
تجلیل نماینده ولی فقیه در استان واستاندار آذربایجان شرقی
 از خانواده های شهدای مدافع حرم
 در بین الصالطین نماز جمعه تبریز
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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی گفتند: فتنه 
۸۸ موجب تشـدید تحریم ها و توقف مسـیر عقب نشـینی 

آمریـکا در برابر ایران شـد.
 حضرت  حجت االسـام والمسـلمین سید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریـز افزودند: بعد 
از فتنـه ۸۸ رفتـار آمریـکا علیـه ایـران عـوض و تحریم هـا 
تشـدید شـد و در ۸ مـرداد همـان سـال الیحـه تحریـم 
فـروش بنزیـن در سـنای آمریـکا تصویب شـد و اروپایی ها 

در اعمـال تحریـم بـا آمریکا هماهنگ شـدند.
رئیـس شـورای حوزه های علمیه اسـتان اظهـار کردند: 
فتنه گـران در سـال ۸۸ بـا ساختارشـکنی به اسـامیت 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 
دهـم  انتخابـات  در  میلیـون   ۴۰ از  بیـش  مشـارکت  و 
می توانسـت عـاوه بر اسـتحکام بیشـتر داخلـی در افقی 
وسـیع تر دامنـه نفـوذ ایـران را در عرصه جهانـی به عنوان 
یـک کشـور جهانی کـه الگوی مردم سـاالری دینـی را ارائه 

داده بـود گسـترش دهـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان زیـر سـوال 
بـردن نهاد هـای قانونی نظـام را دیگـر اقدامـات فتنه گران 
۸۸ دانسـته و گفتنـد: ۴۰ روز مانـده به برگـزاری انتخابات 

کمیتـه صیانـت آراء را تشـکیل دادنـد کـه بـا ایـن کار 
بدعتـی ناپسـند شـکل گرفت.

القـای یـأس و  تبریـز ساختارشـکنی و  امـام جمعـه 
تردید هـای ذهنـی را یکـی دیگـر از اقدامـات فتنه گـران 
برشـمرد و ادامه دادند: افزایش فشـار ها و تشـدید تحریم ها 
علیـه جمهـوری اسـامی ایـران بود کـه در سـایه فتنه از 

سـوی دشـمنان افزایـش یافت.
 ایشـان گفتند: از جمله تبعـات دیگر فتنه ۸۸، افزایش 

مطالبات دشـمن در موضوع هسته ای بود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا یـادآوری اینکه سـه 
روز قبـل از انتخابـات رئیـس جمهـور وقـت آمریـکا بـه 
رهبـر فرزانه انقـاب نامه ای نوشـته بود، افزودنـد: اوباما در 
نامـه ای مداخلـه ایـران بـه عنـوان قـدرت منطقـه ای برای 
حـل بحـران خاورمیانه را خواسـتار شـده بود، امـا حوادث 
بعـد از انتخابـات باعث شـد آنهـا از درخواسـت خود عقب 

کنند. نشـینی 
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز افزودنـد: فتنـه ۸۸ باعـث 
شـد افزایش امید دشـمن بـه براندازی نظام شـدت بگیرد، 
بـه طـوری کـه دشـمن امیـدوار شـد کـه می توانـد نظام 
مقـدس مـا را از بیـن ببـرد و مشـارکت ۱۷ سـفارتخانه 
خارجـی در زمـان فتنـه در تهران علیه نظام نشـان دهنده 

امیـد دشـمن بـرای برانـدازی بود.
نماینـده ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی بـا بیان اینکه 

حرکـت بـا بصیـرت مـردم تبریز در هشـتم دی ماه سـال 
ایـران در نهـم دی  ۱۳۸۸ مقدمـه قیـام مـردم قهرمـان 
مـاه بـود، تصریـح کردنـد: ۹ دی سـال ۱۳۸۸ نمـاد عـزت، 
اسـتقال و بصیـرت مردمـی ایـران اسـامی 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 حرکت هـای مردمـی در شـهر های دیگر شـود 
کـه نقـش مرحـوم آیت اهلل مجتهد شبسـتری برجسـته و 

بود. اثرگـذار 
امـام جمعـه تبریـز پیونـد عمیـق و الهی بیـن مردم و 
رهبـر معظـم انقـاب را عنصری دیگـر در خنثـی نمودن 
فتنـه ۸۸ دانسـته و گفتنـد: پیونـد رهبـری و مـردم بـه 
حرکت هـای آشـوبگران پایـان داد و روز ۹ دی را بـه عنـوان 

روز بصیـرت مـردم در تاریـخ بـه ثبت رسـاند.
بـه  اسـتان   عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
دسـتاورد های حماسـه نهم دی اشـاره کرده و گفتند: بعد 
از ۹ دی نقـش بی بدیـل والیـت برای خنثی سـازی توطئه 
دشـمنان اثبات شـد و پیوند ناگسسـتنی مـردم با انقاب 

تقویـت و اهمیـت بصیـرت و والیتمـداری آشـکار شـد.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز بـا بیان اینکـه توطئه تمام 
نشـده و دشمن همیشـه در پی ضربه زدن اسـت، افزودند: 
بـا وجـود همه مشـکات، مـردم از آرمان های انقـاب، امام 

پاسخ به این سوال با توجه به نکات ذیل روشن خواهد شد:
اوال جالـب اسـت که شـما دههـا مـورد روایاتی که حـاوی اعترافـات 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 برای 
اثبـات موضوع شـهادت حضرت صدیقـه طاهره سـام اهلل علیها همین یک 
روایـت صحیحـه امام کاظم علیه السـام 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 ترین جسارتها و سختگیریها 
به ائمه اطهار علیهم السـام می شـده و حکام و غاصبان خافت 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 امیرالمومنین مجبور شـد به خاطر حفظ کیان اسـام از امر مهمی 
همچون خافت چشـم پوشـی کند و 25 سال 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 آنرا تایید کـرده و معتبر 
دانسـته انـد. در رأس ایـن گـروه محّدث نعمانی )اوائـل قرن چهارم( قـرار دارد 
که با صراحت، همه مندرجات کتاب سـلیم را معتبر و متقن دانسـته اسـت. 
در کام کّشـی 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 کامشـان هیچ شـاهدی کـه به صراحـت آن را تأیید یا تضعیف 
کنـد، وجـود نـدارد. قول به صّحت کتـاب و مندرجات آن در میـان محّدثان و 
رجالیـان متأخـر طرفداران بیشـتری دارد۱ گو اینکه حتی اگر ایـن قول را هم 
نپذیریـم، 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 ببریم.
در مـورد کتـاب شـریف بحـار االنـوار هم اصـل و قاعده بر همین شـکل 
اسـتوار اسـت عـاوه بر اینکه نباید مانند برخـی عوام 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 اعـام 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 اقرار 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 اعتراف نمـوده و از آن ابراز 

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 زهرا اسـت.

