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خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره به 
برنامه سـفر جـو بایدن به عربسـتان و دیدار با بن سـلمان 
گفتنـد: مقابلـه بـا نفـوذ ایـران در منطقـه دلیـل چرخش 

آمریکا به سـمت عربسـتان اسـت.
 حضرت حجت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نماز جمعه تبریز بـا بیان اینکه 
توطئه هـای اسـتکبار جهانی، صهیونیسـت و مثلث شـوم 
واشـنگتن، تاویـو و ریـاض ریشـه کن خواهد شـد، گفتند: 
آمریـکا بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه مثلـث بیـن 
واشـنگتن، ریـاض و تل آویـو ایجـاد کنـد و بایـدن نیـز بـر 
خـاف تمـام شـعارهای انتخاباتـی کـه داده بود چشـم بر 
قاتل بودن بن سـلمان بسـته و در حال سـفر به عربسـتان 

است.
امـام جمعـه تبریز جنـگ اوکراین را یکی دیگـر از دالیل 
چرخش امریکا به سـمت عربسـتان عنوان کـرده و افزودند: 
یکـی از دالیـل سـفر بایـدن به عربسـتان تاش بـرای قانع 
کـردن ریـاض بـرای جبـران کمبـود نفت روسـیه در بـازار 

جهانـی و تـداوم توافـق در رابطـه با معامله قرن اسـت.
خطیـب نمـاز جمعه تبریز بـا بیان اینکه یکـی دیگر از 
محورهـای سـفر بایدن، اعام عادی سـازی روابط عربسـتان 
بـا رژیـم صهیونیسـتی یا مقدمـه این عادی سـازی اسـت، 
گفتنـد: بـه نظـر می رسـد صهیونیسـت ها عاقـه زیـادی 
دارنـد تـا در چارچوب سـفر بایدن این عادی سـازی را انجام 

دهند. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان خاطرنشـان 
کردنـد: البتـه رونـد رو به رشـد همکاری عربسـتان و چین 

بـه هیـچ وجه بـرای آمریکا خشـنود نیسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـه سـالروز  
تـرور مقـام معظـم رهبـری اشـاره کـرده و  اظهار داشـتتد: 
 در ششـم تیرمـاه ۱۳۶۰ حضـرت آیـت اهلل العظمـی امـام 
خامنـه ای در مسـجد ابـوذر تهـران مـورد سـوء قصـد قرار 
گرفتنـد امـا به لطف خداوند متعال ایشـان ماندنـد و امروز 
بعـد از امـام خمینـی)ره( بـا همـان صابـت و اقتـدار نظام 

اسـامی را رهبـری مـی  کنند.
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه سـالروز شـهادت شـهید 
بهشـتی را مورد اشـاره قرار داده و گفتند: شـهید بهشـتی 
در مسـیر حـق بـود و اثـر فوری شـهادت ایشـان در هفتم 
تیـر ایـن بود که نظام اسـامی در آن زمـان نه تنها خلوص 
بیشـتری پیـدا کرد بلکه حقانیت نظام و شـهید بهشـتی 

اثبـات شـد و هـم واقعیـت او در جامعه اسـتمرار یافت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادنـد: 
شـهادت بهشـتی منجر شـد تا نقاب هـا از چهره هـا برافتد 
و منطق مسـتحکم جمهوری اسـامی و امام راحل تثبیت 
شـد و نظـام نوپای جمهوری اسـامی اسـتحکام بیشـتری 

پیـدا کرد.
ایشـان بـا تبریک هفته قـوه قضاییـه گفتنـد: از ابتدای 

آگاهیهـای تاریخـی دربـاره زندگـی امـام جـواد علیـه السـام چنـدان 
گسـترده نیسـت؛ زیرا افزون بر آن که محدودیتهای سیاسـی همواره مانع 
از انتشـار اخبـار مربـوط بـه امامان معصوم علیه السـام مـی گردید، تقیه 
و شـیوه هـای پنهانـی مبـارزه کـه بـرای » حفظ امام و شـیعیان از فشـار 
حاکمیـت« بـود، عامل مؤثری در عـدم نقل اخبار در منابع تاریخی اسـت. 
افـزون بـر آن، زندگـی امام جواد علیه السـام چنـدان طوالنی نبوده اسـت 

کـه اخبـار فراوانـی هـم از آن در دسـترس ما قـرار گیرد.
و نیـز گفتنـی اسـت، زمانـی کـه امـام رضـا علیه السـام به خراسـان 
بـرده شـد، هیـچ یـک از اعضـای خانواده خـود را به همـراه نبـرد و در آنجا 
تنهـا زندگـی می کـرد. و از اخبار مربوط به شـهادت امام رضا علیه السـام 
چنیـن بـر می آید کـه امام جواد علیه السـام آن هنـگام در مدینه اقامت 
داشـت و تنهـا بـرای غسـل پـدر و اقامـه نمـاز بـه آن حضـرت در طـوس 

حضـور یافت.
هنگامـی کـه مأمـون بعـد از شـهادت امـام رضا علیه السـام در سـال 
2۰4 بـه بغداد بازگشـت، از ناحیه حضرتش اطمینان خاطر پیـدا کرده بود، 
ولـی ایـن را می دانسـت که شـیعیان پـس از امام رضا علیه السـام فرزند 
او را بـه امامـت خواهنـد پذیرفـت و در این صورت خطر همچنـان بر جای 

خود خواهـد ماند.
او سیاسـت کنتـرل امام کاظم علیه السـام توسـط پدرش را- کـه او را 
بـه بغـداد آورده و زندانـی کرده بود- به یاد داشـت و با الهام از این سیاسـت، 
همیـن رفتـار را بـا امام رضـا علیه السـام در پیش گرفت، ولـی با ظاهری 
آراسـته و فریبکارانـه، بـه گونـه ای کـه می کوشـید نـه تنهـا در ظاهر امر 
مسـأله زنـدان و ماننـد آن در کار نباشـد، بلکـه با برخورد دوسـتانه، چنین 

تبلیـغ شـود کـه او عاقه و محبت ویـژه نیز به ایشـان دارد.
اینـک نوبت امام جواد علیه السـام فرا رسـیده بود تـا به نحوی کنترل 
شـود. مأمـون بـرای انجام این هدف، دختـر خود را به عقـد وی درآورد و او را 
دامـاد خـود کـرد. از همیـن رهگذر بود کـه مأمون به راحتی می توانسـت 
از طرفـی امـام را در کنتـرل خـود داشـته باشـد و از طرف دیگر آمد و شـد 

شـیعیان و تمـاس های آنـان را با آن حضـرت زیر نظر بگیرد.
بـر اسـاس برخی نقلهـا، مأمـون پـس از ورود به بغـداد- در سـال2۰4- 
بافاصلـه امـام جـواد علیه السـام را از مدینه بـه بغداد فراخوانـد.  افزون بر 
ایـن، مأمـون متهـم بود کـه امـام رضا علیه السـام را به شـهادت رسـانده 
اسـت. اکنـون می بایسـت بـا فرزنـد وی به گونـه ای رفتـار کند کـه از آن 

اتهـام نیز مبرّی شـود.
از روایتـی کـه شـیخ مفیـد از ریـان بن شـبیب نقـل کـرده، چنین بر 
مـی آیـد: موقعـی کـه مأمـون تصمیـم بـه ازدواج ام فضـل بـا امـام جواد 
علیه السـام گرفت، عباسـیان برآشـفتند؛ زیـرا ترس آن داشـتند که پس 
از مأمـون، خافـت به خانـدان علوی برگـردد، چنانکه درباره امـام رضا علیه 
السـام هـم به سـختی دچار همین نگرانی شـده بودند ولی بـه طوری که 
از دو روایـت فـوق برمـی آیـد، آنان مخالفت خـود را به گونه دیگـری وانمود 
ُه  کـرده و گفتنـد: دختر خود را بـه ازدواج کودکی درمی آورد کـه :« لَم یَتَفقَّ
فـی دیـِن اهلل وال یعـرف حاله مـن حرامه وال فرضاً من سـّنته«؛کودکی که 
تفقـه در دیـن خـدا ندارد، حال را از حرام تشـخیص نمی دهـد و واجب را 

از مسـتحب باز نمی شناسـد.
مأمـون در مقابـل ایـن برخـورد، مجلسـی برپا کـرد و امام جـواد علیه 
السـام را بـه مناظـره علمی با یحیی بن اکثم، بزرگترین دانشـمند و فقیه 
سـنی آن عصـر، فراخوانـد تـا بدین وسـیله مخالفـان و اعتـراض کنندگان 
عباسـی را بـه اشـتباه خـود آگاه کنـد  این در حالـی بود که بنا بـه این دو 
روایـت، هنـگام عقـد ازدواج ام فضـل با امام جواد علیه السـام هنـوز به آن 

حضـرت » صبـی« اطاق می شـده اسـت.
مي دانیـم کـه یکـی از ابعـاد بـزرگ زندگی ائمه مـا، بعـد فرهنگی آنها 
اسـت. ایـن پیشـوایان بزرگ هرکـدام درعصر خود فعالیت فرهنگی داشـته 
در مکتـب خویش شـاگردانی تربیـت می کردند و علوم و دانشـهای خود را 
توسـط آنان در جامعه منتشـر می کردند، اما شـرائط اجتماعی و سیاسـی 
زمـان آنان یکسـان نبوده اسـت، مثا در زمـان امام باقرعلیه السـام و امام 
صـادق علیـه السـام شـرائط اجتماعـی مسـاعد بـود و به همیـن جهت 
دیدیـم کـه تعـداد شـاگردان و راویـان حضـرت صـادق علیـه السـام بالغ 
برچهـار هـزار نفـر می  شـد، ولـی از دوره امام جـواد تا امام عسـکری علیه 
السـام به دلیل فشـارهای سیاسـی و کنترل شـدید فعالیت آنان از طرف 
دربـار خافـت، شـعاع فعالیت آنان بسـیار محدود بـود و ازاین  نظـر تعداد 
راویـان و پـرورش یافتگان مکتب آنان نسـبت  به زمـان حضرت صادق علیه 

السـام کاهش بسیار چشـمگیری را نشـان مي دهد.
بنابرایـن اگـر می خوانیم که تعـداد راویان و اصحـاب حضرت جوادعلیه 
السـام قریـب صـد و ده نفـر بوده انـد  و جمعـا 25۰ حدیـث از آن حضرت 
نقل شـده  ، نباید تعجب کنیم، زیرا از یک سـو، آن حضرت شـدیدا تحت 
مراقبت و کنترل سیاسـی بود و از طرف دیگر، زود به شـهادت رسـید و به 

اتفاق نظر دانشـمندان بیش از بیسـت و پنج  سـال عمر نکرد!
دربـاره آمـد و شـد امام در مدینه و احترام مردم نسـبت بـه آن حضرت، 

اطاعـات مختصری در پـاره ای از روایات آمده اسـت.
 پی نوشت ها

۱- الحیاة السیاسیة لامام الجوادعلیه السام، ص ۶5.
2- االرشاد، ص ۳۱9.

