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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنـگار آدینه تبریز:
شـرقی؛  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
انتظامـی را مقتـدر و دژ مسـتحکم در برابـر  نیـروی 
گفـت:  و  کـرده  توصیـف  امنیـت  و  نظـم  اخاللگـران 
حضـور  و  وجـود  ثمـره  نشـاط  و  پویایـی  سـالمتی، 
نیـروی انتظامـی اسـت، از این رو شناسـاندن شـهدای 

اسـت. ضـرورت  یـک  جامعـه  در  فراجـا 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان بـا بیان 
امنیـت  ایـن  کـه  باشـد  متوجـه  بایـد  جامعـه  اینکـه 
اراذل خشـن  بـا  کشـور در نتیجـه جانفشـانی شـهدا 
و سـارقان مسـلح بوجـود آمـده اسـت، ادامـه دادنـد: 
ناقـص  همچنـان  فهـم،  همـه  موضـوع  ایـن  تبییـن 
هـم  ای  رسـانه  ابزارهـای  بـا  بایـد  کـه  اسـت  مانـده 
و  حـرم  مدافـع  شـهدای  زندگـی  تبییـن  جهـت  در 
اثرگـذار  هـای  گام  امنیـت  و  نظـم  مدافـع  شـهدای 

شـود. برداشـته 
هاشـم  آل  والمسـلمین  االسـالم  حجـت  حضـرت 
هـای  آسـیب  بـا  مقابلـه  و  جلوگیـری  بـرای  گفتنـد: 
فرهنگـی، اقتصـادی و اجتماعـی حاصـل از رفتارهـای 
ناهنجـار اجتماعـی را نیازمنـد نیـروی امنیـت آفریـن 
هسـتیم و نیروهـای انتظامـی در ایـن راسـتا آرامـش 

بـه رگ هـای جامعـه تزریـق میکننـد.

بـا بیـان  رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان 
آرمانـی  جامعـه  یـک  نیـاز  انتظامـی  نیـروی  این کـه 
ضـرورت  بـر  اجتماعـی  اندیشـمندان  تمـام  و  بـوده 
دارنـد،  تاکیـد  جوامـع  تمـام  در  نیـرو  ایـن  وجـود 
ادامـه دادنـد: نیـروی انتظامـی بـا اقتـدار در مقابـل 

اسـت. ایسـتاده  امنیـت  و  نظـم  اخاللگـران 
همیشـگی  آرزوی  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان 
بـوده  آرامـش  و  صلـح  سراسـر  دنیایـی  انسـان ها، 
اسـت، یـادآور شـدند: بشـر بـا تمـام تالش هـا هنـوز 
و  بپوشـاند  عمـل  جامـه  آرزو  ایـن  بـر  نتوانسـته 
همیشـه عـده ای با زیـر پاگذاشـتن ارزش هـا، هنجارها 
نقـض کـرده و  را  اجتماعـی، حریـم جامعـه  و رسـوم 

سـاخته اند. آلـوده  را  جامعـه  آن  چهـره 
نیـروی  حضـور  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
و  آن  از  بعـد  و  مقـدس  دفـاع  دوران  در  انتظامـی 
تقدیـم شـهدای بی شـمار در مبـارزه بـا قاچاقچیان و 
سـوداگران مـرگ گفتنـد: کسـب رضایت الهـی تفاوت 
اصلـی پلیـس ایـران بـا پلیس سـایر کشـورها اسـت، 
چـرا کـه پلیـس ایـران بـر اسـاس آموزه هـای دینی و 
بـر  عملشـان  محـور  و  کـرده  عمـل  انتظامـی  اصـول 
بـا  تـوأم  رفتـار  ایـن  اسـت.  الهـی  مبنـای دسـتورات 

فاطمـه زهـرا )علیهـا السـالم( در نـزد مسـلمانان برتریـن و 
واالمقـام تریـن بانوی جهـان در تمام قـرون و اعصار می باشـد. 
از القـاب حضـرت فاطمـه )س( مـی تـوان بـه زهـرا، صدیقـه، 

طاهـره، راضیـه، مرضیـه، مبارکـه، بتـول  و... اشـاره کرد.
حضـرت فاطمه )س(، دختر حضـرت محمد )ص( و خدیجه 
دختـر خویلـد اسـت کـه در روز در روز 20 جمـادی الثانـی در 
مکـه بـه دنیا آمـد. درباره سـال تولد حضرت زهـرا)س( اختالف 
نظـر وجـود دارد )بیـن ۵ سـال پیـش از آغاز پیامبـری محمد 
یـا 2 سـال پـس از آن( امـا نظر دیگر سـال ۶0۵ میـالدی یا ۵ 

سـال پیـش از آغـاز دعوت محمد )ص( اسـت.
 القاب حضرت زهرا سالم اهلل علیها

زهـرا، صدیقـه، طاهـره، راضیه، مرضیـه، مبارکه، بتـول  و ...، 
از جملـه القابـي هسـتند که محدثان اسـالمي، بـراي حضرت 
فاطمـه )س(، دختـر پیغمبر نوشـته اند. از بیـن القاب حضرت 
فاطمـه)س( لقـب زهـرا از شـهرت بیشـتري برخـوردار اسـت و 
گاه بـا او همـراه مـي آیـد )فاطمـه زهـرا( و یا بصـورت ترکیب 
عربـي )فاطمـُه الزَّهـراء(. در واقع لقب زهرا از هـر جهت برازندة 
درخشـان  چهـره  زهـرا)س(  فاطمـه  حضـرت  بانوسـت.  ایـن 
زن مسـلمان، فـروغ تابنـاك )تابـان( معرفـت و نمونـه روشـن 

پرهیزگاري و خداپرسـتي اسـت.
 چگونگی والدت حضرت زهرا )س(

در مـورد چگونگـی تولـد حضـرت فاطمـه زهـرا سـالم اهلل 
علیهـا اشـاره مـی کنیم بـه حدیث مفضـل از کتاب ارزشـمند 
امالـی شـیخ صدوق کـه ماجـرای والدت حضـرت فاطمه )س( 
را بـه صـورت دقیـق از زبـان امام صـادق علیه السـالم نقل می 
نمایـد و مـا را از بقیـه سـخنها و تواریـخ بـی نیاز مـی گرداند:

هنگامـی کـه خدیجـه با رسـول خدا صلـی اهلل علیـه و آله 
ازدواج کـرد، زنـان مکـه از وی کنـاره گیـری کـرده، رفـت و آمد 
خـود را بـا او قطع نمودنـد. خدیجه از این جهت غمگین شـد 
تـا چـون فاطمـه را حامله شـد این جنین در شـکم با خدیجه 

سـخن مـی گفت و خدیجـه را دلـداری می داد.
 چنـدی از ایـن ماجرا گذشـت تا هنـگام تولـد فاطمه )س( 
شـد. خدیجـه کسـی را بـه نـزد زنـان قریـش فرسـتاد و از آنها 
خواسـت تـا به خانـه او آیند و هنـگام والدت فاطمـه )س( او را 
کمـک دهنـد. ولـی زنان بـرای خدیجه پیغـام دادند کـه تو به 
سـخن مـا گوش نکـردی و با یتیـم ابوطالب که مالی نداشـت 

ازدواج کـردی، مـا نیـز به کمـک تو نخواهیـم آمد.
 خدیجـه از ایـن پیغـام غمگین شـد و در حال غـم و اندوه 
بـه سـر می برد کـه به نـاگاه چهـار زن گندمگون بلنـد قامت 
را کـه همچـون زنـان بنـی هاشـم بودند، مشـاهده کـرد که بر 
وی وارد شـدند. خدیجـه از دیـدن ایشـان نگـران شـد. اما یکی 
از آن چهـار زن بـه سـخن آمـده، گفـت: ای خدیجـه نتـرس و 
محـزون مبـاش که پـروردگار تو مـا را فرسـتاده و مـا خواهران 
تـو هسـتیم. مـن سـاره همسـر ابراهیـم خلیل هسـتم و این 
آسـیه دختـر مزاحم )همسـر فرعـون( اسـت که همـدم تو در 
بهشـت خواهـد بـود و آن دیگـر مریم دختر عمـران و چهارمی 
کلثـوم دختـر موسـی بـن عمـران اسـت. خـدای تعالی مـا را 

فرسـتاد تـا در وضـع حمل بـه تو کمـک دهیم.
 یکـی از آنهـا طـرف راسـت خدیجـه و یکـی طـرف چپ او 
و دیگـری روبـروی او و چهارمی پشـت سـر او نشسـتند. در آن 
حـال فاطمـه سـالم اهلل علیهـا متولد شـد در حالتـی که پاك 
و پاکیـزه بـود. چـون روی زمیـن قرار گرفـت، چنان نـوری از او 
فروتابیـد کـه تمـام خانـه هـا را نـور داد و در مشـرق و مغرب 
زمیـن جایـی نمانـد مگـر ایـن کـه همـه را روشـن کـرد و در 

آنجـا تابید.
 در آن حال ده حورالعین وارد شـدند که در دسـت هر یک 
از آنهـا تشـت و ابریق بهشـتی بود کـه در آن ابریقهـا آب کوثر 
بـود و بـه آن زنـی دادنـد کـه روبـروی خدیجـه نشسـته بـود. 
پـس زهـرا علیهـا السـالم را بـا آب کوثـر شسـت و شـو داد و 
دو جامه سـفید بیرون آورد که از شـیر سـفیدتر و از مشـک و 
عنبـر خوشـبوتر بـود. زهرا را بـه یکی از آنها پیچیـد و دیگری 
را مقنعـه او قـرار داد. پـس حضرت به سـخن درآمد و شـهادت 
داد بـه رسـالت پـدر بزرگـوار خـود سـّید انبیـاء و شـوهر خود 

سـّید اوصیـاء و فرزنـدان خود:
أشـهد أن ال الـه ااّل اهللَّ و أن أبـی رسـول اهللَّ سـّید االنبیاء و 

أّن بعلـی سـّید االوصیاء و ولدی سـادة االسـباط؛
شـهادت مـی دهـم به یگانگـی خـدا و این که پدرم رسـول 
خـدا صلّـی اهللَّ علیه و آله آقای پیامبران اسـت و شـهادت می 

تبریز: آدینه  خبرنـگار 
اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه  موقـت  خطیـب   
دنیـوی  مسـائل  سـر  بـر  دیگـران  بـا  یهـود  دشـمنی 
اسـت، گفـت: در صـدر اسـالم نیـز دشـمنی یهـود بـا 
دنیـا  بـر سـر  اکـرم )ص( و دیگـر مسـلمانان  پیامبـر 

. د بو
در  هیدجـی   فاضـل  علـی  االسـالم  حجـت 
اظهـار  تبریـز،  هفتـه  ایـن  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
حـرص  و  دنیـا  تصاحـب  طمـع  یهودیـان  ایـن  کـرد: 
سـر  بـر  دیگـران  بـا  یهـود  دشـمنی  دارنـد،  مـال 

ایمـان. نـه  دنیاسـت 
وی افـزود: در صـدر اسـالم نیـز دشـمنی یهـود بـر 
و  )ص(  پیامبـر  بـا  مخالفـت  سـر  و  بـوده  دنیـا  سـر 
دوران  در  و  داشـتند  اسـاس  ایـن  بـر  هـم  را  اسـالم 
نمی کردنـد. اطاعـت  ایشـان  از  نیـز  )ع(  موسـی  حضـرت 

وی همچنیـن گفـت: در قـرآن از سـه دشـمن یـاد 
رفتـه،  نشـانه  را  ایمـان  کـه  دشـمنی  اول  می شـود؛ 
انسـان های  سـوم  و  ناپـاك  و  بداندیـش  انسـان های 

حریـص.
حجـت االسـالم فاضـل هیدجـی بـا اشـاره بـه اینکه 
و  ادیـان  سـایر  بـا  یهـود  دشـمنی  بـه  عامـل  چهـار 
حـرص،  اول  عامـل  گفـت:  می زنـد،  دامـن  انسـان ها 
چهـارم  و  نادانـی  سـوم  لجاجـت،  دوم  طمـع،  و  آز 
نژادپرسـتی کـه در واقـع عامـل اصلـی دشـمنی آنـان 

تولد حضرت فاطمه زهرا  
سالم اهلل علیها

دشمنی یهود با دیگران
 بر سر مسائل دنیوی است

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجــت  االســالم و 
ــا هــدف  ــی  آل هاشــم و ب ــید محمدعل ــلمین س المس
مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا، 
هفتــه نامــه آدینه تبریــز فقــط در فضای مجازی منتشــر 
خواهــد شــد و تــا اطــالع ثانوی  نشــریه در فضــای مجازی 
بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قرار 

خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                                    آدینه تبریز
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ضرورت شناساندن شهدای فراجا در جامعه
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فرازی از وصیت نامه شهدا

میز خدمت معاون هماهنگی واقتصادی استاندار ،مدیر کل کمیته امداد 
وبهزیستی استان در پیش از خطبه های نماز جمعه

 در مصلی حضرت امام )ره( تبریز

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

دشمنی یهود با دیگران
 بر سر مسائل دنیوی است

ضرورت شناساندن شهدای 
فراجا در جامعه

دنیاسـت. همـه  بـا 
و  اصلـی  عامـل  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
نفـس  گفـت:  انسـان ها،  بیـن  دشـمنی  کلـی 
عمـاره و نفـس درونـی موجـب ایجـاد دشـمنی 
ویژگی هایـی  و  انسـان ها می شـود، صفـات  بیـن 
مثـل راحـت طلبـی و خوشـگذرانی نیـز باالترین 
دنبـال  بـه  فـرد  خـود  بـا  حتـی  را  دشـمنی ها 
خواهـد داشـت؛ بنابرایـن بایـد بـه دنبال کسـب 
باشـیم. مطمئنـه  نفـس  و  معنـوی  بـاالی  مراتـب 

خطیـب موقت جمعه تبریز یادآور شـد: آینده نگری 
را هـوس از بیـن می بـرد و پیامبر آن را اولین دشـمن 
انسـان شـمرده اسـت، چون اگر انسـان مقابـل هوس 
نایسـتد دشـمن بـه او نفـوذ پیـدا می کنـد و دشـمن 

بیرونـی هـم این فرصـت را پیدا خواهـد کرد.
بـا  مقابلـه  راه  بهتریـن  کـرد:  تاکیـد  وی 
نفسـانیات تقویـت ایمـان و تقـوا بـوده بـر ایـن 
مـرگ  از  پـس  زندگـی  انسـان،  آینـده  اسـاس 

شـود. غافـل  آن  از  نبایـد  کـه  اسـت 
مؤثرتریـن  از  دیگـر  یکـی  داد:  ادامـه  وی 
قرائـت  غفلـت،  از  شـدن  رهانیـده  روش هـای 
روزانـه ۵0 آیـه قـرآن پـس از نمـاز صبح اسـت 
کنـد. هوشـیار  و  رهانیـده  غفلـت  از  را  انسـان  تـا 

