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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامت حضرت 
حجـت االسـام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم 

امـام)ره( تبریز برگزار شـد.
 حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه های نمـاز جمعه تبریز اظهار داشـتند:  
رمضـان ماهـی اسـت که قـرآن در آن نازل شـده اسـت، قرآن 
کتاب هدایتگر بوده و وسـیله تشـخیص حق از باطل اسـت.

افزودنـد:  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
برخـی  می گوینـد اسـام دیـن سـختی اسـت ولـی اصا 
اینگونـه نیسـت بلکه اسـام دینی کامل و آسـانی اسـت 
و اصـل و بنـای اسـام آسـان گیری و عـدم سـخت گیری 

 . ست ا
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه رمضـان میهمانـی 
خداسـت، گفتنـد: در ایـن مـاه با خوانـدن دعاهـای متعدد 
غذای شـب های دیگـر روح مان را تامین بکنیـم و طلب دعا 
کنیـم بـه طوریکه تـاوت یک آیه قـرآن در این مـاه معادل 

تـاوت کل قـرآن کریـم در روزهـای غیر رمضان اسـت. 

تصریـح  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـه  دسـت  نبایـد  بگویـد،  دروغ  نبایـد  روزه دار  کردنـد: 
بیت المـال بزنـد، نبایـد بی حجـاب باشـد و رشـوه دهـد 
و همچنیـن بایـد احتـرام پـدر و مـادر و همسـر خـود را 

حفـظ کنـد. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در ادامـه 
بیـان داشـتند: یکی از راه های رسـیدن به تقـوا و عدالت، 

مبـارزه بـا فسـاد و مخصوصـا فسـاد اقتصادی اسـت.
ایشـان افزودنـد: تـاش بـرای شفاف سـازی مقـررات و 
بسـتن راه هـای سواسـتفاده می توانـد انسـان را از فسـاد 

دور کنـد.
امـام جمعـه تبریـز ضمـن تشـکر از اقـدام دولـت در 
رمضـان  مـاه  در  کارمنـدان  بـه  سـاعته  یـک  تخفیـف 
گفتنـد: اخیـرا شـنیدم کـه آمـوزش پـرورش ابـاغ کرده 
کـه دانش آمـوزان یکسـاعت دیرتـر مدرسـه را تـرک کنند 
کـه بنـده پیگیـر موضـوع شـدم و مقـرر شـد تـا ایـن 
موضـوع لغـو شـود. مـا بایـد دانش آمـوزان را عاقمنـد به 

روزه گرفتـن بکنیـم نـه اینکـه آنهـا را خسـته کنیـم. 

بـه حادثـه  روز سه شـنبه در صحـن رضـوی  ایشـان 
اشـاره کـرده و افزودنـد: این حادثـه دومین حادثـه بعد از 

بمب گـذاری دهـه ۷۰ در صحـن رضـوی بـود. 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان به شـهادت دو طلبه در 
حادثـه حـرم امـام رضـا)ع( اشـاره کـرده و گفتنـد: طاب 
همچنـان اسـتوار و پابرجـا در راه تبعیـت از فرامیـن امام 
انقـاب از هیـچ تاشـی فروگـذار نخواهـد بـود و از هیـچ 

چیـزی هـراس ندارند. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان 
اینکـه قاتـل ازبـک تبـار اسـت کـه یکسـال پیـش بـه 
صـورت غیرقانونـی بـه کشـور وارد شـده اسـت، افزودنـد: 
مراجـع ذیربـط پاسـخ دهند کـه چگونه یک فرد یکسـال 
پیـدا  هـم  کار  و  می آیـد  کشـور  بـه  غیرقانونـی  پیـش 
می کنـد و سـکونت هـم دارد و سـپس در صحـن پیامبر 
منتظـر می مانـد تـا افـراد ملبـس بـه لبـاس روحانیت را 

برسـاند؟  شـهادت  به 
تاکیـد  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 

آیـت اهلل فیـض سـرابی، نماینـده مـردم آذربایجان شـرقی در 
مجلـس خبـرگان رهبـری دارفانـی را وداع گفـت.

آیـت اهلل محمد فیض سـرابی نماینده مردم آذربایجان شـرقی 
در مجلـس خبـرگان رهبـری و از شـاگردان آیـت اهلل العظمـی 
بروجـردی)ره( و امـام خمینـی)ره(، پـس از یک دوره بیمـاری، در 

سـن ۹۴ سـالگی دعـوت حـق را لبیـک گفت.
آن مرحـوم در دوره هـای سـوم، چهـارم و پنجـم عضو مجلس 

خبـرگان رهبـری بود
مرحـوم فیـض سـرابی در ۱۳۰۷ هجری شمسـی در روسـتای 
زرنـق از توابـع سـراب در خانـواده مذهبی دیده به جهان گشـود. 
بعـد از تحصیـات ابتدایـی در محضـر مرحـوم ماباقـر و مرحوم 
حـاج میـرزا علـی اصغـر عالمـی بـه تبریـز عزیمـت کـرده و در 
مدرسـه طالبیـه تبریـز مشـغول ادامـه تحصیل شـد کـه بعد از 
اتمـام سـطح در جـوار رحمـت کریمـه اهل بیـت)س( از اسـاتید 
معظـم اسـتفاده کـرد و چنـد سـال نیـز در نجـف اشـرف تلمذ 

کرد.
امـام)ره( در ۱۵ خـرداد ۱۳۴۲  از دسـتگیری حضـرت  بعـد   
طومـاری چنـد متـری پارچـه  ای کـه بعضـی از امضاها بـه نماد 
خـون انگشـت سـبابه بـود تهیـه کـرد کـه بـه جـرم دعـوت به 

جهـاد تحـت تعقیـب قـرار گرفت
آن مرحـوم بعـد از انقـاب نیـز بـه دسـتور حضـرت امـام)ره( 
مسـئول کنتـرل کمیته های شهرسـتان هـای مراغـه، میاندوآب 

و سـراب بود.
 آیـت اهلل فیـض از شـاگردان آیـت اهلل العظمی بروجـردی)ره(، 
حضـرت امـام)ره( بـود و ریاسـت شـعب مختلـف دیـوان عالـی 
کشـور،  عضویـت در هیئـت نظارت بـر اجرای فرمان امـام )ره( در 
اسـتان آذربایجـان شـرقی، عضویـت در هیئـت نظارت بـر احکام 
صـادره دادگاه هـای انقـاب در سـال ۱۳۵۹ و ریاسـت شـعبه حل 
اختـاف سـه نفره دیـوان عالی کشـور و رئیـس شـعبه ۸ دادگاه 

عالـی انقـاب در قـم را نیـز بر عهده داشـته  اسـت.

آیت اهلل محمد فیض سرابی 

دارفانی را وداع گفت

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
َی یَْوِم الِْقَیاَمِه َها َشْی ٌء إِل إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُِلَم ِفی اْلِْسَلِم ثُْلَمٌه َل یَُسدُّ

ارتحـال عالـم ربّانی حضرت آیت اهلل آقای حاج شـیخ محمد فیضی سـرابی پدر شـهید 
والمقـام جعفـر فیضی سـرابی و نماینـده محترم مجلس خبـرگان رهبری موجب تأسـف و 

تأثر فـراوان گردید.
آن شـخصیت انقلبـی و علمی از یـاران صدیق امـام راحـل و رهبری بود که با تلشـهای 

مجاهدانـه در راه آرمـان هـای انقـلب و نظام مقدس جمهوری اسـلمی و مبـارزه با رژیم منحوس پهلوی سـختی های 
بسـیاری متحمل شـد و همچنیـن در راه تبییـن معارف اهل بیت )علیهم السـلم( شـاگردان زیـادی را تربیت کرد.

