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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

اصالحات اقتصادی باید با کمترین
مشکل برای مردم همراه باشد

خب رنگار آدینه تبریز:
خطیـب جمعـه موقـت تبریزگفـت :در اصالحـات وضعیت
اقتصـادی و معیشـتی مـردم و بهبـود آن بایـد مواظـب
باشـیم تـا بـه مـردم فشـار نیایـد زیـرا عامـه مـردم از حیث
معیشـت تحـت فشـار هسـتند و باید م راقـب بود و بـه اف راد
منفعتطلـب اجـازه ندهیـم تا هـر کاری م یخواهنـد بکنند.
حجتاالسلام رسـول عبدالهی در خطب ههـای نماز عبادی
و سیاسـی جمعـه تبریـز که بـا حضور پر شـکوه نمازگـزاران
در مصلای اعظـم امام خمینی(ره) برگزار شـد ،اظهار داشـت:
در روسـیه جنگـی بـا اوک راین اتفاق افتاده اسـت کـه بهترین
تعبیـر بـرای جنـگ همـان تعبیر رهبـر معظم انقالب اسـت
کـه فرمودهانـد مـا خواسـتار جنگ نیسـتیم ولـی منبع این
جنـگ خـود آمریکاسـت کـه حیات خلـوت خود ناتـو را بغل
گـوش روسـیه ایجاد کرده اسـت.
وی افـزود :دیدگاههـای مختلفـی از ایـن جنگ وجـود دارد
کـه یـک دیـدگاه این اسـت کـه آمریـکا م یخواهد 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
روسهـا غالـب شـوند زیـرا غالـب نشـوند شـیطنتهای ناتو
نـه تنهـا بـرای روسهـا بلکـه بـه جاهـای دیگـر هم تسـری
خواهـد یافت.
عبدالهـی بـا تاکیـد بـر اینکـه جمهوری اسلامی ایـران با
حفـظ هویـت و اسـتقالل و عمـل بـه شـعار نـه غ ربـی و نـه
شـرقی پیـش مـیرود و هیچـگاه بـه هیـچ دولـت و قـدرت
وابسـته نیسـت ،افـزود :ای ران اسلامی ب راسـاس اقتضای خود
تصمیـم م یگیـرد.
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز خاط رنشـان کـرد :در حـال
حاضـر جامعـه فرهیختـه روس ،ظلـم سـتیزی و مبـارزه بـا
اسـتکبار مـردم ایـران را تجلیـل م یکنند چ راکـه همه دیدند
کـه مـردم ایـران بـا وجـود فشـارهای تحریـم چـه مقاومتـی
کردنـد و لحظـهای از شـعار مقاومـت خود دسـت نکشـیدند.
وی متذکـر شـد :االن مـردم ای ران و جمهوری اسلامی ای ران
سـمبل و نمونـه مقاومـت و تالش بـه جامعه روسـیه معرفی
م یشوند.
وی ،سـفر اسـتانی رئیـس جمهـور بـه آذربایجانشـرقی را
مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت :امیدواریـم هـر چـه زودتـر آثار
خیـرات سـفر رئی سجمهـور را ببینیـم.
ایـن اسـتاد حـوزه بـه اعلام مناسـب تهای هفتـه اشـاره
کـرده و گفـت :ایـام گ رامیداشـت امامـزادگان ،دهـه ک رامـت و
رحلـت امـام خمینـی(ره) و قیـام  ۱۵خـرداد را در ایـن هفتـه
داشتیم.
وی گفـت :هنـوز فضـا معطـر بـه عطـر امـام و رحلـت
ایشـان و گ رامیداشـت شـهدای  ۱۵خرداد اسـت؛ ایـن روزها را
گ رامـی داشـته و بـرای همه این عزیـزان غفـران و علو درجات
خواستاریم.
خطیـب جمعـه موقـت تبریـر بـا تاکیـد بـر اینکـه آثـار
علمـی امـام رحمـتاهلل در همـه حوزههـا جمـع شـده و در
پنجـاه جلـد چـاپ شـده اسـت ،گفـت :شـخصیت سیاسـی
امـام ،بعـد علمـی او را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت چ راکه
بـرای شـناخت امـام بایـد به بعـد علـم و دینی ایشـان توجه
کـرد زیـرا امـام یـک انقلاب بـزرگ را بـه عالـم معرفـی کرد،
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عدم تغذیه مناسب و ورزش همگانی
ایجاد فشار مضاعف به بخش درمان

خبرنـگار آدینه تبریز
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر توجـه به امـر پیشـگیری،
آمـوزش و پژوهـش در حـوزه سلامت؛ بهتریـن راه
تأمیـن سلامت جامعـه را تغذیـه مناسـب و ورزش
همگانـی دانسـته و گفتنـد :عـدم توجـه بـه ایـن دو
مهـم فشـار مضاعفـی بـه بخـش درمـان وارد کـرده
ا ست .
حضرت حجت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلی
آل هاشـم در هفتمیـن همایـش مجمع خیرین سلامت
اسـتان بـا بیـان اینکه انجـام اقدامـات پیشـگیرانه هزینه
هـای درمـان را کاهـش مـی دهـد ،گفتنـد :اقدامـات

پیشـگیرانه موفـق تریـن کار در سـطح جهـان بـوده و
کارهایـی ماننـد غربالگـری فشـارخون ،کنتـرل قنـد و
دیابـت ،فلـج اطفـال ،کنترل سـل از جمله ایـن اقدامات
بـه حسـاب مـی آید.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان توجـه
بـه علـم و پژوهـش مدنظـر مقـام معظـم رهبـری در
بیانیـه گام دوم انقلاب از سـوی مجمـع خیریـن
سلامت را مـورد اشـاره قـرار داد و افـزود :مجمـع
خیریـن سلامت در جهـت رفـع گـره هـای موجود در
حـوزه سلامت از ظرفیـت هـای خالقانـه و مبتکرانـه
جوانـان در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان بهـره منـد
شو د .

