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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

اتاق فکر دشمن اتحاد مردمی را
نشانه رفته است

خبرنگار آدینه تبریز
خطیـب موقـت جمعـه تبریز بـه فتنه زاهدان و سـایر
فتنههـای اخیـر اشـاره کـرد و گفـت :ایـن فتنـه را نیـز
هماننـد سـایر فتنههـا محکـوم م یکنیـم زیـرا دشـمن
یـک روز بـا حجـاب ،یک روز بـا چیز دیگر سـعی دارد تا
مـردم را از هـم دور کند.
حجتاالسلام علـی فاضـل هیدجـی ،در خطب ههـای
نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه بـا حضـور
پرشـکوه نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینی(ره)
تبریـز برگـزار شـد ،اظهار داشـت :آن خانمـی که حجاب
خـود را نگـه مـیدارد ،در خـط مقـدم جبهـه اسـت و
پایبنـد بـه عهد اسـت.
وی بـا اشـاره بـر تعبیر رهبـر معظم انقلاب مبنی بر
ایـران قوی ،قـدرت ای ران و...گفـت :همان طور که ایشـان
گفتنـد هـر چقدر دور شـویم و اتحـاد از بیـن رود ،فتنه
ایجاد م یشـود.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با بیـان اینکـه بیش از
 ۱۵آیـه قرآنـی در مورد امنیـت وجود دارد،افـزود :امنیت
اقتصـادی ،سیاسـی ،هنـری و غیره را نگه داریـم زی را این
امنیـت نعمت بزرگی اسـت.
وی ،بـه فتنـه زاهـدان و سـایر فتنههـای اخیـر اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن فتنـه را نیـز هماننـد سـایر فتنههـا
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حضــرت حجــت
االســام و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم و با
هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس
کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای
مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی نش ـریه
در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت
خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تب ریز

حافظان امنیت در قلب مردم جای دارند

خبرنـگار ادینـه تبریز:
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
پلیـس مظلـوم  ،در خلـق امنیت مردم
جانفشـانی
ِ
و حفـظ آن اسـت.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم بـه مناسـبت هفتـه نیـروی
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
داشـتند  :مـردم بـا تبعیـت از فرامیـن فرماندهـی
معظـم کل قـوا حضـرت آیـت اهلل العظمـی امـام
خامنـه ای عزیـز بخوبـی مـی داننـد کـه صحنـه
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
و افزودنـد :دهـه هشـتادی هـا و نـودی هـا عزیـزان
و فرزنـدان مـا هسـتند ،امـا دشـمنان از صداقـت و
پاکـی تعـدادی از ایـن فرزنـدان عزیـز سـوء اسـتفاده
کرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه درآذربایجـان شـرقی بـا

تاکیـد بـر اینکـه پـدران و مـادران بایـد خـود مراقـب
فرزندانشـان باشـند ادامـه دادنـد :آمـوزش و پـرورش و
دانشـگاه هـا هوشـیار باشـند دشـمن برنامـه دارد و
در تلاش اسـت از احساسـات پـاک فرزنـدان مـا سـوء
اسـتفاده کنـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان
اینکـه مراقـب باشـیم تـا فرزنـدان عزیزتـر از جانمـان
تحـت تاثیـر برنامـه هـای دشـمنان قـرار نگیرنـد
تاکیـد کردنـد :دختـران فاطمـی و زینبـی تبریـز
و پسـران علـوی آذربایجـان در صـورت صالحدیـد
مسـئوالن امنیتـی و انتظامـی جـواب هنجارشـکنان
و آشـوبگران را خواهنـد داد.
ایشـان بـا یـادآوری اینکـه دشـمنان بیـش از چهـار
دهـه اسـت کـه بـا انقلاب مبـارزه م یکننـد و اکنـون
اسـتقالل ایـن ملـت را هـدف گرفتـه انـد ،گفـت:
نمـی خواهنـد ملـت ایـران روی پـای خـود بایسـتد،
گفـت :دشـمنان مـا از صالبـت مادرانـی مثـل مـادر
شـهید اوجاقـی کـه در راه امنیـت کشـورش خـون
پاکـش را فـدا کـرد هـراس دارنـد.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :انقلاب
مسـتفعفان از چیـزی تـرس نـدارد و حافظـان امنیـت
و نیروهـای انتظامـی ایـن انقلاب عاشـق شـهادت
هسـتند .
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا بیـان
اینکـه کسـانی غفلـت کـرده انـد و فریـب دشـمن را
خـورده انـد ادامـه دادنـد :پلیس و بسـیج بـا وحدت و
اقتـدار ،در خلـق امنیـت مـردم و حفظ آن جانفشـانی
میکننـد .

بررسی اخالق پیامبر
به مناسبت میالد رسول اکرم(ص)

