
بسم اهلل الرحمن الرحیم

2درس تدبیر 
:شامل مباحث

تن از بزرگان، آسیبهای 20مالحظات قبل از ازدواج، حقوق و آداب خانواده، فرازهائی از زندگی »
«ائل متفرقهخانواده با تأکید بر زندگی قشرهای تحصیل کرده و یا فرهنگهای غیر همگن، مس20زندگی 

94-95نیمسال دوم 
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:  بخش اول

مباحث مقدماتی



1شریفهآیه*

جارَةُّ؛الْحِوَالن َاسُّوَقُّودُّهَاناراًأَهْلیكُّمْوَ أَنْفُّسَكُّمْ قُّواآمَنُّواال َذینَ أَی ُّهَایا

مَرُّونَیُّؤْ مایَفْعَلُّونَ وَأَمَرَهُّمْ ماالل َهَیَعْصُّونَالشِدادٌ غِالظٌماَلئِكَةٌعَلَیْها

(6:تحریم)
آنبرگانىفرشتکهآتشىدارید؛نگهسنگهاستوانسانهاآنهیزمکهآتشىازراخویشخانوادهوخودایدآوردهایمانکهکسانىاى

3!نمایندمىاجرا(کاملطوربه)اندشدهدادهفرمانراآنچهوکنندنمىمخالفتراخدافرمانهرگزوسختگیرندوخشنکهشدهگمارده

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



2شریفهآیه*

الْعاِقَبةُّ وَ نَرْزُّقُّكَنَحْنُّرِزْقاً نَسْئَلُّكَالعَلَیْهااصْطَبِرْوَ بِالص اَلةِأَهْلَكَأْمُّرْ وَ

(132:طه)لِلت َقْوى

خواهیم؛نمىروزىتواز!باششكیباآنانجامبروده؛فرماننمازبهراخودخانواده

!تقواستبراىنیكعاقبتودهیم؛مىروزىتوبهما(بلكه)

4

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



3شریفهآیه*

لَظُّلْمٌ الش ِرْكَإِن َبِالل َهِتُّشْرِكْالبُّنَی َیایَعِظُّهُّهُّوَ وَالِبْنِهِلُّقْمانُّقالَ إِذْوَ

(13:لقمان)عَظیمٌ

موعظهرااوکهحالىدر-فرزندشبهلقمانکهراهنگامى(بیاورخاطربه)

«.تاسبزرگىظلمشرك،کهمدهقرارخداهمتاىراچیزى!پسرم»:گفت-کردمى
5

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



4شریفهآیه*

(8:تكاثر)الن َعیمِعَنِیَوْمَئِذٍلَتُّسْئَلُّن َثُّم َ

!دشخواهیدبازپرسىایدداشتهکهنعمتهایىاز(شماهمه)روزآندرسپس

.استشدهتفسیراوالدبهنعیمتفاسیر،ازبعضیدر
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مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



1روایت*

قَالَ قَالَ ععَلِی ٍ عَنْآبَائِهِعَنْأَبِیهِ عَنْمُّحَم َدٍ بْنِ جَعْفَرِعَنْ الس َكُّونِی ِعَنِ

مَاحاً صَالِالْوَلَدُّکَانَإِذَالِوَلَدِهِمَاالْعُّقُّوقِمِنَالْوَالِدَیْنِیَلْزَمُّصالل َهِرَسُّولُّ 

(55:ص،1ج،الخصال).لَهُّمَاالْوَلَدَیَلْزَمُّ
وپدرشودمىمادروپدرعاقفرزندکهطورهمان:فرمود(ص)خدارسول
7.میشوندشایستهفرزندعاقنیزمادر

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



2روایت*

مكارم).لَكُّمیُّغْفَرْأَدَبَهُّمْأَحْسِنُّواوَ أَوْلَادَکُّمْأَکْرِمُّوا:قَالأَن َهُّصالن َِبی ِعَنِ

(222:صاألخالق،

.مرزدبیاراشماخداوندتاکنید،تربیتخوبودارید،گرامىرافرزندانتان
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مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



اروایت*

فُّقَراءَ وایَكُّونُّإِنْإِمائِكُّمْوَعِبادِکُّمْمِنْالص َالِحینَوَمِنْكُّمْالْأَیامىأَنْكِحُّواوَ

(32:نور).عَلیمٌواسِعٌالل َهُّوَفَضْلِهِمِنْالل َهُّیُّغْنِهِمُّ

را؛اندرستكارتوصالحکنیزانوغالمانهمچنیندهید،همسرراخودهمسربىزنانومردان

دهندهایشگشخداوندسازد؛مىنیازبىراآنانخودفضلازخداوندباشند،تنگدستوفقیراگر

9.استآگاهو

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



2روایت*

وجُّواتَزَو َ صالل َهرَسُّولُّقَالَ قَالَ عالل َهعَبْدِأَبِیعَنْمِهْرَانَبْنِ صَفْوَانَعَنْ

إِلَىأَحَب َ شَیْءٍ مِنْومَا؛أَی ِمَةٍقِیمَةِإِنْفَاقُّمُّسْلِمٍ امْرِئٍ حَظ ِ فَمِنْأَلَازَو ِجُّوا

إِلَىأَبْغَضَ شَیْءٍمِنْومَابِالن ِكَاحِاإلِسْلَامِ فِییُّعْمَرُّ بَیْتٍمِنْ وجَل َعَز َالل َه

««««الط َلَاقَیَعْنِیبِالْفُّرْقَةِاإلِسْلَامِفِییُّخْرَبُّبَیْتٍمِنْوجَل َعَز َالل َه
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مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



*»»

:«ع»صادقامامروایتبه-«ص»پیامبر

وشبختىخازکهبدانیدوآورید،فراهمرادیگرانهمسرىوسایلوکنید،اختیارهمسر

-بزرگخداىراچیزهیچو.استشوهربىزنازدواجهزینهپرداختنمسلمان،فرد

یشباىخانههیچو.شودآبادانازدواجباکهندارددوستاىخانهازبیش-اسالمدر

-ردیگیكازشوهروزنجدایىباکهاسالمدرنیستبزرگخداىبغضموردآناز

11{شوهربیزن:ایمة.زنبیمرد:اَی ِم}.شودویران-طالقبایعنى

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



طالقشدیدهکراهت*

:عالل َهعَبْدِأَبُّوقَالَثُّم َ««

بُّغْضِهمِنْ الْقَوْلَفِیهکَر َرَوالط َلَاقِفِیوَک َدَإِن َمَاوجَل َ عَز َالل َهإِن َ

(328ص،5جکافی،).الْفُّرْقَةَ
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مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



3روایت*

بَیْنَتَشْفَعَأَنْ الش َفَاعَاتِأَفْضَلُّعالْمُّؤْمِنِینَأَمِیرُّقَالَ قَالَعالص َادِقِعَنِ

:(196:صاألخالق،مكارم).بَیْنَهُّمَاالل َهُّیَجْمَعَحَت َىنِكَاحٍفِیاثْنَیْنِ

.کندجمعراحاللنفردوبینخداتااستازدواجدرگرىواسطهبهترین

13

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



روایت*

ءُّ لَیَجِیالس ِقْطَ إِن َحَت َىالْقِیَامَةِیَوْمَ الْأُّمَمَبِكُّمُّ مُّكَاثِرٌ فَإِن ِیتَزَو َجُّواصقَالَ

أَبَوَایَدْخُّلَ یَ حَت َىلَافَیَقُّولُّالْجَن َةَادْخُّلِلَهُّ فَیُّقَالُّالْجَن َةِبَابِ عَلَىمُّحْبَنْطِئاً

(196:صاألخالق،مكارم).قَبْلِیالْجَن َةَ

{غَیْظاًالمُّمْتَلِئُّهو:یقالویهمز،الویهمزالمُّحْبَنْطِئُّ،.للزیادةالفخر:المكاثرة}
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مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



*»»

هاینكحتىبالم،مىامتشمابزیادىقیامتدرمنکهکنیدازدواج

داخلدگوینمىباوایستد،مىبهشتدربرخشمگینشده؛سقطکودك

واردمننشوندبهشتواردمنازپیشمادرموپدرتا:میگویدشو،بهشت

.شدنخواهم
15

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



.مؤکداستحباب:اولیحکم*
وجوبمنجملهتکلیفیه،خمسهاحکام:ثانویحکم*

ذاتهحدفیإلیهبالنظرباالستحبابیوصفإنماالنكاحإن:قالواأنهماعلم

األقسامإلىینقسمفإنهإالوبه،المتعلقةاللواحقعنالنظرقطعمعیعنی

.الخمسة

....،عدمهمعالزنافیالوقوعخیفإذاکماواجبایكونفقد
16

مباحث مقدماتی: بخش اول-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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آیة اهلل ابراهیم امینی: آنهاخانواده و آثار آشنائی با کارشناسان مسائل -ازدواج : 2زندگیدرس تدبیر 



*

ومذهبی خانواده درآبادنجف در1304سال درامینی ابراهیم آیت اهلل 

.گشودجهان به دیده (ع )بیت اهل به عالقه مند

معه جوپنج شنبه شبهای درکه طباطبایی عالمه خصوصی درسهای در

مهیدتکتاب واسفارکتاب ازبخشی ومی کردشرکت می شدتشكیل 

.گرفتفراآنجادرراشفامنطق وبحاراالنوارازجلدچندوالقواعد
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آیة اهلل ابراهیم امینی: آنهاخانواده و آثار آشنائی با کارشناسان مسائل -ازدواج : 2زندگیدرس تدبیر 



*

درس درو(ره )بروجردی آیت اهلل اصول وفقه خارج درسهای دروی 

ه فقخارج درس که بعدها.می نمودشرکت (ره )خمینی امام اصول خارج 

.می جست شرکت آن درشد،تشكیل نیز(ره )امام 
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آیة اهلل ابراهیم امینی: آنهاخانواده و آثار آشنائی با کارشناسان مسائل -ازدواج : 2زندگیدرس تدبیر 



*

:است زیرشرح به امینی آیت اهلل تألیفات ازبرخی 
؛همسرداری .1
تربیت ؛آیین .2
خودسازی ؛.3
االسالمیة ؛الثقافة من دروس ،.4
همسر؛انتخاب .5
؛تربیت وتعلیم واسالم .6
20اسالم ؛درزن .7

آیة اهلل ابراهیم امینی: آنهاخانواده و آثار آشنائی با کارشناسان مسائل -ازدواج : 2زندگیدرس تدبیر 
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آیة اهلل ابراهیم امینی: آنهاخانواده و آثار آشنائی با کارشناسان مسائل -ازدواج : 2زندگیدرس تدبیر 



22

ازدواج، موانع و راه حلها: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/865
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/865
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ازدواج، موانع و راه حلها: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



ثمراتومی گیردشكلخانوادهنهادآن،رهگذرازکهاستخیزیبرکتومقدسپیوند،ازدواج

اهمیت،ینهمدلیلبه.می سازدآشكارتدریجبهراخوداقتصادیواجتماعیفرهنگی،تربیتی،

آنیفروپاشیاتأخیرباعثکهراآفاتیوموانعوکوشیدنهاداینازحفاظتدردائماًباید

کوله باریابامینی،ابراهیماهللآیةتربیت اندیش،فقیهحاضر،اثردر.برداشتمیانازمی شود

ج،ازدواضرورتواهمیتبهپرداختنضمنجوانان،وخانوادهامردراندیشه ورزیوتجربهاز

.استدادهارائه،منطقیومعقولراه حل هایوکردهبررسیتفصیلبهراآنموانع

24

*»»*»»

ازدواج، موانع و راه حلها: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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جوان و همسرگزینی: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/652
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/652
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جوان و همسرگزینی: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



رقمارجامعهوجوانآیندهکهاستانسانىهرزندگىرویدادِترینمهموترینبزرگازدواج،

ینهمباحاضرکتاب.داردراهنمایىبهنیاز»جوان»کهاستاهمیتهمیندلیلِبهزند،مى

ابانتخ،ازدواجموانعوفواید:استشدهتنظیمبخشچهاردر،راهنمایىومشاورهانگیزه

.عروسىتاعقدازوعقدتاخواستگارىاز،همسر

پیامبروپیامبرىمعاد،خداشناسى،:هاىعنوانبااست»باورهاوجوان»عقیدتىِمجموعهجزءاثر،این

.همسرگزینىوجوانامامان،وامامتزن،حقوقووظایفباآشنایىاسالم،باآشنایىاسالم،

27
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جوان و همسرگزینی: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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همسرداری: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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همسرداری: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/250
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/250


وتفكرزطروزناشویىوظایفازهمسرانبینانهواقعوصحیحشناختپرتودرخانواده

تربیتبراىبمناسبسترسانبدینوشودمىباصفاوسالموپویا،یكدیگرهاىخواسته

.شودمىفراهمحصالفرزندانى

رازناشویىمسائلومشكالتاجتماعى،ضرورتبهعنایتبااثرایندرمحترمنویسنده

ودادهقراربررسىموردافراداجتماعىرفتارهاىوروایاتوآیاتازاستفادهبا

30.استکردهارائهراخانوادهسالمتبراىالزمراهكارهاى

*»»*»»

همسرداری: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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آشنائی با وظائف و حقوق زن: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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آشنائی با وظائف و حقوق زن: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/90
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/90


متعالدخداونکهدانستهشریفىموجودرادوهرونگریسته«انسانى»زاویهازمردوزنبهاسالم

برنىانساحیاتادامهمنظوربهوآفرینشایناقتضاىبه.استبالیدهخودبهدوآنخلقتاز

تفاوتمحقوقنیزومختلفوظایفِاینبرخىبراىگاهىاما.استگذاشتهوظایفىیك،هرعهده

ازعضىببودنآزادىضدیابودنآمیزتبعیض خصوصدرهایىشبههلذا،نشدههضمدرستىبه

حقوقووظایفتفصیلبهبخشدودرکتاب،ایندر.استآمدهوجودبهشانبراىقوانینواحكام

هاىفعالیت،نفقه،مهریه،طالقوازدواج،حجاب،زنىآزادمختلفِوجوهازوشدهتبیینزن،

33.استشدهگفتهسخناکتسابىوطبیعىحقوقوهنر،دارىخانه،فرهنگىوسیاسى

*»»*»»

آشنائی با وظائف و حقوق زن: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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تربیت: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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تربیت: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



سیادت،،تول دازقبلتربیتورشدهاىعنوانبافصلچهاردرحاضر،مجموعه

ندوراهرمشكالتبهمربوطکارهاىراهومسائلومشاورتووزارتوبردارىفرمان

تربیتى،ى،شناسروانآثارمثلگوناگونىمنابعازآن،نگارشدرواستیافتهترتیب

.ایمبردهبهرهروایاتواحادیثالبالغه،نهجقرآن،

مربوطتمشكالبرخىکتاباینمطالعهباوالدینخداوند،عنایتوفضلبااستامید

36.کنندبرطرفرافرزندانشانتربیتبه

*»»*»»

تربیت: کتاب شناسی -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



(مورد8بیان)ازدواجفواید*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/656

(مورد3بیان)جوانانازدواجامرمسئولین*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/659

(مورد5بیان)ازدواجموانع*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/660

(مورد10بیان)کنندازدواجزودیبهنیستقرارکهمجردجوانانبهتوصیه*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/66237

**»»

(ابراهیم امینی)جوان و همسرگزینی : منبعمشاورهارائه+بیندیشیم:ازدواجاهمیت-ازدواج:2زندگیتدبیردرس

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/656
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/659
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/660
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/662


(مورد7بیان)آنحلراهوازدواجسنرفتنباالمشكالتاهم*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/872
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/873سنگینمهریه:اول
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/874سنگینجهیزیه:دوم
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/875بیكاری:سوم
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/876مسكنمشكل:چهارم
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/877تجمل گرایی:پنجم
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/878تحصیلادامهقصد:ششم
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/879تبذیرواسراف:هفتم

38

**»»

(ابراهیم امینی)ها ازدواج، موانع و راه حل: منبع ارائه مشاوره+ بیندیشیم : مقدماتیمباحث -اولبخش :  ازدواج -2زندگیدرس تدبیر 

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/872
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/873
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/874
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/875
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/876
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/877
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/878
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/879


:  بخش دوم

صفات زوجه و زوج-اهمیت انتخاب



کفوانتخاب

.مْلِنُّطَفِكُّاخْتَارُّواوَ مِنْهُّمْانْكِحُّواوَالْأَکْفَاءَأَنْكِحُّواصالل َهِ رَسُّولُّقَالَ

:(12:صللراوندی،النوادر)

خودشأنهمبانیزوبدهید،زن(اصالتوایماننظراز)خودشأنهموهمسنگافرادبه

.برگزینیدمثلتولیدبراىراصالحىوسالمزناننیزوکنید،ازدواج

40

انتخاب اهمیت : دومبخش -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



تحقیقاتهنگامدرخانم،برادرمخصوصاهمسرخانوادهبررسی*

خْتَارُّوااصالن َبِی ُّقَالَقَالَ عالل َهعَبْدِأَبِیعَنْالس َكُّونِی ِ عَنِالن َوْفَلِی ِ عَنِ

(332ص،5جالكافی،).الض َجِیعَیْنِأَحَدُّالْخَالَفَإِن َلِنُّطَفِكُّمْ

هیالتیزوجتكمثلولدكخالهوالذیزوجتكأخاأنیعنی

.ضجیعك
41

انتخاب اهمیت : بخش دوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



*»»

رَسُّولَ ایَقِیلَالد ِمَنِ خَضْرَاءَوَإِی َاکُّمْالن َاسُّأَی ُّهَافَقَالَخَطِیباًصالن َِبی ُّقَامَ

قَالَالد ِمَنِخَضْرَاءُّمَاوَالل َهِ

(391:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الس َوْءمَنْبِتِفِیالْحَسْنَاءُّالْمَرْأَةُّ

{مَنْبَتالقیاسوالباء،بكسرالعربعنجاء:منبت}

42

انتخاب اهمیت : بخش دوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



*»»

واهخوابگدرکهعلفهائى)الد ِمَنخضراءازمیدهمزنهارراشمامردماى

نالد مخضراءازمرادالل َهرسولیاپرسیدند(میرویدشترانطویله

تول دتپسخاندانىدرکهسیمائیستخوشوخوشگلزن:فرمودچیست؟

.باشدیافته
43

انتخاب اهمیت : بخش دوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



.دینداریصفتبهتوجهعدمبهنسبت(ص)اعظمپیامبرهشدار*

الل َهسُّولُّ رَلَهفَقَالَالن ِكَاحِ فِییَسْتَأْمِرُّهصالن َبِی َرَجُّلٌ أَتَىعجَعْفَرٍأَبُّوقَالَ

(332ص5جالكافی،).یَدَاكَتَرِبَتْالد ِینِبِذَاتِعَلَیْكَوانْكِحْص

.برسىخیربهتابگیردیندارزن

44

تدین-1: زوجةصفات -دومبخش :  ازدواج -2زندگیدرس تدبیر 



*-

تَزَو َجُّواصالل َهِرَسُّولُّ قَالَ قَالَعالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْسَامٍآلِمَوْلَىالْأَعْلَىعَبْدِعَنٍٍْ

أَن ِیعَلِمْتُّمْمَاأَأَرْحَاماًءٍشَیْ أَفْتَحُّوَأَخْلَافاًءٍشَیْ أَدَر ُّوَأَفْوَاهاًءٍشَیْ أَطْیَبُّفَإِن َهُّن َالْأَبْكَارَ

عَز َ الل َهُّفَیَقُّولُّالْجَن َةِبَابِعَلَىمُّحْبَنْطِئاًیَظَل ُّبِالس ِقْطِحَت َىالْقِیَامَةِیَوْمَ-الْأُّمَمَبِكُّمُّأُّبَاهِی

مِنَ كٍلِمَلَجَل َوَعَز َالل َهُّفَیَقُّولُّقَبْلِیأَبَوَایَیَدْخُّلَحَت َىلَافَیَقُّولُّالْجَن َةَادْخُّلِلَهُّجَل َوَ

.لَكرَحْمَتِیبِفَضْلِهَذَافَیَقُّولُّالْجَن َةِإِلَىبِهِمَافَیَأْمُّرُّبِأَبَوَیْهِایتِنِیالْمَلَائِكَةِ
45{أوالداًأکثرأیأرحاماًأنتقو-کلمةًألینأی-أفواهاًأعذبُّ}.(395:صللصدوق،التوحید)

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

ازایشانپستانهاىواستخوشبوترچیزىهرازایشاندهانهاىکهزیراکنیدزنراباکرهدختران

قیامتروزدرمنکهایدندانستهآیاترگشودهچیزىهرازایشانزهدانهاىوپرشیرترچیزىهر

میگرددشمناكخبهشتدربرباشدافتادهناتمامبچهکهبسقطحتىمیكنمفخرومباهاتامتهابشما

شوهشتبداخلکهمیفرمایدباوجلوعزخداىپسداردورمشكمشدلتنگىوخشمازکهبطورى

ازتهبفرشجلوعزخداىآنازبعدشوندداخلمنازپیشمادرموپدرتانمیشوممیكندعرض

ایشانکهدمیفرمایامرآیندمىآنكهازبعدآوریدمنبنزدرامادرشوپدرکهمیفرمایدفرشتگان

46.توبراىازتمنسمهربانىافزونىورحمتبفضلاینکهمیفرمایدطفلبآنوبرندبهشتبسوىرا

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

لِیانَتْکَوَهَلَكَتْ صَاحِبَتِیإِن َعالل َهِعَبْدِلِأَبِیقُّلْتُّقَالَالْكَرْخِی ِدَاوُّدَعَنْ

ِفیکُّهُّتُّشْرِمَنْوَنَفْسَكَتَضَعُّأَیْنَ انْظُّرْفَقَالَأَتَزَو َجَأَنْهَمَمْتُّقَدْوَمُّوَافِقَةً

فَبِكْراً فَاعِلًابُّد َ لَاکُّنْتَفَإِنْ أَمَانَتِكَوَ سِر ِكَ وَ دِینِكَعَلَىتُّطْلِعُّهُّ وَ مَالِكَ

(199:صاألخالق،مكارم).الْخُّلُّقِحُّسْنِإِلَىوَالْخَیْرِإِلَىتُّنْسَبُّ
47

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



شایستهزنانازتجلیل*
.شایستنازنانازپرهیزلزوم*

الْغَرَامُّوَالْغَنِیمَةُّفَمِنْهُّن َشَت َىخُّلِقْنَالن ِسَاءَإِن َأَلَا

الظ َلَامُّمِنْهُّن َوَلِصَاحِبِهِتَجَل َىإِذَاالْهِلَالُّمِنْهُّن َوَ

تِظَامانْلَهُّفَلَیْسَیُّغْبَنْمَنْوَیَسْعَدْبِصَالِحَتِهِن َیَظْفَرْفَمَنْ

48

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*»»

فاتوبودموافقىهمسرکههمسرم:گفتم(ع)ششمامامبهکرخىداود

راخودکهکندقتوبنگر:فرمودبگیرم،دیگرزنخواهممىویافت

ودینبرو.میسازىخودمالشریكراآدمىچهوافكنى،مىبكجا

وبخوزنىبگیرىزنناچارىاگروسازىمىمسلطخوداماناتواسرار

49««««.بگیراخالقخوش

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*»»

بعضىونافعندوسودمندبعضىمختلفند،بصفاتزنانکهبدان»««««

بهکهرهپسظلمتند؛وتاریكىبعضىوافشاندن،نوربوقتماهندچون

یشزندگرشتهگردمغبونکههرواست،خوشبختیابددستنیكزن

.«استگسیخته
50

باکره بودن-2: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

عَمْنَ قُّلْتُّ تَزَو َجْتَ هَلْ(صاهللرسول)فَقَال:...قَالالل َهِعَبْدِبْنِجَابِرِ عَنْ

وَ تُّلَاعِبُّهَاتَاةًفَفَهَل َاقَالَبِالْمَدِینَةِکَانَتْبِأَی ِمٍ فُّلَانٍبِنْتِ بِفُّلَانَةَقُّلْتُّ بِمَنْقَالَ

(20:صاألخالق،مكارم).تُّلَاعِبُّكَ
درکهمردنفالفرزنددخترفالنباگفتمکه؟بافرمود.آرىگفتم؟اىکردهازدواجآیا:فرمودند(ص)پیامبر

51؟کندعبهمالتوبااووکنى(بازىوشوخى)مالعبهاوباتانگرفتىجوانىزنچراپس:فرمود.بودماندهخانه

جوان بودن-3: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

اکَرَْنافَتَذَقَالَصالل َهِرَسُّولِمَعَجُّلُّوساًکُّن َاقَالَاْلأَنْصَارِی ِالل َهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ

قَالُّواسَائِكُّمْنِبِخَیْرِأُّخْبِرُّکُّمْلَاأَصالل َهِرَسُّولُّفَقَالَبَْعضٍعَلَىبَعْضِهِن َفَضْلَوَالن ِسَاءَ

الْعَفِیَفةَ یرَةَالس َتِالْوَدُّودَالْوَلُّودَنِسَائِكُّمُّخَیْرِمِنْإِن َلَقَافََأخْبِرْنَاالل َهَِرسُّولَیَابَلَى

ال َتِییْرِهِ غَمَعَ الْحَصَانَزَوْجِهَامَعَ الْمُّتَبَر ِجَةَبَعْلِهَامَعَ الذ َلِیلَةَأَهْلِهَافِیالْعَزِیزَةَ

52.الر َجُّلذ ُّلَتَبَلَهُّتَبَذ َلْوَلَمْمِنْهَاأَرَادَمَالَهُّبَذَلَتْبِهَاخَلَاٍَإِذَاوأَمْرَهُّتُّطِیعُّوَقَوْلَهُّتَسْمَعُّ

15الی 4: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*»»

اکدامنپوپوشیدهمهربان،وفرزندپرکهاستزنىآنشمازنانبهتریناز

وباشد،شوهرشخانهدراوارزشازبیشخودخانوادهدرارزششوبوده

هپوشیدومحفوظاوغیرازوشوهرشبراىخویشکنندهزینتوآرایش

ونچوکند،اطاعترافرمانشودهدشوهرسخنبهگوشکهزنىآنباشد،

بهرغبتوشوقشوهرمانندوگذاردهمسراختیاردرراخودروندبستردر

53(389:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).ندهدنشانهمبسترى

15الی 4: زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

سُّولَ رَیَافَقَالَصالن َبِی َ أَتَىرَجُّلًاأَن َحَد َثَهُّعَم َنْعَمْرٍوبْنِ الْمَلِكِعَبْدِعَنْ

الل َهِرَسُّولَ ایَ فَقَالَثَانِیَةًأَتَاهُّثُّم َعَنْهَاصالل َهِ رَسُّولُّفَنَهَاهُّفُّلَانَةَ أَتَزَو َجُّالل َهِ

أَحَب ُّلُّودٌ وَسَوْدَاءُّصالل َهِ رَسُّولُّفَقَالَثَالِثَةًأَتَاهُّثُّم َعَنْهَافَنَهَاهُّفُّلَانَةَأَتَزَو َجُّ

.الْأُّمَمَبِكُّمُّمُّكَاثِرٌأَن ِیعَلِمْتَمَاأَصقَالَثُّم َحَسْنَاءَعَاقِرٍمِنْإِلَی َ

54(22:صاألوالد،واألحبةفقدعندالفؤادمسكن)

زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

وعلیهالل َهصل ىاسالمپیغمبرخدمتمردىکهاستشدهروایتعمربنالملكعبداز»

(ودبنازاوعاقرولىزیبازنىظاهراکه)فالنباآیا!خدارسولاىکردعرضآمدآله

:گفتوآمدحضرتخدمتمرتبهدوورفتمردآن.نه:فرمودحضرت؟بنمایمازدواج

سوممرتبهورفتمردآن.نه:فرمودحضرت؟بكنمازدواجزنفالنباآیا!خدارسولاى

نازازیباىزنازاستبهترمننزدزایندهسیاهزن:فرمودآلهوعلیهالل َهصل ىپیامبرآمد

55کنم؟مىمباهاتامتهاسایربرشماکثرتبهمنکهدانىنمىمگر:فرمودسپس

زوجةصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

یَةِ نَاحِفِیلَحَصِیرٌ ...:صالل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَالْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ

(550:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).تَلِدلَاامْرَأَةٍمِنِخَیْرٌالْبَیْتِ

.نزایدکهزنىازاستبهترباشدخانهازاىگوشهدرحصیرى

56
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*-

بذاتفعلیكجمالهاومالهاولدینهاتُّنكَحالمرأةَإن  :(ص)اهللرسولقال

(321:صص،رسولحضرتقصارکلماتمجموعهالفصاحةنهج).یداكتَرِبتالد ین

كلمشدچارتابجوئیدداردینزنگیرندجمالشومالودینبراىزن

.نشوید
57
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*-

اکَمَ شَعْرِهَاعَنْ فَلْیَسْأَلْیَتَزَو َجَأَنْأَحَدُّکُّمْأَرَادَإِذَا:(ص)اهللرسولقَالَ

(388:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الْجَمَالَیْنأَحَدُّالش َعْرَفَإِن َوَجْهِهَاعَنْیَسْأَلُّ

ازاسترچطواوموىکهبپرسدبایدپسکنداختیارهمسربخواهدشماازیكىگاههر

یكدخوزنموىزیراکندمىسؤالسیمایشازکههمچنانباشدجویاآنرشدورنگ

58.اوستجمالدوازبخش
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.نباشدمغایردینداریباکهصورتیدراستمهمزوجه،زیبائیومال*

یُّحِب ُّ مَافِیهَایَرَ لَمْلِجَمَالِهَاإِل َایَتَزَو َجُّهَالَاامْرَأَةًتَزَو َجَمَنْصالل َهِرَسُّولُّقَالَ

.الد ِینتِبِذَافَعَلَیْكُّمْإِلَیْهِالل َهُّوَکَلَهُّلَهُّإِل َایَتَزَو َجُّهَالَالِمَالِهَاتَزَو َجَهَامَنْوَ

(374:ص،2جالمتعظین،بصیرةوالواعظینروضة)

براىزنىباکسهرودیدنخواهداودرباشدداشتهدوستکهچیزىبگیرد،اوزیبایىبراىرازنىکسهر

زنانباکهبادشمابر.گذاردوامىآنباخدایشواستکردهازدواجاومالباواقعدرکند،ازدواجاومال

59.کنیدازدواجمتدین
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*-

وعلیهالل َهىصل الن بی أن الل َهعبدبنجابرحد ثنی:الس المعلیهالباقرعن

أىرلجمالهاتزو جهامنوإلیه،الل َهُّ وَکَلَهُّلمالهاامرأةتزو جمن:قالآله

.ذلكلهالل َهجمعلدینهاتزو جهامنویَكرَهُّ،مافیها

(432:صانصارى،ترجمهباالزاهرةالحكم)
60
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*-

اودخداونکندازدواجمالشخاطربهزنىباکههر:فرمود(ص)پیامبر

اشزیبائىخاطربهاوباکههروکرد،خواهدواگذاروىمالبهرا

باهکهرودید،خواهدنیستاوخوشایندکهراچیزىاودرنمایدازدواج

عجماوبراىرامزایااینتمامىخداوندکندازدواجدینشخاطربهوى

61.کردخواهد
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*-

مِنْ لَ أَفْضَالْإِسْلَامِ بَعْدَ فَائِدَةًمُّسْلِمٌ امْرُّؤٌاسْتَفَادَمَا:(ص)الل َهِ رَسُّولُّقَالَ

عَنْهَاغَابَإِذَاتَحْفَظُّهُّوَأَمَرَهَاإِذَاتُّطِیعُّهُّوَإِلَیْهَانَظَرَإِذَاتَسُّر ُّهُّ مُّسْلِمَةٍزَوْجَةٍ

(389:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).مَالِهوَنَفْسِهَافِی

گردنبدوچونکهبردنخواهدمسلمانهمسرىازباالتراىبهرهولذ تهیچاسالمبهرهازبعدمسلمانمرد

62.کندمحافظتاوآبروىومالازحضورشعدمدرونماید،اطاعتشدهدفرماناوبهچونوسازد،مسرورش

20و19و18-زوجهصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

إَِذاوَتَلَق َتْنِیدَخَلْتُّ إِذَازَوْجَةًلِیإِن َفَقَالَ صالل َهِ رَسُّولِإِلَىرَجُّلٌجَاءَ