 27خرداد
سالروز تشکیل جهاد سازندگی

جهـاد سـازندگی نهادی انقالبی اسـت که در تاریـخ  ۲۷خـرداد  ۱۳۵۸به
فرمـان روحاهلل خمینـی ب رای رسـیدگی به مناطق محـروم و دور افتـاده ای ران
تاسیس شد.
جهاد سـازندگی نهادی اسـت كه نطفه آن درانقالب بسـته شد  ،در بستر
انقلاب رشـد كـرد و هم راه بـا نهال نوخاسـته انقالب به ثمر رسـید .حدیث
جهـاد ،حدیـث انقالب اسـت و كارنامه س راسـر جهاد و شـهادت آن ،نشـان از
تالش و سـخت كوشـی جهاد گ ران دارد.
دسـت پ رتوان جهادگ ران  ،بذر انقالب را در دل محرومت رین و مسـتضعف
ت ریـن قشـر جامعـه  ،یعنـی روسـتاییان  ،كاشـت و تیرآنان قلـب بزرگت رین
دشـمنان را نشـانه گرفـت .جهـاد گ ران گمنـام و بـی نشـان در عرصه های
تولیـد و نبـرد تلاش كردند و شـجاعانه در سـخت ت رین شـرایط ،بزرگت رین
موانع را از سـر راه انقالب اسلامی برداشـتند .آنان مخلصانه و با تمام وجود
در جبهـه هـای حـق علیـه باطل بـه یـاری رزمندگان اسلام پرداختنـد و «
سنگرسـازان بی سـنگر» لقب گرفتند.
پس از پيروزي انقالب اسلامي با توجه به ضرورت انجام اقدامات وسـيع
و سـريع در راسـتاي محروميت زدائي و افزايش تولي دات كشـاورزي و توسـعه
و عمـران روسـتاها بـا وجـود ارگان هاي رسـمي دولتـي  ،جهاد سـازندگي در
 27خـرداد مـاه  1358بـا فرمـان رهبـر كبيـر انقالب اسلامي حضـرت امام
خمينـي (ره) بـه منظـور ف راهـم آوردن نهضتي همه جانبـه ب راي مبـارزه با
فقـر و محروميـت بجـا مانـده از رژيم گذشـته و توسـعه و عم ران روسـتائي
به وجـود آمد.
ایـده ابتدایـی تشـکیل نهـادی دانشـجویی بـرای اداره مناطـق بح رانـی
محروم و دورافتاده از جمله کردستان ،سیستان و بلوچستان ،گنبد و ترکمن
صح را ،مسـجد سـلیمان و خوزسـتان و چهارمحال و بختیاری و هدایت امور
سیاسـی و فرهنگی و فعالی تهای انقالبی و مردمی این مناطق با اسـتفاده
از امکانات ارتش در جلسـه جمعی از دانشـجویان دانشگاههای پلی تکنیک،
صنعتی آریامه ر ،دانشـگاه ته ران ،دانشـگاه ملی و دانشگاه علم و صنعت ای ران
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 خاط رات این دانشـجویان ،مهندس بـازرگان ابتدائا با هرگونه
همکاری و مشـارکت دانشـجویان در حل بح رانهای کشور مخالفت کردند اما
با اص رار و اسـتداللهای دانشـجویان باالخـره رضایت دادند کـه آنان در مناطق
بح رانـزده مـرزی (و نه در ته ران!) فعال شـوند.
نهضت جهاد سـازندگی در روز سهشـنبه  ۷آذر  ۱۳۶۲طی طرحی در سـه
فصل شـامل :اهداف ،وظایف و مقررات عمومی در  ۱۱ماده و  ۵تبصره با تایید
مجلس شـورای اسلامی به وزارتخانه جهاد سازندگی تبدیل شـد .این طرح ۱۰
روز بعد به تأیید شـورای نگهبان رسـید .وزارت جهاد سـازندگی به کمیتههای
مختلف با شـرح وضایف مختلف تقسـیم شـد که مهمت رین آنها عبارتند از:
 کمیتـه فرهنگـی  -کمیتـه عمـران و فنـی  -کمیته کشـاورزی  -کمیتهبهداشـت و درمان  -کمیته پشـتیبانی مناطق جنگی  -کمیته صنایع
به منظور رفع نابسـامان یها و نارسـای یها در بخش کشـاورزی ب راسـاس
قانون ب رنامه سـوم توسـعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایـران در جهـت اصالح نظـام اداری ،کاهـش تصدیهای غیر ضـروری ،ارتقای
بهـرهوری و کارایـی نیـروی انسـانی و مدی ریت دسـتگاههای اج رایـی ،حذف
مـوازی کاریهـا و تجمـع امـور کشـاورزی ،دام ،توسـعه و عمـران روسـتایی
الیحه ادغام وزارت جهاد سـازندگی و وزارت کشـاورزی و تشـکیل وزارت جهاد
کشـاورزی توسـط سـازمان مدی ریـت و ب رنامه ریزی تهیـه شـد و در تاریخ ۲۶
مـرداد  ۱۳۷۹بـا قید یک فوریت به مجلس شـورای اسلامی رفت .این الیجه
در تاریخ  ۶دی  ۱۳۷۹به تصویب نمایندگان مجلس شـورای اسلامی رسید و
در تاریخ  ۱۰دی  ۱۳۷۹توسـط شـورای نگهبان تایید شـد.
جهادسـازندگی در جنـگ نقـش بزرگـی را ایفا کـرد و بگفتـه فرماندهان

جنـگ یکـی از دالیل عدم شکسـت ای ران در جنگ حضـور این نهاد انقالبی

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه بــه شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی
ت االســام و المســلمین ســید
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجــ 
محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا ،هفتــه
نامــه آدینــه تبریــز فقــط در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانــوی و بهبــودی
اوضــاع کرونــا ،نش ــریه در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار
خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی آدینه تبریز

در جنـگ بـود .جهـاد در جنـگ حضور مهندسـی داشـت و با سـاخت پل،

سـنگ ر ،خاک ریز و جاده در مناطق مختلف باعث پیشـرفت س ربازان در جنگ
م یشـد کـه در ایـن زمینه م یتـوان به احـداث پل بعثت بـر رودخانـه اروند
اشـاره کـرد .جهـاد در جنگ یک قـرارگاه مرکزی و  ۵قـرارگاه محور عملیاتی

شـامل ق رارگاه ک ربال ،نوح ،نجف ،حمزه سی دالشـهدا ،رمضان داشت همچنین

از  ۶تیپ مهندسـی سـه گردانه در مناطق جنگی مانند تیپهای مهندسـی
اسـتان فارس ،اصفهان ،کرمان و سـمنان تشـکیل م یشـد ضمن اینکه ۴۵

گـردان مسـتقل نیـز از اسـتانهای مختلـف فعالیت مهندسـی داشـتند .از
جهادگـران در جنـگ  ۱،۱۰۰نفـر شـهید ۲۲،۰۰۰ ،نفـر جانباز و بیـش از ۸۰۰

نفر اسـیر شدند.
منب ع:
حماسـه سنگرسـازان بـی سـنگر -گردآورنـده :واحـد تعـاون جهـاد
سازندگی،پشـتیبانی و مهندسـی جنـگ  -سـال1366
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اصالحات اقتصادی باید با کمترین
مشکل برای مردم همراه باشد

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

تفکـر دینـی و معنویگ رایی را به ارمغـان آورد ،در حالی
کـه آن روزهـا دیـن را افیـون جامعـه م یدانسـتند.
وی ادامـه داد :بـرای شـناخت حکیمانـه امـام بایـد
بـه شـاگردان ایشـان م راجعه کـرد و بهتریـن مرجع نیز
بیانـات مقـام معظـم رهبری اسـت.
خطیـب موقـت نماز جمعـه تبریز جامعیـت امام در
همـه بخشها را مورد اشـاره قـرار داد و گفت :مهمترین
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
رحمـتاهلل شـجاع بـود و هیچـگاه زیـر سـلطه ظلـم
نم یرفـت ،در اصـول تزتزلی نداشـت و خود را همیشـه
خـادم مـردم م یدانسـت و بـه مـردم اعتمـاد داشـت.
عبدالهـی اذعـان داشـت :رهبر معظم انقالب امسـال
در سـخن رانی  ۱۴خردادمـاه ،هفـت نکتـه کلیـدی
فرمودنـد؛ ایشـان تاکیـد کردنـد تـا اجـازه ندهیـم کـه
هویـت و اصالـت را از انقلاب بگی رنـد و حقیقـت را
منحـرف کننـد ،اجـازه ندهیـم که امـام تحریف شـود و
ردههـای 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 عدهای را بگیریم کـه تالش م یکنند
تـا بـه جامعـه تزریـق کننـد کـه انقلاب بـه بنبسـت
رسـیده است.
وی متذکـر شـد :البتـه در اصالحـات وضعیـت
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 م راقـب
بـود ،بـه افـراد منفعتطلـب اجـازه ندهیم تا هـر کاری
م یخواهنـد بکننـد و از آب گلآلـود ماهـی بگی رنـد.
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز گفـت :حقیقتـا ملت
ایـران یـک ملت بزرگ اسـت و اگر شـبانه روز ب رای مردم
خدمـت کنیـم ،کم اسـت؛ آنهـا ول ینعمت ما هسـتند.
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز با اشـاره بـر اینکه در
روزهـای پایانـی دهـه ک رامت هسـتیم،افزود :چهـار امام
در وصـف حضـرت معصومـه(س) بانـوی بـزرگ حدیـث
دارند.
وی ،در بخـش دیگـر خطب هها 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 م یداند.
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه داد :در معنـی دیگـر
زوجیـن را بـه همدیگـر لبـاس تعبیـر کردهانـد کـه زن
ب رای شـوهر و شـوهر ب رای هم وسـیله آرامش و تکمیل
بیان شـده اسـت.
وی خاط رنشـان کـرد :معنـی دیگـر لبـاس ،لبـاس
تقواسـت کـه انسـان آراسـته بـه تقـوا بایـد ایـن لباس
را بـر تـن کنـد.
ایـن اسـتاد حـوزه بـه میلاد امـام هشـتم اشـاره
کـرد و گفـت :انسـان نم یتوانـد حقیقـت کامـل
شـخصیت ائمـه را بشناسـد وظـرف وجـود انسـان
محـدود اسـت امـا بـه انـدازه ظـرف وجـود خـود
م یتوانـد بهرهمنـد شـود.
وی افـزود :مطالعـه سـیره و تاریـخ ائمـه یـک بسـته
کامـل اسـت و شـناخت ذرهای از سـیره امامـان بـه
شـناخت و درک سـایر ائمههـا بسـتگی دارد.
عبدالهـی بیـان داشـت :در تاریخ زندگی امـام رضا(ع)
بایـد گفـت کـه  ۵۵سـال 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 دیگ ران
اسـتفاده م یکننـد ،جـزو شـرالناس هسـتند و طبـق
فرمـوده امـام رضـا(ع) ،فـرد عاقـل بـه کسـی شـر
نم یرسـاند.
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز گفـت :امـام رضـا(ع)
فرمودهانـد کـه ای خیـران ،ای افـرادی کـه دسـتتان
بـه خیـر اسـت بدانیـد کـه انسـانهای عاقـل از طلب
حوائـج دیگـران ناراحـت نم یشـوند بلکـه بـه آنهـا
کمـک م یکننـد.
وی ادامـه داد :انسـان عاقل عزت را در سـایه دشـمن
را نم یپذیـرد و از شـهرت بی زار هسـتند.