در اخلاق حضـرت محمـد  ,هميـن بـس كـه بـا آن جاللـت و
موقعيتـى كـه بـه سلاطين نامه دعـوت مى نوشـت در خانـه  ,تا حد
امـكان كارش را شـخصا انجـام مـى داد.
اهل سـيره نوشـته اند  :پيامبر خدا در خانـه خويش خدمتكار اهل
خـود بـود  ,گوشـت را تكه تكه مى كرد و بر سـفره غـذاى حقي رانه مى
نشسـت و انگشـتان خويـش را مـى ليسـيد  ,بز خـود را مى دوشـيد
و لبـاس خـود را وصلـه مـى نمـود و بر شـتر خود عقـال مـى زد و به
ناقـه خـود علـف مى داد  ,بـا خدمتكار منـزل آرد را آسـياب مى كرد و
خمير مى سـاخت.
ابـن شـهر آشـوب در كتـاب مناقـب ( ,ج  ,1ص  )146روايـت كرده
كه :
رسـول خـدا (ص) كفـش خـود را وصله مـى زد  ,پوشـاك خويش را
مـى دوخـت  ,در منزل را شـخصا باز مى كرد  ,گوسـفندان و شـترها را
مى دوشـيد و به هنگام خسـته شـدن خادمش در دسـتاس كردن به
كمـك او مى شـتافت و آب وضوى شـبش را خود تهيه مـى كرد .و در
همـه كارهـا به اهـل خانه كمك مـى كرد .لـوازم خانه و زندگانـى را به
پشـت خـود از بـازار به خانه مـى برد.
گاه اتفـاق مـى افتاد كه حضـرت خانه خويش را نظافـت مى كرد و
جـارو مـى كشـيد وخود مكرر مى فرمـود  :كمك به همسـر و كارهاى
منزل  ,صدقه و احسـان در راه خدا محسـوب مى شـود.
از عايشـه نقـل شـده كـه گفتـه اسـت  :محبـوب تريـن كارهـا نزد
رسـول خـدا (ص) خياطـى بـود.
پيامب راكـرم (ص) بـا همه عظمت و موقعيت ممتـازش در منزل كار
مـى كـرد .و به نگهدارى و پرسـتارى از كـودكان مى پرداخت.
عايشـه همسـر آن حضـرت مـى گويـد  :وقتـى خلـوت مى شـد ,
پيامبـر لبـاس خـود را مـى دوخـت و كفـش خويـش را وصله مـى كرد.
میلاد پیامبر,میالدپیامبر,میالد پیامبـر اکرم,روزمیالد پیامبر,میالد
حضـرت محمد
على(ع) بيش از سـى سـال عمر خود را با رسـول خدا (ص) سـپرى
كـرده و شناسـاترين فـرد بـه رسـول خـدا بـوده و از اخلاق داخلـى و
خارجـى حضرتـش اطلاع دقيـق داشـته  ,امام حسـين(ع) مـى فرمايد :
سإلت إبى عن مدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله فقال :
كان دخولـه فـى نفسـه مإذونـا فى ذلـك ,فـاذا آوى الـى منزله جزإ
دخولـه ثالثـه اجـزإ ,جـزءا هلل و جـزءا ال هلـه و جـزءا لنفسـه .ثـم جـزء
جزئـه بينـه و بيـن الناس فيـرد ذلك بالخاصـه على العامـه و ال يدخر
عنهم عنه شـيئا....
از پـدرم در مـورد امور رسـول خـدا (ص) در داخل خانه سـوال كردم
 ,فرمودند :
وقتـى بـه خانـه اش مـى رفـت  ,اوقاتش را سـه قسـمت مـى كرد
 :يـك قسـمت بـراى خـدا و يـك قسـمت بـراى خانـواده اش و يـك
قسـمت بـراى خـودش  ,آن گاه قسـمت خـودش را نيـز ميـان خود و
مـردم تقسـيم مى كـرد و آن را ب راى بسـتگان و بـزرگان صحابه (كه در
منزلـش بـه خدمـت او مى رسـيدند) قـرار مـى داد و ذره اى از امكانات
خـود را از آنـان دريغ نمى نمود (بلكه آن چه امكان داشـت در حقشـان
انجام مـى داد).
حضـرت در مـورد امـورى كـه بـه شـخص او م ربـوط مـى شـد ,
خشـمگين نمـى شـد .تنها بـراى خـدا  ,آن گاه كه حرمت هـاى الهى
شكسـته مـى شـد  ,غضـب مـى كـرد .يكـى از همسـران آن حضرت
مـى گويـد  :وقتـى رسـول خـدا (ص) غضب مـى كرد به جـز على (ع)
كسـى را يـاراى سـخن گفتن بـا حضرتش نبود
عالوه بر همسـران  ,همنشـينان روزانه پيامبر (ص) عبارت بودند از
فاطمـه و شـوهر و فرزندانـش و به گواهى تاريخ و روايـات ف راوان  ,عالقه
پيامبـر خاتـم (ص) بـه آن هـا قابل قيـاس با ديگـر كسـان و نزديكان
حضـرت نبـود .بـه موجب روايتى كه عايشـه نقل كرد  ,هـر گاه فاطمه
(س) بـر پدر وارد مى شـد رسـول خـدا (ص) جلوى پـاى دخترش بلند
مـى شـد و او را مـى بوسـيد و در جاى خود مى نشـانيد.
در عروسـى فاطمـه (س) زنـان مسـرور بودند و اظهار شـادمانى مى
كردنـد و سـرود مـى خواندند و مى گفتنـد  :ابوها سـيد الناس.
رسول خدا (ص) فرمود  :بگوييد و بعلها ذو الشده الباس.
و ايـن مصـراع چـون در مدح حضـرت امي رالمومنين (ع) بـود  ,با آن
كـه رسـول خـدا خواسـته بـود بانوان بگوينـد اما عايشـه  ,زنـان را منع
كـرد از اضافـه كـردن ايـن مصـراع .پيامبـر(ص) متوجـه موضوع شـد و
فرمـود  :عايشـه عـداوت مـا را ترك نمـى كند!
روزى رسـول اكرم (ص) وارد اطاق عايشـه شـد مشـاهده كرد كه تكه
نانـى روى زميـن و زير دسـت و پا افتاده اسـت آن را برداشـته و خورد و
سـپس فرمـود  :اى حميـرا ! مجاورت نعمت هاى الهى را بر خويشـتن
گ رامـى دار تـا هرگز نعمت هـاى خداوندى 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 السلام هسـتید و حضـرت
آدم علیـه السلام 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.
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امنیت مردم را با هیچ چیز
معامله نمیکنیم

