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تبریز: آدینه  خبرنگار 
امـام  و  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
امنیـت  دادن  رأی  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز  جمعـه 
مشـارکت  گفتنـد:  می کنیـم،  تضمیـن  را  کشـور 
شکسـت  احسـاس  موجـب  انتخابـات  در  حداکثـری 

می شـود. دشـمنان 
حضـرت  حجـت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز بـا بیـان 
مـی شـود  موجـب  انتخابـات  در  اینکـه مشـارکت کمتـر 
دشـمن احسـاس پیـروزی کنـد، افزودنـد: تبریـک گفتـِن 
کسـانی کـه برنـده نشـده انـد به کسـانی کـه برنده شـده 

انـد، مصـداق تقـوای انتخاباتـی اسـت.
رای  اخـذ  بـه مشـکات  اشـاره  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
الکترونیکـی، گفتنـد: ایـن مشـکل کشـوری بـود؛ در هـر 
صـورت مـردم از سـاعت هفـت صبح در پـای صندوق های 
رأی حضـور پیـدا کـرده بودند، نمی دانم دسـتگاه مشـکل 
داشـت یـا خدایـی نکـرده دسـت هایـی وجـود داشـت که 

عمـداً ایـن کار را کـرده کـه مشـارکت مـردم کم باشـد.
بـا تقدیـر از  رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان 
ایـن  متاسـفانه  اظهـار کردنـد:  انـدرکاران  زحمـات دسـت 
اختـال در سـاعات اولیـه موجـب ناراحتـی مـردم شـد تا 

اینکـه اعـام کردنـد امـکان رأی دسـتی وجـود دارد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز گفتنـد: باید دسـتگاههای  
نظـارت بررسـی کننـد تا اگـر عمـدی در کار بـود، برخورد 

. شود
همچنیـن  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بـا توصیـه بـه مـودت و بـرادری بیـن رقبـای انتخاباتـی 
تاکیـد کردنـد: فـردای انتخابـات بایـد روز مهربانـی باشـد، 
عوامـل انتخابـات شـبانه روز تـاش کـرده اند و مـا از آنها 

تشـکر مـی کنیم، ملـت ایـران، بزرگتریـن برنـده انتخابات 
هسـتند، طرفـداران نامزدهـای پیـروز، موفقیـت شـان را از 

بدانند. طـرف خـدا 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه آذربایجـان شـرقی 
همچنیـن یادآور شـدند: طرفداران سـایر نامزدها احسـاس 
انتخابـات  ایـن  در  زیـادی  نقـش  آنهـا  نکننـد،  خسـارت 
بـرای  کمـک  بزرگتریـن  نامزدهـا  حضـور  و  داشـتند 
 رقابـت انتخاباتـی بـود، بـر ایـن اسـاس بعـد انتخابـات، از 

حرف هایی که مردم را دلسـرد می کند، بپرهیزیم.
رییس جمهـور،  کردنـد:  تاکیـد  تبریـز  جمعـه   امـام 
باشـد،  کـه  کـس  هـر  منتخـب  جمهـور   رییـس 

رییس جمهور تمام ملت اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز اظهـار کردنـد: ایـن ۲ مـاه 
تـا پذیـرش ریاسـت جمهـوری، فرصـت خوبـی اسـت کـه 
بـا نخبـگان گفـت و شـنود برقـرار شـود، رییـس جمهـور 
بایـد عدالـت را برقـرار کـرده و از حـاال در خصـوص مقابله 
بـا فسـاد و توطئـه هـای سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگـی 

باشـند. داشـته  آمادگی 
ایشـان همچنیـن بـا اشـاره به سـقوط نتانیاهـو، گفتند: 
نتانیاهـو، تنـدرو متعصبـی بود که بـا تمام تـوان و نیرنگ 
تـاش کـرد کـه ۱۲ سـال بـر منصب نخسـت وزیـری رژیم 
نابخـرد خـود،  هـای  بـا سیاسـت  و  باشـد  صهیونیسـتی 

چیـزی جـز خونریـزی و تـرور و ناامنـی را فراهـم نیاورد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه دادنـد: 
بایـد عـاوه بـر کابـوس  اکنـون دولـت غاصـب اسـراییل 
مقابلـه بـا مقاومـت، در رویـای آرامـش داخلـی نیز به سـر 
ببـرد چـون مـاه هـای آینـده، مـاه های سـخت تـری برای 
اسـراییل خواهـد بـود، امیدواریـم زودتـر از موعـد مقـرری 

مشارکت حداکثری در انتخابات موجب
 شکست دشمنان می شود

دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی در آذرماه سـال ۱۳۳۹ هجری شمسـی در خانـواده ای 
روحانـی در شـهر مشـهد و در محلـه نوغان دیـده به جهان گشـود. پدر و مادر ایشـان از 
سـاله سـادات حسـینی هستند و نسـبتش از هر دو طرف به حضرت زید بن علی بن 
الحسـین )ع( می رسـد. او در ۵ سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد.

ایشـان تحصیـات ابتدایی را در مدرسـه جوادیه گذرانده و تحصیـل در علوم حوزوی 
را در مدرسـه نواب و سـپس در مدرسـه آیت اهلل موسـوی نژاد شـروع نمود. در سـال ۱۳۵۴ 
جهـت ادامه تحصیات به حوزة علمیة قم، مدرسـه آیت اهلل بروجـردی رفت و مدتی نیز 
در مدرسـه ای کـه با مدیریـت آیت اهلل پسـندیده و در واقع با نظر امام خمینـی )ره( اداره 

می شـد، اشـتغال به تحصیل داشت.
آیـت اهلل دکتـر سـید ابراهیم رئیسـی در حوزه علمیه قـم، اصول فقه را نـزد آیت اهلل 
مـروی، لمعتیـن را محضر آیـت اهلل فاضل هرندی، رسـائل را نزد آیت اهلل موسـوی تهرانی، 
مکاسـب محرمـه را خدمـت آیـت اهلل دوزدوزانـی، کتـاب البیـع مکاسـب را نـزد آیت اهلل 
خزعلـی، خیارات مکاسـب را نـزد آیت اهلل سـتوده و آیت اهلل طاهری خرم آبـادی و کفایه را 
خدمت آیت اهلل سـید علی محقق داماد، تفسـیر قرآن کریم را نزد آیت اهلل مشـکینی و 
آیت اهلل خزعلی، شـرح منظومه و فلسـفه را نزد آیت اهلل احمد بهشـتی و دوره شـناخت را 

نـزد آیـت اهلل مطهری و نهـج الباغه را محضر آیـت اهلل نـوری همدانی آموخت.
آیت اهلل دکتر سـید ابراهیم رئیسـی از درس خارج اصول آیت اهلل سـید محمدحسن 
مرعشـی شوشـتری و آیت اهلل هاشمی شاهرودی و خارج فقه آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی 
و آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انفاب اسـتفاده کرده اسـت عاوه بر این ایشـان با اتمام 
دوره سـطح حوزه توانسـت به دوره کارشناسـی ارشـد رشـته حقوق خصوصی راه یافته و 
پـس از دفـاع از پایـان نامه خویش بـا عنوان »ارث با وارث« در سـال تحصیلـی ۱۳۸۰ با 
قبولی در کنکور دکترای مدرسـه عالی شـهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی 

ادامه تحصیل دهد.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی با تکمیل تحقیقات خود در حوزه فقه و حقوق، 
موفـق بـه اخذ مدرک عالی ترین سـطح آموزشـی حوزه )سـطح چهـار( شـد و در نهایت 

رسـاله دکتـرای خـود را با عنـوان »تعارض اصـل و ظاهر در فقه و حقـوق« دفاع نمود.
آیـت اهلل دکتر رئیسـی بدنبال هتک حرمـت امام خمینـی )ره( در روزنامه اطاعات و 
آغـاز حرکت هـای مردمـی، در اجتماعات اعتراضی که مبـدأ اغلب آن ها مدرسـه آیت اهلل 
بروجردی )مدرسـه خان( بود، شـرکت داشته و در قالب هسته ای از طاب انقابی فعالیت 
می نمـود. وی در ایـن دوران فعالیت هـای مبارزاتـی خود را در قالب ارتبـاط برقرار کردن با 
علمـای انقابـی کـه از زندان ازاد شـده بودنـد و یا در تبعید به سـر می بردند پی گرفت.

همچنیـن در تجمعاتـی مثل تحصن علما و روحانیون در دانشـگاه تهران، شـرکت 
داشت.