عبدالرحمـان 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 سـام کـردم و 

احوال او را پرسـیدم.
پـس از نقـل جماتـی خطاب بـه او گفتم:»فو اهللَّ 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 ثـاث فعلتهـن وددت انی 
)ص( عنهن«؛ من به واسـطه سه  فعلتهن و ثاث وددت انی سـألت رسـول اهللَّ
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 الثـاث 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 حریم 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 تصریـح مـی کنـد کـه ای کاش بـه خانـه 

ادامه در صفحه2ادامه در صفحه 2

شهادت حضرت فاطمه در منابع شیعه

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

فتنه ۸۸ عامل تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران



به مناسبت بزرگداشت 

روز نهم دی

 اجرای سرود توسط 

گروه سرود نسیم والیت 

تبریز  در نماز جمعه 

ومصلی اعظم

 امام خمینی )ره( تبریز

به مناسبت بزرگداشت 

روز نهم دی 

دل نوشته

 محنا فاتح نژاد

فرزند شهید 

مدافع حرم

 صمد فاتح نژاد  
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ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

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

دیدار نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز
 با  امام جمعه شهرستان اردکان یزد

 و پدر شهید فتوحی

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

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

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

به مناسبت بزرگداشت روز نهم دی 
دیدار جمعی از مسئولین و مردم شهرستان اهر 

با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
 وامام جمعه تبریز

شهادت حضرت فاطمه در منابع شیعه

فتنه ۸۸ عامل تشدید تحریم های آمریکا 
علیه ایران

فرازی از وصیت نامه شهدا

فاطمـه)س( حملـه نمی بـردم و حریـم آن خانه را نمی شکسـتم و 
ایـن مطلـب بـه خوبـی مؤید حمله بـه خانـه آن حضرت بـه خاطر 

رسـیدن بـه خافت اسـت.2
رابعا درباره شـهادت صدیقه شـهیده، روایات فراوانی در کتاب  های 
شـیعه وجـود دارد که حتی مـی  توان در این باره ادعـای تواتر کرد، ما 

در ایـن جـا به جهـت اختصار فقط به چند روایت اشـاره می  کنیم:
۱: »سلیم بن قیس« به نقل از »سلمان فارسی« آورده است:

فقالـت فاطمة علیها السـام: یا عمـر، ما لنا ولک؟ فقـال: افتحی 
البـاب وإال أحرقنـا علیکم بیتکم. فقالت: )یا عمر، أما تتقی اهلل تدخل 
علـی بیتـی(؟ فأبی أن ینصـرف. ودعا عمر بالنار فأضرمهـا فی الباب 

ثم دفعـه فدخل. ۳
حضـرت زهـرا علیهاالسـام فرمـود: ای عمـر، مـا را با تـو چه کار 
اسـت؟ جـواب داد: در را بـاز کـن و گرنـه خانـه تـان را بـه آتـش می 
کشـیم! فرمـود: ای عمـر، از خـدا نمی ترسـی که بـه خانه مـن وارد 
مـی شـوی؟! ولـی 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
2 : در کتاب هـای معتبـر شـیعه مثـل تفسـیر عیاشـی و بحار 
األنوار مجلسـی )ره( و اإلختصاص شـیخ مفید )ره( داریم که حضرت 
فاطمـه زهـراء )سـام اهلل علیهـا( جلوی درب نشسـته بـود و از خود 

عمر نقل شـده اسـت:
فلمـا انتهینا إلی البـاب فرأتهم 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 شـدند.۴
۳ : در 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 قرار 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 قرار 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 سـام گفـت، خالد با شمشـیر علـی)ع( را بکشـد ولـی وقتی نماز 

ابوبکـر تمام شـد گفـت: ای خالد آنچـه را دسـتور دادم نکن. 5
پاورقی ها

۱- سـبحانی، محمـد تقی، گامی دیگـر در شناسـایی و احیای 
کتـاب سـلیم بن قیس هالـی، ص 22، مجله آینه پژوهش، شـماره 

۳۷، ۱۳۷5 ش.
2- کامـل فـی الغـة و االدب، ابـی عباس محمد بـن یزید مجرد، 
ج ۱، ص 6؛ سـقیفه و فـدک، ابـی بکر احمد بـن عبدالعزیز جوهری 
بغـدادی، ص ۷۰؛ مفاخـرات، زبیـر بن بکار و لسـان المیزان، ابن حجر 
عسـقانی، در ترجمـه عمران بـن داود رجلی؛بحار االنـوار ، ج ۳۰، ص 
۱۳5؛ الغدیـر ج ۷ ، ص ۱۷۰؛مجمـع الزوائـد هیثمـی، ج 5، ص 2۰2؛ 
معجـم الکبیـر طبرانـی، ج۱، ص 62؛ کنـز العمـال، ج 5، ص 6۳۱؛ 
تاریـخ مدینه دمشـق، ج ۳۰، ص ۳۰؛ تاریخ طبـری، ج 2، ص 6۱۹؛ و ...

۳- کتاب سلیم بن قیس، تحقیق اسماعیل انصاری، ص ۱5۰-
ـ تفسـیر  ۴- بحـار األنـوار للعامـة المجلسـی، ج2۸، ص22۷ 
ـ تفسیر  ـ االختصاص للشیخ المفید، ص۱۸6  العیاشـی، ج2، ص6۷ 

البرهـان، ج2، ۹۳
5- بحار االنوار به نقل از انساب االشراف باذری، ج ۱، ص 5۸6

و والیت و شـهدا دسـت نکشـیده و نخواهند کشید.
کردنـد:  تاکیـد  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
فتنـه ۸۸ تمـام شـد، ولـی فتنه هـا همچنـان باقـی 
اسـت و گمـان نکنیـم پرونـده فتنـه بسـته شـده 
اسـت، احتمـال اینکـه فتنه هـای دیگـر باشـد، وجود 
دارد و بایـد بـا افزایـش بصیـرت و والیت مـداری خـود 

باشـیم. پاسـخگوی فتنه هـای بعـدی 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیان اینکه شـهدا همیشـه 
سرمشـق آزادگان خـدا جـوی بوده انـد و اولیـای دین 
ادامـه  می کننـد،  شـهادت  آرزوی  خـدا  از  همـواره 
دادنـد: شـهیدی مانند حـاج قاسـم سـلیمانی دارای 
خصوصیـات بسـیار ارزشـمند اسـت کـه حـرکات و 
رفتـارش بـرای تبلیـغ اسـام 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 

می شـد.
افزودنـد: روحیـه شـهادت طلبـی حـاج  ایشـان  
قاسـم سـلیمانی زبانزد بود. وی شـیفته شـهادت بود 
و خصوصیـت دیگـر حـاج قاسـم اخـاص بـود، او به 
شـدت از ریـا و خودنمایـی پرهیـز می کـرد، ظاهـر و 

باطنـش یکـی بود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان تصریح 
از ارتحـال امـام خمینـی)ره( تشـییع  کردنـد: بعـد 
پیکری همچون تشـییع شـهید حاج قاسـم در ایران 

دیـده نشـده بـود و ایـن حاکـی از اخـاص او بود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد: 
والیتمداری خصوصیت دیگر شـهید سـلیمانی اسـت، 
عشـق و عاقـه خاصـی به حضـرت امام راحـل و مقام 
معظـم رهبری داشـتند و تعبد و معنویت حاج قاسـم 
از دیگـر خصوصیـات بـارز اوسـت، از هر فرصـت برای 

