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صفحه 6
 سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹6 

۱۱ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷6۰

نادرســت،  * مقایســه های ذهنی 
انتظارات نامعقول، توجیهات  اشتباه، 
نارضایتی بی مورد، حســادت، روابط 
پنهانی و... در روابط همسران، همگی 
می تواند ناشــی از تاثیر  برنامه های 

ماهواره ای باشد.

* سوءظن و گمان بد بردن نسبت به هر 
مسلمانی زشت و ناروا است و نارواتر از 
آن در محیط خانواده است. هر كس به 
این بیماری مبتال شد، زندگی را بر خود 
و خانواده اش تلخ می نماید، بهانه جویی 
می كند و آن را تعقیب  نماید چون یكی 
آثار زشت بدگمانی تجسس است  از 

كه در قرآن از آن نهی شده است.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

به کسی که دوست داری بدی نکن
الم( َکَتَب َرُجٌل إِلَی أَبِی َذٍرّ )۱( اِدِق )َعلیه الَسّ ِفی الکافی َعِن الَصّ

]حضــرت امام صادق)ع([ می فرمایند: یک نفری در نامه ای به جناب ابی ذر 
نوشت:

َن الِعلم؛ از دانش و معرفتی که داری سخن طرفه و  یَا أَبَاَذٍرّ أَطِرفِنی بَِشیءٍ ِمّ
تازه ای برای ما بیان کن.

ُه، َفافَعل]جناب  َفَکَتَب إِلَیه: إَِنّ الِعلَم َکِثیٌر؛ إِن َقَدرَت َل تُِســیَء إِلَی َمن تُِحُبّ
ابی ذر برای او نوشت[: برای تو می گویم و آن این است: اگر بتوانی به کسی که او 
را دوست می داری بدی نکنی، این کار را بکن، یعنی سعی تو این باشد به کسی 

که او را دوست می داری بدی نکنی.
َقال َفَقاَل لَُه: َو َهل َرأَیَت أََحداً یُســیُء إِلَی َمن یُِحُبّه؟؛ آن شخص به جناب 
ابی ذر گفت - لبد در نامه  بعدی نوشته - که: جناب ابی ذر! این هم شد حرف!؟ 

که به کسی که دوست داری بدی نکن!
آیا تا حال دیدی کســی را که کسی را دوست بدارد در عین حال به او بدی 

بکند!؟ این چه حرفی است!؟
َفَقــاَل لَه: نََعم نَفُســَک أََحُبّ األَنُفَس إِلَیک َفإِن أَنــَت َعَصیَت اهللَ تََعالَی َفَقد 

أََسأَت إِلَیَها
جناب ابی ذر در جواب او فرمود: بله، دیدیم؛ خود تو محبوب ترین موجودات 
و انسان های عالم پیش خودت هستی؛ خودت را خیلی دوست می داری؛ از همه 

بیشتر خودت را دوست می داری؛
وقتی معصیت می کنی، به این محبوب خودت که نفس خودت و شــخص 

خودت است بدی کرده ای.
پس ببین که می شــود انسان چیزی را دوست بدارد و به آن بدی بکند که 

آن عبارت است از نفس انسان.
___________________

: یا أبا َذٍرّ،  ۱(الشافی، ص ۸۶۷ ]قال اإلماُم الّصادُق )ع(: َکَتَب َرجٌل إلی أبي َذٍرّ
أطِرفني بَشيءٍ ِمن الِعلِم، فَکَتَب إلَیِه: إَنّ الِعلَم َکثیٌر و لکْن إن َقَدرَت أن ل تُِسيَء 
ُه  ُجُل: و هل َرأیَت أَحدا یُِسيُء إلی َمن یُِحُبّ ُه َفافَعْل. قاَل: فقاَل لَُه الَرّ إلی َمن تُِحُبّ
؟! فقاَل لَُه: نََعم، نفُسَک أَحُبّ األنُفِس إلَیَک، فإذا أنَت َعَصیَت اهلّلَ  فقد أَسأَت إلَیها؛  
امام صادق فرمود: مردی به ابوذر نوشــت: ای اباذر! مرا بهره ای از تازه های دانش 
بخش؛ ابوذر در پاســخ او نوشت: دانش بسیار است، اما تو اگر می توانی به کسی 
که دوســتش داری بدی نکنی، چنین کن. مرد از او پرسید: مگر کسی به کسی 
که دوستش دارد بدی می کند؟! ابوذر پاسخ گفت: آری. تو خودت را بیش از همه 

دوست داری و اگر خدا را معصیت کنی، به خودت بدی کرده ای[.
 * شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 94/2/2

* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

خمس پارچه های ندوخته
س: پارچه هایی که از درآمد ســال بــرای دوختن لباس خریده 
می شود ولی تا سر سال خمسی دوخته نمی شود، آیا مشمول خمس 

می شود یا خیر؟
ج: اگر به آنها احتیاج دارید، به طوری که برای استفاده از آنها باید 

از قبل پیش بینی و خریداری می کردید خمس ندارد.

