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مقدمه 
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با دبیر کل و مدیران ارشد نهاد کتابخانه های عمومی 

کشور در اسفندماه 1389 فرمودند:
کشور،  اجتماعی  و  فرهنگی  دستگاه های  سایر  کمک  با  عمومی  کتابخانه های  »نهاد 

برنامه هایی را طراحی نمایند که همه ایرانیان اهل مطالعه شوند.«
سرانه  ارتقای  و  نمودن  عمومی  برای  نهاد  برنامه های  از  یکی  مطالعه«  »ایستگاه  طرح 

مطالعه مفید در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
»ایستگاه مطالعه« به معنای آوردن کتابخانه به فضای ترددی مردم بوده و قفسه کتابی 
کتاب  عنوان  ده  و  نوجوان  و  کتاب کودک  عنوان  پنج  مفید، شامل  کتاب  عنوان  پانزده  با 
مخصوص بزرگساالن است. کتاب های کودک و نوجوان عبارت است از یک عنوان مخصوص 
کودکان پیش دبستانی، یک عنوان ویژه ی کودکان سال های آغاز دبستان و یک عنوان برای 
کودکان سال های پایانی دبستان می شود یک عنوان از این کتاب ها نیز مخصوص نوجوانان 
کتاب های  و  شده  لحاظ  دبیرستان  مقطع  نوجوانان  خاص  دیگر  عنوان  و  راهنمایی  مقطع 
اندیشه،  تاریخ،  با موضوعاتی نظیر دین، داستان، شعر، خاطره و طنز، خانواده،  بزرگساالن 
علوم و فنون، ادبیات و دانستنی های عمومی و دو عنوان برای بزرگساالن با تحصیالت کمتر 

از مقطع راهنمایی در نظر گرفته شده است. 
هر فرد می تواند با مراجعه به این ایستگاه، کتاب مورد عالقه خود را انتخاب و در محل 
ایستگاه و یا هر محل دیگری مطالعه کرده و حداکثر پس از پانزده روز به همین ایستگاه یا 
هر یک از ایستگاه هاي مطالعه در سراسر کشور و یا به یکی از کتابخانه های عمومی تحت 

پوشش نهاد کتابخانه های عمومی باز گرداند.
شده  مطالعه  کتاب های  بازگرداندن  برای  محلی  مطالعه،  ایستگاه  هر  پایین  قسمت  در 
تعبیه شده است؛ که در این محل می توانید پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر این طرح 
ارائه نمایید. انتظار مجریان طرح از مردم فهیم و فرهنگمدار ایران اسالمی، دقت در حفظ و 

نگهداری و تحویل به موقع کتاب است.
چنانچه عالقه مند به نگهداری کتاب ها برای خود باشید می توانید بابت هر جلد کتاب مبلغ 
دو هزار تومان به حساب 123 به نام موسسه انتشارات کتاب نشر نزد بانک تجارت و ملی در 
کلیه شعب کشور و یا به شماره کارت ملی 6037991199516588 به نام موسسه انتشارات 

کتاب نشر واریز کنید.
با تأمین هزینه یک یا چند ایستگاه مطالعه در طول یکسال و یا  خّیرین عزیز می توانند 
تأمین منابع آن در راستای تقویت و گسترش طرح، مساعدت الزم را مبذول نمایند. شماره 
 mosharekatha@Iranpl.ir اینترنتی  آدرس  و  تلفن 88802191 داخلی 111 و 113 
وآدرس : تهران، خیابان فلسطین، پایین تر از بلوار کشاورز، کوچه شهید ذاکری، پالک 9 واحد 

مشارکت های نهاد، در خدمت پاسخگویی به سواالت این عزیزان خواهد بود.  
از آنجا که بعضی از کتاب های این طرح در مسابقات فرهنگی کتابخوانی در سطح ملی 
ارائه می شود، می توانید از طریق سایت های www.booki.ir و  www.iranpl.ir اطالعات 

تکمیلی را دریافت کنید. 
منصور واعظی     

دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی     
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مقدمه

آيا شما براي بهتر زندگي كردن، برنامه اي داريد؟ آيا مي دانيد 
چگونه مي توانيد محيط خانه خود را از عشق و صميمّيت پر كنيد؟

نيازمند  ما  همه ي  كه  رسيده ايد  نتيجه  اين  به  به حال،  تا  آيا 
آموزش در زمينه زندگي زناشويي هستيم؟

خواهرم!
آيا اتاق تنهايي شوهر خود را مي شناسيد؟ هنگامي كه شريك 

زندگي تان از شما فاصله مي گيرد به چه فكر مي كنيد؟
آيا خواهان كمال معنوي هستيد؟ آيا مي خواهيد خدا به شما نظر 
مرحمت بكند؟ آيا دوست داريد ثواب هزار شهيد را داشته باشيد؟

برادرم! 
آيا  مي دهد؟  امتياز  شما  به  چگونه  شما  همسر  مي دانيد  آيا 
مي دانيد كه شريك زندگي شما نياز به سخن گفتن دارد؟ وقتي 
همسر شما در حالت يأس قرار مي گيرد چه مي كنيد؟ آيا خير دنيا 

و آخرت را مي خواهيد؟
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اين كتاب را براي همه ي مردان و زناني نوشته ام كه مي خواهند 
بيشتري  صميمّيت  و  عشق  شاهد  خويش  زناشويي  زندگي  در 

باشند.
من تالش كرده ام كه با نگاهي نو به آموزه هاي ديني در شناخت 

بهتر زندگي زناشويي به شما كمكي كرده باشم.
خواندن  با  آقايان  است،  شده  تنظيم  فصل  دو  در  كتاب  اين 
فصل اول، مي توانند مرد بهتري براي همسرشان باشند و همچنين 
خانم ها با خواندن فصل دوم مي توانند زن بهتري براي شوهرشان 

باشند.
البته از همه ي برادران و خواهرانم مي خواهم كه هر دو فصل 
عّلت  به  كه  است  اين صورت  در  فقط  زيرا  بخوانند؛  را  كتاب 

نوشتن اين كتاب پي مي بريد.
اين كتاب را به همسر خوب خود، اهدا مي كنم؛ زيرا او براي 

موفقيت من فداكاري بسياري نموده است.
مهدي ُخّداميان آراني
قم، خردادماه 1386
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فص�ل اول

بهتري�ن م�رد دني�ا

آيا مي خواهي ثواب حج و عمره به تو بدهند؟

مهمان خدا  زيارت خانه ي خدا مي روي  براي  به مكه  وقتي 
مي شوي و چون با لباس احرام به دور كعبه طواف مي كني قلب 

خويش را صفا مي دهي و پاِك پاك مي شوي. 
آيا مي داني كه پيامبر )صلي اهلل عليه وآله و سلم( ارزش يك 
سفر عمره را باالتر از دنيا و هر آنچه در دنيا است مي داند و آن 

را مايه ي پاك شدن از همه ي گناهان معرفي مي كند.
حتمًا مي گويي: معلوم نيست چه موقعي خداوند توفيق آن را 

می دهد كه به مكه سفر كنم.
آيا دوست داري تا من كاري را ياد شما بدهم كه ثواب حج 

و عمره داشته باشد؟
پيشنهاد من زياد سخت نيست و داخل خانه ي خودت مي تواني 

آن را انجام بدهي!
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الزم نيست جايي بروي، همين اآلن مي تواني به ثواب حج و 
عمره برسي!

حتمًا مايل شدي بداني كه آن چه كاري است.
برادرم!

يك لحظه كتاب را كنار بگذار و نگاهي به اطراف خود بينداز!
جاروبرقي به تو چشمك مي زند!

از تو مي خواهم تا خانه را جارو كني!
من از تو مي خواهم حساب كني وقتي خانه را جارو مي كني 

چند قدم برمي داري!
به خاطر  را  ما جارو كردن  نويسنده،  آقاي  حتمًا مي گويي: 
كسي  چه  بردار،  دست  ديگر  كرديم،  قبول  نشكند  دلت  اينكه 
حوصله دارد حساب كند كه براي جارو كردن اتاق چند قدم 

برمي دارد؟
ثواب  به شما  بدانم خداوند  مي خواهم  من  كه  نمي داني  شما 

چند حج و عمره مي دهد؟
پيامبر )صلي اهلل عليه وآله و سلم( فرمود:

هر كس كه به خانواده ي خود خدمت كند به عدد هر قدمي كه 
برمي دارد، خداوند به او ثواب حج و عمره مي دهد.

مي بينم كه با عشق طواف كعبه، خانه را جارو مي كني!
به راستي ما چه دين كاملي داريم و خودمان خبر نداريم!

افسوس كه ما را سرگرم كردند تا نفهميم پيرو چه ديني و آييني 
هستيم!

تو را به خدا، انصاف بده آيا با عمل كردن به همين يك حديث، 
زندگي هاي ما شيرين تر نمي شود؟
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آيا مشتاق هستي خاطره اي از زندگي حضرت علي )عليه السالم(، 
برايت نقل كنم.

مگر همه ي ما حضرت علي )عليه السالم(، را الگوي خود قرار 
نداده ايم؟

ولي متأسفانه فقط به گوشه هايي از زندگي آن حضرت توّجه 
كرده ايم و هرگز به تمام زندگي آن حضرت دّقت نكرده ايم.

يك روز رسول خدا )صلي اهلل عليه وآله و سلم(، تصميم گرفت 
كه به خانه ي حضرت زهرا )عليهاالسالم(، برود و از دختر خود 

ديداري داشته باشد.
وقتي پيامبر وارد خانه شد با چه منظره اي روبه رو شد؟

او ديد كه حضرت علي )عليه السالم(، كنار حضرت زهرا )عليه السالم(
نشسته و با هم دارند با آسياب دستي، گندم آسياب مي كنند.

آن زمان كه نانوايي وجود نداشت و زنان مدينه با آسياب دستي 
گندم را آسياب مي كردند و نان مي پختند و اين كار مخصوص 
كه  كن  نگاه  را  )عليه السالم(،  علي  حضرت  بود.  خانه دار  زنان 

چگونه در كارهاي خانه، همسر خود را كمك مي كند!
قرار  الگو  را  )عليه السالم(،  علي  حضرت  هم  تو  و  من  اگر 
داده ايم، بايستي در كارهاي خانه همسر خود را كمك كنيم تا 

مهر و صميمّيت در خانه ي ما موج بزند.
و  محّبت  درس  اين چنين  )عليه السالم(،  علي  حضرت  آري، 
آيين  كه  مرداني  بر  و درود خدا  به شيعيانش مي آموزد  را  صفا 

همسرداري را از امام مهربان خويش فراگرفتند. 
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خدايا، خير دنيا و آخرت را به من بده!

يادت هست كه چگونه عشق زيارت امام رضا )عليه السالم(، 
تو را به مشهد كشاند.

و چون به مشهد رسيدي غسل زيارت نمودي و وضو ساخته و 
آرام آرام به سوي حرم حركت كردي.

وارد صحن و سراي با صفاي امام رضا )عليه السالم(، شدي و 
با نهايت ادب و تواضع پيش رفتي تا روبه روي ضريح رسيدي و 

شروع به خواندن زيارتنامه كردي:
السالم عليك يا ولي اهلل!

شايد به خاطر داري كه در اين زيارت نامه از خدا چه خواستي.
و  مي خوانند  را  دعايي  طوطي وار،  كه  نيستي  آناني  از  تو 

نمي فهمند كه چه گفتند! 
كاش همه ي ما وقتي دعاهاي عربي را مي خوانديم در معناي 
آن هم دّقت مي كرديم كه چه مي گوييم و از خدا چه مي خواهيم.

به هر حال در آن زيارتنامه اين چنين گفتي:
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بار خدايا، خير دنيا و آخرت به من كرم بفرما.
اين خواسته ي تو بود كه در هنگام زيارت امام رضا )عليه السالم(، 

از خداوند طلب كردي.
سفر به پايان مي رسد و تو به شهر و ديار خود باز مي گردي!

حاال كه اين كتاب را مي خواني از تو سؤال مي كنم:
آيا آن دعاي تو مستجاب شد؟ نشانه ي آن چيست؟

شايد بگويي كه توفيق اعمال نيك بيشتري پيدا كرده ام.
ولي متأسفانه اين جواب تو درست نيست.

اگر بگويي كه توجه من به نماز و عبادتم بيشتر شده است.
من مي گويم كه اين جواب هم صحيح نيست.

به فقرا  بعد از آنكه از مشهد آمدم رسيدگي من  مي گويي كه 
بيشتر شده است.

ولي اين هم جواب صحيح نيست.
آيا مي خواهي بداني كه نشانه ي مستجاب شدن آن دعاي مهم 

چيست؟
اين سخن پيامبر )صلي اهلل عليه وآله و سلم(، است كه وقتي 
خداوند بخواهد به كسي خير دنيا و آخرت را بدهد به او توفيق 

خدمت به خانواده اش را مي دهد.
وقتي كه از مشهد بازگشتي اگر در خانه به همسر خود بيشتر 
رضا  امام  حرم  در  تو  دعاي  آن  كه  است  معلوم  كردي،  كمك 

)عليه السالم(، مستجاب شده است.
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همسر عزيزم، دوستت دارم!

وقتي يك گلدان زيبا را خريداري مي كني و به خانه مي آوري، 
آيا آن گلدان را به حال خود رها مي كني؟

نه، بلكه هر روز از آن گلدان مواظبت مي كني و مرتب آن را 
آب مي دهي.

زيرا اگر به گلدان خود آب ندهي بعد از مدتي پژمرده مي شود.
پس چرا بهترين گِل زندگي خود را فراموش كرده اي؟

همسرت را مي گويم.
يادت هست با چه عشقي به خواستگاري او رفتي!

آري، بهترين لحظه ها براي تو لحظه اي بود كه او قدم به خانه ي 
تو گذاشت و شما زندگي مشترك را با هم شروع كرديد.

چرا چند روزي است از اين گل زندگي خود غافل شده اي؟ 
اين  براي  ندارد  را  آن صفا  ديگر  زندگي ات  كه  مي بيني  اگر 

است كه خودت از گل زندگي ات غفلت كردي! 
آيا مي خواهي جبران گذشته را بكني و دوباره زندگي ات پر از 
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عشق و محّبت شود؟
من يك دستور ساده برايت دارم.

به زودي  كني  را عمل  دستور  اين  كه  بدهي  قول  من  به  اگر 
دوباره قلب تو از عطر عشق و محّبت، مدهوش خواهد شد.

البته از شما چه پنهان، كه اين دستور از من نيست!
اين دستور از پيامبر مهربان ماست.

پس گوش فراده!
آن حضرت فرمود:

وقتي مرد به همسر خود بگويد »دوستت دارم«، اين سخن هيچ 
 گاه از قلب همسرش بيرون نمي رود.

پيامبر  جمله ي  اين  و  ببند  را  كتاب  االن  همين 
بگو! خود  همسر  به  را  سلم(،  و  آله  و  عليه  اهلل  )صلي 

يادم نمي رود كه در مجلسي، از آقاياني كه آنجا بودند خواستم 
كه اين دستور را انجام دهند.

يك نفر از عقب جمعيت به من رو كرد و گفت:
آقا، اين حرف ها چيست كه براي مردم مي گويي! تو بايد براي 

ما حديث بخواني!
وقتي به او گفتم كه اين سخن رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله 

و سلم(، است، با شرمندگي سرش را پايين انداخت.
مردم  براي  را  حديث  اين  وقتي  كه  است  آمده  پيش  بارها 
مي خوانم مي بينم كه در غمي  بزرگ فرومي روند؛ غم اينكه چرا 
زودتر اين دستور پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را نشنيده اند؟

آري، ساليان زيادي از زندگي آن ها گذشته ولي اكنون با اين 
دستور آشنا مي شوند.
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اجازه مي دهي من از تو خواهشي بكنم!
اين  ديدي،  را  تازه دامادي  وقت  هر  مي خواهم  شما  از  من 

حديث را به او هديه كني!
اي كاش ما اسالم را فقط در نماز و روزه خالصه نمي كرديم!

»همسرم!  جمله ي  ما  همه ي  كه  بيايد  روزي  آن  مي شود  آيا 
دوستت دارم« را هم به عنوان يك برنامه ي ديني خود بدانيم.

آيا مي دانيد كه هر زني نياز دارد كه حداقل روزي سه بار اين 
جمله را بشنود؟

پس هيچ  گاه اين جمله ي سحرآميز و جادويي را از همسرت 
دريغ مكن!

دوستت دارم!
دوستت دارم!
دوستت دارم!

و اين را باور كن كه هيچ  گاه همسرت از شنيدن اين جمله 
خسته نمي شود.

هر بار كه به همسرت از صميم دل مي گويي: »دوستت دارم«، 
شاداب  را  او  روحيه ي  و  مي كني  لبريز  عشق  از  را  او  قلب 

مي سازي.
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آيا تا به حال در مسجد پيامبر )ص(، اعتكاف كرده اي؟

رواج  ما  جامعه ي  در  اعتكاف  مراسم  كه  است  سالي  چند 
پيدا كرده است و در روزهاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم 

ماه رجب، گروه گروه مردم به مساجد رفته و معتكف مي شوند.
براي اعتكاف بايد سه روز روزه بگيري، و در مسجد بماني 

و مشغول عبادت باشي.
اگر بتواني در مسجد پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، در 

مدينه باشي خيلي خوب است و ثواب بسيار زيادي دارد.
فكر كن! اگر بخواهي در مسجد پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و 
سلم(، معتكف شوي، بايد صبر كني تا خدا توفيق سفر به مدينه 

را به تو بدهد.
آيا مي خواهي كاري را ياد شما بدهم كه ثواب اعتكاف در 

مسجد پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را داشته باشد؟
اين كار زحمت زيادي ندارد و هميشه مي تواني آن را انجام 

دهي!
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پيامبر اسالم )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، فرمود:
نشستن مرد نزد همسر خويش، نزد خدا بهتر از اعتكاف در 

مسجد من است.
به راستي كه دين و آيين ما چه دين كاملي است؟

در كدام مكتب مي تواني ارزش نشستن پيش همسر را اين قدر 
باال بيابي!