فرمانــده انتظامــی آذربایجــان شــرقی گفــت :مــا بــا
امنیــت مــردم معاملــه نخواهیــم کــرد و اگــر کســی
تخط ــی از قوانی ــن کنــد ،مــا موظــف بــه برخورد هس ــتیم.
س ــردار حس ــین عب ــدی در ســخن رانی پی ــش از خطب ــه
نمــاز عبــادی و سیاســی جمعــه تب ریــز کــه بــا حضــور
پ ــر شــکوه نمازگـزاران در مصــای اعظــم امــام خمین ــی(ره)
تب ریــز برگـزار شــد ،اظهــار داشــت :پلیس ب ـرای مردم اســت
و مــا همیشــه هم ـراه م ــردم و خدمتگـزار آنهــا هس ــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان آذربایجانشــرقی یــک
اســتانی اســت کــه نــه تنهــا امنی ــت واقع ــی دارد بلکــه
امنی ــت روان ــی هــم دارد ،افــزود :احس ــاس امنیت در اســتان
باالســت البتــه خدمات ــی کــه پلی ــس بــه جامعــه م یدهــد
را م ــردم دیــده و قــدردان هس ــتند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان خاط رنشــان کــرد:
در نظرســنجی ســطح کشــور شــاهد ایــن هس ــتیم کــه
نیــروی انتظامــی در بیــن دســتگاههای خدمترســان
جــزو ردههــای بــاال قــرار م یگیــرد.
وی بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه س ــرمایه اجتماع ــی کــه پلی ــس
دارد نعمــت بــزرگ ایــن مجموعــه اســت ،گفــت :در
واحدهــای پلی ــس تمــام تــاش ایــن اســت کــه خدمــات
مردم ــی انجــام گی ــرد البتــه هرچنــد از مطلــوب فاصلــه
داریــم ولــی جهتگیــری در کشــور در راســتای تحقــق
تاکیــدات رهبــری در هم راهــی بــودن مــردم اســت.
عبــدی متذکــر شــد :امــروز پلیــس در جامعــه مــورد
توجــه و تکی ــه م ــردم اســت بــه طوریکــه در  ۲۴ســاعت
شــبانه روز  ۷هــزار مــورد تمــاس مــردم بــا پلیــس بــا
تلفــن  ۱۱۰انجــام م یگیــرد کــه  ۵۰درصــد منجــر بــه
عملیــات م یشــود.
وی اذعــان داشــت :روز بــه روز ایــن ســطح تمــاس م ــردم
ارتقــا م ییابــد کــه حاک ــی از اعتمــاد م ــردم بــه پلی ــس
اســت.
فرمانــده نی ــروی انتظام ــی اســتان بــا اشــاره ب ــر اینکــه در
اســتان آذربایجانش ــرقی ن ــرخ وقــوع ج رائــم بــه نس ــبت
میانگی ــن کشــوری پایی ــن اســت ،افــزود :ب ـرای مثــال در
وقــوع ســرقت در بیــن  ۳۲اســتان اســتان  ۲۸هســتیم
وهمچنی ــن در وقــوع س ــرقت مس ــلحانه عــدد وقــوع در
اســتان مــا صف ــر اســت.
وی بــا بی ــان اینکه وقوع ج رائم خشــن در ســطح اســتان
در حــد صفر اســت ،گفــت :متاســفانه آذربایجانش ــرقی در
وقــوع تصادفــات از میانگی ــن کشــوری باالت ــر اســت البتــه
هــر چنــد در  ۶مــاه گذشــته  ۱۰۴نفــر کاهــش کشــته
نســبت بــه ســال گذشــته داریــم ولــی بایــد فرهنــگ
رانندگ ــی را یــاد بگیریــم.
عبــدی در خصــوص تحــرکات و آشــوبهای اخیــر در
کشــور گفــت :در ســطح کشــور اخی ـرا شــاهد تح ــرکات و
آشــوبها بودیــم کــه هم ـراه بــا تخریــب و تع ــرض و آتــش
زدن امــوال م ــردم و عموم ــی بــود.
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان ادامــه داد :نبایــد
ف راموشک ــرد کــه در طــول پی ــروزی انقــاب شــاهد دسیس ــه
و توطئــه اســتکبار جهان ــی بودیــم و دشــمنان همـواره تالش
کردهانــد کــه ایــن نظــا م را متوقــف کننــد ول ــی بــه برکــت
تدیــن م ــردم و هدایــت امامی ــن انقــاب ام ــروز امنی ــت مــا
ه ـزاران کیلومت ــر خــارج ت ــر م ــرز هــم تامی ــن م یشــود.
وی ادامــه داد :دشــمن همــواره جنــگ ســخت ،تحمیلی،
کودتــا و ت ــرور را انجــام داده تــا بلکــه م ــردم را از انقــاب
دلس ــرد کنــد و االن هــم بــا جنــگ شــناختی روی افــکار
عمومــی کار م یکنــد.
عب ــدی افــزود :هــدف جنــگ شــناختی تغیی ــر باورهــا
و ارزشهاســت چــرا کــه بــا بچههــا در بســتر اینت رنــت
کاری کردهانــد کــه شــاید فی زیک ــی پی ــش خانــواده خــود
هســتند ولــی افــکاری متفــاوت هســتند.
وی گفــت :در آشــوبهای اخی ــر آن تعــداد اف ـرادی کــه
دســتگیر شــدند در اعت رافاتشــان شــاهد بودیــم کــه غالب ــا
روی هدایــت جنــگ شــناختی بــود.

ادامه از صفحه اول

بررسی اخالق پیامبر
به مناسبت میالد رسول اکرم(ص)

خلق و خوي پيشواي ششم
حضـرت صـادق (ع) ماننـد پـدران بزرگـوار خـود در کليه صفـات نيکو و
سـجاياي اخالقي سـرآمد روزگار بود .ايشـان دارای قلبی روشـن به نور الهی
و در احسـان و انفـاق بـه نيازمنـدان مانند اجـداد خود بـود .دارای حکمت و
علـم وسـيع و نفـوذ کالم و قدرت بيـان بود .با کمال تواضـع و در عين حال
بـا نهايـت مناعت طبـع کارهای خـود را شـخصاً انجـام مـي داد ،و در ب رابر
آفتـاب سـوزان حجـاز بيل به دسـت گرفتـه ،در مزرعـه خود کشـاورزی مي
کـرد و مـي فرمود :اگر در ايـن حال پروردگار خود را مالقات کنم خوشـوقت
خواهـم بـود ،زيـرا بـه کـد يمين و عـرق جبيـن آذوقـه و معيشـت خود و
خانـواده ام را تأميـن مي نمايـم .ابن خلکان (قاضی ،تاریخ نـگار ،فقیه ،ادیب
و نویسـنده) مـي نويسـد :امـام صـادق (ع) يکـی از ائمـه دوازده گانه مذهب
اماميـه و از سـادات اهل بيت رسـالت اسـت .از اين جهت بـه وی صادق مي
گفتنـد کـه هـر چه مي گفت راسـت و درسـت بـود و فضيلت او مشـهورتر
از آن اسـت کـه گفتـه شـود .مالک مي گويـد  :با حضرت صادق (ع) سـفری
بـه حـج رفتم ،چون شـترش به محـل اح رام رسـيد ،امام صـادق (ع) حالش
تغييـر کـرد ،نزديـک بـود از مرکـب بيفتـد و هـر چـه مي خواسـت لبيک
بگويـد ،صـدا در گلويش گير مـي کرد .به او گفتم  :ای پسـر پيغمبر ،ناچار
بايـد بگويی لبيـک ،در جوابم فرمود  :چگونه جسـارت کنم و بگويم لبيک،
مـي ترسـم خداوند در جوابـم بگويد :ال لبيک وال سـعديک .