دعـا و قـرآن و راز و نیـاز اسـتفاده می کـرد.
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 
می شـد و سختکوشـی و نظـم و انضباطـش مثـال 

بود. زدنـی 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیـان اینکه حاج 
قاسـم روحیـه انقابی داشـت و فرزند انقـاب و مروج 
گفتمـان اسـام، پیرو خط امـام و رهبری بـود، اظهار 
کردنـد: شـهید سـلیمانی هیـچ وقـت به حاشـیه ها 
در هیـچ زمینـه ای ورود پیـدا نمی کرد و اهـل افراط 
و تفریـط نبـود و نـگاه فراجناحـی داشـت و کلیـت 
جامعـه ایرانـی را یـک خانـواده می دانسـت و بـرای 
وحـدت و انسـجام ملـی بین سـایق مختلف کشـور 

تاش هـای فراوانـی داشـت.
مـردم انقابـی و والیـت مـدار تبریـز بعـد از نمـاز 
جمعـه در یـک راهپیمایـی خودجوش بـا آرمان های 
سـردار رشـید اسـام حـاج قاسـم سـلیمانی تجدید 

کردند. بیعـت 
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بخش عمده دعاوی
 راجع به امالک، ناشی از 
فقدان اسناد رسمی است

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

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 قرار 

می دهد
 طبق گزارشات اخیر، میگرن هفتمین عامل در هزینه های ساالنه 

جهت ناتوانی و بیماری در جهان می باشد.
- میگرن یک حمله سردرد شدید است که می تواند ۴ تا ۷۲ ساعت 
بطول بیانجامد و با عالئمی همچون تهوع و استفراغ شدید ، حساسیت 
به نور و صدا و در برخی موارد اختالالت شناختی و حساسیت عصبی 

، همراه باشد.
- حساسیت بیمار می تواند در این دوره به حدی زیاد شود که با یک 

لمس ساده ، احساس درد و ناراحتی داشته باشد .
- شروع تجربه ی حمالت میگرن ممکن است از کودکی باشد و 

شدت آن در بزرگسالی تا سن ۳۵ الی ۳۹ بیشتر شود .
- احتمال بروز حمالت میگرن در خانم ها ۳ برابر بیشتر از آقایان 

می باشد و همچنین مدت زمان حمله در خانم ها طوالنی تر است.
- مطالعات متعددی نشان می دهد که ابتال به میگرن مزمن، کیفیت 

زندگی و میزان 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:
۱ .داروهای تجویزی و بدون نسخه 

 -جهت کنترل درد حمالت میگرن ، مصرف ضد درد های غیر 
استروئیدی )NSAIDS( مانند آسپرین ، ایبوپروفن ، دیکلوفناک و 

ناپروکسن شایع می باشد .
 -تریپتان ها ، آگونیست گیرنده های سروتونین می باشند و با 
فعال کردن گیرنده های سروتونین ، سبب افزایش سطح سروتونین 
در بدن می شوند . کاهش سطح سروتونین بدن طبق مطالعات یکی 
از علل شروع حمالت میگرن می باشد  از این رو تریپتان ها برای کنترل 
و پیشگیری از حمالت میگرن تجویز می شوند اما در همه ی افراد 

جوابگو نمی باشند .

پزشک من

رئیس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی گفـت: بخش عمده 
دعاوی راجع به اماک، ناشـی از فقدان اسـناد رسـمی اسـت.

دکتـر موسـی خلیـل الهـی در جلسـه بـا اعضـای کانـون 
اسـناد  ثبـت  مدیـرکل  و  اسـتان  رسـمی  اسـناد  سـردفتران 
و امـاک 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 اجرای قانـون جامع حدنگار 
اقداماتـی از زمـان اجـرای ایـن قانـون در اسـتان انجـام شـده 
و عملکـرد اسـتان در ایـن خصـوص مقبـول اسـت، بـر اجرای 

دقیـق قانـون جامـع حدنـگار تأکیـد کرد.
همچنیـن  شـرقی  آذربایجـان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
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 اماک 
اسـتان اسـت و در حـد تـوان آمـاده حل مشـکات می باشـد.

رئیـس تشـکیات قضایـی اسـتان بـر فرهنـگ سـازی در 
راسـتای تنظیـم اسـناد رسـمی در معامـات اشـخاص توسـط 
ارگان هـا و سـازمان هـای ذیربـط بـه ویـژه صـدا و سـیما را 

دانسـت. ضـروری 

ضرورت رسیدگی مسووالن به حادثه تخریب 
مغازه ها در مراغه

امام جمعــه مراغه گفت: مســووالن هرچه ســریع تر به 
موضــوع تخریب مغازه های میــدان مصای ورود و حق را به 

برسانند. حق دار 
در خطبه های  پورمحمدی  والمســلمین  حجت االســام 
نماز جمعه این هفته مراغه اظهار داشــت: مالک در تخریب 
خودســرانه مغازه ها و مســتاجر نیز با انتشــار فیلم برادر 

نکرده اند. به درستی عمل  معلولش 
وی بــا بیان اینکه داشــتن ســند مالکیــت مغازه ها 
دلیــل بر حقانیت مالک نیســت، افزود: در این موضوع 
تامین  نیز  باید حق و حقوق مســتاجر مغازه ســرقفلی 

. شود
پورمحمــدی گفــت: اســتفاه از تصاویــر معلول برای 
اعــام حقانیت از طرف مســتاجر نیز کاری ناشایســت 

است. بوده 
وی از شــهرداری و دستگاه های اجرایی خواست در صدور 
مجوزهای این چنین دقت الزم را داشــته باشــند تا شاهد 

نباشیم. این چنین  حوادث 
خطیــب جمعه مراغه در ادامه با اشــاره بــه نزدیکی 
سالروز شهادت سردار رشــید اسام 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 اسام است.
امام جمعه مراغه در ادامه با اشــاره بــه نامه تاریخی 
امــام خمینی )ره ( به گورباچف رهبر شــوروی  حضرت 
ســابق تصریح کرد: هدف امام راحل از نگاشتن این نامه 
فروپاشی این کشــور را در آینده نزدیک پیش بینی کرده 

بود.
وی با گرامیداشــت روز ۹ دی نیز افزود: پس از فتنه سال 
۸۸ این روز به نماد بصیرت و والیتمداری مردم ایران اسامی 

تبدیل شده است.