زْقِكَ لِرِتَهْتَم ُّکُّنْتَإِنْیُّهِم ُّكَمَاقَالَتْمَهْمُّوماًرَأَتْنِیإِذَاوَشَی َعَتْنِیخَرَجْتُّ

فَقَالَ هَم اًالل َهُّفَزَادَكَآخِرَتِكَبِأَمْرِتَهْتَم ُّکُّنْتَإِنْوَغَیْرُّكَبِهِلَكَتَكَف َلَفَقَدْ

.الش َهِیدِأَجْرِنِصْفُّلَهَاعُّم َالِهِمِنْهَذِهِوَعُّم َالًالِل َهِإِن َصالل َهِرَسُّولُّ

(389:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن)
63
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*-

کهدارمهمسرىمن:کردعرضوآمدآلهوعلیهالل َهصل ىخدارسولنزدمردىو

مراگاههروکند،بدرقهمرارومبیرونچونوآیدمنپیشبازروممنزلبهچون

عهدهبهآنکهاستروزىبراىاگرساختهغمگینراتوچیزچهپرسدبینداندوهگین

خرتىآاموربهراجعاگرو،(خداوندیعنى)گرفتهعهدهبهراآندیگرىونیستتو

داوندخآرى:فرمودآلهوعلیهالل َهصل ىخدارسولبیافزاید،اندوهتبرخداوندپساست

.دبرخواهدراشهیداجرنصفاوواست،آنانازیكىزناینواستکارگزارانىرا
64
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*-

تَهَاکَرِهْفَإِنْ؛مَرْبُّوعَةًعَجْزَاءَعَیْنَاءَ سَمْرَاءَتَزَو َجْ:(ع)الْمُّؤْمِنِینَأَمِیرُّقَالَ 

(387:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الص َدَاقفَعَلَی َ

زنىچنینراگوبگیر(الطویلوالقصیربین/الخلقمجتمعة)چهارشانهکپل،بزرگگون،گندمچشم،بزرگزن

.منبامهرشوصداقشنخواستىرا

:مربوعةو،العجزالعظیمة:عجزاءوسعة،فیعینهاسوادالعظیم:العیناءوالسواد،والبیاضبینمنزلةذات:السمراء)

(.القصیرةوالطویلةبین

65
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نباشد(سیاهبهمایل)سبزهکهاستاینابیضازمراد*

ادَةِ سَعَ مِنْ:قَالَعالْحَسَنِأَبِیعَنْأَصْحَابِهبَعْضِ عَنْصَالِحٍبْنِبَكْرِعَنْ

.بَیْضَاءَامْرَأَةٍعَنِالث َوْبَیَكْشِفَأَنْالر َجُّلِ

(335ص5ج-الكلینیالشیخ-الكافی)

.دباشداشته(گندمگون)سفیدروهمسریکهاستاینمردسعادتاز
66
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*-

قَالَوَإِلَیْهَایَنْظُّرُّمَنْإِلَیْهَابَعَثَامْرَأَةًیَتَزَو َجَأَنْأَرَادَإِذَاصالل َهِرَسُّولُّکَانَ

المن).هَاکَعْثَبُّ عَظُّمَکَعْبُّهَادَرِمَإِنْوَ عَرْفُّهَاطَابَلِیتُّهَاطَابَفَإِنْلِیتَهَاشَم ِی

(387:ص،3جالفقیه،یحضره

وارسىموردراوىتامیفرستادرازنىکنداختیاراىزوجهخواستمىگاههرآلهوعلیهالل َهصل ىخدارسول

اگرواست،خوشوخوبزنآنبوىبودخوشبواگرببویدرااوگردناطراف:میفرمودودهدقراردق تو

67.استاوتناسلىاندامتناسبعالمتبودگوشتپراوپاىمچوروى
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*-

إِنْ ال َتِی،الط َعَامِالط َی ِبَةُّالر ِیحِالط َی ِبَةُّنِسَائِكُّمُّ خَیْرُّ:(ص)اهللرسولقَالَ

وَ الل َهِ م َالِعُّ مِنْفَتِلْكَ؛بِمَعْرُّوفٍأَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ إِنْوَبِمَعْرُّوفٍأَنْفَقَتْأَنْفَقَتْ

(389:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).یَخِیبلَاالل َهِعَامِلُّ

یعنى)روفبمعکندانفاقچونآنكهخوردپاکیزهوتمیزغذاىوباشدخوشبوکهاستزنىشمازنانبهترین

ارانکارگزازهمسرچنیناینونبخشد،بموردوبجابداردانفاقازدستچونوکند،انفاق(بجاودرست

68.نباشدبهرهبىخداکارگزارواستخداوند

29الی 27-زوجهصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

،3جیه،الفقیحضرهالمن).الْبَرَکَةفِیهِن َفَإِن َالز ُّر َقَتَزَو َجُّوا:(ص)الل َهِرَسُّولُّقَالَ

(387:ص

.استبرکتآنهادرکهکنیداختیارراشناسوظیفهزنان

(الصالحدالولأفضلها،بلالسعادة،والیمنوالبرکةمنوالنظر،حدیدبمعنى-المشد دةالراءفتحوالزایبضم -الز ُّر َق)

(بالوظائفعارفةأیالنظر،حدیدة)

69
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عائِهِ آبَعَنْأَبِیهِعَنْمُّحَم َدٍبْنِ جَعْفَرِالص َادِقِعَنِ مُّسْلِمٍبْنُّإِسْمَاعِیلُّرَوَى

المن).مَهْراأَقَل ُّهُّن َ وَ وَجْهاً أَصْبَحُّهُّن َ أُّم َتِینِسَاءِ أَفْضَلُّصالل َهِرَسُّولُّ قَالَ قَالَ

(385:ص،3جالفقیه،یحضره

کمترهمهریحیثازوخوشروترین،سیمانظرازکهاستزنىآنمنام تزنانارزشترینبا

.باشدزناندیگراز

نانزدیدنآسیبازجلوگیریبرایمناسبراهی:منزلکارهایدرزنمجانیتعدمنیت}

70{مردهوسرانیاحیاناوسبك،مهریهبخاطر
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*-

وَونَتِهَامَئُّخِف َةُّالْمَرْأَةِبَرَکَةِ مِنْعالل َهِ عَبْدِ أَبُّوقَالَقَالَ مُّسْلِمٍبْنِ مُّحَم َدِ عَنْ

وِلَادَتِهَا؛تَیْسِیرُّ

(387:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).وِلَادَتِهَاتَعْسِیرُّوَمَئُّونَتِهَاشِد َةُّشُّؤْمِهَامِنْوَ

رجخپراوناخجستگىازوشدن،فارغحملازبراحتىواوستبودنخرجکمزنبرکتاز

.اوستزادنسختوبودن
71
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فامیلیازدواجحدبررسی*

لَةِلِصِوَ جَل َوَعَز َلِل َهِتَزَو َجَ مَنْعالْعَابِدِینَسَی ِدُّالْحُّسَیْنِبْنُّعَلِی ُّقَالَ

(385:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الْكَرَامَةوَالْمُّلْكِبِتَاجِتَعَالَىالل َهُّتَو َجَهُّالر َحِمِ

دارتاجافتخاروپادشاهىبتاجرااوخداوندکندازدواجرحمصلهنیزوخدابراىکسهر

.نماید

72
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*»»
.عیدةبقرابتباازدواجبهاقبالوقریبة؛قرابتباازدواجازاجتناب:روایاتبینجمع*
.جّحةمرجهاتفیهایکونأنإلّاالقریبة،القرابةتزویجأیضاًیکره:الشیرازیمکارم*

.ضاویایُّخلَقُّالولدَفإن القریبةالقرابةَتَنكِحواال:(ص)اهللرسولقال

(94ص3ج-الكاشانیالفیض-األحیاءتهذیبفیالبیضاءالمحجة)

.آیدمىبوجودالغروضعیففرزندکهنكنیدازدواجنزدیكبستگانبا

علىبحملهلهقبالذیو-لهمستندعلىنظفرلمإنو-القولهذابینالجمعیمكنو:الفاضلاهللآیة

73.األعمامادأحفنكاحمثلالبعیدةالقرابةعلىاآلخرحملواألعمام،أوالدنكاحمثلالقریبةالقرابة
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*-

.باشدالخلقسیءوظالمفاسد،مادرشیاپدرکهاستکسیالدِّّمَن،خضراءمصادیقاز*

ولَانَعَمْ قَالَیُّنْكَحُّالز ِنَاوَلَدُّ عالل َهعَبْدِألَبِیقُّلْتُّقَالَسِنَانٍبْنِ الل َهعَبْدِعَنْ

353ص5ج-الكلینیالشیخ-الكافی).وَلَدُّهَایُّطْلَبُّ

رَسُّولَایَقِیلَالد ِمَنِ خَضْرَاءَوَإِی َاکُّمْالن َاسُّأَی ُّهَا:فَقَالَخَطِیباًصالن َبِی ُّقَامَ

الفقیه،رهیحضالمن).الس َوْءمَنْبِتِ فِیالْحَسْنَاءُّ الْمَرْأَةُّقَالَالد ِمَنِخَضْرَاءُّمَاوَ الل َهِ

یایدندپرس.(میرویدشترانطویلهوخوابگاهدرکهعلفهائى)الد منخضراءازمیدهمزنهارراشمامردماى:(391:ص،3ج

74.اشدبیافتهتول دپستخاندانىدرکهسیمائیستخوشوخوشگلزن:فرمودچیست؟الد منخضراءازمرادالل َهرسول

(ولد الزنا بودن: صفت اول)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

الیالز َانِ»جَل َوَعَز َالل َهِقَوْلِعَنْسَأَلْتُّهُّقَالَ عالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْزُّرَارَةَعَنْ

هُّن َ الَ قَ؛«مُّشْرِكٌأَوْزانٍإِل َایَنْكِحُّهاالالز َانِیَةُّوَ مُّشْرِکَةًأَوْ زانِیَةًإِل َایَنْكِحُّ

وَبِهِاعُّرِفُّووَبِالز ِنَاشُّهِرُّوابِالز ِنَامَشْهُّورُّونَرِجَالٌوَبِالز ِنَامَشْهُّورَاتٌنِسَاءٌ

یَنْبَغِ لَمْابِالز ِنَ شُّهِرَأَوْالز ِنَاحَد ُّ عَلَیْهِأُّقِیمَمَنْالْمَنْزِلَةِبِتِلْكَ الَْیوْمَالن َاسُّ

(405:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).تَوْبَةمِنْهُّیَعْرِفَحَت َىیُّنَاکِحَهُّأَنْلِأَحَدٍ

بود،زنابهمت همینمورددرآلهوعلیهالل َهصل ىخدارسولزماندرآیهحكمکهآنست«المنزلةبتلكالیوم»ازغرض:شرح}

75{.اندپنداشتهبرخىکهطورآن.استنگشتهمنسوخوبودهبرقرارکانکمااکنونو

(مشهور به زنا قبل از توبه: صفت دوم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

کارنازمرد»:میفرمایدکهشریفهآیهمورددرالس المعلیهصادقاماماز:گویدزراره

مردمگرردنمیگیشوىکارزنازننیزورا،مشركیاعف تبىزنمگرنگیردهمسرىبه

هبکهآنانهستندبزنامشهورمردانوزنانمراد:فرمود«3:نور-رامشركیاکارزنا

ىجاراوبرزناحد کهکسهرهمانست،حكمنیزاکنونومعروفند،زشتعملاین

کهنگامىهتانیستکردنوصلتواوبهدادندخترشایستهزنا،بهاستمشهوریاشده

76.شودشناختهکامالاشتوبه

(مشهور به زنا قبل از توبه: صفت دوم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

ر َجُّلِ العَنِأَصْحَابِنَابَعْضُّ سَأَلَهقَالَعجَعْفَرٍأَبِیعَنْمُّسْلِمٍبْنِمُّحَم َدِعَنْ

لَاقَالَ مَجْنُّونَةٌوهِیَیَتَزَو َجَهَاأَنْلَهأیَصْلُّحُّالْحَسْنَاءُّالْمَرْأَةُّتُّعْجِبُّهالْمُّسْلِمِ

یَطْلُّبَ ولَایَطَأَهَابِأَنْ بَأْسَفَلَامَجْنُّونَةٌأَمَةٌعِنْدَهکَانَتْ إِنْولَكِنْ

(354ص5ج-الكلینیالشیخ-الكافی).وَلَدَهَا

ولىنهودفرمنماید؟انتخابخودبهمسرىرااوآیاکند،مىمجذوبووالهاىدیوانهزنزیبائىرامسلمانىمردکردندسؤال

77.نشودنآبستباشدمراقبولىنمایدارضاءراخودجنسىتمایلوشودبسترهماوبامیتواندباشداىدیوانهکنیزاگر

(جنون: صفت سوم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

دُّخُّولُّوَالْغَاب ِالْقَدِیدِأَکْلُّقَتَلْنَ رُّب َمَاوَالْبَدَنَیَهْدِمْنَ ثَلَاثَةٌعالص َادِقُّقَالَ

یحضرهالمن).الِامْتِلَاءعَلَىالْغِشْیَانُّ رُّوِیَ وَ .الْعَجُّوزِ نِكَاحُّ وَالْبِطْنَةِعَلَىالْحَم َامِ 

{انتن:غاب }(126:ص،1جالفقیه،

دهشخشكگوشتخوردن:میكشدراانسانبساومیپاشدهمرازبدنکهاستچیزسه

زنانپیربارىهمبستوزناشوئىوپرشكمبارفتنبحمامواباشد،گرفتهبوکه(کردهخشك)

.غذاازبعدوپرشكمبانزدیكى:کهدیگریستروایتدرو
78

(سالخورده بودن در نكاح: صفت چهارم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

سُّولُّ رَ قَالَ:قَالَعالر ِضَاالْحَسَنِأَبِیعَنْالْجَعَْفرِی ِجَعْفَرٍبْنِسُّلَیْمَانَعَنْ

إِن ِیفَعَاقِراًحَسْنَاءَجَمِیلَةًتَزَو َجْهَالَاوَوَلُّوداًسَوْدَاءَتَزَو َجْهَالِرَجُّلٍصالل َهِ

(54:ص،20جالشیعه،وسایل).الْقِیَامَةیَوْمَالْأُّمَمَبِكُّمُّمُّبَاهٍ

تزویجباشدعقیمکهزیبائىزنباوکنید،ازدواجباشدآوربچهکهاىچهرهسیاهزنبا

.کردخواهممباهاتدیگرهاىامتمیاندرشماباقیامتروزمن.نكنید
79

(عقیم بودن: صفت پنجم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

.یَاعضَوُّلْدَهَاوَ بَلَاءٌ صُّحْبَتَهَافَإِن َالْحَمْقَاءِتَزَو ُّجَوَإِی َاکُّمْ صالل َهِرَسُّولُّقَالَ

ىزندگومعاشرتزیرابپرهیزید،سختکودنواحمقزنباازدواجاز:(13:صللراوندی،النوادر)

{.شدتباهیزچآن:ضَیَاعاًیَضِیعُّءُّالش یضَاعَ}.استفایدهبىوتباههموىفرزندواست،رنجوبالاو،با

وَیَنْجُّبُّ قَدْ الْأَحْمَقَفَإِن َالْحَمْقَاءَتَزَو َجُّوالَاوَ الْأَحْمَقَزَو ِجُّواعالص َادِقُّقَالَ

شوهراحمقزنبهولىبدهیدزناحمقمردبه:(561:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).تَنْجُّبلَاالْحَمْقَاءُّ

{حسیب:نجیب}.شودنمیسالماحمقزنولىباشدسالمونجیباحمقمرداستممكنزیراندهید
80

(حماقت: صفت ششم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

ألَاصل َهالرَسُّولُّقَالَیَقُّولُّ سَمِعْتُّهقَالَ الل َهعَبْدِ بْنِجَابِرِ عَنْحَمْزَةَأَبِیعَن

الْحَقُّودُّ قِیمُّالْعَبَعْلِهَامَعَالْعَزِیزَةُّأَهْلِهَافِیالذ َلِیلَةُّنِسَائِكُّمْبِشِرَارِأُّخْبِرُّکُّمْ

إِذَاهمَعَالْحَصَانُّبَعْلُّهَاعَنْهَاغَابَ إِذَاالْمُّتَبَر ِجَةُّقَبِیحٍمِنْتَتٍٍَََوَر َعُّلَاال َتِی

تَمَن َعُّ مَاکَمِنْهتَمَن َعَتْبَعْلُّهَابِهَاخَلَاوإِذَاأَمْرَهتُّطِیعُّلَاوقَوْلَهتَسْمَعُّ لَاحَضَرَ 

81ص5ج-الكلینییخالش-الكافی).ذَنْباًٍَلَهتَغْفِرُّ ولَاعُّذْراً مِنْهتَقْبَلُّ لَارُّکُّوبِهَاعَنْ الص َعْبَةِ 

(صفت هفتم تا هیجدهم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

درکهکسآن:فرمود.آرى:گفتندکنم؟معرفىرازنانبدترینخواهیدمى

ازهیزکارناپرتوز،کینه،نازا؛(دانهدر)عزیزبشوهرنسبتوذلیلاشخانواده

رااوسخننهاو،ازخوددارعریانوآراخودوخودنماشوهرغیبتدربدى،

موشىچشترچونکند،خلوتاوباشوهروقتىببرد،رافرمانشنهوبشنود

82.درگذرداولغزشازنهوپذیردوىازعذرىنهنماید،سرکشى

(صفت هفتم تا هیجدهم)ناپسند در زوجه صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

مِثْلَهُّداًأَحَ یَجِدُّ لَاأَن َهُّبَنَاتِهِ أَمْرِفِیعجَعْفَرٍأَبِیإِلَىأَسْبَاطٍبْنُّ عَلِی ُّکَتَبَ

أَحَداًدُّتَجِ لَاأَن َكَ وَ بَنَاتِكَ أَمْرِمِنْذَکَرْتَمَافَهِمْتُّعجَعْفَرٍأَبُّوإِلَیْهِفَكَتَبَ

اءَکُّمْ جَإِذَاقَالَصالل َهِرَسُّولَ فَإِن َالل َهُّیَرْحَمُّكَذَلِكَفِیتَنْظُّرْفَلَامِثْلَكَ

سادٌ فَ وَ الْأَرْضِفِیفِتْنَةٌتَكُّنْتَفْعَلُّوهُّإِل َا...»فَزَو ِجُّوهُّ؛خُّلُّقَهُّ تَرْضَوْنَمَنْ

205:صاألخالق،مكارم«73:انفال.کَبِیر
83

(اخالق پسندیده: صفت اول)زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



ترجمه*

یچهکهنوشتنامه(ع)باقرامامبهدخترانشبارهدراسباطبنعلى

ابجوحضرت:دهمدختراوبهکهنمیشودپیدامن(شأنهم)مثلکس

نایکندرحمتخدایتدانستم،بدخترانتراجعراتومقصود:نوشت

تگارىخواساگر:فرمود(ص)پیغمبرکهمبر،انتظارومیاندیشچنین

وفتنهنكنیداگرو»کنیدازدواجاوبااسترضایتمورداخالقشکهآمد

84(74/انفالسوره)-«استشدهزمیندرفسادى

(اخالق پسندیده: صفت اول)زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



زوجاجتماعیجایگاهاعتبارعدم:نکته*

الل َهِ رَسُّولُّ قَالَ:قَالَععَلِی ٍعَنْجَد ِهِعَنْأَبِیهِعَنْالل َهِعَبْدِبْنِعِیسَىعَنْ

کَانَ إِنْ وَالل َهِرَسُّولَ یَاقُّلْتُّ فَزَو ِجُّوهُّدِینَهُّوَ خُّلُّقَهُّتَرْضَوْنَمَنْ جَاءَکُّمْإِذَاص

فْعَلُّوهُّ تَإِل َافَزَو ِجُّوهُّ دِینَهُّ وَخُّلُّقَهُّتَرْضَوْنَمَنْ جَاءَکُّمْإِذَاقَالَنَسَبِهِفِیدَنِی اً

.کَبِیرٌفَسادٌوَالْأَرْضِفِیفِتْنَةٌتَكُّنْ

85(78:ص،20جالشیعه،وسایل)

(دینداری: صفت دوم)زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



ترجمه*

ماشنزدخواستگارىجهتپسندیدمىرااودینواخالقکهکسىگاههر

خدارسولاىکردمعرضدرآوریدوىازدواجبهراخوددخترپسآمد

پستهطبقهاىخانوادهازدنیوىجهاتازیعنى)باشد؟پستاونسبچهاگر

راىبپسندیدمىرادینشواخالقکهکسىگاههر:فرمودحضرت(باشد

نینچاگرکهآوریددراوبنكاحراخوددخترپسآمدشمانزدخواستگارى

.گرددزمیندربزرگىفسادوآشوبموجبنكنید
86

(دینداری: صفت دوم)زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



نفقهپرداختتوان-2اسالم-1:استنکاحجوازشرطکهنظرفقهیازکفویتمالکهای*

:المبسوطکتابدر(ره)طوسیشیخ

القیامانإمكمعاإلیمانهیوعندنا،النكاحفیخالفبالمعتبرةالكفاءة

.بالنفقة

(178ص4ج-الطوسیالشیخ-المبسوط)

87

(کفویت الزمه-الف: صفت سوم)زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



(مورد5)مُقنِّعةکتابدرمفیدشیخ*

تفاضلوانإوالنكاحفیالحری ةوباإلسالمیتكافئوناألحرارالمسلمونو

سببحلإلنفاقطولًاواجداً کانإذافالمسلم...باألنسابالشرففی

ووال،األمواألنفسعلىمأموناًللنكاح،مستطیعاًاألزواج،علىالحاجة

.النكاحفیکفوفهوالرأیفیسفهالوعقلهفیآفةبهتكنلم

88(512ص-المفیدالشیخ-المقنعة)

(کفویت راجحه-ب: صفت سوم)زوجصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



بودنعفیف*

(204:صاألخالق،مكارم).یَسَارٌعِنْدَهُّوَعَفِیفاًیَكُّونَأَنْالْكُّفْوُّ:عالص َادِقِعَنِ

.باشدداشتهمالیتوانائیوباشدعفتباکهاستآنهمشأنوکفوهمسر

89

(کفویت راجحه-ب: صفت سوم)زوجصفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

ِلیأَن َ عاالر ِضَالْحَسَنِ أَبِیإِلَىکَتَبْتُّ:قَالَالْوَاسِطِی ِبَش َارٍبْنِالْحُّسَیْنِعَنِ

.قِالْخُّلُّسَی ِئَکَانَإِنْتُّزَو ِجْهُّلَاقَالَسُّوءٌخُّلُّقِهِفِیوَإِلَی َخَطَبَقَدْقَرَابَةً

(81:ص،20جالشیعه،وسایل)

نمازدارمخویشىوقوممنکهنوشتمجعفربنموسىحضرتبه:بشاربنحسیناز

وابااستاخالقبداگر:فرموداست،بدخویىاودرولىکردهخواستگارى(رادخترم)

90.نكنیدازدواج

(بد اخالقی: صفت اول)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



احکامبهعملبلکهنیستاسالمدیناصلروایت،ایندردینازمراد+زیرروایتدرشرطیهجملهمفهوم:دلیل*
.است«دینهترضونال»مصادیقازفاسق+«خلقه»قرینه:دلیل.است

ت َزْوِیجِ الفِیعجَعْفَرٍأَبِیإِلَىکَتَبْتُّ:قَالَالْهَمَذَانِی ِمُّحَم َدٍبْنِإِبْرَاهِیمَعَنْ

دِینَهُّ وَ قَهُّخُّلُّتَرْضَوْنَمَنْجَاءَکُّمْإِذَا-صالل َهِرَسُّولُّقَالَبِخَط ِهِ کِتَابُّهُّفَأَتَانِی

(76:ص،20جیعه،الشوسایل).«کَبِیرٌفَسادٌوَالْأَرْضِفِیفِتْنَةٌتَكُّنْتَفْعَلُّوهُّإِل َا»فَزَو ِجُّوهُّ

کهدادوابجخودبخط حضرت.نوشتمالس المعلیهباقرامامبهاىنامهازدواجبارهدرمیگویدهمدانىابراهیم

بالتوصازشماخوددارىوکنیدازدواجداریدرضایتدینشواخالقازکهکسىبا:فرموده(ص)اکرمرسول

91.شدخواهدجامعهدربزرگفتنهوفسادباعثاو

(فسق: صفت دوم)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



اللثامکشفدرهندیفاضلاستدالل*

وإکرامجالتزویو،اإلهانةوباإلعراضحری لفسقهألن هالفاسقتزویجیكرهو

لهامیمنأقل الوالفسقعلىقهرهاوبهااإلضرارمنیؤم َنالألن هومواد ة،

لألصل،امن ات فاقا{التزویج}یحرمالو.عندهاالحرمةمن{الفسق}محل هسقوطوإلیه،

ضىیرعم نإخراجهیمكنو.خلقهودینهترضونمنو«لَكُّمْطابَما»عمومو

کشف).لألخبارالخمرشاربخصوصایكره؛لمإل او،الظاهرهووخلقه،أودینه

ثْنىمَالن ِساءِمِنَ لَكُّمْ طابَ مافَانْكِحُّواالْیَتامىِفیتُّقْسِطُّواأاَل َ خِفْتُّمْإِنْ وَ }(93:ص،7ج األحكام،قواعدعناإلبهامواللثام

92{(3:نساء)تَعُّولُّواأَال َأَدْنىذلِكَأَیْمانُّكُّمْمَلَكَتْماأَوْفَواحِدَةًتَعْدِلُّواأَال َخِفْتُّمْفَإِنْرُّباعَوَثُّالثَوَ

(فسق: صفت دوم)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



فسقصفتبخاطرتزویجکراهتمورددر«جواهرصاحب»تحلیل*

نعم...جالتزویینافیهوجهعلىاإلهانةوباالعراضحریافسقکللیسو

و...مرالخکشربالفسق،أنواعبعضإلىبالنسبةالكراهةفیریبال

زوجنم»:السالمعلیهالصادققالو الخمرشاربفیالكراهةأیتتأکد

«««««.« رحمهاقطعفقدالخمرشاربمنکریمته

93
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الخمرشاربکردنمنزویلزوم*

وَتَشْهَدُّوهُّ فَلَامَاتَ إِنْوَ تَعُّودُّوهُّفَلَامَرِضَإِنْالْخَمْرِشَارِبُّ عالص َادِقُّقَالَ

شَارِبَابْنَتَهُّزَو َجَمَنْفَإِن َتُّزَو ِجُّوهُّفَلَاإِلَیْكُّمْخَطَبَإِنْوَتُّزَک ُّوهُّفَلَاشَهِدَ إِنْ

قَطَعَفَقَدْ دِینِهِعَلَىلَهُّ مُّخَالِفاًابْنَتَهُّزَو َجَمَنْ وَ الز ِنَاإِلَىقَادَهَافَكَأَن َمَاالْخَمْرِ

.ضَمَانىتَعَالَوَتَبَارَكَالل َهِعَلَىلَهُّیَكُّنْلَمْالْخَمْرِشَارِبَائْتَمَنَمَنِوَرَحِمَهَا

(58:ص،4جالفقیه،یحضرهالمن)

94
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ترجمه*

بمردراگونكنید،عیادتشدمریضاگرراشرابخوار:فرمودالس المعلیهصادقامام

دخترردکخواستگارىاگرونپذیرید،راآندادشهادتاگرونشوید،حاضراشبجنازه

شانیدهکزنابسوىرااوکهآنستهماننددهدمیگساربهدخترکسهرزیراندهیدباو

تردیدبدونپسدهدخوددینمخالفبهمسرىراخویشدخترکسهرواست،

هیچمتعالخداوندکنداعتمادبشرابخوارىکسهرواست،نمودهقطعاوبارارحمش

95.نكندحمایتاوازگونه

(فسق: صفت دوم)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



.تزویجکراهتکنندهرفعکار،زناتوبه*

ةُّ الْمَرْأَتُّتَزَو َجُّلَاعالل َهِ عَبْدِأَبُّوقَالَقَالَ الْحَلَبِی ِعَنِالْمَغْرَاءِأَبِیعَنْ

مِنْهَُّمافَتُّعْرَأَنْإِل َابِالز ِنَاالْمُّسْتَعْلِنُّالر َجُّلُّیُّزَو َجُّلَاوَبِالز ِنَاالْمُّسْتَعْلِنَةُّ

(405:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الت َوْبَة

شودىمزنامرتكبآشكاراکهمردىبهومكن،ازدواجمیدهدزناآشكاراوعلنىکهزنىبا

96.شودشناختهکامالدواینتوبهاینكهمگرندهیدزن

(فسق: صفت دوم)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

أَن َلِتُّزَو ِجُّوهُّمْلَاوَ الش ُّك َاكِ فِیتَزَو َجُّواقَالَ عالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْزُّرَارَةَعَنْ

(502:ص،2جالشرائع،علل).دِینِهعَلَىیَقْهَرُّهَاوَزَوْجِهَاأَدَبِمِنْتَأْخُّذُّالْمَرْأَةَ

اززنزیرانیاوریددرشك اكمردانازدواجبهرازنانولىبكنیدازدواجشك اكزنانبا

.کندمىمقهورخوددینبررااوشوهرشوکردهاخذزوجشادب

97
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*-

والل َهلَاقَالَفَالن َاصِبِنِكَاحِ عَنْ-عالل َهعَبْدِ أَبَاسَأَلْتُّ قَالَیَسَارٍ بْنِالْفُّضَیْلِ

فِیتَقُّولُّمَافِدَاكَ جُّعِلْتُّ فَقُّلْتُّأُّخْرَىمَر َةًسَأَلْتُّهثُّم َفُّضَیْلٌقَالَیَحِل ُّمَا

نْدَ عِإِل َاتُّوضَعُّلَاالْعَارِفَةَإِن َقَالَعَارِفَةٌقُّلْتُّ عَارِفَةٌوالْمَرْأَةُّقَالَنِكَاحِهِمْ 

(350ص5ج-الكلینیالشیخ-الكافی).عَارِفٍ

.آیدنمیدرشیعهمردتزویجبهشیعهدختر
98
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الوسیلهتحریردر(ره)خمینیامام*

المؤمنةحنكاأماوالناصبة ،غیرالمخالفةالمؤمننكاحجوازفیإشكالال

،قوةمنیخلوالالكراهةمعالجوازوخالف،ففیهالناصبغیرالمخالف

(286:ص،2ج الوسیلة،تحریر).أمكن مهمااالحتیاطتركینبغیاللكن

وکند،واجازدنیستناصبىکهمخالفىزنبامومنمرداستجائزاینكهدرنیستاشكالى

هتشکراباجوازو،استاختالفمحلجوازشناصبىغیرمخالفمردبامومنهزننكاحاما

99.نشودتركاحتیاطاستممكنجائیكهتالكن،نیستقوتازخالى

(محرومیت از مذهب شیعه: صفت سوم)ناپسند در زوج صفات -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی



*-

اربشوالفاسقوالمُّخَن َثوالخلقسی ءزوجاتختارأنللمرأةینبغیال

(238:ص،2ج الوسیلة،تحریر).الخمر 

مرد،(داردزنانهحالتوشودمىواقعمفعولکهمردی)مخنثبداخالق،مردبازنکهنیستسزاوار

.کندازدواجشرابخوارفاسق،

100
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*-

وأیَنكِححتىأخیهخِطبةعلىأحدُّکمیخطُّبال:(ص)اهللرسولقال

(292ص16ج-الهندیالمتقی-العمالکنز).یترُّك

براولنفرتصمیمتانكندخواستگاریاستگرفتهقرارخواستگاریموردکهزنیازکسی

.شودمعلومانصرافیاازدواج

101
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(مورد12بیان)اولویترعایتباخوبهمسرصفات*

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/666
همسرانتخابدراستخارهنقش*

