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خب رنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت حضـرت
حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم در
مصلـی امـام خمینـی(ره) تبریـز و بـا رعایـت پروتـکل هـای
بهداشـتی اقامـه شـد.
حضرت حجت االسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم
در خطبـه هـای نمازجمعه تب ریز با دعوت مسـلمین به تقوا اظهار
داشـتند :تقـوا تنهـا راه دوری از شـیاطین و دشـمن قسـم خورده
انسـان است و فرصت ارزشـمندی ب رای 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
عقالنیـت 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 ف راهـم 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 م یگفتنـد 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 ک ربالیـی هـا و شـهدای ک ربلا را به نسـل
آینده برسـاند.
خطیـب جمعـه تبریز تصریـح کردند :ت ربیت پیـروان صالح و
راسـتین اسلام مرهون نقش آفرینی مادران شـهدا است .مادران
صبـور شـهدا ،امالبنیـن هـای عصـر حاضـر در ایـران اسلامی
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 امالبنیـن در پرسـتاری از فرزنـدان حضـرت زه را(س)
چیـزی کـم نگذاشـتند و در مقابـل وظایـف مـادری و
همسـری خصیصـه هـای اسلامی را در خـود متجلـی کـرده
و بـه مـادران و همسـران شـهدا درس اسـتقامت ،ایثـار ،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 غ ربـی و روایـت سـازی معکـوس دربـاره مذاک رات
هسـتهای اشـاره کـرده و گفتنـد :ای ران عجلـهای بـرای توافق به
هـر قیمـت نـدارد البته صبـر ایـران نیـز انـدازهای دارد و تن به
مذاکـرات فرسایشـی نم یدهـد.
ایشـان بـا اشـاره بـه فضاسـازی بـرای منفعـل کـردن تیـم
مذاکرهکننـده ایـران در مذاکـرات هسـتهای ب رای رفـع تحریمها
اظهـار داشـتند :در جنـگ روایتهـا روایـت سـازی معکـوس
از آنچـه در حـال وقـوع اسـت راهبـرد غ ربـی در مذاکـرات
هسته ای است.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد :غ رب یها
اینگونـه تبلیغـات مـی کننـد کـه ایـران بـه شـدت بـه مذاکره
نیازمنـد بوده اما عدم شـتاب ایـران در مذاکـره و حرکت معقول
تیـم مذاکرهکننـده ایـران ایـن فضاسـازی را در جامعـه کم رنگ
کرده اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز جنـگ ه راسـی و برجستهسـازی
گزینـه نظامـی روی میـز در صورت به نتیجه نرسـیدن مذاک رات
ویـن دیگـر راهبـرد غ رب یهـا اعلام کـرده و گفتنـد :پاسـخهای
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تولدحضرتفاطمهزهراسالماهللعلیها
فاطمـه زه را (علیها السلام) در نزد مسـلمانان برتریـن و واالمقام ترین
بانـوی جهـان در تمـام قـرون و اعصار م یباشـد .از القاب حضـرت فاطمه
(س) مـی تـوان بـه زهـرا ،صديقه ،طاهـره ،راضيـه ،مرضيه ،مباركـه ،بتول
و ...اشـاره کرد.
حضرت فاطمه زه را (س)
حضـرت فاطمـه (س) ،دختـر حضـرت محمـد (ص) و خديجـه دختر
خويلـد اسـت کـه در روز در روز  20جمـادی الثانـی در مکـه بـه دنیا آمد.
دربـاره سـال تولـد حضرت زه را(س) اختلاف نظر وجود دارد (بین  ۵سـال
پیـش از آغـاز پیامبـری محمد یا  ۲سـال پـس از آن) اما نظر دیگر سـال
 ۶۰۵میلادی یـا  ۵سـال پیش از آغـاز دعوت محمد (ص) اسـت.
القاب حضرت زه را سالم اهلل علیها
ل و  ،...از جمله
زهـرا ،صديقـه ،طاهـره ،راضيـه ،مرضيـه ،مباركـه ،بتـو 
القابـي هسـتند كـه محدثان اسلامي ،ب راي حضـرت فاطمـه (س) ،دختر
پيغمبـر نوشـته انـد .از بیـن القـاب حضـرت فاطمـه(س) لقـب زهـرا از
شـهرت بيشـتري برخوردار اسـت و گاه با او همـراه مي آيـد (فاطمه زه را)
و يـا بصـورت تركيـب ع ربـي (فاطمـ ُه الزَّهـراء) .در واقـع لقـب زهـرا از هر
جهـت ب رازنـدة ايـن بانوسـت .حضـرت فاطمـه زهـرا(س) چهره درخشـان
زن مسـلمان ،فـروغ تابنـاك (تابـان) معرفت و نمونه روشـن پرهيـزگاري و
خداپرسـتي است.
چگونگی والدت حضرت زه را (س)
در مـورد چگونگـی تولـد حضـرت فاطمـه زه را سلام 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 السلام 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 خواه ران تو
هسـتیم .مـن سـاره همسـر اب راهیـم 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 عم ران
اسـت .خـدای تعالـی ما را فرسـتاد تا در وضـع حمل به تـو کمک دهیم.
از بیـن القـاب حضـرت فاطمـه(س) ،لقـب زه را از شـهرت بيشـتري
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
سلام اهلل علیهـا متولـد شـد در حالتی که پـاک 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 السلام 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 .زه را را به یکی از آنها پیچید
و دیگـری را مقنعـه او قـرار داد .پـس حضرت به سـخن درآمد و شـهادت
سـی د اوصیاء
سـی د انبیاء و شـوهر خود ّ
داد بـه رسـالت پـدر بزرگـوار خود ّ
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام
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ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند
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ایران تن به مذاکرات فرسایشی
نمیدهد
ادامه از صفحه اول

متناسـب ایـران و انجـام رزمایـش هـای کـم نظیـر و بـه
هنـگام و هوشـمندانه سـپاه و ارتـش توطئههـای غـرب را
نقـش بـرآب کرده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان با بیـان اینکه
غ رب یهـا اینطـور القـاء غلـط م یکنند کـه ای ران بـه دنبال
مطالبـات حداکثری و بیـش از اندازه در مذاکـرات را دنبال
م یکنـد ،تصریـح کردنـد :ایـران هیـچ چیـز غیـر از التزام
طـرف غ ربـی به مفـاد توافقـات انجام شـده از قبـل ندارد.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجانشـرقی شـیطنت دیگر
غ رب یهـا در مذاکـرات را القا وقت کشـی ایـران در مذاک رات
عنـوان کـرده و تاکیـد نمودند :ایـران عجلهای بـرای توافق
بـه هـر قیمتی را نـدارد البته صبـر ای ران نیز انـدازهای دارد
و تـن به مذاکـرات فرسایشـی نم یدهد.
ایشـان خاط رنشـان کردنـد :ایـران مذاکـرات را دنبـال
م یکنـد و مرتـب در آن شـرکت م یکنـد 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 خامنـهای در دیـدار با
مـردم قـم اشـاره کـرده و گفتنـد :عامـل نجـات کشـور در
بزنگاههـای مختلـف ،غیـرت دینی ملـت ای ران بوده اسـت.
غیـرت دینـی اسـت کـه تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل
م یکنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان افزودنـد :غیـرت دینـی
م یتوانـد مـردم را مقابـل بدخواهـان و دشـمنان بسـیج
کنـد؛ دشـمن بـا اسلام سیاسـی مشـکل دارد نـه اسلام
سکوالر.
خطیـب جمعـه تبریـز بـه جنـگ نـرم دشـمن اشـاره
کـرده و گفتند :دشـمن اف راد بـیارزش را کـه اصول انقالب
را از بیـن م یب رنـد ،برجسـته م یکنـد و ما بایـد در مقابل
فسـاد و اشـراف یگری 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 انقالب ایسـتادهاند
انقلاب اسلامی چارهای 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 اسلام اشـاره کـرده و اظهار داشـتند :شـهید نواب
ایـده تشـکیل حکومت اسلامی را مطرح کـرد و با تکمیل
آن توسـط امام خمینـی (ره) ،در انقالب اسلامی به منصه
ظهور رسـید.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان افزودنـد :رهبر
معظـم انقلاب فرمودهانـد کسـی کـه در دوره جوانـی در
مـن اثـر گذاشـت شـهید نـواب بـود و ایجـاد تشـکیالت
اسلامی ،تدویـن پی شنویـس قانـون اساسـی اسلامی 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 م یکنم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در پایـان از
کارمنـدان اداره امـور مالیاتـی تقاضـا خواسـتند بـا اخلاق
حسـنه بـا مـردم برخـورد کنند.