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ــمی، را  ــه رس ــاز جمع ــن نم ــز اولی ــرت نی ــس از هج پ
ــام و  ــتین ام ــوان نخس ــه عن ــدا)ص( ب ــول خ ــخص رس ش
پیشــوای راســتین اســامی، در مدینــه اقامــه کــرد. پــس از 
فاجعــه رحلــت نبــی مکــرم اســام)ص( نیــز ایــن منصــب، 
در کنــار ســایر مناصــب لشــکری و کشــوری و سیاســی، در 
اختیــار دســتگاه خافــت اســامی قــرار گرفــت و همانانــی 
کــه بــه امامــت و والیــت و رتــق و فتــق مســائل سیاســی 
جامعــه اشــتغال داشــتند، منصــب امامــت جمعــه را نیز در 

ــار خــود گرفتنــد.  اختی
امامــان معصــوم)ع( شــیعه نیــز کــه اصــل مشــروعیت 
خافــت حاکمــان عصــر خویــش را نپذیرفتــه بودنــد، بــه 
ــرض  ــی اســت، معت ــی والی ــه منصب ــت جمع ــه امام اینک
ــخاص و  ــه اش ــا متوج ــراض آنه ــاد و اعت ــد، و انتق نبودن
ــد  ــرده بودن ــغال ک ــب را اش ــن مناص ــه ای ــود ک ــرادی ب اف
ــارات آن  ــب و اختی ــامی و مناص ــت اس ــل حکوم و اال اص
ــش  ــوان بخ ــه عن ــه را ب ــت جمع ــب امام ــه منص از جمل

ــد. ــه بودن ــام، پذیرفت ــر اس تجزیه ناپذی
ــز  ــی متشــرعه نی ــکاز ذهن ــت مســلمانان و ارت ذهنی
ــه  ــد ک ــان نمی ده ــت را نش ــن واقعی ــز ای ــزی ج چی
آنــان امامــت جمعــه را از حیطــه ی اختیــارات دســتگاه 
ــور در  ــدم حض ــا ع ــور ی ــد و حض ــت می دیدن حکوم
ــانه ای  ــت و نش ــت، عام ــون بیع ــه را همچ ــاز جمع نم
آن  عــدم  یــا  و مشــروعیت حکومــت  مقبولیــت  از 

 . نســتند می دا

اشاره : اهمیت شعر و ساختار آن 
شــعر تعبیري است لطیف از یک اندیشه یا احســاس در عباراتي موزون که 
مقصود را به نیکوترین وجه به روح شنونده القاء مي کند و از قدیمي ترین آفریده هاي 

روح بشري است و اولین شعر از زبان اولین انسان سروده شد.
انســان شعر را براي آن گفت تا خود در سخن خویش پنهان گردد و احساس 
یا اندیشه خویش را به همه جا ببرد و در واقع در راستاي این رسالت، شعر به نحو 

احسن نقش آفریني کرد و تاثیر خوبي در شنونده گذاشته است.
در بیاني از بزرگ آموزگار بشــریت پیامبر اکرم)ص( مي خوانیم که حضرتش 

فرمودند:
]ان من الشعر لحکما و ان من البیان سحرا[- همانا پاره اي از اشعار حکیمانه و 

پاره اي از بیان ها سحرآمیز است.
و در بیاني دیگر فرمودند:

همانا مومن با شمشیر و زبانش جهاد مي کند و قسم به خدایي که جانم در 
دست اوست ]بر اثر شعر شما[ صورت کفار همچون شکافته شده به تیر است.

و انصافا چه کسي است که قصیده ]میمیه[ فرزدق در ستایش امام سجاد)ع( را 
بخواند و شوق پرواز به سري ممدوح، او را به طیران نیاورد؟

چه کسي است که اشعار ]هاشمیات[ کمیت اسدي را بخواند و دلش لبریز از 
دالئل حق نشود؟

چه کسي است که قصیده ]عینیه[ سید حمیري را ترنم کند و نداند که حق 
با امام علي)ع( است؟

چه کســي اســت که قصیده ]تائیه[ دعبل را بشنود و قلبش براي شکنجه 
حق پرستان نسوزد؟

چه کسي است که قصیده ]میمیه[ ابوفراس را بشنود و مو به اندامش راست 
نشود؟

و چه کسي است که قصیده ]رائیه[ فدوي خویي را زمزمه نماید و به شخصیت 
وجودي امیرمومنان آشنایي نیابد؟

آري شعر فوران فکري بلند و متعالي و روحي پرهیجان و پردرد و حسي عمیق 
و تجربه شده است.

در قالبي از کلمات به همراه آهنگي مناسب، براي اهدافي مقدس و در یک کام 
مي توان گفت طبع شعر و لطافت شعور  ودیعه اي الهي است.

در این راستا بمناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا)س( قصیده اي گرانسنگ 
از عامه کمپاني که در رثاي حضرت صدیقه کبري)س( سروده شده به زبان عربي 

سروده شده همراه ترجمه براي خوانندگان گرامي تقدیم مي گردد:
و ما اصابها من المصاب
مفتاح بابه حدیث الباب

و آنچه از مصیبت ها بروي فاطمه)س( رسید، سرآغازش )ماجراي در( )هجوم و به 
آتش کشاندن درب خانه  او( است.

ان حدیث الباب ذوشجون
مما جنت به یدالخون

همانا ماجراي )هجوم و به آتش کشاندن( در ]خانه  فاطمه)س([ داراي غم و اندوه 
شدید است، از آن چه که دست هاي خیانت کار آن را مرتکب شدند. 

ایهجم العدي علي بنت الهدي
و مهبط الوحي و منتدي الّندي؟

آیا باید دشــمنان به خانه هدایت و محل نزول وحي و مرکز همه خوبي ها و 
خیرات هجوم آوردند!؟  

ایضرم النار بباب دارها
و آیه النور علي منارها؟

آیا باید به در خانه وي آتش زنند، به در خانه اي که آیه نور بر فراز آن مي درخشد!؟
و بابها باب نبي الرحمه
و باب ابواب نجاه االمه

و در خانه فاطمه زهرا)س( که درب خانه پیامبر رحمت است و از برترین درهاي 
نجات امت مي باشد. 

بل بابها باب العلي االعلي
فثم وجه  ا... قد تجلّي

بلکــه در خانه او در خانه پروردگار بزرگ بلندمرتبه اســت، همان جا که وجه 
خداوند تجلي کرده است. 

ما اکتسبوا بالنار غیرالعار
و من ورائه عذاب النار

با آتش زدن در، جز ننگ چیزي به دســت نیاوردند و پس از آن به آتش دوزخ 
گرفتار خواهند شد. 

ما اجهل القوم فاّن النارال
لطفيُء نورا... جّل و عا

چه قدر نادان بودنــد آن جماعت، چرا که آتش، نور خداي بزرگ بلندمرتبه را 
خاموش نمي کند. 

لکّن کسر الضلع لیس ینجبر
االّ بصمصام عزیز مقتدر

لیکن شکستن استخوان پهلو جبران نخواهد شد مگر به شمشیر عزیز قدرتمند 
]امام عصر)ع([  

اذرّض تلک االضلع الزکّیه
رزیّه المثلها رزیّه

زیرا که خرد کردن آن پهلوي پاک، مصیبتي است که همتایش هیچ مصیبتي 
نیست. 

و من نبوغ الدم من ثدییها
یعرف عظم ما جري علیها

و از فوران خون از سینه اش، سختي آن چه بر وي گذشت، شناخته مي شود. 
و جاوزوا الحّد بلطم الخّد

شلّت ید الطغیان و التعّدي
و با ضربه زدن به صورت وي از حد تجاوز کردند، شکســته باد دست طغیان و 

تجاوز
فاحمرت العین، و عین المعرفه
تذرف بالدمع علي تلک الّصفه

پس چشــم وي سرخ و خونین شد و چشم معرفت به چنین کاري به شدت 
اشک خواهد ریخت. 

