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سخن ناشر
ما شیعیان در کنار چشمههایی که ۲۵۰سال جاری شدند و به
هم پیوستند ،تشنهلبان نشستهایم و روح نیازمند خود را ُ
نشستهایم.
گفتههای امامان راستگفتار ،پس از قرآن کریم ،تنها نسخۀ
آزموده برای شستوشوی جان و دل ماست .این پرسش که
چرا چشمهامان را در این چشمهها پاک نساختهایم ،خود سرآغاز
دگرگونی و رویآوری به گنجینههای حدیثی است.
آستانقدس رضوی ،براساس راهبردهای سند چشمانداز
بیستسالۀ فرهنگی ،توجه ویژهای به گسترش اندیشهها و
معارف حدیثی دارد و ادارۀ آموزش علوم قرآن و حدیث
آستا ن قدس رضوی ،در ادامۀ همین روش خجسته ،راه را بر
فراوانسازی پژوهشها و آثار حدیثی میگشاید.
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مجموعههای چهل حدیث ،هرگاه درونمایههایی بلند را در
نوشتارهایی کوتاه و با بیانی گویا و رسا نشان دهند ،بهخوبی
میتوانند این راهبرد را عملی سازند.
کتابی که پیش روی شما خوانندگان عزیز است ،بخشی از
مجموعۀ دهجلدی «حدیث خانواده» است که با گزینش هماهنگ
و قلم خوشآهنگ حجتاالسالم محمد الهی خراسانی و پس
از ارزیابی استادان ارجمند حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و
الهیزاده آماده شده است .امیدواریم نگرش و نگارش این مجموعۀ
حدیثی در امتداد الطاف امام علیبنموسیالرضا باشد و همراه با
عنایت شما خوانندگان مهربان.

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی
آستان قدس رضوی
9

درآمد
الصادقُ :
قال ّ
ُ
َ
َ
ین َح ِدیث ًا ب َ َعثَ ُه اهلل یَ ْو َم ال ْ ِقیا َم ِة َعالِم ًا َف ِقیه ًا
َم ْن َح ِف َظ مِ ْن أ َحا ِدیثِنَا أ ْربَعِ َ

هرکس چهل حدیث از احادیث ما حفظ کند ،خداوند در روز قیامت او

را همچون دانشمندی فقیه برانگیزد.