ایـن عالـم پاک نهاد از شـاگردان حضـرت امام)ره( و از اسـاتید حوزه علمیه قم بود و ریاسـت شـعب مختلف دیوان 
عالـی کشـور، عضویت در هیئـت نظارت بر اجـرای فرمان امـام)ره( در اسـتان آذربایجان شـرقی، عضویـت در هیئت 
نظـارت بـر احکام صـادره دادگاه های انقلب در سـال ۱۳۵۹ و ریاسـت شـعبه حل اختلف سـه نفره دیوان عالی کشـور 

و رئیـس شـعبه ۸ دادگاه عالـی انقـلب در قم را نیز بر عهده داشـت.
اینجانـب فقدان این روحانی پارسـا و نماینده مردم شـریف آذربایجان شـرقی در مجلس خبرگان 
رهبـری را بـه محضـر رهبر معظم انقلب اسـلمی حضـرت آیت اهلل العظمـی امام خامنـه ای عزیز 
)مدظلـه العالی(، حـوزه های علمیه، مراجـع عظام تقلید، طلب و روحانیون سراسـر کشـور، اهالی 
محترم شهرسـتان های سـراب، زرنق و ملکان، بالخص بـه فرزندان و بازماندگان گرامـی و ارادتمندان 
ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده وررای روح بلنـد آن فقید سـعید در این ایـام پُربرکت مـاه رمضان؛ 
رحمت واسـعه الهی و حشـر بـا اولیاء اهلل و ائمـه معصومین و بـرای بازماندگان صبر و اجـر جزیل از 

سید محمدعلی آل هاشمدرگاه خداونـد متعال مسـئلت می نمایم.    
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی    

و امام جمعه تبریز    

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
َی یَْوِم الِْقَیاَمِه   َها َشْی ٌء إِل  إَِذا َماَت الَْعالُِم ثُِلَم ِفی اْلِْسَلِم ثُْلَمٌه َل یَُسدُّ

خبـر ارتحـال عالم مجاهـد و زاهـد حضرت آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ محمد فیضی 
سـرابی پدر شـهید والمقـام جعفـر فیضی سـرابی و نماینـده محترم مجلـس خبرگان 

رهبـری موجب تأسـف و تأثر فـراوان گردید.ایشـان از یاران صدیق امـام راحل و  مقام معظـم رهبری بودند 
و بـرای تبییـن  معارف اهل بیت علیهم السـلم شـاگردان زیـادی را تربیـت کردند.

ایـن فقیـه انقلبـی خدمـت صادقانه در کمیتـه های انقلب اسـلمی؛   دیوان عالی کشـور، سـتاد 
اجرائـی فرمـان امـام راحل ؛  و سـه دوره عضویـت در مجلس خبـرگان رهبری را در کارنامه درخشـان 
خـود دارنـد و همـواره بر امـر تبلیـغ اهتمام ویژه داشـتند اعضـای جامعـه روحانیت مبارز اسـتان ؛ 
درگذشـت ایـن فقیه مبـارز و نماینـده مردم شـریف آذربایجـان شـرقی در مجلس خبـرگان رهبری 

را بـه محضـر رهبـر معظـم انقلب اسـلمی حضـرت آیـت اهلل العظمی امـام خامنه 
ای ؛ حـوزه هـای علمیـه، مراجـع عظـام تقلید، طـلب و روحانیون سراسـر کشـور، 
اهالـی محترم شهرسـتان های سـراب، زرنق و ملـکان، بویـژه  فرزنـدان و بازماندگان 
مکـرم و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده و در ایـن ایـام پـر فیـض ماه 
رمضـان؛ رحمـت  الهی و حشـر بـا ائمـه معصومین  برای معظـم له و  صبـر و اجر به 

بازمانـدگان محتـرم از ایزد منان مسـئلت مـی نمایند.
محمد ایمانی 

دبیر جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی

بیانیه جامعه روحانیت  مبارز    آذربایجان شرقی در پی ارتحال آیت اهلل فیضی سرابیپیام تسلیت امام جمعه تبریز در پی ارتحال آیت اهلل فیضی سرابی

حادثه تروریستی حرم رضوی، توطئه جدید دشمنان

ادامه در صفحه۲
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ادامه از صفحه اول

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

اقامه نماز ظهر و عصر، دیدار مردمی و  ایراد  سخنرانی در ابتدای محفل
 جزء خوانی در مصالی اعظم امام خمینی )ره( تبریز به امامت و حضور نماینده 

ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در ایام ماه مبارک رمضان

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
و امام جمعه تبریز

در مراسم ختم فرزند امیر پوردستان

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم یادبود شهید علی صیاد شیرازی در سالن سینما 

سرباز انقالب لشگر 21 حمزه آذربایجان

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
باامدادگران پایگاه های امداد و نجات هالل احمر استان

 همزمان با روز طبیعت

حرکت های گروههای جهادی همواره 
موجب پیروزی بوده است

حادثه تروریستی حرم رضوی، 
توطئه جدید دشمنان

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــا  ــورا ب ــپاه عاش ــه در س ــی فقی ــی ول ــوزه نمایندگ ــئول ح مس
آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات نمازگــزاران محتــرم ابــراز داشــت: 
ــران توانســته انــد  گــروه هــای جهــادی از اول انقــاب اســامی ای
تاثیــرات بســیاری در ســطح جامعــه انجــام دهنــد و ایــن حرکــت 
ــدل گشــته  ــروزی مب ــت و پی ــک موفقی ــه ی ــواره ب ــادی هم جه

اســت.
گفــت:  نجفقلــی زاده ســرایی  عبدالرحیــم  حجت االســام 
ــری و  ــای تکفی ــروه ه ــا گ ــه ب ــدس، در مقابل ــاع مق در دوران دف
ــد کــه توانســتند دشــمن را  داعشــی گــروه هــای جهــادی بودن

ــد. ــت دهن شکس
ــت.  ــدی نیس ــت جدی ــون، حکای ــه و خ ــه عمام ــزود: قص وی اف
همیــن رمضــان شــاهد اســت و محــراب مســجد کوفه؛ کــه عمامه 
ــم در ســحرگاه ۱۹ رمضــان رســتگار شــدند.  ــه باه ــون، چگون و خ
عمامــه ای کــه در گــودال خونیــن بــه غــارت رفــت، خــوب قصــه 
عــروج را می شناســد. شــیخ شــمس الدین محمــد نبطــی جزینــی 
و زین الدیــن بــن علــی بــن احمــد عاملــی ُجَبعــی را شــهید اول و 
ثانــی نــام نهاده انــد تــا فقاهــت از نخســت بــا شــهادت همنشــین 

. باشد
ــواب  ــا ن ــوری ت ــیخ فضــل اهلل ن ــرد: از ش ــرایی خاطرنشــان ک س
صفــوی، از یونــس اســتاد ســرایی یــا همان میــرزا کوچــک جنگلی 
ــید  ــا س ــی ت ــی خمین ــید مصطف ــدرس، از س ــن م ــا سیدحس ت
ــور، از  ــی پ ــی ردان ــا مصطف ــی ت ــر صــدر، از شــریف قنوت محمدباق
ــی و دســتغیب  ــر، از مدن ــا باهن ــری، از بهشــتی ت ــا مطه مفتــح ت
و اشــرفی اصفهانــی و صدوقــی تــا ماالمیــری و کریمیــان و  هــادی 
ذوالفقــاری، از محمدباقــر حکیــم تــا شــیخ نمــر، از ســید مصطفی 
ــاع  ــه دف ــش از ۳۵۰۰ شــهید طلب ــب و بی ــیخ راغ ــا ش موســوی ت
مقــدس شــاهدند کــه ایــن نهضــت مدیــون عمامه هــای در خــون 

نشســته اســت.
ــیخ   ــتا ش ــی، ماموس ــی زه ــوی جنگ ــذار از مول ــت: بگ وی گف
االســام، مــا عبدالحمیــد فرقانــی، ماموســتا برهــان عالــی، برهــان  
ــراه ۱۰۰  ــه هم ــر ب ــض محمدحســین ب ــوی فی ــی، مول ــن ربان الدی
ــی شــهید اهــل ســنت کشــور نیــز ســخن بگویــم، ایشــان  روحان
نیــز شــاهد ایــن مدعــا هســتند کــه بــرای دشــمن تکتــف در نماز 
یــا غیــرآن مهــم نیســت، دشــمن مخالــف عالمــان مجاهد اســت و 

ــرای او شــیعه و ســنی تفاوتــی نــدارد. در ایــن مســیر ب
ســرایی خاطرنشــان کــرد: کافــی بخوانــی یا صحیــح، او بــا قرائت 
ــه بــدش نمی آیــد  جهــادی از اســام مخالــف اســت، در ایــن میان
ــر طبــل اختــاف بدمــد و خــون ایــن دســته را بــه  کــه گاهــی ب

گــرده آن یکــی بیانــدازد و بــه ریــش قــم و قاهــره بخنــدد.
وی افــزود: حادثــه عمامه هــای در خــون نشســته در صحــن امــن 
ــی  ــوم دین ــای عل ــتقامت حوزه ه ــتدامت اس ــت اس ــوی، حکای رض
بــر ســبیل مجاهــدت اســت. گــوارا بــاد شــربت شــیرین شــهود و 
شــهادت بــر عاشــقان مســیر وصــل و چــه زیباســت جامــه عــروج 

خونیــن بــر انــدام فقاهــت.

