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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

تبریز آدینه  خبرنـگار 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام 
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر توجـه به امـر پیشـگیری، 
راه  بهتریـن  سـامت؛  حـوزه  در  پژوهـش  و  آمـوزش 
ورزش  و  مناسـب  تغذیـه  را  جامعـه  سـامت  تأمیـن 
همگانـی دانسـته و گفتنـد: عـدم توجـه بـه ایـن دو 
کـرده  وارد  درمـان  بخـش  بـه  مضاعفـی  فشـار  مهـم 

. ست ا
حضرت  حجت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در هفتمیـن همایـش مجمع خیرین سـامت 
اسـتان بـا بیـان اینکه انجـام اقدامـات پیشـگیرانه هزینه 
اقدامـات  گفتنـد:  دهـد،  مـی  کاهـش  را  درمـان  هـای 

پیشـگیرانه موفـق تریـن کار در سـطح جهـان بـوده و 
و  قنـد  کنتـرل  فشـارخون،  غربالگـری  ماننـد  کارهایـی 
دیابـت، فلـج اطفـال، کنترل سـل از جمله ایـن اقدامات 

بـه حسـاب مـی آید.
توجـه  اسـتان  علمیـه  رئیـس شـورای حـوزه هـای 
بـه علـم و پژوهـش مدنظـر مقـام معظـم رهبـری در 
خیریـن  مجمـع  سـوی  از  انقـاب  دوم  گام  بیانیـه 
مجمـع  افـزود:  و  داد  قـرار  اشـاره  مـورد  را  سـامت 
خیریـن سـامت در جهـت رفـع گـره هـای موجود در 
حـوزه سـامت از ظرفیـت هـای خاقانـه و مبتکرانـه 
جوانـان در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان بهـره منـد 

. د شو

 جهـاد سـازندگی نهادی انقابی اسـت که در تاریـخ ۲۷ خـرداد ۱۳۵۸ به 
فرمـان روح اهلل خمینـی برای رسـیدگی به مناطق محـروم و دور افتـاده ایران 

شد. تاسیس 
جهاد سـازندگی نهادی اسـت که نطفه آن درانقاب بسـته شد ، در بستر 
انقـاب رشـد کـرد و همراه بـا نهال نوخاسـته انقاب به ثمر رسـید. حدیث 
جهـاد، حدیـث انقاب اسـت و کارنامه سراسـر جهاد و شـهادت آن، نشـان از 

تاش و سـخت کوشـی جهاد گران دارد.
 دسـت پرتوان جهادگران ، بذر انقاب را در دل محرومترین و مسـتضعف 
تریـن قشـر جامعـه ، یعنـی روسـتاییان ، کاشـت و تیرآنان قلـب بزرگترین 
دشـمنان را نشـانه گرفـت. جهـاد گران گمنـام و بـی نشـان در عرصه های 
تولیـد و نبـرد تـاش کردند و شـجاعانه در سـخت ترین شـرایط، بزرگترین 
موانع را از سـر راه انقاب اسـامی برداشـتند. آنان مخلصانه و  با تمام وجود 
در جبهـه هـای حـق علیـه باطل بـه یـاری رزمندگان اسـام پرداختنـد و » 

سنگرسـازان بی سـنگر«  لقب گرفتند.
 پس از پیروزي انقاب اسـامي با توجه به ضرورت انجام اقدامات وسـیع 
و سـریع در راسـتاي محرومیت زدائي و افزایش تولیدات کشـاورزي و توسـعه 
و عمـران روسـتاها بـا وجـود ارگان هاي رسـمي دولتـي ، جهاد سـازندگي در 
۲۷ خـرداد مـاه ۱۳۵۸ بـا فرمـان رهبـر کبیـر انقاب اسـامي حضـرت امام 
خمینـي )ره( بـه منظـور فراهـم آوردن نهضتي همه جانبـه براي مبـارزه با 
فقـر و محرومیـت بجـا مانـده از رژیم گذشـته و توسـعه و عمران روسـتائي 

به وجـود آمد.
 ایـده ابتدایـی تشـکیل نهـادی دانشـجویی بـرای اداره مناطـق بحرانـی 
محروم و دورافتاده از جمله کردستان، سیستان و بلوچستان، گنبد و ترکمن 
صحرا، مسـجد سـلیمان و خوزسـتان و چهارمحال و بختیاری و هدایت امور 
سیاسـی و فرهنگی و فعالیت های انقابی و مردمی این مناطق با اسـتفاده 
از امکانات ارتش در جلسـه جمعی از دانشـجویان دانشگاه های پلی تکنیک، 
صنعتی آریامهر، دانشـگاه تهران، دانشـگاه ملی و دانشگاه علم و صنعت ایران 
بـا امـام خمینی مطرح شـد و ایشـان علیرغـم میل دانشـجویان، آنهـا را به 

نخسـت وزیر وقت مهدی بـازرگان ارجـاع دادند.
 در جلسـه ای کـه بـا حضـور ایـن دانشـجویان بهمـراه بعضی اسـاتید 
دانشـگاه، با نخسـت وزیـر برگزار شـد، اولین نماینـده این گروه دانشـجویی 
محمدتقـی امانپور انتخاب گردید که رابط این گروه دانشـجویی با نخسـت 
وزیـری بود. بنا بر خاطرات این دانشـجویان، مهندس بـازرگان ابتدائا با هرگونه 
همکاری و مشـارکت دانشـجویان در حل بحرانهای کشور مخالفت کردند اما 
با اصرار و اسـتداللهای دانشـجویان باالخـره رضایت دادند کـه آنان در مناطق 

بحرانـزده مـرزی )و نه در تهران!( فعال شـوند.
 نهضت جهاد سـازندگی در روز سه شـنبه ۷ آذر ۱۳۶۲ طی طرحی در سـه 
فصل شـامل: اهداف، وظایف و مقررات عمومی در ۱۱ ماده و ۵ تبصره با تایید 
مجلس شـورای اسـامی به وزارتخانه جهاد سازندگی تبدیل شـد. این طرح ۱۰ 
روز بعد به تأیید شـورای نگهبان رسـید. وزارت جهاد سـازندگی به کمیته های 
مختلف با شـرح وضایف مختلف تقسـیم شـد که مهمترین آنها عبارتند از: 
- کمیتـه فرهنگـی  - کمیتـه عمـران و فنـی - کمیته کشـاورزی - کمیته 

بهداشـت و درمان - کمیته پشـتیبانی مناطق جنگی - کمیته صنایع
 به منظور رفع نابسـامانی ها و نارسـایی ها در بخش کشـاورزی براسـاس 
قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی 
ایـران در جهـت اصاح نظـام اداری، کاهـش تصدی های غیر ضـروری، ارتقای 
بهـره وری و کارایـی نیـروی انسـانی و مدیریت دسـتگاههای اجرایـی، حذف 
مـوازی کاری هـا و تجمـع امـور کشـاورزی، دام، توسـعه و عمـران روسـتایی 
الیحه ادغام وزارت جهاد سـازندگی و وزارت کشـاورزی و تشـکیل وزارت جهاد 
کشـاورزی توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی تهیـه شـد و در تاریخ ۲۶ 
مـرداد ۱۳۷۹ بـا قید یک فوریت به مجلس شـورای اسـامی رفت. این الیجه 
در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شـورای اسـامی رسید و 

در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۹ توسـط شـورای نگهبان تایید شـد.
جهادسـازندگی در جنـگ نقـش بزرگـی را ایفا کـرد و بگفتـه فرماندهان 
جنـگ یکـی از دالیل عدم شکسـت ایران در جنگ حضـور این نهاد انقابی 
در جنـگ بـود. جهـاد در جنـگ حضور مهندسـی داشـت و با سـاخت پل، 
سـنگر، خاکریز و جاده در مناطق مختلف باعث پیشـرفت سربازان در جنگ 
می شـد کـه در ایـن زمینه می تـوان به احـداث پل بعثت بـر رودخانـه اروند 
اشـاره کـرد. جهـاد در جنگ یک قـرارگاه مرکزی و ۵ قـرارگاه محور عملیاتی 
شـامل قرارگاه کربا، نوح، نجف، حمزه سیدالشـهدا، رمضان داشت همچنین 
از ۶ تیپ مهندسـی سـه گردانه در مناطق جنگی مانند تیپهای مهندسـی 
اسـتان فارس، اصفهان، کرمان و سـمنان تشـکیل می شـد ضمن اینکه ۴۵ 
گـردان مسـتقل نیـز از اسـتانهای مختلـف فعالیت مهندسـی داشـتند. از 
جهادگـران در جنـگ ۱،۱۰۰ نفـر شـهید، ۲۲،۰۰۰ نفـر جانباز و بیـش از ۸۰۰ 

نفر اسـیر شدند.
 منبع:

حماسـه سنگرسـازان بـی سـنگر- گردآورنـده:  واحـد تعـاون جهـاد 
سـال۱۳۶۶  - جنـگ  مهندسـی  و  سازندگی،پشـتیبانی 

خبرنگار آدینه تبریز:
خطیـب جمعـه موقـت تبریزگفـت: در اصاحـات وضعیت 
مواظـب  بایـد  آن  بهبـود  و  مـردم  معیشـتی  و   اقتصـادی 
باشـیم تـا بـه مـردم فشـار نیایـد زیـرا عامـه مـردم از حیث 
معیشـت تحـت فشـار هسـتند و باید مراقـب بود و بـه افراد 
منفعت طلـب اجـازه ندهیـم تا هـر کاری می خواهنـد بکنند.