پس از پیروزی انقاب اسـامی، در دوره تربیتی خاصی که مرحوم شـهید بهشـتی 
جهت کادرسـازی برای تأمین نیاز های مدیریتی نظام اسـامی برگزار می نمود، شـرکت 

داشت.
وی به دنبال شـورش های مارکسیسـتی و ایجاد مشـکات متنوع در شـهر مسجد 
سـلیمان، جهـت شـرکت در فعالیت های فرهنگی همـراه با گروهـی از طاب عـازم آن 
منطقه شـد. پس از بازگشـت از مسـجد سـلیمان، مجموعه سیاسـی-عقیدتی پادگان 

آموزشـی صفـر- دو در شـاهرود را تأسـیس و برای مـدت کوتاهـی آن را اداره کرد.
ورود آیـت اهلل دکتـر رئیسـی بـه عرصه مدیریت از سـال ۱۳۵۹ و با حضـور در جایگاه 
دادیاری شهرسـتان کرج آغاز شـد و پس از چندی با حکم شـهید آیت اهلل قدوسـی، به 
سـمت دادسـتان کرج منصوب شد. موفقیت ایشان در ساماندهی وضعیت پیچیده این 
شـهر موجب شـد تا پس از دو سـال خدمـت در این جایگاه مهـم )در سـال های ۱۳۵۹، 
۱۳۶۰( ایشان در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج مسوولیت دادستانی شهر همدان 
را نیز عهده دار شـود. حضور همزمان ایشـان در این دو مسـوولیت برای مدتی ادامه یافت 
تا آنکه به عنوان دادسـتان اسـتان همدان معرفی شـد و از سـال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ به مدت 

سه سـال در این سـمت خدمت نمود.
آیـت اهلل دکتـر رئیسـی در سـال ۱۳۶۴ به عنوان جانشـین دادسـتان انقـاب تهران 
منصـوب شـد و به ایـن ترتیب، دوره مدیریت قضایی ایشـان در تهران آغاز شـد سـپس 
ایشان مورد توجه حضرت امام خمینی )ره( قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی را برای 
رسـیدگی به مشـکات اجتماعی در برخی استان ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان 
از بنیانگذار انقاب اسـامی دریافت کرد که این احکام در صحیفه امام ثبت شـده اسـت.

بعـد از رحلـت امـام )ره( آیت اهلل دکتر رئیسـی با حکم رئیس قوه قضائیه به سـمت 
دادسـتان تهران منصوب شـد و از سـال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسئولیت 
را برعهده داشـت. ایشـان از سـال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد 

که خدمت ایشـان در این سـمت تا سـال ۱۳۸۳ ادامه یافت.
تحـوالت ایجـاد شـده در حوزه نظارت بر دسـتگاه های اداری مربوط به این دوره اسـت 

کـه همزمان با روی کار آمدن دولت ششـم و هفتم می باشـد.
آیت اهلل دکتر رئیسـی از سـال ۱۳۸۳ تا سـال ۱۳۹۳، به مدت ده سـال معاون اول قوه 
قضائیه بوده و از سـال ۱۳۹۳ تا اواخر سـال ۱۳۹۴ نیز مسـئولیت دادسـتانی کل کشور را 
برعهده داشـته است همچنین ایشـان از سال ۱۳۹۱ تا کنون با حکم مقام معظم رهبری 

به عنوان دادسـتان کل ویژه روحانیت می باشـد.
او در ۱۷ اسـفند ۹۴، بـا حکـم مقـام معظـم رهبری عهـده دار تولیت آسـتان قدس 
رضـوی علیه السـام شـده و تا کنـون نیز مفتخر به خدمت در آن آسـتان رفیع اسـت.

گفتنی است در سال ۱۳۷۶، ایشان به پیشنهاد برخی اعضای مؤثر جامعه روحانیت 
مبـارز از جملـه آیـت اهلل مهـدوی کنـی و تصویب شـورای مرکـزی جامعـه روحانیت به 

عضویـت در آن شـورا در آمد.
آیت اهلل دکتر رئیسـی در سـال ۱۳۸۵، از طرف جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم و 
جامعـة روحانیـت مبارز و به توصیة نخبگان اسـتان خراسـان جنوبی بـرای عضویت در 
چهارمیـن دوره مجلـس خبرگان رهبری خـود را در معرض انتخاب مردم شـریف ان دیار 
قرار داد و با نظر مثبت بیش از ۸۰ درصد مردم این اسـتان وارد مجلس خبرگان شـد. دو 
سـال پـس از حضـور در این مجلس بـا رای خبرگان ملت به عنوان عضو هیأت رئیسـه 
انتخـاب و عضویـت ایشـان در این جایگاه تا اتمـام دوره چهارم بـا رای نمایندگان محترم 

مجلس خبرگان تمدید شـد.
همچنیـن ایشـان در دوره پنجـم مجلـس خبـرگان رهبـری نیز با کسـب اکثریت 
قاطع آرا برای دومین بار به عنوان نمایندة مردم شـریف خراسـان جنوبی برگزیده شـد و 

عضویت ایشـان در هیئت رئیسـه مجلس خبـرگان رهبری همچنان ادامـه دارد.
آیـت اهلل دکتر رئیسـی عاوه بر مسـؤولیت های کان کشـوری، بنـا به توصیه مکرر 
آیـت اهلل مهـدوی کنی و آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی مبنی بر حفظ ارتباط درسـی 

شـهید مظلـوم آیـت اهلل بهشـتی در سـال ۱۳۰۷ در یک خانـواده روحانی 
در اصفهـان دیـده بدنیا گشـود. تحصیات ابتدائی و سـطح را در حوزه علمیه 
اصفهـان گذرانـد و پـس از آن رهسـپار قـم شـد. در قـم از محضـر اسـاتید 
بزرگـی چـون آیت اهلل بروجـردی، آیة اهلل محقـق داماد، امـام خمینی و عامه 
طباطبائـی در رشـته هـای فقه، اصول، فلسـفه و عرفان کسـب فیـض کرد. 
عاوه بر فلسـفه اسـامی، فلسفه های مکتبهای فلسفی شـرق و غرب را نیز 
مطالعـه کـرد تـا از ایـن رهگذر عاوه بر اینکه نسـبت به آن مکاتـب آگاهی و 
بینش کسـب کند به حقانیت فلسـفه و عرفان اسـامی نیز پی برد. آشنایی 
و تسـلط او بـه زبانهـای عربی، انگلیسـی و آلمانی باعث شـد که مسـتقیما 
متون اصلی کتب اسـامی و منابع مکتبهای شـرقی و غربی را مورد مطالعه 

و تحقیق قـرار دهد.
شـهید مظلـوم آیت اهلل بهشـتی بـزودی در فقه، اصـول، فلسـفه، عرفان، 
معـارف قـرآن، علم حدیـث، علم رجـال، ادیان، روانشناسـی، جامعه شناسـی، 
تاریـخ و کتبهـای اقتصادی جهان صاحب نظری اندیشـمند و توانا شـد. یکی 
از مهمترین و پرثمرترین فعالیتهای شـهید بهشـتی را باید حرکت او به اروپا 
و تاشـهای خسـتگی ناپذیرش برای هدایت نسـل جوان مسـلمان ایرانی که 

بـرای تحصیـل به خـارج عزیمت کـرده بودند نـام برد.
شـهید بهشـتی بنا بر ضرورت و با اصرار مراجع تقلید به هامبورگ سـفر 
نمـود تـا در مسـجدی که توسـط مرحـوم آیـت اهلل بروجـردی بنیان گـذارده 
شـده بـود و محل تجمع مسـلمانان هامبـورگ بود، بـه فعالیـت و هدایت و 

ارشـاد پردازد.
شـهید بهشـتی بیش از پنج سال در آلمان بسـر برد و در سـال ۱۳۴۹ به 

ایران آمد و سـاواک بازگشـت مجـدد او را به آلمان ممنـوع کرد...
اندیشه های شهید بهشتی)ره(

ما بی شناسـنامه نیسـتیم، ما از مردم جدا نمی باشـیم؛ ما بی شناسنامه 
نیسـتیم، اوالد زجـر کشـیده آل عبا )ع(، فرزنـدان زندان های بی نام و نشـان و 

حبـس ها و دخمه های فراموشـی.
ما بی شناسـنامه نیسـتیم، اهل قنوتیم، سـاکن دهسـتان نیایش و بچه 
جنوب عشـقیم، کبوتران قباپوشـی که بال در خون شـهیدان کربا نهاده ایم 
و عمـری بر شـاخه ها مرثیـه خوان ذبح بنـی آدم، ما از امتـزاج دو ایمان بدوی 
روسـتایی از تصـادم دو عـدم سـاده بوجـود آمده ایم، با هیـچ کس هیچ فرقی 

نداریـم و نمازمـان را اول وقت می خوانیم.
ما محصول آن لحظاتی هستیم که خسته از بیل و رنجور از داس، خیمه 
دعایی برافراشـته اند، ما سـاده نشـینان کاخ ویرانه فقر و فناییم؛ پنجره هایی 

ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۳

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

نگاهی به زندگینامه و سوابق 
دکتر سید ابراهیم رئیسی

زندگینامه شهید آیت اهلل 
دکتر بهشتی)ره(

آیت اهلل  سید ابراهیم رییسی  

هشتمین رئیس جمهور

 ایران اسالمی شد
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ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

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

به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان امام راحل دیدار 
مدیران جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه تبریز

حضور آیت اهلل آل  هاشم امام جمعه موقت تبریز   برای شرکت در 
انتخابات در یکی از مساجد تبریز

دیدار حجت االسالم و المسلمین علی مصباح یزدی فرزند مرحوم 
آیت اهلل عالمه مصباح یزدی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

مراسم گرامیداشت روز دختر اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان 
آموزش و پرورش تبریز با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان

دیدار هیئت مدیره تعاونی مسکن بازنشستگان سپاه عاشورا با نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

همایش مشارکت حداکثری در انتخابات در یگان ویژه
 نیروی انتظامی تبریز با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی

تسلیت نماینده ولی فقیه در استان به خانواده عکاس خاطره ها 
زنده یاد خسرو  فرزین

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ستاد انتخابات استان

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در برنامه بورا ایران دی 
شبکه استانی سهند

دیدار مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان با نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه تبریز