کردنـد: اجـرای ایـن حادثـه تروریسـتی در حـرم 
و  صحنـه  پشـت  یـک  از  حکایـت  رضـا)ع(  امـام 
کارگردانـی یـک توطئـه دارد و ایـن موضوع هدف 

قـرار دادن وحـدت امـت اسـامی اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان گفتند: 
سـطح  در  حـوادث  اینگونـه  از  دشـمن  اهـداف 
از  افـکار عمومـی  انحـراف  و  کان وحدت شـکنی 
مسـاله فلسـطین و قـدس و بـه چالـش کشـیدن 
کـدورت  تشـکیل  و  ایجـاد  و  موقعیـت  گفتمـان 
بـا  افغانسـتان  ایـران و  بیـن دو کشـور همسـایه 

جـو رسـانه ای اسـت.
شـرقی   درآذربایجـان  فقیـه  ولـی  نماینـده 
هسـته ای  فنـاوری  ملـی  روز  گرامیداشـت  بـا 
ایـران  دانشـمندان هسـته ای  خاطرنشـان کردنـد: 
نگـه  زنـده  بـرای  کـه  هسـتند  مظلومیـت  سـند 
زحماتـی  چـه  کشـور  هسـته ای  چرخـه  داشـتن 
علم شـان  بـر  تسـلط  آنهـا  خصیصـه  کشـیدند. 

بـود. 

آداب نمازجمعه

شافعیان
ــن  ــز فتوایشــان ای ــافعی نی ــای ش ــوای فقه فت
ــق؛۴۰  ــف الفاس ــاة خل ــوز الص ــه »تج ــت ک اس
ــز  ــاً جای ــر فاســق، مطلق ــزاردن پشــت س ــاز گ نم

ــت.« اس
مالکیان

بــه مالکیهــا نیــز همچــون حنفیــه و شــافعیه 
نســبت می دهنــد کــه آنــان امامــت فاســق 
مجــاز  جماعــت  و  جمعــه  امامــت  بــرای  را 
ــر را مکــروه  ــان ایــن ام می شــمارند. البتــه مالکی
ــرای فاســق امامــت  می داننــد؛ اگــر چــه فاســق ب

ــد.۴۱ کن
حنبلیان

حنبلیهــا بــرای امامــت جماعــت عدالت را شــرط 
ــه  ــد، ب ــه و عی ــت جمع ــی در امام ــمارند، ول می ش
دلیــل ضــرورت، نمــاز گــزاردن پشــت ســر فاســق را 

ــته اند.۴۲ ــز دانس جای
ظاهریان

فقیهــی  کــه  نیــز  اندلســی  ابن حــزم 
اســتنکار  را  عدالــت  شــرط  اســت  ظاهــری 
نســبت  خــوارج  بــه  را  آن  و  می کنــد 

۴۳ . هــد می د
مستند فقهی گروه اول

ــرای عــدم  ــه عنــوان مســتند ب ــی ب ــه و روایات ادل
لــزوم عدالــت در امامــت جمعــه ذکــر شــده اســت. 

ــد از: ــه عبارت ان ــن ادل ای
ــوا خلــف مــن  ــر اکــرم)ص(: »صل ۱.روایــت پیامب
قــال الالــه اال اهلل؛ پشــت ســر هــم گوینــده الالــه االاهلل 

نمــاز گزاریــد.«
ــوا خلــف کل  ــرم)ص(: »صل ــر اک ــت پیامب ۲. روای
ــاز  ــد نم ــک و ب ــر نی ــر ه ــت س ــر؛ پش ــر و فاج ب

ــد.« گزاری
۳. ســیره: ســیره صحابــه و تابعیــن، نمــاز 
اســت.  بــوده  فاســقان  بــا  خوانــدن  جمعــه 
جمعــه  نمــاز  در  عبداهلل بن عمــر،  مثــًا 
ــه  ــود آنک ــا وج ــرده، ب ــرکت ک ــف ش حجاج بن یوس
ــوده  ــش ب ــان خوی ــردم زم ــق ترین م ــاج فاس حج

اســت.۴۴

میز خدمت فرمانداری ،شهرداری  ، 
سازمان صمت ،سازمان جهاد کشاورزی 
،اداره کار ورفاه اجتماعی واداره غله 

استان در پیش از خطبه های نماز جمعه 
در مصلی حضرت امام )ره( تبریز 
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نگاه حوزه هنری با رویکرد بوم گرایی
 در آذربایجان شرقی

در ساعات روزه داری که در سال جاری مدت آن حدود ۱۶ ساعت 
است، گرسنگی می تواند در صورت عدم رعایت اصول تغذیه صحیح در 
وعده سحر و افطار و یا حذف یکی از وعده ها به ویژه وعده سحری، موجب 
تضعیف سیسیتم ایمنی بدن شده و امکان ابتال به بیماری کووید- ۱۹ 

را افزایش دهد .
تاثیر روزه داری بر سالمت و عملکرد سیستم ایمنی بدن

مطالعات متعددی نقش موثر روزه داری در سالمتی به خصوص بر روی 
سطح گلوکوز خون،  چربی خون و فشار خون ، کنترل وزن و بهبود بیماری 
های مختلف نشان داده اند که در اغلب بیماری های که عادات غذایی 

غلط، چاقی وافزایش وزن در بروز آنها دخالت دارند روزه داری مفید است.
روزه داری می تواند موجب کاهش پاسخ های التهابی و تنظیم 
سیسیتم ایمنی بدن شود. همچنین فعالیت سلول های دفاعی بدن 
و ترشح ایمونوگلوبولین های مخاطی که از عوامل ایمنی بدن هستند 
طی روزه داری بیشتر شده و درمجموع روزه داری صحیح و رعایت رژیم 
غذایی مناسب در وعده های سحر و افطار در تقویت سیستم ایمنی 

بدن موثر است.
بنابراین  با رعایت تغذیه صحیح و مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین 
های A ،D ،E ،C و همچنین منابع غذایی حاوی آهن و روی و سلنیم 
که برای عملکرد طبیعی  سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به 
بیماری کووید ۱۹الزمند، نگرانی از نظر تضعیف سیستم ایمنی بدن در 

ایام روزه داری و خطر ابتال به این بیماری کاهش می یابد.
توصیه های تغذیه ای برای تقویت سیستم ایمنی

با توجه به نقش ویتامین A در تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه 
می شود در وعده های سحر و افطار از منابع غذایی ویتامین A منابع 
گیاهی شامل انواع سیبب و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج، کدو 
حلوایی، موز و انواع مرکبات و منابع غذایی مانند زرده تخم مرغ ، شیر و 

لبنیات استفاده شود.
های  ماهی   D ویتامین  غذایی  منابع  شود  سعی  همچنین 
بدن  ایمنی  افزایش سطح  برای  مرغ  تخم  زرده  و  لبنیات  چرب، 

مصرف شود.

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران -2 

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی  در پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه 
ایــن هفتــه تبریــز گفــت : تحــول در فعالیــت هــا، رســالت و نــگاه حــوزه هنــری بــا 
ــوم منطقــه  ــی و اســتفاده از ظرفیت هــای زیســت ب ــوم گرای ــد ب رویکرد هــای جدی

اســت.
ســید محمــد حســین باغــی گفــت : حــوزه هنــری پایــگاه نســل جــوان و حزب 

ــت. اللهی دانس
 وی افــزود: مســایل اقتصــادی، سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی در ایــن قالــب ارائه 

و گفتمــان ســازی می شــود.
رئیــس حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی گفــت: مــردم گرایــی رویکرد بعدی اســت 
کــه ایجــاد و تقویــت هســته های هنــری و مردمــی کــردن هنــر انقــاب یــک اصــل 

اســت و بایــد بــه دســت مــردم و جریان هــای مردمــی اتفــاق بیفتــد.
ــتان  ــف اس ــق مختل ــی در مناط ــته های مردم ــت هس ــه داد: تقوی ــی ادام باغ
ــد شــده و در حــوزه  ــاه تولی ــم کوت ــن بیــش از ۲۰۰ فیل در اولویــت اســت، همچنی
تجســمی بیــش از ۲ هــزار اثــر تولیــد خواهــد شــد، در حــوزه مخاطــب نســل جوان 

ــم. ــه صــورت جــدی ورود می کنی ــوان و فضــای مجــازی ب و نوج
 وی خاطرنشــان کــرد: اصلی تریــن متولــی بخــش هنــر انقــاب در کشــور، حــوزه 
هنــری اســت کــه در تولیــد و نشــر ارزش هــای انقابــی فعالیت هــای چشــمگیری 
ــر ایــن، اصلی تریــن ســرمایه ایــن عرصــه، نیــروی انســانی و  داشــته اســت، عــاوه ب