حجت االسـام رسـول عبدالهی در خطبه هـای نماز عبادی 
و سیاسـی جمعـه تبریـز که بـا حضور پر شـکوه نمازگـزاران 
در مصـای اعظـم امام خمینی)ره( برگزار شـد، اظهار داشـت: 
در روسـیه جنگـی بـا اوکراین اتفاق افتاده اسـت کـه بهترین 
تعبیـر بـرای جنـگ همـان تعبیر رهبـر معظم انقاب اسـت 
کـه فرموده انـد مـا خواسـتار جنگ نیسـتیم ولـی منبع این 
جنـگ خـود آمریکاسـت کـه حیات خلـوت خود ناتـو را بغل 

گـوش روسـیه ایجاد کرده اسـت. 
وی افـزود: دیدگاه هـای مختلفـی از ایـن جنگ وجـود دارد 
کـه یـک دیـدگاه این اسـت کـه آمریـکا می خواهد تا روسـیه 
مغلـوب  شـود و دیـدگاه دیگـر این اسـت کـه نه غالب باشـد 
و نـه مغلـوب و سـومین دیـدگاه هـم حاکـی از آن اسـت که 
روس هـا غالـب شـوند زیـرا غالـب نشـوند شـیطنت های ناتو 
نـه تنهـا بـرای روس هـا بلکـه بـه جاهـای دیگـر هم تسـری 

یافت.  خواهـد 
عبدالهـی بـا تاکیـد بـر اینکـه جمهوری اسـامی ایـران با 
حفـظ هویـت و اسـتقال و عمـل بـه شـعار نـه غربـی و نـه 
شـرقی پیـش مـی رود و هیچـگاه بـه هیـچ دولـت و قـدرت 
وابسـته نیسـت، افـزود: ایران اسـامی براسـاس اقتضای خود 

تصمیـم می گیـرد. 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز خاطرنشـان کـرد: در حـال 
حاضـر جامعـه فرهیختـه روس، ظلـم سـتیزی و مبـارزه بـا 
اسـتکبار مـردم ایـران را تجلیـل می کنند چراکـه همه دیدند 
کـه مـردم ایـران بـا وجـود فشـارهای تحریـم چـه مقاومتـی 
کردنـد و لحظـه ای از شـعار مقاومـت خود دسـت نکشـیدند. 
وی متذکـر شـد: االن مـردم ایران و جمهوری اسـامی ایران 
سـمبل و  نمونـه مقاومـت و تاش بـه جامعه روسـیه معرفی 

می شوند. 
وی، سـفر اسـتانی رئیـس جمهـور بـه آذربایجان شـرقی را 
مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت: امیدواریـم هـر چـه زودتـر آثار 

خیـرات سـفر رئیس جمهـور را ببینیـم. 
ایـن اسـتاد حـوزه  بـه اعـام مناسـبت های هفتـه اشـاره 
کـرده و گفـت: ایـام گرامیداشـت امامـزادگان، دهـه کرامـت و 
رحلـت امـام خمینـی)ره( و قیـام ۱۵ خـرداد را در ایـن هفتـه 

داشتیم. 
وی گفـت: هنـوز فضـا معطـر بـه عطـر امـام و رحلـت 
ایشـان و گرامیداشـت شـهدای ۱۵ خرداد اسـت؛ ایـن روزها را 
گرامـی داشـته و بـرای همه این عزیـزان غفـران و علو درجات 

خواستاریم. 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـر بـا تاکیـد بـر اینکـه آثـار 
علمـی امـام رحمـت اهلل در همـه حوزه هـا جمـع شـده و در 
پنجـاه جلـد چـاپ شـده اسـت، گفـت: شـخصیت سیاسـی 
امـام، بعـد علمـی او را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت چراکه 
بـرای شـناخت امـام بایـد به بعـد علـم و دینی ایشـان توجه 
کـرد زیـرا امـام یـک انقـاب بـزرگ را بـه عالـم معرفـی کرد، 

27 خرداد

 سالروز تشکیل جهاد سازندگی
اصالحات اقتصادی باید با کمترین 

مشکل برای مردم همراه باشد

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه آدینه تبریز در ایام کرونایی
ــی  ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس ــا، طب ــوس کرون ــاری منح ــدد بیم ــیوع مج ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــید  ــلمین س ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام ــه در اس فقی
ــه  ــا، هفت ــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرون ــه و جلوگی ــا هــدف مقابل ــم و ب ــی  آل هاش محمدعل
ــودی  ــوی و بهب ــاع ثان ــا اط ــد و ت ــد ش ــر خواه ــازی منتش ــای مج ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین نام
ــرار ــرم ق ــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــا ن ــا،  نشــریه در فضــای مجــازی ب  اوضــاع کرون

 خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی، سیاسی آدینه تبریز

عدم تغذیه مناسب و ورزش همگانی
ایجاد فشار مضاعف به بخش درمان

ادامه در صفحه ۲ 
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ادامه از صفحه اول

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

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم سوگواری و 
عزاداری مردم تبریز در سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران 

در مصالی اعظم حضرت امام )ره( تبریز

 حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ویژه برنامه 
دختر ماه  اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان تبریز به مناسبت ایام 

میالدحضرت معصومه)س( و روز دختر و ایام ارتحال حضرت امام خمینی)ره(

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز 
در همایش زائران حج تمتع آذربایجان شرقی

دیدار مدیران و روحانیون کاروان های حج تمتع از آذربایجان شرقی با 
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

دیدار مسئوالن کانون های بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان های 
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار و گفتگوی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با مردم شهر خاروانا 
در مسجد جامع تاریخی این شهر

تبدیل شدن امامزادگان به قطب های 
فرهنگی نیازمند زیرساخت های مناسب است

اصالحات اقتصادی باید با کمترین 
مشکل برای مردم همراه باشد

فرازی از وصیت نامه شهدا

ــرقی در ســخنرانی  ــه آذربایجان ش ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق  مدی
ــان  ــا بی ــز  ب ــه تبری ــن هفت ــه ای ــای نمازجمع ــه ه ــش از خطب پی
ــاز  ــتان آغ ــف اس ــاط مختل ــزادگان نق ــاز امام ــاخت و س ــه س این ک
شــده اســت، گفت: بــرای قطب فرهنگــی شــدن امامــزادگان نیازمند 
ــای  ــر برنامه ه ــال های اخی ــی س ــتیم و ط ــاخت هایی هس زیرس
مختلــف فرهنگــی در قالــب طرح هــای متنــوع در جــوار امامــزادگان 

ــود. ــزار می ش برگ
حجــت االســام ســید شــهاب الدیــن حســینی با اشــاره بــه وجود 
بیــش از ۲۰۰ امامــزاده مدفــون در اســتان، گفــت: تعظیــم، تکریــم و 
گرامیداشــت انســان های شایســته، فرهیختــه، فرهنگســاز و نقــش 
آفریــن در تاریــخ و بــه خصــوص در زمــان بعــد از حیــات آن هــا، الزمه 
محبــت، عشــق و ارادت بــه خانــدان  عتــرت اهــل بیــت )ع( و پیامبــر 

اکــرم )ص( اســت.
ــالت  ــزد رس ــر و م ــرم )ص(، اج ــر اک ــه پیامب ــان این ک ــا بی وی ب
ــر  ــداده اســت، افــزود: اگ ــرار ن خــود را جــز مــودت اهــل بیــت )ع( ق
ــم از  ــم و نمی توانی ــی نداری ــرت دسترس ــدان عت ــن خان ــه ای ــا ب م
نزدیــک عــرض ارادت بــه آن هــا داشــته باشــیم، بــا عــرض ارادت بــه 
ــوان  ــامی می ت ــران اس ــای ای ــای ج ــون در ج ــه های مدف جگرگوش

ــرد. ــراز ک ــت )ع( اب ــه اهــل بی ــودت خــود را ب م
وی خاطرنشــان کــرد: آیــات قــرآن کریــم و روایــات اهــل بیــت )ع( 
تاکیــد زیــادی بــر زیــارت اهــل بیــت )ع( دارنــد چــرا کــه ایــن زیــارت، 
ــان در  ــی انس ــه و خودفراموش ــراز عاق ــه، اب ــاداری صادقان ــام وف اع