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/670

102

**»»

(ابراهیم امینی)جوان و همسرگزینی : منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم -بخش دوم:  ازدواج -2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/666
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/670


:  بخش سوم

از خواستگاری 

تا مراسم عقد ازدواج



*-

سَافَرَمَنْقَالَعالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْأَبِیهِعَنْحُّمْرَانَبْنِمُّحَم َدِبْنِإِبْرَاهِیمَعَنْ

(275:ص،8ج،الكافی).الْحُّسْنَىیَرَلَمْالْعَقْرَبِفِیالْقَمَرُّوَتَزَو َجَأَوْ

.نبیندنیكىروىکندازدواجیاسفرعقرب،درقمرهنگامبهکههر

104
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الوسیلهتحریردر(ره)خمنییامام*

أحدیفوالشهرمُّحاقفیإیقاعهوالعقرببرجفیالقمروإیقاعهیكره

و،{کاملج}هرالشبكواملاأللسنفیالمشتهرةشهرکلفیالمنحوسةاألیام

والحادیوعشرالسادسوعشرالثالثوالخامسوالثالث:سبعةهی

(238:ص،2ج الوسیلة،تحریر).العشرون والخامسوالعشرونوالرابعوالعشرون

و،ماههرنحسایامازیكهردرنیزو،ماهآخربهاىشواستعقرببرجدرماهکهزمانیدرازدواجعقدداردکراهت

وچهارمبیستویكمبیستوشانزدهموسیزدهموپنجموسوم:ازعبارتندشدهمشهورزبانهاسربرکهماههرنحسایام

.پنجمبیست 105.روزهفتشودمىجمعاکه)

شرائط نا مناسب مراسم: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



عقربدرقمرازمراد*

برججملهازوبرجهرمحاذاتاز-ساعت60برابر-نیموروزدوهرقمر

بردیگرساعت24استالزمگذشتعقرببرجازوقتىمى کند،عبورعقرب

عقدةصیغمثالازدواجامردرسپسونمودصبرنیموروزسهجمعاوافزودآن

برج ها(بازگشتىوقهقرایىرجعى،)،تقدیمىحرکتپایهبرچونکرداجرارا

برج»ازوقتىقمرمى روند،مغربسمتبهوخارجخودنخستینجایگاهاز

روزشبانهیكازبیشواست«عقربصورت»درچنانهمشدخارج«عقرب

106(1231:ص،2ج هالل،رؤیت)..گرددخارجهم«عقربصورت»ازتامى کشدطولدیگر

شرائط نا مناسب مراسم: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



عقربدرقمرمحاسبهکیفیت*

پیدابرای.کندمیطیرابرجهاهمهماه،هردرقمراماداردقراربرجیكدرماهدرهرخورشید

سپسوکنبرابردوشدسپرىقمرىماهازکهروزىچندهر.نماییدعملزیرروشبهقمربرجکرده

قسمتخارجبرنیزعددیكآیدماندهباقىاگروکنتقسیم5برراحاصلوبیفزاآنبر5عدد

ماهجاىبهتاکنشمارهگرفتهقرارآندرخورشیدکهبرجىازقسمتخارجشمارةبهوکن،اضافه

:داریمچنینباشدقمرىماه7روزو(مرداد-اسد)پنجمبرجدرخورشیداگرمثالیازى؛دست

برجچهارباید(خورشیدجاى)اسدبرجازنتیجهدر7*2=14+5=5/19=3+1(باقیمانده4)=4

107(1231:ص،2ج هالل،رؤیت).استدرعقربقمرپس.برویمجلوبه(عقربمیزان،سنبله،اسد،)
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ماهوخورشیدگانهدوازدهبرجهایمعرفی*

(البروجدایرة)ستارگانبینخورشیدظاهرىمسیرفرضىبخشدوازدهازهریكبه

رجهابتوالى.مى شودخواندهآنمحاذىفلكىصورتنامبهبرجهرکهشدهاطالق

مل،ح:استزیرترتیببهالبروجمنطقةدرمشرقجهتدربهارىاعتدالنقطةاز

فی هصیبروجسنبله،واسدسرطان،؛(بهارىبرجهاى)ربیعی هبروج،جوزاوثور

جدى،و(پاییزىبرجهاى)خریفی هبروج،قوسوعقربمیزان،؛(تابستانىبرجهاى)

.(زمستانىبرجهاى)شتوی هبروج،حوتودلو
108(91:ص،2ج السالم،علیهمبیتاهلمذهبمطابقفقهفرهنگ)
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*

شروط صحت عقد نكاح دائم 

عقدبهمربوطشروطـالف

:قبولوایجاب-1

کهالفاظیبهوقبولایجاببهشودمیواقعنكاح:م.ق1062ماده

.نمایدازدواجبرقصدداللتصریحا
109

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

صادرزنومردخودطرفازممكنستقبولوایجاب:م.ق1063ماده

.دارندعقدحققانوناکهاشخاصیطرفازیاوشود

:قبولوایجاب(توالی)بودنهمبالزوم:نكته

.استعقدصحتشرطقبولوایجابعرفیتوالی:م.ق1065ماده

:تنجیز-2

110.استبطالنموجبدرعقدتعلیق:م.ق1068ماده

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:زوجینبهمربوطشروطـب

(باشدداشتهقمریسال9زنوسال15مرد)بلوغـ1

.استممنوعبلوغازقبلنكاح:م.ق1041ماده

رطشبهاستصحیحولیاجازهباازبلوغقبلنكاحعقد-تبصره

.علیهمولیمصلحترعایت

111اختیار-4رشد-3عقل-2

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ازبعدمكرهوهرگاهاستعقدنفوذشرطزوجینرضای:م.ق1070ماده

ودهبایبدرجهاکراهمگراینكهاستنافذکنداجازهراعقداکراهزوال

.باشدقصدفاقدعاقدکه

بودنمعین-7مشاعروحواساختاللعدم-6حریت-5

یكدیگربرایهردو
112

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

طرفینازهیچیكبرایکهبنحویوشوهرزنتعیین:م.ق1067

.استنكاحصحتشرطنباشدشبههدیگرطرفدرشخص

:توجه

هخواندموقتعقدقبالچنانچهوشوداخذپدراذندختر،اولازدواجدر

یجاباانشاءدر.شودبخشیدهمدتبقیمابایداستباقیآنزمانواند

.باشدنظرمدزبان،لقلقهنهوانشاءقصدقبول،و
113
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*-

پدرىجدیاپدراجازهباکره،دخترباازدواجدرآیا.383پرسش

است؟باطلعقدشانبخوانند،عقداجازهبدوناگرواستواجب

یادرپاجازهبابایدآرى،:نورىوسیستانىتبریزى،امام،عظامآیات

.استباطلعقداواجازهبدونوباشددخترپدرىجد

اجازهابکهاستآنواجباحتیاطتكلیفى،نظراز:فاضلبهجت،عظامآیات

«««.ستنیباطلعقدبخوانند،عقداجازهبدوناگرولىباشد،پدرىجدیاپدر
114
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*-

،واجباحتیاطبربنا:وحیدومكارمصافى،اى،خامنهعظامآیات«««

واجب،طاحتیابربنابخوانندعقداجازهبدوناگروباشداواجازهباباید

.استباطلعقد

رپداجازهبهاحتیاجدائم،عقدمانندنیزموقتعقدآیا.384پرسش

دارد؟

.نیستدوآنبینتفاوتىآرى،:مراجعهمه
115

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ازمانروابطآنكهبراى،هستیممجردهمكارنفردوما.385پرسش

بدونیمتوانمىنشویم،کشیدهگناهبهونشودمشكلدچارشرعىنظر

کنیم؟موقتازدواجدختر،پدراجازه

جدیاپدراذنشود،نمىباعثتحصیلىوکارىروابط:مراجعهمه

.بیفتداعتبارازدخترپدرى

116

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

موقتازدواجاستمعتقدکهباشدمرجعىمقلدمرداگر.386پرسش

استکسىمقلددخترولى؛نیستجایزپدرشاجازهبدونباکرهدختر

نبدورادختراینتواندمىمردآیااست؛الزمپدراجازهگویدمىکه

کند؟عقدپدرشاجازه

.باشددخترپدراجازهبابایدنیزفرضایندر:مراجعهمه

117

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ازدواجبهقلبىرضایتمادرموپدر:گفتدختراگر.387پرسش

کرد؟ازدواجاوباپدراذنبدوناوگفتهبهتوانمىآیا؛دارند

.نیستکافىقلبىرضایتواستالزماظهارپدر،اذندر:مراجعهمه

118

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

دباشدادهدستازکودکىدوراندررابكارتشدختراگر.388پرسش

بااجازدودرآیا،(ورزشوبازىبامثلًابلكهنامشروع؛راهازنهالبته)

است؟شرطپدرشاجازهاو،

.داردراباکرهدخترحكمدختراین:مراجعهمه

119

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

كىنزدیاوبااینكهبدونوکندشوهراىباکرهدختراگر.389پرسش

دارد؟پدراجازهبهنیازاوباازدواجآیا؛بگیردطالقشود،

.باشداواجازهبابایدآرى،:نورىوسیستانىامام،عظامآیات

بنابر:وحیدومكارمفاضل،صافى،اى،خامنهتبریزى،بهجت،عظامآیات

.باشداواجازهبابایدواجب،احتیاط

120

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ىکسچهاجازه،کردهفوتپدرشکهاىرشیدهباکرهدختر.391پرسش

است؟الزماوعقدبراى

پدرى،جدیاوپدراجازهجزبهباکرهدخترباازدواجدر:مراجعهمه

.نیستالزمدیگرىفرداجازه

121

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ختردپدرولىباشند؛کفوهمپسرىودخترکهصورتىدر.393پرسش

باشد،آنهاازدواجمخالف

یدهرشوبالغدخترداشتتوجهباید)است؟الزماورضایتهمبازآیا

؟(داردازدواجبهنیازواست

-اًعرفوشرعاً-پسراگر:(صافىوتبریزىبهجت،جزبه)مراجعهمه

««««.نیستالزمپدراجازهباشد،دخترهمتاىوکفو
122

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

متاىهوکفو-عرفاًوشرعاً-پسراگر:تبریزىوبهجتعظامآیات««««

.نیستالزمپدراجازهباشد،اومصلحتبههمازدواجوباشددختر

ىهمتاوکفو-عرفاًوشرعاً-پسراگر:صافىواىخامنهعظامآیات

.نیستالزمپدراجازهنشود،پیدانیزدیگرىکفووباشددختر

123

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ابدخترشازدواجاصلبهباکره،دخترولىکهصورتىدر.394پرسش

وهرممقدارمانند)ازدواجخصوصیاتبهنسبتولىاست؛راضىجوانى

فقتوادختروپسرخودواستمخالف(...وعروسىوعقدزمانتعیین

است؟الزمپدراجازههمصورتایندرآیادارند؛

یاتخصوصبهنسبتولىاست،موافقازدواجاصلباپدراگر:مراجعهمه

.استصحیحعقدونیستالزماواجازهصورتایندرباشد؛مخالفآن
124

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

اطالعبدونتوانندمىبالغ،وعاقلپسرودخترآیا.392پرسش

ازند؟سمطلعراخانوادهسپسوکنندصحبتهمباازدواجبراىخانواده

وشتهندامفسدهاگرعقد،ازپیشوگوىگفتوخواستگارى:مراجعهمه

.ندارداشكالباشد،گناهدرافتادنترسولذتقصدبدون

125

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

درعروسپدراجازه،(عروسىازپیش)عقدزماندرآیا.359پرسش

است؟شرطخوابىهممورد

براىخانهآنبهآمدورفتباشد،پدرخانهدردختراگر:مراجعهمه

.باشداوپدراجازهبابایدزناشویى،ارتباط

126

صحت عقد نكاح دائم شروط : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

نكته مهم در مورد شرائط ضمن عقد نكاح در سند ازدواج

مدائعقدصیغهخواندنازقبلدارندوظیفهازدواجسردفتروعاقد

یناکهچراکنندتفهیمپسرودختربهراازدواجسندگانه12شرایط

ودمی گیرقرارمردوزنتوافقموردکهاستمهمومعتبرشرطیموارد

.می رسدنیزشهودودوهرامضایبه
127

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:الزمخارج/نكاحعقد(الف

صتشخیطبقونباشدزوجهدرخواستبهبناطالقگاههرنمودشرطزوجه

رفتارواخالقسوءیاهمسریوظایفاززنتخلفازناشیطالقتقاضایدادگاه

وابازناشوییایامدرکهراخوددارایینصفتااستموظفزوجنبودهوی

.ندکمنتقلزوجهبهعوضبالدادگاهنظرطبقآنرامعادلیاآوردهبدست

زوجهامضایزوجامضای
128

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:الزمخارج/نكاحعقدضمن(ب

حهمشروموارددرکهدادغیرتوکیلحقباعزلبالوکالتزوجهبهزوج

،طالقنوعانتخابازپسدادگاهازمجوزاخذودادگاهبهرجوعبازیر

تادادرغیتوکیلحقباعزلبالوکالتزوجهبهنیزونمایدمطلقهراخود

.نمایدقبولاوطرفازبذلصورتدر

129زوجهامضایزوجامضای

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

طالقاجازهصدورتقاضایدادگاهازموردحسبتواندمیکهمواردی

:استزیرشرحبهنماید

دمعوعنوانهربهماهششمدتبهزننفقهدادنازشوهراستنكاف-1

قوقحسایرشوهرکهموردیدرهمچنینونفقهتائیدبهاوالزامامكان

.دنباشممكنهمایفااجباراونكندوفاماهششمدتبهرازنواجبه

زوجهامضایزوجامضای
130

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

یبرارازندگیادامهکهحدیبهزوجمعاشرتسوءیاورفتارسوء-2

.نمایدتحملقابلغیرزوجه

زوجهامضایزوجامضای

131

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

رایبزناشوییدوامکهنحویبهالعالجصعبامراضبهزوجابتالء-3

.باشدآمیزمخاطرهزوجه

زوجهامضایزوجامضای

132

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

.نباشدممكنشرعانكاحفسخکهمواردیدرزوججنون-4

زوجهامضایزوجامضای

133

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

طبقهکشغلیبهزوجاشتغالمنعمورددردادگاهدستوررعایتعدم-5

.دباشزوجهحیثیتوخانوادگیمصالحبامنافیصالحدادگاهنظر

زوجهامضایزوجامضای

134

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

یایشتربیاحبسسالپنجمجازاتبهقطعیحكمبهشوهرمحكومیت-6

شودتبازداشسالپنجبهمنجرپرداختازاثرعجزبرکهنقدیجزایبه

داشتبازربیشتیاسالپنجبهمنتهیمجموعاکهنقدیجزایوحبسبهیا

.باشداجراحالدرمجازاتحكموشود

زوجهامضایزوجامضای
135

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

اساسهبدادگاهتشخیصبهکهمضریاعتیادگونههربهزوجابتالء-7

.باشددشوارزوجهبرایزندگیادامهوآوردخللخانوادگیزندگی

زوجهامضایزوجامضای

136

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

كترتشخیص.کندتركموجهعذربدونراخانوادگیزندگیزوج-8

ماهششیاواستدادگاهباموجهعذرتشخیصوخانوادگیزندگی

.نمایدغیبتدادگاهنظرازموجهعذربدونمتوالی

زوجهامضایزوجامضای

137

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

مجازاتگونههرانجاموجرماثرارتكابدرزوجقطعیمحكومیت-9

یخانوادگحیثیتبامغایرکهجرمیاثرارتكابدروتعزیرحدازاعم

ئونوشحیثیتبامغایرمجازاتاینكهتشخیص.باشدزوجهوشئون

باگردیوموازینعرفوزوجهموقعیتووضعبهتوجهبااستخانوادگی

.استدادگاه

زوجهامضایزوجامضای
138

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

جهتبهخودشوهراززوجهسالپنجگذشتازپسصورتیكهدر-10

.نشودفرزندصاحبزوجدیگرجسمیعوارضیاوبودنعقیم

زوجهامضایزوجامضای

139

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

مراجعهازپسماهششوظرفشودمفقوداالثرزوجصورتیكهدر-11

.نشودپیدادادگاهبهزوجه

زوجهامضایزوجامضای

140

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

صتشخیبهیاکنداختیارزوجهرضایتبدوندیگریهمسرزوج-12

.ننمایدعدالتاجرایخودهمسرانبهنسبتدادگاه

زوجهامضایزوجامضای

141

(شرائط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

دو نكته مهم  در مورد شرائط ضمن عقد نكاح

می تواندشوهرموافقتصورتدرفوقمواردبرعالوهزن:اولنكته

بهارسكونتمحلاختیارکه)مسكنحقتحصیل،حقجملهازمواردی

وجزراکشورازخارجبهمسافرتاجازهواشتغالحق،(کندواگذارزن

.کندثبتازدواجسنددرخودشرایط
142

(شروط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ووابطضطبقمزبورملكبایدباشد،مستغالتزنمهریهاگر:دومنكته

اسنادردفتدرثبتازبعد.برسدثبتبهرسمیاسناددفاتردرمقررات

واجازدسنددربایدرسمیاسناددفترنمایندهودفترشمارهرسمی،

.شودنوشته

143

(شروط ضمن عقد)شرائط مندرج در سند ازدواج: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

: خطبه عقد نكاح 

وارهساکرمو.النعیمجناتفیحواالمناآدمابانازوجالذیالحمدهلل

ولكریمایوسفوذلیخابینال فو.ابراهیمالجلیلخلیلهبصحبةهاجر

لصحبةخدیجة الكبریشرفوالعلیمهللاسلمتلسلیمانبالقیساعز

وزهراءالبفاطمةَ علیااعلیو.العظیمالخلقصاحبالمصطفیحبیبه

144.بالتعظیمالعظیمالعرشفیزوجها

خطبه عقد: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

الشیطانمنباهللاعوذکتابهمحكمفیتعالیوتباركاهللقالفقدبعداما

یكونواان،امائكموعبادکممنالصالحینومنكماالیامیانكحواو"الرجیم

علیهاهللیصلاهللرسولقالو."علیمواسعاهللوفضلهمناهللیغنهمفقراء

کتابعلیف.منیفلیسسنتیعنرغبفمنالتزویجسنتیمن:سلموآلهو

:السالمعلیهمینالمعصوماالئمةوسلموآلهوعلیهاهللصلیاهللرسولسنةواهلل

145

خطبه عقد: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:عقد نكاح دائمصیغه 

مردلوکیدیگریو(مریم)زنوکیلیكیکهوکالتیعقد:اول صورت

:است(احمد)

ومةالمعلالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیمریمموکلتیاحمدموکلكانكحت:زنوکیل

.لمعلومةاالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلیالنكاحقبلت:مردوکیل

146

صیغه عقد دائم: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

.ومةالمعلالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدموکلكمریمموکلتیانكحت:زنوکیل

.لمعلومةاالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلیالنكاحقبلت:مردوکیل

:دنموبیاننیزرازیرجمالت،فوقجملهبرعالوهاحتیاطبابازتوانمی:توجه

شروطالعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلكمریمموکلتیانكحت:زنوکیل

.المعلومة

.لمعلومةاالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلیالنكاحقبلت:مردوکیل
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*

.لومةالمعالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدَمریمَانكحت:زنوکیل

.معلومةالالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیالحمدَالنكاحقبلت:مردوکیل

.لومةالمعالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیایاهانكحتها:زنوکیل

.علومةالمالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیلهالنكاحقبلت:مردوکیل
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*

وزوجتوانكحت،متعت،زوجتُّلفظازتوانمیانكحتُّبجای:توجه

بااسبمتنبایدنیزقبولطبعا.بردبكاررامتعتوزوجتوانكحتیا

.گرددبیانالفاظیالفظهمان
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*

:صورت دوم عقد وکالتی که یك نفر وکیل هر دو طرف می شود 

ومعلومالالصداقعلیمریمموکلتیاحمدموکلیانكحت:ایجابصیغه

.المعلومةالشروطعلی

علیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلیالنكاحقبلت:قبولصیغه

.المعلومةالشروط
150
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*

.معلومةالالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدموکلیمریمموکلتیانكحت:ایجابصیغه

.المعلومةطالشروعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدلموکلیالنكاحقبلت:قبولصیغه

.علومةالمالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیاحمدَمریمَانكحت:ایجابصیغه

.المعلومةالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیالحمدالنكاحقبلت:قبولصیغه

.لومةالمعالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیایاهانكحتها:ایجابصیغه

.لمعلومةاالشروطعلیوالمعلومالصداقعلیلهالنكاحقبلت:قبولصیغه
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*

،زوجتلفظازانكحتلفظبجایتوانمینیزصورتایندر:توجه

اطبع.بردبكارمتعتوزوجتوانكحتیاوزوجتوانكحت،متعت

.گرددبیانالفاظیالفظهمانبامتناسببایدنیزقبول
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صحت نكاح منقطع شروط 

دوآنبینتوالیوقبولوایجاب-1
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.استعقدصحتشرطقبولوایجابعرفیتوالی:م.ق1065ماده

طرفیناهلیت-2

آنبهعلمومدتذکر-3

.شودمعینکالبایدمنقطعنكاحمدت:م.ق1076ماده
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:آنبودنمعلومومعینمهروذکر-4

.استبطالنموجبمهردرعقدعدممنقطعدرنكاح:م.ق1095ماده

دختراولازدواجدرپدراذن-5
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*

.ایجاب و قبول به یكی از دو صورت زیر قابل انشاء است

:اولصورت 

میوکیلمردجانبازنفریكوزنجانبازنفریكکهوکالتیعقد

:شود
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:زنوکیل

علومةالمباالجرةالمعلومهالمدةفیمریمموکلتیاحمدموکلكمتعت

:مردوکیل

المعلومةباالجرةالمعلومهالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت

157

صیغه عقد موقت: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:زنوکیل

علومةالمباالجرةالمعلومهالمدةفیاحمدموکلكمریمموکلتیمتعت

:مردوکیل

المعلومةباالجرةالمعلومهالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت
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*

:کردنبیانیزرازیرجمالتفوقمواردبرعالوهاحتیاطبابازتوانمی:توجه

:زنوکیل

معلومةالباالجرةالمعلومهالمدةفیاحمدلموکلكمریمموکلتیمتعت

:مردوکیل

المعلومةباالجرةالمعلومهالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت
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:صورت دوم 

:شودطرفدوهروکیلنفریكکهوکالتیعقد
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:ایجابصیغه

علومةالمباالجرةالمعلومةالمدةفیاحمدموکلیمریمموکلتیمتعت

:قبولصیغه

المعلومةباالجرةالمعلومةالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت
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:ایجابصیغه

معلومةالباالجرةالمعلومةالمدةفیاحمدلموکلیمریمموکلتیمتعت

:قبولصیغه

المعلومةباالجرةالمعلومةالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت
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:ایجابصیغه

علومةالمباالجرةالمعلومةالمدةفیمریمموکلتیاحمدموکلیمتعت

:قبولصیغه

المعلومةباالجرةالمعلومةالمدةفیاحمدلموکلیالمتعهقبلت
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ری رهبتوسط مقام معظم عقد، اجرای صیغه -عقدو صیغه خطبه : مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی
.نیدبرای پخش برنامه، روی صفحه کلیك ک
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.نیدبرای پخش برنامه، روی صفحه کلیك ک
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ئل،مسابقیه یواستخانوادهتشكیلهمانازدواج،فایده یمهمترین

یالنستولیدمثلاست؛مسئلهاینپشتوانه ییاودودرجه یوفرعی

وتمدنهاانتقال....است،دودرجههمهاینهابشری،غرایزارضای

ویسیاسلحاظازچه–جوامعاستقاللبقای.استازدواجبهفرهنگها

.استازدواجبرفراوانیبرکات.استازدواجبه–دیگرجهاتازچه
169
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.دارندراخانوادهدغدغه یوگویندمیخانوادهازهمهماروزگاردر

.انندمی دخانوادهراجامعهبنیانشكل گیریحلقه یاولینشناسانجامعه

.ندمی کنجستجوخانوادهدرراانسانهاروانیحاالتریشه یروانشناسان

.می دانندخانوادهراتربیتعزیمتنقطه ی،تربیتدانشمندان

.انندمی دخانوادهبهمنوطراگرایانهصالحتحولنوعهراجتماعیمصلحان

»»»»»170
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متفكرواسالمیبرجسته یدانشمندیكعنوانبهعزیزرهبرسخنانشنیدن

وانانیجبرایآنگوناگوننقشهایوخانوادهجایگاهترسیمدرشناسزمان

.راهگشاستهستند،ارجپُّرنهاداینتشكیلآغازدرکه

عقدبهخطاجرایگوناگونمراسمدرایشانسخنانبرگزیدهرو،پیشمطالب
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چهودخترهاچه–کنندازدواجزودجوانهاداشتنداصرار(ص)اکرمپیامبر

خیالکهاستافرادازخیلیتلقیوبرداشتخالفبراین...–پسرها

ماندگارواستزودرسازدواجهایجوانی،دورانازدواجهایمی کنند

رد،بگیصورتدرستاگر.نیستطورایناست،برعكسدرست.نیست

چنیندرشوهروزنوبودخواهدهمخوبیوماندگاربسیارازدواجهای

172.بودخواهندصمیمیهمباکامالًخانواده ای
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توقدرداردوجودازدواجامردرکهخیراتیوبرکاتاوالًکهاستاینعلت

لحاصانسانبرایبشود،تلفعمروبگذردزمانکهایناززودتروخود

من»:فرمایدمیلذا.می گیردراجنسیطغیانهایجلویثانیاً.شدخواهد

کهدیتهدینصفکهمی شودمعلومروایتاینطبق.«دینهنصفاحرزتزو ج

یلیخکهاستجنسیطغیانهایطرفازمی بیندخوددیندرباره یانسان

173.استباالییرقم
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جمالیاکسییك؛نیستکردنیاعطاکهجمالبگویدکسیاستممكن

دلدروشماچشمدرجمالچونکهاستاینمعنایش!نداردیادارد

اشد،نبهمجمیلخیلیکهراکسیانساناگرشماست،نگاهدروشما

قدرچهرنداشتدوستراکسیوقتی.می بیندجمیلرااوداشتدوست

.نمی آیدجمیلاونظربهباشدجمیلهم
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ایدهکسهیچازدواج،امردر.نباشندآلایدهدنبالبهپسرهاودخترها

وندبسازباید.کندپیداراخودآلایدهنمی تواندانسان.نیستآل

آنهاهبوکردخواهدشیرینرازندگیاهللشاءانخداوند.کنندزندگی

.دادخواهدبرکت
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می شودواردکهبعد.استحُّسنهمه اشمی کند،نگاهکهاولآدم،

بهکهداردوجودضعفهاییهست،کمبودهاییونقایصهست،اخالقی اتی

باباید.ودبشسردیموجبنبایداینها.می کنندکشفیكدیگردرتدریج

آلایدهزنِوبی عیبآلایدهمردِباالخرهچون،ساختکمبودهااین

.نمی شودپیداعالمکجایهیچدربی عیب
176
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گانهسهضررهای*

. زنندمیضررجامعهبهمی دهند،قرارخانمشانبرایباالمهریه یکهکسانی

ه خاطرب،می مانندبی زنپسرهاازخیلی،می مانندخانهتویدخترهاازخیلی

هرُّ مَ»جایبهشد،عادتوسنتشد،رسمجامعهدروقتیچیزهاایناین که

مهروقتید،باشسنت(صلی اهلل علیه وآله)پیغمبرمهراین کهجایبه،«الس ن ة

.شدخواهدجاهلیاوضاعاوضاع،شد،سنتجاهلی
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*

.کردوخمنسراآن(صلی اهلل علیه وآله)اکرمپیامبر.استجاهلیتدورانمالسنگینمهریه ی

علیه و اهلل صلی)پیغمبرخانواده ی.استاعیانیخانواده ییكاز(صلی اهلل علیه وآله)پیامبر

جامعهنایرهبرورئیسکههمایشانخود.بودندقریشخانواده یاعیانی ترینتقریباً ،(آله

رااومتعالخدایواستعالمدخترانبهترینکهخوبیآنبهدخترداشتاشكالیچه.است

موالیهکعالمپسرهایبهترینبا،«اآلخِرینواالَو لینَمِن»دادقرار«العالمینالن ساءسیدة»

اینوآمدندایشانچراباشد؟زیادایشانمهریه یکنند،ازدواجمی خواهنداستمتقیان

(1374/2/28عقدخطبه ی).است«الس ُّن َةمَهرُّ»اسمشکهدادندقرارراکممهریه ی
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*

عتطبیچون،استنزدیكترازدواجطبیعتبهباشد،کمترچههرمهریه

ت،نیسکهدادناجارهنیست،کهفروشوخریدنیست،کهمعاملهازدواج

مقدسشارعولی.نداردمالیمسائلبهارتباطیاین.استانساندوزندگی

.باشدینسنگنبایداما.باشدچیزییكبایدکهکردهمعینرامهریه اییك

.دهندانجامبتوانندهمهکهباشدجوریباشدعادیبایستی

1374/5/18عقدخطبه ی
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.می کندمكکزناشوییپیوندحفظبهسنگینمهریه یمی کنندخیالبعضی

ند،باشنااهلشوهروزناینناکردهخدایاگر.استاشتباه.خطاستاین

.بكندنمی تواندمعجزه ایهیچسنگینمهریه ی

1375/5/11عقدخطبه ی
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*

اده یخانوولینمی خواهیمباالآن قدرمهریه یماکهمی گویندعروسطرفخانواده هایازبعضی

ازدوریههماینهاخب.فالن قدریامیلیونچند!نمی شودنهمی گویندتفاخرودادنپزبرایداماد

نباشدیهمهراگرمی کنندخیالکهاین هایی.نشدخوشبختباالمهریه یباکسهیچ.استاسالم

با،ودبمحبتباچنان چهاگرازدواج.می کننداشتباهاین هاشد،خواهدمتزلزلدخترشانازدواج

ونگیزروخباثتمبنایبرچنان چهاگرولی.نمی شودمتزلزلهمبی مهریهبود،درستوضعیت

کاریزورگو،بدجنسمردباشد،زیادکههمچقدرهرمهریهبود،چیزهااینوفریبوکالهبرداری

(1375/9/4عقدخطبه ی).کندفرارهممهریهاینبارزیرازبتواندکهکردخواهد
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سنتاین.نكنندزیادرامهریه هاقدرآنکهمی کنمخواهشکشورسراسرمردمازمن

ازص،بخصوزمانایندر(صلی اهلل علیه وآله)رسولوخداکهاستکاریاین.استجاهلی

پیامبرنتسخالفاما.استباطلازدواجنمی گوییم.استحرامنمی گوییم.نیستندراضیآن

خالف.تاساسالمبزرگانو(علیهم السالم)هدیائمه یوایشاناوالدو(صلی اهلل علیه وآله)

کارهایهمه یاین کهبهدارداحتیاجکشورکهمازماندربه خصوصواین هاستروش

.کنندمشكلاین طورراازدواج هابعضیکهنیستمصلحتهیچشود،آسانصحیح،

1373/9/2عقدخطبه ی
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هکاستاینبراینهنمی کنیم،عقدرابیشترسكه14گفتیممامی بینیداینكه

همهسكهزارچهارده.خیر.می کندایجادازدواجدراشكالیبیشترسكهچهارده

نویمعجنبه یآنکهاستاینبرای.نداردفرقی.ندارداشكالیازدواجباشد،

ستدوداد.نباشدمعاملهوتجارتیكمثل.ماد یجنبه یبرکندپیداغلبهازدواج،

257.دشخواهدتقویتمعنویجنبه یکردید،کمراتشریفاتاگر.نباشدماد ی
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احترامینا.می کننداشتباهمی برند،باالدخترشانمهری ه هایکهکسانی

جنسماشمهری ه،بردنباالبااینكهبرای.استبی احترامیاین.نیست

–ارانسانیمعامله یجنسدوازیكییعنیرا،انسانیمعامله یاین

یكوکاالیكحد  بهمی دهیدتنز ل–هستندهممقابلدردوهرچون

!آقانه.می ارزدآنقدرمندخترمی گوییدمتاع
185
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درقاین(علیهاالسالم)زهراحضرتجهیزیه یدراین کهمی کنمگمانمن

