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خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت حضـرت 
حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم در 
مصلـی امـام خمینـی)ره( تبریـز و بـا رعایـت پروتـکل هـای 

بهداشـتی اقامـه شـد.
حضرت حجت االسـام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم 
در خطبـه هـای نمازجمعه تبریز با دعوت مسـلمین به تقوا اظهار 
داشـتند: تقـوا تنهـا راه دوری از شـیاطین و دشـمن قسـم خورده 
انسـان است و فرصت ارزشـمندی برای واکسینه کردن قلب انسان 

در مقابل نفسـانیت در زندگی فردی و اجتماعی اسـت.
ایشـان افزودنـد: سـعادت دنیـوی و اخـروی انسـان در گـرو 
رعایـت تقـوای الهـی اسـت. کمـال انسـان وابسـته بـه میـزان 

عقانیـت و معنویـت انسـان اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا تاکیـد بـر اینکه هـر پدر 
و مـادری موظـف اسـت زمینـه پـس انـداز سـرمایه معنـوی در 
فرزنـدان خـود را فراهـم کننـد گفتنـد: فقـط مسـئولیت پدر و 
مـادر در مسـایل مالـی و دنیوی نیسـت بلکـه باید در مسـائل 

معنـوی نیـز مسـئولیت دارند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان بـه سـالروز وفات 
حضرت ام البنین)س( و تکریم مادران و همسـران شـهدا اشـاره 
کـرده و بیـان کردنـد: هـر وقـت خبر شـهادت هر یـک از چهار 
فرزنـد بـه ایشـان مـی رسـید می گفتنـد فرزنـدان مـن و تمـام 

موجوداتـی کـه در زیر آسـمان قـرار دارد فـدای ائمـه)ع( باد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ادامـه دادنـد: ایشـان پـس از 
واقعـه عاشـورا مرثیـه خوانـی و نوحه خوانـی اسـتفاده می کرد 
تـا نـدای مظلومیـت کربایـی هـا و شـهدای کربـا را به نسـل 

برسـاند. آینده 
خطیـب جمعـه تبریز تصریـح کردند: تربیت پیـروان صالح و 
راسـتین اسـام مرهون نقش آفرینی مادران شـهدا است. مادران 
صبـور شـهدا، ام البنیـن هـای عصـر حاضـر در ایـران اسـامی 
هسـتند. سـیره و روش حضـرت ام البنیـن کـه الگویـی بـرای 

مـادران اسـت، عبـارت از صبـر و فداکاری اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تاکیـد کردنـد: 

حضـرت ام البنیـن در پرسـتاری از فرزنـدان حضـرت زهرا)س( 
و  مـادری  وظایـف  مقابـل  در  و  نگذاشـتند  کـم  چیـزی 
همسـری خصیصـه هـای اسـامی را در خـود متجلـی کـرده 
و ایثـار،  اسـتقامت،  درس  شـهدا  همسـران  و  مـادران  بـه   و 

 والیت مداری دادند.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه اگـر تقـوا نباشـد 
 انسـان نمـی توانـد در راه عدالـت گام بـردارد گفتنـد: ترویـج و

 فرهنـگ سـازی سـنت هایـی ماننـد انفـاق بایـد در جامعـه 
گسـترش یابـد. همـه بایـد از اموال خـود حقی بـرای محرومان 

قـرار داده و وظیفـه خـود بداننـد.
ایشـان ادامـه دادند: قـرآن می فرماید سـائل و محـروم حقی 
بـر گـردن شـما دارد کـه بایـد ایـن فرهنـگ بـه عـادت تبدیل 
شـود البتـه ایـن کار بایـد بی سـر و صدا و بـدون از بیـن رفتن 

آبـروی نیازمند باشـد.
امـام جمعـه تبریـز در قسـمت دیگـری از سـخنان خـود به 
جنـگ روانـی غربـی و روایـت سـازی معکـوس دربـاره مذاکرات 
هسـته ای اشـاره کـرده و گفتنـد: ایران عجلـه ای بـرای توافق به 
هـر قیمـت نـدارد البته صبـر ایـران نیـز انـدازه ای دارد و تن به 

مذاکـرات فرسایشـی نمی دهـد.
  ایشـان  بـا اشـاره بـه فضاسـازی بـرای منفعـل کـردن تیـم 
مذاکره کننـده ایـران در مذاکـرات هسـته ای برای رفـع تحریم ها 
اظهـار داشـتند: در جنـگ روایت هـا روایـت سـازی معکـوس 
مذاکـرات  در  غربـی  راهبـرد  اسـت  وقـوع  حـال  در  آنچـه   از 

هسته ای است.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد: غربی ها 
اینگونـه تبلیغـات مـی کننـد کـه ایـران بـه شـدت بـه مذاکره 
نیازمنـد بوده اما عدم شـتاب ایـران در مذاکـره و حرکت معقول 
تیـم مذاکره کننـده ایـران ایـن فضاسـازی را در جامعـه کمرنگ 

اسـت. کرده 
خطیـب نمازجمعـه تبریـز جنـگ هراسـی و برجسته سـازی 
گزینـه نظامـی روی میـز در صورت به نتیجه نرسـیدن مذاکرات 
ویـن دیگـر راهبـرد غربی هـا اعـام کـرده و گفتنـد: پاسـخ های 

فاطمـه زهرا )علیها السـام( در نزد مسـلمانان برتریـن و واالمقام ترین 
بانـوی جهـان در تمـام قـرون و اعصار می باشـد. از القاب حضـرت فاطمه 
)س( مـی تـوان بـه زهـرا، صدیقه، طاهـره، راضیـه، مرضیه، مبارکـه، بتول  

و... اشـاره کرد.
حضرت فاطمه زهرا )س(

حضـرت فاطمـه )س(، دختـر حضـرت محمـد )ص( و خدیجـه دختر 
خویلـد اسـت کـه در روز در روز 20 جمـادی الثانـی در مکـه بـه دنیا آمد. 
دربـاره سـال تولـد حضرت زهرا)س( اختـاف نظر وجود دارد )بین ۵ سـال 
پیـش از آغـاز پیامبـری محمد یا 2 سـال پـس از آن( اما نظر دیگر سـال 

۶0۵ میـادی یـا ۵ سـال پیش از آغـاز دعوت محمد )ص( اسـت.
 القاب حضرت زهرا سالم اهلل علیها

زهـرا، صدیقـه، طاهـره، راضیـه، مرضیـه، مبارکـه، بتـول  و ...، از جمله 
القابـي هسـتند کـه محدثان اسـامي، براي حضـرت فاطمـه )س(، دختر 
پیغمبـر نوشـته انـد. از بیـن القـاب حضـرت فاطمـه)س( لقـب زهـرا از 
شـهرت بیشـتري برخوردار اسـت و گاه با او همـراه مي آیـد )فاطمه زهرا( 
و یـا بصـورت ترکیـب عربـي )فاطمـُه الزَّهـراء(. در واقـع لقـب زهـرا از هر 
جهـت برازنـدة ایـن بانوسـت. حضـرت فاطمـه زهـرا)س( چهره درخشـان 
زن مسـلمان، فـروغ تابنـاك )تابـان( معرفت و نمونه روشـن پرهیـزگاري و 

است. خداپرسـتي 
 چگونگی والدت حضرت زهرا )س(

در مـورد چگونگـی تولـد حضـرت فاطمـه زهرا سـام اهلل علیها اشـاره 
مـی کنیـم بـه حدیـث مفضـل از کتـاب ارزشـمند امالـی شـیخ صدوق 
کـه ماجـرای والدت حضـرت فاطمـه )س( را به صـورت دقیق از زبـان امام 
صـادق علیـه السـام نقل می نمایـد و مـا را از بقیه سـخنها و تواریخ بی 

نیاز مـی گرداند:
هنگامـی کـه خدیجه با رسـول خدا صلـی اهلل علیه و آلـه ازدواج کرد، 
زنـان مکـه از وی کنـاره گیری کـرده، رفت و آمد خود را بـا او قطع نمودند. 
خدیجـه از ایـن جهـت غمگیـن شـد تا چـون فاطمـه را حامله شـد این 
جنین در شـکم با خدیجه سـخن می گفت و خدیجه را دلداری می داد.  
چنـدی از ایـن ماجـرا گذشـت تا هنـگام تولد فاطمـه )س( شـد. خدیجه 
کسـی را بـه نـزد زنان قریش فرسـتاد و از آنها خواسـت تا به خانـه او آیند 
و هنـگام والدت فاطمـه )س( او را کمـک دهنـد. ولـی زنان بـرای خدیجه 
پیغـام دادنـد کـه تو به سـخن مـا گوش نکـردی و بـا یتیـم ابوطالب که 

مالـی نداشـت ازدواج کـردی، ما نیز بـه کمک تـو نخواهیم آمد.
 خدیجـه از ایـن پیغـام غمگین شـد و در حال غم و اندوه به سـر می 
بـرد کـه به ناگاه چهار زن گندمگـون بلند قامت را که همچـون زنان بنی 
هاشـم بودند، مشـاهده کرد که بر وی وارد شـدند. خدیجه از دیدن ایشـان 
نگـران شـد. امـا یکـی از آن چهار زن به سـخن آمـده، گفـت: ای خدیجه 
نتـرس و محـزون مبـاش که پـروردگار تو ما را فرسـتاده و مـا خواهران تو 
هسـتیم. مـن سـاره همسـر ابراهیـم خلیـل هسـتم و این آسـیه دختر 
مزاحـم )همسـر فرعون( اسـت کـه همدم تو در بهشـت خواهد بـود و آن 
دیگـر مریـم دختـر عمـران و چهارمـی کلثـوم دختر موسـی بـن عمران 
اسـت. خـدای تعالـی ما را فرسـتاد تا در وضـع حمل به تـو کمک دهیم.

