ش
 6ماره
7
آبان 106
(0
9
 1رب
یعاالو 139
ل
42
)14

نشرهی روزاهن امور فرهنگی قوه قضائیه

تلفن021-42507119 :

ارتباط با ما:

سادگی در ازدواج

از همان اول ،زندگی مشـترکمان
را سـاده شـروع کردیـم؛ تنهـا
یـک بلـوز و دامـن بـرای مـن
خریدیـم و یـک کت و شـلوار
هم بـرای او .هیچ چیز دیگری
در زندگـی مـا جـای نداشـت.
حـرف و حدیـث اقـوام زیـاد
بـود و رسـم و رسـومات هـم
زیادتر...
اما من و مرتضی (شـهید سـید
مرتضـی آوینـی) نه بـه حرف و
حدیثهـا اهمیـت میدادیـم و
نـه به رسـم و رسـومات .دوسـت
داشـتیم تنهـا خودمـان بـرای
زندگی مشترک تصمیم بگیریم.
ایـن بود کـه راحتی و سـادگی
را به هر چیزی ترجیـح دادیم...
راوی :همسر شهید

ایمیلfarhangiava@gmail.com :

حدیث

اهمیت صلهی رحم

قال رسولاهلل(ص):

خـدای سـبحان میفرمایـد :و یـاد کـن هنگامـی را کـه از بنیاسـرائیل پیمـان گرفتیـم کـه جـز خـدا را
نپرسـتید و بـه پـدر ،مـادر ،خویشـاوندان و ...نیکـی کنید.
پیامبـر اکـرم(ص) فرمـود :آیا شـما را بـه برترین انسـانهای دنیا و آخـرت از نظر اخلاق راهنمایی نکنم؟
گفتنـد :آری .فرمـود :کسـی اسـت که با قطعکننـده پیوند بـا وی ،بپیوندد.
صلـهی رحـم نـزد خـدای سـبحان چنان مهم اسـت کـه آن را از جهت پاداش ،سـریعترین عبـادت قرار
داده و افـزون بـر پـاداش اخـروی ،پـاداش دنیـوی و زودهنـگام برای آن مقرر داشـته اسـت؛ بـه گونهای
کـه خانـدان گناهـکار هـم بـا رعایـت صله رحـم میان خـود ،دارایـی آنهـا فزونی مییابـد و بـا نیکی به
یکدیگـر بر عمرشـان افزوده میشـود.
رسـول اسلام(ص) میفرمایـد :گاه از عمـر انسـان سـه سـال باقـی مانده اسـت؛ ولـی وی صلهرحـم بهجا
مـیآورد و خداونـد بدین واسـطه ،عمر او را به سیوسـه سـال میرسـاند و چهبسـا سیوسـه سـال از عمر
()1
انسـان باقیمانـده و چـون قطـع رحـم میکنـد ،خداونـد عمر او را به سـه سـال کاهـش میدهد.
حضـرت در جـای دیگـر میفرمایـد :نیکـی ،انسـان را از مرگهـای بـد در امـان مـیدارد؛ صدقـه ،خشـم
()2

پـروردگار را فرومینشـاند و صلهرحـم بر عمر انسـان میافزاید و فقـر و تنگدسـتی را از وی دور میکند.
ازسـوی دیگـر اسلام ،محبـت و صلـه رحـم را فقط ویـژه خویشـاوندان مهربـان و یکدل نمیدانـد؛ بلکه
باالتـر از آن ،بـه نیکـی و صلـه رحـم با بسـتگانی هم که با انسـان دشـمنی دارند ،سـفارش کرده اسـت.
بنابرایـن ،جدایـی از خویشـان و دوری آنها از یکدیگر روا نیسـت و آثار بدی در پـی دارد .ابوحمزه ثمالی
میگویـد :امیرمؤمنـان علـی(ع) ،در خطبـهای فرمـود« :پنـاه میبرم به خـدا از گناهانی که سـبب مرگ
زودرس میشـوند».
در ایـن میـان ابـن ُکـوا برخاسـت و گفت :آیا گناهان ،سـبب مـرگ زودرس میشـوند؟ فرمـود« :بلی ،وای
بـر تـو! گنـاه بریـدن از خویشـان[ .چهبسـا] خاندانی بـدکار و گنهـکار بودهاند کـه با یکدیگر همنشـینی و
رفـت و آمـد داشـتند و خداونـد بدیـن خاطر بـر روزی آنها افـزود[ه اسـت] و خاندانی پاک و باتقـوا بودند؛
ولـی بـه خاطـر دوری از یکدیگر و بریدن از خویشـان ،خداوند از روزیشـان کاسـت.
(محجهالبیضاء ،ج  ،3ص( )432برگرفته از کتاب اخالق زندگی)