فرازی از وصیت نامه شهدا

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 داشـت ه اسـت .اِرب ِلـی (محدث ،مورخ ،ادیب و شـاعر شـیعی) شـمار
روایتکننـدگان از او را  ۴۰۰۰تـن دانسـته اسـت .بـه گفتـه ابـان بـن تَغلـب
(ادیب ،قاری ،فقیه و مفسـر) شـیعیان هرگاه در سـخن پیامبر (ص) اختالف
نظـر پیـدا م یکردند ،به سـخن حضرت علی(ع) تمسـک م یکردنـد و آنگاه
کـه در سـخن علـی اختالفنظر داشـتند ،به سـخن امـام صـادق(ع) رجوع
م یکردنـد .بـه جهـت نقل بیشـترین روایات فقهـی و کالمی از امـام صادق
(ع) ،مذهـب شـیعه امامـی را مذهـب جعفـری نیـز م یخوانند .امـروزه امام
صـادق (ع) بـه نـام رئیس مذهب جعفری مشـهور اسـت.
در سـال ۱۳۷۸ق ،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
روايـت كـرده انـد كـه چـون هنـگام وفـات آن حضرت شـد ،ديـده هاي
خـود را گشـود و فرمود :خويشـان مـرا جمع كنيد .چون همه جمع شـدند،
بـه سـوي ايشـان نظـر كـرد و فرمـود :شـفاعت ما نمي رسـد به كسـي كه
نمـاز را سـبك شـمارد و اعتنـا به شـأن آن نكند.
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) تب ریز

اتاق فکر دشمن اتحاد مردمی را
نشانه رفته است
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محکـوم م یکنیـم زیـرا دشـمن یک روز بـا حجاب،
یـک روز بـا چیـز دیگـر سـعی دارد تـا مـردم را از
هـم دور کند.
هیدجـی ،بـه درونمایـه انتظـار اعـم از عـدم
هم راهـی بـا فسـادکنندگان و داشـتن امیـد در
وجـودش اشـاره کـرد و گفـت :تلاش از دیگـر
درونمایـه انتظـار م یباشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه آگاهـی از
بحرانهـای آخرالزمانـی از وظایـف فـرد منتظـر
اسـت،گفت :طبـق احادیـث بایـد در آخرالزمـان
از داشـتههای خـود محافظـت کـرد؛ حـال ایـن
داشـتهها چیسـت؟ اتحـاد ،همدلـی اولیـن
سـفارش اسـت.
حجـت االسلام فاضـل هیدجـی گفت :فلسـفه
امـر بـه معـروف ،دخالـت نیسـت بلکـه ایجـاد
بـرادری اسـت یعنـی اگـر کسـی عقـب مانـده
اسـت او را نزدیکتـر کنیـد ،دسـت کسـی کـه
افتـاده را بگیریـد.
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،
درجـهای بـه او م یدهنـد کـه ب رابـر بـا شـهید در
محضـر امـام زمان(عـج) اسـت.
اسـتاد حـوزه علمیـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکه
نیرویهـای پلیـد مـدام در حـال تحریـف هدایـت
هسـتند ،گفـت :امـروز آزادی ،حجـاب ،زندگـی
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 انقلاب بـه جوانـان اشـاره کـرد و گفـت:
ایشـان تاکیـد کردنـد کـه موازیـن دینـی را
از مجـرای اصلـی دریافـت کنیـد؛ خـود قـرآن
کریـم آزادی را گفتـه اسـت ولـی آیـا معنـی
آزادی قـرآن و اسلام بـا آزادی تحریـف شـده
یکـی اسـت؟
وی بـا اشـاره بـه موضـوع حقـوق زن مطـرح
شـده و حجـاب زنـان در دنیـا گفـت :قـرآن
کریـم از زن بـه عنـوان کرامـت یـاد کـرده
اسـت.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

به مناسبت والدت با سعادت حضرت
خاتم االنبیا صلی اهلل علیه وآله
حجت االسالم سید صالح هاشمی

پزشک من

نقاشی فرزانه سلیمان زاده
مدرسه اندیشه آذرشهر

خطبه های نمازجمعه شهرستان های
آذربایجان شرقی
آشوبگران ،پیاده نظام دشمنان ایران هستند
امــام جمعــه م راغــه گفــت :نیروهــای انتظامــی در
حــوادث اخیــر مظلومانــه فــداکاری و در تامیــن نظــم و
امنیــت کشــور بــی گنــاه بــه شــهادت رســیدند .
حجــت االســام والمس ــلمین محمدتق ــی پورمحمــدی در
خطب ههــای نمــاز جمعــه م راغــه بــا بی ــان اینکــه نیروهــای
انتظام ــی در حــوادث اخی ــر مظلومانــه فــداکاری و در تامی ــن
نظــم و امنیــت کشــور ب یگنــاه بــه شــهادت رســیدند،
اظهــار کــرد :در ایــن حــوادث آنهایــی کــه بــه نیــروی
انتظامــی تعــرض و آنهــا را بــه شــهادت رســاندند عامــل
دشــمن بودنــد.
وی گفــت :آشــوبگران در حــوادث هفتههــای
گذشــته برنامــه دشــمنان برضــد مــردم ایــران پیــاده
کردنــد.
خطیــب جمعــه م راغــه اضافــه کــرد  :امــروز امنیــت
کشــور در ســایه تــاش مامــوران انتظامــی و نیروهــای
مس ــلح اســت و م ــردم عزیــز بایــد قــدردان امنی ــت آفرینــان
کشــور باشــند.
بــه گفتــه امــام جمعــه م راغــه ،ام ــروز دشــمنان اســام و
انقــاب ب ـرای از بی ــن ب ــردن امنی ــت در کشــور بــه دنب ــال
اختــاف بی ــن ش ــیعه و ســنی در کشــور هس ــتند.
پورمحمــدی بــا تبریــک ســالروز والدت حض ــرت پیامب ــر
(ص) و هفتــه وحــدت افــزود :در زمــان حاض ــر وحــدت بی ــن
ش ــیعیان و ب ـرادران اهــل ســنت در کشــور و جهــان اســام
الزم و واجــب اســت.
وی در ادامــه گفــت :حض ــرت ابوطالــب عمــوی پیامب ــر و
حض ــرت خدیجــه همس ــر پیامب ربزرگتریــن حامی ــان بعثــت
پیامب ــر و شــکلگیری اســام بودنــد.

