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در محضر امام خمینی)ره(

افراط و تفریط غربیان درباره زن
غربی ها در زمینه شــناخت طبیعــت زن و چگونگی برخورد با 
جنس زن، دچار افراط و تفریط بوده اند . اساسا نگرش غربی نسبت 
به زن ، یک نگرش مبنی برعدم برابری و عدم تعادل است. شما به 
شعارهایی که در غرب داده می شود، نگاه نکنید؛ این  شعارها پوچ 
اســت و حاکی از واقعیت نیســت. فرهنگ غربی  را از این شعارها 
نمی شــود فهمید. فرهنگ غربی را باید در ادبیات غربی جست وجو 
کرد. کسانی که با ادبیات غرب، با شعر اروپایی، با ادبیات اروپایی، با 
رمان و داستان و نمایشنامه های اروپایی آشنا هستند ، می دانند که در 
چشم فرهنگ اروپایی، از دوران قرون وسطی و قبل از آن تا همین 
اواخر قرن فعلی، زن موجود درجه دوم بوده اســت. هرچه برخالف 
این ادعا کنند، خالف می گویند. شما به همین نمایشنامه های معروف 
شکســپیر انگلیسی نگاه کنید، ببینید با چه نفسی و با چه زبانی و 
با چه دیدی در این نمایشــنامه ها و سایر ادبیات غربی به زن نگاه 
می شود . مرد در ادبیات غربی ، سرور و ارباب زن و اختیار دار زن است  
که بعضی از  نمو نه های این فرهنگ و آثار آن  امروز باقی است . 

* ســخنرانی در اجتماع خواهران در ورزشــگاه آزادی به مناسبت جشن 
میالد کوثر - 76/7/30.

 * پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

برنامه زیارتی امام در کربال و نجف
امام همیشه تا هفتم محرم را در نجف بودند و پس از آن به کربال 
مشــرف می شدند.  قبل از ظهر یا عصر روز هفتم، همیشه از نجف 
به کربال می رفتند و زیارت عاشورا را در این روزها ترک نمی کردند. 
در ایام دهۀ محرم در نجف، امام دو مرتبه به حرم مشرف می شدند. 
روزها برای خواندن زیارت عاشورا به حرم می آمدند و شبها هم که 
جزء برنامه همیشگی شان بود که به حرم مشرف شوند. بعد به کربال 
می رفتند که تا سیزدهم محرم در کربال مشرف بودند و بعد دوباره 
به نجف باز می گشــتند. این سیره مســتمر ایشان در طول پانزده 
ســال اقامتشــان در نجف بود. امام در کربال هم هر روز دو مرتبه 
حرم می رفتند. قبل از ظهر و بعد از ظهر، که می دانید در حرم امام 
حسین)ع( در این روزها چقدر شلوغ است ولی امام به دلیل شلوغی 
بیش از حد با آن وضع جسمانی که داشتند زیارت امام حسین)ع( 
ایشــان ترک نمی شــد و با وجود آن جمعیت که عاشقانه به سر و 
سینه می زدند، به حرم می رفتند. آقای فرقانی می گفت: یک بار امام 
چنان در میان جمعیت گیر کردند که من برای نجات جان ایشان 
به امام حســین)ع( متوسل شــدم که از بین نروند. بعد که بیرون 
آمدیم دیدم امام چنان عرق کرده که گفتنی نیست و عبایشان هم 
نیســت! من هم وضع بهتری نداشتم. به هر حال نمی شد به ایشان 
گفت که آقا جمعیت خیلی زیاد آمده و نمی شود به حرم رفت چون 

اعتنا نمی کردند. 
* آیت اهلل خاتم یزدی

شاخص برتری 
تسلط بر نفس هنگام غضب

قال النبی)ص(: »اشدکم من ملک نفسه عند الغضب«
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: نیرومندترین شما کسی است که 

هنگام غضب بر خود تسلط داشته باشد. )1(
_____________________

1- نهج الفصاحه، ص 60، ح 306

نیرومند حقیقی کسی است که
 بر خشم خود غالب شود

در روایتی نقل شــده است که حضرت رسول اکرم)ص( در مدینه 
از محلــی عبور می کردند، و گروهی از جوانان را دیدند که مشــغول 
زورآزمایــی بوده و در حال بلند نمودن ســنگ بزرگی بودند و چون 
احتیاج به داور داشــتند، با عبور پیامبر)ص( از آن حضرت خواستند 