پینوشتها:

( -1وسائلالشیعه ،ج  ،21ص( - 2 )537بحاراالنوار ،ج ،90ص)274

استفتاء

پرسـش :انجام برخی کارهای مسـتحبی
ماننـد دعـا یا سـخنرانی بیـن دو نماز در
اداره جـات کـه طبیعتـاً موجـب طوالنی
شـدن نماز جماعت و گرفته شـدن وقت
اداری شـود ،جایز اسـت؟
پاسـخ :آیـات عظـام خامنـهای ،بهجت،
فاضـل ،صافـی ،مـکارم و نـوری :بیـان
احـکام معـارف و امثـال آن بیـن نماز در
ادارات مادامـی کـه منجر به تضییع حقوق
مراجعـان یـا تأخیـر در کار اربابرجـوع و
امـور اداری نشـود ،مانعی نـدارد.
آیـتاهلل سیسـتانی :جایـز نیسـت ،مگـر
اینکـه مسـئول دارای صالحیـت ،اجازه
چنیـن کاری را بدهـد.

هفته پدافند غیرعامل
 5تا  12آبانماه

رهبر انقالب اسالمی
فروردین 1398

زن میتوانـد کمـک کنـد بـه شـوهرش بـرای اینکه در
صـراط حـق ثابتقدم باشـد و پیش برود؛ مـرد میتواند
همیـن کمـک را بـه زن بکنـد .مثل دو شـریک ،مثل دو
ً
عملا ،هم در شـریعت،
همسـنگر بـا هـم زندگی کنیـد.
هـم در واقعیـت خارجی ،زن و شـوهر نزدیکترین افراد
بـه هم هسـتند؛ هـر چه میتوانیـد صمیمیـت را ،صفا را،
محبـت مایهی
محبـت را بیـن خودتـان افزایـش بدهیدّ .
ّ
اصلـی ِ زندگـی شـیرین خانوادگـی اسـت؛ سـعی کنید
محبـت را روزبـهروز افزایـش بدهیـد کـه ایـن کار به
ّ
دسـت خود انسـان هم هسـت.

پدافند غیرعامل؛ پدافند زیستی ،مرزبانی زیستی
و ارتقای ساختار دفاع بیولوژیک

اذا تزوج الرجل احرز
نصف دینه

پیامبر خدا(ص) فرمود :کسـی
کـه ازدواج کند ،نصـف دینش را
حفظ کرده اسـت.