۳- تاریخ بغداد، بیروت، دارالکتاب العربی،ج۳، صص54 و55.
4- ابن شهرآشوب،قم،المطبعة العلمیة،ج 4، ص۳84.

در سـال ۱۳2۰ ه. ق برابـر بـا ۱28۱ ه. ش سـتاره ای در شـهر تبریـز، در 
خانـه ای سرشـار از علـم و تقـوا بدرخشـید و افـراد خانـواده  را سرشـار از 

شـادی و شـعف نمود.
فرزنـد را عبدالحسـین نامیدند تا همواره سـینه اش سرشـار از عشـق 
اهل بیـت علیهم السـام باشـد؛ پیوسـته در مسـیر ایشـان گام بـردارد و 
همچـون موالیـش امام حسـین علیه السـام، شـمیم روح افـزای والیت را 
پراکنـده سـازد. آری، عبدالحسـین به دنیـا آمد و الغدیر بـا او جان گرفت.

شـیخ احمـد امینی تبریـزی، پـدر بزرگوار عامـه امینـی از عالمان با 
تقـوا بـود و مردم به ایشـان همواره به دیده احترام می نگریسـتند. ایشـان 
در سـال ۱287 هــ.ق در َسـردها از توابـع تبریـز به دنیا آمـد. میرزا احمد 
از فقهـا و مجتهدیـن زمـان خـود و در زهـد و پارسـایی زبانزد عمـوم بود. 
او در سـال ۱۳۰4 ه.ق بـه تبریـز مهاجـرت نمـود و برای همیشـه سـاکن 

آنجـا گردید.
برخـی آثـار به یـادگار مانـده از ایشـان عبارتند از: شـرحی بـر قصیده 
المفجـع و تعلیقاتـی بر مکاسـب شـیخ انصـاری. این مرد بزرگ در سـال 
۱۳7۰ ه. ق، دیـده از جهـان فـرو بسـت و در قبرسـتان نـو شـهر مقـدس 

قـم دفـن گردید.
عامـه امینـی)ره( در مقـام اجتهـاد، منزلـت و جایگاه واالیی داشـتند 
و بیشـتر سـاعات ایشـان بـه تحقیـق و مطالعـه می گذشـت. و از منابع 
علمـی اسـامی توشـه  برمی گرفت. ایشـان در تفسـیر، حدیـث، تاریخ و 

علـم رجـال صاحب نظـر بودند.
پدربـزرگ عامـه امینـی، مولـی نجفقلی مشـهور بـه امین الشـرع بود 
کـه نـام خانوادگـی عامه نیز از همین لقب گرفته شـده اسـت. ایشـان در 
سـال ۱257ه. ق، در روسـتای َسـردهاـ  از توابـع تبریـز پا به عرصه هسـتی 
نهاد و به یادگیری دانش و ادب پرداخت. وی نیز بعدها سـاکن شـهر تبریز 
گردیـد. مردی زاهد، فاضل، پرهیزگار و ادیبی برجسـته بـود که به گردآوری 
اخبـار ائمـه اطهـار علیهم السـام عاقه بسـیاری داشـت و چند مجموعه 
روایـت نیـز تدویـن کرده و اشـعاری به فارسـی و ترکـی از وی بـه جا مانده 
اسـت. او در شـعر خـود بـه »واثـق« تخلـص می کـرد و نقش ُمهـر او - آن 
طوری که در پشـت برخی از رسـائلش مشـهود اسـت - » الواثق باهلل الغنِی 
عبدُه نجفقلی« بوده اسـت . وی در سـن 8۳ سـالگی در سـال ۱۳4۰ه. ق از 

دنیا رفت و در وادی السـام نجف اشـرف به خاك سـپرده شـد. 

به مناسبت شهادت حضرت
 امام محمد تقي علیه السالم

نگاهی به زندگانی
 عالمه امینی)ره(

مقابله با نفوذ ایران دلیل چرخش آمریکا 
به سمت عربستان

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجت  االســام 
و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و بــا 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه2 ادامه در صفحه۳
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اهم بازدید و دیدارهاي مردمي  نماینده ولي فقیه   در آذربایجان شرقي   در هفته جاری

جشن بزرگ میالد امام رضا علیه السالم با سخنرانی نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و خادمان حرم رضوی در محله یکه دکان تبریز

دیدار اعضای اتاق اصناف تبریز با نماینده ولی فقیه در استان
 و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از مدیران و کارکنان دادگستری با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار مدیر کل و کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی با  نماینده ولی فقیه
 در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم یادبود هفتمین سالروز شهادت شهید مدافع حرم حامد جوانی با 
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

نود وهفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به میزبانی اداره کل 
تبلیغات اسالمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

جلوگیری از رکود و تعطیلی 244 
واحد تولیدی در آذربایجان شرقی

مقابله با نفوذ ایران دلیل چرخش آمریکا به 
سمت عربستان

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
ــائل  ــت: مس ــرقی گف ــتری آذربایجان ش ــی دادگس ــاون قضای مع
ــی  ــه صــورت تخصص ــدی اســتان ب و مشــکات 244 واحــد تولی
ــی آنهــا  در دادگســتری اســتان بررســی شــده و از رکــود و تعطیل

ــری شــده اســت. جلوگی
ــت  ــی و سرپرس ــاون قضای ــرزاده، مع ــد باق ــام اس  حجت االس
ــش  ــخنرانی پی ــرقی در س ــر آذربایجان ش ــای تجدیدنظ دادگاه ه
ــا  ــه ب ــز ک ــه تبری ــی جمع ــادی و سیاس ــاز عب ــه نم از خطب
حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امام خمینــی)ره( 
ــه  ــن روز از هفت ــذاری چهارمی ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
ــل  ــم بین المل ــر و تروریس ــوق بش ــام  حق ــه ن ــه ب ــوه قضائی ق
اظهــار کــرد: مســیری کــه بشــر بــرای ســعادت بایــد طــی کنند 
ــی کــه  ــن کتاب ــران نشــان داده شــده و همچنی ــق پیامب از طری
حــاوی احــکام و قوانیــن زندگــی بــوده از طریــق پیامبــران نــازل 

شــده اســت.  
شــرقی  آذربایجــان  تجدیدنظــر  دادگاه هــای  سرپرســت 
ــود در  ــرح می ش ــت مط ــی بحــث تروریس ــرد: وقت خاطرنشــان ک
دنیــا دو حقــوق بشــر اســامی و غربــی مطــرح می شــود؛ اگــر بــه 
دنیــای امــروز نــگاه کنیــم خواهیــم دیــد کــه جامعــه بشــری در 
ــرای  فســاد غوطــه ور هســتند و دلیــل آن نبــود مجــری قانــون ب

ــی اســت.  ــون اله ــرای قان اج
وی افــزود: هرجــا هــم کــه حاکمیــت بــرای اجــرای قانــون الهی 

ــه رو می شــود.  ــراوان روب ــا هجمه هــای ف ایجــاد می شــود ب
ــت  ــه حاکمی ــردی ک ــا ف ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرزاده ب باق
مبتنــی بــر اســام بــرای اجــرای قانــون الهــی ایجــاد کــرد، امــام 
ــز جانشــین خلــف ایشــان،  ــوده و بعــد از ایشــان نی رضــوان اهلل ب
مقــام معظــم رهبــری اســت، گفــت: هــر جــا کــه هجمــه ای بــود 
ــم همیشــه  ــردم  ه ــتاده اند و م ــت ایس ــدرت و صاب ــا ق ایشــان ب

کنارشــان هســتند. 
وی بیــان داشــت: ترامــپ، مکــرون، بایــدن هرکــدام یــک مجــری 
ــی مجــری عــادل نیســتند و از ایــن رو حقــوق بشــر  هســتند ول
ــرور  ــادل را ت ــان ع ــد و مجری ــیر می کنن ــود تفس ــان خ ــه زب را ب
می کننــد و اسم شــان را هــم تروریســت می نامنــد،  شــهید 
ســلیمانی یکــی از بــازوان مجــری عــادل بــود کــه دنیــا را از شــر 

داعــش نجــات داد. 
وی بــا بیــان اینکــه بایــد پشــت ســر رهبــری باشــیم و احــکام 
الهــی را در زندگــی خــود اجــرا کنیــم و از ولی فقیــه خــود اطاعــت 
ــه  ــتی را ب ــن کش ــد ای ــت: بای ــم، گف ــر نیاوری ــا و اگ ــم و ام کنی

