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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

تبریز: ادینـه  خبرنـگار 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امام 
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بر افزایـش سـطح آمادگی 
و هوشـیاری مـردم و حافظـان امنیـت نسـبت بـه 
صحنـه گردانـی دشـمنان در داخـل کشـور گفتند: 
شـرایط حاکـم بـر کشـور نشـان دهنـده اقتـدار و 
جانفشـانی پلیـِس مظلـوم ، در خلـق امنیت مردم 

و حفـظ آن اسـت.
سـید  المسـلمین  و  االسـام  حجـت  حضـرت 
نیـروی  هفتـه  مناسـبت  بـه  هاشـم  آل  محمدعلـی 
انتظامـی بـا حضـور در مقـرر فرماندهـی ایـن نیرو در 
آذربایجـان شـرقی و تبریـک هفتـه فراجـا بـه پرسـنل 
و کارکنـان انتظامـی اسـتان افزودنـد: حافظـان امنیـت 

در قلـب مـردم جـای دارنـد.
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه سـخنان خـود اظهـار 
فرماندهـی  فرامیـن  از  تبعیـت  بـا  مـردم   : داشـتند 
امـام  العظمـی  اهلل  آیـت  حضـرت  قـوا  کل  معظـم 
صحنـه  کـه  داننـد  مـی  بخوبـی  عزیـز  ای  خامنـه 
گردانـان اصلـی اغتشاشـات اخیـر آمریـکا و اسـرائیل 

. هسـتند
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان در بخش 
دبگـری از سـخنان خـود جـواب مثبـت برخـی هـا بـه 
توطئـه هـای دشـمنان را نشـان از غفلـت آنها دانسـته 
عزیـزان  هـا  نـودی  و  هـا  هشـتادی  دهـه  افزودنـد:  و 
و  صداقـت  از  دشـمنان  امـا  هسـتند،  مـا  فرزنـدان  و 
ایـن فرزنـدان عزیـز سـوء اسـتفاده  از  تعـدادی  پاکـی 

اسـت. کرده 
بـا  شـرقی  درآذربایجـان  فقیـه  ولـی  نماینـده 

تاکیـد بـر اینکـه پـدران و مـادران بایـد خـود مراقـب 
فرزندانشـان باشـند ادامـه دادنـد: آمـوزش و پـرورش و 
و  دارد  برنامـه  دشـمن  باشـند  هوشـیار  هـا  دانشـگاه 
در تـاش اسـت از احساسـات پـاک فرزنـدان مـا سـوء 

کنـد. اسـتفاده 
بیـان  بـا  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
اینکـه مراقـب باشـیم تـا فرزنـدان عزیزتـر از جانمـان 
نگیرنـد  قـرار  دشـمنان  هـای  برنامـه  تاثیـر  تحـت 
تبریـز  زینبـی  و  فاطمـی  دختـران   کردنـد:  تاکیـد 
صاحدیـد  صـورت  در  آذربایجـان  علـوی  پسـران  و 
هنجارشـکنان  جـواب  انتظامـی  و  امنیتـی  مسـئوالن 

داد. خواهنـد  را  آشـوبگران  و 
ایشـان بـا یـادآوری اینکـه دشـمنان بیـش از چهـار 
دهـه اسـت کـه بـا انقـاب مبـارزه می کننـد و اکنـون 
گفـت: انـد،  گرفتـه  هـدف  را  ملـت  ایـن   اسـتقال 

 نمـی خواهنـد ملـت ایـران روی پـای خـود بایسـتد، 
مـادر  مثـل  مادرانـی  صابـت  از  مـا  دشـمنان  گفـت: 
خـون  کشـورش  امنیـت  راه  در  کـه  اوجاقـی  شـهید 

پاکـش را فـدا کـرد هـراس دارنـد.
انقـاب  کردنـد:  تاکیـد  تبریـز  جمعـه  امـام 
مسـتفعفان از چیـزی تـرس نـدارد و حافظـان امنیـت 
شـهادت  عاشـق  انقـاب  ایـن  انتظامـی  نیروهـای  و 

. هسـتند
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا بیـان 
را  انـد و فریـب دشـمن  اینکـه کسـانی غفلـت کـرده 
خـورده انـد ادامـه دادنـد: پلیس و بسـیج بـا وحدت و 
اقتـدار، در خلـق امنیـت مـردم و حفظ آن جانفشـانی 

. می کننـد

در اخـاق حضـرت محمـد , همیـن بـس کـه بـا آن جالـت و 
موقعیتـی کـه بـه سـاطین نامه دعـوت می نوشـت در خانـه , تا حد 

امـکان کارش را شـخصا انجـام مـی داد.
اهل سـیره نوشـته اند : پیامبر خدا در خانـه خویش خدمتکار اهل 
خـود بـود , گوشـت را تکه تکه می کرد و بر سـفره غـذای حقیرانه می 
نشسـت و انگشـتان خویـش را مـی لیسـید , بز خـود را می دوشـید 
و لبـاس خـود را وصلـه مـی نمـود و بر شـتر خود عقـال مـی زد و به 
ناقـه خـود علـف می داد , بـا خدمتکار منـزل آرد را آسـیاب می کرد و 

خمیر می سـاخت.
ابـن شـهر آشـوب در کتـاب مناقـب , )ج 1, ص 146( روایـت کرده 

: که 
رسـول خـدا )ص( کفـش خـود را وصله مـی زد , پوشـاک خویش را 
مـی دوخـت , در منزل را شـخصا باز می کرد , گوسـفندان و شـترها را 
می دوشـید و به هنگام خسـته شـدن خادمش در دسـتاس کردن به 
کمـک او می شـتافت و آب وضوی شـبش را خود تهیه مـی کرد. و در 
همـه کارهـا به اهـل خانه کمک مـی کرد. لـوازم خانه و زندگانـی را به 

پشـت خـود از بـازار به خانه مـی برد.
گاه اتفـاق مـی افتاد که حضـرت خانه خویش را نظافـت می کرد و 
جـارو مـی کشـید وخود مکرر می فرمـود : کمک به همسـر و کارهای 

منزل , صدقه و احسـان در راه خدا محسـوب می شـود.
از عایشـه نقـل شـده کـه گفتـه اسـت : محبـوب تریـن کارهـا نزد 

رسـول خـدا )ص( خیاطـی بـود.
پیامبراکـرم )ص( بـا همه عظمت و موقعیت ممتـازش در منزل کار 

مـی کـرد. و به نگهداری و پرسـتاری از کـودکان می پرداخت. 
عایشـه همسـر آن حضـرت مـی گویـد : وقتـی خلـوت می شـد , 
پیامبـر لبـاس خـود را مـی دوخـت و کفـش خویـش را وصله مـی کرد.

