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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در پیامی به  مناسـبت آغاز هفتـه دفاع مقـدس و روز 
»مهمانـی الله هـا« تأکیـد کردنـد: پیـام شـهیدان به ما یادآور میشـود کـه ایسـتادگی در برابر شـیطانهای قدرت و 

سـتم، در پایـان بـه پیـروزی و برافتادن تـرس و اندوه می رسـد. 
متن این پیام که همزمان با مراسـم غبار روبی، عطرافشـانی و گلباران مزار شـهیدان در سراسـر کشـور با عنوان 
»مهمانی الله ها« از سـوی حجت االسـام والمسـلمین شـکری نماینـده ولی فقیه در بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 

در گلزار شـهدای بهشـت زهرای تهران قرائت شـد، به این شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفتهدفـاع مقـدس، نیکوتریـن و مناسـبترین زمـان برای بزرگداشـت یاد و نام شـهیدان عزیز و شـنیدن پیام آنان 
است. 

پیـام شـهیدان، بشـارت بـه دلهـای آمـاده و گوشـهای شـنوا اسـت. ایـن پیـام گرامـی بـه ما یـادآور میشـود که 
ایسـتادگی در برابـر شـیطانهای قـدرت و سـتم، در پایـان بـه پیـروزی و برافتـادن تـرس و انـدوه میرسـد. 

ایـن پیـام، حیات بخـش اسـت، نیـرو و امیدآفریـن اسـت، و نیـاز امـروز و همیشـه ی ملت بـزرگ ایـران و همه ی 
آزادگان جهان اسـت.

سالم خدا بر شهیدان عزیز
سید علی خامنه ای
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

روز بزرگداشـت مولـوی - هشـتم مهرماه در تقویم رسـمی 
کشـور به عنـوان »روز بزرگداشـت مولوی« ثبت شـده اسـت.

 شرح زندگی مولوی
جال الدیـن محمـد بلخـی معـروف بـه مولـوی و موالنا 
و رومـی در ششـم ربیـع االول سـال 604 هجری در شـهر 
مشـهورترین  از  مولـوی  گشـود.  جهـان  بـه  دیـده  بلـخ 
وی  کامـل  نـام  اسـت  پارسـی گوی  ایرانی تبـار  شـاعران 
خطیبـی  حسـینی  حسـین  ابـن  محمـد  ابـن  »محمـد 
القـاب  بـه  حیـات  دوران  در  و  بـوده  بلخـی«  بکـری 
خداونـدگار«  »موالنـا  و  »خداونـدگار«  »جال الدیـن«، 
از قـرن  نامیـده می شده اسـت. در قرن هـای بعـد )ظاهـراً 
۹( القـاب »مولـوی«، »موالنـا«، »مولوی رومـی« و »مای 
رومـی« بـرای وی به کار رفته اسـت و از برخی از اشـعارش 
»خاُمـش«  و  »َخمـوش«  و  »خامـوش«  را  او  تخلـص 

اسـت. بـوده  پارسـی  وی  مـادری  زبـان  دانسـته اند. 
 پـدر او موالنـا محمـد بـن حسـین خطیبـی معـروف بـه 
بهاءالدیـن ولـد و سـلطان العلما، از بـزرگان صوفیـه و مـردی 
عـارف بـوده اسـت. پـدر مولوی مـردی سـخنور بـوده و مردم 
بلـخ عاقـه فراوانی به او داشـته کـه ظاهرا همین وابسـتگی 
مـردم به او سـبب ایجـاد تـرس در محمد خوارزمشـاه گردید 
و او را علیـه بهاءالدیـن ولـد برانگیخـت. بـه همیـن دلیـل 
بهاءالدیـن ولـد پـدر مولـوی احتمـاالً در سـال 6۱0 قمـری، 
هم زمـان بـا هجـوم چنگیزخـان از بلـخ کـوچ کـرد و سـوگند 
یـاد کـرد کـه تـا محمـد خوارزمشـاه بـر تخـت نشسـته، به 

بازنگردد. شـهر خویـش 
مسافرتهای مولوی

مولـوی در سـفر زیارتـی کـه پـدرش از بلـخ عـازم آن شـد 
پدرش را همراهی نمود، در طی این سـفر در شـهر نیشـابور 
همـراه پدرش بـه دیدار شـیخ فریدالدین عطار عارف و شـاعر 
شـتافت. ظاهرا شـیخ فریدالدین سـفارش مولـوی را در همان 
کودکیـش )6 سـالکی یـا ۱3 سـالگی ( به پدر نمـود. در این 
سـفر حـج عـاوه بـر نیشـابور در بغـداد نیـز مدتـی اقامـت 
کردنـد و ظاهـرا بـه خاطـر فتنـه تاتـار از بازگشـت بـه وطـن 
منصـرف گردیـده و بهـاء الدین ولد در آسـیای صغیر سـاکن 
شـد. امـا پـس از مدتی براسـاس دعوت عـاء الدیـن کیقباد 

به شـهر قونینه بازگشـت.
 ازدواج مولوی

مولـوی در هجـده سـالگی بـا گوهـر خاتون دختـر خواجه 
الالی سـمرقندی ازدواج نمـود کـه حاصـل ایـن ازدواج سـه 
پسـر و یـک دختـر بود. پـس از فوت پـدرش بهـاء الدین ولد 
راه پـدر را ادامـه داده و بـه هدایـت و ارشـاد مـردم عمـر خود 

را سـپری نمود.
 سفر مولوی برای تحصیالت

مولـوی در عیـن حالـی کـه مـردم را تربیـت می نمـود 
از خـودش نیـز غافـل نبـوده تـا جایـی کـه وقتـی موفـق 
بـه دیـدار محقـق ترمـذی گردیـد خـود را شـاگرد او کرده 
از تعلیمـات و ارشـادات او نهایـت بهـره  را بـرد و ظاهـرا بـه 
تشـویق همیـن اسـتادش بـرای تکمیـل معلوماتـش رنـج 
سـفر بـه حلـب را برخـود آسـان نمـوه و عـازم شـهر حلب 
گردیـد. ایشـان در شـهر حلـب علم فقـه را از کمـال الدین 
عدیـم فـرا گرفـت و پـس از مدتـی کـه بـه شـهر دمشـق 
الدیـن عربـی، عـارف و متفکـر  بـا محـی  از دیـدار  رفـت 
زمانـش نیـز کمـال اسـتفاده  را بـرد و از آنجـا عـازم شـهر 
قونیـه گردیـد و بنابه درخواسـت سـید برهـان الدین طریق 
ریاضـت را در پیـش گرفـت. پـس از مـرگ محقـق ترمـذی 
بـه مـدت 5 سـال مـدرس علـوم دینـی گردیـد کـه نتیجه 

آن تربیـت چهارصـد شـاگرد می باشـد.
 داستان آشنایی موالنا با شمس

مولـوی همچنانکـه گفتیـم یـک لحظـه از تربیـت خـود 
غافـل نبـوده، تاریـخ اینچنیـن می نویسـد کـه روزی شـمس 
وارد مجلـس موالنـا می شـود. در حالـی که موالنـا در کنارش 
چنـد کتـاب وجـود داشـت. شـمس از او می پرسـد ایـن کـه 
اینهـا چیسـت؟ موالنـا جـواب می دهـد قیـل و قال اسـت. شـمس 

خبرنگار آدینه تبریز:
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با اشـاره بـه اهداف دشـمن 
در درگیـر کـردن قومیت هـای ایران گفـت: آمریـکا و غرب این 
را می داننـد کـه در برجـام گفته ایـم گـه اگـر همه شـرط های 
برجـام را بپذیرنـد ما هم امضا می کنیم؛ دیگر آن زمان نیسـت 
که شـما شـرط تعیین کنید اگـر می خواهیـد از منافع برجام 
منتفع شـویم با فتنه و  آشـوب به جایی نخواهید رسـید بلکه 

بایـد شـرایط جمهوری اسـامی را بپذیرید.
حجت االسـام احمدمطهری اصـل، در خطبه هـای عبـادی و 
سیاسـی نمـاز جمعه تبریز کـه با حضـور پرشـکوه نمازگزاران 
در مصـای اعظـم امام خمینی)ره( برگزارشـد، اظهـار کرد: یک 
حادثـه تلخـی در کشـور اتفاق افتـاده و  یک دخترجـوان فوت 
شـده اسـت کـه خیلـی تلخ اسـت؛ مثـا در خانه نشسـتیم و 
بـه مـا بگویند که دختر همسـایه فوت شـده اسـت قطعا همه 
مـا ناراحـت خواهیم شـد؛ خانواده این دختـر االن حق طبیعی 
دارنـد کـه دنبـال علـت فـوت باشـند، در مقابـل مسـووالن با 
اظهـار تسـلیت نیـز خواسـته اند کـه علـت حادثـه مشـخص 

شـود و تـا اینجای کار هیچ مشـکلی نیسـت.
وی ادامـه داد: اینکـه ایـن حادثـه را دسـتاویز قـرار دهند به 
اهانـت و فتنـه و تخریـب، کار شایسـته ای نیسـت؛ همـه مـا 
می دانیـم کـه دشـمنان نظـام شـبانه روز تـاش می کنند که 

بـه نظـام مقدس جمهـوری اسـامی ضربـه بزنند.
خطیـب موقـت جمعه تبریز بیان داشـت: اینکـه در اربعین 
بیـش از بیسـت میلیـون نفـر بـرای ابـراز ارادت با پـای پیاده 
از همـه جـای دنیـا برونـد و چنـد روز در مـرز معطـل بماننـد 
ولـی دم نزننـد حاکی از آن اسـت که دشـمن را به خشـم ِمده 
باشـد، اسـتکبار جهانـی می دانـد کـه ادامه ایـن کار برایشـان 

گـران تمام خواهد شـد.
وی ابـراز کـرد: امسـال مـرز از بخش کردسـتان هم بـاز بود 
و مـردم غیـور کردسـتان،از جمله اهل سـنت پـای کار آمدند.

خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با اشـاره بـه اهداف دشـمن 
در درگیـر کـردن قومیت هـای ایـران و سـایر برنامه هـای دیگر 
گفـت: در خصـوص آمریـکا و غـرب ایـن را می دانیـد کـه در 
برجـام گفته ایـم کـه اگر همـه شـرط های برجـام را بپذیرید ما 
امضـا می کنیم؛ دیگر آن زمان نیسـت که شـما شـرط تعیین 
کنیـد همچنیـن اگـر می خواهیـد از منافـع برجـام منتفـع 
شـوید، بـا فتنه و  آشـوب بـه جایـی نخواهید رسـید بلکه باید 

شـرایط جمهـوری اسـامی را بپذیرید.
کـرد  اشـاره  منحـرف  گروهک هـای  خـام  خیـال  بـه  وی 
ایـن  کـه  می داننـد  مـا  کـرد  خواهـران  و  بـرادران  گفـت:  و 
گروهک هـای منحـرف و منافـق چه بایی سـر ایـران آورده اند؛ 
تمـام گروهک هـای ضدنظـام مقدس جمهوری اسـامی بدانند 
کـه آواره کـردن مـردم کردسـتان، از یادمـان نرفته اسـت و اگر 
جمهـوری اسـامی تـا االن بـا آنها مماشـات کرده اسـت با این 
کارهـا جـواز می دهنـد کـه جمهـوری اسـامی دسـت از مدارا 

به مناسبت 8 مهرماه
 روز بزرگداشت مولوی

دشمن  بداند با فتنه و  آشوب
 به جایی نخواهد رسید

این پیام شهیدان است، ایستادگی برابر شیطان ها 
به پیروزی و پایان ترس و اندوه می رسد
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فرازی از وصیت نامه شهدا دشمن  بداند با فتنه و  آشوب
دفاع مقدس از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی به جایی نخواهد رسید

بـردارد؛ پـس سرجایشـان بنشـینند و از ایـن مماشـات 
نکنند. سوءاسـتفاده 

خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز خاطرنشـان کـرد: بـه 
اراذل و اوبـاش و سـودجویان هـم می گوییـم خـود را بـا 
ایـن گروهک هـا درنیامیزنـد؛ بدانیـد شـماها شناسـایی 
شـده اید، باآتـش زدن امـوال ملـی، جلوی ایـن امتی که 

آمریـکا در تـاش مذاکـره با آنهاسـت، نایسـتید.
وی خطـاب به تعـداد اندکی نوجوانان شـرکت کننده 
در تظاهـرات گفت: ایـن نوجوانان که بچه هـای خودمان 
هسـتند فریـب خورده انـد حتی بعـد از دسـتگیری پدر 
خوبـی  خانواده هـای  کـه  دیدیـم  و  آمـده  مادرشـان  و 

هسـتند، پـس مراقب فرزنـدان خود  باشـید.
خطیـب موقـت جمعه تبریـز بیان کـرد: افـرادی که 
خـود را اهـل مطالعه می داننـد اخیرا حرف هایـی زده اند 

کـه آدم می ماند.
مطهـری اصل، فرارسـیدن هفته دفاع مقـدس را مورد 
اشـاره قـرار داد و گفـت: رهبـر معظم انقـاب به اهمیت 
تبییـن دفـاع مقـدس در بیـن جوانـان تاکیـد کردنـد؛ 
مقـدس  دفـاع  جوانـان  آن  واقعـا  کـه  می بینیـم  االن 
چـه کسـانی بودنـد که با دسـت خالـی مقابل دشـمن 
ایسـتادند و االن ثمـره آن این شـده اسـت کـه نیروهای 
مسـلح بـه قدرت دفاعـی اول منطقه و جزو چند کشـور 

اول دنیـا شـده اند.
وی ادامـه داد: امـروز آنهایـی کـه بـه آمریـکا و غـرب 
هشـدار می دهند ناشـی از خودکفایی و قـدرت نیروهای 
مسـلح هسـت  کـه زیر سـایه بدن هـای تکه تکه شـده 
جوانـان و لب هـاب تشـنه جـوان شـانزده سـاله دفـاع 

اسـت. مقدس 
خطیـب موقـت جمعه تبریـز اذعـان داشـت: اربعین 
یـک فرصـت بی نظیـر بـرای آنهایـی کـه رفتنـد و یـا 
جاماندنـد، بود، از خود امام حسـین)ع( تشـکر می کنیم 
که بیسـت و چند میلیون را در آغوش گرفت و سـپس 
از مسـووالن عراقـی و کشـور خودمـان تشـکر می کنیم 

که خیلـی زحمت کشـیدند.
خطیـب نماز جمعه تبریز با اشـاره بـه بیانات رهبری 
در خصـوص اربعین گفـت: همان طور که ایشـان گفتند 

این یک معجـزه بود.
وی بـا بیـان اینکـه خداونـد فرمـوده اسـت کـه اگـر 
می خواهیـد بـه مـن نزدیک شـوید یک وسـیله بیاورید، 
گفـت: نمـاز، حـج، نیکـی بـه پـدر و مـادر و مـردم از 
جملـه واسـطه های قـرب الهـی اسـت؛ انـواع عبادت ها، 
مسـتحبات، غیـره تقـرب به خداوند اسـت ولـی از همه 
مهم تـر وجـود ۱4 معصوم اسـت کـه خداونـد در اختیار 

ما گذاشـته اسـت.
وی در بخـش دیگـر خطبه هـا بـا تاکیـد بـر تقـوای 
الهـی، گفـت: برخی  تحلیل سیاسـی ندارند، مطالعه هم 
ندارد،امـا در ایـن چهـل و چنـد سـال هـر جـا حادثه ای 

اتفـاق افتـاده اسـت طرفـدار حق بوده اسـت.
مطهـری اصـل ادامـه داد: برعکـس افـرادی هسـتند 
کـه هـزاران کتـاب خوانده انـد ولـی یـک موضوع سـاده 
را نمی تواننـد درک کننـد و ایـن بـه خاطـر عـدم وجـود 

تقـوای الهـی و وجـود حـب و بغـض دنیـوی اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن وعـده الهـی اسـت کـه 
خداونـد گناهـان اهـل تقـوا را پـاک می کنـد و مـورد 

می دهـد. قـرار  خـود  بخشـش 
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز افـزود: برای اهـل تقوا 
درجـات عالـی بهشـتی وعده داده شـده  و ایـن باالترین 

مقام اسـت.
وی بـا یـادآوری روزهـای آخـر مـاه صفـر و  رحلـت 
شـهادت گونه پیامبراکـرم)ص( و امـام حسـن)ع( و امـام 
رضـا)ع(، گفـت: خداونـد می فرمایـد کـه مـن برای شـما 
پیغمبری فرسـتادم که برای هدایت شـما حریص اسـت 
و  شـب و  روز نـدارد. او نسـبت بـه مومنـان رئـوف اسـت.

خطیـب جمعـه تبریـز گفـت: خداونـد شـهدای این 
چنـد روز فتنه هـا را بـه علـو درجـات خـود برسـاند و با 

ائمـه محشـور کند.
اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  شـد:  یـادآور  وی 
نقاهتی)دیسـک گـردن( دارد و مـدت زیـادی بـه خاطـر 
اینکـه از وظیفـه خـود دور نشـوند، مـدام جراحـی را به 
عقـب می انداختنـد ولی دیگـر ناچار به مـداوا و جراحی 
شـدند کـه الحمـداهلل جراحـی خوبـی بـود و سـام بـه 

همه شـما رسـاندند.

رهبـر معظـم انقـاب در فرازهایـی از بیانـات خـود پیرامون دفـاع مقدس 
فرمودنـد: »شـما ماحظـه بفرماییـد کـه در دنیا، بـا جنگ هایی کـه جنبه ی 
ملـی و میهنـی دارنـد، چـه می کننـد! در ایـن جنگ هـای دوران اخیر منهای 
جنـگ روسـیه و ژاپـن که جنگی طوالنی بود، جنگ طوالنِی هشـت سـاله ای 
سـراغ نداریـم. هشـت سـال بـا ملتـی بجنگنـد، آن هـم در آن ابعـاد و بـا آن 
وسـعت! یعنـی در حقیقـت، یـک جنـگ بین المللی علیـه یک کشـور! واقعاً 

این طـور بـود. حّتی نیـرو هـم آوردند.«
رهبـر معظـم انقـاب اسـامی بـه موضـوع دفـاع مقـدس و ارزش هـای آن 
اهمیـت زیـادی می دهند؛ ایـن اهمیت نزد ایشـان را می تـوان از پیام هایی که 

هرسـال در ابتـدای هفتـه دفـاع مقدس هـم می دهند احسـاس کرد.
حضـرت امـام خامنـه ای )مـد ظله العالـی( غالبـا در هر فرصتـی که پیش 
می آیـد دربـاره اهمیـت دفـاع مقـدس صحبـت می کننـد. نگاهی بـه بیانات 
مختلـف معظـم لـه در محافـل گوناگـون از سـال ۱36۸ بـه بعـد )زمانـی که 
ایشـان سـکان رهبری انقاب و فرماندهی کل قوا را به دسـت گرفتند( نشـان 
می دهـد طـی ایـن 30 سـال یکـی از موضوعاتـی کـه ایشـان همـواره بـر آن 
تأکیـد داشـتند صحبـت کردن درباره دفـاع مقدس اسـت و در این میان البته 