نماینده ولی فقیه در استان با حضور در یکی از مساجد تبریز رای خود را 
به صندوق های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین 

دوره شورای اسالمی شهر و روستا انداخت

سومین جلسه گفت و شنود معاونت فرهنگی دفتر امام جمعه تبریز با حضور 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

دیدار و گفتگو با دختران شهدا و تبریک روز دختر توسط امام جمعه تبریز

دیدار مدیران حج سازمان حج وزیارت استان با نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه تبریز

خـود بـا طـاب، از سـال ۸۰ تا کنون به عنـوان مدرس در مـدارس علمیه تهران 
از جمله مدارس مجد، امیرالمومنین علیه السـام، امام حسـین علیه السـام و 
مروی به تدریس دروس سطوح عالی: رسائل و مکاسب، کفایتین و درس خارجه 
فقـه )قواعـد فقهیه( مشـغول بـوده اند ایشـان بعـد از انتقال به مشـهد مقدس 
از ابتـدای سـال تحصیلـی ۱۳۹۵ در مدرسـه عالی نواب مشـهد و پـس از ان در 
مدرسـه علمیـه ۲ درب حرم مطهر تدریس در موضوع »فقه وقـف« را آغاز کرد و 
طـی دو سـال تحصیلی موضـوع وقف و نـذر را به صورت کامـل تدریس نمود و 
در ادامـه )سـال تحصیلـی ۹۷( درس خـارج فقه با موضوع امر بـه معروف و نهی 
از منکر را شـرع کرد که مورد اسـتقبال باشـکوه فضا حوزه علمیه مشـهد نیز 
قـرار گرفـت تا کنون یـک دوره از درس ها حوزوی ایشـان در زمینـه قواعد فقه در 
قالب سـه جلد کتاب با عنوان قواعد فقه عبادی قواعد فقه قضایی و قواعد فقه 
اقتصـادی به رشـته تحریر درآمده اسـت و کتـاب وقف و امر به معـروف و نهی از 
منکر ایشـان نیز که طی سـه سـال اخیر در حوزه علمیه مشـهد تدریس کرده 

انـد در حال تدوین می باشـد.
آیت اهلل رئیسـی عاوه بر این در دانشـگاه نیز در مقاطع کارشناسـی ارشـد و 
دکتری دانشـگاه امام صادق )علیه السـام( و دانشـگاه شـهید مطهری و دانشگاه 
آزاد اسـامی بـه تدریـس دروس تخصصـی فقه قضـا، فقه اقتصاد، اصـول فقه و 

قانون مدنی پرداخته اسـت.
* سوابق مدیریتی و سیاسی

-  انجام سـه مأموریت ویژة قضایی در حوزه های اجتماعی در سـه اسـتان 
مختلـف بـا حکم امام خمینـی )ره(-  عضویـت در هیأت امنای سـتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( به مدت ده سـال از سـوی مقام معظم رهبری -  افتخار خدمت 
گـزاری و تولیت آسـتان قدس رضـوی )ع( با حکم مقام معظم رهبری -  معاون 
اول قـوه قضاییـه به مدت ده سـال -  ریاسـت سـازمان بازرسـی کل کشـور به 
مدت ده سـال -  دادسـتان انقاب اسـامی تهران -  دادسـتان انقاب اسـامی 
اسـتان همـدان -  اولیـن دبیـر سـتاد احیـای امر به معـروف و نهـی از منکر 
کشـور -  ریاسـت شـورای نظارت بر صدا و سیما -  عضو شورای عالی گزینش 

کشور
-  مؤسـس حـوزه علمیـه فاطمه الزهرا سـام اهلل علی ها خواهـران در تهران 
)کوی نصر( -  مؤسـس مرکز تخصصی شیعه شناسـی امام هادی علیه السـام 

زیرنظر حـوزه علمیة قم
تالیفات و آثار

الف/کتب چاپ شده
-  کتاب تقریرات درس قواعد فقه )بخش قضایی(
-  کتاب تقریرات درس قواعد فقه )بخش عبادی(

-  کتاب ارث با وارث در فقه و حقوق
-  کتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

ب/کتب در دست انتشار
-  کتاب سیر تحول در نظارت و بازرسی

-  کتاب الوقف
-  کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر

ج/ سخنرانی علمی ارائه شده
-  تعدد اسباب مسئولیت

-  بیع فاسد و اقسام آن
-  مفهوم رهن

-  مدیریت کارآمد
-  نظارت اثر بخش

-  تأثیر متقابل تصمیمات قضایی و اقتصادی
-  جایگاه نظارت و بازرسی در اسام

-  عدالت و تأثیر آن بر سبک زندگی
-  و ده هـا سـخنرانی علمـی در حوزه هـای اقتصـادی، مدیریتـی، اجتماعی 
و حقوقـی و معرفتـی در حوزه هـا و دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و سـمینار های 

تخصصـی وزارتخانه هـا و سـازمان های کشـور

انقـاب فرمونـد )۲۵ سـال( رژیـم  کـه رهبـر معظـم 
اشـغالگر قـدس نابـود شـود.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی همچنین 
در بخـش دیگـری از خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریز 
گفتنـد: تقسـیم وظیفـه بیـن پـدر و مادر در مسـاله 
زمانـی  و  عصـری  امـر  یـک  کـودک  رشـد  و  تربیـت 
نیسـت، بلکـه متناسـب بـا اسـتعدادهای متفـاوت زن 

اسـت. مرد  و 
ایشـان تاکیـد کردنـد: هیـچ پـدری توان پـر کردن 
نقـش مـادر را نـدارد، بـرای همیـن از تمـام مـادران 
اسـتدعا می کنیم برای رشـد کودکانشـان، وظایفشـان 
را در قبـال تربیـت آنهـا و در افـکار و رفتارشـان در 

تربیـت فرزنـد بازنگـری کننـد.
آذربایجـان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
شـرقی اظهـار کردنـد: نسـبت به سـاختار جنسـیتی 
و  اسـت  شـده  تعییـن  متفاوتـی  تکالیـف  انسـان، 
مـرد  و  زن  جنسـیتی  اقتضائـات  توانیـم  نمـی  مـا 
نظـام  در  زن  اختصاصـی  نقـش  بگیریـم،  نادیـده  را 
خانـواده مـادری و همسـری اسـت و هـر یـک از این 
نقـش هـا، تکالیـف و اقتضائات خاصـی دارد و غفلت 
بـار خواهـد  بـه  ناپذیـری  آثـار جبـران  در مـورد آن 

آورد.
نظـام  در  زن  نقـش  گفتنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
خانـواده تضعیـف شـده و در نظـام اجتماعـی تحریف 
شـده، شـاهد تضعیـف ارزش هـای اخاقـی در جامعه 
هسـتیم و نقـش مـادری کـم رنـگ شـده اسـت و این 

زنـگ خطر اسـت.

نگاهی به زندگینامه و سوابق 
دکتر سید ابراهیم رئیسی

مشارکت حداکثری در انتخابات 
موجب شکست دشمنان می شود

دفتـر  مسـئول  نـژاد   ایـران  محمدباقـر  االسـام  حجـت 
نمایندگـی بعثـه مقـام معظـم رهبـری در آذربایجان شـرقی  با 
تبریـک ایـام دهـه کرامـت بـه هفتـه حـج نیـز اشـاره داشـته و 
ْن فِي  افـزود:  خداونـد در سـوره حـج آیـه ۲۷ مـی فرمایـد: َوأَِذّ
الَنّـاِس بِالَْحـِجّ یَْأتُـوَک ِرَجااًل َوَعلَـی ُکِلّ َضاِمٍر یَْأتِیَن ِمـْن ُکِلّ َفٍجّ 
َعِمیـٍق و در میـان مـردم بـه )اداء مناسـک( حـج اعـام کـن تا 
خلـق پیـاده و سـواره بر شـتران الغر انـدام تیزرو از هـر راه دور 

بـه سـوی تـو جمـع آیند.
وی گفـت:  بـا شـرافت تریـن مـکان بـر روی زمیـن، عبارت 
آمـدن  بیـرون  دحـواالرض  از  منظـور   ، خـدا  خانـه  از  اسـت 
خشـکی های گسـترده زمیـن از زیـر آب اسـت. بنابـر برخـی 
روایـات و منابـع کهـن اسـامی، زمیـن در ابتـدا زیـر آب بـوده 
اسـت و سـپس خشـکی ها از آب سـر برآورده انـد  روز بیـرون 
آمـدن خشـکی ها یـا روز آغـاز آن  روز دحـواالرض نامیده شـده 
اسـت. بنابـر برخـی احادیـث و کتاب هـای تاریخـی، نخسـتین 

جایـی کـه از زمیـن سـر بـرآورد، مکـه یـا کعبـه بـوده اسـت.
حجـت االسـام ایـران نـژاد  خاطرنشـان کـرد: کعبه توسـط 
تعییـن  پیـش  از  موضعـی  در  و  الّسـام  علیـه  آدم  حضـرت 
شـده سـاخته شـد، ولـی بـا طوفـان نـوح از بیـن رفـت. پـس با 
راهنمایـی خداونـد و بـه دسـت ابراهیـم علیـه الّسـام ایـن بنـا 
تجدیـد و مراسـم عظیـم و مناسـک و عبـادت بزرگ حـّج به آن 
حضـرت تعلیـم شـد. بـه عبارت دیگـر، حضـرت ابراهیم نقشـی 