  از بیـن القـاب حضـرت فاطمـه)س(، لقـب زهرا از شـهرت بیشـتري 
برخـوردار اسـت  یکـی از آنها طرف راسـت خدیجه و یکی طـرف چپ او و 
دیگـری روبـروی او و چهارمی پشـت سـر او نشسـتند. در آن حال فاطمه 
سـام اهلل علیهـا متولـد شـد در حالتی که پـاك و پاکیزه بـود. چون روی 
زمیـن قـرار گرفـت، چنـان نـوری از او فروتابیـد کـه تمـام خانه هـا را نور 
داد و در مشـرق و مغـرب زمیـن جایـی نمانـد مگر این که همه را روشـن 

کـرد و در آنجـا تابید.
 در آن حـال ده حورالعیـن وارد شـدند کـه در دسـت هـر یـک از آنها 
تشـت و ابریـق بهشـتی بـود کـه در آن ابریقهـا آب کوثر بود و بـه آن زنی 
دادنـد کـه روبـروی خدیجـه نشسـته بـود. پس زهـرا علیهـا السـام را با 
آب کوثـر شسـت و شـو داد و دو جامـه سـفید بیـرون آورد کـه از شـیر 
سـفیدتر و از مشـک و عنبر خوشـبوتر بود. زهرا را به یکی از آنها پیچید 
و دیگـری را مقنعـه او قـرار داد. پـس حضرت به سـخن درآمد و شـهادت 
داد بـه رسـالت پـدر بزرگـوار خود سـّید انبیاء و شـوهر خود سـّید اوصیاء 
ادامه در صفحه3 ادامه در صفحه2

تولد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

توضیح در مورد نحوه انتشار نشريه
آدينه تبريز در ايام کرونايی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــالم 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

ايران تن به مذاکرات فرسايشی نمی دهد

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زير نظر 
نماينده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گرديد
از تمام خیرين و شهروندان تبريز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب اين ستاد واريز نمايند

0360662008006
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ادامه از صفحه اول

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

دیدار دکتر اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و علما، ائمه 
جمعه و جماعات و اساتید حوزه های علمیه استان در 
دوازدهمین اجالسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و 

علمای محترم بالد

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز از شاعر و مداح اهل بیت عصمت و طهارت 

علیهم السالم حاج عبداله اصلی

شريح سیاستهای کلی محیط زيست ابالغی مقام 
معظم رهبری در نماز جمعه تبريز

کاهش مشکالت مربوط به اسناد مالکیت اولويت دستگاه قضا است

ايران تن به مذاکرات فرسايشی 
نمی دهد

فرازی از وصیت نامه شهدا

مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت آذربایجان شــرقی در ســخنرانی پیش 
از خطبــه هــای نمــاز جمعــه تبریــز در مصلــی اعظــم امــام)ره( ایــن شــهر به 
تشــریح سیاســتهای کلــی اباغــی مقــام معظــم رهبــری در حــوزه محیــط 

ــت پرداخت.   زیس
دکتــر حســن عبــاس نــژاد مدیــر کل حفاظــت محیط زیســت اســتان در 
ســخنرانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی جمعــه تبریــز در جمع 
پرشــکوه نمازگــزاران مصــای اعظــم امــام خمینــی)ره( تبریــز بــا درود بــه ارواح 
پــاك شــهدای 8 ســال دفــاع مقــدس و حــدود 1۵0 شــهید ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت و گرامیداشــت هفتــه هــوای پــاك اظهــار داشــت: حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در اجــرای بنــد یــک اصل 
110 قانــون اساســی ،طــی نامــه ای بــه روســای قوا ، سیاســتهای کلی محیط 

زیســت را ابــاغ کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال روز هــوای پــاك بــا عنــوان؛ هــوای پــاك ، 
حقــوق عامــه ، ارداده ملــی انتخاب شــده اســت  ادامه داد: ایجــاد نظام یکپارچه 
ی ملــی محیــط زیســت ، مدیریــت هماهنــگ و نظــام منــد منابــع حیاتی ، 
جــرم انــگاری تخریــب محیــط زیســت ، تهیــه اطلــس زیســت بــوم کشــور، 
تقویــت دیپلماســی محیــط زیست،گســترش اقتصاد ســبز و نهادینه ســازی 
فرهنــگ و اخــاق زیســت محیطــی از جملــه محورهــای سیاســتهای کلــی 

ــت اســت. محیط زیس
مدیــر کل حفاظت محیط زیســت اســتان، همچنیــن با تقدیــر از حضرت 
حجــه االســام و المســلمین جنــاب آقــای دکتــر آل هاشــم نماینــده محترم 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه محبوب تبریز  گفت: ایشــان حساســیت 
ویــژه ای بــرای مســائل زیســت محیطی داشــته و دارند و همیشــه با ارشــادات 
خــود راهنمــای مدیریــت و همــکاران بــوده انــد و بســیار مغتنــم اســت کــه 
تریبون هــای عبــادی ماننــد نمازهــای جمعــه و جماعــات،  فرصتــی باشــد تا 
نمازگــزاران عزیــز موضوعــات مربــوط بــه محیــط زیســت و کیفیــت زندگــی 

خــود را از زبان مســئوالن بشــنوند. 
  وی ادامــه داد : کشــور در حــال طــی فرآیندهــای مختلــف توســعه اســت 
ــه  دســتور اســتاندار تاشــگر اســتان در  ــی کــه ب ــا تیــم ســازی خوب کــه ب
راســتای اجــرای اصــل ۵0 قانون اساســی و حفاظــت از محیط زیســت  صورت 
گرفتــه ، نقــش اســتان در توســعه  کشــور و بهــره بنــدی از مزایــای توســعه 

پایــدار پررنــگ تــر خواهــد شــد.
عبــاس نــژاد ضمــن تقدیــر از تذکــرات بــه موقــع و نافــذ نماینــده محتــرم 
ولــی فقیــه در اســتان در رابطــه با قطع مــازوت ســوزی نیــروگاه و  پیگیریهای 
ــتان در  ــای اس ــانه ه ــامی و رس ــورای اس ــس ش ــرم مجل ــدگان محت نماین
خصوص حفظ محیط زیســت اســتان و از ســرگیری اســتفاده از ســوخت گاز 
در نیــروگاه بــرق تبریــز گفــت : همــکاران محیط زیســت با تاش شــبانه روزی 
ســعی دارنــد تــا آلودگــی واحدهــا را کنتــرل و بــه حداقل برســانند بــه طوریکه 
در کان شــهر تبریــز بــه دلیــل کنتــرل مــداوم و پایش هــای مســتمر و توزیع 
ســوخت بــا کیفیــت، ایــن آالیندگی هــا بــه حداقل رســیده اســت کــه در این 
رابطــه  تجهیــز و توســعه مرکــز پایــش آناین هوای کانشــهر تبریز و اســتان 

در دســتور کار محیــط زیســت اســتان قــرار دارد.
وی گفــت : 13 درصــد مســاحت کل اســتان جــز مناطــق تحــت مدیریــت 
حفاظــت محیــط زیســت اســت و یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان در 
راســتای حفــظ محیــط زیســت 4 شــهید و 3 جانبــاز را تقدیــم کرده اســت . 
گفتنــی اســت در ســال 13۷4، بحــران آلودگــی هــوا در کانشــهرها موجب 
شــد تــا مســئوالن ســتاد اجرایــی کاهــش آلودگــی هــوا بــه منظــور ایجــاد 
حساســیت در مــورد آثــار زیانبار آلودگــی هــوا ، روز 2۹ دی ماه را به عنــوان »روز 
ملــی هــوا پــاك« نامگذاری  نماینــد. هــدف از اعــام روز ملی هوای پــاك ایجاد 
حساســیت در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه بــوده و از آنجــا که کلیــد اصلی 
کاهــش آلودگــی هــوا، مشــارکت مردمــی و افزایــش هماهنگــی بین بخشــی 
اســت ایــن روز می توانــد عامــل مهمــی در ایجــاد ایــن مشــارکت و هماهنگی 

بین بخشــی باشــد

 رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی بــه اجــرای قانــون جامــع 
حدنــگار در اســتان بــه عنــوان الزمــه صــدور اســناد رســمی اشــاره کــرد 
و گفــت: کاهــش مشــکات مربــوط بــه اســناد مالکیــت اولویت دســتگاه 

قضــا اســت.