مقابــل ولــی و جانــان اســت.
وی گفــت: زیــارت، یــک ســفر مشــتاقانه، آگاهانه و عاشــقانه اســت 
ــه مقصــد  ــق دل ب ــیر از طری ــی مس ــا ط ــروع و ب ــا راه دل ش ــه ب ک
ــان  ــرم )ص(، امام ــر اک ــارت پیامب ــیند. زی ــار می نش ــه ب ــیده و ب رس
معصــوم )ع(  و امامــزادگان مدفــون، مصــداق رفتــن بــه ســمت کمال 

و تعالــی اســت. 
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان شــرقی در ادامه افــزود: امام 
خمینــی )ره( نیــز در خصــوص امامــزادگان می فرمایند: مــا می خواهیم 
مــردم در پنــاه امامــزادگان در آرامــش زندگی کنند. بســیاری از افــراد اهل 
مســجد و هیــات نیســتند امــا وقتــی دچــار مشــکل و تاطــم روحــی 
می شــوند، بــه دنبــال جایــی هســتند کــه قلــب و روح خــود را خالــی 

کنــد و ایــن محــل جایی جــز امامــزادگان نیســت.
وی ادامــه داد: مقــام معظــم رهبــری نیــز تاکیــد دارنــد کــه بقــاع 
متبرکــه و امامــزادگان بایــد بــه قطب فرهنگی تبدیل شــوند و نشــر 

معــارف قــرآن و عتــرت در جــوار امامــزادگان انجــام بگیــرد.
وی گفــت: بــه تعبیــر آیــت اهلل بهجــت، امامــزادگان هماننــد انــواع 
میوه هــا، خاصیــت خاصــی دارنــد کــه نبایــد از آن هــا دور کنیــم و 
بــه تعبیــر آیــت اهلل جــوادی آملــی نیــز مکتــب تشــیع بــه واســطه 

حضــور امامــزادگان نصیــب مــردم ایــران شــده اســت.
حســینی بــا بیــان این کــه بقــاع متبرکــه، انســان را متوجــه بــه 
ــی  ــروردگار متعــال می کنــد، گفــت: مجمــوع عمــران و آبادان ــاد پ ی
ــا امامــزادا شــاه  تمامــی امامــزادگان اســتان حتــی قابــل مقایســه ب

چــراغ شــیراز نیســت.

تفکـر دینـی و معنوی گرایی را به ارمغـان آورد، در حالی 
کـه آن روزهـا دیـن را افیـون جامعـه می دانسـتند. 

وی ادامـه داد: بـرای شـناخت حکیمانـه امـام بایـد 
بـه شـاگردان ایشـان مراجعه کـرد و بهتریـن مرجع نیز 

بیانـات مقـام معظـم رهبری اسـت. 
خطیـب موقـت نماز جمعـه تبریز جامعیـت امام در 
همـه بخش ها را مورد اشـاره قـرار داد و گفت: مهم ترین 
ویژگی امام رضوان اهلل، الهی بودن ایشـان اسـت، ایشـان 
همـه کارهایـش اعـم از سـکوت، غضب، محبـت و ... به 

خاطـر خداوند بود. 
وی بـا بیـان اینکه امام خمینی)ره( همیشـه پیشـرو 
بـود و از مـردم خواسـت کـه بیاییـد، ادامـه داد: امـام 
رحمـت اهلل شـجاع بـود و هیچـگاه زیـر سـلطه ظلـم 
نمی رفـت، در اصـول تزتزلی نداشـت و خود را همیشـه 
خـادم مـردم می دانسـت و بـه مـردم اعتمـاد داشـت. 

عبدالهـی اذعـان داشـت: رهبر معظم انقاب امسـال 
کلیـدی  نکتـه  هفـت  خردادمـاه،   ۱۴ سـخنرانی  در 
فرمودنـد؛ ایشـان تاکیـد کردنـد تـا اجـازه ندهیـم کـه 
را  و حقیقـت  بگیرنـد  انقـاب  از  را  اصالـت  و  هویـت 
منحـرف کننـد، اجـازه ندهیـم که امـام تحریف شـود و 
رده هـای ارتجـاع در جامعـه حاکـم شـود، همیشـه باید 
دروغ و فریـب و جنـگ روانـی دشـمن را افشـا کنیـم و 
مواظـب  باشـیم تا جنگ روانی در کشـور مـا تاثیرگذار 
نباشـد، جلـوی آن عده ای را بگیریم کـه تاش می کنند 
تـا بـه جامعـه تزریـق کننـد کـه انقـاب بـه بن بسـت 

است.  رسـیده 
وضعیـت  اصاحـات  در  البتـه  شـد:  متذکـر  وی 
اقتصـادی و  معیشـتی مـردم و بهبـود آن بایـد مواظـب 
باشـیم تـا بـه مـردم فشـار نیایـد زیـرا عامـه مـردم از 
حیـث معیشـت تحـت فشـار هسـتند و بایـد مراقـب 
بـود، بـه افـراد منفعت طلـب اجـازه ندهیم تا هـر کاری 
می خواهنـد بکننـد و از آب گل آلـود ماهـی بگیرنـد. 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز گفـت: حقیقتـا ملت 
ایـران یـک ملت بزرگ اسـت و اگر شـبانه روز برای مردم 
خدمـت کنیـم، کم اسـت؛ آنهـا ولی نعمت ما هسـتند. 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز با اشـاره بـر اینکه در 
روزهـای پایانـی دهـه کرامت هسـتیم،افزود: چهـار امام 
در وصـف حضـرت معصومـه)س( بانـوی بـزرگ حدیـث 

دارند. 
وی، در بخـش دیگـر خطبه ها با بیـان اینکه در قرآن 
کریـم چندین بـار از لباس در تعابیر مختلفـی نام برده 
شـده اسـت، گفت: یکی از معانی لباس همان پوشـش 
و وسـیله زیبایـی اسـت، معنی دیگر شـب اسـت که از 
آن بـه عنوان لباس یاد شـده اسـت که شـب را وسـیله 

آرامـش و سـکوت می داند. 
 خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه داد: در معنـی دیگـر 
زوجیـن را بـه همدیگـر لبـاس تعبیـر کرده انـد کـه زن 
برای شـوهر و شـوهر برای هم وسـیله آرامش و تکمیل 

بیان شـده اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: معنـی دیگـر لبـاس، لبـاس 
تقواسـت کـه انسـان آراسـته بـه تقـوا بایـد ایـن لباس 

را بـر تـن کنـد. 
ایـن اسـتاد حـوزه بـه میـاد امـام هشـتم اشـاره 
کامـل  حقیقـت  نمی توانـد  انسـان  گفـت:  و  کـرد 
انسـان  وجـود  و ظـرف  بشناسـد  را  ائمـه  شـخصیت 
خـود  وجـود  ظـرف  انـدازه  بـه  امـا  اسـت  محـدود 

شـود.   بهره منـد  می توانـد 
وی افـزود: مطالعـه سـیره و تاریـخ ائمـه یـک بسـته 
بـه  امامـان  از سـیره  ذره ای  و شـناخت  اسـت  کامـل 

دارد.  بسـتگی  ائمه هـا  سـایر  و درک  شـناخت 
عبدالهـی بیـان داشـت: در تاریخ زندگی امـام رضا)ع( 
بایـد گفـت کـه ۵۵ سـال عمـر بابرکـت ایشـان بـود و 

بیسـت سـال امامـت کردند. 
وی متذکـر شـد: افـرادی که مـدام به دنبـال عیب 
و ایـراد اسـت و از فضـای مجـازی و هر بسـتر دیگری 
بـرای آبروریـزی دیگـران و یا ضرر رسـاندن بـه دیگران 
اسـتفاده می کننـد، جـزو شـرالناس هسـتند و طبـق 
شـر  کسـی  بـه  عاقـل  فـرد  رضـا)ع(،  امـام  فرمـوده 

نمی رسـاند. 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز گفـت: امـام رضـا)ع( 
فرموده انـد کـه ای خیـران، ای افـرادی کـه دسـت تان 
بـه خیـر اسـت بدانیـد کـه انسـان های عاقـل از طلب 
آنهـا  بـه  بلکـه  نمی شـوند  ناراحـت  دیگـران  حوائـج 

می کننـد.  کمـک 
وی ادامـه داد: انسـان عاقل عزت را در سـایه دشـمن 

را نمی پذیـرد و از شـهرت بیزار هسـتند. 

میز خدمت اداره تعاون ورفاه اجتماعی ،میراث فرهنگی ،اوقاف وامور خیریه 
وکانونهای تحقیقی خدمت آستان قدس رضوی در پیش از خطبه های

 نماز جمعه تبریز در مصلی حضرت امام )ره(
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خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی قرار 
می دهند -4

باال بودن فیبرینوژن
فیبرینوژن پروتئینی است که سبب لخته شدن خون 
می شود. تحقیقات نشان می دهد باال بودن سطح فیبرینوژن 
باعث می شود بدن شما لخته های خون بسازد که موجب 
فیبرینوژن  خانم ها  می شوند.  قلبی  حمله  و  مغزی  سکته 
بیشتری نسبت به آقایان دارند و سبک زندگی در آن نقش 
دارد؛ مثال سیگار آن را افزایش می دهد و ورزش می تواند آن را 
پایین بیاورد. اگر شما فشارخون باال داشته باشید، دیابت داشته 
باشید و یا چاق باشید ممکن است فیبرینوژنتان باال باشد. 
پزشک می تواند با آزمایش خون سطح فیبرینوژن خونتان را 

چک کند.