میـاد پیامبر,میادپیامبر,میاد پیامبـر اکرم,روزمیاد پیامبر,میاد 
حضـرت محمد

علی)ع( بیش از سـی سـال عمر خود را با رسـول خدا )ص( سـپری 
کـرده و شناسـاترین فـرد بـه رسـول خـدا بـوده و از اخـاق داخلـی و 
خارجـی حضرتـش اطـاع دقیـق داشـته , امام حسـین)ع( مـی فرماید :

سإلت إبی عن مدخل رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فقال :
کان دخولـه فـی نفسـه مإذونـا فی ذلـک, فـاذا آوی الـی منزله جزإ 
دخولـه ثاثـه اجـزإ, جـزءا هلل و جـزءا ال هلـه و جـزءا لنفسـه. ثـم جـزء 
جزئـه بینـه و بیـن الناس فیـرد ذلک بالخاصـه علی العامـه و ال یدخر 

عنهم عنه شـیئا....
از پـدرم در مـورد امور رسـول خـدا )ص( در داخل خانه سـوال کردم 

, فرمودند :
وقتـی بـه خانـه اش مـی رفـت , اوقاتش را سـه قسـمت مـی کرد 
: یـک قسـمت بـرای خـدا و یـک قسـمت بـرای خانـواده اش و یـک 
قسـمت بـرای خـودش , آن گاه قسـمت خـودش را نیـز میـان خود و 
مـردم تقسـیم می کـرد و آن را برای بسـتگان و بـزرگان صحابه )که در 
منزلـش بـه خدمـت او می رسـیدند( قـرار مـی داد و ذره ای از امکانات 
خـود را از آنـان دریغ نمی نمود )بلکه آن چه امکان داشـت در حقشـان 

انجام مـی داد.(
حضـرت در مـورد امـوری کـه بـه شـخص او مربـوط مـی شـد , 
خشـمگین نمـی شـد. تنها بـرای خـدا , آن گاه که حرمت هـای الهی 
 شکسـته مـی شـد , غضـب مـی کـرد. یکـی از همسـران آن حضرت

 مـی گویـد : وقتـی رسـول خـدا )ص( غضب مـی کرد به جـز علی )ع( 
کسـی را یـارای سـخن گفتن بـا حضرتش نبود

عاوه بر همسـران , همنشـینان روزانه پیامبر )ص( عبارت بودند از 
فاطمـه و شـوهر و فرزندانـش و به گواهی تاریخ و روایـات فراوان , عاقه 
پیامبـر خاتـم )ص( بـه آن هـا قابل قیـاس با دیگـر کسـان و نزدیکان 
حضـرت نبـود. بـه موجب روایتی که عایشـه نقل کرد , هـر گاه فاطمه 
)س( بـر پدر وارد می شـد رسـول خـدا )ص( جلوی پـای دخترش بلند 

مـی شـد و او را مـی بوسـید و در جای خود می نشـانید.
در عروسـی فاطمـه )س( زنـان مسـرور بودند و اظهار شـادمانی می 

کردنـد و سـرود مـی خواندند و می گفتنـد : ابوها سـید الناس.
رسول خدا )ص( فرمود : بگویید و بعلها ذو الشده الباس.

و ایـن مصـراع چـون در مدح حضـرت امیرالمومنین )ع( بـود , با آن 
کـه رسـول خـدا خواسـته بـود بانوان بگوینـد اما عایشـه , زنـان را منع 
کـرد از اضافـه کـردن ایـن مصـراع. پیامبـر)ص( متوجـه موضوع شـد و 

فرمـود : عایشـه عـداوت مـا را ترک نمـی کند!
روزی رسـول اکرم )ص( وارد اطاق عایشـه شـد مشـاهده کرد که تکه 
نانـی روی زمیـن و زیر دسـت و پا افتاده اسـت آن را برداشـته و خورد و 
سـپس فرمـود : ای حمیـرا ! مجاورت نعمت های الهی را بر خویشـتن 

گرامـی دار تـا هرگز نعمت هـای خداوندی از مردم دور نشـوند.
ای مردم، به درسـتی که خدای شـما یکی اسـت و پدر شـما یکی 
اسـت و همـه شـما از حضـرت آدم علیـه السـام هسـتید و حضـرت 
آدم علیـه السـام از خاک اسـت. به درسـتی کـه بزرگوارترین شـما نزد 
خداونـد متعـال باتقواتریـن شماسـت. بـرای شـخص عرب بر شـخص 

غیـر عـرب فضیلتی نیسـت مگـر به سـبب تقوا.
هیـچ شـیئی مثـل زبـان مسـتحق تـر از زنـدان طوالنی نیسـت و 
فرمودنـد: زبانـت شـیر درنـده ای اسـت کـه اگـر او را رهـا کنی تـو را از 

بیـن مـی برد.

خبرنگار آدینه تبریز
خطیـب موقـت جمعـه تبریز بـه فتنه زاهدان و سـایر 
فتنه هـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت: ایـن فتنـه را نیـز 
هماننـد سـایر فتنه هـا محکـوم می کنیـم زیـرا دشـمن 
یـک روز بـا حجـاب، یک روز بـا چیز دیگر سـعی دارد تا 

مـردم را از هـم دور کند.
حجت االسـام علـی فاضـل هیدجـی، در خطبه هـای 
نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه بـا حضـور 
پرشـکوه نمازگـزاران در مصـای اعظـم امـام خمینی)ره( 
تبریـز برگـزار شـد، اظهار داشـت: آن خانمـی که حجاب 
خـود را نگـه مـی دارد، در خـط مقـدم جبهـه اسـت و 

پایبنـد بـه عهد اسـت. 
وی بـا اشـاره بـر تعبیر رهبـر معظم انقـاب مبنی بر 
ایـران قوی، قـدرت ایران و...گفـت: همان طور که ایشـان 
گفتنـد هـر چقدر دور شـویم و اتحـاد از بیـن رود، فتنه 

می شـود.  ایجاد 
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با بیـان اینکـه بیش از 
1۵ آیـه قرآنـی در مورد امنیـت وجود دارد،افـزود: امنیت 
اقتصـادی، سیاسـی، هنـری و غیره را نگه داریـم زیرا این 

امنیـت نعمت بزرگی اسـت. 
وی، بـه فتنـه زاهـدان و سـایر فتنه هـای اخیـر اشـاره 
کـرد و گفـت: ایـن فتنـه را نیـز هماننـد سـایر فتنه هـا 

بررسی اخالق پیامبر
 به مناسبت میالد رسول اکرم)ص(

اتاق فکر دشمن اتحاد مردمی را 

نشانه رفته است

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس  طب
ــرت حجــت   ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام اس
االســام و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و با 
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

ــت. ــرار خواهــد گرف ــرم ق ــدگان محت خوانن
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه 2

ادامه در صفحه 2

حافظان امنیت در قلب مردم جای دارند
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فرازی از وصیت نامه شهدا

خلق و خوي پيشواي ششم  
حضـرت صـادق )ع( ماننـد پـدران بزرگـوار خـود در کلیه صفـات نیکو و 
سـجایاي اخاقي سـرآمد روزگار بود. ایشـان دارای قلبی روشـن به نور الهی 
و در احسـان و انفـاق بـه نیازمنـدان مانند اجـداد خود بـود. دارای حکمت و 
علـم وسـیع و نفـوذ کام و قدرت بیـان بود. با کمال تواضـع و در عین حال 
بـا نهایـت مناعت طبـع کارهای خـود را شـخصاً انجـام مـي داد، و در برابر 
آفتـاب سـوزان حجـاز بیل به دسـت گرفتـه، در مزرعـه خود کشـاورزی مي 
کـرد و مـي فرمود: اگر در ایـن حال پروردگار خود را ماقات کنم خوشـوقت 
خواهـم بـود، زیـرا بـه کـد یمین و عـرق جبیـن آذوقـه و معیشـت خود و 
خانـواده ام را تأمیـن مي نمایـم. ابن خلکان )قاضی، تاریخ نـگار، فقیه، ادیب 
و نویسـنده( مـي نویسـد: امـام صـادق )ع( یکـی از ائمـه دوازده گانه مذهب 
امامیـه و از سـادات اهل بیت رسـالت اسـت. از این جهت بـه وی صادق مي 
گفتنـد کـه هـر چه مي گفت راسـت و درسـت بـود و فضیلت او مشـهورتر 
از آن اسـت کـه گفتـه شـود. مالک مي گویـد : با حضرت صادق )ع( سـفری 
بـه حـج رفتم، چون شـترش به محـل احرام رسـید، امام صـادق )ع( حالش 
تغییـر کـرد، نزدیـک بـود از مرکـب بیفتـد و هـر چـه مي خواسـت لبیک 
بگویـد، صـدا در گلویش گیر مـي کرد. به او گفتم : ای پسـر پیغمبر، ناچار 
بایـد بگویی لبیـک، در جوابم فرمود : چگونه جسـارت کنم و بگویم لبیک، 

مـي ترسـم خداوند در جوابـم بگوید: ال لبیک وال سـعدیک . 