میانشان داوری کند که کدامشان سنگ را بهتر بلند می کند.
رسول گرامی اسالم)ص( قبول کردند و در پایان کار اظهار داشتند: 
می خواهید بگویم قوی تر از همه چه کســی است؟ گفتند: بفرمایید: 
حضرت فرمود: »اتحســبون الشده فی حمل الحجاره؟ انما الشدْهً ان 
یمتلی احدکم غیظاثم یغلبه« یعنی آیا گمان می کنید نیرومندی در 
جابجا نمودن سنگ است؟ نیرومند حقیقی کسی است که چون خشم 

بر او غلبه گردد، بر غضب خویش غالب گردد.)1(
در روایتی دیگر آن حضرت فرمود: قوی ترین انسان ها کسی است 

که چون به گناهی تمایل یابد از آن اجتناب ورزد. )2(
همچنین فرموده اند: هرکس دوست دارد از همه مردم نیرومندتر 

باشد، باید به خدا توکل کند.)3(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج الفصاحه، ص 6، ح 28
2- گفتارهای معنوی، شهید مطهری)ره(، ص 264

3- نهج الفصاحه، ص 1 58، ح 2819

منطق قدرت )۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی قدرت در منظومه فکری و عملی 
فرد مسلمان و جامعه اسالمی از چه جایگاه و پشتوانه  منطقی 

برخوردار است؟
پاسخ:

در نظــام طبیعت و در رابطه با تنازع بقــاء همواره قدرت حرف اول را 
می زند. به این معنا که ضعیف در نظام طبیعت پایمال و نابود است و این اقویا 
هستند که حق حیات داشته و بر دیگران که ضعیف هستند همواره غالب 
و برتر خواهند بود. این منطق طبیعی فاقد معنویت و پشتوانه ارزشی است. 
در حالی که آموزه های وحیانی اسالم، منطق طبیعی قدرت را با آموزه های 
معنوی و ارزش های متعالی انسانی درآمیخته و قدرت را به  عنوان یک کمال 
انســانی در ابعاد مختلف مادی و معنوی معرفی می کند. در اسالم تحصیل 
قدرت برای فرد و جامعه واجب اســت قرآن کریم می فرماید: »و اعدوالهم 
مااستطعتم من قوه« این قوه و توانمندی اختصاص به بعد فیزیکی و مادی 
ندارد بلکه تمامی ابعاد وجودی انسان و جامعه را دربرمی گیرد. )انفال- 60(

همچنین در روایات بر این نکته به صراحت تاکید شده است. پیامبر 
گرامی اســالم)ص( می فرماید: »المومن القوی خیر و احب الی اهلل من 
المومن الضعیف« مومن قوی از مومن ضعیف نزد خدا بهتر و محبوب تر 
است. )کنزالعمال، ج1، ص 115( در اینجا تفصیل این بحث را از دیدگاه 

معمار اندیشه اسالم ناب شهید مطهری )ره( مطرح می کنیم:
تعریف قدرت

در آثار استاد مطهری به طور مشخص تعریفی درباره قدرت نمی توان 
یافــت اما از تفاوتی که میان قدرت و قوت قائلند می توان دریافت که 
قوه یا اســتعداد امری است درونی اما قدرت بیشتر مواقع و نه به طور 
کلی بر امر بیرونی نظیر تکنولوژی، ســازمان های اجتماعی و نظامی و 

نظم و انتظام قابل تطبیق است.
ملزومات جامعه اسالمی 

به اعتقاد استاد اقتدار از اصول ثابت جامعه اسالمی است و جامعه 
مســلمانان ضعیف را نمی توان جامعه ای اســالمی نامید. بر مسلمین 
واجب است که اقتدار کسب کنند و برای یافتن اقتدار مقدمات اقتدار 
نیز بر آنان واجب می گردد. بر این مبنا در  اندیشه شهید مطهری تمام 
علومی که مورد نیاز جامعه اســالمی است علوم اسالمی خوانده شده 
است و بر مسلمانان واجب است در علوم متخصص شوند و حال آنکه 
در میان متفکرین دینی افرادی که شاخص جامعه اسالمی را »اخالق« 
و »احکام« می دانند، بیشترند. استاد مطهری نه تنها اخالق را از ارکان 
جامعه اسالمی می دانند، که برای اقتدار نیز به همان اندازه اهمیت قائلند.