ســاحل برســانیم و تحویــل امــام زمان)عــج( دهیــم. 
ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ــر ب سرپرســت دادگاه هــای تجدیدنظ
تشــکیات قضایــی اســتان گفــت: متاســفانه ریاســت کل 
ــتری  ــتان بس ــتند و در بیمارس ــض هس ــتان مری ــتری اس دادگس
شــده اند و آرزوی شــفای عاجــل بــرای ایــن بزرگــوار داریــم و بنــده 

ــیدم.  ــزاران رس ــت نمازگ ــای ایشــان خدم ــه ج ب

پیـروزی انقاب اسـامی، دسـتگاه قضایی کشـور در 
پیـاده کـردن موارد مـورد نظر نظام اسـامی و تحقق 
آرمان هـای انقـاب اسـامی مسـیر خـود را تعییـن 
کـرد و در چارچـوب حرکت خود به خوبـی ادامه داده 

است.
مثبـت  عملکـرد  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
دسـتگاه قضائی کشور در تشـخیص حق از باطل در 
مقاطع حساس کشور، شناسـایی مفسدان اقتصادی، 
برخـورد بـا فسـاد، مقابله با اشـرار و قاچاقچیـان مواد 
مخـدر، برخـورد بـا برخـی چهره هـای مطـرح بـدون 
مماشـات، برخـورد بـا مفسـدان و دانـه درشـت های 
اقتصـادی را از جملـه اقدامـات مهم این نهـاد انقابی 

برشمردند.
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان در بخش 
دیگـری از خطبـه هـا با انتقـاد از وضعیت نامناسـب 
جـاده ورزقان - خاروانا، از پیگیری اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی تقدیر کـرده و ادامه  دادند: آقـای عابدین خرّم 
در ایـن هفتـه، جلسـه شـورای تأمیـن اسـتان را در 
ورزقـان تشـکیل داد و از نزدیـک از وضعیـت منطقـه 
بازدیـد کـرد و از طرفـی مدیـرکل راهداری اسـتان نیز 
طـی تماسـی اعام کـرد کـه اقداماتـی در ارتبـاط با 

مسـیر خارونا انجـام داده اند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در ادامـه با اشـاره 
بـه فـرا رسـیدن عیـد سـعید غدیـر گفتنـد: موضوع 
غدیـر یـک مسـئله قرآنی، بینشـی و اعتقادی اسـت 
و در ظاهـر یـک مـکان امـا در حقیقـت بیانگـر یک 

مسـئله واال است.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه غدیر از 
دو جنبـه نصـب جانشـین و توجـه به مسـئله 
امیدواریـم  افزودنـد:  دارد،  اهمیـت  امامـت 
امسـال نیـز عیـد غدیر بـا حضـور مسـلمانان 
قبـل  سـال های  از  تـر  شـکوه  بـا  شـیعیان  و 

برگـزار شـود.
خطیـب نمازجمعـه تبریز خاطرنشـان کردند: باید 
تـا روز مباهلـه بـه هیچ وجه عـزاداری برای اسـتقبال 
از محـرم انجـام نگیـرد و جشـن های عید غدیـر را با 
شـکوه برگـزار کنیـم و عـزاداری را هـم در جـای خود 

انجـام دهیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان با اشـاره 
بـه روز تبلیغات اسـامی اظهار کردنـد: روش تبلیغی 
پیامبـر اکرم)ص( برتریـن، واالترین و موفق ترین روش 
تبلیغات دینی اسـت چرا که رسـالت ایشـان در مدت 
کوتـاه، مناطق مختلف را طـی کرد. امیدواریم مبلغان 
مـا بـا روش هـای صحیـح و بـکار گیـری از روش های 
نویـن فرهنگـی و هنـری در رسـالت تبلیـغ موفـق 

شوند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در بخش دیگـری از 
سـخنان خود یکـی از اصلـی ترین عوامل اسـتحکام 
بنیـان خانـواده را انتخـاب صحیح همسـر دانسـته، 
گفتنـد: یکـی از اصلـی تریـن عوامـل طـاق نیـز 

انتخـاب نادرسـت همسـر اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه 
زندگـی،  مـدت  طـول  اسـاس  بـر  طـاق  آمـار 
افزودنـد: بـر اسـاس آمـار سـال 94، بالغ بـر ۱۳.۱ 
درصـد طاق هـا در سـال نخسـت زندگـی، 24.4 
درصـد زیر دو سـال زندگـی، ۳۳.۳ درصد زیر سـه 
سـال زندگـی، 4۰.9 درصد زیر چهار سـال و 47 ۳. 
درصـد طاق هـا در پنـج سـال نخسـت زندگـی 

می افتـد. اتفـاق 
کردنـد:  خاطرنشـان  تبریـز  جمعـه  امـام 
طاق هـای زود و زیـر پنـج سـال نخسـت زندگـی 
در  اسـت.  نادرسـت  انتخـاب  از  گرفتـه  نشـأت 
مهـم  مسـأله  همسـر  انتخـاب  در  بایـد  نتیجـه 
پرهیـز از انتخاب هـای احساسـی به صـورت جدی 

مـورد توجـه قـرار دهیـم.
ایشـان در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت پیـری 
ازدواج  متوسـط  سـن  کردنـد:  اضافـه  جمعیـت 
دختران ایرانی به 25 سـال و متوسـط سـن اولین 
فرزنـد آوری زنـان ایرانی به باالی 29 سـال رسـیده 
اسـت، ایـن شـرایط باعث شـده تـا فرصـت زیادی 
بـرای فرزنـد دوم و تربیـت فرزند برای زنـان ایرانی 

نماند. باقـی 

میز خدمت مسولین ارشد قضایی و روسای محترم سازمان های تابعه قوه قضائیه استان 
در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام) ره( تبریز

ادامه از صفحه اول
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ادامه از صفحه اول

خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

نگاهی به زندگی عالمه امینی)ره( هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

جلوی لوطی گری ها در هر لباسی و مقامی
 باید گرفته شود!

حجـت االسـام مهـدی پورمحمـد در خطبـه هـای ایـن 
هفتـه نمـاز جمعه ورزقـان ضمن قدردانـی از سـفر و توجه ویژه 
اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـه این  شهرسـتان، بیان داشـت: از 
اسـتاندار انقابـی و دلسـوز آذربایجان شـرقی که بـه جد پیگیر 
 مسـائل مختلـف ورزقـان هسـتند و  مطالبـات بحـق نماینـده

 ولـی فقیـه در اسـتان در مورد ورزقـان و خاروانـا را پیگیری می 
کننـد تشـکر و قدردانی مـی کنم، انتظـار داریم دسـتورات الزم 

را در جهـت تسـریع در اجرای مصوبات، همت داشـته باشـند.
امـام جمعـه ورزقـان بـا بیـان اینکـه مـردم ورزقـان، مردمـی 
مومـن و پاکدسـت هسـتند و نباید آن هـا را بدنام کـرد، گفت: 
بـه گـوش مسـئوالن اسـتانی نیـز رسـانده ام؛ مشـکات معدن 
طـای اندریـان بـه یـک نفـر مربـوط می شـود اگـر بـا آن فرد 
برخورد شـود، تمام مسـائل براحتی برطرف خواهد شـد و مردم 

منطقـه را نیـز بـه قاچاقچـی متهم نمـی کنند.
پورمحمـد در ادامـه ضمـن تبریـک هفتـه قـوه قضائیـه و 
گرامیداشـت یاد و خاطره شـهید بهشـتی و 72 از یاران گرانقدر 
انقـاب اسـامی ، گفـت:  قوه قضائیه یکـی از ارکان مهم و تاثیر 
گـذار در جمهوری اسـامی اسـت که نقش مهمی در حراسـت 
از آرمانهـای جمهـوری اسـامی دارد لـذا بـر خـود وظیفـه مـی 
دانیـم از خدمات گسـترده این قـوه خصوصا ازهمـکاران محترم 

دادگسـتری شهرسـتان تقدیر و تشـکر نمائیم. 
وی بـا اشـاره به سـخنان مقام معظـم رهبری ، دسـتگاه قضا 
را مسـئول تحقـق بخشـیدن بـه عدالت دانسـت و گفـت: مقام 
معظـم رهبـری در حکـم آیـت اهلل اژه ای بـه اهتمـام جـدی به 
ماموریـت های اساسـی قـوه قضاییه » اولیـن و آخرین ماموریت 
ایـن قـوه را گسـترش عدالـت در جامعه عنـوان کردنـد« تاکید 

کردند.
خطیـب جمعـه ورزقان با بیـان اینکه جلوی لوطـی گری ها 
بایـد گرفتـه شـود متذکـر شـد و افزود:لوطی بـازی ها در سـال 
57 و قبـل از پیـروزی انقـاب اسـامی تمـام شـده اسـت، ایـن 
کارهـا بـرای مردم قابـل قبول نیسـت، هر کـس در هر مقامی 
از مسـئوالن کشـوری گرفتـه تـا مسـئوالن شهرسـتانی خـاف 
قانـون حرکـت نمایـد مدعی العمـوم بایـد ورود کـرده و در برابر 
آن ایسـتادگی کنـد، دسـتگاه قضایی حـق مواخذه کـردن تمام 
مسـئوالن اجرایـی و قانـون گـذار را دارد و در صـورت تخلف باید 

با هـر مقام متخلـف برخـورد نماید.