در میان امامان شـیعه، چه در اصول دین و چه در فروع دین، بیشـترین 
روایـت از امـام صـادق )ع( نقل شـده اسـت. وی همچنین بیشـترین شـمار 
راویـان را داشـته  اسـت. اِربِلـی )محدث، مورخ، ادیب و شـاعر شـیعی( شـمار 
روایت کننـدگان از او را 4۰۰۰ تـن دانسـته اسـت. بـه گفتـه ابـان بـن تَغلـب 
)ادیب، قاری، فقیه و مفسـر( شـیعیان هرگاه در سـخن پیامبر )ص( اختاف  
نظـر پیـدا می کردند، به سـخن حضرت علی)ع( تمسـک می کردنـد و آنگاه 
کـه در سـخن علـی اختاف  نظر داشـتند، به سـخن امـام صـادق)ع( رجوع 
می کردنـد. بـه جهـت نقل بیشـترین روایات فقهـی و کامی از امـام صادق 
)ع(، مذهـب شـیعه امامـی را مذهـب جعفـری نیـز می خوانند. امـروزه امام 

صـادق )ع( بـه نـام رئیس مذهب جعفری مشـهور اسـت.
در سـال 1۳۷۸ق، شـیخ محمود شـلتوت رئیس دانشـگاه األزهر مصر، در 
پـی مکاتباتـی با آیت اهلل بروجردی، مذهب جعفری را به رسـمیت شـناخت 

و عمـل بـه آن را به لحاظ شـرعی جایز شـمرد.
سفارش آن حضرت به نماز 

روایـت کـرده انـد کـه چـون هنـگام وفـات آن حضرت شـد،  دیـده هاي 
خـود را گشـود و فرمود: خویشـان مـرا جمع کنید. چون همه جمع شـدند، 
بـه سـوي ایشـان نظـر کـرد و فرمـود: شـفاعت ما نمي رسـد به کسـي که 

نمـاز را سـبک شـمارد و اعتنـا به شـأن آن نکند.
منابع: 

منتهی االمال،
ستاد اقامه نماز

میز خدمت شرکت آب وفاضالب ، 

برق منطقه ای وگاز استان در

 پیش از خطبه های نماز جمعه در 

مصلی اعظم حضرت امام) ره( تبریز

اتاق فکر دشمن اتحاد مردمی را 
نشانه رفته است

محکـوم می کنیـم زیـرا دشـمن یک روز بـا حجاب، 
یـک روز بـا چیـز دیگـر سـعی دارد تـا مـردم را از 

کند.  دور  هـم 
عـدم  از  اعـم  انتظـار  درون مایـه  بـه  هیدجـی، 
در  امیـد  داشـتن  و  فسـادکنندگان  بـا  همراهـی 
دیگـر  از  تـاش  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  وجـودش 

می باشـد.  انتظـار  درون مایـه 
از  آگاهـی  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
بحران هـای آخرالزمانـی از وظایـف فـرد منتظـر 
اسـت،گفت: طبـق احادیـث بایـد در آخرالزمـان 
از داشـته های خـود محافظـت کـرد؛ حـال ایـن 
اولیـن  همدلـی  اتحـاد،  چیسـت؟  داشـته ها 

اسـت. سـفارش 
حجـت االسـام فاضـل هیدجـی گفت: فلسـفه 
ایجـاد  بلکـه  نیسـت  دخالـت  معـروف،  بـه  امـر 
مانـده  عقـب  کسـی  اگـر  یعنـی  اسـت  بـرادری 
کـه  کسـی  دسـت  کنیـد،  نزدیکتـر  را  او  اسـت 

بگیریـد.  را  افتـاده 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه طبـق احادیـث، مقـام 
انتظـار یـک مقـام در حـد شـهادت اسـت، گفـت: 
اگـر انسـانی در حـال انتظـار قائم در بسـتر بمیرد، 
درجـه ای بـه او می دهنـد کـه برابـر بـا شـهید در 

محضـر امـام زمان)عـج( اسـت. 
اسـتاد حـوزه علمیـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکه 
نیروی هـای  پلیـد مـدام در حـال تحریـف هدایـت 
زندگـی  حجـاب،  آزادی،  امـروز  گفـت:  هسـتند، 

تحریـف شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه دهـه امامـت گفـت: امـام وعده 
خـدا بـه انسـان اسـت. اگـر دسـت بـه دسـت هـم 
دهیـم و جلـوی تحریـف را بگیریم،کمـک بزرگی به 

امـام زمان)عـج( کردیم. 
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بـه نامـه رهبـر 
معظـم انقـاب بـه جوانـان اشـاره کـرد و گفـت: 
را  دینـی  موازیـن  کـه  کردنـد  تاکیـد  ایشـان 
قـرآن  خـود  کنیـد؛  دریافـت  اصلـی  مجـرای  از 
معنـی  آیـا  ولـی  اسـت  گفتـه  را  آزادی  کریـم 
شـده  تحریـف  آزادی  بـا  اسـام  و  قـرآن  آزادی 

اسـت؟  یکـی 
وی بـا اشـاره بـه موضـوع حقـوق زن مطـرح 
قـرآن  گفـت:  دنیـا  در  زنـان  حجـاب  و  شـده 
کـرده  یـاد  کرامـت  عنـوان  بـه  زن  از  کریـم 

اسـت.

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

امنیت مردم را با هیچ چیز 
معامله نمی کنیم

ــا  ــا ب ــت: م ــرقی گف ــان ش ــی آذربایج ــده انتظام فرمان
ــی  ــر کس ــرد و اگ ــم ک ــه نخواهی ــردم معامل ــت م امنی
تخطــی از قوانیــن کنــد، مــا موظــف بــه برخورد هســتیم.

ــه  ــدی در ســخنرانی پیــش از خطب ســردار حســین عب
ــور  ــا حض ــه ب ــز ک ــه تبری ــی جمع ــادی و  سیاس ــاز عب نم
پــر شــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امــام خمینــی)ره( 
تبریــز برگــزار شــد، اظهــار داشــت: پلیس بــرای مردم اســت 
و مــا همیشــه همــراه مــردم و خدمتگــزار آنهــا هســتیم. 