دارا شدن اقتدار درونی و بیرونی 
قدرت در  اندیشه شــهید مطهری محدود به قدرت های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و نظامی و به طور کلی مادی نیست. قدرت معنوی 
در  اندیشه ایشان جایگاهی رفیع دارد. به نظر وی قدرت بیرونی بدون 
اراده و اقتدار درونی ارزش ندارد و قابل دوام نیســت. ایشان با عارفان 
مسلمان هم عقیده اند و سخت به سخن اقبال الهوری اعتقاد دارند که 
قبل از به دست آوردن آهن باید شخصیتی محکم مانند آهن داشت و 
با متصوفه در این رای مخالفند که فقط باید اکتفا به اقتدار درونی کرد 
بلکه معتقدند که باید قدرت های مادی را کسب کرد. قدرت باطنی و 
ظاهری الزم و ملزوم یکدیگرند. اسالم، اجازه نمی دهد به بهانه قدرت 
باطنی، از قدرت ظاهری دست برداریم و یا به قدرت ظاهری اکتفا کنیم. 
همان طور که نمی توان به بهانه جهاد اکبر، جهاد اصغر را ترک گفت. 
ادامه دارد

هویت و موجودیت هر جامعه ای
 فرهنگ آن است

)بدان ای ســالک راه خدا!( بی شک باالترین و واالترین عنصری 
که در موجودیت هر جامعه دخالت اساســی دارد، فرهنگ آن جامعه 
اســت. اساســا فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را 
تشــکیل می دهد و با انحراف فرهنگ، هرچنــد جامعه در بعدهای 
اقتصادی، سیاســی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشــد، پوچ و 

پوک و میان تهی است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- صحیفه امام، ج 15، ص 234

پیمان زناشویی، پیمانی مقدس است که زن و شوهر قول می دهند تا پایان عمر با هم باشند. در اداره زندگی 
همکاری داشته باشند. برای رفاه و آسایش همدیگر کوشش نمایند. یار و مونس و غم خوار یکدیگر باشند. در 
جوانی و پیری، در توانایی و ناتوانی، در ســامتی و بیماری، در سختی ها و خوشی ها، در دارایی و ناداری و در 
همه حال با هم باشند. انسانیت و شرافت اقتضا می کند که زن و شوهر تا پایان عمر بدین پیمان مقدس، وفادار 

باشند، و در مشکات و حوادث روزگار عهد خویش را فراموش نکنند.

یکی از روشن ترین ارزش های 
اجتماعی، پای بندی به تعهدات 
عمومی  مقبولیت  که  اســت 
دارد و همه عقای قوم بر آن 
متفق اند. وجــوب رد امانت و 
مســتقات  از  عهد  به  وفای 
از احکامی  عقلیه است، یعنی 
اســت که عقل بدون نیاز به 
راهنمایی شرع مقدس، آن را 
درک و تحسین می کند و دین 

نیز آن را تأیید می نماید. 

ارزش و اهمیت وفاداری
در بحث مربوط به »صداقت« بیان شــد که دوام 
و پایداری زندگی مشترک، نیازمند »اعتماد متقابل« 
است و صداقت و روراست بودن، از جمله عوامل مؤثر 

در ایجاد و تداوم اعتماد متقابل به شمار می رود.
در این فصــل به ویژگی »وفــاداری« به عنوان 
دومین عامل تعیین کننده در به وجود آمدن و استمرار 
بخشیدن »اعتماد و اطمینان دوطرف« اشاره می شود.
یکی از روشن ترین ارزش های اجتماعی، پای بندی 
به تعهدات اســت که مقبولیت عمومی دارد و همه 
عقــالی قوم بر آن متفق اند. وجوب رد امانت و وفای 
به عهد از مســتقالت عقلیه است. یعنی از احکامی 
اســت که عقل بدون نیاز به راهنمایی شرع مقدس، 
آن را درک و تحسین می کند و دین نیز آن را تأیید 
می نماید. )انسان سازی در قرآن، محمدتقی مصباح 

