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آذربایجـان شـرقی گفتنـد:  فقیـه در  ولـی  نماینـده 
گفتمان شـهید سـلیمانی، مقاومت و انقالبی گری اسـت 
و در واقـع او مـرد میـدان جنـگ و مخلص بود کـه در راه 

خدا عشـق بـازی مـی کرد.
آدینـه تبریـز به گـزارش روابـط عمومی دفتـر نماینده 
ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی  حضرت حجت االسـالم 
مراسـم  در  هاشـم  آل  محمدعلـی  سـید  والمسـلمین 
بزرگداشـت دومیـن سـالگرد شـهادت سـپهبد شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی با تاکید بـر ترویج مکتب شـهید 
سـلیمانی با کنشـگری در فضـای مجازی گفتنـد: ترویج 
مکتب شـهید سـلیمانی، گام بلند در راسـتای صیانت از 

شـعائر، آرمـان هـا و  اهـداف انقالب و اسـالم اسـت.
امـام جمعـه تبریز افزودنـد: برای ترویج مکتب شـهید 
سـلیمانی بایـد هنرمنـدان، شـعرا و مداحـان و اهـل قلم 
وارد میـدان شـده و آثـار فاخـر از خـود به یـادگار بگذارند.

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان شناسـاندن 
ایـن مکتـب را منـوط بـه فعال تر شـدن در شـبکه های 
اجتماعـی و فضـای مجـازی برشـمرد و بـا بیـان اینکـه 
امـروز تولیـد فـرآورده هـای دیجیتالـی بایـد مـورد توجه 
جـدی قـرار بگیـرد، یـادآور شـدند: فضـای مجـازی خـط 
مقـدم تقابـل با توطئه های دشـمنان اسـت و اگر در این 
زمینـه تعلـل کنیـم نمـی تـوان مقابل توطئـه ها ایسـتاد.

ایشـان با تاکید بـر اینکه ترویج مکتـب بدون گفتمان 
حاصـل نمی شـود، گفتنـد: گفتمان شـهید سـلیمانی، 
مقاومـت و انقالبـی گـری اسـت و او در سراسـر زندگـی 
خـود نشـان داد که به مقام، پسـت و دنیا فکـر نمیکند؛ 
بـه واقـع او مـرد میـدان جنگ و مخلـص بود کـه در راه 

خدا عشـق بـازی مـی کرد.
رسـالت  آذربایجـان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
حوزویـان و دانشـگاهیان در ترویـج و گسـترش مکتـب 

شـهد سلیمانی را بسیار خطیر دانسـته و اظهار داشتند: 
بایـد توجـه داشـت که انتقـال ایـن مکتب ناب اسـالمی 
و انقالبـی بـه نسـل هـای جدیـد و جـوان و آینـده بدون 
داشـتن اسـتراتژی مناسـب و هدفمند در فضـای مجازی 
ممکـن نیسـت و در ایـن زمینـه بایـد فعـال تر عمـل کرد.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان با اشـاره به 
ویژگـی هـای شـهید سـلیمانی از وی به عنـوان قهرمان 
ملـی ایرانیـان یـاد کـرده و ادامـه دادنـد: امنیـت امـروز 
مرزهـای ایران اسـالمی مدیـون دالوری ها و رشـادت های 
سـربازان اسـالم همچـون شـهید سـلیمانی اسـت و باید 

قـدردان ایـن شـهید واالمقام باشـیم.
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی از روز ۱۳ دی 
بـه عنـوان یکـی از یـوم اهلل هـای دوران انقـالب اسـالمی 
یـاد کـرده و بـا اشـاره بـه توطئه هـای مختلف اسـتکبار 
جهانـی علیـه نظـام اسـالمی، اظهـار داشـتند: طـی این 
سـال هـا، دشـمنان به سـرکردگی آمریـکای جنایتـکار با 
انـواع دسیسـه هـا و ترفندهـا سـعی در به زانـو در آوردن 
نظـام داشـته انـد کـه هـر بـار دسـت الهـی مانـع شـده 
و جمهـوری اسـالمی بـا صالبـت و اقتـدار بـه راه خـود 

همچنـان ادامـه مـی دهد.
ایشـان ادامـه دادنـد: همـه جهانیـان در روز شـهادت 
سـردار سـلیمانی فـارغ از هـر گونـه گرایشـات سیاسـی، 
مذهبـی و اجتماعـی داغدار شـده و متحـد و یکپارچه از 
جنایـت های اسـتکبار و آمریکا اعالم انزجـار کردند و این 
گردهمایـی امت اسـالم در ایران و عراق و سـایر کشـورها 
نشـان داد کـه آزادی خواهـان جهان حول محـور حق در 

مبـارزه بـا باطل متحد هسـتند.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: خـون شـهید سـلیمانی 
شـورآفرینانه در اقصـی نقـاط جهـان شـعورآفرین شـد و 

ایـن بـزرگ تریـن حاصـل ایـن خـون پـاک اسـت.

همزمان با سـالروز وفات بانوی بزرگ اسـالم حضرت ام البنین )س( که به 
عنوان روز تکریم مادران و همسـران شـهدا نام گذاری گردیده است.

ام البنیـن)س( مـادر حضـرت ابوالفضـل)ع( در مدینـه بـود که بـه او خبر 
دادنـد در حادثـه کربال هر چهار پسـرت شـهید شـدند. خبر شـهادت چهار 
فرزنـد در یـک روز برای هر مادری طاقت فرساسـت؛ اما حضرت ام البنین)س( 
بـا رشـادتی بی نظیر نه تنها این خبر را تحمـل کرد، بلکه این مصیبت را در 
برابر مصیبت امام حسـین)ع( کوچک دید. تکریم رسـول خدا)ص( از خانواده 
شـهدا از چنـد جهت بود: ۱. گریه وهمدردی 2. تسـلی و دلـداری و مالطفت 
به فرزندان ۳. بیان فضائل شـهید در جمع مردم با درخواسـت همسر شهید 
4. دعا در حق همسـر شـهید 5. دستور غذا دادن و پذیرائی از خانواده شهید. 
رسـول خـدا)ص( همواره سـعی مـی کردند تکریم خانـواده شـهدا را فراموش 

نکنند که نمونه های آن بسـیارند.
در تقویـم رسـمی کشـور، روز ۱۳ جمـادی الثانـی، روز تکریـم مـادران و 
همسـران شـهدا نام گرفتـه و علت این نام گذاری این اسـت کـه حضرت »ام 
البنین« همسر حضرت امیرالمومنین)ع( و مادر حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
در چنیـن روزی روی در نقـاب خـاک پیچیـد و از ایـن جهان کوچ کـرد و در 

جـوار رحمـت حضرت حـق آرمید.
پسـران ام البنیـن)س( بـه امر مادر و با رغبت و اشـتیاق هـر چه تمام تر، 

بـه عنوان محافظان و حامیان برادر و امام خود، رهسـپار مکه شـدند.
ام البنیـن)س( مـادر حضـرت ابوالفضـل)ع( در مدینه بود که بـه او خبر 
دادنـد در حادثـه کربـال هـر چهـار پسـرت شـهید شـدند. خبـر شـهادت 
چهـار فرزنـد در یـک روز بـرای هـر مادری طاقت فرساسـت؛ امـا حضرت ام 
البنیـن)س( بـا رشـادتی بـی نظیر نه تنهـا این خبـر را تحمل کـرد، بلکه 
ایـن مصیبـت را در برابـر مصیبت امام حسـین)ع( کوچک دیـد. زمانی که 
بشـیر خبر شـهدای کربـال را به مدینـه آورد، حضـرت ام البنیـن)س( کنار 
بشـیر آمد و ایشـان خبر شـهادت فرزندانش را داد. اما او از بشـیر دربارة امام 
حسـین )ع( سـئوال کرد. زمانی که بشـیر خبر شـهادت امام حسـین)ع( را 
داد، حضـرت ام البنیـن)س( بـا تعجب نگاهش کرد. بشـیر مـی گوید تا آن 
زمـان نمـی دانسـتم آن خانم کیسـت؟ از بقیه سـئوال کـردم، گفتند مادر 
حضـرت عبـاس )ع( اسـت. از ایشـان پرسـیدم، »چرا بـاور نمی کنیـد امام 

حسـین)ع( به شـهادت رسـیده اند.«
حضرت ام البنین)س( فرمود: »چون من عباس را همراه ایشـان فرسـتادم 
تـا کسـی جرئـت نکند بـا وجـود او به امـام حسـین)ع( نزدیک شـود.« آنگاه 
بشـیر قصه شـهادت حضرت عبـاس)ع( را بـرای حضرت ام البنیـن)س( بیان 
کـرد. حضـرت ام البنیـن)ع( می فرمایـد: »چهار فرزنـدان جوان مـن و هرچه 