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

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

دیدار دکتر اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

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

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

شریح سیاستهای کلی محیط زیست ابالغی مقام
معظم رهبری در نماز جمعه تبریز

کاهش مشکالت مربوط به اسناد مالکیت اولویت دستگاه قضا است

رئی ــس کل دادگس ــتری آذربایجــان ش ــرقی بــه اج ـرای قانــون جامــع
حدنــگار در اســتان بــه عنـوان الزمــه صــدور اســناد رســمی اشــاره ک ــرد
و گفــت :کاهــش مشــکالت م ربــوط بــه اســناد مالکی ــت اولویت دســتگاه
قضــا اســت.

دکت ــر موس ــی خلی ــل الله ــی در دیـدار مردم ــی خــود در تب ریــز افــزود:
نب ــود اســناد رســمی و ادعــای حــق و اثب ــات مالکی ــت شــخص حقیقی
یــا حقوق ــی ،زمــان گی ــر بــوده و از علــل اطالــه دادرس ــی اســت.
وی بــا بی ــان اینکــه کاهــش مشــکالت م ربــوط بــه اســناد مالکی ــت از
اولویتهــای دســتگاه قضاســت گفــت :در راســتای اج ـرای قانــون جامــع
حدنــگار ،اقدامات ــی در اســتان انجــام شــده کــه عملک ــرد اســتان در ایــن
خصــوص قابــل قب ــول اســت و بــا اج ـرای کامــل آن بخــش زیــادی از
مشــکالت موجــود حــل خواهــد شــد.
خلی ــل الله ــی افــزود :دســتگاه قضائ ــی مصمــم اســت تــا بــا ف راهــم
ک ــردن امکانــات ســخت افـزاری و ن ــرم افـزاری مــورد نی ــاز ،دسترس ــی مردم
بــه خدمــات قضائ ــی را تس ــهیل کنــد.
وی اضافــه ک ــرد :هرچند پیشــگیری از بروز مشــکالت حقوق ــی و قضائی
بهت ریــن راهــکار ب ـرای کاهــش دغدغههــای م ــردم اســت ،امــا ف ــردی کــه
حق ــی از او ضایــع شــده ،اگ ــر بتوانــد بــه راحت ــی حقــوق خــود را پیگیری
و مطالب ــه کنــد ،امنی ــت خاطر بیشــتری خواهد داشــت.

میز خدمت ادارات بنیاد شهید  ،امور مالیاتی و دارایی  ،بهزیستی ،منابع طبیعی ،کشاورزی،کمیته
امداد امام (ره) و دامپزشکی ،پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی حضرت امام ره تبریز

مدی ــر کل حفاظــت محیط زیس ــت آذربایجان ش ــرقی در ســخن رانی پیش
از خطب ــه هــای نمــاز جمعــه تب ریــز در مصل ــی اعظــم امــام(ره) ایــن شــهر به
تش ـریح سیاســتهای کل ــی ابالغ ــی مقــام معظــم رهب ــری در حــوزه محی ــط
زیســت پرداخت.
دکت ــر حس ــن عب ــاس نـژاد مدی ــر کل حفاظــت محیط زیس ــت اســتان در
ســخن رانی پی ــش از خطب ــه نمــاز عب ــادی و سیاس ــی جمعــه تب ریــز در جمع
پرشــکوه نمازگـزاران مصــای اعظــم امــام خمین ــی(ره) تب ریــز بــا درود بــه ارواح
پــاك شــهدای  8ســال دفــاع مقــدس و حــدود  150شــهید ســازمان حفاظت
محی ــط زیس ــت و گ رامی داشــت هفتــه ه ـوای پــاک اظهــار داشـت :حض ــرت
آیــت اهلل خامنــه ای رهب ــر معظــم انقــاب اســامی در اج ـرای بنــد یــک اصل
 110قانــون اساس ــی ،ط ــی نامــه ای بــه روســای قوا  ،سیاســتهای کلی محیط
زیس ــت را ابــاغ کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امس ــال روز ه ـوای پــاک بــا عنـوان؛ ه ـوای پــاک ،
حقــوق عامــه  ،ارداده مل ــی انتخاب شــده اســت ادامه داد :ایجــاد نظام یکپارچه
ی مل ــی محی ــط زیس ــت  ،مدی ریــت هماهنــگ و نظــام منــد منابــع حیاتی ،
ج ــرم انــگاری تخ ریــب محی ــط زیس ــت  ،تهی ــه اطل ــس زیس ــت بــوم کشــور،
تقویــت دیپلماس ــی محی ــط زیست،گس ــترش اقتصاد س ــبز و نهادینه ســازی
فرهنــگ و اخــاق زیس ــت محیط ــی از جملــه محورهــای سیاســتهای کل ــی
محیط زیس ــت اســت.
مدی ــر کل حفاظت محیط زیس ــت اســتان ،همچنی ــن با تقدی ــر از حضرت
حجــه االســام و المس ــلمین جنــاب آقــای دکت ــر آل هاشــم نماینــده محترم
ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعه محبوب تب ریز گفت :ایشــان حساس ــیت
ویــژه ای ب ـرای مس ــائل زیس ــت محیطی داشــته و دارند و همیشــه با ارشــادات
خــود راهنمــای مدی ریــت و همــکاران بــوده انــد و بس ــیار مغتنــم اســت کــه
ت ریبونهــای عب ــادی ماننــد نمازهــای جمعــه و جماعــات ،فرصت ــی باشــد تا
نمازگـزاران عزیــز موضوعــات م ربــوط بــه محی ــط زیس ــت و کیفی ــت زندگ ــی
خــود را از زبان مس ــئوالن بشــنوند.
وی ادامــه داد  :کشــور در حــال ط ــی فرآیندهــای مختلــف توســعه اســت
کــه بــا تی ــم ســازی خوب ــی کــه بــه دســتور اســتاندار تالشــگر اســتان در
راســتای اج ـرای اصــل  50قانون اساس ــی و حفاظــت از محیط زیس ــت صورت
گرفتــه  ،نقــش اســتان در توســعه کشــور و به ــره بنــدی از مزایــای توســعه
پایـدار پررنــگ ت ــر خواهــد شــد.
عب ــاس نـژاد ضمــن تقدی ــر از تذک ـرات بــه موقــع و نافــذ نماینــده محت ــرم
ول ــی فقی ــه در اســتان در رابطــه با قطع مــازوت ســوزی نی ــروگاه و پیگی ریهای
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و رســانه هــای اســتان در
خصوص حفظ محیط زیس ــت اســتان و از س ــرگیری اســتفاده از ســوخت گاز
در نی ــروگاه ب ــرق تب ریــز گفــت  :همــکاران محیط زیس ــت با تالش ش ــبانهروزی
ســعی دارنــد تــا آلودگ ــی واحدهــا را کنت ــرل و بــه حداقل برســانند بــه طوریکه
در کالنشــهر تب ریــز بــه دلی ــل کنت ــرل مـداوم و پایشهــای مس ــتمر و توزیع
ســوخت بــا کیفی ــت ،ایــن آالیندگ یهــا بــه حداقل رس ــیده اســت کــه در این
رابطــه تجهی ــز و توســعه مرکــز پایــش آنالین ه وای کالنشــهر تب ریز و اســتان
در دســتور کار محی ــط زیس ــت اســتان ق ـرار دارد.
وی گفــت  13 :درصــد مس ــاحت کل اســتان جــز مناطــق تحــت مدی ریــت
حفاظــت محی ــط زیس ــت اســت و یــگان حفاظــت محیط زیس ــت اســتان در
راســتای حفــظ محی ــط زیس ــت  4شــهید و  3جانب ــاز را تقدیــم کرده اســت .
گفتن ــی اســت در ســال  ،۱۳۷۴بح ـران آلودگ ــی ه ـوا در کالنشــهرها موجب
شــد تــا مس ــئوالن ســتاد اج رای ــی کاهــش آلودگ ــی ه ـوا بــه منظــور ایجــاد
حساس ــیت در مــورد آثــار زیانبار آلودگ ــی ه ـوا  ،روز  ۲۹دی ماه را به عنـوان «روز
مل ــی ه ـوا پــاک» نامگذاری نماینــد .هــدف از اعــام روز ملی ه وای پــاک ایجاد
حساس ــیت در بی ــن اقشــار مختلــف جامعــه بــوده و از آنجــا که کلی ــد اصلی
کاهــش آلودگ ــی ه ـوا ،مشــارکت مردم ــی و افزایــش هماهنگ ــی بین بخش ــی
اســت ایــن روز م یتوانــد عامــل مهم ــی در ایجــاد ایــن مشــارکت و هماهنگی
بین بخش ــی باشــد

