون نسخه
-جهت کنترل درد حمالت میگرن  ،مصرف ضد درد های غیر
استروئیدی ( )NSAIDsمانند آسپ رین  ،ایبوپروفن  ،دیکلوفناک و
ناپروکسن شایع می باشد .
-ت ریپتان ها  ،آگونیست گی رنده های سروتونین می باشند و با
فعال کردن گی رنده های سروتونین  ،سبب افزایش سطح سروتونین
در بدن می شوند  .کاهش سطح سروتونین بدن طبق مطالعات یکی
از علل شروع حمالت میگرن می باشداز این رو ت ریپتان ها ب رای کنترل
و پیشگیری از حمالت میگرن تجویز می شوند اما در همه ی اف راد
جوابگو نمی باشند .

جمعه  17دی  -1400مصادف با  4جمادی الثانی  7 - 1443ژانویه  -2022سال هشتم شماره  -376صفحه4

مفاخر مذهبي

ضرورت بازخوانی فرهنگ عمومی جامعه با زبان نسل جدید

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و
امــام جمعــه تب ریــز گفتنــد :متولیــان فرهنگــی
بایــد متناســب بــا زبان نس ــل جدیــد زبــان فرهنگ
عموم ــی جامعــه را بازســازی و بازخوان ــی کننــد.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش روابــط عموم ــی دفت ــر
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی حض ــرت
حجــت االســام والمســلمین ســید محمدعلــی
آل هاشــم در جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی
اســتان بــا بی ــان اینکــه در عرصه نب ــرد فرهنــگ ها؛
فرهنگ ــی غالــب خواهــد بــود کــه بــا زبــان روز بــا
مخاطــب خــود گفتگــو کنــد ،گفتند :اگ ــر زبــان روز
را در مس ــائل فرهنگ ــی بلــد نباش ــیم نم ــی توانیم با
هجمــه هــای عظی ــم دشــمن مقابلــه کنی ــم.
امــام جمعــه تب ریــز با تاکی ــد بر اینکــه تبلیغات
ســنتی دیگ ــر پاســخگوی نیازهــای ام ــروز نیس ــت،
ادامــه دادنــد :بــا گســترش ارتباطــات اجتماعــی
و رســانه ای فضــا بــرای تهاجــم فرهنــگ هــای
بیگانــه ای کــه بــا ب رنامــه های خــاق و جـذاب وارد
می ـدان شــده انــد ،بایــد آمــاده تر باش ــیم.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان اظهار
داشــتند :بــدون داشــتن ب رنامــه هــای خــاق و

جــذاب فرهنگــی ســقوط در دل فرهنــگ هــای
بیگانــه و مهاجــم س رنوشــت اجتنــاب ناپذیــر
فرهنگ های منفعل است.
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی بــا
بی ــان اینکــه بــا وجــود معــارف ارزشــمند و قدرتمند
معرفت ــی در ق ــرآن و احادیــث اهــل بی ــت(ع) نبایــد
بــا تلفــات ســنگین فرهنگ ــی در فضــای حقیق ــی
و مجــازی مواجــه باشــیم ،ادامــه دادنــد :فعــاالن و
متولی ــان فرهنگ ــی جامعــه در ایــام فاطمی ــه یــک
بــار دیگ ــر معــارف حض ــرت زه ـرا(س) را بــه عن ـوان
الگــوی معرفت ــی ب ـرای نظــام ســازی فرهنگ ــی در
جامعــه اســامی بــاز خوان ــی کننــد.
امــام جمعــه تب ریــز در ادامــه بــا تاکیــد بــر
دقــت و حساســیت بیشــتر در گزینــش مدیــران
فرهنگ ــی جامعــه اضافــه کردنـد :بنــا ب ــر فرمایــش
مقــام معظــم رهب ــری در ج ریــان حس ــاس تاریخ ــی
انقــاب اســامی ق ـرار داریــم ،در ایــن اوضــاع احـوال
تاریخ ــی ه ــر راننده نم ــی تواند ماش ــین انقــاب را از
گردنه های س رنوشت ساز سالم عبور دهد.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان بــا
یــادآوری اینکــه انقالب اســامی ای ـران فرصت طالیی
جهــان تش ــیع ب ـرای اظهــار و تثبی ــت فرهنــگ ناب
قــرآن و اهــل بیــت اســت ،ادامــه دادنــد :لحظــه
لحظــه هــای دولــت آقــای رئیس ــی در ایــن عرصــه
حس ــاس ،س رنوشــت ســاز و تعیی ــن کننــده اســت؛
امیدواریــم در ایــن دوره بــا همــت دولــت و هم راه ــی
دلســوزان و ارادتمنــدان گفتمــان انقــاب شــاهد
تحــوالت اساســی در عرصــه فرهنــگ عمومــی
باش ــیم.