وی بــا بیــان اینکــه اســتان آذربایجان شــرقی یــک 
ــی دارد بلکــه  ــت واقع ــا امنی ــه تنه ــه ن اســتانی اســت ک
امنیــت روانــی هــم دارد، افــزود: احســاس امنیت در اســتان 
باالســت البتــه خدماتــی کــه پلیــس بــه جامعــه می دهــد 

ــده و قــدردان هســتند.  ــردم دی را م
ــرد:  ــان ک ــتان خاطرنش ــی اس ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــن هســتیم کــه  در نظرســنجی ســطح کشــور شــاهد ای
نیــروی انتظامــی در بیــن دســتگاه های خدمت رســان 

ــرد. ــرار می گی ــاال ق ــای ب ــزو رده ه ج
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرمایه اجتماعــی کــه پلیــس 
دارد نعمــت بــزرگ ایــن مجموعــه اســت، گفــت:  در 
واحدهــای پلیــس تمــام تــاش ایــن اســت کــه خدمــات 
ــه  ــوب فاصل ــد از مطل ــه هرچن ــرد البت ــی انجــام گی مردم
ــق  ــتای تحق ــور در راس ــری در کش ــی جهت گی ــم ول داری

ــردم اســت.  ــودن م ــی ب ــری در همراه ــدات رهب تاکی
ــورد  ــه م ــس در جامع ــروز پلی ــد: ام ــر ش ــدی متذک عب
ــه طوریکــه در 24 ســاعت  ــردم اســت ب ــه م توجــه و تکی
ــا  ــس ب ــا پلی ــردم ب ــاس م ــورد تم ــزار م ــبانه روز  ۷ ه ش
ــه  ــر ب ــد منج ــه ۵۰ درص ــرد ک ــام می گی ــن 11۰ انج تلف

عملیــات می شــود. 
 وی اذعــان داشــت: روز بــه روز ایــن ســطح تمــاس مــردم 
ــس  ــه پلی ــردم ب ــاد م ــی از اعتم ــه حاک ــد ک ــا می یاب ارتق

اســت.  
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــر اینکــه در 
ــبت  ــه نس ــم ب ــوع جرائ ــرخ وق ــرقی  ن اســتان آذربایجان ش
ــال در  ــرای مث ــزود: ب ــن اســت، اف ــن کشــوری پایی میانگی
ــتیم  ــتان 2۸ هس ــتان اس ــن ۳2 اس ــرقت در بی ــوع س وق
ــوع در  ــدد وق ــلحانه ع ــرقت مس ــوع س ــن در وق و  همچنی

ــر اســت.   اســتان مــا صف
وی بــا بیــان اینکه  وقوع جرائم خشــن در ســطح اســتان 
در حــد صفر اســت، گفــت: متاســفانه آذربایجان شــرقی در 
وقــوع تصادفــات از میانگیــن کشــوری باالتــر اســت البتــه 
ــته  ــش کش ــر کاه ــته 1۰4 نف ــاه گذش ــد در 6 م ــر چن ه
ــگ  ــد فرهن ــی بای ــم ول ــته داری ــال گذش ــه س ــبت ب نس

رانندگــی را یــاد بگیریــم.  
ــر در  ــوب های اخی ــرکات و آش ــوص تح ــدی در خص عب
کشــور گفــت: در ســطح کشــور  اخیــرا شــاهد تحــرکات و 
آشــوب ها بودیــم کــه همــراه بــا تخریــب و تعــرض و آتــش 

زدن امــوال مــردم و عمومــی بــود. 
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان ادامــه داد: نبایــد 
فراموش کــرد کــه در طــول پیــروزی انقــاب شــاهد دسیســه 
و  توطئــه اســتکبار جهانــی بودیــم و دشــمنان همــواره تاش 
ــه برکــت  ــی ب کرده انــد کــه ایــن نظــام  را متوقــف کننــد ول
ــت مــا  ــروز امنی ــن انقــاب ام ــردم و هدایــت امامی تدیــن م

ــن می شــود.   ــم تامی ــرز ه ــر م ــر خــارج ت ــزاران کیلومت ه
وی ادامــه داد: دشــمن همــواره جنــگ ســخت، تحمیلی، 
ــردم را از انقــاب  ــا بلکــه م ــرور را انجــام داده  ت ــا و ت کودت
ــا جنــگ شــناختی روی افــکار  دلســرد کنــد و االن هــم ب

ــد.  ــی کار می کن عموم
ــا  ــر باوره ــزود: هــدف جنــگ شــناختی تغیی ــدی اف عب
ــت  ــتر اینترن ــا در بس ــا بچه  ه ــه ب ــرا ک ــت چ و ارزش هاس
ــواده خــود  کاری کرده انــد کــه شــاید فیزیکــی پیــش خان

ــتند.  ــاوت هس ــکاری متف ــی اف ــتند ول هس
ــرادی کــه  ــداد اف ــر آن تع وی گفــت: در آشــوب های اخی
دســتگیر شــدند در اعترافاتشــان شــاهد بودیــم کــه غالبــا 

روی هدایــت جنــگ شــناختی بــود.

بررسی اخالق پیامبر
 به مناسبت میالد رسول اکرم)ص(



دمنوش سرماخوردگی : 
دمنوش دارچین برای درمان سرفه های سرماخوردگی

یکی از مشکالتی که بعد از سرماخوردگی همچنان ادامه دارد، 
سرفه های خشک است. در فصل زمستان به دلیل سردی هوا این 
سرفه ها تشدید می شوند. در صورتیکه در خانه دارچین دارید می توانید 

برای درمان سرماخوردگی از این دمنوش استفاده کنید.
مواد الزم برای تهیه دمنوش دارچین: 

 چند تکه چوب دارچین-  یک لیوان آب جوش-  طرز تهیه دمنوش 
دارچین

چند تکه چوب دارچین را درون قوری فلزی بریزید و حدود دو لیوان 
آب به آن اضافه کنید و روی حرارت بگذارید تا بجوشد. نوشیدن این 

جوشانده دو تا سه بار در هفته توصیه می شود.
دمنوش گشنیز برای رفع سرماخوردگی

این دمنوش هم با داشتن خواص مشابه، می تواند به پیشگیری از 
سرماخوردگی کمک کرده و در درمان سرماخوردگی هم نقش داشته 

باشد.
مواد الزم:

 سه قاشق برگ خشک شده گشنیز تازه-  ۲ تا ۳ فنجان آب جوش
 طرز تهیه دمنوش گشنیز

برای تهیه این دمنوش برگ های گشنیز را به همراه آب جوش 
داخل قوری ریخته و دم کنید. سپس دم نوش را صاف کرده و میل 

کنید.

پزشک من

لقد کان لکم فی رســول اهلل اسوة حســنه،  برای شما در 
زندگی رسول خدا الگو و اسوه نیکوئی است.) احزاب ایه 21( 

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد،
 دل رمیده ما را انیس  و  مو نس  شد،

1- اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که تولد 
پیامبــر،  در ماه ربیع االول بــوده،  ولی در روز تولد او اختاف 
دارند،  معروف میان محدثان شیعه اینست که آن حضرت،  در 
هفدهم ماه ربیع االول  ،  روز جمعه،  پس از طلوع فجر چشم 
به دنیا گشود،  و مشهور میان اهل تسنن اینست که والدت آن 
حضرت،  در روز دوشنبه دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است. 
بهترین راه برای دانســتن این که از این دو قول کدام صحیح 
اســت، توجه کردن  به مثل معروف عرب:  »اهل البیت ادری 
بما فی البیت« اســت،  قول شــیعیان در خصوصیات زندگی 
ان حضــرت که مآخوذ از اوالد و فرزندان و نزدیکان اوســت،  به 

حقیقت نزدیکتر است!!
2- هنگام والدت آن حضرت،  ایوان کســری شکافت و چند 
کنگــره آن فرو ریخت و آتش اتشــکده فارس خاموش شــد،  
دریاچه ســاوه خشک گردید،  بتهای بتخانه مکه سرنگون شد،  
نوری از وجود آن حضرت،  به ســوی آسمان بلند شد که شعاع 
آن فرســنگها راه را روشن کرد،  انو شــیروان و مؤبدان خواب 
وحشتناکی دیدند،  آن حضرت ختنه شده و ناف بریده به دنیا 
آمــد و گفت:  اهلل اکبر و الحمدهلل کثیرا ســبحان اهلل بکرة و 
اصیا. وقوع این نوع حوادث شگفت انگیزرا در میاد پیامبران،  
مانند ابراهیم و موســی و مسیح عاوه بر قرآن،  تاریخ امتها و 
ملتهای یهود و مســیح،  درباره پیامبران خود نقل کرده اند. و 
همگی ازلطف الهی سرچشــمه گرفتــه و برای هدایت مردم و 
جذب انان به دعوت بر انگیختگان خود،  صورت پذیرفته است.

