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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز :
حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبـه هـای نماز جمعـه این هفتـه تبریز در 
مصـای حضـرت امـام خمینـی)ره( این شـهر که بـا رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد،  بـا دعـوت همگانی به 
تقـوا گفتنـد: تقـوا بزرگتریـن نعمتـی اسـت که باعـث نزول 
رحمـت الهی می شـود. بی تقوایی انسـان و جامعه انسـانی 

را از نعمـت هـای مـادی و معنـوی محـروم می کند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه داد: تقوا 
متن زندگی مومنانه انسـان اسـت و انسـان بی تقوا خودش 
و خانـواده و جامعـه را ناامن می کند. تقوا مادرزادی نیسـت 
بلکـه مسـاله مربوط به تربیت انسـان اسـت و انسـان بدون 

تربیـت آبسـتن هرگونه انحراف اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر لـزوم توجـه به مسـاله 
تربیـت انسـان اظهـار داشـتند: تربیـت مسـیر شـکوفایی 
اسـتعدادهای الهـی واخاقـی انسـان را فراهـم مـی کنـد 
و آن تربیتـی ارزشـمند اسـت کـه تقوامحـور باشـد. بنیـان 
زندگـی انسـان تربیت اسـت و بنیـان تربیت باید تقوا باشـد 

و بنیـان تقـوا در خانـواده شـکل مـی گیـرد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا اشـاره به 
جایـگاه بلنـد پـدر و مـادر نـزد خداونـد گفتند: قابـل توجه 
اسـت کـه قـرآن در چهار جا نسـبت به پدر و مادر سـفارش 
کـرده و قابـل توجـه تـر اینکـه ایـن سـفارش در هـر چهار 
آیـه بعـد از مسـاله توحیـد مطرح شـده اسـت و این نشـان 

دهنـده عظمـت پـدرو مادر نـزد خداوند اسـت.
ایشـان تصریـح کردنـد: هیچوقـت نباید سـر پـدر و مادر 
داد بکشـیم و بایـد احتـرام آنهـا را حفـظ کـرد. البتـه مبادا 
توجـه بـه جایگاه پـدر ومادر مـا را از توجه به جایـگاه فرزند 

غافـل کند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان بـه روز ازدواج 
حضـرت علـی )ع( و حضـرت زهراء )س( اشـاره کـرده و بیان 
کردنـد: امیدواریـم کـه سـبک ازدواج مـوالی متقیـان)ع( و 
حضـرت زهـرا)س( بـرای جامعـه الگـو باشـد و خانـواده هـا 
ازدواج را آسـان بگیرنـد. پـدر و مـادر هـا بایدجوانـان را بـه 

ازدواج آسـان تشـویق کننـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد: گاهی 
 جوانـی بـرای ازدواج آسـان آمـاده اسـت امـا پـدر و مـادر 
مـی گوینـد بایـد فان رسـم و رسـوم و.... رعایت شـود. باید 
از همـان اول ازدواج پایـه هـای زندگانـی محکم شـود وگرنه 
دچـار مشـکل خواهنـد شـد. همچنیـن افـراد بایـد دانـش 

و مهارتهـای الزم مدیریـت خانـواده و همسـرداری و تربیـت 
فرزنـد را یـاد بگیرنـد وگرنه موفق به تشـکیل خانواده سـالم 

و آرام نخواهندشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا تاکیـد بـر 
لـزوم توجـه بـه کـودک آوری گفتنـد: پیامبـر مـی فرمایند 
»خانـه ای کـه درآن کـودک نباشـد هیـچ برکتـی نیسـت« 
البتـه بـه ایـن معنی نیسـت که بعضی کسـانی کـه امکان 
کـودک آوری ندارنـد خانـه شـان برکـت نـدارد بلکـه منظور 
اینسـت کـه امـکان کـودک آوری باشـد ولـی کـودک آوری 

. نکنند
تریـن حـد کـودک مسـاله  اساسـی  داد:  ادامـه  ایشـان 
تربیـت سـالم اسـت و از روحانیـون مـی خواهـم کـه ایـن 
موضـوع را در منابرخویـش مطـرح کننـد. همچنیـن از پدر 

و مـادر هـا عاجزانـه مـی خواهـم آمـوزش فرزنـد پـروری را 
جـدی بگیرنـد.

امـام جمعـه تبریـز ضمن اشـاره بـه روز حجـاب و عفاف 
اظهـار داشـتند: ایـن روز بمناسـبت قیـام خونین مـردم در 
مسجدگوهرشـاد علیه کشـف حجـاب رضاخـان روز عفاف و 

حجـاب نامگذاری شـده اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تصریـح کردند: 
حجـاب زینـت زن اسـت. تمـام برنامـه هـای خداونـد دارای 
حکمـت و دلیـل اسـت.برای حجـاب چهـار دلیـل در قرآن 
آمـده اسـت؛ حفظ امنیت ، شـکل گیری فرهنـگ عفاف در 
جامعـه ، ایجـاد طهـارت قلبی افـراد جامعـه و تحقق ترکیه 
نفـس درجامعـه چهـار دلیلـی اسـت کـه از مضامیـن آیات 

تقوا بزرگترین نعمت نزول رحمت الهی است
هفتـم مـاه ذی الحجـه مصـادف اسـت بـا سـالروز شـهادت پنجمین 
اختـر تابنـاک آسـمان والیت حضرت امـام محمد باقر )) علیه السـام (( ، 
شـهادت ایـن بزرگوار را به تمامـی ارادتمندان خانـدان اهل بیت عصمت و 

طهارت تسـلیت مـی گوییم .
امام باقر علیه السام :

َّمـا یُـداّق الّل الِْعبـاَد فِـی الِْحسـاِب یَْوَم الِْقیَمـِة َعلی َقْدرِ مـا آتاُهْم  »إِن
ِمـَن الُْعُقوِل فِـی الّدنْیا.«:

خداونـد در روز قیامـت در حسـاب بندگانـش، بـه اندازه عقلـی که در 
دنیـا بـه آنهـا داده اسـت، دّقـت و باریک بینی مـی کند.

 خالصه ای از زندگی  پر برکت حضرت امام محمد باقر )ع(
 نـام مبـارک امـام پنجـم محمـد بـود . لقـب آن حضـرت باقـر یـا 
باقرالعلـوم اسـت ،بدیـن جهت که : دریای دانش را شـکافت و اسـرار علوم 
را آشـکارا سـاخت . القاب دیگری مانند شـاکر و صابر و هادی نیز برای آن 
حضـرت ذکـر کـرده اند کـه هریک بـاز گوینده صفتـی از صفـات آن امام 

بزرگـوار بوده اسـت .
کنیـه امـام » ابوجعفـر » بـود . مـادرش فاطمـه دختـر امـام حسـن 
مجتبـی )ع( اسـت . بنابرایـن نسـبت آن حضـرت از طرف مادر به سـبط 
اکبـر حضـرت امـام حسـن )ع( و از سـوی پـدر بـه امـام حسـین )ع( می 
رسـید . پـدرش حضـرت سیدالسـاجدین ، امام زیـن العابدیـن ، علی بن 

الحسـین )ع( اسـت .
تولـد حضـرت باقر )ع( در روز جمعه سـوم ماه صفر سـال 57هجری در 
مدینـه اتفـاق افتـاد . در واقعه جانگـداز کربا همراه پـدر و در کنار جدش 
حضـرت سـید الشـهداء کودکـی بـود کـه بـه چهارمیـن بهـار زندگیـش 

نزدیـک می شـد .
دوران امامـت امـام محمـد باقـر )ع( از سـال 95هجـری کـه سـال 
درگذشـت امـام زیـن العابدیـن )ع( اسـت آغاز شـد و تا سـال 114ه . یعنی 