هـم پایـه حضـرت آدم علیـه الّسـام در حیـات کعبـه دارد.
افـزود:  اسـتان  در  رهبـری  معظـم  مقـام  بعثـه  مسـئول 
حضـرت ابراهیـم)ع( بـا همـکاری و همیـاری فرزنـدش حضرت 
اسـماعیل)ع( و ارشـاد و راهنمایـی جبرئیـل)ع( چیـدن دیـوار 
کعبـه را آغـاز کـرد و در بیسـت و هفتـم ذیقعـده آن را به پایان 
رسـانید و سـپس حجراالسـود را که از سـنگ های بهشتی است، 
بـر دیـواره آن نصـب کـرد. سـپس خداوند دسـتور داد تـا آن را 

طـواف نماینـد. و دیگـران را بـه طـواف آن دعـوت کننـد.
وی خاطرنشـان کـرد: از ایـن آیـه چنین اسـتفاده می شـود 
کـه زیـارت خانـه خـدا بایـد برمبنـای دعوت خـدا باشـد  و لذا 
آنـان را ضیـوف اهلل مـی نامنـد ومیزبـان نیز خود خداوند اسـت. 
ائمـه  از  کـرد:   خاطرنشـان  نـژاد   ایـران  االسـام  حجـت 
معصومیـن روایـت شـده اسـت که »بُِنـَی اْلِْسـَاُم َعلـی  َخْمٍس : 
ـْومِ  َو الِْواَلیَِة؛ اسـام بر پنج  َکاِة َو الَْحـِجّ َو الَصّ ـَاِة َو الـَزّ َعلَـی الَصّ
چیز اسـتوار و بنا شـده اسـت: نماز، زکات، حج، روزه و والیت«.

وی بیـان کـرد: راسـاس این دسـته از احادیث، اسـام به بنا 
و خانـه ای تشـبیه شـده کـه ارکان پنج گانـه مذکور سـتون های 
اصلـی آن هسـتند کـه در صـورت اسـتواری آنهـا، بنـای اسـام 
پابرجـا بـوده و در صـورت ویرانـی آنهـا، خانـه اسـام ویـران 

شـد. خواهد 
مسـئول بعثـه مقـام معظم رهبری در اسـتان  افـزود: حج در 
واقع مجموع ارزشـهای اسـام اسـت. حج از تمام شـعائر اسـام 

عظیم تر اسـت.
وی افـزود: کشـورهای اسـامی بایـد در حـج تصمیـم گیـر 
باشـند امـا متاسـفانه عربسـتان سـعودی همـکاری نمـی کند . 
نیـز  کرد:امسـال  خاطرنشـان  محمدباقـر  االسـام  حجـت 

نمـی شـود. برگـزار  مناسـک حـج  متاسـفانه 

حج  مجموعه ارزشهای 
اسالم است
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ادامه از صفحه اول
که رو به سـوی افق سـبز توکل باز می شـوند؛ ما مثل کتابی در هر گوشـه 
خـاک و در هـر لحظـه از روزگار باز می شـویم و دیگـران را از خود باخبر می 
کنیـم؛ ما مثل وضو سـاده و پاکیم؛ عین اقطار بـی آالیش و معصومیم؛ ما را 
می شـود در هر گوشـه مسـجد پیدا کرد؛ در هر جنسـی جستجو نمود با 
هـر دردی دریافت؛ ما مثل تاوت غمگینیم، مثل تکبیر حالت خنجر داریم 
و دوسـتان ما شـیران روز و پارسـایان شـب هسـتند. از نوح به بعد تا کربا و 
هویـزه و تـا هویـزه حضـور داریم، پشـت هر سـنگی روییـده ایم، بـا هر بوته 
ای رسـیده ایـم، بـر هر شـاخی بـر داده ایم؛ مـا در این آب و خاک سـبز می 

شـویم؛ ما بی شناسنامه نیستیم.
پرواز سرخ

طبـق معمول از یکی - دو سـاعت قبل از مغـرب، در محل حزب حاضر 
می شـد و با اعضای آن جلسـاتی داشـت. مشکات و مسـائل را هم در میان 
می گذاشـتند و به بحث و تبادل نظر می پرداختند. پس از خاتمه جلسـه 
بـا مسـؤوالن مملکـت و نمایندگان مجلـس دور هم جمع می شـدند، نماز 

جماعـت را برقرار کـرده و پـس از آن به بحث می پرداختند.
هنـگام غـروب شـد و مـؤذن اذان گفـت. دوسـتان دور هم جمع شـده و 
بـرای برگـزاری نماز جماعت آماده شـدند. آن شـب عده ای قریـب صد نفر از 
وزرا، وکا و شـخصیتهای مملکت در نماز جماعت حاضر شـدند. بهشتی به 
نماز ایسـتاد؛ نماز آخرین و نماز وداع. آن شـب نماز جماعتش از همه شـبها 
طوالنـی تـر بـود و اصرار بچه ها هم بسـیار بود که می خواهیم پشـت سـر 
تـو نماز بخوانیـم و محل برگزاری نماز در حیاط دفتر حـزب بود. عکاس آمد 

و از آن نمـاز، عکسـی یادگاری گرفت.
سـاعت ۸/۵ بود که نماز تمام شـد؛ شـهید بهشـتی پیشـنهاد کرد که 
زودتر به سـالن بروند و آماده انجام برنامه شـوند. همه برخاسـتند و به سـالن 
رفتند. هرکس در گوشـه ای و در محلی نشسـت و آماده اسـتفاده از بیانات 

بهشـتی و بحث و تبادل نظر شـد.
راست قامتان جاودانه تاریخ

در هفتـم تیرمـاه سـال ۱۳۶۰، دفتر مرکـزی حزب جمهوری اسـامی، در 
حالی که جمعی از بلندپایه ترین و دل سـوزترین مسـؤوالن نظام، هم چون 
آیـت اهلّل بهشـتی رئیس دیوان عالی کشـور، چهار وزیـر، دوازده معـاون وزیر و 
حدود سـی نماینده مجلس در آن جلسـه حضور داشـتند، با بغض منافقان 
منفجـر شـد و ۷۲ یـار وفـادار انقـاب و امام، با ذکـر خدا بر لـب و بدن های 
پـاره پـاره، بـه دیدار حق شـتافتند. در پی این حادثـه، مردم انقابی ایـران، در 
سراسـر کشـور مجالس عزاداری باشـکوهی برگـزار کردند و با ایـن کار، نفرت 
عمیـق خـود را از دشـمنان انقـاب و به ویژه منافقـان نشـان دادند. حضرت 
امـام خمینـی رحمـه اهلل درباره ایـن حادثه جان سـوز فرمودند: »ملـت ایران 
در ایـن فاجعـه بـزرگ، ۷۲ تن بی گناه، به عدد شـهدای کربا از دسـت داد«.

پس از حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسـامی در هفتم تیرماه سـال 
۱۳۶۰ و شـهادت جمعی از نمایندگان مجلس شـورای اسـامی، نخسـتین 
جلسـه علنی مجلس، سـه روز بعـد، یعنی چهارشـنبه دهم تیرمـاه برگزار 
شـد. درآن روز، بـه یادبـود آن شـهیدان، ۲۷ دسـته گل، بـر روی ۲۷ صندلـی 

مجلس قـرار داده بودند.
یکـی از مسـئوالن نظـام درباره آن روز می نویسـد: »نگران عدم تشـکیل 
مجلـس، بـه خاطـر کمبـود از حدنصـاب الزم بـودم خـوش بختانـه با یک 
سـاعت تأخیر، نصاب حاصل شـد و جلسـه علنی رسمیت یافت. موفقیتی 
بـزرگ حاصـل آمد؛ چون ۲۷ نفر نماینده شـهید داشـتیم و نُـه نفر مجروح؛ 

گرچـه جمعی از مجروحان، از بیمارسـتان بـه مجلس آمدند.
شهید بهشتی از نگاه امام و رهبری

اشـخاصی کـه بـرای خدمت خودشـان را حاضر کرده بودنـد و خدمتگزار 
این کشـور بودند اشـخاصی بودند که آنقدری که من از آن ها می شناسـم، 
از ابـرار بـوده اند، از اشـخاص متعهد بـوده اند که در رأس آنها مرحوم شـهید 
بهشـتی اسـت. ایشان را من بیست سـال بیشتر می شناختم، مراتب فضل 
ایشـان و مراتـب تفکـر ایشـان و مراتب تعهد ایشـان بر من معلوم بـود و آن 
چه که من راجع به ایشـان متأثر هسـتم، شـهادت ایشـان در مقابل او ناچیز 
اسـت و آن مظلومیت ایشـان در این کشـور بود. مخالفین انقاب، افرادی که 
بیشـتر متعهدند، مؤثرتر در انقابند، آنها را بیشـتر مورد هدف قرار داده اند. 
ایشـان مورد هدف اجانب و وابسـتگان به آنها در طول زندگی بود. تهمت ها، 
تهمت های ناگوار به ایشـان می زدند. از آقای بهشـتی اینها می خواسـتند 
یـک موجـود سـتمکار دیکتاتـور معرفی کننـد، در صورتی که مـن بیش از 
بیسـت سـال ایشـان را می شـناختم و بر خاف آنچه این بی انصاف ها در 
سرتاسـر کشـور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشـتی گفتنـد، مـن او را یک فرد 
متعهد، مجتهد، متعهد، متدین، عاقه مند به ملت، عاقه مند به اسـام و 

