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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

حضور با شکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس

به مناسبت روز قدس

مظلومیتی بی مرز

قدس ،دفتر خونین شـجاعت و مقاومت اسلامی اسـت .هرگلبرگ این دفت ر،
یادمان حماسـه ای ماندگار ،ف ریادی بی ک رانه و مظلومیتی بی مرز اسـت .قدس،
قبلـه پیشـین مسـلمانان و قلب کنونی آنان اسـت .مـا در طول تاریـخ با قدس
زیسـته ایم و پاسـدار قداسـت قدس بوده ایم .قدس جغ رافیای عشـق ،تاریخ ایثار
و محـراب نیایش های خونین اسـت.
روز حیات اسالم
ماه رمضان سـال  1358خورشـیدی بود که خورشـید درخشان آسمان انقالب
ایـران ،حضـرت امام خمینی رحمه اهلل  ،در پیامی س رنوشـت سـاز ،آخ رین جمعه
ماه رمضان هر سـال را به عنوان روز قدس تعیین کردند و آن را روز حیات اسلام
نامی دنـد .از آن پـس ،همـه سـاله در آخ رین جمعه ماه رمضان ،شـاهد راه پیمایی
گسـترده مردمی هسـتیم که با شعارهای کوبنده «مرگ بر اسـرائیل»« ،مرگ بر
ام ریکا»« ،ام ریکا عد ّواهلل» و «اسـرائیل عد ّواهلل» ،خواسـتار رهایی بیت المقدس از
چنگال نظام صهی ونیستی می شوند و با حضور پرشور خویش ،حمایت خود را
از مردم فلسـطین و مبارزات آنان تا آزادی قدس شـریف اعالم می کنند .شـرکت
زنان و مردان روزه دار در این راه پیمایی عظیم ،حمایت از انقالب انتفاضه و تجدید
بیعت بـا فرمان تاریخی امام خمینی رحمه اهلل اسـت.
روز قدس ،یادگار امام
روز قـدس را امـام خمینـی رحمـه اهلل بـر تـارک تاریـخ بـه یادگار گذاشـت تا
مردمان مسـلمان جهان از سـتمی کـه بی دادگ ران بر ملت مظلوم فلسـطین روا
مـی کننـد ،غافل نمانند .این ف ریاد بی دار باش امام عاشـقان ،شلاقی بود بر ذهن
های خفته ملت اسالم ،تا از خواب عمیق غفلت بی دار شوند و در ب رابر ستمگ ران
تاریخ ،با قامتی ب راف راشـته قیام کنند .اکنون که سـال ها از سخنان پیامبرگونه آن
بزرگ مرد الهی گذشـته اسـت ،می بینیم که روز قدس ،شـه رتی جهانی یافته و
مرزهـا را در نـور دیـده و در اعماق دل و جان ملت هـای آزاداندیش جهان ،و به ویژه
کشورهای اسلامی ،نفوذ کرده است.
روز قدس ،روز اسالم
پیـر بی دار انقالب ،حضرت امام خمینی رحمه اهلل در پیامی به مناسـبت روز
قدس این چنین فرمودند« :روز قدس روز اسلام اسـت .روز قدس ،روزی اسـت که
اسلام را باید احیا کرد ...روز قدس روزی اسـت که باید به همه ابرقدرت ها هشـدار
عمال خبیث شما ،واقع
بدهیم که اسلام دیگر تحت سـیطره شـما به واسـطه ّ
نخواهد شـد .روز قدس روز حیات اسلام اسـت .باید مسـلمین به هوش بیایند.
باید بفهمند قدرتی را که مسـلمین دارند».
مقام معظم رهبری درباره روز قدس می فرمایند:
ادامه در صفحه3

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 جمعه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا ،هفتــه نامــه
آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و
تــا اطــاع ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای
مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم
ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

خبرنـگار آدینه تبریز:
امـام جمعه تبریز سـپاه پاسـداران را دژی مسـتحکم
و نفوذناپذیـر توصیـف کـرده و گفتنـد :سـپاه خـار
چشـم دشـمنان نظـام اسلامی اسـت و اینکه از سـپاه
وحشـت دارنـد ،نشـانگر اثرگـذاری سـپاه اسـت.
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـیدمحمدعلی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه
تبریـز در مصلای امـام خمینی (ره) این شـهر بااشـاره
بـه سـالروز تأسـیس سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی
اظهـار کردنـد :پاسـداران انقلاب اسلامی و سـپاه
مقتـدر نقـش ب یبدیلـی در دفـاع مقـدس ،سـرکوب
گروهکهـای معانـد و مـزدور ،سـازندگی و آبادانـی
کشـور و دفـع حوادثـی داشـتهاند کـه به نوعـی امنیت
کشـور و نظـام را تهدیـد م یکـرد.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :سـپاه در همـه
ماموریتهـا و وظایفـی کـه بر عهدهاش گذاشـته شـده
کارنامـه درخشـانی در تاریـخ پرافتخار ایران اسلامی از
خـود بـه یـادگار گذاشـته اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ،سـپاه
پاسـداران را دژی مسـتحکم و نفوذناپذیـر توصیـف
کـرده و ادامـه دادنـد :سـپاه خار چشـم دشـمنان نظام
اسلامی اسـت و اینکه از سـپاه وحشـت دارند ،نشـانگر
اثرگـذاری سـپاه اسـت.
ایشـان گفتنـد :مهمتریـن اقدامهای سـپاه پاسـداران
انقلاب اسلامی از زمـان تأسـیس تاکنـون شـامل
تأمیـن امنیـت و برقـراری نظـم در کشـور ،سـازندگی
و محرومی تزدایـی ،مقابلـه بـا تحـرکات خرابکارانـه
منافقـان ،برخـورد بـا جریـان نفـاق و تـرور ،خنثـی
کـردن کودتاهـای دشـمنان و مبـارزه بـا گروههـای
تجزیهطلـب ،مقابلـه بـا جنـگ اقتصـادی و جنـگ
نـرم دشـمنان ،پیـروزی در مقابـل آمریـکا و گروههـای
تکفیـری بـوده و نبایـد فرامـوش شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی بـا
بیـان اینکـه اگـر سـپاه نبـود ،کشـور هـم نبـود،

تصریـح کردنـد :ایـن نهـاد همیشـه در صحنـه نشـان
داده نیرویـی کارآمـد ،خسـتگ یناپذیر و جهـادی در
عرصههـای مهـم ایـن کشـور اسـت.
امـام جمعـه تبریز تشـکیل سـپاه پاسـداران انقالب
اسلامی از سـوی امام خمینـی (ره) را اقدامـی ماندگار
و ارزشـمند در تاریـخ ایـن نظـام دینی دانسـته و اضافه
کردنـد :پاسـداران انقلاب اسلامی در طـول دهههـای
اخیـر همـواره در برابـر توطئههـا و دشـمن یهای نظـام
سـلطه مقتدرانـه ایسـتادند و از منافـع ایـن نظـام و
ملـت حفاظـت کردند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان
اینکـه بسـیاری از بحرانهـای داخلـی کشـور در
طـول سـالهای نخسـت پیـروزی انقلاب اسلامی بـا
نقشآفرینـی و جانفشـان یهای پاسـداران رشـید اسلام
دفـع شـد ،متذکر شـدند :امـروز نیز ایـن نهـاد انقالبی،
مقتدرانـه پشـتیبان انقلاب ،نظـام و والیت فقیه اسـت
و در برابـر دشـمنان ایـن نظـام دینـی بـا همـه تـوان
خـود ایسـتاده اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز یـادآور شـدند :امـت
اسلامی و وحـدت آنـان ایـن روزهـا مـورد تهاجـم
دشـمنان قـرار گرفتـه از یـک سـو حملـه وحشـیانه
بـه قبلـه اول مسـلمانان و مظلومـان فلسـطین و از
سـوی دیگـر انفجـار در مدارس غـرب کابـل و بزرگترین
مسـجد شـیعیان در مـزار شـریف کـه بـه شـهادت و
مجـروح شـدن دهها نفـر منجر شـد ،بخشـی از زنجیره
و توطئهگـری صهیونیسـتی اسـت کـه اتحـاد و وحدت
مسـلمانان را هـدف قـرار داده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بیـان داشـتند :امـروز مـردم
قهرمـان تبریـز در مراسـم نمـاز پرشـکوه جمعـه
ضمـن محکومیـت تحـرکات اخیـر عوامـل تکفیـری در
افغانسـتان و اظهـار همـدردی بـا بـرادران و خواهـران
مظلومـان از مسـووالن کنونـی افغانسـتان م یخواهیـم
بـا مسـئولی تپذیری بیشـتر بـا ایـن اقدامـات
ادامه در صفحه2

