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حدیث
نبی اکرم(ص) میفرمایند:

نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

تلفن021-42507119 :

ارتباط با ما:

یکی از توصیههای دین اسالم ،عیبپوشیهای
بندگان خداسـت .بیان عیبهای افراد چه در
غیـاب آنهـا کـه غیبت به شـمار مـیرود و
چـه در حضورشـان ،از گناهـان سـنگینی
اسـت کـه گاه پیامدهـای جبرانناپذیـری
بـه همـراه دارد .عیبجویی بلای بزرگی
اسـت کـه همـواره آدمیـان را تهدیـد
میکنـد و بسـا کسـانی کـه بهشـدت
بـه آن گرفتارنـد ،بیآنکـه عیبجویـی
خویـش را عیبـی بـزرگ بهشـمار آورنـد.
عیبجویـی ،کینـه و عـداوت میآفرینـد
و پیوندهـا را بـر هـم میزنـد و انسـانها
را از یکدیگـر دور میسـازد و در مقابـل،
عیبپوشـی مایـه تحکیم دوسـتی ،محبت
و موجـب تقویـت روابـط اجتماعی ،اعتماد
و اطمینـان افـراد بـه هم اسـت.

هـر کـه از بـرادر خود گناهـی بدانـد و آن را بپوشـاند ،خداونـد در روز قیامت
گناهان او را بپوشـاند.
					

فضیلتی به نام عیبپوشی
بـر ایـن اسـاس آدمـی بـا عیبپوشـی از داشـت ،عذرهـای مردمـان را میپذیرفـت.
دیگـران ،آیینـه خداونـد میشـود و از این ایـن بزرگـوار حتـی پرده کفـر منافقـان را
راه بـه یکـی از رمـوز دلبـری و دلربایـی نیـز نمیدریـد و بـا آنکـه بهخوبـی از همه
دسـت مییابـد؛ همـان گونـه کـه از رمـوز چیز آگاه بود ،همواره پنهانشـان میداشـت
دلبـری پـروردگار ،پـرده پوشـی آن ذات تـا آنـان که شایسـته تربیـت و هدایتند ،به
راه هدایـت آینـد و اسـرار مـردم
پـاک ،از گناهـان و لغزشهـای
عیبپوشی
از پـرده بـرون نیفتد .پیشـوایان
بندگان خطاکار خویش اسـت.
مایه تحکیم
پیامبـر عظیمالشـأن اسلام در دوستی ،محبت و بزرگ اسلام درباره عیبپوشی،
مقـام انسـانی کامل ،خـود را به موجب تقویت روابط بهویـژه عیبپوشـی مسـئوالن
عیبپوشـی از دیگران آراسـته اجتماعی ،اعتماد و از مـردم سـفارشهای بسـیار
اطمینان افراد
ارزشـمندی فرمودهانـد .ازجمله
بـود و پیـروان خویـش را نیـز
به هم است
اینکه حضرت علی(ع) در زمینه
بـه ایـن امـر توصیـه میفرمود.
آن حضـرت به سـبب شـرح صـدر خویش ،عیبپوشـی مسـئوالن از مـردم در فـرازی از
کسـی را رسـوا نمیکرد و تا آنجـا که امکان نامـه آن حضرت بـه مالک اشـتر میفرماید:

راه جلب یاری خداوند

یکـی از نـکات قابـل توجـه در یـاری رسـاندن بـر دیگـران و رفع
نیازهـای ایشـان آن اسـت کـه در ایـن کار بیش از سـایرین خود
انسـان سـود میکنـد .درحقیقـت یار یرسـانی بـه دیگـران یاری
رسـاندن بـه خویشـتن اسـت؛ چراکـه انسـان با ایـن کار یـاری و
کمـک خداونـد را بـرای خـود جلـب میکنـد .این امـداد و کمک
الهـی نهتنهـا در دنیـا بلکـه زمینهسـاز یـاری خداونـد در آخـرت
هـم میباشـد .حضرت امـام حسـین(ع) در اینباره فرموده اسـت:
هرکـس بـرای نیکـی رسـاندن و خدمـت کـردن بـه بـرادر دینی
خـود عجلـه کند ،فردا نتیجـه آن را خواهد دید و کسـی که برای
خـدا بـرادر دینی خـود را یاری نمایـد ،خداوند متعال هـم او را به
هنـگام نیازمندی و شـدائد و سـختیهای زندگی یـاری خواهد
کـرد و بیشـتر از مقـداری کـه بـه نیازمنـدان رسـیدگی کـرده
اسـت و خداونـد او را از بالها و گرفتاریها دور خواهد سـاخت.
(کشفالغمه ،ج  ،2ص )29