بـه درد بخـور برای جامعه خودمان می دانسـتم. )امـام خمینی)ره((
بهشـتی مظلوم زیسـت و مظلوم مرد، بـه خاطر این کـه در دوران زندگی 
اش کسـی بـه عمـق و واالیـی شـخصیت این مرد پـی نبـرد. )مقام معظم 

رهبـری حفظه اهلل(
روز قوه قضائیه

شـاید بتوان گفت نخسـتین پایه گذار و معمار دسـتگاه قضایی انقاب، 
شـهید مظلوم آیت اهلّل دکتر بهشـتی است. شـهیدی که با وجود مدت زمان 
محدودی که عهده دار سـامان بخشـی و ایجاد تشـکیات نوین قضایی بود، 
تأثیر مهمی بر سـمت و سـو و جهت گیری آن داشـت و می توان گفت پایه 

های آغازین قوه قضاییه با اندیشـه های او بنیان نهاده شـد.
پـس از اسـتقرار جمهـوری اسـامی، حضـرت امـام خمینـی رحمه اهلل 
مسـئولیت دیـوان عالـی کشـور را کـه باالترین مقام قضایی کشـور اسـت، 
در اسـفندماه ۱۳۵۸ ش به دسـت باکفایت آیت اهلّل بهشـتی سـپرد تا برای 
این تشـکیات حیاتی که نقش مهم و تعیین کننده ای در جامعه دارد، با 
درک و درایت واالی ایشـان برنامه نو و دقیق فراهم گردد و عدل و قسـط در 
جامعه رواج یابد. ایشـان نیز در طول مدت این مسـئولیِت خطیر و شـریف، 
منشـأ خیر و خدمت بود و امور قضایی کشـور را سـر و سامان داد و انسجام 
بخشـید و برای اسـامی کـردن و اجرای کـردن احکام اسـام، فعالیت های 
گسـترده ای در ایـن تشـکل انجـام داد و با به کارگیری ُقضات عـادل و عالم، 
نظـام قضایـی را دگرگـون سـاخت. آن همـه تـاش بـی وقفـه او در این قوه 

فراموش نشـدنی اسـت و به راسـتی کـه او مظهر عدالت علـوی بود.
پایگاه اطاع رسانی حوزه

زندگینامه شهید
 معیار های ازدواج )اصالت خانوادگی(  آیت اهلل دکتر بهشتی)ره(

قسمت پنجم
حجت االسالم   جلیل جلیلی
 عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اصالت و شرافت خانوادگی دختر و پسر، یکی از اساسی ترین 
ماک های ازدواج، به ویژه در جامعه اسامی ماست . کلمه اصالت 
از اصل گرفته شده و اصل به معنای ریشه آمده است . یعنی دختر 
و پسر از خانواده هایی باشند که دارای اصل و ریشه هستند، نباید 
اصالت خانوادگی به معنای شهرت، ثروت یا موقعیت اجتماعی  
و  صالح  و  خانواده  نفس  سامت  معنای  به  بلکه  گردد  تفسیر 
خوشنام بودن آنان است به طوری که ارزشهای اخاقی جزو دغدغه 
های اعضای این خانواده باشد. که هر قدر گستره اش )در نسل 

های پیاپی( بیشتر باشد، بهتر است.
شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی و فرهنگی خانواده همسر 
آینده، در ایجاد تفاهم بین پسر و دختر در زندگی، نقش اساسی را 
ایفا می کند و می تواند ماک قابل اعتمادی برای چگونگی نحوه 
تربیت فرزندان و ارتباطات متقابل در زندگی زناشویی تلقی شود۱. 
توصیه های اسام در این زمینه آن است که تا حدامکان، خانواده 
همسر پاک و عفیف باشند؛ زیرا اخاق و رفتار خانواده، جنبه های 
عقلی آن از لحاظ هوشمندی وکم هوشی و زمینه های اعتقادی 
اولیه  ماده  نطفه،   . گذارد  اثر می  نسل،  و  زندگی جدید  در  آن، 
تشکیل دهنده جنین از جنبه ها و خصایص وراثتی والدین و 
حتی اجدادشان متاثر است . اگر آن ها ناسالم باشند، امیدی به 

اصاح فرزند نیست؛ مگر در مواردی بسیار نادر .
باره می فرمایند: »  این  پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در 
اٌس « ؛۲  با خانواده خوب  تزوَّجوا في الِحْجِر الصالِح فإَنّ الِعرَْق َدَسّ

و شایسته وصلت کنید؛ زیرا خون اثر دارد .
و در جای دیگر می فرمایند: »تخیروا لنطفکم فانکحوا االکفاء و 
انکحوا الیهم « ؛ ۳ برای نطفه های خود گزینش کنید و با کسانی 

که همتای شما هستند، ازدواج نمایید  و برای آنها زن بدهید.
و باز درباره اهمیت همین موضوع فرموده اند: » خیروا لنطفکم 
فإّن الّنساء یلدن أشباه اخوانهّن و اخواتهّن «؛۴  برای نطفه های 
خود گزینش کنید؛ زیرا زنان بچه هایی همانند برادران و خواهران 

خود به دنیا می آورند .
دختر و پسر باید در خانواده هایی رشد یافته باشند که پدر و 
مادری عاقل و دلسوز، با همه وجود در رشد و تعالی فرزند کوشیده 

باشند . بر خاف خانواده هایی که زن و شوهر، فرزندان را به حال 
خود رها کرده و به دنبال هوا و هوس های خود هستند و یا این که 
در کانون خانوادگی آنها بویی از محبت و احترام و تکریم شخصیت 

دیگران استشمام نمی شود .
بنابراین، دختر و پسری که درصدد انتخاب همسر هستند، 
باید سعی کنند حتی المقدور با خانواده هایی شریف و اصیل 
وصلت نمایند و از ازدواج با خانواده های پست و فرومایه جدا 
اجتناب نمایند؛ چرا که غالبا با مشکاتی مواجه خواهند شد 
. در خانواده های اصیل، پدران و مادران کوشیده اند از نظر 
اخاقی و رفتاری برای فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون 
بس  های  سرمایه  نیز  ارثی  نظر  از  صالح  مادر  و  پدر  تردید 
گرانبهایی را به فرزندان خود انتقال می دهند . دختر و پسری 
که در یک خانواده اصیل رشد می یابند، سجایای اخاقی را 
از پدر و مادر خود به ارث می برند و در برخورد با دشواریها و 
سختیهای زندگی، هرگز از جاده درستی و راستی خارج نمی 
شوند . به عبارت دیگر، پای بندی به آبرو و حیثیت، آنان را 

از انحراف باز می دارد .
پس در مساله انتخاب همسر، ازدواج با یک فرد، یعنی پیوند با 

یک خانواده و فامیل و نسل؛ زیرا:
این فرد جزیی از آن خانواده می باشد و مانند یک شاخه از ریشه 

های همان درخت تغذیه کرده است .
با تشکیل خانواده، یک عمر باید با خانواده طرفین رفت و آمد 

و معاشرت داشت .
مشترک  زندگی  در  اجتماع،  در  ها  خانواده  بودن  بد  و  خوب 

فرزندانشان نیز تاثیر دارد .
-صفات و خصوصیات آنان نیز در فرزندان مؤثر است .

پاورقی ها: 
۱ جهت مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید به کتب روان 
شناسی رشد و روان شناسی تربیتی، بحث وراثت مراجعه نمایید .

۲ ترجمه میزان الحکمه، ج ۵، ص ۲۲۵۸، ح ۷۸۴۸ .
۳ همان، ح ۷۸۴۹ .
۴ همان، ح ۷۸۵۰ .

آداب نمازجمعه

مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت 
از دیدگاه مذاهب اسامی

ــانی  ــعود کاش ــن مس ــی: عاءالدین ب ــل عقل ب( دلی
ــاز  ــه نم ــد، اقام ــرط نباش ــلطان ش ــر س ــد: اگ می گوی
ــری از  ــه فتنــه و آشــوب خواهــد شــد و جلوگی منجــر ب
فتنــه و آشــوب الزم اســت و ایــن جلوگیــری و مبــارزه بــا 
فتنــه از راه ســلطان ممکــن اســت، زیــرا ســلطان قــدرت 

دارد.
بــه عبــارت دیگــر می فرمایــد: در نمــاز جمعــه 
گروهــی عظیــم گــرد هــم می آینــد و امامــت جمعــه و 
پیشــی گرفتــن بــه تمــام مــردم شــهر، موجــب شــرافت 
ــی  ــت اجتماع ــن موقعی ــاال رفت ــی و ب ــد مرتبگ و بلن
می شــود. بنابرایــن کســانی کــه فطرتــاً بلنــد همــت و 
بــه ریاســت عاقــه مندنــد، ایــن موضــوع بــرای آنــان بــه 
ــت  ــه کش ــت ب ــد و در نهای ــه می انجام ــت و منازع رقاب
ــت  ــی ماهی ــد.]۱۳[ یعن ــد ش ــم خواه ــتار خت و کش
ــام  ــی اســت و ام ــی سیاس ــه ماهیت ــی نمــاز جمع اصل
جمعــه دارای قــدرت قابــل توجــه اجتماعــی اســت کــه 
ــن رو  ــود. از ای ــدم می ش ــهر مق ــردم ش ــی م ــر تمام ب
ــدرت  ــی و ق ــت طلب ــه ریاس ــل ب ــه متمای ــانی ک کس
ــر  ــدرت و منب ــن ق ــرای تســخیر ای ــی هســتند، ب طلب
ــن  ــد و ای ــارزه برمی خیزن ــه مب ــر ب ــا یکدیگ ــدس ب مق
موجــب شــعله ور شــدن آتــش فتنــه و کشــت و کشــتار 
ــه امــام  ــار ایــن منصــب ب خواهــد شــد، امــا اگــر اختی
المســلمین ســپرده شــود، تمامــی ایــن فتنه هــا 