.اشتدنمادینجنبه ییكاین.کردندحفظراحداین...شدرعایتسادگی

ینادچارتا،آنبهعملبرایباشدپایه ایومبنامردمبیناین کهبرای

.نشوندمی آید،پیشزیاده روی هااثربرکهمشكالتی

1377/4/18عقدخطبه ی
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زحمتبهومی کننداذیتراخودشانعروس،خانواده هایازبعضی

دارندپولاگر.می کنندتهیهپولزحمتبهندارندهمپولاگرومی اندازند

مثالً رابرقیوزرقپرمفصلجهیزیه ییكاین کهبرایمی کنند،زیادیخرج

.بگذارنددخترشاناختیاردر

1377/12/28عقدخطبه ی
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آنهبراخانواده ایهیچونمی کندخوشبخترادختریهیچزیاد،جهیزیه ی

ضولِ ف.استزندگیزوایایاینها.نمی رساندالزماعتمادوسكونوآرامش

.نداردفایده ایمشكلاسبابوزحمتاسبابودردسرجزواستزندگی

1375/9/18عقدخطبه ی
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زحمتهبراخودتانمبادا.کنیددرستجهیزیهکنید،قرضپولبرویدمبادا

کهکنیدخیالمبادا.بیندازیدزحمتبهراخانواده تانمبادا.بیندازید

اینبود،خویشوقوموهمسایهدخترازکمترجهیزیه اشاگردخترتان

.استسرشكستگی

1381/3/29عقدخطبه ی
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وقومهمه یدسترویبزنندجهیزیهبرایکهمی کنندسعیبعضی ها

هنگاباید...استغلطهماینکهآشناهاودوستوهمسایه هاوخویش ها

انجامراآناستحقچیزیچهاست،درستچیزیچهکهببینیدکنید

نددارالزموسایلییكنفرهدوخانواده ییكاست؟حقچیزیچه.بدهید

.باشندداشتهساده ایزندگییكکه

1379/8/3عقدخطبه ی
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دبایحتماًراچیزیهمه جور.سنگینجهیزیه هایغلط،کارهایزیاده روی ها،پاش ها،وریختاقساموانواع

آنیاواهرش،خنمی دانمیاخاله اش،دخترآنازبیشترچیزیكاقل اًکهبگذارند،جهیزیهتویبیاورندبخرند،

خودایبراست،آزاردهندهوموذیبسیارغلط هایآنازاینها.باشدداشتههمكالسی شانآنیاهمسایه شان

کنند،زدواجانمی توانندپسرهاازخیلیبروند،بختخانه یبهنمی تواننددخترهاازخیلی.مردمبرایوانسان

ردهنكسخت گیریآن قدرمردماگربود،آسانازدواجاگر.گرفتاری هاهمینخاطربه.چیزهاهمینخاطربه

خودشانیالخبهمادرهاوپدرونبودجاهالنهجهیزیه هایایناگرنبود،سنگینمهریه شاناگربعضی هابودند،

ازلیخیبرایگرفتاری هاایننمی زدند،آتشوآببهراخودشانبشكند،دخترشاندلمبادااین کهبرای

1372/10/26عقدخطبه ی.نمی آمدپیشخانواده ها
191

khamenei.ir: منبعهشت سنت غلط ازدواج از نگاه مقام معظم رهبری:مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

هبدخترشانبرایراالزمغیروالزمودرشتوریزهمه یبعضی هااول،از

تردخنمی دانمازفالنی،دخترازمباداکهمی کنندفراهمجهیزیهعنوان

این.تنیسدرستاینها.باشدکمترمثالً جاریشازیاخواهرشازیاعمویش،

شپیاجریهیچکهزحمتیهمآن.شماستزحمتاسباب.استغلطکارها

.نمی شودهمتشكرمایه یندارد،خدا

1378/9/2عقدخطبه ی
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.گذاریدنشماعروس ها.نگذارنددخترها.کنندسنگینراجهیزیه هانگذارید

.نگذاریدشمامی خواهند،اگرهممادرهاوپدر

1373/9/23عقدخطبه ی
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افاسروافراطخیلیدارند،نگهدستجهیزیهتهیه یدرعروس هامادرهای

.خوبندادختره.نه.می شكنددلشاست،دخترمانمثالً حاالنگویند.نكنند

هرکهسمتاینبهبكشانیمراآن هادلنبایدبیخودما.نمی خواهنددخترها

.شودتهیهبرایشبایدحتماً...ولوکسوقشنگچیز

1379/11/16عقدخطبه ی
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الفتمختجمالتباکهکسانیآن.استبدومضرجامعه،یكبرایتجمالت

آن!نه،بی اطالعندخوشی هایشولذت هاازکهنیستاینمعنایشمی کنند،

با.مضرخوراکییادارویكمثل.می دانندجامعهبرایمضرکاریرا

یایرادمتداولومعقولحددرالبته.می کندزیانجامعهزیادی،تجمالت

ازاصالً آمد،میانبهمسابقهورقابتپایمرتبهمین طورکهوقتیاما.ندارد

1370/4/20عقدخطبه ی.می روددیگرجاهایبهومی کندتجاوزخودشحد
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واندمی تکسیچهخوشبخت ترند؟می شونددامادوعروستجملباکهکسانیمگر

رادخترعدهیكرا،جوانعدهیكاین کهجزکارهااینکند؟ادعاراچیزیچنین

هم هاآنآن جورنتوانستنداگرنماید،تلخاین هابررازندگیوکنددلبهحسرت

دیگریچیز.دبگیرنعروسینتواننداصالًیابماننددلبهحسرتابدتابگیرندعروسی

تویدبماندخترایناست،خالیدستشچونبگیرند،رادخترشآمدندتا...نیست

خطبه ی.دبمانمتأهلغیرهمین طورضعیف،کاسبیاکارگریادانشجوپسراین.خانه

1373/9/23196عقد
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197

دریفقرایکهروزگارایندر.می پاشندومی ریزند.می کننداسرافبرخی،

شاناختیاردردرستهمزندگیاولیاتکههستندکسانیهستند،جامعه

خالفدبكنکسهر.استبیخوداست،زیادیاست،اسرافکارهااین،نیست

.است

1372/6/11عقدخطبه ی
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ف هاییاسرابا.می برندگناهبرد،ثوابآنبامی شودکهکاریاینبامردمازبعضی

بههحسنوحَسنعملاینآمیختنبامی دهند،انجامکهخالف هاییبامی کنند،که

ونامحرمومحرمکهنیستاینهمهمه اشحرام.می دهندانجامکهحرامیکارهای

.استحرامهمزیادیپاشوریختامااست،حرامالبتههمآنها.باشدچیزهااین

.استحرامواقعاًمواردیدرندارندکهمردمیدلسوزاندن.استحراماسراف

اهمفررادخترشجهیزیه یبتوانداین کهبرایکردنحاللوحرامکردن،زیاده روی

1376/11/9198عقدخطبه ی.استحراماینهاکند،
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ازدواج،مرادراسرافباوسنگینخرج هایباکهکسانیازنیستمراضیبنده

افقیممومهمانیوشادیوجشنباالبته.می کنندمشكلدیگرانبرراکار

.مخالفیماسرافباولی

1374/5/24عقدخطبه ی
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همنمی خوا–استمعروفکهگران قیمتمحالتآنتهران،جاهایازبعضی

بهتاسمعروفدکان هایشکهکجاهاستمی شناسممن–بیاورماسمالبته

هبمعروفکهجاهاییآنبروند.نگذارندپاآنهاطرفاصالً گران،جنس

برایدازندبینراهدنبالشانرابیچارهدامادکهنباشداین طور.نیستگرانی

.می کنندکارهااینازمتأسفانه.عقدخریدوعروسخرید

1372/3/19عقدخطبه ی
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یكتویاستممكن.کنیدرهاراپُّرخرججشن هایوسالن هاوهتل هااین

ویمبگنمی خواهممن.نداردمانعیساده،امابگذاردجشنکسیهمسالنی

رافاسولیندارندراامكاناتشیانداردجاخانه هایشانبعضیچونحتماً،

.نكنید

1373/10/27عقدخطبه ی
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برایهم( وآله علیه اهللصلی)اکرمپیامبرحتی.استخوبیچیزشادیوعقدوعروسی

ن هاز.خواندندشعرمردموکردندشادیگرفتند،عروسیمجلسخودشانمكرمه ی دختر

انجاماسرافاینهاوعروسیوعقدمجلسِایندرنبایداما.کردندخوشیوزدنددست

نایدرهتل ها،در.استگران قیمتعروسیوعقدمجالسهمیناسراف هاازیكی.بگیرد

حرامیخوراکومیوهوشیرینیزیادیمبالغ.می کننددرستمجالسگران قیمتسالن های

ومچشبرایچه؟برای.می گرددضایعومی شودریختهزمینروی،می رودبینازمی شود،

1372عقدخطبه ی؟!اسرافقافله یازنماندنعقببرای؟!چشمیهم
202
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درزیاداسرافومی شودخرجخیلیآنتویکهنیستعروسی ایآنشیرین،عروسی

یرینشعروسیبود،کهصمیمانه.استصمیمانهعروسیشیرین،عروسی.می شودآن

واآشنودوستخویش،وقومخانه،تویاتاقدواتاقیك.باشدمختصرولو.می شود

آن چنانیسالن هایومفصلمیهمانی هایاین.عروسیمی شوداینبنشینند،همدوررفیق

.نیستمناسبهیچاینهامهمانی،برایگرانجنس هایزیاد،خرج هایهتل ها،توییا

حیطموجامعهمحیطاینهااما.استدرستازدواج!نهمی کند،باطلراازدواجنمی گویم

1377/9/12203عقدخطبه ی.می کندتلخرازندگی
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جشنكکوچاتاقتادوتوینبود،چیزهاایننبود،سالن هااینکهسابقمگر

از تربی برکتازدواج هامی خوردند،شیرینیمی آمدندمهمان هامی گرفتند،

ویتبروندحتماًبایدحاالبود،امروزازکمترمگردخترهاعزتبود؟امروز

بامن. هاسالناینبانمی کنممخالفتیمنندارد،عیبی.بزرگسالن هایاین

استغلطکارهایآنازهتل،تویمی روندبعضیحاال.مخالفم«تشریفات»

1376/7/30عقدخطبه ی.نداردلزومیکه
204
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*

سالن هایرفتن،چنانوچنینهتلِ تویِوتشریفاتکهمی کنندخیالبعضی

راسرپودخترسربلندیِوشرفوعزتکردن،زیادیخرج هایگرفتن،گران

وتقویوانسانیتبهپسرودخترسربلندیوشرفوعزتنخیر.می کندزیاد

...چیزهااینبهنهآن هاست،بلندنظریوپاکدامنی

1375/5/11عقدخطبه ی

205
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تلهاهتویوچنانوچنینباشگاههایتویکهشدهمعلومحاالاینكه

شأنمناسب؛نیستعلماهلِشأنمناسباصالً اینهامی گیرند،مهمانی

.قدیمیهاستهمانمالهماینها.نیستمؤمنوپرهیزگارمردمان

206
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*

اسلبحاال.داردلزومیچه!نه.می خرندگران قیمتعروسلباسبعضی ها

چه.می کنندکرایهمی روندراعروسلباسبعضی هامی خواهند،عروس

نگنرااینبعضی هادارد؟مانعیچهننگی؟چه!نهدارد؟ننگدارد؟مانعی

کهخردبچیزییكبدهد،گزافیپولیكانسانکهاستاینننگ.می دانند

نایباهمآن!مصرفباریك.دوربیندازدبعد،کندمصرفراآنباریك

1374/10/4عقدخطبه ی.دارندمردمبعضیکهوضعی
207
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*

وعاطفیمعامله یاینشد،عمدهمادیاتبحثازدواجدرچنان چهاگر

ان،گرمعامله هایاین.مادیمعامله یبهشدخواهدتبدیلانسانیوروحی

روت هاثکشیدنرخبهاینوهم چشمی هاوچشماینسنگین،جهیزیه هایاین

واقعدرراازدواج–می کنندبی خبروغافلافرادازبرخیکه–پول هاو

شودتهگرفکممهریهاستمستحبمقدسشرعدرکهلذاست.می کنندخراب

.استنظرمورد«الس ن ةمَهرُّ»که
208
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*

:کهمی کنمتوصیهکشورسراسردرمردمهمه یبهمن

. بعضی ها ازدواج را مشكل می کنند. ازدواج ها را آسان کنند

وقعتپسرهاخانواده ی...می کندمشكلراازدواجسنگینجهیزیه هایوگرانمهریه های

ورایه هاجهیزدیگرانهم چشمیچشمبرایدخترهاخانواده ی.بكنندسنگینجهیزیه های

چیست؟دمی دانیراایناثرچرا؟.بكنندرنگین ترراعروسیوعقدمجالسوراتشریفات

رئتجکسید،می ماننخانه هادرازدواجبدونپسرهاودخترهاکهاستاینکارهاایناثر

209.شودنزدیكازدواجبهنمی کند
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الهیفضلازمندیبهره:گیریآساننتیجه*

می کندکفایتخداوندبگیرید،آسان*

کارهچبعدشکنیمازدواجاگرمی گویند،می شودصحبتوقتیجوانها

لویجهمیشهکهاستقیودیهماناینها؟شغلبرای،خانهبرایکنیم

اهللُّ مُّیُّغْنِهِفُّقَراءَیَكونوااِنْ»:فرمود.می گیردرااساسیواصلیکارهای

«فَضلِهِمِن
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دراجازدو.بكنیدازدواج.کردخواهدکفایترااینهامتعالخداییعنی

عكسبهبلكه.نمی آوردبوجودخاصیدشواریآنهامعیشتوضع

هفرمودمتعالخدایرااین.می کندهمغنیفضلشازراآنهاخداوند

.است

211
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ممراسهمینازهماو لش.کنیدرعایتراسادگیزندگیتانامورِهمه یدر

قدمکردید،برگزارسادهاگر.می شودشروعجاایناز،استازدواج

ویاناعمثلکذاییِمجلسآنرفتیدکهشماال اوسادهمی شودهمبعدی اش

ویتبرویدنمی توانیددیگربعدکردید،درستراطاغوتزماناشرافهای

.دیگر شودنمیجوراین.کنیدزندگیمختصریوسایلبامثالًکوچكیخانه ی

212.استرفتهدستازوشدهخرابچون
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khamenei.ir: منبع(توصیه ها هنگام خطبه عقد)خانواده ایرانی از منظر مقام معظم رهبری-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



پدر.یدنخواهزیاده.نكنیداصرارمی کنیمسفارشپسرهاودخترهابهما

چیزهااین...بمانندبایستیدررودرتاندهیدقرارفشارزیررامادرهاو

.استانسانیحادثهیكاصل،.دوربریزیدرا

جبورمهمبزرگترهاباشند،زیستیسادهوقناعتاهلپسرودختراگر

.کنندتبعیتآنهاازمی شوند
213
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.یدکنسعیجهتایندرمی توانیدچههربردارید،سادهرازندگیاو ل

دیكاننزبرخودشان،عیالبربایستیافرادکهنداریماعتقادالبت ه،

اما،منداریراعقیدهاین.بكنندنظرانهتنگگیریهایسختخودشان

كیبهخودشاندلوعشقوایمانوعقیدهرویازهمهکهداریمعقیده

.باشندقانعحدی
214
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وجهبیگیریسختباکاردراتقانتفاوت*

ریهایگرفتابامعمولوطبیعیصورتبهخوددنیاییزندگیجریاندرما

بهندیپای بعدمبانیزخوداگراستاحمقانهچقدر.هستیمروبه روفراوانی

!کنیمسخت ترخویشبرراکارخِرَد،قواعد

کیفیتابومنظ ممُّتقَن،دقیق،انجام:کهمی یابنددرتأم لیاندكبههمگانو

.استتمتفاوآسمانتازمین،تكل فوکردنسختکردن،پیچیدهباکار،هر
215
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(مورد5بیان)وجهبیگیریسختضررهای*

شکاهراموفقی تمی دهد؛امكانبادبرراعمراست،سوزفرصتتكل ف،

ودمی کننابودراسرمایه هامی زند،دامنراافسردگیودلسردیمی دهد،

تخارافوپیامبرانخاتمرویهمیناز.می سازدتلخآدمکامبهرازندگی

بیزاریاعالمپیشگانتكل فاز(وآلهعلیهاهللصلی)مؤمنانومسلمانان

216[1]«المُّتَكَلِفینَمنَاَناماوَ»:می سازدجداآنانازراخودصفومی کند
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(مورد4)گیریسختوتکلفبرایهابهانهانواع-ازدواج=وجهبیگیریسختمصادیقازیکی*

(مورد4بیان)گیریسختتلخنتایج*

اكخطرنآفتاینبهخانواده ها،ازبسیاریمیاندرماجامعه یدرکهاموریجملهاز

.استازدواجسازسرنوشتومهممسأله یاست،شدهمبتال(تكل ف)

پسرودختربرنهادنارزشوحیثی تحفظآبروداری،رسوم،وآدابانجامبهانه یبه

.کرده ایملتبدیوحشتناكکابوسیبهراجوانانزندگیحادثه یشیرین تریناین...و

استکردهیدناامزندگیتشكیلازراجواناناززیادیتعدادبیمار،نگاهاینتلخنتایج

217.استکردهروبه روراهآغازدرفراوانیمشكالتبارادیگریفراوانتعدادو
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گیریسختتلخنتائجبقیه*

نجشجایبهفرزندشان،ازدواجزمانبهشدننزدیكبازیادیخانواده های

تجر دِ ازناشیاخالقیِ وتربیتیفرهنگی،آسیبهای.می گیرندعزاشادی،و

.استمحاسبهقابلغیر،ازدواجدرتأخیرومد تطوالنی

آغازردراجوانانکامبسیارچه،پُّردردسرومشق تپُّرشروعیكشومنتایج

همهازهالبتومقص ریمهمهاجتماعی،بزرگِآفتِایندر.می کندتلخزندگی

!دباشنپاسخگوخداوندپیشگاهدربایدمتكل فخانواده هایبیشتر
218
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ازدواجامردرتأخیر*
.کنندمیبابجاهلیرسوماتکهمتمکنینی-1:مقصر*

.ممی کنیدرستبَرجخَرج،جایبهمعروفقولبهخودمانبرایما،بله

كلمشالبتهبله،.می آوریمبه وجودکاذبنیازهایوزندگیاضافه های

.می آیدپیش

امكاناتهککسانیآن.استمتمك نتقصیراولدرجه یدرکیست؟تقصیر

219.می برندباالراسطوحدارند،
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.کنندنمیفراهمراامکاناتکهمسئولین-2*

باید.یندبگوبایدباالخرهکهاست،مسئولینازبعضیتقصیرهمبعد

دولتهاکهبگوییمنمی خواهیم.نمی کنندفراهم،کنندفراهمراوسایل

امعهجبرایبایداینام ا.ندارندوظایفیازدواجشانبرایوجوانهابرای

باید.بگیردانجامباید،استضرورتیكازدواجکهبیفتدجااسالمی

.کندپیداتحق ق
220
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.ازواجندسندرکهکسانیدرمسئولیتازگریزحس-3*

هنوزماندبگویپسرهانشده ایم،ازدواجآماده یهنوزمابگوینددخترهااینكه

ائلِمسازخیلیدر.نیستچنانیآنمنطقیحرفهاینداریم،زندگیعقل

.خوبندهمخیلیدارند،همآمادگیجوانهانه،کهمی بینیممازندگی،

ازریزگحس این.هستهممسئولیت پذیرییكازدواجاینمنتهی.می فهمند

229221.شودانجامکارایناینكهازمی شودمانعمقداری،مسئولیت
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*

ارکار،سنگینمحافلومجالسباکهکسانیآنمی کنمگمانمن

نمی شود.استسختخیلیخداپیشحسابشانمی کنند،مشكلبردیگران

آنزااین.داریمچونبكنیم،می خواهیمداریم،پولماآقاکهبگویند

،«دارد»وقتیانسان.نشددلیلکهداریم.استروزگارغلطِحرفهای

247است؟درستاینبكنند،اقدامیهیچنتواننددیگرانکهبكندکاری
222
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انپرسم: منبع پرسمان: شناسی منبع -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی
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*

«پرسمان»ىواژهدرتأملى

رسشپمعناىبه«پرس».«مان+پرس»:استترکیبىاىواژه«پرسمان»

اىمعنبه«پرسمان»پس.استسراىومنزلوخانهمعناىبه«مان»و

است«پرسشسراى»

225
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*

الىتعالل هعجل)عصرولىحضرتتوجهاتظلدرومنانخداوندتوفیقاتپرتودر

توسط،دانشجویىپاسخوپرسش20000حدودحاوى«3پرسمان»افزارنرم(فرجه

اىهحوزهدر،هادانشگاهدررهبرىمعظممقامنمایندگىنهادپاسخومشاورهاداره

بهوعلمىزمراکمندان،عالقهاختیاردرواستشدهتنظیموتهیهدینىاندیشهمختلف

.گیردمىقرارعزیزدانشگاهیانویژه

گانفرهیختازگروهىمخلصانههاىتالشحاصلبها،گرانمجموعهاینسازىفراهم

226استفرهنگودینعرصهگرانتالشودانشگاهوحوزه
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*

وزنبینسنىفاصلهشودرعایتازدواجدراستالزمکهامورىازیكى

کهتاسآنمطلوب.نیستپسندیدهچندانبودنسنهملذا.استشوهر

عموالمنیزمردبودنکوچكتراساسهمینبروباشدزنازبزرگترمرد

برزگترردماستالزموباشندنبایدسنهمزوجینکهحال.نیستزیبنده

««««باشد،
227
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توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

فاوتتخیلىنبایدشوهروزنکهداشتتوجهبایدهمنكتهاینبه««««

مرزتوانمىندقیقامطلوبسنىتفاوتمیزانىدرباره.باشندنداشتهسنى

بیشوهرشوزنتفاوتاستبهترولىنمودبیانقطعىصورتبهرامعینى

بیشترزنسنازسال5ازبیشمردسننبایدبهتربیانبه.نباشدسالپنجاز

«««««:زیرازاست،مشكلمعموالًمقدارایناززیادترسنىتفاوتوباشد
228{.استسال6دختر،وپسربلوغسنتفاوتاکثرحدزیراپسندندمیهمسالگی6تفاوتتابرخی}
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*

.دهدمىکاهشرامتقابلدركوتفاهم-««««

.میشوداشكالدچاربالعكسومردبراىزنجذابیت-

ستخوشدمتقابلعواطفبهپاسخوجنسىنظرازیكدیگرارضاءامكان-

.میرساندآسیبآنبهوشدهکنترلازخارجعوامل

.دشومى...وعاطفىورفتارىوشناختىمشكالتدچارخانوادهوخانهمدیریت-

229
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توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

یت،صالحاستشدهتأکیداسالمآییندرهمسرانتخابمورددرآنچه

غیرایباشدفامیلازکهکندنمىفرقىواستخلقحسنوعفافتقوا،

توجهچندىنكاتبهوبدهیداخالقودیانتبهرااولویتبنابراین.آن

««««:باشیدداشته

230

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

ازایدنبکهاستبرخوردارمثبتىهاىجنبهازفامیلباازدواج(الف««««

....وداردبیشترىشناختفامیلبهنسبتانسانمثالًبودغافلآن

ازدواجدرولىخود،جاىبهشدگفتهفامیلىازدواجدربارهآنچه(ب

جهتدواینازیكىیاهردواگربنابراین.استمالكشایستگىوعالقه

«««««.بودنخواهدطرفینصالحبهازدواجایننباشد
231

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

(1).داردکراهتولىاستجایزاوباازدواج:مراجعهمه

د،خواننمىنمازکهکسىوداردکراهتفاسقفردباازدواج.تبصره

.شودمىشمردهفسقبارزمصداق
،2جالصالحین،منهاجتبریزى،1298م،3جالصالحین،منهاجوحید،7م2جالوثقى،العروهفاضل،ومكارمنورى،امام،(1)

وبهجت:دفتر4م،2جالعباد،هدایهصافى،20ساالستفتاءات،اجوبهاى،خامنه2م،2جالصالحین،منهاجسیستانى،298م

.اىخامنه

232

انپرسم: منبع



ازهاجبهنیاز،سنتاهلدخترباازدواجیاویهودىومسیحىدخترباموقتازدواجآیا*
دارد؟پدرش

نیست،شرطدخترازدواجدرپدراجازهآنانمذهبدراگر:مراجعهمه

(1).باشداواجازهبانیستالزم
2مالكفر،،2جتحریرالوسیله،امام،الزامقاعدهازمسائلىالمسائل،توضیحوحید،100ساستفتاء،اى،خامنه(1)

.بهجتونورىمكارم،فاضل،سیستانى،:دفترو1478ساستفتاءات،تبریزى،2مالكفر،،2جالعباد،هدایهصافى،

233

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

سىبرریكى.استبررسىقابلجنبهدوازآنعوارضواستمنابحث

ازرسىبردومواستپزشكىعلوموروزتكنولوژىاساسبرمادىصرفا

چهآناولبعداز.خداوندوهستىعالمباانسانارتباطومعنوىبعد

د،شتبدیلعادتیكبهآنكهازپساستمناعوارضگردیدهمشخص

««««.استبررسىوگیرىاندازهقابلمادىعواملتوسط
234

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

كاماحبامقابلهوحراماستمنااستمسلمآنچهمعنوىنظرازاما««««

هبانسانواقعدرزیرا.گیردصورتعمردرباریكچندهراستالهى

بهقوطسآنتبعاتجملهازکه.استبرخواستهمتعالخداوندبامخالفت

بساهچیعنى.استدیگرگناهانانجامبراىآمادگىوحیوانیتمرحله

وفیقاتترفتندستازساززمینهالهىاوامربامخالفتنوبتسهدوهمین

««««نداریمخبرآنازماکهگرددفراوان
235

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

داد،دستازراشبنمازخواندنتوفیقمدتىبزرگانازیكىاستنقل«««

.ندبفهماناوبهراآنعلتکهنمودطلبخداوندازفراواننالهوآهازپس

روزىهکاستبودهاینتوفیقىبىاینعلتکهفهماندنداوبهچندىازپس

راآننداشت،حرکتتوانکوچهکناراىگربهبچهوگذشتهمىکوچهاز

«««««.مُّردتاکردنداذیتراآنقدرىبههابچهاینكهتابودکردهرها

236

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

(نداردارزشىهیچشماومننظرازکه)رحمىبىهمینعلتبه««««

بهنسبترحمىبىاگرحال.کردندمحرومشبنمازفیضازرااو

بىماشنظربه،باشدداشتهانسانزندگىدرمنفىاثرچنینحیوانات

خواهدزندگىدراثرىچهاستمناانجاموخداوندبهنسبترحمى

داشت؟
237

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

دریكىهرگاه»داردمىمقرردرآنکه1128مادهمدنىقانونبراساس

طرفکهشودمعلومازعقدبعدوشدهشرطخاصىصفتازطرفین

واهخ.بودخواهدفسخحقمقابلطرفبراى،بودهمقصودمذکورفاقدوصف

توانمى«باشدشدهواقعبرآنمتبانیایاعقدشدهدرعقدتصریحمذکوروصف

م؛معلمهندس،دکتر،قبیلازسایرصفاتهمانندرابودنباکرهصفت

.کردشرطصورتبرسه...و
238

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

زوجهکاینمثلشودشرطخاصىصفتصریحطوربهعقددرضمن(الف

.باشدباکرهزوجهکهکندشرط

لمقابطرفیازوجهزوجولىنشودشرطعقددرضمنطورصریحبه(ب

...وبودنباکرهماننددکتر،ازصفاتصفتىبهعقدصیغهاجراىرادرحین

««««.نمایدتوصیف
239

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ىیكقبلى،وگوهاىوگفتخواستگارىدرهنگامازعقدقبل(ج««««

مثالفتصبرهمانمبتنىوعقدشودمشخصصفاتازصفتىبهازطرفین

.شودواقعزوجهبودنباکره

240

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

قُّلْتُّنَعُّیَصْکَیْفَأَحَدُّکُّمْتَزَو َجَإِذَاعالل َهِعَبْدِ أَبُّولِیقَالَقَالَ بَصِیرٍأَبِیعَنْ

إِن ِیل َهُّم َالیَقُّولُّثُّم َالل َهَیَحْمَدُّوَرَکْعَتَیْنِفَلْیُّصَل ِبِذَلِكَهَم َإِذَاقَالَأَدْرِیلَا

وَسِهَانَفْفِیلِیأَحْفَظَهُّن َوَ فَرْجاًأَعَف َهُّن َالن ِسَاءِ مِنَلِیفَقَد ِرْ أَتَزَو َجَأَنْأُّرِیدُّ 

خَلَفاً تَجْعَلُّهُّ طَی ِباًوَلَداًلِیقَد ِرْ وَ بَرَکَةًأَعْظَمَهُّن َ وَ رِزْقاً أَوْسَعَهُّن َوَ مَالِیفِی

خواستىاههرگ:فرمایندمىابوبصیربه(ع)صادقامام:مَمَاتِیبَعْدَ وَ حَیَاتِیفِیصَالِحاً

241««««:بگوبعدونماخداوندسپاسوحمدسپسبیاوربجانمازرکعتدوابتداکنىازدواج

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

زنانترینپاکدامنمنبراىخداونداکنم،ازدواجخواهممىمنخداوندا««««

تریندهکنننگهدارىوخودبهنسبتهمهازدارخویشتنکهکسىوفرمامقرررا

کهىکسبماند،محفوظمالمو(حالم)نفسمآنواسطهبهکهباشد،مالمدرفرد

مناىبروىازوباشد،داشتهزندگىدررابرکتبیشترینوروزىترینفراخ

.اشدبمنمماتوحیاتدرشایستهجانشینىکهبگیرنظردرطیبفرزندى

.استمفیدهمحضرتآنازودرخواست(ع)زمانامامنمازخواندن
242

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

پسرازدخترخواستگارىشرعىحكم(الف

:مراجعهمه

بهوفعرخالفامراینآنكهمگرندارداشكالپسرازدخترخواستگارى

(1).شوددخترهتكباعثکهباشداىگونه

«««««:عرفامرداززنخواستگارى-(ب
243

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

هماشكالىولى،نیستعرفىزیادىحدتامرداززنخواستگارى«««

دلیلرهبهکهاستاىگونهبهدخترشرایطکهمواردبرخىدرکهندارد

.بگیردصورتدخترطرفازامراینندارد،خواستگار

ازوشودعملکیاستودرایتبااستالزمزدایىآسیببراىمنتهى

«««.گردداستفادهشودمىارایهکهراهكارى
244

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

شخویهمسرىبراىرااویاوداردعالقهفردىبهدخترکهصورتىدر

بهارمطلبتاکندواسطهرافردىدیگران،مشورتباداندمىمناسب

وعهدمتانسانىواسطهشخصاستالزم.نمایدپیگیرىمحرمانهطور

یرمستقیمغطوربهوکندعملاشوظیفهبهبتواندخوبىبهتاباشدرازدار

.کندمعرفىوتشویقدخترازخواستگارىبهرانظرموردمرد
245

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

مىکندااقتضضرورتیاوکندمشاهدهمناسبىزمینهکهصورتىدرتنها

کهکندعملنحوىبهوبرساندایشاناطالعبهرادخترعالقهتواند

هبهاخانوادهاقدامهرازقبلاستذکربهالزم.نشودایجادمشكلى

وندباشداشتهکافىاطالعموضوعاینازخانمدخترىخانوادهخصوص

دهشجلبهمدیگربهپسرهاودخترهامعرفىجهتهاآنضمنىموافقت

246.داشتنخواهددنبالبهراهاخانوادهسرزنشصورتآندرکهباشد

انپرسم: منبع



*

:نورىومكارمفاضل،اى،خامنهبهجت،امام،عظامآیات

شوهرلوکیزنکهکندشرطاگرولىنیستنافذوصحیحشرطاین،خیر

(1).استصحیحدهد،طالقراخودکند،مجددازدواجشوهرچنانچهباشد

نافذوصحیحشرطاین،آرى:صافىوسیستانىتبریزى،عظامآیات

مجددازدواجونكردعملشرطاینبهازدواجازبعدشوهراگرواست

247««««(2).استکردهگناهنمود،

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

یستننافذوصحیحشرطاینواجب،احتیاطبنابر:وحیدالل َهآیه««««

جددمازدواجشوهرچنانچهباشدشوهروکیلزنکهکندشرطاگرولى

(3).استصحیحدهد،طالقراخودکند،
فاضل،7ساستفتاء،اى،خامنه907س،2جاستفتاءات،مكارم،55سازدواج،احكام،3جاستفتاءات،امام،(1)