مـدت 19سـال و چنـد مـاه ادامـه داشـته اسـت .
در دوره امامـت امـام محمـد باقـر )ع( و فرزندش امام جعفـر صادق )ع( 
مسـائلی مانند انقراض امویان و بر سـر کار آمدن عباسـیان و پیدا شـدن 
مشـاجرات سیاسـی و ظهـور سـرداران و مدعیانـی مانند ابوسـلمه خال 
و ابومسـلم خراسـانی و دیگـران مطـرح اسـت ، ترجمه کتابهای فلسـفی 
و مجـادالت کامـی در ایـن دوره پیـش مـی آیـد ، و عـده ای از مشـایخ 
صوفیـه و زاهـدان و قلنـدران وابسـته به دسـتگاه خافت پیدا می شـوند 
. قاضیهـا و متکلمانـی بـه دلخواه مقامات رسـمی و صاحـب قدرتان پدید 
مـی آینـد و فقـه و قضـاء و عقایـد و کام و اخـاق را - بـر طبـق مصالح 
مراکـز قدرت خافت شـرح و تفسـیر مـی نماید ، و تعلیمـات قرآنی - به 
ویژه مسـأله امامت و والیت را ، که پس از واقعه عاشـورا و حماسـه کربا ، 
افـکار بسـیاری از حق طلبـان را به حقانیت آل علـی )ع( متوجه کرده بود 
، و پـرده از چهره زشـت سـتمکاران امـوی و دین به دنیا فروشـان برگرفته 
بـود ، بـه انحـراف می کشـاندند و احادیث نبـوی را در بوته فراموشـی قرار 
مـی دادنـد . برخـی نیـز احادیثـی به نفـع دسـتگاه حاکم جعل کـرده و 
یـا مشـغول جعـل بودند و یـا آنها را به سـود سـتمکاران غاصـب خافت 

دگرگون مـی نمودند .
اینهـا عواملـی بود بسـیار خطرناک کـه باید حافظـان و نگهبانان دین 
در برابـر آنهـا بایسـتند . بدیـن جهـت امام محمد باقـر )ع( و پـس از وی 
امـام جعفـر صـادق )ع( از موقعیـت مسـاعد روزگار سیاسـی ، برای نشـر 
تعلیمات اصیل اسـامی و معارف حقه بهره جسـتند ، و دانشـگاه تشـیع 

و علـوم اسـامی را پایه ریـزی نمودند.
زیـرا ایـن امامان بزرگوار و بعد شاگردانشـان وارثـان و نگهبانان حقیقی 
تعلیمـات پیامبـر ) ص ( و نامـوس و قانـون عدالت بودند ، و می بایسـت 
به تربیت شـاگردانی عالم و عامل و یارانی شایسـته و فداکار دسـت یازند 
، و فقـه آل محمـد ) ص ( را جمـع و تدویـن و تدریـس کنند . به همین 
جهـت محضـر امـام باقـر )ع( مرکز علمـاء و دانشـمندان و راویـان حدیث 
و خطیبـان و شـاعران بنـام بـود . در مکتـب تربیتـی امام باقـر )ع( علم و 

فضیلـت به مـردم آموخته می شـد .
ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

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  ــالم 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

 سالروز شهادت حضرت
 امام محمد باقر )علیه السالم (
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي 
مردمي نماینده ولي فقیه  

در آذربایجان شرقي
 در هفته جاری

دیدار امیر صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 

امام جمعه تبریز

آیین اختتامیه دوره استانی گوی ومیدان با حضور و سخنرانی 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

ششمین جلسه باشگاه گفت و شنود اندیشه ها با حضور 
و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

دیدار مدیران و معاونان اداره کل امور مالیاتی استان با نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم تشییع پیکر و اقامه نمازشهید مدافع حرم رضا صفدری با 
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

 در ترکمنچای

تقوا بزرگترین نعمت
 نزول رحمت الهی است

حجـاب در قرآن اسـت.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیـه اسـتان گفتند: 
اسـتدالل قـرآن برای پوشـش گویـای این پیام اسـت 
کـه بایـد بـرای مقوله حجـاب و عفاف تبییـن گری و 
فرهنـگ سـازی شـود تـا این امر بـه صورت یـک باور 

خلـل ناپذیر تبدیل شـود.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا تاکید بـر لـزوم مطالبه 
از  مطالبـات  داشـتند:  اظهـار  سـیزدهم  دولـت  از 
منتخبـان، بایـد وظیفـه محورانه نـه انتقـام جویانه و 

نـه سـهم خواهانـه باشـد.
ایشـان افزودنـد: بایـد اصـول خیرخواهـی، رعایـت 
موقعیـت  قاطعیـت،  صراحـت،  شـجاعت،  انصـاف، 
شناسـی و پرهیـز از بزرگنمایـی وسـیاه نمایی نیز در 

مطالبـه گـری رعایـت شـود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ضمـن 
بیـان چهـار مطالبه از دولت سـیزدهم گفتنـد: اولین 
مطالبـه مطالبـات آرمانـی اسـت کـه عبارت اسـت از 
بیانیـه گام دوم انقـاب که دولت سـیزدهم باید آن را 
ریـل گـذاری کند. مطالبـه دوم ما مطالبـات راهبردی 
میباشـد کـه بایـد در حـوزه هـای مختلـف عملیاتی 

و پیگیری شـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه 
داد: سـومین مطالبـه مطالبـات کوتـاه مدت اسـت و 
بایـد بـرای تدوین برنامه برای پیشـرفت کشـور تاش 
شـود. چهارمیـن مطالبـه نیـز کـه مطالبـات فـوری 
نـام دارد، تـاش شـبانه روزی بـرای کاهش مشـکات 
معیشـتی و اقتصـادی مـردم و )حـل مسـاله ( کرونـا 

باشـد. می 
تسـلیت  ضمـن  ادامـه  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
شـهادت امـام جـواد گفتنـد: امـام جـواد)ع( معـدن 
و  هسـتند  شـیعیان  امـام  تریـن  جـوان  و  وفـا 
درزیارتنامـه ایشـان روی فضیلـت وفـا تاکیـد شـده 
اسـت. ایشـان دامـاد مامـون عباسـی شـدند ولـی 
انجـام  از  را  امـام  نتوانسـت  شـرایط  ایـن  بازهـم 

دارد. بـاز  خویـش  امامـت  وظیفـه 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان 
اینکـه تابسـتان 14۰۰ تابسـتان سـختی اسـت اظهار 
داشـتند: بـه گفتـه صاحـب نظـران صنعـت بـرق و 
انـرژی فاصلـه تولیـد و مصرف بـرق خیلی زیاد شـده 
و گرمـای هـوا هـم در نیـم قـرن اخیـر بـی سـابقه 
بـود و ایـن افزایـش دما مصرف وسـایل سرمایشـی را 
نیـز افزایـش داده اسـت. همچنین تدوام خشکسـالی 
باعـث شـده نیـروگاه هـای بـرق آبـی از مـدار تولیـد 

خـارج شـده اند.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان بـا تاکید بـر اینکه 
مدیـران باید مـرد بحران باشـند گفتند: مشـکات را 
مـی دانیـم و همراهـی مـردم در صرفـه جویـی الزم 
اسـت امـا از سـوی دیگـر آب هـم قطـع مـی شـود؛ 
و  آب  و  بـرق  مدیـران  کجاسـت؟  بحـران  مدیریـت 
بحـران مـا بایـد مـرد بحـران باشـند و درروز بحـران 
برنامـه ریـزی الزم را بکننـد تـا مـردم تحـت فشـار 

نگیرند.  قـرار 

حضرت حجت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی و امام جمعه تبریز 
در پیامی شـهادت بسـیجی پاسـدار شـهید رضا صفدری را تسلیت گفتند.

متن پیام ایشان به این شرح است: 
بسم رب الشهداء و الصدیقین

خبر شـهادت “بسـیجی پاسـدار شـهید رضا صفـدری” فرزندی از خطـه قهرمان آذربایجـان در دفاع از حریم حـرم اهل بیت)ع( 
دردی آمیختـه بـا غرور و افتخار را در دلهایمان گذاشـت.