الکافی ،ج ،1ص49

سنّت چهلحدیثنویسی از دیرباز در میان عالمان مسلمان،
رایج بوده است .این سنّت ،بیش از هر سبب دیگر ،ریشه در
احادیثی دارد که ب ه شكلهاي گوناگون از پیامبر و اهلبیت
در فضیلت فراوان حفظ چهل حدیث نقل شده است .نمون های از
آنها در صدر این نوشتار آمده است.
تاکنون مجموعههای چهلحدیثی فراوانی تدوین شده
است که محور هر مجموعه ،سخنان یکی از معصومان
و یا موضوعی اعتقادی یا اخالقی بوده است .در این میان ،هنوز
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مجموعهای حدیثی عرضه نشده است که احادیث آن ،بر محور
خاص
گروههای ِسنّی مخاطبان و فضای ذهنی و نیازهای روحی
ّ
هر گروه سامان یافته باشد؛ درحالیکه ضرورت و اهمیت این كار
بر کارشناسان عرصۀ تبلیغ معارف دینی پوشیده نیست.
نگارنده كه چند سالی است در حوزۀ حدیث و علوم و معارف
حدیثی ،به تحقیق و تدریس و تألیف اشتغال دارد و از سوي ديگر
تجربۀ سالها کار آموزشی و تربیتی در مقاطع گوناگون دبستان،
راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه دارد ،مص ّمم شد تا با پیوندزدن دو
شاخۀ «حدیث» و «تربیت دینی» ،مجموعهای حدیثی با محوریت
نیازهای تربیتی مخاطب فراهم آو َرد و تا حدّ توان ،کاستی موجود در
این زمینه را برطرف سازد .مجموعهای که با نام حدیث خانواده پیش
روی شماست ،محصول این دغدغه و ثمرۀ حدود سه سال مطالعه و
مشاوره برای گزینش ،تنظیم و تبیین احادیث است.
حدیث خانواده َده دفتر چهلحدیثی است که شامل احادیث
گلچینشده برای گروههای ِسنّی گوناگو ِن تشکیلدهندۀ
خانواده است .این گروههای ِسنّی را اینگونه تقسیم کردهایم:
دفتر اول :کودکان (8تا11ساله)
دفتر دوم :نوجوانان (12تا 15ساله)
دفتر سوم :جوانان :دختران (16ساله بهباال)
دفتر چهارم :جوانان :پسران16( 1تا19ساله)
دفتر پنجم :جوانان :پسران20( 2ساله بهباال)
دفتر ششم :همسران :مردان
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دفتر هفتم :همسران :زنان
دفتر هشتم :پدران
دفتر نهم :مادران
دفتر دهم :پدربزرگها و مادربزرگها
احادیث درجشده در این دفترها همگی از منابع حدیثی شیعه و
از میان دستکم  20000روایت ،طی چند مرحله ،گزینش شدهاند.
معیارهای اصلی گزینش احادیث برای هر گروه ،بدین شرح بوده است:
 .۱تناسب محتوایی با خصوصیات و نیازهای مخاطب در هر
گروه ِسنّي؛
خاص زمانی یا
 .۲فراشمولی و اختصاصنداشتن به موقعیت
ّ
مکانی؛
 .۳صریحبودن معنا و تشابهنداشتن آن ،بهگونهای که منجر به
برداشتهای نادرست نشود.
ِ
 .۴روانی و کوتاهی نِسبی متناسب با گروه سنّی ،براي حفظ
آسانتر.
شایان ذکر است بهسبب پایبندی بر اين معيارها ،در گروههای
همسان ،مانند جوانان (پسران و دختران) ،همسران (مردان و زنان)
و پدران و مادران ،روایات مشترک ب ه چشم میخورد؛ اما گزینش
روایتها بهگونهای است که در مجموعۀ جلدهای مربوط به مراحل
سنّی یک فرد ،از جنس مرد یا زن ،هیچ روایتی تکراری نیست.
نکاتی نیز در ساماندهی روایات در هر دفتر مدنظر بوده است:
 .۱پرهیز از فضاسازی تمامسفید یا تمامسیاه ،به این معنا که
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عمدۀ روایتها ،نمایانگر تشویق و تبشیر یا عتاب و انذار نباشد؛
 .۲جامعیت نسبی از جنبۀ تربیتی ،بهگونهای که درمجمو ِع
روایات هر دفتر ،تقریب ًا به مسائل مهم و نیازهای خاص آن
گروه ِسنّی اشاره شده باشد؛
 .۳اشارۀ همزمان به خطوط ک ّلی و راهنماییهای عینی و
جزئی در مسیر زندگی؛
محرکهایی برای تح ّول روحی درمیان روایات
 .۴گنجاندن ّ
هر دفتر؛
 .۵ترتیببندی هدفمند روایتها ،بهطوریکه تا حدّ امکان ،میان
هر روایت با روایت بعدی ،وجه ارتباطی آشکار باشد و خواننده
احساس کند که روایات ،یکی پس از دیگری جریان دارند؛
ِ
روایات نخستین و واپسینِ هر دفتر ،بهگونهای
 .۶شاخصبودن
که روایت نخستین ،نقطۀ مناسبی برای آغاز و روایت واپسین،
نقطۀ پایان مناسبی باشد و درعینحال ،منشأ حرکت و تح ّول.
همچنین ،دربارۀ چگونگی ارائۀ روایتها نکاتی چند در
کانون توجه بوده است:
 .۱روایات بهطور کامل ،اعرابگذاری و درصورت لزوم،
عالمتگذاری شود؛
 .۲ترجمۀ روایت ،ساده و روان و رسا باشد و از ترجمۀ
واژهبهواژه یا ادبی پرهیز شود؛
 .۳منبع هر روایت ،بهطور دقیق ،در پای روایت و شناسنامۀ
منابع در پایان هر دفتر بیاید؛
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 .۴پس از هر روایت ،مطلبی کوتاه برای فهم بهتر و ملموستر
روايت ،متناسب با زبان ِسنّی مخاطب ،آورده شود.
در پایان ،الزم میدانم از استاد ارجمندم حجتاالسالموالمسلمین
دکتر نقیزاده که در نخستین مراحل نگارش اين مجموعه ،مش ّوق
نگارنده برای تکمیل کار بودند ،قدردانی کنم .از استادان بزرگوار،
حجج اسالم عبدالهادی مسعودی و محمدحسین الهیزاده که ارزیابی
این اثر را برعهده گرفتند و نيز از معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات
اسالمی آستان قدس رضوی و ریاست محترم اداره آموزش علوم
قرآن و حدیث و همۀ همکارانشان که اسباب بهرهمندی خیل زائران
حرم رضوی را از این اثر فراهم کردند ،تشكر ميكنم .همچنين از
همسر مهربانم كه سامان يافتن اين اثر ،مرهون همدلي و همراهي
چندين سالهي اوست ،صميمانه سپاسگزارم.
بهامید آنکه این تالش ناچیز ،مورد عنایت خاندان رسالت و
بهویژه امام رئوف حضرت رضا علیهآالفالتحیةوالثناء ،که همواره
بندۀ احسانشان بودهام ،قرار بگیرد و خانوادههای گرامی ،در
همۀ سطوح ،از این مجموعۀ حدیثی بهرهمند شوند.
محمد الهی خراسانی
28آبان1388
برابر با ۱ذیالحجه1430
سالروز ازدواج پربرکت امیرالمؤمنین
و حضرت زهرا
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درآمدي بر چاپ دوم
به حول و قوۀ الهی و با عنایات اهلبیت ،مجموعۀ «حدیث
خانواده» پس از نخستین انتشار با استقبال گرم مخاطبان روبهرو شد.
هرچند پارهای اشکالها در مرحلۀ چاپ رخ داده بود که مانع از
انتشار گستردۀ کار شد .بههر ترتیب ،در چاپ جدید و با پیگیریهای
بهعملآمده ،این اشکالها برطرف شد و بههمین بهانه ،تجدیدنظری
ِ
روایات برخی دفترها صورت گرفت.
نیز در گزینش و توضیح
شایستهاستازفاضلگرانمایه،حجتاالسالمسیدمحمدضیاییکه
با مطالعۀ دقیق و کامل مجموعۀ دفترها و نکتهسنجیهای خود ،زمینۀ این
تجدیدنظر را فراهم کردند ،سپاسگزاری کنم .همچنین از برادر ارجمندم
آقای مهدی لسانی رئیس ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی
که زمینۀ انتشار آراستهتر این اثر را فراهم کردند ،قدردانی میکنم.
ازهمۀخوانندگانگرامی،بهویژهکارشناساندینیوتربیتیخواهشمندیم
ما را از دیدگاهها و پیشنهادهای ارزشمندشان ،ازطریق تماس یا مکاتبه با
ادارۀ علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی ،بهرهمند سازند.
ِ
حقیقت «کال ُمکم
بهامید آنکه «حدیث خانواده» خانوادههای ما را با
أمرکم ُرشد» ،بیشتر آشنا سازد.
نور و ُ
محمد الهی خراسانی
 11اسفند 1390
برابر با  ۸ربیعاآلخر 1433
سالروز والدت باسعادت امامحسن عسکری
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1
خیر دنیا و آخرت
َ
الباقر:
قال ُ

َما مِ ْن َع ْب ٍد ُأ ْع ِط َی َقلْب ًا شَا ِکراً َو ل ِ َسان ًا َذا ِکراً َو

َج َسداً َعلَى الْبَ اَل ِء َصابِراً َو َز ْو َج ًة َصال ِ َح ًة إِ اَّل َو
ُ
یر ال ُّدن ْیا َو آْال ِخ َر ِة.
َق ْد أ ْع ِط َی َخ َ
امامباقر فرمودند:

به هیچ بندهاى دلی شکرگزار و زبانی ذکرگوینده و بدنی
صبرکننده در مقابل سختیها و همسری شایسته داده نشد،
مگر اینکه خیر دنیا وآخرت به او داده شد.
مشکاةاالنوار ،ص276
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در کنار کسی که دلی شکرگزار دارد
و زبانی به ذکر ،گویا و تنی صبور در
برابربالیا،همسریشایستهالزماستتا
خیر دنیا و آخرت برای او فراهم شود.
چه چیزی بهتر از خیر دنیا و آخرت
است؟
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2
بیشترین بهرۀ دنیا
َ
الرضا:
قال ِّ

َما أفا َد َع ْب ٌد فائ ِ َد ًۀ َخ ْیراً ،مِ ْن َز ْو َج ٍۀ صال ِ َح ٍۀ

اب َع ْن َها َح ِف َظ ْت ُه فِی
إِ َذا َرآ َها َس َّرتْ ُه َو إِ َذا َغ َ
ن َ ْف ِس َها َو َمالِه.