فاضـل هیدجـی  ادامـه داد: عقـل را بایـد از 
قلـب  قـرآن،  بـه  تمسـک  کنیـم،  دور  جهالـت 
می کنـد. دور  شـهوت  و  جهالـت  از  را  نفـس  و 

و  امـا مقتدرانـه  اسـالمی  رأفـت  و  سـعه صـدر 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  پلیـس  هوشـمندانه 
شـلیک های  و  خشـن  برخـورد  و  رفتـار  بـا  را 
کشـورهای  پلیـس  اخیـر  روزهـای  مسـتقیم 

کنیـد. مقایسـه  انگلیـس  و  فرانسـه 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
در  انتظامـی  نیـروی  این کـه  بـر  تاکیـد  بـا 
قابـل  بسـیار  کارنامـه  مختلـف  بخش هـای 
بـه  خدمـت  کردنـد:  خاطرنشـان  دارد،  قبولـی 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  پرچـم  زیـر  مـردم 
انقـالب،  معظـم  رهبـر  فرماندهـی  تحـت  و 
پلیـس  بـرای  ارزشـمند  و  مقـدس  افتخـاری 
رهبـر  حمایت هـای  سـایه  در  امـروز  و  بـوده 
انتظامـی،  نیـروی  کل  فرماندهـی  از  فرزانـه 
پیشـتاز  و  دارد  اجتماعـی  محبوبیـت  پلیـس 
بـه  شایسـته  رسـانی  خدمـت  در  پیشـقدم  و 

اسـت. مـردم 
وی خاطرنشـان کـرد: هـر چنـد یـادواره یـا 
سـاخته  ناجـا  هفتـه  مناسـب  بـه  فیلم هایـی 
بلکـه  نیسـت،  کافـی  تنهـا  نـه  امـا  می شـود، 
نتوانسـته نقـش محـوری در ایـن رابطـه را  ایفا 

. کند
اسـتان،  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
عرصـه  شـهید   ۸۴2 و  سـرداران  یـادواره  در 
نظـم و امنیـت فرماندهـی انتظامـی آذربایجـان 
بـا  بایـد  مـردم  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  شـرقی، 
ابعـاد ماموریتـی نیروهـای فراجـا آشـنا باشـند و 
 بداننـد شـهدای ایـن نیـرو چـه جانفشـانی هایی
  داشـته انـد، گفتنـد: جهاد مدافعان حـرم با همه

برخـی  انـدازی  از شـبهه  ناشـی   سـختی هـای 
افـراد داخلـی و ضدانقـالب خارجی تـا حد زیادی 

بـرای افـکار عمومـی تبیین شـد.
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  جمعـه  امـام 
متأسـفانه شـهادت مامـوران فراجـا در درگیـری 
و  اراذل  قاچاقچیـان،  اشـرار،  تروریسـت ها،  بـا 
اوبـاش و سـارقان بـه یـک امـر عـادی تبدیـل 
پرداختـه  آن  بـه  بایـد  کـه  آنچنـان  و  شـده 
نمی شـود، افزودنـد: یـک اعـالن خبری، مراسـم 
تشـییع و نهایتـاً خاکسـپاری غریبانـه تمـام آن 
انجـام  شـهدا  ایـن  دربـاره  کـه  اسـت  چیـزی 

. می شـود

تکریم مادران شهدا 
وظیفه همگانی است

خبرنگار آدینه تبریز:
ــش  ــح هاشــمی در ســخنرانی پی ــید صال حجــت االســالم س
ــات  ــالروز وف ــروز س ــز گفت:ام ــه تبری ــای نمازجمع ــه ه از خطب
ــای  ــر باوف ــال و همس ــهدای کرب ــادر ش ــن م ــرت ام البنی حض

ــت. ــالم اس ــه الس ــی علی ــرت عل حض
ــهدای  ــن از ش ــار ت ــادر چه ــن م ــرت ام البنی ــزود: حض وی اف
ــاس  ــرت عب ــم حض ــی هاش ــر بن ــر منی ــد قم ــی باش ــال م کرب
فرزنــد بانــوی گرامــی مــی باشــد. بــه همیــن مناســبت ایــن روز 
را بــه نــام روز تکریــم مــادران و همســران شــهدا نامگــذاری کردند.

حجــت االســالم هاشــمی ادامــه داد: مــادران شــهدا و همســران 
ــروزی  ــذاری در پی ــش تاثیرگ ــود نق ــای خ ــت ه ــا حمای ــان ب آن
خــون بــر شمشــیر در صحــرای کربــال و همچنیــن در کنونی در 
کربــالی ایــران نقــش برجســته ای داشــته انــد و بــه فرمــوده مقام 
معظــم رهبــری اگــر نقــش زنــان در هشــت ســال دفــاع مقــدس 

بیشــتر از مــردان نباشــد کمتــر از آنــان نیــز نیســت.
وی  بــا بیــان ایــن کــه تکریــم مــادران شــهدا وظیفــه همکانــی 
ــر مــادران شــهدا   ــه خــود در براب ــه نوب ــز ب اســت ادامــه داد: مانی
ســرتعظیم فــرود مــی آوریــم همانگونــه کــه سردارشــهید 
ســلیمانی خــاك کــف پــای مــادر شــهید را مــی بوســد مانیــز 

ــم.  ــی زنی ــادران شــهدا بوســه م ــای م ــر خــاك پ ب
هاشــمی خاطرنشــان کــرد: بــاور مــا ایــن اســت کــه در تربیــت 
فرزنــدان نقــش زنــان بیشــتر از مــردان اســت و تاثیرگــذاری آنــان 
در فرزنــدان نیــز بیشــتر اســت و در پیشــگاه خــدا نیــز از جایــگاه 

ــی برخوردارند. واالی
ــی اهلل علیــه  ــر اکــرم صل ــه پیامب وی گفــت: روزی شــخصی ب
ــش مــن  ــر شــده و پی ــادرم پی ــه گفــت: ای رســول خــدا! م و آل
زندگــی مــی کنــد، او را در پشــت خــود حمــل کــرده، بــرای رفــع 
ــد  ــرم، و از درآم ــی ب ــرف م ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــش ب حوائج
خویــش نیازهــای وی را تامیــن مــی نمایــم، بــا دســت خــود او را 
از آزار و اذیتهــا محافظــت مــی کنــم، بــا کمــال ادب و تعظیــم و 
احتــرام بــا او رفتــار مــی نمایــم . آیــا زحمــات وی را تــا حــدودی 
ــه،  ــود: ن ــه فرم ــه و آل ــی اهلل علی ــر صل ــرده ام؟ پیامب ــران ک جب
حتــی یکــی از دردهایــی کــه موقــع وضــع حمــل تحمــل کــرده 

ــران نکــرده ای . را جب
حجــت االســالم هاشــمی افــزود: مــادر از نظــر فرهنــگ اســالم 
ــرت  ــدر اســالم حض ــر عالیق ــژه ای اســت . رهب ــگاه وی دارای جای
ــام و  ــا مق ــه زیب ــک جمل ــه در ی ــه و آل ــی اهلل علی ــد صل محم
منزلــت حقیقــی مــادر را چنیــن بیــان مــی کنــد: »الجنــة تحت 
اقــدام االمهــات  بهشــت زیــر پــای مــادران اســت .« و در جمله ای 
دیگــر فرمــود: »تحــت اقــدام االمهــات روضــة مــن ریــاض الجنــة 

جــای قدمهــای مــادران باغــی از باغهــای بهشــت اســت .

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

آئین تکریم و معارفه مدیر کل ســابق و جدید صدا و ســیمای مرکز استان 
آذربایجان شــرقی شــبکه سهند با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه تبریز

دیدار آقای دکتر عابدینی معاون امور اســتان های صدا و سیمای 
جمهوری اســامی ایران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

دیدار ســاالنه مردم شهرستان اهر با نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شــرقی و امام جمعه تبریز به مناسبت دهه بصیرت

یادواره ســرداران و 842 شهید عرصه نظم و امنیت فرماندهی انتطامی 
آذربایجان شــرقی با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و 

فرماندهی کل نیروی انتظامی کشور

بزرگداشت ســومین سالگردشهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در تبریز با 
حضور و ســخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و سردار جباری فرمانده 

سابق سپاه ولی امر

دیدار جمعی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ســتاد احیای 
دریاچه ارومیه با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی 

و امام جمعه تبریز

دیدار ســردار اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی کشور )فراجا( با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز

یکصد و چهارمین جلســه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با 
حضور نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه تبریز



کوثر تمام نشدنی است
فیوضات فاطمــه  زهرا)ســالم اهللَّ  علیها(، بــه مجموعه  
کوچکی که در مقابل مجموعه  انســانیت، جمع محدودی 

به حساب می آید، منحصر نمی شود.
برکــت وجود انقالب اســالمی ، امام راحــل و مجاهدت 
شــهیدان موجب شد تا حقیقت اســالم در ایران زنده شود 
و حوادث عظیم تاریخ اســالم و عاشورا در دل مردم جایگاه 
رفیعــی پیدا کنــد. یکی از این برکت ها، برگزاری مراســم 
عزاداری دخــت گرامی پیامبر اعظــم)ص( حضرت فاطمه 
زهرا)س(به صورت مردمــی و خودجوش و ناگذاری دو دهه 
فاطمیه)س( بوده است. به همین جهت سخنان رهبر فرزانه 
انقالب اســالمی درباره عظمت و بزرگی ســرور زنان عالم ، 

حضرت فاطمه زهرا)س( را می توانید در ادامه بخوانید.
بشریت یكجا مرهون فاطمه ى زهرا )س(

فیوضات فاطمه ی زهرا)ســالم اهللَّ  علیها(، به مجموعه ی 
کوچکــی کــه در مقابــل مجموعــه ی انســانیت، جمع 
محدودی به حســاب می آید، منحصر نمی شود. اگر با یک 
دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشــریت یکجا مرهون 
فاطمه ی زهرا )ســالم اهللَّ  علیها( است - و این گزاف نیست؛ 
حقیقتی است - همچنان که بشریت مرهون اسالم، مرهون 
قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم)صلّی اهللَّ  علیه و 
آله  و سلّم( است. در همیشه ی تاریخ این طور بوده، امروز هم 
همین طور اســت و روزبه روز نور اسالم و معنویت فاطمه ی 
زهرا)ســالم اهللَّ  علیها( آشکارتر خواهد شــد و بشریت آن را 

لمس خواهد کرد.
برادران عزیز! آنچه ما وظیفه داریم، این اســت که خود را 
شایسته ی انتساب به آن خاندان کنیم. البته منتسب بودن 
به خاندان رســالت و از جمله ی وابستگان آنها و معروفین 
به والیت آنها بودن، دشوار است. در زیارت می خوانیم که ما 
معروفین به دوســتی و محبت شما هستیم؛ این وظیفه ی 

مضاعفی را بر دوش ما می گذارد)1(.
معناى ناگشوده ذهن بشر

در بــاب  فاطمه ی  زهرا )ســالم اهلل  علیها( اســت . برای  
انسانهای  کوچکی  مثل  من ، خیلی  دشوار است که  بخواهند 
ـ ولــو از دور ـ درباره ی  آن  عظمت  ســخن  بگویند. ما یک  
چیــز و یک  خیال  و یک  تصویر و یــک  نقش  در ذهنمان  
می گذرانیــم . این  کجا، و واقعیتها و حقیقتها ـ که  بســی  
عظیمتر از ذهن  ماســت ـ  کجا؟ واقعــا دختر پیامبر)ص (، 
معمای  ناگشوده ی  ذهن  بشر و معارف  بشری  است . همه ی  
انســانها را یک  طرف  بگذارید، اولیا را هــم  در طرف  دیگر 
بگذاریــد. با این که  تعداد اولیا کم  اســت ، اما وزنه ی  آنها از 
همه ی  بشریت  سنگینتر است . اگر مالك  وزانت  و عظمت  را 
معرفــت  و آگاهی  از حقیقت  عالم  و نزدیکی  به  خداـ  یعنی  
سرچشمه ی  همه ی  وجودها ـ بدانیم ، یکی  از اولیای  خدا، از 
ماسوای  همه ی  اولیا و از همه ی  وجود منهای  اولیا، عظیمتر 

و وزینتر و باشکوهتر است .
وقتــی  به  صف  اولیــا و عباداهلل الصالحین  نگاه  می کنید، 
قله هایی  وجود دارد که  نسبت  آن  قله ها به  بقیه ی  انسانهای  
بزرگ  عالم  معنا، یک  نســبت  غیرقابل  تصــور و فوق العاده  
عظیمی  اســت . اختالف ، اختالف  فاحشی  است . این  قله ها، 
همان  کسانی  هستند که  در تاریخ  نبوتها هم  هرجا شما چشم  
بدوزید، از هر طرف  آنها را می بینید; مثل  انبیای  اولوالعزم  و 
بزرگانی  از این  دســت  و در این  حد. امــا در مجموعه ی  این  
عظمتها و شکوهها و در بین  این  برجسته ترینها که  ذکرشان  
برای  ما فقط لقلقه ی  لســان  اســت  و امثال  من ، دل  و روح  
و جانشــان ، بســیار کوچکتر و خردتر و حقیرتر از آن  است  
کــه  بخواهند این  معنویتها را درك  کنند و همین طور از دور 
تصویری  در ذهنشــان  دارند و آن  را بر زبان  می آورند ـ که  باز 
این  تصویر هم ، از کلمات  خودشان  است  چند نمونه ی  بسیار 
نــادر وجود دارد که  از حــد توصیف  و بیان  باالترند و یکی  از 

اینها، فاطمه ی  زهرا )سالم اهلل  علیها( است . فقط با پیامبر و با 
امیرالمؤمنین  می شود او را مقایسه  کرد)2(.

