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صفحه 6
 یک شنبه ۲6 آذر ۱۳۹6 

۲۸ ربیع االول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۹۴

 اگر بخواهیم مهم ترین عامل اضطراب در 
بشر را معرفی کنیم، عدم ربط و ارتباط با 
خداوند است. قلب هایی که با ذکر الهی با 
خداوند پیوند و ربط نخورده اند و لنگری به 
نام خدا ندارند، همواره در اضطراب دائمی 
خواهند بود. اما دل هایی که با خداوند ربط 
پیدا کرده و پیوند خــورده اند، در اطمینان 
هســتند؛ از این رو خداوند بصراحت در آیه 
28 سوره رعد ذکر اهلل را عامل اطمینان و 

رهایی از اضطراب بر می شمارد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

نماز شب
 کلید رسیدن به دنیا و آخرت

کان فــی وصیهًْ  النبی )صلی اهلل علیه و آله وســلم( لعلی 
)علیه الســام(: و َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ اللَّْیِل َو َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ اللَّْیِل َو 
َواِل  َواِل، و َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ الزَّ َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ اللَّْیِل و َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ الزَّ

َواِل]1[ و َعَلْیَك بَِصلَوهًْ ِ الزَّ
در وصیت پیامبر اکرم )ص( بر امیرالمؤمنین علی )ع( آمده اســت: 
بر تو باد که به نماز شــب قیام نمایی و بر تو باد که به نماز شب قیام 
نمایی و بر تو باد که به نماز شب قیام نمایی، و سه مرتبه دیگر گفتند 
که بر تو باد که به نماز زوال مبادرت نمایی و بر تو باد که به نماز زوال 

مبادرت نمایی و بر تو باد که به نماز زوال مبادرت نمایی.
فقراتــی از وصیت نبی مکرم به امیرالمؤمنین)ع( را قبال خواندیم، 
در ادامه حضرت ســه مرتبه این جمله را تکرار می فرمایند: نافلۀ شب 
را بجا بیاور! معلوم می شــود خصوصیاتی در بلند شدن در نیمه شب، 
ســحرخیزی و عبادت کردن وجود دارد کــه در هیچ یک از نمازهای 
بیســت و چهار ساعت دیگر، این خصوصیات وجود ندارد؛ لذاست که 

بر آن تأکید شده است.
نقل قولی را از مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی )رضوان اهلل 
علیه( نقل کردند: اوائلی که مرحوم آقای طباطبایی به نجف رفته و با 
ایشــان آشنا شده  بودند، ایشان می گفتند: در بین راه، به آقای قاضی 
برخورد کرد، ایشان به آقای طباطبایی اینطور توصیه می کنند: پسرم! 
اگر دنیا می خواهی، نماز شب بخوان! اگر آخرت می خواهی، نماز شب 
بخوان! یعنی اولین توصیه مرحوم میرزا علی آقای قاضی به این شاگرِد 
برگزیده برجســته همین نماز شب بود، دوستان بخصوص افرادی که 
بنیه جوانی دارند، این ســفارش بســیار مهم را رعایت کنند، نگذارند 

نماز شب ترک بشود.
یعنی رفتار با نماز شب باید مثل نماز فریضه باشد، مادامی که قادرید 
و می توانید و محذور ندارید، اضطراری ندارید، حتما مقید باشید که نماز 
شب را بجا بیاورید. این را بایستی همه رعایت کنند. سپس فرمودند: 
علیک بَِصلَوهًْ  الزوال، این را هم ســه مرتبه فرمودند؛ به نظر می رسد، 

ِ  اللیل که قبل فرمودند، نافله ظهر است نه نماز ظهر.  به قرینه َصلَوهًْ 
نماز ظهر، فریضه اســت، این تأکید مربوط به نافله ظهر اســت. 
اینجاهم مرحوم آقای قاضی )رضوان اهلل علیه( در یکی از مکتوباتی که 
به بعضی از تالمذه خودشان دارند، بر نافله ظهر خیلی تکیه می کنند، 
می فرمایند: این َصلَوهًْ ِ األوابین اســت. تعبیر مرحوم آقای قاضی است 
که نافله ظهر، َصلَوهًْ ِ األوابین است. این هم جزو نوافل بسیار مهم است. 