۳- روز هفتم فرارسید،  عبدالمطلب برای عرض سپاسگذاری 

به درگاه الهی گوســفندی کشت و گروهی را دعوت نمود و در 
ان جشن با شکوه،  که عموم قریش دعوت شده بود،  نام فرزند 
خود را محمد گذارد،  وقتی از او پرسیدند،  چرا نام فرزند خود 
را محمد انتخاب کردید،  در صورتی که این نام در میان اعراب 
کم سابقه است؟  گفت:  خواستم که در آسمان و زمین ستوده 
باشد،  در این باره حسان بن ثابت شاعررسول خدا چنین می 
گوید:   فشــق له من اســمه لیبجلــه     فذواالعرش محمود 
و هــذا محمد،  افریدگار، نامی از اســم خود برای پیامبر خود 
مشــتق نمود،  ازین جهت خدا محمود» پسندیده«  و پیامبر 
محمد»ستوده«  است و هردو کلمه از یک ماده مشتقند و یک 

معنی را می رسانند.
4- آنحضرت فقط ســه روز از مادر شــیر خــورد و پس از 
او چهــار ماه ثویبه،  کنیز ابولهب اورا شــیر داد، که تا اخرین 
لحظات مورد تقدیر رسولخدا بود،  حلیمه سعدیه دومین فرد 
بود که دایه انحضرت گردید طبق رسوم محل و وجود بیماری 
وبــا در مکه و برای اینکه نوه عبدالمطلب زبان عربی را در یک 
منطقه دست نخورده فراگیرد، واینکه در این قسمت بنی سعد 
مشــهور بودند،  چهار ماه از تولد پیامبر اکرم گذشته بود که 
دایگان قبیله بنی ســعد به مکه امدند و آنسال،  قحط سالی 
عجیبی بــود،  از این نظر به کمک بزرگان و اشــراف بیش از 
حد نیازمند بودند، انحضرت پســتان هیچ یک از زنان شیرده 
را نگرفت،  ســرانجام،  حلیمه ســعدیه آمد پستان اورا مکید 
در این لحظه وجد و ســرور خاندان عبدالمطلب را فرا گرفت، 
عبدالمطلــب،  رو به حلیمه کرد و گفــت:  ازکدام قبیله ای؟!  
گفت از:  از بنی سعد،  گفت اسمت چیست؟ جواب داد حلیمه 
عبدالمطلب از اســم و نام قبیله او بسیار مسرور شد و گفت:  
آفرین آفرین،  دو خوی پسندیده و دو خصلت شایسته،  یکی 

سعد و خوشبختی و دیگری حلم و بردباری.

به مناسبت والدت با سعادت حضرت 
خاتم االنبیا صلی اهلل علیه وآله

 
حجت االسالم  سید صالح هاشمی
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آداب نمازجمعه

قدرت نمازجمعه
ــوب  ــرم محس ــدرت ن ــت ق ــه از آن جه ــاز جمع نم
ــه هــای نمــاز،  ــه، در خطب ــام جمع ــی شــود کــه ام م
ــوا، از  ــه تق ــفارش ب ــد و س ــتایش خداون ــر س ــاوه ب ع
ــای  ــامی، رویداده ــت اس ــوی ام ــی و دنی ــح دین مصال
ــن از  ــژه کشــورهای اســامی و همچنی ــه وی ــان، ب جه
ــل  ــان، مث ــتقال آن ــت و اس ــه در سرنوش ــائلی ک مس
همــکاری و تفاهــم و همبســتگی اثرگــذار اســت، 
ــلمانان را  ــی، 1۳۷۸( و مس ــد )مزینان ــی گوی ــخن م س
ــی  ــی و خارج ــای شــوم دشــمنان داخل از سیاســت ه

ــازد. ــی س آگاه م
ــه  ــارة تشــریع نمــاز جمع ــگاران درب ــخ ن ــدگاه تاری دی
ــه در  ــاز جمع ــد نم ــده ای معتقدن ــت. ع ــان نیس یکس
ــام)ص(  ــر اس ــی پیامب ــت؛ ول ــده اس ــریع ش ــه تش مک
ــر  بــه ســبب ســلطه کافــران و مشــرکان و جــّوی کــه ب
ــه را  ــاز جمع ــت در آنجــا نم ــود، نتوانس ــم ب مکــه حاک
برپــا دارد )همــان(. بنابرایــن وقتــی رســول خــدا)ص( در 
ــه مدینــه رســید، اولیــن نمــاز جمعــه  آغــاز هجــرت، ب
را بــرای مــردم اقامــه کــرد و ایــن اجتمــاع شــکوهمند و 

ــه گــذاری کــرد ســازنده را پای
طبرســی  مرحــوم  ص2۳۳(.   ،1۳91 )قرائتــی،   
ــه  ــتین جمع ــاز در نخس ــن نم ــد: »ای ــی گوی ــز م نی
ــوف و در  ــن ع ــالم ب ــه س ــرت در قبیل ــس از هج پ
ــا، ج  ــی ت ــی، ب ــد« )طبرس ــا ش ــاء« برپ وادی »زانون
ــه  ــا توج ــه«، ب ــورة »جمع ــن س 1۰، ص4۳2(. بنابرای
بــه محتــوای آن، پــس از تشــریع نمــاز جمعــه نــازل 
ــعدبن  ــا اس ــر ی ــن عمی ــب ب ــر مصع ــده و پیامب ش
ــاز  ــه نم ــرای اقام ــت ب ــه نوب ــر دو را ب ــا ه زراره و ی

ــرد. ــاب ک ــه انتخ جمع

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

آشوبگران، پياده نظام دشمنان ایران هستند
در  انتظامــی  نیروهــای  گفــت:  مراغــه  امــام جمعــه 
ــم و  ــن نظ ــداکاری و در تامی ــه ف ــر مظلومان ــوادث اخی ح

امنیــت کشــور بــی گنــاه بــه شــهادت رســیدند .
  حجــت االســام والمســلمین محمدتقــی پورمحمــدی در 
ــان اینکــه نیروهــای  ــا بی ــه ب ــه مراغ ــاز جمع خطبه هــای نم
انتظامــی در حــوادث اخیــر مظلومانــه فــداکاری و در تامیــن 
نظــم و امنیــت کشــور بی گنــاه بــه شــهادت رســیدند، 
اظهــار کــرد: در ایــن حــوادث آنهایــی کــه بــه نیــروی 
ــل  ــاندند عام ــهادت رس ــه ش ــا را ب ــرض و آنه ــی تع انتظام

ــد. ــمن بودن دش
هفته هــای  حــوادث  در  آشــوبگران  گفــت:  وی 
ــاده  ــران پی ــردم ای ــد م ــمنان برض ــه دش ــته برنام گذش

