
صفحه ۶
پنج  شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ 
۷ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۶۶

آثار دوستی و پیروی از فاطمه)س(
قال النبی)ص(: »یا ســلمان! حب فاطمه)س( ینفع فی مأهًْ من 
المواطن، ایســر ذلک المواطن: الموت و القبر و المیزان و المحشر و 

الصراط و المحاسبه«
پیامبر گرامی)ص( فرمود: ای ســلمان! دوستی فاطمه)س( و پیروی از 
او صد جا فایده دارد و ســودمند است که آسان ترین آن مکان ها عبارتند از: 
1- هنگام مرگ 2- عالم قبر 3- وقت برانگیخته  شدن از قبر و محشور گشتن 
در صحرای محشــر 4- عبور از پل صراط 5- پای میزان عدل الهی 6- وقت 

محاسبه و حساب و کتاب.)1(
_______________________

1- بحار االنوار، ج 27، ص 116

خنده ملحق شدن به رسول خدا)ص(
مرحوم مجلســی از ضحاح نجاری، مســلم و احمد از عایشه نقل 
کرده اســت که در آخرین روزها )و شاید آخرین ساعت های( زندگی 
رسول خدا)ص( که آن بزرگوار در بستر بیماری افتاده بود، دخترش 
فاطمه)س( در کنار بســتر پدر نشسته بود. پیامبر)ص( در گوش آن 
دختر یگانه رازی گفت که وی را گریان ساخت. بعد از اندکی راز دیگری 
به زهرا)س( فرمود که او را خندان و متبســم کرد. سبب این گریه و 
خنده را از حضرت فاطمه)س( پرسیدند. پاسخ داد: در اولین بار، پدر 
بزرگوارم به من خبر داد که به زودی به عالم باال رحلت خواهد فرمود. 
برای این بود که من گریســتم، اما بار دوم به من خبر داد که از اهل 
بیت، من اولین کسی هستم که به او ملحق خواهم شد. لذا خندیدم.)1(

______________________
1- امالی شیخ طوسی، مجلس چهاردهم، ص 400

پرسش و پاسخ

آموزه های فاطمی )سیره نظری( )۳(
پرسش:

حضرت فاطمه)س( در عرصه نظری و فکری چه آموزه های نورانی 
را به بشریت عرضه کرده اند؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به خطبه فدکیه حضرت فاطمه)س( 
و محتــوای غنی معارفی و نظری آن اشــاره کردیم و به پنج آموزه نورانی 
حضرت شامل: 1- نماز وسیله پاکی از تکبر 2- زکات وسیله تزکیه انسان 
3- روزه وســیله تثبیت اخالص 4- حج وســیله ای برای استواری دین 5- 
عدالت وســیله ای برای آرامش دلها پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
6- اطاعت از امام رمز نظام و وحدت جامعه 

قالت فاطمهًْ)س(: »وطاعتنا نظاما لالمه، و امامتنا اماناً من الفرقه« خدای 
متعال اطاعت از ما را سبب نظام امت اسالمی و رهبری ما را سبب ایمنی 

از تفرقه و پراکندگی قرار داد.
حضرت فاطمه)س( نظام امت اسالمی و مصون بودن از تفرقه و پراکندگی 
را در گرو پیروی از رهبری خودشان معرفی کرده اند که مهم ترین رکن در 
حفظ موجودیت و هویت نظام و وحدت اجتماع می باشد. هر جامعه ای باید 
قطب فکری و فصل الخطاب داشــته باشد، تا تمام افکار پراکنده را به خود 
جذب و جامعه را از تشــتت و پراکندگی و هرج و مرج رهایی بخشــد. زیرا 
مهم ترین عامل در وحدت و نظام یک اجتماع، وحدت فکر و عقیده در آن 
اجتماع است، و اگر چنین وحدتی در اجتماع وجود نداشته باشد، در باطن 
آن جامعه تشتت و هرج و مرج و عدم انسجام وجود خواهد داشت و دیر یا 

زود جامعه هویت ملی خود را از دست داده و از هم خواهد پاشید.
7- جهاد مایه عزت اسالم