امامرضا فرمودند:

بندۀ مؤمن ،هیچ بهرهای نمیبرد بهتر از اینکه همسر خوب و
شایستهای باشد که هنگام حضور شوهر ،مایۀ خوشحالی او
باشد و در غیاب شوهر ،نگهدار ناموس و مال او.
الکافی ،ج ،5ص327
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وقتی به خانه میآیی ،خستگی از
تنت بیرون میرود و هنگامیکه از
خانه میروی ،آسودهخاطری.
این فقط بهخاطر بهترین روزی خدا،
یعنی همسر شایسته است.
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3
نعمتی از جانب خدا
َ
دین:
َین العاب ِ َ
قال ز ُ

أَمَّا َح ُّق ال َّز ْو َج ِةَ ،ف َأنْ تَ ْعلَ َم أَ َّن اهللَ َع َّز َو َج َّل

ک َس َکن ًا َو ُأنساًَ ،فتَ ْعلَ َم أَ َّن َذل ِ َ
َج َعلَ َها ل َ َ
ک ن ِ ْع َم ٌة
مِ َن اهلل ِ َعلَ َ
یکَ ،ف ُت ْک ِر َم َها َو تَ ْر ُف َق ب ِ َها.
امامزینالعابدین فرمودند:

حقّ زنت این است که بدانی خداوند ع ّزوجل او را مایۀ
آرامش و همدلی تو قرار داده است .پس باید بدانی که
این لطف و نعمتی است ازسوی خدا به تو ،تا اینکه او را
گرامی بداری و با وی نرمخو باشی.
األمالیللصدوق ،ص370
20

بانوی خانهات ،نعمتی است که خدا
به تو ارزانی داشته است.
پاسداشت ُحرمت همسرت،
گرامیداشت نعمت خداست و
محبت به او ،قدردانی از خداست.

21

4
حقوق واجب همسر
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

َح ُّق ال ْ َم ْرأَ ِة َعلَى َز ْو ِج َها أَنْ یَ ُس َّد َج ْو َعتَ َها َو أَنْ
یَ ْس ُت َر َع ْو َرتَ َها َو اَل ُیقَبِّ َح ل َ َها َو ْجهاً.

پیامبر خدا فرمودند:

حقّ زن بر شوهرش این است که شکمش را سیر کند،
بدنش را بپوشاند و برای او روی درهم نکشد.
بحاراالنوار ،ج ،100ص254
22

همسرت حقوقی بر گردنت دارد که
بایدماننددیگرتکالیف،بهآنهاپایبند
باشی .حقوق او فقط در خوراک و
پوشاکخالصهنمیشود.
یکی از حقوق او آن است که برای
هر چیزی ،در برابرش ُروی درهم
نکشی .همسرت بیش از تأمین
مادی ،به تأمین عاطفی نیاز دارد .این
را هیچگاه فراموش مکن.

23

5
سهمی برای مهریه
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

َم ْن أ ْم َه َر َم ْهراً ُث َّم ال یَ ْن ِوى َق َضا َء ُه ،کانَ ب ِ َم ْن ِزل َ ِة
السا ِر ِق.
َّ

امامصادق فرمودند:

مقرر کند و قصد پرداخت آن را نداشته
هرکس مهریهاى ّ
باشد ،بهمنزلۀ سارق است.
الکافی ،ج ،5ص383
24

مهریۀ زن ،ازجملۀ حقوق واجب
مالی است که بر گردن مرد
است .باید برای پرداخت مهریه
به همسرت ،اگرچه بهتدریج،
برنامهریزیکنی.
بیاعتنایی به فرایض مالی ،سزاوار
مؤمننیست.

25

6
انتظار دوطرفه
َ
الباقر:
قال ُ

الر ُجلَ فِی مِ ْثلِ َما
اَلنِّسا ُء ُی ْحب ِ ْب َن أَنْ یَ َر ْی َن َّ
الر ُجلُ أَنْ یَ َرى فِی ِه النِّ َسا َء مِ َن ال ِّزینَ ِة.
ُی ِح ُّ
ب َّ

امامباقر فرمودند:

زنها دوست دارند همانطور مردِ خود را آراسته ببینند که
مرد دوست دارد ز ِن خود را.
مکارماألخالق ،ص80
26

همانگونه که تو دوست داری
همسرت در خانه آراسته باشد،
همسرت نیز دوست دارد تو هم به
ظاهرت توجه داشته باشی.
اگر تو از همسرت توقع داری که در
خانه سیرابت کند ،او نیز همین توقع
را از تو دارد .پس بهخاطر همسرت
و زندگیِ خودت ،به خودت بیشتر
برس.
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7
غیرت بیجا
َ
علی:
قال ٌّ

إِیّ َ
یر ٍةَ ،فإِ َّن
اک َو الت َّ َغا ُی َر فِی َغی ِر َم ْو ِض ِع َغ َ
َذل ِ َ
الس َق ِم َو الْبَ ِریئَ َة
ک یَ ْد ُعو َّ
الص ِح َ
یح َة إِلَى َّ
الر ِ
یب.
إِلَى ِّ

امامعلی فرمودند:

از غیرتورزیدن بیجا [به زنان] بپرهیز که آن ،زن سالم را
به بیماری میکشانَد و پاکدامن را به اندیشۀ گناه.
نهجالبالغه ،نامه 31
28

همانگونهکهبیغیرتیوبیاعتنایی
به عفاف همسر نکوهیده است،
غیرت بیجا و سختگیری بیدلیل
درقبال همسر نیز نادرست است.
کسی که همسرش را برای هر
خطای نادانسته ،سرزنش کند یا
بهدلیل گناهی محت َمل ،بر او سخت
بگیرد ،او را بهتدریج افسرده و
بیمار میکند و گاه خدایناکرده
بیماردل.
پس جای غیرت را بشناس.
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8
خاصیت هدیه
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

ید فِی ِع َّفت ِ َها.
الر ُجلِ ل ِ َز ْو َجت ِ ِه ،تَ ِز ُ
ِهبَ ُة َّ

پیامبر خدا فرمودند:

هدیهای که مرد به همسرش میدهد ،بر عفتش میافزاید.
كتاب منالیحضره الفقیه ،ج ،4ص381
ُ
30

الزمۀ عفت ،وفاداری است و
هدیهای که به همسرت میدهی،
وفاداری او را به زندگیاش بیشتر
میکند و وفاداری بیشتر ،عفت او را
فزونیمیبخشد.
همیشه به دنبال بهانهای برای هدیه
دادن باش.