کردنــد.
ــت  ــروز امنی ــرد : ام ــه ک ــه اضاف ــه مراغ ــب جمع خطی
کشــور در ســایه تــاش مامــوران انتظامــی و نیروهــای 
ــردم عزیــز بایــد قــدردان امنیــت آفرینــان  مســلح اســت و م

ــند. ــور باش کش
ــروز دشــمنان اســام و  ــه گفتــه امــام جمعــه مراغــه، ام ب
ــال  ــه دنب ــت در کشــور ب ــردن امنی ــن ب ــرای از بی ــاب ب انق

ــتند. ــیعه و ســنی در کشــور هس ــن ش ــاف بی اخت
ــر  ــرت پیامب ــالروز والدت حض ــک س ــا تبری ــدی ب پورمحم
)ص( و هفتــه وحــدت افــزود: در زمــان حاضــر وحــدت بیــن 
ــرادران اهــل ســنت در کشــور و جهــان اســام  شــیعیان و ب

الزم و واجــب اســت.
وی در ادامــه گفــت: حضــرت ابوطالــب عمــوی پیامبــر و 
ــان بعثــت  حضــرت خدیجــه همســر پیامبربزرگ تریــن حامی

ــد. ــر و شــکل گیری اســام بودن پیامب

نقاشی  فرزانه سلیمان زاده 

مدرسه اندیشه آذرشهر
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشيدی

 ) 22 مهر 1401 (
رحلــت فقیــه جلیــل آیــت  اهللَّ »محمدباقــر محســني مایــري« 

)1۳۷4 ش(
ــید  ــتاد »س ــر اس ــهیر معاص ــاعر ش ــمند و ش ــت دانش درگذش

ــر« )1۳۷۷ ش( ــي صفی ــد عل محم
ــور  ــام کش ــتان در تم ــهر و شهرس ــای ش ــن ه ــات انجم انتخاب

ــت)1۳91ش( ــان گرف پای
شــاهزاده عبدالمجیــد میــرزا عیــن الدوله والــی آذربایجــان از کار 

برکنــار و بــه تهــران احضــار شــد.)12۸۷ش(
در  آهــن  راه  ایســتگاه  اولیــن  ســاختمان  مراســم 
زنــی  کلنــگ  و  آمــد  عمــل  بــه  گمــرک  دروازه  خــارج 

1۳۰6ش( شــد)
ــای  ــنگ بن ــتین س ــهربانو نخس ــی ش ــی ب ــوه ب ــت ک در پش

کارخانــه هــای ذوب آهــن نصــب شــد. )1۳16ش(
کرمانشاه صاحب فرستنده رادیوئي شد)1۳۳۷ ش(

مســجد دانشــگاه تهــران طــی مراســم باشــکوهی افتتــاح گردید.
)1۳4۵ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 18 ربيع االول 1444 (

ــارک  ــه دســت مب ــاز بنــاي مســجدالنبي در مدینةالرســول ب آغ
ــاران )1 ق( ــرم و ی ــر اک پیامب

ــي«  ــي عامل ــیدمحمد طباطبای ــوار »س ــه بزرگ ــت فقی درگذش
ــیعه )1۰۰9 ق( ــق ش ــدث و محق مح

ــتور  ــه دس ــاه ب ــن ش ــم ناصرالدی ــر« صدراعظ ــل »امیرکبی قت
پادشــاه  قاجاریــه )126۸ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم ميالدی 
) 14 اكتبر 2022 (

ــاهي  ــله پادش ــاز سلس ــي« و آغ ــوروش هخامنش ــذاري »ک تاج گ
ــران )۵۳9م( ــیان در ای هخامنش

تولــد »ویلیــام پــن« سیاســت مدار و فیلســوف برجســته 
)1644م( انگلیســي 

 مسئول خرید
اگر مأمور خرید جنسی را برای شرکتی که درآنجا کار می کند 
بخرد و از فروشنده تخفیف بگیرد، آیا می تواند مقدار تخفیف را 
برای خود لحاظ کند و قیمت بدون تخفیف را به شرکت اعام 

کند؟
جواب: مقدار تخفیف متعلق به شرکت است و مأمور خرید نمی 

تواند بیش از مبلغی که خریده است با شرکت محاسبه کند.
 سقط جنيِن بيمار

 آیا ِصرف تشخیص بیماری در جنین، مجّوز سقط آن است؟ و 
در صورت سقط دیه آن بر عهده چه کسی می آید؟

سقط  مجوز  جنین  بیماری  تشخیص  مجرد  جواب: 
در  مگر  برد،  نمی  بین  از  را  آن  حرمت  و  نیست  جنین 
برای  آن  نگهداری  که  بیماریهایی  و  خاص  بسیار  موارد 
این  در  که  باشد،  همراه  حرج  و  زیاد  مشقت  با  اطرافیان 

صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن 
روح جایز است، اما بنا بر احتیاط واجب، دیه 
کسی  عهدة  بر  دیه  و  شود  پرداخت  باید  آن 

انجام می دهد. است که عمل سقط را 

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقیاستفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(
بيانيه حوزه علميه آذربایجان شرقی در 
پی جنایت كشتار دانش آموزان افغانستان

الملــل  بیــن  و  ارتباطــات  امــور  دفتــر 
ــرقی در  ــه آذربایجــان ش ــوزه علمی ــت ح مدیری
پــی جنایــت کشــتار دانــش آمــوزان افغانســتان، 

ــرد. ــادر ک ــه ای ص بیانی
آدینــه تبریــز  بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه 
ــر امــور ارتباطــات و بیــن الملــل مدیریــت  دفت
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی در پــی 
ــتان در  ــوزان افغانس ــش آم ــت کشــتار دان جنای

ــت: ــه ای آورده اس بیانی
باّی ذنٍب ُقِتلَت

ــار دیگــر دســت هــای ناپــاک و جنایتــکار  ب
تروریســتی از آســتین تکفیــری هــای داعشــی 
ــران  ــه دخت ــر علی ــی دیگ ــد و جنایت ــرون آم بی
معصــوم و بــی گناه شــیعیان هــزاره افغانســتان 

ــم زد. رق
ایــن فاجعــه جانــکاه نــه تنهــا خانــواده دانش 
ــه  ــه هم ــود بلک ــدار نم ــی را داغ ــوزان افغان آم
ــم نشــاند  مســلمانان جهــان را در ســوگی عظی
کــه بــا هیــچ مرهمــی التیــام نخواهــد یافــت و 
همــواره مظلومیت شــیعیان افغانســتان در تاریخ 

ــی خواهــد مانــد. خونیــن تشــیع آن دیــار باق
انفجــار یــک مرکــز آموزشــی بخشــی از 
ــه  ــزرگ تروریســتی علی ــه هــای ب همــان توطئ
ــول  ــک از اص ــچ ی ــا هی ــه ب ــود ک ــیعیان ب ش
ــدارد  ــانی ســازگاری ن ــی و انس اســامی و اخاق
ــر افروختــن آتــش اختــاف  و تنهــا بــا هــدف ب
ــن کشــور ســتم  ــی در ای ــی و مذهب هــای قوم
دیــده راه انــدازی شــده اســت و همواره اســتکبار 
ــا و  ــت ه ــر مل ــیطره ب ــال س ــه دنب ــی ب جهان

ــت. ــع آنهاس ــارت مناب ــاول و غ چپ
ــانی و  ــوق انس ــع حق ــد از جوام ــک بای این
بشــری بــه ویــژه مدافعــان حقــوق زنــان کــه بــا 
ادعاهــای دفــاع از زن و حقــوق آن گــوش فلک را 
کــر کــرده انــد، ســؤال کــرد کــه پــس، آن همــه 

ادعــای دفــاع از آن جایــگاه ارزشــمند زن، چــرا در 
افغانســتان و دختران مظلوم آن از شــما شــنیده 
نمــی شــود!! ایــن اســت کــه »زن« و حقــوق آن 
تنهــا ابــزاری اســت در دســت مدعیــان دروغین، 
کــه از آن طریــق بخواهنــد بــرای جوامــع 
ــی  ــی عفت ــی و ب ــای هرزگ ــخه ه اســامی نس
تجویــز نماینــد تــا بــه مطامــع نــا مشــروع خود 

دســت یابنــد!!