میدان امتحان
میدان، میدان امتحان است. میدان کاِر تصادفی نیست. 
میدان امتیاز دادِن بیخودی نیست. خدای متعال بیخودی 
به کســی امتیاز نمی دهد. این جوهر، ایــن اراده قوی، این 
عزم راســخ، این گذشت و فداکاری در فاطمه زهرا )س( کار 
را به آن جا می رساند که او سنگ الماسی می شود که همه 
این چرخها بر روی آن می چرخد. دشوارترین چرخها را باید 
بر روی ســخت ترین پایه ها و قاعده ها بچرخانند. این چرخ 
عظیم تاریخ اســالم و امتحانهای دشــوار، در همان دوران 
کوتاه، بر روی دوش فاطمه زهرا )ســالم اهللَّ علیها( بود. خدا 
او را انتخاب کرد و او توانست بشریّت را نجات دهد. فاطمه 
زهرا)ســالم اهللَّ علیها( فرشته نجات انســانها در طول تاریخ 
است. برای همین هم هست که ائّمه )علیهم الّسالم( این قدر 
برای آن بزرگوار تکریم و حرمت قائلند و نســبت به او اظهار 

خشوع می کنند. هیچ مقامی از این باالتر وجود دارد؟)3(
کوثر تمام نشدنی است

بیشترین ســنی که برای فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( 
طبق تواریخ مختلف گفته می شــود، از هجده سال است تا 
بیست ودو سال. از آن تکریمی که امیرالمؤمنین برای ایشان 
قائل اســت، و از آن تکریمی که در روایات و کلمات همه ی 
ائمه )علیهم الّســالم( درباره ی فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( 
آمده، انســان می فهمد که چه عظمت و شــیفتگی یی در 
کلمات ائمه نسبت به فاطمه ی زهرا موج می زند. هر یک از 
ائمه شط خروشانی هستند که فضای معرفت و استعدادهای 
بشری را ســیراب و بارور کرده اند و همه ی این جویبارها از 
این چشمه سرازیر می شوند؛ چشــمه ی جوشان فاطمه ی 
زهرا )ســالم اهلل علیها(. روایــات صادقین )علیهم الّســالم(، 
عظمت حضرت رضا و موسی بن جعفر و ائمه ی بعدی، مقام 
واالی حضرت بقّیةاهلل )ارواحنا فــداه(، همه جویبارهای آن 
کوثرند؛ آن کوثر تمام نشدنی، آن چشمه ی جوشان؛ برکات 

فاطمه ی زهرا اینهاست)۴(.
سرور همه زنان عالم

اگر شــخصیت فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها برای ذهنهای 
ســاده و چشــمهای نزدیک بین ما آشــکار می شد، ما هم 
تصدیق می کردیم که فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها سرور همه 
زنان عالم اســت؛ بانویی که در سنین کم و در عمر کوتاه، 
به مقامات معنوی و علمی و معرفتی و به مرتبه ای برســد 
که برابر مرتبه انبیا و اولیاســت. در واقع فاطمه زهرا فجر 
درخشانی اســت که از گریبان او، خورشید امامت و والیت 
و نبّوت درخشــیده است؛ آسمان بلند و رفیعی است که در 
آغوش آن، ســتاره های فروزان والیت قرار گرفته است. همه 
ائّمه علیهم الّســالم برای مادر بزرگوار خود تکریم و تجلیلی 
قائل بودند که برای کمتر کســی این همه احترام و تجلیل 

را از آن بزرگواران می شود دید)۵(.
پی نوشت:

1- سخنرانی در دیدار با مداحان اهل بیت)ع(، به مناسبت 
میالد مبارك صدیقه ی کبری  فاطمه ی زهرا)س(1370/10/۵،

2- ســخنرانی  در دیــدار مداحــان  اهل بیــت )ع (، بــه  
مناســبت  میالد مبارك  صدیقه ی  کبری  فاطمه ی  زهرا)س ( 

13۶9/10/17،
3- بیانات رهبر فرزانه انقالب اســالمی  در دیدار مّداحان 
آل اهللَّ بــه مناســبت میــالد حضرت فاطمه زهــرا )س( ، 

1377/07/19
۴- بیانات رهبر فرزانه انقالب اسالمی  در دیدار مداحان به 

مناسبت میالد حضرت فاطمه )س(، 17/0۵/13۸3
۵- بیانات مقام معظم رهبری در همایش بزرگ خواهران 
در ورزشــگاه آزادی بــه مناســبت جشــن میــالد کوثر ، 

137۶/07/30

بیانات رهبر انقالب در مورد حضرت زهرا)س(

تولد حضرت فاطمه زهرا  
سالم اهلل علیها

دهم به این که شـوهرم سـرور جانشـینان و دو فرزندم سـرور 
هستند. فرزندان 

 پـس بـه هـر یـک از آن زنهـا سـالم کـرد و نـام هـر یک 
از آنهـا را بـر زبـان جـاری کـرد و زنـان بـه روی او خندیدند و 
بشـارت دادنـد و حورالعیـن نیـز یکدیگـر را بشـارت دادنـد و 
بعضـی از اهـل آسـمان بعضی دیگـر را به والیـت آن معظمه 
مـژده دادنـد و در آسـمان نـوری ظاهـر شـد که هرگـز مانند 

آن را ندیـده بودند.
 زنهـا بـه خدیجـه گفتنـد: ای خدیجه! این مولـود را بگیر 
در حالتـی کـه پـاك و پاکیـزه و فرخنـده و برکت داده شـده 
اسـت در او و در نسـل او. پس خدیجه او را گرفت در حالتی 
کـه خوشـحال بود و سـینه در دهـان او گذارد و شـیر جاری 

. شد
 رشـد و نمـو حضـرت زهـرا سـالم اهللَّ علیهـا از رشـد 

)1( بـود.  سـریعتر  دیگـر  خردسـاالن 
بدیـن ترتیـب فاطمـه زهـرا )س( متولد گردیـد و خدای 
تعالـی ایـن مولـود بـا برکت را که نسـل رسـول خـدا صلی 
آن  بـه  مانـد،  بـه جـای  دنیـا  در  از وی  آلـه  و  علیـه  اهلل 
حضـرت عنایـت فرمـود و خود نیـز چنان که در پـاره ای از 
تفاسـیر آمـده، مـژده والدت حضـرت زهـرا )س( را در سـوره 
مبارکـه کوثـر بـه آن حضـرت داد و بـرای دلـداری رسـول 
خـدا و دلگرمـی آن بزرگـوار در برابـر دشـمنان سرسـخت 
و نیرومنـدی چـون عـاص بـن وائـل سـهمی یـا ابوجهل و 
ابولهـب کـه بـا درگذشـت پسـران پیغمبـر او را »ابتـر« و 
مقطـوع النسـل خواندند با کمـال مهربانـی و مالطفت او را 

فرمود: مخاطـب سـاخته 
ان  وانحـر  لربـک  فصـل  الكوثـر  اعطینـاک  إنـا 

االبتـر شـانئک هـو 
بـه یقیـن مـا به تـو کوثـر )و خیـر و برکـت فـراوان( عطا 
کردیـم. پـس بـرای پـروردگارت نماز بخـوان و قربانـی کن. و 

بـدان( دشـمن تـو بـه یقیـن ابتر و بریده نسـل اسـت.
 جایگاه حضرت زهرا )س( نزد پیامبر)ص(

حضـرت زهـرا )س( را نـزد پیامبـر احترامـی عظیـم بـود 
بسـی فراتـر از احتـرام پـدری بـه دختـرش و ایـن بگونـه  ای 
بـود کـه حیـرت دیگـران را بر مـی  انگیخـت پیامبـر)ص( با 
آن همـه شـأن و عظمت دسـت دخترش را می  بوسـید و به 
گفتـه عایشـه هرگاه کـه فاطمه )س( بر پیامبر وارد می  شـد 
رسـول خـدا بـه احترامش از جای بر می  خاسـت و پیشـانی 
او را مـی  بوسـید. و یـا در حیـن ورود از او جـداً اسـتقبال 
مـی  کـرد و یـا در حین خـروج از محضرش مشـایعتش می  

فرمود.
 در شـأن وصـف حضـرت فاطمـه )س( و در انتسـاب او 
بخـودش پیامبـر کلمـات واال و عجیب بکار می  بـرد. گاهی 
مـی  فرمـود فاطمـه )س( یـک شـاخه گل اسـت )ریحانـه(؛ 
زمانـی مـی  فرمـود فاطمـه )س( پـاره تـن من اسـت )بضعة 
ِمّنـی(، و گاهـی مـی  فرمود فاطمـه )س( عزیزتریـن مردم به 

نـزد من اسـت.
گاهـی نیـز پیامبر اکـرم)ص( دربـاره حضـرت زهرا)س( 
مـی  فرمـود هـر که فاطمـه )س( راشـادان کند مرا شـادان 
کـرده اسـت و هـر کـه فاطمـه )س( را بیـازارد مـرا آزرده 
اسـت، بـا ایـن اضافـه که شـادی و غضـب من، یـا محبت 
و آزارم، هماننـد محبـت و آزار خداونـد اسـت، حتـی در 
پاسـخ بـه سـؤال فاطمـه )س( و علـی از پیامبر کـه کدام 
محبوبتـر و عزیزترنـد فرمـود فاطمـة احـبُّ الـیَّ منـک و 
انـت یـا علـیُّ اعـّز علـّی منهـا. فاطمـه )س( از تو نـزد من 
محبوبتـر اسـت و تـو ای علـی از فاطمـه )س( نـزد مـن 

عزیزتـر هسـتي .
پی نوشت

)1( بحاراالنـوار، ج۴3، ص2ـ  3؛ احقاق الحق، ج10، ص12 
ـ 1۴.
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

فاطمه زارعی
 پایه هشتم مدرسه حجاب

 ناحیه 2

ادامه از صفحه اول

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

ملت ایران در برابر دشمنان شكست ناپذیر است
ــجاع و آگاه  ــی ش ــران را ملت ــت ای ــر مل ــه اه ــام جمع  ام
ــران اســالمی  ــزرگ و شــجاع ای ــرد و گفــت: ملــت ب عنــوان ک

ــت. ــر اس ــت ناپذی ــمنان شکس ــر دش در براب
ــزود:  ــی زاده،  اف ــواد حاج ــلمین ج ــالم و المس حجت االس
ــه در  ــچ وج ــه هی ــالمی ب ــران اس ــتقل ای ــت آزاد و مس مل
ــی شــود. ــلیم نم ــان تس ــل دشــمنان و اســتکبارگران جه مقاب

ــدازی  ــا هــدف بران ــر کــه ب ــه داد: اغتشاشــات اخی وی ادام
ــط  ــت و توس ــکل گرف ــران ش ــالمی ای ــوری اس ــام جمه نظ
دشــمنان برنامه ریــزی شــد بــا هوشــیاری ملــت ایــران منجــر 
بــه شکســت شــد و ایــن مهــم حاکــی از آن اســت کــه ملــت 

ــری هســتند. ــران پشــتیبان نظــام، انقــالب و رهب ای
امــام جمعــه اهــر در ادامــه حفــظ وحــدت و همبســتگی 
بیــن مــردم را رمــز موفقیــت و پیــروزی عنــوان کــرد و گفــت: 
وحــدت و انســجام مــردم ایــران ســتودنی اســت و ایــن 
ملــت، ملــت شــهادت و ملــت ســردار حــاج قاســم هســتند و 
دشــمنان نمــی تواننــد ایــن وحــدت را بشــکنند چــرا کــه این 
ــود تاکنــون  ــرت نب ــرت و آگاه انــد و اگــر بصی ــا بصی ــردم ب م

ــد. ــی کردن ــه م ــران اســالمی غلب ــر ای دشــمنان ب
ــد  ــی شــجاع و دلیرن ــران اســالمی ملت ــت ای ــزود: مل وی اف
ــردار حــاج قاســم ســلیمانی و ســایر  ــون س ــدی چ ــه فرزن ک
ــن  ــوم ای ــرز و ب ــاع از م ــرای دف ــالم را ب ــجاع اس ــرداران ش س
ــی  ــه صاحــب اصل ــن انقــالب را ب ــا ای ــد ت ــدا کرده ان کشــور ف

ــد. ــل دهن ــج( تحوی ــدی )ع ــرت مه ــود حض خ
و  وحــدت  حفــظ  بــرای  کــرد:  تاکیــد  زاده  حاجــی 
ــن  ــز در جامعــه تقویــت شــود اولی ــد دو چی همبســتگی بای
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس ــالح دفاع ــت س ــورد تقوی م
ــران اســالمی بــا داشــتن موشــک و ســالح هــای پیشــرفته  ای
یکــی از قــدرت هــای بــزرگ منطقــه اســت و دومیــن مــورد 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی باش ــرت م ــن و بصی ــاد تبیی ــت جه تقوی
بصیــرت و جهــاد تبییــن تــا اعمــاق دل جوانــان نفــوذ 
ــرت  ــر بصی ــد و اگ ــم ش ــروز خواهی ــمنان پی ــر دش ــد ب کن
ــرد  ــد ک ــه خواهن ــا غلب ــه م ــمنان ب ــد دش ــم نباش ــا محک م
ــه ای وارد شــدند  ــا بهان ــر ب همچنــان کــه در اغتشاشــات اخی
ــی خوشــبختانه بــا بصیــرت و آگاهــی مــردم ایــن توطئــه  ول

ــد. ــرو ش ــت روب ــا شکس ــا ب ه
ــا  ــران ب ــردم ای ــان و م ــزود: جوان ــر، اف ــه اه ــام جمع ام
بصیرتریــن و آگاه تریــن ملــت هســتند و عشــق و اراده آنهــا 
ــاج  ــالم ح ــید اس ــردار رش ــون س ــردارانی چ ــت و س ــه والی ب
ــن  قاســم ســلیمانی بســیار باالســت و حضــور پرشــور در ای
مراســم نشــان از عشــق و عالقــه آنهــا بــه ســردار ســلیمانی 

ــد. ــی باش ــت م و والی

علما سهم قابل توجهی از جهاد تبیین را عهده دار 
هستند

ــرگان  ــس خب ــرقی در مجل ــردم آذربایجان ش ــده م  نماین
ــس از ائمــه و  ــری و امــام جمعــه مراغــه گفــت: علمــا پ رهب
حضــرت فاطمــه زهــرا)س( در طــول تاریــخ بیــان واقعیت هــا 
را بــر عهــده داشــته اند و اکنــون نیــز ســهم قابــل توجهــی از 

جهــاد تبییــن را عهــده دار هســتند.
ــدی  ــی پورمحم ــلمین محمدتق ــالم و المس ــت االس حج
ــخ  ــز در طــول تاری ــیعه و ســنی نی ــزرگ ش ــای ب ــزود: علم اف
ــرای تبییــن واقعیت هــا جانفشــانی کرده انــد کــه از جملــه  ب
ــوم  ــی )ره(، مرح ــام خمین ــرت ام ــه حض ــوان ب ــا می ت آنه
ــی، شــیخ محمــد  ســیدجمال الدین اســدآبادی، ســید ابواالعل
ــم  ــا عال ــن و صده ــن امی ــی، سیدمحس ــه امین ــده، عالم عب

ــرد. ــر اشــاره ک دیگ
ــن  ــه ای ــیطان علی ــزب ش ــون ح ــه اکن ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــرد: علمــا در چنی ــه ک نظــام مقــدس متحــد شــده، اضاف
ــا  ــد ب ــد و بای ــر عهــده دارن ــه ســنگین تری ب ــرایطی وظیف ش