جمعه اول بهمن  -1400مصادف با  18جمادی الثانی  21 - 1443ژانویه  -2022سال هشتم شماره  -378صفحه3

آداب نمازجمعه

به مناسبت  20جمادی الثانی ،میالد کوثر
حضرت فاطمه (ع) وتولدفرزندکوثرامام خمینی (ره)
حجت االسالم سید داوودروحانی حسینی

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه
 .3روایات
عــاوه ب ــر اجمــاع و س ــیره ،ادلـهی نقل ــی ف راوان ــی وجــود
دارد کــه داللــت ب ــر منصــب بــودن امامــت جمعــه دارنــد
کــه بــه برخ ــی از آنهــا اشــاره م یشــود:
روایت فضلبنشاذان
ش ــیخ صــدوق در کتابهــای علل الش ـرایع و عی ــون اخبار
الرضــا ،حدیث ــی را بــا ســندی معتب ــر از فضلبنشــاذان از
امــام هشــتم(ع) ،دربــاره حکمــت برخ ــی از احــکام ش ــرعی
نمــاز جمعــه نقــل ک ــرده اســت کــه برخ ــی از بخشــهای آن
ب ــر ش ــرط بــودن امــام المس ــلمین و منصــب بــودن امامــت
جمعــه داللــت دارد .ایــن بخشــها عبارتنــد از:
.1در ضمــن بی ــان حکمتهــای دو رکعت ــی بــودن نمــاز
جمعــه م یفرمایــد.
الن الصــاة مــع اإلمــام اتــم و اکمــل ،لعلمــه و فقهــه و
فضلــه و عدلــه؛34
چــون امــام جمعــه از جهــات علــم ،فقــه ،فضــل و عــدل
برجس ــتگی دارد ،نمــاز بــا او تمامت ــر و کاملت ــر اســت و دو
رکعت ــی خوانــده م یشــود.
روشــن اســت کــه «امــام» در ایــن روایــت بــه معنــای
امــام جماعــت نیس ــت ،بلکــه ایــن نمــاز جمعــه اســت کــه
امــام آن ،امام ــی اســت کــه دارای ویژگیهای ــی خاص اســت و
برجس ــتگیهایی در عدالــت و فقاهــت و فضیلــت و عالمیت
دارد و لــذا نمازگـزاردن بــا او ،بــه اتمــام و اکمــال نمــاز کمک
م یکنــد.

از فیــض دخت نبی ِ مکرم اســام (ص) جان هســتی به
هیجان آمده و به یمن میالد مسعودش دیدگان همگان روشن
گشــت .آنچه برکت این روز را دو چندان می کند تقارن میالد
بنیانگذار جمهوری اســامی ای ران امام خمینی(ره) با میالد آن
حضرت اســت .او که خود عطیه کوثر بــود و یادآور حیدر .هم
او که از نســل زه را بود و او را الگوی خود و دیگ ران معرفی می
کرد .چنانکه مــی گوید...« :ب رای زنها کمال افتخار اســت که
روز تولد حضرت صدیقه را روز زن ق رار داده اند ،افتخار اســت و
مسئولیت( »...صحیفه امام؛ ج20 :؛ ص )4:به تاریخ خورشیدی،
میالد حضرت امام اول مهر اســت ،لکن مادر و فرزند را ق رابتی
است ،پس چه بهتر که قمری باشد و یادآور هر دو.
فاطمه (ع)ثمره میوه بهشتی :اسالم منزوى بود ،و مسلمانان
اندك نخستین ،شدیدا ً تحت فشار .
محیط مكه بر اثر شــرك و بت پرســتى و جهل و خ رافات
و جنگهــاى قبایل عرب و حاكمیــت زور و بینوایى تودههاى
مردم ،تیره و تار بود.
پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) به آینده مىاندیشــید ،آیندهاى
درخشــان از پشــت این ابرهاى ســیاه و ظلمانى ،آیندهاى كه
با توجه به اســباب عادى و ظاهرى بســیار دوردســت و شاید