روز ملی خلیج فارس
 ۱۰اردیبهشـت روزی افتخارآمیـز در تاریـخ ای رانیـان اسـت .در ۲۲
تیرمـاه  ،۱۳۸۴هیـات دولـت مصوبـه ای را تاییـد کرد که بـه موجب آن
دهـم اردیبهشـت هرسـال “ ،روز ملـی خلیـج فـارس” نـام گرفـت .
دهـم اردیبهشـت در تاریـخ ایـران روز مهمـی اسـت .روزی کـه یادآور
ازخودگذشـتگی هـای ملـت سـراف راز ایـران و فـرار اشـغالگ ران متجـاوز
پرتغالـی بعـد از  ۱۱۷سـال تسـلط جاب رانـ ه بـر سـواحل جنوبی کشـور
( ۲۱آوریـل  ۱۶۲۲میلادی) در پـی رشـادتهای سـپاه ایـران بـه رهبری
امی راالمـرای فارس(امام قل یخان) می باشـد .شـاه عباس صفـوی در این
روز در سـال  ۱۶۲۱میالدی توانسـت هرمز را از چنگ پرتغالی ها درآورد،
تـا همیشـه بـه خاطر ایـن اقدامـش از او بـه نیکی یاد شـود.
امـا ایـن روز در سـالهای اخیـر شـرایط دیگـری پیـدا کـرده اسـت.
وجـه اهمیـت تاریخی این روز تحت شـعاع تصمیم شـورای عالی انقالب
فرهنگـی و دولـت ق رار گرفته اسـت .تصمیم که ۱۰اردیبهشـت را به روز
ملـی خلیج فـارس بدل کرده اسـت.
خلیـج تـا ابـد فارس سـومین خلیج بزرگ جهان اسـت کـه به خاطر
موقعیـت جغ رافیایـی خـود در طول تاریخ همـواره نامش بر سـر زبانها
بـوده اسـت و مـردم تمـام جهـان آن را بـا نـام خلیـج فـارس یـا دریـای
پـارس مـی شناسـند .قدیمـی ترین اسـناد موجـود درباره خلیـج فارس
بـه کتـاب هـای باقیمانـده از یونان باسـتان بر مـی گردد.
یونانـی هـا و مورخانشـان در ایـن کتـاب هـا بـا نـام “پرسـیکوس
سـینوس” کـه بـه معنـی “خلیـج فـارس” اسـت از ایـن آب راهـه یـاد می
کننـد و تکـرار همیـن نـام باعـث می شـود که بسـیاری از نقشـه های
باقیمانـده از اروپائیـان قرنهـا بعـد نیـز بـا همیـن نـام از خلیـج فارس
یـاد کنند.
بـر اسـاس نوشـتههای مورخـان یونانی ماننـد هـرودت (۴۲۵ – ۴۸۴
ق.م) کتزیـاس ( ۳۸۰ – ۴۴۵ق.م) ،گزنفـون ( ۳۵۲ – ۴۳۰ق.م) اسـت رابن
( ۶۳ق.م –  ۲۴م) کـه پیـش از میلاد مسـیح م یزیسـتهاند؛ یونانیـان
نخسـتین ملتـی هسـتند که بـه این دریا نـام پرس و به سـرزمین ای ران
پارسـه ،پرسـای ،پرسپولیس یعنی شـهر یا مملکـت پارسـیان دادهاند.
انگلیس�ی زبانه�ا نی�ز ای�ن منطق�ه جغ رافیای�ی خ�اص ر ا �PER
 SIAN GULFمـی خواننـد کـه در واقـع ترجمـه سـاده ای از نـام
“خلیـج فـارس” اسـت و نقشـههای بیشـماری کـه از ملوانـان و جغ رافی
دانـان انگلیسـی قـرون  ۱۶و  ۱۷میلادی باقیمانـده اسـت ،اسـناد غیـر
قابـل انـکار این حقیقت تاریخی هسـتند .ابوعلـی احمدبن عمر معروف
بـه ابـن رسـته در کتـاب االعلاق النفیسـه کـه در سـال  ۲۹۰هجـری
بـه رشـته تالیـف درآورده ،نوشـته اسـت « :امـا از دریـای هنـد خلیجی
بیـرون م یآیـد بـه سـمت سـرزمین فـارس کـه آن را «خلی جفـارس»
م ینامنـد»؛ محمـد عبدالکریـم صبحـی نیـز در کتاب «علـم الخ رائط»
در نقشـههایی کـه بـا ترجمـه ع ربـی نقـل کـرده اسـت ،دریـای جنوب
ایـران را «الخلی جالفارسـی» و «بحـر فـارس» نامیـده اسـت.
تحریف نام خلیج فارس
اسـتعمار گـر پیـر پـس از ملـی شـدن صنعـت نفـت و خلـع یـد
از شـرکتهای انگلیسـی و قطـع روابـط ایـران و انگلیـس ابتـدا نماینـده
سیاسـی انگلیسـی مقیـم بحریـن از سـال  ۱۹۵۰( ۱۳۲۹م ).عبـارت
سـاحل ع ربـی را بـرای منطقـه جغ رافیایی بخـش جنوبی خلیـج فارس
کـه متعلـق بـه عربهـای تحتالحمایه انگلیس بود مرسـوم سـاخت و
سـپس به مرور کلمه خلیج ع ربی را جایگزین آن سـاخت و سـپس این
نـام را بـه کل خلیـج فـارس تعمیـم داد.امـا هرگـز موفق نشـد.
ایـن در حالـی اسـت که تـا اوایل دهـه  ۱۹۶۰درباره نـام خلیج فارس
هیـچ گونـه بحـث و جدلـی در میـان نبـوده اسـت و در تمـام منابـع
ادامه در صفحه3
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حضورباشکوهدرراهپیمایی
روز جهانی قدس

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

تفرقهافکنانـه پاسـخ قاطـع بدهنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان،
اهانـت بـه قـرآن کریـم را نشـانه ضعـف منطـق
غـرب در برابـر اسلام دانسـته و افزودنـد :ایـن
اولیـن بـار نیسـت کـه قـرآن سـوزی و اهانـت به
قـران در سـوئد و کشـورهای غربی اتفـاق م یافتد
و بهانـه دولتهـای اروپایـی و از جملـه دولـت
سـوئد آزادی بیـان اسـت امـا جالـب اسـت پلیس
سـوئد بـرای فراخـوان محکومیـت ایـن اقـدام در
ایـن کشـور مخالفـت کـرده و دلیـل مخالفـت را
نگرانـی بـرای عـدم تامیـن جـان تجمعکننـدگان
اعلام کرده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ابـراز کردنـد :ایـن اقدامات
کـور و ب یمنطـق نشـان از ضعـف و اسـتیصال
غـرب در مقابـل اسلامگرایی در جهـان بـوده و
ناشـی از فقـدان منطـق محکـم در پاسـخگویی
بـا منطـق فاخـر و قـوی اسلام اسـت و حکایـت
از تـدوام حاکمیـت اسـتانداردهای تبعی ضآمیـز و
دوگانـه غـرب دارد.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز یـادآور شـدند:
مـردم مسـلمان ایـران اینگونـه اقدامـات خبیثانـه
را بهشـدت محکـوم کـرده و اهانـت بـه قـرآن
کریـم را کـه کتـاب مقـدس  ۲میلیـارد مسـلمان
جهـان اسـت اهانـت به همـه انبیـا الهـی و کتب
آسـمانی و توهیـن بـه همـه ادیـان م یدانـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
بـر برگـزاری باشـکوهتر روز جهانـی قـدس شـده
و گفتنـد :وظیفـه مـا ایـن اسـت در شـرایط
کنونـی بـا حضـور محکـم و بـا شـکوه داشـته
باشـیم ،م یدانـم مشـکالت اقتصـادی وجـود
دارد و مـردم آسـی بپذیر از نظـر مشـکالت
اقتصـادی فشـارهای وارد شـده کـه تحمـل
آن سـخت اسـت امـا مـردم ایـران بعـد از ۴۳
سـال نشـان داده اسـت هـر زمـان از ناحیـه
دشـمنان مـورد فشـار و هجمـه ای علیـه ایـران
اسلامی وارد مـی شـود حضورشـان پرمعنـا در
صحنههـای مختلـف نشـان داده م یشـود.
ایشـان افزودنـد :بعـد از دو سـال تعطیلـی
راهپیمایـی  ۲۲بهمـن و روز جهانـی قـدس
بـه خاطـر شـیوع کرونـا ایـن اولیـن راهپیمایـی
سراسـری اسـت کـه انجـام م یشـود و شـرایط
منطقـه بـه ویـژه فلسـطین و حـوادث در
کرانـه غربـی و غـزه در حـال وقـوع اسـت بـر
مسـوولیت مـردم سلحشـور و مقـاوم فلسـطین
افـزوده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :توسـعه
عادیسـازی روابـط توسـط برخـی کشـورهای
عربـی و حتـی ترکیـه باعـث خشـم و انزجـار
مردمـی شـده اسـت کـه بیش از  ۷۰سـال اسـت
کـه بـا اشـغالگران صهیونیسـت و اربابـان اروپایی
و آمریکایـی و همراهـان مرتجـع غرب یشـان و
عرب یشـان در حـال مبـارزه و مقابلـه هسـتند و
اکنـون بیـش از هـر زمـان بـه حمایـت سراسـری
آن هـم از خواسـتگاه روز قـدس و کشـور محـوری
مقاومـت ایـران انقالبـی نیـاز دارنـد و نبایـد
بگذاریـم جوانـان فلسـطین احسـاس تنهایـی
کنـد.
خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از
سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه یکـی از راهکارهای
رسـیدن بـه تقـوا عدالـت اسـت ،اضافـه کردنـد:
یکـی از راههـای رسـیدن بـه عدالـت مبـارزه بـا
فقـر و فسـاد مخصوصـا فسـاد اقتصـادی اسـت.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان ،یکی
از مفاسـد اقتصـادی را قاچـاق کاال عنـوان کـرده
و گفتنـد :رواج قاچـاق معضـل بـزرگ کشـور بوده
و موجـب م یشـود توانایـی داخلـی بـا شکسـت
مواجه شـود.
ایشـان با هشـدار بـه پولهـای بادآورده کسـب
شـده از قاچـاق کاال تصریـح کردنـد :یقینـا قاچاق
جـز فسـاد بـرای مـردم اثـر دیگـری نـدارد و باید
بـه هـر شـکل ممکن بـا آن مبـارزه کرد.
امـام جمعه تبریـز همچنین خواسـتار پرداخت
و توجـه بـه حـق و حقـوق قانونـی و مشـروع
معلمـان شـده و گفتنـد :وزارت آمـوزش و پرورش
تلاش کنـد حـق و حقـوق قانونـی معلمـان کـه
در مجلـس تصویـب شـده به دستشـان رسـیده تا
موجـب رنجـش معلمـان نشـود.

