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در اين شماره مي خوانيد 

خبرنگار آدینه تبریز:
از  بخـش  در  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی   نماینـده 
خطبـه هـای خود بر ضـرورت توجه به تربیت صحیح و اسـامی 
فرزنـدان توسـط خانواده هـا و آمـوزش و پـرورش تاکیـد و اضافـه 
کردنـد: تربیـت نادرسـت فرزنـدان، خسـارات جبـران ناپذیری هم 

بـرای خانـواده هـا و هم بـرای جامعـه به بار مـی آورد.
والمسـلمین سـید محمدعلـی االسـام   حضـرت حجـت 

 آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعه ایـن هفته تبریـز ادامه 
دادنـد: فرزنـدان صالـح؛ باقیـات صالحـات و صدقات جاریـه برای 
والدیـن هسـتند بر همین اسـاس والدین نبایـد در دوره حیاتی 
فرزنـد خـود یعنی کودکـی و نوجوانـی، از تربیت او غافل شـوند.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان یکـی از اصـول 
اساسـی و طایـی در تربیـت فرزند را برخـورد کریمانه و محبت 
بـا او دانسـته و ادامـه دادنـد: بدتریـن نوع رفتـار والدین بـا فرزند 
تحقیـر کـردن اوسـت، اگر فرزنـد در کودکی تحقیر شـود موقع 

بزرگسـالی و اسـتقال انتقـام می گیرد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـه فـرا رسـیدن اعیاد قربـان و 
غدیر نیز اشـاره کرده و افزودند: پیشـوند غدیر رسـالت و پسـوند 
آن والیـت و امامـت اسـت و بر همیـن مبنا رخداد غدیـر در ۱۸ 
ذی الحجـه سـال۱۰ قمـری تنهـا یک حادثـه تاریخی نیسـت، 

یک سـرزمین نیسـت، بلکـه غدیر یک تفکـر و نشـانه ای برای 
تـدوام خط نبوت اسـت.

ایشـان غدیر را چشـمه ای توصیف کرد که تا پایان هسـتی 
جوشـان خواهـد بـود و روز اکمـال دیـن و اتمـام نعمت اسـت و 

موجـب خوشـنودی خداوند متعال اسـت. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان با بیان اینکـه غدیر، 
عیـد سیاسـت و دخالت مردم در امر حکومـت و عید مظلومان، 
مسـتضعفان و الگـوی حکومت اسـامی برای سـایر کشـورهای 
اسـامی اسـت، برگـزاری باشـکوه ایـن عیـد را مهـم خوانـده 
و گفتنـد: رعایـت دسـتورالعمل هـای بهداشـتی کـه از سـوی 
 سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونا اباغ شـده اسـت کـه بایـد در این 

جشن ها به دقت رعایت شود.
امـام جمعه تبریز توصیـه کردند: همه عزاداری ها و اسـتقبال 
از محـرم بایـد بعـد از عیـد غدیـر باشـد تـا جشـن های عیـد 
غدیـر به صورت باشـکوه برگـزار شـده و پـس از آن، عزاداری های 

اسـتقبال از محرم آغاز شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد: اخـراج 
بزدالنـه و شـبانه نظامیـان آمریکایـی و غربـی از افغانسـتان بار 
دیگـر کارآمـدی گزینه مقاومـت در برابـر اشـغالگران در منطقه 

غدير خم تفکر و نشانه تداوم خط نبوت است
مسـلمانان  عزیـز  و  باشـکوه  اعیـاد  از  یکـی  قربـان  عیـد 
به شـمار مـی رود کـه بـه سـبب اتفاقـات روی داده در آن اغلب 
از ایـن عیـد به عنـوان عیـد قربانـی کـردن هـوای نفـس یـاد 

می شـود.
عیـد قربـان یـادآور زیباتریـن نمونـه تعبـد انسـان در برابر 
خداونـد متعـال اسـت؛ عیـد فـداکاری، ایثـار، قربانـی، اخاص 
و عشـق اسـت. فـدا کـردن فرزنـد دلبنـد خـود در راه خـدا، 
امتحانـی الهـی بـرای حضـرت ابراهیـم )ع( کـه عیـد قربـان 

یـادآور آن اسـت.
قربانـگاه  یـاد  بـه  را  آگاه  انسـان های  کـه  عیـدی  قربـان، 
ابراهیمـی می انـدازد؛ قربانگاهـی کـه درس فـداکاری و جهـاد 
را در راه خـدای بـزرگ بـه فرزنـدان آدم و اصفیـا و اولیـای خدا 
می دهـد. ایـن پـدر توحیـد و بت شـکن جهـان بـه مـا و همـه 
انسـان ها آموخـت کـه قربانـی در راه خـدا پیـش از آن کـه 
جنبـه توحیـدی و عبادی داشـته باشـد، جنبه های سیاسـی و 

ارزش هـای اجتماعـی دارد.
بنـا بـه تعبیـر امـام خمینـی )ره( ایـن عیـد بـه مـا و همه 
انسـان ها آموخـت کـه عزیزتریـن ثمـره حیـات خـود را در راه 
خـدا بدهیـد و عیـدی بگیریـد؛ خـود و عزیـزان خـود را فـدا 

کنیـد و دیـن خـدا را و عـدل الهـی را برپـا نماییـد.
عیـد قربـان، هماننـد عیـد سـعید فطـر از جملـه اعیـاد 
النحـر« و »یـوم  بزرگـی اسـت کـه در روایـات بـه آن »یـوم 
آن  بـه  حـدی  )ع(  اطهـار  ائمـه  و  االضحـی« گفتـه می شـود 
را حائـز می داننـد کـه نمـاز ایـن عیـد را واجـب دانسـتند و 
فرمودنـد: »َصـاُة الِْعْیِدیـِن َفریَضـٌة؛ نمـاز عیـد فطـر و قربـان 
واجـب اسـت«؛ امـا فقهـا ایـن نمـاز در عصـر غیبـت را بـه 
اسـتناد روایـت امـام باقـر )ع( که فرمـود: »اَل َصـَاَة یَـْوَم الِْفْطِر 
َو الْْضَحـی إاِلَّ َمـَع إَِمـام؛ نمـاز دو عیـد بایـد همـراه بـا امـام 

نمی داننـد. واجـب  باشـد«، 
برگـزار کـردن مراسـم قربانـی در ایـن عیـد بر همـه واجب 
نیسـت و تنهـا بـر زائـران کعبـه در مراسـم حج واجب اسـت، 
روز،  ایـن  در  جهـان  سراسـر  در  مسـلمانان  از  بسـیاری  امـا 
گوسـفند، گاو یـا شـتری را قربانـی کـرده و گوشـت آن را بیـن 
همسـایگان و مسـتمندان تقسـیم می کننـد؛ در روایت هـای 
مکـرری نقـل شـده کـه در روز عیـد قربـان، قربانـی کنیـد تـا 

گرسـنگان و بیچـارگان نیـز بـه خـوراک برسـند.
تاریخچه عید قربان

عیـد قربـان پیـش از دوران تاریـخ بشـر نیز وجود داشـت 
تـا جایی کـه انسـان های اولیه برای کسـب رضایـت خدایان 
می زدنـد.  انسـان ها  و  حیوانـات  کـردن  قربانـی  بـه  دسـت 
تاریـخ قربانـی بسـیار قدیـم اسـت و از زمـان حضـرت آدم 
ابوالبشـر )ع( وجـود داشـته و در ادیـان گذشـته نیـز جـزو 
ایـن  از مهم تریـن  بـه شـمار می آمـده کـه  مقـررات دینـی 
نمونه هـای تاریخـی می تـوان بـه قربانـی فرزنـدان حضـرت 
مـی رود،  به شـمار  عالـم  در  قربانـی  نخسـتین  کـه  )ع(  آدم 
)ع(  پیغمبـر  نـوح  حضـرت  توسـط  مذبحـی  دادن  ترتیـب 
پـس از طوفـان و قربانی کردن بسـیاری از حیوانـات، قربانی 
حضـرت ابراهیـم خلیـل )ع( یگانـه فرزنـدش اسـماعیل )ع( 
و قربانی هایـی کـه در زمـان حضـرت موسـی و عیسـی )ع( 
ادامه در صفحه 3

ادامه در صفحه 2

توضيح در مورد نحوه انتشار نشريه
آدينه تبريز در ايام کرونايی

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

عيد قربان؛ جشن رها شدن از 
اسارت نفس و شکوفايی ايمان
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ادامه از صفحه اول

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

آیین تجلیل از قاریان برتر و رونمایی از 2 هزار برنامه رادیویی 
قرآنی با عنوان مشکات تولید صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی 

با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم تکریم و معارفه مدیران حوزه های علمیه خواهران و برادران 
آذربایجان شرقی با حضور حضرت آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های 