31

9
در حدّ ُگل
َ
علی:
قال ٌّ

اَل ُت َمل ِّ ِ
ک ال ْ َم ْرأَ َة مِ ْن أَ ْم ِر َها َما َجا َو َز نَف َْس َها،
ت ب ِ َق ْه َر َمان َ ٍة.
یحان ٌَة َو ل َ ْی َس ْ
َفإِ َّن ال ْ َم ْرأَ َة َر َ

امامعلی فرمودند:

به زن کاری را مسپار که از حدّ و توان او فراتر است؛ زیرا
زن ُگل است نه پیشکار.
نهجالبالغه ،نامه 31
32

ساقۀ گل شکننده است و نمیتوان
همچون درخت ،بر شاخۀ آن چیزی
آویخت .زن نیز همچون ُگل،
جنس لطیف و آسیبپذیری دارد
و بار مأموریتها و مسئولیتهای
گوناگون را نمیتوان بر دوش او
گذاشت.
همسرتپیشکارتونیستتابهسامان
همۀ کارهای نکردهات بپردازد .او
را با خودت مقایسه نکن .شاخۀ گل
با تنۀ درخت تفاوت دارد.
33

10
آثار سپاسگزاری
َ
علی:
قال ٌّ

لر ِ
اضی َع ْن َ
شُ ْک ُر َ
زید ُه ِرض ًا َو َوفا ًء.
ک ،یَ ُ
ک لِ ّ

ب لَ َ
لسا ِخ ِط َعلَ َ
شُ ْک ُر َ
ک مِن ُه
یک ،یو ِج ُ
ک لِ ّ
َصالح ًا َو تَ َع ُّطفاً.
امامعلی فرمودند:

سپاسگزاری تو از کسی که از تو راضی است ،موجب
رضایت و وفاداری بیشتر او میشود .سپاسگزاری تو از
کسی که از تو ناراضی است ،سبب رفع ناراحتی او از تو و
مهربانی او به تو میشود.
غررالحکم ،ح6198 - 6183
34

سپاسگزاریاززحماتهمسرت،نشانۀ
قدرشناسی توست و این قدرشناسی،
ازسویی سبب رفع برخی کدورتها و
ازسوی دیگر موجب عالقه و محبت
بیشتر او به تو میشود.
از مردهایی نباشی که زبان تشکر
ندارند.
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11
احسان تلخ
َ
علی:
قال ٌّ

اَل ْ َم َطلُ َو ال ْ َم ُّن ُمنَ ِّک َدا إْال ْح َسا ِن.

امامعلی فرمودند:

تع ّللورزیدن و منّتگذاشتن ،احسان را ناگوار میکند.
غررالحکم ،ح8923
36

گاهی در عمل به وعدهای که به
همسرت دادهای ،آنقدر تعلّل

میکنی که ذوق و شوق او را از
بین میبری .یا اینکه به او محبتی
کردهای و به هر بهانهای ،آن را
به رخ او میکشی .اینها شیرینی
محبتت را از بین میبرد و گاهی آن
را در کام همسرت تلخ میکند.
حیف است محبتت ناگوار شود.
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12
یادآوری خوبیها
َ
علی:
قال ٌّ

ـع إِل َ َ
یک َم ْع ُر ٌ
وف َفا ْذ ُک ْر.
إِ َذا ُصن ِ َ
ت َم ْع ُروف ًا َفان َْس ُه.
إِ َذا َصنَ ْع َ

امامعلی فرمودند:

هرگاه به تو خوبی شد ،آن را یادآوری کن و هرگاه تو
خوبی کردی ،آن را از یاد ببر.
مستدرکالوسائل ،ج ،12ص361
38

یادآوری خوبیهایی که خودت
کردهای،منتگذاشتنوبهرخکشیدن
است؛ اما یادآوری خوبیهایی که به
تو شده است ،قدردانی و سپاسگزاری
است .اولی دلخوری یا دستکم
شرمندگی را بهدنبال دارد؛ اما دومی
محبت و دلبستگی را.
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13
مسابقۀ مهربانی
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

ب اثْنَا ِن إِ اَّل کانَ أَ ْع َظ ُم ُه َما أَ ْجراً َو
َما ْ
اص َط َح َ
أَ َحب ُّ ُه َما إِلَى اهلل ِ َع َّز َو َج َّل ،أَ ْر َف َق ُه َما ب ِ َصا ِحبِه.

پیامبر خدا فرمودند:

هیچ دو نفری با هم رفاقت نکنند جز اینکهکسي اجرش
بیشتر و نزد خداوند ،محبوبتر است که با رفیقش
نرمخوتر باشد.
الکافی ،ج ،2ص120
40

در زندگی خدایی ،زن و شوهر
در نرمخویی و مهربانی با یکدیگر
رقابتمیکنند.
برندۀ این رقابت ،نزد خدا محبوبتر
خواهد بود.
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14
جملۀ طالیی
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

الر ُجلِ لِلْ َم ْرأَ ِۀ« :إن ّی ُأ ِحب ُّ َ
ب
ک» ،الیَ ْذ َه ُ
َق ْو ُل َّ
مِ ْن َقلْب ِ َها أبَداً.