لقد کان لکم فی رســول اهلل اسوة حســنه ،ب رای شما در
زندگی رسول خدا الگو و اسوه نیکوئی است (.احزاب ایه )۲۱
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد،
دل رمیده ما را انیس و مو نس شد،
 -۱اکثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند که تولد
پیامبــر ،در ماه ربیع االول بــوده ،ولی در روز تولد او اختالف
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 ب رای 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!!
 -۲هنگام 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 س رنگون 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 کثی را ســبحان اهلل بکرة و
اصی ال .وقوع این نوع حوادث شگفت انگیزرا در میالد پیامب ران،
مانند اب راهیم و موســی و مسیح عالوه بر قرآن ،تاریخ امتها و
ملتهای یهود و مســیح ،درباره پیامب ران خود نقل کرده اند .و
همگی ازلطف الهی سرچشــمه گرفتــه و ب رای هدایت مردم و
جذب انان به دعوت بر انگیختگان خود ،صورت پذیرفته است.
 -۳روز هفتم ف رارسید ،عبدالمطلب ب رای 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 ،چ را نام فرزند خود
را محمد انتخاب کردید ،در صورتی که این نام در میان اع راب
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 ب رای 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.
 -۴آنحضرت 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 ب رای اینکه نوه عبدالمطلب زبان ع ربی را در یک
منطقه دست نخورده ف راگیرد ،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 ف را 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.

دمنوشسرماخوردگی:
دمنوش دارچین ب رای درمان سرفههای سرماخوردگی
یکی از مشکالتی که بعد از سرماخوردگی همچنان ادامه دارد،
سرفههای خشک است .در فصل زمستان به دلیل سردی ه وا این
سرفهها تشدید م یشوند .در صورتیکه در خانه دارچین دارید م یتوانید
ب رای درمان سرماخوردگی از این دمنوش استفاده کنید.
مواد الزم ب رای تهیه دمنوش دارچی ن:
چند تکه چوب دارچین -یک لی وان آب جوش -طرز تهیه دمنوش
دارچین
چند تکه چوب دارچین را درون قوری فلزی ب ریزید و حدود دو لی وان
آب به آن اضافه کنید و روی ح رارت بگذارید تا بجوشد .نوشیدن این
جوشانده دو تا سه بار در هفته توصیه م یشود.
دمنوشگشنیزب رایرفعسرماخوردگی
این دمنوش هم با داشتن خواص مشابه ،م یتواند 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  ۳فنجان آب جوش
طرز تهیه دمنوش گشنیز
ب رای تهیه این دمنوش برگهای گشنیز را به هم راه آب جوش
داخل قوری ریخته و دم کنید .سپس دم نوش را صاف کرده و میل
کنی د.

آداب نمازجمعه

قدرتنمازجمعه
نمــاز جمعــه از آن جهــت قــدرت نــرم محســوب
م ــی شــود کــه امــام جمعــه ،در خطب ــه هــای نمــاز،
عــاوه بــر ســتایش خداونــد و ســفارش بــه تقــوا ،از
مصالــح دینــی و دنیــوی امــت اســامی ،رویدادهــای
جهــان ،بــه ویــژه کشــورهای اســامی و همچنی ــن از
مســائلی کــه در سرنوشــت و اســتقالل آنــان ،مثــل
همــکاری و تفاهــم و همبســتگی اثرگــذار اســت،
ســخن مــی گویــد (مزینانــی )1378 ،و مســلمانان را
از سیاســت هــای شــوم دشــمنان داخل ــی و خارج ــی
آگاه مــی ســازد.
دیــدگاه تاریــخ نــگاران دربــارۀ تش ــریع نمــاز جمعــه
یکســان نیســت .عــده ای معتقدنــد نمــاز جمعــه در
مکــه تشــریع شــده اســت؛ ولــی پیامبــر اســام(ص)
بــه س ــبب ســلطه کاف ـران و مش ــرکان و ج ـ ّوی کــه ب ــر
مکــه حاکــم بــود ،نتوانس ــت در آنجــا نمــاز جمعــه را
برپــا دارد (همــان) .بناب رایــن وقت ــی رســول خــدا(ص) در
آغــاز هج ــرت ،بــه مدینــه رس ــید ،اولی ــن نمــاز جمعــه
را ب ـرای م ــردم اقامــه ک ــرد و ایــن اجتمــاع شــکوهمند و
ســازنده را پایــه گــذاری ک ــرد
(قرائتــی ،1391 ،ص .)233مرحــوم طبرســی
نیــز مــی گویــد« :ایــن نمــاز در نخســتین جمعــه
پــس از هجــرت در قبیلــه ســالم بــن عــوف و در
وادی «زانونــاء» برپــا شــد» (طبرســی ،بــی تــا ،ج
 ،10ص .)432بنابرایــن ســورۀ «جمعــه» ،بــا توجــه
بــه محتــوای آن ،پ ــس از تش ــریع نمــاز جمعــه نــازل
شــده و پیامبــر مصعــب بــن عمیــر یــا اســعدبن
زراره و یــا هــر دو را بــه نوبــت بــرای اقامــه نمــاز
جمعــه انتخــاب کــرد.
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مفاخر مذهبي