خـون پاکـی کـه عـزم و اراده پوالدیـن انسـان هـای مؤمـن و معتقـد بـه انقـاب و راه مقاومـت را بـرای خشـکاندن ریشـه 
نامسـلمانان تاریـخ و اربابـان آمریکایـی شـان را مصمـم تـر و بـا انگیزه تـر میکند و عامل اسـتمرار حرکـت عزتمندانـه انقاب و 

ثبـات و امنیـت میهـن عزیزمان میشـود.
ایـن عـروج پرافتخـار و مظلومانـه را محضـر حضـرت ولیعصـر )عجل الل تعالـی فرجه الشـریف(؛ مقام معظـم رهبری حضرت 
آیـت الل العظمـی امـام خامنـه ای عزیـز و مـردم شـهیدپرور اسـتان آذربایجـان شـرقی، اهالی شـهر ترکمنچـای میانـه و بویژه 
خانواده محترم شـهدا تسـلیت عرض می نمایم و برای ایشـان علودرجات و حشـر با سـید و سـاالر شـهیدان حضرت اباعبدالل 

الحسـین)ع( و بـرای خانـواده عـزادار و بزرگوارشـان صبر و اجر مسـألت دارم.
سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی
و امام جمعه تبریز

پیام تسلیت درپی شهادت مدافع حرم شهید رضا صفدری

ــا تشــکر  ــدی از مســئولین بهزیســتی اســتان آذربایجــان شــرقی ب عب
از مســئولین برگــزاری نمازجمعــه تبریــز و محبــت هــا و حمایتهــای بــی 
دریــغ امــام جمعــه محبــوب تبریزحضــرت حجــت االســام و المســلمین 
ــام و  ــهدای اس ــامی و ش ــوری اس ــذار جمه ــه روح بنیانگ ــم ، ب  آل هاش
علــی الخصوص شــهدای منتســب بــه جامعــه بهزیســتی درود فرســتاده و 
گفــت: ســازمان بهزیســتی افتخــار دارد که خدمت بــه محرومین و معلولین 

را بــر عهــده دارد و حامــی قشــر محــروم، معلول و مســتضعف اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد: اداره کل بهزیســتی آذربایجــان شــرقی ، نهــادی 
حمایتــی بــرای معلولیــن و محرومیــن و بــی سرپرســتان و... اســت و بــه 
لحــاظ اجتماعــی ایــن اداره کل پیشــاهنگ تمــام ادارات دولتــی اســتان 

مــی باشــد.
ایــن مقــام مســئول بــه فعالیــت هــای ایــن اداره کل در ســال گذشــته 
اشــاره کــرده و افــزود: معاونــت اجتماعــی ایــن اداره کل بــه حمایــت از زنان 
بــی سرپرســت و خانــواده هایــی کــه از لحــاظ معیشــت دچــار مشــکل 
هســتند، ایتــام و کــودکان بی سرپرســت مــی پــردازد. اورژانــس اجتماعی 

123 از بارزتریــن فعالیــت هــای ایــن معاونــت بــه حســاب مــی آیــد.
وی یــادآور شــد : اورژانــس اجتماعــی از شــاخص هــای  کشــورهای 
توســعه یافتــه بــه حســاب مــی آیــد. اورژانــس اجتماعــی در بحثهــای 

اجتماعــی از جملــه کــودک آزاری و... مداخلــه مــی کنــد
ــه داد: در  ــز  ادام ــه تبری ــای نمازجمع ــه ه ــش از خطب ــخنران پی س
ســال 99 تعــداد 19 هــزار و427  نفــر زن سرپرســت خانــواده از خدمــات 

مســتمری اداره کل بهزیســتی اســتفاده نمودنــد.
وی  اظهــار داشــت: یکــی از وظایــف  بهزیســتی حمایــت از 

ــتند. ــو هس ــدان چندقل ــه دارای فرزن ــت ک ــی اس ــواده های خان
مرکــز  در 24  اســتان  بهزیســتی  کــرد:  عبــدی خاطرنشــان 
ــت و  ــی سرپرس ــدان ب ــام و فرزن ــداری از ایت ــه نگه ــی وظیف تخصص
بدسرپرســت را انجــام مــی دهــد و حــدود 32۰ کــودک در ایــن مراکــز 

ــوند. ــی ش ــداری م نگه

بهزیستی آذربایجان شرقی حامی 
قشر محروم، معلول و مستضعف است
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ادامه از صفحه اول

 امام علی)ع( و باز گذاشتن راه آب برای 
لشکریان معاویه 

حجت االسالم  رسول مشهوری  
و  بود  شام  حاکم  که  بود  سال  شانزده  حدود  در  معاویه 
می  فراهم  خویش  برای  را  خافت  مقدمات  مدت  این  در 
کرد. بهترین بهانه برای این که از حکومت مرکزی امام علی 
سرپیچی کند و داعیه خافت خود را آشکار نماید، موضوع 
کشته شدن عثمان بود. او در زمان حیات عثمان به استغاثه 
های او پاسخ مثبت نداد، اما منتظر بود عثمان کشته شود 
و قتل وی را بهانه  کار خود قرار دهد؛ لذا بعد از کشته شدن 

عثمان، فورا درصدد بهره برداری در آمد.
)ع(  علی  عثمان سراغ  قتل  از  مردم پس  دیگر،  از سوی   
آمدند و با ایشان بیعت کردند. علی )ع(  پس از آن که دیدند 
مسئولیت رسما متوجه ایشان است، قبول کردند و خافت 
روز  آن  اسامی  مرکز حکومت  که  مدینه  در  را  رسمی خود 
بود، اعام کردند. همه  استان های کشور پهناور اسامی آن 
السام را پذیرفتند، جز معاویه که  از علی علیه  روز اطاعت 
حاکم شام و سوریه بود؛ لذا وی با فراهم کردن سپاهی انبوه، 
از فیصله  بعد  السام  اعام کرد. علی علیه  را  استقال شام 
دادن اصحاب جمل، متوجه معاویه شدند. نامه هایی با معاویه 
السام  در سیاه  نامه های علی علیه  اما  و بدل کردند،  رد 
معاویه اثر نکرد و دو طرف با سپاهی انبوه به سوی یکدیگر 

حرکت کردند.
»ابواالعور سلمی« پیشاپیش لشکر معاویه و مالک اشتر 

گروه  دو  بودند.  السام  علیه  علی  الجیش  مقدمه  نخعی 
پیشرو، در کنار فرات به یکدیگر رسیدند. مالک اشتر از طرف 
علی علیه السام مجاز به شروع جنگ نبود، اما ابواالعور برای 
این که زهرچشمی بگیرد حمله  سختی کرد و حمله او از 
طرف مالک دفع شد و شامیان به عقب رانده شدند. ابواالعور 
برای این که  کار را از راه دیگر بر حریف سخت بگیرد خود 
را به محل شریعه  فرامت )نقطه شیب دار که دو طرف می 
بایست از آنجا  آب بردارند( رساند و نیزه داران خود را مامور 

کرد تا از ورود مالک ویاران او مانع شوند. 
طولی نکشید که معاویه با سپاه انبوهش رسید و از پیش 
دستی اعور خشنود شده و برای اطمینان بیشتر محافظین 
السام   علیه  علی  اصحاب  لذا  کرد؛  تقویت  را  فرات  شریعه 
پیشامد  این  از  شامیان  گرفتند.  قرار  آبی  بی  مضیقه   در 
اولین  این  اظهار داشت  با مسرت  معاویه  و  بودند  خوشحال 

پیروزی است.
معاویه  به  ای  نامه  السام   علیه  علی  ماجرا،  این  از  بعد 
نداریم  میل  اما  اینجا،  به  ایم  آمده  »ما  فرمودند:  و  نوشتند 
حتی االمکان جنگی رخ دهد و میان مسلمانان برادر کشی 
حل  را  اختافات  مذاکرات  با  بتوانیم  داریم  امید  شود.  واقع 
کنیم، ولی می بینم تو و یارانت قبل از هر چیز اسلحه به 
کار برده اید و جلوی آب را بر یاران من گرفته اید. دستور بده 
اگر تو  البته  تا مذاکرات آغاز شود.  بردارند  این کار دست  از 

به چیزی جز جنگ راضی نشوی، من ترس و ابایی ندارم«. 
این نامه به دست معاویه رسید و او با یاران خود شور کرد. 
معاویه مراجعه کرد.  به  نامه  برای گرفتن جواب  »صعصعه« 

کند،  خالی  شانه  دادن  جواب  از  داشت  نظر  در  که  معاویه 
سربازان  تا  داد  دستور  ضمنا  داد.  خواهم  جواب  بعدا  گفت 
مانع ورود سپاهیان علی  و  باشند  محافظ آب کاما مراقب 

علیه السام شوند.
علی علیه السام از این که حسن نیتی در جبهه مخالف 
ندیدند، سخت ناراحت شدند و راه را منحصرا در دست بردن 
به اسلحه دیدند؛ لذا در میان سپاه خود خطابه ای کوتاه اما 