یزدی، ص 359(
در قرآن می خوانیم: »به عهد خود وفادار باشید، 
زیرا درباره عهد و پیمان بازخواســت خواهید شد.« 

)اسراء- 34(
عهــد و پیمان معنای گســترده ای دارد که هم 
شامل عهدهای خصوصی در میان افراد درباره مسائل 
اقتصادی، کسب و کار، زناشویی و خانوادگی می گردد 
و هم پیمان های اجتماعی و سیاسی و بین المللی و 
از همه باالتر پیمان های الهی و رهبران آســمانی را 

دربر می گیرد.
خداوند، با این عبارت کوتاه، پیروان اسالم را ملزم 
می کند که به پیمان های خود از هر نوعی که باشد، 
وفا نمایند. قوام روابط خانوادگی و اجتماعی، سالمت 
پیمان های اقتصادی و بین المللی، بر وفای به عهده 
استوار است و اگر تزلزلی در عهدها پیش آید، سنگ 
روی ســنگ بند نمی شود و هرج و مرج و آشفتگی 
فراگیر، پدید می آید. )تفسیر نسیم حیات، ابوالفضل 

بهرام پور ج 4 ص 596(
در حدیث از قول امام علی)ع( داریم که: »باالترین 
درجه صداقت و امانت داری، وفای به عهد اســت.« 
»وفاداری، عامل مؤثر در ایجاد الفت و محبت است.« 
»وفاداری، نشانه صفای باطن است و انسان های نیک 
با آن شناخته می شوند.« )غرر الحکم، آمدی، ج 2 ص 

552 و 553(
وفاداری مرد

پیمان زناشــویی، پیمانی مقدس است که زن و 
شــوهر قول می دهند تا پایان عمر با هم باشند. در 
اداره زندگی همکاری داشــته باشــند. برای رفاه و 
آسایش همدیگر کوشش نمایند. یار و مونس و غم خوار 
یکدیگر باشند. در جوانی و پیری، در توانایی و ناتوانی، 
در ســالمتی و بیماری، در سختی ها و خوشی ها، در 

دارایی و ناداری و در همه حال با هم باشند.
انسانیت و شرافت اقتضا می کند که زن و شوهر 
تا پایان عمر بدین پیمان مقدس، وفادار باشند، و در 
مشــکالت و حوادث روزگار عهد خویش را فراموش 

نکنند.
دختری که در موقع جوانی و شــادابی، خواهان 
فراوان دارد، اما دست رد به سینه همه می زند و هستی 
خویش را تنها در اختیار شوهرش قرار می دهد، بدان 
امید اســت که تا پایان عمر در پناه او زندگی کند. 
رسم مردانگی نیست که شوهر در موقع پیری و زوال 
شادابی همسرش، او را تنها بگذارد و به فکر تجدید 

فراش یا هوس بازی برود.
همســری که در نداری و تنگ دســتی، با شوهر 

امام دهم)ع( فرمود: الحکمْهً التنجع فی الطباع الفاسدْهً. حکمت 
در جان های فاسد، موثر و مفید نمی افتد. )منتهی االمال ج3، ص 
577( عیسی)ع(در میان بنی اسرائیل خطبه می خواند و می فرمود: 
ای بنی اســرائیل حکمت را بر افراد جاهل بازگو نکنید که در آن 
صورت به حکمت ظلم کرده اید و به اهلش تعلیم دهید و در غیر 

آن صورت به ایشان ستم نموده اید.
کی در آید فرشته تا نکنی 

                         سگ ز در دور و صورت از دیوار )همان(
علی)ع( فرمود: حکمت در دل منافق در نیاید جز آنکه همانگونه 
بیرون رود، بلکه حکمت با پاکدامنی همراه است. )غررالحکم، ج 

1،  ص 288( 

حکمتوشرطبهرهمندیازآن
 محمدمهدی رشادتی

بد گهر را علم و فن آموختن
                                 دادن تیغی به دست راه زن

تیغ دادن در کف زنگی مست
                                 به،  که آید علم ناکس را به دست