علمیه سراسر کشور، نماینده ولی فقیه در استان ، دکتر پورمحمدی 
استاندار آذربایجان شرقی، علما ، اساتید و روحانیون استان

دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل سپاه عاشورا  با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته عفاف و حجاب

وبینار ستاد اقامه نمازجمعه شهرهای آذربایجان شرقی با حضور و 
سخنرانی  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

دیدار آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور  با 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم رونمایی از پوستر نمایش تکه های سنگین سربی روایتی از 
زندگی شهید چمران با حضور  نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

هفتمین جلسه باشگاه گفت و شنود دفتر امام جمعه تبریز با حضور  
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و استاندار  

آذربایجان شرقی  با موضوع نقش گفتگو در تقریب اندیشه ها

غدير خم تفکر
 و نشانه تداوم خط نبوت است

را ثابـت کـرد.
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از خطبـه های 
نمازجمعـه بـه اقدامـات آمریکایی ها در افغانسـتان اشـاره 
نمـوده و گفتنـد: آمریکایـی هـا نـه خـروج خودخواسـته 
کـه دسـت بـه اخـراج ناخواسـته زده انـد و این دسـتاورد 
مقاومـت مردم افغانسـتان در برابر اشـغالگران آمریکایی و 

غربـی و در پوشـش ناتو اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: فـرار آمریکا از افغانسـتان 
بـرای  انجـام شـد سـناریویی  ناگهانـی  بـه  شـکل  کـه 
درهم ریختـن انسـجام داخلـی افغانسـتان بـود و در واقع 
آمریـکا بـا این نـوع خـروج در صـدد انتقـام شکسـت های 

خـود در افغانسـتان برآمـده اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریز بـا بیـان اینکـه وضعیت 
فعلـی، شـرایط کنونـی ایـران را نیـز تحـت تأثیـر قـرار 
از  آمریکایی هـا  اخـراج  بـا  دادنـد:  ادامـه  داد،  خواهـد 
افغانسـتان، صحنه سیاسـی و عرصه عملیاتی افغانستان 
در دسـت سـه بازیگـر یعنـی دولـت مرکـزی در کابـل، 

طالبـان و داعـش خواهـد بـود.
اظهـار  اسـتان  علمیـه  رئیـس شـورای حـوزه هـای 
بازیگـران  برخـی  رقابـت  آمریکایی هـا،  اخـراج  داشـتند: 
را  افغانسـتان  نفـوذ در  بـرای  بین المللـی  و  منطقـه ای 

تشـدید خواهـد کـرد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در بخـش 
دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره بـه  اختافـات روزافزون 
عربسـتان و امارات  گفتند: عربسـتان و امارات دِل خوشی 
از هـم نداشـته و ندارنـد امـا وجود یـک مانع بـزرگ به  نام 
جمهوری اسـامی و جبهه مقاومت اسـامی موجب شـد 
بـرای تضعیـف حریف یا دشـمن مشـترک خیالـی خود 

باهم متحد شـوند.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه اتحـاد بـر علیـه 
جبهـه مقاومـت باعث تکمیل اضاع مثلـث غربی، عبری 
و عربـی شـد، گفتنـد: در حـال حاضـر ایـن انسـجام و 

اسـتحکام پوشـالی در حـال فروریختـن اسـت.
خطیـب نماز جمعه تبریز اختافات پیشـرفته داخلی 
هـر دو خانـدان حاکـم در این دو کشـور را یکـی از دالیل 
چرایـی ایـن جدایـی دانسـته و گفتنـد: از گذشـته های 
دور بیـن کشـورهای جنـوب خلیج فـارس یعنـی امارات، 
کویـت، عمـان، قطر با عربسـتان رقابتی برای سـیطره بر 
حاشـیه خلیـج و حاکمیت بر کشـورهای جنـوب خلیج 
فـارس وجـود داشـت کـه بـا قـدرت بامنـازع عربسـتان 

امکان بروز نداشـته اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا تبیین 
محورهـای اختـاف بیـن امـارات و عربسـتان در شـرایط 
کنونـی ادامـه دادند: تشـدید اختافـات تاریخـی بین دو 
کشـور بـرای سـیادت بر حاشـیه خلیـج فـارس، اختاف 
بیـن عربسـتان و امـارات در بازسـازی روابـط بـا قطـر، 
ادامـه جنـگ در یمـن و تـداوم حضـور در ایـن کشـور و  
اتخـاذ تصمیـم هایـی از طـرف امـارات بـرای تسـلط بـر 
باب المنـدب و خلیـج عدن که خوشـایند حجاز نیسـت، 

بخـش عمـده ایـن اختافـات بـه حسـاب مـی آید.
و  سیاسـی  تحـرکات  تبریـز  نمـاز جمعـه  خطیـب 
اقتصـادی امـارات و سـرمایه گـذاری سـنگین در بنـادر 
 مصـر و تاش هـای پنهان این کشـور در لبنـان را از دیگر 

بخش های این اختافات برشمردند.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با بیان اینکه در 
شـرایط کنونی اختافات داخلی دو کشـور و اختاالت بین 
روابـط عربسـتان و امارات وضعیت مناسـبی را برای جبهه 
مقاومـت به وجـود آورده اسـت، گفتنـد: ضعـف هـر یک از 
دو خانـدان مـزدور انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیسـتی، 
گامـی بـه  جلو بـرای تقویـت مقاومت و قدمی به سـمت و 
سـوی فروپاشـی جبهـه ارتجـاع و در نتیجه زوال سـریع تر 

رژیـم منحوس صهیونیسـتی خواهد بود.
امـام جمعه تبریز سـالروز تأسـیس شـورای نگهبان را 
مـورد اشـاره قـرار داده و بـا بیان سـبقه تاریخـی این نهاد 
در کشـورمان گفتنـد: بـا پیـروزی انقاب اسـامی نظارت 
علمـا بـر قوانیـن کشـور به صـورت جـدی مطـرح شـد، 
نویسـندگان پیش نویس قانون اساسـی جمهوری اسامی 
ایـران تحصیل کـردگان فرانسـه و متأثر از سـنت حقوقی 
در  قانون اساسـی«  نگهبـان  »شـورای  به نـام  کشـور  آن 
نظـر گرفتند کـه بعدها در مجلـس خبرگان، به »شـورای 
نگهبـان« تغییـر یافـت کـه در تاریـخ 2۶تیرمـاه ۱3۵۹ 
بـا حکـم امـام خمینـی و انتصـاب شـش نفـر از فقهـا، 

یافت. رسـمیت 

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعـه تبریـز  بـا صـدور پیامـی درگذشـت 
حجـت االسـام والمسـلمین رحیقـی را تسـلیت گفتنـد.

متن پیام ایشـان بشرح زیر است:
تعالی بسمه 

یَاَمِه  َی یَْوِم الِْق َها َشْی ٌء إِل ِم ُثلَْمٌه َل یَُسـدُّ إَِذا َماَت الَْعالُِم ُثلَِم ِفی اْلِْسـاَ
خبـر درگذشـت عالـم فرزانـه بـرادر شـهید حضـرت حجـت االسـام والمسـلمین حـاج رحیقی 

موجـب تاسـف و تاثـر فـراوان گردید.
مرحـوم رحیقـی از اسـاتید برجسـته کام، فلسـفه، فقـه و اصـول در حـوزه هـای علمیـه قـم و 
دانشـگاه امـام صـادق علیـه السـام بود و شـاگردان زیـادی را در حوزه تربیـت و به جامعـه علمی 
تقدیـم کـرده اسـت، همچنیـن تحریـر مقـاالت فلسـفی بسـیار حاصـل تـاش سـالها مجاهـدت 

علمی ایشـان اسـت.
اینجانـب فقـدان ایـن عالـم وارسـته  را بـه بیـت مکـرم و همـه بازمانـدگان و بسـتگان ایشـان، حـوزه هـای علمیـه و فضای حـوزه های 
قـم و آذربایجـان تسـلیت عـرض نمـوده و از خداونـد متعـال علودرجـات بـرای آن مرحـوم و صبـر جمیـل بـرای بازمانـدگان مسـألت می نمایم.