دکتــر موســی خلیــل اللهــی در دیــدار مردمــی خــود در تبریــز افــزود: 
نبــود اســناد رســمی و ادعــای حــق و اثبــات مالکیــت شــخص حقیقی 

یــا حقوقــی، زمــان گیــر بــوده و از علــل اطالــه دادرســی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش مشــکات مربــوط بــه اســناد مالکیــت از 
اولویت هــای دســتگاه قضاســت گفــت: در راســتای اجــرای قانــون جامــع 
حدنــگار، اقداماتــی در اســتان انجــام شــده کــه عملکــرد اســتان در ایــن 
ــادی از  ــل آن بخــش زی ــرای کام ــا اج ــول اســت و ب ــل قب خصــوص قاب

مشــکات موجــود حــل خواهــد شــد.
ــا فراهــم  ــی مصمــم اســت تــا ب خلیــل اللهــی افــزود: دســتگاه قضائ
کــردن امکانــات ســخت افــزاری و نــرم افــزاری مــورد نیــاز، دسترســی مردم 

بــه خدمــات قضائــی را تســهیل کنــد.
وی اضافــه کــرد: هرچند پیشــگیری از بروز مشــکات حقوقــی و قضائی 
بهتریــن راهــکار بــرای کاهــش دغدغه هــای مــردم اســت، امــا فــردی کــه 
حقــی از او ضایــع شــده، اگــر بتوانــد بــه راحتــی حقــوق خــود را پیگیری 

و مطالبــه کنــد، امنیــت خاطر بیشــتری خواهد داشــت.

متناسـب ایـران و انجـام رزمایـش هـای کـم نظیـر و بـه 
هنـگام و هوشـمندانه سـپاه و ارتـش توطئه هـای غـرب را 

نقـش بـرآب کرده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان با بیـان اینکه 
غربی هـا اینطـور القـاء غلـط می کنند کـه ایران بـه دنبال 
مطالبـات حداکثری و بیـش از اندازه در مذاکـرات را دنبال 
می کنـد، تصریـح کردنـد: ایـران هیـچ چیـز غیـر از التزام 
طـرف غربـی به مفـاد توافقـات انجام شـده از قبـل ندارد.

نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی شـیطنت دیگر 
غربی هـا در مذاکـرات را القا وقت کشـی ایـران در مذاکرات 
عنـوان کـرده و تاکیـد نمودند: ایـران عجله ای بـرای توافق 
بـه هـر قیمتی را نـدارد البته صبـر ایران نیز انـدازه ای دارد 

و تـن به مذاکـرات فرسایشـی نمی دهد.
ایـران مذاکـرات را دنبـال  ایشـان خاطرنشـان کردنـد: 
می کنـد و مرتـب در آن شـرکت می کنـد و خواهـان بـه 
نتیجـه رسـیدن مذاکـرات هسـت امـا مذاکـرات بـا عـزت.

امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خود 
بـه سـه محـور در فرمایشـات امـام خامنـه ای در دیـدار با 
مـردم قـم اشـاره کـرده و گفتنـد: عامـل نجـات کشـور در 
بزنگاه هـای مختلـف، غیـرت دینی ملـت ایران بوده اسـت. 
غیـرت دینـی اسـت کـه تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل 

می کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان افزودنـد: غیـرت دینـی 
می توانـد مـردم را  مقابـل بدخواهـان و دشـمنان بسـیج 
کنـد؛ دشـمن بـا اسـام سیاسـی مشـکل دارد نـه اسـام 

سکوالر.
خطیـب جمعـه تبریـز  بـه جنـگ نـرم دشـمن اشـاره 
کـرده و گفتند: دشـمن افراد بـی ارزش را کـه اصول انقاب 
را از بیـن می برنـد، برجسـته می کنـد و ما بایـد در مقابل 
فسـاد و اشـرافی گری ایسـتادگی کنیم و نسـبت به آینده 

و جوانـان آینده کشـور امیدوار باشـیم.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان  تصریـح 
کردنـد: در مقابـل کسـانی کـه مقابـل انقاب ایسـتاده اند 
انقـاب اسـامی چاره ای جز ایسـتادن در مقابـل آنها ندارد 
و بایـد بـرای ایـن ایسـتادگی بایـد وحدت داشـته باشـیم.

 خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان 
خـود به سـالروز شـهادت شـهید نـواب صفوی و شـهدای 
فدائیان اسـام اشـاره کـرده و اظهار داشـتند: شـهید نواب 
ایـده تشـکیل حکومت اسـامی را مطرح کـرد و با تکمیل 
آن توسـط امام خمینـی )ره(، در انقاب اسـامی به منصه 

ظهور رسـید.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان افزودنـد: رهبر 
معظـم انقـاب فرموده انـد کسـی کـه در دوره جوانـی در 
مـن اثـر گذاشـت شـهید نـواب بـود و ایجـاد تشـکیات 
اسـامی، تدویـن پیش نویـس قانـون اساسـی اسـامی از 

کارهـای ارزشـمند شـهید نـواب بود.
 امـام جمعـه تبریـز با اشـاره به تشـکیل میـز خدمات 
در نمـاز جمعـه توسـط مدیـران بـه دسـتور عابدیـن خرم 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی گفتنـد: از تشـکیل دهنـدگان 

میـز خدمـت در نمـاز جمعـه تشـکر می کنم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در پایـان  از 
کارمنـدان اداره امـور مالیاتـی تقاضـا خواسـتند بـا اخـاق 

میز خدمت ادارات بنیاد شهید ، امور مالیاتی  و دارايی ، بهزيستی ،منابع طبیعی ،کشاورزی،کمیته حسـنه بـا مـردم برخـورد کنند.
امداد امام )ره( و دامپزشکی ،پیش از خطبه های نماز جمعه  در مصلی حضرت امام ره تبريز 

جلسات درس نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز با موضوع امر به معروف و نهی از منکر 

در مسجد جامع تبریز
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ادامه از صفحه اول

تولد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربايجان شرقی

و فرزنـدان خـود: أشـهد أن ال الـه ااّل اهللَّ و أن أبی رسـول اهللَّ سـّید االنبیاء 
و أّن بعلـی سـّید االوصیاء و ولدی سـادة االسـباط؛ شـهادت مـی دهم به 
یگانگـی خـدا و ایـن کـه پـدرم رسـول خـدا صلّـی اهللَّ علیـه و آلـه آقای 
پیامبران اسـت و شـهادت می دهم به این که شـوهرم سرور جانشینان و 
دو فرزنـدم سـرور فرزندان هسـتند.  پـس به هر یک از آن زنها سـام کرد 
و نـام هـر یـک از آنهـا را بر زبـان جاری کـرد و زنان بـه روی او خندیدند و 
بشـارت دادنـد و حورالعیـن نیز یکدیگر را بشـارت دادند و بعضـی از اهل 
آسـمان بعضـی دیگـر را بـه والیـت آن معظمـه مـژده دادند و در آسـمان 
نـوری ظاهـر شـد کـه هرگـز ماننـد آن را ندیـده بودنـد.  زنها بـه خدیجه 
گفتنـد: ای خدیجـه! ایـن مولـود را بگیـر در حالتـی که پـاك و پاکیزه و 
فرخنـده و برکـت داده شـده اسـت در او و در نسـل او. پـس خدیجـه او را 
گرفـت در حالتـی کـه خوشـحال بود و سـینه در دهـان او گذارد و شـیر 
جاری شـد. رشـد و نمو حضرت زهرا سـام اهللَّ علیها از رشـد خردسـاالن 
دیگـر سـریعتر بـود. )1( بدین ترتیـب فاطمه زهـرا )س( متولـد گردید و 
خـدای تعالـی این مولود با برکت را که نسـل رسـول خـدا صلی اهلل علیه 
و آلـه از وی در دنیـا بـه جـای مانـد، بـه آن حضرت عنایت فرمـود و خود 
نیـز چنـان که در پاره ای از تفاسـیر آمده، مژده والدت حضـرت زهرا )س( 
را در سـوره مبارکـه کوثـر بـه آن حضـرت داد و برای دلداری رسـول خدا و 
دلگرمـی آن بزرگوار در برابر دشـمنان سرسـخت و نیرومنـدی چون عاص 
بـن وائل سـهمی یـا ابوجهـل و ابولهب که با درگذشـت پسـران پیغمبر 
او را »ابتـر« و مقطـوع النسـل خواندنـد بـا کمـال مهربانـی و ماطفت او 
را مخاطـب سـاخته فرمـود: إنـا اعطینـاك الکوثـر فصـل لربـک وانحر ان 
شـانئک هـو االبتـر  به یقین مـا به تو کوثـر )و خیر و برکت فـراوان( عطا 
کردیـم. پس بـرای پـروردگارت نماز بخـوان و قربانی کن. و بدان( دشـمن 