جـوان زیـر آسـمان زندگی می کننـد به فدای امـام حسـین )ع( باد.«
ایـن موضـوع عظمت این مادر را می رسـاند که شـهادت فرزندانـش را در 
برابر شـهادت امام حسـین )ع( کوچک می بیند و چیزی را که طاقت فرسـا 
و غیـر قابـل تحمل می داند شـهادت فرزندانش نیسـت، بلکه شـهادت امام 
حسـین)ع( اسـت. لذا وقتی خبر شـهادت امام حسـین)ع( را شنید گفت: »با 
ایـن خبـر رگ هـای قلبـم را پـاره کـردی.«]۱[ ایـن نشـان می دهـد که این 
مادر در تحمل مصیبت فرزندانش اسـتقامت داشـته اسـت.این زن بزرگوار به 
قبرسـتان بقیع می آمد و برای فرزندانش نوحه سـرایی می کرد. نوشـته اند 
نوحـه سـرایی ایـن زن آن قدر دردناک بود که هر کسـی کـه از کنار بقیع رد 
مـی شـد گریه می کرد. او در نوحه سـراییش گاهی همـة فرزندانش و گاهی 
ارشـد آنهـا را کـه عبـاس بن علـی )ع( بود، یاد مـی کرد. از جملـه می گفت: 
»ای کسـی کـه عبـاس را دیـدی که حملـه می کرد بـر گروه حریفـان و به 
دنبـال او فرزنـدان حیدر که بسـان شـیری قوی بودند، به من خبـر دادند که 
فرزندم سـرش مجروح و دسـتش قطع شـد. وای من بر فرزندم که بر سـرش 
عمـود وارد شـد. اگر شمشـیر در دسـت داشـت، هرگز کسـی به تـو نزدیک 

نمی شـد.«]2[
در سـالر وز وفـات ام البنیـن)س( بـه نمونه هایـی از سـیرة معصومان در 

تکریـم از مادران و همسـران شـهدا مـی پردازیم:
رسول اهلل )ص( تکریم ویژه از فرزندان و همسران شهیدان

تکریـم رسـول خـدا)ص( از خانـواده شـهدا از چنـد جهـت بـود: ۱. گریـه 
وهمـدردی 2. تسـلی و دلـداری و مالطفت به فرزندان ۳. بیان فضائل شـهید 
در جمع مردم با درخواسـت همسـر شـهید 4. دعا در حق همسـر شهید 5. 

ضـرورت  بـر  تبریـز  جمعـه  نمـاز  موقـت  خطیـب 
انقالبـی بـودن، انقالبـی مانـدن و انقالبـی عمل کردن 
تاکیـد کـرد و گفـت: آمریـکا نمی خواهـد اسـالم نـاب 
ابتـدای  از  و  باشـد  صحنـه  در  انقالبـی  و  محمـدی 
انقـالب درصـدد از بیـن بـردن انقـالب اسـالمی اسـت.

حجت االسـالم احمـد مطهری اصـل  در خطبه هـای 
نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه و در جمـع باشـکوه 
نمازگـزاران مصـالی اعظـم امـام خمینـی )ره( تبریـز 
کـه بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد بـا 
بیـان اینکـه از اول انقـالب تـا بـه امـروز بـا اسـتعمار 
و اسـتکبار بـه ویـژه آمریـکا در حـال مبارزه هسـتیم، 
اظهار داشـت: مسـائل مـا با آمریـکا مسـائل اقتصادی 

و سیاسـی نیسـت بلکـه مسـائل هویتـی اسـت.
نـاب  اسـالم  نمی خواهـد  آمریـکا  افـزود:  مطهـری 
ابتـدای  از  و  باشـد  صحنـه  در  انقالبـی  و  محمـدی 
انقـالب درصـدد از بیـن بردن انقالب اسـالمی اسـت و 
اگـر می دانسـت بـا حملـه نظامـی می توانـد انقـالب 
مضایقـه  هیـچ گاه  باشـید  مطمئـن  ببـرد،  بیـن  از  را 
اهـداف  تـا  آورده  روی  نفـوذ  بـه  بنابرایـن  نمی کـرد، 

انقـالب را کـم رنـگ کنـد.
خطیـب موقـت نمازجمعـه تبریـز تصریـح کـرد: در 
سـایه فرامیـن حضـرت امـام خامنه ای توانسـته ایم در 
برهه هـای مختلـف توطئه هـای دشـمنان را نقـش بـر 
و  انقالبـی هسـتند  ایـران  و عمـوم مـردم  آب کنیـم 
ایـن در تشـییع پیکـر شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی 
صـورت  بـه  مـردم  مختلـف  اقشـار  کـه  بـود  نمایـان 

میلیونـی در ایـن مراسـم شـرکت کردنـد.
وی بـر ضـرورت انقالبـی بـودن، انقالبـی مانـدن و 
پمپـاژ  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد  کـردن  عمـل  انقالبـی 
یـاس و ناامیـدی بـه جامعـه بزرگترین گنـاه و خیانت 

. ست ا
در  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  مطهـری 
اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
رضاخـان در صـدد اجـرای توطئـه اسـتعماری کشـف 
حجـاب و یـا بـه عبـارت بهتـر حـذف حجـاب بـود، 
یـادآور شـد: اسـاس تربیـت جامعـه بانـوان هسـتند، 
جامعـه  باشـد  خوبـی  مـادر  و  همسـر  بانویـی  اگـر 
و  کـرد  ممکـن هدایـت خواهـد  نحـو  بهتریـن  بـه  را 
در هشـت سـال دفـاع مقـدس مـادران شـهدا حاضـر 
و  کننـد  تقدیـم  اسـالم  راه  در  را  خـود  جـان  بودنـد 
ایـن مـادران بودنـد کـه باعـث پیـروزی مـا در مقابـل 

شـدند. دشـمنان 
وی تصریـح کـرد: جامعه اسـتعماری غرب همیشـه 
در صـدد اسـت مـادران جامعـه مـا را از معنویات دور 
کننـد و بهتریـن مدافـع خانم ها، اسـالم اسـت؛ زمانی 

ادامه در صفحه۳
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روز تکریم مادران و همسران شهدا مشکل آمریکا 
با اسالم ناب محمدی است

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 اطالع 
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

گفتمان شهید سلیمانی مقاومت و انقالبی گری است
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ادامه از صفحه اول

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

حضور نماینده ولی فقیه در استان در راهپیمایی مردم 
تبریز بعد از اقامه نمازجمعه در محکومیت ترور سردار 

سلیمانی و ابومهدی المهندس

رونمایی از کتاب نظام موضوعات برنامه علمی مدیریت و 
مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار حوزه آبریز دریاچه 
ارومیه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

اولین یادواره شهدای مرزبانی آذربایجان شرقی با 
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز در مراسم استقبال از پیکر شهدای گمنام

رونمایی از طرح های فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی و هنری 
سازمان فرهنگی شهرداری تبریز به مناسبت یوم اهلل 13 دی 

با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر سه شهید گمنام دوران 
دفاع مقدس در تبریز با حضور و امامت نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

 حضور و سخنرانی  نماینده ولی فقیه در  استان در مراسم 
بزرگداشت یوم اهلل 13 دی در دومین سالگرد شهادت 
سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و  ابومهدی المهندس

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم 
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

و یادبود شهدای جبهه مقاومت اسالمی در مسجد دانشگاه تبریز
مصداق کوثر منحصر در حضرت زهرا)س( است 

مشکل آمریکا
 با اسالم ناب محمدی است

فرازی از وصیت نامه شهدا

حجــه االســالم ســید داود روحانی حســینی  در ســخنرانی پیش 
َّــا أَْعَطْیَناَک  از خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه تبریــز گفت:»إِن
الَْکوْثَــرَ.....«، ایــن آیــه دربــاره حضــرت زهــرا)س( اســت و خطــاب بــه 
پیامبــر مــی فرماید »ما بــه تو کوثرعطــا کردیم«؛وفاطمــه )ع(عطیه 
خداونــی اســت... وکوثــر در لغــت عــرب بــه معنای خیر کثیر اســت 

و اگــر بــه انســانی خیــر بســیاری برســد، کوثــر مــی گویند.
ــوت،  ــی نب وی افــزود: کســانی کــه دور از تفســیر هســتند گاه
قــرآن، نهــری در بهشــت یــا حــوض بزرگــی در بهشــت را مصــداق 
کوثــر عنــوان کــرده و اقــوال زیــادی را در ایــن بــاره نقــل مــی کننــد، 
البتــه همــه اینهــا مصــداق کوثــر اســت ولــی بایــد دیــد مقصــود از 
کوثــر در ســوره کوثــر چیســت؛ هیچکــدام از ایــن مصــداق هــا بــا 
ظاهــر آیــه تطبیــق نمــی کنــد. چــه خیــر کثیــری باالتــر از اینکه 
یــازده فرزنــد امامــان )ع(واز نســل حضرت زهــرا)س(، عهــده دار امامت 