و التزیل حمره العین سوي
بیض السیوف یوم ینشر اللّواء

از بین نمي برد سرخي چشم را مگر سفیدي شمشیرها، در روز برافراشته شدن 
پرچم ]امام عصر)ع([ 

و للسیاط رنّه، صداها
في مسمع الدهر فما اشجاها

و بــراي تازیانه صدایي بود کــه آن صدا در گوش زمانه طنین مي افکند و چه 

تاثر انگیز است. 
واالثر الباقي کمثل الدملج

في عضد الزهراء اقوي الحجج
و نقشــي که در بازوي ]حضرت زهرا)س([ مانند بازوبند و دست بند باقي ماند 

بهترین دلیل است. 
و من سواد متنها اسوّد الفضا

یا ساعداهلل االمام المرتضي
و از ســیاهي پشت او، آسمان تیره و تار شد. اي خدا! ]امام علي)ع([ مرتضي را 

یاري کن. 
و وکز نعل السیف في جنبیها

اتي بکل ما اتي علیها
و ضربه ]آهن یا نقره پایین[ غاف شمشیر برد و پهلوي حضرتش به سر وي 

آورد آن چه را که آورد. 
ولست ادري خبر المسمار
سل صدرها خزانه االسرار

و من نمي دانم خبر میخ در را، از سینه اش بپرس که مخزن اسرار و رازهاست. 
و في جنین المجد مایدعي العشا

و هل لهم اخفاء امر قدفشي
و درباره جنین بلند مرتبه وي، دل خون مي شــود و آیا براي آنان امکان مخفي 

کردن چنین مطالب آشکاري هست؟
و الباب و الجدار و الدماُء
شهود صدق ما به خفاُء

و در و دیوار و خون، شــاهدان صادقي هســتند بر آن چه مخفي و پوشیده 
شده است. 

لقد جني الجاني علي جنینها
فاندکت الجبال من حنینها

همانا جاني، جنایتي بر جنین وي انجام داد که از ناله او کوه ها از هم متاشي 
شدند. 

اهکذا یصنع بابنه النبي
حرصا علي الملک فیا للعجبء!

آیا با دختر پیامبر )ص( به خاطر طمع و حرص در حکومت این گونه باید رفتار 
شود؟ چه امر شگفت و عجیبي! 

اتمنع المکروبه المقروحه
عن البکاء خوفا من الفضیحه؟

آیا مصیبت زده مجروح را از ترس رسوایي، از گریه باز باید داشت؟
تاهلل ینبغي لها تبکي دماً

مادامت االرض و دارت السماء
به خدا سوگند شایسته اســت مادامي که زمین و آسمان برقرار است بر وي 

خون گریه شود. 
لفقد عزها ابیها السامي

و الهتضامها و ذل الحامي
به خاطر از دست دادن مایه عزتش که پدر بزرگوارش باشد و ]نیز[ ظلم به وي و 

این که یاورش را خوار ساختند. 
اتستباح نحله الصدیقه

وارثها من اشرف الخلیقه؟
آیا هبه و ]بخشش پیامبر)ص([ به حضرت صدیقه)س( وارث اشرف مخلوقات 

مباح مي گردد؟
کیف یرد قولها بالزور
اذهو رّد آیه التطهیر

چگونه سخن وي به بهانه این که سخن دروغ است، رد مي شود؟ در حالي که 
این کار رّد آیه تطهیر است. 

ا یوخذ الدین من االعرابي
و ینبذ المنصوص في الکتاب

آیا دین باید از یک جاهل بدوي گرفته شود و نّص کتاب خدا به کناري افکنده 
شود. 

فاستلبوا ما ملکت یداها
و ارتکبوا الخزیه منتهاها

پس آنچه را در دست او بود از وي گرفتند و رسوایي را به نهایت خود رساندند. 
یا ویلهم قد سالوها البّینه
علي خاف السنه المبّینه

واي به آنان! که برخاف سّنت روشن پیامبر)ص( از وي بینه و دلیل خواستند. 
و ردهم شهاده الشهود

اکبر شاهد علي المقصود
و رّد کردن آنان شهادت شهود را، بزرگ ترین شاهد بر مقصود است. 

ولم یکن سد الثغور غرضا
بل سد بابها و باب المرتضي

آري مقصود )آنان از این کار( حفظ مرزها نبود بلکه مقصود، بستن در خانه او 
و علي)ع( مرتضي بود. 

صدوا عن الحق و سدوا بابه
کانهم قد آمنوا عذابه

از حق روي گردان شدند و در خانه حق را بستند گویا که خود را از عذاب خدا 
در امان مي دیدند. 

ابضعه الطهر العظیم قدرها
تدفن لیا و یعضي قبرها؟

آیا پاره تن پیامبر پاک که منزلتش عظیم است باید شبانه دفن شود و قبرش 
بي نشان باشد؟

ما دفنت لیا بستر و خفا
االّ لوجدها علي اهل الجفا

وي به شب و در پوشیدگي و خفا دفن نشد مگر به خاطر غضبش بر اهل جفا
ما سمع السامع فیما سمعا
مجهوله بالقدر و القبر معا

هیچ شــنونده اي این را نشنیده است که کسي هم قدر و هم قبرش مخفي 
باشد. 

یا ویلهم من غضب الجبار
بظلمهم ریحانه المختار

واي بر آنان از غضب خداي جّبار، به خاطر ظلمي که بر ریحانه پیامبر برگزیده 
خدا انجام دادند. 

------------------------------ 
نقل از ]دیوان االنوار القدســیه[  شعر مرحوم آیت ا... عامه شیخ محمدحسین 

اصفهاني )کمپاني( در رثاي حضرت فاطمه الزهرا)س(

رثای حضرت فاطمه زهراعلیها سالم
در قصیده ای گرانسنگ

ناصر ستارزاده
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وجوب فورى توبه 
س: در جایی می دیدم که توبه از گناه، واجب فوری است. آیا این جمله 

درست است؟ معنای دقیق آن چیست؟
ج( کسی که معصیتی کرده واجب است فوراً توبه کند و معنای توبه 
این است که با پشیمانی از گناهی که کرده تصمیم بگیرد تکرار نکند 
و اگر حق الناس است از عهده برآید و اگر حق ا... است و قضا دارد، قضا 

نماید.
معناى عدم قبول عبادات شارب خمر 

س: آیا خوردن مشروبات الکلی حتی به میزان ناچیز نماز را تا ۴۰ روز 
باطل می کند؟

ج( منظور این است که شرب خمر مانع از قبول نماز 
و روزه است، نه اینکه با شرب خمر وجوب ادای نماز و 
روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد یا جمع بین اداء 

و قضاء الزم شود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهاى مهم این روز در تقویم خورشیدى