_________________
]1[ - الشافی، ص 829

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج، 92/1/18 به نقل از مشرق

ورزشهای مورد عالقه رهبر انقالب
آقا خودشــان هم به ورزش عالقه دارند و هم اهل ورزش هســتند. 
می گفتنــد که والیبال بــازی می کردند و والیبالشــان هم خیلی خوب 
بــود. می گفتند در نوجوانی و حتی با همان لباس طلبگی، والیبال بازی 
می کردند. به ورزش باستانی هم عالقه داشتند و کار می کردند. ایشان در 
مراسم مختلف ورزش باستانی که دعوت می شدند، حضور می یافتند. به 
کوهنوردی هم بســیار عالقه دارند. یادم می آید در اوایل انقالب یک روز 
بــه من گفتند من نذری دارم و می خواهم به امامزاده داوود)ع( بروم. ما 
هم برنامه ریزی کردیم و همراه چند تن از محافظ ها و آقای راشد یزدی 
به ســمت امامزاده داوود حرکت کردیم. ایشان لباس پاسداری پوشیدند 
و صورتشــان را با چفیه بستند. آقای راشد هم با لباس عادی روحانیت 
آمده بود. جالب اینکه در راه همه فکر می کردند ایشان محافظ آقای راشد 
است، چون ما با لباس کوهنوردی و تجهیزات آمده بودیم. من به سبب 
تخصصم در کوهنوردی، ســنگ نوردی و صخره نوردی، خوب می دانستم 
که راهپیمایی یک کوهنورد حرفه ای به چه شکل است و می دیدم که آقا 
کامالً حرفه ای و خیلی راحت، مسیر را به سمت باال طی می کردندو بدنشان 
بسیار روی فرم بود. ورزش دیگری که حضرت آقا بسیار انجام می دهند، 
پیاده روی است؛ پیاده روی تند، بین نیم ساعت تا سه ربع. من صبح های 
زود که ســر کار می آمدم، می دیدم ایشــان در حال پیاده روی هستند. 
حتی این پیاده روی در سفرهای خارج از کشور ایشان هم قطع نمی شد.
اگر در زمان ریاست جمهوری به مراسم ورزشی هم دعوت می شدند، 
معموالً شرکت می کردند؛ مثاًل مراسم ورزشی آموزش و پرورش یا سازمان 
تربیت بدنی. بیشتر مراسم سالن 12 هزار نفری آزادی را می رفتند. با نشاط 
هم می رفتند. یک بار ایشــان را برای برگزاری مسابقاتی در سالن شهید 
افراســیابی دعوت کرده بودیم، اصاًل باورمان نمی شد، اما آمدند. در زمان 
ریاست جمهوری بارها بچه های تیم جانبازان به مالقات ایشان می آمدند.

تداوم این دیدارها در زمان رهبری
در زمان رهبری هم هر تیمی که از مسابقات برمی گشت، ایشان اظهار 
محبت داشتند. در سال 1372 که از انگلیس برگشتیم، آقای گلپایگانی را 
به استقبال ما فرستادند. بعد هم آن سخنان معروف »فتح الفتوح« را بیان 
کردند. در آن پیام اشاره کردند علی رغم اینکه می گویند بچه های مسلمان 
نمی توانند کار کنند، بچه ها فتح الفتوح می کنند. فردای استقبال هم دیداری 
با ایشان داشتیم که گفتند: من می خواستم خودم بیایم فرودگاه، اما بچه های 

حفاظت صالح ندانستند. لذا آقای گلپایگانی را به نمایندگی فرستادم.
)خاطرات ورزشی آقای خسروی وفا- رئیس کمیته ملی پارالمپیک- به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای(

نواختن موسیقی در مسجد
س(: نواختن موســیقی به منظور اهداف و اغراض 
عقایی و حال در مکان مقدســی مانند مســجد چه 

حکمی دارد؟
ج(: نواختن موســیقی لهوی مضّل عن سبیل اهلل)1( و مناسب با 
مجالس لهــو و گناه به طور مطلق جایز نیســت، حتی اگر در غیر 
مســجد و برای غرض عقالیی حاللی باشد، ولی اجرای سروده های 
انقالبی و مانند آن همراه با نغمه های موسیقی در مکان مقدس و در 
مناسبت هایی که آن را اقتضا می کند، اشکال ندارد، مشروط بر اینکه 
با احترام آن مکان منافات نداشته باشد و در مکان هایی مثل مسجد 

برای نمازگزاران مزاحمت ایجاد نکند.
اجوبه االستفتائات، سوال 1144
___________________

)1( مضل عن سبیل اهلل یعنی به سبب ویژگی هایی که دارد انسان 
را از خداوند متعال و معنویات و فضائل اخالقی دور کرده و به سمت 

بی بندو باری، بیهودگی و گناه سوق دهد.

فساد و صالح اخالق
قال االمام علی)ع(: فساد االخاق بمعاشرْهً السفهاء و صاح 

االخاق بمنافسْهً العقاء
امام علی)ع( فرمود: فساد اخالقی به سبب معاشرت و همنشینی و 
رفاقت با سفیهان و نادانان حاصل می شود، و اخالق صالح و شایسته با 

همراهی عاقالن و اندیشمندان به دست خواهد آمد. )1(
____________________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 82

معیارهای پیوند دوستی
پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمود: مردم را به دوستانشان بیازمایید 
)بشناسید(، زیرا آدمی با کسی که از رفتارش خوشش بیاید، دوستی 