علم و مال و منصب و جاه و قران
                                 فتنه آمد در کف بد گوهران

)مثنوی- دفتر 4- 1436-1438(
تقدم تزکیه بر تعلیم

در معارف اسالمی به تربیت و تزکیه و اصالح  نفس و مراقبت 
دائم از آن بسیار توجه شده است. در آیات قرآن غالبا تزکیه مقدم 

بر تعلیم ذکر شده است. زیرا تعلیم و آموخته های علمی تنها در 
بستر پرورش ســالم و صحیح می تواند مفید واقع شود. اگر علم 
بخواهد میوه شیرین و گوارا بار آورد و برای خود انسان و سایرین 
فایده رساند و تاریکی ها را با نور خود روشنایی ببخشد، الزم است 

در کشتزار سالم و آفت  نخورده ببار بنشیند.
پایه و اســاس حکمت و جوهر اصلی آن ،  حق مداری اســت. 
انسانی که خود را ملزم به تبعیت از حق می داند،  او حکیم است. 
بنابراین شهوت پرستی و پیروی از هواهای نفسانی،  خشم گرفتن 
و استکبارورزی و خودمحوری قطعا با حکمت، سر ناسازگاری دارد. 
امام کاظم)ع( در همین مورد تشبیه زیبایی دارند: همانا زراعت 
در زمین نرم می روید و نه زمین سنگالخ. حکمت نیز در دل های 

متواضع آباد می شود. اما در دل انسان خودستای گردن فراز رشد 
نمی کند، زیرا خداوند افتادگی و تواضع را از ابزار مهم خرد و فهم 

، ج 1، ص 293( قرار داده است. )میزان الحکمْهً
از مهم ترین دستاوردهای حکمت این است که صاحب خود را 
به سر منزل »هدایت« و »نجات« و نهایتا بهشت و رضوان الهی  
می رساند. و تنها در همین صورت برای شخص مفید خواهد بود.

تواضع، بستر حکمت آموزی
شهید مطهری نقل می کند: عیسی)ع( به حواریون گفت: من 
خواهشی دارم، اگر قول دهید که عمل می کنید بگویم. گفتند: قبول 
می کنیم. عیسی)ع( پاهای همه آنها را شست و آنها متعجب بودند. 

وقتی کار تمام شد،  حواریین گفتند این وظیفه ما بود که پای شما 
را بشوییم. حضرت فرمود: می خواستم بفهمانم که از همه مردم 
ســزاوارتر برای خدمت به آنها شخص عالم است. خواستم درس 
تواضع به شما بدهم. اساسا حکمت در بستر تواضع رشد می کند و 
نه در زمین تکبر، همان گونه که گیاه در زمین نرم دشت می روید 

و نه در زمین سخت کوهستان. )داستان راستان، ص 172(
از امام رضا)ع( نقل شــده که: بلعم باعورا به اســم اعظم خدا 
آگاهی داشــت و با آن دعایش مستجاب می شد. تا اینکه گرفتار 
هوای نفس گردید و به یاران فرعون پیوست. روزی فرعون برای 
دســتگیری موسی)ع( به بلعم گفت: از خدا بخواه تا موسی)ع( و 
اصحابش به دام ما بیفتد. بلعم با عورا ســوار بر االغ شد و در پی 

یافتن موسی)ع( خواست حرکت کند. اما االغ نمی رفت. بلعم االغ 
را سخت زد تا اینکه حیوان زبان باز کرد و گفت: وای بر تو بلعم، 
آیا می خواهی با کمک من بر پیامبر خدا و یارانش نفرین کنی؟ 
بلعم عصبانی شد و آنقدر حیوان را زد تا او را کشت و همانا اسم 
اعظم از فکر و زبانش برداشته شد. )تفسیرالمیزان ج 8 ص 440(