حضور وسخنرانینماینده ولیفقیهدرآذربایجانشرقیدر ویژهبرنامه
دختر ماه اتحادیه انجمنهای اسالمیدانشآموزان تبریزبه مناسبت ایام
میالدحضرتمعصومه(س)وروزدختروایامارتحالحضرتامامخمینی(ره)

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم سوگواری و
عزاداریمردمتبریزدرسالروزارتحالبنیانگذارکبیرانقالباسالمیایران
در مصالی اعظم حضرت امام (ره) تبریز

دیدارمدیرانوروحانیونکاروانهایحجتمتعازآذربایجانشرقیبا
نمایندهولیفقیهدراستانوامامجمعهتبریز

حضوروسخنرانینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز
درهمایشزائرانحجتمتعآذربایجانشرقی

تبدیل شدن امامزادگان به قطبهای

فرهنگینیازمندزیرساختهایمناسباست

دیدارمسئوالنکانونهایبازنشستگانتامیناجتماعیشهرستانهای
دیداروگفتگوینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیبامردمشهرخاروانا
درمسجدجامعتاریخیاینشهر
آذربایجانشرقیبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

میز خدمت اداره تعاون ورفاه اجتماعی ،می راث فرهنگی ،اوقاف وامور خی ریه
وکانونهای تحقیقی خدمت آستان قدس رضوی در پیش از خطبه های
نماز جمعه تب ریز در مصلی حضرت امام (ره)

مدی ــرکل اوقــاف و امــور خی ریــه آذربایجانش ــرقی در ســخن رانی
پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه تب ریــز بــا بیــان
اینکــه ســاخت و ســاز امامــزادگان نقــاط مختلــف اســتان آغــاز
شــده اســت ،گفت :ب ـرای قطب فرهنگ ــی شــدن امامـزادگان نیازمند
زیرســاختهایی هســتیم و طــی ســالهای اخیــر ب رنامههــای
مختلــف فرهنگ ــی در قالــب طرحهــای متنــوع در جـوار امامـزادگان
برگــزار م یشــود.
حجــت االســام س ــید شــهاب الدیــن حس ــینی با اشــاره بــه وجود
بی ــش از  ۲۰۰امامـزاده مدفــون در اســتان ،گفــت :تعظی ــم ،تک ریــم و
گ رامی داشــت انس ــانهای شایس ــته ،فرهیختــه ،فرهنگس ــاز و نقــش
آف ریــن در تاریــخ و بــه خصــوص در زمــان بعــد از حی ــات آنهــا ،الزمه
ن عت ــرت اهــل بی ــت (ع) و پیامب ــر
محب ــت ،عشــق و ارادت بــه خانـدا 
اک ــرم (ص) اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیامبــر اکــرم (ص) ،اجــر و مــزد رســالت
خــود را جــز مــودت اهــل بی ــت (ع) ق ـرار ن ـداده اســت ،افــزود :اگ ــر
مــا بــه ایــن خانــدان عتــرت دسترســی نداریــم و نم یتوانیــم از
نزدیــک ع ــرض ارادت بــه آنهــا داشــته باش ــیم ،بــا ع ــرض ارادت بــه
جگرگوشــههای مدفــون در جــای جــای ایــران اســامی م یتــوان
مــودت خــود را بــه اهــل بی ــت (ع) اب ـراز ک ــرد.
وی خاط رنشــان ک ــرد :آیــات ق ــرآن ک ریــم و روایــات اهــل بی ــت (ع)
تاکی ــد زیــادی ب ــر زیــارت اهــل بی ــت (ع) دارنــد چ ـرا کــه ایــن زیــارت،
اعــام وفــاداری صادقانــه ،ابــراز عالقــه و خودف راموشــی انســان در
مقابــل ول ــی و جانــان اســت.
وی گفــت :زیــارت ،یــک ســفر مشــتاقانه ،آگاهانه و عاشــقانه اســت
کــه بــا راه دل ش ــروع و بــا ط ــی مس ــیر از ط ریــق دل بــه مقصــد
رس ــیده و بــه بــار م ینش ــیند .زیــارت پیامب ــر اک ــرم (ص) ،امامــان
معصــوم (ع) و امامـزادگان مدفــون ،مصـداق رفتــن بــه ســمت کمال
و تعال ــی اســت.
مدی ــرکل اوقــاف و امــور خی ریــه آذربایجــان ش ــرقی در ادامه افــزود :امام
خمین ــی (ره) نی ــز در خصــوص امامـزادگان م یفرمایند :مــا م یخواهیم
م ــردم در پنــاه امامـزادگان در آرامــش زندگی کنند .بس ــیاری از اف ـراد اهل
مس ــجد و هی ــات نیس ــتند امــا وقت ــی دچــار مشــکل و تالطــم روح ــی
م یشـوند ،بــه دنب ــال جای ــی هس ــتند کــه قلــب و روح خــود را خال ــی
کنــد و ایــن محــل جایی جــز امامـزادگان نیس ــت.
وی ادامــه داد :مقــام معظــم رهب ــری نی ــز تاکی ــد دارنــد کــه بقــاع
متبرکــه و امامـزادگان بایــد بــه قطب فرهنگی تبدیل شـوند و نش ــر
معــارف ق ــرآن و عت ــرت در جـوار امامـزادگان انجــام بگی ــرد.
وی گفــت :بــه تعبی ــر آیــت اهلل بهجــت ،امامـزادگان هماننــد انـواع
میوههــا ،خاصی ــت خاص ــی دارنــد کــه نبایــد از آنهــا دور کنی ــم و
بــه تعبی ــر آیــت اهلل جـوادی آمل ــی نی ــز مکتــب تش ــیع بــه واســطه
حضــور امامـزادگان نصی ــب م ــردم ای ـران شــده اســت.
حس ــینی بــا بی ــان اینکــه بقــاع متبرکــه ،انس ــان را متوجــه بــه
یــاد پ ــروردگار متعــال م یکنــد ،گفــت :مجمــوع عم ـران و آبادان ــی
تمام ــی امام ـزادگان اســتان حت ــی قابــل مقایس ــه بــا امام ـزادا شــاه
چ ـراغ ش ــی راز نیس ــت.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

فلسفه حج ازدیدگاه قرآن وروایات
(به مناسبت هفته حج)

حجت االسالم سید داوود روحانی حسینی
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آداب نمازجمعه

لزوم عدالت ب رای امامت جمعه در فقه شیعه
عدالــت در امامــت جماعــت و جمعــه ،از مســلمات
و اجماعیــات فقــه شــیعه اســت .بــه گفتــه صاحــب
جواهــر:
«الیجــوز االئتمــام بالفاســق اجماعــاً محصــ ً
ا و منقــوالً
مســتنفیضاً او متواتــرا ً کالنصــوص؛
اجمــاع محصــل و اجمــاع منقــول (در حــد اســتفاضه یــا
توات ــر) و روایــات مس ــتفیض یــا متوات ــر ،همگ ــی داللــت ب ــر
مجــاز نب ــودن اقتــدا بــه فاســق دارنــد.
در ایــن ام ــر نــه تنهــا فس ــق مانــع اســت ،بلکــه عدالــت
ش ــرطی اســت کــه بایــد مح ــرز شــود .لــذا اقتــدا ک ــردن بــه
اف ـراد مشــکوک نی ــز کــه عدالــت آنهــا مح ــرز نشــده جایــز
نیس ــت.
ازامــام باق ــر(ع) روایــت اســت« :التصــل اال خلــف مــن تثــق
بدینــه و امانته؛
تنهــا و تنهــا پشــت ســر کســی نمــاز بگــزار کــه بــه
دینــش و امانتــداریاش وثــوق داشــته باشــی».