شدند.
حجــه االســالم روحانــی حســینی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــأن 
ــر، اوالد اســت؛  ــر کثی ــرد کــه مقصــود از خی ــد ک ــد تأکی ــزول بای ن
پیامبــر اکــرم)ص( از طریــق حضــرت زهــرا)س( اوالد کثیــری پیــدا 
کــرد و اگــر چنیــن معنــا کنیــم، بــا اول و آخــر آیــه هــم ســازگار 
اســت؛ در پایــان آیــه مــی فرمایــد آن کســی کــه تــو را دشــمن بوده 

و در حقیقــت تــو را بــه مســخره گرفتــه، ابتــر اســت.
ــه  ــن هم ــدأ ای ــرا)س( مب ــرت زه ــاخت: حض ــان س وی خاطرنش
ــی کــه از جانــب ایشــان در آل البیــت  ــرات اســت و ایــن برکات خی
پیــدا شــده اســت، قابــل قیــاس بــا هیچ چیــزی نیســت؛ امــروز در 
سراســر دنیــا، شــش میلیــون درایــران ومیلیــون ها ســادات فاطمی 
ــرم)ص(  ــر اک ــل صحــاح، پیامب ــق نق ــان موجوداســت.  طب در جه
فرمودنــد کــه ایــن دیــن تــا زمانــی دارای عــزت و مناعــت و برتــری 
اســت کــه در میــان آنــان، دوازده خلیفه اســت. فخر رازی در تفســیر 
ایــن آیــه مــی گویــد: مــردم بنگریــد چقــدر از اهلبیــت)ع( در جهان 
کشــته شــده؛ بــا اینکــه از فرزنــدان حضــرت زهــرا)س(، ایــن همــه 
ــر از فرزنــدان ایشــان اســت؛ از بنــی امیــه  کشــته انــد، امــا جهــان پُ
کســی باقــی مانــده کــه بــه آن اعتنــا کنیــم، بنــی امیــه از بیــن 
ــر کــرده اســت؛ در  ــرا)س(، جهــان را پ رفــت امــا ذریــه حضــرت زه
ذریــه حضــرت زهــرا)س(، دانشــمندان بزرگــی نظیــر امــام باقــر)ع(، 
امــام صــادق)ع(، امــام کاظــم)ع( و امــام رضا)ع(ودرزمــان مــا حضــرت 

امــام )ره( ومقــام معظــم رهبــری وجــود دارد.
حجــه االســالم روحانی حســینی گفــت:   در تفســیر آیــه »َفَصلِّ 
ــرآن مــی فرمایــد در مقابــل ایــن خیــر  ــرْ«، گفتنــد: ق ِّــَک وَانَْح لِرَب
کثیــر، بــرای پــروردگارت نمــاز بخــوان؛ اگــر خــالق متعــال نعمتــی 
داد بایــد شــگرگزار باشــیم و نبــی مکــرم اســالم مأمــور می شــود به 

عنــوان شــکرگزاری نمــاز بخوانــد ونحرکن.
رَکــْم  َّمــا یرِیــُد اهلّل لِیْذِهــَب َعْنکــُم الرِّْجــَس أَْهــَل الَْبیــِت وَ یَطهِّ إِن

تَْطِهیرا)احزاب/۳۳( 
 ، ــیَّ ــٍة فِ ــْی َخْمَس ــِر فِ ــُة التْطِهی َــْت آیَ قــال رســول اهلّل )ص(: )أُنْزِل

ــْیٍن وَفاِطَمــة(  ــٍن وَُحَس ــیٍّ وََحَس ــْی َعل وَفِ
ــی وحســن  ــر مــن وعل ــازل شــد , ب ــر ن ــر 5 نف ــر ب ) آیــه تطهی

وحســین وفاطمــه )علیهــم الســالم( .
ــن ص ۱۱6/  ــعاف الراغبی ــت کرد.)إس ــاه قرائ ــدا6 م ــول خ ورس

ــة. ( ــل الصحاب ــاب فضائ ــلم، کت ــح مس صحی

کـه دختـران را در دوران جاهلیـت زنـده به گور 
قائـل  زنـان  بـرای  جایگاهـی  اسـالم  می کردنـد 

. شد
بیـان  بـا  تبریـز  موقـت  جمعـه  خطیـب   
اسـالمی  جامعـه  می خواهـد  اسـتعمار  اینکـه 
انقالبـی  مسـائل  از  را  خانم هـا  مخصوصـا 
شـد:  متذکـر  کنـد،  منفعـل  اسـالمی  و 
در  کـه  می کننـد  وارد  شـبهاتی  گاهـی 
ندارنـد  حجـاب  چـون  بانـوان  دیگـر  جوامـع 
چنیـن  بعضی هـا  و  می کننـد!  پیشـرفت 

می کننـد. فکـر 
حجـت االسـالم مطهـری ادامـه داد: خداونـد 
در قـرآن همـه را همـه را بـه پاکدامنـی و عفت 
دعـوت کـرده اسـت هم مـردان را و هـم زنان را؛ 
ایـن نیسـت کـه فقـط زنـان عفـت و حجـاب را 

کنند. رعایـت 
درصـد   6 تنهـا  انقـالب  از  قبـل  گفـت:  وی 
کـه  بودنـد  دختـر  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن 
بعـد از انقـالب ایـن آمـار به 5۰ درصد رسـیده و 
در کرسـی اسـتادی  از یـک درصـد قبـل انقالب 

بـه 2۱ درصـد رسـیده اسـت.
خطیـب موقـت نمـاز جمعـه تبریـز بـا بیـان 
قبـل  در  خانم هـا  زندگـی  بـه  امیـد  اینکـه 
بـا  انقـالب  از  بعـد  و  بـود  سـال   5۷ انقـالب 
2۰ سـال افزایـش بـه ۷۷ سـال رسـیده اسـت، 
۱۰ نویسـنده خانـم  انقـالب تنهـا  افـزود: قبـل 
 4 بـه  آمـار  ایـن  انقـالب  از  بعـد  داشـتیم کـه 
هـزار نویسـنده خانـم رسـیده اسـت و حجـاب، 
عامـل  بلکـه  نیسـت  پیشـرفت  مانـع  تنهـا  نـه 

اسـت. پیشـرفت 

میز خدمت نمایندگان مجلس شورای اسالمی قبل از شروع خطبه های نماز جمعه تبریز
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ادامه از صفحه اول

روز تکریم مادران و همسران شهدا

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

دسـتور غـذا دادن و پذیرائی از خانواده شـهید.
رسـول خدا)ص( همواره سـعی می کردند تکریم خانواده شهدا را فراموش 

نکنند که نمونه های آن بسـیارند و تنها به مواردی اشـاره می شـود.
تکریم همسر جعفر بن ابیطالب

اسـماء دختـر عمیس از زنان مؤمن و گرانقدری اسـت کـه نام او به نیکی 
در تاریـخ اسـالم مـی درخشـد. او از اولین ایمان آورندگان بـه پیامبر)ص(بود و 
در همـان اوایـل بعثت، قبل از اینکه رسـول خدا)ص(به خانه ارقم بروند و آنجا 
را پایـگاه خـود قرار دهند، به حضرتـش ایمان آورد. اسـماء خواهر میمونه )ام 

المؤمنین ( بود.]۳[
اسـماء همـراه شـوهرش، جعفرابـن ابیطالب و تعـدادی از مسـلمانان به 
حبشـه مهاجـرت کـرد و در سـال هفتـم هجـری به هنـگام فتح خیبـر از 
حبشـه برگشـت. پـس از بازگشـت از حبشـه، روزی عمـر بـه او گفـت: »ای 
حبشـّیه، مـا در هجرت بر شـما سـبقت گرفتیم )و افتخـار هجرت نصیب 
مـا شـد و شـما محـروم شـدید( .« او در جـواب عمـر گفت: »به خدا قسـم 
که راسـت گفتی. شـما با رسـول خدا)ص(بودید و آن حضرت گرسـنگانتان را 
سـیر مـی کردند و جاهالنتان را احکام شـریعت می آموختنـد، در حالی که 
ما تبعیدشـدگانی دور از وطن بودیم. به خدا قسـم! خدمت پیامبر مشـرف 

خواهـم شـد و کالم تـو را به ایشـان خواهـم گفت.«
پس به خدمت رسـول خدا)ص( رسـید و شـماتت و فخرفروشـی عمر را 
یـاد آور شـد. پیامبـر جواب دادنـد: »آن کـس که چنین گفـت، دروغ گفته 
اسـت. شـما دو هجرت کردید، هجرتی به سوی نجاشـی و هجرتی به سوی 