جامعــه هنــری هســتند و مــا هنرمنــدان بهنــام و موفقــی در ایــن عرصــه داریــم.
 باغــی در ادامــه اظهــار داشــت: شــهید آوینی یکــی از پدیده های انقاب اســامی 
بــود و در حــوزه فرهنــگ و هنــر ظهــور وی یــک اتفــاق ارزشــمند اســت، مبانــی هنر 
انقــاب پیــام مشــهور و کوتــاه، امــا غنــی دربــاره هنــر انقــاب اســت، امــام راحل هم 
هنــر را ترســیم کننــده جنــگ فقــر و غنــا، ترســیم نقاط کــور و مبهم آســییب های 

اجتماعــی و رســیدن بــه هویــت و اســتقال فکــری بیــان می کنند.
وی افــزود: ۲۰ فروردیــن ســالروز شــهادت شــهید مرتضــی آوینــی بــه عنــوان روز 
هنــر انقــاب و ۲۰ تــا ۲۷ فروردیــن مــاه بــه عنــوان هفتــه هنــر انقــاب نــام گــذاری 
شــده تــا در ایــن هفتــه، اندیشــه و دیدگاه هــای شــهید آوینــی و تعریــف خاســتگاه و 

مبانــی هنــر انقــاب بهتــر و بیشــتر ارائــه شــود.
رئیــس حــوزه هنــری آذربایجــان شــرقی  گفــت: شــهید ســید مرتضــی آوینــی، 
مستندســاز، عــکاس، روزنامــه نــگار، نویســنده و نظریــه پــرداز »ســینمای اســامی« 
ایرانــی بــود که در ۲۱ شــهریور ســال ۱۳۲۶ در شــهر ری متولــد شــد و در ۲۰ فروردین 
۱۳۷۲ در ۴۵ ســالگی در منطقــه فکــه خوزســتان بــر اثــر اصابــت ترکش میــن به جا 

مانــده از دوران جنــگ تحمیلــی به شــهادت رســید.

۱۱- نماز عید فطر 
رســول خدا)ص( روز عید بعد از طلوع آفتاب خارج می شد و هنگامه 
خروج به اطراف آسمان می نگریست و می فرمود که در آن روز بر جا نماز 

و حصیر نماز مخوان،یعنی روی خاک بنشین و بر آن نماز بخوان. 
فقهاء عظام مستحباتی را برای این روز ذکر نموده اند که از جمله آنها، 
نماز را در صحرا بپا داشتن، خارج شدن امام با پای برهنه و پیاده، و توام 

با وقار و ذکر خدا، و سجده بر زمین و... 
روز عیــد فطر روز اجــر و گرفتن نتیجه امتحان اســت. قهرا در هر 
امتحانی نتایج یکسان نیست. شیخ صدوق)ره( نقل می نماید: امام حسن 
مجتبی)ع( گروهی از مــردم را در روز عید فطر دید که به بازی و خنده 
مشــغولند، حضرت رو به یــاران خود کرد و فرمود:» خــدای عز و جل 
ماه رمضان را محل مســابقه بندگان خود قرار داده اســت که به واسطه 
اطاعت خویش بسوی رضوان الهی پیشی می گیرند، پس گروهی سبقت 
گرفتند و پیروز و رستگار گشتند، و گروهی عقب ماندند و محروم شدند، 
پس عجب دارم از کسی که خندان است و به لهو و بازی مشغول است در 
روزی که نیکوکاران به اجر و ثواب رسیده و کوتاهی ورزان از آن بی فیض و 
محرومند، به خدا سوگند اگر پرده برداشته شود هر آینه نیکوکار به عمل 

نیک خویش و بدکار به عمل بد خود مشغول خواهد شد.«  
ب( رابطه خود و مردم) بعد اجتماعی(: 

۱- ایجاد آمادگی برای ماه رمضان 
در آســتانه ماه مبارک، معصومان)ع( اهمیــت و عظمت ماه مبارک 
رمضان را به مرمدم گوشــزد نموده و آنان را به اســتفاده از این ضیافت 
الهی فرا می خواندند که در این زمینه خطبه های بسیار جالب از پیامبر 
اکرم)ص( و امیر المؤمنین)ع( و روایات تکان دهنده ای صادر شــده است، 

که برای نمونه به ذکر دو روایت بسنده می کنیم: 
امام صادق)ع( در آستانه ماه مبارک رمضان اینگونه به فرزندان خویش 
ســفارش می فرمود:» نهایت کوشــش خودتان را بنمایید که در این ماه 
روزی ها تقسیم می شــوند، و سرآمد عمرها و اجلها نوشته می شود و در 
آن شبی است که عمل در آن ماه از عمل هزار ماه برتر و افضل است.« 

ابو صلت می گوید: بر حضرت امام رضا)ع( در جمعه آخر شــعبان وارد 
شــدم. حضرت به من فرمود: »ای ابا صلت، بیشــتر روزهای ماه شعبان 
گذشــت، و این جمعه آخر ماه اســت پس در این باقیمانده آن کوتاهی 
مورز و ســابق خود را جبران کن،... و بیشــتر به دعا و استفغار و تاوت 
قرآن بپرداز، و از گناهانت توبه کن، تا با خلوص در ماه خدا وارد گردی.« 

۲- سفارش به تاوت قرآن 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( عاوه بر آنکه خود موفق به تاوت قرآن 
بودند دیگران را به تاوت آن ســفارش می نمودند، و گاه نسبت به تاوت 
بعضی ســوره ها در بعضی از شــبها عنایت خاصی از خود نشان داده اند، 
توجه عزیزان را به چند روایت که دو نکته ذکر شــده را در بر دارد جلب 

می نماییم. 
وهب از امام صادق)ع( می پرسد خوب است در ماه رمضان در چند روز 

قرآن خوانده شود؟ حضرت فرمود: در سه روز به باال. 
امام باقر)ع( فرمود:» لکل شــی ء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان «  هر 

چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است. 
از بین سوره های قرآن به تاوت این سوره ها سفارش شده است. 

۱و ۲: سوره عنکبوت و روم: 
تاوت این دو ســوره در شب بیســت و سوم ماه رمضان توصیه شده 

است. 
امام صادق)ع( فرمود:» من قرا ســورة العنکبوت و الروم فی لیلة ثاث 
و عشــرین فهو و اهلل یا ابا محمد من اهل الجنة «  سوگند به خدا کسی 
که ســوره عنکبوت و روم را در شب بیست و سوم رمضان بخواند از اهل 
بهشت اســت. البته این به معنای اقتضاء اســت که با وجود شرائطش 

چنین نتیجه ای را بدنبال خواهد داشت. 
۳- سوره قدر در وقت سحر و افطار: 

از امام زین العابدین)ع( روایت شــده است:» من قرا انا انزلناه فی لیلة 
القدر عند فطوره و عند ســحوره کان فیما بینهما کالمتشحط بدمه فی 
ســبیل اهلل « کسی که سوره قدر را در هنگام افطار و سحر بخواند مانند 

کسی است که در این فاصله در راه خدا بخون خود غلتیده باشد. 
و همین مضمون نیز از حضرت امام صادق)ع( روایت شده است.  

و نیز از امام صادق)ع( نقل شده است که هر کسی که در هر شب ماه 
رمضان هزار بار سوره قدر را بخواند در شب بیست و سوم عجایبی را درک 
خواهد کرد. و در روایتی دیگر از آن حضرت اثر آن را در رسیدن انسان به 
سرحد نهایت یقین در امور اختصاصی اهل بیت)ع( قرار داده است که به 

واسطه دیدن بعضی از حقایق در عالم رؤیا به آن می رسد. 
۴- سوره دخان: 

شــیخ صدوق روایت کرده است که مردی خدمت امام باقر)ع( رسید و 
پرسید چگونه من شب قدر را در هر سال شناسایی کنم؟ حضرت فرمود: 
»وقتی که ماه رمضان آمد هر شب یکبار سوره دخان را بخوان، وقتی که 

شب بیست و سوم فرا رسید به آنچه که می خواهی خواهی رسید.«  
۳- کمک به مستمندان 

یکی از علل و حکمتهای روزه این است که با ایجاد حالت گرسنگی 
و تشنگی انســان به یاد ضعیفان و مستمندان و تنگدستان بیفتد، و 
هر کســی به فراخور حال ووسع خود نسبت به آنان کمک نماید.  ابن 
عباس می گوید: وقی که ماه رمضان فرا می رســید هر صاحب حاجتی 
که به نزد رســول خدا مراجعه می کرد حاجتش برآورده می شــد. راجع 
بــه حضرت زین العابدین)ع( نقل اســت که هر روز ماه رمضان را صدقه 