ــد شــد. ــوش خواه خام

عوارض سوء مصرف مواد ضدعفونی کتتده
ترکیبات  تماس مکرر  و  از حد  بیش  از جمله عوارض مصرف   
ضدعفونی کننده با پوست بدن، ایجاد خارش، خشکی، قرمزی و اگزمای 

پوست می باشد.
ترکیبات  تماس مکرر  و  از حد  بیش  از جمله عوارض مصرف   
ضدعفونی کننده با سیستم تنفسی انسان و استنشاق بخارات مربوط 
به این فراورده ها، بروز تنگی نفس، سرفه، خارش و سوزش ته حلق و 
آبریزش بینی می باشد. توصیه می شود برای پیشگیری از این عوارض، 
ترکیبات ضدعفونی کننده در محیط دارای تهویه، همراه با ماسک 
استفاده شود و از اختالط این مواد با آب داغ و یا هر ترکیب ضدعفونی 

کننده و یا شوینده ای خودداری شود.
 بر اساس مستندات علمی موجود و توصیه های صاحب نظران علم 
پزشکی، در حال حاضر بهترین و کم خطرترین روش برای ضدعفونی 
دستها در خانه و محیط کار، شستشوی دست ها با آب و صابون به 
مدت ۲۰ ثانیه و مطابق با روش های آموزش داده شده به نحوی می 
باشد که پس از مرطوب نمودن دست ها، کف و پشت دست، فاصله 
انگشتان و مچ دست کامالً به آب و صابون آغشته و به مدت ۲۰ ثانیه 

شست و شو داده شود.
تهیه و  از  بعد  و  بهتر است شستشوی دست ها قبل، حین   
خورد غذا، تماس با بیماران، و به طور کلی بعد از تماس با سطوح 
عمومی )دستگیره درب، میز و پیشخوان، نازل پمپ بنزین، سبد 
خرید، دستگاه های خود پرداز و...(، سطل زباله و سرویس بهداشتی 

صورت گیرد.
 چنانچه به هر دلیلی امکان دسترسی به آب و صابون وجود نداشته 
باشد، درصورتیکه آلودگی زیادی )خصوصا مواد چربی( در سطح پوست 
دست نباشد، می توان به صورت جایگزین از محلول های الکلی حاوی 
اتانول با غلظت )حداقل ۶۰٪ درصد( اقدام به ضد عفونی دستها نمود به 
نحوی که پس از آغشته کردن کامل دستها به الکل، اجازه داده شود تا 
محلول الکلی به مدت ۲۰ ثانیه روی سطح پوست بماند و خود به خود 

تبخیر و خشک شود.

پزشک من
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
رئیس جمهور منتخب ملت بزرگ ایران
حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی

سام علیکم
حماسـه آفرینـی ملـت سـرافزار و بزرگ ایـران با حضور پُر شـکوه در پـای صندوق های 
رأی در سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری، وحدت، انسـجام ملـی و چهره ی 
مصمـم و پـر امیـد ایران اسـامی را بار دیگر به نمایش گذاشـت و در این برهه حسـاس، 
امنیـت ایـن مـرز و بـوم را تقویـت و دشـمنان ملـت را در انجـام توطئـه هایشـان ناامید 

ساخت.
 لبیـک گویـی مـردم آگاه و کم نظیـر ایـران بـه ولـی امـر مسـلمین جهـان حضـرت

 آیـت اهلل العظمـی امـام خامنـه ای عزیز حماسـه سیاسـی فراموش نشـدنی را بـار دیگر 
بـه ارمغـان آورد؛ بـه حـق پیـروز این میـدان هم ملـت همیشـه در صحنه ایران اسـامی 

. هستند
مایـه مسـرت و خوشـحالی اسـت کـه حضرتعالـی در آسـتانه میـاد هشـتمین اختر 
تابنـاک آسـمان امامـت و والیـت بـا کسـب رأی اعتماد ملت، هشـتمین رئیـس جمهور 
نظـام مقدس جمهوری اسـامی ایران شـدید؛ با تبریـک این پیروزی از طـرف مردم خطه 
آذربایجـان شـرقی یقین میدانیم که اسـتقرار دولت قوی و مردمـی جنابعالی در گام دوم 
انقـاب تحقـق بخش گفتمـان رهبری برای توسـعه عدالت و پیشـرفت و حل مشـکات 

کشـور سـربلندمان بر مبنـای مردم سـاالری دینـی خواهد بود.
بـا آرزوی توفیقـات روزافـزون؛ سـربلندی حضرتعالـی را در سـایه توجهـات حضرت ولی 
عصـر )عجـل اهلّل تعالـی فرجـه الشـریف( و در پرتـو رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری 
)مدظلـه العالـی(، در جهـت تحقـق اهداف عالیه نظـام مقدس جمهوری اسـامی ایران از 

درگاه خداونـد متعال مسـئلت دارم.
سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

پیام تبریک نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
به رییس جمهور منتخب مردم شریف ایران

خدمات اعتباری کارگزاری
سؤال۶: کارگزاری های بورس خدمات اعتباری ای دارند به این صورت که 
مثا با پرداخت مبلغ مشخصی چند برابر آن مبلغ اعتبار برای خریدن سهام 
به مشتریان می دهند به مدت محدود، البته بدیهی است که این خدمات بر 

اساس قوانین و مقررات کشور است.
آیا اعتبار دادن به این شکل حال است؟

جواب: اگر کارگزاری به خاطر فعالیت سرمایه گذار امتیازی را برای او قائل شود 
و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشد  نه به عنوان قرض - اشکالی ندارد.

 فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
سؤال۷: شخصی مبلغی از یک نفر گرفته است تا در بورس کار کند و 
قبول کرده است که ماهی مقداری سود به صاحب پول بدهد و زیان نیز به 
عهده خودش باشد، آیا اینکه قبول کرده است زیان پای ایشان و سود بیشتر 
هم به نفع خودش و در عوض ماهانه سود ثابتی بدهد از نظر شرعی مورد 

قبول است؟
این صورت که  به  ندارد،  باشد، اشکال  قرارداد وکالت  اگر عنوان  پاسخ: 
صاحب سرمایه به طرف مقابل وکالت بدهد با سرمایة او در بورس خرید و 
فروش کند و مقدار معینی از سود را ماهانه به او بپردازد و بقیه را به عنوان 

حق الوکاله تملک کند و در ضمن این قرارداد شرط 
عامل  ـ  وکیل  سود،  عدم کسب  در صورت  که  شود 
در بورس ـ از مال خود معادل مقدار تعیین شده به 

صاحب سرمایه بپردازد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 4 تیر 1400 (
 انتقــال امــام خمینــي)ره( بــه پــادگان عشــرت آباد توســط ســاواک 

)۱۳۴۲ش(
ــزه توســط  ــات محــدود قــدس ۲ در منطقــه هورالهوی آغــاز عملی

ــپاه )۱۳۶۴ ش( س
ــون در  ــر مجن ــر و جزای ــه، خیب ســقوط مناطــق کوشــک، طائی

ــن مناطــق)۱۳۶۷ش( ــه ای ــي ب ــش بعث ــه ارت حمل
در تهــران زلزلــه شــدید رخ داد ولــی خســارات جانــی ببــار 

نیــاورد)۱۳۴۹ش(
بزرگترین منبع گاز جهان در کنگان ایران کشف شد)۱۳۵۳ش(

صادرات نفت ایران افزایش یافت)۱۳۵۷ش(
حســین پاشــاخان امیــر بهــادر وزیــر جنــگ بــه لقب »سپهســاالر 

ــر شــد.)۱۲۸۷ش( اعظم« مفتخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 14 ذی القعده 1442 (
  درگذشت »ابن سمعون« واعظ مسلمان)۳۸۷ ق(

 تولــد مجتهــد بــزرگ شــیعه »حــاج میــرزا رضــي ذوالنــوري« عالم 
و فقیــه)۱۲۹۴ ق(

 تصویب قانون اساسي مشروطیت ایران)۱۳۲۴ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ (
  آغاز سفر اولین کشتي مسافربري بخار از امریکا )۱۸۱۶م(

 اختراع اولین میکروسکوپ الکترونی در امریکا )۱۹۴۰م(
 آغــاز جنــگ کــره شــمالي و جنوبــي بــا حمایــت شــوروي و امریکا 