مـن، در حالـی که دیگـران یک هجرت کردنـد.«]4[
یـک سـال پـس از بازگشـت از حبشـه، جنـگ موتـه رخ داد، جعفربـن 
ابیطالب، شـوهر اسـما به عنوان فرماندة سـپاه به جبهه رفت. سـپاه اسـالم 
در »موتـه« با لشـکر دشـمن مواجه و نبرد آغاز شـد. جعفر که فرمانـده اول 
سـپاه اسـالم بـود، در کمـال شـجاعت جنگید، وقتـی حلقه محاصـره بر او 
تنـگ شـد، از اسـب پاییـن آمـد و با ضربه شمشـیر، اسـب خـود را پی کرد 
تـا هـم قطـع امید از اسـباب عـادی کرده باشـد و هم ایجاد رعب و وحشـت 
در دشـمن و بـا حملـه هـای پـی در پی و ضربات شمشـیر به دفـاع از خود 
برخاست.دسـت راسـت او به وسیله دشمن قطع شـد. پرچم را به دست چپ 
گرفت، دسـت چپش نیز قطع شـد، پرچم را با دو بازو نگه داشـت و سرانجام 

بـا بیـش از هفتـاد زخم به لقاء و رضوان حق شـتافت و شـهید شـد.
تکریم حضرت علی)ع( از خانواده شهدا

حضـرت علـی)ع( در فرمـان خـود به مالک اشـتر مـی نویسـند: »هرگاه 
کسـی از سـپاه تو به درجه شـهادت رسید و یا شـخصی از دشمنانت در اثر 
قتـل و جـرح بـه گرفتاری شـدید مبتال شـد، در ایـن صـورت همانند وصی 
دلسـوز و مـورد اعتمـاد کارهـای خانـواده آنـان را اداره کـن تا اثـر فقدانش در 
میـان اهـل بیـت او ظاهر نشـود.«]5[ علی)ع( کسـی نیسـت کـه به مالک 
اشـتر دسـتور دهـد کـه از خانـواده شـهدا تکریـم کند و خـود به فکـر آنها 
نباشـد؛ لـذا حضـرت در طول زندگی بـه عنوان سرپرسـت ایتام و بیـوه زنان 
معـروف بودنـد. شـب ها نـان خرما و غذا بـرای آنها می بردنـد و به منزل آنها 
مـی رفتنـد و بـه آنهـا حتـی در کار خانه کمک مـی کردند. جمعـی از این 
خانـواده هـا، خانواده های شـهدا بـود که در جنگ های مختلف همسـران و 

یـا پسـران و فرزندان خـود را از دسـت داده بودند.
پی نوشت ها

]۱[ تنقیح المقال، ج۳، ص۷۰، حیاه االمام الحسین، ج۳، ص4۳۰.
]2[ بحاراال نوار، محمدباقر مجلسی، ج45، ص۱۱8.

]۳[ اعیان الشیعه، چ۳، ص۳۰6.
]4[ طبقات ابن سعد، ج8، ص28۱.

]5[ بحاراالنوار، ج ۷۷، ص25۱؛ نهج البالغه، نامه 5۳، ص5۷4.

بازار گرانی هنوز داغ است  
امام جمعه سراب، با تاکید بر اینکه دولت به شعار عدالت محوری خود 
عمل کند گفت: هنوز بازار گرانی داغ اســت و مردم چشم به عملیاتی 

شدن شعارهای صادقانه دولت سیزدهم دوخته اند . 
حجت االسالم علی اکبر اکرمی در خطبه های نماز جمعه این هفته 
گفت: انتظار مردم از قوای ســه گانه همفکری و تالش برای مهار گرانی 

لجام گیسخته در بازار است . 
وی ،با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بیشــتر بر کاالهای اساسی مردم 
افزود: خروجی جلسات با کارخانجات تولیدی وصنعتی به جای اینکه به 

ارزانی منتهی شود منجر به گرانی دوباره می شود . 
وی ادامه داد:  بررسی های میدانی حاکی از افزایش قیمت ها به صورت 
روزانه و حتی ساعتی است و مردم نیز معتقدند که  آنچه را نیاز داریم اگر 

امروز خرید نکنیم فردا گران تر می شود.
خطیب جمعه سراب در ادامه با بیان اینکه احقاق حقوق ملت برای 
استفاده از دانش هسته ای باید هدف اصلی تیم مذاکره کننده باشد گفت 
این مذاکرات برای رفع تحریم ظالمانه علیه ملت ایران است و رویکرد نظام 
در مذاکرات فعلی، اجرای تعهد اروپا و آمریکا مبنی بر رفع تحریم ها است. 
حجت االسالم اکرمی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی و دامپروری در 
شهرستان سراب برضرورت رفع مشکالت کارخانجات تولیدی تاکید کرد و 

خواستار راه اندازی صنایع بسته بندی و تکمیلی در منطقه شد . 
وی با گالیه از وضعیت رها شده و نابسامان نمازخانه وکمپ گردشگری 
روستای بهرمان گفت: برای چندمین بار از مسئولین اداره میراث فرهنگی 

گردشگری و صنایع دستی خواستار رفع مشکالت این محل هستیم .
وی با قدردانی از همت مســئوالن در برگزاری میز خدمت و نشست 
صمیمی با مردم خواستار رفع مشــکالت کارخانجات نیمه تعطیل در 

سراب شد .

راه شهید »سلیمانی« به یک مکتب تبدیل شده است
حجت االسالم »زمانی« گفت: دشــمنان قسم خورده اسالم و در رأس 
آنان آمریکا فکر می کردند که با ترور ســردار سلیمانی، راه و هدف وی از 
بین می رود اما جهان به وضوح دید که راه شهید سلیمانی امروز به یک 

مکتب تبدیل شده است.
حجت االســالم »حافظ زمانی« امام جمعه ملکان در خطبه های نماز 
جمعه این هفته ملکان، اظهار داشــت: منابع انرژی محدود اســت و اگر 
صرفه جویی نکنیم، ممکن اســت با افت فشار گاز یا قطعی برق مواجه 

شویم.
وی با تاکید بر اینکه در ســایه کمی صرفه جویی می توان زمستان را 
پشت سر گذاشت، اضافه کرد: صرفه جویی به معننای مصرف درست و 
مناسب این حامل های انرژی است و این مسئله برای ایجاد تعادل میان 

منابع و مصرف اهمیت بسیار در یکی دو ماه پیش رو دارد.
حجت االســالم زمانی همچنین در بخش دیگری از خطبه های نماز 
جمعه، زدن واکسن را برای مقابله با کرونا و نوع جهش یافته آن ضروری 
دانســت و گفت: افرادی که هنوز واکســن دریافت نکرده اند، باید هرچه 

سریع تر نسبت به زدن واکسن اقدام کنند.
حجت االسالم زمانی افزود: در کنار زدن واکسن باید تا زمان ریشه کنی 

ویروس کرونا، دستورالعمل های بهداشتی نیز باید با جدیت رعایت شود.
وی در ادامه با اشــاره به گرامیداشت باشکوه سالروز شهادت »سردار 
سلیمانی«، وی را شخصیت و چهره بزرگ جهانی دانست و اظهار داشت: 
این شهید بزرگوار حق بزرگی برگردن تمامی جهان دارد؛ زیرا دنیا را از شر 

داعش نجات داد.

شبکه ملی اطاعات تکمیل شود
امام جمعه هشترود تکمیل شــبکه ملی اطالعات را خواستار شد و 
گفت: این شبکه حدود ۱۷ سال پیش کلید خورد اما آنچنان کاری برای 

آن صورت نگرفته است و باید منسجم تر برای تکمیل آن عمل شود.
حجت االســالم حسن جعفریان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
هشترود افزود: اگر این شبکه تکمیل شود و مردم به نحو احسن بتوانند از 
آن استفاده کنند، بسترهای نفوذ دشمنان از طریق فضای مجازی سرکوب 

خواهد شد. 
وی تاکید کرد: کشــور باید در سریع ترین زمان ممکن از شبکه ملی 
اطالعات برخوردار شود و مسئوالن نیز در کنار آن برای ارتقای سطح سواد 

رسانه ای اقشار مختلف مردم تالش کنند.
حجت االسالم جعفریان یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی را گرامی 
داشــت و اضافه کرد: مجاهدت وی باید الگویی باشــد بــرای آیندگان و 

نسل های آینده و همه باید راهش را ادامه دهند.
وی گفت: دشــمنان به دنبال حذف نام و یاد شهید سردار سلیمانی 
هستند اما غافل از این اینکه این شهید بزرگوار در دلها و قلب های ملت 

ایران رسوخ کرده است.
امام جمعه هشــترود بیان کرد: هرکسی و هر مسئولی که در کنار 
والیت باشد و طبق گفته های او حرکت کند، عاقبت به خیر می شود و از 

این رو مسئوالن باید در کنار والیت و گوش به فرمان ایشان باشند.