 سید محمدعلی آل هاشم 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی 

و امام جمعه تبریز

پیام تسلیت امام جمعه تبریز  به مناسبت درگذشت حجت االسالم رحیقی

خبرنگار آدینه تبریز:
ــان در اســتان  ــر شــورای نگهب مســئول نمایندگــی  دفت
ــه هــای  آذربایجــان شــرقی  در ســخنرانی پیــش از خطب
نمازجمعــه تبریــز  گفــت: شــورای نگهبــان یکــی از ارکان 
ــون  ــه در قان ــت ک ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــم نظ مه
ــف شــده اســت. ــرای آن تعری ــژه  ای ب ــگاه وی ــی جای اساس

ــروزی  ــد از پی ــرد: بع ــان ک ــزی خاطرنش ــر صمدعزی دکت
انقــاب اســامی  و تعییــن نظــام سیاســی جایگزیــن بــه 
جــای رژیــم ســلطنتی طاغوتــی حضــرت امــام )ره( دســتور 

تدویــن قانــون اساســی کشــور را دادنــد.
ــردم در  ــدگان م ــرگان و نماین ــده ای از خب ــزود: ع وی اف
ــع  ــی جم ــون اساس ــرگان قان ــس خب ــال ۵۸  در مجل س
ــد. ــن نمودن ــی تدوی ــون اساس ــور قان ــرای کش ــده و  ب ش

ــان در اســتان  ــر شــورای نگهب مســئول نمایندگــی  دفت
گفــت: اصــول قانــون اساســی کــه توســط خبــرگان ملــت 
ــر  ــخ یکصــد ســاله اخی ــه تاری ــا توجــه ب ــن شــده ب تعیی
ــری از  ــری و درس گی ــرت گی ــا عب ــان و ب ــور عزیزم کش
ــه گــذاری شــد و  حــوادث مهمــی همچــون مشــروطه پای
ضــروری بــه نظــر رســید تــا رکنــی از ارکان نظــام وظیفــه 
نگهبانــی و حراســت از احــکام و قواعــد شــریعت مقدســه 

ــرد. را برعهــده بگی
ــه و  ــر جامع ــزار اداره ه ــرم اف ــت: ن ــزی  گف ــر عزی دکت
ــت و  ــور اس ــم در آن کش ــررات حاک ــن و مق ــور قوانی کش

ــت. ــری الزم االجراس ــه بش ــر جامع ــل در ه ــن اص ای
ــور  ــخ کش ــت: در تاری ــراز داش ــئول  اب ــام مس ــن مق ای
تجربــه مشــروطه ثابــت کــرد کــه قیــام مــردم  دســتخوش 
ــرای همیــن قانونگــذار  غربگرایــی شــده و از بیــن رفــت، ب
ــه  ــه هم ــد ک ــی کن ــد م ــی تاکی ــون اساس در اصــل4 قان
قوانیــن و مقــررات بایــد براســاس موازیــن اســامی باشــد.

ــرای نظــام جمهــوری  ــی ب ــرای همیــن رکن وی گفــت: ب
اســامی پایــه ریــزی شــد تــا کار نظــارت بــر اجــرای اصــل 

4 قانــون اساســی را برعهــده بگیــرد.
ــان در اســتان  ــر شــورای نگهب مســئول نمایندگــی  دفت
گفــت: از ســوی دیگــر شــورای نگهبــان نهــاد پاســداری و 
ــر  ــال دیگ ــن و ب ــوان رک ــردم به عن ــوق م ــت از حق حراس
نظــام مردم ســاالری دینــی نیــز محســوب می گــردد. 
ــان  ــورای نگهب ــارات ش ــف و اختی ــی وظای ــوه  طراح نح
ــد  ــه در فرآین ــات و چ ــر انتخاب ــارت ب ــد نظ ــه در فرآین چ
تطبیــق مصوبــات بــا قانــون اساســی و موازیــن شــرعی، در 
ــوده اســت.  ــردم ب ــن حقــوق م راســتای حراســت و تضمی
ایســتادگی در برابــر ورود افــراد فاقــد صاحیت هــای 
ــوق  ــداری از حق ــون، پاس ــای گوناگ ــی در انتخابات ه قانون
ــه  ــی ک ــر مصوبات ــان در براب ــی ایرانی ــاق مل ــردم و میث م
خواســته یــا ناخواســته قانــون اساســی را نقــض می کنــد 
و بررســی شــکایات و تظلمــات مــردم نســبت بــه مصوبات 
نهاد هــای گوناگــون از حیــث مغایــرت بــا موازیــن شــرعی 
ــن  ــارز تضمی ــق ب ــت اداری از مصادی ــوان عدال ــق دی از طری

ــان اســت.  ــاد شــورای نگهب ــق نه ــردم از طری ــوق م حق
دکتــر عزیــزی  گفــت: همیــن جایــگاه و ارزش واالی 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــام حقوق ــان در نظ ــورای نگهب ش
ــر اســاس اصــل ۹3  ــران موجــب آن گشــته اســت کــه ب ای
قانــون اساســی، رســمیت و اعتبــار وجــود مجلــس شــورای 
اســامی منــوط بــه وجــود شــورای نگهبــان شــده اســت تا 
تجربــه ی تلــخ بــه فراموشــی سپرده شــدن اصــل طــراز در 
متمــم قانــون اساســی مشــروطیت باردیگــر تکــرار نگــردد.

وی ادامــه داد: یکــی از وظایــف شــورای نگهبــان دفــاع از 
اســامی بــودن و اســامی مانــدن نظــام مقــدس جمهوری 

اســامی ایــران اســت.
ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ب ــراز داش ــئول  اب ــام مس ــن مق ای
شــورای نگهبــان در راســتای تحقــق اهــداف خــود انقابــی 
عمــل نمــوده اســت امــروز نیــز بایــد در چارچــوب ضوابــط 
ــود  ــا خ ــد و دائم ــل نمای ــری عم ــته های انقابی گ و بایس
ــر  ــان ب ــا همچن ــنجد ت ــان شــده بس ــای بی ــا معیار ه را ب

ــد. ــری بمان ــدار انقابی گ م
ــر نظــارت  ــان عــاوه ب وی گفــت: فقهــای شــورای نگهب
بــر مصوبــات مجلــس وظیفــه نظــارت بــر مصوبــات ســایر 
ــات  ــه مصوب ــر هم ــد و ب ــده دارن ــز برعه ــا را نی ارگان ه
دولــت و دســتگاه هــای اداری و اجرایــی کشــور را بــا 
موازیــن اســامی مــی ســنجد و مصوبــه هــای غیراســامی 

ــد. ــی کنن ــال م ــرعی را ابط و غیرش

شورای نگهبان یکی از ارکان مهم 
نظام جمهوری اسالمی است

دیدار جمعی از مدیران و کارکنان بهزیستی و تامین اجتماعی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته 
بهزیستی و تامین اجتماعی



جمعه 1 مرداد 1400-  مصادف با  12 ذی الحجه  1442-  23 جوالی 2021- سال هشتم  شماره 352- صفحه3

ادامه از صفحه اول

نکاتی به مناسبت عید سعید قربان 
 

 حجت االسالم سید صالح هاشمی

۱- دنیا فقط و فقط محل امتحان است ، خدا در دنیا، به 
هیچ کسی هیچ چیزی نداده جز برای امتحان ، اگر نداده، 
باز برای امتحان  برای امتحان است؛ اگر داده و پس گرفته، 
فقر  است،  امتحان  سامتی  است،  امتحان  بیماری  است. 
امتحان است،  باال  امتحان است، هوش  امتحان است، ثروت 
کم هوشی امتحان است، زیبایی امتحان است، زشتی امتحان 
است. هنگام مرگ، هیچکدام از امور دنیا را نمی توان با خود 
برد، حّتی همین جسم ماّدی خود را هم نمی توان با خود برد. 
پس  امتحان،  پایان  در  که  بودند  امتحانی  سواالت  اینها 
این  به  با پاسخهایی که  آنگاه ما می مانیم  گرفته می شوند؛ 
ا  سواالت داده ایم  )الم أََحِسَب النَّاُس أَْن یُْترَُکوا أَْن یَُقولُوا آَمنَّ
َوُهْم ال یُْفَتُنون()عنکبوت/ ۱-2( آیا مردم گمان کردند به حال 
خود رها می شوند و آزمایش نمی شوند، )الَِّذی َخلََق الَْمْوَت 
َوالَْحَیاَة لَِیْبُلوَُکم()ملک/2( آن کس که مرگ و حیات را آفرید 
فِْتَنة()تغابن/۱۵(  َوأَواْلدُُکْم  أَْمَوالُُکْم  ََّما  )إِن بیازماید،  را  شما  تا 

اموال و فرزندانتان فقط وسیلة آزمایش هستند.
2- همة انسان ها در معرض قانون آزمایش الهی قرار دارند 
نیست   مستثنی  الهی  آزمایش  از  بشر  نوع  از  فردی  هیچ  و 
َوإِِذ  می شود.  نیز  الهی  اولیای  و  انبیاء  شامل  الهی  امتحان 

ُُّه بَِکلَِماٍت ...()بقره/۱24( ْرَاِهیَم رَب ابَْتلَی إِب
»)به خاطر بیاورید( هنگامی که خداوند ابراهیم را با وسایل 

گوناگونی آزمود.
بزرگ  های  میدان  در  شیاطین  های  وسوسه   -3
می  صورت  مختلف  جهات  از  که  سو  یک  از  نه  امتحان 
باید  خدا  مردان  طریقی؛  از  و  رنگی  به  زمان  هر  گیرد. 
از  و  بشناسند  ها  را در همه چهره  وار، شیاطین  ابراهیم 
هر طریق وارد شوند راه را بر آنها ببندند و سنگسارشان 
او  به  و  آمد   ، ابراهیم  همسر  سراغ   ، شیطان  کنند، 
خواهد  می  دارد؟  نظر  در  چه  ابراهیم  دانی  می  گفت: 

ببرد!  سر  امروز  را  فرزندش 

هاجر گفت: برو سخن محال مگو که او مهربان تر از این 
است که فرزند خود را بکشد. 