می داد. 
ادامه دارد

سيره معصومان 
)عليهم السالم( 
در ماه مبارک 

رمضان 
 قسمت دوم

حجت االسالم سيد داود روحانی حسينی  

بعــد از از بیــان ویژگی های همســران بــا عنایت به 
تفاوتهای جنســیتی زن و مرد، وارد بر موضوع ویژگی ها و 
وظایف مخصوص هر یک از ایشــان در خانواده می شویم 
در این نوشتار اولین ویژگی مرد خانواده   را بیان می کنیم

۱.  سرپرستی و مدیریت خانواده 
 زن و مرد در عین حالی که در انسانیت مشترک هستند 
اما بر اساس نوع خلقت خود یک سری خصوصیات  خاص 
خود را دارنــد به عنوان مثال در کنار اینکه هر دو عاقل و 
عاطفی هســتند اما متناسب با جنسیت هرکدام عقانیت 
در مرد برجســته است همانطوری که عواطف و احساسات 
در زن برتــری دارد واین نوع آفرینش، الزمــه تکامل عالم 
خلقت می باشد و از این رو تفاوت ها در خلقت جسمانی 
هر دو، باعث می شــود مســئولیت ها هــم متفاوت بوده 
باشند و به دلیل  لطافت و ظرافت زن در فرمایش حضرت 
علی ع به گل تشبیه گردیده است »َفإِنَّ الَْمرْأََة رَیَْحانٌَة«زن 
بمانند گلی خوشبو است۱ همانگونه که ُگل تحمل آفتاب 
ســوزان و باد و طوفان را ندارد جنس زن نیز طاقت تحمل 
مســئولیت های سنگین و طاقت فرســای زندگی را ندارد 
از ایــن جهت حضرت امیرالمومنین علیه الســام به امام 
حسن مجتبی ع می فرمایند به زن بیش از امور شخصی 
اش کاری مسپار»اَل تَُملِِّک الَْمرْأََة ِمَن الْْمِر َما یَُجاوُِز نَْفَسَها 
َفــإِنَّ َذلَِک أَنَْعُم لَِحالَِها َو أَرَْخــی لَِبالَِها َو أَْدَوُم لَِجَمالَِها«زن 
را بــه کارهایی که فراتر از تحمل او اســت وادار مکن که 
این گونه برای رعایــت حال و راحتی خیال و دوام زیبایی 

او بهتر است۲
در یک مقایســه ای، زن و مرد را می توان در سه حوزه 

مورد قیاس قرار داد.
۱.  به لحاظ ارزشی  

 در این خصوص موضع قرآن کریم و آموزه های وحیانی 
َّا َخلَْقناُکْم ِمْن  ما تســاوی زن و مرد است »یا أَیَُّها النَّاُس إِن
ِ أَتْقاُکْم«ای مردم! ما شما  َذَکٍر َو أُنْثي  ...إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ
را از یک مرد و زن آفریدیم ... بی تردید گرامی ترین شــما 

نزد خدا پرهیزکارترین شماست.۳ 
2. به لحاظ تکوینی

 بــه لحاظ خلقــت تکوینی، تفــاوت آفرینش، یک امر 
طبیعی اســت از این رو، مدل خلقتــی زن و مرد متفاوت 
اســت ساختار جسمانی هر دو به شــکلی تنظیم گردیده 
است که مکمل همدیگر در نظام آفرینش عالم بوده باشند.

مثا مرد ها عموما بلند قد هستند و زنان کوتاه قد، مردان 
با قدرت بدنی بیشتری خلق شده اند و زنان نسبتا ضعیف 
تر، و در مقابل زنان در کارها با ظرافت بیشــتری عمل می 
کنند و مردان از لطافت و ظرافت کمتری برخوردارند و این 

اقتضا نظام احسن الهی است. 
۳.  به لحاظ حقوقی

 از جهــت حقوقی و تکلیفی نیز با عنایت به  تفاوت در 
تکوین، برای زن و مرد، در برخی موارد بهصوص در زندگی 
مشــترک وظایف و حقوق ویژه ای تعریف شده است از این 
جهت اســت که  مسئولیت سرپرســتی خانواده بر اساس 

نوع خلقت به مردان داده شــده اســت و در واقع تفســیر 
صحیح آیه شــریفه »الرِّجاُل َقّواُموَن َعلَی النِّســاءِ«مردان، 
سرپرست و نگهبان زنانند،۴ به تعبیر دیگر َقّواُموَن، یعنی 
متصدی، نان آور، دفاع کننــده در زمان خطر و امثال این 

تعابیر
نکته ای که در اینجا قابل ذکر اســت عبارت اســت از 
اینکه، موفقیت مــرد در مدیریت خانواده، تنها با حکومت 
بر دل زن میســر می شــود چراکه باید مرد از َقّوام بودن 
خــود  برای محل  اتکا بودن و مایــع اطمینان بودن و در 
نهایــت تکیه گاه و پناه گاه بودن برای همســر و اعضای 

خانواده  اســتفاده نماید نه برای سلطه و زور و خشونت.
 نکته دیگری که از آموزه های دینی اســتفاده می شود 
این اســت که، سرپرســتی مرد نه تنها امتیاز ویژه نیست 
بلکه وظیفه و مسئولیت است و به مانند سایر مسئولیت 
ها ، از آن سوال خواهدشد از لذا  رسول خدا می فرمایند» 
ِتِه«  اَلرَُّجــُل رَاٍع َعلَی أَْهِل بَْیِتِه َو ُکلُّ رَاٍع َمْســُئوٌل َعْن رَِعیَّ
مرد، سرپرســت خانواده اســت و درباره آنان از او ســئوال 
می شــود و هر سرپرستی نسبت به حوزه سرپرستی خود 
مسئولیت دارد ۵  یعنی مرد نسبت به رفاه دنیوی خانواده 
یعنی مســکن، لباس، خورد و خوراک و  ملزومات زندگی 
آنها مسئولیت دارد همانگونه که نسبت به آخرت آنها هم 
مسئولیت ســنگین تری را دارا می باشد و باید از ارتکاب 
آنها به گناه و معصیت و  مفاســد اخاقی پیشگیری کند 
همانطوری که قرآن می فرمایــد :» یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُقوا 
اُس َوالِْحَجارَُة«؛ ای مؤمنان!  أَنُْفَسُکْم َوأَْهلِیُکْم نَارًا َوُقوُدَها الَنّ
خود و خانواده خود را از آتشــی که هیزم آن انســان ها و 

سنگ ها است، حفظ کنید.۶
پی نوشت ها

۱-  کافی، ج۵، ص۵۱۰، نهج الباغه نامه ۳۱
۲- همان 

۳-  سوره حجرات آیه ۱۳
۴-  سورة نساء آیه ۳۴

۵-   عوالــي اللئالي العزیزیة فــي الحادیث الدینیة  ،  
جلد۱  ،  صفحه۲۵۵  

۶-  تحریم- آیه ۶

وظایف مرد خانواده
)سرپرستی  و  مدیریت  خانواده(          
حجت االسالم جليل جليلی  قسمت اول 
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 26 فروردین ۱40۱ (
ــیخ  ــت  اهللَّ »ش ــد آی ــه مجاه ــوار و فقی ــم بزرگ ــت عال  رحل

ــي« )۱۳۲۵ ش( ــي بافق ــد تق محم
انتخابات دّومین دوره مجلس شوراي اسامي )۱۳۶۳ش(

ــل  ــید ابوالفض ــت اهللَّ »س ــوار آی ــه بزرگ ــم و فقی ــت عال رحل
موســوي تبریــزي« )۱۳۸۲ ش(

روز ریشه  کنی فلج اطفال
در نــوار مــرزی ایــران و عــراق بیــن نیروهــای دو کشــور زد و 

خــورد شــدیدی آغــاز شــد)۱۳۵۱ش(
فرمــان انتخابــات دوره دوازدهــم مجلــس شــورای ملــی صــادر 

گردیــد. )۱۳۱۸ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) ۱۳ رمضان ۱44۳ ( 
مــرگ »حجــاج بــن یوســف ثقفــي« حاکــم خونخــوار عــراق 

بعــد از مرضــي ســخت)۹۵ ق(
 درگذشت »شاه اسماعیل دوم صفوی)۹۸۵ ق(

 وفــات فقیــه عــارف »جهانگیــر خــان قشــقایي« عالــم نامدار 
ــرن چهاردهم هجــري)۱۳۲۸ق( ق