فرامـوش نشـدن آن توسـط جوانـان از جایـگاه ویـژه ای برخوردار بوده اسـت.
در ادامـه بـه بیانـات رهبـر معظـم انقـاب اسـامی دربـاه دفـاع مقدس و 

اهمیـت آن پرداخته ایـم کـه در ادامـه از نظـر می گذرانیـد:
 دفاع مقدس یک افتخار است

رهبـر معظـم انقاب اسـامی یکبـار در دهـه ۷0 در دیدار با اعضای سـتاد 
برگـزاری مراسـم بزرگداشـت هفته دفـاع مقدس دربـاره اهمیت این مناسـبت 
سـخنرانی کردنـد و بـا اشـاره بـه اینکـه جنـگ تحمیلی افتخـار ملـت ایران 
اسـت، فرمودنـد: »در مقایسـه با جنگ هایی که در دنیـا جنبه ملی و میهنی 
دارد، هنـوز قدرشناسـی الزم و شایسـته ای از هشـت سـال دفـاع مقدس ملت 
مـا صـورت نگرفته اسـت. واقعیت جنـگ تحمیلی تنها به حمله یک کشـور 
علیـه کشـوری دیگـر خاصـه نمی شـد بلکـه مسـئله اصلـی، تحمیـل یک 
جنـگ بین المللـی علیه ملتـی بود که از یـک آرمان و حقیقـت مقدس دفاع 
می کـرد و دلیـل آن هم در این اسـت کـه عارف ترین، الهی تریـن، معنوی ترین 
و محبوب تریـن فـرد در کشـور مـا یعنی امـام راحـل و عظیم الشـأن، فرمانده 

این جنـگ بود.«
رهبـر معظم انقاب اسـامی به بـروز کردن و رشـد اسـتعدادهای مردم در 
میـدان جنـگ اشـاره کردند و ضمن تأکید بر ضـرورت انعکاس حقایق معنوی 
در گـزارش جنـگ فرمودند: »روح شـجاعت، فـداکاری، تضرع بـه درگاه پروردگار 
و روح مناعـت در مقابـل دیگـران از خصوصیـات بارز ملت ماسـت کـه باید در 
گـزارش جنگـی مطرح شـود و هنرمندانی کـه بتوانند حقایـق و ریزه کاری های 
میـدان جنـگ را بـا قلـم هنرمندانه خـود گـزارش کننـد کار فوق العـاده ای را 

انجـام داده اند.«
 دفاع مقدس یا جنگ بین المللی تمام عیار

در فـراز دیگـری از سـخنرانی های آن جلسـه رهبـر معظم انقاب اسـامی 
ایـن چنیـن گفتنـد: ».. شـما ماحظـه بفرمایید کـه در دنیا، بـا جنگ هایی 
کـه جنبـه ی ملـی و میهنـی دارند، چـه می کننـد! در این جنگ هـای دوران 
اخیـر منهـای جنـگ روسـیه و ژاپن کـه جنگی طوالنـی بود، جنـگ طوالنِی 
هشـت سـاله ای سـراغ نداریم. هشـت سـال بـا ملتی بجنگنـد، آن هـم در آن 
ابعـاد و بـا آن وسـعت! یعنـی در حقیقـت، یـک جنگ بین المللـی علیه یک 
کشـور! واقعـاً این طـور بـود. حّتـی نیرو هـم آوردند. از مصـر نیرو نیاوردنـد؟! از 
کشـور های مختلف عربی نیرو نیاوردند؟! از روسـیه شـوروی سـابق فرماندهان 
و استراتژیسـت ها را به آن جا نبردند و برایشـان کار درسـت نکردند؟! به اعتقاد 
مـن، از سـرداران بـزرگ غربـی هم کسـانی را بردنـد و از آن ها اسـتفاده کردند. 
وقتـی قضیـه ی »فـاو« اتّفاق افتـاد یعنی آن ها فـاو را از ما گرفتند شـکل کار 
نشـان مـی داد که ایـن کار، کار عراق و کمک کار های معمولـی اش نبود. چون 
روس هـا کـه همیشـه آن جا بودند. روس ها از سـال 60 حضورشـان محسـوس 
شـد. در ادامـه ی عملیـات بیـت المقـّدس در جنـگ رمضـان وقتـی بـه آن 
پنـج ضلعی هـا برخـورد کردیـم، همـه گفتند کـه ایـن کار عراق نیسـت؛ کار 
روس هاسـت. معلـوم بـود کار خودشـان نبـود. کار بیگانه هـا و کار روس ها بود. 
روس هـا از سـال 60 آن جـا بودنـد. قضیـه ی فـاو در سـال 64 پیـش آمـد. این 
چنـد سـاله، این هـا کجـا بودنـد که مـا فـاو را گرفتیـم؛ همان پنـج ضلعی ها 
را گرفتیـم. پیـدا بـود کـه آن، یـک فکـر و یـک نفس جدیـد بود. معلـوم بود 
آمـده بودنـد منطقـه؛ نقشـه ی منطقـه و کالک های عملیاتـی را نـگاه کرده و 
گفتـه بودنـد: »چـرا از این جـا حملـه نمی کنیـد؟« یعنی پیـدا بـود، یک دید 

تـازه در قضیـه بـود و درسـت هم فهمیده بودنـد. حرکت کردنـد و آمدند؛ ما را 
در شـمال مشـغول کردند؛ خودشـان آمدند جنوب و کار را تمام کردند. یعنی 

ایـن کار، کار صـّدام و صّدامی هـا نبود.
غـرض اینکـه، از همه ی کشـور های ذی نفـع و ذی دخل، به نحـوی، در این 
جنـگ دخالت هایـی صـورت گرفـت. بعضـی با نیـرو، بعضـی با فکـر، بعضی 
بـا ماهـواره، بعضـی بـا سـاح، بعضی بـا پـول و با تبلیغـات. ایـن، یک جنگ 
بین المللـی علیـه مـا بـود. مـا هـم واقعـاً هشـت سـال مقاومـت کردیـم؛ به 
طـوری که دشـمن یـک قدم نتوانسـت جلـو بیاید. مگر این شـوخی اسـت؟! 
شـما بـه مرز هـای بین المللـی نـگاه کنیـد! می بینـد مرز هـای بین المللـی، 
همانـی اسـت کـه بوده. این، کم چیزی اسـت مگـر؟! آن وقت یک کشـور، برای 
ایـن جنـگ ارتـش جدیـدی هم تشـکیل بدهـد. یعنی مـا غیر از یـک ارتش 
مرتّـب، منّظـم و مجّهـز، یـک ارتـش جدید تشـکیل دادیـم که عبـارت بود از 
»سـپاه« و وارد ایـن میـدان شـد؛ و بعـد، نیرو هـای مردمی به تعداد بی شـمار 
آمدنـد و قـدم بـه میـدان جنـگ گذاشـتند و بعضـاً به سـرداران برجسـته ای 
تبدیـل شـدند. این هـا چیـز کمی نیسـت! وقتـی به اطـراف این قضیـه نگاه 

می کنیـم، می بینیـم واقعـاً یـک چیـز فوق العاده اسـت...«
 ایران دفاع می کند، اما فکر اشغال هم ندارد

رهبـر معظـم انقـاب اسـامی یکبـار در یـک مراسـم نظامـی بـا حضور 
نیرو هـای مسـلح در اسـتان فـارس بـا تقدیـر از جانفشـانی ایـن نیرو هـا در 
دوران دفـاع مقـدس اهمیـت دفـاع مقـدس را در ایـن دانسـت کـه طـی این 
جنگ تحمیلی هشـت سـاله بـه دنیا ثابت شـد ایـران خوی تهاجمـی ندارد. 
در بخشـی از ایـن دیـدار ایشـان فرمودنـد: ».. مـا امـروز بـا اقتـدار ملـت ایران 
در عرصه هـای جهانـی اثبـات کردیـم کـه ملـت ایـران و ایـران اسـامی هیچ 
تهدیـدی بـرای کشـور های همسـایه و دیگـران نیسـت. بـه مـا تهاجم شـد، 
مـا قدرتمندانـه دفـاع کردیـم، امـا هرگز فکـر تجاوز، فکـر حمله، فکر اشـغال 
در ذهـن ملـت ایـران و مسـئوالن کشـور خطـور نکرده اسـت، لکـن نیرو های 
مسـلح بایـد نیرومند باشـند. دنیـا، دنیـای تجاوزگری اسـت؛ دنیـای محکوِم 
سیاسـت سـلطه اسـت. انگیـزه ی سـلطه  طلبـی در سـلطه گران عالـم، در 
نظام هـای مسـتکبر، بـه همـه ی ملت هـا هشـدار میدهـد که سـاخت درونی 
خـود و آمادگی هـای الزم را بـرای تقویت این سـاخت به وجـود بیاورند وتقویت 
کننـد. بهانه هـای کوچـک بـرای ابرقدرت هـا، آن جائـی کـه بتواننـد و جـرأت 

بکننـد، راه را بـه سـوی تجاوز هـای بـزرگ همـوار می کنـد.«
 آزادسازی خرمشهر شبیه به معجزه