فرزند خود  پیدا می شود که  انسانی  دنیا  مگر در  اصوالً 
را با دست خود ذبح کند؟ شیطان به وسوسه خود ادامه داد 
اگر  او مدعی است خدا دستورش داده. هاجر گفت  و گفت 
خدا دستورش داده پس باید اطاعت کند و جز رضا و تسلیم 

راهی نیست. 
پاسخگویی  توان  که  باشد  ای  گونه  به  باید  آزمایش   -4
باشد؛ مثًا هیچ گاه حل فرمول های پیچیدة  وجود داشته 
ریاضی را از یک دانش آموز ابتدایی نباید خواست، از این رو 
به  ما  از  را  اولیا  و  انبیا  امتحان های  اگر خداوند یک هزارم 
عمل آورد، همان اول مردود خواهیم شد ، ذبح کردن فرزند با 
دست خود آن هم فرزندی برومند و الیق برای پدری که یک 
عمر در انتظار چنین فرزندی بوده کار ساده و آسانی نیست. 
چگونه می توان دل از چنین فرزندی برکند؟ و از آن باالتر، 
با نهایت تسلیم و رضا، بی آنکه خم به ابرو آورد به امتثال 
این فرمان بشتابد و تمام مقدمات را تا آخرین مرحله انجام 
دهد؛ به گونه ای که از نظر آمادگی های روانی و عملی چیزی 
فروگذار نکند؟ و از آن عجیب تر تسلیم مطلق این نوجوان 
در برابر این فرمان بود که با آغوش باز و با اطمینان خاطر به 
لطف پروردگار و تسلیم در برابر اراده او به استقبال ذبح رفت. 
۵- آزمایش باید آگاهانه باشد : حضرت ابراهیم با صراحت، 
او  از  و  کند  اسماعیل مطرح می  فرزندش  با  را  ذبح  مسئله 
آزادی  و  مستقل  شخصیت  او  برای  کند.  می  نظرخواهی 
اراده قائل می شود. او هرگز نمی خواهد فرزندش را بفریبد 
او می  امتحان دعوت کند؛  بزرگ  این میدان  به  و کورکورانه 
خواهد فرزند نیز در این پیکار بزرگ با نفس ، شرکت جوید و 

لذت تسلیم و رضا را همچون پدر بچشد.
منبع : 

قران مجید ، تفاسیر نمونه ، المیزان

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسامی
از آن هنــگام کــه نخســتین نمــاز جمعــه بــه فرمان رســول 
ــاش  ــا ت ــه و ب ــه مدین ــه ب ــرت از مک ــش از هج ــرم)ص( پی اک
ــام)ص(  ــی اس ــر گرام ــی پیامب ــغ اعزام مصعب بن عمیر)مبل
بــه مدینــه( و دیگــر نومســلمانان انصــار همچــون اســعد بن زاره 
ــر روز شــنبه ی  ــه، در براب ــد  و روز جمع ــه گردی ــرب اقام در یث
یهودیــان و روز یک شــنبه ی مســیحیان، روزی میمــون و 
مبــارک عیــد مســلمانان قــرار داده شــد تــا کنــون کــه بیــش 
ــته،  ــپری گش ــار س ــدی از آن روز پرافتخ ــرن و ان ــزده ق از پان
ــرکات معنــوی و مــادی بی شــمار  مســلمانان همــواره شــاهد ب
آییــن محمــد)ص( نمــاز جمعــه بوده انــد و بــه خوبــی بــه ارزش 

واقف انــد. آن  وصف ناشــدنی 
ــه  ــاز جمع ــی نم ــاکله اصل ــوب و ش ــبختانه، چهارچ خوش
ــر  ــات دیگ ــیاری از موضوع ــون بس ــی آن، همچ ــکام فقه و اح
ــه ی  ــت. هم ــامی نیس ــب اس ــاف مذاه ــورد اخت ــامی، م اس

ــد. ــق القول ان ــه متف ــاز جمع ــوب نم ــر وج ــلمانان ب مس
ــه تنهــا در بســیاری از محورهــا و شــرایط و  ــه عــاوه، ن   ب
ــان نیســت، بلکــه ایــن  ــی در می احــکام نمــاز جمعــه اختاف
ــود.  ــمرده می ش ــامی ش ــات اس ــلمات و ضروری ــوارد از مس م
ــه  ــت و ب ــت اس ــه دو رکع ــاز جمع ــه نم ــد ک ــه متفق ان هم
ــش از  ــود و پی ــده می ش ــت خوان ــا جماع ــری و ب ــورت جه ص
ــاز  ــن نم ــد و ای ــراد کن ــه ای ــد دو خطب ــام بای ــاز، ام ــام نم انج

ــت.  ــه اس ــر جمع ــاز ظه ــزی از نم مج

چگونه در هنگام شیوع بیماری کرونا از فرزندان خود 
حمایت کنیم؟ - 2 

 ۲. یک برنامه منظم روزانه داشته باشید
»کودکان نیاز به برنامه منظم روزانه دارند.. همین و بس. و  آنچه همه 
ما باید هرچه سریع تر انجام بدهیم، تهیه یک برنامه منظم روزانه است تا 
به همه ما در انجام کارهای روزانه کمک نماید. به والدین موکدا توصیه 
می کنم که برنامه روزانه منظمی  برای فرزندان خود درنظر بگیرند که 
شامل زمان بازی و استفاده از موبایل و ارتباط با دوستان شان نیز باشد، 
و حتماً زمانهایی برای دوری ازتکنولوژی و کمک در کارهای خانه درنظر 
داشته باشند. باید فکر کنیم که چه چیز برایمان با   ارزش است و برنامه 

منظم مورد نظرمان را طبق آن ارزش ها وضع کنیم.
حفظ یک برنامه منظم و قابل پیش بینی می تواند در کودکان 
احساس آرامش خاطر بوجود اورد، به نحوی که بدانند چه زمان باید به 

کارهای ضروری بپردازند و چه زمان را به بازی سپری کنند.
درکارها فرزندان تان را نیز مشارکت دهید. »برای کودکان 10 و 11 
ساله یا بزرگتر، پیشنهاد می کنم که از خود کودک کمک بگیرید و 
برنامه روزانه را با هم طراحی کنید. )پیشنهاد می کنم برنامه روزانه 
با مشارکت خودشان تنظیم  کودکان 10 و 11 ساله و یا بزرگتر را 
نمایید،( با آنها درمورد کارهایی که باید در برنامه روزانه شان انجام 
خودشان  برای  چطور  آنها  که  ببینید  و  کنید  صحبت  دهند، 
برنامه ریزی می کنند. درمورد بچه های کوچکتر، بسته به این که چه 
کسی مراقب آنهاست )چون ممکن است که هر دو والد در خانه 
نباشند( طوری برنامه ریزی کنید که همه کارهای مهمی  که باید 
انجام شود درنظر گرفته شوند: تکالیف درسی و تمام کارهای خانه که 
باید در آن کمک کنند. درمورد برخی خانواده ها به نظر می رسد که 
شروع انجام برنامه از ابتدای صبح برای فرزندان بهتر است. ولی بعضی 
خانواده ها ممکن است ترجیح بدهند که کمی دیرتر شروع کنند تا 
بتوانند بیشتر بخوابند و از خوردن صبحانه در کنار هم لذت ببرند.« 
والدینی که در طی روز نمی توانند بر فعالیت های فرزندان خود نظارت 
داشته باشند ، می توانند با هم فکری با مراقب کودک  برنامه مناسبی 
برای کودک تهیه نمایند. هماهنگ کنند که چطور به نحو بهتری 

برنامه ریزی کنند.
»فرزندان خود را از حمایت کنید، انتظار این را داشته باشید که 
به خاطر از دست دادن زندگی عادی و روزمره شان خیلی غمگین و 