کربال قربانگاه عاشقان
قال االمام علی)ع(: »هذا... مصارع عشاق الشهداء، الیسبقهم 

من کان قبلهم و ال یلحقهم من کان بعدهم«
امــام علی)ع( روزی گذرش به کربال افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه 
عاشقان و مشهد شهیدان است، شهیدانی که نه شهدای گذشته و نه 

شهدای آینده به پای آ نها نمی رسند.)۱(
ــــــــــــــــــــــــــــ

۱- بحارالنوار، ج 9۸، ص ۱۱۶

تجلی معرفت و عشق در عاشورا
مرحوم مجلســی می نویسد: من در روایتی دیدم وهب که از بزرگان 
عاشورا است، وقتی وارد میدان شد، ۱2 سواره نظام و 24 پیاده نظام دشمن 
را انداخته است. از اینجا معلوم می شود خیلی قوی بوده است. وقتی اینها 
را انداخت آمد دم چادر و گفت: مادرم راضی شــدی؟ مرا دوست داری؟ 
پاســخ داد: مادر، من تو را دوســت دارم، اما وقتی از تو راضی هستم که 
جانت را تقدیم پســر پیغمبر کنی. پســرم برنگرد. مادر گفت: تو تقدیم 
حســینی، برو. وهب به میدان برگشــت. جنگی کرد و بالخره به دست 
دشــمن قدار سرش بریده شد. می خواستند مادرش و همسر جوانش را 
آزرده کنند. )این ســه تن یک خانواده سه نفری مسیحی بودند. مادر و 
یک زن و وهب. هیچ کس را هم نداشــتند. در یکی از این منزل ها بارقه 
حسین آنان را گرفت و مسلمان شدند( سر وهب را بریدند و به طرف چادر 
مادرش انداختند. مادرش بیرون آمد. نگاهی به ســر کرد. سر را برداشت 
و بوســید، خاک از آن ســر پاک کرد. گفت: مادرم تو را دوست دارم، اما 
چــه کنم هدیه ای که داده ام نمی توانم بازپس گیرم. لذا من این هدیه را 
برمی گردانم. ســر را برگرداند و گفت: ما چیزی را که در راه خدا تقدیم 
کرده ایم پس نمی گیریم. محبت و عشق جانش را منقلب کرده بود. عمود 
چادر را برداشت تا به میدان جنگ برود. امام حسین)ع( فرمود: این زن را 
برگردانید. او را برگرداندند. بعد فرمود: خانم اینجا برای شما واجب نیست 
کــه به میدان بروید. برگردیــد. در همین اثنا که مادرش در میدان بود، 
تیری آمد و به مادرش خورد و او هم شهید شد. اما همسر وهب پهلوی 
جسد شوهرش آمد، خون ها را به همه بدن می کشید. هر جایی از بدنش 
که هنوز خون نبود و پوســت نمودار بود، خون ها را به آنجا می کشــید. 
می گویند: شــمر دید این همسر در کنار جنازه شوهرش نشسته و دارد 
ایــن کار را انجام می دهد و با این کارش عواطف را تحریک می کند. دید 
که ممکن است این نوع حرکت ها اثر بگذارد. همانجا دستور داد زن را در 
کنار جنازه شوهرش شهید کردند. این طور که مرحوم مجلسی می نویسد، 

اولین شهید از خانم ها در واقعه کربال این خانم بود. )۱(
___________________

۱- بحارالنوار، ج 45، ص ۱۶

تفسیر زیبایی های عاشورا
پرسش:

چگونــه می توان به زیبایی های عاشــورا پی برد و این کالم 
پیام رسان عاشــورا حضرت زینب)س( را که فرمود: »ما رایت  اال 

جمیال« تفسیر نمود؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر تاثیر نوع نگاه به 
عالم هستی در تفسیر تغییر و تحولت این جهان به تجلی کمال انسانیت 
و تجلی رضا به قضای الهی به عنوان دو شاخص از جلوه های زیبایی عاشورا 

اشاره کردیم. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می گیریم.
3- رسم الخط حق و باطل

از زیبایی های دیگر عاشورا، خط کشی میان حق و باطل و تبیین منطقه 
حضور و عمل انسان های »دد منش« و »فرشته خو« است.

وقتی خوبی و بدی و حق و باطل به هم در آمیزد، تیرگی باطل حق را 
هم غبار آلود و ناپیدا و مشّوه جلوه می دهد. در ظلمت آبادی این چنین، 
گمراهی اندیشه ها و انســان ها طبیعی است و »کفر نقابدار«، مسلمانان 
ساده لوح و سطحی نگر را به شبهه می افکند! زیبایی کار امام حسین آن 
بود که مشعلی روشن کرد، تا راه، روشن و تیرگی ها زدوده شود و، چهره ها 
در آن هوای گرگ و میش »فتنه و دروغ«، نمایان و باز شناسانده شود، تا 

دیگر فریب و نقاب، بی اثر گردد؛ آیا این زیبا نیست؟
عاشورا یک رسم الخط بود؛ ترسیم روشن خطی که حق و باطل را جدا 
کرد و مسلمان ناب را از مسلمان نمای مدعی باز شناساند و پیروان رحمان 
و جنود شیطان هر کدام در یک سو به عیان دیده شدند. حق، پی برده و 
صریح، به نبرد باطل آمد که عیان و بی نقاب به کربال لشکر کشیده بود و 
مزورانه بر طبل »یا خیل اهلل ارکبی« می کوبید. اگر هم اندک تردیدی در 
»شناخت« باقی مانده بود، خطبه های زینب در کوفه و شام، آن را زدود. 