پیام ایام فاطمیه نباید تحت الشعاع قرار گیرد
امام جمعه موقت بناب بــا بیان اینکه پیام ایام فاطمیه نباید تحت 
الشــعاع قرار گیرد، گفت: پیام ایام فاطمیه این اســت که نباید جهان، 

بشریت و دنیای اسالم از مسیر اصلی خود منحرف شود.
حجت االسالم ناصر اصغری در خطبه های آئین عبادی سیاسی جمعه 
شهرســتان بناب با عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( و بیان ویژگی های اخالقی آن حضرت اظهار کرد: تمام اتفاقات 
تلخی که برای امت اسالمی رخ می دهد و جوامع اسالمی به آنها گرفتارند، 

انحراف آنها از پیام ایام فاطمیه است.
وی افزود: بنا به فرموده پیامبر اکرم )ص( »روزی فرا خواهد رسید که 
از اســالم فقط نام اسالم باقی مانده و از خود اسالم خبری نخواهد ماند«، 
امروز در جوامع اسالمی بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس فقط نامی 
از اســالم باقی مانده است و شــکل ظاهری و باطن آن هیچ شباهتی با 

اسالم ندارد.

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
ــه  ــین)ع( نام ــام حس ــه ام ــه ب ــردم کوف ــی م ــذا وقت ل
می نگارنــد و آن حضــرت را بــرای برقــراری حکومــت 
ــوت  ــه، دع ــه کوف ــت ب ــن امام ــده گرفت ــر عه اســالمی و ب
ــوب از  ــر منص ــد امی ــان دهن ــه نش ــرای اینک ــد، ب می کنن
ــر کوفــه مشــروع  ــه را ب ــی امی طــرف دســتگاه خالفــت بن
ــام)ع(  ــه ام ــاب ب ــد، خط ــت کرده ان ــه او پش ــد و ب نمی دانن

می نویســند:
ــع  ــنا نجم ــارة لس ــر االم ــی قص ــیر ف و النعمان بن بش

ــد؛۳2 ــی عی ــه ال ــرج مع ــة والنخ ــی جمع ــه ف مع
ــد( در قصــر  نعمان بن بشــیر)والی منصــوب از طــرف یزی
ــا در نمــاز جمعــه او  ــی حضــور دارد کــه م ــاره، در حال االم

ــم. ــا او نمی گذاری ــد را ب ــاز عی ــم و نم ــرکت نمی کنی ش
ایــن ارتــکاز ذهنــی متشــرعه نشــان می دهــد کــه آنــان 
ــت  ــه امام ــد ک ــه بودن ــرم)ص( دریافت ــر اک ــیره پیامب از س
ــا  ــت و ب ــورده اس ــره خ ــالمی گ ــت اس ــا حکوم ــه ب جمع
ــی و عمــده دارد.  ــاوت اساس ــه تف نمازهــای جماعــت یومی
از ایــن روســت کــه می بینیــم فقهــای زیــادی چــون شــیخ 
طوســی، محقــق حلــی، فاضــل مقــداد، شــهید اول، صاحب 
جواهــر، آیــت اهلل بروجــردی و برخــی از فقهــای اهل ســنت، 
بــه ســیره اســتناد جســته اند و آن را دلیــل منصــب امامــت 

ــمرده اند.۳۳ ــه برش جمع

۱- فاطمه، دختر حزام، فرزند خالد بن ربیعة بن کالب اســت. 
مادر آن گرامی، لیال و یا شــمامه از خانواده ســهل بن عامر بن 
مالک بن جعفر بن کالب است که همه پدرانش، از مردان شجاع 
و نامدار عرب در منطقه حجازبودند. همچنین جناب اّم البنین 
با چند واسطه به عبد مناف، جد اعالی رسول گرامی اسالم صلی 

اهلل علیه و آله ، نسب می رساند..
2- ازدواج با امیر مؤمنان علیه السالم : 

بعد از آنکه موالی متقیان، حضرت زهرا علیهاالسالم را از دست 
داد و آن بانوی بانوان عالم به شــهادت رسیدند، فرزندان کوچک 
آن بزرگوار به مادری نیاز داشــتند که در عین حالی که همسری 
حضرت را عهده دار می شــود، برای آن عزیزان نیز مادری مهربان 
باشد. به همین ســبب، امام علی علیه السالم از برادرش عقیل 
که دانشمندی نسب شــناس بود، چنین درخواست کرد: »اُنُْظْر 
لِــی اِْمرَأًَة َقْد وَلََدتْها الُْفُحولَُة ِمَن الَْعــرَِب الَِتَزَوََّجها َفَتلَِد لِی ُغالما 
فارِســا؛ برای همسری ام؛ بانویی از میان اعراب انتخاب کن که از 
نسل دلیرمردان عرب باشد و پســری جوانمرد و شجاع برایم به 
دنیا آورد.« عقیل نیز بعد از فکر و اندیشــه به امام پیشنهاد کرد 
که با اّم البنین کالبیه ازدواج کند؛ چرا که در میان اعراب، شجاع 
تر از نیاکان او یافت نمی شــود. موالی متقیان نیز رأی برادرش 
را پســندید و عقیل را به خواستگاری فرستاد.پدر و مادر و خود 

دختر با سربلندی و افتخار به عقیل پاسخ مثبت دادند و پیوندی 
همیشــگی بین وی و موالی متقیــان، علی بن ابی طالب علیه 

السالم برقرار شد. 
۳- امام علی علیه السالم در همان آغاز زندگی مشترک، فاطمه 
کالبیه را که هنوز دختری جــوان بود، دارای کمال عقل، ایمانی 
عمیق و استوار، اخالق و صفات عالی و خصلتهای نیکو مشاهده 
کرد و مقدم او را گرامی داشت و از صمیم قلب در حفظ حرمتش 

کوشید ،
حضرت اّم البنین علیهاالسالم نیز آیین همسرداری را به نحو 
شایسته ای انجام داد و افزون بر تربیت فرزندان صالح، اوج وفاداری 

اش را به امام نشان داد.         
4- بدون تردید اّم البنین علیهاالســالم ، از زنان بافضیلت و 
عارف به حق اهل بیت علیهم الســالم بود. وی محبتی خالصانه 
به آنان داشــت و خود را وقف دوســتی ایشان کرده بود. آنان نیز 

برای او جایگاهی واال و موقعیتی ارزنده قائل بودند.
اّم البنین علیهاالسالم هنگام برگشت کاروان کربال به سوی 
مدینه به بشــیر گفت: »ای بشیر! از ابا عبد اهلّل الحسین علیه 
الســالم برایم بگو.« بشیر، خبر شهادت چهار فرزندش را به او 
ِی َعْبِد اهلّل  ْعــَت نِیاَط َقلِْبی، اَْخِبْرنِی َعْن اَب داد. وی گفت: »َقطَّ
ِی َعْبِد  علیه الســالم اَواْلدِی َوَمْن تَْحَت الَْخْضراِء ُکلُّهْم َفداًء الَِب
ن علیهاالسالم ...؛ ]ای بشــیر! با این خبر ناگوار،[  اهللِّ الُْحَســیْ
بندهای دلم را پاره کردی. از حسین برایم خبر بده. فرزندانم و 
هر آنچه در زیر آسمان کبود است، فدای ابا عبد اهلّل الحسین 
علیه الســالم باد.« بشــیر گفت: »خداوند به سبب مصیبت 
موالیمان امام حسین علیه السالم به شما پاداش بزرگ عنایت 

کند.«
این سخنان اّم البنین علیهاالسالم نیروی ایمان و مقدار پیروی 
او را از امام حســین علیه السالم نشان می دهد. همچنین، این 
سخن اّم البنین علیهاالسالم که »اگر حسین علیه السالم زنده 
باشد؛ کشته شدن چهار فرزندم اهمیت ندارد«، درجه بلند دیانت 

او را آشکار می سازد.
5- محبت بی شــائبه اّم البنین علیهاالسالم در حق فرزندان 
رســول خدا صلی اهلل علیه و آلــه و فداکاریهای فرزندان او در راه 
ســید الشهداء علیه السالم ، در این دنیا نیز مؤثر بود. اهل بیت 
عصمــت و طهارت در احترام و بزرگداشــت آنان کوشــیدند و از 

قدردانی نســبت به آنان چیزی فروگذار نکردند ، فرزندان رسول 
خــدا صلی اهلل علیه و آله در وجود این بانوی پارســا، مادر خود 
را می دیدند و رنج فقدان مادر را کم تر احســاس می کردند. اّم 
البنین علیهاالسالم ، فرزندان دخت گرامی رسول اکرم صلی اهلل 
علیــه و آله را بر فرزندان خودـ  که نمونه های واالی کمال بودند 
ـ مقدم می داشت و بخش عمده محبت و عالقه خود را متوّجه 

آنان می کرد.
اّم البنین با درک عظمت آنان به خدمتشان قیام کرد و در این 

راه از بذل آنچه در توان داشت دریغ نورزید. 
6- نوشــته اند حضرت اّم البنین علیهاالسالم وقتی به خانه 
حضرت علی علیه السالم آمد، به آن حضرت، پیشنهاد کرد او را 
به جای فاطمهـ  که اسم قبلی و اصلی وی بودـ  با کنیه اش »اّم 
البنین« صدا زند تا حسنین علیهماالسالم با شنیدن نام فاطمه، 
به یاد مادر خویش، فاطمه زهرا علیهاالسالم نیفتند و در نتیجه، 
خاطرات تلخ گذشــته در ذهنشان تداعی نشود و رنج بی مادری 

آنها را نیازارد.
۷- اّم البنین در منزل امام علی علیه السالم دارای چهار پسر 
به نامهای عباس، عبد اهلّل، عثمان و جعفر شد که سرور همه آنان 
حضرت عباس علیه الســالم است که در چهارم شعبان سال 26 

هجری در مدینه متولد شد.