خسته شوند، و سعی کنید شرایط را برای آنها عادی کنید.«

پزشک من

انجـام می شـد، اشـاره کـرد.
عید قربان و حج حاجیان

زائـران در روز نهـم ذی الحجـه، روز عرفـه، آداب و رسـوم و 
مناسـک دینـی خـود را بـه جـا می آوردنـد؛ صحـرای عرفـات 
در 2۱ کیلومتـری شـمال مکـه واقـع شـده و تپـه کوچکـی 
اسـت کـه کوه هـا آن را احاطـه کرده انـد. در ایـن روز حجـاج 
بیت اهلل الحـرام اسـتغفار می کننـد و پـاک و عـاری از هـر گناه 

می شـوند، همچـون کودکـی کـه تـازه زاده شـده اسـت.
احدیـت  بـه درگاه  بنـده  انابـه  و  ایـن روز صـدای دعـا  در 
عـرش  تـا  پـروردگارش  از  بنـده  اسـتغاثه  و  نمی شـود  قطـع 
مـی رود؛ زائـران پـس از ادای نمـاز ظهـر و عصـر در عرفـات 
ماننـد سـنت پیامبـر اکـرم )ص( رو به قبلـه ایسـتاده، تا زمان 
غـروب خورشـید ایـن حالت را حفظ بـه دعاخوانی خـود ادامه 
می دهنـد و بـه تفکـر و تامـل در اعمال خـود پرداختـه و توبه 

و انابـه سـر می دهنـد.
تـا  طلـوع خورشـید  از  عرفـات،  در  وقـوف  از  پـس  آن هـا 
غـروب، بـه سـوی مزدلفـه بـرای شـب زنـده داری رفتـه و در 
آنجـا بیتوتـه می کننـد و بـه عبـادت و راز و نیـاز می پردازنـد؛ 
آنهـا نمـاز مغـرب و عشـا را در مزدلفـه بـه جـا می آورنـد و تـا 
صبـح عیـد قربان شـب زنـده داری کـرده و بـه دعـا و مناجات 
می پردازنـد. زائـران خانـه خـدا ۱۰ ذی الحجـه، بـار دیگـر بـه 
منـی بازمی گردنـد تـا قربانـی کننـد؛ رمـی جمـرات و مراسـم 
عیـد قربـان را برگـزار کننـد تـا حـج آنهـا کامـل شـده و نـام 

حاجـی را بـر خـود نهنـد.
تشـریق(  )ایـام  متوالـی  روز  سـه  طـی  را  جمـرات  رمـی 
انجـام می دهنـد. در نیمه هـای شـب ضعیفـان، زنـان، پیـران 
و بیمـاران آن گونـه کـه پیامبـر اکـرم )ص( بـه این گـروه اجازه 
داده بـود، رمـی جمـرات را بـه جـا می آورنـد و بقیـه تـا صبح 
فـردا صبـر کـرده و دعـا می خواننـد و بـه عبـادت می پردازند. 
سـپس مناسـک حـج بـه پایـان می رسـد و بـه منظـور طواف 

افاضـه و خـارج شـدن از احـرام بـه مکـه می رونـد.
مناسـک  شـده،  مطـرح  مباحـث  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن 
حـج کـه در اوج عظمـت آن عیـد قربـان قـرار دارد، عـاوه بـر 
رسـیدن بـه توحیـد، عاملی اسـت مؤثر بـرای نیل به انسـجام 
و همبسـتگی هـر چـه بیشـتر مسـلمانان؛ لـذا بـزرگان دینـی 
مـا بـه ایـن مسـأله بارهـا تأکیـد کرده انـد کـه بهتریـن عمـل 
عالـم  حقیقـی  شـیاطین  و  مشـرکان  از  برائـت  روز،  ایـن  در 
اسـت و ایـن مهـم میسـر نمی شـود مگـر بـا انسـجام و اتحاد 

مسـلمانان جهـان.
آنچه در عید قربان بر ابراهیم و اسـماعیل گذشت

در صبحـی دلکـش، اسـماعیل دسـت در دسـت پـدر، در 
صحـرای منـی، بـه سـوی قربانـگاه پیـش رفـت و خوشـحال 
بـود از ایـن کـه خداونـد متعـال، او را برگزیـده اسـت؛ آن گاه 
ابراهیـم بـا دسـت هایی محکـم و اسـتوار خنجـر در حنجـره 
اسـماعیلش نهـاد تـا سـر از پیکـر عزیـزش جـدا کنـد؛ تیغ بر 
گلـوی فرزنـد می چرخیـد، ولـی نمی بریـد گویـی معجـزه ای 
رُخ داده بـود. ناگهـان قوچـی بـرای قربانـی شـدن در پیـش 
چشـمان ابراهیـم نمایـان شـد و هاتفی نـدا داد »ابراهیم! تو از 
ایـن آزمـون سـربلند بیـرون آمدی؛ پس دوسـتی خـد گوارایت 
بـاد!« امـروز نیـز حاجیـان، در موسـم حـج، بـه درگاه خداونـد 
قربانـی می کننـد تـا بگوینـد: »خداوندا! مـا نیز چـون ابراهیم 
تسـلیم توییـم. پـس در ایـن روز زنجیرهـای اسـارت و تعلقات 

را می بریـم تـا بیـش از پیـش بـه تـو نزدیـک شـویم.«
و این گونـه بـود کـه ابراهیم و اسـماعیل به عمـوم جهانیان 
نشـان دادنـد کـه آنچـه عیـار گوهـر انسـانّیت را بـاال می بـرد 
و او را موجـودی شـریف می گردانـد، همـان حالـت خضـوع و 

تسـلیم در برابـر حـق تعالی اسـت.
اعمال عید قربان

عیـد سـعید قربان فرصت بسـیار خوبی اسـت تـا مؤمنان، 
یابنـد. در  بـه پـروردگار خویـش تقـرب  انجـام عبـادات،  بـا 
کتاب هـای ادعیـه، عـاوه بـر بیـان فضیلـت و اهمیـت ایـن 
روز بـزرگ، اعمـال بسـیاری مخصوص ایـن روز ذکـر کرده اند، 
از جملـه اعمـال مسـتحب در ایـن روز، غسـل کـردن اسـت 
نمـاز  برگـزاری  همچنیـن  شـده؛  تاکیـد  آن  بـر  بسـیار  کـه 
عیـد اسـت کـه بهتر اسـت زیر آسـمان )مـکان بدون سـقف( 
خوانـده شـود. از اعمـال مسـتحب دیگـر در ایـن روز، قربانی 
نیـز وارد شـده  از گوشـت قربانـی اسـت و  تنـاول  کـردن و 
اسـت کـه در ایـن روز، دعـای شـریف ندبـه و همچنین دعای 
مخصـوص امـام سـجاد قرائت شـود پس شایسـته اسـت، در 
ایـن روز، بـدون آنکـه وقـت خـود را بـه بطالـت بگذرانیـم، با 
انجـام ایـن اعمـال، مـورد رحمـت و عنایـت پـروردگار خویش 

گیریم. قـرار 
منبع:

روزهـای شـادی مسـلمانان-  یـداهلل نفـری، نفـری،ص ۱۰۰، 
چـاپ اول سـال ۱3۸۹

عيد قربان؛ جشن رها شدن از 
اسارت نفس و شکوفايی ايمان



جمعه 1 مرداد 1400-  مصادف با  12 ذی الحجه  1442-  23 جوالی 2021- سال هشتم  شماره 352- صفحه4 

 خدمات اعتباری کارگزاری
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
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؟

پاسخ: اگر عنوان قرارداد وکالت باشد، اشکال ندارد، به این صورت که 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 شود که در صورت عدم کسب سود، وکیلـ  عامل 
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

 ) 1 مرداد 1400 (
 افتتاح تلفن بي سیم بین تهران و لندن )۱327 ش(

درگذشــت فقیــه و عالــم بزرگــوار »آخونــد ماعلــي همدانــي« زعیم 
حوزه علمیــه همــدان )۱3۵7 ش(
آغاز عملیات قدس4 )۱3۶4ش(

ــد. ــب ش ــي تصوی ــي مدن ــن دادرس ــاح آئی ــون اص ــه قان  الیح
)۱334 ش(

مرکز پنج هزار شماره اي تلفن دانشگاه افتتاح شد.)۱33۶ ش(
زلزله در ترکیه یک هزار نفر را کشت. )۱34۵ ش(

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

  اولین سفر »مظفرالدین شاه قاجار« به فرنگ )۱3۱7 ق(
 والدت حکیم سنایی غزنوی ) 473 ق(

ــی  ــم و خوشــنویس برجســته ایران  وفــات ابوالفضــل ســاوجی عال
)۱3۱2ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 23 جوالی 2021 (