پزشک من

کارشـکنی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی 
برجام شکست  برای 

عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت: آمریـکا و برخی 
کارشـکنی  برجـام  شکسـت  بـرای  اروپایـی  کشـورهای  از 

کنند. مـی 
پورمحمـدی  محمدتقـی  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
گفـت: هـدف آمریـکا و بیشـتر دولت هـای جهان این اسـت 
کـه می خواهنـد ایـران در قدرت نباشـد و قطعنامه شـورای 
جمهـوری  علیـه  اتمـی  انـرژی  بین المللـی  آژانـس  حـکام 

اسـامی بـه ایـن علت اسـت.
وی سـپس بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای دشـمنان نظام 
بـا  مخالفـت  آنـان  بـرای  گفـت:  اسـت،  مهـم  اسـامی 
جمهـوری  اگـر  ننـد  می دا چراکـه  اسـت  مهـم  اسـام 
نخواهـد  امنیـت  اسـرائیل  باشـد  قدرتمنـد  اسـامی 

داشـت.
وی ادامـه داد: بـرای دشـمن فرقـی نمی کنـد کـه دولت 
می خواهنـد  آنهـا  باشـد،  کار  پـای  رئیسـی  یـا  و  روحانـی 

اسـام در کشـور تضعیـف شـود.
دولت هـای  و  آمریـکا  افـزود:  همچنیـن  پورمحمـدی 
غربـی اگـر در برجـام کارشـکنی می کننـد تـا نتیجه نرسـد 
اسـامی  می خواهنـد جمهـوری  کـه  اسـت  علـت  ایـن  بـه 

نباشـد. قدرتمنـد  ایـران 
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  عضـو 
شـورای حـکام بدانـد مردم کشـورمان بـا تبعیـت از رهبری 
در برابـر شـیطنت آنـان ایسـتادگی خواهنـد کـرد، گفـت: 
دشـمنان اسـام بـا ایجاد اختـاف و تفرقـه بین مسـلمانان 
امنیـت  جملـه  از  آمریـکا  منافـع  تـا  می کننـد  سـعی 

شـود. تأمیـن  منطقـه  در  اسـرائیل 

دشـمن درصدد ایجاد جبهه اقتصادی علیه ایران 
است اسامی 

امـام جمعـه بنـاب بـا بیـان اینکه دشـمن درصـدد ایجاد 
ایـران اسـامی اسـت، گفـت: اگـر  جبهـه اقتصـادی علیـه 
شـکوفا  کشـور  شـود،  هزینـه  زیربنایـی  امـور  در  یارانه هـا 

می شـود.
در  بنابـی  باقـری  مصطفـی  شـیخ  االسـام  حجـت 
خطبه هـای آئیـن عبـادی سیاسـی جمعـه شهرسـتان بناب 
قانـون هدفمنـدی  اجـرای صحیـح  بـر ضـرورت  تأکیـد  بـا 
برخـی  می بینیـم  امـروز  اگـر  کـرد:  تصریـح  یارانه هـا 
بخاطـر  کرده انـد،  قبضـه  را  جهانـی  بازارهـای  کشـورها 
ایـن اسـت کـه مسـئولین آن کشـورها یارانـه را بـه صـورت 
نقـدی در اختیـار مـردم قـرار نداده انـد و آن را صـرف امـور 

کرده انـد. کشـور  زیربنایـی 
وی افـزود: امـروز در نتیجـه برنامـه ریـزی چیـزی بنـام 
تـورم و بیـکاری در کشـورهای خـود ندارنـد و هـر کـس از 
دسـترنج خـود امـرار معـاش می کنـد و پرداخـت یارانـه بـه 
صـورت نقـدی کـه از قبـل در کشـور اتفـاق افتـاد، بنـا بـه 
اظهـارات اقتصاددانـان بـزرگ دنیـا پرداخـت وجـه نقـد بـه 

مـردم کار اشـتباهی بـوده اسـت.
کـرد:  خاطرنشـان  بنـاب  شهرسـتان  جمعـه  خطیـب 
مشـکات اقتصـادی از زمانـی در کشـور آغاز شـد کـه یارانه 
را بـه صـورت نقـدی بـه مـردم پرداخـت نمودنـد در حالـی 
کـه اگـر بـه صـورت عقانـی ایـن مبالـغ کان بـه سـمت 
ایـن  زیربنایـی هزینـه می شـد  امـورات  تکمیـل  و  اشـتغال 

نبودیـم. در کشـور شـاهد  را  مشـکات 
حجـت االسـام باقـری بنابـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه 
نظـر  و  اقتصـادی  بـا سیاسـت های  یارانـه  نقـدی  پرداخـت 
دولـت  گفـت:  نیسـت؛  منطبـق  رهبـری  معظـم  مقـام 
مسـتمندان  و  محرومیـن  درد  بـه  دارد  وظیفـه  اسـامی 

برسـد. جامعـه 
وی ادامـه داد: مـردم بـرای برقـرار نظـام اسـامی خـون 
زیـادی داده انـد و نظـام نیـز بایـد در راسـتای حفـظ مـردم 

گام بـردارد.
بنـاب  شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
پرداخـت  نقـدی  صـورت  بـه  یارانه هـا  اگـر  کـرد:  یـادآوری 
بودنـد  تـر  سـرحال  تولیـد  چرخ هـای  امـروز  نمی شـد 
احـداث  قبیـل  از  زیربنایـی  امـور  در  هنگفـت  مبالـغ  و 
و  می شـد  هزینـه  تکمیلـی  بیمه هـای  و  بیمارسـتان ها 

می شـد. شـکوفاتر  نیـز  کشـور 
حجـت االسـام باقـری بنابـی در ادامـه خطبه هـای نماز 
جمعـه شهرسـتان بنـاب اظهـار کرد: دشـمن درصـدد ایجاد 
جمهـوری  علیـه  فرهنگـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  جبهـه 
اسـامی ایـران اسـت و جنـگ تمـام عیـاری را آغـاز کـرده 
اسـت، لـذا بـرای بـرون رفـت از وضعیـت فعلـی عـزم ملـی 
را می طلبـد کـه بـا درک اوضـاع و شـرایط کنونـی در برابـر 
فشـارهای دشـمن مقاومـت کنیـم و یقیـن بدانیم بـا هزینه 
یارانه هـا در امـورات زیربنایـی کشـور گلسـتان خواهـد شـد.

آداب نمازجمعه

لزوم عدالت برای امامت جمعه در فقه شیعه
ــلمات  ــه، از مس ــت و جمع ــت جماع ــت در امام عدال
ــب  ــه صاح ــه گفت ــت. ب ــیعه اس ــه ش ــات فق و اجماعی

ــر: جواه
ــوالً  ــًا و منق ــاً محص ــق اجماع ــام بالفاس ــوز االئتم »الیج

ــوص؛ ــراً کالنص ــتنفیضاً او متوات مس
اجمــاع محصــل و اجمــاع منقــول )در حــد اســتفاضه  یــا 
ــر  ــر، همگــی داللــت ب ــر( و روایــات مســتفیض یــا متوات توات

مجــاز نبــودن اقتــدا بــه فاســق دارنــد.
در ایــن امــر نــه تنهــا فســق مانــع اســت، بلکــه عدالــت 
شــرطی اســت کــه بایــد محــرز شــود. لــذا اقتــدا کــردن بــه 
ــز کــه عدالــت آنهــا محــرز نشــده جایــز  ــراد مشــکوک نی اف

نیســت.
ازامــام باقــر)ع( روایــت اســت: »التصــل اال خلــف مــن تثــق 

ــه و امانته؛ بدین
ــه  ــه ب ــزار ک ــاز بگ ــی نم ــر کس ــت س ــا پش ــا و تنه تنه

ــی.« ــته باش ــوق داش ــداری اش وث ــش و امانت دین

در مورد فلسفه حج بحث و مطلب بسیار زیاد است، ما براي 
اختصار به چند مورد در خصوص فلســفه حــج از نگاه آیات و 
روایات اشاره کرده و سپس به تجزیه و تحلیل کلّي و جمع بندي 

مطالب مي پردازیم.
الف: فلسفه حج از دیدگاه برخي از آیات:

۱. }وَأَذِّن فِــي النَّاِس بِالَْحجِّ یَأْتُــوَک رَِجااًل وََعلَی ُکلِّ َضاِمٍر 
یَأْتِیَن ِمن ُکلِّ َفجٍّ َعِمیٍق{ ]۱[ و مردم را دعوت عمومي به حج 
کن تا پیاده و سواره بر مرکب هاي الغر از هر راه روي دوري به 

سوي تو آیند.
}لَِیْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم 
ِ فِي أَیَّاٍم  وَیَْذُکرُوا اْسَم اهللَّ
ْعُلوَماٍت َعلَی َما رَزََقُهم  مَّ
مِّن بَِهیَمِة اْلَنَْعاِم َفُکُلوا 
ِمْنَهــا وَأَْطِعُموا الَْبائَِس 

الَْفِقیرَ{]۲[
تا شــاهد هر منافع 
)در  خویش  گوناگــون 
ایــن برنامــه حیــات 
بخش( باشند؛ و در ایام 
معیني نــام خدا را، بر 
چهار پایاني که به آنان 
داده اســت، )به هنگام 

قرباني کردن( ببرند، پس از گوشت آنها بخورید، و بینواي فقیر 
را اطعام نمایید.