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز درمراسم
اولین شب از لیالی قدر هیئت انصارالحسین علیه السالم تبریز در مصالی اعظم
امام خمینی(ره) تبریز

جلسه آغاز به کار ستاد استانی جهاد تبیین با حضور نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار شهردار جدید کالنشهر تبریز و اعضای شورای اسالمی شهر تبریز با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان
در جشن گلریزان ستاد دیه آذربایجان شرقی برای آزادی زندانیان
جرایمغیرعمد

سخنرانی نماینده لی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در مراسم رژه به مناسبت
روز ارتش جمهوری اسالمی ایران با حضور نیروهای مسلح مستقر در تبریز

رژه موتوری نیروهای مسلح به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی ایران
همزمان با سراسر کشور با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی

مراسم یادبود آیت اهلل فیض سرابی نماینده مردم استان
در مجلس خبرگان رهبری از طرف دفتر نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه تبربز و حوزه های علمیه استان

شب شعر ماه تمام همزمان با شب نیمه رمضان و میالد کریم اهل بیت
امام حسن مجتبی علیه السالم با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
شعرخوانیشعرایآئینیاستان

سپاه خادم مردم است

میزخدمتفرمانداری،بنیادشهید
و امور ایثارگ ران ،بهزیستی ،کمیته امداد امام(ره)
وحوزهعلمیهامی رالمؤمنین
در پیش از خطبه های نماز جمعه
در مصلی حضرت امام (ره) تب ریز