  مرگ »پیر مارْیوو« نویسنده برجسته فرانسوي )۱7۶3م(
 اشــغال شــهر قاهــره پایتخــت مصــر توســط ســپاهیان ناپلئــون 

ــارت )۱7۹۸م( بُناپ
 آغــاز محاکمــه »مارشــال هانــري پَُتــن« رئیــس حکومــت ویشــی 

ــه )۱۹4۵م( فرانس
ــکا  ــن رئیس جمهــور امری ــرگ »اولیســیس گرانْــْت« هجدهمی  م

)۱۸۸۵م(
 آغــاز نبــرد معــروف »کورْســْک« بیــن آلمــان و شــوروي در جریــان 

جنــگ جهانــي دوم )۱۹43م(

بخشی از    سخنرانی امام خمینی درباره عید سعید قربان
و  دنیا  مسلمان  امت  همه  به  آقایان،  همه  به  متقابًا  هم  من 
مستضعفین، این عید سعید را تبریک عرض می کنم. و امیدوارم خدای 
تبارک و تعالی به برکت این عید و سایر اعیاد شریفه، ما را و همه ملتهای 
مسلمان را هدایت کند که به راه مستقیم اسام سیر کنیم. و به مقاصد 
اسامی فکر کنیم و بتوانیم بین مسلمین یک آشتی، یک وحدتی ایجاد 
کنیم. حضرت ابراهیم که این عید منتسب به او هست و بنیانگذار ایثار 
است، صورت عمل، یک معناست و معنا و محتوای عمل، یک باب دیگر. 
اینجا صورت عمل هم یک مشکلی است برای حلّش و یک امری است 
که فوق طاقت نوع بشر است. اما آن چیزی که ابراهیم را ابراهیم می کند، 
مسئله این صورت نیست، مسأله آن سیری است که فرموده است و 

منتهی به این مسائل شده است.
مسئله وحی و گرفتن وحی که در انبیا هست -و آنها هم متفاوت 
هست- یکی از امور مهمی است که انسان تصورش را نمی تواند بکند 
که مسأله چی هست و از چی بوده است. واسطه، جبرئیل است، 
است  کرده  نازل  پیغمبر  آیا  است؟  بوده  واسطه  جبرئیل چه جور 
جبرئیل را و به والیت او نازل شده است؟ با جبرئیل نازل شده است 
و آن وحی را رسانده است؟ مسائلی که در آن صحبت است. مسئله 
قربانی فرزند یک باب است که به حسب البته دید نوع بشر، مسئله 
مهمی است، لکن آن چیزی که مبدأ این عمل می شود، آن چیزی که 
مقابله ما بین پدر و پسر را در آن جا متحقق می کند، این یک مسائل 
قلبی و روحی و معنوی است، فوق این مسائلی که ماها می فهمیم. ما 
همین می گوییم که ایثار کرد، قربانی کرد و واقعاً این طور بوده است، 
مهم هم هست. لکن آیا در نظر ابراهیم هم ایثار بوده است؟ ابراهیم هم 
در نظرش این بوده است که حاال یک چیزی، تحفه ای می برد پیش 
خدا؟ اسماعیل هم -سام اهلل علیه- در نظرش بوده که یک جانفشانی 
دارد می کند برای خدا؟ یا مسأله این نیست. این مسئله ای است که 
تا نفسانیت انسان هست، خودیت انسان هست، ایثار اسمش هست. 
من ایثار می کنم در راه خدا فرزندم را، من ایثار می کنم در راه خدا 
جان خودم را. این، برای ما مهم است و زیاد مهم است، برای ابراهیم 

نیست مسأله این، ایثار نیست. 
صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص 47 - 4۹

صحيفه نور امام خميني )ره(

»ایران هسته ای« دستاورد بزرگ انقاب 
اسامی

جمهــوری اســامی ایــران در کنــار برنامــه ریــزی 
ــد ســوخت  ــروگاه و تولی ــرای ایجــاد نی ــی ب عملیات
هســته ای، بــا ایجــاد مراکــز و آزمایشــگاه های 
مختلف تحقیقاتــی، تولیدی و خدماتی در اســتفادة 
ــای  ــوزه ه ــته ای در ح ــرژی هس ــز از ان ــح آمی صل

ــده اســت.  مختلــف اهتمــام کامــل ورزی
فعالیت هــای  مهم تریــن  از  بخشــی 
ــد  ــا تولی ــوزه ه ــن ح ــی در ای ــرژی اتم ــازمان ان س
ــای  ــد رادیوداروه ــف؛ تولی ــای مختل رادیوایزوتوپ ه
ــی؛  ــای رادیوداروی ــت ه ــواع کی ــد ان ــف؛ تولی مختل
تولیدگنــدم موتانــت وغیرموتانــت، جــو موتانــت و 
ــای  ــاح گونه ه ــت؛ اص ــة موتان ــت و پنب غیرموتان
ــته ای؛  ــای هس ــتفاده از روش ه ــا اس ــاورزی ب کش
ــرای جلوگیــری از ضایعــات کشــاورزی؛  پرتودهــی ب
ــا  ــی ب ــة واکســن دام انجــام پژوهــش جهــت تهی
ــا  ــد نواره ــته ای؛ تولی ــای هس ــتفاده از روش ه اس
ــی،  ــاض حرارت ــل انقب ــری قاب و غــاف هــای پلیم
تولیــد سیســتم شــمارش هســته ای با آشکارســاز 
ــد  ــته ای؛ تولی ــس هس ــد پال ــد مول ــر؛ تولی گایگ
ــتی؛  ــال دس ــر دیجیت ــی و دزیمت ــر جیب دزیمت
ــد  ــتی؛ تولی ــوالت بهداش ــیون محص استریلیزاس
ــه  ــی در لول ــاز؛ نشــت یاب ــورد نی ــواع لیزرهــای م ان
هــای انتقــال نفــت بــا اســتفاده از تکنیــک کاربــرد 
ردیاب هــای پرتــوزا؛ طراحــی و ســاخت المــپ هــای 
نوری)بتاالیــت( بــرای کاربردهــای مختلــف؛ طراحــی 
و ســاخت سیســتم هســته ای بــرای انــدازه گیــری 
خاکســتر زغــال ســنگ جهــت نشــان دادن میــزان 
ــع کشــور اســت. ــال ســنگ در صنای ــرف ذغ مص

ــیار  ــترده بس ــات گس ــیر اقدام ــن مس در ای
ــامی  ــوری اس ــوی جمه ــز از س ــری نی ــاد دیگ زی
ایــران صــورت گرفتــه اســت. البتــه گــذران چنین 
ــای  ــته هزینه ه ــال گذش ــول ۱۰ س ــدی در ط رون
ــه  ــران ب ــرای جمهــوری اســامی ای ســنگینی را ب
ــرور دانشــمندان هســته  ــراه داشــته اســت. ت هم
ای ایــران و همچنیــن تخریــب و کارشــکنی ها در 
رونــد فعالیــت هــای هســته ای ایــران و مهمتــر از 
آن اعمــال تحریــم هــای هــر روزه از ســوی آمریــکا 
و کشــورهای غربــی از مهمتریــن آنهــا بوده اســت.

ــنگین  ــای س ــه ه ــن هزین ــرف همی ــا ص ام
ــر حقــوق  ــرای پافشــاری ب ــان ب عــزم و اراده ایرانی
ــرده اســت خصوصــا  ــت ک ــی شــان را تقوی قانون
کــه در ایــن مســیر ارزشــمندترین ســرمایه هــای 
ــمندان آن  ــگان و دانش ــی نخب ــت یعن ــک مل ی
هــم فــدا شــده انــد. در حــال حاضــر ۶ قطعنامــه 
ــران صــادر شــده اســت  ــه ای شــورای امنیــت علی
و همچنیــن تحریــم هــای یــک جانبــه و چنــد 
جانبــه بــر علیــه ایــران تمــام تــاش غــرب بــرای 
توقــف در دســت یابی بــه آنچــه بــوده اســت کــه 
اکنــون دســتاوردهای هســته ای انقــاب اســامی 
محســوب مــی شــود. ایــران از حــدود یــک ســال 
گذشــته دور تــازه ای از مذاکــرات هســته ای را 
ــورت  ــه ص ــرده و ب ــاز ک ــی آغ ــورهای غرب ــا کش ب
هماهنــگ همکاری هایــی را نیــز بــا آژانــس بیــن 
المللــی انــرژی اتمــی داشــته اگرچه ایــن همکاری 
هــا اتفــاق جدیــدی نیســت و جمهــوری اســامی 
از ابتــدای فعالیــت هســته ای همــکاری جــدی و 
اعتمادســازی را در چارچــوب قوانیــن بیــن المللی 
بــا آژانــس داشــته اســت، بــر اســاس گــزارش های 
ــه  ــران ب ــک ســال گذشــته ای ــس در طــول ی آژان
تمــام تعهــدات خــود طبــق توافــق ژنــو و توافقات 
ــون در  ــت. اکن ــرده اس ــل ک ــه عم ــورت گرفت ص
ــی مذاکــرات و در آســتانه ســی و  مــاه هــای پایان
ششــمین ســالگرد پیروزی انقاب شــاید زمــان آن 
رســیده باشــد کــه آمریــکا و طــرف هــای غربــی با 
نگاهــی بــه دســتاوردهای ایــران همــان طــور کــه 
مســئوالن کشــورمان بارهــا تأکیــد کــرده انــد بــه 
دنبــال روش هــای عاقانــه و عملی بــرای مواجهه 

بــا »ایــران هســته ای« باشــند.