ب: فلسفه حج از دیدگاه برخي از روایات:
۱. موال علي )ع( در خطبه ۱۹۲ به تفصیل در مورد، فلسفه 
حج پرداخته اند که به بعضي از قسمت هاي این دو خطبه به 

صورت ترجمه اي اشاره مي شود.
مي فرماید: خداوند متعال بیت اهلل الحرام را بر شــما واجب 
گردانید و آن را قبله مردم قرار داد ... خداوند سبحان آن خانه را 
پرچم و نشانه ي اسام و پناه پناهندگان مقرّر داشت و حج آن 

را الزم نمود و رفتن به آن جا را فرمان داد.]۳[
در جاي دیگر چنین بیان مي کنند: ... در اطراف خانه )خدا( 
تحلیــل »ال اله االّ اهلل« مي گویند و بر پاهایشــان هروله مي 
کنند در حالي که براي خدا ژولیده مو و غبار آلوده رو هستند 
... خداوند ایشــان را )در زیارت بیت الحرام به این امور( امتحان 
و آزمایش نمود. امتحاني بزرگ و ســخت و آشکار و کامل که 

آن را سبب دریافت رحمت و رسیدن به بهشت گردانید ...]۴[
در جاي دیگر در رابطه با تشــریح برخــي از حکمت ها و 

مصالح احکام آئین اسام مي فرماید:
»فــرض اهللُ ... و الحجَّ تقویة للدیــن ...«]۵[ خداوند واجب 
گردانید حج را براي تقویت دین، قوت یافتن آئین اسام )چون 
بر اثر گرد آمدن طوائف مختلف، عظمت و بزرگي اسام آشکار 

مي شود(
ج: تجزیه و تحلیل کلي فلسفه حج

1. بعد اخاقي حج:
مهمترین فلســفه حج همان دگرگوني اخاقي است که در 
انسانها به وجود مي آورد، مراسم »احرام« انسان را به طور کلي 
از تعنیات مادي و امتیازات ظاهري و لباس هاي رنگارنگ و زر 
و زیور بیرون مي برد، و با تحریم لذائذ و پرداختن به خودسازي 
که از وظائف محرم اســت او را از جهان مــاده جدا کرده و در 
عالمــي از نور و روحانیت و صفا فرو مي بــرد و آنها را که در 
حال عادي بار ســنگین امتیازات موهوم و درجه ها و مدالها را 
بر دوش خود احســاس مي کنند یک مرتبه سبکبار و راحت 

و آسوده مي کند.
2. بعد سیاسي حج:

روح عبــادت، توجه به خدا، و روح سیاســت، توجه به خلق 
است، این دو در حج آن چنان به هم آمیخته اند که تار و پود 
یکپارچه! حج عامل موثري براي وحدت صفوف مسلمانان است 
و حــج عامل مبارزه با تعصبات ملي و نژاد پرســتي و محدود 
نشــدن در حصار مرزهاي جغرافیایي است و وسیله اي است 
براي انتقال اخبار سیاسي کشــورهاي اسامي از هر نقطه به 

نقطه دیگر.
و باالخره حج، عامل موثري است براي شکستن زنجیرهاي 

اسارت و استعمار و آزاد ساختن مسلمین.
3. بعد فرهنگي حج:

ارتباط قشرهاي مســلمانان در ایام حج مي تواند به عنوان 
مؤثرترین عامل مبادله فرهنگي و انتقال فکرها درآید. مخصوصاً 
با توجه به این که اجتماع شــکوهمند حج، نماینده طبیعي و 
واقعي همه قشرهاي مسلمانان جهان است )چرا که در انتخاب 
افــراد براي رفتن به زیارت خانه خدا هیچ عامل مصنوعي موثر 
نیســت و زوار کعبه از میان تمام گروههــا، نژادها، زبان هایي 
که مســلمانان به آن تکلم مي کنند برخاسته و در آنجا جمع 
مي شــوند.( لذا در روایات اســامي مي خوانیم؛ یکي از فوائد 
و فلسفه حج نشــر اخبار و آثار رســول خدا | به تمام جهان 

اسامي است.]۶[
4. بعد اقتصادي حج:

برخاف آنچه بعضي فکر مي کنند، استفاده از کنگره عظیم 
حج براي تقویت پایه هاي اقتصادي کشورهاي اسامي نه تنها 
با روح حــج منافات ندارد بلکه طبق روایات اســامي یکي از 
فلسفه آن را تشکیل مي دهد. چه مانعي دارد مسلمانان در آن 
اجتماع بزرگ،  پا به یک بازار مشترک اسامي بگذارند و زمینه 
هاي مبادالتي و تجاري را در میان خود به گونه اي فراهم سازند 
که نه منافعشــان به جیب دشمنانشان بریزد و نه اقتصادشان 
وابسته به اجانب باشد، که این دنیاپرستي نیست، عین عبادت 

است و جهاد.]۷[
۵. شگفت انگیزترین 
حکمتــي کــه در حج 
احساس  است،  مشهود 
همبســتگي  و  وحدت 
اســت که در حد اعاي 
مفهــوم انســانیت، به 
برکت اســام، به وجود 
و جاهل،  عالم  آید.  مي 
کوچک و بــزرگ، زن و 
مرد، ســیاه و سفید با 
جدي تریــن حیات، در 
کنار یک »کانون« و بر 
اساس یک »قانون« مي 
جوشند و مي خروشند، مي روند، مي دوند، مي نشیند و برمي 
خیزند. و این خیزش و  خروش و رفت و بازگشــت و چرخیدن 
و گردیــدن همه در یک جهت و در یک خط و در یک مدار و 

بر یک محور است و او »اهلل« است و »اهلل«، »اکبر« است.]۸[
د: نتیجه مطالب و آنچه که گذشت:

گفتیم که مهترین ابعاد فلســفه حج؛ زنده نگاه داشــتن 
خاطرات و خدمات پیامبراني هم چون ابراهیم ع و اســماعیل 
ع و رسول خدا ص اســت و حج، مرکز اجتماعات بین المللي 
مسلمین است و هم چنین پشــتوانه ي اقتصاد مسلمین و 
ایجاد اشــتغال براي ده ها هزار مســلمان است و حج بهترین 
فرصت و زمان براي توبه، یاد مرگ و معاد و از همه چیز بریدن 
و صحراي عرفات و مشعر را دیدن و در انتظار جمهوري موعود 

)عج( نشستن است.]۹[
منابع و مآخذ و کتب دیگر جهت اطاع:

۱. اســتاد مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب 
االسامیه، تهران ۱۳۷۴ش، جلد ۱۴.

۲. امــام علي )ع(، نهــج الباغه، ترجمــه و توضیح عامه 
محمدتقي جعفري ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسامي تهران 

۱۳۷۵ش، جلد ۲.
۳. امام علي )ع(، نهج الباغه، ترجمه محمد دشتي، انتشارات 

دفتر نشر مصطفي قم، ۱۳۷۹ش، ص ۶۸۲.
۴. اســتاد جوادي آملي، صهباي دین، ناشر؛ انتشارات دفتر 

نشر اسراء ۱۳۷۸ش.
نکته اخاقي:

بزرگ بانوي جهان اسام حضرت فاطمه الزهرا )س( فرمودند:
»... فجعــل اهلل االیمان تطهیراً لکم من الشــرک و الصلوة 
تنزیهــاً لکم عن الکبر و الزکاة تزکیًة نمــاًء في الرّزِق و الصیام 

تثبیتاً لاخاص و الحجَّ تشییداً للّدیِن ...«
»پس خداوند ایمان و توحید را مقرر داشــت تا شــما را از 
شــرک تطهیر نماید و نماز را الزم کرد تا شــما را از تکبر پاک 
گردانــد و زکات را براي پاکي و افزایش در روزي شــما قرار داد 
و روزه را الزم کــرد تا اخــاص »در عمل و عقیده« را تثبیت و 
»تحکیم« کند و حج را واجب نمود تا دین »اسام« را تقویت و 

»تأیید« نماید.« »علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۳۶«
-----------------

]۱[ . حج، ۲۷.