خب رنگارآدینهتب ریز:
س ــردار عباســقلی زاده فرمانــده س ــپاه عاشــورا در ســخن رانی پی ــش از خطبه
هــای نمــاز جمعــه ایــن هفته تب ریــز گفت :س ــپاه در ســال هــای اول انقالب
در مقابلــه بــا اش ـرار خودفروختــه بخوب ــی نقش آف رین ــی کرد.
وی بــا بی ــان ایــن کــه در دوران دفــاع مقــدس نی ــز بس ــیجیان و س ــپاهیان
در کنــار ارتــش از انقــاب دفــاع ک ــرد ،خاط رنشــان ســاخت :س ــپاه در تامی ــن
امنی ــت پایـدار داخل ــی نی ــز کنــار نیروهــای انتظامی اســت.
فرمــاده س ــپاه عاشــورا اب ـراز ک ــرد :س ــپاه ب ـرای خدمــت بــه م ــردم در کنــار
ارکان دولــت و قـوای دیگ ــر اســت و در تمــام حـوادث طبیعی از جمله س ــیل
و زلزلــه و ...کنــار م ــردم بــود.
س ــردار عباســقلی زاده در بخــش دیگ ــری از ســخنان خــود تص ریــح ک ــرد :در
واکسیناس ــیون و ریشــه کــن ک ــردن فلــج اطفــال در کشــور س ــپاه پیشــگام
بود .
وی افــزود :در همــه گی ــری وی ــروس کرونــا نی ــز س ــپاه و بس ــیج بــا ط ــرح
ابتــکاری حــاج قاســم در غ ربالگ ــری و واکسیناس ــیون در صحنه حاضر شــد و
ام ــروز شــاهد کاهــش فوت ــی هــای ایــن بیمــاری هس ــتیم.
فرمانــده س ــپاه عاشــورا در قس ــمت دیگ ــری از ســخنان خــود افــزود :ط ــرح
احـداث خانــه مح ــروم بــا همــکاری ســایر نهادهــای حمایت ــی و آبرســانی بــه
روســتاهای مح ــروم از جملــه خدمــات محرومی ــت زدای ــی س ــپاه اســت.
س ــردار عباســقلی زاده ادامه داد :امروز س ــپاه پشــتیبان مردم مظلوم ســوریه،
یمــن ،ع ـراق ،بح ریــن ،افغانس ــتان ،لبنــان و ...در ب راب ــر آم ریــکا و مس ــتکب رین
بــوده و عامــل تقویــت روحی ــه آنهــا شــده اســت.
وی خاط رنشــان کرد.س ــپاه هــم درون کشــور و هــم خــارج کشــور در همــه
عرصــه هــا نقــش آف ریــن و عــزت آف ریــن بــود.
فرمانــده س ــپاه عاشــورا گفــت :س ــپاه مدافــع م ــردم بــوده و بــا  ۵نی ــروی
زمین ــی ،دریای ــی ،ه وافضــا ،قــدس و بس ــیج در خدمــت مس ــتضعفین عالــم
اســت.
س ــردار عباســقلی زاده بــا بی ــان ایــن کــه پــاه تنهــا ســازمانی اســت کــه بــا
حملــه بــه پایــگاه آم ریکای ــی هیمنــه اســتکبار را بــه خــاک مالی ــد اظهــار
داشــت :رضایــت رهب ــر انقــاب از س ــپاه ،مس ــئولیت مــا را بی ــش از پی ــش
م ــی کنــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه س ــردار ســلیمانی یــک بس ــیجی واقع ــی و
فرمانــده مقتــدر اســت کــه ت ربی ــت یافتــه مکتــب والیــت اســت و ل ــرزه ب ــر
انـدام دشــمنان انداخــت ،گفــت :ردار ســلیمانی در وصی ــت نامــه خــود فرمود
انقــاب اســامی ح ــرم اســت ،دلی ــل اینس ــت کــه اگ ــر انقــاب اســامی و
س ــپاه و قـوای مس ــلح جمهــوری اســامی نب ــود ،کل دنی ــا زی ــر چکمــه های
اســتکبار بــه غــارت م ــی رفــت و انس ــانیت زی ــر پــای آم ریــکا لــه م ــی شــد.
فرمانــده س ــپاه عاشــورا گفــت :انقــاب اســامی ام ــروز منــادی و مدافــع
انس ــانیت در جهــان اســت و پی ــش ق راوالن آن بس ــیجیان و س ــپاهیان اســت
وی ادامــه دارد :ط ــرح هــای س ــپاه در مقابلــه بــا داعــش در هی ــچ یــک از
معــادالت نظام ــی نم ــی گنجید امــا رزمندگان مــا کار را تمــام کردند همانطور
کــه در دوران دفــاع مقــدس اینگونــه پی ــروزی را رقــم زد.
ســردار عباســقلی زاده بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه امــروز درد ســپاه،
مشــکالت م ــردم و عــدم اقـدام بموقــع برخی مس ــئولین اســت اظهار داشــت:
ام ــروز ماموریــت س ــپاه مطالب ــه گری از مس ــئولین ب ـرای حل مشــکالت مردم
اســت.
وی در خاتمه گفت :سپاه عاشق ،خادم و فدایی مردم است.
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روز ملی خلیج فارس
اروپایـی و آسـیایی و امریکایـی ،دانشـنامهها و نقشـه هـای جغ رافیایی
ایـن کشـورها نـام از خلیـج فـارس درتمـام زبـان ها بـه همین نـام یاد
شـده است.
اصطلاح «خلیـج ع رب ی» بـرای نخسـتین بـار در دوره تحـت
قیمومـت شـیخ نشـی نهای خلیـج فارس توسـط کارگـزاران انگلیس
و بطـور ویـژه از طـرف یکـی از نماینـدگان سیاسـی انگلیـس مقیـم
در خلیـج فـارس بـه نـام رودریـک اوون در کتابـی بـه نـام حبابهای
طالیـی در خلیـج ع رب ی در سـال  ۱۹۵۸نوشـت که «مـن در تمام
کتـب و نقشـههای جغ رافیایـی نامـی غیـر از خلیـج فـارس ندیـده
بـودم ولـی در چنـد سـال اقامـت در سـواحل خلیـج فارس(بحریـن)
متوجـه شـدم کـه سـاکنان سـاحل عـرب هسـتند پـس بایـد ایـن
خلیـج را ع رب ی بنامیـم».
همچنیـن در سـالهای اخیـر کشـورهای عـرب حاشـیه خلیـج
فـارس و در صـدر آنهـا کشـور ع ربسـتان بـه همـراه اربابان غ ربی شـان
سـعی و تلاش ف راوانـی در تحریـف نـام خلیـج فـارس داشـتهاند تـا از
ایـن تغییـر نـام اعتبـاری بـرای خـود بیافرینند و ایـن آب راه اسـت راتژیک
جهـان را بـه نـام خـود درآورنـد؛ البتـه اعـراب حاشـیه خلیج فـارس در
پیمـودن این مسـیر تنهـا نبودند و بـرای مثال یک مـورد دیگر تحریف
نـام خلیـج فـاس در سـال  1383توسـط اطلس مشـهور جهانـی به نام
نشـنال جغ رافـی بود.
پـس از تحریـف نـام خلیـج فـارس در اطلـس نشـنال
جغرافـی کـه بعـد از دو قـرن کاربـرد نـام خلیـج فـارس بـرای
اولیـن در نسـخه جدیـد در آبان سـال  1383نـام جدیدی را در
کنـار نـام بیـن المللـی خلیـج فارس قـرار داد خشـم و اعتراض
عمومـی در میـان فعـاالن اجتماعـی و فرهنگـی داخـل و خـارج
نسـبت بـه ایـن تحریـف غیرعلمـی صـورت گرفـت و پـس از
ارسـال هـزاران ایمیـل و نامـه اعتراضـی و یـک طومـار اینترنتی
بـا بیـش از  120هـزار امضـا بـه موسسـه مذکـور ،مدیر موسسـه
مشـهور آمریکایـی ضمـن عذرخواهـی از ملـت ایـران ،قـول داد
اشـتباه خـود را جبـران کنـد .ایـن پیـروزی نشـان داد کـه بـا
اتحـاد مـی تـوان کارهـای بـزرگ کـرد و از تخریـب و جعـل
هویـت یـک ملـت بـزرگ جلوگیـری کـرد.
منبع:
خلیـج فـارس از دی ربـاز تاکنـون  -تالیف احمـد اقتداری  -انتشـارات
امیرکبیر  -سـال 1389
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توصیه های تغذیه ای در ایام روزه داری
در ماه مبارک رمضان نیز مانند همیشه پیروی از ب رنامه غذایی متنوع
و متعادل یعنی تامین انواع مختلفی از مواد غذایی به تناسب با یکدیگر
و مقادیر کافی از مواد مورد نیاز ب رای سالمت بدن و رعایت میانه روی با
محدودکردن غذاهای دارای چ ربی ،کلسترول ،قند ،نمک زیاد و ترکیبات
افزودنی توصیه می شود.
غذاها بر اساس محتوای پروتئین ،ویتامین و موادمعدنی در  ۶گروه
اصلی غذایی ق رار دارند .انتخاب انواع غذاها از گروه های مختلف به شرح
زیرو همچنین انتخاب مواد غذایی جایگزین در هر گروه غذایی ب رای بر
طرف نمودن نیازهای تغذیه ای شامل آب ،امالح ،ویتامین ها ،مواد معدنی،
پروتئین و انرژی مورد نیاز بدن اف راد روزه دار در سه وعده غذایی سح ر،
افطار و شام ضروری است.
شش گروه غذایی اصلی عبارتند از:
گروه نان و غالت  :نان ها شامل سنگک ،ب ربری ،نان جو ،لواش ،تافتون و
سایر نیان های محلی ،ب رنج ،انواع ماکارونی ،رشته ها ،غالت صبحانه ،بلغور
گندم  ،بلغور جو است .توصیه بر این است که حداقل نیمی از نان و غالت
مصرفی روزانه از نان سبوس دار باشد.
گروه سبزی ها :شامل انواع کاهو ،اسفناج ،گی ریپ فروت ،سبزی خوردن
و سایر سبزی های برگی  ،انواع کلم ،هویج ،بادمجان ،نخود سب ز ،لوبیا سب ز،
انواع کدو ،فلفل ،قارچ ،خیار ،گوجه ف رنگی ،پیازو .....
گروه میوه ها :شامل انواع میوه های فصل از جمله مرکبات مانند
پ رتقال ،نارنگی ،لیمو ترش ،لیمو شی رین ،گ ریپ فروت ،سییب ،کیوی و ...
و انواع میوه طبیعی و بدون شکر افزوده ،کمپوت میوه ها ی کم شی رین
بدون شک رافزوده و میوه های خشک و خشکبار.
مصرف مقادیر کافی گروه سب زیجات و میوه ها در ایام روزه داری بی
تامین ویتامین ها به خصوص ویتامین  Cو پیش ساز ویتامین  Aبه
تقویت سیستم ایمنی بدن ب رای مقابله با بیماری کووید  ۱۹کمک می
کنند .گروه شیر و لبنیات :شامل شی ر ،ماست ،پنی ر ،کشک و دوغ .این
گروه عالوه بر تامین کلسیم و فسفر و بخشی از پروتئین ،ویتامین های
گروه  Bبه خصوص ویتامین  B۲و  B۱۲را که به تقویت سیستم ایمنی
بدن کمک می کند ،تامین می کند .توصیه بر این است که لبنیات از
نوع کم چ ربی کمتر از  ۵,۲درصد چ ربی مصرف شود.
گروه گوشت و تخم مرغ :این گروه منبع تامین پروتئین حی وانی و با
کیفیت باال هستند و شامل گوشت قرمز ،مرغ ،ماهی ،میگو ،بلدرچین ،غاز،
اردک ،تخم مرغ و تخم سایر پ رندگان می شود.

روز قدس در کالم امام خمینی (ره)
وامام خامنه ای حفظه اهلل
حجت االسالم سیدداوود روحانی حسینی
 -۱حضرت امام خمینی (ره)« * :روز قدس ،جهانی است ،و
روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد .روز مقابله
مســتضعفین با مستکبرین اســت ،روز مقابله ملتهایی است
که در زیر فشــار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند ،روزی است که
باید مســتضعفین مجهز بشــوند در مقابل مستکبرین ،و دماغ
مستکبرین را به خاک بمالند».

و نوار غزه و شهرهای دیگر فلسطین اشغالی مورد تهاجم اراذل و
اوباش صهیونیست است باید احساس کند شما از آنها حمایت
م یکنید ،تا بتواند مقاومت کند .دولتها هم البته تکالیفی دارند».
* «من صریحا اعالم م یکنم هر جوان فلسطینی که به خاک
و خون کشیده م یشود و هر خانواده فلسطینی که ب یسرپرست
و متالشی م یشود،رئیس جمهور و دولت آمریکا به طور مستقیم