یـک دسـته از سـخنرانی های مهـم رهبـر معظـم انقـاب اسـامی درباره 
دفـاع مقدس صحبت هایی اسـت که ایشـان در جمـع خانواده هـای جانبازان، 
شـهدا و ایثارگـران انجـام داده انـد. در یکی از این جلسـات )نزدیک به سـالگرد 
آزادسـازی خرمشـهر( حضرت امـام خامنه ای دربـاره اهمیت دفـاع مقدس این 
گونـه گفتنـد: ».. واقعـه خرمشـهر از دور فقـط یـک حادثه تاریخی اسـت که 
بـرای ملـت ایـران هیجـان آور و افتخارآمیـز اسـت؛ ولـی از نزدیـک، این قضیه 
شـبیه یـک معجزه بـزرگ بود. وقتـی رژیم عراق با تشـویق دولت های دشـمِن 
انقـاب بـه مرز هـای ما حمله کـرد، هدفگیـری دقیقی کـرده بود. خرمشـهر، 
قـدِم اوّل و بسـیار مؤثّـر از این هدفگیـری بود. هدف آن ها بـه طور خاصه این 
بـود: بـا خـود فکر کـرده بودند با پیـروزی انقـاب، ایـران اواّلً نیروی مسـلّحی 
نـدارد کـه از مرز هـا دفاع کنـد؛ ثانیاً سـامان اداری و اجتماعِی درسـتی ندارد تا 
بتوانـد بـه دفـاع از کشـور و منافع ملی بپـردازد؛ ثالثاً در دنیا انقـاب طرفداری 
نـدارد. یـک طـرف آمریکا بود، دشـمِن پـر از حقد و کینه علیـه انقاب -چون 
انقـاب سـلطه آمریـکا را بـر این کشـور از بیـن برده بـود، بنابرایـن از غضب و 
کینـه بـر انقاب و نظام اسـامی پُر بودند- یک طرف هم شـوروی سـابق بود؛ 
آن هـم بـا دالیـل دیگری علیـه انقاب اسـامی. ایـن دو ابرقدرت کـه در ده ها 
مسـئله بـا هم اختاف داشـتند، در دشـمنی با ایـران با یکدیگـر اتّحاد کلمه 
داشـتند و هـر دو بـه رژیم عراق صمیمانـه و با همه وجود کمـک و از آن دفاع 
می کردنـد! ناتـو و قدرت هـای اروپایـی بـه عراق کمـک کردند؛ هواپیمـا دادند، 
بمـب دادنـد، تانک دادند، وسـایل شـیمیایی دادند، هلیکوپتر دادند، موشـک 
دادنـد. اروپـای شـرقی نیـز که آن روز زیر سـیطره حکومت شـوروی و وابسـته 
بـه آن بـود، هرچـه عراق می خواسـت، بـه او داد؛ بنابراین یک طـرف عراق بود 
بـا حمایـت آمریکا و شـوروی و ناتو و ورشـو -که همان پیمان اروپای شـرقی و 
کشـور های بلـوک کمونیسـت بود- و همچنیـن دولت های عربـی منطقه که 
پـول و سـاح و امکانـات و مشـاور نظامـی و هرچـه دولت بغداد برای رسـیدن 
بـه هدف هـای خـود در ایـن حمله احتیاج داشـت، بی دریـغ در اختیـار او قرار 

می دادنـد؛ یـک طـرف هم نظام جمهـوری اسـامی بود.«

ادامه از صفحه اول

خودباوری مهم ترین دستاورد 
جنگ تحمیلی است

خبرنگار آدینه تبریز:
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس آذربایجان شــرقی  
ــز،  ــه تبری ــن هفت ــه ای ــای نمازجمع ــه ه ــش از خطب ــخنرانی پی در س
ــرد و گفــت:  ــوان ک ــاع مقــدس عن ــن دســتاورد دف ــاوری را مهم تری خودب
ــی جنــگ تنهــا می توانســتیم قطعــات ناوهــای  مــا در ســال های ابتدای
جنگــی را عــوض کنیــم و حتــی بــاور نداشــتیم کــه یــک روز خودمــان 

ــم. ــد کنی ــاران را تولی ــد جم ــم ناوشــکن مانن می توانی
امیردریــادار رضــا عباســی،  اظهــار کــرد: تحلیل هــای گوناگونــی از دفاع 
ــا  ــد کــه گوی ــی اینطــور وانمــود می کنن ــان می شــود و برخ مقــدس بی
ــوری اســامی آغــاز شــده اســت و  ــراق از ســوی جمه ــران و ع جنــگ ای
علــت ایــن امــر نبــود تحلیــل علنــی و پژوهشــی از دفــاع مقــدس اســت.

ــاع مقــدس تنهــا در حــد روایتگــری و  ــا در خصــوص دف ــزود: م وی اف
ــی اکتفــا می کنیــم درحالیکــه رهبــر معظــم انقــاب طــی  خاطــره گوی
اباغیــه ای در بحــث جهــاد تبییــن دســتور تشــکیل قــرارگاه عملیاتــی 
حــوزه ی دفــاع مقــدس و مقاومــت را صــادر کرده انــد؛ امــا متاســفانه مــا 
همچنــان نمی توانیــم آنطــور کــه بایــد دســتاوردهای دفــاع مقــدس را بــه 

دانشــجویان منتقــل کنیــم.
عباســی، بــا بیــان اینکــه دشــمن همــواره بــه فکــر پــر کــردن خــاء 
ــال  ــجویان به دنب ــروز دانش ــرد: ام ــان ک ــت، خاطرنش ــود اس ــای موج ه
دســتاوردها نیســتند بلکــه می پرســند چــرا بعــد از فتــح خرمشــهر ایران 
ــه  ــراق ب ــا ع ــگ ب ــران می خواســت جن ــرا ای ــرد؟ چ ــح نک ــراق صل ــا ع ب
طــول بیانجامــد؟ بنابرایــن دشــمن بــا پرکــردن خاءهــا بــه دنبــال ایجــاد 

ســواالتی از قبیــل اســت.
ــان  ــدس آذربایج ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــرکل حف مدی
ــرد  ــوان ک ــدس عن ــاع مق ــتاورد دف ــن دس ــاوری را مهم تری ــرقی، خودب ش
ــی جنــگ تنهــا می توانســتیم قطعــات  و افــزود: مــا در ســال های ابتدای
ــاور نداشــتیم کــه یــک روز  ــی ب ناوهــای جنگــی را عــوض کنیــم و حت

ــم. ــد کنی ــاران را تولی ــد جم ــکن مانن ــم ناوش ــان می توانی خودم
وی متذکــر شــد: امــروز همــه  دنیــا مقهــور قــدرت و فنــاوری نظامــی 
مــا اســت کــه مــا بــرای رســیدن بــه ایــن ســطح از خودبــاوری و قــدرت 
نظامــی خــون داده ایــم؛ امــا دشــمنان پیشــرفت های مــا را نادیــده گرفتــه 

و خاءهــا و مشــکات را پررنــگ می کننــد.
امیــر دریــادار عباســی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطرنشــان 
ــه ســخره  ــاع مقــدس را ب ــه  دف ــاز هفت ــن آغ ــی جشــن گرفت ــرد: برخ ک
ــان و  ــل پنه ــر قاب ــتاوردهای غی ــر دس ــت به خاط ــی مل ــد؛ ول می گیرن
تجربیــات پراهمیــت آن، ایــن هفتــه را مانــدگار و مقدس دانســته اســت و 

ــت. ــت اس ــن عل ــت آن به همی گرامی داش
وی خطــاب بــه کســانی کــه مخالــف حضــور جمهــوری اســامی ایران 
در جبهــه  مقاومــت اســامی هســتند نیــز گفت: حفــظ منافــع و امنیت 
در قلمــرو جغرافیایــی و سیاســی بســتگی بــه زمیــن گیرکــردن دشــمن 
ــان، ســوریه و  ــا در لبن ــادارد وعلــت حضــور م ــوق م ــرو ف درخــارج از قلم
عــراق اهمیــت منافــع منافــع ملــی مــا اســت و مــا امــروز دارای قــدرت 
بازدارندگــی هســتیم و مطمئــن باشــید اگــر آمریــکا ذره ای یقین داشــت 

ــروز می شــود، وارد جنــگ می شــد. ــا پی ــا م کــه در جنــگ ب
رئیــس اداره کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس آذربایجان 
ــتان  ــطح اس ــدس در س ــاع مق ــه دف ــه در هفت ــت: 42 برنام ــرقی گف ش
ــه  ــر ب ــاع مقــدس را بهت ــوان دســتاورد هــای دف ــا بت ــم داشــت ت خواهی

نســل جــوان نشــان داد.



راهپیمایی مردم تبریز بعد از اقامه نمازجمعه
 در محکومیت اغتشاشات اخیر در کشور

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

دمنوش سرماخوردگی : 
بهترین دمنوش سرماخوردگی آویشن

درسته که مصرف دمنوش آویشن به هضم غذا، رفع درد شکم 
و نفخ کمک بسزایی می کند.ولی یکی از بهترین دمنوش ها برای 
درمان سرماخوردگی ، دمنوش آویشن است. در بعضی از داروها و 
شربت های رایج تولید شده برای درمان سرماخوردگی آویشن هم 
پیدا می شود. حتی دمنوش های آماده آویشن هم به درمان این 
بیماری رایج فصل سرما کمک می کنند. با این وجود اگر هدف شما 
این است که در خانه خودتان دمنوش سرماخوردگی آماده کرده و 
به دفعات مصرف کنید، تهیه دمنوش آویشن را در اولویت قرار 
دهید. این دمنوش به کاهش سرفه های سرماخوردگی و باز شدن 
بینی کمک می کند و درمان سرماخوردگی در بارداری را سرعت 
می بخشد. در شرایط عادی می توانید این دمنوش را ۲ تا ۳ بار در 

روز مصرف کنید.
مواد الزم:

 یک و نیم قاشق چایخوری پودر آویشن یا سه قاشق چایخوری 
آویشن تازه -  یک لیوان آب - یک قاشق چایخوری عسل

طرز تهیه دمنوش آویشن برای سرماخوردگی
آب را داخل کتری ریخته و بعد از جوش آمدن، آن را بر روی آویشن 
بریزید. اجازه دهید ۲۰ دقیقه دم بکشد و سپس از صافی رد کنید تا 
دمنوش سرماخوردگی شما آماده شود. داخل این دمنوش عسل ریخته 

و قبل از سرد شدن آن را بنوشید.