می کند.)1(
امام علی)ع( فرمود: خوب یاری رســاندن به دوســت، در تنگنا 

آشکار می شود.)2(
در فرازی دیگر آن حضرت فرمود: هر چه محبت داری نثار دوستت 

کن، اما هر چه اطمینان داری به پای او مریز.)3(
همچنین آن حضرت فرمود: عاجزترین مردم کسی است که از به 
دست آوردن دوست عاجز بماند، و از او عاجزتر کسی است که دوستان 

به دست آورده رااز دست بدهد.)4(
امام صادق)ع( فرمود: هرکس سه بار بر تو خشم گرفت ولی به تو 

بد نگفت، او را برای خود به دوستی انتخاب کن.)5(
___________________

1- مجموعه ورام، ج 2، ص 249
2- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 424

3- همان، ص 421
4- نهج البالغه صبحی صالح، ص 470

5- معدده الجواهر، ص 34

پرهیز از پیوند دوستی )۴/۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه کسانی را نباید به عنوان 
رفاقت و دوستی انتخاب کنیم؟

پاسخ:
در بخش قبلی پاســخ به این سؤال به عدم رفاقت و دوستی با 
یهود و نصاری اشــاره کردیم. اینــک در ادامه دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
رابطه دوستي و دینداري

در این رابطه پیغمبر اکرم)ص( فرمودند: »الَْمْرُء َعلَی ِدیِن قرینه 
و َخلِیلِِه« اگر بخواهیم ببیني که شخص چه دیني دارد، رفیقش را 
ببین که چه دیني دارد. از رفیق مي تواني بفهمي که او چه دیني 
دارد. »َفلَْیْنُظْر أََحُدُکْم َمْن یَُخالُِل« دقت کنید که با چه کسي پیوند 
دوســتي مي بندید! چرا که پیوند دوستي، روي دین تو و در بُعد 
اعتقادي ات اثر مي گــذارد. در بین همه پیوندها قوي ترین  پیوند، 
همین رابطه و پیوند رفاقتي است، چون بر محور محبت است؛ لذا 
ما مي بینیم که عالوه بر جنبه اثباتي و بیان خصوصیات دوســت 
خوب، جنبه نفــي هم وجود دارد. به این معنا که قرآن مي گوید: 
مواظب باش و با کســاني که اثر ســوء در بُعد اعتقادي و دیني تو 

دارند رفاقت نکن و آنها را براي دوستي انتخاب نکن. 
فرق رابطه ظاهري و رابطه هدایتي

ما یک دســته روابط ظاهــري اجتماعي داریم کــه این آیه 
ناظر به آن روابط نیســت. اشــتباه نکنید! مثاًل معامله  و خرید و 
فروش از ســنخ مسائلي اســت که در محیط زندگي  وجود دارد 
ولي ظاهري اســت و به درون افراد ربطي ندارد. در آیه فوق بحث 
»رفاقت« مطرح اســت و بحث مــا، پیرامون رابطه دروني رفاقتي 
 اســت، نه رابطه ظاهــري اجتماعي. این ها با هــم فرق مي کند.

یک رابطه محبتي دروني داریم که به آن رفاقت مي گوییم، یک رابطه 
ظاهري اجتماعي هم داریم، که از قبیل معامالت و داد و ســتدها 
است. یک رابطه سومي هم وجود دارد که، رابطه هدایتي است. این 
رابطه عبارت از این اســت که یک نفر به قصد هدایت، با شخصي 
که از نظر اعتقادي با او مخالف است، مثاًل نصراني یا یهودي است، 
رابطه برقرار کند. این رابطه ظاهري اجتماعي نیســت، بلکه رابطه 
هدایتي است. آنچه که در اینجا مورد بحث ما است رابطه ظاهري 
اجتماعي است چون خود قرآن هم دارد که این ها را هدایت کنید 
و از آن رابطه نهي نکرده اســت. البته در مورد رابطه هدایتي، یک 
شــرط وجود دارد و این رابطه که وظیفه هم هست، کار هر کسي 
نیست. این کار مخصوص کسي است که به مباني اعتقادي دیني 

و مسائل برهاني و امثال این ها، مسلط باشد. 
موسي به دین خود؛ عیسي به دین خود؟!

در اینجا مطلبي را که در میان مردم به غلط مشــهور اســت، 
مطرح می کنیم. مي گویند: موســي به دین خود، عیســي به دین 
خود! مي فهمید که چه جمله بسیار غلطي است؟! گفتن این جمله، 
معنایش این است که تو معارف را نفهمیده اي. شعور تو که بیشتر 
از شــعور خدا نیست . خدا بیشتر از من و تو مي فهمد. او مي گوید 
چنین باش! چنین کسي مي گوید: من چه کار دارم به این که او چه 
اعتقادي دارد! ما با همدیگر رفیق هستیم. اتّفاقاً بحث در همین جا 
اســت. اگر مراد و منظور تو از رفاقت، پیوند دروني محّبتي است، 
همین رفاقت براي تو مضر اســت. اگر هم منظورت روابط ظاهري 