این از زیبایی های بس قیمتی حادثه خونین عاشورا بود.
4- تبلور فتح ناب

از زیبایی های دیگر عاشــورا، مفهوم تازه ای از »پیروزی« است. عده 
ای به غلط، پیروزی را تنها در »غلبه نظامی« می پندارند و شکست را در 
مظلومیت و شــهادت! عاشورا نشان داد که در اوج مظلومیت هم میتوان 
»فاتح« بود و با کشته شدن هم می توان دفتر و کتاب پیروزی را نگاشت 
و با خون هم ترســیم »تابلوی ظفر« میسر است. پس فاتح معرکه کربال 

امام حسین)ع( بود و چه فتح زیبایی!
ایــن همان »پیروزی خون بر شمشــیر« اســت که در ســخن امام 
راحل)قدس ســره( هم جلوه گر شد و فرمود: »ملتی که شهادت برای او 
سعادت است، پیروز است... ما در کشته شدن و کشتن پیروزیم« و این همان 
آموزش قرآنی »احدی الحسنیین« است که فرهنگ مبارزان الهی است.

کســی که به »تکلیف« عمل کرده باشد، در هر حال پیروز است؛ آن 
هم پیروزی ناب.

گر چه از داغ لله می سوزیم ما همان سر بلند دیروزیم چون به تکلیف 
خود عمل کردیم روز فتح و شکست پیروزیم

این دیدگاه را، هم امام حســین)ع( داشت، هم امام سجاد )ع( و هم 
حضــرت زینب )س(. با این دیــد، همه آن حوادث تلخ، چون پیامدی به 
سود اســالم و حق داشت، جمیل و شیرین بود. وقتی ابراهیم بن طلحه 
از امام زین العابدین پرســید: »چه کسی غالب شد؟« حضرت فرمود: »آن 
گاه که وقت نماز فرا می رســد، اذان و اقامه بگو، خواهی فهمید که چه 

کسی پیروز شد!«
آیا این، در حادثه کربال زیبا نیســت؟ پیروزی، حتی در صورت کشته 
شدن و شهادت!                                                       ادامه دارد

تاخیر در توبه کار را سخت
 و بار گناهان را بیشتر می کند!

)بدان ای ســالک راه حق!( ای عزیز! راه حق ســهل است و آسان، ولی قدری 
توجه می خواهد. اقدام باید کرد. )برای توبه( با تســویف و تاخیر، امری را گذراندن 
و بار گناهان را هر روز زیاد کردن، کار را ســخت می کند، ولی اقدام در امر و عزم 
بر اصالح  امر و نفس، راه را نزدیک و کار را سهل می کند، تو تجربه کن و چندی 
اقدام کن، اگر نتیجه گرفتی، صحت مطلب بر تو ثابت می شــود، و ال، راه فساد باز 

است و دست گنهکار تو دراز.)۱(
_______________________

۱- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 2۷۸

روابط انسانی زن و مرد از نگاه قرآن
قرآن مي فرماید: »َو عاِشــُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف« »و با آنان، به طور شایسته 
رفتار کنید!« )نساءـ  ۱9( عاشر یعني معاشرت کن، معاشرت یعني زندگي 
کردن. امر به معروف یعني امر به خوبي ها. »َو عاِشُروُهَنّ بِالَْمْعُروِف« یعني 
با همســرانتان به خوبی زندگي کنید. خوب یعني بي دغدغه. ممکن است 
شخصي روي موکت بنشیند اما زندگي او شیرین و خوب باشد، ولی دیگری 

در کاخ زندگی کند اما با جنگ و دعوا.
در قرآن سه نوع رابطه آمده:

۱- رابطه پیامبر با مردم: رابطه پیامبر با مردم رحمت اســت قرآن مي 
فرماید »َوَما أَْرَسلَْناَک إَِلّ َرْحَمهًًْ لِلَْعالَِمیَن« »ما تو را جز برای رحمت جهانیان 

نفرستادیم.« )انبیاءـ  ۱0۷(
2- رابطــه مردم با پیامبر: رابطه مردم با پیغمبر مودت اســت »ُقْل ل 
هًَْ فِي الُْقْربي  »بگو: »من هیچ پاداشــی از شما  أَْســَئُلُکْم َعلَْیِه أَْجراً إِلَّ الَْمَوَدّ
بر رســالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم ]اهل بیتم[« 

)شوری ـ 23(
3- رابطه عروس و داماد: رابطه عروس و داماد، قرآن مي فرماید 
« »و در  هم رحمت اســت و هم مودت »َوَجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدهًًْ َوَرْحَمهًًْ
میانتــان موّدت و رحمت قــرار داد« )رومـ  2۱( رابطه پیغمبر با ما 
رحمت است، رابطه ما با پیغمبر مودت و رابطه عروس و داماد مودت 
و رحمت است. موّدت، عالقه قلبی همسران به یکدیگر است و رحمت، 

توصیه های 8 گانه آیت اهلل سیستانی به زائران اربعین در آستانه فرارســیدن اربعین، حضرت آیت اهلل سیستانی در نامه ای خطاب به زائران اربعین، توصیه های مهمی ارائه کرده اند. 
این پیام که از ســوی مؤسســه امام علی)ع( در لندن و مرکز ارتباط با آیت اهلل سیستانی منتشر شده به نقل از حوزه نیوز تقدیم 

خوانندگان عزیز می شود.