)س( »والجهاد عزاً لالسالم« پیکار با دشمنان، اسالم را  مایه  قالت فاطمْهً
عزت و ســربلندی قرار داد. جهاد به معنای لغوی آن یعنی پیکار و مبارزه 
و بــه معنای عام آن یعنی پیکار با بذل  جان و مال برای اعتالی کلمه اهلل و 
اسالم و برپا داشتن شعائر الهی و ایمان به خدای متعال. متاسفانه مسامحه 
در این فریضه بزرگ در دنیای امروز موجب شــده کشورهای اسالمی مورد 
تاخت و تاز دشــمنان اسالم و استعمارگران شــرق و غرب واقع شده و بر 
تمام شئون کشورهای اسالمی مسلط شده اند، و مسلمانان هرچند به ظاهر 
اســتقالل دارند، اما تحت سیطره و نفوذ و قدرت کفار می باشند، و عزت و 
اســتقالل واقعی خود را از دســت داده اند. امام علی)ع( می فرماید: »ان اهلل 
فــرض الجهاد و عظمه و جعل نصره و ناصره، واهلل ما صلحت دین و ال دنیا 
اال به« به راستی خدا جهاد را واجب فرمود و آن را بزرگ داشت، و جهاد را 
یار و یاور خود قرار داد. به خدا سوگند، دین و دنیا اصالح نمی پذیرند مگر 

با جهاد )وسائل الشیعه، کتاب الجهاد( 
8- صبر موجب اجر و پاداش الهی

قالت فاطمهًْ)س(: »والصبر معونهًْ علی استیجاب االجر« خداوند صبر و 
استقامت را مستوجب استحقاق اجر و پاداش قرار داد. صبر بر سه گونه است: 
1- صبــر بر طاعت از امر و نهی  الهی در عمل به واجبات و ترک محرمات 
2- صبر بر مصیبت ها و رویدادهای اندوه آور و طاقت فرسا 3- صبر بر معصیت 

و گناهان و نافرمانی و عصیان الهی.
این فراز از سخن حضرت فاطمه)س( از این آیه شریفه قرآن کریم الهام 
گرفته شده که خدای متعال فرمود: »انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب« 
محققا پاداش صابران بدون حســاب داده خواهد شد )زمر - 10( همچنین 
در زمینه استقامت گروهی خداوند در قرآن می فرماید: »وان تصبروا و تتقوا 

الیضرکم کیدهم شیئا«
اگر صبر و استقامت همراه با تقوا باشد، هرگز کید دشمنان به شما ضرر 

نمی رساند. )آل عمران - 120(
امام صــادق)ع( می فرماید: هنگامی که با یکی از اندوه های دنیا روبرو 
شــدید، وضو ساخته و در مســجد نماز بخوانید و درحال نماز دعا کنید. 
زیرا خدای متعال می فرماید: »اســتعینوا بالصبر و الصلوهًْ« )بقره - 45( آیا 
نمی بینید خدای متعال فرموده از نماز و صبر اســتعانت بجویید؟ )شــرح 
خطبه حضرت زهرا)س( آیت اهلل حســینی زنجانی، ص376( آری از منظر 
اســالم صبر در برابر مشکالت وسیله ای برای زبونی و بیچارگی در مقابل 
حوادث اندوه بار نیســت، بلکه با مددگیری از نیروی الیزال الهی استقامت 
در برابر مصائب و مشــکالت زمینه ای برای پاالیش و صیقل خوردن روح 
انســانی اســت که در این کوران حوادث تلخ و شیرین از خام بودن خارج 

شده و روحش ساخته و پخته شود.

آینده بشریت
آینده جامعه توحیدی است

)بدان ای سالک راه خدا!( ما معتقدیم که حرکت جامعه ها و انسان ها به 
ســوی استقالل هرچه بیشــتر فکری و آزادی بیشتر از جبر محیط طبیعی، 
محیط اجتماعی و وابســتگی بیشــتر به ایمان و ایدئولوژی است و البته ما 
آینده را پیش بینی می کنیم که آینده بشــریت، آینده جامعه توحیدی است. 
جامعه توحیدی هم به مفهوم فکری و اعتقادی و هم به مفهوم اجتماعی. )1(

____________________________
1- پیرامون جمهوری اسالمی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 21
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گالیه و توقعات زیادی و بی مورد، ممنوع
هر چیزی که پایه  خانواده را سســت بکند این باید از نظر شما 
ممنوع شمرده بشود. بعضی گله گذاری های بیخودی، بعضی توقعات 
زیادی، بعضی تقیدات بیجا. اینها منجر می شود به خراب کردن فضای 
صفا و صمیمیت خانواده. این صفا و صمیمیت هم با پول و دستور و 

این چیزها به وجود نمی آید.) 1381/06/28 (
 * پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفظ و نشــر آثار

حضرت آیت اهلل خامنه ای

هدیه پانصد تومانی
 برای قرآن نخواندن!!!