اســتاندار آذربایجا ن ش ــرقی به هم ـراه معاون
اقتصــادی و مدیــران دســتگاههای اج رایــی
ضمــن بازدیــد از واحدهــای شــهرک صنعت ــی
چ ــرم تب ریـز ،جلس ــه کارگ ــروه تس ــهیل و رفــع
موانــع تولی ــد را ب ـرای حــل و فصــل مس ــائل
تولیدکننــدگان و مشــکالت صنعــت چــرم
برگ ـزار ک ــرد.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش پایــگاه اطــاع
رســانی وزارت کشــور ،در این جلس ــه مس ــائلی
از جملــه تعییــن تکلیــف اراضــی شــهرک
چرمشــه ر ،تصفی هخانــه ایــن شــهرک ،ورود
و خــروج از ناحیــه بزرگــراه شــهید باکــری و
احیــای برخــی واحدهــای نیمهتعطیــل آن
مط ــرح شــد.
اســتاندار آذربایجــان ش ــرقی در این جلس ــه
بــا تعییــن ضرباالجــل بــرای مســئوالن
یربــط ،از آنــان خواســت تــا اختــاف قانون ــی
ذ
ســازمانها را در جلســات ف یمابیــن م رتفــع
کننــد و جنب ــه ایجاب ــی قوانی ــن را بــه نفــع
تولیدکننــدگان بــه کار گی رنــد.
ـرم بــا تاکی ــد ب راینکــه اشــکاالت
عابدیــن خ ـ ّ
ســازمانها بــه کارگ ــروه تس ــهیل و رفــع موانــع
تولی ــد ارتباط ــی ن ـدارد ،یــادآور ش ـد :برخ ــی از
ـد راه تولیدکننده
دســتگاهها در آغــاز تولید ،سـ ّ
م یشـوند؛ درحال ــی کــه مس ــائل بایــد بعــد از

راهانـدازی و صــدور پروانــه مــورد پیگی ــری ق ـرار
گیرد.
اســتاندار آذربایجــا ن ش ــرقی اظهــار داشـت:
کارگ ــروه تس ــهیل بایــد س ــر صحنــه موانــع را
رفــع کنــد و ش ــی رینی مصوبــات ایــن کارگ ــروه
بایــد در کام تولیدکننــدگان احســاس شــود؛
نقــش کارگ ــروه در رفــع موانــع ،ف راهــم ک ــردن
مس ــیر تولید و افزایــش صــادرات دارای اهمیت
اســت.
ـرم بــه معــاون اقتصــادی خــود دســتور
خـ ّ
داد تــا عملک ــرد کارگ ــروه تس ــهیل را در ســه
ماهــه پایان ــی ســال ارزیاب ــی ک ــرده و همافزای ــی
حداکث ــری می ــان ادارات و تولیدکننــدگان ایجاد
کند .
وی ادامــه داد :تقویــت ب رندهــای صنعتــی
تب ریــز از جملــه چ ــرم ،هــدف راهبردی ماســت
و از تمــام تولیدکنندگان ــی کــه پرچــم صنعت
چ ــرم را ب راف راشــته نگــه داشــتهاند بــه صــورت
ویــژه تشــکر م یکنــم.