* خطبای جمعه و نمایندگان مراجع عظام بارها بر ضرورت اتحاد 
و كنار گذاشــتن اختالفات داخلی تاكید كرده اند، زیرا امروز امت 
اسالم بویژه شیعیان در شرایطی سخت و خطرناک به سر می برند 
و توطئه هایی علیه آنها جریان دارد و از این رو الزم است اولویت 
شیعیان در رفتار خود این باشد كه به اختالفات دامن نزنند بویژه در 

ایام عاشورا و عزاداری حسینی.

در دعای امام صادق)ع( برای زائران حسین)ع( آمده است: خداوندا دشمنان ما به 
خاطر خروج شیعیان برای زیارت، بر آنها عیب می گیرند، اما بر خالف میل دشمنان، 
این دشمنی ها مانع حرکت و خروج شیعیان به سوی ما نشد، پس بر آن صورت هایی 

که تابش خورشید، رنگ آنها را تغییر می دهد رحم کن.
اکنون شــیعیان ماه محرم را پشت سر گذاشته و خود را در معرض وزش نسیم 
حسینی قرار دادند و دهها میلیون از آنها در نقاط مختلف جهان از توصیه های دینی و 
موعظه های منابر حسینی بهره بردند و بر محبت و ولیت پذیری خود و مشارکت خود 
در برپایی عزاداری ها افزودند، اما این پایان برکت های امام حسین علیه السالم نیست.

جمعیت انبوهی که در مجالس و عزاداری های حســینی مشــارکت کردند، این 
روزها خود را برای رفتن به زیارت او آماده می کنند تا مســافتی زیاد را بپیمایند و با 
پای پیاده عازم زیارت اربعین شوند، گویی جهان شاهد رقم خوردن محشری به سوی 

کربال است و قیامتی در سرزمین حسین رقم خورده است.
خداوند به این گام ها برکت دهد و سالم خداوند بر آنکه عامل و منشأ این حرکت 

عظیم است.
در این مناســبت عظیم، لزم است نکاتی را متذکر شویم که البته بر بسیاری از 

زائران پوشیده و پنهان نیست، اما توصیه به خیر از ویژگی های مؤمنان است.
۱. زیارت برای رضای خدا باشد

نیت: این زیارت عبادتی است که با نیت، ارزش می یابد و میزان قبولی آن بستگی 
به نیت زائران دارد و از این رو پاداش زائران نیز نزد خداوند متفاوت خواهد بود و ما از 

خداوند می خواهیم فراوان ترین بهره را از این زیارت، روزی شما بگرداند.

در این راه اخالص فراوان برای خداوند باعث می شــود زیارت شما در بالترین 
درجه قرار گیرد. قدم نهادن و گام برداشتن ما در این راه برای این نباشد که فالن 
شــخص ما را ببیند یا اینکه پس از بازگشت برای دیگران بازگو کنیم یا برای تایید 
فالن جریان و مبارزه با فالن جریان باشد. در این راستا انسان باید در تمام حالت 
خود، فداکاری و جانفشــانی امام حسین)ع( را به یاد داشته باشد و ندای »هل من 
ناصر ینصرنی« او را به گوش جان بشنود تا حضور و پیاده روی او برای لبیک گفتن 

به این ندای حسینی باشد.
برغم اینکه سیدالشــهدا)ع( با آبرویی که نزد خداوند دارد حاجات زائران خود را 
برآورده می سازد، اما شایســته نیست که زیارت انسان برای حاجت ها و تجارت های 
دنیوی باشد. نباید هدف زائر از زیارت، رسیدن به حاجت خود باشد به گونه ای که اگر 

بداند حاجتی از او برآورده نمی شود زیارت را ترک کند!
۲. اهتمام به نماز و حجاب و همکاری با مسئوالن انتظامات

مؤمنانی که در راه زیارت سیدالشهدا)ع( خود را به سختی می اندازند، باید در این 
راه ارزش ها و مبانی کربال را با التزام به نماز و اوقات آن زنده کنند و خواهرانی که در 
این پیاده روی حضور دارند، حجاب، عفت و وقار خود را حفظ کنند و به قهرمان کربال 

حضرت زینب اقتدا کنند که حجاب و عفت و شکوه او کامل بود.
تمام زائران باید خوش رفتار بوده و ارزش های اخالقی را رعایت کنند و با مسئولن 
انتظامات و مدیران موکب ها همکاری کنند و غذاهایی را که با سخاوت و کرم به آنها 

تقدیم می شود حفظ کنند تا به دور از اسراف میان زائران توزیع شود.