رویدادهای مهم این روز در تقویم میلدی
 ) ۱۵ آوریل 2022 (

  درگذشــت »میخائیــل الماناســوف« ادیــب شــهیر روســي و 
پــدر ادبیــات روســیه )۱۷۶۵م(

ــوس  ــک« در اقیان ــم »تایتانی ــتي عظی ــرق کش ــه غ  فاجع
اطلــس )۱۹۱۲م(

در این ماه علل و شرایط صلح امام حسن از دیدگاه امام خمینی
معاویه یک ســلطان بود در آن وقت؛ حضرت امام حسن بر خافش 
قیام کرد در صورتی که آن وقت همه هم با آن مردک بیعت کرده بودند و 
سلطانش حساب می  کردند. حضرت امام حسن قیام کرد تا آن وقتی که 
می  توانست. وقتی که یک دسته عاف نگذاشتند که کار را انجام بدهد، با 
آن شرایط صلح کرد که مفتضح کرد معاویه را. آن قدری که حضرت امام 
حســن معاویه را مفتضح کرد به همان قدر بود که سید الشهداء یزید را 

مفتضح کرد. )صحیفه امام، ج ۲، ص: ۳۷۱(
امام حســن- ســام اهللَّ علیه- آن قدر گرفتاری که از این دوستان و 
اصحابش داشــت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام 
زمانشــان روی چه نقشه دارد عمل می  کند، با خیال های کوچکشان، با 
افکار ناقصشان در مقابلش می  ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، 
و- عرض می  کنم که- شکستش دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار 

جور بساط درست کردند. )صحیفه امام، ج ۹، ص: ۳۰(
شــاید قضایای امام حسن- سام اهللَّ علیه- و آن ابتائاتی که او پیدا 
کرد و قضیه کربا پیش نمی  آمــد. و جرم گناه همه این امور به گردن 
آن مقدسین نهروان بود که لعنت خدا از ابد تا آخر با آنها باشد. اگر آن روز 
در خود زمان پیغمبر ابتائات- گذاشته شده بود- می  گذاشت، ایشان آن 
حکومتی که می  خواهد، و آن وضعی که می  خواست پیش بیاورد، پیش 
می  آمد، باز هم این مسائل پیش نمی  آمد، لکن نگذاشتند. یک دسته به 
اســم اسام به دشمنی برخاستند، و یک دسته احمق هم که در اطراف 
ایشان بودند باز به اسم قرآن دست ایشان را بستند، دست امیر المؤمنین 
را. و این یک تأســفی است که برای مسلمین تا ابد باید باشد. )صحیفه 

امام، ج ۱۸، ص: ۴۰۹(
قصه امام حسن و قضیه صلح، این هم صلح تحمیلی بود؛ برای اینکه 
امام حســن، دوستان خودش، یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع 
شده بودند، او را جوری کردند که نتوانست خافش بکند، صلح کرد؛ صلح 
تحمیلی بود. این صلحی هم که حاال به ما می  خواهند بگویند، این  است. 
بعد از اینکه صلح کردند، به حسب روایت، به حسب نقل، معاویه به منبر 
رفت و گفت که تمام حرفهایی که گفتم، من قرار دادم، زیر پایم؛ مثل پاره 
کردن این مردیکه آن قراردادها را. آن صلح تحمیلی که در عصر امام حسن 
واقع شد، آن حکمیت تحمیلی که در زمان امیر المؤمنین واقع شد و هر 
دویش به دست اشخاص حیله  گر درست شد، این ما را هدایت می  کند 
به اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت تحمیلی . 

)صحیفه امام، ج ۲۰، ص: ۱۱۸ و ۱۱۹(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

جاذبه هاي گردشگري

حادثه حرم رضوی حاصل تلش های جبهه 
عربی، عبری و غربی است

حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان در بیانیــه ای اقــدام 
تروریســتی در حــرم مطهــر امام رضــا)ع(  را محکــوم کرد.

آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه ، حــوزه 
علمیه اســتان آذربایجــان در بیانیــه ای اقدام تروریســتی 

درحــرم مطهــر امــام رضــا)ع(  را محکــوم کــرد.
در این بیانیه آمده است:

بــار دیگــر حریــم قدســی و ملــک پاســبان حضرت 
ثامــن الحجــج علــی بــن موســی الرضــا علیــه الســام 
توســط تکفیــری هــای جبهــه عربــی، عبــری و غربــی 

مــورد تعــرض و هتــک حرمــت قــرار گرفــت و شــاگردان 
ــان روزه  ــا زب ــام ب ــم الس ــت علیه ــل بی ــب اه مکت
ــوف  ــام رئ ــن ام ــم ام ــرش حری ــر ســنگ ف خونشــان ب
بوســیله دســتان جنایــت پیشــه جــاری شــد و ترجمان 
جملــه حضــرت امــام روح اهلل قــدس اهلل نفســه الزکیــه 
مــی باشــد کــه فرمــود: »علمــای اســام اولین کســانی 
ــن شــان خــون و شــهادت  ــارک جبی ــر ت ــد کــه ب بودن

نقــش بســته اســت«.
حــوزه های علمیــه اســتان آذربایجان شــرقی ضمن 
محکومیــت ایــن جنایت بزرگ، شــهادت حجت االســام 
و المســلمین اصانــی را به ســاحت قدســی امــام عصر 
)عــج( و مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی و حــوزه 
هــای علمیــه سراســر کشــور بــه ویــژه خانــواده داغــدار 
ــرای  ــوده و ب ــرض نم ــلیت ع ــز تس ــهید عزی ــن ش ای
ــل  ــفای عاج ــال ش ــد متع ــه از خداون ــان حادث مجروح

مســئلت مــی نمایــد.
مدیریت حوزه علمیه استان 
آذربایجان شرقی

محروم کردن از ارث
سـوال۴: آیـا پدر مـی تواند فرزنـدش را از ارث محروم کند یـا به برخی از 

فرزندان سـهم بیشتری بدهد؟
جواب: محروم کردن ورثه از ارث در شـرع مقّدس اسـام باطل اسـت؛ ولی 
هـر کـس می توانـد قبل از فـوت، اموال خـود را به برخی فرزندان یا اشـخاص 
دیگـر ببخشـد و به آنهـا تحویل دهد؛ البتـه نباید به گونـه ای عمل کند که 

موجب اختاف و دشـمنی میان ورثه شـود.
 فروش لیک و فالوور

سـؤال۵: فـروش الیـک و فالـوور واقعی و یـا سـاختگی و دروغین)فیک( 
چه حکمـی دارد؟

جواب: اگر واقعی باشـد، در مواردی که مشـتمل بر مفسـده نباشـد، فی 
نفسـه اشـکال ندارد، ولی اگر سـاختگی و دروغین باشـد، جایز نیست.

 خمس پول پیش
سـؤال۶: آیـا پولـی کـه مسـتأجر ناچار اسـت برای اجـارة خانـه به موجر 

قـرض )رهـن( دهد، خمـس دارد؟
جواب: اگر مسـتأجر تـوان پرداخت اجـارة کامل را 
نـدارد یـا موجر نمی پذیـرد، به مقدار پولـی که برای 
اجارة مسکن مطابق شـأن، باید طبق قرارداد اجاره به 
موجـر قـرض دهد، خمس تعلق نمی گیـرد و احکام 

مئونه را دارد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 
تبریز با تاکید بر تسهیل شرایط ازدواج جوانان و افزایش 
نرخ فرزند آوری گفتند: برای جوان سازی جمعیت کشور 
رصد دائم جمعیــت و نرخ نابــاروری موضوعی مهم و 

ضروری است.
آدینه تبریز  به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت االسام 
والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشم در نخستین 
جلسه قرارگاه تعالی ســامت و جوان سازی جمعیت 
در استان با بیان اینکه اقتدار ملی هر کشور وابسته به 
جمعیت جوان آن کشور است، گفتند: جمعیت و نیروی 
انسانی جوان هر کشــوری را برابر تهدیدات دشمنان و 

خطرات آن مقتدر می سازد.
امام جمعه تبریز با اشــاره به آمارهای نگران کننده 
پیری جمعیت اضافه کرندد: آذربایجان شرقی از نظر نرخ 
باروری در رده های پایین قرار دارد و جمعیت استان نیز 
به ســمت پیری حرکت میکند.  وی با تاکید بر اینکه 
برای برنامه ریزی مدون در این حوزه نیازمند آمار صحیح 
هســتیم، گفت: مراکز علمی از نرخ باروری و جمعیت 