مهیج و شورانگیز خواندند:
»اینان ستمگری را آغاز کردند و در ستیزه را گشودند. اینان 
و خونریزی می  ای که غذا می طلبد، جنگ  مانند گرسنه 
طلبند. جلوی آب آشامیدنی را بر شما گرفتند. اکنون یکی 
از دو راه مرا باید انتخاب کنید، با تن به ذلت و محرومیت 
دهید و همچنان تشنه بمانید و یا شمشیر ها را از خون پلید 
این ها سیراب کنید تا خودتان از آب گوارا سیراب شوید. زنده 
به  نباشید  هر چند  این است که مغلوب و زیردست  بودن 
بهای مردن تمام شود و مردن این است که مغلوب و زیردست 

باشید هر چند زنده بمانید. 
معاویه گروهی بدبخت و گمراه را دور خویش جمع کرده 
است و از جهالت و بی خبری آن ها استفاده می کند. تا آن 
جا که آن بدبخت ها گلوهای خودشان را هدف تیر مرگ قرار 

داده اند.«

این خطابه مهیج، جنبش عجیبی در سپاهیان علی علیه 
حمله  یک  با  و  شدند  کارزار  آماده  و  آورد  وجود  به  السام 
سنگین، دشمن را تا فاصله  زیادی عقب راندند  و شریعه آب 

را تصاحب کردند. 
در این وقت عمرو عاص به معاویه گفت: »حاال اگر علی و 
سپاهیانش مقابله به مثل کنند و با تو همان کنند که تو با 
آنها کردی و آب را به روی تو و سپاهیانت ببندند، چه خواهی 

کرد؟ آیا می توانی دوباره شریعه را از آنها بگیری؟« 
با  اکنون  السام  علیه  علی  تو  عقیده  »به  گفت:  معاویه 
ما چگونه رفتار خواهد کرد؟« گفت: »به نظر من علی علیه 
السام مقابله به مثل نخواهد کرد و ما را در مضیقه  بی آبی 

نخواهد گذاشت. او برای چنین کارها نیامده است.«
 از آن سو سپاهیان علی علیه السام  بعد از آن که یاران 
معاویه را از شریعه دور کردند، از علی علیه السام  خواستند 
که اجازه دهد مانع آب برداشتن یاران معاویه بشوند. ایشان 
فرمودند: »مانع آنها نشوید. من به این گونه کارها که روش 
استفاده  فرصت  این  از  من  زنم.  نمی  دست  است،  جاهان 
می کنم و مذاکرات خود را با آنها بر اساس کتاب خدا آغاز 
می کنم. اگر پیشنهادهای من را پذیرفتند، چه بهتر و اگر 
با آنها مردانه می جنگم، نه از راه بستن آب به  نپذیرفتند، 
روی دشمن. من هرگز دست به چنین کارهایی نخواهم زد و 

کسی را در مضیقه بی آبی نخواهم گذاشت«.
منبع:

الباغه - جلد  1- عبدالحمید ابن ابی حدید, شرح نهج 
اول -ص419 - خطبه اول

آداب نمازجمعه

مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت 
از دیدگاه مذاهب اسامی

ــی کــه موجــب اختــاف آرای  ــن عامل ــم تری ــذا مه ل
ــت  ــش والی ــی نق ــوع اساس ــام در موض ــد، ابه ــا ش فقه
در حکــم نمــاز جمعــه اســت، بــا وجــود اینکــه وجــوب 
تعیینــی آن در عصــر حضــور امــام معصــوم و بســط یــد 
وی مســلّم اســت. لــذا راجــع بــه مســئله نمــاز جمعــه 
ــی عمــده اقــوال کــه آن  اقــوال متعــددی وجــود دارد، ول
ــور برمی گــردد، پنــج  ــه ســه قــول مزب هــم در نهایــت ب

قــول اســت:
ــام  ــوی ام ــتراط اذن از س ــه اش ــی ب ــب تعیین 1. واج

ــت. ــل اس ــن اذن حاص ــت، و ای ــوم اس معص
ــرط  ــام ش ــی اذن ام ــت، ول ــی اس ــب تعیین 2. واج

ــت. ــه نیس ــاز جمع ــه نم ــوب اقام وج
ــه  ــود فقی ــرط وج ــه ش ــی اســت، ب ــب تعیین 3. واج

ــرائط. ــع الش جام
4. واجب تخییری بین ظهر و نماز جمعه است.

ــب  ــه منص ــاز جمع ــون نم ــت، چ ــرام اس 5. ح
ــه  ــاز جمع ــه نم ــدون اذن او اقام ــت و ب ــام اس ام
ــرز  ــول اذن مح ــت و حص ــام اس ــب ام ــب منص غص

ــت. نیس

چگونه در هنگام شیوع بیماری کرونا از فرزندان خود 
حمایت کنیم؟ - 1 

بیماری کرونا موجب ایجاد احساساتی نظیر اضطراب، استرس و عدم 
اطمینان می گردد. این احساسات به ویژه در میان کودکان و نوجوانان، 
در سنین مختلف، بیشتر دیده می شوند. اگرچه کودکان به طرق 
مختلف به این احساسات واکنش نشان می دهند اما بطور کلی در 
مواجه با رویدادهایی همچون تعطیلی مدارس و لغو برنامه ها و دوری از 

دوستان ، بیش ازپیش به حمایت های عاطفی نیاز دارند.
 ۱. برای صحبت با فرزندتان پیش قدم شوید و با آرامش درباره 

بیماری صحبت کنید
»والدین بایستی در صحبت با فرزندان خود درباره بیماری کرونا 
و نقش مهمی که  وی در حفظ سالمتی خود دارد، پیش قدم شده 
و با آرامش در این باره با آنها صحبت کنند. به آنها بگویید که شاید 
خود شما یا هریک از اعضای خانواده نشانه های بیماری را که اغلب هم 
شبیه سرماخوردگی عادی یا آنفوالنزاست، در خود احساس کنید، و 
نیازی نیست که از این احتمال ترس بی مورد به خود راه دهند. والدین 
باید فرزندان خود را تشویق کنند که اگر حالشان خوب نیست یا اگر 
احساس نگرانی درباره این بیماری دارند با آنها صحبت کنند و کمک 

بخواهند.«
»بزرگساالن باید این واقعیت را که کودکان ممکن است درمورد این 
بیماری عصبی و نگران باشند،  درک نموده و با کودکان همدلی کنند. 
به  فرزندان خود مرتباً اطمینان بدهید که بیماری کرونا به خصوص 
برای کودکان و نوجوانان معموالً خفیف می باشد. همچنین به خاطر 
داشته باشید که نشانه های بیماری کرونا قابل درمان هستند. همینطور 
می توانیم به کودکان یادآوری کنیم که کارهای موثر زیادی می توانیم 
انجام دهیم که هم خود و هم دیگران را ایمن نگه داریم و احساس کنیم 
که  بر شرایط بوجود امده مسلط هستیم، از جمله شستشوی مرتب 

دستها، لمس نکردن صورت و حفظ فاصله اجتماعی.«
»کار دیگری که ما می توانیم انجام دهیم این است که از فرزندان 
خود بخواهیم به دیگران و شرایط سایر افراد فکر کنند. مثالً می توانیم 
به فرزندمان بگوییم: »ببین می دانم که واقعاً نگران ابتال به این بیماری 
هستی، ولی این که از تو می خواهیم این کارها را انجام بدهی، دستهایت 
را بشویی و در خانه بمانی، برای این است که به این ترتیب، درواقع از 
سایر افراد جامعه مان مراقبت کرده ایم. یعنی این که ما به اطرافیان مان 

فکر می کنیم و اهمیت می دهیم.«

پزشک من

امـام باقـر )ع( دارای خصـال سـتوده و مـؤدب بـه آداب اسـامی بـود . 
سـیرت و صورتـش سـتوده بود . پیوسـته لبـاس تمیز و نو می پوشـید . 