.بهجت:دفتر2534مالمسائل،توضیحو637س،2جاستفتاءات،نورى،1533س،1جالمسائل،جامع

1255.،2جاالحكام،جامعصافى،1395م،2جالصالحین،منهاجتبریزى،333م،2جالصالحین،منهاجسیستانى،(2)

3،248جالصالحین،منهاجوحید،(3)

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:نورىوفاضلاى،خامنهامام،عظامآیات

زنباکهاستآنواجباحتیاطبپذیرد،رامصالحهاینشوهراگر

ى،صافسیستانى،تبریزى،بهجت،عظامآیات(1).نكندازدواجدیگرى

رىدیگزنبااستواجببپذیرد،رامصالحهاینشوهراگر:وحیدومكارم

(2).نكندازدواج
2460ممراجع،المسائلتوضیح(2).اىخامنه:دفترو2456مالمسائل،توضیحنورى،2460ممراجع،المسائلتوضیح(1)

249.بهجت:دفترو910س،2جاستفتاآت،مكارم،2524مالمسائل،توضیحوحید،

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

باعثوباشدحرامبهافتادنترسولذتقصدبدوناگر:مراجعهمه

(1).ندارداشكالنشود،مفسده
.مراجعهمه:دفترو782ساستفتاء،اى،خامنه(1)

250

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

کهىدخترزیبایىوجسمىخصوصیاتازآگاهىبراىتواندمىمردآیا

کهىصورتدرکند؟نگاهاوفیلمیاعكسبهکندازدواجاوباخواهدمى

؟داردحكمىچهباشدآشناوفامیلدختر

ازدخترآنچندهرندارداشكالباشد،لذتقصدبدوناگر:مراجعهمه

(1).باشدآشنایانوفامیل
251

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

وسىجننیازهاىرفعنظرازتااستمناسبحدچهتازوجینقداختالف

اگر(راحتوخوبارضاء)باشند؟نداشتهمشكلىعرفىرفتارهاى

مردمترسانتى20حدوددارندتصمیمازدواجبراىکهنفردوقداختالف

«««««.بفرماییدراحتوکامللطفانیست؟مشكلىباشدبزرگتر

252

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

اگر.تاسداشتنقددرتناسبوشوهرزنبودنکفووهمداشتنتناسبمصادیقازیكى

.بوددنخواهمشكلىکردیدذکرکهمسائلىباشدازجهتقدترکوتاهمردازمقدارىزن

باطنىوظاهرىویژگیهاىوصفاتمجموعبههمسرانتخابدربایداستذکربهالزمولى

.استمطرحگزینشدرویژگیهادستهدوهمچنین.برسیدتصمیمیكبهودادهنمره

ردیگدراگرپس.شودمىشمردهدومدستهازقدتناسب.اساسىغیر2اساسى1

ایننكهایضمنباشدآفرینمشكلتواندنمىمسالهاینداردراکافىنمرهویژگیها

253.استپذیرفتنیوطبیعیوعادیزوجینبینبودنکوتاهترمقدار

انپرسم: منبع



*

عقدازدبعگاهآنکندازدواجاوبااستباکرهدختراینكهاعتقادبهاگر

؟استصحیحعقدآیارفتهبینازبكارتشکهشودمتوجه

:مراجعهمه

غیروباکرهدخترمهریهتفاوتمقداربایدواستصحیحعقد،آرى

سبتنبهوگرفتنظردر-هستنداوشأنهموهمانندکه-راباکره

254««««.کردکماومهریهازآن

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

همکرهبادخترمهریهوسكهصددختراینمهریهاگرمثالعنوانبه««««

طالهسكشصتاوشأنهمغیرباکرهدخترمهریهوسكههشتاداو،شأن

(1).بدهدهمسرشبهطالسكه75تواند،مىشوهرصورتایندرباشد
285م،3جالصالحین،منهاجسیستانى،1349م،2جالصالحین،منهاجتبریزى،1349م،3جالصالحین،منهاجوحید،(1)

.نورىومكارمفاضل،اى،خامنهبهجت،:دفتر17مالعیوب،،2جالعباد،هدایهصافى،16مالعیوب،،2جتحریرالوسیله،امام،
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*

باشدالعاطبىعقدصیغهقرائتازولىکندرضایتاظهاردخترشازدواجبهنسبتدخترپدراگر

؟استصحیحاواطالعبدونشدهجارىعقدآیانباشدحاضرعقدجلسهدرو

:مراجعهمه

حضورواستصحیحعقدباشد،راضىآنبهعقدصیغهقرائتهنگاماگر

(1).نیستشرطعقدمجلسدراو
سعقداولیاء،3جاستفتاءات،خمینى،امامو2440مالمسائل،توضیحوحید،اهللآیت2376ممراجع،المسائلتوضیح(1)

2372256.مالمسائل،توضیحنورى،اهللآیت36
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*

اوواشدبباالبسیارجنسىنظرازشهوتکهباشدشرایطىدرکسىاگر

ارموقتودائمازدواجتوانوباشدنداشتههمراخداراهدرصبرتوان

چیست؟چارهراهباشد؛نداشتههم

درونماییدتشریحازدواجبراىراخودنیازوکنیدصحبتخودوالدینباکنیممىتوصیه

کمكبهببینندراخودفرزندنیازآنهااگرمسلما.ندهیدراهخودبهخجالتموضوعاین

257.باشداهمفربرایشان...ومالىامكاناتوشرایطکهصورتىدرالبتهشتافتخواهندتان

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

مشكلقیممستطوربهخودوالدینباباراولینبراىموضوعاینکردنمطرحنیستشكى

کهردیگاقوامازیكىیابزرگمادربزرگ،پدرمثلاىواسطهفردازبنابرایناست،

غیررطوبهراموضوعبخواهیدوىازوبگیریدکمكداریدآنهاباترىنزدیكواسطه

بدترگناهارتكابوشیطاندامدرشدنواقع.کنندمنتقلمحترمتانخانوادهبهمستقیم

بهاىاشارهاگرباشیدمطمئنکشیدنخجالتاولباربراىهمآنومدتىبراىیااست

.کنیدقداماونباشیدنگران.کردخواهندگیرىپىخودشانآنهاباشیدداشتهمطلباین

258
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*

هیچتتحشخصىچنین،نباشدازدواجامكاندلیلىهربهکسىبراىاگراما

فراتراربسیدامنىآلودهوگناهخطرزیراآوردگناهبهروىنیستمجازعنوان

دروقوعخوفصورتدرواستهمسرىبىوعزوبتهاىرنجوفشارهااز

ودخبایدیاکسىچنینلذاوشودمىواجبممكنصورتهربهازدواجگناه،

راههرازراخودازدواجمقدماتیاونیاالیدگناهبهدستوکندکنترلرا

259.آوردفراهمممكن

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

نآدبایونكاحایجدونالالذینولیستعفف:فرمایدمىکریمقرآن

.(33آیهنور،)بورزندعفتنیستمقدوربرایشانازدواجکهکسانى

:پذیردتحققاستممكنصورتدوبهغریزهاینکنترل

260
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توجهآید،ىممیانبهجنسىغریزهکنترلازسخنوقتىغالبا:منفىکنترل-1

باىکسکهاستاینآنوشودمىجلبآنمنفىنوعسوىوسمتبهاشخاص

میلاببخواهدغریزه،اینانگیزشعواملبامواجههومختلفتحریكاتوجود

کارىچنیننرود،جرمارتكابسوىبهوکندمقابلهومبارزهاششدهتحریك

وسوءپیامدهاىولىاست،جرمبهعملودامنآالیشازبهترقطعاگرچه

.نیستپوشیدهکسىبرآنمخرب
261
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*

خصىشهرگاهجهتبدینوزیانبارهمواستدشوارغایتبههمکاراین

دشوارىرتصووآنازبرداشتىچنینباشودمىسفارشغریزهکنترلبه

.زندمىسربازهایىتوصیهچنینپذیرفتنازآن،زیانبارىو

262
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*

ترینمطلوبنگردد،مهارازدواجبااگرجنسىغریزه:مثبتکنترل-2

ایىکارهوهاصحنهازپرهیزآنواستمثبتکنترلآن،برتسلطراه

.انجامدمىغریزهاینتحریكبهکهاست

واستراحتهمداردپیشگیرىىجنبهحقیقتدرکهکنترل،ازنوعاین

است،راحت.مفیدبلكهوزیانبىهم
263
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:شمریمبرمىاختصاربهرامثبتکنترلطرقاکنون

سناننبعبداهلل.خیالوذهندرمحركهاىصحنهترسیموفكرازپرهیز-1

قالعیسىان»:فرمود(ع)حضرتکهکندمىنقل(ع)صادقاماماز

سكمانفالتحدثواانآمرکماناوتزنواالانامرکمموسىان:...للحواریین

بیتىفاوقدکمنکانبالزنانفسهحدثمنفانتزنواانعنفضالًبالزنا

264.البیتیحرقلمانوالدخانالتزاویقفافسد{مزین}مزو ق

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ونیدنكزناکهداددستورشمابهموسى:...گفتخوداصحاببهعیسى

بهدرسچهتانپرورانیدسردرهمزنافكرکهدهممىدستورشمابهمن

درهکاستکسىمانندکندزناخیالکهکسىزیراکنیدزناکهاین

راخانهگرچهکارىچنین.کندپابهآتشودودشدهنگارونقشاىخانه

(1)،«کندمىفاسدوکردهمكدرراآنصفاىوزینتولىسوزاندنمى
265
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*

دودرکریمقرآن.آمیزتحریكمناظرومسمومهاىنگاهازدورى-2

لودآهوسوحرامنگاهازچشمنگهدارىواغماضبهدستورمتوالىآیه

وابصارهممنیغض واللمؤمنینقل:فرمایدمىاولآیهدر.استداده

نانندشفرو-نامحرمانازرا-دیدشانبگومؤمنانبه...فروجهمیحفظوا

«««دارند؛نگه-حرامدروقوعاز-راخودهاىنهانگاهو
266
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حفظنیوابصارهنمنیغضضنللمؤمناتقلو:فرمایدمىبعدىآیهدرو

هاىاهنهانگوگیرندفروراچشمهایشان-بگومؤمنزنانبه...فروجهن

(2)کنندمحافظتراخویش

نگاهازمراقبتبهدستورنخستمتعالخداوندمورددوهردرکهاستاینجالب

.استدادهفرمانفروجازحفاظتبهگاهآنودهدمىچشمعفتومحرك

267
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فمنابلیسسهاممنمسمومسهمالنظره»:فرمایندمى(ص)اکرمرسول

اهنگ؛«قلبهفىحالوتهیجدایمانااهللاعطاهاهللمنخوفاترکها

بهراآنکسهر-شیطانتیرهاىازمسموماستتیرى-آلودهوس

آنحالوتکهبخشدمىاوبهایمانىخداوندکند،تركالهىخوفجهت

(3)،«کندمىاحساسخودقلبدررا
268
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*

رد.مبتذلوکنندهتحریكهاىموسیقىوآوازهابهندادنگوش-3

اءالغنسماععنسألهرجالان:استآمده(ع)صادقحضرتازحدیثى

ولئكاکل والفؤادوالبصرالسمعان»:وجلعزاهللقولتالوعنهفنهى

(4)«مسؤوالًعنهکان

269
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ازردىم«ابصرعم االبصروعقدعم االفؤادوسمععماالسمعیُّسألقالو»

وکردهنهىآنازحضرت.پرسیدمحركآوازشنیدندربارهحضرتآن

سؤالموردیكهردلوچشموگوشیقینبه»:خواندندراآیهاین

وتهبسدلبدانآنچهازقلبوشنیدهآنچهازگوش:فرمودو«بودخواهند

.شدخواهندبازخواستوبودهمسؤولاستدیدهآنچهازچشم
270
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گوشوابنابدوستانبامعاشرتوزاغفلتهاىنشستودوستانهگفتگوهاىازشدیداجتناب-4

.آمیزتحریكسخنانبهسپردن

کانفان،عبدهفقدناطقالىاصغىمن»:استشدهروایتگونهاین(ع)باقرامامحضرتاز

کسهر؛«انالشیطعبدفقدالشیطانعنیؤدىکانانوعبداهللفقدعزوجلاهللعنیؤدىالناطق

ونده،شنبگویدخداازناطقاگرپساست،کردهبندگىرااودهدفراگوشاىگویندهسخنبه

شیطانىبندگقطعاکندجارىزبانشبرشیطانىسخنانوشیطانازاگروشدهبندهراخداوند

(5)«استکرده
271
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درخوردندرنظمىبىوپرخورىتردیدبى.خوردندراعتدال-5

درلىواست،مؤثرباشدتفریغنیازمندکهموادىانباشتنوسازىذخیره

.شودمىموادآنتهیهصرفآنازناچیزىسهمخورىکمواعتدالصورت

ازدواجهبراجوانانکهآنازپسحضرتآنکردیم،نقل(ص)گرامىپیامبرازقبالًکهحدیثىدر

ازدواجبرقدرتکسهر:«وِجَاءلَهُّالص َْومَفَإِن َفَلْیَصُّمَْیسْتَطِعْلَمْمَنٍَْ»:فرمایندمىکنندمىترغیب

{البیضتینعروقرض:وجاء}(6)«کندمىتضعیفرااوغریزهنیروىروزهیقینابگیردروزهوندارد

272
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دمواهمفراغت،وجودبازیرا.مفیدهاىسرگرمىوورزشاشتغال،-6

مصروفخیالوفكرهمورسدمىمصرفبهغریزهتقویتدرغذایى

وکارواشتغالبرروایاتدرلذاوشودمىآنتفریغدرسازىچاره

.استشدهبسیارتأکیدفراغتازپرهیز

http://bahejab.com/note/7412/(درآمریكابابائیشهیدخاطرات:ك.ر)
273
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*

اوهكذ...»:فرمایندمى«مفضل»پردامنهحدیثدر(ع)صادقامامحضرت

ضررهمیعظماالىوالبطروالعبثاالشرمنلخرجالشغلمنخاللواالنسان

بهد،باشفارغوکاربىاگرانسانگونههمینو.....منهقربمنعلىوعلیه

مبتالمسایلىبهآناثربروشودمىدچارستمگریوبیهودگى،سرمستى

خواهدسنگینىاونزدیكانبرهموخودبرهمآنزیانکهشودمى

274(7)«...کرد
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امینمضدرتفكروتدبرتالوت،قرآن،باانسشكبى.قرآنتالوت-7

بهروراپریشانىهرکارسرعتبهکهاستدردىهرشفاىخودآن،

اهآسمانتاراهاهمتودهدمىالتیامراپنهانهاىزخموبردمىسامان

.دبخشمىنجاتراحیواناتعالمدررفتنفروازرابشروبردمىباال

275
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واستشفواالقلوبربیعفانهالقرآنتعل مواو»:فرمایندمى(ع)امیرمؤمنان

فرارارآنق:«القصصانفعفانهتالوتهاحسنواوالصدورشفاءفانهبنوره

خوددردهاىوهامرضبرآننورازودلهاستبهارقرآنزیراگیرید

الوتتنیكوراآنوهاستسینهشفابخشداروىآنزیرابگذاریدمرهم

(8)«هاستقصهسودمندترینیقینبهکهکنید
276
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ىجنسغریزهبهمواجههومقابلهنوعخصوصدردینحلراه:کهاینخالصه

ابمثبتکنترلامكان،عدمصورتدرواستمشروعنكاحوازدواجنخست

ولىآن،هاىزیانهمهوجودبامنفىکنترلسپسوشدبیانکهشرحى

ودهدنمىیترضاگناهبهآلودگىوافسارگسیختگىوبارىوبندبىبهگاههیچ

.داندمىمنفىکنترلضررازویرانگرتروبارترخسارتمراتببهراآنزیان

277
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حلبراىکهاستاینشماچونجوانانىبهماتوصیهحاضرحالدر

شرایطتانباهموشماعالقهموردهمکهمناسبفردىخود،مشكل

بهرااواشخانوادهومقابلطرفتوافقباوکنیدپیداراباشدسازگار

تأخیربهسالسهیادوراازدواجزمانولى.درآوریدخودرسمىعقد

:داردبردررازیرمزایاىکاراین.بیندازید
278
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*

استزندگىدوراندلپذیرترینکهنامزدىدورانشیرینىاز-1

.شویدمىمندبهره

.کندنمىسنگینىشمادوشبرازدواجسنگینمخارج-2

ىپختگآنها،حلبراىتالشومشكالتبابرخورددرتدریجبه-3

.کنیدمىکسبزندگىبراىبیشترى
279

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

دردبتوانیتاآییدبرمىکارجستجوىدرکمکممدت،اینطىدر-4

اقتصادىالتمشكبرصورتبدینوکنیدپاودستنیزکارىتحصیل،کنار

.کنیدمىفراهمراازدواجهاىزمینهوآمدهفائق

280
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توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

اگهمدرکى؟همیامهمههمفكرىاست؟مهمقدرچهازدواجدرتحصیلىتفاوت

؟چىاشنبهمفكرولىدیپلمآقاوباشنداشتهلیسانسفوقتحصیالتخانم

آنهاازیكىکهداردنقشموفقازدواجیكگیرىشكلدرزیادىعوامل

مودیدفراینكهامااستتحصیالتسطحبودننزدیكیابودنسطحهم

مدرکى؟همیامهمههمفكرى

281

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

رادیگریكزبانوباشندهمفكرزوجیناگرواستمهمبسیارهمفكرىقطعا

توجهدبایولىباالستزندگىدرآنهاسازگارىمیزانقطعاکننددركخوب

درمهتحصیالتسطحقطعاشودمىحاصلچگونههمفكرىاینکهداشت

درهمیالتتحصسطحفردىیكمثالداردتأثیرتفكرنوعدرهموتفكرسطح

«««داردتفكرنوعدرهموتأثیرتفكرنوعدرهموتفكرسطح

282
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توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

وتاسعمومىمعلوماتحددراوتحصیالتسطحکهفردىیكمثال«««

سائلمدركوفهمدرقطعاداردعمیقىودقیقتخصصىاطالعاتدیگرى

ینبنابرا.شوندمشكلدچارزندگىادامهدراستممكنومتفاوتند

یكدحدرتحصیالتمیزاناگرکهاستاینتجارباساسبرماتوصیه

باشداالتربزنازتحصیلىقطعیكزوجینازیكىاینكهمثلباشدمقطع

«««نشودایجادچندانىمشكلشایدبالعكسیا
283

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

بههکهمفكرىهماناستممكنباشد،زیادخیلىتفاوتایناگراما«««

.نشودحاصلعمالکردیداشارهآن

بلكهردکصادرکلىدستورالعملیكتواننمىتحصیالتسطحمورددرحالهردر

سألهمبایدنیزاینجادرگیردقرارمدبایدازدواجدرکهمعیارهایىسایرمانند

.یردگقرارتوجهمورددارند،افرادکهشرایطىوعواملسایرکناردرتحصیالت

284

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

زیرهاىراهكاربهایدکردهپیدامذکورفردبهنسبتکهاىعالقهآنبامقابلهبراى

:کنیدعمل

ىحضورغیریاحضورىصورتبهتماسىهیچگونه-2.نكنیدنگاهاوبهکنیدسعى-1

پسدادهمنفىجوابمنبهایشانکهکنیدتلقینخودتانبه-3.باشیدنداشتهاوبا

هممنسپندارنددوسترامناو:بگوئیدخودبهیا.باشممندعالقهاوبهنبایدهممن

راخودکرد،خطورذهنتانبهاوفكروقتهر-4.باشممندعالقهاوبهندارددلیلى

285.کنیدمشغولدیگرىفكریاکاربه

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

ازدواجامردرراایمانبهفردیكپایبندىمیزانتوانمىچگونه

؟آوردبدست

مالاعورفتاردرراآنآثارولىاستباطنىوقلبىامرىایمانگرچه

:نمونهبراىکردمشاهدهتوانمىفرد

«««دیگر،دینىتكالیفونمازبهاهتماممقدار-
286

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

خویشان،ودوستانبامعاشرتچگونگى-

.فردرفتارىالگوهاىوخانوادگىوضعیت-

دستبهحدودىتاراایمانبهفردپایبندىمیزانتوانمىاصلسهاینبهتوجهبا

.«استخودهمنشینودوستدینبرفردهر»:فرمود(ص)خدارسول.آورد

اسیتحسبااستممكنزیراندهیدخرجبهوسواسزمینهایندرالبته

287.بیفتدتأخیربهازدواجزمینهایندرالعادهفوق

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

فرنچندازهمزمانکهنداردعیبىداریدباالیىگیرىتصمیمقدرتاگر

طرفدنشملتفتیاوزماندادندستازباعثکاراینلىوکنیدخواستگارى

ازفرصتتااستهمزمانغیروعرضدرانتخاببهترهمهازوشودمىمقابل

واجازدصورتهردر.نیستمسابقههمسرانتخابکهداریدتوجهونرودکف

گاهىدانشغیرچهوباشددانشگاهىچهگیردانجامهاخانوادهطریقازباید

288

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

همانازواستخانوادهدوپیوندبلكهنیستفرددوپیوندازدواجچون

متصمیواماندرهااسیبتاازنماییداقدامهاخانوادهطریقازابتدا

تصمیمهناستیابىموردفضاىفقطدانشگاهفضاىنماییداتخاذدرست

مطلعراخانوادهانگاهونمودنطىرامراحلتماموگرفتنقطعى

ییمنمامىجلبضرورىمطالبوشرایطبهراشماتوجهادامهدرنمودن
289

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

واستزندگىىرویدادهاوحوادثمهمترینازیكىازدواجدانیدمىکههمانطور

بهاگراینكهبرمضافاٌدارد،انسانخوشبختىوسعادتوسرنوشتدرمهمىنقش

جنسىوعاطفىنیازهاىازاعمراانساننیازهاىازبسیارىپذیردانجامصحیحنحو

دردنبایکهحالعیندربنابراینشودمىانسانروحىآرامشباعثوتاْمینرا

حسابتصمیماتخاذوشناختدقت،اماکردعملگونهوسواسخیلىهمسرانتخاب

.استموفقازدواجیكضرورىشرایطازصحیحانتخابباالخرهوشده
290

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

ینعدرولىاستحساسومهماىمسئلههمسرانتخابکهاستدرست

هایىمعیارطبقدرصدصدکسهیچ.دادخرجبهوسواسزیادنبایدحال

کما.تاسنیافتهپرورشونشدهآفریدهداردنظردرابتدائاانسانکه

وباشدهگونهمیننیزشمامقابلهاىطرفبهنسبتاستممكنکهاین

ظحفضمنبنابراین.نباشیدخواهندمىآنانکهطورآندرصدصد

:گیریدنظردررانكتهچندبایدالزممعیارهاى
291

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

ىزیادحدودتامردماتفاقبهقریباکثرواستاسالمىماجامعهچون(1

درماسالوایماننوراندکردهرشداسالمىهاىارزشوفرهنگبامتناسب

ایدنبهمشماولىاستمتفاوتایماندرجاتالبته.استتاباندلهاغالب

همینبلكه.یدکنانتخابایمانىسطحباالترینازحتماکهباشیدداشتهانتظار

معصیتدگروکوشاستخوددینىوظایفبهنسبتکهیافتیدرادخترىکه

292.استکافىچرخدنمى

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

واخالقبههمسرگزینشهنگامبهکهاستآمدهمتعددىروایاتدر

پرورشمحیطىچناندراوزیرابنگریداشخانوادهرفتاروروحیات

حقیقتبابنابراینهنجارهاستوهاروشهمانکنندهمنعكسویافته

کهشویدمطمئنتوانیدمىوى،خانوادهونظرموردفرددربارهکافى

ىزندگیكبراىالزمویژگیهاىوجودبهونهیاهستزندگىزنآیا

.یابدکاهشخاطرتاندغدغهترتیببدینوببریدپىمشترك
293

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

مىیافتیدکسىدرراخودمعیارهاىاز60یا70کهصورتىدرشما(2

باودهشحساباىبرنامهباراآنازبیشوکنیداکتفاهمانبهتوانید

توقعطحسکهآنضمن.بسازیدصمیمانهونیكوارشاداتىورفتاراخالق

زوجىنیزخودکهبكوشیدبایدطرفىازوببریدباالخیلىنبایدراخود

.باشیدهمسرتانبراىشایستهواخالقخوشوفا،بانیكو،
294

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

.جوییداستعانتمهمامرایندرخداونداز(3

نایدرمادرتانوپدربخصوصخانوادهوفامیلبزرگانبامشورت(4

.استنافعبسیاررابطه

امرنایدرآنهاموفقیترمزکشفودیگرانموفقازدواجهاىبهنگاهىبا(5

اقداماتواردکههمینو.رفتخواهدبینازتانوسواسوترستدریجبه

295.رودمىبینازنگرانىاینزمانگذرباشدیدزمینهایندرعملى

انپرسم: منبع



*

هتكیاومعصیتباتوأماگرمراسم،نوعاینبرگزارى:مراجعهمه

نمؤمنابراىاما.ندارداشكالنباشد،(ع)سیدالشهداحضرتحرمت

ىشادکارهاىانجامازوبدارندپاسراایاماینحرمتکهاستسزاوار

(1).بپرهیزندآفرین

.مراجعهمه:دفتر521س،5جالنجاه،صراطتبریزى،(1)
296

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:مراجعهمه

مفسدهیاوگناهتأییدیاحرامموسیقىاستماعیاشهوتتحریكباعثاگر

(1).نیستجایزگردد،

اجوبه،اى،خامنهاهللآیت821س،1جاستفتاءات،مكارم،اهللآیت(1)

.مراجعهمهدفتر1169س
297

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

(1).نیستجایززنانعروسىمجالسدرچندهر-حرامموسیقىبهدادنگوش:مراجعهمه

درکهآنچه.استدومقوله«آوازخوانىوغنا»و«موسیقى».تبصره

ولىاستزنآوازخوانىوغناشده،شمردهجایززنانعروسىمجالس

.استحرامزمانىوحالهردرلهوى،موسیقى
فاضل،1449م،1جالنجاه،وسلیهو20ممتفرقه،المسائل،توضیحبهجت،1134ساالستفتاءات،اجوبهاى،خامنه13م،1جتحریرالوسیله،امام،(1)

منهاجعلىالتعلیقهو1057استفتاءات،تبریزى،17م،3جالصالحین،منهاجوحید،2،20جالصالحین،منهاجسیستانى،997س،1جالمسائل،جامع

.نورى:دفتر1585س،2جاالحكام،جامعو1698م،1جالعباد،هدایهصافى،528س،1جاستفتاءات،مكارم،17مالمحرمه،المكاسبالصالحین،
298

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

رانهتوموسیقىآنجادرولىشدیمدعوتآنمانندوعروسىمجلسبهاگر

؟کنیمتركرامحلبایدآیاچیست؟تكلیفکردندپخشمبتذل

نكرمازنهىشرایط،بودنفراهمبادهید،مىتأثیراحتمالاگر:مراجعهمه

تأییدیارامحموسیقىاستماعباعثشماحضورچنانچهپذیرندنمىاگروکنید

(1).آیدالزمحرجوعسرآنكهمگرکنیدتركرامجلسبایدگرددگناه
1475و1010و1459و1482س،2جو1011و1013س،1جاالحكام،جامعصافى،719و1388س،2جو1160س،1جاستفتاءات،مكارم،(1)

1064و1174و1167ساالستفتاءات،اجوبهاى،خامنه950و946و948س،1جالمسائل،جامعفاضل،1045و1074و1071ساستفتاءات،تبریزى،
299.نورىوحید،بهجت،امام،:دفتر13شموسیقى،Sistani.orgسیستانى،1154و1429و1193و

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

:(مكارموصافىسیستانى،جزبه)مراجعهمه

(1).(نامحرمیاباشدمحرمخواه)نیستجایزگردد،مردشهوتتهییجباعثاگر

(2).(نامحرمیاباشدمحرمخواه)استحراممردبرآناستماع،خیر:صافىالل َهآیه

ىعروسشبدرزنخوانىآوازواجباحتیاطبنابر:مكارموسیستانىعظامآیات

(3).نیستجایز
فاضلاى،خامنهبهجت،:دفتر17م،(محرمهمكاسب)الصالحین،منهاجوحید،وتبریزى234ص،1ج،(محرمهمكاسب)امام،(1)

2300.جالصالحین،منهاجسیستانى،523س،1جاستفتاءات،مكارم،(3)1698.م،1جالعباد،هدایهصافى،(2).نورىو

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

:کردگووگفتزیرمسائلدربارهتوانمىجلساتایندر

آیندهزندگىکلىمشىخط1

خواهدمىمتدینجوانمثالبراىاستآیندهزندگىمبناىتبیینمراد

پاىانمیزازبایدجاایندر.شودبنااسالمقوانیناساسبراشزندگى

.شودسؤالاخالقىودینىهاىارزشبهافرادبندى
301

انپرسم: منبع



توصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی

*

زندگىاهداف2

دکنندنبالشانآیندهزندگىدردارندقصدکدامهرکههایىهدفیعنى

چهتامثالبراى...وشغلىاجتماعى،تحصیلى،وعلمىهاىآرمانوهاهدف

شغل.دکنمىتحملراتحصیلمشكالتواستمندعالقهتحصیلادامهبهاندازه

د؟دانمىاهمیتىچهداراىرااجتماعىجایگاهچیست؟اشعالقهموردومناسب

302ست؟اچقدرحداکثروحداقلواندیشدمىسطحىچهبهمالىواقتصادىنظراز

انپرسم: منبع



*

بستگانوخانوادهبارابطهچگونگى3

تاندوسنیزوخویشانواقوامباآمدورفتبهاندازهچهبهمثالبراى

وفرهنگىرسوموآداببهورزید؟مىاصرارآنبرودهیدمىاهمیت

پایبندید؟چقدربستگانبارفتاراجتماعى

303

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

یكدیگرازطرفدوانتظارهاىوهاخواست4

فرزندانتربیتشیوه5

آموخت؟راآنبایدچگونهواستکسىچهباتربیتمسؤولیت

یكدیگراحتمالىمزمنهاىبیمارىوجسمانىهاىنقص6

304

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

وگیردجامانمناسبشكلبهتاشودتوجهزیرنكاتبهبایدجلساتایندر

.یابنددستخودهدفبهطرفدو

بدونوآرامفضایىدروقبلىآمادگىباوخونسردانهبایدگووگفت1

.گیردصورتدیگرانطرفازفشاروخوف

305

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ویقتحقوخانوادهاطرفازرسمىخواستگارىانجامازپسگووگفت2

گیردامانجآید،مىدستبهتفحصمرحلهدرکهشرایطبعضىازآگاهى

ازقبلوتحقیقمراحلواپسیندردیگر،عبارتبهآشنایىابتداىدرنه

.یابدتحققگووگفتبایدعقدمراسم

306

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

ریكدیگازجلسهابتداىدربایدطرفدوتر،بیشموفقیتبراى3

صفاتزاتادهندپاسخشدهمطرحمسائلوهاپرسشبهصادقانهبخواهند

.یابندآگاهىیكدیگرخصوصیاتواخالقى

ایدبنیزطرقازاخالقوتقوىمانندروحىومعنوىصفاتاحرازبارهدر

:کردعمل
307

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

خانوادگىاصالتبررسى-

زندگىمشىوخانوادهدرونروابطسالمت-

ووسواس)جسمىوروانىوروحىسالمتسطوحازبرخىاحراز-

(...وبینىوبدتیكواضطراب

رجعموقت،اولنمازماننداخالقىومذهبىودینىاحكامبهتقیدعملى-

308....وزکاتوخمسپرداختوشرعىحسابوداشتنتقلید

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

.خانوادگىوفردىتوقعسطحوانتظاراتسطحازآگاهى-

مفیدلذیهاىکتابمطالعهموضوعاینبهنسبتبیشترآگاهىجهت

:بودخواهد

309

انپرسم: منبعتوصیه ها: خواستگاری–بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