]۲[ . حج، ۲۸.
]۳[ . امام علی ع، نهج الباغه، ترجمه دشــتی، انتشــارات 
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و ۱۹۲ و کلمات قصار 

شماره ۲۵۲.
]۴[ . امام علی ع، نهج الباغه، ترجمه دشــتی، انتشــارات 
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و ۱۹۲ و کلمات قصار 

شمارة ۲۵۲.
]۵[ . امام علی ع، نهج الباغه، ترجمه دشــتی، انتشــارات 
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و ۱۹۲ و کلمات قصار 

شماره ۲۵۲.
]۶[ . استاد مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب 

االسامیه تهران ۱۳۷۴ش، جلد ۱۴، ص ۷۹، ص ۸۰.
]۷[ . استاد مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب 

االسامیه تهران ۱۳۷۴ش، جلد ۱۴، ص ۷۹، ص ۸۰.
]۸[ . امــام علی ع، نهــج الباغه، شــرح و توضیح عامه 
محمدتقی جعفری ، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسامی تهران 

۱۳۷۵ش، جلد دوم، ص ۲۲۷.
]۹[ . محســن قرائتی، تفسیر نور، انتشارات مرکز فرهنگی 

درسهایی از قرآن، تهران ۱۳۸۱ش، جلد ۸، ص ۳۵.

فلسفه حج ازدیدگاه قرآن وروایات 
)به مناسبت هفته حج(

حجت االسالم  سید داوود روحانی حسینی 
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 27 خرداد 1401 (
 درگیــري مــردم بــا مأمــوران در جریــان رأي اعتمــاد مجلــس بــه 

عبدالحســین هژیــر )۱۳۲۷ ش(
تشــکیل »جهــاد ســازندگي« بــه فرمــان »حضــرت امــام 

ش(  ۱۳۵۸( خمینــي«)ره( 
تأسیس دانشگاه آزاد اسامي )۱۳۶۱ ش(

عملیــات نامنظــم فتــح ۶ در شــمال اربیــل عــراق، توســط ســپاه 
)۱۳۶۶ش(

عملیات نصر ۳ در دهلران توسط ارتش )۱۳۶۶ ش(
آغــاز به کار نخســتین نمایشــگاه بین المللــي ارتباطــات در تهران 

)۱۳۶۹ش(
 امتیــاز نفــت شــمال کــه بــه دو شــرکت آمریکایــي داده شــده بود 

موقــوف گردیــد و قــرارداد آن ابطال شــد. )۱۳۱۷ش(
مارشال پتن نخست وزیر فرانسه شد. )۱۳۱۹ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 17 ذی القعده 1443 (

 تبعید حضرت امام موسي کاظم)ع( از مدینه به عراق)۱۷۹ ق(
 درگذشت »میرزا شرف جهان قزوینی« شاعر ایراني)۹۶۸ ق(

 شــهادت حــاج »مامحمــد تقــي شــهید ثالــث« فقیــه بزرگــوار 
ــیعه)۱۲۶۴ ق( ش

ــم توســط  ــرم عبدالعظی ــار« در ح ــاه قاج ــن ش ــرور »ناصرالدی  ت
ــي)۱۳۱۳ق( ــرزا رضاکرمان می

ــم  ــیخ عبدالکری ــاج »ش ــت  اهللَّ ح ــدر آی ــع عالي ق ــت مرج  رحل
ــم)۱۳۵۵ ق( ــه  ي ق ــزدي« مؤســس گرانقــدر حــوزه  ي علمی ــري ی حائ

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی
) 17 ژوئن 2022 (

  روز ملي و استقال »ایسلند« )۱۹۴۴م(
 روز جهاني بیابان زدایي

 مــرگ »ادوارد لِیتــون« رمــان  نویــس و سیاســت  مــدار انگلیســي 
)۱۸۷۳م(

ــي و  ــاي میکروب ــاح  ه ــتفاده از س ــع اس ــرارداد من ــاي ق  امض
شــیمیایي در جنــگ  هــا )۱۹۲۵م(

 صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی توسط امام 
خمینی)س(

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 - ما در مشکات باید متوسل بشویم به ملت. ملتی که- بحمد اهللَّ
 - مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت- بحمد اهللَّ
مراحلی را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم، موانع مرتفع 
شــد، خائنین رفتند، و اگر تتمه ای هم باشد، با همت ملت خواهند 
رفت. لکن این دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی 
های زیاد هست؛ و ما باید به همت ملت آن خرابی ها را ترمیم کنیم. 
ناچاریم که به ملت متوجه بشــویم برای سازندگی؛ برای اینکه ترمیم 
کنیم این خرابی ها که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در مملکت 
- ملت ما راجع به سازندگی... این  ما حاصل شده اســت. و- بحمد اهللَّ
مهیا بودن خودشــان را اعام کرده اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، 
مهندسین و بازاری، کشــاورز، همه قشرهای ملت، داوطلب برای این 
اســت که ایرانی که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند. از 
این جهت، باید ما بگوییم یک جهاد سازندگی، موسوم کنیم این جهاد 
را به »جهاد سازندگی« که همه قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، 
دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه 
با هم باید تشــریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است 
بسازند. و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی هست؛ مثل آنجاهایی که 
روستاها، جاهایی که مساکن عشایر هست، دهات دورافتاده که تقریباً 
هر کدام از گروهها می آیند، شکایت از وضعشان دارند، می گویند برق 
نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، اســفالت نداریم، بهداری نداریم؛ و همه 
هم صحیح می گویند. بنابر این بوده است که این طور ایران را خراب 
- آن ســد شکسته  شد، برای مرحله ثانی،  کنند. و اآلن که- بحمد اهللَّ
که مرحله ســازندگی است، ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم، و 
از ملت می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست 
برادری به هم بدهند و این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند. و 
البته مأمورین دولت در هر جا- آنها هم- مردم با آنها تشریک مساعی 
کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس، مأمورین دولت کارها را انجام 
- هســتند، در  بدهند. و روحانیونی که در همه جا در باد- بحمد اهللَّ

این امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند.
)صحیفه امام، ج ۸: ص ۱۷۹ و ۱۸۰(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاری همایش مبلغین مهدوی
جهت حضور طاب و فعاالن فرهنگی

 در مدارس
ــاد  ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
فرهنگــی حضــرت مهــدی موعود)عــج( 
آذربایجــان شــرقی دومیــن  اســتان 
روز  در  مهــدوی  مبلغیــن  همایــش 
دوشــنبه شــانزدهم خــرداد ۱۴۰۱ بــه 
ــور  ــت حض ــتان جه ــاد اس ــت بنی هم
ــدارس  ــی در م ــاالن فرهنگ طــاب و فع
و ارتبــاط بــا کــودکان در موضوعــات 
ــام  ــت االس ــس حج ــا تدری ــدوی ب مه

ــد. ــزار ش ــی برگ قدوس
در ابتــدای ایــن همایــش حجــت 
ــتان  ــاد اس ــر بنی ــی مدی ــام آقاجان االس
ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان حاضر 
ــای  ــی ه ــان ویژگ ــه بی ــش ب در همای
انســان منتظــر پرداخــت و گفــت از 
ویژگــی هــای انســان منتظــر امیــد بــه 
ــا  آینــده جهــان اســت انســان همــواره ب

ــه  ــد ب ــر امی ــد اگ ــی میکن ــد زندگ امی
آینــده نباشــد انســان دچــار افســردگی 
می شــود در نتیجه سرنوشــت جهــان را 
نگــران کننــده می بینــد از دیگــر ویژگی 
ــی نوجــوان مــا  هــا آمادگــی اســت، یعن

ــی دارد. ــد کــه چــه نقش ــد بدان بای
ــی  ــده، زندگ ــه آین ــیدن ب وی اندیش
ــدن  ــی ش ــاد او و جهان ــا ی ــتن ب و زیس
یعنــی انســان از خــودش بیــرون بیایــد 
ــا  ــی ه ــر ویژگ ــی شــود را از دیگ و جهان
دانســت و گفــت بعنــوان مثــال کســی 
ــد و  ــی کن ــان م ــی را از خیاب ــه درخت ک
در منــزل خــودش مــی کارد فکــر و تدبر 
ایــن شــخص از خــودش و خانــه خودش 

ــر نیســت و نمــی رود. باالت
در ادامــه حجــت االســام حســینی 
ــامی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــرکل س مدی
ــت  ــوع مهدوی ــت: در موض ــتان گف اس
شــبهات زیــادی داریــم و متاســفانه در 
ــت.  ــم اس ــان ک ــه اطاعاتم ــن زمین ای
نمــی توانیــم در ایــن زمینــه بــه نحــو 
احســن پاســخگو شــبهات باشــیم در 
ایــن حیــن اگــر دونفــر هــم نظــاره گر 
ــد اســام جــواب  ــی کنن باشــندفکر م

ــدارد. ن

 قضای روزۀ بیمار
مـادری بـه دلیـل بیمـاری شـدید نتوانسـته در اواخر عمـر، روزه ها 
و قضـای آن را انجـام دهـد، آیـا پسـر بـزرِگ او بایـد قضـای روزه هـا را 

آورد؟ بجا 
جـواب: اگـر بیماری  ایشـان تا ماه رمضان بعد ادامه داشـته اسـت، قضای 
روزه ها سـاقط اسـت ولی باید برای هر روز یک مّد طعـام )معادل۷۵۰گرم( 