در کمـال وقـار و شـکوه حرکـت مـی فرمود .
از آن حضـرت مـی پرسـیدند : جـدت لبـاس کهنـه و کـم ارزش مـی 
پوشـید ، تـو چرا لباس فاخر بر تن می کنی ؟ پاسـخ مـی داد : مقتضای 
تقـوای جـدم و فرمانـداری آن روز ، کـه محرومان و فقرا و تهیدسـتان زیاد 
بودنـد ، چنـان بـود . من اگر آن لباس بپوشـم در این انقـاب افکار ، نمی 

توانـم تعظیم شـعائر دین کنم .
امام پنجم )ع( بسـیار گشـاده رو و با مؤمنان و دوسـتان خوش برخورد 

. بود 
بـا همـه اصحـاب مصافحه می کـرد و دیگران را نیز بدین کار تشـویق 
مـی فرمود . در ضمن سـخنانش مـی فرمود : مصافحه کـردن کدورتهای 
درونـی را از بیـن مـی بـرد و گناهـان دو طـرف - همچـون بـرگ درختان 
در فصـل خـزان - مـی ریزد . امـام باقـر )ع( در صدقات و بخشـش و آداب 
اسـامی مانند دسـتگیری از نیازمندان و تشـییع جنازه مؤمنین و عیادت 
از بیماران و رعایت ادب و آداب و سـنن دینی ، کمال مواظبت را داشـت .

می خواسـت سـنتهای جدش رسـول الل ) ص ( را عما در بین مردم 
زنـده کنـد و مـکارم اخاقـی را بـه مـردم تعلیـم نمایـد . در روزهـای گرم 
بـرای رسـیدگی بـه مزارع و نخلسـتانها بیـرون می رفـت ، و بـا کارگران و 
کشـاورزان بیـل مـی زد و زمیـن را برای کشـت آمـاده می سـاخت . آنچه 
 از محصـول کشـاورزی - کـه بـا عـرق جبیـن و کـد یمیـن - بـه دسـت

 می آورد در راه خدا انفاق می فرمود .
 بامـداد کـه بـرای ادای نمـاز بـه مسـجد جـدش رسـول الل ) ص (

 مـی رفـت ، پـس از گـزاردن فریضه ، مـردم گرداگردش جمع می شـدند 
و از انـوار دانـش و فضیلـت او بهره مند می گشـتند .

مـدت بیسـت سـال معاویـه در شـام و کارگزارانـش در مرزهـای دیگر 
اسـامی در واژگون جلوه دادن حقایق اسـامی - با زور و زر و تزویر و اجیر 

کـردن عالمـان خود فروخته - کوشـش بسـیار کردند .
 ناچـار حضرت سـجاد )ع( و فرزند ارجمندش امـام محمد باقر )ع( پس 
از واقعه جانگداز کربا و سـتمهای بی سـابقه آل ابوسـفیان ، که مردم به 
حقانیـت اهـل بیت عصمـت )ع( توجه کردنـد ، در اصاح عقایـد مردم به 
ویـژه در مسـأله امامـت و رهبـری ، که تنها شایسـته امام معصوم اسـت ، 
سـعی بلیـغ کردنـد و معـارف حقـه اسـامی را - در جهات مختلـف - به 
مـردم تعلیـم دادنـد تـا کار نشـر فقـه و احکام اسـام به جایی رسـید که 
فرزنـد گرامـی آن امام ، حضـرت امام جعفر صادق )ع( دانشـگاهی با چهار 
هزار شـاگرد پایه گذاری نمود ، و احادیث و تعلیمات اسـامی را در اکناف 
و اطـراف جهـان آن روز اسـام انتشـار داد . امـام سـجاد )ع( بـا زبـان دعا و 
مناجـات و یـادآوری از مظالـم امـوی و امـر بـه معـروف و نهـی از منکر و 
امـام باقـر )ع( با تشـکیل حلقه هـای درس ، زمینه این امر مهـم را فراهم 
نمود و مسـائل الزم دینی را برای مردم روشـن فرمود . رسـول اکرم اسـام 
) ص ( در پرتـو چشـم واقـع بین و با روشـن بینی وحی الهـی وظایفی را 
کـه فرزنـدان و اهـل بیت گرامـی اش در آینده انجام خواهند داد و نقشـی 
را کـه در شـناخت و شناسـاندن معـارف حقه بـه عهده خواهند داشـت ، 

ضمـن احادیثـی کـه از آن حضرت روایت شـده ، تعیین فرموده اسـت .
 چنان که در این حدیث آمده است :

روزی جابـر بـن عبـدالل انصـاری کـه در آخـر عمـر دو چشـم جهـان 
بینـش تاریـک شـده بـود به محضـر حضرت سـجاد )ع( شـرفیاب شـد . 
صـدای کودکی را شـنید ، پرسـید کیسـتی ؟ گفت من محمـد بن علی 
بـن الحسـینم ، جابـر گفـت : نزدیـک بیـا ، سـپس دسـت او را گرفت و 
بوسـید و عـرض کـرد : روزی خدمـت جـدت رسـول خـدا ) ص ( بـودم . 
فرمـود : شـاید زنـده بمانـی و محمـد بـن علی بن الحسـین کـه یکی از 
اوالد مـن اسـت ماقـات کنـی . سـام مـن را به او برسـان و بگـو : خدا به 
تـو نـور حکمـت دهـد . علـم و دین را نشـر بـده . امـام پنجم هـم به امر 
جـدش قیـام کـرد و در تمـام مـدت عمر به نشـر علـم و معـارف دینی و 

تعلیـم حقایـق قرآنـی و احادیـث نبـوی ) ص ( پرداخت .
نـام نامـی آن حضـرت بـا دههـا و صدها حدیـث و روایـت و کلمات 
قصـار و اندرزهایـی همـراه اسـت ، که به ویـژه در 19سـال امامت برای 
ارشـاد مسـتعدان و دانـش انـدوزان و شـاگردان شایسـته خـود بیـان 
فرمـوده اسـت . بنـا بـه روایاتـی که نقل شـده اسـت ، در هیـچ مکتب 
و محضـری دانشـمندان خاضعتر و خاشـعتر از محضـر محمد بن علی 

)ع( نبـوده اند .
حضـرت امـام محمـد باقـر )ع( 19سـال و ده مـاه پس از شـهادت پدر 
بزرگـوارش حضـرت امـام زین العابدین )ع( زندگی کـرد و در تمام این مدت 
بـه انجـام دادن وظایـف خطیـر امامت ، نشـر و تبلیغ فرهنگ اسـامی ، 
تعلیـم شـاگردان ، رهبـری اصحـاب و مـردم ، اجـرا کـردن سـنتهای جد 
بزرگـوارش در میـان خلـق ، متوجـه کـردن دسـتگاه غاصـب حکومت به 
خـط صحیـح رهبـری و راه نمـودن بـه مـردم در جهـت شـناخت رهبـر 
واقعـی و امـام معصـوم ، که تنها خلیفه راسـتین خدا و رسـول ) ص ( در 

زمیـن اسـت ، پرداخـت و لحظـه ای از ایـن وظیفه غفلـت نفرمود .
سـرانجام در هفتم ذیحجه سـال 114  هجری در سـن 57 سـالگی در 
مدینه با توطئه هشـام مسـموم شـد و چشـم از جهان فروبسـت . پیکر 
مقدسـش را در قبرسـتان بقیع - کنار پدر بزرگوارش - به خاک سـپردند.

منابع: 
تهـران:  امـام.  )ع(،  صـادق  جعفـر   .)139۸( احمـد  پاکتچـی،   -1

اسـامی. بـزرگ  دائرةالمعـارف 
2- الالنـی، ارزینـا آر. )13۸1(. نخسـتین اندیشـه های شـیعی: تعالیـم 
امـام محمـد باقـر. ترجمه  فریـدون بدره ای. تهـران: نشـر و پژوهش فرزان 

روز.
3- زریـاب خویـی، عبـاس. »امـام محمـد باقـر )ع(، شـکافنده دانش«. 

مرکـز دائرةالمعـارف بزرگ اسـامی.
4- طارمـی، حسـن )1393(. »الباقـر امـام محمـد بـن علـی علیـه 

السـام«. دانشـنامه جهـان اسـام. بنیـاد دائرةالمعـارف اسـامی.
5- جعفریـان، رسـول )13۸1(. حیـات فکری و سیاسـی امامان شـیعه 

علیهم السـام. قـم: انصاریان.