)۱۹۵۰م(

شهید بهشتی از نگاه امام خمینی)س(
*دست امریکا از آستین این خائن ها بیرون آمد و یک همچو 
جنایتی به مسلمین وارد کردند و کسانی ]را[ که جز به مصلحت 
مسلمین اندیشه نمی  کردند، از وکای مجلس و از دولت، وزرایی 
که بسیار ارزشمند بودند، وکایی که ارزشمند بودند و از قوه قضائیه 
هم مثل آقای بهشتی، که از اول شکل گرفتن جمهوری اسامی 
مورد هدف بود، ]به شهادت رساندند[ شما شاهد بودید که تمام این 
ارگانهای اسامی مورد هدف بودند؛ مجلس مورد هدف بود؛ مجلس 
خبرگان وقتی که دیدند بسیاری از آنها یا اکثر از آنها علما هستند، 
آنها  اکثریت  که  دیدند  وقتی  شورا  مجلس  واقع شد؛  مورد هدف 
اشخاص متعهد و بسیاری از آنها از علما هستند، مورد هدف واقع 
شد؛ قوه قضائیه وقتی که دیدند بدست اشخاص دانشمند متعهد 
فعال واقع شد، مورد هدف واقع شدند. این  یک جریانی بود و هست. 
اآلن ما بسیاری از دوستانمان و عاقه  مندان به اسام را از دست داده 
 ایم، لکن من به ملت ایران تهنیت عرض می  کنم که چنین فرزندانی 
را تحویل جامعه داد و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی فرستاد و باز 

هم ایستاده است و خم به ابرو نیاورده است.
که  آقایان  شما  و  ایران  ملت  به  را  بزرگ   ضایعه  این  من   *
نزدیک بودید با آقای بهشتی و مطلع بودید از افراد دیگری که 
شهید شدند، به همه شما آقایان و ملتمان تسلیت عرض می  
کنم. بنای دشمن های شما بر این است که افرادی که لیاقتشان 
بیشتر است بیشتر مورد حمله قرار بگیرند. آنها افرادی را هدف 
قرار می  دهند که از آنها خوف دارند که مبادا یک وقتی به آنها 
صدمه بزنند. و این را من کراراً گفته  ام که مرحوم آقای بهشتی 
در این مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفین اسام و مخالفین 
دوستان  بعضی  و  ایشان  به  را  شان  مستقیم   حمله  کشور  این 
ایشان کردند. کسی را که من بیشتر از بیست سال می  شناختم 
و روحیاتش را مطلع بودم و می  دانستم چه جور مرد صالحی و 
مرد به درد بخوری برای این کشور است، مخالفین او را در کوچه 
و بازار و محله و صحبت هایی که همه می  کردند، آن طور جلوه 
دادند. یک مرد صالحی را به صورت یک دیکتاتور درآوردند! و شما 
باید مهیا ]ی [ این جور مسائل باشید؛ یعنی، کشوری که نهضت 
کرده برای آزاد شدن و برای مستقل بودن و برای اینکه وابسته 
نباشد به هیچ قدرتی از شرق و غرب، باید خودش را مهیا کند 
به  بدهد  در  تن  انسان  باید  یا  آید.  می   پیش  که  توابعی  برای 
همه ذلتها و به همه زیر بار بودنها و تحت سلطه بودنها و یا اگر 

بخواهد مستقل باشد، باید عوارض و لوازمش را بپذیرد .
 )صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۵۱۵(

صحيفه نور امام خميني )ره(

ســید ابراهیــم المرتضــي االصغــر ملقــب به جــال الدیــن اشــرف ) ع 
(، پســر امــام موســي کاظــم ) ع ( ، بــرادر امــام رضــا ) ع ( و عمــوي امــام 
محمــد تقــي ) ع ( در ســال ۱۸۰ هجــري قمــري در شــهر مدینــه منــوره 

چشــم به جهــان گشــود .
ــه  ــردم نوب ــه از م ــو نجی پــدرش امــام هفتــم شــیعیان و مــادرش بان
ــي کــه ســنش بــه حــدود ۳ ســالگي رســید پــدر  ــود . زمان و زنگبــار ب
بزرگــوارش را در ســال ۱۸۳ هجــري از دســت داد و به مــدد و همت برادرش 
ــرورش یافــت و در ســایه چنیــن اســتادي  امــام رضــا ) ع ( در مدینــه پ
چنــان مراتــب فضــل و کمــال را طــي کــرد کــه در میــان برادرانــش بعد 
از امــام رضــا ) ع ( در علــم و حلــم و زهــد و تقــوي و شــجاعت و ســخاوت 
بــر همــه پیشــي گرفــت و لقــب اشــرف را از عمــوي جــد پــدرش عمــر 
اشــرف بــن امــام ســجاد ) ع ( اخــذ نمــوده کــه در حقیقــت نشــانه برتري 

و شایســتگي او نســبت بــه ســایر بــرادران بــود .
او در ســال ۲۰۱ هجــري در زمــان والیتعهــدي امــام رضــا ) ع ( در حالــي 
کــه حــدود ۲۱ ســال داشــت از مدینــه بــراي تبلیــغ دینــي به بغــداد آمد 
و در ســال ۲۰۳ هجــري وقتــي خبــر شــهادت امــام رضــا ) ع ( بــه بغــداد 
رســید ســادات و شــیعیان بــراي عــرض تســلیت خدمــت او رســیدند و 
بــراي اولیــن بــار در آن مجلــس مســاله نهضــت مطــرح شــد . امــا هنــوز 

زمــان و ســن حضــرت بــراي تحقــق ایــن امــر مســاعد نبــود .
در ســال ۲۰۴ هجــري وقتــي کــه مامــون از مــرو بــه بغــداد رفت ســید 
جــال الدیــن آن شــهر را تــرک کــرد و بــه قــم نــزد بــرادر بزرگوارش ســید 
احمــد مشــهور بــه » شــاهچراغ «رفــت و خدمــت او بــه کســب علــم و 

فضیلت مشــغول شــد .
حضــرت پــس از حــدود ۳ ســال اقامــت در قــم در ســال ۲۰۶ اقــدام بــه 
تشــکیل نهضــت کــرد و پــس از یــک ســري جنگهــاي خونین در ســال 
۲۱۱ هجــري قــدرت را در گیــان در دســت گرفــت و نخســتین دولــت 

شــیعه مذهــب ایــران را بنیان گذاشــت.

بقعه آقا سید جالل الدین اشرف 

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

»ایران هسته ای«
 دستاورد بزرگ انقاب اسامی

ــه دو دســته  رآکتورهــای هســته ای خــود ب
ــی و رآکتوهــای  راکتوهــای هســته ای تحقیقات

هســته ای تولیــد نیــرو تقســیم مــی شــوند.
 رآکتورهــای هســته ای تحقیقاتــی بــه 
ــت  ــوی فعالی ــه س ــی ترین گام ب ــوان اساس عن
هــا و فنــاوری هســته ای محســوب می شــوند. 
ــاوری  ــق فن ــور تحق ــن تبل ــا اولی ــن رآکتوره ای
ــد  ــة رش ــد و پای ــمار می رون ــه ش ــته ای ب هس
ســایر فنــاوری هــای هســته ای و غیــر هســته 
ای نظیــر آزمــون مــواد و مراحــل صنعتــی 
آن هــا قــرار گرفتــه انــد. دســتاوردهای ایــران در 
ایــن حــوزه رآکتــور تحقیقاتــی تهــران، رآکتــور 
تحقیقاتــی صفــر قــدرت آب ســنگین، رآکتــور 
ــی  ــور تحقیقات ــوری و  رآکت ــی مینیات تحقیقات

ــت . ــوده اس ــنگین اراک ب آب س
رآکتــور هســته ای تولیــد نیــرو نیــز از 
جمهــوری  کان  هــای  برنامــه  مهم تریــن 
ــران در توســعة هســته ای و تولیــد  اســامی ای
بــرق هســته ای اســت. ســاخت و توســعة 
ــور  ــاز کش ــاس نی ــی براس ــای اتم ــروگاه ه نی

ــامی در  ــورای اس ــس ش ــة مجل ــق مصوب طب
ســال ۱۳۸۴ بــر مبنــای تولیــد ۲۰/۰۰۰ مــگاوات 
ــرق هســته ای تــا ســال ۲۰۲۰ طراحــی شــده  ب

ــت. اس
در پــی فشــارهای بســیاری کــه بــرای 
پــس  ایــران  در  نیروگاه هــا  ایــن  ســاخت 
از پیــروزی انقــاب وارد شــد، باالخــره بــر 
ــران  ــن ای ــور بی ــده مذک ــرار منعق ــاس ق اس
ــن  ــخ ۹ بهم ــور در تاری ــن کش ــیه، ای و روس
ــهر  ــروگاه بوش ــوخت نی ــل س ــاه ۱۳۸۶ حم م

ــد.  ــل ش کام
کار بارگــذاری ســوخت نیــروگاه بوشــهر 
بــا   ۱۳۸۹ مردادمــاه   ۳۱ تاریــخ  در  نیــز 
ــازمان  ــس س ــم و رئی ــس روس ات ــور رئی حض
ــرژی اتمــی کشــورمان انجــام شــد. دومیــن  ان
محمولــه ســوخت نیــروگاه بوشــهر نیــز در ۲۱ 
ــمت  ــه س ــیه ب ــاه ۱۳۹۰ از روس ــت م اردیبهش
بوشــهر حمــل شــد. ایــن ســوخت بــه وزن ۳۰ 
تــن بــوده و بــرای فعالیــت ســال دوم نیــروگاه 
اســت. ســرانجام در تاریــخ ۱۲ شــهریورماه 
ــی از  ــا بخش ــهر ب ــی بوش ــروگاه اتم ۱۳۹۰ نی
ــور  ــا حض ــمی ب ــی مراس ــود و ط ــت خ ظرفی
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان، 
ــه  ــیه ب ــرژی روس ــر ان ــم و وزی ــس روس ات رئی
ــد.  ــل ش ــور متص ــری کش ــرق سراس ــبکه ب ش
ــن کشــور  ــی و یکمی ــن رو، کشــورمان س از ای
ــته ای  ــرق هس ــد ب ــه تولی ــه ب ــت ک ــا اس دنی