تـو به یقیـن ابتر و بریده نسـل اسـت.
 جايگاه حضرت زهرا )س( نزد پیامبر)ص(

حضـرت زهـرا )س( را نـزد پیامبـر احترامی عظیـم بود بسـی فراتر از 
احتـرام پـدری بـه دختـرش و این بگونـه  ای بود کـه حیرت دیگـران را بر 
مـی  انگیخـت پیامبـر)ص( بـا آن همه شـأن و عظمت دسـت دخترش را 
می  بوسـید و به گفته عایشـه هـرگاه که فاطمه )س( بر پیامبـر وارد می 
 شـد رسـول خدا به احترامش از جای بر می  خاسـت و پیشـانی او را می  
بوسـید. و یـا در حیـن ورود از او جـداً اسـتقبال مـی  کـرد و یـا در حین 

خروج از محضرش مشـایعتش مـی  فرمود.
 در شـأن وصف حضرت فاطمه )س( و در انتسـاب او بخودش پیامبر 
کلمـات واال و عجیـب بـکار می  برد. گاهـی می  فرمود فاطمـه )س( یک 
شـاخه گل اسـت )ریحانـه(؛ زمانـی مـی  فرمود فاطمـه )س( پـاره تن من 
اسـت )بضعـة ِمّنـی(، و گاهـی مـی  فرمـود فاطمـه )س( عزیزتریـن مردم 
بـه نـزد من اسـت. گاهی نیـز پیامبر اکـرم)ص( دربـاره حضـرت زهرا)س( 
مـی  فرمـود هـر کـه فاطمه )س( راشـادان کنـد مرا شـادان کرده اسـت و 
هـر کـه فاطمـه )س( را بیـازارد مرا آزرده اسـت، بـا این اضافه که شـادی و 
غضـب مـن، یا محبـت و آزارم، همانند محبت و آزار خداوند اسـت، حتی 
در پاسـخ بـه سـؤال فاطمـه )س( و علـی از پیامبـر که کـدام محبوبتر و 
عزیزترنـد فرمـود فاطمـة احـبُّ الیَّ منـک و انت یا علـیُّ اعّز علـّی منها. 
فاطمـه )س( از تـو نـزد من محبوبتر اسـت و تـو ای علـی از فاطمه )س( 

نـزد من عزیزتر هسـتي .
پی نوشت

)1( بحاراالنوار، ج43، ص2 ـ 3؛ احقاق الحق، ج10، ص12 ـ 14.

فاجعه انسانی در يمن در حال وقوع است
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه با بیان اینکه 
مــردم مظلوم یمن هم اکنون از نظــر تامین غذا و دارو در تنگنا 
قرار دارند، گفت: فاجعه انســانی در این کشــور در حال به وقوع 

پیوستن است.
حجت االسام و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبه 
های نماز جمعه مراغه افزود: کودکان مظلوم یمنی به سوء تغذیه 

مبتا شده و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم هستند.
وی اضافه کرد: حتی بیمارستان های یمن توسط رژیم سعودی 
و عامــان و مزدوران آنها تخریب شــده اند و بــا این وجود مردم 
مظلوم آن در برابر حمات و تهاجم سعودی مقاومت و ایستادگی 

می کنند.
خطیب جمعه مراغه گفت: هواپیماهای سعودی زیرساخت ها، 
واحدهای مســکونی و محل تجمع مــردم یمن را مورد تهاجم و 

هدف قرار می دهند.
وی ادامه داد: شورای امنیت، سازمان ملل و سازمان های مدافع 
حقوق بشر در برابر جنایت های آل سعود و اطرافیان آن در یمن و 
فاجعه انسانی حاضر در این کشور چگونه می توانند سکوت کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن 2۷ دی سالروز شهادت فدائیان اسام 
خاطرنشــان کرد: در سال 1334 این شــهدا به جرم دفاع از اهل 
بیت)ع( و اسام در بیدادگاه شاهنشاهی محکوم و توسط دژخیمان 

پهلوی به شهادت رسیدند.

شهید نواب صفوی 
منادی تشکیل حکومت اسالمی بود

امام جمعه بناب گفت: شهید سیدمجتبی نواب صفوی منادی 
و پایه گذار تشــکیل حکومت اسامی بود که بعدها توسط امام 

راحل، نهضت تشکیل این نظام شروع شد.
حجت االسام مصطفی باقری بنابی در خطبه های آیین عبادی 
سیاسی جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه جمهوری اسامی یک 
ودیعه الهی است؛ اظهار کرد: اگر از این ودیعه الهی خوب حفاظت 
کنیم و قدرشناس باشیم، خداوند وعده داده که نعمت های خود 
را فزونــی خواهد داد و اگر بد امتحان دهیم و در برابر این نعمات 
و آبروی جهانی که به آن دست یافته ایم، ناشکری کنیم آن موقع 

سیلی محکمی از ناحیه خداوند خواهیم خورد.
وی سپس با اشاره به 2۶ دی ماه سال روز فرار شاه از ایران اذعان 
کرد: با وجود ثروت های بی شــمار در کشور از ذخایر عظیم نفتی 
گرفته تا ذخایر معدنی، اکثر شهرها و روستاهای کشور در لجن و 
تعفن بودند و تمام ثروت های این کشور توسط بیگانگان به یغما 

رفته و صرف امورات شهوت رانی و خوش گذرانی می شد.
خطیب جمعه شهرستان بناب افزود: باطل رفتنی است و این 

یک وعده الهی است.
حجت االسام باقری بنابی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهید نواب صفوی و یارانش و شهادت آنها در 2۷ دی ماه سال 
1334 به دست طاغوت گفت: نواب صفوی و یارانش با مظلومیت 

تمام توسط طاغوت و عوامل طاغوت به شهادت رسیدند.
وی افزود: شــهید سیدمجتبی نواب صفوی منادی و پایه گذار 
تشکیل حکومت اسامی بود که بعدها توسط امام راحل، نهضت 

تشکیل این نظام شروع شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه خطبه های نماز 
جمعه این شهرستان با اشاره به ثمرات نماز در جامعه خاطرنشان 
کرد: نماز شــرافت مؤمن است و اگر نماز به طور واقعی اقامه شود 

انسان را خوش اخاق و درون انسان را پاك می کند.
حجت االســام باقری بنابی یادآور شد: نماز ریشه اسام است و 
اگر نماز به درجه قبولی برســد دیگر اعمال نیز نزد پروردگار مورد 
قبول واقع خواهد شد و بیشتر مخالفت ها و دشمنی های دشمنان 

با نظام جمهوری اسامی ایران به خاطر نماز است.

خطیب جمعه هشترود: رويکرد دولت در زمینه 
مذاکرات هسته ای منطقی است

امام جمعه موقت هشترود با اشــاره به برگزاری مذاکرات وین 
خاطرنشان کرد: دشــمن با به راه انداختن جریان های رسانه ای 
مانند نیاز ایران به مذاکره، جنگ هراسی و زیاده خواهی ایران در 
مذاکرات ســعی در تحت فشار قرار دادن مذاکره کنندگان کشور 

دارد اما سیاست های فعلی دولت در این زمینه منطقی است.
حجت االســام یعقــوب اباذری در خطبه هــای نماز جمعه 
هشــترود گفت: انقاب ما انقابی دینی است و برنامه آن نیز بر 
مبنای آموزه های دینی اســت و ترس دشــمن هم از این اصل 

اساسی است.
 وی افزود: دشــمنان ما مخالف اسام سیاسی هستند چرا که 

دقیقا با آموزه های پیامبر اکرم همراه است.
اباذری اظهار کرد: بنا به فرموده رهبر انقاب عامل نجات کشور 
در روزهای طوالنی و بزنگاهها، غیرت دینی است که دشمن سعی 
دارد ایــن غیرت را از ما بگیرد که همه باید در این راســتا تاش 

کنیم.
وی ادامه داد: نیروهای رسانه ای دشمنان مدام درصدد نظرسازی 
های دروغین علیه مردم و جمهوری اسامی ایران هستند که بنا 
به فرموده رهبری هویت مردم ایران در حضور پرشــور در تشییع 

سردار سلیمانی مشخص شد.