(مستدرکالوسائل ،ج  ،14ص )154

اول

پیوند آسمانی

دهـم ربیعاالول مصادف با پیوندی آسـمانی
پیامبـر(ص) بـا حضرت خدیجه(س) اسـت.
توچهار سـال و یـک مـاه بـا
ایشـان بیسـ 
پیامبـر(ص) زندگـی کردند .تا زمـان حیات
ایشـان پیامبـر(ص) همسـر دیگـری اختیار
نفرمـود .حضـرت خدیجـه بنـت خویلد بن
اسـد ،در علـم و اطلاع بـه کتـب آن زمـان
معـروف بوده اسـت .او از زنـان قریش ،عالوه
بـر کثـرت امـوال و املاک و تجاراتـى کـه
داشـت ،به عقل و کیاسـت نیز مزیت داشت
و در آن زمان او را سـیده نسـوان میگفتند.
در همـان روزى کـه حضـرت محمـد(ص)
مبعوث به رسـالت شـد حضرت خدیجه(ع)
ایمـان آورد .خداونـد دو پسـر بـه نامهـای
قاسـم و عبـداهلل که بـه آنها طیـب و طاهر
هـم میگفتنـد و چهـار دختـر بـه نامهـای
امکلثـوم ،زینـب ،رقیـه و فاطمـه(ع) به آنها
عطـا فرمـود .عایشـه میگوید :کمتـر اتفاق
میافتاد کـه پیامبر(ص) از خانـه بیرون رود
و خدیجـه را بـه خیـر یـاد نکنـد ،چندانکه
یـک روز آتـش حسـد مـن مشـتعل شـد و
گفتـم :یـا رسـولاهلل ،تاکـى خدیجـه را یـاد
میکنـی؟ او پیرزنـى بیـش نبـوده! خداونـد
بهتـر از او را (منظـور خـودش بـوده) بـه تو
مرحمـت کـرد! پیامبـر(ص) از سـخن مـن
در غضـب شـد و فرمـود :نـه بـه خدا قسـم!
بهتـر از خدیجـه(ع) نصیـب مـن نشـده .به
مـن ایمـان آورد هنگامـى کـه مـردم کافـر
بودنـد و تصدیـق نبـوت من کـرد ،وقتى که
مـردم مـرا تکذیب میکردنـد و امـوال خود
را در اختیـار مـن گـذارد ،وقتـى کـه مـردم
مـرا از خود دور میکردنـد .خداوند متعال از
خدیجـه به مـن فرزندانـى روزى کرد و رحم
تـو را عقیم قـرار داد.

گزیده اخبار داخلی و خارجی
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تحليل 1

نقشه شوم خارجنشینان

اشاره

جوانی که  ۶میلیون حقوق میگیرد
چطور ماهی سه سکه مهریه بدهد؟

خبرگـزاری میـزان :آیـتاهلل رئیسـی در جلسـه شـورای عالـی قضایی با اشـاره

بـه درخواسـت برخـی محکومـان مهریـه بـرای حمایـت دسـتگاه قضایـی از آنها
بـه دلیـل اعسـار در پرداخت
مهریـه ،اظهـار داشـت :وقتی
قیمـت سـکه با رشـد فزاینده
از سـه میلیـون تومـان بـه
 ۱۷میلیـون تومـان رسـیده،
چگونـه میتـوان انتظار داشـت
یـک جـوان بـا حقـوق ماهیانه

ایـن روزهـا جیرهبگیـران آمریـکا و عربسـتان تمـام تلاش خـود را انجـام میدهنـد تـا
بـا تغییـر و بزرگنمایـی حـوادث ،زمینـه ناآرامـی را در کشـور فراهم کننـد و اعتراضات
خیابانـی بـه راه بیندازنـد .بـر همیـن اسـاس آنهـا بـدون توجه بـه علت واقعـی حوادث
روی داده ،موضـوع دختـر آبادانـی ،جـوان مشـهدی و فـرد اسـفراینی را بـه کل نظـام
نسـبت میدهنـد.
بیبیسـی فارسـی بـا انتشـار ویدئویـی کـه حـاوی برخـورد نامناسـب پلیس بـا یکی از
شـهروندان مشـهدی اسـت ،ادعای جـان باختن این شـهروند بـه دلیل رفتار نامناسـب