در كجا مي تواني چنين عّزتي را كه اسالم به شما داده است، 
بيابيد!

در كجاي دنيا به زن اين همه احترام و ارزش داده شده است 
كه نشستن كنار او، براي شوهرش ثواب اعتكاف داشته باشد!

و افسوس و صد افسوس كه ما چقدر از دين واقعي فاصله 
گرفته ايم.

همين سال گذشته، مرد جواني را ديدم كه همسر بيمار خود 
را در خانه رها كرده بود و به عشق اعتكاف، به مسجد آمده بود.

به  رسيدگي  حاضر،  حال  در  تو  وظيفه ي  كه  گفتم  او  به  من 
همسر بيمارت است، اّما او كه به تازگي به »عرفان« رو كرده بود، 

مي گفت كه من بايد به خدا برسم و از غير او جدا شوم!
اگر همه ي مردان جامعه ي ما به همين يك دستور پيامبر )صلي 
اهلل عليه و آله و سلم(، عمل مي كردند و هر روز، ساعتي در كنار 
همسر خود مي نشستند و سخن دل او را مي شنيدند و به احساسات 
و عواطف او گوش مي كردند، آيا ما ديگر در خانواده ها اين همه 

مشكل مي داشتيم؟
آيا ديگر اين همه زنان افسرده در جامعه ي ما يافت مي شد؟

آري، مردي كه ياد گرفته است هر روز مقداري از وقت خود 
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را صرف همسرش كند و سخن او را بشنود نه تنها به ثواب بزرگي 
دست يافته، بلكه قلب همسر خويش را براي هميشه تسخير كرده 

است.
آيا مي دانيد چگونه مي توانيد درب طالق را بر روي زندگي 

خود ببنديد؟
با همين سخن گفتن با يكديگر!

با  دقيقه  بيست  ما روزي  زنان جامعه ي  و  مردان  همه ي  اگر 
هم سخن مي گفتند و به سخنان يكديگر به دّقت گوش مي كردند، 

اختالفات آن ها حّل مي شد.
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هديه دادن را فراموش نكن!

آيا مي داني كه همسر شما انتظار دارد تمام عشقي را كه به او 
داريد به وسيله اي براي او ثابت كنيد؟

آري، شما بايد عشق و محّبتي را كه در قلب خود نسبت به 
همسر خود داريد هر روز به زبان آوريد.

خريد هديه هاي كوچك و تقديم كردن آن، مي تواند همسر شما 
را بسيار خوشحال كند.

وقتي به همسر خود هديه مي دهي او احساس با ارزش بودن 
مي كند و همين كار باعث مي شود كه ميان شما محّبت و صميمّيت 

بيشتري به وجود آيد.
رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، فرمود:

به يكديگر هديه بدهيد كه موجب محّبت مي شود و كينه را از 
دل مي برد.

تو با هديه دادن به همسرت مي تواني محّبت او را به سوي خود 
جذب كني و در آن موقع زندگي مشترك شما شيرين تر مي شود.
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اين  با  براي او خريداري كن و همراه  همين امروز هديه اي 
يادداشت تقديم همسرت كن:

»تقديم به همسر مهربانم، تو بهترين انتخاب زندگيم هستي!«.
با ارزش  تو نمي داني كه اين نوشته تو براي همسرت چقدر 

است و خدا مي داند كه آن را چند بار مي خواند.
با كادويي زيبا، بسته بندي كني؛  سعي كن كه حتمًا هديه را 
زيرا خانم ها هديه اي را كه كادو شده باشد خيلي بيشتر دوست 

دارند.
و  استثنايي  مرد  يك  عنوان  به  همسرتان  نزد  مي خواهيد  آيا 

فوق العاده جلوه كنيد؟
يك هديه خوب مثل لباس زيبا را براي او بخريد و آن را در 
بسته اي كوچك بپيچيد و در جايي از آشپزخانه و يا كمد لباس 

همسر خود مخفي كنيد.
البته يك يادداشت زيبا هم بر روي آن بگذاريد.

وقتي كه همسرتان اين هديه را پيدا مي كند شما برايش شوهري 
فوق العاده جلوه مي كنيد.

دوسِت خوب من!
يادت باشد اگر سفر رفتي حتمًا براي همسرت هديه خريداري كني.

اين دستور پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، است:
براي  بازگشت  موقع  رفت  مسافرت  به  شما  از  يكي  وقتي 
قطعه  هديه،  آن  اگر  حتي  كند،  تهيه  هديه اي  خود،  خانواده ي 

سنگي باشد.
آري، وقتي از سفر بر مي گردي درحالي كه هديه اي براي همسرت 
به همسر خود مي رساني كه من در  پيام را  در دست داري، اين 
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را  تو  هرگز  من  بودم،  تو  فكر  به  هميشه  تو،  از  دوري  روزهاي 
فراموش نكردم.

و اين پيام است كه براي همسر تو بسيار با ارزش است و به 
او آرامش مي دهد.

هميشه تالش كن تا همسرت در زندگي احساس كند كه به ياد 
او هستي و او را دوست داري و هديه دادن بهترين راه براي اين 

كار مي باشد.
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با لبخند مي تواني بال را از خود دور كني؟

همه ي ما عادت كرده ايم كه براي رفع بال، صدقه بدهيم.
حتمًا اين حديث را شنيده اي كه صدقه، مرگ ناگهاني را دور مي سازد.

نزديك عيد كه مي شود تلويزيون تبليغات زيادي انجام مي دهد 
و ما را تشويق مي كند تا در جشن نيكوكاري شركت كنيم و با 

دادن صدقه، به كمك خانواده هاي بي بضاعت بشتابيم. 
اين كار بسيار خوبي است و باعث خوشحالي دل هاي زيادي 

مي شود.
اگر كسي به خاطر گناه و معصيت، مورد غضب خدا واقع شده 

باشد، مي تواند با صدقه دادن غضب خدا را خاموش كند.
آري، صدقه، هفتاد دِر بال و گرفتاري را بر روي انسان مي بندد 

و مرگ ناگهاني را از انسان دور مي كند.
آيا شنيده اي كه صدقه، روزي را زياد مي كند؟

رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، فرمود:
زياد صدقه بدهيد كه روزي شما با صدقه دادن، زياد مي شود.
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آري، صدقه باعث مي شود تا بركت زندگي شما زياد شود.
برادر محترم!

من مي خواهم در اينجا صدقه ي جالبي به شما ياد بدهم! 
آيا مي دانيد كه لبخند شما به روي همسرتان، نزد خداوند به 

عنوان يك صدقه، حساب مي شود؟
تعّجب نكن!

آري، لبخند، يك نوع صدقه مي باشد!
اين سخن از رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، است كه 

لبخند، صدقه است.
اكنون تصميم بگير كه به روي همه ي دوستان خود لبخند بزني!

آيا فكر كرده اي اگر جامعه ي ما به همين دستور ساده عمل 
مي كردند، ما چه جامعه ي شادابي داشتيم.

افسوس كه ما بيشتر، جنبه هاي غم را بزرگ نمايي كرده ايم!
ما عادت داريم صبح كه از خواب برمي خيزيم و آماده مي شويم 
تا از خانه بيرون برويم، مقداري پول داخل صندوِق صدقه بريزيم، 

اّما فراموش مي كنيم كه به روي همسر خود لبخند بزنيم!
چرا ما صدقه را فقط در پول به صندوق انداختن، خالصه كرده ايم.

اي كاش صدا و سيماي ما، مقداري هم در مورد صدقه لبخند، 
سخن مي گفت.

چرا ما همه ي خوبي ها را براي غريبه ها به كار مي بريم!
ما براي آن كودك بيچاره كه صدها كيلومتر از ما فاصله دارد 
هديه مي دهيم، ولي عزيزترين فرد زندگي خود را از يك لبخند 

هم محروم مي كنيم!
آيا مي داني وقتي كه وارد خانه مي شوي هيچ چيز براي همسر 
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شما، دلنشين تر از اين نيست كه با چهره اي روبه رو شود كه گل 
لبخند به لب دارد؟

چرا همسر خود را از اين نعمت محروم مي كني؟
از امروز تصميم بگير هر وقت وارد خانه مي شوي لبخند بزني 
و بدان كه اين كار تو نزد خدا به عنوان صدقه حساب مي شود و 
عمر تو را زياد مي كند و باعث مي شود كه بركت زندگي ات زياد 

شود.
آري، صدقه به عنوان بهترين داروي دردها معرفي شده است، 

دارويي كه بيماری ها را شفا مي دهد.
حال اگر تو دچار افسردگي شده اي به جاي اينكه اين همه، 
قرص و دارو مصرف كني و اثري هم نبيني و بدن خودت را با اين 

مواد شيميايي مسموم كني، بيا و اين دستور را عمل كن.
هر گاه كه با همسر خويش روبه رو شدي، گِل لبخند را به او 

هديه كن!
آن وقت ببين كه زندگي تو چقدر با صفا مي شود و همه آشنايان، 

حسرِت صفاي زندگي تو را خواهند خورد.
برادرم!

چه شده است كه شما وقتي با دوستان خود روبه رو مي شوي به 
روي آن ها لبخند مي زني، اّما چون به خانه مي آيي فقط خستگي 

را به خانه مي آوري؟
بيا با خود عهدي ببند!

از امروز به بعد هر وقت خواستي وارد خانه شوي، يك لحظه 
نزديِك درب خانه بايست!

با خود بگو: من به مهم ترين بخش زندگي خود وارد مي شوم!
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و گل لبخند را به صورت خود بنشان و وارد خانه شو!
آيا همان قدر كه به كار و كاسبي اهمّيت مي دهي به روحيه ي 

همسر و خانواده ي خود اهمّيت مي دهي؟
بنشين فكر كن، خودت را جاي همسرت بگذار!

آيا تو دوست داري كه وقتي وارد خانه مي شوي همسرت با 
اخم با تو برخورد كند؟

پس آنچه را كه براي خود نمي پسندي براي همسرت نيز نپسند!
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چگونه رسول خدا )ص(، را شاد سازم؟

من يك روز از خدا سؤال كردم:
اي خداي بزرگ!

چه كاري را بيش از همه ی كارها دوست داري؟
آخر من مي خواستم آن كار مهم را هر طور شده، انجام دهم.

و در انتظار جواب ماندم.
و بعد از مدتي چشم انتظاري، جواب سؤال من آمد.

شايد بگويي: خوب معلوم است جواب اين سؤال، نماز بود، 
زيرا نماز ستون دين است و خدا نماز را بيش از همه چيز دوست 

دارد، ولي جواب من اين نبود.
آيا شما مي دانيد من چگونه به جواب خود رسيدم.

به سخني از پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، برخورد كردم 
كه فرمود:

بهترين اعمال نزد خدا، خوشحال نمودن يك مسلمان است.
و به راستي چه مسلماني بيش از همسر ما شايسته خوشحال 
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نمودن است؟
وقتي كه تو تصميم مي گيري تا همسر خود را خوشحال سازي، 

بدان تو كاري انجام مي دهي كه خدا خيلي آن را دوست دارد.
امام باقر )عليه السالم(، فرمود:

هيچ عبادتي همانند اين نيست كه قلب مؤمني را شاد نمايي.
آيا فراموش كرده اي كه همسر تو از اهل ايمان است، پس بدان 
اگر او را خوشحال كني رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 

را خوشحال كرده اي!
مگر اين سخن رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را 

نشنيده اي كه فرمود:
هر كس يك مؤمن را خوشحال كند مرا خوشحال نموده است.

برادرم!
اكنون برخيز و با اين اعتقاد كه خوشحال نمودن همسر مؤمنت، 
باعث خوشحالي رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، مي شود 

كاري انجام بده تا او شاد شود.
كاري هرچند كوچك، اّما اين كار را با عشقي بزرگ انجام بده!

دوست من!
اگر همه زوج هاي جامعه ما اين گونه فكر مي كردند زندگي ها، 

چقدر زيباتر مي شد!
به اين سخن امام صادق )عليه السالم(،  خيلي دلم مي خواهد 

گوش فرادهي كه فرمود:
وقتي كه يكي از شما، مؤمني را خوشحال مي كند فكر نكند كه 
فقط او را خوشحال كرده است، به خدا قسم ما را هم خوشحال 

نموده است.
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اي كسي كه عشق امام زمان )عليه السالم(، به دل داري؟
آيا مي خواهي امام زمان )عج(، را خوشحال كني!

كه همسر  اين است  )عج(،  زمان  امام  راه خوشحالي  بهترين 
مؤمن خود را خوشحال كني! آيا مي داني وقتي كه تو همسر مؤمن 
را غصه مي دهي، رسول خدا  او  و  ناراحت مي كني  را  خويش 

)صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را ناراحت مي كني!
امام صادق )عليه السالم(، فرمود:

كه هر كس مؤمني را اندوهناك كند، در واقع رسول خدا )صلي 
اهلل عليه و آله و سلم(، را اندوهناك ساخته است.
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خدايا، مهر را همسرم در دلم قرار ده!

يادت مي آيد وقتي مراسم عروسي گرفته بودي، با چه شور و 
شادي، همسر خويش را به منزل خود آوردي!

همه فاميل جمع شده بودند و چه جشن باشكوهي برگزار كرده بودي!
آن لحظه از بهترين لحظات زندگي شما بود و پيوند مقّدس شما 

مانند پيوند دو ستاره بود.
به خانه  نمي دانم آن لحظه دعا هم كردي؟ آيا آداب عروس 

آوردن را انجام دادي؟
شايد آن موقع خبر نداشتي كه عروس آوردن هم آداب دارد؟

اكنون من مي خواهم اين آداب را برايت بگويم: 
از عروس خانم مي خواهي كه با وضو وارد خانه شما شود و 
خودت هم قبل از اينكه عروس پا به خانه بگذارد وضو مي سازي!

و دو ركعت نماز مي خواني!
و شكر خدا را به جا مي آوري و بر محّمد و آل محّمد )عليهم 

السالم(، صلوات مي فرستي!
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آن گاه عروس وارد خانه تو مي شود.
اكنون تو دست به دعا برمي داري و از همه مهمانان مي خواهي 

تا به دعاي تو »آمين« بگويند.
حال تو بايد چه دعايي بكني؟

اين دعا خيلي مهم است. 
گوش كن!

خدايا، محّبت همسرم را به قلب من ارزاني كن!
رضايت و خوشحالي او را به من كرم نما!

پيوند ما را پيوندي شايسته قرار بده.
اين دعايي است كه در آن لحظه بايد بكني!

شايد بگويي كه آخر چرا در آن موقع دعا كنم؟
مگر نمي داني كه در آن موقع درهاي آسمان باز مي شود! 

امام صادق )عليه السالم(، فرمود: 
درهاي آسمان در چهار موقع باز مي شود:

هنگامي  كه باران رحمت مي بارد، هنگامي  كه فرزند به صورت 
پدر و مادر، نگاه مي كند، هنگامي  كه در كعبه باز مي شود، هنگامي 

كه ازدواجي صورت مي گيرد.
خداوند  از  بايد  تازه داماد  كه  است  دعايي  اين  حال،  هر  به 

درخواست كند.
من خيلي فكر كردم كه چرا اسالم براي لحظه ورود عروس به 

خانه ي شوهر اين برنامه دعا را قرار داده است؟
از خداوند  را  اين خواسته  دعاهايت  در  بار  راستي چند  به 

طلب كرده اي؟
در كدام آيين، مي تواني دعايي به اين زيبايي بيابي!
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»خدايا عشق به همسرم را به من روزي كن!«.
اگر همه ي مردان جامعه ي ما از صميم دل، اين دعا را مي كردند، 

زندگىها چقدر زيبا و شيرين مي شد.
خدا  از  حال  به  تا  آيا  كه  كرده ام  سؤال  نفر  صدها  از  من 

خواسته ايد كه شما را عاشق همسرتان قرار دهد؟
آنان از حرف من تعّجب كرده اند!

آيا فكر كرده اي چرا اين دعا را همان لحظه اي كه عروس وارد 
خانه ات مي شود بايد بخواني؟

در روزهاي اول زندگي كه مشكلي وجود ندارد و همه همسر 
خود را دوست دارند!

پس چرا اين لحظه بايد دعايي اين گونه كرد كه خدايا، عشق 
به همسرم را در قلب من قرار ده.