من دل سفید می کنم و تو کاغذ سیاه می کنی
روزی حسن بصری در کنار رود دجله منتظر کشتی بود تا با 
آن از آب عبور کند. همان وقت حبیب اعجمی که خود از جمله 
زاهدان بود از راه رسید. پرسید: ای استاد، چرا ایستاده ای؟ حسن 
گفت: منتظر کشــتی هستم. حبیب گفت: ای استاد، من از شما 
آموخته ام که 1( حسد مردم را از دلت بیرون کن 2( آرزوهای دراز 
به قلبت راه مده 3( آتش عشق دنیا را بر دلت سرد کن،  آنگاه با 
این حالت پای روی آب بگذار و عبور کن. ناگهان وی از روی آب 
به سرعت گذشت. حسن بی هوش افتاد. وقتی به هوش آمد، گفت: 
او از من دانش آموخت و حاال مرا سرزنش کرده و از آب می گذرد. 
اگر فردای قیامت بگویند: از پل صراط بگذر و این چنین درمانده 
شدم، چه خاکی بر سر خود کنم؟ سپس از حبیب پرسید: چطور 
به این مقام رسیدی؟ گفت: ای حسن من دل سفید می کنم و تو 
کاغذ سیاه می کنی. حسن گفت: دانش من به دیگران سود رسانید 

اما به خودم نفعی نداشت. )عبرت آموز ص 163(

پایه و اساس حکمت و جوهر اصلی آن ،  حق مداری 
است. انسانی که خود را ملزم به تبعیت از حق 
می داند،  او حکیم است. بنابراین شهوت پرستی 
و پیروی از هواهای نفســانی،  خشم گرفتن و 
 استکبارورزی و خودمحوری قطعا با حکمت، 

سر ناسازگاری دارد.

بایداهی    روابط همسران
وفادارهمباشیم* محمد ارشادی

می سازد و در خانه اش زحمت می کشد، امید دارد که 
زندگی آنان سر و سامانی پیدا کند و برای همیشه، 

در رفاه و آسایش نسبی باشند.
بنابراین رســم وفا نباشــد که مرد وقتی وضع 
اقتصادی خویش را مرتب دید و ثروتی به هم زد، به 
فکر همســر دوم بیافتد و یا در پی خوش گذرانی به 

دنبال گزینه های دیگر باشد.
بعضی مردها واقعــا عاطفه و مردانگی ندارند. تا 
زمانی که همسرشــان جوان، شــاداب و سالم است 
از او اســتفاده می کنند، ولی بعدها او را رها کرده و 
بی توجهی می کننــد و گاهی به بهانه های پوچ او را 

طالق می دهند.
زنی علیه شوهرش شکایت کرد که مدت ها با بود 
و نبود  شوهرم  ساختم و با نهایت تالش به او خدمت 
کردم، اما حاال که بیمار شده ام مرا از خانه بیرون کرده 
و می گوید: همســر بیمار نمی خواهم. آقای محترم، 
انســان باید وجدان، رحم، عاطفه و از خودگذشتگی 
داشته باشد. آیا سزاوار است که او را رها کنی و دنبال 

عیاشی و هوس های زودگذر بروی؟
اگر همسرت بیمار است معالجه اش کن تا سالم 
شــود. اگر مبتال به بیماری العالج است، مردانگی و 
فداکاری نشان بده و تا زنده است، دنبال زن دیگری 
نباش. وجدانت راضی نشود، همسرت را آزرده خاطر 
گردانی. اگر خودت جای او بودی و به بیماری سختی 
گرفتار می شــدی، چه انتظاری از او داشتی؟ او هم 

همین انتظار را از تو دارد.
اگر هنگام بیماری تو، همسرت ناسازگاری کند و 
تقاضای جدایی نماید، آیا کار خوبی می کند، درحالی 
که نزد تو و نزد دیگران، انســانی خودخواه و بی وفا 
معرفی می شود. اگر وفاداری و از خود گذشتگی خوب 

است، تو هم وفادار باش.
)همسرداری، ابراهیم امینی، ص 155(

امیرالمومنین علی )ع( آموزگار وفای به عهد
»هرمزان« یکی از پادشــاهان بزرگ ساسانی که 
حاکم اهواز بود، توسط مسلمانان اسیر گشت و او را 
نزد خلیفه وقت عمر آوردند. عمرگفت: یا ایمان بیاور 
و یا اینکه کشته خواهی شد.»هرمزان« گفت: حال که 
مرا می کشی، قدری برایم آب بیاورید. مقداری آب در 
کاسه چوبین آوردند. او گفت: نمی خورم. من آب را در 