 ۶میلیون تومان ماهی سـه سـکه بـه عنوان مهریه پرداخـت کند .رئیس قـوه قضاییه
افـزود :مهریـه بدهـی زوج بـه زوجـه اسـت و کسـی که تمکـن مالـی دارد باید آن
را بپـردازد ،امـا اجمـاع همـه علمـا بدون اسـتثناء این اسـت کسـی که تـوان مالی
نـدارد نمیتـوان مجبـور بـه پرداخـت مهریـه یـا زندانـی کـرد و مـا کـه از اوضـاع
کشـور آگاه هسـتیم بایـد براسـاس واقعیـت عمل کنیم .آیـت اهلل رئیسـی با تأکید
بـر ایـن کـه هیـچ فـرد معسـری نباید بـه دلیـل عـدم پرداخـت مهریـه در زندان
بمانـد ،بـه دادسـتان کل کشـور مأموریـت داد فراینـد تعدیـل پرداخـت مهریـه را

پلیـس ،از جملـه اسـتفاده از شـوکر و اسـپری فلفـل را مطـرح میکنـد و کاربـران ضد

پیگیـری نمایـد و از رئیـس سـازمان زندانها نیز خواسـت که آماری از کسـانی که

انقلاب در واکنـش بـه ایـن ویدئو ،بـا بهرهبـرداری از هشـتک «مهرداد سـپهری» علیه

بـه دلیـل عـدم پرداخـت مهریـه در زنـدان هسـتند ،تهیـه و ارائـه نماید.

نیـروی انتظامـی هجمـه داشـته و ایـن نـوع برخـورد را بـا رفتـار اهانتآمیـز پلیـس
آمریـکا بـا جـرج فلویـد مقایسـه میکننـد .بـا هشـتک مذکـور ،در سـاعات اولیـه6 ،
هـزار توئیـت تولیـد شـد و کنشـگران اصلی ضد انقلاب با محوریـت ایران اینترنشـنال
سـعودی ،بیبیسـی فارسـی ،حسـاب رسـمی وزارت خارجـه رژیـم صهیونیسـتی و
برخـی رسـانههای ضـد انقلاب دیگـر فعالیـت داشـتهاند .تالش بـرای تسـری و تعمیم
دادن بـه ایـن موضـوع به عنـوان نحـوه مواجهه حاکمیت بـا عموم مردم در دسـتور کار
ایـن رسـانههای ضـد انقلاب بوده اسـت.
در موضـوع جـوان معتـاد مشـهدی که براسـاس اظهارات حاضـران در صحنـه ،به دلیل
مصـرف موادمخـدر ،رفتـار جنونآمیز داشـته و بعد از دسـتگیری نیز همچنـان از الفاظ
رکیـک علیـه حضـار اسـتفاده میکـرد ،چـارهای جـز برخـورد نیروهـای حافـظ امنیت
نمانـده بـود .مأمـوران نیـروی انتظامـی بـه صـورت روزانـه در تعقیـب و گریـز اشـرار و
بـر هـم زننـدگان امنیـت کشـور هسـتند و تخطی آنهـا از عمل بـه این وظیفـه قانونی،
جرمـی نابخشـودنی اسـت .بنابرایـن سـزاوار نیسـت کـه در زمـان عمـل بـه وظیفه در
چارچـوب اختیـارات قانونـی نیـز ایـن عزیـزان مورد بیمهـری قـرار گیرند.
در ده روز گذشـته یـک مأمور نیروی انتظامی در دهدشـت یاسـوج و دیگـری در پایگاه
دریابانـی قشـم در انجـام همیـن وظیفـه قانونی ،به شـهادت رسـیدند؛ با ایـن وجود در
خصـوص بـه کارگیـری از کوچکتریـن سلاح در برخـورد بـا اخاللگـران امنیـت ،ایـن
گونـه جوسـازی نسـبت به نیـروی انتظامی صـورت میگیـرد .این روزها ضـد انقالب به
همـراه برخـی از سرسـپردگان داخلـی ،بـا تمـام تالش درصدد هسـتند تا حـوادث آبان
 98را در کشـور تکـرار کننـد .بـر همیـن اسـاس بـه دنبـال موجسـواری بـر موضوعاتی
همچـون موضـوع جـوان مشـهدی هسـتند تـا جامعـه را تحریـک کننـد و کشـور را به

ویژه داخلی

رئیس سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور خبـر داد« :با همـکاری مرکز حفاظت
و اطالعـات قـوه قضائیـه ۳۸ ،نفر از کارکنان خاطی سـازمان و همچنیـن  ۴وکیل که
اقـدام بـه داللـی در حـوزه مرکز مالکیت معنوی میکردند ،دسـتگیر شـدهاند».