3. استفاده از حضور مبلغان دینی
مراجع عظام تقلید چند ســالی است که در این راهپیمایی میلیونی صدها مبلغ 
دینی را برای نشــر معارف و احکام دین به مناطق مختلف اعزام می کنند و از زائران 
انتظار می رود به این افراد مراجعه کنند و ارتباط داشته باشند و البته امسال نیز تعداد 
مبلغان بیشتری در این مراسم حضور خواهند داشت تا خدمات فکری و فقهی خود 

را به زائران ارائه کنند و به وظیفه تبلیغ دین عمل نمایند.
4. پرهیز از بدعت در عزاداری و عمل به روش های مورد تایید علما

زائران باید عزاداری های تایید شــده توســط علما و عزاداری های متعارف میان 
شیعیان را که نسل اندر نسل به ما منتقل شده اجرا کنند و اقداماتی را انجام ندهند 
که متناسب با عظمت این مناسبت نیست، زیرا اهداف بلند قیام حسینی همواره باید 

بلند و پاک و تاثیرگذار باقی بماند.
۵. ضرورت تقویت وحدت و پرهیز از اختالفات

تمرکز بر وحدت. خطبای جمعه و نمایندگان مراجع عظام بارها بر ضرورت اتحاد 
و کنار گذاشتن اختالفات داخلی تاکید کرده اند، زیرا امروز امت اسالم بویژه شیعیان 
در شرایطی سخت و خطرناک به سر می برند و توطئه هایی علیه آنها جریان دارد و از 
این رو لزم است اولویت شیعیان در رفتار خود این باشد که به اختالفات دامن نزنند 

بویژه در ایام عاشورا و عزاداری حسینی.
تمام مسلمانان خصوصا پیروان مذهب اهل بیت)ع( وظیفه دارند برای نشر مبانی 
قیام حســینی و تحکیم و تقویت آن در میان نسل های آینده تالش کنند، زیرا امام 
حسین و یاران برگزیده او جان خود را برای رسیدن دین به همین نسل ها فدا کردند 

و همچنان نیز فرزندان مجاهد ما در این راه جان ومال خود را در میدان شــهادت و 
کرامت فدا می کنند.

۶. به یاد داشتن فداکاری رزمندگان اسالم و قدردانی از شهدا
در روزهای زیارت سیدالشهدا و اهل بیت و یاران ایشان شایسته است همه ما به 
یاد رزمندگان، مجاهدان و طالب حوزه علمیه باشیم که در این روزگار به حسین)ع( 
اقتدا کردند و در جبهه های نبرد با دشــمنان دین و مقدســات، جان خود را بر کف 
دســت گرفتند و ثابت کردند به حق یاوران حسین هستند. آنها مردانی هستند که 
بر پیمان خود با خداوند، ثابت قدم و وفادار ماندند و برخی از آنها به شهادت رسیده 
و برخی در انتظار شهادت به راه خود ادامه می دهند. از این رو لزم است به یاد آنها 
باشــیم و برای آنها دعا کنیم تا خداوند آنها را محفوظ و پیروز گرداند و برای شــهدا 
طلب رحمت و آمرزش کنیم و قبور آنها را زیارت کنیم و به مجروحان و خانواده های 
شــهدا ســر بزنیم و در حد توان خود به آنها رســیدگی کنیم که آنها حق بزرگی بر 
گردن ما دارند و من گمان نمی کنم بتوانیم این حق را ادا کنیم. پس خداوند به آنها 

بهترین پاداش ها را عنایت کند.
۷. پرهیز از اختالف افکنی و اهانت به مراجع و علما

شایسته است برادران حسینی ما در این فضای معنوی و ولیی و سایر مناسبت های 
مربوط به اهل بیت)ع( به نشر و تحکیم معارف دینی و اعتقادی و فقهی و نشر ارزش های 
اخالقی بپردازند و ســرگرم اختالفات جزئی نشوند، زیرا اختالفات در برخی نظرهای 
فقهی نمی تواند مجوز شرعی برای تخریب و کنایه زدن و عیب جویی از مؤمنان باشد 
تا چه رسد به اینکه به بهانه ای برای اهانت به مراجع و اساتید حوزه علمیه و بزرگان 
اهل منبر و علما تبدیل شود؛ چراکه آنها عمر، وقت و فکر خود را در راه نشر ارزش های 

حسینی سپری کرده اند.
۸. زیارت باید موجب تغییر در زندگی زائران باشد

برای زائران محترم شایســته اســت روزی که از زیارت باز می گردند، حال آنها 
همچون روز آغاز زیارت نباشد و پس از زیارت ،به درون و رفتار و اعمال خود بنگرند 
و ببیننــد آیا تغییری در رفتار و اخالق و ارتباطات اجتماعی و خانوادگی و معامالت 

آنها رخ داده و بهتر شده است یا خیر؟
تمام زائران باید این ســؤال را از خود بپرســند تا مبادا از مصادیق این ســخن 
امیرالمؤمنین علیه الســالم باشند که فرمود: چه بسا روزه داری که از روزه داری خود 
بهره ای جز تشــنگی و گرسنگی ندارد و چه بسا نمازگزاری که جز شب زنده داری و 

رنج، بهره ای از نماز عبادت خود ندارد.
از خداوند ســبحان می خواهیم از کسانی باشیم که به سخن گوش فرا داده و از 

بهترین سخن پیروی می کنند. ۱439 هـ.ق

* انسان باید در تمام حاالت خود، فداكاری و جانفشانی امام حسین)ع( 
 را به یاد داشته باشد و ندای »هل من ناصر ینصرنی«

  او را به گوش جان بشنود تا حضور و پیاده روی
  او برای لبیک گفتن به این ندای

 حسینی باشد.