 سالروز شهادت حضرت
 امام محمد باقر )علیه السالم (
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 باقی ماندن رنگ نجاست بعد از تطهیر
زمانی که لباسهای خونی را می شوییم، بعد از آب کشی جای لکه های 

خون دیده میشود، حکم آن چیست؟
جواب: اگر جرم و جسم خون از بین رفته و فقط رنگ آن باقی مانده 

باشد، پاک است.
 قرض به شرط زیاده

به یکی از دوستانم پولی قرض دادم و ایشان پس از چند ماه که قرض خود 
را برگرداند، مبلغی هم به عنوان هدیه به من دادند و پیشنهاد این کار و مبلغ 

هم از خودش بود آیا دریافت مبلغ اضافه ربا محسوب می شود؟
جواب: اگر بر اساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهداء مبلغی هدیه، 
قرض داده باشید، دریافت مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیستـ  هر چند شما 
شرط نکرده باشیدـ  ، اما در صورتی که بدون شرط یا قرار قبلی، قرض گیرنده 

مبلغی اضافه پرداخت کند، اشکال ندارد، هر چند دریافت آن مکروه است.
 بلعیدن باقی مانده غذا در حال نماز

با توجه به اینکه خوردن و آشامیدن در نماز، مبطل نماز است، بلعیدن 
غذای الی دندان یا مکیدن شیرینی باقی مانده در دهان 

جایز است؟
جواب: فرو دادن خرده های غذا که در گوشه و کنار دهان باقی 
مانده یا مکیدن خرده های قند یا شکری که اندکی از آن در 

دهان هست، موجب بطان نماز نمی شود.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 25 تیر 1400 (
ــي  ــفارت روس در پ ــه س ــار ب ــاه قاج ــي ش ــي محمدعل  پناهندگ

ــان)12۸۸ش( ــروطه  طلب ــط مش ــران توس ــرف ته تص
ــوام  ــاب ق ــري و انتخ ــت وزی ــدق از نخس ــر مص ــتعفاي دکت اس

ــاه )1331 ش( ــط ش ــام توس ــن مق ــه ای ــلطنه ب  الس
جلســه مهــم ســران نظــام دربــاره تصمیم گیــري در مــورد 

)1367 ش( جنــگ  سرنوشــت 
شکست حمات ارتش بعث عراق در سومار )1367 ش(

ارســال نامــه ســوم »صــدام« بــه رییس جمهــور ایــران پــس از پایان 
جنگ )1369 ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 5 ذی الحجه 1442 (

  شکســت »عبــاس میــرزا« نایب  الســلطنه از قواي روســي در نبرد 
ق( اصاندوز)122۸ 

 تولد شیخ »محمد غزالي« دانشمند بزرگ مصري)1335 ق(
درگذشــت فقیــه و عــارف بــزرگ آیــت  اللَّ »محمدحســین غــروی 

ــی« )1361 ق( اصفهان
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

 ) 16 جوالی 2021 (
ــزرگ  ــه انقــاب ب ــواده ســلطنتي روس در هنگام ــام خان ــل ع   قت

روســیه )191۸م(
ــراي  ــان در صح ــته  اي جه ــب هس ــن بم ــي اولی ــار آزمایش  انفج

»آالماگــور دو« امریــکا )1945م(
ــی عبدالعــال قــاری سرشــناس مصــری   درگذشــت ســید  متول

)2۰15 م(

بخشی از پیام امام خمینی به کشتار زائران ایرانی
            پیام استقامت و مظلومیت شما و زائران عزیزتر از جانمان را از کنار 
کعبة مظلوم و حرم     خون آلود خدا شنیدم. سام خالصانة اینجانب و همة 
ملت ایران را به همة عزیزانی که در     کنار خانة خود و حرم امن خدا مورد 
تهاجم و گستاخی اجیر شدگان شیطان بزرگ، یعنی     آمریکای جنایتکار قرار 
گرفته اند، اباغ کنید. این حادثة بزرگ نه تنها احساسات و     عواطف ملت ایران 
را که یقیناً دل همة آزادگان جهان و ملتهای اسامی را جریحه دار و     متألم 
ساخته است ولی برای ملت بزرگ و قهرمانی همچون مردم عزیز کشورمان 
که     تجربة چندین سالة انقاب را دیده اند و نقاب از چهره ها و نیرنگهای 
ایادی امریکا چون     شاه و صدام را در حمله به عزاداران حسینی و آتش زدن 
قرآنها و مساجد برداشته اند، این     حوادث غیرمترقبه و شگفت آور نیست که 
دوباره دست کثیف امریکا و اسرائیل از آستین     ریاکاران و سردمداران کشور 
عربستان و خائنین به حرمین شریفین   به درآید و قلب     بهترین مسلمانان 
و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت     حاّج و      عمارت 
مسجدالحرام، خیابانها و کوچه های مکه را از خون مسلمانان سیراب کنند. 

         و اینک از فرصت استفاده کرده به یکی از آیات کتاب کریم اشاره می 
کنم آن جا که     فرموده است:   اََجعلُْتْم ِسقایََة الحاجِّ وَ ِعمارَةَ الَمْسِجِد الَحراِم 
َکَمْن اَمَن بِالل ِ وَالَْیوِْم اآلِخرِ وَ جاَهَد فی َسبیِل اللِ      الیَْسَتووَُن ِعْنَدالل ِ وَالل 
ُ الیَْهدِی الَقوَْم الّظالِمیَن.  گویی آیة کریمه در همین عصر نازل شده و     گویی 
برای آل سعود و امثال آل سعود در طول تاریخ و برای ملت مجاهد و بزرگ 
ایران     و حجاج بیت الل الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در همة اعصار 
آمده است. و خداوند     تعالی می فرماید: شما کوردالن آب رسانی به حجاج 
و تعمیر مسجدالحرام را با ارزش     آنانی که ایمان به خدا و به روز جزا آورده و 
در راه خدا مجاهده می کنند، مساوی قرار     داده اید، حاشا که اینان با شما 

مساوی نیستند و خداوند ستمگران را هدایت نمی کند.
       از خداوند مسئلت می کنم که از این زمان که همة کفر و همة شرک 
دست به دست هم     داده اند و تصمیم و عزم خود را برای شکست امت اسام 
جزم کرده اند و همة ضربه ها را     بر علیه ما به کار گرفته اند، خود ما را در 
حصار محکم خود و در لوای مرحمت و لطف     خود حفاظت فرماید. والسام 

علیکم و رحمة الل و برکاته. 
  7 ذی الحجه سال 1407 هجری قمری 
  روح اهلل الموسوی الخمینی 

صحيفه نور امام خميني )ره(

»ایران هسته ای«
 دستاورد بزرگ انقالب اسالمی

نکتــه قابــل توجــه در ایــن راســتا ایــن اســت که به 
گفتــه رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در حــال حاضــر با 
ــته  ــاف گذش ــران و برخ ــرفتهای ای ــه پیش ــه ب توج
بســیاری از کشــورها بــه دنبــال همــکاری هــای هســته 

ای بــا ایــران هســتند.
ــران،  ــته ای ای ــعة هس ــر در توس ــة کان دیگ برنام
ــا  ــته ای ب ــوخت هس ــد س ــة تولی ــی در زمین خودکفائ
ــواع نیروگاه هــای اتمــی  ــه تصمیــم ســاخت ان توجــه ب
ــته ای  ــوخت هس ــة س ــای چرخ ــت ه ــت. فعالی اس
شــامل اکتشــاف و اســتخراج اورانیــوم، فــراوری ترکیبات 
ــة  ــاخت مجموع ــوم و س ــازی اورانی ــی س ــوم، غن اورانی

ــت. ــوخت اس س
پــروژة ســاغند یزد نمــود عینــی فعالیــت در زمینه 
اســتحصال اورانیــوم از منابع طبیعی اســت. تأسیســات 
موجــود در ایــن کارخانــه، اورانیــوم را از عمــق 35۰ متری 
اســتخراج کــرده و ســپس در منطقــة اردکان یــزد پــس 
ــی  از اعمــال فرایندهــای مختلــف شــیمیایی و فیزیک
بــه کیــک زرد تبدیــل مــی کنــد. آن چــه در اصفهــان 
تحــت عنــوان پــروژة UCF انجــام مــی گیــرد، تبدیل 
ــوم  ــوم)UF۶(، اورانی ــد اورانی ــه هگزافلورای ــک زرد ب کی
فلــزی و اکســید اورانیــوم اســت. UF۶ خــوراک اصلــی 