اين يك رمز است، يك سمبل است!
زندگي  آغاز  لحظه ي  تو،  خانه ي  به  عروس  ورود  لحظه ي 

مشترك است!
لحظه ي مهم و حساسي است، اينجا بايد از خدا كمك بگيري! 
از او بخواهي كه او محّبت به همسرت را در قلبت بريزد و تا 

پايان عمر، او را دوست داشته باشي!
راستي چرا امام باقر )عليه السالم(، مي فرمايد كه از همراهان 

عروس بخواه تا به دعاي داماد »آمين« بگويند؟
نداني كه پدر و مادر عروس، چقدر زحمت كشيده اند،  شايد 
چه بي خوابي ها كشيده اند تا دختري را تربيت كرده و اكنون در 

اختيار شما قرار مي دهند.
امام باقر )عليه السالم(، مي خواهد تا پدر و مادر عروس، دعاي 
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داماد خود را بشنوند كه چگونه از خدا مي خواهد كه همسر خود 
را دوست بدارد!

نمي دانم در اين دنيا چيزي به اندازه ي شنيدن اين دعا، پدر و 
مادر يك دختر را خوشحال مي كند؟
قسمت بعدي دعا را هم دّقت كن!

»خدايا! كاري كن كه همسرم همواره از من راضي باشد«.
و شايد االن غصه بخوري كه من اين آداب را نمي دانستم و 

موقع عروس آوردن، اين دعا را نكردم.
ولي به قول معروف، ماهي را هر وقت ازآب بگيري تازه است!

از  و  بخوان  نماز  و دو ركعت  بساز  برخيز، وضو  همين االن 
صميم دل اين دعا را بخوان، كه خداوند فرموده است: »بخوانيد 

مرا تا اجابت كنم شما را«.
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از كجا بفهمم ايمانم كامل تر شده است؟

به  كه احساس مي كنيم  پيش مي آيد  لحظاتي  ما  براي همه ي 
خدا نزديك تر شده ايم و به معنويت گرايش بيشتري پيدا كرده ايم.

مثاًل در ماه رمضان و شب هاي قدر، دل هاي ما روشن مي شود 
و نور ايمان را در وجود خود احساس مي كنيم.

به راستي اولين و مهم ترين نشانه ي زياد شدن ايمان چيست؟
ما از كجا بفهميم كه ايمان ما كامل تر شده است؟

آيا موافقي همين سؤال را از امام صادق )عليه السالم(، بنماييم؟
اين پاسخ آن حضرت است:

هر چه ايمان شما بيشتر شود محّبت شما به همسرت بيشتر مي شود.
يعني حواست باشد، اگر تو به سوي خدا ميل پيدا كردي و نماز 
و عبادتت بيشتر شد، بايد ببيني آيا همسر خود را بيشتر از قبل 

دوست داري يا نه؟
اگر جواب مثبت بود، پس خوشا به حالت! زيرا در معنويت 

رشد كرده اي!
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اگر نماز خواندن تو بيشتر از قبل شد، اّما اخالق تو نسبت به 
همسرت بهتر نشد، بلكه نسبت به او بي تفاوت شدي بايد بداني كه 

آن عرفاني كه دنبالش رفته اي سرابي بيش نيست!
قدم  عرفان  وادي  در  چون  كه  ديده ام  را  افرادي  چقدر  من 

برداشته اند به همسر خود كم مهري ها نموده اند!
آخر الگوي ما چه كسي مي باشد!

اگر ما واقعًا شيعه ي امام صادق )عليه السالم(، هستيم پس چرا 
رفتار ما با سخن آن حضرت، مطابقت ندارد؟

كني  يقين  و  بزني  به خدا  از عشق  دم  زماني مي تواني  آري، 
كه در مسير صحيح عرفان پيش رفته اي كه محّبت و عشقت به 

همسرت، بيشتر شود.
بنازم اين مكتب شيعه را چگونه بين عشق به خدا و عشق به 

همسر رابطه برقرار مي كند!
و افسوس كه ما چقدر از اين حقايق غافل مانده ايم! 

و شايد تعّجب كني كه امام صادق )عليه السالم(، در سخن ديگر 
مي فرمايد:

)عليهم السالم(،  بيت  اهل  ما  به  كه محّبت و عشقش  هر كس 
زيادتر شود، محّبتش به زنان بيشتر مي شود.

مقداري فكر كن، به راستي چه ارتباطي بين عشق به اهل بيت 
)عليهم السالم(، و عشق به همسر وجود دارد؟

آري، اگر به سفر كربال مي روي يا نجف را زيارت مي كني و به 
بركت اين سفر، روح و جانت با محّبت اهل بيت )عليهم السالم(، 

صفا مي گيرد بايد عشق و محّبتت به همسرت بيشتر شود.
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نود هزار فرشته از كجا آمده اند؟

چه خبر شده است؟
چرا عرش خدا به لرزه درآمده است؟

چرا اين همه فرشته از آسمان به زمين مي آيند.
فكر مي كنم تعداد آن ها نود هزار فرشته باشد.

آن طرف را نگاه كن! فرشتگان به آن سمت مي روند.
بيا ما هم آنجا برويم ببينيم چه خبر است؟

پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، مي خواهد بر جنازه اي نماز 
بخواند و اين فرشتگان براي خواندِن نماز مّيت آمده اند.

»سعد بن معاذ« از دنيا رفته است.
حاال معلوم شد كه اين همه فرشته به احترام او آمده اند.

چرا رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، پابرهنه شده 
است؟

او مي خواهد با پاي برهنه در اين مراسم حضور پيدا كند.
معلوم مي شود سعد، آدم خيلي خوبي بوده كه پيامبر )صلي اهلل 
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عليه و آله و سلم(، بدون عبا و با پاي برهنه در تشييع جنازه او 
شركت مي كند.

اين سعد چه مقامي  داشته كه عرش خدا در مرگ او به لرزه 
درآمده است؟

خوشا به حالت اي سعد!
من تا به حال نشنيده ام كه رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و 

سلم(، اين طوري احترام جنازه اي را بگيرد.
پيامبر گاه سمت راست جنازه را مي گيرد و گاه به سمت چپ 

جنازه مي رود.
بيا عّلت اين كار را از پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 

سؤال كنيم.
آن حضرت چنين جواب مي دهد:

دست من در دست جبرئيل است، هر كجا كه جبرئيل مي رود، 
من نيز همراه او مي روم!

پيكر سعد را نزديك قبر مي برند.
پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، وارد قبر مي شود و جنازه ي 
سعد را داخل قبر مي گذارد و سنگ لحد را مي چيند و قبر سعد 

را مي پوشاند.
به راستي چه كسي تا به حال، سعادت داشته است كه پيامبر 

پيكر او را داخل قبر بگذارد؟
آن خانم را نگاه كن كه آرام آرام كنار قبر پسرش مي آيد.

او مادر سعد است.
همه كنار مي روند و او مي آيد و كنار قبر پسرش سعد مي نشيند.

او با چشم خود ديده است كه پيامبر در تشييع جنازه ي پسرش 
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سنگ تمام گذاشته است و براي همين بي اختيار مي گويد: 
پسرم، بهشت گوارايت باد!

پيامبر به مادر سعد مي گويد: 
مادر سعد! صبر كن!

و آن گاه نگاهي به آسمان مي كند.
چه خبر شده است؟

پيامبر دارد زمزمه اي مي كند.
گوش كن!

خدايا! آيا كسي مثل سعد بايد فشار قبر ببيند؟
بعد رو به مادر سعد مي كند و مي گويد:

االن، سعد فشار قبر دارد.
به راستي، چه شده است؟

سعد و فشار قبر؟ چرا بايد سعد با آن مقام اين گونه فشار قبر ببيند؟
آيا موافقي اين سؤال را از پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 

بپرسيم؟
جواب پيامبر اين است:

سعد با خانواده اش بداخالق بود و اين فشار قبر به خاطر آن بود.
آري، درست است كه سعد، مقام بزرگي نزد پيامبر داشت، اّما 

همه ي كارهاي خدا روي حساب و كتاب است!
سعد همه ي خوبي ها را داشت ولي با همسر خود بداخالق بود 

و براي همين بايد فشار قبر ببيند.
ما بايد خيلي مواظب باشيم كه مبادا با بداخالقي در خانه به 

سرنوشتي دچار شويم كه سعد گرفتار شد.
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اين ليست را بگير و خريد كن!

حتمًا برايت پيش آمده است كه همسرت به تو گفته است كه 
گوشت در منزل تمام شده، برو مقداري گوشت خريداري كن!

و تو كه خيلي خسته اي، نمي داني چه كني، مي خواهي مقداري 
استراحت كني، ولي همسر شما مي خواهد براي شام، غذا تهيه 

كند، سرانجام تصميم مي گيري براي خريد بيرون بروي.
پاداش هم  نزد خدا ثواب و  تو  اين كار  آيا فكر مي كني كه 

دارد؟
بايد بداني كه چه  آري، تو مي روي براي خانه خريد كني و 

ثوابي براي تو نوشته مي شود؟
آيا موافقي ببينيم كه امام سجاد )عليه السالم(، براي اين خريد 

چه ارزشي را قائل است؟
آن حضرت فرمود:

وقتي به بازار مي روم و براي خانواده ي خود، گوشت خريداري 
مي كنم، اين كار را از آزاد كردن يك بنده، بهتر مي دانم.
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حتمًا شنيده اي كه پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، چند روز 
قبل از ماه رمضان براي مردم سخنراني كرد و براي مردم در مورد 

عظمت ماه رمضان سخن گفت.
بتواني در اين  آري، ماه رمضان بسيار عزيز است و اگر تو 
ماه مؤمني را افطاري بدهي خدا به تو ثواب آزاد كردن يك بنده 

مي دهد.
فكر مي كنم منظور مرا فهميدي! 

اگر بروي و براي خانواده ي خودت خريد كني، اين كار تو 
همان قدر ثواب دارد كه افطاري دادن در ماه رمضان!

بنازم اين مكتب را كه چقدر زيبا تالش مي كند كانون خانواده 
را مستحكم سازد.

آري، من مي دانم كه در صف نانوايي ايستادن براي تو خيلي 
سخت است!

از امروز به بعد، هر وقت كه در صف نان ايستادي به ياد اين 
سخن امام سجاد )عليه السالم(، باش و بدان كه در حال عبادت 

هستي!
من مي دانم ديگر هر وقت همسرت به تو سفارش خريد چيزي 
را براي خانه بكند، تو با ميل و رغبت اين كار را انجام مي دهي؛ 

زيرا تو با اين كار به كمال معنوي بزرگي دست مي يابي!
شايد در ميان خوانندگان اين كتاب، افرادي هستند كه مي گويند 

من كار به ثواب ندارم.
بحث من هم در مورد ثواب آزاد كردن يك بنده نيست، بلكه 
سخن من اين است كه تو اگر مي خواهي به كمال معنوي برسي، 
يكي از راه هاي آن اين است كه براي خانواده ي خود خريد كني!
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آيا مي داني وقتي كه از خريد برمي گردي چه ارزشي پيش خدا 
داري؟

وقتي با دست هاي خود گوشت و ميوه و... را به خانه مي بري، 
خداوند ثواب آن كسي را به تو مي دهد كه در راه خدا صدقه داده است.

آري، خريد كردن براي خانه در مكتب اسالم مساوي با صدقه 
دادن است!

اگر صدقه رفع بال مي كند، و مايه ي خوشحالي خداوند مي شود 
و مرگ ناگهاني را از انسان دور مي كند، خريد براي خانواده نيز 

همين اثرها را دارد.
من اين سخن را از خود نمي گويم، پيامبر )صلي اهلل عليه و آله 

و سلم(، فرمود:
آن گاه كه مردي وارد بازار شود و براي خانواده ي خود چيزي 
بخرد و آن را به خانه ببرد، ثواب او برابر با كسي است كه صدقه 

به نيازمندان مي دهد.
و  بين زن  روابط  تا  تعاليم اسالم تالش شده است  در  آري، 
شوهر همواره با عشق و صميمّيت همراه باشد و كانون خانواده 

در ميان جامعه مسلمانان از استحكام زيادي برخوردار باشد.
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كاري نكني كه نمازت قبول نشود!

نگاه كن! صحراي قيامت است و چه غوغايي برپاست!
حساب  به  تا  آماده اند  و  برداشته  خاك  از  سر  مردم  همه ي 

كردار و رفتار آن ها رسيدگي شود.
در اين ميان چشم من به مجيد مي افتد.

مجيد يكي از دوستان خوب من در دنيا بود و من خيلي به او 
عالقه داشتم.

او خيلي خوشحال به نظر مي رسد.
آيا موافقي پيش او برويم.

ـ سالم، مجيد آقا!
ـ سالم، دوست من!

ـ مي بينم كه خيلي شاد و خوشحال هستي!
ـ بله چون من در دنيا كارهاي خوب زيادي انجام داده ام و 

آمادگي كامل براي چنين روزي را دارم.
ـ آيا مي شود كارهاي خوب خود را برايم بگويي؟
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ـ بله، من دو سفر حج واجب رفته ام، سه عمره انجام داده ام، 
پنج بار كربال رفته ام، يك مدرسه و يك مسجد ساخته ام، صد يتيم 
را سرپرستي كرده ام، ده ها فقير را تحت حمايت خود درآورده ام...

اينجا بود كه حسرت خوردم كه چرا من نتوانستم اين همه كار 
خوب انجام دهم!

به راستي كه اگر انسان ثروت داشته باشد و آن را در راه خير 
مصرف كند سعادتي بزرگ داشته است.

من ديگر يقين كردم كه مجيد اهل بهشت است براي همين روي 
او را بوسيدم و به او گفتم ما را فراموش نكني، وقتي خواستي به 

بهشت بروي دست ما را هم بگير.
خالصه آنكه نوبت حسابرسي مجيد فرامي رسد و فرشتگان نام 

او را مي خوانند.
و مجيد براي حسابرسي جلو مي رود.

ـ تو در دنيا چه كار كرده اي؟
ـ حج و عمره به جا آورده ام.

ـ حج و عمره ي تو قبول نيست!
ـ مدرسه ساخته ام.

ـ قبول نيست.
ـ يتيمان را سرپرستي كرده ام.

ـ قبول نيست!
مجيد هر كار خوبي كه انجام داده است را نام مي برد فرشتگان 

به او مي گويند كه آن عملش قبول نيست.
مجيد را نگاه كن كه چطور گريه مي كند!

من خيلي تعّجب مي كنم، آخر چه شده است؟ چرا هيچ يك از 
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اعمال اين رفيق من مقبول درگاه خدا واقع نشده است؟
من نزد مجيد مي روم تا شايد عّلت را بفهمم مي بينم كه او نيز 

حسابي گيج شده است.
كن،  نگاه  مي گويد:  گريه  با  مي افتد  من  به  نگاهش  تا  مجيد 

همه ي اعمال من باطل اعالم شد! بدبخت شدم! حاال چه كنم؟
من دلم براي مجيد خيلي مي سوزد.

آيا موافقي با هم نزد فرشتگان محاسبه اعمال برويم و عّلت 
را جويا شويم.

من به آن فرشتگان مي گويم:
»مي دانيم كه خدا به هيچ كس ظلم نمي كند و همه ي كارهاي 
او روي حساب و كتاب است، اّما ما مي خواهيم بفهميم كه چرا 

همه ي كارهاي خوب مجيد باطل اعالم شده است؟«.
اينجاست كه يكي از فرشتگان رو به من مي كند و مي گويد:

»مجيد اعمال نيك زيادي انجام داده ولي چون همسر خود را 
اذّيت كرده است هيچ كدام از اعمال او قبول نمي شود«.

اّما يك  را داشت،  كه مجيد همه ي خوبي ها  افتاد  يادم  تازه 
عيب داشت و آن اينكه همسرش را اذّيت و آزار مي كرد.

آيا اذّيت و آزار همسر اين قدر گناه بزرگي است كه مي تواند 
همه ي اعمال خوب يك نفر را باطل كند؟

پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، فرمود:
هر زني كه شوهر خود را اذّيت و آزار كند خداوند هيچ كدام 
از اعمال خوب او را قبول نمي كند و هر مردي كه زن خود را 

آزار دهد نيز اين چنين است. 
آن زني كه بدون اجازه ي شوهر به مسجد مي رود، بايد بداند 
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كه خدا نماز او را قبول نمي كند و همين طور آن مردي كه حقوق 
همسر خود را مراعات نمي كند بايد بداند كه خداوند اعمال خوب 

او را قبول نمي كند.
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با همسر خود مهربان باشيد!

»همواره جبرئيل در مورد زنان با من سخن مي گفت و به من 
توصيه مي كرد به مردان بگويم كه مراعات حال آن ها را بنمايند«.

اين سخن رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، است.
جبرئيل به پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، عرضه داشت:

اي محّمد!
به أّمت خود بگو كه با زنان مهربان باشند!

و دل هاي آن ها را شاد كنند و به آنان خشم نگيرند.
برادرم!

به راستي چگونه مي توانيم دل همسر خود را شاد كنيم؟
آيا موافقي يكي از راه هاي آن را برايت بگويم.

آيا مي داني كه توجه نشان دادن به همسرت باعث مي شود او 
احساس زنده بودِن واقعي كند؟

آيا مي داني كه توجه شما به همسرت يك پيام مهم را براي او 
مي رساند؟
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آيا مي داني آن پيام چيست؟
به همسر خود توجه مي كني او احساس مي كند كه  تو  وقتي 

خيلي دوست داشتني و مهم است.
اگر او احساس كند كه تو به او توجه نداري، قلب او خواهد مرد!

و آن گاه تو حسرت عشق او را خواهي خورد، و به راستي 
زندگي با زني كه قلبش مرده است خيلي سخت است!

تو خودت اين كار را كرده اي، تو خودت، دل او را با بي توجهي 
نابود كرده اي.