مىنامند؟
فرمود« :زی را زه را به معنى درخشنده است و فاطمه چنان بود
كه چون در مح راب عبادت مىایستاد ،نور او ب راى اهل آسمانها
پرتو افكن مىشــد ،همانگونه كه نور ستارگان ب راى اهل زمین
[پرتو افكن است] ،لذا زه را نام نهاده شد».
هنگامى كه خدیجه زنى با شخصیت و معروف به بزرگى بود،
با پیامبر اســام(صلی اهلل علیه و آلــه) ازدواج كرد زنان مكه با
او قطع رابطه كردند ،و گفتند :او با جوان ته یدســت و یتیمى
ازدواج كرده و شخصیت خود را پائین آورده است!
این وضع همچنان ادامه یافت تا این كه خدیجه باردار شد و
جنینش كسى جز فاطمه زه را نبود.
ان الذیــن قالوا ربنا اهلل ثم اســتقاموا تتنزل علیهم المالئكة
اال تخافوا والتحزنوا»؛ كســانى كه بگویند پروردگار ما اهلل است،
فرشتگان بر آنها نازل مىشوند و مىگویند نترسید و اندوهى
به خود راه ندهید».
به هنگام وضع حمل به ســراغ زنان قریش فرستاد و از آنها
خواســت كه در این ساعات حســاس و پردرد و رنج به یارى او
بیایند و تنهایش نگذارند ،اما او با این پاســخ ســرد و دردآلود
روبرو شد كه:

تولد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
ادامه از صفحه اول
َّ
َّ
ّ
سـی د االنبیاء
الل
رسـول
أبی
أن
و
الل
ال
الـه
ال
أن
أشـهد
و فرزنـدان خـود:
ّ
سـی د االوصیاء و ولدی سـادة االسـباط؛ شـهادت مـی دهم به
و ّ
أن بعلـی ّ
یگانگـی خـدا و ایـن کـه پـدرم رسـول خـدا صلّ ـی َّ
الل علیـه و آلـه آقای
پیامب ران اسـت و شـهادت می دهم به این که شـوهرم سرور جانشینان و
دو فرزنـدم سـرور فرزندان هسـتند .پـس به هر یک از آن زنها سلام 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 پـاک 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 زه را سلام َّ
الل 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 زه را (س)
را در سـوره مبارکـه کوثـر بـه آن حضـرت داد و ب رای دلداری رسـول خدا و
دلگرمـی آن بزرگوار در ب رابر 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 مه ربانـی و مالطفت او
را مخاطـب سـاخته فرمـود :إنـا اعطینـاک الکوثـر فصـل ل ربـک وانحر ان
شـانئک هـو االبتـر به یقین مـا به تو کوثـر (و خیر و برکت فـراوان) عطا
کردیـم .پس بـراى پـروردگارت نماز بخـوان و ق ربانى کن .و بدان) دشـمن
تـو به یقیـن ابتر و بریده نسـل اسـت.
جايگاه حضرت زه را (س) نزد پيامبر(ص)
حضـرت زهـرا (س) را نـزد پيامبـر احت رامى عظيـم بود بسـى ف راتر از
احتـرام پـدرى بـه دختـرش و اين بگونـ ه اى بود كـه حيرت ديگـران را بر
مـى انگيخـت پیامبـر(ص) بـا آن همه شـأن و عظمت دسـت دخترش را
مى بوسـيد و به گفته عايشـه هـرگاه كه فاطمه (س) بر پيامبـر وارد مى
شـد رسـول خدا به احت رامش از جاى بر مى خاسـت و پيشـانى او را مى
بوسـيد .و يـا در حيـن ورود از او جـدا ً اسـتقبال مـى كـرد و يـا در حين
خروج از محضرش مشـايعتش مـى فرمود.
در شـأن وصف حضرت فاطمه (س) و در انتسـاب او بخودش پيامبر
كلمـات واال و عجيـب بـكار مى برد .گاهـى مى فرمود فاطمـه (س) يك
شـاخه گل اسـت (ريحانـه)؛ زمانـى مـىفرمود فاطمـه (س) پـاره تن من
اسـت (بضعـة ِم ّن ـى) ،و گاهـى مـىفرمـود فاطمـه (س) عزيزتريـن مردم
بـه نـزد من اسـت .گاهی نیـز پیامبر اکـرم(ص) دربـاره حضـرت زه را(س)
مـى فرمـود هـر كـه فاطمه (س) راشـادان كنـد م را شـادان كرده اسـت و
هـر كـه فاطمـه (س) را بيـازارد م را آزرده اسـت ،بـا اين اضافه كه شـادى و
غضـب مـن ،يا محبـت و آزارم ،همانند محبت و آزار خداوند اسـت ،حتى
در پاسـخ بـه سـؤال فاطمـه (س) و علـى از پيامبـر كه كـدام محبوبتر و
علـى منها.
علـى اع ّز
الى منـك و انت يا
عزيزت رنـد فرمـود فاطمـة
ُّ
ُّ
احـب َّ
ّ
فاطمـه (س) از تـو نـزد من محبوبتر اسـت و تـو اى علـى از فاطمه (س)
نـزد من عزيزتر هسـتي .
پی نوشت
( )1بحاراالنوار ،ج ،43ص 2ـ 3؛ احقاق الحق ،ج ،10ص 12ـ .14

غیر ممكن بود.
در همین ســال حادثه بزرگى در زندگــى پیامبر رخ داد ،به
فرمان خدا ب راى مشــاهده ملكوت آسمانها به مع راج رفت ،و به
مصداق «لنریه من آیاتنا الكبرى» آیات عظیم پروردگار در پهنه
بلند آســمان را با چشــم خود دید ،و روح بزرگش بزرگتر شد ،و
آماده پذیرش رسالتى سنگی نتر ،توأم با امید بیشتر .
در روایتى از اهل ســنت و شــیعه  -كه هر دو بر آن تأكید
دارند  -مىخوانیم :پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) در شــب مع راج
از بهشــت عبور مىكرد ،جب رئیــل از میوه درخت طوبى به آن
حضرت داد ،و هنگامى كه پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) به زمین
بازگشت نطفه فاطمه زه را (سالم اهلل علیها) از آن میوه بهشتى
منعقد شد.
لــذا در حدیث مىخوانیم كــه پیامبر(صلی اهلل علیه و آله)
فاطمه (ســام اهلل علیها) را بســیار مىبوسید ،روزى همسرش
عایشــه بر این كار خرده گرفت ،كه چ را ایــن همه دخترت را
در جواب فرمود:
مىبوسى؟!
«مــن هر زمــان فاطمه را مىبوســم ،بوى بهشــت را از او
استشمام مىكنم».
و به ایــن ترتیب این مولود بزرگ از عصــاره پاك میوههاى
بهشتى و از پدرى همچون پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) ،و مادر
ایثارگــر و فداكارى همچون «خدیجه» در روز بیســتم جمادى
الثانــى گام به دنیا نهاد ،و طعن و ســرزنشهاى مخالفین كه
پیامبر را بدون «نسل جانشین» مىپنداشتند ،همگى نقش بر
آب شد ،و به مضمون سوره «كوثر» فاطمه زه را چشمه جوشان
بــراى ادامه دودمان پیامبر و ائمــه هدى و خیر كثیر در طول
قرون و اعصار ،تا روز قیامت شد.
این بانوى بهشــتى نامهایی داشت كه هر كدام از دیگرى پر
معنىتر بــود -1 :فاطمه -2 ،صدیقــه -3 ،طاهره -4 ،مباركه،
 -5زكیــه -6 ،راضیه -7 ،مرضیه -8 ،محدثه -9 ،زه را و هر یك
بیانگر اوصاف و بركات وجود پ ربركت او است.
همین بس كه در نام معروفش «فاطمه» بزرگترین بشــارت
ب راى پیروان مكتبش نهفته اســت ،چ را كــه «فاطمه» از ماده
«فطم» به معنى جدا شدن ،یا باز گرفتن از شیر است ،و طبق
حدیثى كه از پیامبر گ رامى اســام(صلی اهلل علیه و آله) روایت
شده به امیر مؤمنان على(علیه السالم) فرمود:
«مى دانى چ را دخترم ،فاطمه نامیده شد؟
عرض كرد :بفرمائید.
فرمود :ب راى آن كه او و شــیعیان و پیروان مكتبش از آتش
دوزخ باز گرفته شدهاند!»
از میان نامهاى او نام «زه را» نیز درخشندگى و فروغ خاصى
دارد ،از امام صادق(علیه السالم) پرسیدند :چ را فاطمه را «زه را»