* «روز قدس فقط روز فلســطین نیست ،روز اسالم است؛ روز
حکومت اســامی است .روزی است که باید جمهوری اسالمی در
س راســر کشورها بیرق آن ب راف راشته شــود .روزی است که باید به
ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نم یتوانند در ممالک اســامی
پیشــروی کنند .من روز قدس را روز اســام و روز رســول اکرم
م یدانم ،روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛
و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند ،و با
تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند».
* «روز قدس روزی اســت که باید به همه ابرقدرتها هشدار
بدهیم که اسالم دیگر تحت سیطره شما ،به واسطه عمال خبیث
شما ،واقع نخواهد شد ،روز قدس ،روز حیات اسالم است».
* «روز قدس یک روز اســامی اســت ،و یک بسیج عمومی
اسالمی اســت .من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از ب رای یک
«حزب مستضعفین» در تمام دنیا».
* «اگر ملت اسالم بیدار نشوند و به وظایف خود آگاه نگردند،
اگر علمای اســام احساس مسئولیت نکنند و به پا نخی زند ،اگر
اســام واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیه فرق مسلمانان در
مقابل بیگانگان است و ضامن سیادت و استقالل ملل مسلمان
و کشورهای اسالمی م یباشد به دســت عوامل و ایادی اجانب و
در زیر پرده ســیاه اســتعماری افروخته گردد ،روزهای سیاهت و
نکبت بارتری ب رای جامعههای اسالمی در پیش است و خطر وی ران
کنندهای متوجه اساس اسالم و احکام قرآن است».
* «اکیدا ً شایســته و بلکه واجب اســت که قسمتی از وجوه
شرعی مانند زکوات و سایر صدقات به مقدار کافی به این مجاهدان
راه خــدا اختصاص داد ...و کمک به آنان با تمام نیروها و امکانات
واجب است».
-۲آیت اهلل امام خامنهای :
* «آنچه مهم اســت این اســت که دنیای اســام از مسألۀ
فلســطین باید غفلت نکند ...آمریکا ،اســتکبار و پشــتیبانان
همیشگی صهیونیس تها خواستهاند به مسلمین تحمیل کنند
که مسئلۀ فلسطین را ف راموش کنند ولی ملت اسالم و ملت ای ران
نباید بگذارد مسئلۀ فلسطین ف راموش شود».
* «در داخــل فلســطین هم باید این شــعلۀ مقدس روز به
روز ب رافروخته شــود .آن جوانها آن زنــان و مردان و جوانان و آن
فداکارانی که در داخل فلسطین با رژیم غاصب مبارزه م یکنند،
باید بدانند نقطۀ اصلی همان جایی اســت کــه آنها بر روی آن
انگشت گذاشتند ،این ،آنجایی است که دشمن در آنجا شکست
خواهد خورد .اینکه سازمانها در خارج از مرزهای فلسطین پشت
میزهــای مذاکره بنشــینند و یا به نام فلســطین در تریبونها
خودنمایی کنند ،مشکلی را حل نخواهد کرد .پشتیبانی عمومی
دنیای اسالم از بیرون و مبارزۀ واقعی و محسوس ملت فلسطین
در داخل ،این دو با هم مشــکل را حل خواهد کرد و سر دشمن
فلسطین را به سنگ خواهد کوبید».
* «روز قــدس را گ رامی بدارید و آن را بزرگ بشــمارید ،البته
اگر تبلیغات جهانی منعکس نم یکنند ،نکنند .آن کســانی که
در زندانهای فلســطینی هســتند ...از نیت و عزم صادقانه شما
احساس قوت و قرت کرده و ایستادگی م یکنند .آن که در پشت
دیوار زندانهای فلسطین اشغالی است ،باید احساس تنهایی نکند
تا بایستد .آن زن و مردی که در کوچه و خیابانهای بیت المقدس

در این جرم شریک وسهیم هستند».
* «مســئله فلسطین یک راه حل بیشتر ندارد و آن تشکیل
دولت فلسطینی در تمام سرزمین فلسطین است».
* «هــر یک وجب از خاک فلســطین ،یک وجــب از خانه
مســلمین اســت .هر حاکمیتی غیر از حاکمیت فلسطین و
حاکمیت مسلمین بر کشور فلسطین ،حاکمیت غاصب است.
حرف ،همانی اســت که امام راحل عظیم الشان فرمود :اس رائیل
بایستی محو بشود ....بحث ،بحث یهودی ستیزی نیست .مسئله،
مسئله غصب خانه مسلمین است».
اهداف روز قدس
مهمترین اهداف روز قدس در کالم آیت اهلل خامنهای را م یتوان
این محورها دانست:
* روز قــدس به عنوان نماد صف بنــدی مظلومان در مقابل
زورگویان
* متوقف کننده حذف فلسطین از نقشۀ جغ رافیای جهانی و
ف راموشی مسئله فلسطین
* روزی که مردم مظلوم فلسطین احساس م یکنند که ملتها
پشت سرشان هستند
* روز دمیدن خون در رگهای امت اسالمی
* روزی که ملتهای مســلمان ب یواســطه مقامات رســمی
حرفشان را در دنیا مطرح م یکنند
* روز سرمشق شدن ملت ای ران ب رای سایر ملتها
* روز حفظ امنیت کشور ،ملت و دستاوردهای انقالب اسالمی
منابع:
 -۱صحیفه نورامام ج ۹ص ۲۸وج ۱۳ص  ۸۰و۹۰وج ۲۰ص.۲۷۷
 -۲سایت دفترمقام معظم رهبری وروزنامه های کیهان

به مناسبت روز قدس
مظلومیتی بی مرز

«اکنـون ،جمعـه آخـر ماه مبـارک رمضان ـ که از سـوی امـام راحل عظیم ما
رحمـه اهلل روز قـدس نامیـده شـده ـ در پیـش روی ماسـت[ .باید] روز قـدس را و
همه این ایام حسـاس را که لیلة القدر تاریخ اسلام اسـت ،به بی داری و هشـیاری
بگذرانیم و تا مطلع الفجر نجات ملت های مسـلمان و مخصوصا ملت شـجاع
و مظلوم فلسـطین ،دسـت از تالش نکشـیم .این جانب امیدوارم ملت بزرگ ما
در ایـن روز قـدس نیز مانند همیشـه با حضور یکپارچه خود در خیابان هـا و راه
پیمایـی تـا محل نمازهـای جمعه ،ف ریاد رسـا و غ ریـو رعدگون خـود را به گوش
جهانیـان برسـاند و تکـرار کند که امـت امام خمینی عظیـم ،همـواره در کنار
فلسـطین ،و خصم دشـمنان آن خواهد بود».
روز قـدس ،روز تجلـی شـکوه و عظمـت امت اسلامی ،رسـتاخیز اسـتکبار
سـتیزی ملـل مسـلمان جهـان ،روز وحـدت همه انسـان های حقیقت خـواه و
عدالت دوسـت ،روز ِه گره خوردن بازو ِان توانای امت اسالمی و روز ستیز همیشگی
با صهی ونیسم و امپ ریالیسم غارتگر است .روز قدس ،روز کنار گذاشتن سلیقه ها
خشم
و پیوسـتن قطره ها به اقیانوس جاری انسان هاسـت .روز قدس ،روز بازتابِ
ِ
خروشـان خلـق های سـتم دیـده و طوفانی شـدن غیرت های مقـدس مردمی
ِ
اسـت که نفرت خویش را علیه اسـرائیل غاصب با شعارهایشـان اب راز می کنند.
انتفاضهچیست؟
«انتفاضه» واژه ای اسـت که از سـال  1978م ( 1366ش) وارد فرهنگ انقالبی و
سیاسـی شـد .تا پیش از این زمان ،این واژه را تنها در کتاب های لغت ،جسـت
و جـو مـی کردند .انتفاضـه ،به معنای طغیـان کردن ،جوشـیدن ،روان شـدن ،و
جنبش و حرکتی اسـت که هم راه با نیرو و سـرعت باشـد .امروز با خیزش توده
های مردم مسـلمان فلسـطین و استم رار آن ،شاید کم تر کسی از انتفاضه مردم
فلسطین بی خبر باشد.
اکنـون انتفاضه در فرهنگ مردم فلسـطین ،ب رای بیان حرکـت پویا و ف راگیر
و عملکرد معترضانه و آشـکار مردمی به کار می رود که با سلاح سـنگ و ف ریاد،
در مقابل اسـتب داد شـجاعانه ایسـتاده اند و تا آخ رین نفس های خویش سـرود
مقاومت و شـهادت می خوانند.
منبع:
ماج رای فلسـطین و اسـراییل  -تالیف مجید صفاتاج  -انتشـارات دفتر نشر
فرهنگ اسالمی  -سـال 1397