* این زیارت عبادتی است 
كه با نیت، ارزش می یابد 
و میزان قبولی آن بستگی 
به نیت زائران دارد.در این 
راه اخالص فراوان برای 
خداوند باعث می شود 
زیارت شما در باالترین 
درجه قرار گیرد. قدم نهادن 
و گام برداشتن ما در این 
راه برای این نباشد كه 
فالن شخص ما را ببیند یا 
اینكه پس از بازگشت برای 
دیگران بازگو كنیم یا برای 
تایید فالن جریان و مبارزه 
با فالن جریان باشد. 

ازدواج و تشکیل خانواده از دیدگاه اسالم

عوامل 
تضعیف 
خانواده

مهدی شریفی
بخش چهارم

در ســه بخش پیشین، ضمن تبیین فلســفه و چرایی ازدواج، به تحلیل و توضیح اهداف و فواید ازدواج در اسالم، آثار مخرب 
روانی و اجتماعی دوستی با نامحرم، موانع ازدواج و مهارت های رفع آن، توضیح مالک های انتخاب همسر، چیستی تحکیم خانواده 
و حقوق متقابل زوجین پرداخته شــد. اینک نگارنده در ادامه این نوشتار به تبیین و تحلیل روابط انسانی زن و مرد از نگاه قرآن و 

عوامل تضعیف خانواده می پردازد.

از راه های عالج این رذیله اخالقی است.
3- عدم آراستگی 

اسالم دین فطرت است و به احساسات و عواطف در محیط خانواده توجه 
ویــژه دارد. لذا به مردان و زنان در خانواده توصیه می کند تا برای یکدیگر 
آرایش کنند و خود را بیارایند. شاید بسیاری تصور کنند که این آراستگی 
فقط مختص زنان اســت و مردان از این امر مستثنا هستند اما باید بدانیم 
که پاکیزگی و زیبایی مختص به زنان نیست بلکه مردان نیز به همان اندازه 

باید به ظاهر خود در منزل رسیدگی کنند و آراسته باشند.

پاکدامنی فاصله بگیرد.« )بحارالنوار، ج۷۸، ص23۷(
»حسن بن جهم« درباره امام کاظم)ع( می گوید: »آن حضرت را دیدم 
که موهای خود را خضاب کرده است. گفتم: فدایت شوم، شما هم خضاب 
می کنید؟ حضرت فرمود: آری، اصالح و مرتّب بودن وضع)شکل ـ حالت(، 
بر عّفت زنان می افزاید. زنانی بودند که پاکدامنی را رها کردند به این دلیل 
که شوهرانشان اصالح و مرتّب بودن خود را رها کردند. سپس فرمود: دوست 
داری همسرت را در حالی همانند حال خودت که خود را آراسته ننموده ای، 
ببینی؟ گفتم: نه!  فرمود: او نیز چنین است. آنگاه فرمود: نظافت و استعمال 
بوی خوش و اصالح مو، از اخالق پیامبران اســت.« )وسایل الشیعه، ج۱4، 

ص ۱۸3، کافی، ج5 ، ص 5۶۷، ح ۱(
4- دخالت های نابجای اطرافیان

یکی دیگر از عوامل اختالف بین زن و شوهر که عامل فتنه نیز می شود، 
دخالت دیگران اســت. مشــاوره دادن بر زوج جوان کم تجربه که زندگی 
مشترک خود را تازه آغاز کرده اند، لزم و خوب است. راهنمایی های درست 
و آگاهانه اطرافیان می تواند ِگِره گشا و مفید باشد اما اگر دیگران مستقیما در 
زندگی آنها دخالت کرده و نظر خود را تحمیل کنند، این امر باعث ایجاد 
اختالف و درگیری بین این دو جوان می شود. در بعضی از خانواده ها دیده 

می شــود که مادِر زن دخالتی در زندگــی دختر خود کرده از طرفی مادِر 
شوهر نیز وارد زندگی پسر خود می شود. برادرِ زن به گونه ای وارد شده و در 
مقابل برادِر شوهر نیز خود را در این نزاع شرکت می دهد لذا این دخالت ها 
و نزاع ها کانون گرم این خانواده را ســرد و بی روح کرده و به میدان نبرد و 
تاخت و تاز اطرافیان تبدیل می کند که تنها قربانیان این جنگ آن دو جوانی 

هستند که تازه قدم به زندگی مشترک خود گذاشته اند.
۵-  توقعات بیجا

انسان ها همواره خوبی هایی را که در حق دیگران کرده اند، به یاد دارند 
و از اینکه در مقابل آن خوبی ها پاسخی دریافت نمی کنند، ناراحت شده و 
از بی نمک بودن دست خویش گالیه دارند اما در مورد کوتاهی های خود و 
خوبی هــای دیگران چندان حضور ذهن ندارند. وقتی در یک خانواده همه 
اعضای آن با چنین نگرشی اعمال یکدیگر را مورد ارزیابی قرار دهند، طبیعی 
است که همواره در میانشان ناراحتی و گالیه خواهد بود. راه از بین بردن 