«تو ســخن ما را گوش نكردى ،با یتیــم ابوطالب كه مالى
نداشت ازدواج نمودى ،ما نیز به كمك تو نخواهیم شتافت!»
خدیجه با ایمان ،از این پیام زشت و بى معنى سخت غمگین
شد ،اما در اعماق دلش نور امیدى درخشید كه خدایش او را در
این حال تنها نخواهد گذاشت.
لحظات ســخت و بح رانى وضع حمل آغاز شد ،او در محیط
خانــه تنها بود ،و زنى كه او را كمك كند وجود نداشــت ،قلب
او فشردهتر مىشــد ،و امواج خروشان بى مهریهاى مردم روح
پاكش را آزار مىداد.
ناگهان برقى در افق روحش درخشــید ،چشم بگشود و چهار
زن را نزد خود دید،
سخت نگ ران شد .یكى از آن چهار زن صدا زد:
نترس و غمگین مباش .پــروردگار مه ربانت ما را به یارى تو
فرستاده است ما خواه ران توایم.
من سارهام!
و این یك آســیه همسر فرعون اســت كه از دوستان تو در
بهشت خواهد بود.
آن دیگری مریم دختر عم ران ،و این چهارمى را كه مىبینى
دختر موسى بن عم ران ،كلثوم است!
ما آمدهایم كه در این ساعت یار و یاور تو باشیم.
و نزد او ماندند تا فاطمه بانوى اسالم دیده به جهان گشود.
آرى به مصداق:
ان الذیــن قالوا ربنا اهلل ثم اســتقاموا تتنزل علیهم المالئكة
اال تخافوا والتحزنوا»؛ كســانى كه بگویند پروردگار ما اهلل است،
فرشتگان بر آنها نازل مىشوند و مىگویند نترسید و اندوهى
به خود راه ندهید».
در اینجا نیز عالوه بر فرشتگان ،ارواح زنان با شخصیت جهان
به یارى خدیجه با ایمان و پر استقامت شتافتند.
تولد این مولود خجسته آنچنان پیامبر(صلی اهلل علیه و آله)
را خشــنود كرد كه زبان به مدح و ثناى پروردگار گشود ،و زبان
بدخواهان كه او را ابتر مىخواندند ،ب راى همیشه كوتاه شد.
خداوند مژده این مولود پ ربركت را در سوره كوثر به پیامبرش
داد و فرمود:
انا اعطیناك الكوثر ،فصل ل ربك وانحر ،ان شانئك هو االبتر»؛
ما سرچشمه جوشــان خیر كثیر را به تو بخشیدیم ،اكنون كه
چنین است ،ب راى پروردگارت نماز بجاى آور و تكبیر گو! مسلماً
دشمن تو ،ابتر است!
منابع :
 -1کتاب برترین بانوى جهان فاطمه زه را(علیهاالســام) ،آیة
اهلل مكارم شی رازى .
 -2دین و اندیشه تبیان ،وی رایش هدهدی .

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
فاجعه انسانی در یمن در حال وقوع است
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه م راغه با بیان اینکه
مــردم مظلوم یمن هم اکنون از نظــر تامین غذا و دارو در تنگنا
ق رار دارند ،گفت :فاجعه انســانی در این کشــور در حال به وقوع
پیوستن است.
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبه
های نماز جمعه م راغه افزود :کودکان مظلوم یمنی به سوء تغذیه
مبتال 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 ب رابر حمالت و تهاجم سعودی مقاومت و ایستادگی
می کنند.
خطیب جمعه م راغه گفت :هواپیماهای سعودی زیرساخت ها،
واحدهای مســکونی و محل تجمع مــردم یمن را مورد تهاجم و
هدف ق رار می دهند.
وی ادامه داد :شورای امنیت ،سازمان ملل و سازمان های مدافع
حقوق بشر در ب رابر جنایت های آل سعود و اط رافیان آن در یمن و
فاجعه انسانی حاضر در این کشور چگونه می توانند سکوت کنند.
وی با اشاره به ف رارسیدن  ۲۷دی سالروز شهادت فدائیان اسالم
خاط رنشــان کرد :در سال  ۱۳۳۴این شــهدا به جرم دفاع از اهل
بیت(ع) و اسالم 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 اسالمی بود که بعدها توسط امام
راحل ،نهضت تشکیل این نظام شروع شد.
حجتاالسالم مصطفی باقریبنابی در خطب ههای آیین عبادی
سیاسی جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه جمهوری اسالمی یک
ودیعه الهی است؛ اظهار کرد :اگر از این ودیعه الهی خوب حفاظت
کنیم و قدرشناس باشیم ،خداوند وعده داده که نعمتهای خود
را فزونــی خواهد داد و اگر بد امتحان دهیم و در ب رابر این نعمات
و آبروی جهانی که به آن دست یافتهایم ،ناشکری کنیم آن موقع
سیلی محکمی از ناحیه خداوند خواهیم خورد.
وی سپس با اشاره به  ۲۶دیماه سال روز ف رار شاه از ای ران اذعان
کرد :با وجود ثروتهای ب یشــمار در کشور از ذخایر عظیم نفتی
گرفته تا ذخایر معدنی ،اکثر شهرها و روستاهای کشور در لجن و
تعفن بودند و تمام ثروتهای این کشور توسط بیگانگان به یغما
ترانی و خوشگذرانی م یشد.
رفته و صرف امورات شهو 
خطیب جمعه شهرستان بناب افزود :باطل رفتنی است و این
یک وعده الهی است.
حجتاالسالم باقریبنابی همچنین با گ رامیداشت یاد و خاطره
شــهید نواب صفوی و یارانش و شهادت آنها در  ۲۷دیماه سال
 ۱۳۳۴به 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 پایهگذار
تشکیل حکومت اسالمی بود که بعدها توسط امام راحل ،نهضت
تشکیل این نظام شروع شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه خطب ههای نماز
جمعه این شهرستان با اشاره به ثم رات نماز در جامعه خاط رنشان
کرد :نماز شــرافت مؤمن است و اگر نماز بهطور واقعی اقامه شود
انسان را خوشاخالق و درون انسان را پاک م یکند.
حجتاالســام باقریبنابی یادآور شد :نماز ریشه اسالم است و
اگر نماز به درجه قبولی برســد دیگر اعمال نیز نزد پروردگار مورد
قبول واقع خواهد شد و بیشتر مخالفتها و دشمن یهای دشمنان
با نظام جمهوری اسالمی ای ران بهخاطر نماز است.
خطیب جمعه هشترود :رویکرد دولت در زمینه
مذاک رات هسته ای منطقی است
امام جمعه موقت هشترود با اشــاره به برگزاری مذاک رات وین
خاط رنشان کرد :دشــمن با به راه انداختن جریان های رسانه ای
مانند نیاز ای ران به مذاکره ،جنگ ه راسی و زیاده خواهی ای ران در
مذاک رات ســعی در تحت فشار ق رار 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 :انقالب ما انقالبی دینی است و ب رنامه آن نیز بر
مبنای آموزه های دینی اســت و ترس دشــمن هم از این اصل
اساسی است.
وی افزود :دشــمنان ما مخالف اسالم سیاسی هستند چ را که
دقیقا با آموزه های پیامبر اکرم هم راه است.
اباذری اظهار کرد :بنا به فرموده رهبر انقالب 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 تالش
کنی م.
وی ادامه داد :نیروهای رسانه ای دشمنان مدام درصدد نظرسازی
های دروغین علیه مردم و جمهوری اسالمی ای ران هستند که بنا
به فرموده رهبری هویت مردم ای ران در حضور پرشــور در تشییع
سردار سلیمانی مشخص شد.
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مفاخر مذهبي