محمدىمحمدهمسردارىشیوهوآسانازدواج-2مظاهرىاکبرعلىهمسرانتخابوجوانان-1

ازدواج-5حقیقىکاظمىپایدارازدواج-4مظاهرىاکبرعلىآسمانىازدواج-3اشتهاردى

قلبدوپیوند-7یزدىنجفىمردوزنروابطوازدواج-6خوانسارىکاشفىمصطفىاسالمدر

-9واحدىاحمدسیدبهترزندگى-ازدواجوجوانان-8پاکزادمهدىازدواجراهنماىیا

-11رحمتىبهزادازدواجراهنمایى-10خالقىالل هروحجنسىمسایلوازدواججوانان،

سازى،انسانمكتبازدواج-13امینىابراهیمهمسر،انتخاب-12افروزغالمعلىبرتر،همسران

نژادپاكدکتر
310
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*

راهوباشدالهىوانسانىخوبصفاتمعرفکهکتابىهرکلىطوربه

بهراانساندرونىرذایلوهابدىنیزودهدنشانمابهراآنهاتحصیل

انساناعالىمقصدوبیاموزدراآنهاکردنکنریشهراهوکندمعرفىاو

مفیداخالقىکتبازکند،معرفىانسانبهراآفرینشازنهایىهدفو

.شوندمىمحسوب
311
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*

برآنپیمودننحوهوتعالىورشدراهآنهامطالعهباکههایىکتاب

رااووبگشایداواخالقىمشكالتازگرهوگرددآشكاروروشنانسان

.ببردجلوسعادتبهروقدمى

312
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*

ازافتنیآگاهىواساتیدازیكىبامشورتبابتوانیداگرحالعیندر

العاتىمطسیریكبهدینى،معارفزمینهدرخودمعلوماتودانشسطح

ستفادهامطهرىشهیدآثارمجموعهازنظموترتیببهوکنیدپیدادست

ومفیداستثناءبدونشهیدآنکتبزیرا.زیباستوپسندیدهببرید

.کردخواهدکمكتاندینىمعارفتعمیقوگسترشدرواستارزشمند
313
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*

وسطتکه«اسالمىبنیادینهاىاندیشهدروسسلسله»ازآنبرعالوه

اىغنازواستیافتهانتشارخمینىامامپژوهشى-آموزشىمؤسسه

شویدمندبهرهتوانیدمىاستبرخوردارخوبى

314
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*

:باشندمىمناسبزیراخالقىهاىکتاب

نراقىاحمدمالالسعاده،معراج-

یزدىمصباحخودسازى،براىخودشناسى-

یزدىمصباح(جلد3)قرآندراخالق-

امینىابراهیمنفس،تهذیب-
315
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*

شجاعىمحمداستادهاىکتاب-

شیرازىدستغیباهللآیتشهیدهاىکتاب-

رجستهبهاىانسانودینبزرگانزندگانىشرحوسرگذشتمورددرکههایىکتاب-

:مثلباشدمى

خمینىامامزندگىازویژههاىسرگذشت.الف

الدینىبهاءاهللآیتحضرتزندگىشرحمعنوى،سلوك.ب
316
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بهجتاهللآیتحضرتزندگىشرحتوحید،فریادگر.ج

تربتىمرحومزندگىشرحشده،فراموشهاىفضیلت.د

شرفىرضامحمدهویت،بحران-

شرفىرضامحمدزندگى،چهارمنیروى-

مربیانواولیاءانجمنانتشاراتاراده،معجزه-
317
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ص.عبلوغ،اوج-

خودسازى-

امینىابراهیمنفس،تزکیهیاخودسازى-1

باهنرشهیدخودسازى،-2

یزدىمحمدخودسازى،-3

مظاهرىحسین،3جنفس،باجهاد-4
318
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*

کنىمهدوىاآیتعملىاخالقدرآغازهاىنقطه-5

:بودخواهدمفیدزیرکتابهاىمطالعهعرفانبارابطهدر

خمینىامامالصلوه،آداب-1

خمینىامامحدیث،چهل-2

تبریزىملكىجوادمیرزاالمراقبات،-3
319
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*

تبریزىملكىجوادمیرزاالصلوه،اسرار-4

تبریزىملكىجوادمیرزالقاءاهلل،رساله-5

طهرانىعالمهاللباب،لبرساله-6

بحرالعلومسلوكوسیررساله-7

(امینمجتهده)ایرانىبانوىیكسلوك،وسیر-8
320
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آملىجوادىالل هآیتعبادات،اسرار-9

مطهرىشهیداسالمى،عرفان-10

آملىزادهحسنها،برنامهوهانامه-11

آملىزادهحسنمعرفت،آسماندر-12

321
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:شودمىصیهتوزیرکتابهاىنفسمعرفتزمینهدر

تهرانصدرا،انتشاراتمطهرى،مرتضىشهیداستادشناخت،مسئله-1

شرنمرکزآملى،جوادىاهللآیتحضرتقرآن،درشناسىمعرفت-2

قماسراء،

تهرانجوان،اندیشهکانونمعلمى،حسنشناسى،معرفت-3
322
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*

هرانتاسالمى،تبلیغاتسازماناول،جلدیزدى،مصباحاستادفلسفه،آموزش-4

کانونگلپایگانى،ربانىعلىشناسى،معرفتمنظرازدینىمعرفت-5

جواناندیشه

شیروانى،.انسانسرشت-6

حسن،آملى،زادهحسننفسمعرفتدروس-7

323
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محمد،شجاعى،3.و2و1جمقاالت،،-8

سیدمحمدحسین،طباطبایى،169-163ص،6جالمیزان،-9

:دستغیبشهیدهاىکتاب

استعاذه-کبیرهگناهانشگفتهاىداستان-معاد-

»»»»
324
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*

سلیمقلب-

پرسشدووهشتاد-

واقعهسورهتفسیر-

حجراتسورهتفسیر-

دیگرسراى-
325
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*

:سلوكوسیردرباره

فهرىاحمدسیدترجمهخمینى،امامالهدایه،مصباح-

خمینىامامآثارنشرمؤسسهخمینى،امامحدیث،چهل-

جیبنتوضیحوتصحیحطوسى،نصیرالدینخواجهاالشراف،اوصاف-

مشهدامام،انتشاراتهروى،مایل
326
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مایلبنجیتوضیحوتصحیحبخارى،محمدالصادقین،مسالكوالطالبینمناهج-

تهرانمولى،انتشاراتهروى،

عدىسگلپایگانى،شهیدىباقرمحمدترجمهطاووس،بنسیدسعادت،راهنماى-

تهران

قمخمینىامامپژوهشىوآموزشىمؤسسهیزدى،مصباحتقىمحمداو،سوىبه-

انتهرسروششجاعى،محمد،(مجلددودرجلدسه)تزکیهعملىونظرىمبانى-
327
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:نماییدمراجعهزیرمنابعبهفرزندتربیتمورددر

امینىابراهیمکودك،تربیت-1

مربیانواولیاءانجمنانتشاراتپور،رشیدمجیدتربیت،راه-2

انجمناراتانتشپور،رشیدمجیداسالمى،تربیتوتعلیمباآشنایى-3

مربیانواولیاء
328
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*

ولیاءاوانجمنانتشاراتافروز،غالمعلىدکترنوجوانان،وکودکانتربیتوروانشناسى-4

مربیان

مربیانولیاءاوانجمنانتشاراتکریمى،عبدالعظیماى،عاریهتربیتمقابلدرطبیعىتربیت-5

قمعلمیهحوزهتبلیغاتدفترانتشاراتفرهادیان،رضامسؤول،مربیانووالدین-6

بیانمرواولیاءانجمنانتشاراتقائمى،علىدکترکودکان،رفتارىهاىدشوارىوخانواده-7

مربیانواولیاءانجمنانتشاراتخانواده،هاىکتابمجموعه-8

329
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*

قائمىعلىدکترکودکان،مذهبىپرورش-9

قائمىعلىدکترآن،حدودوکودكآزادى-10

اراتانتش:تهراناحمد،سیداحمدى،اسالم،درتربیتروشهاىواصول-11

مربیان،واولیاءانجمن

اسالمى،گفرهننشردفتر:تهرانباقر،محمدسیدحجتى،تربیت،وتعلیمواسالم-12

330
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*

مى،کریزا،آسیبتربیتپنهاناثراتپیرامونگفتارهائى-13

مربیان،واولیاءانجمنانتشارات:تهرانعبدالعظیم،

کبیر،امیرتشاراتان:تهرانرجبعلى،مظلومى،شویم،آشنامكتبىتربیتبا-14

حمدم:نویسندهکودکانتربیتدردینىحسِ پرورشجایگاه-15

331فرقمى
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:دباشمىمفیدزیرکتابهاىمطالعههمسرانتخابوازدواجزمینهدر

.پارسایانانتشاراتمظاهرىاکبرعلىهمسرانتخابوجوانان-1

.اشتهاردىمحمدىمحمدهمسردارىشیوهوآسانازدواج-2

.مظاهرىاکبرعلىآسمانىازدواج-3

332
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*

.حقیقىکاظمىپایدارازدواج-4

.خوانسارىکاشفىمصطفىاسالمدرازدواج-5

.یزدىنجفىمردوزنروابطوازدواج-6

.پاکزادمهدىازدواجراهنماىیاقلبدوپیوند-7

وااحمدسیدبهترزندگى-ازدواجوجوانان-8
333
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.خالقىالل هروحجنسىمسایلوازدواججوانان،-9

.رحمتىبهزادازدواجراهنمایى-10

.افروزغالمعلىبرتر،همسران-11

.المىاستبلیغاتسازمانانتشاراتامینىابراهیمهمسر،انتخاب-12

.نژادپاكدکترسازى،انسانمكتبازدواج-13
334
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*

واخالقىضوابطشود؟برگزاربایدچگونهاسالمىازدواججشن

.کنیدبیانآنرااجتماعى

335
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*

:شودمىاشارهعروسىمراسمهاىبایستهازهایىنمونهبه

حجابرعایت1

مجالسوآمدهاورفتوهامیهمانىدرویژهبهزندگىمراحلتمامدرحجابرعایت

بهوشدبازنانویژهعروسى،وعقدمجالساگر.استاهمیتحائزبسیارعروسىوعقد

وبازیونوهاىلباسپوشیدنوآرایشنكند،آمدورفتجاآندرکسىبانوانجز

336«««نداردمانعىعروسىمجالسدرشرکتوخویشتنآراستن
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*

ك،شبدونشود،حرامنگاهونامحرممرداننظرجلبباعثمسئلهاینچنانچهولى«««

ودینىهاىحریممجالس،گونهایندربایستى،پس.استبزرگگناهىوحرامکارى

.کردحفظرااخالقى

مردوزنختالطازجلوگیرى2

بهکهودشدادهترتیباىگونهبهعروسىوعقدجلسهکهاستآنپسندیدهوسزاوار

ودارندحضورکردهآرایشهاىخانمکهمجلسىدروباشندجداهمازکلى

337.نشوندواردمحرمنامرداننیست،کاملحجابشان
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طنازىورقصازپرهیز3

واراکىاهللآیتگلپایگانى،اهللآیت،)خمینىامامحضرتفتواىطبق

چهزن،رقصچهومردرقصچهاستحرامرقصاسالم،مراجعسایر

وستاشدهاستثنامورد،یكتنهامردانه،مجلسدرچهوزنانهمجلسدر

.استشوهرشبراىزنرقصآن
338
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*

حرامموسیقىنواختنازپرهیز4

دوزابلندگو،ازآنپخشاحیاناً ومبتذلسرودهاىوترانهوموسیقى

دنشناراحتوآزارىهمسایهدلیلبهیكى:استنادرستوحرامجهت

ناهگترینزشتاینکهباشد،نفریكبراىمزاحمتاگرچهدیگران،

حراموباطلولهوها،موسیقىگونهاینکهاستایندیگردلیل.است

.نیستمسلمانیكشأندروباشدمى
339

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

نباشد،وسىعردرمسائلگونهایناگرکهکنندمىگمانبعضى،متأسفانه

وخشمها،شادىگونهاینکهصورتىدرنیست،شادعروسىمجلس

امانجدرمنحصرشادى،مگر.داردپىدررادیناولیاىوخداوندغضب

ىرضاکهاستکسىمؤمن،»:نفرمودندما،)ائمهآیااست؟حرامکار

همهآنپس«دارد؟مقد مخودهاىخواستهوتمایالتبرراخداوند

340است؟شدهآوردهکسىچهبراىموسیقىمذم تدرروایاتواحادیث
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امامانپاكارواحوخداوندمالئكهآیاباشد؟پایبندآنبهنبایدشیعهآیا

اند؟راضىاىعروسىمجلسچنیناز،)

مرگزاباشد،موسیقىآن،درکهاىخانه:فرمودکهاستنقلپیامبراز

تهفرشوشودنمىمستجابدعاخانهآندرونیستاماندرمصیبتو

.گرددنمىآنداخل
341
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اهلهبخداوندباشد،موسیقىکهمجلسىدر:فرمودندحضرتهمچنین

.کردنخواهدرحمتنظرمجلسآن

،(سالمالعلیه)علىواسالمفرزندانشماجوان،پسرودخترشما،اکنون

استشمازندگىآغازکهمجلسىدردهیدمىاجازهخودبهچگونه

د؟گردناراحتوافسردهشماازبزرگوارانآنروحکهشودانجامعملى
342
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ازارىهمسایهازپرهیز5

دارند،زاعمجلسبالعكسیادارندعروسىیاعقدمجلسکهافرادبعضى

ازوندباششریكآنانمراسمدربایدمحلهوکوچهتمامکنندمىفكر

ومزاحمتسحرنزدیكتاگاهىوبگذارندمایهخوداستراحتوخواب

وانبیماربساوهمسایگانچشمازراخوابعروسى،مجلسصداىوسر

.ربایدمىدارانغصه
343
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دافرکاربراىقواتجدیدواستراحتدرحالوآمدهخانهبهخستهکهکارگرىآن

شما.شودبشماعروسىفداىبایدکهداردگناهىچهبرود،نانىلقمهدنبالبهتااست

خودخانهدرفقطکسهراستبدیهىکرد؟خواهیدچهبگذارید،اوجاىراخود

صداىوسربنابراین،.نكندآزادىسلبدیگرانازکهحد ىدرهمآناست،آزاد

تاسبزرگىگناهاطرافیان،آزارودیگرانحرمتوحقوقرعایتعدموحد ازبیش

.کردخواهدزندگىهمراهاول،قدمهمانازرانالهونفرینوبرکتىبىکه
344
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حقبایداول3الد ارُّ ثُّم َاَلج ارُّ»:فرمود،(علیهااهللسالم)زهرافاطمهحضرت

.«خانهاهلگاهآنشود،رعایتهمسایه

کردىمراهمسایهسفارشپیامبرقدرآن»:فرمود،(السالمعلیه)علىامام

«کندمىپیداارثحقهمهمسایهکردیمفكرماکه

منشینهوهمسایههمیهودىنفریكاگر:فرمودند،(السالمعلیه)صادقامام

345.کنیدرفتارىخوشاوباباشدشما
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حقبایداول3الد ارُّ ثُّم َاَلج ارُّ»:فرمود،(علیهااهللسالم)زهرافاطمهحضرت

.«خانهاهلگاهآنشود،رعایتهمسایه

کردىمراهمسایهسفارشپیامبرقدرآن»:فرمود،(السالمعلیه)علىامام

.«کندمىپیداارثحقهمهمسایهکردیمفكرماکه

منشینهوهمسایههمیهودىنفریكاگر:فرمودند،(السالمعلیه)صادقامام

346.کنیدرفتارىخوشاوباباشدشما
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.نمودحفظبیشتررامسلمانهمسایهحرمتبایدمىاستچنینوقتى

یدباشهاهمسایهحرمتوحدودوحقوقمواظبهاعروسىدربنابراین،

ىکسازحق ىباشیدمواظب.نخریدخودبراىراهاآننالهونفرینو

دیوارهبمیخىخواستیداگرحتى.بگیریداجازهقبلروزونشودضایع

.بگیریداجازههاآنازکنید،نصبالمپىیاپرچمیابكوبید
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بیهودههاىخرجازپرهیز6

واهروىازختم،مراسمحتىعروسى،وعقدمراسمهاىخرجازبسیارى

جزاىفایدهواستخودنمایىورقابتوچشمىهموچشموهوسو

.نداردگناهوتبذیرواسراف
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دگىزنخواهیدمىوهستیدخودآیندهفكربهجوان،پسرودخترشما،اگر

یهوده،بهاىخرجازنباشدهمراهکینهوعقدهوافتادگىعقبوقرضباتان

خرجىولوهوسوهوااسیرراخودوکنیدپرهیزفایدهبىتزییناتواسراف

دامکهرکهتحمیلى،خریدهاىوعقدمجلسهاىخرجازبسیارى.نكنیدها

.استغیرضرورىکنند،تحمیلدیگرىبرخواهندمىهاخانوادهاز
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:کنیممىپیشنهادرازیرنكات

لمسائوباشنداسالمىآدابرعایتبهملزمدامادوعروسابتداباید1

خالفارکمرتكبوکنندمراعاترامسائلسایروآرایشپوشش،مثلشرعى

.نشوندشرع

میالد،ایاممثلشودانتخابجشنمراسمبراىمناسبىزماناالمكانحتى2

350.جمعهروزیاشباالمكانحتىیامذهبىاعیاد
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ىهاخانوادهباوکنندمشورتهمباجشنمجلسبرگزارىنحوهدردامادوعروس3

ایندرکنندعملهماهنگدامادوعروسخانوادهدوهرتاکنندصحبتنیزخود

.شودمىجلوگیرىکارخالفافراددخاللتازصورت

گرمودشارامجلسمناسبهاىلطیفهبیاناشعار،خواندنبهتوانندمىکههنرمندىافراداز4

افرادازعضىباستفادهسوءجلوىونباشدکوروسوتجشنمجلستابیایدبعملدعوتدارند،نگه

وگیرىجلبزنند،شرعخالفکارهاىبهدستوکنندفحشااشاعهخواهدمىهاموقعیتایندرکه

.شود
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.شودجلوگیرىمردوزناختالطازوباشدمجزاکامالمردانهوزنانهمجلس5

زیرایدباشداشتهمیهمانانازخوبىپذیرایىداریدمالىتوانکهجایىتا6

خوبىجانشینتواندمىوهاستپذیرایىهمینبخششادىوسایلازیكى

.باشدحرامکارهاىبراى

ورحضزیراکنیددعوتخودتانمجلسدرشخصیتباووزینومتدینافراداز7

352.ودشگرفتهخالفکارهاىازبرخىجلوىشودمىباعثمجالسگونهایندرآنها
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وهرازحضرتعروسىمراسمبرگزارىنحوهمورددرمعتبرکتبازآنچه

تراندخعروسى،شبدرکهاستاینتنهاشدهواردالسالمعلیهماعلى

زنان،آنانپیشاپیشدروانصارومهاجرزنانوهاشمبنىوعبدالمطلب

همراهىراهایندررانورعروس(آلهوعلیهاهللصلى)پیامبر

.کردندمى
353
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شعردامادوعروساینبراىمعاذهوحفصهعایشه،سلمه،ام

كبیرتوکردندمىتكرارراشعرىهربیتاولنیزدیگران.خواندندمى

(97ص،43ج:بحاراالنوار).گفتندمى
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وزدندستبزرگوارانآنعروسىدرکهدهدمىنشانروایتاین

حمطراستخوباینجاکهاىنكتهامااستنبودهکاردرزدنىصوت

ردهکمنعراعروسیهادرزدندستآندرکهروایتىکهاستاینشود

وولهبهراکارزدنصوتوزدندستایناینكهمگرنداردوجودباشد

.استباطلواستحرامیقیناصورتایندرکهبرساندلعب
355
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:انددادهرافتواهااینرابطهایندرنیزماعلماى

وفمتعارطوربهاگر:مكارموصافىاى،خامنهبهجت،امام،عظامآیات

.ندارداشكالباشد،لهوىغیر

1581س،2جاالحكام،جامعصافى،اهللآیت539و538س،2جاستفتاءات،مكارم،اهللآیت)

1180و1181ساالستفتاءات،اجوبهاى،خامنهاهللآیت1051ساستفتاءات،تبریزى،اهللآیت

(.امامدفتر30ممتفرقه،المسائل،توضیحبهجت،اهللآیت
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نورى،اهللآیت).ندارداشكالنباشد،سبكوجلفاگر:نورىاهللآیت

(584س،2جاستفتاءات،

،(تنهایىهب)نفسهفىزدندست:فاضلوسیستانىتبریزى،عظامآیات

(5.شموسیقىgro.inatsiSسیستانىاهللآیت1051ساستفتاءات،تبریزى،اهللآیت).ندارداشكال

(دوحیاهللآیتدفتر).استآنتركدرواجباحتیاط:وحیداهللآیت
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ئلهمسبههماىاشارهاستخوبزدنصوتوزدنکفمسئلهذکرازپس

اینوناکنمتاسفانهکهچراباشیمداشتهموسیقىاستعمالوزدندف

آنهاداللاستومیشوداستفادهعروسىمراسماتدربیشترخیلىمسئله

علیهماعلىحضرتوزهراحضرتازدواجمراسمدرکهاستاینهم

استشدهمىزدهدفنیزالسالم
358
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بهکهداردوجودروایتسهکلىطوربهکهکنیممىعرضجوابدرلذا

دفلاستعماجوازبرمبنىدارندمطالبىمدركبدونومستندغیرصورت

عروسىبهمربوطروایتآنهاازیكىکهعروسى،خصوصدر(دایره)

لكن(218/13،304،305مستدرك)استعلیهااهللسالمزهراحضرت

ازکههستنداىضعیفهروایاتونیستمستندروایاتاینگفتیمکهگونههمان

359.نیستندبرخوردارعلمامیانکافىاعتبار
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دیگراساسبرمطلقصورتبهرادففقهاازبسیارى:اینكهتوجهقابل

ىبرخوانددانستهحرامشدهنهىآنازمطلقصورتبهکهروایاتى

برخىتصریحبهبنااندشدهعروسىدرکراهتباهمراهآنجوازبهقایل

رکلدهمعلماهمیناما.باشدزنگولهبدونبایددفجواز،بهقائالناز

.شمارندنمىجایزراآن
360
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،224/8المبسوط265/13،267المسائلریاض،52-4151/الكالمجواهر)

،287/2(ق)الفقهاءتذکره،296/10اللثام،کشف،287/2النافعالمختصر

(گلپایگانى)الشهاداتکتاب14183/االفهاممسالك،340/12الفایدهمجمع

122).

زدنصوتوزدنکفوزدندفبردالمعتبرىسندومدركهیچپس

361.نداردوجودبزرگواراناینعروسىدر
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حجتامبراىالسالمعلیهماطهارائمهرفتارواعمالکهاینبهتوجهبا

وفیتکیکهاستاینسؤال.دهیمقرارالگوخودبراىراآنبایدواست

تحضروامیرالمؤمنینحضرتعروسىوجشنمجلسبرگزارىنحوه

ت؟اسبودهچگونهسروروشادىنظرازعلیهااهلللسالمزهرافاطمه

362
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ختاریوروایاتدرآنچهآن،درسروروشادىومباركازدواجایننحوهبارابطهدر

فاطمهوعلىحضرتعروسىشبدرکهشدهنقل:استگونهاینبهآمده

داددستورسلموآلهوعلیهاهللصلىخدارسولکردغروبآفتابوقتىعلیهماالسالم،

وصارانومهاجرزنانبهوکنندآمادهشوهرخانهبهرفتنبراىراعلیهاسالمفاطمه

بیرتكوبخوانندشعرخوشحالىباوکنندهمراهىرااوفرمودعبدالمطلبدختران

.نیاورندزبانبهاستخداوندناخشنودىموجبکهراچیزىولىبگویند،
363
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.گرفتدستدرسلمانراآنزماموکردنداىناقهسوارراعلیهاسالمفاطمه

بهعروسناقهدنبالبهبیتاهلازدیگرىافرادوجعفروعقیلوحمزهوخدارسول

بهئكهمالاززیادىجمعبااسرافیلومیكائیلوجبرئیلهنگامایندر.افتادندراه

تكبیرمالئكهمههسپسواسرافیل،ومیكائیل.دادسرتكبیرىجبرئیل.شدندنازلزمین

ترتیب،نایبهوگفت،تكبیراوازپسهمسلمانوگفتتكبیرهمخدارسول.گفتند

.شد«سنت»عروسىشبدرگفتنتكبیر
364
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رتصوازراچادرخدارسولرسیدند،السالمعلیهعلىخانهبهوقتى

لیهععلىدستدروگرفترااودستوزدکنارعلیهاسالمزهرازیباى

اطمهفعلى،اى.گرداندمباركتوبهخداوند»:فرمودوگذاشتالسالم

شوهرىخوبتوبراىهمعلىفاطمه،اىواستخوبهمسرىتوبراى

(141و115و96ص،43جبحاراالنوار،)«.بیایممنتابرویدخودخانهبهاست
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ماما.استبودهزفافازقبلروزظهردرالسالمعلیهمافاطمهوعلىعروسىولیمه

:فرمایدمىعلى

سیاربغذاىاتخانوادهبراىعلى،اى»:فرمودسلموآلهوعلیهاهللصلىخدارسول

واخرممن«.بیاورروغنوخرماهمتوودهیممىنانوگوشتما.کنتهیهنیكویى

سپس.فرمودتهیهزیادىنانوبریدسرفربهگوسفندىهمخدارسولوخریدمروغن

«.کندعوتخواهىمىکهراکسهر»:فرمودمنبه
366
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عوتدرابعضىخواستم.استمسلماناصحابازپرمسجددیدمورفتممسجدبهمن

رامهفاطولیمهبهدعوت»:زدمصداپس.کشیدمخجالتامانكنم،رابعضىوکنم

غذاکمىوجمعیتزیادىفكردرمنوآمدنددستهدستههامسلمان«.کنیداجابت

برکتدرخواستخداوندازمن»:فرمودوکردحسمراناراحتىخدارسولاما.بودم

.نیامدکمماغذاىاماخوردندغذاوآمدندنفرهزارچهارازبیشروزآن«.امکرده

.(17ح،268ص،103جو95ص،43جبحاراالنوار،)
367
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هرگونه،عروسىشدنبهتربراى(آلهوعلیهاهللصلى)پیامبرو(السالمعلیه)على

فاطمهو(السالمعلیه)علىعروسىدرما:گویدمىجابر.بودنداندیشیدهراتدبیرى

ص:اللحدالىالمهدمنعلیهااهللسالمالزهرافاطمه)ندیدیمآنازبهترراعروسىمجلسهیچوبودیمحاضر

193)

آنان،.ندبیارایرازهراحضرتتاداددستورخودزنانبه(آلهوعلیهاهللصلى)پیامبر

عرشکهحالىدروساختندآگینعطرخوشبوهاىبارا(علیهااهللسالم)فاطمه

368.پوشاندندتنشبربود،آمدهبهشتازکهرالباسى(195ص:همان)خواندند،مى

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

وعلیهاهللصلى)اکرمپیامبرکه(190ص:همان)استگونهاینبهشتىلباسداستان

نبىنهخادربهفقیرىمدتى،ازپس.خریدزیبالباسىدخترشانعروسىبراى(آله

راخودتازهونولباسزهرا،حضرتحال،اینبا.خواهممىکهنهلباسى:گفتوآمد

ورساندمىسالمتوبرخداوندمحمداى:گفتوشدنازلجبرئیلگاهآن.بخشیداوبه

رستادهفسبزسندسازبهشتىپیراهناو،براىوبفرستمدرودفاطمهبرداددستور

.شدغروبکهاینتاکردندبهشتىعروستنبررابهشتىلباس.است
369
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*

شهباربروایتىبهواسترىبروگرفتآغوشدررااو(ص)پیامبرسپس

وعلیهاهللصلى)خدارسول(115ص،43ج:بحاراالنوار)کردسوار

مرکبتپشنیزهاشمبنىمردانوسپردمىگامجمعیتپیشاپیش(آله

كائیلمیراست،سمتدرجبرئیلکهاستروایتدر.رفتندمىراهفاطمه

عطلوتاکهبودندفاطمهحضرتسرپستدرملك7000وچپسمتدر

(353ص:الغمهکشف)کردندمىتقدیسوتسبیحراخداوندفجر،
370
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*

یشپیشاپدروانصارومهاجرزنانوهاشمبنىوعبدالمطلبدختران

راهایندررانورعروس(آلهوعلیهاهللصلى)پیامبرزنانآنان،

وعروساینبراىمعاذهوحفصهعایشه،سلمه،ام.کردندمىهمراهى

تكرارراشعرىهربیتاولنیزدیگران.خواندندمىشعرداماد

:ستاسرودهسلمهامرازیباشعراین.گفتندمىتكبیروکردندمى
371
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*

.کنیدشادىخدا،یارىبههمسایگانودوستان

گوییدسپاسراخداهماره

بیاوریدیادبهرابزرگپروردگارفراواننعمتهاى

زدودماازبسیارىهاىآفتوهادشوارىکه

فرمودهدایتراماخداوندبودیم،شدهکافرکهآنازپس
372
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*

ساختشادمانراماها،آسمانپروردگار

کنیدشادىجهانزنانبهترینهمراهاناى

گردندفدایشانبههایشانخالهوهاعمهکه

رااوبزرگخداىکهپیامبرىدختراى

(97ص،43ج:بحاراالنوار)استدادهبرترىخودآسمانىهاىرسالتووحىوسیلهبه

373
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*

اینهبآندردقتباکهبزرگواردواینعروسىنحوهازاىشمهبوداین

وهواوافراطگرىهرگونهازدوربهازدواجاینکهرسیممىنتیجه

وعیانشیماتمامىبراىالگوبهترینتواندمىاینوشدبرگزارهوسها

.باشدخاندانآنارادتمندان

:کنیدتوجهمطالباینبهاسالمىازدواجنحوهشدنروشنبهتربراىاما
374
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*

خواستگارى

هاىازدواجزمانآندرکهاستاینآیدمىدستبهتاریخازچهآن

تماعىاجموقعیتبهتوجهباکهبودهصورتاینبهرایجسنتىورسمى

:گرفتهمىشكلصورتبدینخواستگارىمراسمعروسخانواده

375
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*

یكىیاپدرداماد،نبود،اجتماعىممتازموقعیتداراىوىخانوادهیاعروساگر:الف

(رفتىمآنانهمراهبهنیزخودگاهو)فرستادمىدخترخواستگارىبهرابستگاناز

.کردندنمىامراینبهاقدامشخصامواردغالبدرو

ورخواستگابرعالوهبودباالیىاجتماعىموقعیتداراىخانوادهاززناگراما:ب

عروسمنزلبهخواستگارىبراىهمباهمهشده،جمعنیزقومبزرگانپدرش،

.شاهدیمخدیجهحضرتبا(ص)خدارسولخودازدواجدررامورداین.رفتندمى
376
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*