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علميه 
آذربايجان شرقی

گزارشی از سفر 2 روزه آیت اهلل اعرافی به استان 
آذربایجان شرقی 

مدیــر حــوزه علمیــه سراســر کشــور طــی ســفر به 
تبریــز در مراســم تودیــع و معارفــه مدیران حــوزه علمیه 
ــخنرانی  ــه س ــرکت و ب ــرقی ش ــان ش ــتان آذربایج اس

پرداخــت.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریز، 
ــر حــوزه هــای علمیــه  ــی، مدی آیــت اهلل علیرضــا اعراف
کشــور، در ســفری 2 روزه بــه اســتان آذربایجــان شــرقی، 
از طریــق فــرودگاه بیــن المللــی تبریز، وارد اســتان شــد.

ــراه  ــه هم ــور، ب ــه کش ــای علمی ــوزه ه ــر ح مدی
حجت االسام والمســلمین واحــدی بــه محــض ورود در 
تبریــز، مــورد اســتقبال رســمی نماینــده ولی فقیــه در 
آذربایجــان شــرقی قــرار گرفتــه و پــس از آن، بــه دفتــر 
حضرت حجت االســام و المســلمین آل هاشــم، رفتند. 
آیــت اهلل اعرافــی در ابتــدای ســفر خــود بــه تبریــز بــا 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی دیدار 

و گفــت وگــو کــرد.
آیــت اهلل اعرافــی پس از آن در جمع طاب و اســاتید 
جامعــة المصطفــی العالمیه واحــد تبریز حضــور یافت 
و بــا اشــاره بــه تــاش و پیشــگامی طــاب در حــوادث 
قره بــاغ، گفــت: اگــر طــاب می خواهنــد در ایــن مســیر 
پیــش رونــد، شــرط اصلــی آن تحمــل و صبوری اســت؛ 
چراکــه وظیفــه و راه حــوزه و روحانیــت، خدمــت به فکر 
و معرفــت جامعــه در ایــن دنیای آشــفته اســت. از دیگر 
برنامه هــای آیــت اهلل اعرافــی در ســفر بــه تبریز، دیــدار با 
اعضای شــورای مشــورتی حوزه علمیه اســتان آذربایجان 
شــرقی بــود کــه در ایــن خصــوص، پیرامون چشــم انداز 

حــوزه علمیــه بحــث و تبــادل نظر شــد.
آیــت اهلل اعرافــی ســپس در نشســتی با مســئوالن 
اســتان آذربایجــان شــرقی، بــر ضــرورت توجــه به قشــر 
ــکان  ــاع پی ــوان اض ــه عن ــه ب ــرده جامع ــل ک تحصی
پیشــبرد و توســعه کشــور هســتند تأکید کرد و گفت: 
ــاع  ــه اض ــای علمی ــوزه ه ــا و ح ــگاه ه ــدارس، دانش م
پیکان پیشــبرد و توســعه کشــور بــوده و این ســه ضلع 
ــی کشــور  ــرمایه حیات ــوان س ــه عن ــی ب ــم و اساس مه
می تواننــد زمینــه ســاز شــکوفایی اســتعدادها شــوند؛ 
ــای  ــی حوزه ه ــای کیف ــرای ارتق ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــه، برنامــه پنــج ســاله تدویــن شــده اســت. امــا  علمی
مهمتریــن برنامــه آیــت اهلل اعرافــی در ســفر بــه خطــه 
آذربایجــان، تکریــم و معارفــه مدیــران حــوزه های علمیه 
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــود. مدی ــرادران ب ــران و ب خواه
ــتان  ــر اس ــه هن ــان اینک ــا بی ــن، ب ــن آیی کشــور در ای
ــای  ــول قرن ه ــه در ط ــوده ک ــن ب ــان، ای ــزرگ آذربایج ب
ــان  ــران و جه ــرای ای ــای شــاخصی ب ــادی چهره ه متم
معرفــی کــرده، گفــت: در حــوزه علوم عقلی، فلســفی و 
کامــی، رجــاِل درجه یــک، از آِن خطــه آذربایجان اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل حوزه هــای آذربایجــان هــم بــه خــود 
افتخــار کننــد و هــم بایــد احســاس مســئولیت در این 

ــا داشــته باشــند. عرصه ه
آیــت اهلل اعرافــی  بــا کادر و اســاتید حــوزه علمیــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی دیــدار و گفــت وگو کــرد و در 
ایــن گفت و گو اســاتید و کادر پییشــنهادات و انتقادات 

ــان نمودند. خــود را بی
آیــت اهلل اعرافــی از پــروژه در دســت احــداث حــوزه 
علمیــه ثامــن الحجــج)ع( تبریــز بــه همــراه مســئوالن 
ــر  ــای مدی ــه ه ــر برنام ــرد. از دیگ ــد ک ــتانی بازدی اس
حوزه هــای علمیــه کشــور در تبریــز، حضــور در دفتــر 
ــود کــه در  نظــارت و بازرســی انتخابــات ایــن اســتان ب
ــان  ــورای نگهب ــات و ش ــران انتخاب ــت: ناظ ــا گف آنج
بایــد بــدون حــب و بغــض قانــون و منطــق انقــاب را 
اصــل قــرار داده و در برابــر هجمه هــا پرچــم دار اصــول 
مهــم انقــاب باشــند. امــا آخریــن برنامــه از مجموعــه 
ــه  ــفر ب ــی در س ــت اهلل اعراف ــای آی ــا و دیداره برنامه ه
ــوزه   ــن ح ــورای معاونی ــه ش ــرکت در جلس ــز، ش تبری
ــود کــه در آنجــا  ــه اســتان آذربایجــان شــرقی ب علمی
پیرامــون آخریــن تغییــر و تحــوالت اســتان صحبــت و 

تبــادل نظــر شــد.
آیــت اهلل اعرافــی، بــا بدرقــه مســئوالن اســتانی بــه 

ــتند. قم بازگش

ــه شهرســتان  ــای تابع ــی از بخش ه ــان یک بخــش کاغذکن
ــران  ــی ای میانــه در اســتان آذربایجــان شــرقی در شــمال غرب
و بــه مرکزیــت شــهر آقکنــد اســت و نــام قدیمــی آن خونــج 

بوده اســت.
ــاحت ۵۰۶24  ــا مس ــان ب ــذ کن ــده کاغ ــه حفاظت ش منطق
هکتــار در بخــش کاغــذ کنــان، در جنــوب شهرســتان میانــه 
ــه  ــکارممنوع ب ــت ش ــال ۱3۹۰ از وضعی ــته و در س ــرار داش ق

ــت. ــه اس ــده ارتقاءیافت ــه حفاظت ش منطق
ــه  ــوژی دارای س ــای ژئومورفول ــر واحده ــه از نظ ــن منطق ای
واحــد کوهســتانی، تپــه ای و دشــتی بــوده و رودخانه قــزل اوزن 
ــوش را  ــاز وح ــا آب موردنی ــه تنه ــی ن ــتگاه آب ــوان زیس به عن
ــتگاه در  ــرد زیس ــک خ ــوان ی ــه به عن ــد بلک ــن می نمای تأمی

ــرار دارد. ــان ق ــذ کن ــه حفاظت شــده کاغ داخــل منطق
منطقــه  گیاهــان  مهم تریــن  از  گیاهــی:  پوشــش 
ــف  ــخاش، عل ــه خش ــوان ب ــان می ت ــذ کن ــده کاغ حفاظت ش
ــه،  ــواع یونج ــاز، ان ــان، زرد پی ــی، گاوزب ــیر کوه ــمکی، س پش
فســتوک گوســفندی، آویشــن، کاه میرحســن، جــو وحشــی، 
علــف گندمــی، پونــه، کاکوتــی، اســپرس، میخــک، بومــادران، 
ــی،  ــه وحش ــخ، آلوچ ــره می ــک، ق ــو، زرش ــیاه تل ــه، س بابون
نســترن، شیرخشــت، قــره تیــکان، چاکانقــوش، ازگیــل، بید، 
ــک  ــوط و زبان گنجش ــی، بل ــی وحش ــی، گاب ــان آلماس دوش