خدمت عملی آنان به یکدیگر است.
همکاری زن و مرد در امور زندگی

قال َرُسوُل اهلل)ص( »یَا َعلُِيّ َساَعهًْ فِي ِخْدَمهًِْ الَْبْیِت َخْیٌر ِمْن ِعَبادهًِْ أَلِْف 
َســَنهًْ« »یا علی یک ســاعت خدمت کردن به خانواده از یک سال عبادت 

افضل است.« )بحارالنوار، ج ۱0۱، ص ۱3(
امیرالمومنین)علیه السالم( می فرماید: حضرت رسول اهلل)صل اهلل علیه 
و آله و سلم( وارد منزل ما شد در حالی که فاطمه)سالم اهلل علیها( کنار 
دیگ نشســته بود و من هم عدس پاک می کردم که پیامبر فرمود: یا ابا 
الحســن لحظه ای در خدمت کارهای منزل بودن از عبادت هزار سال و 
هزار حج عمره، آزاد کردن هزار بنده، هزار جنگ به همراه رســول خدا، 
عیادت هزار مریض، هزار نماز جمعه، تشییع هزار جنازه، سیر کردن هزار 
گرســنه، پوشاندن هزار برهنه، فرستادن هزار اسب به طرف جبهه بالتر 
اســت و نیز ثواب کارهای منزل از هزار دیناری که برای مساکین و فقرا 
صدقه دهد و از خواندن تورات، انجیل و زبور و قرآن، آزادی هزار اســیر 
گرفتار و هزار شــتری که به فقرا بدهد برتر خواهد بود و چنین مردی از 
دنیا نمی رود و مرگش فرا نمی رسد تا اینکه جایگاهش را در بهشت ببیند. 

)جامع الخبار، ص۱02( 
قال الصادق)ع(: »َکاَن أَِمیُر الُْمْؤِمِنیَن)ع( یَْحَتِطُب َو یَْسَتِقي َو یَْکُنُس َو َکانَْت 
َفاِطَمُة)س( تَْطَحُن َو تَْعِجُن َو تَْخِبُز« »علی و فاطمه )علیهم السالم( پس از ازدواج 
کارهای خود را چنین تقســیم کردند که علی)علیه السالم( هیزم جمع آوری 
می کرد، آب می آورد و جارو می کرد و فاطمه)سالم اهلل علیها( آسیاب می کرد، 
خمیر درست می کرد و نان می پخت.« )زندگانی حضرت زهرا)س(، ص5۶3(

عوامل تضعیف خانواده
۱- بی احترامی به فامیل طرفین

احترام عروس به پدر و مادر یا فامیل داماد باعث ازدیاد عالقه داماد به 
اوست. در حدیث آمده: »أَْکِرُموا َکِریَم ُکِلّ َقْوٍم« »بزرگ هر قومی را احترام 

بگذارید.« )دلئل المامه، ص۸۱( 
۲- سوءظن بی مورد

قرآن می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمان ها 
بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه اســت و جاسوسی مکنید.« )حجرات 
ـ ۱2( سوءظن و گمان بد بردن نسبت به هر مسلمانی زشت و ناروا است 
و نارواتر از آن در محیط خانواده است. هر کس به این بیماری مبتال شد، 
زندگــی را بر خود و خانواده اش تلــخ می کند، بهانه جویی می کند و آن را 
تعقیب می کند. چون یکی از آثار زشت بدگمانی تجسس است که در آیه 
شــریفه فوق از آن نهی شده است. خانواده ای که به مرض بدگمانی دچار 
شــود، آسایش و خوشی نمی بیند. مثال: چه کسی بود به او سالم کردی؟ 
چه کســی بود پشت تلفن؟ این چه کســی بود در مغازه ات؟ یا در اداره؟ 
بنیاد چنین خانواده ای همواره در معرض خطر اســت و ممکن است حتی 
به طالق و جدایی هم بینجامد و یا جنایتی را در پی داشته باشد. توجه به 
مفاسد فردی و اجتماعی سوءظن و نیز خود را در مظان اتهام قرار ندادن، 

این گالیه ها کم کردن توقعات است. انسان باید توقعات و انتظاراتش را از 
دیگران بریده و به خالق خویش وابسته نماید و از کسی انتظار نداشته باشد 
که خوبی ها و نیکی های او را جبران کند. توقعات بیجا و چشم و هم چشمی ها 
که بیشتر در میان زنان شایع است، مخرب خانواده هاست. سرزنش های زن 
است که مرد را به کارهای گاها غیر مشروع وا می دارد. چاره این کار، کم 
کردن توقعات است. یعنی هر کسی در زندگی، قدر نعمت های داشته خود 
را بداند. با توجه به اینکه امکانات و توان مالی افراد متفاوت است، نباید به 
خاطر خواســته های نابجا، غیرضروری و غیرعاقالنه، کانون گرم خانواده را 
تلخ نموده، مرد خانواده را به خاطر هوی و هوس های زنانه و زیاده طلبی ها 