حــوزه هــای علمیــه اســتان آذربایجــان 
کشــتار  کــردن  محکــوم  ضمــن  شــرقی 
ــی  ــی گنــاه افغان ناجوانمردانــه دانــش آمــوزان ب
ــلیت  ــتان تس ــت افغانس ــه مل ــه را ب ــن فاجع ای
ــراز  ــان اب ــدار آن ــای داغ ــواده ه ــا خان ــه و ب گفت
ــرای شــهدای ایــن حادثــه  همــدردی نمــوده و ب
ــرت و  ــو درجــات، رحمــت و مغف تروریســتی عل
ــودی  ــامتی و بهب ــدگان س ــیب دی ــرای آس ب

ــد. ــی نمای ــئلت م ــل مس عاج
دفتر امور ارتباطات و بين الملل مدیریت 
حوزه علميه آذربایجان شرقی

  بمناســبت ایام آغاز سال جدید تحصیلی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
با حضور در یکی از دبیرســتان های دخترانه تبریز با دانش آموزان و معلمان دیدار 
و آغاز ســال جدید تحصیلی را تبریک و برای تمام دانش آموزان و معلمان استان 

آرزوی موفقیت کردند.

کتاب »چهار گفتار پیرامون نام 
آیت  توسط حضرت  بیدار«  آوران 
اهلل شیخ علي کریمي جهرمي از 
فقها و مجتهدان کشور تالیف شده 
و به همت انتشارات »نور والیت« در 
سال 1۳92 فیپا گرفته و در 1۸4 
صفحه با 1۰۰۰ نسخه به زیور چاپ 
آراسته شد. در این کتاب به شرح 
زندگانی و آثار چهار تن از بزرگانی که 

همه از عالمان ربانی و عارفان صمدانی و ستارگان درخشان آسمان 
فقاهت و حکمت و عرفان و از راهنمایان صدیق طریق قرآن و اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السام اند، پرداخته شده است. بزرگان 
معرفي شده در اثر حاضر عبارتند از آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم 
حائري یزدي، حاج آقا حسین طباطبائي بروجردي، امام خمیني )ره( 
و حاج سید محمدرضا موسوي گلپایگاني که هر چهار بزرگوار نه تنها 
افتخار ایران زمین بلکه افتخار بشریت محسوب مي شوند. در خال 
این شرح حال ها به خدمات مذهبي و علمي، سابقه مبارزات سیاسي 
و ... این عالمان شیعه اشاره شده است. امید است در خور انتفاع 

محققان و مطالعه کنندگان باشد.
انسان ها در طول حیات و زندگي خود براي داشتن زندگي بهتر و 
پیمودن راه کمال و معرفت نیازمند الگوها و مظاهر پاکي و پرهیزکاري 
مي باشند. بر اساس این اصل اصیل و روش نافذ و موفقیت آمیز، 
خداوند حکیم علي االطاق در جهت تربیت نفوس و ارتقاء بشر 
به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسیار شایسته اي براي 
جوامع انساني قرار داده است. انبیاء الهي و رسوالن آسماني، اوصیا 
و جانشینان ایشان، امامان معصوم علیهم السام و پیشوایان طهارت 
و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند که از جانب 

پروردگار متعال به این امر مبعوث شده اند. 
استاد عالیقدر در مقدمه اثر حاضر چنین مي نگارد: » ... و اکنون 
که انبیاء و سفراي آسماني عهد خود را به پایان برده و به سراي 
ابدیت بار بسته و در جوار پروردگار عظیم جایگزین شده اند و نیز 
اوصیاي عظام و امام واال مقام شیعه یا به جوار رحمت حضرت 
رب العالمین واصل شده و از این جهان در گذشته اند و یا حجاب 
غیبت مردم را از تشرف به محضر حیات بخش امام عصر و بهره 
گیري حضوري از محضر مبارک ولي خدا محروم گردانیده، علما، 
فقها و دانشمندان عهده دار این مهم بوده و همان نقش مقدس 
و سازنده ایشان را و یا در حد نازلتري ایفاء مي کنند؛ عالمان رباني 
در پرتو تهذیب نفس و مبارزه با اهواء نفساني و تمایاتي شیطاني 
مرتبه اي عظیم را احراز کرده و به مقامي رفیع دست یافته اند و 
خداوند در ستایش آنان فرموده: انما یخشي اهلل من عباده العلماء«. 
بر همین اساس در طول تاریخ بشریت عالمان متعهد و وظیفه 
شناس بر اساس مقتضیات و زمینه های موجود در عصر خویش، 
مسؤولیت سنگین الهی و اجتماعی خود را به انجام می رسانند . 
آنان برای رهبری فکری جامعه اسامی از هیچ کوششی دریغ نکرده 
و با روحیه ای سرشار از ایمان و عشق، به متحول کردن افکار مردم 
و سوق دادن آنان به سوی اهداف و ارزش های الهی می پردازند 
و به این وسیله از مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم پاسداری مي 
نمایند. امام صادق علیه السام می فرماید: »علماء شیعتنا مرابطون 
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند« با این تفسیر علما مراقب هجوم 
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان 

اعتقادی و فکری باز می دارند. 
در عصر حاضر نیز بدون تردید، یکی از شاخص های مهم 
پیشرفت در جوامع بشری، ظهور دانشمندان و اندیشمندان 
و شکوفایی  رشد  نشانگر  آنان  وجود شریف  که  است  بزرگ 
با بزرگان و  آن جامعه مي باشد. بیشتر کشورها و دولت ها 
نقش  که  چرا  شده اند،  شناخته  جهان  در  خود  دانشمندان 
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی 
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان می تواند ملتی را از 
راه ظلمت و گمراهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را 
به روی ملت خود باز نماید. در این راستا آشنایي با زندگاني 
در  سیر  و  بزرگان  این  واالي  هاي  اندیشه  و  افکار  بررسي  و 
براي جوانان،  آنان  تربیتي، اخاقي و عرفاني  سیره معنوي، 
طاب و دانشجویان عزیز به عنوان چراغ هدایت و رستگاري 

تلقي مي گردد.
امتیاز بزرگ عالمان و فقیهان واالمقام به خوف و خشیت آنان از 
مقام ذات الیزال الهي است و این عالي ترین نقطه درخشان در زندگي 
آنان است و همین است که علم آنان را بارور ساخته و به سخن و 

گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر که پیرامون چهار وزنه عظیم علمي و عملي 
و چهار نمونه فرهیخته از فرهیختگان و از تبار علماي شیعي است، 
قبا در کتب یا مجات و نشریات چاپ شده و اکنون با مختصر 
تجدید نظر به همت بنیاد فرهنگي و خیریه نیمه شعبان مسجد 

آیت اهلل انگجي تبریز به صورت کتاب در آمده است.
در انتهاي کتاب مجموعا 1۵۵ اثر گرانقدر چاپي فارسي و عربي 

مولف به همراه آثار چاپ نشده ایشان فهرست شده است.