طرح سنجش سالمت طالب جدید
آذربایجان شرقی آغاز شد
ط ــرح ســنجش ســامت طــاب جدیدالــورود
حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان شــرقی ،بــه
همــت مرکــز خدمــات حــوزه علمی ــه اســتان آغاز
شــد.
آدینــه تب ریــز به گـزارش خب رنــگار خبرگـزاری
«حــوزه»  ،طــرح ســنجش ســامت طــاب
جدیدالــورود حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان

ش ــرقی ،بــه همــت مرکــز خدمــات حــوزه علمیه
اســتان آغــاز شــد.
حجــت االســام ســید ابوالفضــل موســوی،
مدی ــر مرکــز خدمــات حــوزه علمی ــه آذربایجــان
ش ــرقی و حجــت االســام خواجه ،معاون ســامت
و امــور بیمههــای ایــن مرکــز بــا حضــور در
حــوزه علمی ــه بنــاب ،از نزدیــک در ج ریــان رونــد
ســنجش ســامت طــاب قــرار گرفتنــد.
شــایانذکر اســت ،ط ــرح ســنجش ســامت
طــاب جدیدالــورود حوزههــای علمیــه کــه
هــر ســال برگــزار م یشــود ،پــس از تأییــد
ســامت جس ــمی و روان ــی طــاب جدیدالــورود،
پرونــده پذی ــرش در مرکــز خدمــات ب ـرای آنهــا
تشــکیل م یشــود و کــد پذیرش ــی اختصــاص
م ییابــد.

حضرت آيت اهلل سید احمد خسروشاهی
حضـرت آیـت اهلل سـید احمـد
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی
از علمای اعالم و فقهای عظام برخاسـته از
شـهر تبریز اسـت در  26ربیع الثانی سـال
 1330ق .برابـر با  26فروردیـن 1291ش.
در خاندان علم و اجتهاد خسروشـاهی قدم
بـه عرصه هسـتی نهاد.
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح
عالـی را نـزد پدر بزرگـوار و دیگر اسـتادان
حـوزه علمیـه تبریـز آموخت.
در واقعـه تبعیـد والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد
مقدس عزیمـت کرد.
در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوی از حضور عالمان نامـدار همچون
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمـی ،میرزا ابوالحسـن انگجی و
میـرزا محمد آقازاده خراسـانی بهـره برد.
آنگاه به تبریز بازگشـت پس از دو سـال اقامت رهسـپار حوزه علمیه
قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج شـیخ
عبدالکریم حائری یزدی ،آقا سـید محمدتقی خوانسـاری ،سـید محمد
حجـت کـوه کمـری در آمد و به مقام رفیع اجتهاد نایل شـد.در مسـیر
نهضت اسلامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقالب حضرت امام خمینـی (ره) بود و
در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در  29جمـادی الثانـی  1397ق برابر با  28خـرداد 1356
شمسـی چشـم از جهان فروبست.
پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در تبریز به مشهد مقدس منتقل
و در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجج امام علی بن موسـی
الرضا علیه السلام به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشـنایان ره عشـق -عادل موالیی  -نشـر منشور-

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
وجوب فورى توبه
س :در جايى مىديدم که توبه از گناه ،واجب فورى است .آيا اين جمله
درست است؟ معناى دقيق آن چيست؟
ج) کسى که معصيتى کرده واجب است فورا ً توبه کند و معناى توبه
اين است که با پشيمانى از گناهى که کرده تصميم بگيرد تک رار نکند
و اگر حقالناس است از عهده برآيد و اگر حقا ...است و قضا دارد ،قضا
نمايد.
معناى عدم قبول عبادات شارب خمر
س :آيا خوردن مشروبات الکلى حتى به مي زان ناچيز نماز را تا  40روز
باطل مىكند؟
ج) منظور اين است که شرب خمر مانع از قبول نماز
و روزه است ،نه اينکه با شرب خمر وجوب اداى نماز و
روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد يا جمع بين اداء
و قضاء الزم شود.

تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  17دی ) 1400
َّ
ت الل «مي ــرزا علي
رحلــت اديــب محقــق و فقي ــه فرزانــه آيـ 
آقا شــي رازي» ( 1334ش)
اعــام موضــع امــام خمين ــي نس ــبت بــه ســالگرد كشــف
حجــاب ( 1341ش)
درگذشــت مشــكوك جهــان پهلــوان «غالمرضــا
تختــي»( 1346ش)
رحلــت فقيــه بزرگــوار آيــت َّ
الل «احمدعلــي احمــدي
شــاهرودي» (1375ش)
درگذشــت محمد عرب از پیشکس ــوتان سرشــناس کشــتی
(1391ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  4جمادی الثانی ) 1443
درگذشــت عالــم فاضــل «ميرســيد حســن مــدرس
اصفهانــي» فقيــه اصولــي( 1273ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  7ژانویه ) 2022
شــهادت «ســليمان خاطــر» مبــارز مســلمان مصــري
(1986م)
مــرگ «هيروهيتــو» امپراتــور پيشــين ژاپــن
( 1989م)
تولــد «شــارل پگــي» اديــب و نويســنده ف رانســوي
(1873م)
مــرگ «بوريــس زاخــودر» اي رانشــناس برجســته روســي
(1960م)
ســقوط دولــت خونخ ـوار و ديكتاتــوري «پــول پــوت» در
كامب ــوج (1979م)
درگذشــت «ف رانس ـوا فِنِلون» خطيب و نويس ــنده برجس ــته
ف رانسوي (1715م)