از اموال ایشـان به فقیر داده شـود.
 اوالد ذکور در وقف نسل بعد نسل

اگـر »فرزنـد بزرگ هر نسـل« به عنـوان متولی وقف تعیین گـردد، پس 
از فـوت او آیـا متولی بعدی، فرزند بزرگ اوسـت یـا برادرش؟

جـواب: پـس از او، برادر بزرگ تر متولی می شـود و تا زمانـی که برادران 
متولی اول، زنده هسـتند، فرزندان او متولی نخواهند 
شـد تـا آنکه تمـام افـراد نسـل اول از دنیـا بروند که 
در ایـن صـورت، تولیت بـه فرزند بزرگ نسـل بعدی 
مـی رسـد و بـرای نسـل های بعـد آن نیـز به همین 
صـورت عمل می شـود؛ بنابراین تا از نسـل قبل یک 

نفـر زنده باشـد، نوبت به نسـل بعد نمی رسـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

بررسی مشکالت 35 نفر در دیدار عمومی 

با رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

نماز در ادارات اول وقت اقامه شود اما امور مردم معطل نماند

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  تبریـز  آدینـه 
دادگسـتری کل اسـتان آذربایجـان شـرقی، دکتر 
موسـی خلیـل الهـی رئیـس کل دادگسـتری 
آذربایجـان شـرقی در حاشـیه دیدارهـای مردمی 
اظهـار داشـت: دیدارهـای عمومـی در راسـتای 
تحقـق سیاسـت هـای تحولی قـوه قضائیـه، به 
منظـور تسـهیل دسترسـی مـردم بـه مدیـران 

قضایـی کـه در طـول سـال انجـام مـی شـود.
وی افزود: عمده درخواسـت ها و علل مراجعان 
طـی دیدارهـای عمومـی موضوعـات مربـوط به 
خانـواده زندانیان در رابطه با درخواسـت مرخصی 

و آزادی مشـروط است.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی، 

بـا بیـان ایـن کـه بخشـی از خواسـته هـا نیـز 
مربـوط بـه کیفیـت رسـیدگی بـه پرونـده هـا 
و دیگـر ادارات و سـازمان هـا اسـت ادامـه داد: 
از  مـورد   ۳۵ از  بیـش  نیـز  دیـدار  ایـن   طـی 
درخواسـت هـای مراجعـان بـه دسـتگاه قضایی 
بررسـی شـده و دسـتورات الزم در ایـن خصـوص 

شـد. صادر 

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
جماعـت در ادارات بایـد اول وقـت و در 
کوتـاه تریـن زمـان اقامـه شـود امـا نباید 

برپایـی آن شـود. امـور مـردم معطـل 
 حضرت حجت االسـام و المسـلمین 
نشسـت  در  هاشـم  آل  سـیدمحمدعلی 
سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان تصریـح کردند: 
نمـاز جماعـت بـه عنـوان یکی از شـعائر 
مهم اسـام نـاب محمدی بایـد در ادارات 
و سـازمان ها مـورد توجـه  قـرار گیـرد و 

اقامـه آن طوالنی نباشـد.
علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
اسـتان افزودنـد: برگـزاری نمـاز اول وقـت 
در ادارات باعـث ارتقـای معنویـت کارکنان 
می شـود، و اقامـه آن در کمتریـن زمان از 
نارضایتـی مـردم و معطل مانـدن امور آن 

هـا جلوگیـری مـی کند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: برگـزاری 
ادارات عامـل تقویـت  نمـاز جماعـت در 
و  همدلـی  و  وحـدت  کاری،  وجـدان 
معنویـت  ارتقـا  و همچنیـن  صمیمیـت 
بیـن کارکنـان ادارات می شـود کـه باید از 

ایـن فرصـت بـرای خدمـت بیشـتر برای 
مـردم اسـتفاده شـود.

رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان 
از جملـه  برگـزاری مسـابقات ورزشـی  از 
فوتبـال در وقـت اذان بـه شـدت انتقـاد 
کـرده و از فدراسـیون فوتبـال و متولیـان 
در  خواسـتند  مسـابقات  ایـن  برگـزاری 
برگـزاری مسـابقات تجدیـد نظـر کننـد 
تـا مومنیـن از فیوضـات نمـاز بـی بهـره 
نشـوند و دوسـتداران فوتبال نیـز بتوانند 
از برگـزاری مسـابقات اسـتفاده کننـدو با 

نمـاز هـم تاقـی صـورت نگیرد.
در این جلسـه حجت االسـام آقاجانی 
مسـئول سـتاد اقامه نماز اسـتان گزارشی 
برگـزاری  بـرای  شـده  انجـام  اقدامـات  از 
نمـاز جماعـت در ادارات و سـازمان ها ارائه 

کردند.

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

بــاغ فتــح آبــاد در نزدیکــی روســتائی به همیــن نــام در حدود 
۵ کیلومتــری شــهر تبریز در مســیر جاده باســمنج واقع اســت. 
عرصــه بــاغ بــه وســعت ۳۰ هکتــار بــوده و ســاختمان دو طبقــه 
بــرون گــرا بــه وســعت ۲۰۰ مترمربــع در امــداد مســیر اصلــی باغ 
قــرار گرفتــه اســت. اطاعــات کمی در مــورد چگونگی ســاخت و 
بانیــان بــاغ فتــح آبــاد موجــود اســت. تنهــا ســند مــدون، کتاب 
بــاغ هــای ایــران و کوشــک هــای آن تألیــف دونالــد ویلبر اســت. 
ویلبــر در کتــاب مذکــور در توصیــف بــاغ چنیــن نوشــته اســت: 
در نزدیکــی شــاه گل باغــی بــه نــام فتــح آبــاد واقع شــده اســت.

مرکــز بــاغ از درختــان میــوه پوشــیده شــده اســت. ولــی محور 
طویــل آب تمــام بــاغ را بــه طــرز متــداول در ایران بــه هم متصل 
مــی ســازد و بــه آن یــک نــوع هماهنگــی مــی دهد. فقــط بنای 
جدیــدی کــه بجــای کوشــک قدیــم ســاخته شــده، هماهنگــی 
آن را بــر هــم مــی زنــد. هــرگاه قســمت مرتفــع، یعنــی ســمت 
جنوبــی بــاغ وارد شــویم، مــی بینیــم کــه ایــن خیابان پســت و 
بلند اســت و شــکل حــوض هایی کــه در مســیر آن قــرار گرفته 
انــد نیــز مختلــف اســت. در یک قســمت حاشــیه های ســبزی 
در کنــار نهرهــا بچشــم مــی خــورد کــه آنهــا نیز بــه نوبــه خود 

بــا حاشــیه ای از گل شــمعدانی زینــت یافتــه اند.
ــی اســتخر  ــاغ، یعن ــن نقطــه ب ــته تری ــه برجس ــرانجام ب س
عمیقــش مــی رســیم کــه اطــراف آن را ســنگ کار کــرده انــد. 
ــان  ــراف آن را درخت ــت و اط ــق اس ــیار عمی ــتخر بس ــن اس ای
کهــن و تنومنــدی احاطــه کــرده اســت. قســمت شــمال ایــن 
ــان  ــن هم ــن اســت. ای ــطح زمی ــر از س ــدری بلندت ــتخر ق اس
چیــزی اســت کــه در اســتخر شــاه گل نیــز دیــده مــی شــود. 
هیــچ یــک از قســمتهای ایــن بــاغ بــه تنهایــی زیبایــی فــوق 
العــاده و چشــمگیری نــدارد، درحالیکــه بطــور کلــی جــذاب و 
آرام اســت. بنــا بــه اظهــارات ریــش ســفیدان، بــه ظاهر ســاخت 
بــاغ را بــه ســاعدالملک، یکــی از معتمدان شــهر تبریز نســبت 

مــی دهنــد.

باغ فتح آباد

حضـرت  آیت اهلل  حاج  سـید 
تبریـزی   طباطبایـی   محمـود  
شـیخ  بـه  مشـهور  و  مقلـب 
االسـام فرزنـد آیـت اهلل میـرزا 
علـی اصغـر طباطبایـی از اعاظم 
برخاسـته  فقهـا   اکابـر  و  علمـا 
و  سـیزدهم  قـرن  در  تبریـز  از 
چهاردهـم هجـری قمری اسـت 
در شـانزدهم رمضـان ۱۲۴۰ ق. 
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت 
۱۲۰۴ش. در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود . علوم مقدماتـی را در 
حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی بـه تحقیـق  تالیف روی 
آورد. در ۲۵ سـالگی عـازم نجـف اشـرف گردیدو از محضر اسـتادی 
چـون مولـی محمد فاضـل ایروانی و شـیخ مهدی آل کاشـف الغطا 
و... بـه کسـب علـوم عقلی و نقلـی اشـتغال ورزید و به مقام شـامخ 
اجتهـاد نایـل گردیـد. پـس از ۱۲ سـال اقامـت در نجـف بـه تبریز 
بازگشـت و بـه ترویـج معـارف دینـی و تحقیـق  تالیـف پرداخـت.