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

 قبل از انقالب من سیزده ساله بودم که از طرف اداره اوقاف در 
مسابقات سراسری قرائت قرآن مشــهد شرکت کردم. در افتتاحیه 
مســابقات یکی از داوران از من خواست تا قرآن بخوانم. من به علت 
اینکه جلســات از طرف دستگاه شاهنشاهی بود نپذیرفتم. او اصرار 
کرد و من باز جواب رد دادم. در کنار من پیرمرد تاجری بود که مرا 
می شناخت. به من گفت: جواد، چرا نمی روی قرآن بخوانی؟ من گفتم: 
نمی خوانــم. گفت: اگر بروی پنجاه تومــان به تو خواهم داد، گفتم: 
نمی روم. گفت: اگر بروی صد تومان می دهم، گفتم: نمی روم. گفت: 
دویست تومان می دهم، گفتم: حتی اگر 500 تومان هم به من بدهی، 
قرآن نخواهم خواند. بعدها پیرمرد جریان را برای پدرم نقل کرده بود. 
روزی خدمت حضرت آیت اهلل خامنه ای بودم، همین طور که آقا 
مشغول صحبت بودند، یک دفعه صحبتشان را قطع کردند و فرمودند: 
من یک بدهی به جواد آقا دارم و پانصد تومان از جیب خود درآوردند 
و به من دادند. من متعجب ماندم. آقا فرمودند: خودت هم نمی دانی 
برای چه به تو بدهکارم؟! ما همیشه به خاطر قرآن خواندن شما جایزه 
می دادیم ولی این بار به خاطر قرآن نخواندنت به شما هدیه می دهیم. 
بعدها فهمیدم که جریان قرآن نخواندن مرا پدرم برای ایشــان نقل 

کرده بود. 
* سید جواد ســادات فاطمی )از قاریان قرآن-  مشهد(، 

پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390/7/24.

حکایت اهل راز

به غمزه مسئله آموز صد مدّرس شد
 جناب شیخ رجبعلی خیاط)ره( در دیداري که با حضرت آیت اهلل 
ســید محمدهادي میالنی)ره( داشته تحول معنوي خود را چنین 
بازگو می کند: در ایام جوانی )حدود 23 سالگی( دختري رعنا و زیبا 
از بستگان، دلباخته من شد و سرانجام در خانه اي خلوت مرا به دام 
انداخت، با خود گفتم رجبعلی! خدا می تواند تو را خیلی امتحان کند، 
بیــا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذت بخش 
به خاطر خدا صرف نظر کن«. سپس به خداوند عرضه داشتم: »خدایا! 
من این گناه را براي تو  ترک می کنم، تو هم مرا براي خودت  تربیت 
کن.« رجبعلی با این جهش، ره صدساله را یک شبه طی کرد و شیخ 

رجبعلی خیاط شد.
 نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

به غمزه مسئله آموز صد مدّرس شد  
 در نخســتین گام از  تربیــت الهی، چشــم و گــوش )قلبی و 
باطنی( این جوان باز شد و اینک در باطن جهان و در ملکوت عالم 
چیزهایــی می بیند که دیگران نمی بینند و آواهایی می شــنود که 
دیگران نمی شــنوند، این تجربه باطنی، موجب شد که شیخ اعتقاد 
پیدا کند که: اخالص موجب باز شدن چشم و گوش دل است و به 
شــاگردانش تأکید می کرد: »اگر کسی برای خدا کار کند چشم و 

گوش قلب او باز می شود.«
* کیمیای محبت،  حجت االســالم محمدی ری شهری، 

انتشارات  دارالحدیث.

در زندگــی مشــترک خانواده هــا، انواعی از 
مشکالت و اختالفات و کمبودها، از سویی دیگر، 
موارد متعّددی از موفقّیت ها و دارایی ها و... کم و 

بیش، وجود دارد.
زن و مــرد، عالوه بر آگاهی از زوایای مثبت و 
منفی زندگی، هرکدام از دیگری اّطالعات بسیاری 
را بدست آورده اند. به عبارت دیگر، به اسرار و امور 

پنهان هم مّطلع هستند.
آنچــه اهمّیــت دارد، چگونگــی »مدیریّت« 
اطالعات و مراقبت هوشیارانه و دائم از آسیب های 
احتمالی آن است. از باب نمونه توّجه خوانندگان 

ارجمند را به موارد زیر جلب می کنم:
در امور اقتصــادی مانند، منبع درآمد، میزان 
در آمد، میزان پس انداز، نحوه هزینه کرد و... در 
امور اجتماعی مانند، فّعالّیت های اجتماعی، اقسام 
دوستان و چگونگی روابط میان آنها و...     