اجتماعي است نه. 
ادامه دارد

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

تأثیر معاشرت
 در صالح و فساد سالک

)بدان ای ســالک راه خدا!( از وصیت های من که در آستان مرگ و 
نفس های آخر را می کشم به تو که از نعمت جوانی برخورداری آن است 
که معاشــران خود و دوستان خویش را از اشخاص وارسته و متعهد و 
متوجه به معنویات و آنان که به حب دنیا و زخارف آن گرایش ندارند 
و از مــال و منال به اندازه کفایت و حد متعارف پا بیرون نمی گذارند و 
مجالس و محافلشان آلوده به گناه نیست و از اخالق کریمه برخوردارند، 
انتخاب کن که تاثیر معاشرت در دو طرف صالح و فساد اجتناب ناپذیر 
است و سعی کن از مجالسی که انسان را از یاد خدا غافل می کند پرهیز 
نمایی که با خو گرفتن به این مجالس، ممکن است از انسان سلب توفیق 

شود که خود مصیبتی است جبران ناپذیر. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، موسســه نشــر و تنظیم آثار امــام خمینی)ره(، نامه 
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بعد از خطا فوراً عذرخواهی کنید
در خانه به یکدیگر آفرین بگوئید؛ تقصیرپذیر باشید؛ مخصوصاً به آقایان 
محتــرم کــه زیر بار نمي  روند بگویم. تقاضا دارم کــه اگر یک وقت عصباني 
شــدي، که نباید بشوي، اگر بد گفتي که نباید بگوئي، وقتي غضب برطرف 
شد فوراً عذرخواهي کن؛ فوراً تقصیر را به گردن بگیر؛ این زیر بار رفتن یک 

خودسازي است.
خانه باید براي ما مکتب باشد. بهترین مکتب  ها، بهترین کتاب  هاي 
اخالقي، بهترین معلم  هاي اخالق براي زن و مرد، مخصوصاً براي خانم  ها، 
خانه اســت. اگر خداي ناکرده آقا بدي کرد و زیر بار نرفت، عذرخواهي 
کند. تقاضا دارم از خانم  ها فوراً عذرخواهي کنید؛ قهر نکنید؛ فخر نداشته 
باشید؛ اخم نکنید؛ بي  نشاط نباشید. قهر از جهنمي هاست نه بهشتي  ها؛ 
بي  نشــاطي و ترشروئي و اخم کردن از اهل جهنم است. اگر مي خواهي 
بهشتي باشي خانه  ات باید با نشاط باشد. اگر یکي از زن یا شوهر زیر بار 
نرفــت و عذرخواهي نکرد تو تقصیر را به گردن بگیر و عذرخواهي کن. 
نگو تقصیر توســت بگو تقصیر من اســت. باألخره در نزاع  ها هم همین 
طور است که اگر یک طرف کوتاه بیاید، نزاع تمام مي شود. اگر مي  بیني 
نزاع تمام نمي شــود براي این اســت که کوتاه نمي  آئیم؛ یا هردو یا یک 
نفر؛ اگر بهشــت مي خواهي کوتاه بیا. اگر نشاط و آن تخت  هاي زبرجد 
و در مقابل یکدیگر نشســتن و باألخره آن نعمت  هاي عجیب بهشتي را 

مي  خواهي کوتاه بیا.
اگر اختالفي آمد فوراً این اختالف را رفع کن. مواظب باش این اختالف 
در خانه نماند. حتي یک ساعت در خانه نماند. مرد باید مردانگي داشته باشد. 
زن باید خانم باشد. قرآن مي  فرماید: زن وقتي خانم است که در مقابل شوهر 
ولو شوهِر تقصیرکار، متواضع باشد، قرآن مي  فرماید، زن شایسته این است: 
« ]1[ پس زنان شایســته،  الِحــاُت قانِتاٌت حافِظاٌت لِلَْغْیِب بِما َحِفَظ اهلَلّ »َفالَصّ
مطیع)شوهران بوده( و در غیبت آنان حافظ حقوقشان مي  باشند و آنچه را 

خدا به حفظ آن امر فرموده نگه می دارند.
شایستگی زن برای دو صفت

زن شایســته،دو صفت دارد: یکي اینکه در مقابل شــوهر متواضع است 
ولو شوهر تقصیر داشته باشد و دیگر اینکه عفت دارد چه در خلوت، چه در 
جلوت؛ چه در مقابل شوهر، چه در غیاب او. بدحجاب نیست ولو پیش خویشان 
شوهرش، پیش نامحرم، ولو پیش برادر شوهرش، عفت دارد؛ و همان جا هم 
که شوهرش نیست بدحجاب نیست. در خانه و مدرسه هم بدحجاب نیست. 