پیامبر فرمودند:

این سخن مرد به زن« :دوستت دارم» ،هرگز از دل زن
بیرون نمیرود.
الکافی ،ج ،5ص569
42

خودت میدانی که همسرت را
چقدر دوست داری .خودت میدانی
که هرگز طاقت رنج و ناراحتی او را
نداری .خودت میدانی که چقدر
به او نیاز داری؛ اما باید اینها را به
خودش بگویی.
ابراز عالقۀ تو به همسرت ،نقشی است
که بر قلب او میزنی و هرچه تکرار
کنی ،این نقش را ماندگارتر میکنی.
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15
تیرگی در زندگی
َ
علی:
قال ٌّ

ض َع ْن َکثی ٍر مِ َن أْ ُ
َم ْن ل َ ْم یَتَ َغا َفلْ َو اَلیَ ُغ َّ
ال ُمو ِر،
یش ُت ُه.
ت ِع َ
تَنَغ ََّص ْ

امامعلی فرمودند:

هرکس دربارۀ بسیاری از امور ،بیاعتنایی و چشمپوشی
نکند ،زندگیاش تیره شود.
غررالحکم ،ح10375
44

اگر بخواهی روی هر مسألهای در
زندگی ،حساسیت نشان بدهی و
هر چیزی را با خطکش توقّعاتت
اندازهگیری کنی ،زندگی را به
خودت تیره و تار میکنی.
مو را از ماست کشیدن ،همیشه کار
خوبی نیست .گاهی الزم است به
خودت بگویی« :شتر دیدی ،ندیدی».
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16
محبت بیخانمان
َ
علی:
قال ٌّ

اَل َم َحب َّ َة َم َع َک ْث َر ِة مِ َرا ٍء.

امامعلی فرمودند:

با وجود مجادلۀ زیاد ،دوستی و محبت جایی ندارد.
غررالحکم ،ح7194
46

اگر نمیخواهی فضای عاشقانۀ
ابتدای ازدواج ،خیلی زود به
گنجینۀ خاطراتت سپرده شود ،نباید
بگذاری بگومگو در خانهات ،به
عادت تبدیل شود.
مجادلۀ زیاد ،فضای زندگی را سرد
میکند .آنقدر سرد که دیگر از
گرمایمحبتنیزکاریساختهنیست.
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17
ترکشهای مشاجره
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

إِیّ ُ
ب َو
اک ْم َو ال ْ ُخ ُصو َم َةَ ،فإِن َّ َها تَ ْش َغلُ ال ْ َقلْ َ
ب الضَّ َغائ ِ َن.
ُتو ِر ُث النِّفَاقَ َو تَک ِس ُ

امامصادق فرمودند:

از مشاجره بپرهیزید که دل را مشغول میکند و موجب
نفاق میشود و کینه بهبار میآورد.
الکافی ،ج ،2ص301
48

گاهی مجادله به مشاجره و خصومت
میانجامد و این مسئله آثار روحی
و درونی ویرانگری بر همسران
میگذارد .آرامش را از آنها سلب
میکند و اجازۀ لذتبردن از زندگی
را به آنان نمیدهد .نفاق و دورویی را
در دلشان میپرورد و لبخندها و ابراز
محبتهایشان را دروغین میکند و
آنها را به کینهورزی و بدخواهی
نسبتبهیکدیگرمیکشاند.
بايد مراقب بود بگومگوها به يك
عادتتبديلنشود.
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18
بزرگترین عیب
َ
علی:
قال ٌّ

یب َما فِ َ
أَکبَ ُر ال ْ َع ِ
یک مِ ْث ُله.
یب أَنْ تَعِ َ

امامعلی فرمودند:

بزرگترین عیب این است که از خصلتی خرده بگیری که
مانند آن در خودت وجود دارد.
نهجالبالغه ،حکمت 353
50

اگر هریک از همسران با خودش
قرار بگذارد که از چیزی خُ رده
نگیرد مگر اینکه خودش از آن
پیراسته باشد ،بسیاری از بگومگوها
و کشمکشها منتفی میشود.
امتحانش آسان است.
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19
خودبهانهسازی
َ
علی:
قال ٌّ

ف نَف َْس ُه َم ْوقِ َ
َم ْن َو َق َ
ف الت ُّ َه َم ِةَ ،ف اَلیَ ُلو َم َّن َم ْن
أَ َسا َء ب ِ ِه ال َّظ َّن.

امامعلی فرمودند:

کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد ،نباید کسی
را سرزنش کند که به او گمان بد َبرد.
االمالیللصدوق ،ص304
52

مراقب باش که با رفتارهای
مشکوک ،همسرت را به خودت
بدبین نکنی که اگر اینگونه شد،
هیچکس را جز خودت نباید
سرزنش کنی.
مطمئن باش که هیچ زنی از این
لذت نمیبرد که به همسرش گمان
بد ببرد.
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20
برچسب غرضورزی
َ
علی:
قال ٌّ

یر.
اَلتَ ُر َّد َّن َعلَى الن َّ ِص ِ
یح َو اَلتَ ْستَغِش َّ
َّن ال ْ ُم ِش َ

امامعلی فرمودند:

هرگز نصایح نصیحتکننده را رد مکن و به کسی که تو را
راهنمایی میکند ،بدگمان مباش.
غررالحکم ،ح4590
54

انتقادپذیرنبودن و از هر نصیحتی
برآشفتن ،عیب بزرگی است.
نبایدبرپیشانیخیرخواهان،برچسب
غرضورزی زد .همسرت ،مادرت،
پدرت ،بزرگترت و ،...هیچیک
ب ِد تو را نمیخواهند و با ناکامی تو،
چیزی نصیب آنها نمیشود .حرف
آنها را بشنو.
آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن آیینه شکستن خطاست
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21
فتنهگری در لباس خیرخواهی
َ
علی:
قال ٌّ

اَلتَ ْع َجلَ َّن إِلَى تَ ْص ِد ِ
یق َو ٍ
اش َو إِنْ تَ َشب َّ َه
بِالن َّ ِ
اص ِحین.