دود اختالف بین دستگاهها نباید به چشم تولی دکننده برود

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

چهارگفتار
پي رامون نام آوران بيدار

كتاب «چهار گفتار پي رامون نام
آوران بي دار» توسط حضرت آيت
اهلل شيخ علي ك ريمي جهرمي از
فقها و مجتهدان كشور تاليف شده
و به همت انتشارات «نور واليت»
در سال  1392فيپا گرفته و در 184
صفحه با 1000نسخه به زيور چاپ
آراسته شد .در این کتاب به شرح
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی
که همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان
آسمان فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق ط ریق قرآن
و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم اند ،پرداخته شده
است .بزرگان معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آيات عظام :حاج
شيخعب دالك ريمحائرييزدي،حاجآقاحسينطباطبائيبروجردي،
امام خميني (ره) و حاج سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني که هر
چهاربزرگوارنهتنهاافتخارای رانزمینبلکهافتخاربش ریتمحسوب
مي شوند .در خالل این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي،
سابقه مبارزات سياسي و  ...اين عالمان شيعه اشاره شده است .اميد
است در خور انتفاع محققان و مطالعه كنندگان باشد.
انسان ها در طول حيات و زندگي خود ب راي داشتن زندگي
بهتر و پيمودن راه كمال و معرفت نيازمند الگوها و مظاهر پاكي
و پرهيزكاري مي باشند .بر اساس اين اصل اصيل و روش نافذ و
موفقيت آمي ز ،خداوند حكيم علي االطالق در جهت ت ربيت نفوس
و ارتقاء بشر به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسيار شايسته
اي ب راي جوامع انساني ق رار داده است .انبياء الهي و رسوالن آسماني،
اوصيا و جانشينان ايشان ،امامان معصوم عليهم السالم و پيشوايان
طهارت و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند كه از
جانب پروردگار متعال به اين امر مبعوث شده اند.
استاد عاليقدر در مقدمه اثر حاضر چنين مي نگارد ... « :و اكنون
كه انبياء و سف راي آسماني عهد خود را به پايان برده و به س راي
ابديت بار بسته و در جوار پروردگار عظيم جايگزين شده اند و نيز
اوصياي عظام و امام واال مقام شيعه يا به جوار رحمت حضرت
رب العالمين واصل شده و از اين جهان در گذشته اند و يا حجاب
غيبت مردم را از تشرف به محضر حيات بخش امام عصر و بهره
گيري حضوري از محضر مبارك ولي خدا محروم گردانيده ،علما،
فقها و دانشمندان عهده دار اين مهم بوده و همان نقش مقدس
و سازنده ايشان را و يا در حد نازلتري ايفاء مي كنند؛ عالمان رباني
در پ رتو تهذيب نفس و مبارزه با اه واء نفساني و تمايالتي شيطاني
م رتبه اي عظيم را اح راز كرده و به مقامي رفيع دست يافته اند و
خداوند در ستايش آنان فرموده :انما يخشي اهلل من عباده العلماء».
بر همين اساس در طول تاريخ بش ريت عالمان متعهد و وظیفه
شناس بر اساس مقتضیات و زمینه های موجود در عصر خویش،
مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی خود را به انجام می رسانند .
آنان ب رای رهبری فکری جامعه اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرده
و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق ،به متحول کردن افکار مردم
و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش های الهی می پردازند
و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم پاسداری مي
نمايند.امامصادقعلیهالسالممیفرماید«:علماءشیعتنام رابطون
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند» با اين تفسير علما م راقب هجوم
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان
اعتقادی و فکری باز می دارند.
در عصر حاضر نيز بدون تردید ،یکی از شاخ صهای مهم
پیشرفت در جوامع بشری ،ظهور دانشمندان و اندیشمندان
بزرگ است که وجود شریف آنان نشانگر رشد و شکوفایی
آن جامعه مي باشد .بیشتر کشورها و دولتها با بزرگان و
دانشمندان خود در جهان شناخته شدهاند ،چ را که نقش
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان م یتواند ملتی را از
راه ظلمت و گم راهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را
به روی ملت خود باز نماید .در اين راستا آشنايي با زندگاني
و بررسي افكار و انديشه هاي واالي اين بزرگان و سير در
سيره معنوي ،ت ربيتي ،اخالقي و عرفاني آنان ب راي جوانان،
طالب و دانشجويان عزيز به عنوان چ راغ هدايت و رستگاري
تلقي مي گردد.
امتياز بزرگ عالمان و فقيهان واالمقام به خوف و خشيت آنان
از مقام ذات اليزال الهي است و اين عالي ت رين نقطه درخشان در
زندگي آنان است و همين است كه علم آنان را بارور ساخته و به
سخن و گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر كه پي رامون چهار وزنه عظيم علمي و عملي و
چهار نمونه فرهيخته از فرهيختگان و از تبار علماي شيعي است،
قبال در كتب يا مجالت و نش ريات چاپ شده و اكنون با مختصر
تجديد نظر به همت بنياد فرهنگي و خي ريه نيمه شعبان مسجد
آيت اهلل انگجي تب ريز به صورت كتاب در آمده است.
در انتهاي كتاب مجموعا  155اثر گ رانقدر چاپي فارسي و ع ربي
مولف به هم راه آثار چاپ نشده ايشان فهرست شده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)
تجلى قدرت حق تعالى در خانه حضرت زهرا(س)
من هم وفات و شــهادت بانوى بزرگ اســام را بر همه
مســلمین  ...و بر حضرت بقیة َّ
الل -ارواحنا فداء -تسلیت
عرض مى کنم .این خانه کوچک فاطمه -سالم َّ
الل علیها-
و این اف رادى که در آن خانه تربیت شــدند که به حســب
عدد ،چهار -پنج نفر بودند و به حســب واقع ،تمام قدرت
حق تعالى را تجلى دادنــد ،خدمت هایى کردند که ما را
و شــما را و همه بشــر را به اعجاب درآورده است .خطبه
فاطمه زه را -ســام َّ
الل علیها -در مقابل حکومت و قیام
امیــر المؤمنین و صبر امیر المؤمنین در مدت بیســت
و چند ســال و در عیــن حال کمــک کارى به حکومت
موجود و بعد هم فداکارى در راه اسالم و فداکارى دو فرزند
عزیزش ،امام مجتبى که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت
جابر اموى را با آن خدمت رســوا فرمــود و خدمت بزرگ
ب رادر ارجمندش حضرت سید الشــهدا ،چیزهایى بود که
همه مى دانید و مى دانیم .و با اینکه عده کم و اسباب و
ابــزار جنگ پیش آنها کم بود ،لکن روح الهى و روح ایمان
آنها را آن طور کرد که بر همه ســتمکاران عصر خودشان
غلبه پیدا کردند و اسالم را زنده کردند.
(صحیفه امام ،ج ،16ص)88 :
کوشــش کنیــد در تهذیــب اخــاق و در وادار کردن
دوســتانتان به تهذیب اخالق .کوشــش کنید  ...در حفظ
همه حیثیاتى که حیثیت بزرگ زن است ،آن طورى که زن
فرید ،حضرت زه را سالم َّ
الل علیها -بود .همه باید به او اقتدا
کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسالم به وسیله او
و فرزندان او بگیریم ،و همان طورى که او بوده است ،باشید.
(صحیفه امام ،ج ،19ص)184 :