به این مي  گویند زن شایسته.
مرادم آن جمله اول بود که قرآن شــریف مي فرماید: خانم شایســته آن 
اســت که کوتاه بیاید، زیر بار برود. اختالف در خانه یک امر طبیعي اســت. 
بعضي اوقات مي آید. مرد و زن مي  خواهند که در خانه اصاًل اختالف نباشــد. 
اما آن که قرآن مي  فرماید این است که اگر اختالف آمد هر دو یا یک نفرتان 
مخصوصاً خانم کوتاه بیاید؛ زیر بار برود؛ ساکت شود تا آتش اختالف خاموش 
شود. این دامن زدن به آتش، بنزین ریختن روي آتش و در حقیقت برافروختن 

آتش جهنم است.
»یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسُکْم َو أَْهلیُکْم ناراً َوُقوُدَها الَنّاُس َو الِْحجاَرُة«]2[ 
اي کســاني که ایمان آورده اید)در طاعت من بکوشــید و( خود را به همراه 
خانوادة خویش از آتش دوزخ نگاه دارید؛ چنان آتشي که مردم)دل سخت و 

اضطراب 
عامل بسیاری از بیماری ها

اضطــراب در لغت به معنای 
پریشــانی، بیتابی و سراسیمگی 
معین(  فارسی  )فرهنگ  اســت 
روان شناســی،  اصطــالح  در  و 
حالتــی همراه با احســاس بیم 
و نگرانی اســت و با نشــانه های 
فّعالیت  از وجود  جســمانی که 
مفرط دســتگاه عصبی حکایت 
دارد، به صورت خود کار مشّخص 
می شــود. )چکیده روان پزشکی 
بالینی، کاپالن – هرولدسادوک 
پورافکاری  بنجامین، مترجم:   -
- نصرت اهلل، تهران، سال 1378، 

ص 110 ـ 111(
خداونــد نشــانه ها و آثاری 
را بــرای اضطراب بیــان کرده 
که از جملــه آنها می تــوان به 
از  غیرعادی  پیدایش حالت های 
آثار اضطراب و وحشــت شدید 
)احزاب، آیات 10 و 11(، آرزوی 
مرگ )مریم، آیــات 23 و 25(، 
افشــای رازها )قصص، آیه 10(، 
سقط شدن جنین )حج، آیات 1 
و 2(، فــرار )توبه، آیات 25 و 26 
و 56 و 57؛ حــج، آیات 1 و 2( و 
درخواســت مرگ و راحت شدن 
از اضطراب شــدید و عوامل آن 
)مریم، آیات 23 تا 25(  اشــاره 

کرد.
اضطراب نقش بسیار مهم و 

راهکارهایحلاختالفاتخانوادگی
آیت اهلل حسین مظاهری

حضرت آیت اهلل مظاهری از اساتید بزرگ اخاق، صاحب تألیفات متعدد در زمینه های مختلف از جمله مباحث اخاقی و بویژه در 
رابطه با خانه و خانواده هستند. یکی از تألیفات ایشان کتاب »اخاق در خانواده« است که در آن به مسائل مرتبط با روابط خانوادگی 
و زناشویی پرداخته اند. مطلب حاضر بخشی از کتاب مزبور است که در آن به پیامدهای اختافات خانوادگی و راهکارهای حل این 

اختافات پرداخته شده است.این مطلب را که از حوزه نیوز انتخاب شده از نظر می گذرانیم.

کافر( و سنگ خارا، هیزم آن است.
اي کساني که ایمان دارید بترسید از آتش جهنم؛ خود را از آتش جهنم 
نجات بدهید آن آتشــي که آتش گیره  اش خود شما و صفات رذیله اي است 

که در دل شماست.
مادِر دلُمرده نمي  تواند فرزندان بانشاط تحویل جامعه بدهد

قرآن شــریف مي  فرماید: در خانه اختالف نداشــته باشید. زیرا ابهت و 
شخصیت شــما را مي برد. اگر خداي ناکرده زن در مقابل شوهر و شوهر در 
مقابل زن، رویشان به هم باز شد، دیگر ابهت و شخصیت پیش یکدیگر ندارند. 
بدا به حال آن مردي که در خانه ابهت و شخصیت نداشته باشد. بدا به حال 
آن خانمي که حکومت بر دل شوهر نداشته باشد. بدا به حال آن خانه  اي که 
در آن نشاط نباشد. مادِر دلمرده که نمي  تواند یک دختر با نشاط، یک پسر با 
نشاط تحویل جامعه بدهد. مرِد دل  مرده و بي  نشاط که نمي تواند براي دنیا، 
براي آخرت و براي دیگران فعال باشــد. به قول مردم، دسِت شکسته به کار 

مي  رود اما دل شکسته و دل بي  نشاط به کار نمي  رود.
مضرات دلمردگی

َجَر  حضرت موسي  بن جعفر )ع( در یک روایتي مي  فرماید: »إِیَّاَک َو الَضّ

نَْیا َو اْلِخَرةِ« ]3[ بپرهیز از بي  قراري و  َک ِمَن الُدّ َو الَْکَسَل َفإِنَُّهَما یَْمَنَعاِن َحَظّ
تنبلي که مانع بهره  وري تو از دنیا و آخرت مي  شوند.