کارخانــه غنــی ســازی در نطنــز اســت.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

زمینه های همکاری مرکز خدمات و اداره کل 
بهزیستی آذربایجان شرقی بررسی شد

مدیــرکل مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه 
ــان  ــتی آذربایج ــرکل بهزیس ــرقی و مدی ــان ش آذربایج
شــرقی بــه منظــور بررســی زمینه هــای همــکاری دو 

ــد. ــو کردن ــت و گ ــدار و گف ــازمان دی س
آدینــه تبریز بــه گــزارش خبرگزاری حــوزه، حجت 
االســام ســید ابوالفضل موســوی، مدیر مرکز خدمات 
اســتان آذربایجان شــرقی، در جلســه شــورای معاونان 
اداره کل بهزیســتی کــه بــا دســتور جلســه بررســی 
زمینه هــای همــکاری و تفاهم نامــه مشــترک برگــزار 
شــده بــود، ضمــن معرفــی اجمالــی مرکــز خدمات، 
هماهنگــی و هم افزایــی بــرای اجرای برنامه مشــترک 

را زمینه ســاز ارائــه خدمــات بهتــر دانســت.
وی افــزود: تفاهم نامــه همــکاری بیــن ایــن 
دو اداره کل همیــاری بیشــتر در ارائــه خدمــات 
هدفمنــد و روشــمند را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
ــی  ــای مشــاوره ای و فرهنگ ــترش برنامه ه ــه گس ک
ــی و  ــارت زندگ ــش از ازدواج و مه ــای پی در زمینه ه
ــزی  ــت برنامه ری ــا در اولوی ــام کرون ــژه ای دوره هــای وی
ــرار  ــاد ق ــر دو نه ــن ه ــان و معاونی ــن کارشناس بی

می گیــرد.

گنبدهــای نمکــی بــه علــت شــرایط خــاص زایشــی 
و تکتونیکــی خــود می تواننــد نقــش مهمــی در ایجــاد 
نفت گیرهــا داشــته باشــند بــه همیــن علــت اغلــب توســط 
ــد،  ــی قرارگرفته ان ــورد بررس ــی نفــت در کشــور م ســازمان مل
ــی  ــکیل منابع ــتگاه تش ــد خاس ــا می توانن ــن گنبده ــا ای ام
همچــون ســولفور، نمــک، پتــاس، اورانیــوم و ز باشــند. 
ــا  ــوان از آنه ــد می ت ــان ش ــه بی ــی ک ــر اهمیت های ــاوه ب ع
بــه عنــوان ســایت ذخیــره ای زیرزمینــی نفــت و گاز طبیعــی 
و ســایت های دفــن زبالــه بــرای پســماندهای خطرنــاک 

ــرد.  ــتفاده ک اس
گنبــد نمکــی شــوردره در ۸ کیلومتــری شــمال تبریــز واقع 
شــده اســت . ســنگ هــای در بــر گیرنــده گنبــد نمکــی مارن 
هــای قرمــز و خاکســتری بــا ســن میوســن میانــی اســت الیه 
هــای تشــکیل دهنــده نمــک بطــور عمــده رنگهــای قرمــز ، 

صورتــی ، خاکســتری تیــره ، قهــوه ای و ســفید دارد .
گنبــد نمکــی قره آغــاج، نیــز در 7 کیلومتری غــرب دهکده 
ــی مشــاهده  ــره آغــاج و در داخــل مارن هــای میوســن میان ق
ــه صــورت بلورهــای دانه درســت  می شــود. الیه هــای نمــک ب

و بــه رنگ هــای قرمــز، خاکســتری تیــره و ســفید هســتند.
گنبــد نمکــی قزلجــه، تبریزهــم  در یک کیلومتری شــمال 
ــده اش  ــه ســنگ های دربرگیرن ــادی قزلجــه اســت ک ــرب آب غ
ــت و در  ــن اس ــز میوس ــتری و قرم ــای خاکس ــز مارن ه نی

ــاال آمــده اســت. امتــداد گســل تســویج ب
ــری  ــز در 4 کیلومت ــز نی ــو، تبری ــی چوپان ل ــد نمک گنب
شــمال دهکــده چوپان لــو ایــن گنبــد کــه در امتــداد گســل  
تبریز-تســوج بــاال آمــده و حــدود 255 متــر ارتفــاع دارد، واقــع 
ــفید  ــتری و س ــک خاکس ــای نم ــگ الیه ه ــت. رن ــده اس ش
اســت و در هســته تاقدیــس ایــن گنبــد الیــه ای بــا حداکثــر 
ــود  ــت، وج ــاس اس ــد پت ــه واج ــت ک ــانتی متر ضخام 3۰ س

دارد.

گنبد نمکی شوردره

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

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز گفتند: کارکردهای چندگانه 
مالیات نقش بسیار مهمی در سیاستگذاری 
های اقتصادی و سهم قابل توجهی در تحقق 

اهداف اقتصاد مقاومتی دارد.
حضرت  حجت االسام والمسلمین سید 
محمدعلی آل هاشــم در دیــدار مدیران و 
معاونان اداره کل امور مالیاتی استان با بیان 
اینکه تحریم اقتصادی برای سیاســتگذاران 
اقتصــادی کشــور درس آموز بــود، گفتند: 
اقتصادی علیه جمهوری  سیاستهای تحریم 
اســامی ایران علیرغم تحمیل برخی هزینه 
ها بر اقتصاد کشــور و ایجاد برخی نوسانات 
اقتصــادی به ما یــاد داد توجه بــه اقتصاد 
مقاومتــی و تکیــه بر ظرفیتهــای داخلی 

اقتصاد یکی از اصول و مبانی اقتصاد است.
امام جمعه تبریــز افزودند: تجربه کاهش 
درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت باعث 
شد که اهمیت عدم وابستگی به درآمدهای 
ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی 
بیش از پیش خود را نشان دهد. وی با تاکید 
بر اینکه درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین 
منابع مالی کشــور اســت، گفت: نقش بی 
بدیل درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور در 

سالهای اخیر آشکارتر شده است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی استان با 
اشاره به کارکردهای اقتصادی، کارکرد بودجه 
ای و کارکــرد اجتماعــی درآمدهای مالیاتی 
ادامه دادنــد: تأمین مالــی بودجه دولت و 
تأمین عدالت یعنی مالیات در تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی داشــتن ســهم قابل توجه 

دارد.
امــام جمعــه تبریز خاطرنشــان کردند: 
اگرچه اقدامات بســیاری در طول یک دهه 
گذشته در جهت توسعه و مدرن سازی نظام 
مالیاتی کشور انجام شده اما به نظر میرسد 
نظام مالیاتی کشــور ظرفیتهای زیادی برای 

شکوفایی دارد که با بالفعل شدن آنها بخش 
قابل توجهی از مشکات کشور حل و اهداف 
مدنظر در سیاســت های اقتصاد مقاومتی 

محقق خواهد شد.
نماینــده ولی فقیه در اســتان مالیات را 
محرک اقتصاد کشــور دانسته و گفتتد: یک 
نظام مالیاتی مطلوب بایــد بتواند عاوه بر 
تأمین مالــی بودجه دولت و تأمین برابری و 

عـدالت به رشد اقتصادی کمک کند.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیه 
اســتان موضوعات مؤثر بر عملکرد وصولی 
درآمدهــای مالیاتی کشــور را مورد اشــاره 
قرار داده و گفتند: درجه شــفافیت و آزادی 
اقتصـــادی،  رشـــد  اقتصادی،  فعالیتهای 
ســـهم بخـــش غیر رســـمی، ترکیـب 
بخشـــهای اقتصادی، نحــوه توزیع درآمد 
درکشــور، نوســانات اقتصادی از مهمترین 
عواملی هستند که از طریق تـــاثیر بر پایه 
های مالیاتی بر عملکرد وصولی درآمدهای 

کشور اثر میگذارند.
ایشــان  در بخش دیگری از سخنان خود 
بــی ثباتــی کان اقتصادی، فــرار مالیاتی 
و اقتصــاد زیر زمینی، عدم اســتقال نظام 
مالیاتی کشــور، عدم دسترســی به پایگاه 
اطاعات اقتصادی و عدم نــگاه یکپارچه به 
مــودی و حجم باالی معوقــات مالیاتی را از 
مهمتریــن موانع توســعه نظــام مالیاتی و 

چالش های این مجموعه عنوان کردند.
شــریفی مدیرکل امور مالیاتی استان هم 
در دیدار از عملکرد یکسال گذشته این اداره 

کل گزارش داد.

