
 رازداری
 

 مهرانه بختیاری



 راز تو اسیر توست

 :فرموه اند( ع)امام علی •

 (تو اسیر توست ولی اگر افشایش نمایی ، تو اسیر آن می شویراز )

 (آل عمران ) خداوند از راز درون سینه ها آگاه است •

برادرت خیانت است،پس،از این کار بپرهیز  رازآشکار کردن •
 (حضرت محمد ص )

 (حضرت علی ع )خود  رازدوست هر چه می سپاری بسپار،جز به •

 تو،خون توست پس نباید در رگ های دیگری جریان یابد  راز•

 (امام صادق ع )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یرازدار
 با تيك و تاكساعتم              

 پي هم مي رونددر             

 نخواب! زيبايم چشم                                   

 روشنم و قلب  شاد                                    

 بگواي  دل  پاكم                                                           

 آرام و صبورباش                                                          

 كند هر دم صدامي          

 و لحظه هاروزها          

 پركار باش! من دست                               

 و شب بيدار باشصبح                               

 خود را با خداراز                                                         

 كارها تمام گو در                                                         

 



 ضرب المثل  

 

 سخن در دل چون  ِسر است

ِسر خود فاش نکن بر دوست عزیزت که او نیزبگوید به 

 دوستان عزیزش

  

 ، محرمت  با  مگو  هرگز    دلراز      

 نامحرم استمحرم؛محرمش که چون    



 

 رازداري فواید 
 

 داستان های کوتاه و آموزنده 

 در معامله اي هزار دینار خسارت دید ،  از پسر خود خواست تا بازرگاني     
 !این باره به كسي چیزي نگوید در    

       چون در آن : پدر گفت . بازرگان دلیل این كار را از پدر پرسید پسر    
 :گرفتاري ما دو چندان مي شود صورت    

 !خسارتي است كه دیده ایم و دیگري سرزنشي كه به ما خواهند كرد یكي    

       غم و اندوه خود را با دشمنان خود نگوكه باعث : باره گفته اند دراین    
 !وخوشحالي آنان مي شود شادي    

 
 سعدي شیرین سخنگلستان  از    
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 ضرورت راز داری

 

دارد كه بایستي اسراری انساني در زندگي خویش، خواه ناخواه هر •

به خانواده یا و به خودش چه مربوط . در نگه داري آن كوشا باشد

 .جامعه اوست

 .رازداري فضیلتي اخالقي به شمار مي آیدمقوله  •

پیروزي، به محكم كاري بسته است و »:مي فرمایند( ع)امیرمومنان •

 . «رازهاستآن هم به اندیشه بستگي دارد و اندیشه نیز به نگه داري 

اسرار سبب دوري از موفقیت و حتي سقوط و شكست فرد در افشاي •

:  فرمود( ع)راه تصمیم هاي او مي شود، چنان كه حضرت صادق
 .«سقوط است( مایه)، رازبرمال كردن »



 استسستي عقل ویا  خود و دیگران یا حاكي از ضعف نفس فرد راز؛ كردن فاش •

دشمني بدخواهان و حسد مردمان و توقع طمع كاران مي فاش کردن راز؛ موجب •

 شود و اگر خبر از ناكامي دهد، 

شماتت دشمنان، اندوه دوستان و خفت در نظر ظاهربینان را در فاش کردن راز؛ •

 .پي دارد

راز با محرم اسرار، روح و جان را گفتن ، بگویدكس رابا چه  راز خویش انسان •

 .  بهترین رازدار بندگان، خداوند است سبك مي كند و 

خویش به بهترین صورت امانت داري كند و آنرا هنگام ضرورت راز باید از دل •

:  را در نظر داشته باشد( ع)نیز جز به امانتدار نسپارد و این فرموده امیرالمومنین

 .«سینه انسان عاقل، صندوق اسرار است»

 

 ضعف نفسرازفاش کردن 



 رازداری حرامكتمان و 

 ،خدا صلى هللا علیه و سلم برآن تأکید فراوان داشته انداست پیامبر کاري رازداري 

این حالت نه گناه در )کرده بازگو الزم است آن را بلکه نیست مواردی که رازداری جایز  

 (.استنه ایرادي بر آن وارد است و 

 :عبارتندازمذکور موارد  

 

 :و گواهيشـهادت  -1

بلکه بر او واجب استکه آن را . جایز نیست که انسان مسلمان شهادتي را کتمان ننماید

 .نمودهمطابق آنچه دیده است بیان 

 (283: بقرة)قلبه تكتمواالشهادة ومن یكتمها فإنه آثم وال : مي فرمایدخداوند  

، و خداوند به  و شهادت را كتمانمكنید، و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است"  

 "دهید داناست  مىآنچه انجام 

 
 



 :و فروشخرید -2•

فروشنده ي مسلمان وظیفه دارد که در مورد کاالیي که مي فروشد 

هرچه مي داندبیان داشته و در معامله صداقت داشته باشد تا آنکه 

 .  خداوند متعال در تجارت ومعامالتش برکت و فزوني قراردهد

اْلبَی ِّعان : )فرموده استاین زمینه خدا صلى هللا علیه و سلم در رسول •

َك لهما في بیعهما، وإن كتما  بالخیار ما لم یتفرقا، فإن صدقا وبیَّنابُورِّ

قت بركة بیعهما  [  بخاري( ]وكذبا ُمحِّ

   اختیار دارند تا زماني که ( فروشنده و خریدار)معامله کننده هردو "   

 جدا نشوند، و اگر راست گفتند و بیان نمودند در معامله شان برکت ازهم 

  اگر پوشیدند و دروغ گفتند، برکت معامله شان از میان . شودنهاده مي 

 ."رودمي 

 

 

 



 :و دانشعلم -3•

 . جایز نیست که فرد مسلمان علم را کتمان نماید

 .خداوند شامل حال وي خواهد بودلعنت و بزرگ است و گناهي نابخشودني کردن علم پنهان     

 :  پروردگار متعال در قرآن کریم مي فرماید

ُ ولَ إِنَّ الَِّذیَن یَْكتُُمونََما أَنَزْلنَا ِمَن اْلبَی ِنَاِت َواْلُهَدى ِمن بَْعِد َما بَیَّنَّاُهِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُ   ئَِك یَلعَنُُهُم ّللا 

ِعنُوَن   [159: بقرة]َویَْلعَنُُهُمالالَّ

ایم بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب  هاى روشن و رهنمودى راكه فرو فرستاده كسانى كه نشانه" 

 ."كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت دارند آنان را خدا لعنت مى ایمنهفته مى توضیح داده

 

 .دهان اوستدر روز قیامت پنهان دارنده ي علم چنان برمي خیزد که افساري از آتش بر 

  القیامةسئل عنعلم فكتمه، ألجمه هللا بلجام من نار یوم من : صلى هللا علیه و سلم فرموده اندپیامبر 

 [و ترمذي و ابنماجهابوداود ]

کسي که از او در باره ي دانشي بپرسند و او آن را بپوشاند،در روز قیامت به لگامي از آتش لگام "  

 ." کرده مي شود

 
 

 .مسلمان باید که علم و دانش خویش و نیز شهادت حق را هرگز پنهان نداردانسان 
 