جاذبه هاي گردشگري
مسجداسنق

مس ــجد اســنق کــه بــا نــام داش مس ــجد نی ــز شــناخته م یشــود ،در
بخــش مه ربــان و در مرکــز روســتای اســنق واقــع شــده اســت
قدمت آن به دوره ایلخانی م یرسد.
بنــای مس ــجد در می ــان حیاط ــی وس ــیع واقــع شــده و دارای چهــار
ســتون ســنگی اســتوانهای یکپارچــه اســت کــه در دو ردیــف قــرار
گرفتهانــد.
عــاوه ب ــر ایــن ،مس ــجد شــامل یــک ایـوان ذوزنقـهای شــکل م یشــود
کــه ســقف چوب ــی آن ب ــر دو ســتون ســنگی مارپیچ ــی بــا سرســتونها و
پایههــای حجــاری شــده اســتوار شــده اســت.
مس ــجد در وســط روســتا ،با چهار ســتون ســنگي اســتوانهاي يكپارچه
در دو رديــف ،مي ــان حي ــاط وس ــيعي بنا شــده و شــامل یــک ایـوان ذوزنقه
ای شــکل اســت کــه ســقف چوب ــی ایوان ب ــر دو ســتون ســنگی یکپارچه
مارپیچ ــی بــا سرســتون هــا و پایــه هــای حجــاری شــده ،اســتوار گشــته
اســت.اين ســتونها ،پايههــا و سرســتونهاي مق رن ــس خــوش طرح ــي
دارد.چنديــن كتيب ــه هــم در س ــر در پنجرههــای مس ــجد و ديـوار خــاوري
دیــده م ــی شــود كــه حاك ــي از عظمــت بنــاي اولي ــه آن اســت.
مي ــز چوب ــي منب ــت كاري شــده و شكس ــتهاي هــم در داخــل مس ــجد
وجــود دارد كــه هــم زمــان بــا بنــاي مس ــجد ســاخته شــده و ب ــر روي
قطعـهاي از بــازوي آن نــام بان ــي مس ــجد؛ صاحــب فخ رالدين محمــد ،قيد
شــده اســت.
آثــار باق ــي مانــده از ايــن منب ــر نشــان م يدهــد كــه چندیــن هنرمنــد
توانمنــد ،زمــان زیــادی ب ـرای ســاختن آن ص ــرف كردهانــد.
بــه طــور كل ــي از مضمــون خطــوط برجس ــته كنــده شــده در بازوهــای
منب ــر و ســنگ نوشــتههاي بــاالی در و پنجرههــای مس ــجد چني ــن ب ــر
م يآيــد كــه اتمــام كار بنــای مس ــجد و تهي ــه اثــاث آن ،در ســال 733
هج ــری بــه ام ــر فخ رالديــن محمــد بــن رســتم و بــه دســت نقــاش و
حــكاك هنرمنــدی موســوم بــه ملــك شــاه صــورت گرفتــه اســت.
مس ــجد ســنگی اســنق ه ــر چنــد از اســتحکام باالی ــی برخوردار اســت
و گذشــت زمــان و ش ـرایط جــوی نتوانس ــته تغیی ــر چندان ــی در آن ایجــاد
کنــد ،امــا در یــک دوره زمان ــی از ســال  1382تــا  1385بــه همــت می ـراث
فرهنگ ــی ،مرمــت و حــدود  4ســال پی ــش هم قس ــمت کاهگل ــی بیرونی
ایــن بنــا ،بازســازی شــد تــا همچنــان اســتوار و پابرجــا باق ــی بماند.
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