آداب نمازجمعه

آداب نماز جمعه
دو رکعــت اســت و مثــل نمــاز صب ــح م ــى باشــد .ایــن نمــاز
داراى دو قنــوت اســت  .قنــوت اول قب ــل از رکــوع رکعــت اول و
قنــوت دوم پ ــس از رکــوع رکعــت دوم اســت  .نمــاز جمعــه داراى
دو خطب ــه اســت کــه ماننــد اصــل نمــاز ،واجــب بــوده و بایــد
توســط امــام جمعــه ای ـراد شــود .بــدون ایــن دو خطب ــه  ،نمــاز
جمعــه محقــق نم ــى شــود و واجــب اســت دو خطب ــه را قب ــل
از نمــاز جمعــه بخوانــد.
آداب و مستحبات نماز جمعه عبارتند از:
 - 1مس ــتحب اســت کــه در هنــگام خطب ــه نمــاز جمعــه ،
م ــردم ســاکت باشــند و از ح ــرف زدن بپرهی زنــد ،کــه صحب ــت
ک ــردن در وقــت خطب ــه هــا مک ــروه اســت .
 - 2مس ــتحب اســت کــه امــام حمــد و ســوره را بــا صــداى
بلنــد بخوانــد.
 - 3در رکعــت اول بعــد از حمــد ((ســوره جمعــه )) و در
رکعــت دوم  ،مس ــتحب اســت کــه ســوره ((منافقــون )) خوانــده
شــود.
 - 4مس ــتحب اســت کــه دو خطب ــه نمــاز جمعــه  ،در وقــت
ظهــر خوانده شــود.
 - 5در خطب ــه اول مس ــتحب اســت کــه حمــد اله ــى  ،بــه
لفــظ جاللــه ( ّ
الل ) باشــد.
 - 6مس ــتحب اســت کــه در خطب ــه دوم  ،امــام جمعــه پ ــس
از درود ب ــر پیغمب ــر (صل ــى اهلل علی ــه و آلــه و ســلم ) بــه ائمــه
معصومی ــن نی ــز درود بفرســتد و ب ـراى مومنی ــن اســتغفار کنــد.
 - 7مســتحب اســت کــه خطبــه هــاى منســوب بــه
امی رالمومنی ــن (علی ــه الس ــام ) یــا آنچــه از ائمــه معصومی ــن
علیهــم الســام وارد شــده انتخــاب شــود.
 - 8شایســته اســت امــام خطیــب  ،بلیــغ باشــد و بــه
تناســب اوضــاع و احــوال ســخن بگویــد و عب ــارات فصی ــح و روان
بــه کار ب ــرد .مصالــح اســام و مس ــلمین را تشــخیص بدهــد.
چنــان شــجاع باشــد کــه در راه خــدا از مالمــت و نکوهــش
احــدى بی ــم بــه خــود راه ندهــد ،از پرگوی ــى و شــوخى و بیهــوده
گوی ــى بپرهی ــزد.
 - 9مســتحب اســت کــه امــام خطیــب در زمســتان و
تابســتان  ،عمامــه داشــته باشــد.
 - 10مســتحب اســت کــه امــام خطیــب در زمســتان و
تابس ــتان  ،ردای ــى از ب ــرد یمن ــى یــا (عدن ــى ) بپوشــد و خــود
را بیارایــد.
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مفاخر مذهبي
حضرت آيت اهلل سید احمد خسروشاهی
حضـرت آیـت اهلل سـید احمـد
خسروشـاهی فرزند آیت اهلل سید مرتضی
از علمای اعالم و فقهای عظام برخاسـته از
شـهر تبریز اسـت در  26ربیع الثانی سـال
 1330ق .برابـر با  26فروردیـن 1291ش.
در خاندان علم و اجتهاد خسروشـاهی قدم
بـه عرصه هسـتی نهاد.
دروس مقدماتـی و بخشـی از سـطوح
عالـی را نـزد پدر بزرگـوار و دیگر اسـتادان
حـوزه علمیـه تبریـز آموخت.
در واقعـه تبعیـد والد معظم خود همراه ایشـان به سـمنان و مشـهد
مقدس عزیمـت کرد.
در مـدت اقامـت در مشـهد رضـوی از حضور عالمان نامـدار همچون
حضـرات آیـات عظام حاج آقا حسـین قمـی ،میرزا ابوالحسـن انگجی و
میـرزا محمد آقازاده خراسـانی بهـره برد.
آنگاه به تبریز بازگشـت پس از دو سـال اقامت رهسـپار حوزه علمیه
قـم گردیـد و در حلقـه شـاگردان حضـرات آیـات عظـام حـاج شـیخ
عبدالکریم حائری یزدی ،آقا سـید محمدتقی خوانسـاری ،سـید محمد
حجـت کـوه کمـری در آمد و به مقام رفیع اجتهاد نایل شـد.در مسـیر
نهضت اسلامی در شـمار پیشـوایان حرکت دینی مردم آذربایجان و از
حامیـان و همراهـان رهبر فقید انقالب حضرت امام خمینـی (ره) بود و
در ایـن راه مـرارت هـا و زنـدان و تبیعـد را بر خود هموار سـاخت.
حضرتـش در  29جمـادی الثانـی  1397ق برابر با  28خـرداد 1356
شمسـی چشـم از جهان فروبست.
پیکر پاکش پس از تشـییع باشکوه در تبریز به مشهد مقدس منتقل
و در جـوار بـارگاه ملکوتـی حضـرت ثامـن الحجج امام علی بن موسـی
الرضا علیه السلام به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

خمس واحدهای اضافی منزل
تعدد سال خمسی
سـؤال :۹آیا میتوان عالوه بر سـال خمسـی ثابـت ،برای یکی
از منافع کسـب ،سال خمسـی جداگانه تعیین کرد؟
جـواب :در صورتـی کـه حسـاب دخـل و خـرج هـر یـک از
درآمدهـا جـدا و مسـتقل باشـد ،مـی تواند بـرای هر یک سـال
جـدا قـرار دهد.
خمس فروش هدیه و ارث
سـؤال :۱۰زمینـی داشـتم کـه هدیـۀ پـدرم بـود و پـس
پـول فـروش زمیـن ،خمـس
از مدتـی آن را فروختـم؛ آیـا
ِ
دارد؟
جـواب :اصـل زمیـن هنـگام اهـدا ،خمـس نـدارد ولـی ارزش
افـزودۀ آن ،اگـر زمیـن را بـه قصـد افزایـش قیمـت یـا خریـد و
فروش نگهداشـته اسـت ،بنابر احتیـاط واجب
(پـس از کسـر مقدار تـورم) ،جزء درآمد سـال
فـروش اسـت کـه اگر تا پایان سـال خمسـی
باقی بمانـد ،خمس دارد؛ در غیـر این صورت،
ارزش افـزوده نیـز خمس نـدارد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  9اردیبهشت ) 1401
ورود س ــپاهيان روس بــه تب ريــز پ ــس از قي ــام م ــردم در ج ريــان
مشــروطه ( 1288ش)
افتتــاح آرامــگاه نوبني ــاد «ابوعل ــي س ــينا» در هم ـدان بــا حضــور
خاورشناســان (1337ش)
روز شوراها و آغاز به كار شوراهاي اسالمي شهر و روستا ( 1378ش)
درگذشــت دكتــر «ذبيــح َّ
الل صفــا» محقــق ،مترجــم ،اديــب و
شــاعر معاصــر ( 1378ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  27رمضان ) 1443
ـب الزَّنــج» علي ــه عباس ــيان در
قي ــام زنگي ــان بــه رهب ــري «صاحِ ـ ُ
جنــوب ع ـراق( 255ق)
تولــد ابوبك ــر محمدبــن عل ــي حاتم ــي مع ــروف بــه «ابــن ع ربي»
دانشــمند بزرگ مس ــلمان( 560ق)
تولــد «ابومنصــور حس ــنبــن زيــنالديــن» محــدث و رجال ــي
بــزرگ شــيعه( 959ق)
رحلــت «عالمــه محمدباق ــر مجلس ــي» صاحــب كتــاب شــهير
ِحاراالنــوار» ( 1110ق)
«ب ُ
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  29آوریل ) 2022
شكســت آلمــان نــازي از متفقيــن در آخ ريــن روزهــاي جنــگ
جهانــي دوم (1945م)
آغاز سلطنت «پتر كبير» ،پادشاه شهير روسيه (1682م)
اينهارت دوزي» خاورشناس بزرگ هلندي (1883م)
مرگ «ر ْ
درگذشــت «لو ْدويـ ْ
ـك ويت ِگنِشْ ــتايْ ْن» فيلس ــوف مع ــروف ات ريش ــي
(1951م)
تشــكيل كميســيون اقتصــادي اف ريقــا توســط ســازمان ملــل
متحــد (1958م)
مــرگ «آلفــرد هيچــكاك» كارگــردان مشــهور قــرن بيســتم
(1980م)
كشته شدن  150هزار نفر در ج ريان توفان بنگالدش (1991م)

ارتقاء ت وان نظامی و بازدارنگی نیروهای
مسلح در مسیر دانش بنیان ها

نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتب ریزبا
تاکیدبرتالشمضاعفنیروهایمسلحب رایتحققشعارسال
گفتند:نیروهایمسلحجمهوریاسالمیای رانب رایارتقاءتوان
نظامیوبازدارنگیخوددرحوزهدانشبنیانوظایفمضاعف
برعهدهدارند.
آدینه تب ریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده ولی
فقیهدرآذربایجانشرقیحضرتحجتاالسالموالمسلمین
سیدمحمدعلیآلهاشمبهمناسبتگ رامی داشتروزارتش
جمهوری اسالمی در م راسم رژه نیروهای مسلح ،با اشاره به
تاکی دات رهبر انقالب بر تولی دات داخلی بر پایه علم و دانش
ومقاومسازیاقتصادکشورگفتند:فرماندهیکلقواحمایت
از تولید ،علم و دانش را پایه اصلی پیشرفت می دانند و امروز
وظیفهنیروهایمسلحبهویژهارتشجمهوریاسالمیحرکت
درمسیردانشبنیاناست.
امام جمعه تب ریز با یادآوری ارتقاء توان نظامی و بازدارنگی
نیروهایمسلحاضافهکردند:موفقیتنیروهایمسلحدرسایه
دانشبنیانبودندرمقابلهبادشمناناست
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با اشاره
به موفقیت های ارتش ،سپاه ،بسیج و نیروی انتظامی طی
سال های هشت سال دفاع مقدس و پس از آن گفتند :در
زمان شیوع کرونا در سال های اخیر و همچنین حوادث
طبیعی و غیرطبیعی مثل ســیل ،زلزله و سایر حوادث
غیرمترقبه نیروهای مسلح آمادگی و خدمت رسانی خود
را به خوبی نشان دادند که همه این موفقیت ها مرهون
هدایت های امام گونه مقام معظم رهبری است.
نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیایجادتمدننوین

اسالمی را یکی دیگر از ماموریت های مهم و خاص ارتش
و سپاه دانسته و گفتند :ارتش و سایر نیروهای مسلح در
عرصه های سخت و نرم دست ب رتر را در منطقه دارند ،از این
رو باید توجه داشت که امنیت از ع وامل مهم و محوری ایجاد
تمدن است و بدون آن امکان استم رار تمدن ها وجود ندارد
و بر همین مبنا باید زیرساخت های مادی و معنوی به این
منظور از سوی نیروهای مسلح ایجاد شود.
امامجمعهتب ریزبرکتخونشهداورهبریهایداهی انه
فرماندهیکلقواراعاملوحدتارتش،سپاهپاسداران،بسیجو
نیرویانتظامیدانستهوتاکیدکردند:وحدتنیروهایمسلح
عاملیمهمدرخدشهناپذیریامنیتکشوراست.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان افزودند :به برکت
همین یکدلی و همدلی امنیــت ه وایی ،زمینی و دریایی
جمهوری اسالمی ای ران در باالت رین حد است .نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به حمایت های امام راحل
وبی اناترهبرانقالبدرتوصیفارتشجمهوریاسالمیای ران
گفت:ازمنظررهبرانقالبارتشحزباهللوکلمهطیبهاست.
ایشانخاط رنشانکردند:دردورانانقالباسالمیدشمنان
فشار می آوردند که باید ارتش منحل و ارتش خلقی تشکیل
شود ،اما پس از گزارش شهید سپهبد ق رنی به امام راحل ،و
شناختبنیانگذارکبیرانقالباسالمیازبدنهسالمارتشو
هم راهییگانهایمختلفارتشبامردمدرج ریاناوجانقالب،
مانع از این کار شدند.
امام جمعه تب ریز با اشاره به اینکه در برخی از یگان های
ارتش حتی ستاد ارتش اعالمیه های امام راحل تکثیر و بین
مردم توزیع می شد ،یادآوری کردند :امام راحل و مردم این ارتش
راخوبشناختهبودند.
ایشان حماسه آف رینی ارتش در صحنه های مختلف
انقالب و نظام اســامی را مورد اشــاره ق رار داده و گفتند:
تجدید پیمان ارتش و نیروهــای ه وایی قبل از پیروزی
انقالب با امام راحل و تقدیم  ۴۸هزار شــهید به نظام و
انقالب اسالمی بیانگر این است که این نیروی الهی به حق
شایستگی پشتیبانی های امام راحل را داشته است.

شهدا حاصل تربیت اسالمی مادران و پدران شهیدپرور هستند
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی گفـت:
شـهدا حاصـل ت ربیـت اسلامی مـادران و پـدران
شـهیدپرور هسـتند.
آدینـه تبریز به گـزارش روابط عمومی دادگسـتری
آذربایجان شـرقی دکتر موسـی خلیل الهـی در دیدار
بـا خانواده شـهیدان رضایـی با تجلیل از مقـام مادران
شـهدای واالمقـام تصریـح کـرد :شـهدا که بـه چنین
مرتبـهای رسـیدند حاصـل ت ربیت اسلامی مـادران و
پدران شـهیدپرور هسـتند؛ مادران شهدا الگوی عملی
ت ربيت اسلامی هستند.
وی افـزود :صبـر و شـکيبايی خانوادههـای شـهدا
بـرای آحـاد جامعه بايسـتی الگو باشـد.
طـی ایـن دیـدار رئیـس کل دادگسـتری اسـتان
آذربایجـان شـرقی ضمـن گ رامیداشـت یـاد و خاطـره

شـهیدان رضایـی ،ضمـن ق رائـت حمـد و سـوره ب رای
ایشـان طلب آمـرزش و مغفرت کـرده و با اهـدای لوح
سـپاس از صبرو بردبـاری خانواده شـهدا قدردانی کرد.
شـهید مهدی رضایـی در سـال  1361در عملیات
والفجـر مقدماتی به فیض شـهادت نایل آمد .شـهید
حسـین رضایـی نیـز در عملیـات ک ربلای  5شـهید
شد .

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

اسامی برگزیدگان جشنواره تولید محتوای
قرآنی «برهان» اعالم شد
م راســم اختتامیــه جشــنواره تولیــد محتــوای
قرآنــی «برهــان» و تجلیــل از برگزیــدگان ،در تبریــز
برگــزار شــد.
آدینــه تب ریزبــه گ ـزارش خبرگ ـزاری حــوزه حجــت
االســام س ــید محمــود حس ــینی ،در م راســم اختتامی ــه
جشــنواره تولی ــد محتـوای قرآن ــی «برهــان» و تجلی ــل از
برگزیــدگان ،گفـت ۴۰۰۰ :اث ــر بــه جشــنواره برهــان ارســال
شــد کــه  ۱۷۴۳اثــر قابــل قبــول بــود و در داوری قــرار
گرفتند.
وی بــا بی ــان اینکــه  ۱۳۰۰ش ــرکت کننــده در ایــن
جشــنواره آثــار خــود را ارســال کردنــد ،افزود ۲۹ :اســتان
در جشــنواره برهــان ش ــرکت کردنــد کــه  ۱۷۰۰اث ــر از
اســتان آذربایجــان ش ــرقی بــود .همچنی ــن سیس ــتان
و بلوچســتان بــا  ۱۰۳اثــر در رتبــه دوم قــرار داشــت

و تهــران و کردســتان نیــز در رتب ههــای بعــدی قــرار
گرفتند .
افــزود :ایــن جشــنواره بــا هــدف به ــره گی ــری
از معــارف نــاب و راهکارهــای بــی نظیــر قرآنــی
در کاهــش آســی بهای اجتماعــی و عملیاتــی
نمــودن فرامیــن مقــام معظــم رهبــری مبنــی
ب ــر به ــره گی ــری از ابــزار هن ــر در رســاندن پی ــام
بــه مخاطــب و هدایــت دانــش آمــوزان بــه ســمت
تحقیــق و پژوهــش در معــارف قرآنــی و ورود
بــه وادی تولیــد محتــوا ،در دو بخــش «دانــش
آمــوزی و بزرگســال» بــا محوریــت موضوعــات
«اخــاق و آداب اجتماعــی ،صبــر و مــدارا،
تــوکل و امیــد ،کمــک بــه نیازمنــدان ،حقــوق
شــهروندی ،حقــوق والدیــن و آیــات تأثیرگــذار
قــرآن کریــم» برگــزار شــد.
وی گفــت :جشــنواره برهــان بــا اســتقبال ب ــی
نظیــر دانــش آمــوزان از س راســر کشــور مواجــه
شــده و در رشــتههای عکــس نوشــته ،پوســتر،
اســتوری موشــن ،پادکس ــت و کلی ــپ برگ ـزار شــد
و اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان ،مجمــع
ط راحــان طلــوع و کانــون فرهنگ ــی -تبلیغ ــی تنــا
در ایــن جشــنواره مــا را هم راهــی کردنــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