پس سخن جبرئيل را آويزه ي گوش خود كن و تالش كن تا 
همواره، دِل همسر خود را شاد كني؛ زيرا در اين صورت است كه 

خوشبختي را براي خودت مهيا مي سازي.
شما بايد ياد بگيريد كه به همسرتان توجه پيدا كنيد.

مثاًل، از او بخواهيد لباس زيبايش را به تن كند و آن گاه به او 
بگوييد: »اين لباس چقدر به تو مي آيد و تو چقدر زيباتر شده اي!«.

از رنگ مو و گيسوي او تعريف كنيد!
»تو  بگوييد:  او  به  مي كند  رسيدگي  خود  ظاهر  به  او  وقتي 

پرشورترين زن دنيا هستي و من از تو خيلي راضي هستم!«.
»اين  بگوييد:  او  به  مي آورد  سفره  سر  را  شما  غذاي  وقتي 

غذايي خوشمزه و عالي است!«.
حال كه سخن به اينجا رسيد، آيا موافقي ما يك مسابقه برگزار 
كنيم تا به بهترين افراد جامعه جايزه اي بدهيم و از آن ها تقدير كنيم؟

حتمًا مي گويي اول بايد در اين مطلب به توافق برسيم كه چه 
افرادي، بهترين مردم هستند؟

به نظر شما بهترين مردم چه كسي است؟
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كسي كه اهل نماز و روزه است؟ كسي كه فرد نيكوكاري است 
و به افراد بيچاره كمك مي كند؟

آيا موافقي ما اين سؤال را از پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و 
سلم(، بپرسيم؟ به نظر شما آن حضرت چه جوابي خواهد داد؟

اين سخن آن حضرت است:
بهترين شما كسي است كه نسبت به خانواده ي خود، بهتر باشد.

با اين حساب، كسي كه اهل نماز و طاعت است، ولي با خانواده ي 
بود. نخواهد  ما  مسابقه ي  برنده ي  نيست،  اخالق  خوش  خود 

مالي  كمك  بي بضاعت،  خانواده هاي  به  كه  نيكوكاري  آن 
زيادي مي كند، ولي همسرش را در حسرت محّبت و عشق، باقي 

مي گذارد، بهترين مردم نيست.
كند  رفتار  نيكو  خود  خانواده ي  با  كه  كسي  هر  مي دانيد  آيا 

خداوند بر عمر او مي افزايد.
برادر خوب من!

همسر شما امانت خداست در دست شما!
اين دستور اسالمي  است كه بايد امانت را محافظت كني!

اميرالمؤمنين )عليه السالم(، فرمود: 
زنان، امانت خدا در پيش شما هستند.

آيا درست است كه همسر شما، وقتي به خانه ي شما مي آيد 
يك خانم شاداب باشد، ولي بعد از چند سال زندگي با شما به 

خاطر عدم توجه شما به يك خانم افسرده تبديل شود؟
آيا اين رسم امانت داري است؟

بترسيد از اينكه امانت خدا را تباه كنيد!
چرا بايد در جامعه اي كه پيرو اسالم است وضع روحي زنان 
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اين گونه باشد؟
شادماني  جهت  مردانه  و  مرد  اسالم،  تعاليم  پرتو  در  بياييد 

همسران خويش گام برداريم.
بياييد با شاد كردن همسران خويش، به خدا نزديك شويم!

ما مي توانيم!
به اميد آن روز كه هر چه به خدا نزديك تر شويم محّبت ما به 

همسرمان بيشتر شده باشد!
به اميد آن روزي كه شادابي و تبّسم همسر خويش را سرمايه ي 

معنوي خود بدانيم.
برادرم!

آيا مي داني يكي از حقوق همسر تو اين است كه با او ترشرويي 
نكني!

اين سخن پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، است كه فرمود:
حق زن بر شوهرش اين است كه نفقه و مخارج او را تأمين كند 

و هيچ گاه با او ترشرويي نكند.
آري، اسالم هم به نيازهاي جسمي زن اهمّيت مي دهد و هم به 

نيازهاي روحي او.
همان قدر كه به فكر تهيه ي غذا و پوشاك براي همسر خودت 
هستي آيا به فكر اين هستي كه با روي خوش با او برخورد كني؟

مقابل شادماني و نشاط روحي همسر  ما در  كه  آيا مي داني 
خود، وظيفه داريم؟

ما بايد كاري كنيم كه همواره همسرمان در خانه ي ما احساس 
خوشبختي بنمايد.
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نياز همسرت به سخن گفتن را درك كن!

وقتي با مشكلي روبه رو مي شوي چه مي كني؟
به فكر فرومي روي و تالش مي كني تا راه حّلي براي مشكل 

خود بيابي.
براي  چاره اي  تا  كه  شده ايم  خلق  اين چنين  مردان  ما  آري، 
مشكل خود نيابيم به آرامش نمي رسيم براي همين نياز داريم كه 

در جاي خلوتي به فكر كردن مشغول شويم.
آيا مي داني وقتي همسر تو با مشكلي برخورد مي كند نياز دارد 

تا با تو سخن بگويد؟
اين يك »راز زنانه« است كه مي خواهم برايت بگويم پس به 

دقت گوش كن.
زماني كه زني با مشكلي روبه رو مي شود غريزه اي به او مي گويد 

كه يك نفر را پيدا كن و با او درد دل كن.
براي او بزرگي و كوچكي مشكل فرق نمي كند، او نياز دارد 

براي رفع نگراني خود، در مورد مشكل خود، سخن بگويد. 
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او به دنبال پيدا كردن راه حّل مشكل نيست!
تعّجب نكن، درست نوشته ام!

راه حّل  دنبال  به  با مشكالت  مردان هنگام روبه رو شدن  ما 
خوب مي گرديم، ولي زنان هنگام روبه رو شدن با مشكل به دنبال 

يك همدم خوب هستند.
خواهش مي كنم روي جمله ي قبل خيلي دّقت كن.

اگر شما براي همسر خود يك شنونده ي خوب و يك همدم 
خوب باشيد، در راه رسيدن به آرامش، كمك بزرگي به او كرده ايد. 

برادرم!
ممكن است با سخن گفتن همسرتان، مشكل او حّل نشود ولي 
با او همدردي كردي و به سخنان او گوش كردي  همين كه تو 

آرامشي زيبا به او هديه كرده اي.
به خانه مي آيي و همسرت با تو سخن مي گويد و مشكالتش 
را با تو در ميان مي گذارد، تو بايد بداني كه او هرگز نمي خواهد 

تو را مقّصر بداند!
او اكنون به شوهر خود رسيده است و مي خواهد به آرامش 

برسد. خوب، او چگونه اين كار را مي كند؟
با سخن گفتن.

براي همين شروع به حرف زدن مي كند.
شما كه نمي داني خيال مي كني او مي خواهد تو را محكوم كند و 
براي همين حالِت دفاع به خود مي گيري و اوضاع را خراب مي كني!

بارها شده است وقتي همسرت مشكل خود را به تو مي گويد 
تو راه حّلي براي مشكل او مي گويي و خيال مي كني او بايد با 

يافتن اين راه حّل به آرامش برسد، ولي اين چنين نمي شود.
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آيا عّلت را مي داني؟
چون مرد با يافتن راه حّل آرام مي شود، اّما زن با همدردي و 

سخن گفتن!
تو بايد بداني وقتي همسرت با تو سخن مي گويد به دنبال اين 

نيست كه تو براي او راه حّلي بيابي!
تو بايد بداني كه همسرت با همين سخن گفتن و ذكر جزئّيات 

به آرامش مي رسد.
بنابراين ديگر نسبت به پرحرفي همسرت حساسّيت به خرج 
نمي دهي؛ چون مي داني كه سخن گفتن همسرت، اثر شفابخشي 

براي او دارد.
به  بكني  بودن  مقّصر  احساس  اينكه  بدون  بعد،  به  امروز  از 
سخنان همسر خود گوش فرامي دهي و براي او شنونده ي خوبي 
بهترين شوهر دنيا مي شوي؛ زيرا  مي شوي، آن وقت است كه تو 

آرامش را به همسر خود ارزاني داشته اي.
آري، از اين به بعد، ديگر به سخنان همسرت بي توّجهي نمي كني، 
چون مي داني كه مهم ترين نياز روحي همسرت، نياز به شنيده شدن 

سخنانش توسط شماست.



53

همسردوستداشتني

چگونه همسرتان به شما امتياز مي دهد؟

مي خواهيم  همواره  كه  شده ايم  خلق  گونه اي  به  مردان  ما 
كارهاي بزرگ انجام دهيم و به وسيله ي آن امتياز زيادي بگيريم.

و همين موضوع را در زندگي زناشويي خود مي آوريم و تالش 
مي كنيم تا كار بزرگي را براي همسرمان انجام دهيم.
خوب انجام كار بزرگ به زمان زيادي نياز دارد.

آري، تو ماه ها تالش مي كني و اضافه كاري مي روي تا پولي به 
دست آوري و همسرت را به يك سفر خوب و عالي ببري!

وقتي بعد از شش ماه تالش، او را به مسافرت مي بري، پيش خود 
خيال مي كني كه حتمًا همسر تو بسيار خوشحال خواهد شد؛ زيرا 
تو كار مهمي انجام داده اي، اّما مي بيني كه همسر تو به اندازه اي كه 

فكر مي كردي خوشحال نشده است و حسابي گيج مي شوي!
توانستي  تا  كردي  كار  و  كندي  تمام جان  ماه  تو شش  آخر 

هزينه ي اين سفر را فراهم كني.
براي روشن شدن موضوع، خوب است در اينجا ويژگي زنان 
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را بيان كنم:
1. زنان طوري خلق شده اند كه به هر كار محّبت آميز، امتيازي 

خاص مي دهند حال مي خواهد آن كار كوچك باشد يا بزرگ.
2. زنان به مجموع امتيازهايي كه شما آورده ايد نگاه مي كنند.

شما شش ماه كار كردي و يك سفر عالي براي همسرت فراهم 
كردي و پيش خودت فكر مي كني كه اين سفر داراي هزار امتياز است!

آري، ما مردان اين گونه هستيم كه بين يك سفر و هديه يك 
شاخه گل، خيلي فرق مي گذاريم.

از نگاه ما اگر هديه ي شاخه گل، ده امتياز باشد، يك سفر در 
بهترين نقطه ي كشور و در بهترين هتل، هزار امتياز مي آورد؛ زيرا 

ما به هزينه ها، نگاه مي كنيم و امتيازبندي مي كنيم.
اما زنان به شاخه گل و سفر، به يك صورت امتياز مي دهند!!

حاال حساب كن كه تو شش ماه تالش كردي و پول سفر را 
از محّبت هاي كوچك ديگر چشم پوشي كردي،  و  فراهم كردي 
اّما  آوري،  دست  به  امتياز  هزار  يك باره  به  مي خواستي  چون 

غافل بودي كه شما همان ده امتياز را به دست مي آوري.
آري، همسر تو نياز دارد تا هر روز به او محّبت هاي كوچك بكني!

مردان  ما  براي  كوچك  كارهاي  چون  مي كنم  تأكيد  باز 
كم ارزش است پس خيال مي كنيم كه اين كارها براي همسرمان 
هم كم ارزش خواهد بود براي همين همواره به فكر اين هستيم كه 

براي او كاري بزرگ انجام دهيم.
همسر تو نيازمند اظهار محّبت هاي پي درپي و هداياي فراوان، 

اّما كوچك است!
براي او مهم نيست كه هداياي تو بزرگ باشد يا كوچك، مهم 
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اين است كه تو همواره به وسيله اي به او محّبت كني! 
اين فكر را از سرت بيرون كن كه با انجام كارهاي بزرگ و 
شايسته ولي در فاصله ي زماني طوالني، بتواني نياز عاطفي همسر 

خود را برآورده سازي!
آنچه براي همسر تو مهم است استمراِر مورِد توجه بودن است 

اگرچه به صورت يك هديه ي كوچك در هر روز باشد.
مردي كه ياد گرفته است براي شريك زندگي خود كارهاي 
كوچك انجام دهد همواره شادي و نشاط را در چهره ي همسر 
خود مي يابد و اينجاست كه اين مرد، احساس خوشبختي مي كند 

و اعتماد به نفس قوي پيدا مي نمايد.
زن،  كه  مي فرمايد  سخني  در  )عليه السالم(،  علي  حضرت 

»ريحانه« است.
در زبان عربي به گل خوشبو، »ريحانه« مي گويند.

و تو مي داني كه يك گل خوشبو را بايد هر روز آب بدهي و 
از آن مواظبت بكني!

آيا مي تواني بگويي كه من شش ماه به گل، آب نمي دهم در 
عوض صبر مي كنم و يك باره يك استخر آب به آن گل مي دهم؟

هم  آب  دريا  يك  است،  شده  خشك  تو  گل  ديگر  آن وقت 
نمي تواند آن را زنده كند.

پس بيا و هر روز به همسر خود محّبت كن تا همواره شاهد 
شادابي و نشاط او باشي.

خالصه آنكه همسر شما به همان اندازه كه از كارهاي بزرگ 
خوشحال مي شود از كارهاي كوچك نيز شاداب مي شود.

ما مي توانيم بدون آنكه دست به كارهاي پرهزينه و بزرگ بزنيم 
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با انجام كارهاي كوچك امتيازهاي مثبت از همسر خود بگيريم. 
)البّته خانم هاي محترم هم بايد با قدرداني از اقدامات كوچك 

شوهرشان آن ها را تشويق به ادامه ي آن بنمايند(.
امتحان كنيد و يقين داشته باشيد كه هرگز پشيمان نمي شويد:

ـ موقعي كه وارد خانه مي شويد قبل از هر كاري همسر خود 
را در بغل گرفته و او را ببوسيد.

ـ در هر فرصتي به او يك شاخه گل هديه كنيد.
ـ از نوع آرايش او تعريف كنيد.

ـ اگر به هر دليل، مجبور هستيد دير به خانه برويد با تلفن به 
او خبر دهيد.

ـ هنگامي  كه او كار زيادي دارد در شستن ظرف ها به او كمك كنيد.
ـ در وسط روز، از محل كار خود به او زنگ بزنيد و به او 

بگوييد كه دوستش داريد.
ـ قبل از ورود به بستر، دوش بگيريد و خود را خوشبو كنيد.

ـ هنگام رانندگي، به تذكرات او در رانندگي جامه ي عمل بپوشانيد.
ـ گاه گاهي براي او يك يادداشت محّبت آميز بگذاريد.

ـ هنگامي  كه او با شما سخن مي گويد مستقيم به چشم هاي او 
نگاه كنيد و به او بفهمانيد كه سراپا گوش هستيد.

ـ هنگام گفت وگو دست هاي او را بگيريد و نوازش كنيد.
ـ موقع خروج از منزل او را ببوسيد و با او خداحافظي كنيد.
ـ به او بگوييد: »وقتي كه از او دور هستيد دلتان براي او تنگ مي شود«.

ـ همين حاال كتاب را زمين بگذاريد و به نزد او برويد و به او 
بگوييد: »عزيزم دوستت دارم!«.

ـ او را با بوسه ي صبحگاهي از خواب بيدار كنيد.
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ـ از او بپرسيد: »چه كسي مهتاب را دزديد و در چشم تو گذاشت؟«.
ـ از دستپخت او تعريف و تمجيد كنيد.

ـ به او بگوييد: »تو بهترين نعمتي هستي كه خدا به من داده است«.
ـ گيسوان او را نوازش كنيد.

ـ از او بخواهيد تا سرش را روي شانه ي شما بگذارد.
ـ در ميان روز، موقعي كه او مشغول كارهاي خانه است، بدون 

مقدمه، لحظاتي او را در آغوش بگيريد.
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وقتي كه همسرت احساس نااميدي مي كند

وقتي كه تو به همسر خود عشق مي ورزي، او از عشق لبريز 
اين  كه  تو خيال مي كني  و  زيبا مي شود  و  و درخشنده  مي شود 

احساس زيباي او ادامه پيدا خواهد كرد.
من اينجا از تو يك سؤال مي كنم: آيا آسمان همواره آفتابي و 

صاف است؟
نظام طبيعت اين گونه طراحي شده كه چند روز آفتاب است و 

چند روز هم هوا ابري مي باشد.
آيا درست است كه توّقع داشته باشي هميشه آب و هوا خوب باشد؟
اكنون بدان كه روحيه ي همسر تو هم هميشه يك طور نيست.

اگر همسر تو در اوِج گرماي عشق، ناگهان سرد و يخ مي شود، 
تعّجب نكن، همه زنان دنيا اين طور هستند!

تا  بايد از آن مّطلع باشي  اين يك ويژگي زنان است كه تو 
بتواني زندگي بهتري داشته باشي.