پزشک من

ســخن در رابطه با وظایف و تکالیف مخصوص مردان در خانواده 
بود که در این گفتار به مورد دوم اشــاره می شود و آن عبارت است 

از : 
2. انس با همسر

یکی از آســیب های مهمی که امروزه متوجه خانواده ها شــده، 
این اســت که انس مردها با خانه  ها کم شــده است. اشتغاالت زیاد، 
شــغل های متعدد و ســاعات کاری طوالنی موجب شده که مردان 
کمتر در محیط خانه حضور داشــته باشند. تازه برخی از آنان زمانی 
هم که وارد خانه می شــوند، بعضــی از کارهای نیمه تمام خود را به 
خانه می  آورند یا به ســراغ فضاهای مجازی و چک کردن ایمیل ها و 
پیام ها و دیدن شــبکه  های مختلف می  رونــد و حتی برخی از زنان 
گایه دارند که همســر آنان به سراغ بازی های فضای مجازی می  رود. 

پس انس با همسرنیز یکی از وظایف مرد در خانه است.
در گذشــته، دوری مرد از محیط خانــه این قدر زیاد نبود. وقتی 
مرد بعد از حدود هشت ساعت کار به خانه می- آمد، مشغلۀ دیگری 
نداشت و در خانه، همســر مهربانی برای خانم خود و پدر مهربانی 
برای فرزندان خود بود؛ اما متأسفانه در روزگار کنونی اعضای خانواده 
در زیر یک سقف زندگی می  کنند، ولی هر کسی به دنبال کار خود 
اســت و با هم ارتباط ندارند. این امر، آسیب های فراوانی در پی دارد 

که این کتاب مجالی برای طرح آن نیست.
بنابراین مردان باید دقت کنند که اوالً چند ساعت از شبانه روز را 
در خانه هستند و چه مقدار از ساعات حضور در خانه را صرف ارتباط 
با همسر  و فرزندان می کنند. افراط و تفریط خوب نیست؛ نه تنبلی 
و بیکاری پسندیده است و نه زیاده روی در کار. شغل های دوم و سوم 
به زندگی اجتماعی و خانوادگی ما آســیب می  زند. البته برخی افراد 
چــاره ای ندارند و می گویند ما مجبوریــم که در چند جا کار کنیم، 
اما به هرحال نباید فراموش کنیم که این گونه کار کردن به جســم 
و روح ما آســیب می  زند. جسم و روح ما توانایی محدودی دارند. اگر 
بیــش از توان خود کار کنیم، بعدها باید این درآمدها را خرج درمان 

بیماری های جسمی و روحی خود بکنیم.
فضیلت نشستن در کنار همسر

رسول خدا )ص( در روایتی لطیف فرمودند:
َــی اهلَلّ تََعالَی ِمنِ  اعِتَکافٍ  فِی   »ُجُلــوُس الَمرِء ِعنَد ِعَیالِِه أََحُبّ إِل

َمسِجدی َهَذا.« 
 اینکه مرد در نزد خانوادۀ خود بنشــیند، در نزد خدای متعال از 

یک اعتکاف در مسجد من باالتر است.
یکی از اعمال مســتحبی که در این سال ها رواج هم پیدا کرده، 
اعتکاف اســت. اعتکاف حداقل باید سه روز باشد. اگر کسی دو روز 
معتکف شــد و روزه گرفت و به وظیفــۀ اعتکاف عمل کرد، روزۀ روز 
سوم برای او واجب می  شــود. اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و 
احکامی دارد. یکی از بهترین محل ها برای اعتکاف، مســجد النبی 
اســت. در روایت آمده اســت که یک نماز در مسجد النبی، معادل 
ده هزار نماز اســت.   ببینید که اعتکاف در مســجد النبی چقدر 

ثواب دارد!
 ولــی پیامبر خــدا )ص( فرمودند که اینکه مــردی پیش زن و 
فرزند خود بنشــیند و با آنان انس بگیــرد، پیش خدا از اعتکاف در 
مسجد النبی محبوب تر است. گاهی برخی بانوان شکایت می کنند 
که همسرشــان به ســخنان آنان توجه نمی  کنــد و گویا حرف آنها 
برایشان ارزشی ندارد. این کار، بسیار ناپسند است. پیامبر خدا )ص( 

در روایتی فرمودند:
»َمن َعرََض ِلَِخیِه الُمســلِِم الُمَتَکلِِّم فِــی َحِدیِثِه َفَکأَنََّما َخَدَش 

وَجَهُه.«  
کســی که در میان کام برادر مسلمانش که در حال حرف زدن 
اســت وارد شود، مانند آن اســت که به صورت او خدشه وارد کرده 

باشد.
انس با خانواده فقط این نیست که ما در خانه ساکت بنشینیم و 
هیچ نگوییم و به حرف کسی هم توجه نکنیم. گاهی این نشستن ها 
و سکوت های طوالنی خیلی سنگین است. خانواده  ها نمی پسندند. 
می  گویند: وقتی شما در خانه نبودید، بهتر از این بود که این طور با 

بداخاقی به خانه بیایید.
هدف از نشســتن با اهل خانه، انس و محبت و صمیمیت است. 
گاهی مردانی هســتند که حتی پس از ازدواج هم ترجیح می  دهند 
بیرون خانه غذا بخورند. این کار بســیار ناپسند است. جوان عزیزی 
که ازدواج کرده است، شریک زندگی برای خود انتخاب کرده؛ بنابراین 

باید در کنار همسر خود باشد. 
وابستگی به فضای مجازی مانع انس با همسر 

بسیار روشن است که امروزه در دنیای مدرن، وابستگی افراطی به 
فضای مجازی به معضل بزرگ خانواده ها تبدیل شده است.

سرگرم شــدن طوالنی مدت به گوشی های تلفن همراه و سرک 
کشیدن های متوالی به پیام رسان های گوناگون و تماشای فیلم ها 
و برنامه های ماهواره ای و تولیدات شبکه های خصوصی و اینترنتی 

و... از امور رایج نسل حاضر شده است.
درباره تاثیرات مخرب حاکمیت فضای مجازی در زندگی مردم از 
جهات گوناگون فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و اقتصادی و روابط 

خانوادگی، بحث های کارشناسی فراوانی صورت گرفته است.
جای تردید نیست که در قرن حاضر، فضای مجازی یکی از مهم 
ترین عوامل تاثیرگذار بر روابط میان انسان ها شناخته می شود. در 
گذشته والدین و مربیان و محیط اجتماعی، ساختار شخصیتی افراد 
را شــکل می دادند و امروز فضای مجازی رها شده، خود را در صدر 

این عوامل قرار داده است.
بنابراین بسیار ضروری است که همسران محترم از مزایای فضای 
مجازی اســتفاده کنند و در ضمن بکوشــند تا اوقات فراغت خود را 
تدبیر و تنظیم کرده و به نحوی که اســیر تســلط صورت و سیرت 
این فضای رها شــده، نشــوند، به طوری که انس با  فضای مجازی 
در زندگی مشــترک اصل باشــد و انس با خانواده در کنار و تابع آن 

محسوب گردد. 

وظایف مرد خانواده
)انس با همسر (

حجت االسالم جلیل جلیلی قسمت 2 
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آداب نمازجمعه

قدرت نمازجمعه
یکــی از منابــع مهــم قــدرت نرم دیــن اســام و حکومت 
ــا  ــه ب ــت ک ــه اس ــی جمع ــادی سیاس ــاز عب ــی، نم دین
روشــنگری در ایــن نمــاز، مســلمانان بــا مســائل مهــم روز، 
جامعــه و نیــات شــوم دشــمن اســامی آشــنا مــی شــوند. 
ــاز  ــرِم نم ــدرت ن ــار ق ــی آث ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
جمعــه بــا اســتفاده از بیانــات مقــام معظــم رهبری اســت 
ــن آنهــا پرداختــه شــده اســت. ســؤال  ــه مهــم تری کــه ب
ــی پژوهــش ایــن اســت کــه از دیــدگاه مقــام معظــم  اصل
رهبــری نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه بــه عنــوان یــک 
ــاری دارد؟ روش  ــرم در جامعــه مســلمانان چــه آث قــدرِت ن
مقالــه توصیفــی تحلیلــی و بــا شــیوه کتابخانه ای اســت. 
یافتــه هــا و نتایــج تحقیق نشــان مــی دهــد کــه از دیدگاه 
مقــام معظــم رهبــری نمــاز جمعــه به عنــوان یکــی از پایه 
هــای حفــظ نظــام اجتماعــی و بــه عنوان قــدرت نــرم می 
توانــد در آگاهــی بخشــی مســلمانان نســبت بــه مســائل 
ــت  ــاق و تربی ــترش اخ ــی روز و گس ــی و اجتماع سیاس
اســامی تأثیرگــذار باشــد و نقش مهمــی در ایجــاد وحدت 
و دوری از تفرقــه بیــن مســلمین و راه مقابلــه بــا تهاجــم 

فرهنگــی دشــمن داشــته باشــد.

به مناسبت 8 مهرماه
 روز بزرگداشت مولوی

می گویـد و تـرا بـا اینهـا چه کار اسـت و کتابهـا را برداشـته در داخل 
حوضـی کـه در آن نزدیکـی قرار داشـت می انـدازد.