چهارگفتار
پي رامون نام آوران بيدار

كتاب «چهار گفتار پي رامون نام
آوران بي دار» توسط حضرت آيت
اهلل شيخ علي ك ريمي جهرمي از
فقها و مجتهدان كشور تاليف شده
و به همت انتشارات «نور واليت»
در سال  1392فيپا گرفته و در 184
صفحه با 1000نسخه به زيور چاپ
آراسته شد .در این کتاب به شرح
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی
که همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان
آسمان فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق ط ریق قرآن
و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم اند ،پرداخته شده
است .بزرگان معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آيات عظام :حاج
شيخعب دالك ريمحائرييزدي،حاجآقاحسينطباطبائيبروجردي،
امام خميني (ره) و حاج سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني که هر
چهاربزرگوارنهتنهاافتخارای رانزمینبلکهافتخاربش ریتمحسوب
مي شوند .در خالل این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي،
سابقه مبارزات سياسي و  ...اين عالمان شيعه اشاره شده است .اميد
است در خور انتفاع محققان و مطالعه كنندگان باشد.
انسان ها در طول حيات و زندگي خود ب راي داشتن زندگي
بهتر و پيمودن راه كمال و معرفت نيازمند الگوها و مظاهر پاكي
و پرهيزكاري مي باشند .بر اساس اين اصل اصيل و روش نافذ و
موفقيت آمي ز ،خداوند حكيم علي االطالق در جهت ت ربيت نفوس
و ارتقاء بشر به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسيار شايسته
اي ب راي جوامع انساني ق رار داده است .انبياء الهي و رسوالن آسماني،
اوصيا و جانشينان ايشان ،امامان معصوم عليهم السالم و پيشوايان
طهارت و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند كه از
جانب پروردگار متعال به اين امر مبعوث شده اند.
استاد عاليقدر در مقدمه اثر حاضر چنين مي نگارد ... « :و اكنون
كه انبياء و سف راي آسماني عهد خود را به پايان برده و به س راي
ابديت بار بسته و در جوار پروردگار عظيم جايگزين شده اند و نيز
اوصياي عظام و امام واال مقام شيعه يا به جوار رحمت حضرت
رب العالمين واصل شده و از اين جهان در گذشته اند و يا حجاب
غيبت مردم را از تشرف به محضر حيات بخش امام عصر و بهره
گيري حضوري از محضر مبارك ولي خدا محروم گردانيده ،علما،
فقها و دانشمندان عهده دار اين مهم بوده و همان نقش مقدس
و سازنده ايشان را و يا در حد نازلتري ايفاء مي كنند؛ عالمان رباني
در پ رتو تهذيب نفس و مبارزه با اه واء نفساني و تمايالتي شيطاني
م رتبه اي عظيم را اح راز كرده و به مقامي رفيع دست يافته اند و
خداوند در ستايش آنان فرموده :انما يخشي اهلل من عباده العلماء».
بر همين اساس در طول تاريخ بش ريت عالمان متعهد و وظیفه
شناس بر اساس مقتضیات و زمینه های موجود در عصر خویش،
مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی خود را به انجام می رسانند .
آنان ب رای رهبری فکری جامعه اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکرده
و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق ،به متحول کردن افکار مردم
و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش های الهی می پردازند
و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم پاسداری مي
نمايند.امامصادقعلیهالسالممیفرماید«:علماءشیعتنام رابطون
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند» با اين تفسير علما م راقب هجوم
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان
اعتقادی و فکری باز می دارند.
در عصر حاضر نيز بدون تردید ،یکی از شاخ صهای مهم
پیشرفت در جوامع بشری ،ظهور دانشمندان و اندیشمندان
بزرگ است که وجود شریف آنان نشانگر رشد و شکوفایی
آن جامعه مي باشد .بیشتر کشورها و دولتها با بزرگان و
دانشمندان خود در جهان شناخته شدهاند ،چ را که نقش
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان م یتواند ملتی را از
راه ظلمت و گم راهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را
به روی ملت خود باز نماید .در اين راستا آشنايي با زندگاني
و بررسي افكار و انديشه هاي واالي اين بزرگان و سير در
سيره معنوي ،ت ربيتي ،اخالقي و عرفاني آنان ب راي جوانان،
طالب و دانشجويان عزيز به عنوان چ راغ هدايت و رستگاري
تلقي مي گردد.
امتياز بزرگ عالمان و فقيهان واالمقام به خوف و خشيت آنان
از مقام ذات اليزال الهي است و اين عالي ت رين نقطه درخشان در
زندگي آنان است و همين است كه علم آنان را بارور ساخته و به
سخن و گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر كه پي رامون چهار وزنه عظيم علمي و عملي و
چهار نمونه فرهيخته از فرهيختگان و از تبار علماي شيعي است،
قبال در كتب يا مجالت و نش ريات چاپ شده و اكنون با مختصر
تجديد نظر به همت بنياد فرهنگي و خي ريه نيمه شعبان مسجد
آيت اهلل انگجي تب ريز به صورت كتاب در آمده است.
در انتهاي كتاب مجموعا  155اثر گ رانقدر چاپي فارسي و ع ربي
مولف به هم راه آثار چاپ نشده ايشان فهرست شده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

گزیده بیانات حضرت امام (ره) درباره روز قدس
حضرت امام خمینــی (ره) فرمودند« :روز قدس روز
جهانی است ،روزی نیست که فقط اختصاص به قدس
داشــته باشد ،روز مقابله مســتضعفین با مستکبرین
است».
حضرت امام خمینــی (ره) فرمودند« :روز قدس روز
جهانی است ،روزی نیست که فقط اختصاص به قدس
داشــته باشد ،روز مقابله مســتضعفین با مستکبرین
است».
گزیــدهای از بیانات حضرت امام (ره)درباره روز قدس
بدین شرح است:
«اس رائیل باید از صحنه روزگار محو شود».
«ما همــواره در کنار ملت فلســطین خواهیم
بود».
«اس رائیل دشمن بشریت و دشمن اسالم است».
«روز قدس ،روز حیات مجدد اسالم است».
«مســلمین اگر چنانچه با هم وحــدت کلمه پیدا
کننــد ،نه قضیه قــدس پیش م یآید و نــه قضایای
افغانستان پیش م یآید».
ی اســت که باید به همه ابرقدرتها
«روز قدس روز 
هشدار بدهیم که اسالم دیگر تحت سیطره شما و عمال
خبیث شما واقع نخواهد شد».
«آرزوی ما آن است که سرزمین فلسطین مقدس و
مسجداالقصی از صهیونیس تها پاک شود».
«رژیم صهیونیستی ،رژیمی جعلی ،یاغی و مجسمه
شیطان است».
«با تشکیل رژیم صهیونیستی کشورهای منطقه در
معرض تهدید دائمی ق رار گرفتند».
«رژیم نژادپرست صهیونیستی همواره عامل تفرقه در
میان دولتهای منطقه است».

جاذبه هاي گردشگري

مسجد شیخ شهاب الدین اهری

مس ــجد ش ــیخ شــهاب الدیــن اه ــری درضلــع ش ــرقي صحــن بقعــه
ش ــيخ شــهاب الديــن اه ــري ،دربخــش جنوب ــي شــه ر ،واقــع گرديــده و به
هم ـراه ديگ ــر بخــش هــاي ايــن بقعــه ،در دوره صفــوي -بــه احتمــال زياد،
بــه روزگاه شــاه عب ــاس اول -برمـزار ش ــيخ ســاخته شــده اســت.
بقعــه ش ــیخ شــهاب الدیــن اه ــری در دوره صفویــه بــه احتمال زیــاد در
روزگار شــاه عب ــاس اول ب ــر مـزار ش ــیخ شــهابالدین اه ــری ،در شــهر اه ــر
ســاخته شــده است.
اث ــر مکتوب ــی از ایــن عــارف اندیشــمند بــه نــام عشـقنامه بــه جــای
مانــده کــه متضمــن عقایــد و آرای عرفان ــی اوســت .ایــن عــارف بــزرگ در
ســال  665قم ــری چشــم از جهــان فروبس ــت و در صحــن خانقــاه خــود
بــه خــاک س ــپرده شــد.
ســاختمان بنــا شــامل خانقــاه ،مســجد ،ایوانــی بلنــد ،منارههــا و
غرفههــای متعــدد اســت .تاریخ بنا بدرســتی معلوم نیس ــت لیکــن از قرن
هفتــم هج ــری قمری ســاختمان بنــا دارای تشــکیالتی بــوده اســت .آثاری
از دورههــای قب ــل (دوره ایلخان ــی) در آن وجــود دارد.
مس ــجد ،بــا ط ــرح مس ــتطيل شــکل ،بــا پوشــش طــاق و تويــزه ،مزين
بــه گچب ــري ،نقاش ــي و مق رن ــس کاري اســت.بخش عمــده اي ازنمــاي
داخل ــي مس ــجد ،بــا گچب ــري و نقاش ــي تزيي ــن يافتــه کــه ازايــن نظ ـر ،با
بقعــه ش ــيخ امي ــن الدين جب رئي ــل درکلخــوران اردبي ــل ش ــباهت دارد و به
نظ ــر م ــي رســد کــه توســط يــک اســتاد اج ـرا شــده باشــد.
در ســمت ش ــرقي ديـوار جنوب ــي ايــن مس ــجد ،بــه ارتفــاع يــک مت ــرو
ني ــم ،قــاب کوچک مس ــتطيل شــکلي گچب ــري شــده کــه در وســط آن،
دســتخطي ازش ــيخ بهــاء الديــن عامل ــي برجــاي مانــده اســت “ :درعش ــر
ثالــث شــهر شــعبان المعظــم درســنه  ۱۰۱۸بــه زيــارت ايــن مـزار فايــض
االن ـوار مش ــرف شــدم.
بــه ق ــرآن مجي ــد کــه وقــف مـزار بــود ،تفــأل شــد کــه م رتب ــه ش ــيخ
شــهاب الديــن علي ــه التحي ــة والرضـوان دردرگاه خداونــدي چه مقـدار مي
باشــد ،ايــن آيــه ک ريمــه بــه فــال آم ـد :يبش ــرهم ربهــم برحمــة منــه و
رضـوان “ .چهــار قــاب ديگ ــر ني ــز ب ــرروي همــان ديـوار گچب ــري شــده که
نوشــته هي ــچ يــک برجــاي نمانــده اســت.
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