به زحمت و گاهی کارهای نامشروع واداشت. 
پیامبر اســالم)ص( می فرماید: »َمْن َکانَْت لَُه اْمَرأَهًْ َو لَــْم تَُوافِْقُه َو لَْم 
ْت َعلَْیِه َو َحَملَْتــُه َما لَْم یَْقِدْر َعلَْیِه لَْم یَْقَبِل  تَْصِبْر َعلَی َما َرَزَقُه اهلل َو َشــقَ
اَر َو َغِضَب اهلل لَْیَها َما َداَمْت َکَذلَِک« »کسی که  اهلَل لََها َحَسَنهًًْ تََتِّقي بَِها الَنّ
همسرش با او موافقت نمی کند و به مقداری که خدا به شوهرش داده قانع 
نیست. دائما شــوهر خود را سرزنش می کند: مثال »این چه شغلی است، 
زن عجب گدایی شــدیم ، برو شــغلت را عوض کن. برو چه کن،...« کسی 
که شوهرش را چنین در مضیقه قرارش دهد و او را رنج دهد به خاطر یک 
ســری توقعات غیر معقول، »لَْم یَْقَبِل اهلل لََها َحَسَنهًْ« خدا هیچ عبادتی را 
از ایــن زن قبول نمی کند. »َو َغِضــَب اهلل َعلَْیَها َما َداَمْت َکَذلَِک« و غضب 
خدا بر این زنی باد که شــوهرش را به خاطر توقعات نابجا در مضیقه قرار 

می دهد. )ثواب العمال، ص2۸۷(
۶- سبک زندگی غیردینی

باید بدانیم امروز ما با غول پرنده افسانه ای ۱۷ هزار سر و دست و پایی 
روبه رو هستیم که همه دنیا را به هم می دوزد و مرتبط می کند. غولی که 
چنگال های نحس خود را در بدنه خانواده فرو می کند و نگوییم در یک آن 
بلکه با چند پرده نمایش خانه و خانواده را بر می چیند که اگر برای قدیمی ها 

از این غول می گفتی دهانشان از تعجب باز می ماند که مگر می شود؟!
تماشای برنامه های متنوع ماهواره ای و مقایسه منفی خود با شخصیت ها 
و داستان های این برنامه ها، می تواند خوراک لزم، برای ایجاد یک درگیری 
حســابی بین زن و شــوهر را فراهم کند. در واقع باید بپذیریم برنامه های 
ماهــواره ای در فضا و جامعه دیگر ســاخته شــده و منطبق با هنجارها و 
ارزش های آن جامعه است که به طبع، برخی از این هنجارها و ارزش ها، با 
جامعه ما تداخل دارد و حتی متضاد است. حال اگر بخواهیم زندگی خود 
و همسرمان را با توجه به مشاهدات برنامه های ماهواره ای مقایسه، تفسیر 
و ارزیابی کنیم، خوب معلوم است که به در بسته می خوریم. این در بسته 
می تواند منبع ناکامی، ســرخوردگی و خشم ما را فراهم کند و در نتیجه 
باعث بروز تنش و درگیری در محیط خانواده شــود. مقایســه های ذهنی 
نادرست، انتظارات نامعقول، توجیهات  اشتباه، نارضایتی بی مورد، حسادت، 
روابط پنهانی و... در روابط همسران، همگی می تواند ناشی از تاثیر همین 

برنامه های ماهواره ای باشد.

عدم آراســتگی یکی از چیزهایی است که اختالفات بین زن و شوهر 
را به دنبال دارد. بســیار مواجه شــده ایم با مردانی که به نظافت و تمیزی 
پوشــش خود مقید نیستند، با لباس های کثیف و ژولیده در منزل حاضر 
می شوند، مقید به معطر بودن در خانه نیستند و بوی بد عرق بدن و پاهایشان 
خانواده را اذیت می کند اما در بیرون از خانه دوش ادکلن و عطر می گیرند، 
و شیک پوشــی را مختص بیرون از خانه می دانند. امامان)علیهم الســالم(، 
به آراســتگی ظاهر خود در مقابل همسرانشــان توجه خاصی داشــتند و 
سفارشات آموزنده ای درباره زینت های مناسب برای آراستن مردان در مقابل 
همسرانشان داشته اند و همواره تأکید کرده اند که در این امر کوتاهی نشود.

امام رضا)ع( می فرمایند: »لقد ترک النساء الّعفهًْ لترک ازواجهن التهیهًْ 
لُهّن« »چه بسا که بی توجهی مرد به آراستگی ظاهر سبب گردد که زن از 

شرط امام برای رفتن به گردش
مرحوم آقای قاضی طباطبایی برای من تعریف کرد که ما با آقای 
حاج آقا روح اهلل می گفتیم جمعه ها بیایید برویم بگردیم در باغات قم 

که همه اش باغ انار بود.
حاج آقــا روح اهلل می فرمودند که من می آیم برای گردش ولی به 
دو شــرط، این خیلی جالب است، اولین شرطم این است که حرف 
خودمان را بزنیم و غیبت نکنیم؛ شرط دوم اینکه اذان دادند اول وقت 

نمازمان را بخوانیم، بعد نهار بخوریم. )۱(
___________________

۱- عطر خوش نماز، موسوی نهاوندی، ص 30.