نقش مهم کارکردهای چندگانه مالیات
 در سیاستگذاری های اقتصادی

حضرت آیت الل حاج میرزا ابوطالب 
اکبر  علی  میرزا  فرزند  تبریزی  تجلیل 
تجلیل  از علمای اعام و فقهای عظام 
چهاردهم  قرن  در  تبریز  از  برخاسته 
هجبری قمری است در سال 1345 ق 
برابر با 13۰5ش. در تبریز دیده به جهان 

گشود.
در کودکی تحصیل علم را از مدارس 
جدید آغاز کرد پس از اخذ مدرک ششم 
ابتدایی در سلک طالبان علوم الهی درآمد 
و وارد حوزه علمیه تبریز شد. مقدمات را به ترتیب نزد میرزا ولی قفقازی ، 
میرزا حسن قفقازی و شیخ علی اکبر نحوی و آیت الل سید محمدحسن 

الهی آموخت. 
آنگاه به حوزه علمیه قم هجرت کرد و در مدرسه دارالشفا سکنی گزید. 
سطوح عالی را نزد حضرات آیات عظام سید محمدرضا گلپایگانی، میرزا 

مهدی آشتیانی و امام خمینی)ره( فرا گرفت.
فلسفه  و حکمت را از عامه طباطبایی و نیز امام خمینی آموخت و به 

مقام شامخ اجتهاد نایل شد. 
پس از آن بر مسند تدریس نشست و از استادان بزرگ حوزه علمیه 
قم شد. و تحقیق و تالیف را وجه همت خویش قرار داد. در جریان نهضت 
از یاران و حامیان رهبری عظیم الشان آن گشت و در ردیف  اسامی 

نخستین موسسان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار گرفت. 
وی با تاسیس مرکز پاسخگویی به سواالت دینی در سال 1353ش. 

گامی بلند برای ترویج معارف اسامی برداشت.
1429ق. برابر با 13 مرداد 13۸7 ش. دعوت حق را لبیک گفت و به 

دیدار معبود شتافت.
پیکر پاکش پس از تشییع باشکوه در یکی از حجرات صحن بزرگ 
حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه )س( به خاک سپرده شد.                         

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  

حاج میرزا ابوطالب تجلیل  تبریزی
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دیوان  »کلیات  کتاب 
فدائي« سروده عامه حاج 
ما اسماعیل فدائی کرازی 
از فقها، علما، متکلمان و 
شاعران ایراني سده سیزده 
مقدمه  با  قمری،  هجری 
و تصحیح دکتر غامرضا 
انتشارات  سوی  از  فدایی 
سال  در  سحر«  »پیام 
در  و  گرفته  فیپا   1392

936 صفحه روانه بازار کتاب شد. 
عامه حاج ما اسماعیل فدائي کرازي حدود سال 11۸4 
هجري قمري در منطقه کراز از توابع اراک دیده به جهان 
گشود.  ایشان بعد از تکمیل معلومات و غور و تحقیق در 
مسائل فقه و اصول به زادگاه  خود مراجعت و به امور دینی  و 
مسائل اجتماعی پرداخت و سرانجام در هفتم ذی القعده سال 

1262 هجري قمري بدرود حیات گفت. 
تصانیف زیادي از این عالم عظیم الشان در حوزه هاي 
فقه، رجال، کام و حدیث بجا مانده است که شامل عناوین 

ذیل مي باشد: 
ینابیع البراهین فی تحقیق الحق الیقین؛ االشعة البدریة 
الرسالة  شرح  فی  القدسیة  الفیوضات  الجعفریه؛  شرح  فی 
المجلسیه؛ قرة العین الناظرة فی شرح کتاب التبصره؛ معیار 
التمییز در شرح وجیز عامه محمد باقر بن محمد تقی 
مجلسی؛ صحیفة الشعرا؛ جنات النعیم در احوال عبدالعظیم 
حسنی ؛ کفایة الطالب در شرح مختصر منتهی السئوال و 
العمِل؛ القساطیس المستقسطة فی القوانین المستنبطه؛ 
رساله فتوایی االناثیه ؛ رساله فتوایی العوامیه االنامیه؛ االشعه 
البدریه در شرح الجعفریه فی فقه الصاه از محقق کرکی؛ 
منظومه ای در کام با نام العقیده الوحیده؛ رساله فی الصاه 
علی النبی )ص(؛ مراحل التحقیق فی الستواء الطریق؛  شرح 
النظام در تاریخ زندگی حضرت رسول صلی الل علیه و آله و 

ائمه معصومین علیهم السام و معجزه های آنها و ...
کتاب  دانشمند  تهراني،  بزرگ  آقا  شیخ  عامه  مرحوم 
شناس، که کاري سترگ در فهرست نویسي کتب خطي 
انجام داده اند در مجلدات گوناگون الذریعه بسیاري از آثار 
فدائي را  ذکر نموده و راجع به ایشان چنین مي نگارد: »حاج 
شیخ ما اسماعیل فدایی یکی از دانشمندان و چهره های 
نامی و موفق شیعه، در روزگار خود فقیه بلند مرتبه ای بود. « 
علیرغم مقام عالی فقهی،کامی،اصولی وادبی، وسعت آثار 
و  اهمیت جایگاه علمي این عالم عظیم الشان، نام ایشان 
ناشناخته بوده و در اغلب شرح حال هاي شاعران از وي یادي 

نشده است.
اشعار  از  مفصلي  دیوان  فدائي صاحب  اسماعیل  ما 
نوع  در  و  شده  چاپ  تازگي  به  که  است  دلپذیر  و  نغز 
قصیده،  غزل،  شامل  وي  اشعار  است.  توجه  جالب  خود 
مثنوي، ترکیب بند، ترجیع بند، رباعي و مراثي و نوحه 
ها است. ویژگي اشعار ما اسماعیل فدائي را مي توان در 
کثرت ابیات او که بیش از پانزده هزار بیت شعر در سبک 
هاي مختلف است، دانست. اشعار ایشان داراي بحرهاي 
مختلف )نوع و جنس وزن شعر( است. وي در اکثر قالب 
هاي سنتي شعر از جمله مثنوي، قصیده، غزل، ترجیع 
او  نموده است. مثنویات  آزمایي  بند طبع  ترکیب  و  بند 
است.  )ع(  بیت  اهل  مراثي  و  مدح  مناجات،  در  بیشتر 
نیز فصل مشبعي در سروده هاي  بر آن نوحه ها  عاوه 
فدایي را به خود اختصاص داده است. ایشان در شعر خود 
از حوادث تاریخي و داستان هاي قرآني فراوان یاد کرده و 
به صراحت یا تلمیح به آنها پرداخته است. آرایه هاي ادبي 
در اشعار او به قدري زیاد است که تقریبا مي توان آنها 
را در همه ابیات وي مشاهده نمود. در خصوصیات اشعار 
شوریدگي،  و  عشق  همچون  مواردي  به  توان  مي  فدائي 
و  از هزل، نصیحت  و دوري  قلمي  پاکي  انقابي،  روحیه 
امام  ویژه  به  استداللي  و  کامي  مباحث  توجه  موعظه، 
شناسي، مدح امیر المومنین علي )ع(، توجه به حکمت، 

عرفان و مضامین دیني اشاره نمود. 
اثر حاضر افزون بر مقدمه ای مفصل در معرفی فدائی و شعر 
وی، دارای فهارس فنی شامل آیات، روایات، لغات و اصطاحات است 
که می تواند خواننده را در یافتن مطالب متن کتاب یاری رساند. 
نسخ خطي دیوان اشعار فارسي ایشان،  هم اکنون در کتابخانه 

مرحوم آیت الل مرعشي نجفي در قم نگهداري مي شود.

معرفي کتاب

کلیات دیوان فدائي 

شفیقه موسوی