 موالنـا بـا ناراحتـی می گویـد ای درویش چـه کار کـردی برخی از 
اینهـا کتابهـا از پدرم رسـیده بوده و نسـخه منحصر بفرد می باشـد. 
و دیگـر پیدا نمی شـود؛ شـمس تبریـزی در این حالت دسـت به آب 
بـرده و کتابهـا را یک یک از آب بیرون می کشـد بدون اینکـه آثاری از 
آب در کتابهـا مانـده باشـد. موالنا با تعجب می پرسـد این چه سـرّی 
اسـت؟ شـمس جـواب می دهـد ایـن ذوق وحـال اسـت که تـرا از آن 
خبری نیسـت. از این سـاعت اسـت که حال موالنا تغییر یافته و به 
شـوریدگی روی می نهـد و درس و بحـث را کنـار مـی گذارد و شـبانه 
روز در رکاب شـمس تبریـزی بـه خدمت می ایسـتد. و به قول اسـتاد 

شـفیعی کدکنی تولدی دوبـاره می یابد.
هـر چنـد که مولوی در طول زندگی شـصت و هشـت سـاله خود 
بـا بزرگانـی همچون محقق ترمذی، شـیخ عطار، کمـال الدین عدیم 
و محی الدین عربی حشـر و نشـرهایی داشـته و از هر کدام توشـه ای 
براندوختـه ولی هیچکـدام از آنها مثل شـمس تبریـزی در زندگیش 
تاثیـر گـذار نبـوده تـا جائیکـه رابطـه اش با او شـاید از حـد تعلیم و 
تعلـم بسـی باالتر رفتـه و یک رابطه عاشـقانه گردیـده چنانکه پس 
از آشـنایی با شـمس، خود را اسـیر دسـت و پا بسـته شـمس دیده 

است.
پـس از غیبـت شـمس از زندگـی موالنـا، با صـاح الدیـن زرکوب 
دمخـور گردیـد، الفـت او بـا ایـن عـارف سـاده دل، سـبب حسـادت 
عـده ای شـد. پـس از مـرگ صـاح الدین، حسـان الدین چلبـی را به 
عنـوان یـار صمیمی خـود برگزید. کـه نتیجه همنشـینی مولوی با 
حسـام الدیـن، مثنوی معنـوی گردیده که حاصـل لحظه هایی از هم 
صحبتی با حسـام الدین می باشـد. عاوه بر کتاب فوق ایشـان دارای 
آثـار منظـوم و منثور دیگری نیز می باشـند کـه در زیر به نمونه هایی 

از آنها اشـاره می شـود.
 آثار موالنا

- مثنوی معنوی:   مثنوی معنوی که به زبان فارسی می باشد.
- غزلیات شـمس: غزلیات شـمس غزلیاتی اسـت که موالنا به نام 

مراد خود شمس سـروده است.
- رباعیات: حاصل اندیشه های موالناست.

- فیـه مـا فیه: که بـه نثر می باشـد و حاوی تقریرات موالنا اسـت 
که گاه در پاسـخ پرسشـی اسـت و زمانی خطاب به شـخص معین.

- مکاتیب: حاصل نامه های موالناست.
- مجالس سـبعه: سـخنانی اسـت که موالنا در منبر ایراد فرموده 

است.
 درگذشت مولوی

باالخـره روح نـاآرام جاالدین محمد مولوی در غروب خورشـید روز 
یکشـنبه پنجـم جمـادی االخر سـال 6۷2 هــ قمری بر اثـر بیماری 
ناگهانـی کـه طبیبان از درمان آن عاجز گشـتند به دیار باقی شـتافت.

آرامگاه موالنا
آرامگاه مولوی در شـهر قونیه، میان دو اسـتان آنتالیا و آنکارا واقع 
شـده اسـت و مکانی بسـیار دیدنی برای گردشـگران و عاقه مندان 
شـعر و ادب دنیـا اسـت. آرامـگاه موالنا بـر روی تپه ای با ارتفـاع ۱0۱6 
متـر قـرار دارد و در رنـگ در باالی قبر او یک گنبد مخروطی شـکل 
فیروزه ای سـاخته شـده است. در سـال ۱۹2۷ میادی مقبره موالنا به 

موزه تبدیل شـد.
۱۷ دسـامبر )26 آذر ماه( روز وفات موالناسـت. در قونیه هر سـال 
مراسـم ویـژه بزرگداشـت موالنا از ۷ تا ۱۷ دسـامبر )۱6 تـا 26 ماه آذر( 
برگـزار می شـود. در ترکیـه بـه شـب وفـات موالنـا شـب عروسـی یا 
وصلـت موالنـا نیـز گفتـه می شـود. مـردم ایـن روز را به علـت وصال 
موالنـا بـا معبـود خـود جشـن می گیرنـد. در مهرمـاه هر سـال نیز 
مراسـم بزرگداشـت دیگری به مناسـبت سـالروز تولد موالنا در قونیه 

می شـود. برپا 
منابع:

مریـم   - شـمس  دیـوان  عرفانـی  مفاهیـم  و  اصطاحـات   -۱
۱3۸3 اسـامی،  ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت   - تهـران   - ابوالقاسـمی 

2- هرمنوتیـک صوفیانـه مولـوی و تفسـیر کلمـات قرآنـی 
در آثـار مولـوی-  -هـادی اکبـرزاده و فاطمـه مرتضـوی - گرگان- 

عشـق دانـش، ۱3۸3

ادامه از صفحه اول

معصومه منافی دانش آموز مدرسه شاهد شهید مدنی 

شهرستان آذرشهر 
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 8 مهر ۱۴۰۱ (
ــپاه  ــط س ــلیمانیه توس ــه س ــي در منطق ــوچ ایذای ــات ک  عملی

)۱35۹ش(
شــهادت ســرداران اســام »فکــوری، فاحــی، نامجــو، کاهــدوز و 

ــی )۱360 ش( جهــان آرا« در ســانحه هوای
رحلــت فقیــه جلیــل آیــت اهللَّ »ســید محمــد صــادق لواســاني« 

یــار دیریــن امــام خمینــي)ره( )۱36۹ ش(
ــن  ــي  تری ــوان عال ــه عن ــي«)ره( ب ــام خمین ــب نشــان »ام تصوی

ــران )۱3۷۸ ش( ــامي ای ــوري اس ــت جمه ــان دول نش
ــن  ــاء الدی ــن به ــد ب ــن محم ــا جال الدی ــت موالن روز بزرگداش

ــوی ــه مول ــروف ب مع
برگزاری مراسم قالیشویان

مدرســه عالــي حقــوق و علــوم سیاســي افتتــاح و شــروع بــه کار 
کــرد)۱306ش(

ــب  ــه تصوی ــت ب ــه تجــارت و صناع ــون تشــکیل دو وزارتخان قان
ــید. )۱3۱6ش( ــس رس مجل

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
) ۴ ربیع االول ۱۴۴۴ (

 بیــرون آمــدن پیامبــر اســام از غــار ثــور پــس از ســه شــبانه روز 
و حرکــت به ســوي مدینــه )۱ق(

 تسخیر شهر تاریخي نیشابور توسط نیروهاي اسام )42 ق(
  آغاز حمله  »ملک محمود سیستانی« به مشهد )۱۱22 ق(

 درگذشــت فقیــه جلیــل »شــیخ یوســف بحرانــي« عالــم محدث 
ــزرگ )۱۱۸6 ق( و محقق ب

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) ۳۰ سپتامبر 2۰22 (

ــي  ــزان بزرگ ــاس می ــرع مقی ــِتر« مخت ــز ریْش ْ   درگذشــت »چارْل
ــه )۱۹۸5م( زلزل

 کشــف ســرزمین نیکاراگوئــه در امریــکاي مرکــزي توســط 
دریانــوردان اســپانیا )۱5۱2م( )ر.ک: 3 ژانویــه(

فتنه و فتنه  گران از منظر امام خمینی )ره(
....این منطق، منطق آدم ناآگاه است، نگویید ما والیت فقیه 
را قبول داریم لکن با والیت فقیه اســام تباه می شــود! این 
معنایش تکذیب ائمه اســت. تکذیب اسام است و شما من 

حیث الیشعر این حرف را می زنید.... 
فرزنــدم! از خودخواهی و خودبینی بــه درآی که این ارث 
شــیطان است که به واســطه خودبینی و خودخواهی از امر 
خدای تعالی به خضوع برای ولی و صفی او- جّل و عا- سر باز 
زد و بدان که تمام گرفتاری های بنی آدم از این ارث شیطانی 
اســت که اصل اصول فتنه است؛ و شاید آیه شریفه َو قاتُِلوُهْم 
، در بعض مراحل آن، اشاره  َحّتی  ال تَُکوَن فِْتَنٌۀ َو یُکوَن الّدیُن هلِلَّ
به جهاد اکبر و مقاتله با ریشه فتنه که شیطان بزرگ و جنود 
آن که در تمام اعماق قلوب انسان ها شاخه و ریشه دارد، باشد 
و هرکــس برای رفع فتنه از درون و برون خویش باید مجاهده 
نماید و این جهاد اســت که اگر به پیروزی رسید، همه چیز و 

همه کس اصاح می شود.۱
فرصت طلبان از ســویی و مفســده جویان از سوی دیگر 
می خواهند وانمود کنند که نهضت از پشتیبانی عظیم ملّت- 
پس از پیروزی- برخوردار نیست؛ و با این حیله شیطانی، مردم 
ناآگاه را به تردید بکشانند و به خیال خام خود از آب گل آلود، 
ماهی بگیرند؛ لهذا برای اثبــات وحدت ملّی و ابطال باطل و 
احقاق حق و خاتمــه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی 
های مخالفین با اسام و نهضت مقدس اسامی، مقتضی است 
روز ســه شنبه 26 تیر ماه 5۸ عموم اقشــاری که به اسام و 
قرآن مجید و جمهوری اسامی و استقال کشور عاقه دارند، 
در راهپیمایی شرکت کنند تا حساب گروه هایی که برخاف 
مسیر انقاب اسامی هســتند، روشن شود. در حقیقت این 
مانور اســامی ملی، عرضه جنود حق و حزب اهللَّ اســت در 
مقابل جنود شیطانی. از خداوند متعال عظمت اسام و ملت 

را خواهانم .2
 پي نوشت ها:

۱. صحیفه امام، ج 20، ص ۱55.
2. صحیفه امام، ج ۹، ص ۱0۷.