ناراحتي  و  خوشحالي  كه  هستيم  اين طوري  مردان  ما  آري، 
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همسر خود را به حساب خود مي گذاريم.
اگر او را شاد و شاداب ببينيم به خود افتخار مي كنيم، اّما اگر 
او را ناراحت و نااميد بيابيم ناراحت مي شويم و خيال مي كنيم كه 

او از ما ناراحت است.
هميشه  را  خود  همسر  مي خواهيم  كه  است  اين  ما  اشتباه 
شاداب ببينيم و براي همين اگر يك روز همسر ما غمناك بود 
انتقاد كرده و اوضاع را  او  بودن  ناراحت  از  كالفه مي شويم و 

خراب تر مي كنيم.
اكنون بايد بداني كه احساسات زنان اوج و سقوط دارد، زنان 
بعد از يك مرحله عشق و زيبايي به مرحله ي يأس و نااميدي 

سقوط مي كنند و دوباره به مرحله ي عشق، اوج مي گيرند.
و  يأس  در  بعد سقوط  و  اوِج عشق  است:  طبيعي  كاماًل  اين 

دوباره اوِج عشق!
زن بعد از يك مرحله اوج عشق و شادابي، به مرحله ي يأس 
و نااميدي مي رود تا يك خأل دروني براي او ايجاد شود و آن گاه 

بتواند انرژي هاي خود را خنثي كند.
به  رفتن  براي  تو  همسر  تمايل  كه  باشي  داشته  توجه  بايد 
ناراحت  تو  از  او  كه  نيست  اين  نشانه ي  هرگز  يأس  مرحله ي 
است، بلكه اين يك عملكرد طبيعي است تا او بتواند انرژي هاي 

خود را تخليه نمايد و بعد از آن رابطه ي بهتري را ايجاد كند.
تو نبايد توّقع داشته باشي كه همسرت هميشه در نقطه ي اوج 
عشق باشد، بلكه رفتن همسرت به نقطه ي يأس را كاماًل طبيعي 
بدان و در آن لحظات تالش كن تا با او همدردي بنمايي و او 

بتواند اين مرحله را به سرعت پشت  سر بگذارد.
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و  يأس  در  سقوط  مرحله ي  در  همسرت  كه  لحظه اي  آن  در 
نااميدي است به شدت نياز به همياري تو دارد.

تو نبايد از او انتقاد كني! چون اين رفتار او به خاطر تو نيست، 
او دارد يك نياز طبيعي خود را ارضا مي كند.

در اينجا او احساس تنهايي و واماندگي مي كند و خيال مي كند 
به همسر خود  كه بي پناه رها شده است براي همين وقتي شما 
توجه مي كني، او به سرعت از مرحله ي سقوط به مرحله ي اوج 

شادابي مي رسد و دوباره همان همسر شاداب تو مي شود.
از امروز به بعد، اگر ديدي كه روحيه ي همسرت خراب است و 
عصبي و افسرده است و نسبت به هر چيزي ابراز مخالفت مي كند، 
نگران نشو بلكه بدان كه او االن وارد مرحله ي يأس شده است.

او نياز به حمايِت تو دارد، او نياز به محّبت بيشتري دارد تا 
اين مرحله را طي كند و حواست جمع باشد مبادا در اين مرحله 

محّبت خود را از او دريغ كني.
باشي، كافي  اين مرحله فقط يك گوش شنوا داشته  اگر در 

است تا بتواني به همسرت كمك كني! 
چقدر جالب است كه حضرت علي )عليه السالم(، به يكي از 

فرزندانش به نام محّمد َحَنفّيه، وصّيت مي كند و به او مي گويد:
پسرم، در همه ي شرايط با همسر خود مدارا كن و به او خوبي 

كن تا زندگي ات با صفا باشد.
به سخن  بايد  با صفا مي خواهي  و  زندگي راحت  اگر  آري، 
حضرت علي )عليه السالم(، گوش فرادهي و همواره با همسر خود 

مهربان باشي و به او نيكي كني!
داماد  را  خود  پسران  كه  وقتي  ما  پدران  همه ي  كاش،  اي 
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مي كنند اين توصيه را به آن ها مي كردند.
خالصه آنكه در مواقعي كه همسر تو افسرده و نگران است 
به حرف هاي او گوش فرابده و از او حمايت كن و بدان كه اين 
رفتار او طبيعي است و اتفاق خاّصي نيفتاده است، بلكه او دارد 

يك مرحله احساسات طبيعي خود را طي مي كند.
مبادا مانع آن بشوي كه همسر شما به مرحله ي يأس برسد!

زيرا اگر مانع بشوي تا همسرت احساسات منفّي خود را بروز 
بدهد احساسات زيباي او هم نابود خواهد شد و تو به زودي 
شاهد آن خواهي بود كه ديگر از عشق و شور مستانه ي همسرت 

خبري نيست.
تعادل همسر تو در گرو اين است كه به طور مداوم از مرحله ي 
اوج عشق به مرحله ي يأس برود و دوباره به مرحله ي اوج شادي، 

پرواز كند.
زندگي ات  در  همسرت  كه  است  گونه اي  به  تو  برنامه ي  اگر 
احساسات منفي و يأس خود را مخفي مي كند به هوش باش كه 

تو او را به سوي بي احساسي و كشتن عشق، سوق مي دهي!
آري، اينكه زني داشته باشي كه احساسات منفي نداشته باشد 
خوب است، اّما اگر به اين آرزو رسيدي، ديگر همسرت احساسات 
مثبت مثل عشق و شادابي، هم نخواهد داشت و آن وقت در حسرت 
ماند. خواهي  باقي  او  مستانه ي  شور  و  عاشقانه  برخورد  يك 

اگر مي خواهي كه به احساسات زيباي عشق و شادماني همسر 
خود دست يابي، بايد احساسات بي تفاوتي و يأس و اندوه او را 

هم قبول كني!
همسر تو وقتي در مرحله اوج عشق است به زيبايي ها مي انديشد 
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و همه چيز را خوب مي بيند، اّما وقتي در مرحله يأس قرار مي گيرد 
به نداشته ها فكر مي كند و ابرهاي تيره و تار در مقابل چشمانش 

ظاهر مي شوند.
او در اين حالت نصفه ي خالي ليوان را مي بيند و ممكن است 

از شما انتقاد كند.
شما روحيه ي همسرت را مي شناسي و مي داني كه اين يك 
حالت كاماًل طبيعي مي باشد و رابطه اي با رفتار و اخالق شما ندارد.

آري، همه ي مردان دنيا، اين لحظات يأس همسرشان را ديده اند 
و مهم اين است كه در آن لحظات، همسر خود را با انتقاد مأيوس تر 
نكني، بلكه بايد محّبت خود را به او ارزاني بداري، آن گاه مي بيني 
و  مي كند  عبور  يأس  مرحله ي  از  سريع تر  تو  همسر  چگونه  كه 
زيباي  فرشته ي  دوباره همان  و  به مرحله ي اوج عشق مي رسد 
زندگي ات مي شود و سعادت و خوشبختي را به تو ارزاني مي دارد.

حاال اگر مايل باشي چند جمله را برايت بنويسم كه خوب است 
در لحظاتي كه همسرت در مرحله ي يأس است برايش بگويي:

ـ مي دانم دلت نمي خواهد مرا ناراحت كني،
ـ عزيز دلم، مي تواني به كمك من اميدوار باشي.

ـ محبوبم، به من تكيه كن من تو را تنها نمي گذارم.
ـ مي فهمم كه به دلسوزي و محّبت من احتياج داري و دلت 

مي خواهد در آغوشت بگيرم.
ـ از زندگي كردن با تو خيلي خوشحالم و توّقع ندارم كه كاماًل 

بي عيب باشي.
ـ مجبورت نمي كنم كه هميشه خودت را در مقابل من خوشحال 

نشان دهي.
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چند پيشنهاد براي آقايان 

1. آيا مي دانيد كليد نفوذ به قلب زنان، گوش آن هاست؟
دوست  بيشتر  را  تو  همسرت  كه  كني  كاري  مي خواهي  اگر 
داشته باشد، بايد بداني كه با گفتن كلمات زيبا مي تواني او را بر 

سر ذوق آوري.
به راستي شما همسر خود را چه صدا مي زنيد؟

ايجاد  براي  كلمات  همين  از  مي توانيد  شما  كه  مي دانيد  آيا 
صميمّيت بيشتر استفاده كنيد.

گلم!              عزيزم!
قلبم!              قشنگم!
عسلم!           نازنينم!

و ده ها كلمه ي قشنگ ديگر...
او  بزنم،  صدا  نام ها  اين  با  را  همسرم  من  اگر  بگويي  شايد 

تعجب خواهد كرد.
ولي شما شك نكنيد، امتحان كنيد!
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يكي از اين نام ها را با صميمّيت كامل به همسر خود بگوييد، 
در آغاز، ممكن است همسر شما تعّجب كند، اّما بعد از مدتي به 

آن عادت مي كند و از شنيدن آن لّذت مي برد.
و البته اين نكته در ذهن ما مردان كم اهمّيت جلوه مي كند براي 
اينكه ما مردان از راه ديدن، ذوق زده مي شويم و نه با شنيدن، ولي 

خانم ها، )بر عكس ما مردان(، از راه شنيدن، ذوق زده مي شوند.
بيا از امروز با خود عهد ببند و همسر خودت را با اين نام هاي 
زيبا صدا بزن و آن گاه ببين كه زندگي شما چقدر با صفاتر مي شود 

و چقدر همسرت به تو عشق مي ورزد.
يادم نمي رود وقتي من ازدواج كرده بودم يكي از استادانم به من 
گفت: »مي خواهم در اول زندگي ات يك مطلبي را به تو ياد بدهم«. 
من با خوشحالي تمام، سراپا گوش شدم تا سخن استاد خويش 

را به خاطر بسپارم.
او به من گفت:

»سعي كن در زندگي خود همواره همسر خود را "امانِت خدا" 
صدا كني«.

اين فرموده ي حضرت  امانت خداست و  انسان  آري، همسر 
علي )عليه السالم(، مي باشد.

را  خود  همسران  ما  مردان  همه ي  اگر  كه  كرده اي  فكر  آيا 
اين گونه خطاب مي كردند، زنان جامعه ي ما چه احساس افتخاري 

مي كردند!
بزنيم ناخودآگاه  ما هنگامي  كه همسر خود را اين گونه صدا 
متوجه وظيفه ي سنگين خود مي شويم كه مبادا در نگهداري اين 

امانت، كوتاهي بكنيم.
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اصاًل  همسرتان  كه  زماني  مهتابي  شب هاي  از  يكي  در   .2
احتمالش را نمي دهد تلويزيون را خاموش كنيد و به همسر خود 

بگوييد مي خواهم ساعتي در كنار تو و با تو باشم.
آن گاه با هم برخيزيد و بيرون برويد و جاي خلوتي را پيدا كنيد 
و در زير نور مهتاب با همسر خود قدم بزنيد و خاطرات خوش 

زندگي تان را براي يكديگر تعريف كنيد.
با  مي بارد  باران  كه  وقتي  بكنيد  ديگر هم مي توانيد  كار  يك 
زمين  با  آسمان  باران،  موقع  زيرا  بزنيد؛  قدم  باران  زير  در  هم 

عشق بازي مي كند، البته مواظب باشيد سرما نخوريد!!
3. لمس كردن و نوازش كردن يكي از مهم ترين نيازهاي همسر 

شما است.
براي همين فراموش مكن كه او را در آغوش بگيري و دست 

خود را به دور شانه ي او حلقه بزني.
اگر به اين كار عادت كني زندگي زناشويي موفقي در انتظار توست.

4. وقتي مي خواهيد از منزل خارج شويد سعي كنيد با احساسي 
صميمانه با همسر خود خداحافظي كنيد.

شما تصّور كنيد اين بار آخري است كه او را مي بينيد، پس او 
را ببوسيد و از خانه خارج شويد.

براي همسر  نكنيد كه  به سفر مي رويد فراموش  5. زماني كه 
خود يك هديه بخريد.

اين گونه به همسر خود مي گوييد كه حتي زماني كه از او جدا 
بوده ايد او را فراموش نكرده ايد.

روي  كه  هديه اي  از  است  مهم تر  شما  همسر  براي  پيام  اين 
دست هاي شماست.
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براي همين تصميم بگير هر گاه به مسافرت مي روي براي او 
هديه اي هرچند كوچك خريداري كني!

و  آمده ايد  خانه  به  كه  است  آمده  پيش  شما  براي  حتمًا   .6
ديده ايد كه همسر شما به سردرد مبتال شده است.

شما چه كمكي به او مي توانيد بكنيد؟
به او پيشنهاد مي كنيد كه او را نزد پزشك ببريد ولي مي بينيد كه 

صداي گريه او بلند مي شود.
تعّجب مي كنيد و حسابي گيج مي شويد.

تجربه نشان داده است كه او در اين لحظات به پزشك نياز 
ندارد.

او  را صرف  از وقت خود  مقداري  تا  از شما مي خواهد  او 
بكنيد.

كارهاي زندگي و تربيت و نگهداري فرزندان او را خسته كرده 
و انرژي او تمام شده است، براي همين ديگر طاقت ندارد و اين 

خستگي به صورت سردرد بروز كرده است.
اينجا بايد او را مورد محّبت و نوازش قرار دهيد!

او بيمار شما مي باشد و خود شما شفاي او هستيد!
7. موفق شدن در زندگي مشترك به اندازه ي موفق شدن در 
شغل و كار، مهم مي باشد، فراموش نكنيد كه وقتي دوران مختلف 
به پايان برسد معمواًل افسوس مي خوريم كه چرا ما  زندگي ما 

نسبت به هم، بيش از اين مهربان نبوده ايم.
عشق و محّبت به همسري كه مي خواهيد سال ها با او زندگي 
كنيد از كسب مدال طال يا گرفتن ارتقا رتبه در سازماني كه در آن 

كار مي كنيد مهم تر است.
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8. گاه گاهي به اين سفارش رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و 
سلم(، جامه ي عمل بپوشان! 

بر سر سفره كه نشسته اي يك لقمه ي خوشمزه بگير و به دهان 
همسرت بگذار!

و بدان كه خداوند به خاطر اين كار تو پاداش بزرگي به تو مي دهد.
اين سخن رسول خداست )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، كه فرمود:

وقتي كه لقمه اي به دهان همسر خود مي گذاري خداوند به تو 
پاداش مي دهد.

9. سعي كنيد هميشه مرتب باشيد و به سر و وضع خود برسيد.
امام  ياران  از  يكي  زبان  از  را  قّصه  اين  است  خوب 

كاظم )عليه السالم(، بشنويد:
در كوچه هاي مدينه قدم مي زدم كه نگاهم به امام كاظم )عليه السالم(، 

افتاد.
جلو رفته و پس از عرض سالم، به آن حضرت گفتم: 
چه شده كه موهاي سر و صورتتان را رنگ كرده ايد؟

امام )عليه السالم(، فرمود: 
باعث عّفت و  كند  برسد و خود را زينت  به خود  اينكه مرد 

پاكدامني همسرش مي شود.
آري، همسر شما دوست دارد كه شما را با سر و وضع مرتبي 

مشاهده كند.
10. سعي كنيد كه هميشه خوشبو باشيد. 

خوشبو  عطرهاي  از  برويد  خود  همسر  كنار  اينكه  از  قبل 
استفاده كنيد.

سلم(،  و  آله  و  عليه  اهلل  )صلي  پيامبر  كه  پولي  شنيده ايد  آيا 



براي خريد عطر مصرف مي كرد بيش از پولي بود كه براي غذا و 
خوراك خود قرار مي داد.

مگر پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، الگوي ما مسلمانان 
نيست؟

ولي ما مسلمانان چقدر از عطر استفاده مي كنيم؟
تازه اگر هم عطر بزنيم موقعي است كه مي خواهيم به مهماني 

مهمي  برويم.
و  مي كنيم  استفاده  غريبه ها  براي  را  چيزهاي خوب  ما  چرا 

شريك زندگي خود را از آن محروم مي كنيم؟
او  كه  را  عطري  و  برويد  خريد  به  همسرت  با  امروز  همين 
دوست دارد خريداري كنيد و هر گاه خواستيد در كنار او باشيد 

آن عطر را استفاده كنيد.
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فص�ل دوم

بهتري�ن زن دني�ا

آيا مي خواهي خدا به تو نظر كند؟

يك روز به مناسبت روز زن، جلسه اي برگزار شده بود و از 
يك خانم دعوت شده بود تا سخنراني كند و من هم به آن مجلس 

دعوت شده بودم.
آن خانم پشت تريبون رفت و در مورد جايگاه زن سخن گفت 
و گفت كه زنان امروز جامعه ي ما در حال گذر از »ُكلفت خانه« 

به سوي »زنان فرهيخته« هستند.
منظور او اين بود كه وقتي خانمي  در خانه كار مي كند و براي 

همسر خود زحمت مي كشد يك نوع كلفتي مي كند!
اين جايگاه زن امروز نيست! 

اين سخنان  به  و  داشتند  زيادي حضور  زنان  آن جلسه  در 
گوش مي كردند.

نمي دانم وقتي كه زنان خانه دار اين سخن را شنيدند چه احساسي 
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به آن ها دست داد؟
آيا آن ها كلفت شوهرشان بودند؟

شما فكر كنيد آيا مي توان با اين سخنان، نظام خانواده را حفظ كرد؟
به  رو  ما  جامعه ي  در  طالق  آمار  كه  داريد  اطالع  شما  آيا 

افزايش است؟
وقتي ما اين ديدگاه ها را براي زنان جامعه بيان مي كنيم، آيا 
و  گرم  خانواده،  كانون  كه  باشيم  داشته  را  آن  انتظار  مي توانيم 

صميمي  باقي بماند!
را  آن خانم سخنران  مي خواهم جواب  كتاب  اين  در  اكنون 

بدهم.
اي كسي كه كار كردن زن در خانه را، كلفتي مي داني!

اگر مي دانستي كه خدمت زن در خانه چه مقام و منزلتي پيش 
خداوند دارد، هرگز آن سخن را نمي گفتي!