ــوند. ــن ش ــاد تبیی ــدان جه ــتدالل وارد می اس
ــهدا،  ــون ش ــر خ ــا در براب ــرد: علم ــد ک ــدی تاکی پورمحم
ــن نظــام مقــدس رســالت ســنگینی  ــی )ره( و ای ــام خمین ام
ــه  ــه وظیف ــد ب ــری بای ــت از رهب ــا تبعی ــد و ب ــر عهــده دارن ب
ــد. ــه درســتی عمــل کنن ــن ب ــاد تبیی ــه جه ــود در زمین خ

ــز نســبت  ــی نی ــه داد: انتقادهای ــه مراغــه ادام ــام جمع  ام
بــه برخــی از مســایل در ســطح جامعــه وجــود دارد امــا حفظ 
اصــل نظــام ضــروری اســت و علمــا بایــد بــرای دفــاع از حریــم 
ــه صــورت متحــد وارد جهــاد  ــن نظــام مقــدس ب ــت و ای والی

شــوند.
ایــن  داد:  ادامــه  عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری 
ــاالی 300 هــزار شــهید  ــرای حفــظ اصــل نظــام ب ملــت ب
بســیاری  شــخصیت های  و  علمــا  و  کرده انــد  تقدیــم 
نیــز بــرای پیــروزی انقــالب اســالمی جــان خــود را 
اســاس  همیــن  بــر  گذاشــته اند؛  اخــالص  طبــق  در 
ــانی  ــه جانفش ــن ب ــیعه و ادای دی ــزت ش ــظ ع ــروز حف ام
ــام  ــه و نظ ــت فقی ــت از والی ــرو حمای ــتگان در گ گذش

ــت.  ــالمی اس ــوری اس ــدس جمه مق
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 تقویم تاریخ
رویدادهاى مهم این روز در تقویم خورشیدى

) 23 دى 1401 (
 اشــغال تبریــز توســط نیروهــاي آلمــان و امپراتــوري عثمانــي در 

جریــان جنــگ جهانــي اول )1293 ش(
اولیــن حملــه و بمبــاران شــیمیایي عــراق علیــه ایــران در جریان 

جنگ تحمیلــي )13۵9 ش(
ریجــاب  منطقــه  در  امیرالمؤمنیــن  کوچــک  عملیــات 

13۶0ش( (
عملیــات کوچــک کربــالي ۶ در ســومار، توســط ارتــش 

13۶۵ش( (
مذاکــرات نفــت در تهــران متوقــف شــد و هیجــان شــدیدی در 
جهــان بوجــود آورد و در نتیجــه ســهام شــرکت هــای نفتــی لنــدن 

ــرد)13۴9ش( ســقوط ک
اعــالن انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــوراي ملــي انتشــار 

یافــت. )131۵ش(
رویدادهاى مهم این روز در تقویم هجرى

) 20 جمادى الثانی 1444 (
  والدت حضــرت »فاطمــه  ی زهــرا«)س( دختــر بزرگــوار حضــرت 

ــي)ص( )۵ بعثت( محمدمصطف
 درگذشــت »محمــد بــن عبدالّصمــد بغــدادي« محــدث معــروف 

مســلمان)319 ق(
ــرت  ــران حض ــالمي ای ــالب اس ــأن انق ــم الش ــر عظی ــد رهب  تول

ــن)1320 ق( ــي« در خمی ــام خمین »ام
 روز زن و هفته  ی بزرگداشت مقام مادر

رویدادهاى مهم این روز در تقویم میالدى 
) 13 ژانویه 2023 (

 تولد »بارتولو دیاز« دریانورد و کاشف پرتغالي )1۴۵0م(
 مرگ »جورج فاکس« مبارز صلح  طلب انگلیسي )1۶91م(

ــط  ــرع ضب ــي و مخت ــر روس ــوف« مبتک ــاندر پاول ــرگ »الکس  م
ــوت )190۶م( ص

 روي کار آمــدن شــوراي حکومتــي در الجزایــر بــه ریاســت 
)1992م( »بوضیــاف« 

 وجوب حاللیت طلبیدن براى غیبت و تهمت
سـؤال۵: اگر کسـی غیبت کرده یا به دیگری تهمت زده باشـد، چگونه 

از گنـاه خـود توبه کنـد؟ آیا باید رضایـت او را جلب کند؟
جـواب: بایـد بـا پشـیمانی از گنـاه بزرگـی کـه مرتکب شـده اسـت از 
خداونـد، آمـرزش بخواهـد و تهمت را تکذیب کند و از کسـی که غیبت او 
را کـرده یـا بـه او تهمت زده اسـت، حاللیت بطلبد و اگر ممکن نیسـت یا 

مفسـده دارد، برای او اسـتغفار کند.
 شیوه وضو گرفتن با وجود زخم در اعضاى وضو

سـؤال۵: اگـر در اعضـای وضـو زخـم یا شکسـتگی اسـت و روی آن باز 
اسـت، چگونـه باید وضـو گرفت؟

جـواب: در صورتـی کـه زخـم، نجس باشـد بایـد آن را قبـل از وضو آب 
بکشـد و اگر آب برای آن ضرر نداشـته باشـد هنگام وضو به طور معمول 
بشـوید اما اگر شسـتن برای آن مضر اسـت، هنگام وضو باید اطراف آن را 
بشـوید و احتیاط آن اسـت که اگر کشـیدن دسـت تـر بر آن ضـرر ندارد، 
دسـت تر روی آن بکشـد و چنانچه روی آن نجس اسـت پارچه پاکی روی 
آن بگذارد و روی پارچه دسـت تر بکشـد. البته اگر محل مسـح زخم است 

و نمی تواند روی آن دسـت تر بکشـد، باید به جای وضو، 
تیمـم کنـد؛ ولی اگـر بتوانـد پارچـه ای روی زخـم قرار 
دهد و روی آن دسـت بکشـد، احتیاط آن است که عالوه 

بـر تیمـم، وضو نیز با چنین مسـحی بگیرد.
 

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

سرمایه نظام اسالمی از خون مطهر شهداست

خبرنگار آدینه تبریز:
ــادران  ــد: م ــز گفتن ــه تبری ــام جمع ام
مانــا،  همیشــگی،  اســوه های  شــهید، 
جاویــد، صبــوری و شــکیبایی اند و بــه 

انقــالب اســالمی اعتبــار می دهنــد.
حضــرت حجت االســالم والمســلمین 
ســیدمحمدعلی آل هاشــم  در ویــژه برنامــه 
»یــاوران ام البنیــن« کــه بــه مناســبت 
پاسداشــت بیــش از یک هــزار مــادر شــهید 
تبریــز در مصــالی امــام خمینــی )ره( تبریز 
اظهــار کردنــد: اعتبــار و ســرمایه نظــام 
اســالمی از خــون مطهــر شــهدا بــه ارمغــان 
آمــده اســت و مــا همــواره بــه آنــان مدیــون 

ــم. و وامداری
فرهنــگ عمومــی  رئیــس شــورای 
اســتان افزودنــد: ایــن نقــش خانــواده 
شــهدا بــه ویــژه مــادران شــهدا انکارناپذیر 
و بی بدیــل اســت کــه بــا تربیــت و 
ــرار،  ــد و بی تک ــل بی مانن ــرورش آن نس پ
ــان و  ــه ج ــالمی را ب ــالب اس ــخ انق تاری

ــا تاســی  قلــب خــود تقســیم کردنــد و ب
از ســیره مطهــر حضــرت ام البنیــن )س(، 
کوشــیدند راه و رســم آن بانــوی صبــور را 

ــد. ــاس دارن پ
ــه  ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
اســتان خاطرنشــان کردنــد: برخــود وظیفــه 
ــرام  ــان و احت ــب امتن ــه مرات ــم ک می دانی
ــدر و  ــوان گرانق ــن بان ــه ای ــه هم ــود را ب خ
عالــی مقــام ابــراز داریــم و از آنهــا بخواهیــم 
ــوش  ــا را فرام ــود م ــر خ ــای خی ــه در دع ک
نکننــد. امیدواریــم کــه صبــوری و پایــداری 
ــرای همــه  آنهــا کــه بی مثــال و بی ماننــد ب
مــا درس آمــوز اســت در جامعــه نمــود یابــد 
و بــه بهتریــن شــکل ممکــن در ادوار باقــی 

بمانــد.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر تبریــز 
نیــز در ایــن برنامــه، راه شــهیدان و 
ــان  ــای ایش ــادران و خانواده ه ــیره م س
انسان ســازی  و  معنویــت  مکتــب  را 

ــرد. ــی ک معرف
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اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفتند؛ شهید 
محراب حضرت آیت اهلل مدنی به تهذیب نفس و تقوا بسیار 
اهمیت می داد و معتقد بود پیروزی بر دشمنان و طاغوتیان 

زمان در گرو اصاح نفس و خودسازی است.
 حضرت حجت االسام والمسلمین سید محمد علی 
آل هاشم،  در آیین ملی نکوداشت سی و نهمین سالگرد 
شهادت آیت اهلل سید اسد اهلل مدنی، با بیان نقش روحانیون 
در مبارزه با استکبار اظهار کرد: این میرزا محمدتقی شیرازی 
بود که انگلیــس را از عراق بیرون رانــد و آیت اهلل مدرس، 
وثوق الدوله را به واسطه ی یک پیمان بیرون انداخت، اما امروز 
جامعه از نعمت بزرگی برخوردار است، باید خط انقاب را با 
آگاهی مردم و در ســایه رهبری بی نظیر و اطاعت از مقام 

معظم رهبری حفظ کنیم.
ایشان با اشــاره  مختصر به تاریخچه ی زندگی شهید 
مدنی، بیان کردند: شهید آیت اهلل مدنی در آغاز جوانی برای 
کسب علم و کمال زادگاهشان را ترک و به شهر مقدس قم 
عظیمت کرده و با وجود مشکات فراوان ناشی از فوت پدر و 
استبداد رضاخانی با پشتکار بسیاری که داشتند به تحصیل 
علوم دینی پرداخته و پس از بهره گیری از محضر استادان 
بزرگی مانند آیت اهلل حجت کوه کمری و آیت اهلل خوانساری 
و حضور در حلقه  درس عرفان حضرت امام خمینی  )ره( به 

نجف اشرف هجرت کردند.
 ایشــان اضافه کردند: دیری نپایید که شــهید مدنی 
در کنار تحصیات عالی خودشــان در سطوح گوناگون از 
استادان معروف حوزه علمیه نجف شده و توانستند از مراجع 
بزرگی مانند آیت اهلل حکیم حجت کوه کمری و خوانساری 
اجازه ی اجتهاد بگیرند، آن شهید از مجاهدان غیوری است 
که نخستین فعالیت سیاســی و اجتماعی خودشان را با 

فرقه های مختلف و منحرف در آذرشهر آغاز کردند.
امام جمعه تبریز اضافه کردند: با نگرشــی به تاریخ در 
میابیم که همه ی علما و بزرگان دین برای تشکیل حکومت 
دینی از هیچ فعالیتی دریغ نمی کردند، آن مبارزه نستوه، 
تمام عمرش را در راه ترویج اســام و مبارزه با رژیم فاســد 
طاغوت گذراند و با زبان گویایی که داشت برای مردم آگاهی 
می داد و با مسافرت های تبلیغی که به داخل و شهرهای 
مختلف و خارج از کشور داشتند، چهره منفور طاغوت را برای 
همگان آشکار کرده و برای حفظ دین مقدس اسام هیچ 

هراسی از شهادت نداشتند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اســتان در ادامه بیان 
کردند: با نظر به چهره های درخشان انقاب اسامی ایران به 
این نکته مهم دست می یابیم که آن ها در طول زندگیشان به 
فکر اسام و احیای اسام ناب محمدی بودند و برای رسیدن 
به این هدف از نثار جانشان پروا نمی کردند، آیت اهلل مدنی از 
جمله این مبارزان خستگی ناپذیر بود که با انجام سفرهای 
تبلیغی و همکاری با گروه فداییان اســام به رهبری نواب 
صفوی و تحمل رنج های تبعید و زندان ضربه سهمگینی را 
بر پیکره ی پوسیده طاغوت زده و با نثار جان خویش درخت 

تنومند انقاب را آبیاری کرد.
ایشان ادامه دادند: یاد مهربانی های شهید مدنی نه 
تنها در آذربایجان شرقی و شهر آذرشهر، بلکه در همدان، 
لرستان و استان فارس هم فراموش نمی شود، پس از به 
ثمر رسیدن انقاب اسامی به رهبری امام راحل، این یار 
دیرینه امام که پرچم مبارزه را آنی بر زمین نگذاشته بود، 
در راه مبارزه با طاغوت از سنگری به سنگری دیگر حرکت 
می کرد و فصل دیگری از مبارزاتش برای پیروزی انقاب 
شــکوهمند ایران را آغاز کرد. پارســایی آیت اهلل مدنی 
در موقعیت های مختلف فراموش نمی شــود. سادگی و 
زهد و مبارزه ایشــان با زندگی اشرافی با عملشان هیچ 
وقت فراموش نمی شود، زندگی ساده ایشان، توطئه های 
دشــمنان را برای تخریب شخصیت این عالم برجسته 

نقش برآب کرد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به برخی ویژگی های 
شهید آیت اهلل مدنی، گفتند: هنگامی که از قیامت سخن 
می گفت، چنان می گریســت که گویی صدای محشر و 
عظمت آن را می بیند، او خودساخته ای بود که جامعه سازی 
کرد و به تهذیب نفس و تقوا بسیار اهمیت می داد و معتقد 
بود پیروزی بر دشمنان و طاغوتیان زمان در گرو اصاح نفس 

و خودسازی است.

پارسایی آیت اهلل مدنی
 در موقعیت های مختلف 

فراموش نمی شود

حجیت خبر واحد در موضوعات
س: نظر شریف  تان در مورد حجیت قول عدل واحد و نیز ثقه واحد چیست؟

ج( خبر واحد در موضوعات حجت نیست.
ودیعه مسکن 

س: آیا ودیعه اجاره مسکن از مستثنیات دَین محسوب می شود یا خیر؟ چنانچه فردی 
ودیعه اجاره ملِک مسکونی را پرداخته است و اگر این ودیعه توقیف شود بی  سرپناه می 

گردد، می تواند از مصابق مستثنیات دَین محسوب شود یا خیر؟
ج( اگر توقیف ودیعه مسکن موجب شود که مستأجر را از خانه استیجاری بیرون کنند 
و بی  سرپناه شود، ودیعه مسکن نیز حکم خانه مسکونی را دارد و از مستثنیات دَین است.