پزشک من

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی ق رار
م یدهند4-
باال بودن فیب رینوژن
فیب رینوژن پروتئینی است که سبب لخته شدن خون
م یشود .تحقیقات نشان م یدهد باال بودن سطح فیب رینوژن
باعث م یشود بدن شما لختههای خون بسازد که موجب
سکته مغزی و حمله قلبی م یشوند .خانمها فیب رینوژن
بیشتری نسبت به آقایان دارند و سبک زندگی در آن نقش
دارد؛ مثال سیگار آن را افزایش م یدهد و ورزش م یتواند آن را
پایین بیاورد .اگر شما فشارخون باال داشته باشید ،دیابت داشته
باشید و یا چاق باشید ممکن است فیب رینوژنتان باال باشد.
پزشک م یتواند با آزمایش خون سطح فیب رینوژن خونتان را
چک کند.

در مورد فلسفه حج بحث و مطلب بسيار زياد است ،ما ب راي
اختصار به چند مورد در خصوص فلســفه حــج از نگاه آيات و
روايات اشاره کرده و سپس به تجزيه و تحليل کلّ ي و جمع بندي
مطالب مي پردازيم.
الف :فلسفه حج از ديدگاه برخي از آيات:
اس ب ِال ْ َح ِّج يَ ْأت َ
ُــوک ِر َج ًال َو َعلَ ى ُک ِّل ضَ ا ِم ٍر
َ { .1وأَ ِّذن فِــي ال َّن ِ
يق} [ ]1و مردم را دعوت عمومي به حج
ِين مِن ُک ِّل َف ٍّج َع ِم ٍ
يَ ْأت َ
کن تا پياده و سواره بر مرکب هاي الغر از هر راه روي دوري به
سوي تو آيند.
{ل َِي شْ َه ُدوا َم َناف َِع ل َ ُه ْم
َويَ ْذ ُک ُروا ْاس َم َّ
الل ِ فِي أَيَّا ٍم
َّم ْع ُلو َماتٍ َعلَ ى َما َر َز َق ُهم
يم ِة ْالَن ْ َعا ِم َف ُک ُلوا
ِّمن ب َ ِه َ
َ
ْ
ْ
ِس
ئ
ا
ب
ل
ا
وا
ِم
ع
ط
أ
ِم ْن َهــا َو ُ َ َ
ِير}[]2
ال ْ َفق َ
تا شــاهد هر منافع
گوناگــون خويش (در
ايــن ب رنامــه حيــات
بخش) باشند؛ و در ايام
معيني نــام خدا را ،بر
چهار پاياني که به آنان
داده اســت( ،به هنگام
ق رباني کردن) بب رند ،پس از گوشت آنها بخوريد ،و بينواي فقير
را اطعام نماييد.
ب :فلسفه حج از ديدگاه برخي از روايات:
 .1موال علي (ع) در خطبه  192به تفصيل در مورد ،فلسفه
حج پرداخته اند که به بعضي از قسمت هاي اين دو خطبه به
صورت ترجمه اي اشاره مي شود.
مي فرمايد :خداوند متعال بيت اهلل الح رام را بر شــما واجب
گردانيد و آن را قبله مردم ق رار داد  ...خداوند سبحان آن خانه را
مقرر داشت و حج آن
پرچم و نشانه ي اسالم و پناه پناهندگان ّ
را الزم نمود و رفتن به آن جا را فرمان داد]3[.
در جاي ديگر چنين بيان مي کنند ... :در اط راف خانه (خدا)
تحليــل «ال اله ا ّال اهلل» مي گويند و بر پاهايشــان هروله مي
کنند در حالي که ب راي خدا ژوليده مو و غبار آلوده رو هستند
 ...خداوند ايشــان را (در زيارت بيت الح رام به اين امور) امتحان
و آزمايش نمود .امتحاني بزرگ و ســخت و آشکار و کامل که
آن را سبب دريافت رحمت و رسيدن به بهشت گردانيد ]4[...
در جاي ديگر در رابطه با تشــريح برخــي از حکمت ها و
مصالح احکام آئين اسالم مي فرمايد:
«فــرض ا ُ
الحج تقوية للديــن  ]5[»...خداوند واجب
هلل  ...و َّ
گردانيد حج را ب راي تقويت دين ،قوت يافتن آئين اسالم (چون
بر اثر گرد آمدن طوائف مختلف ،عظمت و بزرگي اسالم آشکار
مي شود)
ج :تجزيه و تحليل کلي فلسفه حج
 .1بعد اخالقي حج:
مهمترين فلســفه حج همان دگرگوني اخالقي است که در
انسانها به وجود مي آورد ،م راسم «اح رام» انسان را به طور کلي
از تعنيات مادي و امتيازات ظاهري و لباس هاي رنگارنگ و زر
و زيور بيرون مي برد ،و با تحريم لذائذ و پرداختن به خودسازي
که از وظائف محرم اســت او را از جهان مــاده جدا کرده و در
عالمــي از نور و روحانيت و صفا فرو مي بــرد و آنها را که در
حال عادي بار ســنگين امتيازات موهوم و درجه ها و مدالها را
بر دوش خود احســاس مي کنند يک مرتبه سبکبار و راحت
و آسوده مي کند.
 .2بعد سياسي حج:
روح عبــادت ،توجه به خدا ،و روح سياســت ،توجه به خلق
است ،اين دو در حج آن چنان به هم آميخته اند که تار و پود
يکپارچه! حج عامل موثري ب راي وحدت صفوف مسلمانان است
و حــج عامل مبارزه با تعصبات ملي و نژاد پرســتي و محدود
نشــدن در حصار مرزهاي جغ رافيايي است و وسيله اي است
ب راي انتقال اخبار سياسي کشــورهاي اسالمي از هر نقطه به
نقطه ديگ ر.
و باالخره حج ،عامل موثري است ب راي شکستن زنجيرهاي
اسارت و استعمار و آزاد ساختن مسلمين.
 .3بعد فرهنگي حج:
ارتباط قشرهاي مســلمانان در ايام حج مي تواند به عنوان
مؤثرترين عامل مبادله فرهنگي و انتقال فکرها درآيد .مخصوصاً
با توجه به اين که اجتماع شــکوهمند حج ،نماينده طبيعي و
واقعي همه قشرهاي مسلمانان جهان است (چ را که در انتخاب
افــراد ب راي رفتن به زيارت خانه خدا هيچ عامل مصنوعي موثر
نيســت و زوار کعبه از ميان تمام گروههــا ،نژادها ،زبان هايي
که مســلمانان به آن تکلم مي کنند برخاسته و در آنجا جمع
مي شــوند ).لذا در روايات اســامي مي خوانيم؛ يکي از فوائد
و فلسفه حج نشــر اخبار و آثار رســول خدا | به تمام جهان
اسالمي است]6[.
 .4بعد اقتصادي حج:

برخالف آنچه بعضي فکر مي کنند ،استفاده از کنگره عظيم
حج ب راي تقويت پايه هاي اقتصادي کشورهاي اسالمي نه تنها
با روح حــج منافات ندارد بلکه طبق روايات اســامي يکي از
فلسفه آن را تشکيل مي دهد .چه مانعي دارد مسلمانان در آن
اجتماع بزرگ،پا به يک بازار مشترک اسالمي بگذارند و زمينه
هاي مبادالتي و تجاري را در ميان خود به گونه اي ف راهم سازند
که نه منافعشــان به جيب دشمنانشان بريزد و نه اقتصادشان
وابسته به اجانب باشد ،که اين دنياپرستي نيست ،عين عبادت
است و جهاد]7[.
 .5شگفت انگيزترين
حکمتــي کــه در حج
مشهود است ،احساس
وحدت و همبســتگي
اســت که در حد اعالي
مفهــوم انســانيت ،به
برکت اســام ،به وجود
مي آيد .عالم و جاهل،
کوچک و بــزرگ ،زن و
مرد ،ســياه و سفيد با
جدي تريــن حيات ،در
کنار يک «کانون» و بر
اساس يک «قانون» مي
جوشند و مي خروشند ،مي روند ،مي دوند ،مي نشيند و برمي
خي زند .و اين خيزش و خروش و رفت و بازگشــت و چرخيدن
و گرديــدن همه در يک جهت و در يک خط و در يک مدار و
بر يک محور است و او «اهلل» است و «اهلل»« ،اکبر» است]8[.
د :نتيجه مطالب و آنچه که گذشت:
گفتيم که مهترين ابعاد فلســفه حج؛ زنده نگاه داشــتن
خاط رات و خدمات پيامب راني هم چون اب راهيم ع و اســماعيل
ع و رسول خدا ص اســت و حج ،مرکز اجتماعات بين المللي
مسلمين است و هم چنين پشــتوانه ي اقتصاد مسلمين و
ايجاد اشــتغال ب راي ده ها هزار مســلمان است و حج بهترين
فرصت و زمان ب راي توبه ،ياد مرگ و معاد و از همه چيز بريدن
و صح راي عرفات و مشعر را ديدن و در انتظار جمهوري موعود
(عج) نشستن است]9[.
منابع و مآخذ و کتب ديگر جهت اطالع:
 .1اســتاد مکارم شي رازي ،تفسير نمونه ،انتشارات دارالکتب
االسالميه ،ته ران 1374ش ،جلد .14
 .2امــام علي (ع) ،نهــج البالغه ،ترجمــه و توضيح عالمه
محمدتقي جعفري  ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي ته ران
1375ش ،جلد .2
 .3امام علي (ع) ،نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتي ،انتشارات
دفتر نشر مصطفي قم1379 ،ش ،ص .682
 .4اســتاد جوادي آملي ،صهباي دين ،ناشر؛ انتشارات دفتر
نشر اس راء 1378ش.
نکته اخالقي:
بزرگ بانوي جهان اسالم حضرت فاطمه الزه را (س) فرمودند:
« ...فجعــل اهلل االيمان تطهي را ً لکم من الشــرک و الصلوة
زق و الصيام
الر ِ
تنزيهــاً لکم عن الکبر و الزکاة تزکي ًة نمــا ًء في ّ
ين »...
الحج تشييدا ً ّ
للد ِ
تثبيتاً لالخالص و َّ
«پس خداوند ايمان و توحيد را مقرر داشــت تا شــما را از
شــرک تطهير نمايد و نماز را الزم کرد تا شــما را از تکبر پاک
گردانــد و زکات را ب راي پاکي و افزايش در روزي شــما ق رار داد
و روزه را الزم کــرد تا اخــاص «در عمل و عقيده» را تثبيت و
«تحکيم» کند و حج را واجب نمود تا دين «اسالم» را تقويت و
«تأييد» نمايد« ».علل الش رايع ،ج  ،1ص »236
----------------[ . ]1حج.27 ،
[ . ]2حج.28 ،
[ . ]3امام علی ع ،نهج البالغه ،ترجمه دشــتی ،انتشــارات
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و  192و کلمات قصار
شماره .252
[ . ]4امام علی ع ،نهج البالغه ،ترجمه دشــتی ،انتشــارات
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و  192و کلمات قصار
شمارة .252
[ . ]5امام علی ع ،نهج البالغه ،ترجمه دشــتی ،انتشــارات
دفتر نشــر مصطفی خطبه هــای اول و  192و کلمات قصار
شماره .252
[ . ]6استاد مکارم شی رازی ،تفسیر نمونه ،انتشارات دارالکتب
االسالمیه ته ران 1374ش ،جلد  ،14ص  ،79ص .80
[ . ]7استاد مکارم شی رازی ،تفسیر نمونه ،انتشارات دارالکتب
االسالمیه ته ران 1374ش ،جلد  ،14ص  ،79ص .80
[ . ]8امــام علی ع ،نهــج البالغه ،شــرح و توضیح عالمه
محمدتقی جعفری  ،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی ته ران
1375ش ،جلد دوم ،ص .227
[ . ]9محســن ق رائتی ،تفسیر نور ،انتشارات مرکز فرهنگی
درسهایی از قرآن ،ته ران 1381ش ،جلد  ،8ص .35

خطبه های نمازجمعه
شهرستان های آذربایجان شرقی
کارشـکنی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی
برای شکست برجام
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری گفـت :آمریـکا و برخی
از کشـورهای اروپایـی بـرای شکسـت برجـام کارشـکنی
مـی کنند.
حجـت االسلام و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی
گفـت :هـدف آمریـکا و بیشـتر دولتهـای جهان این اسـت
کـه م یخواهنـد ایـران در قدرت نباشـد و قطعنامه شـورای
حـکام آژانـس بی نالمللـی انـرژی اتمـی علیـه جمهـوری
اسلامی بـه ایـن علت اسـت.
وی سـپس بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای دشـمنان نظام
اسلامی مهـم اسـت ،گفـت :بـرای آنـان مخالفـت بـا
اسلام مهـم اسـت چراکـه م یداننـد اگـر جمهـوری
اسلامی قدرتمنـد باشـد اسـرائیل امنیـت نخواهـد
داشـت.
وی ادامـه داد :بـرای دشـمن فرقـی نم یکنـد کـه دولت
روحانـی و یـا رئیسـی پـای کار باشـد ،آنهـا م یخواهنـد
اسلام در کشـور تضعیـف شـود.
پورمحمـدی همچنیـن افـزود :آمریـکا و دولتهـای
غربـی اگـر در برجـام کارشـکنی م یکننـد تـا نتیجه نرسـد
بـه ایـن علـت اسـت کـه م یخواهنـد جمهـوری اسلامی
ایـران قدرتمنـد نباشـد.
عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری بـا تاکیـد بـر اینکـه
شـورای حـکام بدانـد مردم کشـورمان بـا تبعیـت از رهبری
در برابـر شـیطنت آنـان ایسـتادگی خواهنـد کـرد ،گفـت:
دشـمنان اسلام بـا ایجاد اختلاف و تفرقـه بین مسـلمانان
سـعی م یکننـد تـا منافـع آمریـکا از جملـه امنیـت
اسـرائیل در منطقـه تأمیـن شـود.
دشـمن درصدد ایجاد جبهه اقتصادی علیه ایران
اسالمی است
امـام جمعـه بنـاب بـا بیـان اینکه دشـمن درصـدد ایجاد
جبهـه اقتصـادی علیـه ایـران اسلامی اسـت ،گفـت :اگـر
یارانههـا در امـور زیربنایـی هزینـه شـود ،کشـور شـکوفا
م یشـود.
حجـت االسلام شـیخ مصطفـی باقـری بنابـی در
خطب ههـای آئیـن عبـادی سیاسـی جمعـه شهرسـتان بناب
بـا تأکیـد بـر ضـرورت اجـرای صحیـح قانـون هدفمنـدی
یارانههـا تصریـح کـرد :اگـر امـروز م یبینیـم برخـی
کشـورها بازارهـای جهانـی را قبضـه کردهانـد ،بخاطـر
ایـن اسـت کـه مسـئولین آن کشـورها یارانـه را بـه صـورت
نقـدی در اختیـار مـردم قـرار ندادهانـد و آن را صـرف امـور
زیربنایـی کشـور کردهانـد.
وی افـزود :امـروز در نتیجـه برنامـه ریـزی چیـزی بنـام
تـورم و بیـکاری در کشـورهای خـود ندارنـد و هـر کـس از
دسـترنج خـود امـرار معـاش م یکنـد 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.
خطیـب جمعـه شهرسـتان بنـاب خاطرنشـان کـرد:
مشـکالت اقتصـادی از زمانـی در کشـور آغاز شـد کـه یارانه
را بـه صـورت نقـدی بـه مـردم پرداخـت نمودنـد در حالـی
کـه اگـر بـه صـورت عقالنـی ایـن مبالـغ کالن بـه سـمت
اشـتغال و تکمیـل امـورات زیربنایـی هزینـه م یشـد ایـن
مشـکالت را در کشـور شـاهد نبودیـم.
حجـت االسلام باقـری بنابـی همچنیـن بـا بیـان اینکـه
پرداخـت نقـدی یارانـه بـا سیاسـتهای اقتصـادی و نظـر
مقـام معظـم رهبـری منطبـق نیسـت؛ گفـت :دولـت
اسلامی وظیفـه دارد بـه درد محرومیـن و مسـتمندان
جامعـه برسـد.
وی ادامـه داد :مـردم بـرای برقـرار نظـام اسلامی خـون
زیـادی دادهانـد و نظـام نیـز بایـد در راسـتای حفـظ مـردم
گام بـردارد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان بنـاب
یـادآوری کـرد :اگـر یارانههـا بـه صـورت نقـدی پرداخـت
نم یشـد امـروز چرخهـای تولیـد سـرحال تـر بودنـد
و مبالـغ هنگفـت در امـور زیربنایـی از قبیـل احـداث
بیمارسـتانها و بیمههـای تکمیلـی هزینـه م یشـد و
کشـور نیـز شـکوفاتر م یشـد.
حجـت االسلام باقـری بنابـی در ادامـه خطب ههـای نماز
جمعـه شهرسـتان بنـاب اظهـار کرد :دشـمن درصـدد ایجاد
جبهـه اقتصـادی ،سیاسـی و فرهنگـی علیـه جمهـوری
اسلامی ایـران اسـت و جنـگ تمـام عیـاری را آغـاز کـرده
اسـت ،لـذا بـرای بـرون رفـت از وضعیـت فعلـی عـزم ملـی
را م یطلبـد کـه بـا درک اوضـاع و شـرایط کنونـی در برابـر
فشـارهای دشـمن مقاومـت کنیـم و یقیـن بدانیم بـا هزینه
یارانههـا در امـورات زیربنایـی کشـور گلسـتان خواهـد شـد.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید محمود
طباطبایی تبریزی (شیخ االسالم)
حضـرت آیت اهلل حاج سـید
محمـود طباطبایـی تبریـزی
مقلـب و مشـهور بـه شـیخ
االسلام فرزنـد آیـت اهلل میـرزا
علـی اصغـر طباطبایـی از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهـا برخاسـته
از تبریـز در قـرن سـیزدهم و
چهاردهـم هجـری قمری اسـت
در شـانزدهم رمضـان  1240ق.
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت
1204ش .در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود  .علوم مقدماتـی را در
حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی بـه تحقیـق تالیف روی
آورد .در  25سـالگی 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  12سـال 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 االسلامی ملقـب گردید.
سـرانجام آن عالـم عظیـم الشـان در ذی الحجـه 1310ق .بـرای
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت از
اعمـال در ذی الحجـه همان سـال برابـر با تیرمـاه 1272ش 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 .
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