هر یک از این چهــار جوان تربیت یافته در مکتب اّم البنین 
علیهاالســالم ، در مرحله نخست از اوصاف واالی پدر گرامیشان 
علی علیه الســالم تاثیر پذیرفته بودنــد و در مرحله بعداز مادر 

باکمال خود ادب و ایثار را فرا گرفته بودند.
8- صبر بی نظیر

به دو نمونه از موارد صبر و بردباری آن بانوی با ایمان در مقابل 
مشکالت، اشاره می کنیم:

۱. مورخان نقل می کنند که روزی امیر مؤمنان، عباس علیه 
الســالم را در دامان خود گذاشت، آســتینهایش را باال زد و امام 
درحالی که به شدت می گریست به بوسیدن بازوان عباس علیه 
السالم پرداخت. اّم البنین حیرت زده از این صحنه، از امام پرسید: 

»چرا گریه می کنید؟«
حضرت با صدایی آرام و اندوه زده پاسخ داد: »به این دو دست 

نگریستم و آنچه را بر سرشان خواهد آمد، به یاد آوردم.«
اّم البنین شتابان و هراســان پرسید: »چه بر سر آنها خواهد 

آمد؟«
حضرت با آوایی مملّو از غم و اندوه و تأثر فرمود: »آنها از ساعد 

قطع خواهند شد.«
این کلمات چون صاعقه ای بر اّم البنین فرود آمد و قلبش را 
ذوب کرد. سپس او با اضطراب و به سرعت پرسید: »چرا قطع می 
شوند؟« امام به او خبر داد که فرزندش در راه یاری اسالم و دفاع از 
برادرش، حافظ شریعت الهی و ریحانه رسول اهلّل صلی اهلل علیه و 
آله دستانش قطع خواهد شد. اّم البنین به شدت گریست و زنان 

همراه او نیز در غم، رنج و اندوهش شریک شدند.
در ایــن لحظه بود که اّم البنین عظمت و عمق ایمان خود را 
نشــان داد و به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس 
گفت که فرزندش، فدایی سبط گرامی رسول خدا صلی اهلل علیه 

و آله و ریحانه او خواهد بود.
2. جمله معروف او هنگام شــنیدن خبر شــهادت چهار 
فرزند خویش مقام صبر و تحمل این مادر را آشــکار کرده و 
زینت بخش صفحات تاریخ کربال شــده اســت. با آنکه بشیر 
خبــر شــهادت حضرت ابو الفضل علیه الســالم ۳4 ســاله، 
عبداهلّل 24 ســاله، عثمان 2۱ ســاله و جعفر ۱9 ســاله را به 
مادرشــان می دهد، وی صبر و بردباری مــی کند و فقط از 

امام خود می پرسد.

بمناسبت وفات حضرت أّم البنین، همسر باوفای 
امیرالمؤمنین و مادر شهیدان کربال 

حجت االسالم سید صالح هاشمی 
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خراب کردن زندگی دیگران
س: حسادت و خراب کردن زندگی دیگران چه حکمی دارد و عقوبتش 

چیست؟
اختیار  ج( خراب کردن زندگی دیگران حرام است و عقوبت آن در 

خداوند است.
عدم رضایت خودکشی کننده از نجات جانش

س: آیا برای ممانعت از خودکشی، رضایت یا عدم رضایت خودکشی 
کننده، مدخلّیت دارد یا خیر و در صورت عدم رضایت اگر کسی اقدامی 
در جهت نجات جان وی انجام داد و در ضمن، آسیبی هم به شخص 

خودکشی کننده وارد شد، آیا منجی ضامن است؟
ج(  رضایت طرف مقابل شرط نیست، ولی اگر در 
اصل  که  رسید  به وی  آسیبی  وی  ضمن جلوگیری 
نبود،  آن  مستلزم  فی   نفسه  خودکشی  از  جلوگیری 

جلوگیری کننده ضامن است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 24 دی 1400 (
 رحلــت حکیــم و فقیه بزرگــوار، آیت  اهللَّ »ســید ابوالحســن 

رفیعي قزوینــي« )۱۳5۳ ش(
درگذشــت »عبدالوهــاب وصــال شــیرازي« محقــق و شــاعر 

)۱۳۷۳ ش(
ایــران شــناس  تََفّضلــي«  درگذشــت »دکتــر احمــد 

معاصــر)۱۳۷5ش(
درگذشــت مترجــم شــهیر معاصــر اســتاد »محمــد قاضي« 

)۱۳۷6 ش(
اصنــاف و کســبه بــازار اصفهــان بــه مناســبت وقایــع اخیر 
در قــم و مشــهد مغــازه هــای خــود را تعطیــل کردنــد)۱۳56ش(

ــم  ــه ۱9 دی ق ــه حادث ــراض ب ــان در اعت ــتان زنج ــازار اس ب
ــود. )۱۳56ش( ــل ب تعطی

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
)11جمادی الثانی 1443 (

  درگذشــت »بدیــع الزمــان همدانــي« ادیب بزرگ مســلمان 
)۳۷8 ق(

 تولد »ابن اثیر« مورخ اسالمي)555 ق(
 تولد »ابن شعار« ادیب و مورخ عرب)654 ق(

 قتل »نادرشاه افشار« در فتح آباد قوچان)۱۱6۰ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 

) 14 ژانویه 2022 (
ــدي  ــوف ایرلن ــقف و فیلس ــي« اس ــورج بِرِکل ــرگ »ج   م

)۱۷5۳م(
 تولــد دکتــر »آلبــرت شــوایْتزر« پزشــک نوع دوســت 

ســپتامبر( )ر.ک: 5  )۱8۷5م(  فرانســوي 
 تشــکیل کنفرانــس »کازابالنــکا« در جریــان جنگ جهاني 

دوم )۱94۳م(
طــراح  نخســتین  کورولــف«  »ســرگئي  درگذشــت    

سفینه  هاي فضایي شوروي )۱966م(

پیام به خانواده شهیدان و ایثارگران
    نور چشمان عزیزم، فرزندان محترم شهدا، جانبازان، اسرا و 
مفقودینـ  ایّدهم اهلل تعالی           پیام شما را شنیدم. من به 
شما سالم و درود می فرستم، و به وجود شما مباهات و افتخار   
  می کنم. و چه افتخاری باالتر از اینکه ما در تداوم انقالبمان 
ذخیــره های عظیمی همچون     شــما عزیــزان را داریم که 
حضورتان در جامعه در تمامی صحنه های اسالمی و انقالبی 
و     مردمی یادآور رشادتها و فداکاریها و اخالص رادمردانی است 
که به برکت خونهای پاک     آنان انقالب و جمهوری اســالمی 
ایران بارور گردید؛ و با شهادت و ایثار و جانبازی و     اسارت آنان، 
از پانزدهم خرداد تاکنون، بر تارک نهضتمان نام مجد و آزادی 
و شرف     پایدار ماند. شما، گواهان صادق و یادگاران عزمها و اراده 
های استوار و آهنین،     نمونه ترین بندگان مخلص حقید، که 
مراتب انقیاد و تعبد خویش را به درگاه اقدس     حق تعالی با 
نثار خون و جان به اثبات رسانیدند؛ و در میدان جهاداکبر با 
نفس و جهاد     اصغر با خصم، واقعیت پیروزی خون بر شمشیر 
و غلبة ارادة انسان را بر شیطان مجسم     کردند؛ و سرمایة جان 
خویشتن را به بهای اندک نفروختند و ملعبة زخارف زودگذر 
دنیا     و متعلقات آن نشدند؛ و با همتی بلند به سودا و معامله 
ای برخاستند که خدا مشتری جان     آنان شد و اجر و مزدشان 
را بیدریغ در نزد خود قرار داد     و حیاتشان را جاودانه ساخت،   
  که این، منتها آرزوی عاشقان و مشتاقان و غایت عمل و آمال 
ا      َمَعُهم«. و گوارا باد بر این شهیدان،  عارفان است که »یَالَیَتَنا ُکنَّ
لذت انس و همجواری شــان با انبیای عظام و اولیای     کرام و 
شهدای صدر اسالم! و گواراتر بر آنان باد نعمت رضایت حق 
که   رِضَواٌن ِمَن اهللِ      أَکَبر.  و اینک ما و شما مانده ایم که وارث 