ژالتین حیوان ذبح نشده 
س: آیا ژالتین های تهیه شده از اجزای حیوانات حال گوشت که ذبح شرعی نشده اند، 

حال شمرده می شود؟
ج( ژالتین های تهیه شده از استخوان  حیوان های حال گوشت 
که ذبح شرعی نشده اند، چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل 
به ژالتین تطهیر کنند پاک و حال اند، اما ژالتین های تهیه شده 
از پوست حیوانات حال گوشت که ذبح شرعی نشده اند، نجس 

و حرام است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 28 شهریور 1399 (
ــیوم  ــا کنسرس ــران ب ــت ای ــي نف ــرکت مل ــرارداد ش ــاي ق  امض

نفــت )۱۳۳۳ ش( بین المللــي 
اظهــار واکنــش  هــاي گوناگــون دربــاره توافق مصــر و اســراییل در 

ــد )۱۳57 ش( کمپ دیوی
ــم  ــد ابراهی ــت  اهللَّ »محم ــد آی ــارز و مجاه ــم مب درگذشــت عال

اعرافــي« )۱۳7۱ ش(
درگذشت دکتر شکوئی؛ چهره ماندگار جغرافیا )۱۳84ش(

کلنــل محمدتقــي خــان فرمانده جدیــد ژاندارمــري خراســان وارد 
مشــهد شــد )۱299ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 29 محرم 1442 (

  درگذشت »محمد هروي« مورخ مسلمان )9۰۳ ق(
 رحلــت آیــت  اهللَّ »ســیدعلي حجــت کــوه کمــره اي« از علمــا و 

فقهــاي بــزرگ شــیعه )۱۳6۰ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 18 سپتامبر 2020 (
  شــروع بــه کار اولیــن ســاعت »هســته  اي« جهــان در نیویــورک 

)۱957م(
ــل  ــر کل پیشــین ســازمان مل ــْر شــولْْد« دبی ــرگ »داْگ هاِم  م

ــو )۱96۱م( ــي در کنگ ــانحه هوای متحــد در س
 تولــد »ســاموئل جانســون« منتقــد و نویســنده مشــهور 

)۱7۰9م( انگلیســي 
ــي  ــته سوئیس ــي دان برجس ــر« ریاض ِ ــارْْد اول ــت »لئون  درگذش

)۱78۳م(
ــیبری  ــوت« در شــمال س ــه »مام ــم الجث ــد عظی  کشــف جس

)۱797م(
  تولد »ژان فوکو« فیزیک دان معروف فرانسوي )۱8۱9م(

 ورود قــواي انگلیســي بــه خــاک ســوریه در پایان جنــگ جهاني 
اول )۱9۱8م(

  بــه تصویــر درآمــدن اولیــن فیلــم کارتونــي و ایجاد پدیــده نوین 
هنر هفتــم )۱928م(

 اشــغال ســرزمین منچــوري در کشــور چین توســط ارتــش ژاپن 
)۱9۳۱م(

 روز ملي »شیلي«

نخستین واکنش امام خمینی )س( به آغاز جنگ تحمیلی
متن نخستین پیام امام که به صورت رادیو تلویزیونی پخش شد، به 

شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

من یک صحبت دارم برای ملت ایران و برای ملت عراق و ارتش عراق 
هم یک صحبت. برای ملت ایران این صحبت را دارم که گمان نکند ملت 
ایران که ارتش ایران نمی تواند جلوی اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قوای 
مسلّح ما، پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنا هستند، لکن تا مسأله جّدی 
نشود، آنها جّداً عمل نمی کنند. آن روزی که مسأله جّدی شد، تمام اینها به 
طور ِجّد، امر می کنم که عمل بکنند و عراق را سر جای خودشان بنشانند.

ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حاال فرض 
کنید که دست و پای خودمان را گم کنیم. نه، این حرفها نیست. یک 
چیزی آوردند و یک بمبی اینجا انداختند و فرار کردند، رفتند. اآلن هم دولت 
ایران جواب آنها را مشغولند که جواب آنها را بدهند و می دهند جواب آنها 
را. قوای بحریه شان بکلی از بین رفته است و قوای بریّه شان هم از بین 
خواهد رفت. شما خیال نکنید که یک چیزی است. این جنگهای متعددی 
که واقع شده است یک مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر 
دو جنگ را یادم هست. هیچ، ابداً مسئله ای نیست. شایعات یا چیزهایی 
را اگر دشمنهای ما، این احزاب مختلفه ای که اآلن در ایران هستند، این 
گروهها و گروهکهایی که در ایران هستند، حاال اگر فرصت می خواهند 
به دست بیاورند و شایعه سازی کنند و هی تلفن کنند به این طرف و آن 
طرف که چه شده است، چه شده، کودتا شده- نمی دانم- این حرفها در 
کار نیست. این یک دزدی آمده است یک سنگی انداخته و فرار کرده، رفته 
است سر جایش. دیگر قدرت اینکه تکرار بکند ان شاء اهلل ندارد. من به ملت 
ایران سفارش می کنم که چند جهت را ماحظه کنند: یک جهت اینکه 
خونسردی خودشان را حفظ کنند و ابداً توجه به این معنا که یک قضیه ای 
واقع شده است و واقعاً واقع نشده قضیه ای. توجه نکنند به این معنا. یک 
وقت اغتشاشی از این راه بار نیاید.ملت عراق هر گز با صدام حسین موافق 
نیست. یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسام موافق است. کسی که 
با اسام موافق است، کسی که کتاب او »قرآن« است، کسی که کعبه قبله 
اوست، نمی شود با یک آدم کافری که در پناه کّفار دارد زندگی می کند و 
در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه می دهد، نمی شود با 
این همراهی بکنید. من به آنها سفارش می کنم- به ارتش عراق- که اگر می 
توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشان جانشین 
او بشوند و ما هم تأییدتان می کنیم و اگر این برایشان میسور نیست، فرار 

کنند و جنگ با اسام نکنند.
 )صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص: 22۱ - 226(

صحيفه نور امام خميني )ره(

صــور، دهــی از دهســتان بناجــوی شــمالی، بخــش مرکــزی، 
شهرســتان بنــاب در 24 کیلومتــری شــمال خــاوری بناب قــرار گرفته 
اســت. رودخانــه قلعــه چــای از دو کیلومتــری شــمال باختــری آبــادی 
مــی گــذرد و کــوه “دوزالغ” در شــمال و کــوه “پلــی گونــی” در خــاور 
و کــوه “فرهــاد داش” در یــک کیلومتــری جنــوب خــاور آبــادی اســت.
معمــاری صخــره ای صــور نخســتین بــار در ســال ۱۳76 توســط 
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــاب م ــتان بن ــی شهرس ــراث فرهنگ اداره می
ــرف  ــه در دو ط ــه ک ــرار گرفت ــور در دره ای ق ــتای ص ــت. روس گرف
ــه ای  ــه رودخان ــرار دارد ک ــکونی ق ــای مس ــه ه ــازل و خان ــوه من ک
ــمالی-جنوبی  ــه ش ــتا را ب ــه روس ــذرد ک ــی گ ــادی م ــط آب از وس
تقســیم مــی کنــد و معمــاری هــای صخــره ای نیــز در دو جهــت 
ــرار گرفتــه انــد. بنــا بــه  ــی ق ــر خانــه هــای مســکونی فعل و در زی
اظهــارات محلــی در اکثــر ایــن واحدهــا معمــاری صخــره ای وجــود 
داشــته کــه تعــداد بــی شــماری از آنهــا بــه مــرور پــر گشــته و نیــاز 
ــوق از ســمت ورودی روســتا کــه  ــد. معمــاری ف ــه پاکســازی دارن ب
ــد  ــرق واح ــمت ش ــه س ــته و ب ــاز گش ــه آغ ــرار گرفت ــوب ق در جن
ــز  ــتا نی ــمالی روس ــمت ش ــپس در قس ــه دارد. س ــد ادام ــه واح ب
ــی  ــی حت ــردم محل ــار م ــق اظه ــه و طب ــه یافت ــا ادام ــن واحده ای
ــه  ــته ک ــود داش ــز وج ــری نی ــای بزرگت ــمالی فضاه ــمت ش در قس
ــر آب در  ــبتاً پ ــر چشــمه ای نس ــال حاض ــر شــده اســت. در ح پ
مرکــز روســتا قــرار دارد کــه آب شــرب روســتا محســوب مــی شــود. 
بطــور کلــی منطقــه صــور بدلیــل کوهســتانی بــودن آب فراوانــی را 

ــی اســت . ــای آن طوالن ــتان ه داراســت و زمس
ــارت اســت از اطــاق   وضعیــت معمــاری هــر واحــد صخــره ای عب
نشــیمن، طویلــه، انبــاری بــا پــان هــای مــدور و بعضــاً بیضی کــه در 
وســط اتــاق نشــیمن بصــورت ســکویی مرتفــع بــا ارتفــاع 8۰ ســانتی 
ــدی شــکل  ــن فضــا گنب ــاالی ای ــه ب ــر ک ــا ۱/2۰ ســانتی مت ــر ت مت
ــه  ــاال کــه احتمــاالً جهــت روشــنایی تعبی ــری در ب ــا نورگی مرتفــع ب

گردیــده اســت .

روستای صخره ای صور

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

رزمایش ذوالفقار عرصه آزمون دستاوردهای بومی
 مرحلــه اصلــی رزمایــش ذوالفقــار 99 ارتــش 
جمهــوری اســامی عرصــه آزمــون و خطــای تازه تریــن 
ــای  ــران، متده ــاخت ای ــلیحاتی س ــتاوردهای تس دس
ــی  ــوان ســنجی رزم ــی و ت ــی و هوای ــای دریای جنگ ه

ــود. ــش ب ــای ارت ــی نیروه و آمادگ
مرحلــه اصلــی رزمایش مشــترک ذوالفقــار 99 ارتش، 
ــت  ــعار »امنی ــا ش ــهداء)ع(« و ب ــا »سیدالش ــز ی ــا رم ب
پایــدار در ســایه اقتــدار دفاعــی« آغــاز شــد و بــا  برگزاری 
رژه شــناورهای ســطحی و زیــر ســطحی بــه کار خــود 
ــناور  ــای ش ــم یگان ه ــش مه ــن رزمای ــان داد. در ای پای
ــروی  ــروازی نی ــای پ ــر ســطحی، یگان ه ســطحی و زی
ــه مــدت ســه روز در دریــای  ــی ارتــش ب ــی و دریای هوای
عمــان بــه تمریــت تــازه تریــن تاکتیک هــای نظامــی و 

ــش پرداختند. ــلیحاتی ارت تس
طــی روزهــای برگــزاری ایــن رزمایــش امیر سرلشــکر 
ــده کل ارتــش جمهــوری  ــم موســوی« فرمان »عبدالرحی
ــات  ــت. عملی ــور داش ــه حض ــران، در منطق ــامی ای اس
هجومــی آبی -خاکــی، اجــرای عملیــات مشــترک 
بیچینگ توســط نیــروی دریایــی و نیروی زمینــی ارتش، 
تخلیــه نفربرهــا توســط ناوهــای نیروبــر در ســاحل بــه 
منظور تصــرف آن، اســتفاده عملیاتــی از زیردریایی بومی 
کاس متوســط فاتــح، اجــرای عملیــات رزمــی و هــدف 
ــرداری  ــاد ســیمرغ، بهره ب ــرار دادن شــناور توســط پهپ ق
عملیاتــی از پهپــاد کمــان نیــروی هوایــی و شــلیک بــه 
اهــداف متحــرک در دریــا توســط جنگنده هــای نیــروی 
هوایــی، پرتــاپ موفــق موشــک های پایــه کــروز دریایی و 
پدافنــدی، از جملــه مهــم تریــن طرح هــای تمرین شــده 

در ایــن رزمایــش بــود.

طلبگی منحصر در امور عبادی و اخاقی 
نمی شود

مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( بــا اشــاره 
بــه اینکــه طلبگــی منحصــر در امــور عبــادی و اخاقی 
نمــی شــود، گفــت: بخــش عظیمــی از آداب طلبگی را 
حضور اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، شــیوه ی زیســتن 
در جامعــه، نحــوه برخــورد بــا مــردم، ســبک پوشــش، 
ســبک آمد و شــد، بایدها و نبایدهای معاشــرت، شــیوه 
ی حضــور اجتماعــی، سیاســی، فرهنگی تشــکیل می 

دهــد.
ــی  بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه خانــم جعفــر ثان
مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مرنــد گفــت: 
توجــه بــه ضــرورت تربیــت نســل طــاب جــوان، مؤمن، 
متعهــد و انقابــی، همــواره جــزو دغدغــه هــای متولیان 
حــوزه هــای علمیــه اســت. مقام معظــم رهبری هــم در 
بیانیــه گام دوم بــر عظمــت نقش نیروی جــوان متعهد 
در رســیدن و نیــل بــه تشــکیل تمــدن نویــن اســامی 

ــد فرموده اســت. تأکی
ــد  ــرا)س( مرن ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس مدی
ــج( و  ــام زمان)ع ــربازی ام ــی س ــی یعن ــزود: طلبگ اف
ــدوی. ــه مه ــت کریم ــور در دول ــرای حض ــی ب آمادگ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طاب بایــد بــه زّی طلبگی 
توجــه ویــژه کننــد، ادامــه داد: مســیر طلبگــی مســیر 
نــور و معرفــت اســت و پیمــودن ایــن مســیر و رســیدن 
ــی  ــل نم ــه حاص ــا و برنام ــدون راهنم ــد، ب ــه مقص ب
شــود. بهتریــن الگــوی عملــی شایســته بــرای طــاب، 
مقــام معظــم رهبــری هســتند کــه هــم فرمایشــات و 
رهنمودهــای جامــع و کامــل در ایــن زمینه دارنــد و هم 
عهــده دار ســکاندار رهبــری جامعــه اســامی  هســتند. 