در امور اخالقی و شخصی مانند، خصوصّیات 
مثبت و منفی یکدیگر، عادت ها، سابقه بد یا خوب، 

شکست ها و موّفقّیت ها و... 
در امور دینی مانند، اعمال مستحّبی، زیارت ها، 

انفاق ها و دستگیری ها و...
در امور اداری مانند، مســئولّیت ها، مقامات، 

ارتباطات و پاداش ها و...
در این مقاله ابتدا به اقسام رازها و آفت های آن  
اشــاره می گردد و در ادامه، نحوه مدیریّت رازها و 
راهکارهای عملی آن را مورد بررسی قرار می دهد. 

اقسام رازها و آسیب  شناسی آنها 
بــه طور کلــی رازها به دو نوع کلّی تقســیم 

می شوند: 
1- رازهای مربوط به دیگران:

پیامبر اکرم )ص( فرمود: »ســخنی که میان 
دو نفــر رّد و بدل می شــود، در واقع میان آن دو 
امانت است و فاش نمودن آن - خیانت در امانت- 

محسوب می شود.«
قطعاً فاش ســاختن اسرار مردم بدون رضایت 
آنان »خیانت در امانت و از سویی دیگر »غیبت« 

به شــمار می رود که هر دو آنها از گناهان بزرگ 
می باشد. )معراج السعادْهً، ص 451 و 453 ( 
2- رازهای مربوط به خود و خانواده:

این قسم رازها نیز، دو گونه به نظر می رسد:
الــف( رازهایی که به مـوّفـــقّیت و دارایی و 
کمــاالت مــادی و معنوی مربوط می شــود، که 
افشــاء این ها چه بسا پیامد ها و آسیب های زیر را 

موجب گردد.
- در معرض »حســادت و کینه و دشــمنی« 

بدخواهان قرار می گیرد. 
- ســلب »آرامش روانی و عاطفی« از اعضای 
خانــواده. به طور معمول در بعضی از دوســتان، 
توّقعات و انتظاراتی ایجاد می شود و ممکن است 
بـــه منظور بر آورده شدن درخواست های خـود، 

گاه و بیگاه مزاحمت های بی مورد ایجاد کنند.
- موجب سلب اعتماد همسران از یکدیگر.

ب( رازهایی که بــه گرفتاری ها و ناکامی ها و 
مشــکالت زندگی مربوط می شود. افشاء اینها نیز 

چه بسا پیامدها و آسیب های زیر را باعث شود.
- شماتت و سرزنش بدخواهان.                                                           

- سرخوردگی و تحقیر نزد مردم.                                                        
- اندوه و ناراحتی دوستان و آشنایان.

 به طور خالصه، وقتی که امور نهانی شــما 
برای دیگران آشکار شــود، به یقین »آرامش و 
امنّیت خاطر« را از دست می دهید و پیوسته از 
فاش شدن بیشتر آن و نیز سایر مسائل، احساس 
نگرانــی و اضطراب می کنید. وقتی که یک نکته 
پنهانی توســط مرد یا زن به بیــرون درز کرد 
»اعتماد« را از همســر خود سلب نموده است. 
همسرمان از این هراس دارد که نکند امور دیگر 

را نیز بر مال کند.  
وقتی که دیگران از اســرار داخلی شما مطلع 
گشــتند، آن گاه »دخالت ها« در زندگی شــروع 
می شود. نزدیکان و دوستان به خاطر خیرخواهی 
و دشمنان به خاطر بدخواهی، هر کدام به نحوی 

در زندگی تان ورود می کنند.
امام صادق)ع( فرمود: »فاش کردن راز، موجب 

سقوط انسان است.«
امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود: »راز تـو در بنـد و 
اسیر خودت است. اگر آن را فاش ساختی، در واقع 

از این به بعد، تو اسیر آن خواهی بود.«
»فـــردی کـه در نـــگه داشتن اسرار خـود 
ناتـــوان باشد، قدر مسلّم نمی تواند راز دیگران را                          