طمع ،آفت واقعبینی
یکی از اموری که چشم و دل آدمی را کور کرده و از کار میاندازد،
طمع اسـت .در روایتـی امیر مؤمنان علی(ع) میفرمایند :بیشـترین
جـا و وقـت بـه خـاک افتـادن عقلهـا ،هنـگام بروز طمعهاسـت
(نهجالباغـه ،حکمـت . )219در چنیـن موقعیتهایی عقل کارآیی
خـود را از دسـت میدهـد .تاریـخ پر اسـت از مثالهایی کـه افراد
بـه طمـع مال ،مقـام ،شـهرت و ...دسـت بـه کارهایـی زدهاند که

هیـچ عاقلـی ،چنان نمیکنـد؛ بعدا ً هم پشـیمان شـدهاند .آیا جز
طمـع بـه حکومـت ری ،چیـز دیگـری عمر سـعد را واداشـت که
مسـئولیت ننگین جنگ با امام حسـین(ع) و به شـهادت رساندن
او را بـه عهـده بگیـرد؟ همینطور طمـع مال و ثـروت ،خیلیها را
بـه فکـر دزدی و خیانـت و ...درمـیآورد و به قـول صائب تبریزی:
عاقـل بـه پای خویش بـه زندان نمـیرود؛ بلکه طمع اسـت که او
را زندانـی میکنـد .بنابراین انسـان اگـر آیندهنگر باشـد ،بهمنظور
حفـظ سلامت عقل -کـه الزمه یـک زندگی شایسـته اسـت -از
حـرص و طمـع پرهیز میکنـد؛ زیـرا میداند هیچ امـری همانند
طمـع ،کارایی خـرد را از بیـن نمیبرد.

یه َس ِّی َئةً َف َس َت َرهاَ ،س َت َر اهللُ َع َل ِ
أخ ِ
َمن َع ِل َم ِمن ِ
یه َیو َم ال ِقیا َم ِة

خودش راضیه!

احکـام

پرسش :حکم شـرعی کسی که راضی اسـت از او غیبت
کنند ،چیست؟
پاسـخ :اذن غیبتشـونده در غیبت کـردن او اعتباری
نـدارد و در این صـورت نیز غیبت او جایز نیسـت.
غیبت کـردن موجـب آبروریزی مؤمن اسـت .هیچ کس
حـق نـدارد با آبـروی خود معامله سـوء کنـد؛ هرچند
راضـی به این امر باشـد .پـس بیاییم عیبـی را که خدا
پوشـانده ،آشـکار نکنیم ،حتـی اگر مطمئن هسـتیم
صاحب عیب ناراحت نمیشـود.
استفتائات مقام معظم رهبری

(المعجم الکبیر طبرانی ،ج  ،۱۹ص )۴۴۰

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

الزم اسـت کـه دورتریـن رعیـت از تـو و
عیبدارتریـن آنهـا نـزد تو ،کسـی باشـد که
بیشـترین عیب مردم را جسـتوجو میکند.
همچنیـن در میـان مردم عیبهایـی وجود
دارد کـه از چشـمان ،غایب و پنهان اسـت.
پـس از آنهـا پـرده برمـدار .خـدا خـودش
امـور پنهـان را داوری میکنـد .تـا آنجا که
تـوان داری ،عیبهـا را بپوشـان تـا خدا هم
عیبهـای پنهـان تـو را کـه دوسـت داری
پنهـان بمانـد ،همواره بپوشـاند .ایشـان در
توصیـهای دیگـر بـه مسـئوالن میفرماید:
ـاس َو ْزنـا ب ِـ َو ْز ٍن َو َع ِّظ ُمـوا
«الت َُدا ُّقـوا ال ّن َ
َ
ِـن األ ُمور؛ با
م
ِی
ن
ن
ع
ـل
الدَّ
ِ
َ
کـم ب ِالتَّغا ُف َ ْ
دار ْ
أ ْق َ
مـردم دربـاره ریـز امور حسـابگری نکنید و
با چشـم پوشـی از کارهای پسـت ،بر قدر و
ارزش خـود بیفزاییـد».