قضای روزۀ بیمار
مـادری بـه دلیـل بیمـاری شـدید نتوانسـته در اواخر عمـر ،روزه ها
ِ
بـزرگ او بایـد قضـای روزه هـا را
و قضـای آن را انجـام دهـد ،آیـا پسـر
بجا آورد؟
ی ایشـان تا ماه رمضان بعد ادامه داشـته اسـت ،قضای
جـواب :اگـر بیمار 
مد طعـام (معادل۷۵۰گرم)
روزهها سـاقط اسـت ولی باید برای هر روز یک ّ
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.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  27خرداد ) 1401
درگي ــري م ــردم بــا مأمــوران در ج ريــان رأي اعتمــاد مجل ــس بــه
عب دالحس ــين هژي ــر ( 1327ش)
تشــكيل «جهــاد ســازندگي» بــه فرمــان «حضــرت امــام
خمينــي»(ره) ( 1358ش)
تأسيس دانشگاه آزاد اسالمي ( 1361ش)
عملي ــات نامنظــم فتــح  6در شــمال اربي ــل ع ـراق ،توســط س ــپاه
(1366ش)
عمليات نصر  3در دهل ران توسط ارتش ( 1366ش)
آغــاز به كار نخس ــتين نمايشــگاه بي نالملل ــي ارتباطــات در ته ران
(1369ش)
امتي ــاز نفــت شــمال كــه بــه دو ش ــركت آمريكاي ــي داده شــده بود
موقــوف گرديــد و ق ـرارداد آن ابطال شــد1317( .ش)
مارشال پتن نخست وزير ف رانسه شد 1319( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  17ذی القعده ) 1443
تبعيد حضرت امام موسي كاظم(ع) از مدينه به ع راق( 179ق)
درگذشت «ميرزا شرف جهان قزوينی» شاعر اي راني( 968ق)
شــهادت حــاج «مالمحمــد تق ــي شــهيد ثالــث» فقي ــه بزرگ ـوار
شــيعه( 1264ق)
تــرور «ناص رالديــن شــاه قاجــار» در حــرم عب دالعظيــم توســط
ميــرزا رضاكرمانــي(1313ق)
ت َّ
الل حــاج «شــيخ عب دالك ريــم
رحلــت مرجــع عال يقــدر آيــ 
حائ ــري يــزدي» مؤس ــس گ رانقــدر حــوزه ي علمي ـ ه ي قــم( 1355ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  17ژوئن ) 2022
روز ملي و استقالل «ايسلند» (1944م)
روز جهاني بيابانزدايي
ن نوي ــس و سياســتمـدار انگليس ــي
م ــرگ «ادوارد ل ِيتــون» رمــا 
(1873م)
امضــاي قــرارداد منــع اســتفاده از ســاحهــاي ميكروبــي و
گ هــا (1925م)
شــيميايي در جنــ 

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

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :نمـاز
جماعـت در ادارات بایـد اول وقـت و در
کوتـاه تریـن زمـان اقامـه شـود امـا نباید
امـور مـردم معطـل برپایـی آن شـود.
حضرت حجت االسلام و المسـلمین
سـیدمحمدعلی آل هاشـم در نشسـت
سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان تصریـح کردند:
نمـاز جماعـت بـه عنـوان یکی از شـعائر
مهم اسلام نـاب محمدی بایـد در ادارات
و سـازمانها مـورد توجـه قـرار گیـرد و
اقامـه آن طوالنی نباشـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه
اسـتان افزودنـد :برگـزاری نمـاز اول وقـت
در ادارات باعـث ارتقـای معنویـت کارکنان
م یشـود ،و اقامـه آن در کمتریـن زمان از
نارضایتـی مـردم و معطل مانـدن امور آن
هـا جلوگیـری مـی کند.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :برگـزاری
نمـاز جماعـت در ادارات عامـل تقویـت
وجـدان کاری ،وحـدت و همدلـی و
صمیمیـت و همچنیـن ارتقـا معنویـت
بیـن کارکنـان ادارات م یشـود کـه باید از

فاطمه از نگاه علی علیه السالم

ایـن فرصـت بـرای خدمـت بیشـتر ب رای
مـردم اسـتفاده شـود.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان
از برگـزاری مسـابقات ورزشـی از جملـه
فوتبـال در وقـت اذان بـه شـدت انتقـاد
کـرده و از فدراسـیون فوتبـال و متولیـان
برگـزاری ایـن مسـابقات خواسـتند در
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 تالقـی صـورت نگیرد.
در این جلسـه حجت االسلام آقاجانی
مسـئول سـتاد اقامه نماز اسـتان گزارشی
از اقدامـات انجـام شـده بـرای برگـزاری
نمـاز جماعـت در ادارات و سـازمانها ارائه
کردند.