افرادی که بین اعضای شورای شهر تفرقه  می اندازند 
بدنبال منافع خود هستند

امـام جمعـه لیـان بـر لـزوم وحـدت بیـن اعضـای شـورای 
اسـامی شـهر لیـان تاکیـد کـرد و اظهـار داشـت: بـه اعضای 
شـورای اسـامی شـهر لیان توصیـه میکنم وحـدت خودتان را 
حفـظ کنیـد و اجـازه ندهید دیگـران بین شـما تفرقـه بیاندازند.

حجـت اسـام علـی غفاریـان در خطبـه هـای نمازجمعـه 
شـهر لیان افزود: هوشـیار باشـید تفرقـه اندازها بدنبـال منافع 

شـخصی و سیاسـی خود هسـتند.
وی افـزود: کسـانی کـه بدنبـال ایجـاد تفرقـه بیـن اعضـای 
شـورای شـهر لیـان هسـتند بداننـد کـه در قیامـت بایـد بـه 

مـردم فهیـم و هوشـیار جوابگـو باشـند.
خطیـب جمعـه لیان در ادامـه خطبه ها شـایعه ناپذیری را 
یکـی از مصادیـق تقـوا دانسـت و افـزود: در برابر جریان شـایعه 
داشـتن روحیـه تبییـن و عمـل بـه فرمایـش خـدا ، تبییـن 

همیشـه پیـش رونـده و حفـظ کننده اسـت.
وی مقابلـه بـا جریان شـایعه سـاز را از ویژه گـی مهم جامعه 
اسـامی خوانـد و خاطرنشـان سـاخت: در دنیـای امـروز که در 
فضـای مجـازی انبـوه اطاعات بی حد و مرز منتشـر می شـود، 
تاثیـر قـرار گرفتـن جامعـه باعـث بروز آسـیب هـای اجتماعی 

می شـود.

واقعـه عجیبـی در مـورد مرحوم نجفقلـی نقل می کنند که ایشـان 
بعـد از رحلـت، در تبریـز دفـن شـدند امـا بنـا بر وصیـت خود ایشـان، 
جنـازه آن بزرگـوار پـس از گذشـت ۱۳ سـال بـه نجـف اشـرف منتقـل 
گردیـد و در قبرسـتان وادی السـام آرام گرفـت. کسـانی کـه در آن روز 
حضـور داشـتند نقل می کننـد که پیکر ایشـان پس از ۱۳ سـال کاما 

سـالم بود.
 کودکی عبدالحسـین مانند دیگر همسـاالنش سـپری نشد، بلکه او 
از همـان کودکـی، اسـتعداد و تیزهوشـی عجیبی از خود نشـان می داد. 
وی از آغـاز زندگـی، بـا حافظه قوی و سـرعت عجیبش در درك مسـائل 
دینی،همـه نگاه هـا را بـه خویـش جلب کرد. روح پرسشـگر و جسـت و 
جوگـر عبدالحسـین نمی گذاشـت تـا او ماننـد دیگر کودکان باشـد. هر 

کـس در کودکـی او را درك می کـرد، از تیزهوشـی وی خبـر می داد. 
خانـوده مذهبـی و عاقه منـد به دانـش و معرفت عامه نیـز، زمینه 
رشـد و تعالی عبدالحسـین را آماده کردند. ایشـان شـاگردی و یادگیری 

را در محضـر پـدر بزرگـوارش آغـاز نمود و با مبانی دانش آشـنا شـد.
پـدر؛ ادبیـات فارسـی، عربی، منطـق و تا انـدازه ای فقه و اصـول را به 
فرزنـدش آموخـت. در کنـار اینهـا، عبدالحسـین به کتاب هـای حدیثی 
و اعتقـادی نیـز اشـتیاق زیـادی داشـت، ولـی بـا ایـن همـه، »قـرآن و 
نهج الباغـه دو کتـاب گرانقـدر بـرای آموزش ایـن محصل جـوان بود.« 
از همـان کودکـی، وجـود عبدالحسـین از آیه هـای قـرآن و سـخنان 
واالی امیرالمؤمنیـن علـی علیه السـام و امامـان دیگـر پـر شـد. پـس، 
عشـق بـه اهل بیـت علیهـم السـام در تـار و پود وجـودش نفـود کرد.

بدین ترتیب، عامه امینی با کوشـش علمی و با اسـتعداد و پشتکار 
خویـش، خانواده و اطرافیانش را به آینده خود امیدوار می سـاخت.

عامـه در سـن ۱۶ سـالگی بـرای ادامـه تحصیل راهی نجف اشـرف 
شـد و تا حدود سـن ۳2 سـالگی در آنجا مشـغول کسـب معارف الهی 
بـود. در ایـن سـالها در محضر اسـاتیدی چـون: آیة اهلل سـید محمدبن 
محمدباقـر الحسـینی فیروزآبـادی، آیة اهلل سـید ابوتراب بن ابوالقاسـم 
خوانسـاری، آیـة اهلل میرزا علی بن عبدالحسـین ایروانی و آیـة اهلل میرزا 
ابوالحسـن بـن عبدالحسـین مشـکینی زانـوی ادب زده و کسـب علم 

. نمودند 
تـوکل و انقطـاع عامـه امینی از غیـر، زبانزد عام و خـاص بود. عامه 
هـرگاه بـا مشـکلی مواجـه می شـدند متوسـل بـه اهل بیـت، خصوصـا 

امیرالمومنیـن علی علیه السـام می شـدند.
ایشـان در سـن ۳2 سـالگی بـه زادگاه خـود تبریز مراجعـت نموده و 
بـرای مـدت کوتاهـی در آنجـا ماندگار شـد. اوقـات ایشـان در آن ایام به 
تدریـس و تحقیـق مصـروف گردیـد و در آن زمان بود کـه کتاب نفیس 

تفسـیر فاتحـة الکتاب توسـط ایشـان به نـگارش درآمد.
عامـه امینـی)ره( کـه عشـق امیرالمومنیـن علـی علیه السـام در 
جانـش شـعله ور بـود، بیش از ایـن در فـراق از حضرتش تاب نیـاورده و 

مجـدداً راهی نجف اشـرف شـد.
ایشـان در نجف ضمن تحقیـق و مطالعه فراوان در مجالس اسـاتید 
برجسـته و مراجـع تقلیـد آن روزگار بـه اسـتمرار حاضر می شـدند و در 
ضمـن آن بـود کـه از جهت علمـی و تقوا به مرتبـه واالی اجتهـاد نائل 
گردیـده و همچنیـن از علمـا و مجتهدیـن بـزرگ آن عصر اجـازه روایت 

نیـز دریافت داشـتند. بعضـی از مشـایخ روایت ایشـان عبارتند از:
آیة اهلل سـید ابوالحسـن موسـوی اصفهانی، آیة اهلل شـیخ علی اصغر 

ملکـی تبریزی، آیة اهلل شـیخ محمد محسـن )آقا بـزرگ( تهرانی.
عامـه امینـی)ره( در مقـام اجتهاد، منزلـت و جایگاه واالیی داشـتند 
و بیشـتر سـاعات ایشـان به تحقیـق و مطالعـه می گذشـت. و از منابع 
علمـی اسـامی توشـه برمی گرفت. ایشـان در تفسـیر، حدیـث، تاریخ و 

علـم رجـال صاحب نظـر بودند. 
 ایشـان در زهـد و تقـوا و ورع مراقبت شـدید داشـتند. در امور دینی، 
متعبـد و تسـلیم در مقابـل اوامـر الهـی بودنـد. اخاق خـوش و همت 
باالیی داشـتند و شـاید همین همت ایشـان، باعث موفقیت شـان شده، 
چـرا که در مسـیر رسـیدن به هدفشـان، موانـع، باعث عقب نشـینی و 
ناامیـدی ایشـان نمی شـد. بـا داشـتن ایـن همه علـم و دانـش متواضع 

بـوده و کبـر و غـروری در وجود ایشـان دیده نمی شـد.
مرحـوم عامـه بسـیار مراقـب زبان خـود بودند نقل شـده اسـت که 
هیچگاه کسـی حرف رکیکی از ایشـان نشـنیده بود. در مورد پدرشـان 
نیـز می گوینـد آنقدر با اخاق و سـلیم النفس بودند که کسـی ایشـان 
را جـز در مسـائل مذهبـی، خشـمگین ندیـد. و چنـان آداب را رعایـت 

می نمودنـد که کسـی کام زشـتی هرگز از ایشـان نشـیند.
ایشـان در عبادات هم کوشـا بوده و به اقامه نماز شـب مقید بودند. 
همـواره پـس از نمـاز صبح، مشـغول قرائت قرآن می شـدند کـه با تدبر 

و تامل همـراه بود.
عامه امینی یکی از مسـائل اساسـی که در زندگیشـان خیلی مهم 
بـوده توجـه بـه قرائـت قـرآن و انس بـا قرآن بـوده اسـت. ایشـان در ماه 
مبـارك رمضـان خـود را بـرای روزه داری و عبـادات از کارهـای دیگـر فارغ 
می کردنـد و در ایـن مـاه ۱5 ختـم قرآن داشـتند. چهـارده ختم به نیت 
چهـارده معصـوم علیهـم السـام و یک ختم بـه نیت پدر و مـادر خود. 
و در ماههـای دیگـر حداقل یک ختم قرآن داشـتند. تاثیـر این قرائت ها 
و انـس بـا قـرآن در قلـم ایشـان دیـده می شـود چـرا کـه نوشـته های 
ایشـان بسـیار روان و محکـم اسـت و البتـه تاثیـر آن در الغدیر بسـیار 
مشـهود می باشـد که استشـهادهایی که ایشـان در الغدیر به آیات قرآن 
داشـته اند بـه گونـه ای بوده که انـگار این آیـه برای آن موضـوع مطروحه 

نازل شـده است. 
عامـه امینـی روی توسـات خیلی تکیه می کردند. ایشـان شـدیداً 
بـه زیارت جامعه کبیـره، زیارت امین اهلل و زیارت عاشـورا معتقد و مقید 

بـه خواندنش بودند. و بسـیاری از ادعیـه را حفظ بودند.
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وظایف ما در زمان غیبت همان وظایف در زمان حضور امام 
معصوم )علیه السام( است. 