آداب نمازجمعه

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
3. روایات

عــاوه بــر اجمــاع و ســیره، ادلــه ی نقلــی فراوانــی وجــود 
ــد  ــودن امامــت جمعــه دارن ــر منصــب ب ــت ب دارد کــه دالل

ــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود: کــه ب
روایت فضل بن شاذان

شــیخ صــدوق در کتابهــای علل الشــرایع و عیــون اخبار 
ــر از فضل بن شــاذان از  ــا ســندی معتب ــی را ب الرضــا، حدیث
ــاره حکمــت برخــی از احــکام شــرعی  امــام هشــتم)ع(، درب
نمــاز جمعــه نقــل کــرده اســت کــه برخــی از بخشــهای آن 
بــر شــرط بــودن امــام المســلمین و منصــب بــودن امامــت 

جمعــه داللــت دارد. ایــن بخشــها عبارتنــد از:
ــاز  ــودن نم ــی ب ــان حکمتهــای دو رکعت 1.در ضمــن بی

ــد. ــه می فرمای جمع
الن الصــاة مــع اإلمــام اتــم و اکمــل، لعلمــه و فقهــه و 

ــه؛34 فضلــه و عدل
چــون امــام جمعــه از جهــات علــم، فقــه، فضــل و عــدل 
برجســتگی دارد، نمــاز بــا او تمام تــر و کامل تــر اســت و دو 

رکعتــی خوانــده می شــود.
ــای  ــه معن ــت ب ــن روای ــام« در ای ــه »ام روشــن اســت ک
امــام جماعــت نیســت، بلکــه ایــن نمــاز جمعــه اســت کــه 
امــام آن، امامــی اســت کــه دارای ویژگیهایــی خاص اســت و 
برجســتگیهایی در عدالــت و فقاهــت و فضیلــت و عالمیت 
دارد و لــذا نمازگــزاردن بــا او، بــه اتمــام و اکمــال نمــاز کمک 

می کنــد.

 از فیــض دخت نبیِ  مکرم  اســام )ص( جان هســتی به 
هیجان آمده و به یمن میاد مسعودش دیدگان همگان روشن 
گشــت. آنچه برکت این روز را دو چندان می کند تقارن میاد 
بنیانگذار جمهوری اســامی ایران امام خمینی)ره( با میاد آن 
حضرت اســت. او که خود عطیه کوثر بــود و یادآور حیدر. هم 
او که از نســل زهرا بود و او را الگوی خود و دیگران معرفی می 
کرد. چنانکه مــی گوید: »...برای زنها کمال افتخار اســت که 
روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده  اند، افتخار اســت و 
مسئولیت...« )صحیفه امام؛ ج: 20؛ ص:4( به تاریخ خورشیدی، 
میاد حضرت امام اول مهر اســت، لکن مادر و فرزند را قرابتی 

است، پس چه بهتر که قمری باشد و یادآور هر دو.
فاطمه )ع(ثمره میوه بهشتی:  اسام منزوی بود، و مسلمانان 

اندك نخستین، شدیداً تحت فشار .
محیط مکه بر اثر شــرك و بت پرســتی و جهل و خرافات 
و جنگ هــای قبایل عرب و حاکمیــت زور و بینوایی توده های 

مردم، تیره و تار بود.
پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( به آینده می اندیشــید، آینده ای 
درخشــان از پشــت این ابرهای ســیاه و ظلمانی، آینده ای که 
 با توجه به اســباب عادی و ظاهری بســیار دوردســت و شاید 

غیر ممکن بود.
در همین ســال حادثه بزرگی در زندگــی پیامبر رخ داد، به 
فرمان خدا برای مشــاهده ملکوت آسمان ها به معراج رفت، و به 
مصداق »لنریه من آیاتنا الکبری« آیات عظیم پروردگار در پهنه 
بلند آســمان را با چشــم خود دید، و روح بزرگش بزرگتر شد، و 

آماده پذیرش رسالتی سنگین  تر، توأم با امید بیشتر .
در روایتی از اهل ســنت و شــیعه - که هر دو بر آن تأکید 
دارند - می خوانیم: پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( در شــب معراج 
از بهشــت عبور می کرد، جبرئیــل از میوه درخت طوبی به آن 
حضرت داد، و هنگامی که پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( به زمین 
بازگشت نطفه فاطمه زهرا )سام اهلل علیها( از آن میوه بهشتی 

منعقد شد.
لــذا در حدیث می خوانیم کــه پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
فاطمه )ســام اهلل علیها( را بســیار می بوسید، روزی همسرش 
عایشــه بر این کار خرده گرفت، که چرا ایــن همه دخترت را 

می بوسی؟!                      در جواب فرمود:
»مــن هر زمــان فاطمه را می بوســم، بوی بهشــت را از او 

استشمام می کنم.«
و به ایــن ترتیب این مولود بزرگ از عصــاره پاك میوه های 
بهشتی و از پدری همچون پیامبر)صلی اهلل علیه و آله(، و مادر 
ایثارگــر و فداکاری همچون »خدیجه« در روز بیســتم جمادی 
الثانــی گام به دنیا نهاد، و طعن و ســرزنش های مخالفین که 
پیامبر را بدون »نسل جانشین« می پنداشتند، همگی نقش بر 
آب شد، و به مضمون سوره »کوثر« فاطمه زهرا چشمه جوشان 
بــرای ادامه دودمان پیامبر و ائمــه هدی و خیر کثیر در طول 

قرون و اعصار، تا روز قیامت شد.
این بانوی بهشــتی نام هایی داشت که هر کدام از دیگری پر 
معنی تر بــود: 1- فاطمه، 2- صدیقــه، 3- طاهره، 4- مبارکه، 
۵- زکیــه، ۶- راضیه، ۷- مرضیه، 8- محدثه، ۹- زهرا و هر یک 

بیانگر اوصاف و برکات وجود پربرکت او است.
همین بس که در نام معروفش »فاطمه« بزرگترین بشــارت 
برای پیروان مکتبش نهفته اســت، چرا کــه »فاطمه« از ماده 
»فطم« به معنی جدا شدن، یا باز گرفتن از شیر است، و طبق 
حدیثی که از پیامبر گرامی اســام)صلی اهلل علیه و آله(  روایت 

شده به امیر مؤمنان علی)علیه السام(  فرمود:
»می دانی چرا دخترم، فاطمه نامیده شد؟

عرض کرد: بفرمائید.
فرمود: برای آن که او و شــیعیان و پیروان مکتبش از آتش 

دوزخ باز گرفته شده اند!«
از میان نام های او نام »زهرا« نیز درخشندگی و فروغ خاصی 
دارد، از امام صادق)علیه السام( پرسیدند: چرا فاطمه را »زهرا« 

می نامند؟
فرمود: »زیرا زهرا به معنی درخشنده است و فاطمه چنان بود 
که چون در محراب عبادت می ایستاد، نور او برای اهل آسمان ها 
پرتو افکن می شــد، همانگونه که نور ستارگان برای اهل زمین 

]پرتو افکن است [، لذا زهرا نام نهاده شد.«
هنگامی که خدیجه زنی با شخصیت و معروف به بزرگی بود، 
با پیامبر اســام)صلی اهلل علیه و آلــه(   ازدواج کرد زنان مکه با 
او قطع رابطه کردند، و گفتند: او با جوان تهی دســت و یتیمی 

ازدواج کرده و شخصیت خود را پائین آورده است!
این وضع همچنان ادامه یافت تا این که خدیجه باردار شد و 

جنینش کسی جز فاطمه زهرا نبود.
ان الذیــن قالوا ربنا اهلل ثم اســتقاموا تتنزل علیهم المائکة 
اال تخافوا والتحزنوا«؛ کســانی که بگویند پروردگار ما اهلل است، 
فرشتگان بر آن ها نازل می شوند و می گویند نترسید و اندوهی 

به خود راه ندهید.«
به هنگام وضع حمل به ســراغ زنان قریش فرستاد و از آن ها 
خواســت که در این ساعات حســاس و پردرد و رنج به یاری او 
بیایند و تنهایش نگذارند، اما او با این پاســخ ســرد و دردآلود 

روبرو شد که:

»تو ســخن ما را گوش نکردی، با یتیــم ابوطالب که مالی 
نداشت ازدواج نمودی، ما نیز به کمک تو نخواهیم شتافت!«

خدیجه با ایمان، از این پیام زشت و بی معنی سخت غمگین 
شد، اما در اعماق دلش نور امیدی درخشید که خدایش او را در 

این حال تنها نخواهد گذاشت.
لحظات ســخت و بحرانی وضع حمل آغاز شد، او در محیط 
خانــه تنها بود، و زنی که او را کمک کند وجود نداشــت، قلب 
او فشرده تر می شــد، و امواج خروشان بی مهری های مردم روح 

پاکش را آزار می داد.
ناگهان برقی در افق روحش درخشــید، چشم بگشود و چهار 

زن را نزد خود دید،
سخت نگران شد. یکی از آن چهار زن صدا زد:

نترس و غمگین مباش. پــروردگار مهربانت ما را به یاری تو 
فرستاده است ما خواهران توایم.