رفعـت مقـام علمـی و معنـوی اش تـا بدانجـا رفـت کـه بـه لقب 
شـیخ االسـامی ملقـب گردید.

سـرانجام آن عالـم عظیـم الشـان در ذی الحجـه ۱۳۱۰ق. بـرای 
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت از 
اعمـال در ذی الحجـه همان سـال برابـر با تیرمـاه ۱۲۷۲ش دعوت 
حـق را لبیـک گفـت و روح بلنـدش از حرم ملک بـه حریم ملکوت 
پرکشـید. پیکـر پاکـش در قبرسـتان  معلـی و در جـوار قبرهـای 
مطهـر حضـرت ابی طالـب و خدیجه کبـری )س( به خاک سـپرده 

 . شد

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  حاج سید محمود 

طباطبایی  تبریزی )شیخ االسالم(

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

کتــاب »فاطمــه از نــگاه علی 
علیــه الســام« توســط حجــت 
ــد  ــلمین محم ــام والمس االس
محمدیــان، تالیــف گردیــد و 
ــر  ــارات »دفت ــام انتش ــه اهتم ب
ــی  ــاد نمایندگ ــارف نه نشــر مع
مقــام معظــم رهبــری« در ســال 
ــا ۱۵۰۰  ــه و ب ــا گرفت ۱۳۹۳ فیپ
شــمارگان در قطــع رقعــی روانــه 

ــازار نشــر شــد.  ب
ارائــه الگوهــاي شایســته و تاکیــد بــر پیــروي از ایشــان، یکــي از 
موثرتریــن شــیوه  هــاي تربیــت بــوده و بــه فرمــوده قــرآن، پیامبــر 
اعظــم )ص( اســوه حســنه همــه خدابــاوران اســت )ســوره احــزاب، 
آیــه۲۱(؛ و در ایــن راســتا حضــرت فاطمــه زهرا )س( اســتمرار اســوه 

حســنه مــي باشــند. 
حضــرت فاطمــه، برتریــن بانــو ســرور زنــان عالــم، دختــر پیامبر 
اســام و خدیجــه کبــری)س(، همســر امــام علــی)ع( و یکــی از پنج 
ــی اســت کــه آیینــه  تــن آل عبــا )اصحــاب کســاء( و بــزرگ بانوی

تمــام نمــای پیامبــر اســام اســام اســت.
در کتــاب »فاطمــه از نــگاه علــی )ع(«، ترجمــه و تکمیــل شــده 
ــّی)ع(« اســت کــه در آن کتــاب  ــی رؤی عل کتــاب »فاطمــة)س( ف
فقــط ســخنان امیرالمومنیــن )ع( نقــل شــده بــود و هیــچ نکته  ای 
ــر  ــه حاض ــا در مجموع ــود. ام ــر نشــده ب ــل آن ســخنان ذک در ذی
ــاش شــده  ــن)ع(، ت ــر ترجمــه روان ســخنان امیرالمومنی ــاوه ب ع
اســت کــه بــا اســتفاده از آیــات قــرآن و احادیــث رســول خــدا )ص( و 
ائمــه معصومیــن )ع( مطالبــی در ذیــل ســخنان حضــرت بیاید که 
بــه فهــم بهتــر آن ســخنان و شــناخت جامــع تــر حضــرت فاطمه 
)س( کمــک کنــد. ایــن مطالــب تحــت عنــوان »نکته  هــا« در هــر 

فصلــی ذکــر شــده اســت. 
ــی )ع( ابتــدا بــه بیــان علــل نامیــده  کتــاب فاطمــه از نــگاه عل
شــدن آن بانــوي بــزرگ بــه »فاطمــه« و معنــاي ایــن اســم پرداخته 
شــده و محبوبیــت ایشــان نــزد خداونــد متعــال بیان شــده اســت، 
آن گاه بــه ســروري ایشــان نســبت بــه همــه زنــان جهــان در ایــن 
ــت خشــم و رضــاي  ــي اشــاره شــده و محوری جهــان و جهــان باق
ــرا )س( برجســته  ــد متعــال در خشــم و رضــاي فاطمــه زه خداون
شــده و ابعــادي از پاکــي، طهــارت ظاهــري و معنــوي، عفــت، حیاء، 
ــه  ــت. در ادام ــده اس ــان ش ــان بی ــم ایش ــادت و عل ــت، عب عصم
نگارنــده از منظــر امــام علــي )ع( بــه معرفــي شــخصیت همســر 
ــز  ــم و نی ــا ه ــي ازدواج آن دو ب ــه و چگونگ ــي ایشــان پرداخت گرام
ــوده  ــف نم ــم را توصی ــار ه ــي آن دو در کن ــه هایي از زندگان گوش
اســت. نویســنده در همیــن زمینــه بــه برخــي از صفــات فاطمــه 
ــت او در  ــاش و زحم ــد ت ــي )ع( مانن ــام عل ــان ام ــرا )س( از زب زه
خانــه، قناعــت و زهــد وي، مظلومیــت و حقانیــت ایشــان، روابــط 
ــب ایشــان  ــا امیرالمؤمنیــن در منــزل و مصای صمیمــي ایشــان ب
اشــاره نمــوده و چگونگــي رحلــت و شــهادت آن بانــوي بــزرگ را از 
زبــان امــام علــي )ع( بیــان کــرده اســت. چراکــه، نویســنده، معتقــد 
ــی دُخــت رســول خــدا )ص( و  ــرای ترســیم چهــره ملکوت اســت ب
ــی  ــر )س( کس ــرای اطه ــر زه ــخصیت بی نظی ــاد ش ــن ابع تبیی
بهتــر از همســر وی، امیرالمومنیــن)ع(،  نمی توانــد لــب بــه ســخن 
بگشــاید. امیرالمومنیــن )ع( از عمق ایمان و صفــای دل فاطمه )س( 
خبــر داشــت و اوج گرفتــن وی را در آســمان معرفــت شــاهد بــود و 
از تاطــم امــواج محبــت در ســینه دریایــی زهــرا )س( حکایت هــا 
ــناخت و  ــرا را می ش ــت روح زه ــن )ع( عظم ــت. امیرالمومنی داش
ــر خــود  ــود و ب تعظیــم مائکــه بــزرگ الهــی را مشــاهده کــرده ب

ــرا دارد. ــری همچــون زه ــه همس ــد ک می بالی
فهرســت تفصیلــی مجموعــه حاضر از ۴۰ بخش تشــکیل شــده 
اســت کــه عبارتنــد از: »چرا فاطمــه)س( را فاطمه نامیدند؟، بشــارتی 
بــه دوســتداران فاطمــه)س(، محبــوب حبیــب خــدا، برگزیــده زنــان 
ــت،  ــل بهش ــان اه ــرور زن ــان، س ــان جهانی ــن زن ــان، بهتری جهانی
ــر  ــرای خشــم فاطمــه!، مغفــرت، پــاداش صلــوات ب خشــم خــدا ب
ــی و  ــوی پاک ــه، بان ــه)س( در مباهل ــور فاطم ــه)س(، حض فاطم
ــان و  ــن زن ــا، حفــظ حریم هــا بی ــا حی ــا پ ــوی ســر ت طهــارت، بان
مــردان، پاســخ منفــی بــه خواســتگاران فاطمــه)س(، خواســتگاری 
امیرالمؤمنیــن)ع( از فاطمــه زهــرا)س(، پاســخ مثبــت فاطمــه)س(، 
مراســم عقــد فاطمــه)س(، عقــد فاطمــه)س( در آســمانها، فــروش 
ــرای خانــه عــروس،  یــک زره هزینــه ازدواج، لــوازم خریــداری شــده ب
دوران نامــزدی، مراســم عروســی، حضــور رســول خــدا)ص( در 
منــزل فاطمــه)س(، صمیمانــه تریــن روابــط بیــن امیرالمؤمنین)ع( 
و فاطمــه)س(، کار طاقــت  فرســای منــزل!، کمــک امیرالمؤمنین)ع( 
ــدان فاطمــه)س(  ــات، لب  هــای خن ــز از تجّم ــزل، پرهی در کار من
در کنــار بســتر ارتحــال رســول خــدا)ص(، شــعری از فاطمــه)س( در 
کنــار قبر پــدر، داســتان تلخ  فــدک، تســّای خاطر فاطمــه)س( در 
جریــان فــدک، مظلومیــت فاطمــه)س(، وصیت  های فاطمــه)س( در 
واپســین ســاعات عمر، لحظه شــهادت فاطمــه)س(، هنگام غســل 
و خاکســپاری فاطمــه)س(، ســخنی بــا رســول خــدا)ص(، مرثیــه  ای 
پــس از بازگشــت بــه منــزل، ســروده  ای بــر ســر قبــر فاطمــه )س(، 
ــور  ــت، عب ــا رســول خــدا)ص( در روز قیام ــات فاطمــه )س( ب ماق

فاطمــه)س( از صــراط و فاطمیــون در قیامــت«.
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