حضرت مي  فرماید: مواظب باش کسل نباشي، فعال باش، مواظب باش 
تنبل نباشــي. خانم در خانه مواظب باشد، تنبل نباشد. مرد مواظب باشد 
تنبلي بر او حکمفرما نشــود. مواظب باشید بي  نشاط نباشید. زیرا آن که 
کســالت دارد، آن که بي  نشاط است، نه خیر دنیا دارد و نه از خیر آخرت 
بهره  مند است. معلوم اســت زِن دل  ُمرده، نه مي  تواند شوهرداري کند، 
نه مي  تواند بچه داري کند و نه خانه  داري. معلوم است مرِد دل  مرده عضو 

زائد جامعه است.
قرآن مي فرماید: »َو ال تَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم«]4[ با هم اختالف 
و نــزاع نکنیــد که )در آن صــورت( بد دلي و ترس در شــما رخنه کرده و 

آبرویتان مي  رود.
چگونه با اختاف، بو و عطر از انسان می رود؟!

اختالف باعث مي شــود که بوي شــما مي رود. بوي شما مي رود، 
یعني چه؟ مســلمان ابهت و شخصیت دارد. مردي که زبانش رکیک 

باشد، خیال نکند که ضرر به خانمش مي  زند. نه. اول ضرر به خودش 
مي زند. براي اینکه آن کس که زبانش رکیک است اول کاري که مي 
 کند ضرر به شــخصیت خودش مي  زند؛ شخصیت خودش را لکه دار 
مي  کند؛ خانم خیال نکند اگر پرخاشــگر شد، دلش خنک شده است؛ 
براي اینکه به شــوهرش بد گفته است؛ نه. اول ضرري که خانم برده 
این اســت که محبتش از دل شــوهر مي رود. زني که حکومت بر دل 
شــوهر نداشته باشد؛ شوهري که در خانه شخصیت نداشته باشد بدا 

به حال این زن و شوهر.
قــرآن مي  فرماید: یکي از نعمت  هاي بزرگ براي بندگان الفت اســت؛ 
محبت است. لذا منت مي گذارد بر سر مسلمان  ها و مي  فرماید: و جملگي به 
رشتۀ )دین( خدا چنگ زده به راه هاي متفرق)مدعیان دین ساز( نروید و به 
یاد آورید این نعمت بزرگ خدا را که شــما با هم دشمن بودید پس خدا در 
دل هاي شما الفت و مهرباني انداخت و همه به لطف خدا برادر دیني یکدیگر 
شــدید، در صورتي که در پرتگاه آتش بودید و خدا شــما را نجات داد. باري 
)بدین مرتبه وضوح و بدین پایه کمال( خداوند آیاتش را براي راهنمائي شما 

بیان مي  کند باشد که هدایت شوید]5[.

دو صفتی که صاحبان آن در صف محشر می درخشند
آقا! خانم! دنیا مي گذرد. اما دو چیز نمي  گذرد: یکي »فداکاري« و دیگری 
»گذشــت و ایثار« است. این ایثار و گذشت و فداکاري یک صفاتي است که 
انســان را به اندازه اي نوراني مي کند که وقتي وارد صف محشر مي  شود مثل 
ماه مي درخشــد و به اندازه  اي درخشــندگي دارد که صف محشر را به خود 
جذب مي  کند و دیگري هم نعمت  هاي بهشــتي و عذاب  هاي دردناک جهنم 

است و اال دنیا مي گذرد.
به اندازه  اي اختالف در میان ما زیاد شــده اســت که باسواد از بي  سواد 
بدتر، بازاري از کارمند بدتر، کارمند از بازاري بدتر. مي  بینیم آقا دکتر اســت 
و باالترین تخصص ها دارد، اخالقش هم در جامعه خوب اســت اما وقتي دل 
خانمش را باز کني، مي  بیني یک دریا خون است از دست این آقاي باسواد.

مي  بیني خانم روشنفکر است، متمدن است، فرهنگش باال است، با زن  ها بسیار 
سازگار است اما وقتي دل شوهرش را باز کني یک دیوي دچار این مرد شده است.

آینۀ فکر جامعه 
روان  شناسان مي  گویند: مثال  هاي جامعه آینۀ فکر جامعه است. راستي 

این جور است. یک مثال عوامانه  اي نقل مي  کنم.
مي گویند: یک آقایي روي منبر مي  گفت: آن کسي که از دست زنش راضي 
نیست، بلند شود بایستد. همه بلند شدند جز یک نفر. این خیلي خوشحال 
شــد. گفت: الحمدهلل در جلســه یکی را پیدا کردیم که از دست زنش راضي 
است. یک وقت داد این مرد بلند شد و گفت: آقا! نه. خانم زده پایم را شکسته 
نمي  توانم بلند شوم! وضع فعلي ما این گونه است! یک نفر پیدا نمي  شود که 
از ناحیه همســرش صد در صد راضي باشد. یک خانم پیدا نمي  شود که صد 