هبابوطالبکند،ازدواجخدیجهباخواستمىخدارسولکههنگامى

زنخدیجهخواستگارىبراىقریشازاىعدهواشخانوادههمراه

:رجمهتاسالم،تحلیلىتاریخغروى،یوسفى).رفتندقریشثروتمند

.(271ص،1جعربى،علىحسین

377
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*

یكنفرستادنیزبودبرخورداراجتماعىباالىموقعیتازداماداگر:ج

.کردمىکفایتخواستگارعنوانبهنفر

378
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*

دختررضایت

گاهاام.بوداساسىشرطیكوىوالدینودختررضایتنیززمانآندر

نشوالدییا.کردمىازدواجدخترىبااجبارباشخص:کهآمدمىپیش

ربالعتاریخفىالمفصلعلى،جواد).کردندمىازدواجبهمجبوررااو

.(527ص،5جاالسالم،قبل
379

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

دختردیدن

ختردباحتماداشتقصددامادکهصورتىدردختررضایتاعالمازپس

باعملاین.رفتمىوىدیدنبهبود،ندیدهراعروسوکندازدواج

.استشدهتاییدهماسالمدرشده،ذکرقیودرعایت

380
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*

مهرتعیین

بودهوممرسگذشتههاىزمانازشدواقعنیزاسالمپذیرشموردکهسنتاین

بهدخترهبمبلغىپرداختپیراموندخترسرپرستوولىباخواستگار.است

بودمُّسل َمىاصلهماسالمازقبلمسئلهاین.رسیدندمىتوافقبهمهریهعنوان

:انهنشمهریه.دانستندمىباطلراازدواجعقدمهریهمقدارتعیینبدونو

381.بودحقوقشتمامىاززنبرخوردارىوعفتپاکدامنى،آزادى،شرف،

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

.(یدندنامنمىمهریهراآنانبهپرداختىپولکهبدکارهزنانمقابلدر)

اما(530ص،5جاالسالم،قبلالعربتاریخفىالمفصلعلى،جواد)

فاسدوغولدهندمىعروسپدربهشیرینىعنوانبهکهپولىیاوشیربها

.(25ص،5جبهبودى،:ترجمهکافى،گزیدهکلینى،)است

382
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*

ازدواجصیغهخواندن

رعصدر.استخودمخصوصالفاظبامذهبىوآیینهردرعقدخواندن

ارکانازو.شدمىجارىخودخاصالفاظباازدواجعقدهمجاهلى

.دبومردوزنقبولوایجابهمراهبهخطبهخواندنومهریهآناساسى

383
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مردمازدعوت

ازنیزجدیدزوجاینسروروجشنمراسمدرشرکتبراىمردمازدعوت

بودهنخاصآیینىیادینبهمختصکهرودمىشماربهکهنهاىآیین

ابدامادوعروسخانواده.استداشتهرواجدنیامناطقازبسیارىدر

.دکردنمىشریكخودشادىوجشندرنیزراآنانآشنایانازدعوت
384
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*

ولیمه

شرکتراىبغذایىوعدهیكتهیهمعناىبهولیمه.استبرخوداربسیارىقدمتازنیزمسئلهاین

بهسبتنزوجینهاىخانوادهجانبازسپاسىوآنانسرورکنندهکاملجشن،مجلسدرکنندگان

لیمهو.شدمىارائهطرفینتوانبهتوجهباکهآمدمىشماربهمجلسایندرمیهمانانشرکت

هاىکتابدرائمه،وپیامبرهاىازدواجدرازدواجمراسمدرشرکتبراىمردمازدعوتودادن

اسالم،حلیلىتتاریخغروى،یوسفى:ك.رنمونهعنوانبه).استمشهودکامالنبوىسیرهوتاریخى

(270ص،3جو342-341ص،2ج(ع)علىاماممورددرو272ص،1جعربى،علىحسین:ترجمه
385

انپرسم: منبعسایر توصیه ها: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



*

پخش برنامه های رایانه ای اسالمی، پیامدار و مفر َح

پیوستپاورپوینت:ك.ر

386
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*

..)(

.
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پیام و سرور در مجلس ولیمه: مراسم عقد ازدواج-بخش سوم : ازدواج-2درس تدبیر زندگی



بودننسیهیانقدمهر،نوعمهریه،میزان*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/677

عروسیوعقدبینفاصله
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/680

عقدازقبلپشیمانی
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/681

(س)زهراءحضرتجهیزیه
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/682388

**»»

(ابراهیم امینی)جوان و همسرگزینی : منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :سومبخش -ازدواج : 2زندگیتدبیر درس 

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/677
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/680
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/681
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/682


(مورددوبیان)ازدواج هادراعتدالازخروجعوامل*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/880

389

**»»

(ابراهیم امینی)ها ازدواج، موانع و راه حل: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/880


آنفلسفهوزنمهر*
http://www.ibrahimamini.com/fa/node/96

390

**»»

(مینیابراهیم ا)آشنایی با وظایف و حقوق زن :  منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://www.ibrahimamini.com/fa/node/96
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(On lineنسخه )های  دانشجوئی پرسش ها و پاسخ : شناسی منبع -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

یدکلیك کن

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215
http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215


راهازشوتردرستوبهترخداگفتیممىدلمونتووکردیمنمىهمنگاهکسىبهدانشگاهسال4توىما.11پرسش

بادوستامههچون.بودبهترهمخیلىدانشگاهىهاىبازىدوستهمونبینیممىحاال.کنهمىقسمتمونخانوادگى

دارنواقعىوآرومزندگىدیدیم،مىدینبىوکافرچشمبهرواوناماروزىیهکههمونایىکردنازدواجدخترا

بیادهبشحاضراداونازومنتکلىباسوادبىآدمیكکههمهچشمبهودامانبهدستبشینیمبایدماحاال

حرفبهکردنعملبهاىبهروازدواجفرصتواقعاً.پدرشونومادرمقرراتچیدنکلىازبعداونمخواستگارى

دوستازبعدکهشیمخبربىخداازوسوادبىمردمشتیهکشمنتحاالتادادیمدستازباخداهاشما

بهگراوشدهعوضجامعهواقعاً کردیدفكراصلًاحرفااینباشمادونمنمى.افتادنازدواجفكربههاشونبازى

شماروماشوهرىىبجوابدونمنمىبگیرن؟اونوترینعاقالنهوتصمیمبهترینتوننمىواقعاًاوناکنیداعتمادجوونا

حرفاىکهاینهجوونابهفقطمننصیحت.بمونیمشوهربىشماحرفخاطربهعمرآخرتابایدیابدیدپستونینمى

.شنمىپشیمونکهرسهمىروزیهواقعاًچونندنگوشروشمااساسوپایهبى

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215393

*»»

خواستگاری: 47پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215


ذهبىممراسماتازیكىدرپارسال.هستمخوباجتماعىروابطبافردىوبودهاولترمدانشجوى.15پرسش

درندبارچرااوکهاینبهتوجهبابعدبهموقعآنازواستمتینومحجبهزیبادخترىکهدیدمراداییمنوه

خودآیندههمسرعنوانبهرااوخودرؤیاهاىوتصوراتدروامشدهمندعالقهاوبهشدتبهامدیدههامهمانى

تاسزیادنسبتاًازدواجزمانتامازمانىفاصلهواستترکوچكسال5منازاوکهاینبهتوجهباکنممىفرض

سوىزاوکندازدواجدیگرىشخصبااوترسممىدهم،ادامهکارشناسىتاحداقلراتحصیالتمخواهممىمنو

ندارندزیادىاطارتبماباکهایندلیلبهآنانخواستگارىبهرفتنصورتدرچندسالازبعدکههستمنگراندیگر

.برمىمرنجشدتبهمسئلهاینازکهکنیدراهنمایىمرالطفاًبدهندردجوابشناسندنمىکافىحدبهمراو

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215394

*»»

خواستگاری: 47پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ج: منبعمشاورهارائه+بیندیشیم:سومبخش-ازدواج:2زندگیتدبیردرس

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215


دهند؛آزمایشبایدازدواجازقبلپسرودخترکهاین.32پرسش

مراسمزاقبلیاباشدخواستگارىمراسمازقبلبایددادنآزمایشایناولًا،

ازگونهچباشمداشتهشكکهصورتىدردوماً،عروسى؟مراسمازقبلیاعقد

موضوعنایازتوانمىمستقیماًآیاکنم؟پیدااطمیناننظرموردفردبكارت

؟کردحاصلاطالع

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215395

*»»*»»

خواستگاری: 47پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ج: منبعمشاورهارائه+بیندیشیم:سومبخش-ازدواج:2زندگیتدبیردرس

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215


حراموممنوعمخالفجنسبهمحبتاظهاراسالمدرچرا.35پرسش

شده؟

رابطههمبادختروپسرمدتىرسمىخواستگارىازقبلنبودبهترآیا

؟نهیادارنددوستراهمدیگرواقعاًآیابفهمندتاباشندداشته

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215
396

*»»*»»

خواستگاری: 47پرسش ها و پاسخ هاى دانشجویى، ج: منبعمشاورهارائه+بیندیشیم:سومبخش-ازدواج:2زندگیتدبیردرس

http://porseman.org/showarticle.aspx?id=1215
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.اشدبچیزهایىچهجلسهایندرطرحقابلموضوعاتبپرسیم،سؤالىچه

ازقبلهکاستاىجلسهمنظورم.استمازندگىآلایدهاوکهبفهمیمچگونه

؟دهیدیحتوضموردایندرلطفاًکنند؟زندگىهمباتوانندمىپسرودخترعقد
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؟کردجلوگیرىهادادنخرجهمهاینازوبروندالسالم
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بام؟بدهیتنمنكراتاینبهناکردهخداىاینكهیاکنیمفراهمراهاخانوادهخورىدل

.استبازدهکمومشكلبسیارمنكرازنهىومعروفبهامرعملًااینكهبهتوجه
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438

*»»

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



439

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



440

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



441

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



442

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



443

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



444

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



445

*.*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



446

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



447

*.*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



448

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



449

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



450

*.*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



451

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



452

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



453

*.*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



454

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



455

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



456

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



457

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



458

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



459

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



460

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



461

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



462

*.

(حجة االسالم دهنوی)1گلبرگ زندگی، ج: منبعارائه مشاوره+ بیندیشیم :بخش سوم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی

.موجود است( 1گلبرگ زندگی، ج)پیوست  Pdfپاسخ در فایل 



:  بخش چهارم

تاآغاز زندگی مشترك از 

تولد اولین فرزند



الط َی ِبِ مِنَالْخَبِیثَیَمِیزَحَت َىعَلَیْهِأَنْتُّمْمَاعَلَىالْمُّؤْمِنِینَلِیَذَرَ الل َهُّکَانَمَا

یَشَاءُّمَنْرُّسُّلِهِمِنْیَجْتَبِیالل َهَلَكِن َوَالْغَیْبِ عَلَىلِیُّطْلِعَكُّمْالل َهُّکَانَوَمَا

(179)عَظِیمٌأَجْرٌفَلَكُّمْوَتَت َقُّواتُّؤْمِنُّواوَإِنْوَرُّسُّلِهِبِالل َهِفَآَمِنُّوا
آنبرخداو.کندجداپاكازراپلیدآنكهتا،واگذارد،هستیدآنبرشماکه[حالى]اینبهرامؤمنانکهنیستآنبرخدا

پیامبرانشوخدابه،پس.گزیندبرمىبخواهدراکههرفرستادگانشمیانازخداولى،گرداندآگاهغیبازراشماکهنیست

464(179).بودخواهدبزرگپاداشىشمابراى،کنیدپرهیزگارىوبگرویداگروبیاوریدایمان

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :چهارمبخش -ازدواج -2درس تدبیر زندگی

،(لسالماعلیهم)اهلبیتو(ص)پیامبردادنخبر*
(یزندگدرموفقیترموز)خلقتمخفیهایالیهاز

ترجمه*



اخْلَعْ فَ بَیْتَكَ الْعَرُّوسُّدَخَلَتِإِذَا...:(ص)الل َهِ رَسُّولُّ أَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِ سَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ 

ىأَقْصَإِلَىَدارِكَبَابِمِنْاْلمَاءَ صُّب َ وَرِجْلَیْهَااغْسِلْ وَ تَجْلِسُّحِینَخُّف َیْهَا

وَ الْفَقْرِمِنَلَوْنٍأَلْفَسَبْعِینَبَیْتِكَمِنْالل َهُّأَخْرَجََذلِكََفعَلْتَإِذَافَإِن َكَدَارِكَ

عَلَىرَفْرِفُّتُّرَحْمَةًسَبْعِینََعلَیْهِأَنْزَلَ وَ الْبَرََکةَ ِمنَلَوْنٍ أَْلفَ سَْبعِینَفِیهِ أَدْخَلَ

(551:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن)بَیْتِكفِیزَاوِیَةٍکُّل َبَرَکَتُّهَاتَنَالَحَت َىالْعَرُّوسِرَأْسِ

465

جلب برکت با شستشو و پاشیدن آب*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش سوم-ازدواج -2درس تدبیر زندگی فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



کهامىهنگیا)بنشیندتاآوردربهپاىازرااوکفشآورىمىخودبخانهراعروسکههنگامى

ز،بریخانهحیاطنقطهآخرینتاخانهدرازراآبآنوبشوىآببارااوپاىو(نشیندمى

نوعهزارهفتادوببرد،خانهآنازراتنگدستىنوعهزارهفتادخداوندکنىچنیناگرزیرا

همهبهرکتشباینكهتابگردندعروسسربالینکهکندنازلرحمتهفتادوکند،واردبرکت

.برسدتوخانهزوایاى

466

ترجمه*««*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



:(السالمعلیه)المؤمنینأمیرقال:قال(السالمعلیه)اهللعبدأبیعن

:فلیقلأحدکمجامعإذا

اهللُّقَضَیفَِإنْرَزَقْتَنِیمَاالش َیْطَانَجَن ِبِوَالش َیْطَانَجَن ِبْنَاالل َهُّم َالل َهِبِسْمِ 

.أَبَداًبِشَیءٍالش َیْطَانُّیَضُّر َهُّلَمْوَلَدٌبَیْنَكُّمَایَكُّونَأَنْ
چ هبخداونداگرصورتایندر،«دارکناربرودورکنىمىماروزىکهفرزندىازوماازراشیطانپروردگاراخدا،بنام»)

467(.نرسدضررىاوبهشیطانازهرگزکردنصیبای

ترجمه*دعای مخصوص*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



عالل َهعَبْدِأَبِیعِنْدَکُّنْتُّقَالَکَثِیرٍبْنِالر َحْمَنِعَبْدِعَنْالْوَاسِطِی ِحَس َانَبْنِعَلِی ِعَنْ

مِنْ جُّالْمَخْرَفَمَافِدَاكَجُّعِلْتُّقُّلْتُّأَفْزَعَنِیحَت َىفَعَظ َمَهالش َیْطَانِشِرْكَفَذَکَرَجَالِساً

:فَقُّلْالْجِمَاعَأَرَدْتَإِذَاقَالَذَلِكَ

مِن ِییْتَقَضَإِنْالل َهُّم َواألَرْضِالس َمَاوَاتِبَدِیعُّهُّوَإِل َاإِلَهلَاال َذِیالر َحِیمِالر َحْمَنِالل َهبِسْمِ

مُّخِْلصاً مُّؤْمِناًجْعَلْهواحَظ َاًولَانَصِیباًولَاشِرْکاً فِیهلِلش َیْطَانَِتجْعَلْ فَلَاخَلِیفَةً الل َیْلَةِهَذِهفِی

(503ص،5جالكافی،).ثَنَاؤُّكَجَل َورِجْزِهالش َیْطَانِمِنَمُّصَف ًى

468

دعای برای ایمنی از مشارکت شیطان*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



رَجُّلٌیإِن ِفِدَاكَ جُّعِلْتُّ:قالالسالمعلیهجعفرأبیعنبصیر،أبیرواهما

اإِذَأَخَافُّ أَنَاوَبِهَاأَدْخُّلْلَمْوَصَغِیرَةًبِكْراًامْرَأَةًتَزَو َجْتُّقَدْوَأَسْنَنْتُّقَدْ

إِذَاعرٍجَعْفَأَبُّوفَقَالَکِبَرِیوَِلخِضَابِیتَكْرَهَنِیأَنْفِرَاشِیعَلَىبِهَاأَدْخُّلُّ

إِلَیْهَالُّتَصِلَاأَنْتَ ثُّم َمُّتَوَض ِئَةًتَكُّونَأَنْإِلَیْكَتَصِلَأَنْقَبْلَفَمُّرْهُّمْدَخَلْتَ

«««رَکْعَتَیْنِ؛تُّصَل ِیَوَتَتَوَض َأَحَت َى
469

(مورد8)توصیه های اثر بخش در جلب مودت *

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



أَنْ مَعَهَامَنْمُّرْوَالل َهَادْعُّثُّم َمُّحَم َدٍآلِ وَمُّحَم َدٍعَلَىصَل ِوَالل َهَمَج ِدِثُّم َ

:قُّلوَدُّعَائِكَعَلَىیُّؤَم ِنُّوا

نِبِأَحْسَ بَیْنَنَااجْمَعْثُّم َ بِهَارَض ِنِیوَرِضَاهَاوَوُّد َهَاوَإِلْفَهَاارْزُّقْنِیالل َهُّم َ

.الْحَرَامَتَكْرَهُّوَالْحَلَالَتُّحِب ُّفَإِن َكَائْتِلَافٍأَسَر ِوَاجْتِمَاعٍ

(481:ص،3ج،الكافی).الل َهأَحَل َمَالِیُّكَر ِهَالش َیْطَانِمِنَالْفِرْكَوَالل َهِمِنَالْإِلْفَأَن َاعْلَمْوَقَالَثُّم َ

470

*»»

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



.شومقربانت:گفتمى(ع)باقرجعفرابوبهپیرمردىشنیدم

م،سالمندپیرىوکنممىخضابچونوام،نكردهعروسىهنوزاماام،کردهازدواججوانىدوشیزهباواستزیادمنسن 

بهودورازقبلخانمعروستاکنسفارشزفاف،شبدر:گفتجعفرابو.کندانزجاروکراهتاظهارزفاف،موقعترسممى

کرامتوجدمبهراخداوبخواننمازرکعتدورفتى،حجلهبهچونوبگیر،وضوحجلهبهورودموقعنیزتوبگیرد،وضوحجله

ابتاجدرخواستباراتودعاىعروسهمراهیانبگووکن،دعاگاهآنبفرست،صلواتمحمدآلومحمدبروکنستایش

منیبنصراعروساینرضایتومحب توالفتخدایابار»:بخوانراخدامضمونىچنینیكباخوددعاىدر.نمایندبدرقه

توهکچراآر،فراهمکاملشادمانىوممكنوجهبهترینبارااوومنسرانجاموبدهقرارمنعالقهورضاموردرااووبفرما

خداسوىازالفتومهرکهبدانرااین:گفتاوبهجعفرابو.«دارىنفرتحراممعاشرتازودارىدوستراحاللمعاشرت

471.استشیطانجانبازناسازگارىواست

ترجمه*««*
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عَلَیْكَ...:(ص)الل َهِرَسُّولُّ أَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِ سَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

الل َهِكِتَابِلِ حَافِظاًیَكُّونُّ وَلَدٌبَیْنَكُّمَاقُّضِیَ إِنْفَإِن َهُّالْإِثْنَیْنِلَیْلَةَبِالْجِمَاعِ

(553:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن)جَلوَعَز َالل َهُّقَسَمَبِمَارَاضِیاً

آنچهبهباشدراضىوگردد،قرآنحافظآیدفرزندىاگرزیراگیرىکامدوشنبه،شبدرکهبادتوبر)

(.استفرمودهنصیبشجل وعز خداوند
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ترجمه*اولویت برخی از ازمنه*
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جَامَعْتَ إِنْ...:(ص)الل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

أَنْشَهَادَةِعْدَ بَالش َهَادَةَیُّرْزَقُّ فَإِن َهُّوَلَدٌ بَیْنَكُّمَافَقُّضِیَ الث َلَاثَاءِ لَیْلَةِ فِیأَهْلَكَ

یَكُّونُّ وَ الْمُّشْرِکِینَمَعَ الل َهُّ یُّعَذ ِبُّهُّلَاوَالل َهِ رَسُّولُّ مُّحَم َداً أَن َوَ الل َهُّإِل َاإِلَهَ لَا

وَ بَةِالْغِیمِنَالل ِسَانِطَاهِرَالْیَدِسَخِی َالْقَلْبِرَحِیمَ الْفَمِوَالن َكْهَةِطَی ِبَ

(553:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن)الْبُّهْتَانِوَالْكَذِبِ
473

*»»
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راهردشهادتفرزندآنشوىفرزندداراىوباشدشنبهسهشبدراگر

الل َهرسولمحم داأن والل َهإل االهالکلمهوبتوحیداوگواهىازپسخدا

یزنونكند،عذابمشرکینزمرهدررااوخداوندوشد،خواهدنصیبش

وتهمتوغیبتازوسخاوتباودلرحیموباشد،خوشدهانشبوى

474.باشدزبانپاكبهتانودروغ

ترجمه*««*
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جَامَعْتَ إِنْ...:(ص)الل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

وْأَ لْحُّك َامِامِنَ حَاکِماًیَكُّونُّفَإِن َهُّ وَلَدٌ بَیْنَكُّمَافَقُّضِیَالْخَمِیسِ لَیْلَةَ-أَهْلَكَ 

عَنْالش َمْسِزَوَالِعِنْدَالْخَمِیسِیَوْمَجَامَعْتَهَاإِنْ وَ....الْعُّلَمَاءِمِنَ عَالِماً

یَكُّونُّ وَ شِیبَیَحَت َىیَقْرَبُّهُّلَاالش َیْطَانَفَإِن َ وَلَدٌبَیْنَكُّمَافَقُّضِیَ الس َمَاءِکَبِدِ

(553:ص،3ج،الفقیهیحضرهالمن).الد ُّنْیَاوَالد ِینِفِیالس َلَامَةَجَل َوَعَز َالل َهُّیَرْزُّقُّهُّوَقَی ِماً
475

*»»
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یكىاوکندتعنایشمابهفرزندىخداوندباشدپنجشنبهشبدرکامیابیتاگر

کهظهرزوالنزدیكباشدپنجشنبهروزدراگروگشتخواهدعلمایارؤسااز

اوىپیرزمانتاشیطانشویدفرزندداراىواستآسمانوسطدرخورشید

ودیندرسالمتىرااوخداوندوکندرادیگرانمدیری تونگرددنزدیكباو

.فرمایدعطادنیا
476

ترجمه*««*
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لَةَ لَیْجَامَعْتَهَاإِنْ ...:(ص)الل َهِرَسُّولُّ أَوْصَىقَالَالْخُّدْرِی ِسَعِیدٍ أَبِیعَنْرُّوِیَ

؛مُّفَو َهاًقَو َالًاخَطِیباًیَكُّونُّفَإِن َهُّوَلَدٌبَیْنَكُّمَاکَانَوَالْجُّمُّعَةِ

مَعْرُّوفاًیَكُّونُّفَإِن َهُّوَلَدٌبَیْنَكُّمَافَقُّضِیَ الْعَصْرِ بَعْدَالْجُّمُّعَةِیَوْمَ جَامَعْتَهَاإِنْ وَ

؛عَالِماًمَشْهُّوراً

الْوَلَدُّ یَكُّونَ أَنْ یُّرْجَىفَإِن َهُّ الْآخِرَةِالْعِشَاءِبَعْدَالْجُّمُّعَةِلَیْلَةِفِیجَامَعْتَهَاإِنْوَ

477(554:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن)تَعَالَىالل َهُّشَاءَإِنْالْأَبْدَالِمِنَ

*»»
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.شودانبیخوشوداردهنخطیبفرزندآنبیایدفرزندىوباشدجمعهشبدرکامیابیتاگر

ردىماوشودنصیبتانفرزندوعصرنمازازبعدباشدجمعهروزدراگرو

.شوددانشمندومعروفومشهور

رسدمهبهفرزنداگرکهاستامیدباشدعشانمازازبعدجمعهشبدراگرو

.تعالىالل َهشاءإنباشدالهىرجالوابدالاز
مكانهقامإِالدأَحمنهمیموتالالبالد،سائرفیثالثونوالشامفیأَربعوناألَرض،اهللُّیُّقیمبهمالصالحینمنقوم:األَبَْدال}

478{.بَدَلوبِدْلالعُّب َاداألَبْدَالواحدوأَبْدَالًا،سُّم ُّوافلذلكآخر،

ترجمه*««*
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بِخِرْقَةٍتَمْسَحَالَاوَخِرْقَةٌأَهْلِكَمَعَوَخِرْقَةٌ مَعَكَوَإِل َاامْرَأَتَكَتُّجَامِعِ لَا

ثُّم َ بَیْنَكُّمَاالْعَدَاوَةَ یُّعْقِبُّ ذَلِكَفَإِن َالش َهْوَةِعَلَىالش َهْوَةُّفَتَقَعَوَاحِدَةٍ 

(552:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الط َلَاقوَالْفُّرْقَةِإِلَىیُّؤَد ِیكُّمَا

پارچهیكبادوهرودیگر،اىپارچهودستمالىاووباشىداشتهدستمالىتومگرمكنمجامعتهمسرتبا

ودائىبجراکاروگرددشمامیانعداوتودشمنىموجبوشودواقعنطفهروىنطفهکهنكنیدپاكراخود

.کشاندطالق

479

ترجمه*پرهیز از ریشه های کینه در زندگی  مشترك *
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:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الْحَمِیرفِعْلِمِنْ ذَلِكَفَإِن َقِیَامٍ مِنْامْرَأَتَكَتُّجَامِعِ لَا

552)

.استاالغکارعملاینزیرامكنکامیابیایستادنحالدر

480

ترجمه*رعایت کرامت انسانی*
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صلىاهللرسولقال:قالالسالمعلیهاهللعبدأبیعن،القداحابنعن

یمكثلالطیریأتیکمایأتیهنفالأهلهأحدکمجامعإذاوآلهعلیهاهلل

(82ص،14ج،(اإلسالمیة)الشیعةوسائل).ولیلبث

.
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جلب مودت «« تفاوت زن و مرداهمیت توجه به *
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عَنْ یأَبِحَد َثَنِیقَالَعالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْ مُّسْلِمٍبْنِمُّحَم َدِ وَبَصِیرٍأَبِیعَنْ

وَاحِدٍمَجْلِسٍفِیأَصْحَابَهُّعَل َمَعالْمُّؤْمِنِینَأَمِیرَأَن َ عآبَائِهِ عَنْجَد ِی

 ِ:(ع)قَالَدُّنْیَاهُّوَدِینِهِفِیلِلْمُّؤْمِنِیَصْلُّحُّمِم َابَابٍأَرْبَعَمِائَةِ

حَوَائِجَ؛لِلن ِسَاءِفَإِن َیُّعَج ِلْهَافَلَازَوْجَتَهُّیَأْتِیَأَنْأَحَدُّکُّمْأَرَادَإِذَا

««««.رَأَىمَامِثْلَأَهْلِهِعِنْدَفَإِن َأَهْلَهُّفَلْیَأْتِتُّعْجِبُّهُّامْرَأَةًأَحَدُّکُّمُّرَأَىإِذَا
482

تأهلینمقابله با اثر تكوینیِ نظرة اوُّلی، از سوی م*««*
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هَا؛عَنْبَصَرَهُّلْیَصْرِفْوَسَبِیلًاقَلْبِهِإِلَىلِلش َیْطَانِیَجْعَلَن َلَاوَ««««

الن َبِی ِ عَلَىل ِییُّصَوَکَثِیراًالل َهَیَحْمَدُّوَرَکْعََتْینِفَلْیُّصَل ِزَوْجَةٌلَهُّتَكُّنْلَمْفَإِنْ

:ص،2جالخصال،).هیُّغْنِیمَابِرَأْفَتِهِ لَهُّ یُّبِیحُّ فَإِن َهُّ فَضْلِهِ مِنْالل َهَ لْیَسْأَلِثُّم َ صآلِهِ وَ

611)

.
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جردینمقابله با اثر تكوینیِ نظرة اوُّلی، از سوی م*««*
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اعَةٍسَفِیالْجِمَاعُّیُّكْرَهُّأَسَأَلْتُّهُّقَالَعجَعْفَرٍأَبِیعَنْعُّثْمَانَبْنِعَمْرِوعَنْ

ال َذِیالْیَوْمِوَالْقَمَرُّفِیهَایَنْخَسِفُّلَیْلَةٍفِییُّكْرَهُّنَعَمْ:قَالَ الس َاعَاتِمِنَ

مِنْ وَفَقُّالش َیَغِیبَأَنْإِلَىالش َمْسِغُّرُّوبِبَیْنَفِیمَاوَالش َْمسُّفِیهِتَنْكَسِفُّ

فْرَاءِالص َ وَ الْحَمْرَاءِوَ الس َوْدَاءِالر ِیحِفِیوَ الش َمْسِ طُّلُّوعِ إِلَىالْفَجْرِطُّلُّوعِ 

(403:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الز َلْزَلَةوَ
484

ترجمه*(مورد6بیان )زمانهای مكروه *
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كروهمساعاتازساعتىدرکامجوئیآیا:پرسیدمالس المعلیهباقراماماز

:فرموداست؟

ماو،(فکسو)بگیردخورشیدکهروزىو(خسوف)بگیردماهکهشبىدر،آرى

طلوعاتفجرطلوعبینماوآسمان،درسرخىشدنغایبتاآفتابغروببین

وقعمدرهمچنینوزد،مىزردیاوسرخیاسیاهبادکههنگامىدروخورشید،

.زلزل
485

ترجمه*««*
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لْعَسْكَرِی ُّ امُّحَم َدٍ بْنُّعَلِی ُّحَد َثَنِیقَالَالْحَسَنِی ِالل َهِعَبْدِبْنِالْعَظِیمِعَبْدِعَنْ

عَنْ ىمُّوسَأَبِیهِعَنْمُّوسَىبْنِعَلِی ِ الر ِضَاأَبِیهِعَنْ عَلِی ٍبْنِ مُّحَم َدِ أَبِیهِعَنْ

وَ الش َهْرِمِنَ لَیْلَةٍ أَو َلِفِییُّجَامِعَ أَنْ لِلر َجُّلِیُّكْرَهُّقَالَ عأَبِیهِعَنْ جَعْفَرٍأَبِیهِ

(514:ص،2جالشرائع،علل).آخِرِهِفِیوَ ِوَسَطِهِفِی

.کندکامجوئیماهآخرووسطواو لشبدرمردکهاستمكروه

486

ترجمه* (مورد3بیان )زمانهای مكروه *

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



عائِهِ آبَعَنْجَد ِیعَنْأَبِیحَد َثَنِیقَالَعالل َهِعَبْدِ أَبِیعَنْ بَصِیرٍأَبِیعَنٍٍْ

مِنْ یْلَةٍ لَأَو َلَ -أَهْلَهُّ یَأْتِیَأَنْلِلر َجُّلِیُّسْتَحَب ُّقَالَعَلَیْهِ الل َهِصَلَوَاتُّ عَلِی اًأَن َ

نِسائِكُّمْإِلىالر َفَثُّ الص ِیامِلَیْلَةَلَكُّمْأُّحِل َ-جَل َ وَ عَز َالل َهِلِقَوْلِرَمَضَانَشَهْرِ

(180:ص،4جالكافی،).الْمُّجَامَعَةالر َفَثُّوَ

بارتمباشرمضانماهشب):متعالخداوندبگفتهکندکامجوئیرمضانماهاولشبمردکهاستمستحب

487.(استحاللزنانتان

ترجمه*استثناء اول ماه رمضان*
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تُّجَامِعْ لَا...:(ص)الل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَالْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

(553:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).یَوْمَانِبَقِیَإِذَامِنْهُّدَرَجَةٍآخِرِفِیأَهْلَكَ

.مكنکامجوئیمانده،بآخرروزدویكىیاشعبانماهاواخردر
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تُّجَامِعِلَا...(ص)الل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

.{پنجشنبهروزمگر}نكنکامجوئیظهرازبعد:(552:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الظ ُّهْرِبَعْدَامْرَأَتَكَ
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عَز َ ل َهَالإِن َصالل َهِ رَسُّولُّقَالَ قَالَ ععَلِی ٍعَنْآبَائِهِعَنْمُّحَم َدٍبْنِجَعْفَرِعَنْ

أَنْرِهَکَوَ...عَنْهَانَهَاکُّمْوَ خَصْلَةًعِشْرِینَوَأَرْبَعاًالْأُّم َةُّأَی َتُّهَالَكُّمْکَرِهَجَل َوَ

.رَأَىال َذِیاحْتِلَامِهِمِنِیَغْتَسِلَحَت َىاحْتَلَمَقَدِ وَامْرَأَتَهُّالر َجُّلُّیَغْشَى
(520:ص،2جالخصال،)

وهنداشتخوششمابراىراخصلتچهاروبیستجلوعزخداىکهبراستىامتاى:فرمود(ص)خدارسول

.کندکامجوئینكردهغسلاحتالمازپسمردکهداشتهناخوشو...استفرمودهنهىآنهاازراشما
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ِإذَاکَانَعالل َهِعَبْدِأَبَاأَن َبَلَغَنَامُّحْرِزٍبْنُّفُّلَانُّقَالَقَالَالْوَش َاءِعَِلی ٍ بْنِالَْحسَنِعَنِ

عَنْ ث َانِیَالالْحَسَنِأَبَاتَْسأَلَأَنْفَأُّحِب ُّالص َلَاةِوُّضُّوءََتوَض َأَلِلْجِمَاعِأَهْلَهُّیَُّعاوِدَأَنْأَرَادَ

إِذَاالل َهِ بْدِعَ َأبُّوکَانَفَقَالَ أَسْأَلَهُّأَنْغَیْرِمِنْفَابْتَدََأنِیعَلَیْهِفََدخَلْتُّالْوَش َاءُّقَالَذَلِكَ

الر َجُّلِ إِلَىفَخَرَجْتُّ لِلص ََلاةِتََوض َأَأَیْضاًأَرَادَإِذَاوَلِلص َلَاةِتَوَض َأَیُّعَاِودَأَنْأَرَادَوَجَامَعَ

.أَسْأَلَهأَنْغَیْرِمِنْمَسْأَلَتِكَعَنْأَجَابَنِیقَدْفَقُّلْتُّ
491(63:ص،49جاألطهار،األئمةأخبارلدررالجامعةاألنواربحار)
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علیهقصادحضرتکهبودیمشنیدهگفتمحرزبنفالن:گفتوشاءعلیبنحسن

دلم.مازنوضوىمثلمیگرفتوضوداشتآمیزشقصددوممرتبهبراىوقتهرالس الم

:گفتوشاء.بكنمسؤالالس المعلیهرضاحضرتازموردایندرمیخواست

باوقتهرصادقحضرتفرمودبگویم،چیزىاینكهازقبلرسیدمجنابآنخدمت

وضوداشتقصدىچنیندوممرتبهبراىکهبعدکردمىآمیزشخودخانواده

ینكهاازقبلمراسؤالجوابگفتمرفتهمردآنپیشمن.نمازوضوىمثلگرفتمى

492.دادبپرسم
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جَامَعَ تَإِذَاصالل َهِرَسُّولُّقَالَقَالَ عآبَائِهِعَنْأَبِیهِعَنْمُّحَم َدٍبْنِجَعْفَرِعَنْ

بَیْنِهِمَانْمِتَخْرُّجُّالْمَلَائِكَةَفَإِن َالْحِمَارَیْنِفِعْلَیَتَعَر َیَانِ فَلَاالْمَرْأَةُّوَالر َجُّلُّ

(518:ص،2جالشرائع،علل).ذَلِكفَعَلَاإِذَا

ینبازفرشتگانصورتایندرزیرانشوندعریاندرازگوش،دوهمچوننمایندمىمجامعتزنومردگاههر

.روندمىایشان
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امِعِ یُّجَلَایَقُّولُّعالل َهِعَبْدِأَبَاسَمِعْتُّقَالَأَبِیهِعَنْسَدِیرٍ بْنِحَنَانِعَنْ

الشرائع،علل).الز ِنَایُّورِثُّهُّ ذَلِكَ فَإِن َ صَبِی ٌالْبَیْتِفِیوَ جَارِیَتَهُّلَاوَامْرَأَتَهُّالر َجُّلُّ

(502:ص،2ج

پسرآنشدنزناکارموجبعملاینزیرانكندمجامعتکنیزشیاهمسربامردهستاطاقدراىبچهپسراگر

.گرددمىبچه
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:(ص)الل َهرَسُّولُّقَالَقَالَ(ع)الل َهعَبْدِأَبِیعَنْ

تَیْقِظٌ مُّسْصَبِی ٌالْبَیْتِفِیوامْرَأَتَهغَشِیَرَجُّالً أَن َ لَوْبِیَدِهنَفْسِیوال َذِی

أَوْیاً زَانِکَانَغُّلَاماً کَانَإِذَاأَبَداًأَفْلَحَمَاونَفَسَهُّمَاکَلَامَهُّمَاویَسْمَعُّ یَرَاهُّمَا

(500ص،5ج،الكافی).زَانِیَةًکَانَتْجَارِیَةً

.