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

کتاب »اوج سجود: مروري 
کلمات  و  شخصیت  بر 
عرفاني اخاقي حضرت آیت 
اهلل العظمي امام خامنه اي« 
آبادي  علي  محمد  توسط 
نویسندگان  و  شاعران  از 
مطرح کشورمان و به همت 
انتشارات » هادي« در سال 
۱۳92 فیپا گرفته و در 5۰۰۰ 
نسخه به زیور چاپ آراسته 

شد.
پیر روشن ضمیر شیخ محمد تقی بهلول)ره( در مورد امام 
خامنه ای فرمودند: من در طول مدت عمرم امرا و صاحب 
منصبان زیادی را دیده ام. اما کسی را به لحاظ بی رغبتی به 
مقام و منصب دنیایی، همپای »آقا« ندیده ام. انسان وقتی زندگی 
روزمره او را از نزدیک می بیند، حس می کند که ذره ای میل به 

دنیا طلبی در او وجود ندارد.
بنیانگذار کبیر انقاب اسامي ایران، حضرت امام خمینی )ره( 
 به دلیل تقوی و بینش الهی که داشتند، نسبت به مسائل و
 آینده نگری نسبت به آن ها، از قدرت فوق العاده ای برخوردار 
بودند، به گونه ای که بعد از جنگ که دغدغه اصلی نظام و انقاب 
بود، توجه خود را به مسائل مهم سیاسی و فرهنگی که نقش 
تعیین کننده در تداوم انقاب داشت معطوف نمودند. از جمله 
مهم ترین اقداماتی که امام خمینی )ره( پیش از ارتحالشان و 
حدودا یک سال قبل از آن و به خصوص بعد از پذیرش قطع نامه 
598 بدان همت گماشتند، زمینه سازی هایی در مسیر فراهم 

آمدن شرایط مناسب جهت انتخاب رهبری بعد از خودشان بود.
امام خمینی )ره( درباه شخصیت حضرت آیت اهلل العظمي 
خامنه اي )مد ظله العالي(، خطاب به ایشان چنین مي فرمایند: 
»جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسامی می دانم 
و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن 
هستید و از مبانی فقهی مربوط به والیت مطلقه فقیه جداً 
جانبداری می کنید می دانم. در بین دوستان و متعهدان به اسام 
و مبانی اسامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید 
روشنی می دهید. یک نفر را مثل ایشان پیدا بکنید که متعهد 
به اسام باشد و خدمتگزار، و بنای قلبی اش بر این باشد که به 
این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنـید، ایشان را من سالهای 

طوالنی می شناسم.«
خرداد ماه سال ۱۳68 یکی از اندوه بارترین و در عین حال یکی 
از پر شکوه ترین ایامی است که ملت مسلمان ایران در طول سال 
های پس از پیروزی انقاب اسامی به خود دیده است. در این ماه 
از یک سو رهبر کبیر انقاب اسامی و بنیانگذار مقدس جمهوری 
اسامی ایران به ملکوت اعلی پیوست و عالمی را در غم ارتحال 
خود سوگوار کرد و از سوی دیگر، بزرگ مردی از ساله پاک پیامبر 
گرامی اسام به رهبری و زعامت پر شکوه ترین و عظیم ترین 

انقاب تاریخ معاصر جهان برگزیده شد.
حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي پس از رحلت حضرت 
امام خمیني )ره( سکان هدایت نظام جمهوري اسامي ایران را 
به دست گرفتند. در طول 26 سال زعامت رهبر معظم انقاب، 
ایشان به اعتراف و اذعان دوست و دشمن، توانسته اند علیرغم 
وقوع فتنه هاي عظیم از جمله فتنه 78 و فتنه 88 و فشارها 
و تحریم ها و تهدید هاي گسترده بیروني، نظام و انقاب را به 
بهترین نحو ممکن و با کمترین هزینه از این گردنه صعب العبور، 
عبور دهند. به نحوي که امروزه ضریب نفوذ انقاب اسامي و 
جمهوري اسامي و شخص رهبر معظم انقاب در جهان و بویژه 
منطقه غرب آسیا و جهان اسام و در میان ملت هاي مسلمان 
و همچنین ملت هاي آزادي خواه جهان به طرز شگفت انگیزي 
افزایش یافته است و بسیاري از ملت هاي دنیا به تاسي و با الگو 
گیري از انقاب اسامي ایران و رهبران آن بیدار شده اند و علیه 
نظام سلطه و استکبار جهاني و دیکتاتورها و حکومت هاي وابسته 

به غرب و جهان استکبار شوریده اند و آنان را سرنگون کرده اند.
در این میان نظام رسانه اي جهاني که تقریبا تحت سلطه 
کامل مستکبران است در طول 26 سال گذشته با بکارگیري انواع 
و اقسام شیوه هاي رسانه اي و عملیات رواني علیه رهبر معظم 
انقاب تاش کردند مانع افزایش ضریب نفوذ و محبوبیت ایشان 
شوند. با این حال امروزه ملت هاي مسلمان و بسیاري از آزادي 
خواهان و عدالت طلبان جهان، دل در گرو راه و آرماني داده اند که 
رهبر فرزانه انقاب اسامي طي ده هاي گذشته بر آن پافشاري 

کرده و در جهت بسط و گسترش آن کوشیده اند. 

معرفي کتاب

اوج سجود: مروري بر شخصیت و کلمات عرفاني 
اخالقي حضرت آیت اهلل العظمي امام خامنه اي

شفیقه موسوی

حضـرت آیـت اهلل العظمـی مولی محمد 
فاضـل شـربیانی فرزند فضل علـی از اعاظم 
علمـا و اکابـر فقهـای جهان تشـیع در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در سال۱248 
ق. برابـر بـا ۱2۱۱ش. در قریه شـربیان از توابع 

تبریـز دیده به جهان گشـود.
دروس مکتبخانه ای و بخشی از مقدمات را 
نزد روحانیون زادگاهـش آموخت. در نوجوانی 
بـه حـوزه علمیـه تبریز نقـل ممـان نموده 
و سـطوح عالـی فقـه و اصول و دیگـر  علوم 
اسـامی را نزد اسـاتیدی جون میـرزا مهدی 
مجتهـد و میـرزا غفار مجتهد مرنـدی و حاج میـرزا باقر آقا مجتهد فـرا گرفت. در 
جوانی رهسـپار دیارنور، نجف اشـرف شـد و از گنجینه دانش حضرات آیات عظام  
شـیخ اعظـم مرتضی انصاری ، سـید حسـن کوه کمری  بهـره یافـت. آوازه فضل و 
فضیلتش آفاق را درنوردید و طالبان علوم الهی را به سـویش روان سـاخت و محفل 
درسـش مجمع دانشـمندان و مجتهدان گردید. پس از درگذشـت زعیم عالی قدر 
جهان تشـیع میرزا  محمدحسـن شـیرازی )رض( در شـمار مراجع تقلید شـیعه 

درآمد و اوامرش مطاع مسـلمانان گشـت.
در کنار تربیت شـاگردانی که هر کدام خود آوازه  جهانی یافتند آثار مکتوبی به 
جای گذاشـت همچون ۱- متاب الصاه 2- کتاب المتاجر ۳- حاشـیه بر مکاسب 
اسـتادش شـیخ انصـاری 4- یـک دوره کامـل  »اصول فقـه« در 9 جلد 5- رسـاله 

عملیه و دیگر رسـائل فقهی
سـرانجام آن فقیه عظیم الشـان و مرجع عالیقـدر در هفدهم رمضـان ۱۳22 ق. 

برابـر بـا پنجـم آذر مـاه ۱28۳ ش. دار فانـی را وداع گفت و به دیار باقی شـتافت. 
پیکرپاکش پس از تشـییع با شـکوه در نجف اشـرف در یکی از حجرات صحن 

شـریف علوی به خاک سـپرده شد. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل مولی محمد فاضل شربیانی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳92

گلچین بیانات امام خمینی )ره( 
درباره حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(

)والدت فاطمه زهرا )س(( روز بزرگی اســت، یک زن در دنیا 
آمد که مقابل همه مردان اســت. یک زن به دنیا آمد که نمونه 
انسان اســت. یک زن به دنیا آمد که تمام هویّت انسانی در او 

جلوه گر است.«
»)والدت فاطمه زهرا )س(( روز بزرگی اســت، یک زن در دنیا 
آمد که مقابل همه مردان اســت. یک زن به دنیا آمد که نمونه 
انسان اســت. یک زن به دنیا آمد که تمام هویّت انسانی در او 

جلوه گر است.«
»این جزء اصول مذهب ماســت که ائمه )ع( چنین مقاماتی 
دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشــد. چنان که به 
حسب روایات این مقامات معنوی برای حضرت زهرا سالم اهلّل علیها 
هم هســت. با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه 
خلیفه. این مقامات سوای وظیفه حکومت است. لذا وقتی می 
گوییم حضرت زهرا علیها السالم قاضی و خلیفه نیست الزمه اش 
این نیست که مثل من و شماست، یا بر ما برتری معنوی ندارد.« 
»تمام ابعادی که برای زن متصّور است و برای یک انسان متصّور 
است در فاطمه زهرا سالم اهلّل علیها جلوه کرده و بوده است. یک 
زن معمولی نبوده اســت، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک 
انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانّیت، تمام حقیقت زن، 
تمام انسان، او زن معمولی نیست، او موجود ملکوتی است که در 
عالم به صورت انسان ظاهر شده است، بلکه موجود الهی جبروتی 
در صورت یک زن ظاهر شده است...تمام هویتهای کمالی که در 
انسان متصّور است و در زن تصّور دارد تمام در این زن است... زنی 
که تمام خاصه های انبیاء در اوست. زنی که اگر مرد بود، نبی بود، 
زنی که اگر مرد بود، به جای رسول اهلّل... انسانی است که به تمام 
معنا انســان، زنی است به تمام معنا زن. از برای زن ابعاد مختلفه 
است؛ چنانچه برای مرد، و برای انسان. این صورت طبیعی نازلترین 
مرتبه انسان است و نازلترین مرتبه مرد است؛ لکن از همین مرتبه 

نازل حرکت به سوی کمال است...«

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

ــی  ــات آب ــا تفریح ــگری ب ــه ای گردش ــز منطق ــد تبری ــد امن س
لوکــس بــوده کــه از حوضــه هــای آبریــز مهــم بــرای دریاچــه ارومیــه 
محســوب مــی گــردد. ایــن ســد بــر روی رودخانــه شــیخ چایــی در 
ــازی  ــر، دهکــده ب ــی ســال هــای اخی ســال 13۶۸ ســاخته شــد. ط
ــه  ــا ب ــد تاســیس شــده ت ــراف ســد امن ــیمرغ در اط ــی س هــای آب
مــدد ایــن شــرکت خصوصی منطقــه ای لوکس بــرای گردشــگری در 
کشــورمان ظهــور نمایــد. تفرجــگاه گردشــگری امنــد پیرامــون ســد 
ــر 1۵  ــز اســت و در کیلومت ــای گردشــگری تبری ــه ه ــد از جاذب امن
ــرورش  ــرار دارد. دریاچــه ایــن ســد، محــل پ جــاده تبریز-صوفیــان ق
ــن در  ــت. همچنی ــی اس ــای روس ــتگاه درناه ــور و زیس ــی کپ ماه
ــا کاشــته شــده  اســت.  ــه درخــت اقاقی ــزار اصل ــن تفرجــگاه ۶ ه ای
ــوان  ــه گردشــگری می ت ــن مجموع ــر در ای ــات حاض ــه امکان از جمل
بــه آالچیق هــای جنگلــی و امکانــات ورزش هــای آبــی نظیــر اســکی 

ــرد ــی اشــاره ک روی آب، جــت اســکی و قایقران
ــران بــا طبیعتــی بکــر کــه حضــور  یکــی از زیباتریــن مناطــق ای
ایــن ســد در نزدیکــی آن، روســتای امنــد را بــه یکــی از قطــب هــای 
ــش  ــش بخ ــدای آرام ــت. ص ــوده اس ــل نم ــران تبدی ــگری ای گردش
ــر  ــه س ــی چهچ ــه زیبای ــان ب ــراز درخت ــر ف ــه ب ــی ک آب و پرندگان
داده انــد در کنــار هــوای مفــرح و طبیعــت بکــر، دل و هــوش هــر 
بیننــده ای را مــی بــرد. ایــن روســتا از جملــه جاذبــه هــای طبیعــی 
ــن  ــا چندی ــی شــود. محوطــه اطــراف ســد ب شبســتر محســوب م
هــزار اصلــه درخــت اقاقیــا زینــت بخشــیده شــده اســت. مســیرهای 
پیــاده روی و دوچرخــه ســواری ســنگ فــرش بــا چشــم انــداز بســیار 
زیبــای اطــراف ســد نیــز در قالــب طــرح ســالمت بــه اجــرا درآمــده 
ــی و  اســت. یــک هتــل لوکــس و ۵ ســتاره بــا امکانــات رفاهــی عال
متنــوع، اقامتــگاه هــای ســنتی و بــوم گــردی عشــایری در مناطــق 
ــراه  ــه هم ــنتی ب ــس و س ــی لوک ــای چوب ــه ه ــد، کلب ــراف س اط
ــی ایــن  ــات اقامت ــا و ویالهــای Vip از امکان ویالهــای لوکــس و زیب
منطقــه توریســتی اســت. رســتوران هــای مــدرن و لوکــس در کنــار 
غذاخــوری هــای ســنتی و زیبــا و کافــی شــاپ هــای متنــوع کــه در 
اطــراف و در خــود ســد قــرار گرفتــه از دیگــر امکانــات رفاهــی تعبیه 

شــده در ایــن دهکــده توریســتی اســت.

حوزه هــای  تبلیغــی  و  فرهنگــی  معــاون 
علمیــه خواهــران کشــور گفــت: خواهــران طلبــه 
در همــه عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
فعــال هســتند و توانمندســازی خواهــران طلبــه 
ــا  ــر م ــد یاری گ ــف می توان ــای مختل در عرصه ه

ــد. ــا باش ــرای برنامه ه در اج
ــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  ،  آدینــه تبریــز ب
حجــت االســالم رجبــی معــاون فرهنگــی و 
تبلیغــی حــوزه علمیــه خواهــران و حجــت 
ــن  ــزی و تدوی ــرکل برنامه ری ــی مدی ــالم ربان االس
ــران  ــه خواه ــای علمی ــی حوزه ه ــون تحصیل مت
روز گذشــته از مدرســه علمیــه فاطمیــه ســراب 
بازدیــد و بــا مدیــر و کارکنــان این مدرســه علمیه 

دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
ــی و  ــاون فرهنگ ــی مع ــالم رجب ــت االس حج
تبلیغــی حــوزه علمیــه خواهــران در ایــن دیــدار 
بــا اشــاره بــه اهمیــت توانمنــد کــردن خواهــران 
ــت:  ــار داش ــف، اظه ــای مختل ــه در عرصه ه طلب
خواهــران طلبــه در همــه عرصه هــای فرهنگــی 
و اجتماعــی فعــال هســتند و توانمندســازی 
مختلــف  عرصه هــای  در  طلبــه  خواهــران 
می توانــد یاری گــر مــا در اجــرای برنامه هــا 

باشــد.