صحيفه نور امام خميني )ره(

رهن کامل
خانه ای با رهن کامل اجاره کرده ایم و بعد از اجاره متوجه 
شدم رهن کامل صحیح نیست، برای اصاح چه کار می توانم 

انجام دهم؟
جواب: اگر صاحب خانه ـ با صرف نظر از قرارداد قبل ـ نسبت 
باشد، وظیفه ای ندارید، وگرنه،  به تصرف شما در خانه راضی 
اجرت المثل مدت گذشته را ضامن هستید و برای آینده باید 

قرارداد جدید ببندید.
 خمس خانه ای که در آن ساکن نیستم

 شخصی مسکن مورد نیاز تهیه نموده و به عللی نمی تواند 
در آن سکونت کند، و یا مدتی آن را اجاره داده است، سپس از 
سکونت در آن منصرف می شود و آن را می فروشد، بر فرض که 
در این مدت، سال خمسی بر آن گذشته باشد، حکم خمس آن 

چگونه است؟
جواب: سکونت شرط نیست و همین که مورد 
نیاز و در شأن او باشد، با گذشت سال خمسی 
بر آن مؤونه محسوب شده و خمس ندارد حتی 

پس از فروش.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

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

گنبــد نمکــی بــه چندیــن الیــه نمــک کــه بــه شــکل تپــه یا 
بــه عبارتــی گنبــد روی هــم قــرار گرفتــه انــد گفتــه می شــود. 

در مرکز هر گنبد یک هسته سنگی قرار دارد.
 یکــی از شــگفتی هــای کشــور ایــران وجود گنبد هــای نمکی 
مــی باشــد کــه بســیاری از کارشناســان آنهــا را شــاهکار طبیعت 
مــی شناســند.  اکثــر گنبــد های نمکــی ایــران در قســمت های 
جنوبــی و مرکــزی کشــور قــرار دارنــد، امــا شــهر تبریــز کــه در بر 
گیرنــده تمــام زیبایــی هاســت، گنبــد نمکــی خواجــه را در خود 

جــای داده اســت.
 گنبــد نمکی خواجــه در اســتان آذربایجــان شــرقی، در جنوب 
غربــی بخــش خواجــه واقــع شــده اســت که یکــی از بخــش های 

تابعــه شهرســتان هریس می باشــد. 
ایــن پدیــده زمیــن شناســی بــه دلیــل داشــتن رنگ هــای زیبا 
و متنــوع از رســوبات کــه حــاوی طبقــات نمکــی بــه رنــگ قرمــز، 
ــمی  ــتری اســت دارای ارزش ژئوتوریس ــلی و خاکس ــی، عس ارغوان
مــی باشــد.   بــه علــت برونــزد واحدهــای ســنگی میوسن)ســازند 
قرمزفوقانــی( کــه فرســایش بســیار زیــادی دارنــد ســیمای تپــه 
ماهــوری و توپوگرافــی نســبتا همــواری دارد و عمدتــا از نمــک بــا 
میــان الیــه هــای مــارن وتناوبــی از ژیپس و مــارن که روبــاره گنبد 
نمکــی را تشــکیل مــی دهنــد.  از جملــه رخنمــون هــای زیبــا و 
تماشــایی کــه در نتیجــه فعالیــت گنبــد نمکــی حاصــل شــده 
اســت مــی تــوان بــه انــواع گســل هــا و چیــن هــا اشــاره کــرد.

گنبــد نمکــی در جنــوب غــرب بخــش خواجــه درون مارنهــای 
میوســن میانــی قــرار گرفته کــه در آن معدن فعــال روبــازی وجود 

دارد . 

گنبد نمکی خواجه

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
برگزاری رویداد تشکیالتی »دختران حاج قاسم«

 در آذربایجان شرقی
 مدیــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجان شــرقی گفت: 
ــت و  ــر زن اس ــده قش ــه عه ــه ب ــت جامع ــه تربی وظیف
ــهرهای  ــوار در ش ــران بزرگ ــد دخت ــه می توان ــذاری ک اثرگ
خودشــان و در مناطــق مختلــف داشــته باشــند بســیار 

باالســت.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، 
حجت االســام سیدمحمود حســینی، مدیرکل تبلیغات 
اســامی آذربایجان شــرقی، در رویداد تشکیاتی سراسری 
ــرقی  ــران حــاج قاســم ســلیمانی در آذربایجــان ش دخت
ــه عهــده قشــر  ــرد: وظیفــه تربیــت جامعــه ب اظهــار ک
ــوار در  ــران بزرگ ــد دخت زن اســت و اثرگــذاری کــه می توان
شــهرهای خودشــان و در مناطق مختلف داشــته باشــند 

ــیار باالست. بس
وی افــزود: بــا توانمند شــدن دختران در دبیرســتان ها، 
دانشــگاه ها و در مــدارس اســتان تحــوالت بســیار ویــژه ای 

را شــاهد خواهیم شــد.
حســینی افــزود: بایــد در راســتای حرکتی که شــروع 
شــده و گام هایی که تعیین شــده بیشــتر تبیین شــود، 
از جملــه کارهایــی کــه بایــد صــورت بگیــرد و هدفــی که 
بایــد بــه ســر برســد بــه طــور کامــل در ایــن دوره تبیین 

. شد
وی گفــت: حرکتــی کــه در راســتای نیــل بــه تمــدن 
ــران حــاج قاســم  ــداد دخت ــب روی ــن اســامی در قال نوی
شــروع شــده و ســپردن راهبــری فرهنگــی اســتان ها بــه 
ــر  ــن قش ــده ای ــر عه ــه ب ــه ک ــده ســازان جامع ــن آین ای
عظیــم بانــوان اســت، از فعالیت هــای قابل تقدیر ســازمان 

ــارف اســامی صــدرا می باشــد. ــدارس مع م
 رئیــس ســازمان مــدارس علــوم و معــارف صــدرا نیــز 
در رویــداد تشــکیاتی دختــران حــاج قاســم در آذربایجان 
ــاش  ــت ت ــامی خواس ــه اس ــران جامع ــرقی از دخت ش
کننــد قــدرت تحلیــل و فکــر خــود را رشــد دهنــد، چــرا 

کــه انســان بــی نهایــت ارزش و قیمــت دارد.
، در رویــداد  تقدیــری  حجــت االســام حامــد 
تشــکیاتی دختــران حاج قاســم ســلیمانی در آذربایجان 
شــرقی گفــت: در اســام بــرای فعالیــت زنــان ســه عرصه 
معیــن شــده اســت؛ اول عرصــه تکامــل و رشــد معنــوی 

ــت. ــود زن اس خ
وی افــزود: عرصــه دوم کــه عرصــه فعالیــت اجتماعی 
ــی،  ــت سیاس ــادی، فعالی ــت اقتص ــم از فعالی ــت اع اس
فعالیــت اجتماعــی بــه معنــای خــاص، فعالیــت علمی، 
ــردن در راه خــدا،  ــاش ک ــن، ت ــدن، درس گفت درس خوان
مجاهــدت کــردن و همــه میدان هــای زندگــی در 
صحــن جامعــه، در عرصــه دوم کــه عرصــه فعالیت هــای 
اجتماعــی و سیاســی و علمــی و فعالیت گوناگون اســت. 
زن مســلمان مثــل مــرد مســلمان حــق دارد آنچــه کــه 
اقتضــای زمــان اســت آن خــاء را که احســاس و وظیفه ای 
ــد انجــام دهــد. ــر دوش خــود احســاس می کن ــه ب را ک

حجــت االســام تقدیــری ادامــه داد: عرصــه ســوم کــه 
آن هــم بســیار مهــم اســت بخــش خانــواده اســت یعنی 
زن بــه عنــوان یــک همســر یــا یــک مــادر باید بــه نقش 

خــود اهمیــت داده و آن  را انجــام دهــد.
ــاش کننــد  ــه اســامی ت ــران جامع ــزود: دخت وی اف
ــل و فکــر خــود را رشــد دهنــد، چــرا کــه  قــدرت تحلی

ــت دارد. ــت ارزش و قیم ــی نهای ــان ب انس

العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت 
شـیخ محمد طه نجـف تبریزی 
فرزنـد شـیخ مهـدی از اعاظـم 
فقهـا و مراجـع  اکابـر  و  علمـا 
عظـام تقلیـد جهـان تشـیع در 
قـرن چهاردهـم هجـری قمـری 
اسـت. نیـای اعـای وی »حـاج 
نجـف« از تبریز به شـهر مقدس 
نجـف مهاجـرت کـرد و خاندان 
نجـف  »آل  اجتهـاد  و  علـم 
تبریـزی« را بنیـان نهـاد. ایشـان 
در سـال ۱24۱ق برابـر بـا سـال 
۱204ش. در شـهر نجـف اشـرف متولـد گردیـد. مقدمات و سـطوح  عالی 
علـوم اسـامی را نـزد شـیخ عبدالرضـا طفیلـی و دایـی خود شـیخ جواد 
نجـف آموخـت . آنگاه در حلقه شـاگردان حضرات آیات عظام شـیخ اعظم 
مرتضـی انصـاری و سـپس آقا سـید حسـین کوه کمـری درآمدو سـالیان 
متمـادی از محضـر پر فیض ایشـان مسـتفیض و به مقام شـامخ اجتهاد 