بررسی مشکالت  35نفر در دیدار عمومی
با رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

آدینـه تب ریـز بـه گـزارش روابـط عمومـی
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 م راجعان
طـی دیدارهـای عمومـی موضوعـات م ربـوط 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
م ربـوط بـه کیفیـت رسـیدگی بـه پرونـده هـا
و دیگـر ادارات و سـازمان هـا اسـت ادامـه داد:
طـی ایـن دیـدار نیـز بیـش از  35مـورد از
درخواسـت هـای م راجعـان بـه دسـتگاه قضایی
بررسـی شـده و دسـتورات الزم در ایـن خصـوص
صادر شـد.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

برگزاریهمایشمبلغینمهدوی
جهت حضور طالب و فعاالن فرهنگی
در مدارس
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد
فرهنگ ــی حض ــرت مهــدی موعود(ع ــج)
اســتان آذربایجــان شــرقی دومیــن
همایــش مبلغیــن مهــدوی در روز
دوشــنبه شــانزدهم خــرداد  ۱۴۰۱بــه
همــت بنیــاد اســتان جهــت حضــور
طــاب و فعــاالن فرهنگــی در مــدارس
و ارتبــاط بــا کــودکان در موضوعــات
مهــدوی بــا تدریــس حجــت االســام
قدوســی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن همایــش حجــت
االســام آقاجانــی مدیــر بنیــاد اســتان
ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان حاضر
در همایــش بــه بیــان ویژگــی هــای
انســان منتظــر پرداخــت و گفــت از
ویژگ ــی هــای انس ــان منتظ ــر امی ــد بــه
آینــده جهــان اســت انس ــان هم ـواره بــا

معريف کتاب

شفيقه موسوي

امیــد زندگــی میکنــد اگــر امیــد بــه
آینــده نباشــد انس ــان دچــار افس ــردگی
می شــود در نتیجه س رنوشــت جهــان را
نگ ـران کننــده می بینــد از دیگ ــر ویژگی
هــا آمادگ ــی اســت ،یعن ــی نوج ـوان مــا
بایــد بدانــد کــه چــه نقش ــی دارد.
وی اندیشــیدن بــه آینــده ،زندگــی
و زیســتن بــا یــاد او و جهانــی شــدن
یعن ــی انس ــان از خ ــودش بی ــرون بیایــد
و جهان ــی شــود را از دیگ ــر ویژگ ــی هــا
دانس ــت و گفــت بعن ـوان مثــال کس ــی
کــه درخت ــی را از خیابــان م ــی کنــد و
در منــزل خ ــودش م ــی کارد فک ــر و تدبر
ایــن شــخص از خ ــودش و خانــه خودش
باالت ــر نیس ــت و نم ــی رود.
در ادامــه حجــت االســام حس ــینی
مدیــرکل ســازمان تبلیغــات اســامی
اســتان گفــت :در موضــوع مهدویــت
ش ــبهات زیــادی داریــم و متاســفانه در
ایــن زمینــه اطالعاتمــان کــم اســت.
نم ــی توانی ــم در ایــن زمینــه بــه نح ــو
احس ــن پاســخگو ش ــبهات باش ــیم در
ایــن حی ــن اگ ــر دونف ــر هــم نظــاره گر
باشــندفکر م ــی کننــد اســام ج ــواب
نــدارد.

کتــاب «فاطمــه از نــگاه علی
علی ــه الس ــام» توســط حجــت
االســام والمســلمین محمــد
محمدیــان ،تاليــف گرديــد و
بــه اهتمــام انتشــارات «دفتــر
نش ــر معــارف نهــاد نمایندگ ــی
مقــام معظــم رهب ــری» در ســال
 1393فيپــا گرفتــه و بــا 1500
شــمارگان در قطــع رقع ــی روانــه
بــازار نش ــر شــد.
ارائــه الگوهــاي شايس ــته و تاکي ــد ب ــر پي ــروي از ايشــان ،يک ــي از
موث رت ريــن ش ــيوههــاي ت ربي ــت بــوده و بــه فرمــوده ق ــرآن ،پيامب ــر
اعظــم (ص) اســوه حس ــنه همــه خدابــاوران اســت (ســوره اح ـزاب،
آيــه)۲۱؛ و در ايــن راســتا حض ــرت فاطمــه زه را (س) اســتم رار اســوه
حس ــنه م ــي باشــند.
حض ــرت فاطمــه ،ب رت ریــن بانــو س ــرور زنــان عالــم ،دخت ــر پیامبر
اســام و خدیجــه کب ــری(س) ،همس ــر امــام عل ــی(ع) و یک ــی از پنج
تــن آل عب ــا (اصحــاب کس ــاء) و بــزرگ بانوی ــی اســت کــه آیینــه
تمــام نمــای پیامب ــر اســام اســام اســت.
در کتــاب «فاطمــه از نــگاه عل ــی (ع)» ،ترجمــه و تکمی ــل شــده
ـی(ع)» اســت کــه در آن کتــاب
کتــاب «فاطمــة(س) ف ــی رؤى عل ـ ّ
فقــط ســخنان امی رالمومنی ــن (ع) نقــل شــده بــود و هی ــچ نکتهای
در ذیــل آن ســخنان ذک ــر نشــده بــود .امــا در مجموعــه حاض ــر
عــاوه ب ــر ترجمــه روان ســخنان امی رالمومنی ــن(ع) ،تــاش شــده
اســت کــه بــا اســتفاده از آیــات ق ــرآن و احادیــث رســول خـدا (ص) و
ائمــه معصومی ــن (ع) مطالب ــی در ذیــل ســخنان حض ــرت بیاید که
بــه فهــم بهت ــر آن ســخنان و شــناخت جامــع ت ــر حض ــرت فاطمه
(س) کمــک کنــد .ایــن مطالــب تحــت عنـوان «نکتههــا» در ه ــر
فصل ــی ذک ــر شــده اســت.
کتــاب فاطمــه از نــگاه عل ــی (ع) ابت ـدا بــه بي ــان علــل نامي ــده
شــدن آن بانــوي بــزرگ بــه «فاطمــه» و معنــاي ايــن اســم پرداخته
شــده و محبوبي ــت ايشــان نــزد خداونــد متعــال بيان شــده اســت،
آن گاه بــه س ــروري ايشــان نس ــبت بــه همــه زنــان جهــان در ايــن
جهــان و جهــان باق ــي اشــاره شــده و محوريــت خشــم و رضــاي
خداونــد متعــال در خشــم و رضــاي فاطمــه زه ـرا (س) برجس ــته
شــده و ابعــادي از پاك ــي ،طهــارت ظاه ــري و معنــوي ،عفــت ،حياء،
عصمــت ،عبــادت و علــم ايشــان بيــان شــده اســت .در ادامــه
نگارنــده از منظ ــر امــام عل ــي (ع) بــه معرف ــي شــخصيت همس ــر
گ رام ــي ايشــان پرداختــه و چگونگ ــي ازدواج آن دو بــا هــم و ني ــز
گوشــههايي از زندگانــي آن دو در كنــار هــم را توصيــف نمــوده
اســت .نويس ــنده در همي ــن زمينــه بــه برخ ــي از صفــات فاطمــه
زهــرا (س) از زبــان امــام علــي (ع) ماننــد تــاش و زحمــت او در
خانــه ،قناعــت و زهــد وي ،مظلومي ــت و حقاني ــت ايشــان ،روابــط
صميم ــي ايشــان بــا امي رالمؤمني ــن در منــزل و مصايــب ايشــان
اشــاره نمــوده و چگونگ ــي رحلــت و شــهادت آن بانــوي بــزرگ را از
زبــان امــام عل ــي (ع) بي ــان ك ــرده اســت .چ راکــه ،نویس ــنده ،معتقــد
اســت ب ـراى ترس ــیم چه ــره ملكوت ــى ُدخــت رســول خ ـدا (ص) و
تبییــن ابعــاد شــخصیت بىنظیــر زهــراى اطهــر (س) كســى
بهت ــر از همس ــر وی ،امی رالمومنی ــن(ع) ،نمىتوانــد لــب بــه ســخن
بگشــاید .امی رالمومنی ــن (ع) از عمق ایمان و صفــاى دل فاطمه (س)
خب ــر داشــت و اوج گرفتــن وى را در آســمان معرفــت شــاهد بــود و
از تالطــم ام ـواج محب ــت در س ــینه دریای ــى زه ـرا (س) حکایتهــا
داشــت .امی رالمومنیــن (ع) عظمــت روح زهــرا را مىشــناخت و
تعظی ــم مالئكــه بــزرگ اله ــى را مشــاهده ك ــرده بــود و ب ــر خــود
م یبالی ــد کــه همس ــرى همچــون زه ـرا دارد.
فهرســت تفصیل ــی مجموعــه حاضر از  40بخش تشــکیل شــده
اســت کــه عبارتنــد از« :چ را فاطمــه(س) را فاطمه نامی دند؟ ،بشــارتی
بــه دوســتداران فاطمــه(س) ،محب ــوب حبی ــب خـدا ،برگزیــده زنــان
جهانیــان ،بهت ریــن زنــان جهانیــان ،ســرور زنــان اهــل بهشــت،
خشــم خ ـدا ب ـرای خشــم فاطم ـه! ،مغف ــرت ،پــاداش صل ـوات ب ــر
فاطمــه(س) ،حضــور فاطمــه(س) در مباهلــه ،بانــوی پاکــی و
طهــارت ،بانــوی س ــر تــا پــا حی ــا ،حفــظ ح ریمهــا بی ــن زنــان و
م ــردان ،پاســخ منف ــی بــه خواســتگاران فاطمــه(س) ،خواســتگاری
امی رالمؤمنی ــن(ع) از فاطمــه زه ـرا(س) ،پاســخ مثب ــت فاطمــه(س)،
م راســم عقــد فاطمــه(س) ،عقــد فاطمــه(س) در آســمانها ،ف ــروش
یــک زره هزینــه ازدواج ،ل ـوازم خ ری ـداری شــده ب ـرای خانــه ع ــروس،
دوران نامــزدی ،م راســم عروســی ،حضــور رســول خــدا(ص) در
منــزل فاطمــه(س) ،صمیمانــه ت ریــن روابــط بی ــن امی رالمؤمنین(ع)
و فاطمــه(س) ،کار طاقــتفرســای منــزل! ،کمــک امی رالمؤمنین(ع)
تجمــات ،لبهــای خن ـدان فاطمــه(س)
در کار منــزل ،پرهی ــز از ّ
در کنــار بس ــتر ارتحــال رســول خـدا(ص) ،شــعری از فاطمــه(س) در
کنــار قبر پــدر ،داســتان تلخ فــدک ،تس ـ ّ
ـای خاطر فاطمــه(س) در
ج ریــان فــدک ،مظلومی ــت فاطمــه(س) ،وصیتهای فاطمــه(س) در
واپس ــین ســاعات عم ر ،لحظه شــهادت فاطمــه(س) ،هنگام غس ــل
و خاکس ــپاری فاطمــه(س) ،ســخنی بــا رســول خـدا(ص) ،م رثی ــهای
پ ــس از بازگشــت بــه منــزل ،س ــرودهای ب ــر س ــر قب ــر فاطمــه (س)،
مالقــات فاطمــه (س) بــا رســول خ ـدا(ص) در روز قیامــت ،عب ــور
فاطمــه(س) از ص ـراط و فاطمی ــون در قیامــت».