اخبار کوتاه
«هایکـو مـاس» وزیر خارجه آلمان که دیروز (دوشـنبه) با «رافائل گروسـی»
مدیـرکل آژانـس بینالمللـی انـرژی اتمـی در خصوص طیفـی از موضوعـات ،از
جملـه برنامـه هسـتهای ایران ،دیـدار و گفتوگو داشـت ،از ایران خواسـت تا به
ً
کاملا پایبند باشـد .وی از حصول پیشـرفت در خصوص
تعهداتـش ذیـل برجام
دسترسـی بـه نیروگاههـای هسـتهای خبـر داد کـه مدعـی شـد ایـران آنهـا را
اعالم نکرده اسـت.
نخسـتوزیر رژیـم صهیونیسـتی گفت« :قصد نـدارم درباره انتخابـات آمریکا
و رئیسجمهـور آینـده ایـن کشـور پیشـگویی کنـم .مـن در گذشـته اختالفاتی
بـا دو حـزب جمهوریخـواه و دموکـرات آمریکا داشـتهام ،از ایـن رو حمایت هر
کـدام از ایـن دو حـزب بـرای رژیم اسـرائیل مهم تلقی میشـود».
«اسـتفان والـت» ،تئوریسـین آمریکایـی میگویـد« :اگـر چنیـن میشـد
پمپئـو از محکـوم کـردن مکـرر ایـن اقـدام ایرانیهـا هرگـز دریغ نمیکـرد ،اما
ایـن همـان کاری اسـت که ترامـپ انجام داده اسـت» .اشـاره والت به سیاسـت

اغتشـاش بکشـانند کـه ناکامـی دشـمن در این حـوزه ،اطالعرسـانی دقیق رسـانهای و

ضـد مهاجرتـی ترامـپ در سـال  ۲۰۱۸اسـت کـه خانوادههـای زیـادی را از

آگاهیبخشـی ازسـوی مسـئوالن امر را میطلبد.

فرزندانشـان جـدا کـرد کـه هنـوز والدیـن  ۵۴۵کـودک پیدا نشـده اسـت.

اخبار ویژه

هدف دشمن مذاکره و تسلیم است
«سرلشـکر باقـری» رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح ،در نشسـت ویدئوکنفرانسـی
کمیتـه پدافنـد غیرعامـل وزارت کشـور ،هدف دشـمن از افزایش فشـارها بـر ایران را
پذیـرش سیاسـتهای تحمیلـی آمریـکا از سـوی ملت ایـران دانسـت و افـزود« :آنها
میخواهنـد ایـران را پـای میز مذاکره بکشـانند و نتیجه این مذاکره از قبل مشـخص
شـده اسـت و آن تسـلیم ایران در مقابل آمریکاسـت».

«حسـین سلامی» ،فرمانـده کل سـپاه از مناطـق مـرزی رود ارس و
درگیریهـای جنـگ قرهبـاغ در مرز ایـران با جمهـوری آذربایجان و ارمنسـتان
بازدیـد کـرد و ضمـن رصد آخریـن تحرکات موجـود در منطقه ،دسـتورات الزم
را بـرای تأمیـن بیشـتر امنیـت مناطـق مـرزی صـادر کرد.
مطابـق بـا نـرخ تورمی بخشـی کـه بانـک مرکزی اعلام کرده خودروسـازان
مجـاز بـه افزایـش حداکثـر  ۲۵درصـدی در قیمـت محصوالت در  ۳ماهه سـوم
سـال جاری شـدند.