استان آمارهای دقیق و مقایسه ای جمع آوری کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزاری کاس 
های آموزشــی جهت ارتقا سطح آگاهی های عمومی 
را یادآور شــد و تاکید کردند: اساتید حوزه و دانشگاه و 
صاحب نظران جوان سازی جمعیت با حضور مستمر در 
برنامه های صدا و سیما مردم را نسبت به پیری جمعیت 

حساس و نسبت به افزایش نرخ باروری آگاه تر سازند.
امام جمعه تبریز گفتند: در راستای تشویق مردم به 
افزایش نرخ باروری قرارگاه تعالی ســامت و جوان سازی 
جمعیت با علما و روحانیــون و صاحبان منبر ارتباط 

تنگاتنگ داشته باشند.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان افزایش 
خدمات حمایتی و اهرم های تشویقی را متذکر شده و 
گفتند: با ارائه بسته های تشویقی می توان از زوج هایی 
 که به بهانه مشــکات اقتصادی فرزند آوری را به تأخیر 

می اندازند حمایت کرد.
ایشان با بیان اینکه پیری جمعیت بسیار خطرناک 
اســت، گفتند: مسئوالن نظام سامت به موضوع ازدواج 
جوانان و افزایش نرخ باروری بعنوان رسالت و وظیفه ای 
غیرسازمانی نگاه کنند و در هر جلسه و محفلی مردم را 
به ازدواج و فرزند آوری تشویق کنند و در این زمینه از زوج 

های جوان حمایت و پشتیبانی کنند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی 
تاکید کردند: امید آفرینی و افزایش نشــاط اجتماعی 
هم میتواند یکی از راههای افزایش نرخ باوری و افزایش 

جمعیت باشد.
در ابتدای این جلسه دکتر نقی پور رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی با اشاره به اباغ وزیر بهداشت برای تشکیل 
قرارگاه تعالی ســامت و جوان سازی جمعیت گفت: با 
۱۴ راهبرد اباغی این قرارگاه در راستای تعالی سامت و 

جوان سازی جمعیت حرکت خواهد کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر تسریع در 
اجرای احکام مربوط به امور اراضی تأکید کرد.

آدینه تبریزبه گزارش روابط عمومی دادگستری استان 
آذربایجان شرقی،  دکترموسی خلیل الهی در نشست 
با رؤسا و دادســتان های حوزه های قضایی استان که 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد ضمن تبریک به 
مناسبت سال نو و فرارسیدن ماه مبارک رمضان، توجه 
ویژه به حقوق عاّمه، بازخواســت و پیگیری ترک فعل 
مدیران دستگاه ها، پیشگیری از ساخت و سازها در حریم 
و بستر رودخانه ها، حفظ و صیانت از اراضی ملّی و منابع 
طبیعی و جلوگیــری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی 
زراعی و باغ ها را از جمله برنامه های مورد تأکید رییس 
قوه قضاییه در سال جدید برشمرد و بر تسریع در اجرای 

احکام مربوط به امور اراضی تأکید کرد.
وی همچنین کاهــش ورودی به زندان و تفکیک 
زندانیان جرایم سنگین و سبک را از جمله رویکردهای 
قــوه قضاییه در دوره تحــّول و تعالی عنوان نمود و بر 
برخورد بدون اغماض با مرتکبین جرایم سنگین و نیز 
استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و قانونی مثل پابند 
الکترونیکی در جرایم ســبک تأکید کرد و خطاب به 
دادستان ها گفت: اگر ضرورتی ندارد حداالمکان از صدور 
قرار تأمیــن به ویژه در اواخر وقــت اداری و قبل از ایام 

تعطیل پرهیز شود.
خلیل الهی با اشاره به افزایش نقض آرای صادره برخی 

از شعب محاکم استان، بر اتقان آراء تأکید کرد و تسریع در 
اجرای احکام مدنی و کیفری را در راستای برآورده کردن 

انتظارات مراجعین خواستار شد.
رییس تشــکیات قضایی استان با اشاره به تأکید 
رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد جّدی و قاطع و سریع 
و اصولی با مفاسد، استفاده از ظرفیت شورای حل اختاف 
و مردم در رسیدگی به پرونده ها به ویژه در جرایم قابل 

گذشت را ضروری دانست.
وی همچنین از اجرای آزمایشــی طرح ساماندهی 
ارجاع پرونده ها به شعب در دادگستری استان خبر داد 
و دسترسی آسان مردم به مدیران قضایی در هر سطح 
و بخش و جایگاه را از انتظارات رییس قوه قضاییه عنوان 
کرد و از رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان 
خواست تا همیشه در دسترس مردم و مراجعین باشند 
و با حضور در مساجد با مردم ماقات کنند و در طول 
سال نیز با حضور در زندان، با زندانیان حوزه قضایی خود 

دیدار داشته باشند.

ضرورت رصد دائم نرخ ناباروری برای جوان سازی کشور

لزوم تسریع در اجرای احکام مربوط به امور اراضی

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

مســجد جامــع خاروانــا در مرکز بخــش خاروانــا در ۷۰ کیلومتری شــهر 
ــده های ۶ و ۷  ــه س ــجد ب ــن مس ــت ای ــت. قدم ــع شده اس ــان واق ورزق

ــد. ــری می رس ــری قم هج
ــا  ــاب ب ــد از انق ــوده و بع ــر ب ــم نظی ــود ک ــوع خ ــجد در ن ــن مس ای
ــده  ــت ش ــت مرم ــئولین وق ــا و مس ــریف خاروان ــردم ش ــای م پیگیریه
اســت. در ایــن مســجد ســه کتیبــه وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا نشــان 
میدهدکــه قدمــت مســجد بــه دوره ایلخانــی برمیگــردد. ایــن مســجد در 

ــت شــده اســت. ــن شــاه مرم دوره ناصرالدی
 بنــای اصلــی مســجد به ســده هــای ششــم و هفتم هجری منســوب 
مــی باشــد کــه در دوره قاجاریــه مرمــت و تعمیــر شــده اســت. درازای ایــن 
مســجد ۱۹/۶۰ متــر و پهنــای آن ۸۰ /۱۳ متــر و قطــر گنبد اصلــی آن ۵/۸ 
متــر اســت.فضای زیــر گنبــد از پنجــره های دیــوار خــاوری نور مــی گیرد. 
در بخــش شــمالی بنــا کــه مقطعــی صلیــب وار دارد ســکوی مرتفعــی 
ــی  ــوار شــمالی شــروع م ــی کــه از مدخــل دی اســت کــه ازطریــق پلکان

شــود،قابل دسترســی است.
.داخــل گنبدهــا رنــگ آمیــزی شــده اســت. اما بیــرون گنبدها توســط 
افــرادی بــا ایــزوگام پوشــانیده شــده کــه قدمــت ایــن مســجد را مخدوش 
می کند.نبدهــای آجــری مســجد خاروانــا بــر روی پایه هایــی ســنگی واقع 
ــی خاصــی را در ایــن  شــده کــه نــوع معمــاری و انتخــاب مصالــح، زیبای
منطقه کوهســتانی بــه وجــود آورده اســت. اســتفاده از مصالح آجــر، چوب 
و ســنگ در پیکــر ایــن مســجد ســنتی و تاریخــی عامــل زیبایــی آن در 

منطقه کوهســتانی ارســباران اســت.
 ایــن مســجد تاریخــی دیوارهایــی ســنگی دارد کــه داخــل ســازه های 
ســنگی آن کاف هــای چوبــی کار شــده و پنجره هــای دایره شــکل گچی 

بــر زیبایــی آن افــزوده اســت.
دو گنبــد مســجد تاریخــی خاروانــا بــه صــورت دو پشــت نــوک تیــز به 
هــم متصــل شــده اند، در نمــای خارجــی، یــک فضــای خالــی مــا بیــن 
ــا  ــا شــده اســت ام ــوازی آنه ــه موجــب چشــم ن ــود دارد ک ــا وج گنبده
نمــای داخلــی گنبــد هــا متفــاوت بــوده و بــه صــورت نیــم دایره ســاخته 

شــده اند.