آيا مي دانيد كه اگر ما مردان بخواهيم نظِر مرحمتِ خدا را به 
سوي خود جلب كنيم، بايد چقدر زحمت بكشيم؟

بايد اول يك ميليون تومان به حساب سازمان حج و زيارت 
بريزيم و بعد از چند سال چشم انتظاري، وقتي نوبتمان شد به مكه 
برويم و اعمال حج را به جا آوريم و وقتي كه از صحراي عرفات 
به سوي سرزمين ِمني حركت كنيم حاال خداي متعال به ما نظر 
مرحمتي مي كند، اّما خدا در چه موقعي نظر مرحمت خود را به 

زنان مي كند؟
جواب اين سؤال را از زبان ام َسَلمه، همسر پيامبر )صلي اهلل 

عليه و آله و سلم( بشنويد!
يك روز ام سلمه از پيامبر)صلي اهلل عليه وآله وسلم( سؤال 
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كرد كه آيا خدمت كردن زنان در خانه شوهرشان، ثوابي هم دارد؟
پيامبر)صلي اهلل عليه وآله وسلم( در جواب او فرمود:

از  را  چيزي  خانه شوهرش،  كردن  مرتب  براي  زني  گاه  هر 
جايي به جاي ديگر ببرد، خداوند به او نظر مرحمت مي كند.

خواهرم!
همين اآلن نگاه كن ببين چه چيزي در خانه، نامرتب است، برخيز 
و آن را مرتب كن، و يقين بدان كه خدا به تو نظر مرحمت مي كند!

خدمت  به  شوهر  خانه ي  در  زن  اگر  و  است  عادل  خداوند 
مشغول شود براي او چنين ثوابي را قرار مي دهد!

آيا اين خدمت كردن، كلفتي است يا بهترين راه براي اين است 
كه رحمت خدا را به سوي خود جلب كني؟



خانمي  كه كارگزار خدا بود

پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، در مسجد نشسته است و 
يارانش ِگرد او جمع شده اند.

و مردي وارد مسجد مي شود و نزد پيامبر مي آيد، سالم مي كند 
و مي نشيند.

در اين هنگام، اين سؤال مطرح مي شود كه بهترين زن دنيا كيست؟
در اينجا آن مرد رو به رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 

مي كند و مي گويد:
اي رسول خدا!

من همسري دارم كه هر گاه به خانه برمي گردم او به استقبال 
من مي آيد.

و چون مي خواهم از خانه بيرون بروم تا پشت در مرا بدرقه 
مي كند.

و هر گاه مرا غمگين ببيند با من اين چنين سخن مي گويد:
اگر غصه ي روزي مي خوري  تو آمده است؟  به دل  چرا غم 
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بدان كه خدا روزي رسان ما مي باشد و اگر غم تو به خاطر قبر و 
قيامت توست، خدا كند كه اين غم تو زيادتر شود!

سخن اين مرد به پايان مي رسد.
همه متعّجب هستند كه خدا چه نعمتي به اين مرد داده است، 

نعمت همسري به اين خوبي!
همه نگاه ها متوجه رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 

مي شود تا ببينند او در مورد اين زن چه مي گويد؟
گوش كن!

پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، مي فرمايد:
يكي  زن  اين  و  دارد  كارگزاراني  زمين  روي  در  خدا  همانا 
از آن هاست و خداوند براي او نيمي از ثواب شهيدان را قرار 

مي دهد.آيا موافقي با هم كارهاي آن زن را مرور كنيم؟
الف. استقبال از شوهر و بدرقه كردن او

ب. همدردي كردن در غم و غصه ي همسر.
به راستي اگر همه ي زنان جامعه ي ما آن زن را الگوي خود 

قرار مي دادند، زندگي ها چقدر شيرين مي شد.
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چرا همه ي خوبي ها براي مردان است؟

نمي دانم اين سخن را شنيده اي كه چرا خداوند همه ي خوبي ها 
و ثواب ها را براي مردان قرار داده است؟

من بارها اين سخن را شنيده ام. 
چه پاسخي مي توان به اين سخن داد؟

همسر پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، هم همين سؤال را 
از آن حضرت نموده است.

يك روز، ام سلمه )همسر پيامبر( به پيامبر )صلي اهلل عليه و آله 
و سلم(، عرضه داشت:

مردان در همه ي خوبي ها از زنان پيشي گرفتند پس براي زنان 
چه چيزي مانده است؟

شما فكر مي كنيد كه پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، در 
جواب او چه فرمود؟

آيا مي داني كه خداوند در مقابل حاملگي زن چه ثوابي به او 
مي دهد؟
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در آن ُنه ماه، خداوند ثواب روزه دار براي او مي نويسد.
و چون نوزاد به دنيا آيد هرگز نمي توان ثوابي را كه خدا به 

مادر مي دهد حساب نمود.
آيا مي دانيد هر بار كه نوزاد شير مادر را مي خورد، خدا چقدر 

ثواب به مادر مي دهد؟
پيامبر فرمود:

براي هر بار شير مكيدن نوزاد، خداوند ثواب آزاد كردن يك 
بنده را مي دهد.

به طور متوسط، هر نوزاد در روز، ده بار شير مي خورد و در 
هر باري كه شير مي خورد بيش از صد مرتبه شير مي مكد، با اين 
حساب اگر يك مادر نوزاد خود را يك سال شير دهد، در اين 
مدت ثواب آزاد كردن بيش از 360000 بنده را كسب كرده است.

نشان  براي  كه  )عليهم السالم(، مي بينيم  بيت  اهل  در احاديث 
دادن اهمّيت ثواب كارهاي خير، آن كارهاي نيك با ثواب آزاد 

كردن يك بنده، مقايسه شده است.
مثاًل، هر كس در هنگام افطار به فقيري يك وعده غذا بدهد 

ثواب آزاد كردن يك بنده دارد.
كنيم و از ماِل  پيدا  فقيري را  بايد در ماه رمضان،  ما مردان 
حالل خود به او يك وعده غذا بدهيم تا خدا ثواب آزاد كردن 
يك بنده به ما بدهد، اّما آن مادري كه به نوزاد خود يك وعده 

شير مي دهد صد برابر ما ثواب دارد!
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آيا مي خواهي ثواب رزمندگان را داشته باشي؟

آيا مي دانيد ثواب آنان كه در راه خدا جهاد مي كنند چيست؟ 
آيا شنيده ايد كه ثواب يك روز جهاد در جبهه حق عليه باطل از 

چهل سال عبادت بيشتر است.
براي  آسمان  درهاي  كه  است  آمده  ديگر  احاديثي  در 
جهادكنندگان باز مي شود و در روز قيامت يكي از درهاي بهشت 

مخصوص آن هاست.
شايد شنيده باشي كه خداوند جهاد را از زنان برداشته است.

براي من خيلي جالب بود كه حضرت علي )عليه السالم(، در 
سخني فرموده اند كه خداوند جهاد را بر مرد و زن واجب كرده 

است.
ولي جهاد مرد با زن فرق مي كند!

جهاد مرد اين است كه به جبهه برود و در راه اسالم با دشمنان 
بجنگد.

و جهاد زن اين است كه خوب شوهرداري كند.
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اگر )خداي ناكرده( دشمنان به مرز و بوم كشور اسالمي  حمله 
كنند و جنگي پيش بيايد آن وقت ما مي توانيم به جهاد برويم! 

و صد البته بسيار سخت است كه جان خويش بر كف بگيري و 
از همه ي دنيا دل بكني و به جنگ دشمنان بروي!

خداوند، جهاد زنان را در همان محيط خانه و زندگي شان قرار 
داده است.

و همان ثوابي را كه جهادكنندگان دارند به زناني مي دهد كه 
خوب شوهرداري كنند.

راستي آيا فكر كرده اي كه چرا شوهرداري كردن زنان، با جهاد 
مردان مقايسه شده است؟

اگر ما مردان به جهاد مي رويم تا از كشور و ناموس اسالم 
دفاع كنيم، زنان مسلمان نيز با شوهرداري كردن از كانون خانواده 

دفاع مي كنند.
اشاره  نكته  اين  به  خود  كالم  با  )عليه السالم(،  علي  حضرت 
مي كند كه شوهرداري كردن اگر از روي عشق و صفا باشد، يك 
خانواده،  فروپاشي  با  كار  همين  با  زنان  زيرا  است؛  جهاد  نوع 

جنگ مي كنند.
اي زنان مسلمان!

جامعه ي  ركن  مهم ترين  از  كردن،  شوهرداري  خوب  با  شما 
مرز  از  جهادكنندگان  كه  همان طور  مي كنيد  محافظت  اسالمي  

خاكي كشور محافظت مي كنند.
شما از حريم عشق و محّبت حمايت مي كنيد تا در سرتاسر 

جامعه، محّبت جوانه بزند، رشد كند و ثمر دهد.
اينكه شوهر شما مرد مهرباني باشد و شما با او بسازيد كه هنر 
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نيست؛ زيرا در اين صورت، شما خوبي ديده ايد و در مقابل خوبي 
كرده ايد.

ولي اگر شوهر شما مردي باشد كه گاه گاهي در حقوق شما 
كوتاهي كند ولي شما ايثار كنيد و خوب شوهرداري كنيد، هنر 

كرده ايد!
اينجاست كه خدا براي شما ثواب جهاد را مي نويسد!

آري، در سخن حضرت علي )عليه السالم(، دقت كن، جهاد زن 
اين است كه بر آزار شوهر و سختگيري او در غيرت ورزي صبر 

كند!
اين همان زني است كه ثواب يك روز شوهرداري او از چهل 
سال عبادت بيشتر است، اين همان زني است كه درهاي آسمان 

براي او باز مي شود.
آري، با وجودي كه اين زن مي تواند به دادگاه مراجعه كند و 
طالق بگيرد، اّما با اين شوهر بداخالق مي سازد و خدا هم اين 

مقام و ثواب بزرگ را به او مي دهد!
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آرايش كردن براي شوهر

آن  به  هم  من  و  و  بود  من  دوستان  از  يكي  ازدواج  مراسم 
مجلس دعوت شده بودم.

در آن ميان، يكي ديگر از دوستان خود را ديدم كه با او كار 
مهمي داشتم.

بعد از مراسم، پيش او رفتم و خواستم در مورد مسئله اي با او 
سخن بگويم.

ولي او گفت كه من بايد زود به خانه بروم و از من درخواست 
كرد كه سخن در مورد آن مسئله را براي فرصت ديگري بگذارم.

من گفتم: كجا با اين عجله؟
او گفت: مي خواهم بروم همسرم را ببينم!

من تعّجب كردم مگر او همسرش را نديده است؟
او كه تعّجب مرا ديد گفت:

و  رسيده  به خودش  من  است خانم  كه شب عروسي  امشب 
لباس زيبا به تن كرده و من بايد زود به منزل بروم )و قبل از آنكه 
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همسرم آن لباس هاي زيبا را با لباس هاي هميشگي خود عوض 
كند( او را ببينم!!

و او بعدًا برايم گفت: »خانم من هر چه لباس كهنه و به دردنخور 
دارد مقابل من مي پوشد و از هيچ آرايشي استفاده نمي كند، من 
بايد خداخدا كنم تا يك مجلس عروسي فرابرسد و همسر من 
برسد،  خودش  به  مقداري  و  بپوشد  را  خود  زيباي  لباس هاي 

آن وقت او را زيبا ببينم«.
به نظر شما چرا همسر او نبايد بهترين لباس ها را براي شوهرش 

به تن كند و خود را براي او زينت كند؟
امام باقر )عليه السالم(، فرمود:

زن نبايد آرايش كردن براي شوهر را فراموش كند.
اينكه زن نبايد خود را در مقابل نامحرم آرايش كند سخني به 
حق است، اّما سخن من در اين است كه در محيط خانه كه غريبه اي 
نيست چرا بعضي از زنان، آنچنان كه بايد به زينت خود نمي پردازند؟

اين دستور اسالمي  است كه زن بايد خود را براي شوهرش 
آرايش نمايد و خود را خوشبو كند.

مگر امام صادق )عليه السالم(، نفرمود كه بهترين زنان زني است 
كه براي شوهر خود خوشبوتر باشد.

يادم نمي رود كه يك روز تلفن همراه من زنگ زد، وقتي من 
جواب دادم، صداي گريه ي خانمي  را شنيدم.

من تعّجب كردم و گفتم چه شده است؟
جواب شنيدم: »تو را به خدا به من كمك كنيد، زندگي من دارد 

از هم مي پاشد شوهر من به من عالقه ندارد و...«.
من به او گفتم: خونسردي خود را حفظ كن و به سؤال هاي من 
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جواب بده!
و از او سؤال كردم كه آيا خود را براي شوهرت، زينت مي كني؟

جواب او منفي بود.
من به آن خانم اين دستورهاي ساده را دادم:

به موهاي خود رنگ زيبايي بزن، يك لباس زيبا و جّذاب تهيه 
كن، يك عطر خوش بو خريداري كن و آن لحظه اي كه شوهرت به 

منزل مي آيد به استقبال او برو درحالي كه:
گيسوان خود را شانه زده و مرتب كرده اي

لباس زيبا و جذاب بر تن نموده اي
خود را آرايش كرده و عطر خوبي زده اي 

شوهرت را در آغوش بگير!
او گفت كه من خجالت مي كشم، من تا به حال اين كارها را نكرده ام!

من در جواب او گفتم كه اگر زندگي خود را دوست داري، 
اين كار را بكن!

خالصه آنكه بعد از يك هفته همان خانم زنگ زد، اّما اين بار 
با شادماني از من تشّكر مي كرد.

خواهرم!
عالقه ي  مي توانيد  كه  راه هايي  بهترين  از  يكي  مي دانيد  آيا 
شوهر خود را نسبت به خود بيشتر كنيد از راه همين چشم ها و 

نگاه هاي شوهرتان مي باشد؟
بر سر ذوق  آنچه كه مي بينند  با  بيشتر مردان  كه  آيا مي دانيد 

مي آيند درحالي كه زنان با شنيدن، ذوقشان گل مي كند.
آري، راه نفوذ بر قلب شوهرتان همان چشم اوست!

چشم نواز  و  گيرا  و  جذاب  و  زيبا  لباس هاي  خودتان  براي 
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بخريد و آن لباس ها را براي شوهرتان بپوشيد.
از همسر خود بخواهيد همراه شما به خريد بيايد و لباسي را 

كه از ديدن آن لّذت مي برد براي شما خريداري كند.
آيا مي دانيد بدترين صحنه اي كه يك مرد در زندگي مي بيند چيست؟

من اين سؤال را از مردان زيادي پرسيده ام.
خيلي ها اين جواب را داده اند:

اينكه چشمشان به همسرشان بخورد درحالي كه لباسي، نامرتب 
بر تن دارد و موهايي ژوليده مانند سيم ظرف شويي داشته باشد!

چرا بعضي خانم ها وقتي قرار است به مهماني بروند اين قدر 
به ظاهر خود  براي شريك زندگي خود،  اّما  به خود مي رسند، 

رسيدگي نمي كنند.
آيا مي دانيد كه اگر به خودتان رسيدگي نكنيد حق شوهر خود 

را ضايع كرده ايد؟
بر عهده ي شماست  آيا مي دانيد كه يكي از حقوق شوهر كه 

خوشبو بودن است؟
اگر موافق باشي قّصه اي را برايت نقل كنم.

يك روز، يكي از زنان مدينه، پيش رسول خدا )صلي اهلل عليه 
و آله و سلم(، آمد و از آن حضرت سؤال كرد:

اي رسول خدا!
من مي خواهم بدانم وظيفه ي من نسبت به شوهرم چه مي باشد؟
پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، در جواب آن زن فرمود:

1. خود را به بهترين عطرها خوشبو كني
2. بهترين لباس هاي خود را بپوشي

3. بهترين زينت ها را استفاده كني



83

همسردوستداشتني

4. هر صبح و شب خود را بر او عرضه كني.
خواهرم!

خوب مي داني كه احكام دين اسالم براي سعادت ما مي باشد.
دستور  همين  مسلمان  زنان  همه ي  اگر  كه  كن  فكر  لحظه اي 
پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را انجام مي دادند زندگي ها 

چقدر با صفا بود؟
آري، خدا بر شوهر تو واجب كرده است تا كار و تالش كند و 

نفقه ي شما را تأمين كند.
بايد  خرج خورد و خوراِك تو بر عهده ي مرد مي باشد و او 

براي تأمين آن، هر روز به دنبال كار برود.
شوهرت  به  نسبت  خود  وظيفه ي  در  تو  كه  است  درست  آيا 

كوتاهي كني؟
بايد لباس زيبا بپوشي و عطر بزني و آرايش كني و خود را به 

شوهرت عرضه كني!
البته خود مي داني كه بايد مواظب باشي تا نامحرمي  تو را نبيند 
و بوي خوش تو را استشمام نكند؛ زيرا اگر زني براي نامحرم 
خود را خوشبو كند، نماز او قبول نمي شود و مورد لعن و نفرين 

فرشتگان واقع مي شود.
خواهرم! 

بار ديگر سخن پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را بخوان! 
حاال ديگر با وظيفه ي خود آشنا شده اي! 

پس برخيز و بهترين لباس خود را بپوش و خود را زيبا كن!
و همواره در زندگي به اين دستور اسالمي ، عمل كن تا كانون 

خانواده ي شما همواره مستحكم بماند.
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ثواب هزار شهيد مي خواهي؟

كنم،  زندگي  مرد  اين  با  نمي توانم  شده ام،  خسته  ديگر  من 
مي خواهم طالق بگيرم.