کاسه جواهرنشان خواهم نوشید. حضرت علی)ع( که 
آنجا حضور داشت، فرمود: این تقاضای زیادی برای 

او نیست، بهتر است برایش ظرف بلورین بیاورید.
آب را درون ظرف بلورین آوردند، اما بازهم نخورد. 
عمر گفت: با خدا عهد بستم تا این آب را نخوری 
تو را نکشم.» هرمزان« جام را زمین زد و شکست و 

آب آن ریخت.
عمر از فراســت و حیله او متعجب شد و از امام 
علی )ع( پرســید، چه کار باید کرد؟ حضرت فرمود: 
چون قتل وی مشــروط شد، نمی توانی او را بکشی، 

اما از او جزیه ) نوعی مالیات از کفار( بگیر.
»هرمزان« گفــت: مالیات نمی پذیــرم. حاال با 

خاطری آسوده و بدون ترس مسلمان می شوم.
) یکصد موضوع 500 داســتان، ســیدعلی اکبر 

صداقت ص 344(
وفای عهد نکو باشد ار بیاموزی

                و گرنه هر که تو بینی ستمگری داند
)حافظ(

وفاداری زن
خانم محترم، زن و شوهر بدین منظور دست بیعت 
به هم می دهند و پیمان زناشویی را امضا می کنند که 

در همه حال، با هم و یار و غم خوار یکدیگر باشند.
اگر روزگار با شوهرت نساخت و تهی دست شد، 
مبادا غمی بر غم هایش بیافزایی و بنای ایراد گیری و 
ناسازگاری را بگذاری. اگر او به بیماری سختی مبتال 
شــد و مدتی درخانه یا بیمارستان بستری گردید، 
رسم وفاداری و انسانیت چنان است که مانند سابق 
بلکه بیش تر، اظهار محبــت کنی و با کمال صفا از 
وی پرستاری نمایی. از رسیدگی به او و خرج کردن 

دریغ نورز.
اگر شــوهرت ندار اســت و تو دارا هستی، برای 
بهبودی و سالمت او خرج کن. آیین وفاداری و عاطفه 
اقتضاء می کند که برایش هزینه کنی واال مردم به تو 
به چشم زنی خودخواه و بی وفا نگاه می کنند. مردی 
در دادگاه به قاضی گفت: بیمار بودم، باید تحت عمل 
جراحی قرار می گرفتم. از زنم خواستم پس انداز خود 
را به عنوان وام دراختیارم بگذارد. حاضر نشــد و از 
خانه من قهرکرد. ناچار در یک بیمارســتان دولتی 
تحــت عمل جراحی قرار گرفتــم و اینک که بهبود 

یافته ام، محال است با او زندگی کنم. چون پول را بر 
من ترجیح داد و چنین زنی را نمی توان یک همسر 

واقعی نامید.
خانــم محترم، به هوش بــاش، عاطفه و وجدان 
داشته باش، برای رضای خدا و برای حفظ حیثیت و 
شرافت خودت، با شوهر و فرزندانت در هر حال بساز. 
بردباری و صبوری کن، بچه هایت را خوب تربیت کن 
و در عمل ) و نه در حد زبان و شعار( به آن ها درس 
فداکاری، وفاداری، سازگاری بیاموز. و مطمئن باش 
که در دنیا و آخرت، بهترین پاداش را خواهی داشت. 
زیرا این عمل تو بهترین مصداق شوهرداری است که 

در ردیف جهاد قرار داده شده است.
المراْهً حســن  فرمود:»جهاد  پیامبراکــرم)ص( 

التبعل«
» جهاد زن در این اســت که خوب شوهرداری 

کند«
) بحاراالنــوار، ج 103 ص 247 بــه نقــل از 

همسرداری، ابراهیم امینی ص152(
زنان وفادار و قهرمان

البتــه و صدالبته، در دوران انقالب اســالمی 
خودمان، زنانی را ســراغ داریم کــه با ایثار تن و 
جان خود، همواره در کنار همســران مجاهد خود 
با همه سختی های طاقت فرسا، ساخته اند و خم به 

ابرو نیاوردند.
رزمندگان عزیزی که قطع نخاع شدند و یک عمر 
روی ویلچر و یا تخت خواب، روزگار گذراندند. دالورانی 
که در اثر موج انفجار،  گرفتار بیماری ســخت مغز و 