نیز حفظ نماید.«
»راز شــما گویــی جزئی از خون شماســت، 
پــس نباید که در رگ های دیگــران جریان پیدا                           

کند.« )میزان الحکمهًْ، ج 1 ص 486 و 487( 
رازداری و برازندگی

با توّجه به حجم باالیی از اطالعات که معموالً 
همسران محترم از آنها آگاهی دارند، بسیار ضروری 
اســت که از فاش ساختن آنها، جـــّداً خودداری 
کنند. به عبارت عامیانه »سفره دل« خود را پیش 

دیگران نگشایند.
اگــر بخواهیم برای خانم هــا و آقایان، صفات 

برجسته ای را نشــان کنیم، به یقین »رازداری« 
یکی از قشنگ ترین و ممتاز ترین آنهاست.

همسران گرامی، شایسته است که این ویژگی 
زیبا را تا می توانند در گفتار و رفتار خود »جلوه گر« 
نمایند و مطمئن باشــند که از نتایج آن بی نهایت 

خرسند خواهند شد/
چه باید کرد؟

برای دست یابی به صفت زیبای » رازداری « و 
مستحکم کردن آن در وجودمان، راه کارهای زیر 

پیشنهاد می گردد. 

1- تفّکر و اندیشه در باره عواقب و آسیب های 
دنیایی و آخرتی کشف اسرار. اگر بـدانیم که فاش 
کردن اسرار خانواده و یا اسرار مردم، چه پیامدهای 
خطرناک و سنگینی را در زندگی خواهد داشت، 
یقیناً از این رفتار ناپسند، خودداری خواهیم کرد 
و یــا اگر بدانیم که برمال کردن رازهای خانواده و 
یا رازهای دیگران، در قیامت چه عواقب ســویی 
دربــر دارد، قطعــاً در عملکرد خــود تجدیدنظر 
می کنیم.                                                      

امام علی)ع( فرمود: »خوبی های دنیا و آخرت 
در دو نکته است، راز نگه داری و دوستی با خوبان 

و همه بدی ها نیز در دو نکته جمع شــده است، 
فاش کردن اســرار و دوســتی با انسان های بد.« 

)بحاراالنوار، ج 74، ص 178(
پیامبر اعظم)ص( فرمود: »هر کســی که در 
دنیا برای دیگری رازپوشی کند، روز قیامت، خدا 

رازپوش او می شود.« )نهج الفصاحه، ص 312(
امام علی)ع( فرمود: »آنچه نمی دانی مگو. بلکه 
همــه آنچه را هم که می دانی نگو. زیرا خداوند بر 
اعضای بدنت، تکالیفی را واجب کرده اســت که 
از آنهــا روز قیامت بر علیه تــو حّجت می آورد.« 

)نهج البالغه، حکمت 382 (
2- در آیه 187 ســوره بقــره، از روابط میان 
همسران، تعبیر بسیار زیبا و ظریفی نموده است. 
قــرآن می فرمایــد: »زنان برای شــما مردان هم 
چون- لباس- هستند و شما مردان نیز برای زنان 

خود مانند - لباس- می باشید. «
در این تشبیه لطیف، نکات تربیتی و اخالقی 

دقیقی مطرح شده است که به برخی از آنها  اشاره 
می گردد.

- لباس مانع آســیب است. همسر نیز موجب 
صیانت از ارتکاب گناهان و نگاه های آلوده است.                  
- لباس عیوب انســان را می پوشاند و آبرو را 
حفظ می کند. زن و شوهر نیز باید عیب های هم را 
بپوشانند و آبروی اجتماعی یکدیگر را حفظ کنند.
- لباس، انســان را از گرما و ســرما و... حفظ 
می کند. همســران نیــز باید در حــوادث تلخ و 
شیرین و گرم و ســرد زندگی، موجبات دلگرمی 

هم را فراهم سازند.
- میان لباس و صاحب آن، رابطه تنگاتنگ و 
صمیمی بر قرار است به طوری که بیگانه میان آن 
دو راه ندارد. رابطه همسران نیز باید چنین باشد 
تــا بیگانه ای به درون زندگی آنان راه نیابد که به 
اسرار زندگی آنها پی برده و احیاناً فتنه انگیزی کند. 
- لباس مایه آرامش انسان است. زن و شوهر 