) 17 دى 1400 (
رحلــت ادیــب محقــق و فقیــه فرزانــه آیــت  اهللَّ »میــرزا علي 

ــیرازي« )۱۳۳۴ ش( آقا ش
اعــام موضــع امــام خمینــي نســبت بــه ســالگرد کشــف 

ــاب )۱۳۴۱ ش( حج
»غامرضــا  پهلــوان  جهــان  مشــکوک  درگذشــت 

۱۳۴6ش( تختــي«)
رحلــت فقیــه بزرگــوار آیــت  اهللَّ »احمدعلــي احمــدي 

)۱۳۷5ش( شــاهرودي« 
درگذشــت محمد عرب از پیشکســوتان سرشــناس کشــتی 

)۱۳۹۱ش(
رویدادهاى مهم این روز در تقویم هجرى

) 4 جمادى الثانی 1443 (
 درگذشــت عالــم فاضــل »میرســید حســن مــدرس 

اصفهانــي« فقیــه اصولــي)۱2۷۳ ق(

رویدادهاى مهم این روز در تقویم میادى
) 7 ژانویه 2022 (

ــري  ــلمان مص ــارز مس ــر« مب ــلیمان خاط ــهادت »س   ش
)۱۹۸6م(

ژاپــن  پیشــین  امپراتــور  »هیروهیتــو«  مــرگ   
۱۹۸۹م( (

ــوي  ــنده فرانس ــب و نویس ــي« ادی ــارل پگ ــد »ش  تول
)۱۸۷۳م(

ــي  ــته روس ــناس برجس ــودر« ایران ش ــس زاخ ــرگ »بوری  م
)۱۹6۰م(

 ســقوط دولــت خون خــوار و دیکتاتــوري »پــول پــوت« در 
کامبــوج )۱۹۷۹م(

 درگذشــت »فرانســوا فِِنلون« خطیب و نویســنده برجســته 
)۱۷۱5م( فرانسوي 

تجلی قدرت حق تعالی در خانه حضرت زهرا)س(
من هم وفات و شــهادت بانوی بزرگ اســام را بر همه 
- ارواحنا فداء- تسلیت  مســلمین ... و بر حضرت بقیة اهللَّ
عرض می  کنم. این خانه کوچک فاطمه- سام اهللَّ علیها- 
و این افرادی که در آن خانه تربیت شــدند که به حســب 
عدد، چهار- پنج نفر بودند و به حســب واقع، تمام قدرت 
حق تعالی را تجلی دادنــد، خدمت هایی کردند که ما را 
و شــما را و همه بشــر را به اعجاب درآورده است. خطبه 
فاطمه زهرا- ســام اهللَّ علیها- در مقابل حکومت و قیام 
امیــر المؤمنین و صبر امیر المؤمنین در مدت بیســت 
و چند ســال و در عیــن حال کمــک کاری به حکومت 
موجود و بعد هم فداکاری در راه اسام و فداکاری دو فرزند 
عزیزش، امام مجتبی که یک خدمت بسیار بزرگ و دولت 
جابر اموی را با آن خدمت رســوا فرمــود و خدمت بزرگ 
برادر ارجمندش حضرت سید الشــهدا، چیزهایی بود که 
همه می  دانید و می  دانیم. و با اینکه عده کم و اسباب و 
ابــزار جنگ پیش آنها کم بود، لکن روح الهی و روح ایمان 
آنها را آن طور کرد که بر همه ســتمکاران عصر خودشان 

غلبه پیدا کردند و اسام را زنده کردند. 
)صحیفه امام، ج ۱6، ص: ۸۸(

کوشــش کنیــد در تهذیــب اخــاق و در وادار کردن 
دوســتانتان به تهذیب اخاق. کوشــش کنید ... در حفظ 
همه حیثیاتی که حیثیت بزرگ زن است، آن طوری که زن 
فرید، حضرت زهرا سام اهللَّ علیها- بود. همه باید به او اقتدا 
کنید و کنیم و همه باید دستورمان را از اسام به وسیله او 
و فرزندان او بگیریم، و همان طوری که او بوده است، باشید. 
)صحیفه امام، ج ۱۹، ص: ۱۸۴(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

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

مســجد اســنق کــه بــا نــام داش مســجد نیــز شــناخته می شــود، در 
بخــش مهربــان و در مرکــز روســتای اســنق واقــع شــده اســت 

 قدمت آن به دوره ایلخانی می رسد.
 بنــای مســجد در میــان حیاطــی وســیع واقــع شــده و دارای چهــار 
ــرار  ــف ق ــه در دو ردی ــت ک ــه اس ــتوانه ای یکپارچ ــنگی اس ــتون س س

گرفته انــد. 
عــاوه  بــر ایــن، مســجد شــامل یــک ایــوان ذوزنقــه ای شــکل می شــود 
کــه ســقف چوبــی آن بــر دو ســتون ســنگی مارپیچــی بــا سرســتون ها و 

پایه هــای حجــاری شــده اســتوار شــده اســت.
مســجد در وســط روســتا، با چهار ســتون ســنگي اســتوانه اي یکپارچه 
در دو ردیــف، میــان حیــاط وســیعي بنا شــده و شــامل یــک ایــوان ذوزنقه 
ای شــکل اســت کــه ســقف چوبــی ایوان بــر دو ســتون ســنگی یکپارچه 
مارپیچــی بــا سرســتون هــا و پایــه هــای حجــاری شــده، اســتوار گشــته 
ــي  ــس خــوش طرح اســت.این ســتون ها، پایه هــا و سرســتون هاي مقرن
دارد.چندیــن کتیبــه هــم در ســر در پنجره هــای مســجد و دیــوار خــاوري 

دیــده مــی شــود کــه حاکــي از عظمــت بنــاي اولیــه آن اســت.
میــز چوبــي منبــت کاري شــده و شکســته اي هــم در داخــل مســجد 
ــر روي  ــاي مســجد ســاخته شــده و ب ــا بن ــان ب ــم زم وجــود دارد کــه ه
قطعــه اي از بــازوي آن نــام بانــي مســجد؛ صاحــب فخرالدین محمــد، قید 

شــده اســت.
آثــار باقــي مانــده از ایــن منبــر نشــان مي دهــد کــه چندیــن هنرمنــد 

توانمنــد، زمــان زیــادی بــرای ســاختن آن صــرف کرده انــد.
بــه طــور کلــي از مضمــون خطــوط برجســته کنــده شــده در بازوهــای 
منبــر و ســنگ نوشــته هاي بــاالی در و پنجره هــای مســجد چنیــن بــر 
ــاث آن، در ســال ۷۳۳  ــه اث ــجد و تهی ــای مس ــام کار بن ــه اتم ــد ک مي آی
ــه دســت نقــاش و  ــن رســتم و ب ــر فخرالدیــن محمــد ب ــه ام هجــری ب

حــکاک هنرمنــدی موســوم بــه ملــک شــاه صــورت گرفتــه اســت.
مســجد ســنگی اســنق هــر چنــد از اســتحکام باالیــی برخوردار اســت 
و گذشــت زمــان و شــرایط جــوی نتوانســته تغییــر چندانــی در آن ایجــاد 
کنــد، امــا در یــک دوره زمانــی از ســال ۱۳۸2 تــا ۱۳۸5 بــه همــت میــراث 
فرهنگــی، مرمــت و حــدود ۴ ســال پیــش هم قســمت کاهگلــی بیرونی 

ایــن بنــا، بازســازی شــد تــا همچنــان اســتوار و پابرجــا باقــی بماند.