معرفي کتاب

چهارگفتار
پي رامون نام آوران بيدار

حضرت آیت اهلل
حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی
حضـرت آیـت اهلل حـاج میـرزا
مصطفـی مجتهـد تب ریـزی فرزند
آیـت اهلل میرزاحسـن آقـا مجتهد
از علمـای اعلام و فقهـای عظام و
از نوابغ برخاسـته از خاندان عظیم
الشـان مجتهـد تب ریـزی در قـرن
چهاردهـم هجـری قمـری اسـت.
درسـال  1297ق .ب رابر بـا 1259ش.
در تب ریـز دیـده به جهان گشـود .
دروس مکتـب خانـه ای  ،مقدمات
و سـطوح عالـی علوم دینـی را نزد
اسـتادان حـوزه علمیه تب ریز آموخت .آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف
شـد و از محضـر حضـرات آیـات عظام آخوند مال محمد کام خ راسـانی ،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 العالج مبتال گردید و ناچار نجف اشـرف را تـرک کرد و
بـه میهن بازگشـت .پس از دو سـال اقامـت در ته ران به تب ریز رفت و به رغـم درد و
رنـج بیماری با نشـاط به فعالیت های علمی خـود پرداخت.
حض رتـش را علاوه بر داشـتن فضایـل و مـکارم اخالق به روشـن رایی ،سـخای
نفـس ،صفـای باطـن و عشـق سـوزان به سـاحت مولـی الموحدین علیه السلام
سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضان سـال 1327ق .ب رابـر با  23خرداد سـال
1298ش .بـه وقوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پـس از تشـییع باشـکوه بـه نجـف اشـرف منتقـل و در آرامگاه
خانوادگـی مجتهـدی تب ریـزی بـه خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
مسئول خرید
اگر مأمور خرید جنسی را ب رای شرکتی که درآنجا کار می کند
بخرد و از فروشنده تخفیف بگیرد ،آیا می تواند مقدار تخفیف را
ب رای خود لحاظ کند و قیمت بدون تخفیف را به شرکت اعالم
کند؟
جواب :مقدار تخفیف متعلق به شرکت است و مأمور خرید نمی
تواند بیش از مبلغی که خریده است با شرکت محاسبه کند.
جنین بیمار
سقط
ِ
آیا صِ رف تشخیص بیماری در جنین ،مج ّوز سقط آن است؟ و
در صورت سقط دیه آن بر عهده چه کسی می آید؟
جواب :مجرد تشخیص بیماری جنین مجوز سقط
جنین نیست و حرمت آن را از بین نمی برد ،مگر در
موارد بسیار خاص و بیماریهایی که نگهداری آن برای
اطرافیان با مشقت زیاد و حرج همراه باشد ،که در این
صورت سقط جنین فقط قبل از دمیده شدن
روح جایز است ،اما بنا بر احتیاط واجب ،دیه
آن باید پرداخت شود و دیه بر عهدۀ کسی
است که عمل سقط را انجام می دهد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  22مهر ) 1401
رحلــت فقي ــه جلي ــل آيــت َّ
الل «محمدباق ــر محس ــني مالي ــري»
( 1374ش)
درگذشــت دانشــمند و شــاعر شــهير معاصــر اســتاد «ســيد
محمــد علــي صفيــر» ( 1377ش)
انتخابــات انجمــن هــای شــهر و شهرســتان در تمــام کشــور
پایــان گرفــت(1391ش)
شــاهزاده عبدالمجی ــد می ــرزا عی ــن الدوله وال ــی آذربایجــان از کار
برکنــار و بــه ته ـران احضــار شــد1287(.ش)
مراســم ســاختمان اوليــن ايســتگاه راه آهــن در
خــارج دروازه گمــرك بــه عمــل آمــد و كلنــگ زنــی
شــد( 1306ش)
در پشــت كــوه بــی بــی شــه ربانو نخســتين ســنگ بنــای
كارخانــه هــای ذوب آهــن نصــب شــد1316( .ش)
کرمانشاه صاحب فرستنده راديوئي شد( 1337ش)
مس ــجد دانشــگاه ته ـران ط ــی م راســم باشــکوهی افتتــاح گردید.
( 1345ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  18ربیع االول ) 1444
آغــاز بنــاي مس ــجدالنبي در مدينةالرســول بــه دســت مب ــارك
پيامب ــر اك ــرم و يــاران ( 1ق)
درگذشــت فقيــه بزرگــوار «ســيدمحمد طباطبايــي عاملــي»
محــدث و محقــق شــيعه ( 1009ق)
قتــل «اميركبيــر» صدراعظــم ناص رالديــن شــاه بــه دســتور
پادشــاه قاجاريــه (1268ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  14اكتبر ) 2022
تاجگــذاري «كــوروش هخامنشــي» و آغــاز سلســله پادشــاهي
هخامنشــيان در ايــران (539م)
تولــد «ويليــام پــن» سياســتمدار و فيلســوف برجســته
انگليســي (1644م)

شفيقه موسوي

️ بمناســبت ایام آغاز سال جدید تحصیلی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
با حضور در یکی از دبیرســتان های دخت رانه تبریز با دانش آموزان و معلمان دیدار
و آغاز ســال جدید تحصیلی را تبریک و ب رای تمام دانش آموزان و معلمان استان
آرزوی موفقیت کردند.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
بیانیه حوزه علمیه آذربایجان شرقی در
پی جنایت کشتار دانش آموزان افغانستان
دفتــر امــور ارتباطــات و بیــن الملــل
مدیریــت حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی در
پ ــی جنایــت کشــتار دانــش آمــوزان افغانس ــتان،
بیانیــه ای صــادر کــرد.
آدینــه تبریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه
دفت ــر امــور ارتباطــات و بی ــن الملــل مدیریــت
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی در پــی
جنایــت کشــتار دانــش آمــوزان افغانس ــتان در
بیانیــه ای آورده اســت:
ذنب ُق ِتلَت
بای ٍ
ّ
بــار دیگ ــر دســت هــای ناپــاک و جنایتــکار
تروریس ــتی از آســتین تکفی ــری هــای داعش ــی
بی ــرون آمــد و جنایت ــی دیگ ــر علی ــه دخت ـران
معصــوم و ب ــی گناه ش ــیعیان هـزاره افغانس ــتان
رقــم زد.
ایــن فاجعــه جانــکاه نــه تنهــا خانـواده دانش
آمــوزان افغانــی را داغــدار نمــود بلکــه همــه
مس ــلمانان جهــان را در ســوگی عظی ــم نشــاند
کــه بــا هی ــچ مرهم ــی التی ــام نخواهــد یافــت و
همـواره مظلومیت ش ــیعیان افغانس ــتان در تاریخ
خونی ــن تش ــیع آن دیــار باق ــی خواهــد مانــد.
انفجــار یــک مرکــز آموزشــی بخشــی از
همــان توطئــه هــای بــزرگ تروریس ــتی علی ــه
شــیعیان بــود کــه بــا هیــچ یــک از اصــول
اســامی و اخالق ــی و انس ــانی ســازگاری نــدارد
و تنهــا بــا هــدف ب ــر افروختــن آتــش اختــاف
هــای قوم ــی و مذهب ــی در ایــن کشــور ســتم
دیــده راه انــدازی شــده اســت و همواره اســتکبار
جهانــی بــه دنبــال ســیطره بــر ملــت هــا و
چپــاول و غــارت منابــع آنهاســت.
اینــک بایــد از جوامــع حقــوق انســانی و
بش ــری بــه ویــژه مدافعــان حقــوق زنــان کــه بــا
ادعاهــای دفــاع از زن و حقــوق آن گــوش فلک را
ک ــر ک ــرده انــد ،ســؤال ک ــرد کــه پ ــس ،آن همــه