نیز موجب آرامش یکدیگرند. )تفســیر تسنیم، ج 
9، ص 460(

نکته بســیار دقیق، اینجاست که زن و مرد به 
طــور طبیعی از همه رازهــای مربوط به خانواده 
باخبرند و ایـن مسئله فی نفسه  اشکالی نـدارد. در 
عین حال، زن و شوهر جایز نیست که در »حـریم 

خصوصی« یکدیگر تجّسس و وارسی کنند.
وقتــی زندگی خودمان را بر اســاس »اعتماد 
متقابل« بنا کردیم، چه لزومی دارد که در وسایل 
شخصی همسرمان »سرک« بکشیم. گوشی تلفن 
همــراه، لب تاب، کتابخانه شــخصی، پرونده های 
اداری، جیــب لباس ها و کیف و کمد و... در واقع 
»حریم خصوصی« همسر محسوب می شود. بدیهی 
اســت که وارسی و تجّسس در آنها اخالقاً و شرعاً 
صحیح نیست. ادامه این وضعّیت به طور طبیعی، 
عالوه بر ایجاد و تقویت بدبینی و شّکاکّیت، اعتماد 

را نیز از همسر سلب می نماید.
3- چنانچه زن یا شوهر، ناخواسته مسئله ای 
را فاش کرد، سریعاً بدون بهانه تراشی و توجیهات 
ناروا، »عذرخواهی« کند و به نحوی دل همسر خود 

را به دست بیاورد تا کدورتی باقی نماند.
یک روز پیامبر اکرم )ص( به خاطر دلجویی و 
رضایت یکی از همسران خود )حفصه ( ، خویش را 
از خوردن عســل محروم ساخت و از او خواست 
تا این تحریم شــخصی را که مخصوص خودش 
بود ، به کســی نگوید. اما حفصه این راز را برای 
همســر دیگر پیامبر )ص( )عایشــه ( فاش کرد. 
خداوند نیز از طریق وحی ، رســول گرامی )ص( 
را از این واقعه مّطلع ســاخت و حضرت بسیار 
ناراحت شــدند. صرف نظر از جزئیات داستان 
و  اشــکاالت اساسی که به رفتار آن دو زن وارد 

است، قرآن می فرماید :
اگر آن دو زن )حفصه و عایشه( از کار خود به 
عنوان فاش کننده خبر و شنونده آن، پشیمان شوند 
و توبــه و عذرخواهی نمایند ، به طور قطع به نفع 
آنان است. )تحریم آیات 1 تا 4- منهج الصادقین، 

ج 9، ص330(
همان طور که مالحظه می فرمایید ، آن دو زن، 
پیغمبر خدا را بــا فاش کردن راز خود ناراحت و 
غمگین کردند ، خداوند برای اصالح رفتار آنها و نیز 
به منظور پیشــگیری از رخ دادن این گونه رفتار و 
اتفاقات ناخوشایند آینده مانند طالق و جدایی، فرد 
خطاکار را به توبه و عذرخواهی ، دعوت می کند. و 
این شیوه مدبرانه و دلسوزانه برای تمام خانواده ها 

، بسیار آموزنده و راهگشاست. 
اسرار حق

 یکــی از همراهان شــیخ ابوســعید ابوالخیر
)440 ق ( به او گفت : دوست دارم چیزی از » اسرار 

حق«( را به من آموزش دهید. شــیخ گفت : برو 
فردا بیا. فردا که آمد، شــیخ موشی را در قوطی 
کوچکی که در آن جواهر می گذاشــتند ، قرار داد 
و درب آن را هم محکم بست. سپس قوطی را به 
همــراه خود داد و گفت : این را ببر ولی درب آن 
را باز نکن. مرد قوطی را برد ، اما وسوسه نگذاشت 
که او از باز کردن آن منصرف شــود. لذا تا درب 

قوطی را برداشت ، موش فرار کرد.
روز بعد که نزد شــیخ آمد ، بالفاصله اعتراض 
کرد که من از شــما اسراری از خدا را درخواست 
نمودم، ولی شــما موشــی را درون قوطی به من 

دادید ؟
شیخ گفت : می خواستم تو را آزمایش کنم. تو 
نتوانستی موش را پنهان کنی ، چگونه سّر الهی را 
به تو بدهم که آن را نگهداری  نمایی. )داستان های 

روایی، ص 413 (
خیانت در منزل دو پیامبر

قرآن در باره دو زنی که اسرار درون خانه خود 
را افشاء می کردند ، می فرماید :