ایــن دیــدار کــه بــا هــدف اطــالع از مشــکالت 
ــزار شــد،  ــراب برگ ــران س ــه خواه مدرســه علمی
ــواالت و  ــه س ــه علمی ــن مدرس ــر و کادر ای مدی
مشــکالت خــود را بــا معــاون فرهنگــی و تبلیغی 

ــتند. ــان گذاش ــران در می ــه خواه ــوزه علمی ح
ــه  ــر مدرس ــان مدی ــم مصطفوی ــه خان در ادام
ــا ارائــه گزارشــی  علمیــه فاطمیــه ســراب نیــز ب
از فعالیت هــای مدرســه خواســتار پیگیــری  

ــد: ــر ش ــکالت زی مش
ــون  ــرش طــالب و آزم ــان نامناســب پذی 1. زم
ورودی، کمبــود مراجعــه کننــدگان بــرای پذیرش 
بــه دالیــل مختلــف از جملــه جــذب بــا معــدل  

بــاال
ــالح  ــی، اص ــی و فرهنگ ــای پژوهش 2  برنامه ه
ــودن  ــادل ب ــای بودجــه ای و نامتع ــرر برنامه ه مک

ــا ــرای برنامه ه ــت اج ــت و درخواس ــان دریاف زم
3. بــه خاطــر واقــع شــدن ایــن شهرســتان در 
منطقــه ســرد ســیر، جــذب اســتاد برای مدرســه 
ــه  ــه ب ــا باتوج ــد، خصوص ــر نمی باش امکانپذی
ــر  ــاتید غی ــاب از اس ــاب ذه ــه ای ــودن هزین باالب

ــرد ــتفاده ک ــوان اس ــز نمی ت ــی نی بوم
و  اجرایــی  کارهــای  کــردن  محــول   .۴
ــه مدیریــت اســتانی ــن ب ــه ای طــرح امی مصاحب

۵. فراهــم کــردن شــرایط قانونــی بــرای ارتقــای 
تحصیالت شــاغلین و کادر مدرســه

ــی و  ــاون فرهنگ ــه مع ــن جلس ــان ای در پای
ــرکل  ــران و مدی ــه خواه ــوزه علمی ــی ح تبلیغ
تحصیلــی  متــون  تدویــن  و  برنامه ریــزی 
ــتقبال  ــن اس ــران، ضم ــه خواه ــای علمی حوزه ه
ــول  ــده، ق ــرح ش ــادات مط ــنهادات و انتق از پیش

ــد. ــکالت را دادن ــع مش ــری و رف پیگی

تفرجگاه امند

خواهران طلبه در همه عرصه های فرهنگی و اجتماعی فعال هستند
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اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفتند؛ شهید 
محراب حضرت آیت اهلل مدنی به تهذیب نفس و تقوا بسیار 
اهمیت می داد و معتقد بود پیروزی بر دشمنان و طاغوتیان 

زمان در گرو اصاح نفس و خودسازی است.
 حضرت حجت االسام والمسلمین سید محمد علی 
آل هاشم،  در آیین ملی نکوداشت سی و نهمین سالگرد 
شهادت آیت اهلل سید اسد اهلل مدنی، با بیان نقش روحانیون 
در مبارزه با استکبار اظهار کرد: این میرزا محمدتقی شیرازی 
بود که انگلیــس را از عراق بیرون رانــد و آیت اهلل مدرس، 
وثوق الدوله را به واسطه ی یک پیمان بیرون انداخت، اما امروز 
جامعه از نعمت بزرگی برخوردار است، باید خط انقاب را با 
آگاهی مردم و در ســایه رهبری بی نظیر و اطاعت از مقام 

معظم رهبری حفظ کنیم.
ایشان با اشــاره  مختصر به تاریخچه ی زندگی شهید 
مدنی، بیان کردند: شهید آیت اهلل مدنی در آغاز جوانی برای 
کسب علم و کمال زادگاهشان را ترک و به شهر مقدس قم 
عظیمت کرده و با وجود مشکات فراوان ناشی از فوت پدر و 
استبداد رضاخانی با پشتکار بسیاری که داشتند به تحصیل 
علوم دینی پرداخته و پس از بهره گیری از محضر استادان 
بزرگی مانند آیت اهلل حجت کوه کمری و آیت اهلل خوانساری 
و حضور در حلقه  درس عرفان حضرت امام خمینی  )ره( به 

نجف اشرف هجرت کردند.
 ایشــان اضافه کردند: دیری نپایید که شــهید مدنی 
در کنار تحصیات عالی خودشــان در سطوح گوناگون از 
استادان معروف حوزه علمیه نجف شده و توانستند از مراجع 
بزرگی مانند آیت اهلل حکیم حجت کوه کمری و خوانساری 
اجازه ی اجتهاد بگیرند، آن شهید از مجاهدان غیوری است 
که نخستین فعالیت سیاســی و اجتماعی خودشان را با 

فرقه های مختلف و منحرف در آذرشهر آغاز کردند.
امام جمعه تبریز اضافه کردند: با نگرشــی به تاریخ در 
میابیم که همه ی علما و بزرگان دین برای تشکیل حکومت 
دینی از هیچ فعالیتی دریغ نمی کردند، آن مبارزه نستوه، 
تمام عمرش را در راه ترویج اســام و مبارزه با رژیم فاســد 
طاغوت گذراند و با زبان گویایی که داشت برای مردم آگاهی 
می داد و با مسافرت های تبلیغی که به داخل و شهرهای 
مختلف و خارج از کشور داشتند، چهره منفور طاغوت را برای 
همگان آشکار کرده و برای حفظ دین مقدس اسام هیچ 

هراسی از شهادت نداشتند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اســتان در ادامه بیان 
کردند: با نظر به چهره های درخشان انقاب اسامی ایران به 
این نکته مهم دست می یابیم که آن ها در طول زندگیشان به 
فکر اسام و احیای اسام ناب محمدی بودند و برای رسیدن 
به این هدف از نثار جانشان پروا نمی کردند، آیت اهلل مدنی از 
جمله این مبارزان خستگی ناپذیر بود که با انجام سفرهای 
تبلیغی و همکاری با گروه فداییان اســام به رهبری نواب 
صفوی و تحمل رنج های تبعید و زندان ضربه سهمگینی را 
بر پیکره ی پوسیده طاغوت زده و با نثار جان خویش درخت 

تنومند انقاب را آبیاری کرد.
ایشان ادامه دادند: یاد مهربانی های شهید مدنی نه 
تنها در آذربایجان شرقی و شهر آذرشهر، بلکه در همدان، 
لرستان و استان فارس هم فراموش نمی شود، پس از به 
ثمر رسیدن انقاب اسامی به رهبری امام راحل، این یار 
دیرینه امام که پرچم مبارزه را آنی بر زمین نگذاشته بود، 
در راه مبارزه با طاغوت از سنگری به سنگری دیگر حرکت 
می کرد و فصل دیگری از مبارزاتش برای پیروزی انقاب 
شــکوهمند ایران را آغاز کرد. پارســایی آیت اهلل مدنی 
در موقعیت های مختلف فراموش نمی شــود. سادگی و 
زهد و مبارزه ایشــان با زندگی اشرافی با عملشان هیچ 
وقت فراموش نمی شود، زندگی ساده ایشان، توطئه های 
دشــمنان را برای تخریب شخصیت این عالم برجسته 

نقش برآب کرد.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به برخی ویژگی های 
شهید آیت اهلل مدنی، گفتند: هنگامی که از قیامت سخن 
می گفت، چنان می گریســت که گویی صدای محشر و 
عظمت آن را می بیند، او خودساخته ای بود که جامعه سازی 
کرد و به تهذیب نفس و تقوا بسیار اهمیت می داد و معتقد 
بود پیروزی بر دشمنان و طاغوتیان زمان در گرو اصاح نفس 

و خودسازی است.

پارسایی آیت اهلل مدنی
 در موقعیت های مختلف 

فراموش نمی شود

حجیت خبر واحد در موضوعات
س: نظر شریف  تان در مورد حجیت قول عدل واحد و نیز ثقه واحد چیست؟

ج( خبر واحد در موضوعات حجت نیست.
ودیعه مسکن 

س: آیا ودیعه اجاره مسکن از مستثنیات دَین محسوب می شود یا خیر؟ چنانچه فردی 
ودیعه اجاره ملِک مسکونی را پرداخته است و اگر این ودیعه توقیف شود بی  سرپناه می 

گردد، می تواند از مصابق مستثنیات دَین محسوب شود یا خیر؟
ج( اگر توقیف ودیعه مسکن موجب شود که مستأجر را از خانه استیجاری بیرون کنند 
و بی  سرپناه شود، ودیعه مسکن نیز حکم خانه مسکونی را دارد و از مستثنیات دَین است.

ژالتین حیوان ذبح نشده 
س: آیا ژالتین های تهیه شده از اجزای حیوانات حال گوشت که ذبح شرعی نشده اند، 

حال شمرده می شود؟
ج( ژالتین های تهیه شده از استخوان  حیوان های حال گوشت 
که ذبح شرعی نشده اند، چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل 
به ژالتین تطهیر کنند پاک و حال اند، اما ژالتین های تهیه شده 
از پوست حیوانات حال گوشت که ذبح شرعی نشده اند، نجس 

و حرام است.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 28 شهریور 1399 (
ــیوم  ــا کنسرس ــران ب ــت ای ــي نف ــرکت مل ــرارداد ش ــاي ق  امض

نفــت )۱۳۳۳ ش( بین المللــي 
اظهــار واکنــش  هــاي گوناگــون دربــاره توافق مصــر و اســراییل در 

ــد )۱۳57 ش( کمپ دیوی
ــم  ــد ابراهی ــت  اهللَّ »محم ــد آی ــارز و مجاه ــم مب درگذشــت عال

اعرافــي« )۱۳7۱ ش(
درگذشت دکتر شکوئی؛ چهره ماندگار جغرافیا )۱۳84ش(

کلنــل محمدتقــي خــان فرمانده جدیــد ژاندارمــري خراســان وارد 
مشــهد شــد )۱299ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 29 محرم 1442 (

  درگذشت »محمد هروي« مورخ مسلمان )9۰۳ ق(
 رحلــت آیــت  اهللَّ »ســیدعلي حجــت کــوه کمــره اي« از علمــا و 

فقهــاي بــزرگ شــیعه )۱۳6۰ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 18 سپتامبر 2020 (
  شــروع بــه کار اولیــن ســاعت »هســته  اي« جهــان در نیویــورک 

)۱957م(
ــل  ــر کل پیشــین ســازمان مل ــْر شــولْْد« دبی ــرگ »داْگ هاِم  م

ــو )۱96۱م( ــي در کنگ ــانحه هوای متحــد در س
 تولــد »ســاموئل جانســون« منتقــد و نویســنده مشــهور 

)۱7۰9م( انگلیســي 
ــي  ــته سوئیس ــي دان برجس ــر« ریاض ِ ــارْْد اول ــت »لئون  درگذش

)۱78۳م(
ــیبری  ــوت« در شــمال س ــه »مام ــم الجث ــد عظی  کشــف جس

)۱797م(
  تولد »ژان فوکو« فیزیک دان معروف فرانسوي )۱8۱9م(

 ورود قــواي انگلیســي بــه خــاک ســوریه در پایان جنــگ جهاني 
اول )۱9۱8م(

  بــه تصویــر درآمــدن اولیــن فیلــم کارتونــي و ایجاد پدیــده نوین 
هنر هفتــم )۱928م(

 اشــغال ســرزمین منچــوري در کشــور چین توســط ارتــش ژاپن 
)۱9۳۱م(

 روز ملي »شیلي«

نخستین واکنش امام خمینی )س( به آغاز جنگ تحمیلی
متن نخستین پیام امام که به صورت رادیو تلویزیونی پخش شد، به 

شرح زیر است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

من یک صحبت دارم برای ملت ایران و برای ملت عراق و ارتش عراق 
هم یک صحبت. برای ملت ایران این صحبت را دارم که گمان نکند ملت 
ایران که ارتش ایران نمی تواند جلوی اینها را بگیرد. خیر، ارتش ایران و قوای 
مسلّح ما، پاسدارهای عزیز ما قادر بر این معنا هستند، لکن تا مسأله جّدی 
نشود، آنها جّداً عمل نمی کنند. آن روزی که مسأله جّدی شد، تمام اینها به 
طور ِجّد، امر می کنم که عمل بکنند و عراق را سر جای خودشان بنشانند.
ملت ایران نباید خیال بکنند که جنگی شروع شده است و حاال فرض 
کنید که دست و پای خودمان را گم کنیم. نه، این حرفها نیست. یک 
چیزی آوردند و یک بمبی اینجا انداختند و فرار کردند، رفتند. اآلن هم دولت 
ایران جواب آنها را مشغولند که جواب آنها را بدهند و می دهند جواب آنها 
را. قوای بحریه شان بکلی از بین رفته است و قوای بریّه شان هم از بین 
خواهد رفت. شما خیال نکنید که یک چیزی است. این جنگهای متعددی 
که واقع شده است یک مقدارش هم نصیب ایران شده است که من هر 
دو جنگ را یادم هست. هیچ، ابداً مسئله ای نیست. شایعات یا چیزهایی 
را اگر دشمنهای ما، این احزاب مختلفه ای که اآلن در ایران هستند، این 
گروهها و گروهکهایی که در ایران هستند، حاال اگر فرصت می خواهند 
به دست بیاورند و شایعه سازی کنند و هی تلفن کنند به این طرف و آن 
طرف که چه شده است، چه شده، کودتا شده- نمی دانم- این حرفها در 
کار نیست. این یک دزدی آمده است یک سنگی انداخته و فرار کرده، رفته 
است سر جایش. دیگر قدرت اینکه تکرار بکند ان شاء اهلل ندارد. من به ملت 
ایران سفارش می کنم که چند جهت را ماحظه کنند: یک جهت اینکه 
خونسردی خودشان را حفظ کنند و ابداً توجه به این معنا که یک قضیه ای 
واقع شده است و واقعاً واقع نشده قضیه ای. توجه نکنند به این معنا. یک 
وقت اغتشاشی از این راه بار نیاید.ملت عراق هر گز با صدام حسین موافق 
نیست. یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسام موافق است. کسی که 
با اسام موافق است، کسی که کتاب او »قرآن« است، کسی که کعبه قبله 
اوست، نمی شود با یک آدم کافری که در پناه کّفار دارد زندگی می کند و 
در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه می دهد، نمی شود با 
این همراهی بکنید. من به آنها سفارش می کنم- به ارتش عراق- که اگر می 
توانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشان جانشین 
او بشوند و ما هم تأییدتان می کنیم و اگر این برایشان میسور نیست، فرار 

کنند و جنگ با اسام نکنند.
 )صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص: 22۱ - 226(

صحيفه نور امام خميني )ره(

صــور، دهــی از دهســتان بناجــوی شــمالی، بخــش مرکــزی، 
شهرســتان بنــاب در 24 کیلومتــری شــمال خــاوری بناب قــرار گرفته 
اســت. رودخانــه قلعــه چــای از دو کیلومتــری شــمال باختــری آبــادی 
مــی گــذرد و کــوه “دوزالغ” در شــمال و کــوه “پلــی گونــی” در خــاور 
و کــوه “فرهــاد داش” در یــک کیلومتــری جنــوب خــاور آبــادی اســت.
معمــاری صخــره ای صــور نخســتین بــار در ســال ۱۳76 توســط 
ــرار  ــایی ق ــورد شناس ــاب م ــتان بن ــی شهرس ــراث فرهنگ اداره می
ــرف  ــه در دو ط ــه ک ــرار گرفت ــور در دره ای ق ــتای ص ــت. روس گرف
ــه ای  ــه رودخان ــرار دارد ک ــکونی ق ــای مس ــه ه ــازل و خان ــوه من ک
ــمالی-جنوبی  ــه ش ــتا را ب ــه روس ــذرد ک ــی گ ــادی م ــط آب از وس
تقســیم مــی کنــد و معمــاری هــای صخــره ای نیــز در دو جهــت 
ــرار گرفتــه انــد. بنــا بــه  ــی ق ــر خانــه هــای مســکونی فعل و در زی
اظهــارات محلــی در اکثــر ایــن واحدهــا معمــاری صخــره ای وجــود 
داشــته کــه تعــداد بــی شــماری از آنهــا بــه مــرور پــر گشــته و نیــاز 
ــوق از ســمت ورودی روســتا کــه  ــد. معمــاری ف ــه پاکســازی دارن ب
ــد  ــرق واح ــمت ش ــه س ــته و ب ــاز گش ــه آغ ــرار گرفت ــوب ق در جن
ــز  ــتا نی ــمالی روس ــمت ش ــپس در قس ــه دارد. س ــد ادام ــه واح ب
ــی  ــی حت ــردم محل ــار م ــق اظه ــه و طب ــه یافت ــا ادام ــن واحده ای
ــه  ــته ک ــود داش ــز وج ــری نی ــای بزرگت ــمالی فضاه ــمت ش در قس
ــر آب در  ــبتاً پ ــر چشــمه ای نس ــال حاض ــر شــده اســت. در ح پ
مرکــز روســتا قــرار دارد کــه آب شــرب روســتا محســوب مــی شــود. 
بطــور کلــی منطقــه صــور بدلیــل کوهســتانی بــودن آب فراوانــی را 

ــی اســت . ــای آن طوالن ــتان ه داراســت و زمس
ــارت اســت از اطــاق   وضعیــت معمــاری هــر واحــد صخــره ای عب
نشــیمن، طویلــه، انبــاری بــا پــان هــای مــدور و بعضــاً بیضی کــه در 
وســط اتــاق نشــیمن بصــورت ســکویی مرتفــع بــا ارتفــاع 8۰ ســانتی 
ــدی شــکل  ــن فضــا گنب ــاالی ای ــه ب ــر ک ــا ۱/2۰ ســانتی مت ــر ت مت
ــه  ــاال کــه احتمــاالً جهــت روشــنایی تعبی ــری در ب ــا نورگی مرتفــع ب

گردیــده اســت .