صحيفه نور امام خميني (ره)

صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی توسط امام
خمینی(س)
بس ماهلل الرحمنالرحیم
ما در مشکالت باید متوسل بشویم به ملت .ملتى که -بحمد َّ
الل-
مهیا ب راى کمک و فداکارى بوده و هستند .با فداکارى ملت -بحمد َّ
الل-
م راحلى را که بسیار اهمیت داشت پشت سر گذاشتیم ،موانع مرتفع
شــد ،خائنین رفتند ،و اگر تتمهاى هم باشد ،با همت ملت خواهند
رفت .لکن این دیوار شیطانى بزرگ که شکست ،پشت آن دیوار خ رابی
هاى زیاد هست؛ و ما باید به همت ملت آن خ رابی ها را ترمیم کنیم.
ناچاریم که به ملت متوجه بشــویم ب راى سازندگى؛ ب راى اینکه ترمیم
کنیم این خ رابی ها که در طول مدت حکومت جائر پهلوى در مملکت
ما حاصل شده اســت .و -بحمد َّ
الل -ملت ما راجع به سازندگى ...این
مهیا بودن خودشــان را اعالم کردهاند .دانشجوهاى عزیز ،متخصصین،
مهندسین و بازارى ،کشــاورز ،همه قشرهاى ملت ،داوطلب ب راى این
اســت که ای رانى که به طور مخروبه به دست ما آمده است بسازند .از
این جهت ،باید ما بگوییم یک جهاد سازندگى ،موسوم کنیم این جهاد
را به «جهاد سازندگى» که همه قشرهاى ملت ،زن و مرد ،پیر و جوان،
دانشگاهى و دانشجو ،مهندسین و متخصصین ،شهرى و دهاتى ،همه
با هم باید تشــریک مساعى کنند و این ای ران را که خ راب شده است
بسازند .و البته آن جاهایى که بیشتر خ رابى هست؛ مثل آنجاهایى که
روستاها ،جاهایى که مساکن عشایر هست ،دهات دورافتاده که تقریب اً
هر کدام از گروهها مىآیند ،شکایت از وضعشان دارند ،مىگویند برق
نداریم ،خانه نداریم ،آب نداریم ،اســفالت نداریم ،بهدارى نداریم؛ و همه
هم صحیح مىگویند .بنابر این بوده است که این طور ای ران را خ راب
کنند .و اآلن که -بحمد َّ
الل -آن ســد شکست ه شد ،ب راى مرحله ثانى،
که مرحله ســازندگى است ،ما دستمان را پیش ملت دراز مىکنیم ،و
از ملت مىخواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست
ب رادرى به هم بدهند و این سازندگى و جهاد سازندگى را شروع کنند .و
البته مأمورین دولت در هر جا -آنها هم -مردم با آنها تشریک مساعى
کنند .در تحت نظر اشخاص کارشناس ،مأمورین دولت کارها را انجام
بدهند .و روحانیونى که در همه جا در بالد -بحمد َّ
الل -هســتند ،در
این امر آنها هم تشریک مساعى کنند ،نظارت کنند.
(صحیفه امام ،ج :8ص  179و )180

جاذبه هاي گردشگري
باغ فتح آباد

بــاغ فتــح آبــاد در نزدیک ــی روســتائی به همی ــن نــام در حدود
 5کیلومت ــری شــهر تب ریز در مس ــیر جاده باســمنج واقع اســت.
عرصــه بــاغ بــه وســعت  30هکتــار بــوده و ســاختمان دو طبقــه
ب ــرون گ ـرا بــه وســعت  200مترم ربــع در امـداد مس ــیر اصل ــی باغ
ق ـرار گرفتــه اســت .اطالعــات کمی در مــورد چگونگی ســاخت و
بانی ــان بــاغ فتــح آبــاد موجــود اســت .تنهــا ســند مــدون ،کتاب
بــاغ هــای ای ـران و کوشــک هــای آن تألی ــف دونالــد ویلبر اســت.
ویلب ــر در کتــاب مذکــور در توصی ــف بــاغ چنی ــن نوشــته اســت:
در نزدیک ــی شــاه گل باغ ــی بــه نــام فتــح آبــاد واقع شــده اســت.
مرکــز بــاغ از درختــان می ــوه پوش ــیده شــده اســت .ول ــی محور
طویــل آب تمــام بــاغ را بــه ط ــرز متـداول در ای ران بــه هم متصل
م ــی ســازد و بــه آن یــک نــوع هماهنگ ــی م ــی دهد .فقــط بنای
جدیــدی کــه بجــای کوشــک قدیــم ســاخته شــده ،هماهنگ ــی
آن را ب ــر هــم م ــی زنــد .ه ــرگاه قس ــمت م رتفــع ،یعن ــی ســمت
جنوب ــی بــاغ وارد شــویم ،م ــی بینی ــم کــه ایــن خیابان پس ــت و
بلند اســت و شــکل حــوض هایی کــه در مس ــیر آن ق ـرار گرفته
انــد نی ــز مختلــف اســت .در یک قس ــمت حاش ــیه های س ــبزی
در کنــار نهرهــا بچشــم م ــی خــورد کــه آنهــا نیز بــه نوبــه خود
بــا حاش ــیه ای از گل شــمعدانی زینــت یافتــه اند.
س ـرانجام بــه برجس ــته ت ریــن نقطــه بــاغ ،یعن ــی اســتخر
عمیقــش م ــی رس ــیم کــه اط ـراف آن را ســنگ کار ک ــرده انــد.
ایــن اســتخر بســیار عمیــق اســت و اطــراف آن را درختــان
کهــن و تنومنــدی احاطــه ک ــرده اســت .قس ــمت شــمال ایــن
اســتخر قــدری بلندتــر از ســطح زمیــن اســت .ایــن همــان
چی ــزی اســت کــه در اســتخر شــاه گل نی ــز دیــده م ــی شــود.
هی ــچ یــک از قس ــمتهای ایــن بــاغ بــه تنهای ــی زیبای ــی فــوق
العــاده و چشــمگیری نـدارد ،درحالیکــه بطــور کل ــی جـذاب و
آرام اســت .بنــا بــه اظهــارات ریــش ســفی دان ،بــه ظاهر ســاخت
بــاغ را بــه ســاعدالملک ،یک ــی از معتمدان شــهر تب ریز نس ــبت
م ــی دهنــد.
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