آن رسالتیم و حامل آن امانت. 
صحیفه امام - جلد 2۰- صص ۳۷-۳9

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

کلیســای موجومبــار کــه بــا نام هــای کلیســای ســنت هریپســیمه یا 
ســورپ هریپســیمه نیــز شــناخته می شــود، در دره سرســبز ســاری چای، 
در حــدود ۳5 کیلومتــری شــمال تبریــز و ۳9 کیلومتری مرند، در روســتای 

ــرار دارد.  موجومبار ق
ــر در گــذرگاه راه تبریــز بــه مرنــد، در حــدود ســی  بــه عبــارت دقیق ت
کیلومتــری تبریــز، راه آســفالته ای وجــود دارد که به طرف شــمال کشــیده 
شــده و راهــی خاکــی از آن جــدا می شــود کــه پــس از گذشــتن از میــان 
ــار  ــی موجومب ــال و تاریخ ــتای کهنس ــه روس ــا ب ــه ماهوره ــت و تپ دش

می پیونــدد.
گرچــه روســتای موجومبــار تا انــدازه ای ویران و فراموش شــده، کلیســای 

دیدنــی هریپســیمه به ایــن آبــادی ارزش و اعتباری ویژه بخشــیده اســت.
 خانه هــای روســتا بــر فــراز تپــه، بــر روی هــم و به گونــه ی پلکانــی و از 

مصالحــی چون خشــت، ِگل و ســنگ الشــه ســاخته شــده اند.
بنــای کلیســا نســبت بــه خانه هــای روســتا در پایین ترین ســطح واقع 

شــده اســت و در مقایســه بــا آن هــا، بزرگ تــر و زیباتــر به نظــر می رســد. 
ســاختمان مســتطیل شــکل کلیســای موجومبار، فاقد گنبد اســت و 
مصالــح بــه کار رفتــه در آن شــامل ســنگ الشــه، مــالت و آهک می شــود. 
ســاختمان کلیســا نســبت بــه جــای خانه هــا در پایین تریــن ســطح 
ســاخته شــده و از نظــر انــدازه، در ســنجش بــا آن هــا، ســاختمانی بــزرگ و 

باشــکوه بــه نظــر می رســد. 
کلیســای هریپســیمه از گذشــته های دور تاکنون به سنت هریپسیمه 

مقدس، ســورپ هریپســیمه، موژومبــار و موجومبار نامور بوده اســت.
نــام ایــن کلیســا شــاید از نــام هریپســیمه، دختــر آشــوت باگرادونــی، 
پادشــاه ارمنســتان گرفته شــده اســت کــه در 8۷5 م بــه درخواســت زاکاریا 
زاگســتی، جاثلیــق ارمنی هــا، امیــران ارمنــی او را به پادشــاهی ارمنســتان 

برگزیدند.
ــا شــماره ثبــت ۷۷8 به عنــوان یکــی از  ــر در فروردیــن ۱۳4۷، ب ایــن اث
جاهــای دیدنــی اســتان آذربایجــان شــرقی در فهرســت آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســید.

کلیسای موجومبار

امــام جمعــه تبریــز گفتنــد: منطقــه آزاد 
ــت  ــت اس ــک فرص ــا ی ــتان م ــرای اس ارس ب
ــد یــک مســئول از منطقــه آذربایجــان  و بای

ــود. ــرای آن انتخــاب ش ب
ــدار،  ــز بی ــزارش تبری ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
حضــرت حجــت االســالم و المســلمین 
در حاشــیه  آل هاشــم  ســیدمحمدعلی 
ــاج  ــهید ح ــردار ش ــت س ــم بزرگداش مراس
قاســم ســلیمانی درجمع مردم و مســئولین 

اســتان اظهــار داشــتند: منطقــه آزاد ارس برای 
ــد  ــرا بای ــک فرصــت اســت چ ــا ی ــتان م اس
ــرای  ــان ب ــه آذربایج ــئول از منطق ــک مس ی

ــود؟ ــاب نش ــه آزاد ارس انتخ منطق
رئیــس شــورای حــوزه های علمیه اســتان 
ضمــن تاکیــد بــر انتخاب مدیــر بومــی برای 
ــان  ــه آذربایج ــی در منطق ــد: یعن ارس گفتن
ــرای اداره منطقــه آزاد  ــر توانمنــد ب یــک مدی
ــرد  ــک ف ــال ی ــه دنب ــدارد ک ــود ن ارس وج

غیربومــی هســتند؟
نماینــده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی 
ضمــن درخواســت از رئیس جمهــور گفتند: 
حضــرت آیــت اهلل رییســی! ریاســت محبوب 
ــردم  ــران؛ م ــی جمهــوری اســالمی ای و مردم

چشــم امیــد به شــما بســتند.
عمومــی  فرهنــگ  شــورای  رئیــس 
ــان ســخنان خــود  ــرقی در پای آذربایجــان ش
تاکیــد کردنــد: رســم مــن را همــه مــی دانند 
ــی  کــه در انتصابــات دخالــت نمــی کنــم ول

ــد؟ ــه ش ــورت چ مش

گفــت:  آذبایجان شــرقی  اســتاندار 
و  تســهیالت  ارائــه ی  بــا  امیدواریــم 
بــرای  اهتمــام  و  الزم  مشــوق های 
ــوده،  ــای فرس ــالح بافت ه ــی و اص بازآفرین
ــکن  ــزار مس ــاخت 2۰۰ ه ــذاری س هدف گ

در اســتان را محقــق کنیــم.
ســردار عابدیــن خــرّم در نشســت 
شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش 
ــاره  ــا اش ــرقی ب ــان ش ــی آذربایج خصوص
ــه هدف گــذاری رشــد اقتصــادی هشــت  ب
ــار  درصــدی در بودجــه ی ســال ۱4۰۱ اظه
کــرد: بــا اهتمام فعــاالن بخــش خصوصی 
و رفــع موانــع از ســوی دســتگاه های 
ــی، دســتیابی بــه ایــن هــدف دور از  اجرای

ــت. ــترس نیس دس
وی افــزود: حــوزه ی گردشــگری یکــی از 
ــاکرونا  ــرای دوران پس ــم ب ــای مه بخش ه
ــش  ــن بخ ــای ای ــد ظرفیت ه ــت و بای اس

ــه صــورت جــدی فعــال شــود. ب
وی همچنیــن صنعــت گردشــگری 
را یکــی از ظرفیت هــای مهــم اســتان 
برشــمرد و افــزود: صنعــت گردشــگری 
می توانــد یکــی از فرصت هــای اســتان 
ــرای جــذب ســرمایه باشــد و الزم اســت  ب
بــرای رونــق گرفتــن آن، برنامــه عملیاتــی 
از ســوی فعــاالن بخــش خصوصــی تهیــه 

ــود. ش
خــرّم در بخــش دیگــری از ســخنان 

ــیزدهم را  ــت س ــت های دول ــود، سیاس خ
در بخــش مســکن، یــک فرصــت طالیــی 
ــد  ــد و تاکی ــادی خوان ــد اقتص ــرای رش ب
کــرد: ســرمایه گذاران خوبــی از بخــش 
خصوصــی پــای کار آمده انــد و دولــت نیــز 
بــرای تبدیــل مســکن از حالت ســرمایه ای 
بــه  راه حلــی بــرای حــل مشــکل مســکن 

ــی جــدی دارد. عزم
فــرش  صنعــت  خصــوص  در  وی 
ــی از  ــت یک ــن صنع ــرد: ای ــان ک ــز بی نی
بــرای  اســتان  کم نظیــر  فرصت هــای 
رشــد اقتصــادی و یکــی  از نمادهــای 
ــا اســت کــه  ــری م ــی و هن ــی، فرهنگ مل
متاســفانه جایــگاه آن در تولید و اشــتغال، 

ــت. ــار نیس ــد انتظ در ح
احیــاء  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی   
فعالیت هــای صنعــت فــرش در آذربایجان 
ــت  ــرد: مشــکالت صنع ــار ک ــرقی، اظه ش
ــروه  ــژه در کارگ ــورت وی ــد به ص ــرش بای ف
ــتان  ــد اس ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس

می شــود. بررســی 

نشست بصیرتی در مدرسه علمیه 
صادقیه تبریز برگزار شد

ــه،  ــام فاطم ــبت ای ــه مناس ــتی ب نشس
نشســت بصیرتــی در مدرســه علمیــه 

خواهــران صادقیــه تبریــز برگــزار شــد.
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ایــام  مناســبت  بــه  نشســتی  حــوزه، 
فاطمیــه بــا ســخنرانی خانــم فاطمــه 
ــاتید  ــالب و اس ــور ط ــا حض ــلطانی و ب س

مدرســه علمیــه خواهــران صادقیــه تبریــز، 
ــن مدرســه  ــات ای در محــل ســالن اجتماع

ــد. ــزار گردی برگ
فاطمــه ســلطانی اســتاد حــوزه علمیه 
خواهــران تبریــز در ایــن نشســت، ضمــن 
ــرا )س(،  ــرت زه ــهادت حض ــلیت ش تس
ــر  ــان ها غی ــی انس ــت باطن ــت: هدای گف
ــه  ــوط ب ــوده و من ــری ب ــت ظاه از هدای