» همسر نوح پیامبر )ع( و همسر لوط پیامبر )ع( 
که تحت سرپرستی دو بنده صالح مـــا بودند و 
چون به آنها خیانت کـــردند ، همسری و پیـوند 
زناشویی آن دو با همسران خود، سودی برایشان 

نداشت. « )تحریم 10 (
البته همه مفسران بر این عقیده اند که : خیانت 
آن دو زن ، هرگز انحراف از جاده عفت نبوده است، 
بلکه زن حضرت نـوح )ع( اسرار او را فاش می کرد 
و او را تحقیر می نمود و می گفت : او دیوانه است. 
زن حضرت لوط )ع( نیز تمام اســرار او و مهمانان 
خانه ایشــان را به دشمنان خبر می داد.  )تفسیر 

نمونه، ج 24، ص 301(
َطَبق سر پوشیده

راز به اقتضای حرمتــش باید پنهان بماند و 
گرنه راز نمی شد. نقل می کنند : غالمی طبق سر 
پوشیده ای بر سر داشت و آرام در راهی می رفت. 
یکی از افراد ، در راه به او رسید و پرسید : در این 
طبق چیست؟ غالم چیزی نگفت. آن شخص اصرار 
کرد که بداند زیر آن سرپوش طبق چیست؟ غالم 
گفت : فالنی ، اگــر قرار بود که همه افراد بدانند 
در طبق چه چیزی است، دیگر سرپوش روی آن 

نمی گذاشتند. 
رازهای درونی اشخاص نیز همین گونه است. 
اگر آنها را به این و آن بگویند ، از راز بودن می افتد.                                                                      

)پایگاه اطالع رسانی حوزه (

جمع بندی 
بـــه طور یقین یـــکی از عوامل مهم ایجـاد 
»آرامش روانی « و حـفظ آن در محیط خانواده ، 
پنهان ساختن اخبار و اطالعات درونی آنهاست.  
اطرافیــان ، به ویژه پدران و مــادران و فامیل و 
دوســتان نزدیک ، نباید از مشــکالت و مسائل 
داخلی ، مطلع شــوند. زیرا ایــن گروه اجتماعی 
به خاطر دلســوزی و محبتی کــه دارند ، برای 
کمــک و یا حل برخی مشــکالت شــما، خواه 
ناخواه »دخالت « می کنند و اســتمرار پیگیری 
و ورودشان به حاشیه های زندگی، قطعاً آرامش 
روحی و آســایش جســمی اعضاء خانواده را به 

چالش خواهند کشید.
البّتــه در این میان ، بانــوان محترم به خاطر 
احساســات و عواطف سرشار خدادادی ، بیش از 
آقایان در معرض آســیب قرار دارند و چه بسا با 
کمترین بهانه ، ممکن است سفره دل خود را پیش 

نزدیکان بگشایند.  
قرآن کریم ، زنان سعادتمند و شایسته را زنانی 

معرفی می کند که :
اّوالً ، در امر زناشویی کاماًل هماهنگ و همسو 
و در راســتای رضایتمنــدی با همســرش گام 

برمی دارد.
ثانیا ، در حفظ و حراست از همه ابعاد و شئون 
زندگی مشــترک از جمله ، حفظ اسرار و آبرو و 
اموال همســر و مراقبت  از نامــوس و... نهایت 
کوشــش خود را به عمل می آورند. )نســاء 34، 

المیزان، ج 4، ص 544(
     بنابر این ، همسران ارجمند شایسته است 
بســیار هوشیار باشند تا از حریم خصوصی خود 
کاماًل محافظت نمایند و از درز پیدا کردن اخبار 
درون زندگی به بیــرون، مراقبت کنند، مگر در 
موارد خاّصی که در مقاله » با هم مشورت کنیم« 

در بخش بایدها بدان  اشاره گردید.
 بدیهی اســت که این گونه مراقبت و حفظ 
اســرار خانواده ، در تداوم » آرامش پایدار « بسیار 

مؤثر می باشد.

پیامبر اکرم )ص( فرمود: »ســخنی که میــان دو نفر رّد و بدل 
می شــود، در واقع میان آن دو امانت است و فاش نمودن آن - 
خیانت در امانت- محسوب می شود.« قطعاً فاش ساختن اسرار 
مردم بدون رضایت آنــان خیانت در امانت و از ســویی دیگر 
»غیبت« به شمار می رود که هر دو آنها از گناهان بزرگ می باشد.