در صد از ناحیه شوهرش راضي باشد.
چگونگی عذرخواهی کردن بعد از اختاف

در روایات داریم اگر بین دو مسلمان اختالف شد بین یک زن و شوهر 
اختالف شد، الزم است همان روز اول آشتي کنند و رسم این است که از 
بزرگ  تر عذرخواهي کند. یعني خانم عذرخواهي کند ولو آقا تقصیر داشته 
باشد. بعد روایت مي فرماید: اگر روز اول نرفتند روز دوم. اگر کوچک تر رفت 
که رفت و اال بزرگتر برود و با هم آشــتي کنند. دیگر کینه با هم نداشته 

باشــند ولو العیاذباهلل اشتباه بزرگي کردند و زخم زبان زدند اما دیگر کینه 
نداشته باشــند. صاف، با حقیقت و با گذشت باشند. فراموش کنند آنچه 

گذشته است.
اگر روز دوم نرفتند، روز ســوم حتماً واجب اســت این کار را بکنند. اگر روز 
سوم با هم آشتي نکردند کینه یکدیگر در دلشان است، در این روایت که بیش 
از ده  تــاي آن را مرحوم کلیني)ره( نقل مي کند و عالمه مجلســي)ره( بیش از 
سي روایت نقل مي  کند، ائمه طاهرین)ع( فرمودند: این دو از ربقۀ)حوزه( اسالم 

بیرون مي  روند.
مشورت کردن؛ راه حل اختاف خانوادگی 

اگر ما به فکر دنیایمان نیســتیم، به فکر اوالدمان نیستیم، الاقل به فکر 
این روایت  ها باشیم. به فکر اسالممان باشیم. این اختالف  ها کنار برود. چرا 
اینقدر با هم اختالف داریم؟ آقا! اگر از نظر مادي برایت ســخت است خانم 
بیچاره در منزل چي؟ خانم! اگر شوهر نمي  تواند آن  جور که تو مي  خواهي 
برســد اختالف چرا؟ پرخاشگري چرا؟ خودت را به جاي او بگذار ببین مي 
 توانــد این طال را بگیرد یا نــه؟ مي  تواند این لباس را بگیرد یا نه؟ اگر نمي 
 تواند چرا بي  نشــاطي؟ چرا قهري؟ چرا پرخاشگري مي  کني؟ چرا داد مي 
 زني؟ شما را به خدا قسم وقتي مي  خواهید به دختر جهیزیه  بدهید بنشینید 
با هم مشورت کنید، فکر کنید، با تسلط بر اعصاب بگوئید که باید چه کرد. 
نه اینکه او به او پرخاشــگري کند و باالخره یک جهیزیه  اي به زور درســت 

بشود که مبارک نیست.
_____________________

 ]1[. سوره نساء آیه 34.
]2[. سوره تحریم آیه 6.

 مردي که زبانش رکیك باشــد، خیال نکند که ضرر به خانمش مي  زند. بلکه اول ضرررا به خودش مي  زند. 
براي اینکه آن کس که زبانش رکیك است اول کاري که مي  کند ضرر به شخصیت خودش مي  زند؛ شخصیت 
خودش را لکه دار مي  کند؛ خانم خیال نکند اگر پرخاشگر شد، دلش خنك شده است؛ براي اینکه به شوهرش 
بد گفته است؛ نه. اول ضرري که خانم برده این است که محبتش از دل شوهر مي  رود. زني که حکومت بر دل 

شوهر نداشته باشد؛ شوهري که در خانه شخصیت نداشته باشد بدا به حال این زن و شوهر.

اگر خداي ناکرده زن در مقابل شــوهر و شــوهر در مقابل زن، رویشان به هم باز شد، دیگر ابهت و 
شخصیت پیش یکدیگر ندارند. بدا به حال آن مردي که در خانه ابهت و شخصیت نداشته باشد. بدا به 
حال آن خانمي که حکومت بر دل شوهر نداشته باشد. بدا به حال آن خانه  اي که در آن نشاط نباشد. 
مادِر دلمرده که نمي تواند یك دختر با نشــاط، یك پسر با نشاط تحویل جامعه بدهد. مرِد دل  مرده و 

بي نشاط که نمي  تواند براي دنیا، براي آخرت و براي دیگران فعال باشد.

اضطراب و راه درمان آن
حمید درودی

اضطراب حالتی است که شخص سکونت و آرامش خود را از 
دســت می دهد و به تاطم می افتد. این حالت عامل بسیاری از 
بیماری های جسمی و روحی است. نویسنده در این مطلب درباره 

عوامل و راه های درمان اضطراب سخن گفته است.