مبارزه با آفات و مصادیق تضعیف نظام رسالت حوز ه های علمیه

حضرت آیت اهلل العظمی
سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سیدشـهاب الدیـن حسـینی
مرعشـی نجفـی فرزندآیـت اهلل
سـید محمود مرعشـی از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهـا و م راجـع
معظـم تقلیـد شـیعه در قـرن
چهاردهـم هجـری قمری اسـت.
نیـای وی از تب ریـز بـه شـهر
مقـدس نجـف اشـرف مهاجرت
کردنـد و در آن شـهر اقامـت
گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر 1276ش .در
نجف اشـرف دیده به جهان گشـود مقامات و سـطوح عالی علوم اسلامی
را از پدربزرگـوارش و شـیخ م رتضـی طالقانـی ،شـیخ نورالدین شـافعی و...
آموخت.
سـپس بـه حـوزه علمیه تهـران رفت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجا
ف راگرفـت .وی از جامـع ت ریـن عالمان دینی قرن اخیر به شـمار می رود که
علاوه 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 حض رتش را نقطـه اتصال و
جایگاه اتحـاد مذاهب اسلامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکـت خویش علاوه بر تحقیـق و تالیـف دهها جلد
کتـاب تدریـس علـوم دینی ،تاسـیس مـدارس علمـی و ت ربیت شـاگردان
بسـیار بـه امر گـردآوری و حفاظت و صیانـت از می راث علمـی و فرهنگی
جهان اسلام توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانی و مرجـع عالیقدر در هفتـم ماه صفر
1411ق .ب رابـر بـا هفتم شـه ریور  1369ش .به وقوع پیوسـت.
پیک رپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابـه وصیتش در کنـار کتابخانه
بـزرگ خویش به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
خمس لباس هایی که ب رای آینده خریده شده
از درآمد بین سال لباس هایی در حد شأن ب رای 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 مثال 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.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  1بهمن ) 1400
رحلــت محــدث كبي ــر ش ــيعه «حاج ش ــيخ عب ــاس قمي»
الجنــان ( 1319ش)
صاحــب َم
فاتيح َ
ُ
ارايــه نظ ريــه «واليــت فقيــه (توســط حضــرت امــام
خمينــي) در نجــف اشــرف ( 1348ش)
تــرور انقالبــي «حســنعلي منصــور» توســط «بخارايــي»
عضــو هيــأت مؤتلفــه اســامي (1343ش)
درگذشــت موس ــيق يدان ،خطــاط و اديــب معاص ــر اســتاد
«اب راهيــم بــوذري» ( 1365ش)
رحلــت فقي ــه جلي ــل و عالــم خدمتگـزار آيــت َّ
الل «مهــدي
حائ ــري ته ران ــي» ( 1379ش)
درگذشــت «ابوالقاســم عــارف قزوين ــي» شــاعر بــزرگ اي راني
در همـدان (1312ش)
فرمان رئيس الوزرائي مشي رالدوله صادر شد (1300ش)
نظــام الديــن حكمــت وزير پس ــت و تلگ ـراف در اث ــر عارضه
قلبي در ســن  53ســالگي درگذشــت1315( .ش)
جي ــره بنــدي قنــد و شــكر و چــاي لغــو شــد بهــاي شــكر
 25ريــال تعيي ــن گرديــد 1326( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  18جمادی الثانی ) 1443
بــه ســلطنت رســيدن «طغــرل بيــك» اوليــن پادشــاه
سلســلهي ســلجوقيان در نيشــابور( 429ق)
درگذشــت «بــارع بغــدادي» اديــب و شــاعر مشــهور
عــرب( 524ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  21ژانویه ) 2022
وقــوع توفــان شــديد در خليــج بنــگال در شــرق هنــد
(1737م)
اعــدام «لويــي شــانزدهم» پادشــاه ف رانســه در ج ريــان
انقــاب ايــن كشــور (1793م)
مــرگ «والديميــر لنيــن» پايهگــذار اتحــاد جماهيــر
شــوروي ســابق (1924م)
بــه آب انداختــن اولي ــن زيردرياي ــي هس ــتهاي جهــان در
ام ريــكا (1954م)

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجانشــرقی و امــام
جمعــه تب ریــز گفتنـد :حــوزه هــای علمی ــه و عالمــان
دین ــی وظیفــه دارنــد؛ آفــات و مصادیــق تضعی ــف نظام
را بــه درســتی بشناســند و در جهــت حفــظ نظــام
اســامی و مب ــارزه با آنهــا هوش ــیارانه وارد می ـدان مبارزه
شـوند.
آدینــه تب ریــز بــه گ ـزارش روابــط عموم ــی دفت ــر
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی،
حضرت حجت االســام والمس ــلمین س ــید محمدعلی
آل هاشــم در دوازدهمی ــن اجالس ــیه جامعــه مدرس ــین
حــوزه علمی ــه قــم و علمــای محترم بــاد از حــوزه های
علیمــه بعنـوان پی ــش آهنــگ انقــاب اســامی ب ـرای
اندیشــه پ ــردازی یــاد ک ــرده و گفتنـد :حلقــه پیشــتاز،
گ ــروه منس ــجم ،بس ــیج نیروهــای اجتماع ــی ،مدافع و
پشــتیبانی معنوی و مدی ریت ــی انقالب اســامی و نظام
بــر دوش حوزههــای علمیــه و روحانیــت راســتین و
متعهــد اســت.
امــام جمعــه تب ریز ادامــه دادنـد :معتقدان بــه انقالب
اســامی و در رأس آنهــا حــوزه هــای علمی ــه و عالمــان
دین ــی وظیفــه دارنــد کــه آفــات و خط ـرات و مصادیــق
تضعیــف نظــام را بــه درســتی بشناســند و ســپس
در جهــت حفــظ نظــام اســامی و مب ــارزه بــا آفــات و