اعصاب شدند.
عزیزانــی که درصد جانبــازی آنان،  بیش از 70 
درصد گردید و عزیزانی که صورت های آنها به قدری 
تغییر شــکل پیدا کرده که برخی ها تحمل یک نگاه 

را نیز ندارند و...
با این همه، همســران این رزمندگان، با نهایت 
ایثار و فــداکاری و عطوفت و مهربانــی،  در کنار و 
همراه و همدوش همسران جانباز خود وفادار ماندند 
و الگوی زنان قهرمان دنیا گشــته و در آخرت نیز در 
جوار رحمت پروردگار،  از جمله بهترین زنان بهشتی 

خواهند بود.
نفاق در کمین بی وفایی

امام صادق)ع( فرمود: »سه ویژگی است که در هر 
فردی پیدا شود، او را در زمره منافقان قرار می دهد،  
هر چند که روزه  می گیــرد و نماز می خواند. اما آن 
ســه ویژگی عبارتند از: 1- به هنگام سخن گفتن،  
دروغ می گوید. 2- هنگامی که وعده می دهد، خلف 

وعده کرده،  و به آن وفادار نیست. 3- وقتی که مورد 
اعتماد قرار گرفته و به او امانتی سپرده می شود، در 
امانت،  خیانت می کند.«)تحف العقول، شعبهًْ الحرانی، 

ص 329(
ازدواج یک پیمان الهی و مقدس اســت و برای 
تحقق آن،  به همســرمان قول ها و وعده ها داده ایم. 
رسم وفاداری این است که تا پایان عمر به این عهد 

و پیمان، وفادار باشیم.
مبادا، آنها را فراموش کنیم، که اگر چنین رویه ای 
در طول زندگی در پیش بگیریم، آهسته آهسته و به 
تدریج در وادی »نفاق« وارد گشته و با استمرار آن، 
ریشه و ســاقه مان گرفتار بیماری خطرناک »نفاق« 

شده و از حوزه انسان های مومن خارج می شویم.
داستانی  زیبا از شیخ عباس قمی

در روایتی آمده اســت که سگ ده خصلت خوب 
دارد. یکی از آنها وفای سگ است. در خانه صاحبش را 
رها نمی کند. اگر صاحبش عصبانی شود، سگ را بزند 
و از خانه بیرون هم بکند،  باز جای دیگری نمی رود. 

می نشیند و منتظر می ماند تا کی در باز شود.
مرحوم شــیخ عباس قمی قصــه زیبایی را نقل 
می کنــد: عابدی در کوه لبنــان مقیم بود و عبادت 
می کرد. هر شب از عالم غیب برایش افطاری می رسید. 
یک شــب چیزی نداشت. از کوه پایین آمد و به در 
خانه گبری )آتش پرســتی( که سگی بر در خانه اش 

ایستاده بود، رفت و تقاضای غذا کرد.
صاحب خانه ســه قرص نــان به او داد. ســگ 
صاحب خانــه پارس کرد و به دنبال عابد به راه افتاد. 
عابد یک قرص نان به سگ داد. سگ خورد و دوباره 
بــه دنبال عابد به راه افتاد. عابد یک قرص دیگر نان 
به او داد. سگ آن را هم خورد و باز عابد را رها نکرد. 
عابد که عصبانی شده بود، گفت: چه قدر بی حیایی،  
من از صاحبت سه قرص نان گرفتم،  دو تا را تو خوردی 

و باز می خواهی؟
ســگ به اذن خــدا، به صدا درآمــد و گفت: تو 
بی حیایی، من بی حیا نیســتم، من سال ها در خانه 
این گبر ایســتاده ام، گاهی به من غذا داده و گاهی 
هم گرســنه بوده ام. اما در خانــه اش را رها نکرده ام. 
ولی خداوند یک شب به تو غذا نداد،  تو از باالی کوه 
آمدی به در خانه این بت پرست. حاال بگو: تو بی حیا 
هستی یا من که نسبت به ارباب خودم وفادار مانده ام. 

)احسن الحدیث، احمد مجتهدی تهرانی، ص 88(
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