امامعلی فرمودند:

گفتههای هیچ سخنچینی را زود باور مکن؛ اگرچه در
لباس خیرخوهان باشد.
غررالحکم ،ح4457
56

کسی که نزد تو میآید و مدّعی
است دیگری پشت سر تو چنین
گفته و چنان کرده است ،هرگز از
سر دلسوزی برای تو چنین کاری
را نمیکند .افراد سخنچین ،از
سر ماجراجویی و گاهی فتنهگری
سخنچینیمیکنند.
قضاوتکردن بر پایۀ خبرهای
سخنچینان ،کار عاقالنهای نیست.
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22
اسباب سرزنش پدر
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

إِیّ ُ
اک ْم أَنْ تَ ْع َم ُلوا َع َم اًل ُی َعیِّ ُرونَّا ب ِ ِهَ ،فإِ َّن َول َ َد
الس ْو ِء ُی َعی َّ ُر َوال ِ ُد ُه ب ِ َع َملِه.
َّ

امامصادق فرمودند:

مبادا کاری کنید که بهسبب آن ،ما را سرزنش کنند؛ زیرا
بهسبب کردار فرزند بد ،پدر او سرزنش میشود.
الکافی ،ج ،2ص219
58

چهبسا مردانی که با خوی ناپسند خود،
همسرشان یا خانوادۀ او را به متدینان و
گاه خود دین بدبین میکنند.
این را به یاد داشته باش که چه بخواهی
و چه نخواهی ،رفتار و کردار تو به پای
اعتقاداتت و کسانی نوشته میشود که
ادعای پیروی از آنان را داری.
کاری کن که بگویند« :آفرین به
مکتبی که چنین پیروانی دارد».
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23
تقرب به خدا و مردم
َ
علی:
قال ٌّ

اَلتَّق َُّر ُب إِلَى اهلل ِ تَ َعالَى ب ِ َم ْس َألَت ِ ِه َو إِلَى الن َّ ِ
اس
بِتَ ْر ِک َها.

امامعلی فرمودند:

تقرب به خداوند ،به خواهشکردن از اوست و تقرب به
مردم ،به ترک خواهش از آنان.
غررالحکم ،ح3953
60

ُگلگونی رخسار نزد مردم ،نشان از
خرمی و شادکامی است؛ اما برخی
صورت خود را با سیلی سرخ نگه
میدارند تا نداری از رخسارشان
پیدانباشد.
آنها که به هر بهانهای دستشان
سوی مردم دراز است ،در چشم
مردم جایی ندارند .باید دست نیاز
بهسوی کسی دراز کرد که هرکس
او را بیشتر بخواند و از او بیشتر
بخواهد ،نزد او مق رّبتر است.
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24
خوشترین زندگی
َ
علی:
قال ٌّ

أَن ْ َع ُم الن َّ ِ
اس َعیشاًَ ،م ْن َمنَ َح ُه اهللُ ُس ْب َحان َ ُه ال ْ َقنَا َع َة
َو أَ ْصلَ َح ل َ ُه َز ْو َج ُه.

امامعلی فرمودند:

خوشترین زندگی را کسی دارد که خداوند سبحان ،او را
خوی قناعت و همسری سازگار بخشوده باشد.
غررالحکم ،ح97076
62

تجمالت و تشریفات برای کسی
آسایش نمیآورد و اگر بیاورد،
گذرا و ناپایدار است.
برای رسیدن به آسایش پایدار
در زندگی ،به دو چیز نیاز داری:
نخست ،قناعت تا غصۀ نداشتههای
مادی را نخوری و دیگری همسر
سازگار که در همۀ مراحل زندگی،
با تو همدل و همراه باشد.
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25
از تبذیر تا تدبیر
َ
علی:
قال ٌّ

اَلْقَلیلُ َم َع الت َّ ْدبی ِر أَبْقَى مِ َن ال ْ َکثی ِر َم َع الت َّ ْبذی ِر.

امامعلی فرمودند:

ِ
اندک همراه با تدبیر ،پایدارتر از بسیارِ همراه با تبذیر است.
غررالحکم ،ح8079
64

بسیاری اوقات ،مشکل از کمبودن
اسباب و امکانات نیست؛ مشکل در
استفادۀنادرستوبیرویهازآنهاست.
تبذیر یا ریختوپاش ،چیزی جز
هدردادن امکانات و فرصتها
نیست .تدبیر ،داشتههای کم را
بهکار میاندازد و تبذیر ،داشتههای
فراوان را از کار میاندازد.
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26
تنبلی در کار دنیا
َ
الباقر:
قال ُ

الر ُجلَ أَنْ یَکونَ َک ْسالن ًا َع ْن أَ ْم ِر
إن ّی أَلَب ْ َغ ُ
ض َّ
ُدن ْیا ُهَ ،و َم ْن َک ِسلَ َع ْن أَ ْم ِر ُدن ْیا ُهَ ،ف ُه َو َع ْن أَ ْم ِر
آ ِخ َرت ِ ِه أَ ْک َسلُ .
امامباقر فرمودند:

بهراستی بیزارم از کسی که در کار دنیایش تنبل باشد .هرکس
در کار دنیایش تنبل باشد ،در کار آخرتش ،تنبلتر است.
مستدرکالوسائل ،ج ،13ص44
66

تدبیر کارها در زندگی با راحتی و
خوشگذرانی میسر نمیشود.
کسی که برای امرو ِز دنیای خود
حاضر نیست به خود زحمتی بدهد،
ِ
آخرت خود ،به
چگونه برای فردای
طاعت و بندگی تن میدهد؟

67

27
مجاهد راه خدا
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

اَلْکا ُّد َعلَى ِعیال ِ ِه مِ ْن َح اَل ٍل َ
،کال ْ ُم َجا ِه ِد فِی
َسبِیلِ اهللِ.

پیامبر خدا فرمودند:

کسی که برای [کسب هزینۀ] خانوادهاش از راه حالل
زحمت بکشد ،مانند مجاهد در راه خداست.
الکافی ،ج ،5ص88
68

گاهی راهی آسان برای درآمدی
فراوان فراهم میشود؛ ولی بهصورت
حرام و نامشروع.
همیشه راهی برای درآمد حالل وجود
دارد؛ اگرچه گاه سخت و پرزحمت.
کسب روزی حالل به مجاهده نیاز
دارد؛ همچون میدان نبرد.
باب جهاد در راه خدا هیچگاه بسته
نيست.
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28
حرص و روزی
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

ء ب ِ َح ِّظ ِه َو اَل ُی ْد ِر ُ
یص َما
ک َح ِر ٌ
اَلیَ ْسبَ ُق ب َ ِطی ٌ
ل َ ْم ُی َقد َّْر ل َ ُه.