من ساره ام!
و این یک آســیه همسر فرعون اســت که از دوستان تو در 

بهشت خواهد بود.
آن دیگری مریم دختر عمران، و این چهارمی را که می بینی 

دختر موسی بن عمران، کلثوم است!
ما آمده ایم که در این ساعت یار و یاور تو باشیم.

و نزد او ماندند تا فاطمه بانوی اسام دیده به جهان گشود.
آری به مصداق:  

ان الذیــن قالوا ربنا اهلل ثم اســتقاموا تتنزل علیهم المائکة 
اال تخافوا والتحزنوا«؛ کســانی که بگویند پروردگار ما اهلل است، 
فرشتگان بر آن ها نازل می شوند و می گویند نترسید و اندوهی 

به خود راه ندهید.«
در اینجا نیز عاوه بر فرشتگان، ارواح زنان با شخصیت جهان 

به یاری خدیجه با ایمان و پر استقامت شتافتند.
تولد این مولود خجسته آنچنان پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 
را خشــنود کرد که زبان به مدح و ثنای پروردگار گشود، و زبان 

بدخواهان که او را ابتر می خواندند، برای همیشه کوتاه شد.
خداوند مژده این مولود پربرکت را در سوره کوثر به پیامبرش 

داد و فرمود:
انا اعطیناك الکوثر، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو االبتر«؛ 
ما سرچشمه جوشــان خیر کثیر را به تو بخشیدیم، اکنون که 
چنین است، برای پروردگارت نماز بجای آور و تکبیر گو! مسلماً 

دشمن تو، ابتر است!
منابع :

1- کتاب برترین بانوی جهان فاطمه زهرا)علیهاالســام(، آیة 
اهلل مکارم شیرازی .

2- دین و اندیشه تبیان، ویرایش هدهدی .

به مناسبت 20 جمادی الثانی،  میالد کوثر

حضرت فاطمه )ع( وتولدفرزندکوثرامام خمینی )ره( 
حجت االسالم سید داوودروحانی حسینی 
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 خمس لباس هايی که برای آينده خريده شده
 از درآمد بین سال لباس هایی در حد شأن برای فرزندان تهیه کرده 
ام ولی در حال حاضر اندازه آنها نیست، آیا سر سال خمسی باید خمس 

آنها را پرداخت کنم؟
جواب: در فرض سؤال خمس دارد.

 خون آمدن از دهان هنگام نماز
اگر در حال نماز دهان نمازگزار ـ مثا بر اثر کشیدن دندان ـ خون 

بیاید، چه وظیفه ای دارد؟
جواب: نباید خون را فرو ببرد و اگر بتواند بدون فرو 
بردن خون و نجس شدن بدن و لباس، نماز را ادامه 

دهد، مانعی ندارد و نماز صحیح است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
 رويدادهای مهم اين روز در تقويم خورشیدی

) 1 بهمن 1400 (
 رحلــت محــدث کبیــر شــیعه »حاج شــیخ عبــاس قمي« 

صاحــب َمفاتیُح الَجنــان )131۹ ش(
 ارایــه نظریــه »والیــت فقیــه )توســط حضــرت امــام 

اشــرف )1348 ش( نجــف  خمینــي( در 
ــي«  ــط »بخارای ــور« توس ــنعلي منص ــي »حس ــرور انقاب ت

ــامي )1343ش( ــه اس ــأت مؤتلف ــو هی عض
ــب معاصــر اســتاد  درگذشــت موســیقي دان، خطــاط و ادی

ــوذري« )13۶۵ ش( ــم ب »ابراهی
رحلــت فقیــه جلیــل و عالــم خدمتگــزار آیــت اهللَّ »مهــدي 

حائــري تهرانــي« )13۷۹ ش(
درگذشــت »ابوالقاســم عــارف قزوینــي« شــاعر بــزرگ ایراني 

در همــدان )1312ش(
فرمان رئیس الوزرائي مشیرالدوله صادر شد )1300ش(

نظــام الدیــن حکمــت وزیر پســت و تلگــراف در اثــر عارضه 
قلبي در ســن ۵3 ســالگي درگذشــت. )131۵ش(

جیــره بنــدي قنــد و شــکر و چــاي لغــو شــد بهــاي شــکر 
2۵ ریــال تعییــن گردیــد. )132۶ ش(

رويدادهای مهم اين روز در تقويم هجری
) 18 جمادی الثانی 1443 (

ــاه  ــن پادش ــک« اولی ــرل بی ــیدن »طغ ــه ســلطنت رس   ب
ــابور)42۹ ق( ــلجوقیان در نیش ــله ي س سلس

 درگذشــت »بــارع بغــدادي« ادیــب و شــاعر مشــهور 
ق( عــرب)۵24 

رويدادهای مهم اين روز در تقويم میالدی
) 21 ژانويه 2022 ( 

ــد  ــرق هن ــگال در ش ــج بن ــدید در خلی ــان ش ــوع توف وق
)1۷3۷م(

ــان  ــه در جری ــاه فرانس ــانزدهم« پادش ــي ش ــدام »لوی  اع
انقــاب ایــن کشــور )1۷۹3م(

مــرگ »والدیمیــر لنیــن« پایه گــذار اتحــاد جماهیــر 
شــوروي ســابق )1۹24م(

ــان در  ــته اي جه ــي هس ــن زیردریای ــن اولی ــه آب انداخت  ب
ــکا )1۹۵4م( امری

جايگاه و حقوق زنان در حکومت اسالمی با تاکید بر 
انديشه امام خمینی

»بچه وقتی در دامن مادرش هســت می بیند مادر اخاق 
خوش دارد. اعمال صحیــح دارد. گفتار خوش دارد. این بچه از 
همانجا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر-  که از همه تقلیدها 
باالتر است - و به تزریق مادر که از همه تزریقها مؤثرتر است - 

تربیت می شود.« )صحیفه امام، ج۷،ص283(
»شاید شما هیچ کدامتان یادتان نباشد که اونوقت چه کردند، 
کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و 
اسمشان را بعداً »آزاد زنان« و »آزاد مردان« پسر رضا خان گذاشت 
من تلخیش باز در ذائقه ام هست. شما نمی دانید چه کردند با 
این زنهای محترمه و چه کردند با همه قشرها. الزام می کردند 
هم تجار را، هم  کسبه جزء را، هم روحانیت را، به این که مجلس 
بگیریــد و زنهایتان را بیاورید در مجلــس، بیاورید در مجلس 
عمومی. آنوقت اگر اینها تخلف می کردند کتک دنبالش بود، 
حرف دنبالش بود، همه چیزها و حرفها بود و اینها می خواستند 
زن را وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل بشود برای 
جوانها و در کارهای اساسی اصاً وارد نشوند. طریقهای مختلف 
آنها داشــتند برای اینکه جوانهای ما را این دانشگاهی های ما 
را همه این قشــرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند، به فکر 
مملکتشان بیفتند. از آن طرف همان مسئله کشف حجاب با آن 
فضاحتی که آنها کردند و با آن رفتاری که با زنهای محترمه کردند 
و با آن رفتاری که با روحانیون کردند در این مسائل که حتی به 
آقای کاشــانی آمدند تکلیف کردند که شما باید وارد بشوید در 
این مجلس، شما باید مجلس بگیرید. این هم برای این بود که 
ایــن جوانها را، جوانهای غافل زن و مرد را وارد کنند در میدان و 
سرگرمشــان کنند به هم. و از اساس مسائل اینها غافل باشند. 
همچنین مراکز فحشایی که اینها درست کرده اند که از تهران تا 
آخر تجریش صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک 

بود...« )صحیفه امام، ج1۹1-1۹2(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربايجان 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

از جاهــای دیدنــی میانه پل شــهرچای در مســیر رودخانه شــهرچای در 
روســتای تازه کند ســاخته شــده اســت.

ــتراحت  ــل اس ــه مح ــی ک ــدی دارد و اتاقک های ــه گنب ــل 23 دهان پ
ــت. ــوده اس ــا ب ــافران کاروان ه مس

ایــن پــل بــه طــول 2۶0 متــر و عــرض ۷/۹ متــر داراي 23 چشــمه بــا 
طاقــي جناغــي بــود کــه بــه علــت ویــران شــدن دو چشــمه بر اثر ســیل 
یــک طــاق مســطح بتونــي نامــوزون بجــاي آن احــداث کــرده انــد. عــرض 
چشــمه هــا هــر کــدام ۶/۷0 و ارتفــاع پــل در حــدود ۵/2۵ متــر مي باشــد.