ادعــای دفــاع از آن جایــگاه ارزشــمند زن ،چ ـرا در
افغانس ــتان و دخت ران مظلوم آن از شــما شــنیده
نم ــی شــود!! ایــن اســت کــه «زن» و حقــوق آن
تنهــا ابـزاری اســت در دســت مدعی ــان دروغین،
کــه از آن طریــق بخواهنــد بــرای جوامــع
اســامی نســخه هــای هرزگــی و بــی عفتــی
تجویــز نماینــد تــا بــه مطامــع نــا مش ــروع خود
دســت یابنــد!!

حــوزه هــای علمیــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ضمــن محکــوم کــردن کشــتار
ناجوانمردانــه دانــش آمــوزان ب ــی گنــاه افغان ــی
ایــن فاجعــه را بــه ملــت افغانس ــتان تس ــلیت
گفتــه و بــا خانــواده هــای داغــدار آنــان ابــراز
همــدردی نمــوده و ب ـرای شــهدای ایــن حادثــه
تروریس ــتی علــو درجــات ،رحمــت و مغف ــرت و
بــرای آســیب دیــدگان ســامتی و بهبــودی
عاجــل مســئلت مــی نمایــد.
دفتر امور ارتباطات و بین الملل مدیریت
حوزه علمیه آذربایجان شرقی

كتاب «چهار گفتار پي رامون نام
آوران بي دار» توسط حضرت آيت
اهلل شيخ علي ك ريمي جهرمي از
فقها و مجتهدان كشور تاليف شده
و به همت انتشارات «نور واليت» در
سال  1392فيپا گرفته و در 184
صفحه با 1000نسخه به زيور 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 ط ریق قرآن و اهل
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم اند ،پرداخته شده است .بزرگان
معرفيشدهدراثرحاضرعبارتندازآياتعظام:حاجشيخعب دالك ريم
حائري يزدي ،حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي ،امام خميني (ره)
وحاجسيدمحمدرضاموسويگلپايگانيکههرچهاربزرگوارنهتنها
افتخار ای ران زمین بلکه افتخار بش ریت محسوب مي شوند .در خالل
اینشرححالهابهخدماتمذهبيوعلمي،سابقهمبارزاتسياسي
و  ...اين عالمان شيعه اشاره شده است .اميد است در خور انتفاع
محققانومطالعهكنندگانباشد.
انسان ها در طول حيات و زندگي خود ب راي داشتن زندگي بهتر و
پيمودنراهكمالومعرفتنيازمندالگوهاومظاهرپاكيوپرهيزكاري
مي باشند .بر اساس اين اصل اصيل و روش نافذ و موفقيت آمي ز،
خداوند حكيم علي االطالق در جهت ت ربيت نفوس و ارتقاء بشر
به اهداف بلند بشري الگوهاي برجسته و بسيار شايسته اي ب راي
جوامع انساني ق رار داده است .انبياء الهي و رسوالن آسماني ،اوصيا
و جانشينان ايشان ،امامان معصوم عليهم السالم و پيشوايان طهارت
و نزاهت نمونه بارز الگوهاي بشري محسوب مي شوند كه از جانب
پروردگار متعال به اين امر مبعوث شده اند.
استاد عاليقدر در مقدمه اثر حاضر چنين مي نگارد ... « :و اكنون
كه انبياء و سف راي آسماني عهد خود را به پايان برده و به س راي
ابديت بار بسته و در جوار پروردگار عظيم جايگزين شده اند و نيز
اوصياي عظام و امام واال مقام شيعه يا به جوار رحمت حضرت
رب العالمين واصل شده و از اين جهان در گذشته اند و يا حجاب
غيبت مردم را از تشرف به محضر حيات بخش امام عصر و بهره
گيري حضوري از محضر مبارك ولي خدا محروم گردانيده ،علما،
فقها و دانشمندان عهده دار اين مهم بوده و همان نقش مقدس
و سازنده ايشان را و يا در حد نازلتري ايفاء مي كنند؛ عالمان رباني
در پ رتو تهذيب نفس و مبارزه با اه واء نفساني و تمايالتي شيطاني
م رتبه اي عظيم را اح راز كرده و به مقامي رفيع دست يافته اند و
خداوند در ستايش آنان فرموده :انما يخشي اهلل من عباده العلماء».
بر همين اساس در طول تاريخ بش ريت 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 ب رای رهبری فکری جامعه اسالمی 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
نمايند.امامصادقعلیهالسالممیفرماید«:علماءشیعتنام رابطون
؛ علمای شیعه ما مرزبان هستند» با اين تفسير علما م راقب هجوم
لشکر شیطان بر مرزهای ایمانند و آنان را از تسلط بر مستضعفان
اعتقادی و فکری باز می دارند.
در عصر حاضر نيز بدون تردید ،یکی از شاخ صهای مهم
پیشرفت در جوامع بشری ،ظهور دانشمندان و اندیشمندان
بزرگ است که وجود شریف آنان نشانگر رشد و شکوفایی
آن جامعه مي باشد .بیشتر کشورها و دولتها با بزرگان و
دانشمندان خود در جهان شناخته شدهاند ،چ را که نقش
مفاخر و نخبگان در هدایت جامعه به سوی رشد و تعالی
بسیار ارزشمند بوده و گاهی یکی از آنان م یتواند ملتی را از
راه ظلمت و گم راهی نجات دهد و راه پیشرفت و موفقیت را
به روی ملت خود باز نماید .در اين راستا آشنايي با زندگاني
و بررسي افكار و انديشه هاي واالي اين بزرگان و سير در
سيره معنوي ،ت ربيتي ،اخالقي و عرفاني آنان ب راي جوانان،
طالب و دانشجويان عزيز به عنوان چ راغ هدايت و رستگاري
تلقي مي گردد.
امتياز بزرگ عالمان و فقيهان واالمقام به خوف و خشيت آنان از
مقام ذات اليزال الهي است و اين عالي ت رين نقطه درخشان در زندگي
آنان است و همين است كه علم آنان را بارور ساخته و به سخن و
گفتار و دعوت آنان بهاء مي دهد.
محتواي اثر حاضر كه پي رامون چهار وزنه عظيم علمي و عملي
و چهار نمونه فرهيخته از فرهيختگان و از تبار علماي شيعي است،
قبال در كتب يا مجالت و نش ريات چاپ شده و اكنون با مختصر
تجديد نظر به همت بنياد فرهنگي و خي ريه نيمه شعبان مسجد
آيت اهلل انگجي تب ريز به صورت كتاب در آمده است.
در انتهاي كتاب مجموعا  155اثر گ رانقدر چاپي فارسي و ع ربي
مولف به هم راه آثار چاپ نشده ايشان فهرست شده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