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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انقالب بدون خشونت!

در طـول تاریخ ،با پیروزی انقالبها خشـونت به پایان نرسـیده اسـت! انقالبیون
پـس از دسـتیابی بـه قـدرت ،بـا برخـی عناصری کـه در برابـر انقلاب مقاومت
کـرده و بـرای دوام نظـام سیاسـی گذشـته تلاش کردهانـد ،تسویهحسـاب
کردهانـد .بهویـژه آنکـه چنیـن افرادی دستشـان به خـون انقالبیون نیز آغشـته
شـده باشـد! پـس از پیـروزی انقلاب فرانسـه عالوه بـر اعـدام لوئی شـانزدهم،
چنـان جـوی از خشـونت انقالبـی و تندرویهـا آغـاز شـد کـه تاریخنویسـان بر
اسـاس آن معتقدنـد دیکتاتـوری جمهوریخواهـان کمتر از اسـتبداد سـلطنتی
نبـود .همیـن تندرویهـا و خشـونتها را در سـایر انقالبهـای بـزرگ جهـان
نیـز شـاهد هسـتیم؛ طبیعـی بـود پـس از پیـروزی انقالب اسلامی نیز شـاهد
آن باشـیم برخـی از سـران رژیـم گذشـته کـه در جنایـات رژیـم پهلـوی نقش
داشـته و در کشـتار ملـت مؤثـر بودهاند ،به سـزای اعمـال خود برسـند .برخورد
بـا ایـادی رژیـم پهلـوی تقاضای جمع محـدودی نبـود ،بلکه به مطالبـه عمومی
مردمـی زجرکشـیده تبدیـل شـده بـود کـه بیـش از نیمقـرن سـتم و بیـداد
حکومـت خانـدان پهلـوی را بـا همـه وجود حـس کـرده بودند.
احـزاب و گروههـای سیاسـی بـا ایدئولوژیهـای مختلـف نیز نمیتوانسـتند این
حقیقـت را منکـر شـوند کـه نظـام سیاسـی جدیـد همچنـان از جانـب ایـادی
رژیـم گذشـته تهدیـد میشـود و بـرای اسـتقرار کامـل نیازمنـد برخـورد بـا
عوامـل اصلـی رژیـم ستمشـاهی اسـت کـه در جنایـات و کشـتار ملـت نقـش
داشـتهاند .حـزب تـوده دربـاره اهمیـت ایـن موضـوع اشـاره میکنـد« :تجربـه
همـه انقالبهـا یـک حقیقت مسـلم را ثابت میکنـد و آن اینکه رژیم سـرنگون
شـده پـس از سـرنگونی هنـوز مدتهـا بـرای بازگشـت تلاش مـیورزد .رژیـم
سـرنگون شـده هنـوز مدتهـا پس از سـرنگونی نیـروی آن را دارد کـه در برابر
انقلاب مقاومـت کنـد .لـذا انقالب بـا سـرنگونی رژیم حاکـم پایـان نمیپذیرد،
بلکـه آغـاز میشـود .انقلاب پیـروز بایـد رژیـم سـرنگون شـده را بهطـور کامل
سـرکوب کـرده و ریشـههای آن را برکنـد .انقلاب پیروزمنـد بایـد چنـان جـو
انقالبـی ایجـاد کنـد کـه ضدانقلاب جرئت اظهـار وجود نداشـته باشـد».
امـا انقلاب اسلامی ازجملـه انقالبهایـی بـود که سـران آن و بهویـژه حضرت
امـام خمینـی(ره) اجـازه ندادنـد کـه غلبـه شـور و شـوق و احساسـات انقالبـی
و نفـرت و کینـه ملـت از جلادان و خائنـان دوران پهلـوی ،عرصـه انقلاب
را بـه صحنـه قتلعـام عناصـر وابسـته بـه رژیـم سـابق بـدل کنـد .تشـکیل
دادگاههـای انقلاب بـرای رسـیدگی قانونـی بـه جرائـم آنهایـی که دستشـان
بـه خـون مظلومـان و بیگناهـان آلـوده بـود ،ازجمله اقدامـات برجسـتهای بود
کـه هرچنـد بـا انتقـادات و اعتراضاتـی همـراه بـود ،امـا همین دسـتگاه موجب
شـد تـا بهشـدت از اقدامات خودسـرانه کاسـته شـود و برخـورد بـا مجرمان در
مسـیری قانونی البته متناسـب با شـرایط انقالبـی آن دوران قـرار گیرد! هرچند
جریانهـای ضدانقلاب از همـان ابتـدا تلاش کردنـد تـا بـا تخریـب جایـگاه
دادگاههـای انقلاب ،آنـان را نمـاد خشـونت انقالبیـون معرفـی کنند.