مسجد اسنق

ــرقی و  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــی  ــان فرهنگ ــد: متولی ــز گفتن ــه تبری ــام جمع ام
بایــد متناســب بــا زبان نســل جدیــد زبــان فرهنگ 

ــد. ــی کنن ــه را بازســازی و بازخوان ــی جامع عموم
آدینــه تبریــز  بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی حضــرت 
ــی  ــید محمدعل ــلمین س ــام والمس ــت االس حج
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش ــم در جلس آل هاش
اســتان بــا بیــان اینکــه در عرصه نبــرد فرهنــگ ها؛ 
ــا  ــان روز ب ــا زب ــود کــه ب ــب خواهــد ب فرهنگــی غال
مخاطــب خــود گفتگــو کنــد، گفتند: اگــر زبــان روز 
را در مســائل فرهنگــی بلــد نباشــیم نمــی توانیم با 

هجمــه هــای عظیــم دشــمن مقابلــه کنیــم.
امــام جمعــه تبریــز با تاکیــد بر اینکــه تبلیغات 
ســنتی دیگــر پاســخگوی نیازهــای امــروز نیســت، 
ــی  ــات اجتماع ــترش ارتباط ــا گس ــد: ب ــه دادن ادام
ــای ــگ ه ــم فرهن ــرای تهاج ــا ب ــانه ای فض  و رس

 بیگانــه ای کــه بــا برنامــه های خــاق و جــذاب وارد 
میــدان شــده انــد، بایــد آمــاده تر باشــیم.

رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان اظهار 
ــاق و  ــای خ ــه ه ــتن برنام ــدون داش ــتند: ب داش

ــای  ــگ ه ــقوط در دل فرهن ــی س ــذاب فرهنگ ج
 بیگانــه و مهاجــم سرنوشــت اجتنــاب ناپذیــر

 فرهنگ های منفعل است.
ــا  ــرقی ب ــه در آذربایجــان ش ــی فقی ــده ول نماین
بیــان اینکــه بــا وجــود معــارف ارزشــمند و قدرتمند 
ــرآن و احادیــث اهــل بیــت)ع( نبایــد  معرفتــی در ق
بــا تلفــات ســنگین فرهنگــی در فضــای حقیقــی 
ــاالن و  ــد: فع ــه دادن ــیم، ادام ــه باش ــازی مواج و مج
متولیــان فرهنگــی جامعــه در ایــام فاطمیــه یــک 
بــار دیگــر معــارف حضــرت زهــرا)س( را بــه عنــوان 
ــی در  ــرای نظــام ســازی فرهنگ ــی ب الگــوی معرفت

ــی کننــد. جامعــه اســامی بــاز خوان
ــر  ــد ب ــا تاکی ــه ب ــز در ادام ــه تبری ــام جمع ام
ــران  ــش مدی ــتر در گزین ــیت بیش ــت و حساس دق
فرهنگــی جامعــه اضافــه کردنــد: بنــا بــر فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری در جریــان حســاس تاریخــی 
انقــاب اســامی قــرار داریــم، در ایــن اوضــاع احــوال 
 تاریخــی هــر راننده نمــی تواند ماشــین انقــاب را از

گردنه های سرنوشت ساز سالم عبور دهد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان بــا 
یــادآوری اینکــه انقاب اســامی ایــران فرصت طایی 
جهــان تشــیع بــرای اظهــار و تثبیــت فرهنــگ ناب 
ــه  ــد: لحظ ــه دادن ــت، ادام ــت اس ــل بی ــرآن و اه ق
لحظــه هــای دولــت آقــای رئیســی در ایــن عرصــه 
حســاس، سرنوشــت ســاز و تعییــن کننــده اســت؛ 
امیدواریــم در ایــن دوره بــا همــت دولــت و همراهــی 
ــاهد  ــاب ش ــان انق ــدان گفتم ــوزان و ارادتمن دلس
ــی  ــگ عموم ــه فرهن ــی در عرص ــوالت اساس تح

باشــیم.

اســتاندار آذربایجان  شــرقی به همــراه معاون 
اقتصــادی و مدیــران دســتگاه های اجرایــی 
ضمــن بازدیــد از واحدهــای شــهرک صنعتــی 
چــرم تبریــز، جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع 
ــرای حــل و فصــل مســائل  موانــع تولیــد را ب
ــرم  ــت چ ــکات صنع ــدگان و مش تولیدکنن

برگــزار کــرد.
ــاع  ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
رســانی وزارت کشــور، در این جلســه مســائلی 
ــهرک  ــی ش ــف اراض ــن تکلی ــه تعیی از جمل
ــهرک، ورود  ــن ش ــه ای ــهر، تصفیه خان چرم ش
ــری و  ــهید باک ــراه ش ــه بزرگ ــروج از ناحی و خ
ــل آن  ــای نیمه تعطی ــی واحده ــای برخ احی

ــرح شــد. مط
 اســتاندار آذربایجــان شــرقی در این جلســه 
بــا تعییــن ضرب االجــل بــرای مســئوالن 
ذی ربــط، از آنــان خواســت تــا اختــاف قانونــی 
ــع  ــن مرتف ــات فی مابی ــازمان ها را در جلس س
ــه نفــع  ــن را ب ــی قوانی ــه ایجاب ــد و جنب کنن

تولیدکننــدگان بــه کار گیرنــد.
 عابدیــن خــرّم بــا تاکیــد براینکــه اشــکاالت 
ســازمان ها بــه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع 
تولیــد ارتباطــی نــدارد، یــادآور شــد: برخــی از 
دســتگاه ها در آغــاز تولید، ســّد راه تولیدکننده 
می شــوند؛ درحالــی کــه مســائل بایــد بعــد از 

راه انــدازی و صــدور پروانــه مــورد پیگیــری قــرار 
گیرد.

 اســتاندار آذربایجــان  شــرقی اظهــار داشــت: 
کارگــروه تســهیل بایــد ســر صحنــه موانــع را 
رفــع کنــد و شــیرینی مصوبــات ایــن کارگــروه 
ــود؛  ــاس ش ــدگان احس ــد در کام تولیدکنن بای
نقــش کارگــروه در رفــع موانــع، فراهــم کــردن 
مســیر تولید و افزایــش صــادرات دارای اهمیت 

اســت.
 خــرّم بــه معــاون اقتصــادی خــود دســتور 
ــهیل را در ســه  ــروه تس ــرد کارگ ــا عملک داد ت
ماهــه پایانــی ســال ارزیابــی کــرده و هم افزایــی 
حداکثــری میــان ادارات و تولیدکننــدگان ایجاد 

. کند
ــی  ــای صنعت ــت برنده ــه داد: تقوی  وی ادام
تبریــز از جملــه چــرم، هــدف راهبردی ماســت 
و از تمــام تولیدکنندگانــی کــه  پرچــم صنعت 
چــرم را برافراشــته نگــه داشــته اند بــه صــورت 

ــژه تشــکر می کنــم. وی

طرح سنجش سامت طاب جدید 
آذربایجان شرقی آغاز شد

طــرح ســنجش ســامت طــاب جدیدالــورود 
ــه  ــرقی، ب ــان ش ــتان آذربایج ــه اس ــوزه علمی ح
همــت مرکــز خدمــات حــوزه  علمیــه اســتان آغاز 