بـه طور یقین یـکی از عوامل مهم ایجـاد »آرامش روانی « و حـفظ آن در محیط خانواده ، پنهان ساختن 
اخبار و اطالعات درونی آنهاست.  اطرافیان ، به ویژه پدران و مادران و فامیل و دوستان نزدیک ، نباید از 
مشــکالت و مسائل داخلی ، مطلع شوند. زیرا این گروه اجتماعی به خاطر دلسوزی و محبتی که دارند ، 
برای کمک و یا حل برخی مشکالت شما، خواه ناخواه »دخالت « می کنند و استمرار پیگیری و ورودشان 
به حاشیه های زندگی، قطعاً آرامش روحی و آسایش جسمی اعضاء خانواده را به چالش خواهند کشید.

وقتی زندگی خودمان را بر اســاس »اعتماد متقابل« بنا کردیم، 
چه لزومی دارد که در وســایل شــخصی همســرمان سرک 
بکشــیم. گوشــی تلفن همراه، لب تاب، کتابخانه شــخصی، 
پرونده های اداری، جیــب لباس ها و کیف و کمــد و... در واقع 
»حریم خصوصی« همســر محسوب می شــود. بدیهی است 
که وارســی و تجّســس در آنها اخالقاً و شرعاً صحیح نیست.

امام علــی)ع( فرمود: »آنچه 
نمی دانی مگو. بلکه همه آنچه 
را هم کــه می دانی نگو. زیرا 
بدنت،  اعضــای  بر  خداوند 
تکالیفی را واجب کرده است 
که از آنها روز قیامت بر علیه 

تو حّجت می آورد.«

فرمــود:  علــی)ع(  امــام 
»خوبی هــای دنیا و آخرت در 
دو نکته است، راز نگه داری 
با خوبان و همه  و دوســتی 
بدی ها نیــز در دو نکته جمع 
شده است، فاش کردن اسرار 

و دوستی با انسان های بد.«

اسراریکدیگررابرمالنکنیم
محمدمهدی رشادتی 

 نبایدهای روابط همسران

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

حیوانات حالل گوشت
و حرام گوشت

س( چه حیواناتی حالل و چه حیواناتی حرام گوشــت 
هستند؟

ج( چهارپایان ساکن در خشکی، دو صنف هستند: اهلی و وحشی. 
از حیوان اهلی جمیع اصناف گوســفند و گاو و شــتر حالل است و 
اسب و قاطر و االغ مکروه است اما کراهت اولی خفیف تر است و غیر 
اینها از حیوانات ساکن در خشکی حرام می باشد مانند سگ و گربه 
و غیر اینها. اما از حیوانات وحشی آهو و گاو وحشی و قوچ کوهی و 
االغ وحشی حالل می باشد و از حیوانات وحشی، سباع حرامند )سباع 
حیواناتی هســتند که درنده بوده و دارای ناخن و دندان باشند، چه 
اینکه نیرومند باشند مانند شیر و پلنگ و یوزپلنگ و گرگ یا ضعیف 
باشــند مانند روباه و کفتار و شغال(. همچنین خرگوش حرام است 
اگر چه از ســباع نباشد، همچنین همه حشرات حرامند مانند مار و 
موش و موش دو پا و جوجه تیغی و جیرجیرک و غیر اینها از آنچه 
که قابل شمارش نیست و نیز آنچه مسخ شده مانند فیل و میمون و 

خرس و غیر اینها حرام می باشد.
نوشیدن آب در حال ایستاده 

س( دستور شریعت نسبت به نوشیدن آب در حال ایستاده 
چیست؟

ج( ایستاده نوشیدن آب در شب مکروه است.
مصرف گیاهان دریایی 
س( آیا مصرف گیاهان دریایی جایز است؟

ج(  اشکال ندارد.
دروغ گفتن اشتباهی

س( حرفی را که فکر می کردم صحیح اســت گفتم و بعد 
فهمیدم که اشتباه کرده ام )یعنی دروغ گفته ام( آیا نیازی هست 

که آن را تصحیح کنم؟
ج( فی نفســه لزومی ندارد، مگر آنکه حکم شــرعی را اشتباهاً 
بیــان کرده باشــید و یا در اثر حرف شــما حقی از کســی ضایع 
 شــود و امثــال این مــورد، که در ایــن صورت بایــد کالم خود را

تصحیح نمایید.