ع وامــل تضعی ــف کننده هوش ــیارانه و بــا دقت بــه مبارزه
برخیزیند.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان تاکی ــد
کردن ـد :ب ـرای مب ــارزه بــا آفــات و مصادیــق تضعی ــف
نظــام بایــد ع وامــل و اقدامات ــی کــه اعتب ــار و منزلــت
نظــام را م ــی کاهــد و موجودیــت آن را بــه مخاط ــره می
ان ـدازد بــه خوب ــی شناســایی ش ـوند.
ایشــان افزودنـد :تبلیــغ و یــا هرگونــه اقـدام نظری و
عمل ــی کــه پایــه هــای ایمان ــی م ــردم و کارگ ـران نظــام
را نس ــبت بــه اســام و نظــام اســامی را سس ــت کنــد و
باعــث گس ــترش روحی ــه ب ــی تفاوتی نس ــبت بــه نظام
اســامی شــود از مصادیــق تضعی ــف نظام اســت.
نماینــده ول ــی فقی ــه در اســتان آذربایجــان ش ــرقی
مخالفــت بــا قانــون اساس ــی را از دیگ ــر مصادیــق و آفت
هــای تضیــف نظــام برشــمرده و گفتنــد :مخالفــت
بــا اصول ــی کــه بیانگ ــر اســامی و والی ــی بــودن نظــام
هســتند و همچنیــن مخالفــت بــا ولــی فقیــه از
خطرهــای تضی ــف نظــام اســت ،چ ـرا که بــا نب ــود ولی
فقی ــه هی ــچ زمانت ــی ب رای اســامی بــودن نظــام و تداوم
آن وجــود ن ـدارد.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمیه اســتان بــا تاکید
ب ــر اینکــه مــا باید آفــت هــا و مس ــائل تضیف کننــده را
بشناس ــیم و ب ـرای مقابله بــا آنها ب رنامــه ریزی صحیحی
داشــته باش ــیم ،ادامــه دادنـد :امی داوریم در ســطح کشــور
روحانی ــت بتوانــد در ســایه بــزرگان مــدرس حــوزه علمیه
قــم بــه اهـداف عال ــی نظــام مقــدس جمهوری اســامی
ای ـران برســند و در جهــت آرمان هــای واالی حض ــرت امام
راحــل و اهـداف مقــدس مقــام معظــم رهب ــری حضرت
آیــت اهلل خامنــه ای خصوصاً در ارتباط با بیانی ــه گام دوم
انقــاب قــدم هــای مثبت ــی را بردارند.

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

در راســتای تک ریــم مودیــان مالیاتــی و
پاســخگویی بــه خواســتهها و مطالب ــات مردم ــی
ب رنامــه مالقــات عموم ــی س رپرســت اداره کل امــور
مالیاتــی آذربایجانشــرقی روزهــای شــنبه تــا
چهارشــنبه ه ــر هفتــه از ســاعت  08:00ال ــی 09:00
برگــزار خواهــد شــد.
عیســی اورج زاده ،س رپرســت اداره کل امــور
مالیاتــی آذربایجانشــرقی ،اظهــار داشــت :در
راســتای تک ریــم مودیــان محتــرم مالیاتــی و
رســیدگی بــه اعت راضــات ،مســائل و مشــکالت
مودیــان مالقاتهــای مردم ــی ه ــر هفتــه روزهــای
شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت  08:00ال ــی 09:00
برگــزار م یشــود.
وی ،بــا تاکیــد بــر اینکــه معاونیــن مالیاتــی
و روســای ادارات شهرســتانها نیــز همــه روزه بــا
مودیــان مالقــات حضــوری دارنــد اذعــان داشــت:
تک ریــم و صیانــت از حقــوق مودیــان از اصلــی
ت ریــن اولویــت هــای ایــن اداره کل اســت و در ایــن
راســتا همه معاونی ــن و روســای ادارات شهرســتانی
روزانــه بــا مودیــان دیـدار نمــوده و ضمــن شــنیدن
مشــکالت آنهــا و بــا بررســیهای الزم بــه حــل

مشــکالت و رفــع موانــع بــا اســتفاده از اعمــال
اختیــارات قانونــی اقــدام م ینماینــد.
اورج زاده ،همچنی ــن خاط ــر نشــان ک ــرد :ســامانه
ارتب ــاط مردم ــی  1526نی ــز بس ــتر مناس ــبی ب ـرای
ارتبــاط مســتقیم مودیــان مالیاتــی بــا اداره کل
اســت و مودیــان مالیاتــی اســتان مــی تواننــد
ســواالت مالیاتــی خــود را از ط ریــق ایــن مرکــز
مطــرح کــرده و پاســخ ســواالت خــود دریافــت
نماینــد.
الزم بــه ذکــر اســت متقاضیــان قــرار مالقــات
حضــوری بــا س رپرســت اداره کل امــور مالیاتــی
آذربایجانشــرقی م یتواننــد بــا شــماره تلفــن
 041-35294281تمــاس و نس ــبت بــه اخــذ نوبت و
س ــپس م راجعــه حضــوری اق ـدام نماینــد.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاری مصاحبه درس خارج و آزمون
استادی در آذربایجان شرقی
حجتاالســام م رتضــی ق ربانــی از برگــزاری
مصاحب ــه درس خــارج و آزمــون اســتادی و ارتقــای
حکــم تدری ــس خب ــر داد.
آدینــه تب ریــز بــه نقــل از خبرگ ـزاری «حــوزه»
حجتاالســام م رتض ــی ق ربان ــی ،معــاون آمــوزش و
امــور حوزههــای علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی درباره
رونــد برگــزاری مصاحبــه درس خــارج در حــوزه
علمی ــه اســتان ،گفــت :پ ــس از رســمیت یافتــن
دروس خــارج حــوزه علمیــه اســتان و تحصیــل
حــدود  ۲۰۰نف ــر از طــاب در ایــن دروس ،مصاحبه

درس خــارج ب ـرای اولی ــن بــار بــا حضــور اســاتید
ممتحــن قــم ،در تب ریــز برگ ـزار م یشــود.
وی ادامــه داد :در حــوزه علمیــه آذربایجــان
ش ــرقی درس خــارج فقــه و اصــول توســط ســه
نفــر از اســاتید اســتان برگــزار م یشــود.
حجتاالســام ق ربانــی ادامــه داد :امتحــان
اســتادی ،ب ـرای دریافــت مجــوز تدری ــس در مدارس
علمیــه ،معمــوالً ســالی یکبــار بــا حضــور
اســاتید ممتحــن قــم در تب ریــز برگ ـزار م یشــد
کــه در راســتای نگــرش مدی ریــت حوزههــای
علمی ــه مبن ــی ب ــر توانمنــدی ســازی حوزههــای
علمیــه اســتان و واســپاری امــورات و از طرفــی
حمایتهــا و هدایتهــای حجــت االســام و
المس ــلمین س ــید محمد علی آل هاشــم و رشــد،
ارتقــا جایــگاه علمی اســاتید حــوزه علمیه اســتان،
موضــوع ارزیاب ــی و اخــذ امتحان اســتادی در مقطع
ادبی ــات و فقــه و اصــول ســطح یــک بــه اســتان
محــول شــده و توســط اســاتید اســتانی ،امتحــان
اخــذ خواهــد شــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

قرآن حکیم

از منظر امام رضا علیه السالم

صحيفه نور امام خميني (ره)