شــد.
آدینــه تبریــز به گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
»حــوزه«  ، طــرح ســنجش ســامت طــاب 
ــان  ــتان آذربایج ــه اس ــوزه علمی ــورود ح جدیدال

شــرقی، بــه همــت مرکــز خدمــات حــوزه علمیه 
ــد. ــاز ش ــتان آغ اس

ــوی،  ــل موس ــید ابوالفض ــام س ــت االس حج
ــر مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه آذربایجــان  مدی
شــرقی و حجــت االســام خواجه، معاون ســامت 
ــور در  ــا حض ــز ب ــن مرک ــای ای ــور بیمه ه و ام
حــوزه علمیــه بنــاب، از نزدیــک در جریــان رونــد 

ــد. ــرار گرفتن ســنجش ســامت طــاب ق
شــایان ذکر اســت، طــرح ســنجش ســامت 
ــه  ــه ک ــای علمی ــورود حوزه ه ــاب جدیدال ط
ــد  ــس از تأیی ــود، پ ــزار می ش ــال برگ ــر س ه
ســامت جســمی و روانــی طــاب جدیدالــورود، 
ــرای آنهــا  پرونــده پذیــرش در مرکــز خدمــات ب
تشــکیل می شــود و کــد پذیرشــی اختصــاص 

می یابــد.

ضرورت بازخوانی فرهنگ عمومی جامعه با زبان نسل جدید

دود اختالف بین دستگاه ها نباید به چشم تولید کننده برود

احمـد  سـید  اهلل  آیـت  حضـرت 
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی 
از علمای اعام و فقهای عظام برخاسـته از 
شـهر تبریز اسـت در 26 ربیع الثانی سـال 
۱۳۳۰ ق. برابـر با 26 فروردیـن ۱2۹۱ش. 
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 اسـامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از 
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقاب حضرت امام خمینـی )ره( بود و 

در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در 2۹ جمـادی الثانـی ۱۳۹۷ ق برابر با 2۸ خـرداد ۱۳56 

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 السـام به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آيت اهلل سید احمد خسروشاهی

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

کتاب »چهار گفتار پیرامون نام 
آوران بیدار« توسط حضرت آیت 
اهلل شیخ علي کریمي جهرمي از 
فقها و مجتهدان کشور تالیف شده 
و به همت انتشارات »نور والیت« 
در سال ۱۳۹2 فیپا گرفته و در ۱۸۴ 
صفحه با ۱۰۰۰ نسخه به زیور 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 طریق قرآن 
و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السام اند، پرداخته شده 
است. بزرگان معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آیات عظام: حاج 
شیخ عبدالکریم حائري یزدي، حاج آقا حسین طباطبائي بروجردي، 
امام خمیني )ره( و حاج سید محمدرضا موسوي گلپایگاني که هر 
چهار بزرگوار نه تنها افتخار ایران زمین بلکه افتخار بشریت محسوب 
مي شوند. در خال این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي، 
سابقه مبارزات سیاسي و ... این عالمان شیعه اشاره شده است. امید 

است در خور انتفاع محققان و مطالعه کنندگان باشد.
انسان ها در طول حیات و زندگي خود براي داشتن زندگي 
بهتر و پیمودن راه کمال و معرفت نیازمند الگوها و مظاهر پاکي 
و پرهیزکاري مي باشند. بر اساس این اصل اصیل و روش نافذ و 
موفقیت آمیز، خداوند حکیم علي االطاق در جهت تربیت نفوس 
و ارتقاء بشر به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسیار شایسته 
اي براي جوامع انساني قرار داده است. انبیاء الهي و رسوالن آسماني، 
اوصیا و جانشینان ایشان، امامان معصوم علیهم السام و پیشوایان 
طهارت و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند که از 

جانب پروردگار متعال به این امر مبعوث شده اند. 
استاد عالیقدر در مقدمه اثر حاضر چنین مي نگارد: » ... و اکنون 
که انبیاء و سفراي آسماني عهد خود را به پایان برده و به سراي 
ابدیت بار بسته و در جوار پروردگار عظیم جایگزین شده اند و نیز 
اوصیاي عظام و امام واال مقام شیعه یا به جوار رحمت حضرت 
رب العالمین واصل شده و از این جهان در گذشته اند و یا حجاب 
غیبت مردم را از تشرف به محضر حیات بخش امام عصر و بهره 
گیري حضوري از محضر مبارک ولي خدا محروم گردانیده، علما، 
فقها و دانشمندان عهده دار این مهم بوده و همان نقش مقدس 
و سازنده ایشان را و یا در حد نازلتري ایفاء مي کنند؛ عالمان رباني 
در پرتو تهذیب نفس و مبارزه با اهواء نفساني و تمایاتي شیطاني 
مرتبه اي عظیم را احراز کرده و به مقامي رفیع دست یافته اند و 
خداوند در ستایش آنان فرموده: انما یخشي اهلل من عباده العلماء«. 
بر همین اساس در طول تاریخ بشریت 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 برای رهبری فکری جامعه اسامی 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 
نمایند. امام صادق علیه السام می فرماید: »علماء شیعتنا مرابطون 
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند« با این تفسیر علما مراقب هجوم 
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان 

اعتقادی و فکری باز می دارند. 
در عصر حاضر نیز بدون تردید، یکی از شاخص های مهم 
پیشرفت در جوامع بشری، ظهور دانشمندان و اندیشمندان 
و شکوفایی  رشد  نشانگر  آنان  وجود شریف  که  است  بزرگ 
با بزرگان و  آن جامعه مي باشد. بیشتر کشورها و دولت ها 
نقش  که  چرا  شده اند،  شناخته  جهان  در  خود  دانشمندان 
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی 
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان می تواند ملتی را از 
راه ظلمت و گمراهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را 
به روی ملت خود باز نماید. در این راستا آشنایي با زندگاني 
در  سیر  و  بزرگان  این  واالي  هاي  اندیشه  و  افکار  بررسي  و 
براي جوانان،  آنان  تربیتي، اخاقي و عرفاني  سیره معنوي، 
طاب و دانشجویان عزیز به عنوان چراغ هدایت و رستگاري 

تلقي مي گردد.
امتیاز بزرگ عالمان و فقیهان واالمقام به خوف و خشیت آنان 
از مقام ذات الیزال الهي است و این عالي ترین نقطه درخشان در 
زندگي آنان است و همین است که علم آنان را بارور ساخته و به 

سخن و گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر که پیرامون چهار وزنه عظیم علمي و عملي و 
چهار نمونه فرهیخته از فرهیختگان و از تبار علماي شیعي است، 
قبا در کتب یا مجات و نشریات چاپ شده و اکنون با مختصر 
تجدید نظر به همت بنیاد فرهنگي و خیریه نیمه شعبان مسجد 

آیت اهلل انگجي تبریز به صورت کتاب در آمده است.
در انتهاي کتاب مجموعا ۱55 اثر گرانقدر چاپي فارسي و عربي 

مولف به همراه آثار چاپ نشده ایشان فهرست شده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
چهار گفتار 

پیرامون نام آوران بیدار