پیامبر خدا فرمودند:

آنکه حرص نزند ،روزی خود را از دست نمیدهد و آنکه
حرص میزند ،به آنچه روزیاش نیست نمیرسد.
تحفالعقول ،ص489
70

ِ
روزی هرکس به
اگر میدانی که
دست خداست ،این را هم بدان که
خدا روزی کسی را با حرص زدن
فزونی نمیبخشد و روزی کسی را
براي حرص نزدن کم نمیکند.
پس کار و تالش ،آری؛ حرص و
طمع،هرگز.
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29
از واجب باز نمانی
قال اإلما ُم ال َع َ
َ
ری:
سک ُّ

اَلیَ ْش َغلْ َ
ک ِر ْز ٌق َم ْض ُمونٌ َع ْن َع َملٍ َمف ُْر ٍ
وض.

امامعسکری فرمودند:

مبادا روزی ضمانتشده ،تو را از کار واجبی باز دارد.
تحفالعقول ،ص489
72

کسانی که از ترس زیان مالی ،برخی
واجبات الهی را بهجا نمیآورند،
نمیدانند که عمل به تکالیف دینی،
ِ
روزی مقدّر کسی را از او سلب
نمیکند .نمیدانند این تکالیف را
ِ
روزی مکلّفین
کسی خواسته که
بهدست خود اوست.
برخی نیز میدانند؛ اما باور ندارند.
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30
کلیدهای همدلی مردم
َ
علی:
قال ٌّ

اس ،تَ ْستَ ْمت ِ ْع بِإِ َخائ ِ ِه ْم َو ال ْ َق ُه ْم بِالْب ِ ْش ِر،
َدا ِر الن َّ َ
ت أَ ْض َغان َ ُه ْم.
ُت ِم ْ

امامعلی فرمودند:

با مردم مدارا کن تا از برادری آنان به رهمند شوی و با روی
خوش با آنان رفتار کن تا کینههایشان را از بین ببری.
غررالحکم ،ح10180
74

هرکسی برای حضور موفق در
عرصههای اجتماعی ،به تعامل با مردم
و همراهی آنان نیاز دارد .کسی که اهل
مدارا با مردم نیست و با آنان به گرمی
رفتارنمیکند،سرمایۀحمایتیِ بزرگی
را از دست میدهد.
مداراوخوشبرخوردی،کلیددستیابی
به همراهی و همدلی دیگران است.
مگو ناخوش كه پاسخ ناخوش آيد

به كوه آواز خوش ده تا خوش آيد
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31
وقتی مهمان میآید
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

ف یَ ْن ِز ُل ب ِ ِر ْزقِ ِه َو یَ ْرتَ ِحلُ ب ِ ُذن ِ
اَلضَّ ْی ُ
ُوب أَ ْهلِ
الْبَیت.

پیامبر خدا فرمودند:

میهمان روزی خود را میآورد و گناهان اهل خانه را
میبرد.
مستدرکالوسائل ،ج ،16ص258
76

شاید برخی اینگونه میاندیشند که
وقتی کسی به خانۀ آنان میآید،
زحمت و هزینه با خویش میآورد و
ثروت و فرصت را با خود میبرد.
حقیقت چیز دیگری است .مهمان،
روزی به خانه میآورد و گناه از اهل
خانهمیبرد.
مهمان بهراستی حبیب خداست.
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32
شرمندگی یا افتخار
َ
علی:
قال ٌّ

الر ُجلِ َضی َف ُه َو
ث اََل ٌث اَل ُی ْستَ ْحیا مِ ْن ُه َّنِ :خ ْد َم ُة َّ
ب ال ْ َح ِّق
قِیا ُم ُه َع ْن َم ْجل ِ ِس ِه أِلَبِی ِه َو ُم َعل ِّ ِم ِه َو َطلَ ُ
َو إِنْ َق َّل.

امامعلی فرمودند:

از سه کار نباید شرم کرد :خدمتکردن به میهمان،
ازجابرخاستن دربرابر پدر و آموزگار خویش و طلب حق
گرچه اندک باشد.
غررالحکم ،ح978
78

خدمتبهمهمان،نشانۀمهماننوازی
است و مهماننوازی نشان از کرامت
و بزرگواری دارد .همانگونهکه
برخاستن در برابر پدر یا آموزگار،
نشانۀ قدرشناسی است و ناحق را
هرچند کوچک نپذیرفتن ،نشانۀ
حقطلبی.
دارابودن این خصلتها ،مایۀ افتخار
است ،نه شرمندگی.
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33
پیوند خویشاوندی
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

الر ِح ِم ُت َز ِّکی الَأْ ْع َم َ
ال َو ُت ْن ِمی
إِ َّن ِصلَ َة َّ
الَأْ ْم َو َ
اب َو تَ ْد َف ُع الْبَلْ َوى َو
یس ُر ال ْ ِح َس َ
ال َو ُت ِّ
الر ْز ِق.
تَ ِز ُ
ید فِی ِّ

امامصادق فرمودند:

صلۀ رحم اَعمال را پاک و اموال را بسیار و حساب را آسان
کند و بال را بزداید و روزى را فزونی بخشد.
الکافی ،ج ،2ص157
80

خداوندمتعالبرایپیوندباخویشاوندان
که در فرهنگ دینی از آن با صلۀ
َر ِحم یاد میشود ،عالوهبر نتایج عینی
اخالقیواجتماعی،مانندبرطرفشدن
کدورتها و کینهها ،آثار دنیوی و
اُخروی ویژهای قرار داده است .دفع بال
و فزونی اموال و فراوانی روزی مادی و
معنوی از آثار دنیوی آن و پاکی اَعمال
و آسانی حسابرسی روز قیامت از آثار
اخروی آن است.
اینهمه برکت را از دست ندهیم.
81

34
پاسخ اتهام
الس ّجا ُد:
قال َّ

یس فِیه.
َم ْن َر َمى الن َّ َ
اس ب ِ َما فِی ِه ْمَ ،ر َم ْو ُه ب ِ َما ل َ َ

امامسجاد فرمودند:

هرکس مردم را به آنچه متهم کند که در آنان هست ،مردم
او را به آنچه متهم میکنند که در او نیست.
اعالمالدین ،ص299
82