موسوي شفيقه  معرفي کتاب

چهار گفتار 
پیرامون نام آوران بیدار

حضـرت آیـت اهلل حـاج میـرزا 
مصطفـی مجتهـد تبریـزی فرزند 
آیـت اهلل میرزاحسـن آقـا مجتهد 
از علمـای اعـام و فقهـای عظام و 
از نوابغ برخاسـته از خاندان عظیم 
الشـان مجتهـد تبریـزی در قـرن 
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت. 
درسـال 129۷ ق. برابر بـا 12۵9ش. 
در تبریـز دیـده به جهان گشـود . 
دروس مکتـب خانـه ای ، مقدمات 
و سـطوح عالـی علوم دینـی را نزد 
اسـتادان حـوزه علمیه تبریز آموخت. آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف 
شـد و از محضـر حضـرات آیـات عظام آخوند ما محمد کام خراسـانی، شـیخ 

الشـریه اصفهانـی و... بهـره بـرد و بـه مقـام رفیـع اجتهاد نایـل آمد.
این سـتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشـت به آفتابی عالمتاب تبدیل می 
شـد کـه به مرضی صعـب العاج مبتا گردید  و ناچار نجف اشـرف را تـرک کرد و 
بـه میهن بازگشـت. پس از دو سـال اقامـت در تهران به تبریز رفت و به رغـم درد  و 

رنـج بیماری با نشـاط  به فعالیت های علمی خـود پرداخت.
حضرتـش را عـاوه بر داشـتن فضایـل و مـکارم اخاق به روشـن رایی، سـخای 
نفـس، صفـای باطـن و عشـق سـوزان به سـاحت مولـی الموحدین علیه السـام 

سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضان سـال 1۳2۷ق. برابـر با 2۳ خرداد سـال 

129۸ش. بـه وقوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پـس از تشـییع باشـکوه بـه نجـف اشـرف منتقـل و در آرامگاه 

خانوادگـی مجتهـدی تبریـزی بـه خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  

حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1۳92

گوشه ای از بیانات امام خمینی)س( درباره امام صادق علیه 
السام:

حضرت صادق-سام اهلل علیه- از قراری که نقل شده است، آن 
آخری که در معرض موتشان بوده است، جمع کردند عده ای را دور 
خودشان از عشیره خودشان گفتند که شما فردای قیامت نیایید 
بگویید که من مثا پسر حضرت صادق بودم، من برادر او بودم، من 
زن او بودم. نخیر، اینها نیست در کار، عمل در کار است. باید همه با 

عملتان پیش خدا بروید. )صحیفه امام، ج 9، ص 42۵(
در حدیث اســت که »حضرت صادق، علیه السام، صدقه می  
دادند به شکر، پرسیدند: »چطور به شکر صدقه می  دهید؟« فرمود: 
»شکر را از هر چیز بیشتر دوست دارم، و میل دارم به آن چیزی که 
محبوبترین اشیاست پیش من صدقه دهم.«)شرح چهل حدیث، 

ص 491(
امام صادق)ع( عاوه بر دادن طرح، نصب هم فرموده اند. این 
نصب امام)ع( اگر برای آن روز بود، البته کار لغوی محسوب می 
شــد؛ ولی آن حضرت به فکر آینده بودند. مثل ما نبودند که 
فقط به فکر خودش باشد و وضع خود را بنگرد. فکر امت بوده؛ 
فکر بشــر بوده؛ فکر همه عالم بوده است. می خواسته بشر را 
اصــاح کند؛ و قانون عدل را اجرا نماید. او باید در هزار و چند 
صد ســال پیش طرح بدهد، نصب نماید، تا آن روز که ملتها 
بیدار شدند، ملت اسام آگاه گردید و قیام کرد، دیگر تحیری 
نباسد و وضع حکومت اســامی و رئیس اسام معلوم باشد.

)والیت فقیه، ص 12۳و 124(
اینکه جناب صادق فرمودند:»من عبادت حق می کنم حّبا له« 
شاید مقامات معمولی آن سرور باشد، چناچه عارف کامل - مرحوم 
شــاه آبادی- ما، دام ظلّه، می فرمــود. و این نحو عبادت از خواّص 

آنهاست.)سرالصلوة، ص ۷4(
مبین احکام اســام و ایده های رسول اکرم، ذریه مطهر ایشان 
و خصوص حضرت جعفربن محمد صادق هستند. )صحیفه امام، 

ج 14، ص ۷(

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

خانــه اللــه ای بــا قدمتــی نزدیــک به صد ســال، توســط فتح علــی اوف 
بنــا شــد و امــروزه از جاهــای دیدنــی تبریز به شــمار مــی رود. 

در ســال 1۳۵۰، ایــن بنــا را حــاج حســین اللــه ای خریــداری کــرد و در 
اوایــل دهــه هفتــاد، خانــه بــه میــراث فرهنگــی واگــذار شــد. 

ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده اســت کــه عرضــه  آن 9۰۰ متــر و 
اعیانــی آن 6۰۰ متــر مربــع اســت. 

در طبقــه  همکــف یــک اتــاق مرکــزی و دو اتــاق جانبــی قــرار دارد و راه 
ورود بــه ایــن طبقــه از طریــق 2 راه  پلــه اســت. بــه طبقــه  اول نیــز مــی 
 تــوان از راه  پلــه  کاه فرنگــی وارد شــد کــه یــک تــاالر بــزرگ و چنــد اتــاق 

دیگــر دارد.
 ایــن بنــا دو ایــوان بــا ســتون  هــا و سرســتون  هــای گچ  کاری شــده 
دارد کــه زیبایــی خاصــی بــه نمــا بخشــیده اســت. خانــه  اللــه ای دو 
ورودی دارد کــه یکــی در قســمت غــرب و دیگــری در جنــوب غربــی 
بنــا قــرار گرفتــه اســت و ســاختمان اصلــی در ضلــع شــمالی آن قــرار 
ــا توســط باغچــه  هــای گل   کاری  ــه حوضــی زیب ــاط خان دارد. در حی
ــل کــرده  ــه بهشــت کوچــک قجــری تبدی ــه را ب احاطــه شــده و خان

اســت.
 قســمت شــمالی حیاط خلــوت نیــز دارد که روشــنایی خانــه را تامین 

ــی  کند. م
ــخ و  ــه  تاری ــی ذکا، در زمین ــوم یحی ــات مرح ــت خدم ــرای بزرگداش ب
ایران شناســی، مخصوصــا پژوهش هایــی در مــورد آذربایجــان و تبریــز، ایــن 
خانــه را بــه »دفتــر پژوهش هــای تاریخــی یحیــی ذکا« تبدیــل کرده انــد. 
وی از پژوهشــگران برجســته ی معاصــر بوده اســت. همچنیــن می توان 
ــران نامیــد؛ چراکــه نقــش بســزایی  او را یکــی از بنیان گــذاران مــوزه در ای
در برنامه ریــزی و راه انــدازی موزه هــای متعــددی در تهــران و دیگــر 

ــت.  ــته اس ــتان ها داش شهرس
مــدارک، اســناد و کتــب تاریخــی متعلــق بــه مرحــوم ذکا را در این خانه 

بــه نمایــش گذاشــته اند.
ــوان  ــت 2919 به عن ــماره ی ثب ــا ش ــخ 2۰ آذر 1۳۷9، ب ــر در تاری ــن اث  ای

یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید. 

خانه الله ای تبریز