مجموع این وظایف را می توان در یک جمله خاصه کرد و 
گفت بزرگ ترین وظیفه شیعیان در عصر غیبت، انتظار فرج و 
ظهور دولت جهانی حضرت مهدی )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( 

است. 
عملی شدن انتظار فرج این است که به تمام دستورات قرآن، 
پیامبر اکــرم )صلي اهلل علیه وآله( و اهل بیت )علیهم الســام( 

جامه عمل بپوشانیم.
وظیفه مــا در زمان غیبت مانند وظیفــه در زمان حضور 
امام معصوم )علیه السام( اســت. گرچه آن حضرت از نظر ما 
غایب اســت، اما به ما اشراف و آگاهی دارد و بر اعمال و رفتار 
ما ناظر است. بنابراین تمام وظایفی که قرآن مجید و پیامبر 
اکرم )صلي اهلل علیه وآله( و ائمه معصومین )علیهم السام( برای 
یک فرد مســلمان تعیین و بیــان فرموده اند در زمان غیبت 
نیز متوجه ماســت که همه این وظایــف را می توان در یک 
جمله خاصه کرد و گفت بزرگ ترین وظیفه شیعیان در عصر 
غیبت انتظار فرج )»عن أمیر المؤمنین )علیهم الســام( قال، 

قال: رسول اهلل )ص( أفضل العبادة انتظار الفرج.( 
مهــدی  حضــرت  جهانــی  دولــت  ظهــور  و 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( اســت؛ اما با عنایت به این که 
انتظــار فرج یک شــعار نیســت، بلکه یک فرهنگ اســت و 
مجموعه ای از وظایف و تکالیف اســت که باید عملی شود تا 
یک فرد، منتظر حقیقی موال و امام خود باشــد. ما در این جا 

به طور خاصه به بخشی از آنها اشاره می کنیم:
 ضرورت تشکیل حکومت

مجموعــه وظایفی که در زمان غیبت بر عهده شــیعیان 
است زمانی دست یافتنی است که شیعیان از تمرکز در رفتار 
فــردی خارج و به امور اجتماعی نیز اهمیــت داده و به لوازم 

حیات اجتماعی پایبند گردند.
امــام خمینی درباره تکلیف مســلمانان در عصر غیبت و 
چگونگی اداره امور مســلمین در ایــن دوره، در کتاب والیت 
فقیه می نویســد: اکنون که شــخص معینی از طرف خدای 
تبارك وتعالی برای احــراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین 
نشــده است، تکلیف چیســت؟ آیا باید اســام را رها کنید؟ 
دیگر اســام نمی خواهیم؟ اســام فقط برای دویســت سال 
بود؟ یا این که اســام تکلیف را معین کرده است، ولی تکلیف 
حکومتی نداریم؟ معنای نداشــتن حکومت این است که تمام 
حدود و ثغور مســلمین از دست برود؛ و ما با بی حالی دست 
روی دســت بگذاریم که هر کاری می خواهند بکنند. و ما اگر 
کارهــای آن ها را امضا نکنیــم، رد نمی کنیم. آیا باید این طور 
باشد؟ یا این که حکومت الزم است؛ و اگر خدا شخص معینی 
را بــرای حکومــت در دوره غیبت تعیین نکرده اســت، لکن 
آن خاصیــت حکومتی را که از صدر اســام تا زمان حضرت 
صاحب )علیه الّســام( موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار 
داده اســت. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت 
باشد، در عده بی شــماری از فقهای عصر ما موجود است. اگر 
با هم اجتماع کنند، می توانند حکومت عدل عمومی در عالم 

تشکیل دهند.
 - ضرورت و بداهت والیت فقیه

»والیــت فقیه از موضوعاتی اســت که تصــور آنها موجب 
تصدیق می شــود، و چنــدان به برهان احتیاج نــدارد؛ به این 
معنی که هر کس عقاید و احکام اسام را حتی اجماالً دریافته 
باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ 
تصدیق خواهد کرد، و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. 
این که امروز به والیت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج 
به اســتدالل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مســلمانان 

عموماً، و حوزه های علمیه خصوصاً، می باشد.«
 والیت فقیه در زمان غیبت

فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت حضرت ولی اهلل االعظم 
)ارواحنافــداه(، نه تنها بر ایتام و ســفها و مجانین فاقد ولی 
قهری و وصی بلکه در جمیع صور بر جامعه اســامی والیت 
دارد، همان گونه که حضرت رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و سلم( 

و ائمه معصومین )علیهم الّسام( والیت داشتند.
امام خمینی برای جلوگیــری از هرگونه غلو و افراط گرایی 
و برداشــت ها و خیــاالت نــاروا، در کتــاب والیــت فقیــه 

می نویســند: »وقتــی می گوییــم والیتی را که رســول اکرم 
م( و ائمه )علیه الّسام( داشتند، بعد از  )صلی اهلل علیه و آله وســلّ
غیبت فقیه عادل دارد، بــرای هیچ کس این توّهم نباید پیدا 
شــود که مقام فقها همان مقام ائمه )علیه الّســام( و رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلّم( است. زیرا اینجا صحبت از مقام 
نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. »والیت« یعنی حکومت 
و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین 
و مهم اســت؛ نه این که برای کسی شأن و مقام غیرعادی به 
وجــود بیاورد و او را از حد انســان عادی باالتر ببرد. به عبارت  
دیگــر، »والیت« مورد بحث، یعنــی حکومت و اجرا و اداره، بر 
خاف تصــوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیســت بلکه 
وظیفه ای خطیر است. »والیت فقیه« از امور اعتباری عقایی 
اســت و واقعیتی جز جعل ندارد، مانند جعــل )قرار دادن و 
تعییــن( قّیم برای صغــار. قیم ملت با قیم صغــار از لحاظ 
وظیفــه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این اســت که امام 
)علیه الّسام( کســی را برای حضانت، حکومت، یا منصبی از 
مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیســت که رسول 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله وسلّم( و امام با فقیه فرق داشته باشد.«

 شناخت کامل دین
معرفت و شــناخت کامــل دین؛ یعنــی در بخش عقاید، 
اخاق، احکام و وظایف، منتظر باید تفکر اســامی خویش را 
سامان داده، وضعیت روحی و ایمان درونی خود را تقویت کند.

مطالعه در جهت معرفت و شناخت هرچه بیشتر امام  زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( .

پیروی کامل از قرآن و فرهنگ اهل بیت )علیهم السام( به 
عنوان نزدیک ترین افراد بــه پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه وآله( و 

آگاه ترین افراد از حقایق دین.
اطاعــت از نایبان بر حق امام زمــان )مراجع معظم تقلید 
به ویــژه ولی فقیه( و همراه و همــگام با آنان و زمینه ظهور را 

فراهم کردن.
اتحاد و هم بســتگی با دیگر مسلمانان به ویژه شیفتگان و 

منتظران واقعی آن حضرت.
کسب آمادگی فکری و فرهنگی جهت آشنا ساختن مردم با 
حقایق دین و مقابله با خرافات، شبهات و گرایش های انحرافی.

امیــدواری بر قیــام و انقاب آن حضــرت و امید دادن به 
دیگران و زنده نگه داشتن امید به گشایش همه امور.

رعایــت تقوا، خود را در محضر خدا دانســتن، ترك گناه و 
خشکانیدن زمینه گناه در جامعه.

توجه قلبی امــام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( در 
شــبانه روز و او را مطلع از اعمال خود دانســتن و اســوه قرار 

دادن امام.
ارتباط با امام )عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( از راه دعا به ویژه 
دعاهــای زیبایی؛ مانند دعای ندبه، زیارت آل یاســین، دعای 
عهد، دعای فرج و... که از طرف بزرگان بســیار توصیه شــده 

است.
صبر کــردن در برابــر آزار و تکذیب و ســایر محنت ها و 

سفارش به حق و صبر و مبارزه همه جانبه در برابر دشمن.
ایجاد محبت امام  عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشــریف( در 
دل دیگران در میان مردم بــا ذکر احادیث، کرامات، مناقب و 
فضایــل واقعی و معتبر ایشــان و عنایت او به مردم به عنوان 

امام مهربان و دلسوز.
تقویت و بزرگ داشت شعائر اســامی؛ نظیر حج و عمره و 

مجالس مذهبی برای آشنایی با معارف اسام.
دل بســتگی و محبت به امام )علیه السام( و اظهار اشتیاق 
به نزدیک شدن به آن حضرت با مداومت در انجام امور خیر و 
ثواب، مخصوصاً به نیابت از ایشان؛ نظیر بناهای عام المنفعه، 
اطعام مســاکین، پرداخت صدقه برای ســامتی آن عزیز و یا 

حواله نمودن ثواب هایی برای آن حضرت.
آماده سازی محیط برای تشــکیل حکومت عدل جهانی و 

اجرای عدالت و ریشه کن شدن درخت ستم.
جلوگیری از نفوذ شــیطان های داخلی و خارجی در دین و 
فرهنگ و ملیت و آب و خاك. بیزاری جستن از دشمنان امام 

و خالص کردن حب و بغض ها.
اهتمام در ادای حقوق برادران دینی و دفاع و یاری شیعیان 

واقعی.
این ها بخشی از وظایف ما در زمان غیبت است.