اين سخنان خانمي  بود كه براي مشاوره پيش من آمده بود 
و تصميم گرفته بود تا به زندگي زناشويي خود خاتمه ببخشد.

من هر چه با او سخن گفتم كه در تصميم خود عجله نكن، او 
قبول نمي كرد.

آخر به او گفتم كه شوهر شما چه مشكلي دارد كه مي خواهي 
از او جدا شوي؟

در خانه  است،  بداخالق  من خيلي  گفت: »شوهر  او چنين 
من  با  اصاًل  زندگي  سال  دو  اين  در  مي زند،  فرياد  هميشه 

خوش اخالقي نكرده است«.
من رو به آن خانم كردم و گفتم كه آيا مي داني كه شهيد چقدر 

مقام دارد؟
او با تعّجب به من گفت كه من از اخالق بد شوهرم به تنگ 
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آمده ام تو به من مي گويي كه شهيد چقدر ثواب دارد؟
من به او گفتم: كمي صبر داشته باش.

شهيد كسي است كه به باالترين فضيلت رسيده است و نزد 
خدا مقامي بس بزرگ پيدا كرده است.

آري، شهادت بيشتر نصيب مرداني مي شود كه براي دفاع از 
اسالم به جنگ رفته اند و به اين فيض بزرگ نائل شده اند.

آيا زنان از ثواب شهادت بي بهره اند؟
است،  كرده  بيان  ثواب  اين قدر  شهيد  براي  كه  ديني  همان 
براي زنان هم، راهي را قرار داده است تا به ثواب هزار شهيد 

برسند.
با  اينجا ديگر آن خانم به سخنان من عالقه مند شده بود و 

دقت گوش مي كرد.
من ادامه دادم كه در حديث آمده است:

زهرا  حضرت  با  قيامت  روز  در  زنان  از  گروه  چند 
)عليها السالم(، محشور مي شوند و خداوند ثواب هزار شهيد به 

آن ها مي دهد.
يكي از آن زنان، زني است كه بر بداخالقي شوهرش صبر 

كند.
آيا مي داني اگر بر اين بداخالقي شوهرت صبر كني خداوند 

ثواب هزار شهيد به تو مي دهد؟
آيا اين مقدار ثواب، كم است؟

مهم  خداوند  براي  اين قدر  خانواده  كانون  بقاي  راستي  به 
است كه حاضر است ثواب هزار شهيد را به آن زني بدهد كه 

تالش مي كند تا يك خانواده از هم نپاشد.
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به  اهمّيتي را كه اسالم  دنيا مي توانيد چنين  شما در كجاي 
خانواده داده است، بيابيد!

آري، زني كه در زندگي خود با بداخالقي شوهر خود مي سازد 
شوند،  تبديل  طالق«  »بچه هاي  به  او  فرزندان  نمي گذارد  و 
فداكاري بزرگي مي كند و خداوند نيز در مقابل اين فداكاري، 

ثواب هزار شهيد به او مي دهد.
با شنيدن اين سخنان، آن خانم به زندگي خود بازگشت.
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بهترين شفيع براي يك خانم 

آيا اين صدا را مي شنوي؟
من خانه ي تنهايي هستم، من خانه ي تاريكي هستم!

اين صداي قبر من و تو است كه هر روز اين ندا را مي دهد!
امام صادق )عليه السالم(، فرمود كه قبر هر روز اين چنين سخن 

مي گويد. آيا براي تاريكي قبر فكري كرده ايم؟
ما سفري در پيش رو داريم كه دير يا زود فرامي رسد و بايد 

براي خود زاد و توشه اي داشته باشيم.
شما فكر مي كنيد بهترين چيز براي انسان در آن لحظه چه مي باشد؟

آن لحظه اي كه همه، ما را تنها مي گذارند.
همه ي دوستان و آشنايان، بعد از اينكه ما را به خاك سپردند 
به منزل برمي گردند و ما مي مانيم و يك دنيا تنهايي و تاريكي!

خواهرم!
برايت ذكر  باقر )عليه السالم(، را  امام  آيا مي خواهي سخن 

كنم؟
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آن حضرت در حديثي فرمود كه در شب اول قبر، هيچ چيز 
براي زن، بهتر از رضايت شوهرش نيست!

آري، بهترين شفيع زن در قبر، رضايت شوهرش مي باشد!
امام باقر )عليه السالم(، ادامه مي دهد:

دنيا رفت، حضرت  از  )عليهاالسالم(،  وقتي كه حضرت زهرا 
علي )عليه السالم(، او را به خاك سپرد.

بعد از اينكه مراسم خاك سپاري حضرت زهرا )عليهاالسالم(، 
تمام شد حضرت علي )عليه السالم(، كنار قبر همسر خود ايستاد 

و رو به آسمان كرد و با خدا چنين سخن گفت:
بار خدايا!

من از دختر پيامبر تو راضي هستم.
حضرت علي )عليه السالم(، مي داند كه در آن لحظه هيچ چيز به 
اندازه ي رضايت شوهر، براي حضرت زهرا )عليهاالسالم(، مفيد 

نيست براي همين اين دعا را مي كند!
خواهرم!

به حّق حضرت زهرا )عليهاالسالم(، به گونه اي زندگي كن كه 
شوهر شما هم همين دعا را برايت بكند!

چقدر خانم ها را ديده ام كه چون از قبر و قيامت مي ترسند، 
كارهاي مستحبي زيادي انجام مي دهند، درحالي كه حقوِق واجِب 

شوهر خود را مراعات نمي كنند!
درد دل  من  پيش  و  كرده اند  مراجعه  من  به  آقايان  از  بعضي 
كرده اند كه زن من هر شب چهارشنبه، به جمكران مي رود، و من 
از اين كار او ناراضي هستم، اّما هر چه به او مي گويم كه من 

راضي نيستم، او گوش نمي كند.
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آخر كجا امام زمان )عج(، راضي است كه زن بدون اجازه ي 
شوهر به جمكران برود؟

آخر ما با اين دردهاي جامعه ي خود چه كنيم؟ با چه كسي 
سخن بگوييم؟

بايد اين چنين از وظيفه ي خود  چرا بعضي از زنان جامعه ي 
بي اطالع باشند!

از آن زماني كه عشِق بدون معرفت، گريبان گير جامعه ي ما شد، 
از آن زمان كه ما به دنبال كسب معرفت نرفته، اهل عرفان شديم، 

اين بالها بر سر ما آمد.
خواهر من!

اگر مي خواهي خدا به تو رحم كند،
اگر مي خواهي براي سفر قبر و قيامت خود كاري كني،

اگر مي خواهي شب اول قبر شب راحتي تو باشد،
اگر مي خواهي امام زمان )عج(، از تو راضي باشد،

كاري كن كه شوهرت از تو راضي باشد.
اّما اي آقاي محترم، با شما هستم،

مي دانم كه همسرت را خيلي دوست داري!
او در زندگي شما خيلي زحمت مي كشد و براي راحتي شما 

چه سختي ها را تحّمل مي كند!
بيا االن، عهدي با خودت ببند!

اگر تقدير اين گونه بود كه بعد از صد سال همسر تو زودتر 
از تو جان به جان آفرين تسليم كرد، همان كاري كه حضرت 

علي )عليه السالم(، انجام داد تو هم انجام بده.
تو نبايد بعد از آنكه همسر مهربانت را دفن كردند زود به خانه 



90

همسردوستداشتني

برگردي!
اگر مي خواهي به همسرت كمكي كرده باشي، اگر مي خواهي 
كه زحمات او را بي پاسخ نگذاري! بايد اين كاري را كه مي گويم 

بكني!
در اين لحظه ي حساس، همسر تو محتاج آن دعاي توست!

شايد هم از او در زندگي مشترك مقداري ِگله داشتي اّما ديگر 
وقت اين حرف ها نيست! 

خودت را جاي او بگذار!
لحظه ها را  او سخت ترين  كني!  ياري  و  او را كمك  بايد  تو 

سپري مي كند!
آري، تو وضو مي گيري و مي آيي كنار قبر همسر خود مي ايستي 

و دست هايت را به سوي آسمان بلند مي كني و چنين مي گويي:
خدايا!

من از همسر خود راضي هستم!
و چون خداوند اين سخن تو را مي شنود رحمت را بر همسر 

تو نازل مي كند.
هيچ وقت نگو كه خدا مي داند كه من از او راضيم.

مگر خدا نمي دانست كه حضرت علي )عليه السالم(، از حضرت 
زهرا )عليهاالسالم(، راضي است، اّما در گفتن اين جمله كنار قبر، 
رازي نهفته است كه حضرت علي )عليه السالم(، همين جمله را 

كنار قبر همسرش مي گويد.
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خدا همه ي گناهان تو را بخشيد!

آيا تا به حال كربال رفته اي؟
السالم عليك يا ابا عبداهلل!

خوشا به حالت آن وقتي كه در »بين الحرمين« قدم برمي داشتي 
و زمزمه مي كردي:

گرد حرم دويده ام صفا و مروه ديده ام
هيچ كجا براي من كرب و بال نمي شود

كردي  مراعات  را  سفر  اين  آداب  و  رفتي  كربال  اگر  حال 
خداوند ثواب زيادي به تو مي دهد.

ديگري  فرصت  به  نياز  كربال،  آداب  مورد  در  گفتن  سخن 
صادق  امام  كه  مي كنم  اشاره  نكته  اين  به  اينجا  در  ولي  دارد 
)عليه السالم(، خطاب به آنان كه كربال مي روند، اّما آداب اين سفر 

را رعايت نمي كنند فرمود:
اگر به كربال نرويد بهتر است.

يكي از ياران امام صادق )عليه السالم(، چون اين سخن را از 
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آن حضرت شنيد عرض كرد:
موالي من! با اين سخن كمر مرا شكستي؟ چرا اين چنين سخن 

مي گويي؟
حتمًا تو همين سؤال را مي كني، مگر زيارت كربال مورد تأكيد 
اين گونه  )عليه السالم(،  صادق  امام  چرا  پس  است،  نشده  واقع 

سخن مي گويد؟
عّلت آن اين است كه در كربال بايد همواره غمناك باشي و در 

آن سرزمين خنده نكني و عطر نزني و...
)عليه السالم(،  حسين  امام  واقعي  زائر  چون  حال،  هر  به 
خدا  كه  مي كند  ندا  را  او  فرشته اي  برگردد  كربال  از  مي خواهد 

گناهان تو را بخشيد و پرونده ي اعمال تو پاك شد.
آيا مي داني وقتي مادري نوزاد خود را بزرگ كرده و آن نوزاد 
از شير گرفته شد فرشته اي مي آيد و خطاب به مادر مي كند و با 

او سخن مي گويد؟
خواهرم!

آيا آن صدا را شنيده اي؟
آن فرشته چه مي گويد؟

پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، فرمود كه آن فرشته چنين 
مي گويد:

خدا گناهان تو را بخشيد و پرونده ي اعمال تو پاك شد.
آري، مادري كه فرزند خود را يك سال و نيم يا بيشتر شير 

داده است، شايسته ي دريافت جايزه ي بزرگي است!
و خداوند همان جايزه اي را كه به زائر كربال مي دهد به اين 

مادر مي دهد.
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خواهرم!
آيا باز هم مي گويي كه خدا بين مردان و زنان فرق گذاشته 

است؟
و تو مي داني كه من نمي خواهم ثواب زيارت كربال را كمرنگ 
كنم، بلكه من مي خواهم ثواب شير دادن به فرزند را برايت بيان 

كنم.
چنان  مي دهي  شير  فرزند خويش  به  هنگامي  كه  در  بايد  تو 
احساس غرور و افتخار كني كه همه، حسرت آن احساس دروني 

تو را داشته باشند. 
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ليوان آبي كه عبادتي بزرگ است!

همسر تو از صبح زود به محل كار رفته است و چه زحماتي 
را كشيده تا بتواند زندگي بهتري براي خانواده خود فراهم كند.

اكنون ديگر نزديك است كه به خانه برگردد.
چه چيزي مي تواند خستگي او را برطرف كند؟

آيا چيزي جز محّبتي كه از همسر خود مي بيند مي تواند اين 
خستگي را از دل و جان او بزدايد؟

شوهرت به خانه آمده است و تو مثل هميشه يك فنجان چاي 
يا يك ليوان نوشيدني براي او مي آوري!

شوهرت اين چاي يا نوشيدني را در دست تو مي بيند كه با چه 
عشقي به او تقديم مي كني.

و شايد به من بگويي: »من هم خسته ام، در خانه كار زياد انجام 
داده ام، خوب چه اشكال دارد آقاِي شوهر، خودش برود و چاي 

بريزد و بخورد؟«.
من در جواب تو مي گويم:
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بزرگ  يك ضرر  تو  ندارم  دوست  من  اّما  ندارد،  اشكالي 
بكني!

و حتمًا با خود مي گويي يك ليوان آب يا يك فنجان چاي 
دست شوهر ندادن ديگر اين قدر بزرگ نمايي ندارد؟

آيا موافقي حديث رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را 
براي تو بخوانم:

آن حضرت فرمود:
هر زني كه به شوهر خود، آب گوارا بدهد و او را سيراب سازد 

بداند كه اين كار او از يك سال عبادت بهتر است.
يك سال عبادتي كه شب ها تا به صبح مشغول نماز باشد و 

روزها روزه بگيرد!
خواهرم!

حتمًا تعّجب كردي كه چرا پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، 
يك ليوان آب دست شوهر دادن را باالتر از يك سال نماز شب 

خواندن و يك سال روزه گرفتن مي داند!
تعّجب نكن!

نگاهي به جامعه ي فعلي ما بينداز، ببين آمار طالق چقدر باال 
رفته است!

ببين همه هشدار مي دهند كه در جامعه بايد كانون خانواده ها 
را استحكام بخشيد!

آري، اين كالم رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، را بايد 
زناني بشنوند كه بدترين رفتار را با شوهر خود دارند!

اگر زناني كه مشتاق كمال معنوي هستند اين حديث را بشنوند 
حتمًا سعي مي كنند كه بهتر شوهرداري بنمايند.
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خواهرم!
خانه  و غضب  قهر  حالت  با  صبح  شما  شوهر  است  ممكن 
شما  اّما  باشد،  شما  با  حق  هم  واقعًا  و  باشد  كرده  ترك  را 
براي اينكه ثواب يك سال روزه و نماز شب را داشته باشي، 
بزرگواري كن و با يك ليوان شربت، از شوهر خود پذيرايي كن!

تو اين كار را به خاطر خدا و به خاطر خودت، انجام بده!
آري، من نمي گويم به خاطر شوهرت، من مي گويم چطور شما 
در دل شب، وقتي همه خواب هستند بلند مي شوي وضو مي سازي 
قربت  قصد  آيا  مي خواني،  نماز شب  و  مي ايستي  قبله  به  رو  و 

نمي كني؟
يك ليوان شربت خوشمزه آماده كن و آن را پيش شوهرت ببر! 
نگو من كوچك مي شوم، تو داري با خدا معامله مي كني، چه 

كار به اين داري كه شوهرت چه فكري مي كند.
اكنون به جاست كه به تو بگويم: »عبادتت قبول!«.

آري، اين يك ليوان شربت كه به دست شوهرت دادي عبادت 
بود، آن هم چه عبادتي!

به اميد آن روزي كه همه ي زنان جامعه ي ما محّبت به همسر 
را از بزرگ ترين عبادت ها بدانند.
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بهترين راه آمرزش گناهان

آلوده  را  انسان  روح  معصيت،  و  گناه  كه  مي دانيم  ما  همه ي 
مي كند و مانع بزرگي براي رشد و كمال او محسوب مي شود. 

گناه باعث سياهي قلب انسان مي گردد، به طوري كه ديگر او 
لّذت مناجات با خداوند را درك نمي كند و نمي تواند با او معاشقه 

نمايد و در درگاه او قطره اشكي بريزد.
و  مي دارد  محروم  نماز شب  از  را  انسان  كه  است  گناه  اين 
همچنين مانع باريدن باران مي شود و موج بال را به سوي انسان 
مي كشاند. به همين دليل انسان بايد براي بخشش گناهانش فكري 

بكند تا اثرات آن بيش از اين در زندگي او باقي نماند.
به  نسبت  بايد  است  حق الناس  به  مربوط  كه  گناهاني  البته 
پرداخت حق مردم اقدام نمود، اّما سؤال اين است گناهاني را كه 
مربوط به حق اهلل است چگونه از پرونده ي اعمال خود پاك كنيم؟

خواهرم!
آيا اطالع داريد پيامبر)صلي اهلل عليه و آله و سلم(، خدمت 
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مهم ترين عوامل بخشش  از  به عنوان يكي  را  به همسر  كردن 
گناهان معرفي كرده است؟

آن حضرت فرمود:
چون زني به شوهر خود آب گوارايي بدهد خداوند شصت گناه 

او را مي بخشد.
آري، اگر چشم باطن مي داشتي مي ديدي كه چگونه گناهانت 
هنگامي كه به شوهر خود خدمت مي كني از وجودت فرومي ريزد.