گشـت. نایل 
پـس  از رحلـت مرجـع عظیـم الشـان شـیعه آیـت اهلل العظمـی میرزا 
محمدحسـن شـیرازی، در شـمار  مراجـع بـزرگ جهـان تشـیع درآمـد و 

بسـیاری از شـیعیان بـه ویـژه مـردم عـراق و عـرب مقلـد وی شـدند. 
حضرتـش عـاوه بـر فقـه و اصـول در حدیث رجـال، تاریخ و علـوم ادبی 
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهـد و تقـوا و عبـادت و صبـر بر ابتـا و بی 

اعتنایـی بـه زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار  خـود بود.
 وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سـیزدهم شـوال المکرم سـال 
۱323 ق. برابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال ۱2۸4ش. اتفـاق افتاد پیکر پاکش 
پـس از تشـییعی بـا شـکوه در بـاب القبله حـرم مطهر مولـی الموحدین 
امیرالمومنیـن امـام علـی علیـه السـام در کنـار مرقـد اسـتادش شـیخ 

مرتضـی انصاری جـای گرفت.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی

 شیخ محمدطه نجف تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱3۹2

کتـاب »طـب االئمه« 
تالیف عامه سـید عبد 
و  )ره(  شـّبرکاظمی  اهلّل 
برگـردان فارسـي لطیف 
همـت  بـه  راشـدي 
در  »حضـور«  انتشـارات 
سـال ۱3۸5 فیپـا گرفته 
بـا  در 224 صفحـه   و 
قطـع  در  نسـخه   3000
رقعـي روانـه بـازار کتاب 

 . شد
چـه کسـي بهتـر از خالـق و آفریننـده انسـان مـي تواند 
انسـان را بشناسـد و درد او را درمـان کنـد. یـاد خداوند و ذکر 
نـام پر برکت او شـفا دهنـده دردمندان اسـت. خداوند قدوس 
بـر بندگانـش منت نهـاده و پیامبـران و اولیاي خود را از سـر 
لطـف فرسـتاده تا با راهنمایـي هاي خود، رحمـت الهي را بر 

ایشـان ارزاني دارند.
اسـام در زمینه بهداشـت و درمان صاحب سبک و مکتب 
اسـت، پیامبـر اکـرم)ص( و ائمـه اطهـار )ع( اصولـی را متذکر 
شـده انـد کـه اگر مـورد توجه دانش پزشـکی و عمـوم مردم 

قـرار گیـرد، تحولی عمیق در ایـن زمینـه روی خواهد داد.
تعالیـم پیامبر رحمت حضـرت محمدبن عبـداهلل )ص( و 
همچنیـن امامـان به حـق )ع( نه تنهـا براي سـامت جان و 
روان اسـت، که سـامتي جسـم را هم شـامل مي شـود. آن 
طبیب دوّار به طب و جانشـینان آن گران قدر، درمان کننده 
هر دردي هسـتند. ایشـان درمان کننده بیمـاري هاي صعب 
العـاج روحـي و روانـي بـوده کـه البتـه آسـان تـر از بیماري 
هـاي روحـي، طبیب بیماري هاي جسـمي نیز مي باشـند. 
بنابرایـن بایـد براي درمـان دردهاي خـود، به ایـن بزرگواران 
مراجعـه نمـود و به »طب اسـامي« متوسـل شـد؛ طبي که 

سـامتي صد در صد در پـي دارد.
گـروه زیـادي از بـزرگان مکتب شـیعی بـا تاش فـراوان به 
جمـع آوری احادیـث پیرامـون پزشـکی پرداخته اند کـه از آن 
جملـه می تـوان بـه ابـن سـّیار بصـری کاتـب طاهریـان در 
روزگار امام حسـن عسـکری )ع(، ابو احمد جلودی از مشـایخ 
ابـن قولویـه، شـیخ احمـد بـادی بحرانـی صاحـب »الطب 
االحمدی«، عامه سـید عبد اهلّل شـّبرکاظمی صاحب »طب 

االئمـه علیهم السـام« اشـاره نمود.
کتـاب »طـب االئمـه علیهم السـام« اثري بس ارزشـمند 
اسـت که مشـتمل بر مجموعـه روایاتي از پیامبـر اکرم )ص( 
و ائمـه معصومین )ع( اسـت. که بـا بیان دعاهایي بـه درمان 
روحـي و هـم بـا بیـان مـوارد دارویـي و گیاهـي بـه درمـان 

جسـمي بیمـاران مبتا پرداخته اسـت.   
در مجموعـه حاضـر پیرامـون آنچـه اجـل را دفـع ، عمر را 
طوالنـی و مـال را افـزون مـی کنـد و آنچه که عمـر را کوتاه، 
مـال را انـدک و بـا را نـازل مـی کنـد؛ چنیـن آمـده اسـت: 
»حضـرت رسـول اکـرم )ص( فرمـوده انـد: مـرگ آدمـی را از 
سـرگناه، بیشـتر از مرگ وی به خاطر فرا رسـیدن اجل است 
و زندگـی او از سـر نیکـی، بیـش از زندگـی او بـه خاطر عمر 
اسـت. و فرمـوده انـد: هرکـس دوسـت دارد اجلش بـه تاخیر 
افتـد و از آنچـه خداونـد بـه وی داده لـذت ببـرد، بایـد پـس 
از مـن بـا اهـل بیت مـن به نیکی و شایسـتگی رفتـار کند 
و هرکـس چنیـن نکنـد خداونـد عمـر او را کوتـاه مـی کند 
و در روز واپسـین بـا رویـی سـیاه بـر مـن وارد مـی شـود ... 
قطـع رحـم، قسـم دروغ، سـخن دروغ، زنا، راه را بر مسـلمین 
بسـتن و بـه ناحق ادعـای امامت کـردن؛ مرگ را شـتاب مي 
دهـد« در ادامـه امام صادق )ع( نیـز در این باره چنین فرموده 
انـد: »مـدت زیـادی بر سـر سـفره بنشـینید کـه از عمرتان 
محسـوب نمـی شـود. و همچنیـن فرمـوده انـد: هرکـس 
دوسـت دارد خیـر و برکت خانه اش افزایـش یابد، باید پیش 
از غـذا و پـس از آن وضـو بگیـرد. زیـرا هرکس دسـت خود را 
بـه هنـگام غذا و پس از آن بشـوید، تا همیشـه در گشـایش 
زندگی کرده و جسـمش از با شـفا یابد ... هرگاه پس از غذا 
وضـو گرفتی چشـمان خـود را بـا آب باقیمانده وضو، مسـح 
کـن کـه آدمی را از چشـم درد ایمن می سـازد«.  در ادامه اثر 
امـام صـادق )ع( دربـاره تاثیـر صله رحم بر طـول عمر چنین 
بیـان مي فرماینـد: »صله رحم و خوب همسـایه داری کردن، 
سـرزمینها را آبـاد و عمـر هـا را زیاد مـی کند « امـام باقر )ع( 
نیـز پیرامـون ایـن موضوع چنیـن فرمـوده اند: »صلـه رحم، 
اخاق را نیکو، دسـت را بخشـنده، نفس را پاک، رزق را فراوان 

و اجـل را بـه تاخیر می انـدازد.«
در انتهـا فهرسـت اعـام، کتـب، اماکـن و واژه نامـه که در 
اثـر حاضـر بکار رفتـه اند به ترتیب الفبایي عناوین فهرسـت 

گردیده اسـت. 

معرفي کتاب

طب االئمه
شفیقه موسوی

خبــر تاســف بار و غم انگیــز شــهادت بــرادر بســیجی آقــای حســین اوجاقــی 
ــی  ــر روح ــم و تأث ــب تأل ــالب موج ــر ضدانق ــاش گران و عناص ــت اغتش ــه دس ب

اینجانبــان شــد.
بی شــک ایــن اقــدام غیرانســانی و ددمنشــانه علیــه کســانی کــه بــرای دفــاع 
ــان  ــر انس ــوی ه ــد، از س ــالش می کنن ــهروندان ت ــش ش ــت و آرام ــم، امنی از نظ

آزاده ای محکــوم اســت.
ــور و  ــات ک ــن اقدام ــا ای ــران ب ــت ای ــش مل ــت و آرام ــمنان امنی ــاً دش مطمئن
ــالش و  ــایه ت ــت نخواهنــد یافــت و در س ــود دس ــوم خ ــه اهــداف ش ــیانه ب وحش
ــوم وارد  ــه امنیــت ایــن مرزوب ــی، خدشــه ای ب ــی و انتظام فــداکاری نیروهــای نظام

نخواهــد شــد.
ــه  ــت را ب ــع امنی ــرافراز مداف ــهید س ــن ش ــه ای ــهادت مظلومان ــان ش اینجانب
خانــواده محتــرم ایشــان و مــردم شــهیدپرور تبریــز و اســتان آذربایجــان شــرقی 
ــرای آن شــهید  ــد متعــال ب تبریــک و تســلیت عــرض می کنیــم و از درگاه خداون
ــی نمائیــم . ــألت م ــر و اجــر مس ــدگان، صب ــرای بازمان ــو درجــات و ب واالمقــام، عل

سیدمحمدعلی آل هاشم 

نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبريز 

عابدين خرم

استاندار آذربايجان شرقی