ــردازد. ــی پ م

نگاهي به دستاوردهاي  مهم انقالب اسالمي

کتاب »حقوق فرزندان 
بیـت  اهـل  مکتـب  در 
بـا  السـام(«  )علیهـم 
مقدمـه اسـتاد محقـق 
و  معرفـت«  اهلل  »آیـت 
بـه نویسـندگي »حجت 
المسـلمین  و  االسـام 
محمـد جـواد مروجـي 
طبسـي« تالیـف گردید 
انتشـارات  بـه همـت  و 
نشـر  و  چـاپ  »مرکـز 
دفتـر تبلیغات اسـامي 

حـوزه علمیـه قـم« در سـال ۱۳۸۲ فیپـا گرفتـه و در ۲۹۲ 
صفحه تدوین و  با ۲۰۰۰۰ نسـخه به زیور چاپ آراسـته شـد. 
خانـواده نخسـتین کانـون تربیـت کـودک و معمـار اولیه 
شـخصیت اوسـت در همین مدرسـه بزرگ تربیتی است که 
فرزنـدان بتدریـج از رفتارهای پدر و مادر، الگوبرداری می کنند. 
کـودکان تـا چنـد سـالی مقلدنـد و مطابـق اصـل »همانند 
سـازی« تـاش مـی کننـد کـه کارهـای خـود را »همانند« 
و »شـبیه« آنـان سـازند. از آنجـا کـه کـودکان مطابق فطرت 
الهی، خداپرسـت و درسـت کـردار به دنیا آمـده اند. چنانچه 
در محیـط تربیتی آنان رفتارهای مطابق آیین توحید باشـد، 
و والدیـن بـه وظایـف خویش آشـنا باشـند، آنان نیـز موحد 
و متقـی خواهنـد شـد و در غیـر ایـن صـورت منحـرف می 
شـوند؛ چنـان که پیامبر خـدا )ص( فرمـود: »فرزند بر فطرت 
پـاک الهی آفریده شـده اسـت مگر آنکه پـدر و مـادرش او را 

یهـودی، نصرانـی و یا مجوسـی کنند.«
از ایـن رو انسـان در برابـر امـوری که بـا او در ارتباط اسـت 
یـک سـری حقـوق و تکالیفی را بـر عهده دارد که شـناخت 
و آگاهـی الزم  از آنهـا رسـیدن انسـان را بـه سـعادت فـردی 
و اجتماعـی تحقـق مـي بخشـد. فرزنـدان از نزدیـک ترین و 
عزیزتریـن افرادی هسـتند که بشـر با آنـان در ارتباط اسـت، 
بنابرایـن شـناخت وظایـف و حقـوق یکدیگـر بـر والدیـن و 

فرزندان الزم اسـت.
مولـف بـا بررسـي کتـاب شـریف »وسـائل الشـیعه« و 
»مسـتدرک الوسـائل« و دیگـر متـون روایـی بـه روایاتـی 
برمـي خـورد کـه وظایـف پـدران را در مقابـل فرزنـدان خود 
بیـان مـی کـرد، و تصمیـم مـي گیرد بـا بررسـی عمیق در 
منابـع حدیثی با فرصت و دقت بیشـتری به جمـع آوری آنها 
پرداختـه تـا در تالیف مجموعـه حاضر با الهام از ایـن روایات، 
یک دسـتورالعمل نسـبتا جامعـی را که در بردارنـده گفتار و 
سـیره عملی پیشـوایان معصوم )ع( اسـت برای مخاطبان در 

خصـوص نحوه تربیـت فرزندانشـان ارائـه نماید.
مجموعـه حاضر مشـتمل بـر ۷ فصل با عناویـن: »جایگاه 
فرزنـد و مسـئولیت والدیـن؛ رابطه پدر و فرزنـد؛ ادب آموزي و 
تربیت فرزند؛ دوران بازسـازي شـخصیت فرزند؛ پرورش ایمان 

و مذهـب؛ فرزنـد و جامعـه؛ دوران بلوغ و جواني« اسـت.
نویسـنده در هفت فصل تکالیف والدیـن و حقوق فرزندان 
را از بـدو تولـد تـا ازدواج و اشـتغال را بـا بهرگیـری فـراوان از 
آیـات و روایـات بیـان می کند و در البـه الی مباحث کیفیت 
برخـورد و معاشـرت اهـل بیت با فرزندانشـان را به عنـوان راه 

حل نهایـی ذکـر می کند.
ولیمـه دادن و عقیقـه کردن، انتخاب نام، شـیر و تاثیر 
آن در شـخصیت فرزنـد، محبـت به فرزنـد، رعایت عدالت 
و مسـاوات بیـن فرزنـدان، دعـا، احتـرام و تکریـم فرزنـد، 
تنبیـه  فرزنـدان،  تشـویق  فرزنـد،  سـوگ  در  شـکیبایی 
بدنـی فرزنـدان، کنتـرل دوسـت، برچیدن زمینه فسـاد و 
انحـراف، واکسـینه کـردن فرزندان، آموزش دیـن و احکام، 
موعظـه و نصیحـت، آمـاده سـازی فرزنـدان بـرای نمـاز و 
برخوردهـای  حماسـی،  و  آموزنـده  اشـعار  تعلیـم  روزه، 
اجتماعـی فرزنـدان، مشـکات زندگـی و راه مقابلـه با آن، 
آینـده فرزندان و انتخاب همسـر؛ از جمله مباحثی اسـت 
کـه خواننـده بـا مطالعـه مجموعـه حاضـر نظر و سـیره 
عملـی مکتـب اهـل بیـت )ع( را پیرامون ایـن موضوعات 

به دسـت مـی آورد.
در انتهـا ۶۳ اثـر گرانمایـه کـه نویسـنده جهـت تالیـف 
مجموعـه حاضر از آنها بهره گرفته اسـت بـه ترتیب الفبایي 
عناویـن فهرسـت گردیده اسـت. و همچنین فهرسـت آیات، 
احادیـث، اسـامي پیامبـران و معصومیـن )ع( و نمایـه اعـام 
موجود در انتهاي اثر، دسترسـي به متن را سـهولت بخشیده 

است.

معرفي کتاب

حقوق فرزندان در مکتب
 اهل بیت )علیهم السالم(

شفیقه موسوی

آقـا میـرزا علـی غروی بـه سـال ۱۳۴۹ 
هجـری قمری برابـر با ۱۳۰۹ شمسـی در 
شـهر تبریـز و در یـک خانـواده معنـوی و 

بلنـدآوازه در تجـارت متولد شـد .
پـدرش حـاج اسـداهلل از بازرگانـان نامی 
آذربایجـان کـه دامنه تجـارت وی به قفقاز 
رسـیده بـود و در بادکوبه نیـز دفتر تجاری 
داشـت  معظـم له دوسـاله بود کـه پدرش 

را از دسـت داد.
شـش سـاله بود که بـه فراگیـری علم و 
بهـره جویـی از محضر اسـاتید پرداخت جامـع المقدمات و بخشـی از کتابهای 
دوره سـطح را در زادگاه خـود تبریـز آموخـت و حاشـیه را در نزد مرحوم شـیخ 
علـی اصغر باغمیشـه ای فرا گرفت و بـرای ادامه تکمیل تحصیـات خود عازم 
خانه علم و آشـیانه آل محمد قم مقدسـه شـد و در آن دیار رحل اقامت افکند. 
فرائـد االصـول را از عامـه شـیخ محمد مجاهـد تبریزی و مکاسـب را نزد آیت 
اهلل سیدحسـین قاضـی و کفایـه آخوند خراسـانی را در محضر آقا  سـید احمد 
خوانسـاری تلمـذ نمود. فلسـفه و علوم عقلـی را از عامه طباطبایـی بهره برد.

ایـن مرجـع پارسـا پـس از فراغـت از مرحلـه سـطوح عالیـه در درسـهای 
خـارج حضـور یافت در حالیکه تازه ۱۶ سـال بـود و یان خود از نبوغ سرشـار 
و ذهـن فعـال روی حکایـت ها دارد. با وجود کمی سـن در درس اسـتاد خود 
آیـت اهلل سـید محمـد حجـت کـوه کمری شـرکت مـی کـرد و از مشـایخ و 
اسـاتید دیگرشـان آیـت اهلل سـید حسـن بروجردی و آقاشـیخ عبـاس علمی 
شـاهرودی و آقـا سـید احمـد خوانسـاری بودند.  ایشـان مصمم شـدند تا به 
نجـف اشـرف مشـرف شـوند و در مجـاورت باب مدینـه علم قرار گیرنـد و در 
مدرسـه دارالحکمه  که بوسـیله عامه سیدمحسـن حکیم بنیان نهاده شـده 

بود بـه تدریـس پرداخت.
و عـاوه بـر تدریـس در محضر حضرت آیـت اهلل العظمی خویـی و آقا میرزا 
احمدباقـر زنجانی و عامه شـیخ حسـین حلی و سـایر بزرگان نجـف بهره می 
برد. معظم له پس از سـالها مجاهدت در سـال ۱۳۷۹ شمسـی در بازگشـت از 

کربا به دسـت جنایتکاران بعثی به شـهادت رسـید.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل العظمی حاج میرزا علی غروی تبریزی
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