ــت. ــت اس معرف
اســتاد حــوزه علمیــه خواهــران تبریــز 
ــای  ــری از ویژگی ه ــاد دیگ ــان ابع ــه بی ب
حضــرت فاطمــه )س( پرداخــت و گفــت: 
از ویژگی هــای دختــر رســول اکرم )ص( 
می تــوان بــه عابــده بــودن و طاهــره 

ــرد. ــرت اشــاره ک ــودن آن حض ب

برای منطقه آزاد ارس مدیر بومی انتخاب شود

هدف گذاری ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در استان را محقق می کنیم

حضـرت آیـت اهلل العظمـی 
سـید محمدهـادی حسـینی 
میالنـی فرزنـد آیـت اهلل سـید 
جعفـر میالنـی از اعاظـم علما 
واکابـر فقهـا و مراجـع تقلیـد 
چهاردهـم  قـرن  در  شـیعه 
هجـری قمـری اسـت. وی در 
هشـتم محـرم الحـرام ۱۳۱۳ق. 
برابـر با  دهم تیرمـاه ۱2۷4 ش. 
به هنگام حضـور پدر بزرگوارش 
در نجف اشـرف دیـده به جهان 
گشـود. مـادرش فرزنـد  مرجع عالیقـدر آیت اهلل العظمی شـیخ محمد 

حسـن مامقانـی بانویـی بـا علـم و فضیلـت بود.
وی مقدمـات و سـطوح عالـی را از محضـر عالمانـی چـون آقـا میرزا 
ابراهیم همدانی، آخوند مالمحسـن تبریزی ، آقا شـیخ ابراهیم سالیانی 
و... آموخت سـپس در حلقه شـاگران حضرات آیات عظام شیخ الشریعه 
اصفهانـی ، میـرزا محمدحسـین نائینـی و...در آمـد و بـه مقام شـامخ 
اجتهاد در علوم اسـالمی نایل گشـت و از مدرسـان پرآوازه نجف اشـرف 
شـد.در پـی درخواسـت علمـا و طالب حـوزه علمیـه خراسـان در جوار 
مرقـد مطهـر  ثامن الحجج حضـرت علی بن موسـی الرضـا )ع( اقامت 
گزیـد و بسـاط تدریـس وتحقیق و تعلیم و تربیت گسـترد و در شـمار 

مراجع عالیقـدر جهان تشـیع درآمد.
سرانجام آن عالم ربانی و مرجع عالیقدر  بیست و نهم رجب المرجب 
سـال ۱۳95ق.  هفدهـم مرداد ۱۳54 ش. دار فانـی را وداع گفت  و به دیار 
باقی شـتافت . پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در جوار مرقد نورانی 

امام علی بن موسـی الرضا علیه السـالم به خاک سـپرده شد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  العظمی

سید محمد هادی حسینی میالنی

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

بدر:  »ستاره  کتاب 
هاي  حماسه  از  پرتوي 
رشید  سردار  درخشان 
علي  شهید  اسالم 
توانای  قلم  به  تجالئي« 
شاعر و نویسنده  گرانقدر، 
جالل محمدی و توسط 
و  شهداء  کنگره  »ستاد 
سرداران شهید آذربایجان 
 ۱۳۷4 سال  در  شرقي« 
 ۱۷5 در  و  گرفته  فیپا 

صفحه روانه بازار نشر شد. این اثر در سال ۱۳84 با۳۰۰۰ شمارگان و 
در قطع رقعي براي دومین بار تجدید چاپ گردید. 

ستارگان بدر، ستارگانی هستند که مدت زمانی کوتاه، از آسمان 
کنده شده و پای در زمین نهاده بودند تا روشنی بخش خاکیان 
شوند و چراغ راهی، برای سفر به آسمان. تالش شان بر این بود 
تا معبری باز کنند هموار، برای هم  قطارها و هم  فکران  شان تا 
با خیالی راحت و آسوده یکی بعد از دیگری خوان  های تعالی را 
طی کنند و به ذات وجودی خود دست یابند و در نهایت به آن 

ذات ابدی برسند.
شهیدان دفاع مقدس همچون ستارگان بدر مي مانند که این 
چنین حماسه سرایي نمودند. یکي از این ستارگان بی شمار بدر، 
شهید علي تجالئي از رزمندگان جنگ تحمیلی بود. ایشان مردی 

بود که هرگز دوست نداشت زمینی باقی بماند. 
شهید تجالئي، در سال ۱۳۳8 در تبریز به دنیا آمد. نوجوانی اش 
با نهضت امامش گره خورد و در بیست سالگی به سبزپوشان سپاه 
پیوست. در کوه های کردستان برای دفاع از ایران اسالمی حضور 
داشت و در افغانستان درخشید. مهم ترین کار ایشان در افغانستان، 
تاسیس »مرکز آموزش فرماندهی« برای مجاهدین افغانی بود. این 
مرکز، اولین مرکز آموزش فرماندهی مجاهدین بود که توسط وی 
در خاک افغانستان دایر شد. در این مرکز، حدود سیصد نفر از 
مجاهدین افغانی که اغلب سطح علمی شان نیز باال بود، زیر نظر 

تجالئی آموزش می دیدند.
شهید تجالئي بعد از بازگشت از افغانستان راهی سوسنگرد 
شد تا هر چه زودتر بهشت را برای خود بخرد. وی هنگامی که 
بر  پاسداران می گذشتند،  پیکر بي جان  بر  تانک های متجاوز 

یارانش نهیب می زد: »بیایید امشب بهشت را بخریم« !
بیت المقدس،  فتح المبین،  حماسه های  سردار  سرانجام،   
رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر 2، خیبر و ... 25 اسفندماه ۱۳62 
در شرق دجله و حین عملیات بدر معبری جاودان برای خود باز 

کرد تا دوباره به آسمان بازگردد و ستاره ای شود گمنام.
 ستاره ی بدر عنوان کتابی است که حماسه های ماندگار علی 
تجالئی در قالب سرگذشت نامه وصف مي نماید. نویسنده  این اثر 
سعی کرده است با روایتی ادبی، زوایای آشکار و پنهان زندگی سردار 
شهید علی تجالئی را به تصویر بکشد. در این مجموعه رویدادهای 
جنگ و فعالیت های این رزمنده در طول عملیات جنگی با زبانی 
ساده و با نثری داستانی، بیان شده است. کتاب مصّور است و 
نگارنده در آن رویدادهای زندگی این شهید را براساس خاطرات 
مستند از وی، خانواده، هم رزمان و یارانش بیان نموده است. این 
مجموعه با هدف حفظ ارزش های دفاع مقدس و زنده  داشت یاد و 

خاطره شهداء تدوین شده است«. 
 در اشاره به بخشی از تالش شهید تجالئی و یارانش برای 

آزادسازی سوسنگرد، در این اثر چنین آمده است:
 »ساعت دوازده ظهر روز دوشنبه بود و بیست و ششمین 
روز از آبان ۱۳59. دیگر رمقی در بدن نداشتیم. مهمات بطور 
قطعی تمام شده بود. آن چنان خسته بودیم که نمی توانستیم 
سرپا بایستیم. شهر هم زیر آتش بود. این سومین یا چهارمین 
باری بود که آتش می ریختند و معلوم بود که پس از ریختن 
آتش، دوباره وارد شهر خواهند شد. چنان چه این بار می آمدند، 
دیگر نمی توانستیم مقاومت کنیم، زیرا مهمات و نیرویی برای 
مقابله نداشتیم. سوسنگرد مانده بود و سی نفر رزمنده  خسته 
و جراحت دیده ... در این حین، خبر دادند که نیروهای کمکی، 
نزدیکی شهر هستند.... این لحظه گفتنی نیست، از خوشحالی 
بود. شروع  را دود و آتش گرفته  همه دعا می کردند... آسمان 
به پاکسازی شهر نمودیم و نیروهای پراکنده  بعثی را کشته 
یا دستگیر کردیم... ساعت ۱2/۳۰، حلقه  محاصره  سوسنگرد 
شکسته شد... دشمن با به جا گذاشتن تعدادی کشته و اسیر 
و از دست دادن ده  ها تانک و خودرو عقب نشینی می کرد ... در 
این روز تجالئی از قسمت پا تیر خورده بود، اما حرف او این بود: 
»اگر در این لحظه، این تیر به جمجمه ام هم می خورد، ناراحت 
نبودم چون با خیال راحت شهید می شدم، زیرا دیگر سوسنگرد 

آزاد شد... «.
در پایان مولف جهت تکمیل محتوي اثر،  تصاویري از شهید 
علي تجالئي گردآوري نموده و در صفحات انتهائي اثر آورده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
ستاره بدر: پرتوي از حماسه هاي درخشان 

سردار رشید اسام شهید علي تجائي