گوشه ای از بیانات امام خمینی(س) درباره امام صادق علیه
السالم:
حضرت صادق-سالم اهلل علیه -از ق راری 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 مثال پسر حضرت صادق بودم ،من ب رادر او بودم ،من
زن او بودم .نخی ر ،اینها نیست در کار ،عمل در کار است .باید همه با
عملتان پیش خدا بروید( .صحیفه امام ،ج ،9ص)425
در حدیث اســت که «حضرت صادق ،علیه السالم ،صدقه مى
دادند به شک ر ،پرسی دند« :چطور به شکر صدقه مىدهید؟» فرمود:
«شکر را از هر چیز بیشتر دوست دارم ،و میل دارم به آن چیزى که
محب وبت رین اشیاست پیش من صدقه دهم(».شرح چهل حدیث،
ص )491
امام صادق(ع) عالوه بر دادن طرح ،نصب هم فرموده اند .این
نصب امام(ع) اگر ب رای 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 اج را نماید .او باید در هزار و چند
صد ســال پیش طرح بدهد ،نصب نماید ،تا آن روز که ملتها
بیدار شدند ،ملت اسالم آگاه گردید و قیام کرد ،دیگر تحیری
نباسد و وضع حکومت اســامی و رئیس اسالم معلوم باشد.
(والیت فقیه ،ص 123و )124
حب ا له»
اینکه جناب صادق فرمودند«:من عبادت حق می کنم ّ
شاید مقامات معمولی آن سرور باشد ،چناچه عارف کامل  -مرحوم
اص
شــاه آبادی -ما ،دام ظلّه ،می فرمــود .و این نحو عبادت از خو ّ
آنهاست(.س رالصلوة،ص)74
مبین احکام اســام و ایده های رسول اکرم ،ذریه مطهر ایشان
و خصوص حضرت جعف ربن محمد صادق هستند( .صحیفه امام،
ج  ،14ص )7

جاذبه هاي گردشگري
خانه الله ای تب ریز

خانــه اللـهای بــا قدمت ــی نزدیــک به صد ســال ،توســط فتح عل ــی اوف
بنــا شــد و ام ــروزه از جاهــای دیدن ــی تب ریز به شــمار م ـیرود.
در ســال  ،۱۳۵۰ایــن بنــا را حــاج حس ــین اللـهای خ ریـداری ک ــرد و در
اوایــل دهــه هفتــاد ،خانــه بــه می ـراث فرهنگ ــی واگـذار شــد.
ایــن بنــا در دو طبقــه ســاخته شــده اســت کــه عرضـ ه آن  ۹۰۰مت ــر و
اعیان ــی آن  ۶۰۰مت ــر م ربــع اســت.
در طبقـ ه همکــف یــک اتــاق مرکــزی و دو اتــاق جانب ــی ق ـرار دارد و راه
ورود بــه ایــن طبقــه از ط ریــق  ۲راهپلــه اســت .بــه طبقـ ه اول نی ــز م ــی
تـوان از راهپلـ ه کاله ف رنگ ــی وارد شــد کــه یــک تــاالر بــزرگ و چنــد اتــاق
دیگ ــر دارد.
ایــن بنــا دو ایــوان بــا ســتونهــا و سرســتونهــای گچکاری شــده
دارد کــه زیبای ــی خاص ــی بــه نمــا بخش ــیده اســت .خانـ ه اللـهای دو
ورودی دارد کــه یک ــی در قس ــمت غ ــرب و دیگ ــری در جنــوب غ رب ــی
بنــا ق ـرار گرفتــه اســت و ســاختمان اصل ــی در ضلــع شــمالی آن ق ـرار
گل کاری
دارد .در حی ــاط خانــه حوض ــی زیب ــا توســط باغچ ـ ه هــای 
احاطــه شــده و خانــه را بــه بهشــت کوچــک قج ــری تبدیــل ک ــرده
اســت.
قس ــمت شــمالی حیاط خلــوت نی ــز دارد که روشــنایی خانــه را تامین
مــیکند.
بــرای بزرگداشــت خدمــات مرحــوم یحیــی ذکا ،در زمینــ ه تاریــخ و
ای رانشناس ــی ،مخصوصــا پژوهشهای ــی در مــورد آذربایجــان و تب ریـز ،ایــن
خانــه را بــه «دفت ــر پژوهشهــای تاریخ ــی یحی ــی ذکا» تبدیــل کردهانــد.
وی از پژوهشــگ ران برجس ــتهی معاص ــر بوده اســت .همچنی ــن م یتوان
او را یک ــی از بنیانگ ـذاران مــوزه در ای ـران نامی ــد؛ چ راکــه نقــش بس ـزایی
در ب رنام هریــزی و راهانــدازی موزههــای متعــددی در تهــران و دیگــر
شهرســتانها داشــته اســت.
مـدارک ،اســناد و کتــب تاریخ ــی متعلــق بــه مرحــوم ذکا را در این خانه
بــه نمایــش گذاشــتهاند.
ایــن اثــر در تاریــخ  ۲۰آذر  ،۱۳۷۹بــا شــمارهی ثبــت  ۲۹۱۹بهعنــوان
یک ــی از آثــار مل ــی ای ـران بــه ثب ــت رس ــید.
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