در آن موقع كه با عشق، به همسر خود خدمت مي كني، دقت كن 
كه چگونه در وجودت نشاط و شادماني موج مي زند و گويي كه 

روحت سبك شده است.
تيرگي  از  تو  روح  كه  است  اين  براي  سبكي  و  نشاط  اين 
به  گناهان پاك شده است، گويي آن زنجيرهايي كه از گناهان 
پاي روح شما بسته شده بود باز شده و براي همين است كه روح 

تو مي تواند آزادانه پرواز كند.
تصّور كنيد يك نفر مثاًل يك هفته بدن خود را شست وشو نداده 
تميز  را  بدن خود  به حمام مي رود و  از يك هفته  بعد  كه  حال 
مي كند يك احساس سبكي و راحتي به او دست مي دهد، چون 

كه بدنش تميز شده و آلودگي ها از آن پاك شده است.
همين طور وقتي شما براي همسر خود يك نوشيدني مي بري 
زدوده  شما  روح  صفحه ي  از  گناهان  مي كني،  را  او  خدمت  و 

مي شود، در نتيجه شما احساس سبكي و نشاط مي كني.
خالصه كالم آنكه همان طور كه اسالم نماز و روزه، استغفار، دعا و 
گريه را براي پاك شدن گناهان معرفي مي كند خدمت كردن به شوهر 
را به عنوان يكي از بهترين راه هاي بخشش گناه اعالم مي نمايد.
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به شوهر خود توجه  الهي برسي  به بخشش  اينكه  براي  پس 
بيشتري كن و تمام عشق و محّبتي را كه انتظارش را داري، به 
همسر خود هديه كن تا طوفاني سهمگين بر برگ برگ گناهانت 

وزيدن كند و مشمول بخشش بي انتهاي خداوند شوي.
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اتاق تنهايي شوهرت را بشناس!

وقتي براي تو مشكلي پيش مي آيد چه كار مي كني؟
درست است، تالش مي كني تا يك نفر را بيابي كه با او درد 

دل كني و از اين راه، مقداري آرام بشوي.
رفع  براي  نياز طبيعي  كردن يك  درد دل  زنان،  براي  آري، 

فشارهاي روحي مي باشد.
شوهرت  براي  مي شوي  متوجه  وقتي  كه  است  همين  براي 
مشكلي پيش آمده است نزد او مي روي تا با او سخن بگويي، 
چون فكر مي كني او هم مثل تو نياز به همدم دارد، اّما اين كار تو 
نه تنها به شوهرت كمكي نمي كند، بلكه موجب آزار او مي شود.

حتمًا تعّجب مي كني!
آري، جاي تعّجب هم دارد و تو نمي داني كه چقدر خانواده ها 

به خاطر ندانستن اين موضوع با مشكل روبه رو شده اند.
حاال من مي خواهم يك »راز مردانه« را ياد تو بدهم و فكر 

نمي كنم شوهرت تا به حال آن را به تو گفته باشد.
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به  دارد  دوست  مي شود  روبه رو  مشكلي  با  مرد  يك  وقتي 
گوشه ي تنهايي برود و در پشت ديوار سكوت پناه بگيرد.

به خانه آمده  كار  از محل  آري، حتمًا ديده اي كه شوهرت 
است و در دنياي خود فرورفته است!

»اتاق  به  شما  شوهر  كه  است  لحظه اي  همان  اين  درست 
تنهايي« خود رفته است.

تو بايد بداني كه شوهر شما به جاي آنكه با ديگران درد دل 
كند دوست دارد در تنهايي، به مشكل خود فكر كند و خودش 
راه حّلي پيدا كند و وقتي به راه حّل مفيدي رسيد و به آرامش 

خود دست يافت از آن حالت انزوا خارج مي شود.
آري، زنان با همصحبتي با ديگران به آرامش مي رسند، اّما 
مردان با فكر كردن و يافتن راه حّل است كه به آرامش مي رسند.

و  بردارد  گام  راه حل  يافتن  مسير  در  بگذار شوهرت  پس 
چون راه حل مشكل خود را يافت و به آرامش رسيد خودش 

سراغ تو خواهد آمد.
درصد   95 است  خلوت خودش  اتاق  در  كه  موقعي  در  او 
حواسش به مشكلش مي باشد و براي همين نمي تواند در اين 

لحظه، نياز محّبت تو را پاسخ بدهد.
تو بايد در اين موقع صبر كني و نگران هم نشوي و بداني كه 

اين حالت شوهرت كاماًل طبيعي است.
به زودي او از اتاق خلوت خود بيرون مي آيد و دوباره همان 
شوهر مهربان تو مي شود به شرط اينكه او را مقداري، راحت 

بگذاري.
فرورفته  فكر  در  وقتي ديدي شوهرت،  بده  قول  به من  پس 
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است، لحظاتي او را به حال خودش بگذاري و اين قدر نگران 
نشوي.

نمي شوي،  نگران  رفتار شوهر خود  اين  از  ديگر  امروز  از 
كه اگر شوهرت  چون آن را طبيعي مي داني و خوب مي داني 
در دنياي خود فرورفته است، به هيچ وجه از تو و زندگي تو 
ناراحت نيست، بلكه دارد در اتاِق تنهايي خود سير مي كند و به 

زودي به اتاِق عشق باز خواهد گشت.
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سكوت شوهرت را درست معني كن!

حتمًا در زندگي شما پيش آمده است كه شوهر شما مدتي در 
سكوت فرورفته است.

من زنان زيادي را ديده ام كه سكوت شوهر خود را اين گونه 
معني كرده اند: »شوهر من با اين كار به من پيام مي دهد كه ديگر 

از من سير شده است«.
وقتي مردان مي فهمند كه همسرشان سكوت آن ها را اين گونه 

معني كرده نزديك است كه از تعّجب شاخ دربياورند!
اّما عّلت اينكه زنان سكوت شوهر خود را اين گونه تفسير 

مي كنند چيست؟
وقتي در ويژگي زنان دقت مي كنيم مي بينيم كه يك زن، زماني 
سكوت مي كند كه طرف مقابل خود را قابل اعتماد نمي يابد و 
براي همين خيال مي كند اگر شوهر او سكوت كرده، براي اين 

است كه به او اعتماد ندارد.
فرق  هم  با  مرد  و  زن  سكوت  چون  است  غلطي  فكر  اين 
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دارد، آري، زن سكوت مي كند چون به طرِف مقابل خود اعتماد 
ندارد، اّما مرد سكوت مي كند، چون مي خواهد فكر كند و راه 

حلي پيدا كند.
جالب است بدانيد كه مرد با سكوت، فكر مي كند، اّما زن با 

سخن گفتن، فكر مي كند.
خوب است مقداري در اين باره توضيح بدهم:
آيا مي دانيد هدف زنان از سخن گفتن چيست؟

جواب اين سؤال خيلي عجيب است: هدف زنان از سخن 
گفتن، رسيدن به چيزهايي است كه مردان براي رسيدن به همان 

چيزها سكوت مي كنند.
را خوب  يكديگر  ويژگي هاي  بايد  زن  و  مرد  كه  اينجاست 

بشناسند تا بتوانند زندگي سعادتمندي داشته باشند.
در اينجا به دو هدف مشتركي اشاره مي كنم كه زن و مرد براي 

رسيدن به آن ها، دو راه متفاوت طي مي كنند:
الف. فكر كردن و پردازش نمودن اطالعات 

هنگامي  كه در زندگي و يا كار يك مرد مسئله اي پيش مي آيد 
كه بايد در مورد آن فكر شود، مرد سكوت مي كند و به فكر كردن 

و پردازش اطالعات مي پردازد.
را  نفر  يك  تا  دارد  نياز  زن  شرايط،  همين  در  درست  ولي 
پيدا كند و با او سخن بگويد و به اين وسيله پردازش اطالعات 

نمايد.
ب. رسيدن به آرامش و به دست آوردن روحيه ي خوب.

مرد وقتي با ناراحتي و نگراني روبه رو مي شود سكوت مي كند 
و مي خواهد از اين راه به آرامش برسد و از فشار نگراني خود 
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فرار كند، اّما زن، هنگامي  كه با استرس روبه رو مي شود شروع 
به سخن گفتن مي كند.

خواهرم!
اكنون هر گاه ديدي كه شوهر تو سكوت اختيار كرده است 

اين گونه به او كمك كن:
الف. از حالت سكوت و خاموشي او انتقاد نكن.

ب. كوشش نكن تا با سخنان خود او را در حّل مشكلش، 
ياري نمايي.

ج. انتظار نداشته باش كه در اين شرايط، او احساسات خود 
را براي شما بيان كند.

د. خونسردي خود را حفظ كن.
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وقتي شوهرت از تو فاصله مي گيرد

بارها پيش آمده است ديده اي كه شوهرت، به يك باره، نسبت 
به تو بىخيال و بي احساس مي شود.

آقاِي شوهر از تو فاصله مي گيرد و ديگر توجهي به تو نمي كند.
هر چه فكر مي كني كه چه اشتباهي مرتكب شده اي به نتيجه اي 
نمي رسي، ولي بعد از مدتي مي بيني كه سر و كله ي همان آقاِي 

شوهر مهربان پيدا شد.
خواهرم!

آيا مي داني همه مردان دنيا اين طوري هستند؟
اين يك ويژگي مردانه است، خوب گوش كن!

ما مردان، گاهي از چيزهاي مورد عالقه ي خود فاصله مي گيريم، 
اّما بعد از مدتي با عشق بيشتري به سوي آن ها باز مي گرديم.

بقّيه ي مردان گاهي از تو فاصله  پس اگر شوهر تو هم مثل 
مي گيرد، نگران نباش!

چقدر خانم ها را ديده ام كه چون شوهرشان از آن ها فاصله 
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گرفته است نگران شده اند.
آري، يك زن فقط وقتي از شوهر خود فاصله مي گيرد كه از او 
رنجيده باشد براي همين زن خيال مي كند اكنون كه شوهرش از 

او فاصله گرفته پس حتمًا از او رنجيده شده است.
نه، اين طور نيست، ممكن است اصاًل شوهرتان از شما رنجيده 

نشده باشد، اّما نياز داشته باشد مدتي از شما فاصله بگيرد.
و حق داري بگويي كه دنياي شما مردان دنياي عجيبي است!

تو بايد اين مطالب را بداني!
چقدر  پس  كني  زندگي  شوهرت  با  عمر  يك  مي خواهي  تو 

ويژگی هاي او را مي شناسي؟
گاهي مرد بدون آنكه خودش هم دليل آن را بداند احساس مي كند 
كه بايد از همسرش فاصله بگيرد، اّما بعد از مدتي دوباره به سوي 
همسرش برمي گردد و با شدت بيشتري به او اظهار عالقه مي كند.

شما بايد بدانيد كه او از شما فاصله مي گيرد تا استقالل خود 
را به دست آورد.

در صورتي كه شما شوهر خود را از نياز خود محروم كنيد در 
واقع فرصت انديشه كردن درباره ي عشق را از او گرفته ايد.

شوهر شما وقتي در عشق ورزي به كمال رسيد بعد از مدتي، 
ياد استقالل خود مي افتد و براي رسيدن به آن استقالل از شما 

فاصله مي گيرد. 
شما نبايد از چيزي بترسيد، كمي صبر كنيد وقتي نياز او به استقالل 
ارضا شد، آن وقت مي بيني با دنيايي از عشق به سوي شما باز مي گردد.

براي همين اگر گاهي شوهرتان خواست بدون شما به گردش برود، 
به او اين اجازه را بده تا نياز او به عشق ورزيدن به تو زنده شود.
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چند پيشنهاد براي خانم ها

1. سعي كنيد لطافتي را كه در بوي خوش نهفته است كشف كنيد.
مجموعه اي از عطرهاي خوب تهيه كنيد و هر شب، يكي از 
آن ها را استفاده كنيد و از شوهرتان بخواهيد تا به شما بگويد از 

كدام عطر بيشتر خوشش مي آيد.
وقتي كه متوجه شديد كه شوهر شما با چه عطري بيشتر ذوق 

مي كند همواره آن عطر را استفاده كنيد.
شكلي  چه  به  را  خانه  بيايد  مهمان  است  قرار  وقتي   .2

درمي آوري؟
همين امشب همه ي آن كارها را انجام بده! خانه را مرتب كن 

و شام خوشمزه اي تهيه كن!
زيباترين لباس خود را بپوش!

اگر بتواني چند شاخه گل روي ميز بگذار.
شوهرت وارد خانه مي شود و سؤال مي كند كه آيا امشب مهمان 

داريم؟
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و تو مي گويي:
»بله، عزيزترين عزيزانم مهمان من است!«.

و با دست اشاره به شوهرت مي كني!
آري، تو بهترين مهماني هستي كه خدا به من داده است.

3. راه نفوذ بر قلب شوهر، چشم اوست، پس تالش كن كه او 
را از راه آنچه مي بيند مجذوب خود كني!

امروز به مغازه برو و چند شمع بزرگ و زيبا خريداري كن!
محيط  ايجاد  براي  مؤثر  و  آسان  راه هاي  از  يكي  شمع  نور 

صميمي  است.
اگر به رستوران هاي درجه يك رفته باشي مي بيني كه آن ها با 
روشن كردن چند شمع و استفاده از نور آن، محيطي دوستانه و پر 

از لطافت به وجود مي آورند!
ساعتي را مشخص كن به عنوان ساعت عشق و مكان خاّصي 

از خانه را به عنوان اتاق عشق!
شمع ها را آنجا روشن كن!

و شوهرت را به آنجا دعوت كن!
نور ماليم شمع بر آن فضا مي تابد و شوهر شما وارد آنجا مي شود.

بي درنگ  بگيرد  قرار  محيطي  چنين  در  مرد  اگر  مي داني  آيا 
احساس آرامش مي كند!

نور شمع باعث مي شود تا حالتي خوشحال كننده پيش بيايد!
شوهر شما سؤال مي كند كه اين كارها براي چيست؟ و شما در 

جواب مي گويي:
»نور قرمز شمع، نور عشق است، و از قلب من، همواره نور 

عشق بر وجود تو مي تابد«.
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الزم  بدهيد  شوهرتان  به  خوب  احساس  يك  آنكه  براي   .4
نيست كارهاي زيادي انجام دهيد. آري، گاه يك لبخند، يك بوسه 
كفايت مي كند، در اينجاست كه شوهر شما به زندگي خود مي بالد.

شما بايد بدانيد به خاطر خوشبختي خودتان هم كه شده بايد 
همسر شاد و خوشحالي داشته باشيد براي همين تالش كنيد تا 

اسباب شادماني او را فراهم سازيد.
در درون شوهر شما، كودك كم سن و سالي است كه نياز به 
مراقبت دارد، شما بايد آن كودك درون همسر خود را نوازش كنيد.

شايد باور نكنيد وقتي شوهر شما خسته از محل كار برمي گردد 
و شما به استقبال او مي رويد و يك فنجان چاي تازه دم به او 

مي دهيد، چقدر شوهرتان احساس خوشبختي مي كند.
5. وقتي شوهرتان از محل كار به خانه مي آيد بداخالقي را 

كنار بگذاريد و سعي كنيد به روي او لبخند بزنيد.
عادت كنيد كه به مدت يك ساعت بعد از آمدن شوهرتان به 

خانه، هيچ حرف ناخوشايندي نزنيد.
او نياز به استراحت فكر دارد، بگذاريد مقداري ذهن او آرام 
بگيرد، بعد از يك ساعت اگر حرفي داريد با او در ميان بگذاريد.

6. آيا مي دانيد بهترين زنان چه كسي است؟
امام صادق )عليه السالم(، مي فرمايد: 

بهترين زنان زني است كه چون با شوهرش خلوت كند لباس 
حيا را از تن بكند و چون از خانه بيرون رود، لباسي از حيا و 

عّفت بر تن كند.
آري، حيا و عّفت چيز خوبي است، اّما نه در مقابل شوهر خودت!

اين دستور اسالم است كه زن هنگامي كه با شوهر خود خلوت 
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مي كند، بايستي براي شوهر خود طّنازي و عشوه گري كند و هر 
گونه پرده و حجاب ميان خود و شوهرش را بردارد.

او بايد حالت خجالت را در هنگامي كه با شوهر است كنار 
به شكلي حالل و كامل و  تا غريزه ي جنسي شوهر او  بگذارد 
درست اشباع گردد در اين صورت است كه وقتي مرد به محل كار 

مي رود ديگر هيچ مجالي براي توجه به زنان ديگر پيدا نمي كند.
پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم(، بهترين زنان را زني معرفي 
مي كند كه نسبت به شوهر خود حالِت شهوت بيشتري داشته باشد.
7. از باغچه ی خانه ي خود مقداري گل زيبا و خوش بو بچين.

اشكال  خوب  ندارد،  باغچه اي  شما  خانه ي  اصاًل  هم  شايد 
ندارد مي تواني چند شاخه گل از گل فروشي خريداري كني.

شب كه شد قبل از اينكه شوهر شما به بستر برود گلبرگ هاي 
آن گل ها را بر روي بستر او بپاش.

هنگامي كه همسر شما مي آيد تا استراحت كند به او اين چنين 
بگو:

»زندگي كردن با تو برايم مانند بستري از گل هاي زيباست«.
اكنون در بستري از گلبرگ در كنار همسر خود باشيد و از كنار 

هم بودن لّذت ببريد.
گلبرگ گل ها مي تواند خستگي هاي همسرتان را بر طرف كند 

و به او انرژي مثبت و شادماني بدهد.
به  نسبت  را  شما  محّبت  باشد  توانسته  كتاب  اين  اميدوارم 
از عطر  پر  كانون خانواده ي شما را  نموده و  همسرتان، زيادتر 

خوش عشق و دوستي كرده باشد.
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