سرزنشکردن و عیب دیگران را بر
سرشان کوفتن ،بذر کینه و دشمنی
در دلها میپاشد.
دیگران را بیدلیل با خود دشمن
نکنیم؛ زیرا در آن صورت ،باید
خود را برای پاسخ به ِ
عیب نداشته
و گناهِ نکرده آماده کنیم.
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35
حسابرسی دیگران
َ
علی:
قال ٌّ

ک لِنَ ْف ِس َ
ب نَف َْس َ
یر َها مِ َن
َحا ِس ْ
کَ ،فإِ َّن َغ َ
یر َ
الَأْنْف ِ
ک.
ُس ل َ َها َح ِس ٌ
یب َغ ُ

امامعلی فرمودند:

تو به حساب نفس خودت رسیدگی کن؛ زیرا دیگران را
حسابرسی جز تو هست.
غررالحکم ،ح4739
84

گاه برخی آنچنان زندگی و رفتار
دیگران را نقد و بررسی میکنند
که گویا مسئولیت حسابرسی اعمال
دیگران بر دوش آنها گذاشته شده
است .باید از آنها پرسید که آیا
زندگی و رفتار خود را نیز اینگونه
موشکافانه نقد کردهاند؟ آیا ضعفها
و عیوب خود را برطرف کردهاند؟
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36
منافقصفتان
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

ث اََل ٌث َم ْن ُک َّن فِی ِه َف ُه َو ُمنَافِ ٌق َو إِنْ َصا َم َو
ب َو إِ َذا َو َع َد أَ ْخلَ َ
ف
َصلَّىَ :م ْن إِ َذا َح َّد َ
ث َک َذ َ
َو إِ َذا ا ْؤ ُت ِم َن َخانَ .

پیامبر خدا فرمودند:

سه خصلت است که در هرکس باشد منافق است؛ هرچند
روزه بگیرد ،نماز بخواند و خود را مسلمان بداند :در سخن،
دروغ بگوید و در وعده ،تخلف کند و در امانت ،خیانت.
تحفالعقول ،ص315
86

مسلمان معتقد از دروغ بیزار است.
پیمانشکن نیست و به کسی خیانت
نمیکند که او را امین خویش شمرده
است؛ حتی اگر دشمنش باشد.
اگرکسیاینگونهنبود،پیداستبهراه
ورسممسلمانیاعتقادندارد؛هرچنداز
آن َدم بزند.
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37
دینمداران
َ
علی:
قال ٌّ

الص ْو ِ
ت َو َغ ُّ
َص ِد
َخف ُ
ْض َّ
ض الْبَ َص ِر َو َم ْش ُی الْق ْ
ِیما ِن َو ُح ْس ِن الت َّ َدی ُّ ِن.
مِ ْن أَ َم َ
ار ِة إْال َ

امامعلی فرمودند:

پایینآوردن صدا و فروانداختن نگاه و راهرفتن میانه ،از
نشانههای ایمان و حسن دینداری است.
غررالحکم ،ح1499
88

وقار غیر از تکبّر است .وقار ،نشان
مؤمنان است و تکبر ،عالمت منافقان.
صدا را بلندنکردن ،نگاه را
فروانداختن و نه سبُک و نه سنگین
راهرفتن ،وقار مؤمن را نشان میدهد.
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38
عفت متقابل
َ
الص ُ
ادق:
قال ّ

اسُ ،ت َع َّ
ِع ُّفوا َع ْن ن ِ َسا ِء الن َّ ِ
ف َع ْن ن ِ َسائ ِ ُک ْم.

امامصادق فرمودند:

دربرابر زنان مردم ،عفیف باشید تا دربرابر زنان شما عفیف
باشند.
االمالیللصدوق ،ص288
90

بیماردالن غالباً از کسی ُحرمتشکنی
میکنند که خودُ ،حرمت نوامیس
دیگران را نگه نمیدارد .با خودشان
میگویند که او اگر از غیرت بهرهای
داشت ،غیرت دیگران را به ناموسشان
درک میکرد.
آتشبیعفتیکهبرافروختهشود،فقط
دامن نوامیس دیگران را نمیگیرد.
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نمکدانشکنی
َ
علی:
قال ٌّ

أَ َق ُّل َما یَلْ َز ُم ُک ْم لهلِ ِ تَ َعالَى أَنْ اَلتَ ْستَعِی ُنوا بِن ِ َع ِم ِه
َعلَى َم َع ِ
اصی ِه.

امامعلی فرمودند:

کمترین وظیفۀ شما درقبال خدای متعال آن است که از
نعمتهای او برای نافرمانیاش یاری نگیرید.
غررالحکم ،ح3526
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بسیاری از امکاناتی که در زندگی
برای تو فراهم شده است ،برای
بسیاری فراهم نیست.
نکند که از این مواهب خدادادی،
در جهتی برخالف رضای خدا بهره
بگیری.
نمکدانشکننباش.
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40
از تو میپرسند
ُ
َ
رسول اهلل:
قال

اَلتَ ُز ُ
ول َق َد ُم َع ْب ٍد یَ ْو َم ال ْ ِقیا َم ِة َحتَّى ُی ْس َأ َل َع ْن
یما
یما أَ ْفنَا ُه َو َع ْن شَبَاب ِ ِه فِ َ
أَ ْرب َ َع ٍةَ :ع ْن ُع ُم ِر ِه فِ َ
أَب ْ اَل ُه َو َع ْن َمال ِ ِه مِ ْن أَ ْی َن ْ
یما أَن ْ َف َق ُه
اکتَ َسبَ ُه َو فِ َ
َو َع ْن ُحبِّنَا أَ ْهلَ الْبَ ِ
یت.
پیامبر خدا فرمودند:

در روز قیامت ،بنده قدم از جای خود برنمیدارد تا آنگاه که از

چهار کار بازخواست شود :از عمرش که در چه راهی صرف کرده
است ،از جوانیاش که در چه راهی به سر آورده است ،از مالش که
از کجا آورده و در کجا خرج کرده است و از دوستی ما اهلبیت.
الخصال ،ج ،1ص253
94

از همین ابتدای زندگی ،تالش کن
برای هر تصمیمی که میگیری ،هر
قضاوتی که میکنی و هر هزینهای
که میکنی ،پاسخی داشته باشی.
همسرانی که خود را پیش از
هرکس ،دربرابر پروردگار خویش
پاسخگو میدانند ،زندگی پُرخیر و
برکتی را تجربه خواهند کرد.
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