وظیفه شیعیان در زمان غیبت
 

حجت االسالم جلیل جلیلی

نقاشی  سحرناز راعی 
دانش آموز  پایه هفتم مدرسه خیام 

ناحیه ۳ تبریز
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 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 10 تیر 1401 (
ــه »ظــلُّ الســلطان«  ــروف ب ــرزا« مع ــرگ »ســلطان مســعود می  م

ــان )۱297 ش( ــم اصفه ــم ظال حاک
رحلــت عالــم ربانــي ســید العلمــاء و المجتهدیــن آیــت اهللَّ »ســید 

ــوردي« )۱۳54ش( ــن موســوي بجن حس
عملیــات ایذایــي ظفــر 4 در منطقــه عملیاتــي فکــه توســط ارتش 

جمهــوري اســامي )۱۳۶4 ش(
روز صنعت و معدن

ورود انواع پارچه نخی و الیاف مصنوعی آزاد شد)۱۳54ش(
نــام ســناتورها و نماینــدگان دوره بیســت و چهــارم مجلــس شــورای 

ــی از تهــران اعــام شــد. )۱۳54ش( مل
صولــت الدولــه قشــقایی بــه منظــور فشــار آوردن بــه انگلیســها آب 
آســیاها را بــر شــیراز بســت و انگلیســها بــه شــدت در مضیقه افتــاده و 

ســرانجام شــهر را تخلیــه نمودنــد )۱297ش(
سردار معظم خراساني والي کرمان شد. )۱۳۰۱ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
) 1 ذی الحجه 144۳ (

  ازدواج امیرالمؤمنیــن امــام علــي)ع( و حضــرت فاطمــه  ي زهــرا)س(
)2 ق(

 تولد »ابن ابي  الحدید« دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان)58۶ ق(
 تولد حضرت ابراهیم )ع(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی
 ) 1 جوالی 2022 (

  حملــه ســپاهیان فرانســه به مصــر به فرماندهــي ناپلئــون بُناپارت 
)۱798م(

 وقوع جنگ اول تریاك بین چین و انگلستان )۱8۳9م(
 تشــکیل »جمهــوري فــدرال کانــادا« و روز ملــي و اســتقال »کانادا« 

)۱8۶7م(
 مــرگ خانم »هارْیِت بیچراســتو« بانوي نویســنده مشــهور امریکایي 

)۱89۶م(
 آغاز نبرد خونین »سومْ« در جریان جنگ جهاني اول )۱9۱۶م(

 روز اســتقال کشــور افریقایــي »ســومالي« از اســتعمارگران اروپایــي 
)۱9۶۰م(

بخشی از پیام امام خمینی به  زائران بیت اهلل الحرام به 
مناسبت ایام حج 

اینجانب به تذکراتی که الزم می دانم، حسب معمول می پردازم و از 
خداوند     توفیق همگان را برای خدمت به اسام می خواهم:  

       ۱ـ به زائران بیت اهلل الحرامـ  ایّدهم اهلل تعالیـ  عرض می کنم 
که اعمال و مناسک را به     طور دقیق از روحانیون محترم که در کاروانها 
هستند فراگیرید و به هیچ عملی بدون     راهنمایی آنان دست نزنید، چه 
بسا باشد که خدای نخواسته با سهل انگاری، عملتان باطل     شود و جبران 
را تا آخر نتوانید بکنید و یا به احرام باقی بمانید و در برگشت موجبات   
  زحمت خود و نزدیکان خویش شوید و این یک تکلیف شرعی است که 
از آن غفلــت     نباید کرد. و به روحانیون محترم عرض می کنم که عاوه 
بر آنکه مسائل را به طور وضوح     که همه کس بفهمد در جلسات متعدد 
به گروه خود یاد دهید، در وقت اعمال آنان نیز     مواظب آنها باشید و آنها 

را هدایت فرمایید.  
       2ـ به زائران محترم تذکر می دهم که در این مواقف معظمه و 
در طول ســفر به مکة     مکرمه و مدینة منوره، از انس با قرآن کریم، این 
صحیفة الهی و کتاب هدایت، غفلت     نورزند که مسلمانان هر چه دارند و 
خواهند داشت در طول تاریخ گذشته و آینده از     برکات سرشار این کتاب 
مقدس است. و از همین فرصت از تمامی علمای اعام و     فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم که از کتاب مقدسی که   تِْبیان ُکلِّ َشی 
ٍء  است و صادر از مقام جمع الهی به قلب نور اول و ظهور جمع الجمع 

تابیده است، غفلت     نفرمایند. 
     ۳ـ بایــد بدانیم حکمت آنکه این کتــاب جاوید ابدی که برای 
راهنمایی بشر به هر رنگ     و ملیت و در هر قطب و قطر،     تا قیام ساعت 
نازل گردیده است، آن است که مسائل     مهم حیاتی را چه در معنویات و 
چه در نظام ملکی زنده نگه دارد و بفهماند که مسائل این     کتاب برای یک 
عصر و یک ناحیه نیست. و گمان نشود قصد ابراهیم و موسی و محمد 
علیهم و علی آلهم السامـ  مخصوص به زمان خاصی است. فریاد برائت 
از مشرکان     مخصوص به زمان خاص نیست، این دستور است و جاوید، در 

صورتی که مشرکان     حجاز منقرض شده اند. 
  یکم ذی حجة الحرام 1406 
  روح اهلل الموسوی الخمینی    
  صحیفه امام جلد 20

صحيفه نور امام خميني )ره(

 امام جماعت شدن شخصی که حجامت کرده
سـؤال: اگـر شـخصی حجامت کنـد، آیـا در همان حال مـی تواند 

امـام جماعـت باشـد؟ آیا اقتـدا به او جایز اسـت؟
جـواب: اگـر امام جماعت شـرعا معذور باشـد، امامـت او و اقتدای 

بـه او )بـا رعایت سـایر شـرایط نماز(، اشـکال ندارد.
 شیوۀ امر به معروف

سـؤال: آیـا امـر به معـروف حتمـا باید به صورت دسـتوری باشـد 
یـا مـی توانیـم بـا توصیـه، خواهـش و...، امـر بـه معـروف و نهـی از 

کنیم؟ منکـر 
جـواب: اگـر بـا توصیـه، موعظـه، بیـان حکم شـرعی و ماننـد آن، 

اثـر مطلـوب حاصـل شـود، امـر و نهـی واجـب 
نیسـت؛ در غیـر این صـورت اگر احتمـال بدهد 
کـه امـر و نهـی اثـر دارد، بایـد امـر و نهـی کند 
و در صورتـی کـه امـر و نهـی بـا زبـان نـرم و 
اخـاق خوش تأثیر داشـته باشـد، جایز نیسـت 

بـا تنـدی و خشـونت امـر و نهـی نماید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

آسایش و آرامش مردم در سایه عدالت دستگاه قضاء

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امام جمعه 
تبریز گفتند: اگر قوه قضاییه دسـتگاه تراز نظام اسامی 
باشـد، مـردم در سـایه عدالـت آن احسـاس آسـایش و 

آرامش خواهند داشـت.
آدینـه تبریـز به گزارش روابـط عمومی دفتر نماینده 
ولـی فقیه در آذربایجان شـرقی، حضرت حجت االسـام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشـم در دیدار رئیس 
کل و قضـات و معاونـان دادگسـتری اسـتان بـا اشـاره به 
بیانـات رهبـر معظـم انقـاب؛ قـوه قضائیـه را در نظـام 
جمهوری اسـامی همچون نهالی جدید کـه روزبه روز در 
حال رشـد اسـت، توصیف کرده و گفتند: معظم له می 
فرمایند دستگاه قضاء در دوره های مختلف پیشرفتهایی 
داشـته اسـت و در دوره جدیـد نیـز بایـد نسـبت بـه 
دوره های قبل، پیشـرفت و آورده  جدیدی داشـته باشـد.

امـام جمعه تبریز، تأکیـد رهبر انقاب بـر مأموریت 
قـوه قضائیـه در دوره جدیـد در جهت »ایجـاد تحول در 
چارچـوب اصول اسـام و قـرآن و قانون اساسـی« را یادآور 
شـده و اضافـه کردنـد: از مجمـوع سـخنان رهبر معظم 
انقـاب در دیدارهـای اخیرشـان بـا مسـئوالن دسـتگاه 
قضائـی، چنیـن بـر می آیـد کـه ایشـان حضـور مؤثـر 
و دائمـی باالتریـن مقـام ایـن دسـتگاه در میان مـردم و 
ارتبـاط بی واسـطه بـا آحاد جامعـه را یکـی از مهمترین 
تحـوالت رخ داده در مدیریـت کنونـی می داننـد که الزم 

اسـت ادامـه یابد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان یکـی از 
رویکردهـای اصلـی و نویـن دسـتگاه قضائـی را مبـارزه 
موثرتـر با فسـاد بویـژه در سـطوح بـاالی مدیریتـی و از 
جمله خود نهاد دادگسـتری عنوان کرده و گفتند: سـند 
تحـول قضائـی که هفـت محـور کان دارد و بر اسـاس 
مأموریـت اصلی قوه قضائیه و منبعث از تکالیف تعیین 
شـده در قانون اساسـی و همچنین سیاسـت های کلی 
نظـام تدویـن شـده و یکـی از مهمتریـن اقدامـات قـوه 

قضائیـه اسـت که درحـال انجام اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامـه 
مهمترین وظایف این قوه مستقل  را پشتیبانی از  حقوق  
فردی  و اجتماعی دانسـته و اظهار داشتند: دستگاه قضاء  
مسـئول  تحقـق  بخشـیدن  بـه  عدالـت  اسـت کـه امور 
قضایـی تنها بخشـی از وظایـف خطیر این دسـتگاه به 

حسـاب مـی آیـد و هـدف اصلـی آن، تضمیـن حقوق 
فـردی، اجتماعـی و همچنیـن تحقق عدالـت و امنیت 