 بــر روي پایــه هــا کــه داراي آب برهــاي مثلثــي شــکلي مــي باشــند 
فاصلــه بیــن طــاق هــا بصــورت صندوقــه مــی باشــد و روزنه هــاي بیضي 
شــکل کــه در طرفیــن صندوقــه ها ســاخته شــده کار تهویه هــواي داخل 

را بــه عهــده دارنــد.
در طرفیــن ورودي هــاي گــذرگاه پــل در گذشــته میلهائي با ارتفــاع 1/۵ 
متــر و سرســتونهاي چهــار گــوش مطبــق تعبیه شــده بود کــه عابــران را 

بــه تنهــا راه مطمئــن معبــر هدایت مــي کرده اســت.
 کتیبــه ای در بدنــه پــل وجــود نــدارد بــه همیــن دلیــل ســال ســاخت 
پــل مشــخص نیســت امــا بــا شــباهتی کــه بــه سی و ســه پــل اصفهــان 

دارد ممکــن اســت متعلــق بــه دوره صفویه باشــد.
ــت 8۷2 به عنــوان  ٔ ثب ــا شــماره ــرداد 1348 ب ــخ 28 م ــر در تاری ــن اث ای

یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.
ــی تریــن پــل  ــه عنــوان طوالن ــر اســت کــه ب طــول ایــن پــل 2۶0مت
تاریخــی اســتان آذربایجــان شــرقی شــناخته میشــود.از آجر برای ســاخت 
ایــن پــل اســتفاده شــده اســت ولــی پایــه هــای ایــن پــل ســنگی مــی 
باشــد. بــه نظــر میرســد معمــار ایــن پــل فــردی بــه نــام خواجه شــمس 

الدیــن محمــد جوینــی بــوده اســت.
از جهانگردانــی کــه از ایــن پــل تاریخــی دیــدن کــرده انــد میتــوان بــه 

موریــس دو کوتزبوئــه اشــاره کــرد.
جــان پنــاه هــاي پــل را بــه ارتفــاع ۷0 ســانتیمتر با گــچ و آجر ســاخته 
انــد. مصالــح غالــب در بنــا آجــر اســت و فقــط در پایــه ها ســنگ ســفید 
بــه صــورت مکعــب تــراش دار بــکار رفتــه و در طــاق مســطح دو چشــمه 

نیــز از بتون مســلح اســتفاده شــده اســت.

پل شهرچای 

ــام  ــرقی و ام ــه در آذربایجان ش ــی فقی ــده ول نماین
جمعــه تبریــز گفتنــد: حــوزه هــای علمیــه و عالمــان 
دینــی وظیفــه دارنــد؛ آفــات و مصادیــق تضعیــف نظام 
ــام  ــظ نظ ــت حف ــند و در جه ــتی بشناس ــه درس را ب
اســامی و مبــارزه با آنهــا هوشــیارانه وارد میــدان مبارزه 

شــوند.
ــر  ــی دفت ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
حضرت حجت االســام والمســلمین ســید محمدعلی 
آل هاشــم در دوازدهمیــن اجاســیه جامعــه مدرســین 
حــوزه علمیــه قــم و علمــای محترم بــاد از حــوزه های 
علیمــه بعنــوان پیــش آهنــگ انقــاب اســامی بــرای 
اندیشــه پــردازی یــاد کــرده و گفتنــد: حلقــه پیشــتاز، 
گــروه منســجم، بســیج  نیروهــای اجتماعــی، مدافع و 
پشــتیبانی معنوی و مدیریتــی انقاب اســامی و نظام 
ــتین و  ــت راس ــه و روحانی ــای علمی ــر دوش حوزه ه ب

متعهــد اســت.
امــام جمعــه تبریز ادامــه دادنــد: معتقدان بــه انقاب 
اســامی و در رأس آنهــا حــوزه هــای علمیــه و عالمــان 
دینــی وظیفــه دارنــد کــه آفــات و خطــرات و مصادیــق 
ــپس  ــند و س ــتی بشناس ــه درس ــام را ب ــف نظ تضعی
ــات و  ــا آف ــارزه ب در جهــت حفــظ نظــام اســامی و مب

عوامــل تضعیــف کننده هوشــیارانه و بــا دقت بــه مبارزه 
برخیزیند.

ــد  ــی اســتان تاکی رئیــس شــورای فرهنــگ عموم
ــف  ــق تضعی ــات و مصادی ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــد: ب کردن
نظــام بایــد عوامــل و  اقداماتــی کــه اعتبــار و منزلــت 
نظــام را مــی کاهــد و موجودیــت آن را بــه مخاطــره می 

ــی شناســایی شــوند. انــدازد بــه خوب
ایشــان افزودنــد: تبلیــغ و یــا هرگونــه اقــدام نظری و 
عملــی کــه پایــه هــای ایمانــی مــردم و کارگــران نظــام 
را نســبت بــه اســام و نظــام اســامی را سســت کنــد و 
باعــث گســترش روحیــه بــی تفاوتی نســبت بــه نظام 

اســامی شــود از مصادیــق تضعیــف نظام اســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی 
مخالفــت بــا قانــون اساســی را از دیگــر مصادیــق و آفت 
ــت  ــد: مخالف ــمرده و گفتن ــام برش ــف نظ ــای تضی ه
بــا اصولــی کــه بیانگــر اســامی و والیــی بــودن نظــام 
ــه از  ــی فقی ــا ول ــت ب ــن مخالف ــتند و همچنی هس
خطرهــای تضیــف نظــام اســت، چــرا که بــا نبــود ولی 
فقیــه هیــچ زمانتــی برای اســامی بــودن نظــام و تداوم 

ــدارد. آن وجــود ن
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیه اســتان بــا تاکید 
بــر اینکــه مــا باید آفــت هــا و مســائل تضیف کننــده را 
بشناســیم و بــرای مقابله بــا آنها برنامــه ریزی صحیحی 
داشــته باشــیم، ادامــه دادنــد: امیداوریم در ســطح کشــور 
روحانیــت بتوانــد در ســایه بــزرگان مــدرس حــوزه علمیه 
قــم بــه اهــداف عالــی نظــام مقــدس جمهوری اســامی 
ایــران برســند و در جهــت آرمان هــای واالی حضــرت امام 
راحــل و اهــداف مقــدس مقــام معظــم رهبــری حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای خصوصاً در ارتباط با بیانیــه گام دوم 

انقــاب قــدم هــای مثبتــی را بردارند.

و  مالیاتــی  مودیــان  تکریــم  راســتای  در 
ــی  ــه خواســته ها و مطالبــات مردم پاســخگویی ب
برنامــه ماقــات عمومــی سرپرســت اداره کل امــور 
مالیاتــی آذربایجان شــرقی روزهــای شــنبه تــا 
چهار شــنبه هــر هفتــه از ســاعت 08:00 الــی 0۹:00 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
عیســی اورج زاده، سرپرســت اداره کل امــور 
مالیاتــی آذربایجان شــرقی، اظهــار داشــت: در 
راســتای تکریــم مودیــان محتــرم مالیاتــی و 
ــکات  ــائل و مش ــات، مس ــه اعتراض ــیدگی ب رس
مودیــان ماقات هــای مردمــی هــر هفتــه روزهــای 
شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت 08:00 الــی 0۹:00 

برگــزار می شــود.
ــی  ــن مالیات ــه معاونی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی، ب
ــا  ــه روزه ب ــز هم ــتانها نی ــای ادارات شهرس و روس
ــان داشــت:  ــد اذع ــوری دارن ــات حض ــان ماق مودی
ــی  ــان از اصل ــوق مودی ــت از حق ــم و صیان تکری
تریــن اولویــت هــای ایــن اداره کل اســت و در ایــن 
راســتا همه معاونیــن و روســای ادارات شهرســتانی 
روزانــه بــا مودیــان دیــدار نمــوده و ضمــن شــنیدن 
ــل  ــه ح ــی های الزم ب ــا بررس ــا و ب ــکات آنه مش

ــال  ــتفاده از اعم ــا اس ــع ب ــع موان ــکات و رف مش
ــد. ــدام می نماین ــی اق ــارات قانون اختی

اورج زاده، همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: ســامانه 
ارتبــاط مردمــی 1۵2۶ نیــز بســتر مناســبی بــرای 
ــا اداره کل  ــی ب ــان مالیات ــتقیم مودی ــاط مس ارتب
ــد  ــی توانن ــتان م ــی اس ــان مالیات ــت و مودی اس
ــز  ــن مرک ــق ای ــود را از طری ــی خ ــواالت مالیات س
ــت  ــود دریاف ــواالت خ ــخ س ــرده و پاس ــرح ک مط