اخبار

ظلم محصول سیاست بیمعنویت است

آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در مراسـم تجدیـد میثـاق مسـئوالن قضایـی بـا
آرمانهـای امـام راحـل (ره) و انقلاب اسلامی ،بـا درود و سلام بـر روح مطهر و
پرفتـوح امـام خمینـی (ره) ،و بـا بیـان اینکه امام دیـن و امور دنیـا و آخرت مردم
را احیـا کـرد ،گفـت :رهبـر معظم انقلاب در تبیین شـخصیت امـام (ره) فرمودند
کـه امـام شـخصیتی تحول گـرا و تحول خـواه بود.رئیـس دسـتگاه قضایی خاطر
نشـان کـرد :در زمـان امـام ،سیاسـتمداران بسـیاری هسـتند که معنویـت را کنار
گذاشـتند و محصـول سیاسـت بـی معنویت ،بسـیاری از ظلمها اسـت کـه در این
کـره خاکـی بـر مـردم مـیرود .امـا امـام (ره) بـه ما سیاسـت همـراه بـا معنویت،
روحیـه توجـه بـه دیگـران ،فقرزدایـی و توجـه بـه محرومیت نـه فقـط محرومان
ایـران اسلامی بلکـه محرومـان تمـام عالـم و مظلومانـی کـه در عالم مورد سـتم
قـرار گرفتـه بودنـد را آموختند و احیـاء کردند.

 ۸حکم حبس ابد

دادگاه جنایـی بحریـن  ۸نفـر را با ادعای «تشـکیل باند تروریسـتی مـورد حمایت
جمهـوری اسلامی ایـران» بـه حبـس ابد محکـوم کـرد .ایـن دادگاه محکومان را
بـه «تلاش برای انجـام عملیات تروریسـتی در بحرین در راسـتای منافـع ایران»
متهـم کـرد .دادگاه جنایـی بحریـن  ۱۸نفـر را بـه دسـت داشـتن در ایـن قضیـه
متهـم کـرده اسـت که برخـی از این افراد فراری هسـتند .بر اسـاس ایـن گزارش،
دو متهـم دیگـر بـه  ۱۵سـال حبـس ،دو متهم به  ۱۰سـال حبس ،پنـج متهم به
 ۵سـال حبـس و یـک متهم به ۱سـال حبـس محکوم شـدهاند.

اخبار کوتاه
* وزیـر گردشـگری کشـورمان گفـت« :در سـتاد کرونـا مقـرر شـده کـه بـرای
سـفرهایی بـا رعایـت کامـل پروتکل بهداشـتی در عیـد برنامهریزی کنیم .سـفرها
مدیریـت شـده انجـام میشـود تا مردم ،شـادی و نشـاط داشـته باشـند امـا همه
اینهـا مشـروط بـر ایـن اسـت که مـوج چهـارم کرونـا را نداشـته باشـیم».
* شـهر بريـده ،در منطقـه القصيم عربسـتان شـاهد تظاهرات هـزاران نفری مردم
در اعتـراض بـه فقـر و بیـکاری بـود که به درگیـری بـا نیروهای امنیتی سـعودی
منجر شـد.
* رئیـسکل بانـک مرکـزی در یـک برنامـه تلویزیونـی تأکید کرد« :علت نوسـان
ارز بیشـتر روانـی اسـت مسـئوالن بایـد در اظهارنظرهایشـان دقـت کننـد .بـه
سـرکوب نـرخ ارز اعتقـادی نـدارم ،اما انتظـارات تعدیل خواهد شـد و نـرخ ارز به
زیـر  ۲۰هـزار تومـان میرسـد».
* محققـان کاشـانی موفـق شـدهاند بـا نانـو ژنراتـور توسـعهیافته پیزوالکتریـک،
حـرکات قلـب را بـه انـرژی الکتریکـی موردنیاز دسـتگاه ضربانسـاز قلـب تبدیل
کننـد .بـا ایـن ابتـکار ،دیگـر نیـازی به باتـری قلـب و تعویض آن نیسـت.