مسجد جامع خاروانا

حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی 
فرزنـد تبریـزی  طباطبایـی   قاضـی 

آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای 
اعـام و فقهـای عظـام و اسـتوانه های 
اخـاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم 
سـیزدهم  در  اسـت.  قمـری  هجـری 
ذی الحجـه ۱۲۸۵ق. برابـر بـا هشـتم 
فروردیـن مـاه ۱۲۴۸ ش. در خانـدان 
عظیم الشان  قاضی طباطبایی در شهر 
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد. دروس مکتب خانـه ای، مقدمات و سـطوح 
عالـی علـوم اسـامی را به ترتیب نـزد مکتب داران پـدر بزرگوار خویـش و میرزا 
موسـی تبریـزی، میـرزا محمدعلی قراجه داغی و شـیخ محمدتقـی نیر تبریزی 
فراگرفت. در جوانی رهسـپار نجف اشـرف شـد و در جوار پیشـوای یکتاپرستان و 
سـرور گروندگان امام علی علیه السـام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت 
پرداخـت .  از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی  محمدفاضل شـربیانی، 
شیخ محمدحسن مامقانی، شیخ الشریعه اصفهانی،  ما محمدکاظم خراسانی و 
سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی بهره یافت و به مقام شـامخ اجتهاد رسـید. 
شـعله اشـتیاق به معرفت اهلل که پدر در سـینه او برافروخته بود، وی را به ساحت 
مبـارک عـارف سـترگ آیت اهلل سـید احمـد حائـری کربایی کشـاند. او تحت 
تربیـت آن بـزرگ، بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوک گام 
نهـاد.  در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخـاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت 
نفوس مسـتعد همت گماشـت. حضرتش عالمی ربانی، عارفی رحمانی، فقیهی 
صمدانی، صاحـب کرامـات باهـره و اخـاق فاضله بود، تـوکا و تواضع را سـرآمد 
صفـات جمیلش شـمرده اند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش 
دانسـته اند. حضـرت امـام خمینـی )ره( او را »کوهـی از عظمت و مقـام توحید« 
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیده انـد. هرچند آثـار چندی  به 
ایشـان نسـبت داده انـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح 

مختصر دعای سـمات اسـت.
ارتحـال غـم انگیـزش کـه ثلمه ای بـی جبران شـد در روز ششـم ربیـع االول 
۱۳۶۶ق. برابـر بـا نهـم بهمـن ۱۳۲۵ ش. به وقوع پیوسـت . پیکـر پاکش پس از 
تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السام نجف اشـرف به خاک سپرده 

شـد و اکنون زیارتـگاه مومنان و صاحب دالن اسـت. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

کتاب »نقش شیعه در فرهنگ 
وتمدن اسام و ایران« توسط دکتر 
علي اکبر والیتي از رجال سیاسي، 
علمي،فرهنگي و پزشکی کشورمان 
تدوین گردیده و به همت »موسسه 
انتشارات امیر کبیر« در سال ۱۳۸۹ 
با  و  فیپا گرفته و در ۱۱۰۶صفحه 
آراسته  چاپ  زیور  به  نسخه   ۱۰۰۰
پاسخگوي  نیز  اکنون  هم  شد. 

بخشي از نیاز اهل علم و فرهنگ مي باشد. اثر حاضر کوششي است، 
در بازخواني تاریخ فکر و فرهنگ پیروان و محبان اهل بیت علیهم السام 
و بازشناساندن سهمي که عالمان شیعه در شکل گیري تمدن اسامي 

داشته اند.
تبیین علمي نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و ایران در 

مجموعه حاضر به دو طریق ذیل صورت پذیرفته است:
*شناساندن نقش تعیین کننده حوزه ها و مدارس علمي شیعه، طي 

قرون متمادي، در گسترش و تعمیق فرهنگ و تمدن اسامي
*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شیعه در 

شاخه هاي گوناگون
نگارنده کتاب در مقدمه اثر حاضر چنین مي نویسند: »تاملي در 
تاریخ اسام نشان مي دهد که از ابتداي شکل گیري تمدن اسامي )قرن 
دوم هجري( تاکنون، هیچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از 
حضور بزرگان شیعه خالي نبوده. این امر خود سندي است از عمق تاریخ 
عقانیت و مدنیت شیعه که به قدمت تاریخ اسام است. طرفه اینکه 
ایرانیان سهم بزرگي در این میان دارند، همچنان که در کلیت تمدن 
اسامي نیز ایرانیان، در مقایسه با سایر ملل مسلمان، نقش بیشتري ایفا 
کرده اند«. در ادامه مولف گرانقدر ضمن بررسي تاریخ معاصر و ارزیابي 
مبارزات مردم ایران علیه استعمار چنین بیان مي کنند: »در طول تاریخ 
استعمار، هیچ گاه حتي براي زماني کوتاه کشور ما مستعمره نشد«. 
ایشان با اشاره به تاش استعمار و عدم موفقیت آنان براي تحت سلطه 
قرار دادن این سرزمین دلیل ناکامي دشمنان را حاکمیت تشیع و نفوذ 
علما و زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و 
مي نویسند: »بدون تردید از همه تاش ها و توطئه هاي آنها مهم تر، 
تقابل با اسام و فرهنگ اسامي ایران و تشیع و نفوذ علما بود و یکي 
از راه هاي آنان براي مبارزه با موضوع اسام در ایران، بهادادن اغراق آمیز 
به تاریخ ایران قبل از اسام و نادیده گرفتن پس از آن و زیرسوال بردن 

تشیع ایرانیان بود«.
در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشیع و اندیشه 
شیعي در ایران و پس از بررسي اجمالي سیري تاریخي در مقدمه کتاب، 
به کنار هم قرار گرفتن هویت ایراني و اسامي در عصر صفویه اشاره 
شده و چنین بیان گردیده است که: »صفویه هویت تحول یافته ایراني 
را بازتعریف کرده و اقوام جذب شده در این کشور را به عنوان ایراني 
پذیرفت. نوروز را در کنار عاشورا، شاهنامه خواني را در کنار تعزیه خواني و 
پرده خواني را در کنار ورزش هاي زورخانه اي ترویج کرد و غلظت شیعي 

عرفان و عرفاني تشیع را بیشتر کرد«.
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوین »فصل اول: 
نگاهي به تاریخچه حوزه ها و مدارس علمي شیعه و فصل دوم: روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمیه شیعه« است که در این دو 
فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علمیه شیعه در گسترش علوم 

پرداخته شده است.
در فصل اول از مجموعه به معرفی حوزه های علمیه: مکه، مدینه، 
کربا، کوفه، بصره، یمن، زیدیه یمن، اندلس، ِحلّه، حوزه شیعی بغداد، 
نجف اشرف، جبل عامل، ِجزّین و مدرسه ُجبیع و َکرَک نوح پرداخته 
شده است. نویسنده محترم در ابتداي فصل اول کتاب چنین مي 
عصر حضرات  در  علمي  حوزه  اولین  تشکیل  بر  »عاوه  نویسند: 
صادقین)اوایل قرن دوم هجري( نخستین گروهي که به تاسیس و 
بناي مدارس و دانشگاه هاي اسامي اقدام کرد شیعیان بودند«. نویسنده 
سپس نخستین دولت شیعي اسماعیلي فاطمي )۲۹۷-۵۶۷ق.( بازگو 
نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و کتابخانه دارالحکمه یا دارالعلم را در 

این دوران اشاره مي کند. 
در فصل دوم از کتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله علوم 
تربیتی، ادبیات، حدیث و درایه، رجال، فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، 
فلسفه، کام، عرفان، ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی قرار داده است. 
فصل دوم که عمده ترین بخش کتاب را شامل مي شود به شرح روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شیعه و به تبع آن زندگي و 
آثار علما، دانشمندان، فقها و هنرمندان متاثر از مکتب تشیع اختصاص 
دارد. نویسنده در ابتداي این فصل آورده است: »از دیرباز در نهاد کهن 
حوزه،  عالمان دین براساس مسئولیتي که درخود احساس مي کردند، در 
فراگیري و ارزیابي اندیشه هاي نو کوتاهي نمي کردند. آنان همان گونه که 
از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنایي با دانش هایي چون علم 
هیئت و تشریح را سبب کوردلي در قبال خداوند هستي مي دانستند و 

دانش هاي تجربي را غیردیني نمي شمردند«.
این کتاب در صدر موفق ترین و پرفروش ترین آثار منتشر شده در  
حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و ایران قرار 
گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های عربی، ترکی، انگلیسی، 
فرانسه و روسی ترجمه شده است. موفقیت این اثر به سبب توجه خاص 
نویسنده آن به محوریت ایرانیان در پیروی از افکار و اندیشه های واالی 
اهل بیت )ع( و غافل نشدن از نقش آنان در تکوین فرهنگ و تفکر 

شیعه بوده است. 
دکتر والیتی در این اثر هویت ایرانی امروز را آمیخته ای همگون و 
غیرقابل انفکاک از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی معرفی می کند 
و غنای فرهنگی ایرانیان شیعه را علت اصلی دوام ایران در فراز و نشیب 

حوادث تاریخی می داند.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
عنوان کتاب: نقش شیعه در فرهنگ 

و تمدن اسالم و ایران