در جامعه اسـت.
ایشـان بـا بیان اینکه اهـم وظایف این قوه بر اسـاس 
اصل یکصد و پنجاه و ششـم قانون اساسی تبیین شده 
اسـت، گفتنـد: احیای حقـوق عامه و گسـترش عدل و 
آزادی  هـای مشـروع، نظـارت بـر حسـن اجـرای قوانین، 
کشـف جـرم و تعقیـب و مجـازات و تعزیـر مجرمین و 
اجـرای حـدود و مقـررات مـدون جزایـی اسـام و اقـدام 
مناسـب برای پیشـگیری از وقوع جرم و اصاح مجرمین 

از جملـه وظایـف قوه قضاییه به شـمار مـی رود.
امام جمعه تبریز دسـتگاه قضایـی را به عنوان ملجا 
و پناهـگاه مـردم، یکـی از ارکان حیاتـی و نجـات بخش 
جامعـه عنـوان کـرده و گفتند: بخـش نظارتـی و مبارزه 
بـا جرائم عمومی، فسـاد اداری، اقتصـادی، ایجاد امنیت، 
پیشـگیری از جرائـم و ارتقـای دانـش حقوقـی مـردم از 

دیگـر وظایف این دسـتگاه اسـت.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی تاکید کردند: 
اقـدام مناسـب بـرای پیشـگیری از وقـوع جـرم و اصاح 
مجرمیـن نیز از وظایف قوه قضاییه اسـت کـه باید برای 

اجرای آن اهتمام جدی داشـته باشـد.
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان گستردگی 
خدمات دسـتگاه قضاء در سـازمان های وابسـته این قوه 
را مورد اشـاره قـرار داده و ادامه دادند: سـازمان هایی چون 
ثبـت اماك و اسـناد، پزشـکی قانونـی، سـازمان زندانها 
و امـور تأمینـی تربیتـی، سـازمان قضایـی نیروهـای 
مسـلح، سـازمان بازرسـی کشـور و نهاد کانون مشـاوران 
و وکا، شـوراهای حـل اختاف نقش موثری در انسـجام 

اجتماعـی و نظـم جامعه ایفـاء می کنند.
افزایـش  تبریـز خاطرنشـان کردنـد:  امـام جمعـه 
جمعیـت در دهه  هـای اخیر، پیچیـده  تر شـدن روابط 
بیـن اشـخاص و وجـود مسـائل مختلـف اجتماعـی و 
اقتصـادی میـزان نیـاز جامعـه بـه قـوه  قضائیـه بـرای 
دادرسـی و حـل مشـکات قضایـی اشـخاص حقیقـی 
و حقوقـی عمومـی و حقوق خصوصـی را افزایـش داده 
اسـت از این رو علیرغم تاش همه جانبه  همه  کارکنان، 
قضایـی قـوه  قضاییه نتوانسـته اسـت پاسـخگوی همه  

انتظـارات مردم باشـد.
ایشـان در بخش دیگری از سخنان خود تاکیدکردند: 
هفتـه اول تیرمـاه، هفتـه قوه قضاییه، فرصت مناسـبی 
اسـت تا مدیـران این قـوه راهبردی و اسـتراتژیک و البته 
گسـترده گوشـه ای از خدمات ارزشـمند خود را بیشـتر 
از قبـل عنـوان و در معرض قضـاوت افـکار عمومی قرار 

دهند.

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

مــوزه صفــوی در ســال ۱۳9۰ در محــل خانــه تاریخــی ســیف 
العلمــاء بناب تاســیس شــد. 

تمامــی آثــار ایــن موزه از ســکه تــا نگارگــری مربوط بــه دوره ی 
صفــوی و شــاهان آن می باشــد.

 ایــن خانــه کــه در گذشــته متعلــق بــه شــیخ علــی قاضــی 
بــوده، بــا الگوبــرداری از مسجداســماعیل بیــگ بنــاب )مربوط به 

دوره صفویــه( در دوره قاجاریــه ســاخته شــده اســت. 
مســاحت ایــن خانــه 45۰ متــر مربــع بــوده و حیاطــی نیز که 
در جلــوی ســاختمان قــرار دارد حــدود 49۰متــر مربــع وســعت 

دارد.
بنــا در دو طبقــه و بــا نمایــی آجــری رو بــه جنوب بنــا گردیده 
اســت کــه مصالــح عمــده آن چــوب ، آجــر و خشــت اســت. می 
تــوان گفــت ایــن بنــا بــا الگوبــرداری از مسجداســماعیل بیــگ 
ــه میباشــد، ســاخته شــده  ــه دوره صفوی ــوط ب ــه مرب ــاب ک بن

اســت.
ــه  ــا پای ــتون ب ــار س ــزل دارای چه ــن من ــوی ای ــوان جل  ای
ســتونهای ســنگی درســت شــده اســت و مســاحت ایــن خانــه 
45۰ متــر بــوده و دارای حیــاط در جلــوی ســاختمان و بــا عرصه 

ــر میباشــد.  ای در حــدود 49۰ مت
این خانه در دوطبقه ساخته شده است. 

باتوجــه بــه پنجــره هــای موجــود در طبقــه فوقانــی چنیــن 
ــرار  ــاغ بزرگــی ق اســتنباط میشــود کــه ایــن خانــه در وســط ب
ــه آن پنجــره هــای  ــاً در اضــاع چهارگان ــود کــه تمام ــه ب گرفت

کوچکــی جهــت تهویــه و روشــنایی اســتفاده میگردیــد.
 امــا از ویژگی هــای شــاخص معمــاری ایــن بنــا میتوانیــم بــه 

قرینــه ای کــه در نمــای آن وجــود دارد، اشــاره کنیــم.
ایــن بنا کــه در محلــه ای قدیمی در خیابان شــهید بهشــتی 
بنــاب واقــع شــده در فهرســت آثــار ملــی ایــران به ثبت رســیده 

است.

موزه صفویه )خانه سیف العلما(

حضـرت آیـت اهلل العظمی حاجـی میرزا 
صـادق آقـا مجتهـد تبریـزی فرزند آیـت اهلل 
میـرزا محمد مجتهـد از اعاظم علمـا و اکابر 
فقهـا و مراجـع تقلید جهان تشـیع و یکی 
دیگـر از چهـره هـای تابناك خانـدان عظیم 
الشـان مجتهـد تبریـزی در قـرن چهاردهم 

هجـری قمری اسـت.
در سـال ۱274ق. برابـر بـا ۱2۳۶ ش  در 
تبریـز دیـده بـه جهـان گشـود مقدمـات و 
سطوح عالی علوم اسـامی را نزد پدر و دیگر 
اسـاتید وقـت حـوزه علمیه تبریز با توجه به اسـتعداد فـوق العاده در انـدك زمانی 
فـرا گرفـت. در ۱9 سـالگی بـه همراه بـرادرش میرزا محسـن آقا مجتهـد تبریزی 
رهسـپار نجف اشـرف شـد و سـالیان متمادی از محضر حضرات آیات عظام مولی 
محمد فاضل ایروانی، شـیخ محمدحسن مامقانی، و فاضل شربیانی ، شیخ هادی 
تهرانـی و در کربـا از محضـر فاضل اردکانی بهره وافر بـرد و به مراتب عالی اجتهاد 
در علـوم اسـامی نایـل آمد آنگاه خود بر کرسـی تدریس نشسـت.در آغاز نهضت 
مشـروطیت از حامیان قیام بود ولی با مشـاهده انحراف در شـیوه ها و اهداف از در 
مخالفت درآمد و همچون شـیخ فضل اهلل نوری و دیگر عالمان تیز بین مشـروطه 
را بـا قید مشـروعه مطالبه نمـود و در ایـن راه مرارت های تلخی از سـوی مخالفان 

برخود هموار سـاخت.
پـس از کودتـای رضاخانـی و اقدامات ضد دینی و ملـی او که با حمایت بیدریغ 
بیگانگان و بیگانه پرستان انجام می پذیرفت، آن فقیه مجاهدهمانند آیت حاج آقا 
نـوراهلل نجفـی در اصفهان و برخی دیگر از علمای دینی از خفقان موجود نهراسـید 
و به مبارزه برخاسـت. این امر موجب تبعید ایشـان به سـنندج گردید و اسـتقبال 
علمـای اهـل سـنت و مـردم غرتمند آن دیـار از ایشـان خود صحنه ای شـورانگیز 
اخـوت اسـامی آفریـد. پـس از توقفـی کوتـاه در تبیعـدگاه به شـهر مقـدس قم 

مهاجرت نمـود و در آنجا توطـن اختیار نمود.
وفات آن فقیه عالیقدر در روز جمعه ۶ ذیقعده سـال ۱۳5۱ ق برابر با ۱2 اسـفند 
ماه سـال ۱۳۱۱ش اتفاق افتاد پیکر پاکش پس از تشـییعی باشـکوه در جوار مرقد 

مطهر حضرت فاطمه معصومه سـام اهلل علیها به خاك سـپرده شد.
منبع وماخذ:

آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳92

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی حاجی میرزا 

صادق آقا مجتهد تبریزی

»حقــوق  کتــاب 
مکتــب  در  فرزنــدان 
ــم  ــت )علیه ــل بی اه
ــه  ــا مقدم ــام(« ب الس
اســتاد محقــق »آیــت 
بــه  و  معرفــت«  اهلل 
ــت  ــندگي »حج نویس
االســام و المســلمین 
محمــد جــواد مروجي 
تالیــف  طبســي« 