نماینــد.
ــات  ــرار ماق ــان ق ــر اســت متقاضی ــه ذک الزم ب
ــی  ــور مالیات ــت اداره کل ام ــا سرپرس ــوری ب حض
آذربایجان شــرقی می تواننــد بــا شــماره تلفــن 
3۵2۹4281-041 تمــاس و نســبت بــه اخــذ نوبت و 

ــدام نماینــد. ســپس مراجعــه حضــوری اق

برگزاری مصاحبه درس خارج و آزمون 
استادی در آذربايجان شرقی

ــزاری  ــی از برگ ــی قربان ــام مرتض  حجت االس
مصاحبــه درس خــارج و آزمــون اســتادی و ارتقــای 

حکــم تدریــس خبــر داد.
ــه نقــل از خبرگــزاری »حــوزه«  آدینــه تبریــز ب
حجت االســام مرتضــی قربانــی، معــاون آمــوزش و 
امــور حوزه هــای علمیــه آذربایجــان شــرقی  درباره 
ــوزه  ــارج در ح ــه درس خ ــزاری مصاحب ــد برگ رون
علمیــه اســتان، گفــت: پــس از رســمیت یافتــن 
ــل  ــتان و تحصی ــه اس ــوزه علمی ــارج ح دروس خ
حــدود 200 نفــر از طــاب در ایــن دروس، مصاحبه 

ــار بــا حضــور اســاتید  ــرای اولیــن ب درس خــارج ب
ــز برگــزار می شــود. ــم، در تبری ممتحــن ق

ــان  ــه آذربایج ــوزه علمی ــه داد: در ح وی ادام
ــه و اصــول توســط ســه  ــرقی درس خــارج فق ش

ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــاتید اس ــر از اس نف
حجت االســام قربانــی ادامــه داد: امتحــان 
اســتادی، بــرای دریافــت مجــوز تدریــس در مدارس 
علمیــه، معمــوالً ســالی یک بــار بــا حضــور 
ــز برگــزار می شــد  ــم در تبری اســاتید ممتحــن ق
کــه در راســتای نگــرش مدیریــت حوزه هــای 
ــر توانمنــدی ســازی حوزه هــای  ــی ب علمیــه مبن
ــی  ــورات و از طرف ــپاری ام ــتان و واس ــه اس علمی
حمایت هــا و هدایت هــای حجــت االســام و 
المســلمین ســید محمد علی آل هاشــم و رشــد، 
ارتقــا جایــگاه علمی اســاتید حــوزه علمیه اســتان، 
موضــوع ارزیابــی و اخــذ امتحان اســتادی در مقطع 
ــه اســتان  ادبیــات و فقــه و اصــول ســطح یــک ب
محــول شــده و توســط اســاتید اســتانی، امتحــان 

اخــذ خواهــد شــد.

مبارزه با آفات و مصاديق تضعیف نظام رسالت حوزه  های علمیه  

ارتباط با سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربايجان شرقی بدون 
واسطه و مستقیم در سطح استان

العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
حسـینی  الدیـن  سیدشـهاب 
مرعشـی نجفـی فرزندآیـت اهلل 
سـید محمود مرعشـی از اعاظم 
فقهـا و مراجـع  اکابـر  و  علمـا 
معظـم تقلیـد شـیعه در قـرن 
چهاردهـم هجـری قمری اسـت. 
شـهر  بـه  تبریـز  از  وی  نیـای 
مقـدس نجـف اشـرف مهاجرت 
اقامـت  شـهر  آن  در  و  کردنـد 

گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر 12۷۶ش. در 
نجف اشـرف دیده به جهان گشـود مقامات و سـطوح عالی علوم اسـامی 
را از پدربزرگـوارش و شـیخ مرتضـی طالقانـی، شـیخ نورالدین  شـافعی و...

آموخت. 
سـپس بـه حـوزه علمیه تهـران رفت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجا 
فراگرفـت. وی از جامـع تریـن عالمان دینی قرن اخیر به شـمار می رود که 
عـاوه بر علـوم متداول حوزه های علمیه در علم انسـاب نیـز یگانه روزگار 
خـود بـود.  کثـرت اسـتفاده وی از عالمـان عصر خـود و اخذ اجـازه روایات 
از عالمـان جمـع فقهـای شـیعه و اهل سـنت حضرتش را نقطـه اتصال و 

جایگاه اتحـاد مذاهب اسـامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکـت خویش عـاوه بر تحقیـق و تالیـف دهها جلد 
کتـاب تدریـس علـوم دینی، تاسـیس مـدارس علمـی و تربیت شـاگردان 
بسـیار بـه امر گـردآوری و حفاظت و صیانـت از میراث علمـی و فرهنگی 

جهان اسـام توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانی و مرجـع عالیقدر در هفتـم ماه صفر 

1411ق. برابـر بـا هفتم شـهریور 13۶۹ ش. به وقوع پیوسـت.
پیکرپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابـه وصیتش در کنـار کتابخانه 

بـزرگ خویش به خاك سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی 

سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 13۹2

قرآن و عترت دو یادگار ماندگار پیامبر گرامی 
اسام )ص( مي باشــند که به جهت عظمت واال 
و نقش حســاس و خطیرشان همواره مورد توجه 
و اهتمام امت اسامی بوده و خواهند بود. کتاب 
» قــرآن حکیم از منظر امام رضا علیه الســام« 
نوشــته حکیم و مفســر گرانقدر استاد آیت اهلل 
جوادی آملی می باشــد. متن اصلــی کتاب به 
زبــان عربی و با عنوان »علی بن موســی الرضا و 
القرآن الحکیم« بوده که توسط زینب کربایی به 
فارســی ترجمه شده و در شــهر مقدس قم و از 
سوي انتشارات دار االسراء در 3۷4صفحه به چاپ 
رسیده است. چاپ اول کتاب در سال 1382 روانه 
بازار کتاب شد و تا کنون 8 بار تجدید چاپ شده 

و آخرین سال انتشار آن 13۹1 مي باشد.
از بهتریــن زمینه هایــی کــه می تــوان بــه 
هماهنگی ثقل اکبر )قــران کریم( و اصغر )ائمه 
علیهم الســام(، راه یافت، این اســت که قرآن را 
از زبــان عتــرت و عترت را از زبان قــرآن بیابیم. 
کتاب ارزشــمند »قرآن حکیم از منظر امام رضا 
)علیه السام(« در راستای این هدف تالیف شد و 
در مباحث وزین خویش در یک مقدمه، یک روضه 
و چهار جنت به آشــنایی با حقیقت قرآن، قرآن 
علمی و عینی، راه و شرایط شناخت قرآن، موانع 
شناخت قرآن، تفاوت تدبر در قرآن و استنطاق آن، 
تشــویق قرآن به تحصیل برهان عقلی و دریافت 
شهود قلبی، جایگاه شهود قلبی در قرآن و…  از 

دیدگاه امام هشتم شیعیان می پردازد.
آیت اهلل جوادي آملي در پیشــگفتار و معرفي 

اجمالي کتاب چنین مي فرمایند:
» ایــن کتاب خاصه ای اســت دربــاره قرآن 
حکیم در پیشــگاه امام هشتم حضرت علی بن 
موســی الرضا علیه الســام تا بدین وسیله مقام 
واالي حضرت در پرتو نور قرآن کریم آشکار گردد 
و از طرفی معــارف عالی قرآن حکیم با بیان این 
قرآن ناطق روشــن گردد. چون سرچشمه و مسیر 
و مقصد آن دو یکی اســت؛ همان گونه که آن دو 
همواره با حق همراهنــد و هرگز از یکدیگر جدا 

نمی شوند.«
اثر حاضر به مناســبت دومیــن کنگره بین 
المللی امام رضا علیه الســام نگاشــته شده که 
ایــن کنگره در ماه ذی القعده ســال 140۶ هـ ق 
در جوار ملکوتی آن حضرت در مشــهد مقدس 

برگزار گردید. 
ســاختار این کتاب در یک بوســتان و چند 
بهشــت سامان یافته اســت. مباحث مربوط به 
خود قرآن در بوستان مطرح می شود. شرایط و 
موانع شــناخت قرآن نیز در بهشت ها بیان می 
شود؛ افزون بر آن که در این بهشت ها، معارف 
به دســت آمده از قرآن نیز طرح می شود، همه 
ایــن معارف، جز بعضی از موارد خاص، با توجه 
به ســخنان نورانی حضرت رضا علیه الســام 

بررسی می گردد. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
قرآن حکیم

 از منظر امام رضا علیه السالم