ــود. ــاره نم اش
ــوری  ــوری: گونه هــای شــاخص جان گونه هــای شــاخص جان
منطقــه حفاظت شــده کاغذکنــان اعــم از پســتانداران شــامل 
ــه  ــوه ای، گرب ــیاه گوش، خــرس قه ــو، س ــز، آه پلنــگ، کل و ب
ــمور  ــی، س ــو، جوجه تیغ ــی، راس ــار، رودک، تش ــی، کفت وحش
ــنجاب  ــوش، س ــاه، خرگ ــرگ، روب ــراز، گ ــنگ، گ ــنگی، ش س
زمینــی، خفــاش نعــل اســبی مدیترانــه ای و انــواع مختلفــی 

ــند. ــدگان می باش از جون

کاغذکنان میانه

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

عصر  »آزمون  کتاب 
صالح  توسط  غیبت« 
و  گردید  تالیف  قاسمي 
به همت انتشارات » کتاب 
ابرار« در سال ۱3۹3 فیپا 
گرفت. اثر حاضر در 3۵۸ 
با ۱۰۰۰  و  تدوین  صفحه 
وزیري  قطع  در  و  نسخه 
به زیور چاپ آراسته شد. 
هم اکنون نیز پاسخگوي 

بخشي از نیاز عالمان برجسته دین و مدافعان نظریه والیت 
فقیه مي باشد.

ضرورت حکومت در میان بشر از بدیهیات عقل بوده و 
شرع مقدس نیز بدان ارشاد مي نماید. چنانچه موال علي )ع( 
چنین مي فرمایند: »البد للناس من امیر بر او فاجر؛ بناچار 
باید براي مردم سرپرست و امیري باشد چه نیکوکار و چه 
فاجر.« این روایت بیانگر این مفهوم است که وجود حاکم فاجر 
و فاسق،  بهتر از نبود حاکم است. عقل و شرع همواره انسان 
را به پیروي از حاکمیت فرد شایسته ترغیب مي نمایند تا در 

سایه حکومت عادالنه، همگان به حقوق نسبي خود برسند.
به سوي  توان رهبري جامعه  تنها کسي  از نظر اسام 
تعالي و کمال را دارد که خود، در مرتبه عالي معنوي قرار 
داشته و کارشناس دین باشد. به این دلیل در تفکر اسام 
ناب، تنها پیامبران و امامان معصوم شایسته چنین رهبري 
بوده و بر انجام آن توانا هستند. بنابراین در راستاي تحقق 
حکومت اسامي، خالق هستي پیامبران را مبعوث داشته و 
آنان را مامور به تشکیل حکومت اسامي عدالت محور نموده 
است. رسالت تفسیر کتاب و سنت و اجراي قوانین الهي در 
قالب حکومت اسامي پس از پیامبران بر عهده ائمه طاهرین 
)ع( بوده و در عصر غیبت نیز فقهاي عظام وظیفه حفاظت 
و حراست از شرع مقدس و تشکیل حکومت جهت تحقق 

قوانین الهي را بر عهده دارند. 
در عصر حاضر که شاهد بیداري اسامي و انقاب هاي 
مختلفي در جهان هستیم یکي از مباحثي که پرداختن به آن 
بسیار مهم است، مسئله والیت و حکومت مي باشد. اندیشمندان 
اسامي که ضرورت تبیین حکومت اسامي و کیفیت پیاده 
کردن آن را در شرایط فعلي بخوبي درک مي کردند، تاشهاي 
علمي مختلفي را براي انجام این وظیفه آغاز کردند. رهبر کبیر 
انقاب اسامي حضرت امام خمیني )ره( با پایه گذاري جمهوري 
اسامي با محوریت »والیت فقیه«، حکومت اسامي را به عنوان 
مترقي ترین و مناسب ترین الگوي حکومت به جهانیان معرفي 
نموده و در باب اهمیت موضوع »والیت فقیه« چنین مي 
فرمایند: »پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبي به مملکت 

شما نرسد«. 
در عصر حاضر حکومت والیت فقیه با یاري خداوند و 
درایت خلف صالح ایشان یعني مقام عظماي والیت به عنوان 
الگوي ملت هاي ستمدیده تبدیل شده و موج بیداري اسامي 
را در جهان اسام به راه انداخته است. جهت مبارزه با این موج، 
مخالفان حکومت والیت فقیه و مردم ساالري دیني مسئله 
والیت فقیه را مورد هجمه و شبهات عدیده اي قرار داده اند. از 
این رو سخنراني ها، مناظرات، مقاالت و کتب ارزنده اي جهت 
دفاع از حکومت والیت فقیه و پاسخگویي به شبهات پیرامون 
آن ارائه شده است. کتاب حاضر نیز از جمله آثار قیم در 
تبیین دالئل والیت فقیه و پاسخ به شبهات آن بوده و با دالئل 
عقلي و نقلي متقن، اصل والیت فقیه را اثبات نموده و شبهات 

پیرامون آن را به طور مستدل و منطقي پاسخ مي دهد.
کتاب حاضر ضمن بررسی اصل والیت مطلقه به تاریخچه 
و مبانی عقلی و نقلی والیت فقیه، برکات والیت فقیه در 
جمهوری اسامی و زندگی نامه اجمالی امام خمینی و امام 

خامنه ای و در آخر پاسخ به شبهات پرداخته است.
فهرست تفصیلي اثر حاضر مشتمل بر هشت فصل کلّي 
با عناوین » ضرورت وجود حکومت از دیدگاه عقل و شرع ، 
ادله و تاریخچه اصل والیت فقیه، شئون و اختیارات ولی فقیه 
جامع الشرایط، صفات و نحوه تعیین ولی فقیه، جایگاه و 
نقش مردم در نظام مبتنی بر والیت فقیه، نظام سیاسی و 
حکومت مبتنی بر نظریه والیت فقیه، بررسی زندگی نامه امام 
خمینی )ره ( و امام خامنه ای )مدظله(، بررسی شبهات درباره 

والیت فقیه« است.
انتهاي کتاب نیز شامل آثار گرانقدري است که نویسنده 
محترم جهت تالیف مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته است.

معرفي کتاب

آزمون عصر غيبت

شفیقه موسوی

شـیخ  اهلل  آیـت  حضـرت 
محمدحسـین مجتهد شـنب غـازان  
تبریـزی فرزند شـیخ جعفـر، از علمای  
اعـام و فقهای عالی مقام برخاسـته از 
شـهر تبریز در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال ۱3۰4ق. برابـر 
بـا ۱2۶۶ش. در محلـه شـنب غـازان 
تبریـز دیـده به جهان گشـود پـس از 
فراگیـری دروس مکتـب خانـه ای وارد 
مدسـه علمیه طالبیه شـد و سـپس 
عازم نجف اشـرف گردید و سـالیان متمادی از محضر بزرگانی همچون 
حضـرات آیـات عظـام آقا ضیاء الدین عراقی، شـیخ الشـریعه اصفهانی 
و شـیخ محمدحسـین اصفهانی ،  میرزا محمد حسـین نائینی بهره 
بـرد و بـه مقام شـامخ اجتهاد نایـل آمد  و به دریافـت گواهی اجتهاد از 
اسـتادان خود شـد آنگاه به تبریز بازگشـت و مسـجد »انگج« را محل 
اقامـه جماعـت و فعالیـت هـای علمی و فرهنگی خـود قـرار داد و به 

تدریـس علـوم اسـامی و ترویـج معـارف قرآنـی همـت گمـارد.
 حضرتـش عالمـی ربانـی و فقیهـی صمدانـی زاهـد و پارسـا و

 روی گـردان از زخـارف دنیـا بـوده و به رغم جامعیت در علوم اسـامی 
اعـم از فقـه، اصول ، حدیث، تفسـیر، حکمت، کام ، عرفـان و ادبیات، 
گریـزان از اشـتهار ، کریـم النفس، حلیـم و بردبار، متواضع و اسـتوار در 

امـر دیـن و متمسـک  به قرآن مبیـن بود.
وفـات آن عالـم جلیـل القـدر در هجدهـم محـرم الحـرام سـال 
۱377 ق. برابـر بـا بیسـت و چهـارم مـرداد ۱33۶ ش. بـه وقـوع 

پیوسـت .
پیکرپاکش پس  از تشـییع با شـکوه در تبریز به شـهر مقدس قم 
منتقل و در جوار کریمه اهل البیت علیهما السـام در قبرسـتان »نو« 

در مقبره  »کلکته چی« به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل شیخ محمدحسین 

مجتهد شنب غازانی تبریزی
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