اساسی در بسیاری از بیماری های 
جسمی و روحی بشر دارد و حتی 
می تواند عامل مرگ و میر زودرس 
بشر باشد. بنابراین شناخت عوامل 
ایجادی و راه های درمان حاالت 
روانی و نفســانی اضطراب بسیار 
مهم اســت؛ چرا که انسان بدون 
داشــتن امنیت و آرامش هرگز 
رنگ خوشــبختی و سعادت را 
نخواهد چشــید. از این رو برای 
انســان شــناخت عوامل سلب 
آرامــش و امنیت و نیز درمان و 
رهایــی از اضطــراب و اندوه در 
راســتای رســیدن به آرامش و 

سکونت بسیار مهم است.
عوامل اضطراب

 و راه های درمان آن
از نظر قرآن مهم ترین عوامل 
اضطراب در نگرش های انســان 
نهفته است؛ زیرا اضطراب ریشه 

در نگاه انســان به امور هســتی 
دارد؛ اگر انســان خود را در خأل 
ببیند به گونــه ای که جای پای 
محکم و استواری نداشته باشد، 

با کوچک ترین عامــل درونی و 
بیرونی به تشــویش و اضطراب 

می افتد.
انسان ها از آنجا که موجوداتی 
فقیر و وابســته ذاتی به موجود 
دیگری چون خدا هستند )فاطر، 

آیه 15( اگر خود را به خدا ربط 
ندهند، همــواره در اضطراب و 
تکان های شــدید خواهند بود و 
رنگ سکونت و آرامش و اطمینان 
را نخواهنــد دیــد. از نظر قرآن، 
وجود فقری بشر زمانی به آرامش 
می رسد که با وجود غنی خداوند 
ربط و پیوند داشته باشد و قلب 
انسانی با ذکر الهی و یاد خداوندی 
به خدا پیوند خورده باشــد. در 
حقیقت کشــتی توفان زده بشر 
را تنها لنگر یاد و ذکر الهی است 
که نگه مــی دارد و چون لنگری 
استوار آن را به آرامش می رساند 
و از تالطــم و اضطراب در امان 
نگه می دارد. از این رو در آیه 10 
ســوره قصص به اضطراب مادر 
موسی)ع(  اشاره می کند که ربط 
با لنگر الهی موجب شــده تا دل 
مضطرب آرام گیرد و به اطمینان 
برســد و رفتارهای نامناســب و 
اعمال افشــاگرانه نداشته باشد. 

همچنین در آیه 14 سوره کهف 
بیان می کند کــه همین ربط و 
ارتباط با خداوند موجب شده تا 

مومنان استوار بمانند.
بخواهیــم  اگــر  بنابرایــن، 
مهم ترین عامل اضطراب در بشر 
را معرفی کنیم، عدم ربط و ارتباط 
با خداوند است. قلب هایی که با 
ذکر الهی با خداوند پیوند و ربط 
نخورده انــد و لنگری به نام خدا 
ندارند، همواره در اضطراب دائمی 
خواهند بــود. اما دل هایی که با 
خداوند ربــط پیدا کرده و پیوند 
خورده اند، در اطمینان هستند؛ از 
این رو خداوند به صراحت در آیه 
28 ســوره رعد ذکر اهلل را عامل 
 اطمینان و رهایــی از اضطراب 

برمی شمارد.
البته امور دیگری چون جنگ 
)توبه، آیــه 25(، زلزله )نازعات، 
آیات 6 تا 8(، شایعات )احزاب، آیه 
60(، توفان های دریایی )یونس،  

آیات 22 و 23(، محاصره )احزاب، 
آیــات 9 و 10(، گرفتاریهــا و 
مشکالت )بقره، آیه 214؛ انعام، 
آیات 63 و 64( به عنوان عوامل 
اضطراب بیان شــده اســت، اما 
اگرکســی با خدا ربط پیدا کرده 
است این عوامل چنان تاثیری در 
شخص نخواهد داشت و موجب 
اضطراب واقعی و دائمی نخواهد 
بــود؛ بلکه چنانکه از آیاتی چون 
12 و 13 ســوره انفــال و 2 و 4 
سوره حشربر می آید مخالفت با 
خدا و پیامبــر)ص( و ترک ذکر 
اهلل و ارتباط با خداوند مهم ترین 
و اصلی تریــن عامل اضطراب در 

بشر است.
پس باید راه درمان اضطراب 
را در همان ایجاد پیوند و ربط با 
خداوند دانست؛ چرا که ارتباط با 
خداوند چنان لنگری مستحکم و 
استوار برای بشر ایجاد می کند که 
هیچ عاملی حتی جنگ و محاصره 
دشمن نمی تواند دلش را مضطرب 
کنــد و او را بــه تالطم افکند و 
قدرت تفکر و رفتار متعادل را از 

او سلب کند. 
از همین رو خداوند به مومنان 
به شکلی تعریض می زند که دل 
هایشــان را با یاد خداوند استوار 
نســاخته اند که هنگام محاصره 
یا جنگ و ماننــد آن مضطرب 
می شــوند )توبه، آیات 25 و 26؛ 
احزاب، آیات 9 تا 11( چرا که اگر 
ذکر الهی در جانشان جاگیر شده 
بود، قلــب به آرامش و اطمینان 
می رســید و هیچ گونه اضطرابی 

نداشتند.)رعد، آیه 28(

]3[. بحارج78 ص321.
]4[. سوره انفال آیه 46.

]5[. سوره آل  عمران آیه 103.