روستای صخره ای صور

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

رزمایش ذوالفقار عرصه آزمون دستاوردهای بومی
 مرحلــه اصلــی رزمایــش ذوالفقــار 99 ارتــش 
جمهــوری اســامی عرصــه آزمــون و خطــای تازه تریــن 
ــای  ــران، متده ــاخت ای ــلیحاتی س ــتاوردهای تس دس
ــی  ــوان ســنجی رزم ــی و ت ــی و هوای ــای دریای جنگ ه

ــود. ــش ب ــای ارت ــی نیروه و آمادگ
مرحلــه اصلــی رزمایش مشــترک ذوالفقــار 99 ارتش، 
ــت  ــعار »امنی ــا ش ــهداء)ع(« و ب ــا »سیدالش ــز ی ــا رم ب
پایــدار در ســایه اقتــدار دفاعــی« آغــاز شــد و بــا  برگزاری 
رژه شــناورهای ســطحی و زیــر ســطحی بــه کار خــود 
ــناور  ــای ش ــم یگان ه ــش مه ــن رزمای ــان داد. در ای پای
ــروی  ــروازی نی ــای پ ــر ســطحی، یگان ه ســطحی و زی
ــه مــدت ســه روز در دریــای  ــی ارتــش ب ــی و دریای هوای
عمــان بــه تمریــت تــازه تریــن تاکتیک هــای نظامــی و 

ــش پرداختند. ــلیحاتی ارت تس
طــی روزهــای برگــزاری ایــن رزمایــش امیر سرلشــکر 
ــده کل ارتــش جمهــوری  ــم موســوی« فرمان »عبدالرحی
ــات  ــت. عملی ــور داش ــه حض ــران، در منطق ــامی ای اس
هجومــی آبی -خاکــی، اجــرای عملیــات مشــترک 
بیچینگ توســط نیــروی دریایــی و نیروی زمینــی ارتش، 
تخلیــه نفربرهــا توســط ناوهــای نیروبــر در ســاحل بــه 
منظور تصــرف آن، اســتفاده عملیاتــی از زیردریایی بومی 
کاس متوســط فاتــح، اجــرای عملیــات رزمــی و هــدف 
ــرداری  ــاد ســیمرغ، بهره ب ــرار دادن شــناور توســط پهپ ق
عملیاتــی از پهپــاد کمــان نیــروی هوایــی و شــلیک بــه 
اهــداف متحــرک در دریــا توســط جنگنده هــای نیــروی 
هوایــی، پرتــاپ موفــق موشــک های پایــه کــروز دریایی و 
پدافنــدی، از جملــه مهــم تریــن طرح هــای تمرین شــده 

در ایــن رزمایــش بــود.

طلبگی منحصر در امور عبادی و اخاقی 
نمی شود

مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( بــا اشــاره 
بــه اینکــه طلبگــی منحصــر در امــور عبــادی و اخاقی 
نمــی شــود، گفــت: بخــش عظیمــی از آداب طلبگی را 
حضور اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، شــیوه ی زیســتن 
در جامعــه، نحــوه برخــورد بــا مــردم، ســبک پوشــش، 
ســبک آمد و شــد، بایدها و نبایدهای معاشــرت، شــیوه 
ی حضــور اجتماعــی، سیاســی، فرهنگی تشــکیل می 

دهــد.
ــی  بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه خانــم جعفــر ثان
مدیــر مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا)س( مرنــد گفــت: 
توجــه بــه ضــرورت تربیــت نســل طــاب جــوان، مؤمن، 
متعهــد و انقابــی، همــواره جــزو دغدغــه هــای متولیان 
حــوزه هــای علمیــه اســت. مقام معظــم رهبری هــم در 
بیانیــه گام دوم بــر عظمــت نقش نیروی جــوان متعهد 
در رســیدن و نیــل بــه تشــکیل تمــدن نویــن اســامی 

ــد فرموده اســت. تأکی
ــد  ــرا)س( مرن ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــر مدرس مدی
ــج( و  ــام زمان)ع ــربازی ام ــی س ــی یعن ــزود: طلبگ اف
ــدوی. ــه مه ــت کریم ــور در دول ــرای حض ــی ب آمادگ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه طاب بایــد بــه زّی طلبگی 
توجــه ویــژه کننــد، ادامــه داد: مســیر طلبگــی مســیر 
نــور و معرفــت اســت و پیمــودن ایــن مســیر و رســیدن 
ــی  ــل نم ــه حاص ــا و برنام ــدون راهنم ــد، ب ــه مقص ب
شــود. بهتریــن الگــوی عملــی شایســته بــرای طــاب، 
مقــام معظــم رهبــری هســتند کــه هــم فرمایشــات و 
رهنمودهــای جامــع و کامــل در ایــن زمینه دارنــد و هم 
عهــده دار ســکاندار رهبــری جامعــه اســامی  هســتند. 

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

کتاب »اوج سجود: مروري 
کلمات  و  شخصیت  بر 
عرفاني اخاقي حضرت آیت 
اهلل العظمي امام خامنه اي« 
آبادي  علي  محمد  توسط 
نویسندگان  و  شاعران  از 
مطرح کشورمان و به همت 
انتشارات » هادي« در سال 
۱۳92 فیپا گرفته و در 5۰۰۰ 
نسخه به زیور چاپ آراسته 

شد.
پیر روشن ضمیر شیخ محمد تقی بهلول)ره( در مورد امام 
خامنه ای فرمودند: من در طول مدت عمرم امرا و صاحب 
منصبان زیادی را دیده ام. اما کسی را به لحاظ بی رغبتی به 
مقام و منصب دنیایی، همپای »آقا« ندیده ام. انسان وقتی زندگی 
روزمره او را از نزدیک می بیند، حس می کند که ذره ای میل به 

دنیا طلبی در او وجود ندارد.
بنیانگذار کبیر انقاب اسامي ایران، حضرت امام خمینی )ره( 
 به دلیل تقوی و بینش الهی که داشتند، نسبت به مسائل و
 آینده نگری نسبت به آن ها، از قدرت فوق العاده ای برخوردار 
بودند، به گونه ای که بعد از جنگ که دغدغه اصلی نظام و انقاب 
بود، توجه خود را به مسائل مهم سیاسی و فرهنگی که نقش 
تعیین کننده در تداوم انقاب داشت معطوف نمودند. از جمله 
مهم ترین اقداماتی که امام خمینی )ره( پیش از ارتحالشان و 
حدودا یک سال قبل از آن و به خصوص بعد از پذیرش قطع نامه 
598 بدان همت گماشتند، زمینه سازی هایی در مسیر فراهم 

آمدن شرایط مناسب جهت انتخاب رهبری بعد از خودشان بود.
امام خمینی )ره( درباه شخصیت حضرت آیت اهلل العظمي 
خامنه اي )مد ظله العالي(، خطاب به ایشان چنین مي فرمایند: 
»جنابعالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسامی می دانم 
و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن 
هستید و از مبانی فقهی مربوط به والیت مطلقه فقیه جداً 
جانبداری می کنید می دانم. در بین دوستان و متعهدان به اسام 
و مبانی اسامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید 
روشنی می دهید. یک نفر را مثل ایشان پیدا بکنید که متعهد 
به اسام باشد و خدمتگزار، و بنای قلبی اش بر این باشد که به 
این ملت خدمت کند، پیدا نمی کنـید، ایشان را من سالهای 

طوالنی می شناسم.«
خرداد ماه سال ۱۳68 یکی از اندوه بارترین و در عین حال یکی 
از پر شکوه ترین ایامی است که ملت مسلمان ایران در طول سال 
های پس از پیروزی انقاب اسامی به خود دیده است. در این ماه 
از یک سو رهبر کبیر انقاب اسامی و بنیانگذار مقدس جمهوری 
اسامی ایران به ملکوت اعلی پیوست و عالمی را در غم ارتحال 
خود سوگوار کرد و از سوی دیگر، بزرگ مردی از ساله پاک پیامبر 
گرامی اسام به رهبری و زعامت پر شکوه ترین و عظیم ترین 

انقاب تاریخ معاصر جهان برگزیده شد.
حضرت آیت اهلل العظمي خامنه اي پس از رحلت حضرت 
امام خمیني )ره( سکان هدایت نظام جمهوري اسامي ایران را 
به دست گرفتند. در طول 26 سال زعامت رهبر معظم انقاب، 
ایشان به اعتراف و اذعان دوست و دشمن، توانسته اند علیرغم 
وقوع فتنه هاي عظیم از جمله فتنه 78 و فتنه 88 و فشارها 
و تحریم ها و تهدید هاي گسترده بیروني، نظام و انقاب را به 
بهترین نحو ممکن و با کمترین هزینه از این گردنه صعب العبور، 
عبور دهند. به نحوي که امروزه ضریب نفوذ انقاب اسامي و 
جمهوري اسامي و شخص رهبر معظم انقاب در جهان و بویژه 
منطقه غرب آسیا و جهان اسام و در میان ملت هاي مسلمان 
و همچنین ملت هاي آزادي خواه جهان به طرز شگفت انگیزي 
افزایش یافته است و بسیاري از ملت هاي دنیا به تاسي و با الگو 
گیري از انقاب اسامي ایران و رهبران آن بیدار شده اند و علیه 
نظام سلطه و استکبار جهاني و دیکتاتورها و حکومت هاي وابسته 

به غرب و جهان استکبار شوریده اند و آنان را سرنگون کرده اند.
در این میان نظام رسانه اي جهاني که تقریبا تحت سلطه 
کامل مستکبران است در طول 26 سال گذشته با بکارگیري انواع 
و اقسام شیوه هاي رسانه اي و عملیات رواني علیه رهبر معظم 
انقاب تاش کردند مانع افزایش ضریب نفوذ و محبوبیت ایشان 
شوند. با این حال امروزه ملت هاي مسلمان و بسیاري از آزادي 
خواهان و عدالت طلبان جهان، دل در گرو راه و آرماني داده اند که 
رهبر فرزانه انقاب اسامي طي ده هاي گذشته بر آن پافشاري 

کرده و در جهت بسط و گسترش آن کوشیده اند. 

معرفي کتاب

اوج سجود: مروري بر شخصیت و کلمات عرفاني 
اخالقي حضرت آیت اهلل العظمي امام خامنه اي

شفیقه موسوی

حضـرت آیـت اهلل العظمـی مولی محمد 
فاضـل شـربیانی فرزند فضل علـی از اعاظم 
علمـا و اکابـر فقهـای جهان تشـیع در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در سال۱248 
ق. برابـر بـا ۱2۱۱ش. در قریه شـربیان از توابع 

تبریـز دیده به جهان گشـود.
دروس مکتبخانه ای و بخشی از مقدمات را 
نزد روحانیون زادگاهـش آموخت. در نوجوانی 
بـه حـوزه علمیـه تبریز نقـل ممـان نموده 
و سـطوح عالـی فقـه و اصول و دیگـر  علوم 
اسـامی را نزد اسـاتیدی جون میـرزا مهدی 
مجتهـد و میـرزا غفار مجتهد مرنـدی و حاج میـرزا باقر آقا مجتهد فـرا گرفت. در 
جوانی رهسـپار دیارنور، نجف اشـرف شـد و از گنجینه دانش حضرات آیات عظام  
شـیخ اعظـم مرتضی انصاری ، سـید حسـن کوه کمری  بهـره یافـت. آوازه فضل و 
فضیلتش آفاق را درنوردید و طالبان علوم الهی را به سـویش روان سـاخت و محفل 
درسـش مجمع دانشـمندان و مجتهدان گردید. پس از درگذشـت زعیم عالی قدر 
جهان تشـیع میرزا  محمدحسـن شـیرازی )رض( در شـمار مراجع تقلید شـیعه 

درآمد و اوامرش مطاع مسـلمانان گشـت.
در کنار تربیت شـاگردانی که هر کدام خود آوازه  جهانی یافتند آثار مکتوبی به 
جای گذاشـت همچون ۱- متاب الصاه 2- کتاب المتاجر ۳- حاشـیه بر مکاسب 
اسـتادش شـیخ انصـاری 4- یـک دوره کامـل  »اصول فقـه« در 9 جلد 5- رسـاله 

عملیه و دیگر رسـائل فقهی
سـرانجام آن فقیه عظیم الشـان و مرجع عالیقـدر در هفدهم رمضـان ۱۳22 ق. 

برابـر بـا پنجـم آذر مـاه ۱28۳ ش. دار فانـی را وداع گفت و به دیار باقی شـتافت. 
پیکرپاکش پس از تشـییع با شـکوه در نجف اشـرف در یکی از حجرات صحن 

شـریف علوی به خاک سـپرده شد. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل مولی محمد فاضل شربیانی
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