قرآن و عترت دو یادگار ماندگار پیامبر گ رامی
اسالم (ص) مي باشــند که به جهت عظمت واال
و نقش حســاس و خطیرشان همواره مورد توجه
و اهتمام امت اسالمی بوده و خواهند بود .کتاب
« قــرآن حکیم از منظر امام رضا علیه الســام»
نوشــته حکیم و مفســر گ رانقدر استاد آيت اهلل
جوادی آملی می باشــد .متن اصلــی کتاب به
زبــان ع ربی و با عنوان «علی بن موســی الرضا و
القرآن الحکیم» بوده که توسط زینب ک ربالیی به
فارســی ترجمه شده و در شــهر مقدس قم و از
سوي انتشارات دار االس راء در 374صفحه به چاپ
رسيده است .چاپ اول كتاب در سال  1382روانه
بازار كتاب شد و تا كنون  8بار تجديد چاپ شده
و آخرين سال انتشار آن  1391مي باشد.
از بهتریــن زمینههایــی کــه م یتــوان 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
(علی هالسالم)» 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 ش رایط 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 م یپردازد.
آيت اهلل جوادي آملي در پيشــگفتار و معرفي
اجمالي كتاب چنين مي فرمايند:
« ايــن كتاب خالصه اى اســت دربــاره قرآن
حكيم در پيشــگاه امام هشتم حضرت على بن
موســى الرضا عليه الســام تا بدين وسيله مقام
واالي حضرت در پرتو نور قرآن كريم آشكار گردد
و از طرفى معــارف عالى قرآن حكيم با بيان اين
قرآن ناطق روشــنگردد .چون سرچشمه و مسير
و مقصد آن دو يكى اســت؛ همان گونه كه آن دو
همواره با حق هم راهنــد و هرگز از يكديگر جدا
نمىشوند».
اثر حاضر به مناســبت دوميــن كنگره بين
المللى امام رضا عليه الســام نگاشــته شده كه
ايــن كنگره در ماه ذى القعده ســال  1406هـ ق
در جوار ملكوتى آن حضرت در مشــهد مقدس
برگزار گرديد.
ســاختار اين كتاب در يك بوســتان و چند
بهشــت سامان يافته اســت .مباحث مربوط به
خود قرآن در بوستان مطرح مى شود .شرايط و
موانع شــناخت قرآن نيز در بهشت ها بيان مى
شود؛ افزون بر آن كه در اين بهشت ها ،معارف
به دســت آمده از قرآن نيز طرح مى شود ،همه
ايــن معارف ،جز بعضى از موارد خاص ،با توجه
به ســخنان نورانى حضرت رضا عليه الســام
بررسى مى گردد.

جایگاه و حقوق زنان در حکومت اسالمی با تاکید بر
اندیشه امام خمینی
«بچه وقتی در دامن مادرش هســت می بیند مادر اخالق
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 مؤث رتر است -
ت ربیت می شود( ».صحیفه امام ،ج،7ص)283
«شاید شما هیچ کدامتان یادتان نباشد که اونوقت چه کردند،
کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و
اسمشان را بعدا ً «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
بگی ریــد و زنهایتان را بیاورید در مجلــس ،بیاورید در مجلس
عموم ی .آنوقت اگر اینها تخلف می کردند کتک دنبالش بود،
حرف دنبالش بود ،همه چیزها و حرفها بود و اینها می خواستند
زن را وسیله ق رار بدهند از ب رای اینکه سرگرمی حاصل بشود ب رای
جوانها و در کارهای اساسی اص ً
ال وارد نشوند .ط ریقهای مختلف
آنها داشــتند ب رای 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 بگی رید .این هم ب رای این بود که
ایــن جوانها را ،جوانهای غافل زن و مرد را وارد کنند در می دان و
سرگرمشــان کنند به هم .و از اساس مسائل اینها غافل باشند.
همچنین م راکز فحشایی که اینها درست کرده اند که از ته ران تا
آخر تج ریش صدها م راکزی بود که مال عش رتکده و امثال ذلک
بود( »...صحیفه امام ،ج)191-192

جاذبه هاي گردشگري
پل شهرچای

از جاهــای دیدن ــی میانه پل شــهرچای در مس ــیر رودخانه شــهرچای در
روســتای تازهکند ســاخته شــده اســت.
پــل  ۲۳دهانــه گنبــدی دارد و اتاقکهایــی کــه محــل اســت راحت
مســاف ران کاروانهــا بــوده اســت.
ايــن پــل بــه طــول  260مت ــر و ع ــرض  7/9مت ــر داراي  23چشــمه بــا
طاق ــي جناغ ــي بــود كــه بــه علــت وي ـران شــدن دو چشــمه بر اثر س ــيل
يــك طــاق مس ــطح بتون ــي نامــوزون بجــاي آن احـداث ك ــرده انــد .ع ــرض
چشــمه هــا ه ــر كـدام  6/70و ارتفــاع پــل در حــدود  5/25مت ــر مي باشــد.
ب ــر روي پايــه هــا كــه داراي آب برهــاي مثلث ــي شــكلي م ــي باشــند
فاصلــه بی ــن طــاق هــا بصــورت صندوقــه م ــی باشــد و روزنه هــاي بيضي
شــكل كــه در طرفی ــن صندوقــه ها ســاخته شــده كار تهويه ه ـواي داخل
را بــه عهــده دارنــد.
در طرفي ــن ورودي هــاي گــذرگاه پــل در گذشــته ميلهائي با ارتفــاع 1/5
مت ــر و سرســتونهاي چهــار گــوش مطب ــق تعبيه شــده بود كــه عاب ـران را
بــه تنهــا راه مطمئــن معب ــر هدايت م ــي كرده اســت.
کتیب ـهای در بدنــه پــل وجــود نـدارد بــه همی ــن دلی ــل ســال ســاخت
یوســه پــل اصفهــان
پــل مشــخص نیس ــت امــا بــا ش ــباهتی کــه بــه س 
دارد ممکــن اســت متعلــق بــه دوره صفویه باشــد.
ایــن اث ــر در تاریــخ  ۲۸م ــرداد  ۱۳۴۸بــا شــمارهٔ ثب ــت  ۸۷۲بهعن ـوان
یک ــی از آثــار مل ــی ای ـران بــه ثب ــت رس ــیده اســت.
طــول ایــن پــل ۲۶۰مت ــر اســت کــه بــه عن ـوان طوالن ــی ت ریــن پــل
تاریخ ــی اســتان آذربایجــان ش ــرقی شــناخته میشــود.از آجر ب رای ســاخت
ایــن پــل اســتفاده شــده اســت ول ــی پایــه هــای ایــن پــل ســنگی م ــی
باشــد .بــه نظ ــر میرســد معمــار ایــن پــل ف ــردی بــه نــام خواجه شــمس
الدیــن محمــد جوین ــی بــوده اســت.
از جهانگردان ــی کــه از ایــن پــل تاریخ ــی دیــدن ک ــرده انــد میتـوان بــه
موری ــس دو کوتزبوئــه اشــاره ک ــرد.
جــان پنــاه هــاي پــل را بــه ارتفــاع  70ســانتيمتر با گــچ و آجر ســاخته
انــد .مصالــح غالــب در بنــا آج ــر اســت و فقــط در پايــه ها ســنگ ســفيد
بــه صــورت مكعــب ت ـراش دار بــكار رفتــه و در طــاق مس ــطح دو چشــمه
ني ــز از بتون مس ــلح اســتفاده شــده اســت.
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