گردیــد و بــه همــت انتشــارات »مرکــز چــاپ و نشــر دفتــر 
تبلیغــات اســامي حــوزه علمیــه قــم« در ســال ۱۳82 فیپا 
ــه  ــا 2۰۰۰۰ نســخه ب گرفتــه و در 292 صفحــه تدویــن و  ب

زیــور چــاپ آراســته شــد. 
خانــواده نخســتین کانــون تربیت کــودك و معمــار اولیه 
شــخصیت اوســت در همیــن مدرســه بــزرگ تربیتی اســت 
کــه فرزنــدان بتدریــج از رفتارهــای پــدر و مــادر، الگوبــرداری 
ــی کننــد. کــودکان تــا چنــد ســالی مقلدنــد و مطابــق  م
اصــل »هماننــد ســازی« تــاش مــی کننــد کــه کارهــای 
ــه  ــان ســازند. از آنجــا ک ــبیه« آن ــد« و »ش ــود را »همانن خ
کــودکان مطابــق فطــرت الهی، خداپرســت و درســت کــردار 
ــان  ــی آن ــط تربیت ــه در محی ــد. چنانچ ــده ان ــا آم ــه دنی ب
رفتارهــای مطابــق آییــن توحید باشــد، و والدین بــه وظایف 
خویــش آشــنا باشــند، آنــان نیــز موحــد و متقــی خواهنــد 
شــد و در غیــر ایــن صــورت منحــرف می شــوند؛ چنــان که 
پیامبــر خــدا )ص( فرمــود: »فرزنــد بــر فطــرت پــاك الهــی 
آفریــده شــده اســت مگر آنکــه پــدر و مــادرش او را یهــودی، 

نصرانــی و یــا مجوســی کننــد.«
ــاط  ــا او در ارتب ــه ب ــوری ک ــر ام ــان در براب ــن رو انس از ای
ــده دارد  ــر عه ــی را ب ــوق و تکالیف ــری حق ــک س ــت ی اس
کــه شــناخت و آگاهــی الزم  از آنهــا رســیدن انســان را بــه 
ســعادت فــردی و اجتماعــی تحقــق مــي بخشــد. فرزنــدان 
از نزدیــک تریــن و عزیزتریــن افــرادی هســتند کــه بشــر بــا 
آنــان در ارتبــاط اســت، بنابرایــن شــناخت وظایــف و حقــوق 

ــر والدیــن و فرزنــدان الزم اســت. یکدیگــر ب
ــا بررســي کتــاب شــریف »وســائل الشــیعه« و  مولــف ب
ــی  ــه روایات ــی ب ــر متــون روای »مســتدرك الوســائل« و دیگ
برمــي خــورد کــه وظایــف پــدران را در مقابــل فرزنــدان خود 
بیــان مــی کــرد، و تصمیــم مــي گیــرد بــا بررســی عمیــق 
در منابــع حدیثــی بــا فرصــت و دقــت بیشــتری بــه جمــع 
آوری آنهــا پرداختــه تــا در تالیــف مجموعــه حاضــر بــا الهام 
از ایــن روایــات، یــک دســتورالعمل نســبتا جامعــی را که در 
بردارنــده گفتــار و ســیره عملی پیشــوایان معصوم )ع( اســت 
بــرای مخاطبــان در خصوص نحوه تربیــت فرزندانشــان ارائه 

نماید.
ــن:  ــا عناوی ــل ب ــر 7 فص ــتمل ب ــر مش ــه حاض مجموع
»جایــگاه فرزنــد و مســئولیت والدیــن؛ رابطــه پــدر و فرزنــد؛ 
ادب آمــوزي و تربیت فرزند؛ دوران بازســازي شــخصیت فرزند؛ 
ــوغ و  ــه؛ دوران بل ــد و جامع ــب؛ فرزن ــان و مذه ــرورش ایم پ

ــي« اســت. جوان
ــوق  ــن و حق ــف والدی ــت فصــل تکالی ــنده در هف نویس
فرزنــدان را از بــدو تولــد تــا ازدواج و اشــتغال را بــا بهرگیــری 
ــه الی  ــد و در الب ــان می کن ــات بی ــات و روای ــراوان از آی ف
ــا  ــت ب ــل بی ــرت اه ــورد و معاش ــت برخ ــث کیفی مباح
ــد. ــر می کن ــی ذک ــوان راه حــل نهای ــه عن فرزندانشــان را ب

ــیر و  ــام، ش ــاب ن ــردن، انتخ ــه ک ــه دادن و عقیق ولیم
تاثیــر آن در شــخصیت فرزنــد، محبــت بــه فرزنــد، رعایت 
عدالــت و مســاوات بیــن فرزنــدان، دعــا، احتــرام و تکریــم 
ــدان،  ــویق فرزن ــد، تش ــوگ فرزن ــکیبایی در س ــد، ش فرزن
تنبیــه بدنــی فرزنــدان، کنتــرل دوســت، برچیــدن زمینــه 
فســاد و انحــراف، واکســینه کــردن فرزنــدان، آمــوزش دیــن 
و احــکام، موعظــه و نصیحــت، آمــاده ســازی فرزنــدان برای 
نمــاز و روزه، تعلیــم اشــعار آموزنده و حماســی، برخوردهای 
اجتماعــی فرزنــدان، مشــکات زندگــی و راه مقابلــه بــا آن، 
ــی  ــه مباحث ــر؛ از جمل ــاب همس ــدان و انتخ ــده فرزن آین
ــا مطالعــه مجموعــه حاضــر نظــر  اســت کــه خواننــده ب
ــت )ع( را پیرامــون ایــن  ــی مکتــب اهــل بی و ســیره عمل

ــی آورد. ــه دســت م موضوعــات ب

موسوي شفیقه  معريف کتاب

حقوق فرزندان 
در مکتب اهل بیت )علیهم السالم(

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه 
قضائی کشور و استان ذره ای از احقاق حقوق و تاش برای 

ظلم ستیزی کوتاه نمی آید.
دکتر موسی خلیل اللهی جلب اعتماد عمومی و 
ارتقای جایگاه دستگاه قضائی را از جمله رویکردهای مهم 
و جدید ریاست قوه دانست و گفت: برای تحقق این دو 
اصل، تاش های کارکنان و قضات در دستور کار قرار دارد.

وی شفاف سازی را از جمله اهداف اصلی دادگستری 
آذربایجان شرقی برای احقاق حقوق عامه بیان و اضافه کرد: 
بر همین اساس شماره تلفن ۱58۰ حفاظت اطاعات قوه 
قضائیه به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایات، نقطه 
نظرات و پیشنهادات آحاد مردم در زمینه عملکرد دستگاه 

قضائی است.
خلیل اللهی یکی از چالش های اصلی دادگستری 
آذربایجان شرقی را حضور و ظهور افراد کاه بردار در اطراف 
دادسراها اعام کرد و ادامه داد: متاسفانه طی ماه های اخیر 
عده ای از افراد فرصت طلب و سودجو با انواع حیله ها و 
طرح این مطلب که در داخل مجموعه دادگستری آشنا 
داشته و می توانند مسایل و مشکات مراجعه کنندگان 
را حل و فصل کنند، از افراد ســاده لوح اخاذی می کنند 
که مردم باید این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی 

کنند.
وی با بیان اینکه این افراد کاه بردار به جایگاه دستگاه 
قضائی و نیز اعتماد عمومی لطمه جبران ناپذیری وارد می 
کنند، افزود: پارسال در این زمینه تعداد2۳ نفر دستگیر 
شدند که عده ای پس از تحمل کیفر خود آزاد شدند و 

عده ای نیز هم اکنون در زندان به سر می برند.
خلیل اللهی نطرســنجی از مراجعه کنندگان به 
دادگستری آذربایجان شرقی را از اقدامات مهم این مجموعه 
برای شفاف سازی امور یاد و اضافه کرد: تمامی افرادی که به 
مجموعه های مختلف دادگستری استان مراجعه می کنند، 
بافاصله هنگام خروج از دوایر قضائی تحت نظرسنجی قرار 

می گیرند که عاقمندیم افراد با حساسیت ویژه ای به 
پرسش های سامانه پاسخ دهند تا دادگستری آذربایجان 
شرقی با ترمیم نقاط ضعف خود، زمینه های برخورداری 

بهتر و سالم تر مردم از خدمات را فراهم کند.
وی میزان رضایت مندی مردم آذربایجان شرقی طبق 
نظرسنجی فوق را در سال گذشته 74 درصد اعام کرد و 
گفت: با توجه به نوع کارکرد دستگاه قضائی که همواره آرای 
صادره بر علیه یکی از طرفین پرونده ها است، آماری خوب 
به شمار می رود، هرچند اعتقاد داریم با نقطه آرمانی فاصله 

زیادی وجود دارد.
خلیل اللهی از رسانه های گروهی درخواست کرد تا 
با انتشــار اخبار و گزارش های مختلف و حتی انتقادی، 
دســتگاه قضائی را در راســتای ارایه خدمات مناسب و 

مطلوب به مردم یار دهند.
وی شــرایط امنیتی آذربایجان شــرقی را مطلوب 
خواند و با تاکید بر اینکه دادگســتری با هر گونه اخال 
در بازار و فضای کسب و کار و نیز بر هم زنندگان امنیت 
عمومی برخورد قاطع می کند، گفت: به هیچ عنوان اجازه 
خودنمایی به افراد فرصت طلب، متخلف و اراذل و اوباش 

در استان داده نمی شود.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی اظهار داشت: 
وجود امنیت یکی از مسیرهای مهم برای سرمایه گذاری و 
به موازات آن فراهم سازی رشد و رونق اقتصادی است که در 
این راه دادگستری استان خود را در کنار فعاالن اقتصادی و 

سرمایه گذاران احساس می کند.

دستگاهقضائیذرهایازاحقاقحقوقعامهکوتاهنمیآید