495

ترجمه*««*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



عَنْ یأَبِحَد َثَنِیقَالَعالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْ مُّسْلِمٍبْنِمُّحَم َدِ وَبَصِیرٍأَبِیعَنْ

وَاحِدٍمَجْلِسٍفِیأَصْحَابَهُّعَل َمَعالْمُّؤْمِنِینَأَمِیرَأَن َ عآبَائِهِ عَنْجَد ِی

أَتَىإِذَا...:(ع)قَالَدُّنْیَاهُّوَدِینِهِفِیلِلْمُّسْلِمِ یُّصْلِحُّ مِم َابَابٍ أَرْبَعَمِائَةِ 

(610ص،2جالخصال،).الْكَلَامفَلْیُّقِل َزَوْجَتَهُّأَحَدُّکُّمْ

.بزندحرفکمتربایدشودهمبسترهمسرشباشماازیكىچون.
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ن َیَنْظُّرَلَاوَ...(ص)الل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَالْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْ رُّوِیَ

(552:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).الْجِمَاعِعِنْدَبَصَرَهُّلْیَغُّض َوَامْرَأَتِهِفَرْجِإِلَىأَحَدٌ

.اندازدفروراخوددیدهمواقعههنگامونكند،نظرکسىزنشبفرج
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:(المالسعلیه)علیقال:قال(السالمعلیه)جعفرأبیعن،جابرعن

فیهاریدیالتیاللیلةفیالجماع(وآلهعلیهاهللصلى)اهللرسولکره

(253ص،20ج،(البیتآل)الشیعةوسائل).سفراالرجل

.
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الِبٍ طَأَبِیبْنَعَلِی َصالل َهِرَسُّولُّأَوْصَىقَالَ الْخُّدْرِی ِسَعِیدٍأَبِیعَنْرُّوِیَ

یْنَكُّمَابَقُّضِیَ إِنْأَخْشَىفَإِن ِیغَیْرِكَامْرَأَةِبِشَهْوَةِامْرَأَتَكَتُّجَامِعِلَا...:(ع)

(552:ص،3جالفقیه،یحضرهالمن).مُّخَب َالمُّؤَن َثاًأَوْمُّخَن َثاًیَكُّونَأَنْوَلَدٌ

خودومخن ثدشونصیبتانپسرفرزندىاگرمیترسممنکهچرامیاویزهمسرتباخودتغیرزنهواىوعشقبه

.باشدالعقلناقصودیوانهیاومآب؛زنوفروش
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لَاوَالْمَحِیضِفِیالن ِسَاءَ فَاعْتَزِلُّواأَذًىهُّوَقُّلْالْمَحِیضِعَنِ وَیَسْأَلُّونَكَ

لل َهَ اإِن َالل َهُّأَمَرَکُّمُّحَیْثُّمِنْفَأْتُّوهُّن َتَطَه َرْنَفَإِذَایَطْهُّرْنَحَت َىتَقْرَبُّوهُّن َ

(222:بقره)الْمُّتَطَه ِرِینَوَیُّحِب ُّالت َو َابِینَیُّحِب ُّ

یزشآم]از،ماهانهعادتهنگامپس.استرنجى،آن»:بگو،مىپرسند[زنان]ماهانهءعادتبارهءدرتواز

بهخداکهاجهماناز،شدندپاكچونپس.شوندپاكتانشویدنزدیكآنانبهو،کنیدگیرىکنارهزنان[با

.داردمىدوستراپاکیزگانوتوبه کارانخداوند.کنیدآمیزشآنانبا،استدادهفرمانشما
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فَمَنْأَوْلَادِکُّمْعَلَىعَلِی ٍ حُّب َاعْرِضُّواالْأَنْصَارِی ُّ أَی ُّوبَأَبُّوقَالَقَالَجَابِرٍ عَنٍِْ

مِعْتُّ سَ فَإِن ِیبِهِجَاءَتْ أَیْنَمِنْأُّم َهُّفَاسْأَلُّوایُّحِب َهُّلَمْ مَنْوَمِنْكُّمْفَهُّوَ أَحَب َهُّ

:طَالِبٍأَبِیبْنِلِعَلِی ِیَقُّولُّصالل َهِرَسُّولَ

هِیَوَ أُّم ُّهُّ حَمَلَتْهُّأَوْ زِنْیَةٍ وَلَدُّ أَوْمُّنَافِقٌإِل َایُّبْغِضُّكَ لَاوَ مُّؤْمِنٌ إِل َایُّحِب ُّكَلَا

(145:ص،1جالشرائع،علل).طَامِث
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دانتانفرزنبهراالس المعلیهعلىدوستى:فرمودهچنینانصارىای وبابو

اشتهنددوستشاگروبودهشماازپسداشتیددوسترااواگرکنید،عرضه

سولرازکهآنچهآورده،کجاازرافرزنداینکهبپرسیدمادرشانازباشند

:فرمودمىطالبابىبنعلىبهکهشنیدمآلهوعلیهالل َهصل ىخدا

.دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمنت ندارد مگر منافق یا ولد زنا یا ولد حیض
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قَالَ الَ قَعآبَائِهِعَنْ أَبِیهِعَنْ جَعْفَرٍبْنِ مُّوسَىبْنِإِسْمَاعِیلَبْنِ مُّوسَىعَنْ

رَائِحَةُّ نِالْعِیالْحُّورِرَائِحَةُّ وَالس َفَرْجَلِرَائِحَةُّالْأَنْبِیَاءِرَائِحَةُّ:صالل َهِرَسُّولُّ 

ائِحَةُّ رَالز َهْرَاءِفَاطِمَةَابْنَتِیرَائِحَةُّوَ الْوَرْدِرَائِحَةُّالْمَلَائِكَةِ رَائِحَةُّوَ الْآسِ

رَائِحَةُّمِنْهُّوُّجِدَ إِل َاوَصِی اًلَاوَنَبِی اًالل َهُّبَعَثَلَاوَالْوَرْدِ وَالْآسِ وَ الس َفَرْجَلِ

(177:ص،63جاألنوار،بحار).أَوْلَادَکُّمْیُّحَس ِنْحَبَاالکُّمْأَطْعِمُّواوَفَكُّلُّوهَاالس َفَرْجَلِ
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هافرشتهبوىوآسگلبوىالعینحوربوىواستبهبوىپیغمبرانبوى

وآسوبهبوىالس المعلیهازهرافاطمهدخترمبوىوسرخ،گلبوى

{العطرورقُّهُّشجرٌ:اآلس}گل؛

آنته،داشبهبوىکهجزنكردهمبعوثپیغمبرىوصى  وپیغمبرىخداو

.شوندزیبافرزندهاتانتادهیدخودآبستنبزنانوبخوریدرا
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بِیأَ بْنَجَعْفَرَنَاوَلَوَ مِنْهَافَأَکَلَسَفَرْجَلَةً قَطَعَأَن َهُّ(ص)الل َهِرَسُّولِعَنْ

:قَالَوَطَالِبٍ

(177ص ، 63األنوار، جبحار ). الْجَبَانَفَإِن َ الس َفَرْجَلَ یُّذَک ِی الْقَلْبَ وَ یُّشَج ِعُّ کُّلْ 

بخور:فرمودودادهمطالبابىبنجعفربهوخوردآنازوبریدبهىکهآلهوعلیهالل َهصلىخدارسولاز

.کنددلیرراترسووکندپاكرادلبهکه

505

ترجمه*««*

فرزنداولین از آغاز زندگی مشترك تا تولد :بخش چهارم -ازدواج -2درس تدبیر زندگی



أَمِیرَ ن َأَعآَبائِهِعَنْجَد ِیعَنْأَبِیحَد َثَنِیقَالَعالل َهِعَبْدِأَبِیعَنْمُّسْلِمٍبْنِمُّحَم َدِوَبَصِیرٍأَبِیعَنْ

:(ع)قَالَیَاهُّدُّنْوَدِینِهِفِیلِلْمُّسْلِمِیُّصْلِحُّمِم َابَابٍأَرْبَعَمِائَةِوَاحِدٍمَجْلِسٍفِیأَصْحَابَهُّعَل َمَعالْمُّؤْمِنِینَ

عَز َ هُّالل َقَالَالر ُّطَبِمِنَأَفْضَلَبِهِ تَتَدَاوَىلَاوَ ءٍشَیْمِنْالْحَامِلُّتَأْکُّلُّمَا...

فَكُّلِیاجَنِی ًرُّطَباًعَلَیْكِتُّساقِطْالن َخْلَةِبِجِذْعِ إِلَیْكِهُّز ِیوَ »علِمَرْیَمَ جَل َوَ

(637:ص،2جالخصال،).«عَیْناقَر ِیوَاشْرَبِیوَ

اىخرمتابجنبانراخرمادرخت»:فرمایدمى(ع)مریمبهمتعالخداوند.استخرماباردارزنبراىدرمانوغذابهترین
506«.سازروشنراخوددیدهوبیاشاموبخورپسبیفتد،توبراىاىتازه
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نِسَاءَکُّمْ الْبَْرنِی َأَطْعِمُّوایَقُّولُّ عالل َهِ عَبْدِأَبَاسَمِعْتُّقَالَعُّقْبَةَبْنِ صَالِحِعَنْ

(134:ص،63جاألنوار،بحار).أَوْلَادُّکُّمتَحْلُّمْنِفَاسِهِن َفِی

.شوندبردبارفرزندهاتانتابخورانیدزائوتانبزنهاىرابرنىخرماى

مناسبترمدو معنىوکودك؛شیردهزنیازائیدنستنزدیكزنزائوازمقصودگویا:((ره)مجلسیمرحوم)بیان

(السالمعلیها)مریمداستانبهاست
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رَسُّولُّ الَ قَقَالَالمستغفری  العباسأبیالشیخإلىالمنسوبالنبی طب

لُّودُّهَامَوْیَكُّونُّإِل َابِالْجُّبُّن ِالْبِط ِیخَأَکَلَتِ حَامِلَةٍامْرَأَةٍمِنِمَا...:(ص)الل َهِ

(299:ص،59جاألنوار،بحار).الْخُّلُّقوَالْوَجْهِحَسَنَ

.باشدخلقخوشوروزیبانوزادشآنكهجزخوردپنیرباخربزهکهنیستآبستنىزن
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قْلِ عَفِییَزِیدُّفَإِن َهُّالل ُّبَانَ الْحَوَامِلَنِسَاءَکُّمُّ أَطْعِمُّوا:(ص)الن َِبی ُّقَالَ

(444:ص،63جاألنوار،بحار).الص َبِی

.افزایدکودكخردبرکهبخورانیدکندرخودآبستنزنهاىبه
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:(ع)الر ِضَاعَنِ

فَإِن َهُّ ضْغُّ الْمَإِلَی َ ذَلِكَأَحَب َهُّ وَ امْضَغُّوهُّوَ اسْتَف ُّوهُّوَ الل ُّبَانِمِنَ اسْتَكْثِرُّواقَالَ

(194:صخالق،األمكارم).الط َعَامَیُّمْرِئُّوَالْعَقْلَیَشُّد ُّوَیُّنَظ ِفُّهَاوَالْمَعِدَةِبَلْغَمَیَنْزِفُّ

وزیادراعقلومیبرد،رابلغمکهاست،بهترآنجویدنخوبکهبجوید،زیادکندر:(ع)رضاامامحضرتاز

.نمایدمىگواراوهضمراطعام
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:(ع)الر ِضَاعَنِ

لْقَلْبِاذَکِی َخَرَجَ غُّلَامٌبَطْنِهِن َفِییَكُّنْفَإِنْالل ُّبَانَحَبَاالکُّمُّأَطْعِمُّواقَالَ

وَ عَجِیزَتُّهَاعَظُّمَتْ وَخُّلُّقُّهَاوَخَلْقُّهَاحَسُّنَجَارِیَةً یَكُّنْ إِنْوَ شُّجَاعاًعَالِماً

(194:صاألخالق،مكارم).زَوْجِهَاعِنْدَحَظِیَتْ

باشدخترداگروگردد،دلیروپاکدلباشد،پسرجنیناگرکهبدهیدکندرباردارزنانبه:(ع)رضاحضرتاز

511.باشدارجمندشوهرنزددروشودبزرگاوهاىکپلوشود،نیكووخوباخالقشوشمایل
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اهىگمتاسفانهوهستیمنامزدکههستماهىچندخانممومن.3پرسش

شودمىباعثعواملىچهکهدهیدتوضیحلطفاًخورد،مىهمبهماروابط

براىایىهتوصیهچهشود،منجراختالفوتلخىبهدوراناینشیرینىتا

؟داریدماروابطبهبود

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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کند؟مىفرقىچهعروسىحجلهوزفافشب.7پرسش

؟بماندزندگىدرخوبىخاطرهکهشودانجامچگونهکامجوئی

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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درکهکنیماستفادههایىمیوهوغذاهاچهاززفافشبدر.8پرسش

؟باشدمؤثرجنسىقواىتقویت

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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عایتربایدکامجوئیبراىبهداشتىنكاتچهدینىمنظراز.10پرسش

.گردد

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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.نماییدبیانراکامجوئیهاىآسیبازهایىنمونه.11پرسش
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هداشتالهىومعنوىزندگىخودهمسرباتوانممىچگونه.16پرسش

؟باشدپرودگاررضایتموردمازناشویىزندگىتاباشم
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بهوچگونهدانمنمى،ایمنمودهازدواجتازگىبههمسرمومن.17پرسش

بروهعاللطفاًنگردد،آفرینمشكلکهکنممحب تخانممبهاندازهچه

؟نماییداشارهنیزآنحدودوحد بهراهكارهابیان

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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نهمسرشاسوىازابرازمحب تبهزنانمانندنیزمردانآیا.18پرسش

؟دارندنیاز
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درمطلوبوسالمجنسىروابطایجادبراىشوهروزن.21پرسش

؟کنندتوج هبایدچیزهایىچهبهخودروابط

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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ایناآیکهاستاینسؤالمحاالهستم،مبتالزودرسانزالبه.22پرسش

چیستآندرماناینكهدیگروآیدمىحساببهبیمارىدارمکهمشكلى

اعالمخیلىهمسرمکهنكتهاینبهتوجهبامخصوصاً بكنمبایدچهو

.شودنمىارضاءوکندمىنارضایتى

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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مزاجسردزنىیامردچنانچهاگرآیاوچیستمزاجىسرد.23پرسش

؟زندمىضربهخانوادهاستحكامبهباشد

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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بیانلطفاًداردوجودخانوادهتنظیمبراىهایىروشچه.24پرسش

.کنید

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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؟چیستشدنداربچهبراىسنبهترین.29پرسش

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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ایمگرفتهتصمیمگذردمىازدواجمانازکهسالىدوبعدما.30پرسش

.یدنمایبیانراجنینبهینهرشددرمؤثرعوامللطفاًشویمداربچه
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؟استبهترباشد،سالچندفرزندانبینزمانىفاصله.31پرسش
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یكدیگرباراخوبىگذشته،خودزندگىدرهمسرمومن.32پرسش

راهكارهایىچهاز.کنیمجبرانخواهیممىحالنكردیم،تجربه

وکنیماستفادهخودروابطدرنشاطوشادىایجادبراىتوانیممى

؟باشیمداشتهشادىخانواده

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=1207
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؟چیستهمسرشبرابردرمرداخالقىوظایف.2پرسش
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؟چیستشوهربرابردرزناخالقىوظایف.3پرسش
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یاو)باشدکردهشرطعقدضمندرآنكهمگرنداردحقىچنین،خیر

(1).(باشدشدهواقعتوافقاینبرعقد
.اىخامنه:دفترو2515مالمسائل،توضیحوحید،2447مالمسائل،توضیحنورى،2451ممراجع،المسائلتوضیح(1)

530

انپرسم: منبعسایر توصیه ها:چهارم بخش -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



*

:مراجعهمه

وامربهودادهانجاماجرتگرفتنقصدبهرامنزلدرکارزن،اگر

درآنارزشطبقبررااجرتمطالبهحقاستبودهشوهردرخواست

(1).داردکارزمان
.مراجعهمه:دفترو1490س،1جالمسائل،جامعفاضل،330ساستفتاء،اى،خامنه(1)
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ره.خانواده اندسلولهااینکهشده،تشكیلسلولهاییازهمجامعه

.استاجتماعبدنه یواجتماعپیكره یسلولهایازیكیخانواده ای

جامعه، یبدنهداشتند،درسترفتاراینهاوقتی،بودندسالماینهاوقتی

.بودخواهدسالمجامعهپیكره یآنیعنی
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راجامعهدنمی تواننبیایندهممصلحینبزرگتریننبود،خانواده ایاگر

.کننداصالح

شكالتمازبسیاریباشد،مستحكمخانوادهبنیانآندرکهکشوریهر

ه یخانوادبرکتبهآنمعنویواخالقیمشكالتبخصوصکشور،آن

30.نمی آیدبوجوداصالًیامی شودبرطرفمستحكموسالم
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وپدرخودچهوفرزندانچهآندرکهاستامنیمحیطیكخانواده

قابلوامنمحیطایندرراخودذهنوفكروروحنندتوامیمادر

لهایینسشد،سستخانوادهوقتی.بدهندرشدونگهدارندسالماعتماد،

.اندحفاظبیآیند،میهمسرپشتهمین                                          طورکه
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نمیینا.استکمالوتعالیوهدایتبرایانساناست؛تربیتبرایانسان

ساناننیاید،وجودبهعقدهآندرکهمحیطی؛امنمحیطیكدرمگرشود

کودکیازودبشومنعكسبعدنسلبهنسلیهرتعلیماتدرآنبشود،اشباع

اوبهسبتنکهمعلمدوفطریِ وطبیعیروان،صحیح،تعلیمتحتانسانیك

.بگیردقرارمادروپدریعنیمهربان ترندعالمانسانهایهمه یاز
535

*»»

khamenei.ir: منبع(توصیه ها هنگام خطبه عقد)خانواده ایرانی از منظر مقام معظم رهبری:بخش چهارم -ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



اینپدرانکهمرد هایكیشوند،میاصالحانساندستهسهخانواده،در

کهانکودکدیگروخانواده  انداینمادرانکهزنهایكیهستند،خانواده

.هستندجامعهاینبعدینسل
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ووفاباباشند،مهربانهمباکهشوهریوزنیعنی،خوبخانواده ی

راگرهمدیرعایتبورزند،عشقومحبتیكدیگربهوباشندصمیمی

.اولدرجهدراین،.بدارندمهموگرامیراهمدیگرمصالحبكنند،

احساساوبهنسبتمی آید،وجودبهخانوادهآندرکهاوالدیبعد،

.نندکبزرگسالممعنویومادیلحاظازرااوبخواهندکنند،مسئولیت
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وبخصفاتبامی شوند،تربیتخوبخانواده ایچنیندرانسانهاچون

سئولیت،ماحساسبافكر،باعقل،استقاللباشجاعت،با.می شوندبزرگ

هن-خیرخواهیباگیری،تصمیمجرئتجرئت،بامحبت،احساسبا

نجابتبا–بدخواهی
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ینامی خواهداسالم.نگیردخانوادهازراپشتوانهاینمی خواهداسالم

بهسبتنتا،نكننداشباعراغریزهاینخانوادهمحیطازبیرونانسانها

سدراراهجلویکهلذاستبشوند،الابالیوبی اعتناوبی قیدخانواده

.می کند
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بود، ترنخوردهدستوکاملتروسالمترمردمایمانهنوزکهوقتهاییآن

ترعالقه مندهمبهشوهروزن.بودمستحمكترخانواده.قدیمزماندر

.ردندمی کپیداپرورشبیشتریامانوامنمحیطهایدرفرزندانبودند،

.استهمینراههمحاال
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همآنهایفه وظی.کنندپاسداریراپیونداینکنندسعیبایدپسرودختر

بهدوهرایدب،نه.کندتحملدیگریکردیكیکاریهربگوییمکهنیست

راادهخانومحیطکهچیزیهراز.گیردصورتکاراینتاکنندکمكهم

زنهم.دکنیاجتنابنماید،بی موردهیجانهایوافسردگیدچارومتشنج

.بگذراندهمراهیوهمزیستیوسازشبررابنامردهمو
541
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خوباخالقومحب تومهربانیباخود،همكاریباخودشان،گذشتبا

وارماندگبرااینمی توانند–استمحب تهممهمترهمهازکه–خودشان

.بكنندهمیشگیراسازگاریاین
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خانوادهتوی.استدوامباخانوادهاسالمی،فرهنگدرواسالمدر

راانهایشنتیجهوهانوههستند،مادروپدرومادربزرگهاوپدربزرگها

راخودشثمواریگذشتهنسل.می کنندمنتقلهمبهراسنتها...می بینند

ارببی عاطفهوتنهاوبی ریشهوبریده.می دهدتحویلبعدنسلبه

.نمی آیند
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اینسلهازاستعبارتمی شودمشاهدهغربیکشورهایدرآنچهامروز

دانشانفرزنازکهمادرهاییوپدرسرگشته،ودرماندهنسلهای،بی هویت

درنكهایبهبرسدچهمی کنندزندگیهمشهریكدرندارند؛خبرسالها

....تنهاانسانهایشده،متالشیخانواده های.باشنددیگریشهر

544
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،بی زنمردهایبی شوهر،زنهایاز...آمریكاییواروپاییکشورهایدر

،گردولبچه های،مادروبی پدربچه هایتبعاًکهداردوجودباالبسیارآمارهای

ینهم.استجنایتفضایفضا،جاآندراست،آنحاصلجنایتكاربچه های

ویتخیابان،مدرسه،درناگهانبچهیك:می شنویدخبرهادرکهحرفهایی

.یستنهمتادویكیودوبارویكبار.می کشدراتعدادیمی دهد،انجامقتلقطار
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.استشدهتحقیروبی اعتناییموردغریب،خانواده،غرب،در

رازدواجاکهاستاین،بشریتبهنسبتغربتمدنکبیرهءگناهانازیكی

.کردکوچكراخانوادهتشكیل.کردسبكمردمچشمدر

یگردجاییدرراغریزینیازاینزنومردیعنیشد،رایجبی عفتیوقتی

دردهخانواکانوناینکردند،تأمینخانواده،کانونازغیر،خانوادهازغیر

546.استتشریفاتیوتحمیلیچیزیك:بی معناستچیزیكواقع
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زغرایواحساساتتُّندیوجوانینشاطِدوره یجوانها،غربیجوامعدر

درکهمی رسندازدواجبهوخانوادهبهوقتیومی گذرانندآزادانهرا

آن.تاسنشستهفروآنهاغرایزوآنهاطبیعیمیلاززیادیبخشواقع

ود،شجایگزینشوهروزنروحاعماقدربایدکهعشقیومحب توشوق

.استکمیانیستاینهادر
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ازدواجهایزیاد،طالقهای.استطوریاینخانوادگیزندگیغربدر

،کمغیرتِفراوان،جنسیِتخط ی های،بی وفازنهایومرد،ناموفق

.معناستاینبهخانوادگیزندگی

548
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زودوند،می شتشكیلدیرخانواده هااست،شدهمتزلزلخانوادهبنیانغرب،دنیایدر

ه طورباتفاقایناگرمی شود،بیشترروزبهروزفحشاءوفساد.می شوندمنهدمهم

واریهابیمطوراینالبتهشد،خواهددچارعظیمیبلی اتبهجامعهآنبیفتد،کامل

بعدلكنبدهد،نشانراخودشسال10یاسال5ظرفکهنیستچیزهاییگرفتاریها،

ابودنومنهدمکلیبهراجامعهیكگذاشت،اثرکهوقتیمتمادیسالهایگذشتاز

ردآیندهاین.می بردبینازراچیزهمهومادیوفكریوعلمیثروتهایمی کند،

549.استغربیکشورهایازبسیاریانتظار
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.ضطرابندادچارچقدراینهاببینیدکنید،نگاهراآمریكاواروپادنیایاآلن

یقرصهامصرفچقدر.می گردندآرامشدنبالچقدر.دارندناآرامیچقدر

دستبی قاعدهکارهایبهجوانهاچقدراست،زیادآورخوابومسكن

دمی خواهن....می پوشندتنگلباسهایمی کنند،بلندراموهامی زنند،

وهاپیرمرد.می میرندناکامیباهمآخرشبرسانند؛آرامشبهراخودشان

550.می میرندسالمندانخانه یدرپیرزنها
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ندکنپیدانفوذجامعه اییاکشوریكدرمی خواهندکهکسانیآن

آنهابهراخودفرهنگوبگیرندخودمشتدرراجامعهآنفرهنگ

خانوادهبنیانکردنمتزلزلمعموالً کارهایشان،ازیكینمایند،تحمیل

.اده انددانجاممتأسفانهراکاراینکشورهاازخیلیدراینكهکما.است

.کرده انداخالقبدرازنهاوبی مسئولیترامردها
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امعجواینفرهنگتاکنندمتالشیراخانواده هاکاراینبامی خواهند

تضعیفل تیمیكفرهنگتاچون.شونداینهاسواربتوانندتاشود؛تضعیف

دوشسواروبزنددهنهاودهانبه،کندمهاررااونمی تواندکسینشود،

.بشوداو
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 کند،میاسیراجانبدستدرواستکردهبی دفاعرامل تهاکهچیزیآن

نبنیاخوردنهمبرباهمکاراین.استفرهنگیهویتدادندستاز

.می شودآسانجامعهدرخانواده ها

.نگهداردراخانوادهاین.کندحفظرااینمی خواهداسالم

553
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توق عتانمقابلطرفازاینكهجایبهبماند،باقیمحب تاینبخواهیداگر

اوشترکهبخواهیدخودتاندلازکندمحب تشمابهمرت باوکهکنید

محب تطبیعی،طوربهمحب ت.شودبیشترروزبهروزاومحب ت

.می آفریند

554
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یمالطآنمحب تچونبورزند؛محب تهمبهدامادوعروسپسر،ودختر

ومی داردنگههمکناردرمی کند،حفظهمبرایرااینهاکهاست

کهمحب ت.استخوبیچیزخیلیمحب ت.شوندجداهمازنمی گذارد

دیگرر،یكدیگبهخیانتوبی صفاییوبی وفایی.هستهموفاداریبود،

.می شوداُّنسفضایفضا،بود،کهمحب ت.بودنخواهد

555.هر چه بیشتر شود بهتر است. این از آن محب تهای خوب است
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آناینها،،می کنندتعبیرکهعِشقیاینمی کنند،محب تازبدیتعبیردنیادرامروز

راآنیخاصشكلیكبهکهاستجنسیهیجانحالتهماناین،.نیستواقعیمحب ت

.نداردهمارزشیبیاید،پیشمواردازخیلیدراستممكناین.می کنندظاهر

احساسباهمراهوخداییوصمیمیوعمیقمحب تآناست،ارزشباکهچیزیآن

یكودندواحیكاین،ازبعدحاالبدانندکهاستپسرودختربینمتقابلمسئولیت

556.می کننددنبالراهدف
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.کننداصدآدابوالقابباراهمدیگرمثالًکهنیستمعنااینبهاحترام

حترامااحساسخود،مردبهنسبتزنوخودزنبهنسبتمردقلباً بلكه

.باشندداشته

557
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نید،کوفاداریباشد،زیادشمابهمقابلتانطرفمحب تمی خواهیداگر

دهخانوادررامحب تکهچیزهاییازیكی.کنیدجلبرااواعتمادحس 

.استهمدیگربهشوهروزنبی اعتمادیِمی ریزد،همبهکلیبه

558

اعتماد سازی: دو مگام *
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ت،اسدیگرجایگرویدرهمسرشدلکهکنداحساسشوهریازناگر

یدورویباکنداحساساگر،نمی گویدراستاوبهکنداحساساگر

همهچهر،نیستبیندرصمیمی تیکنداحساساگرمی کند،برخورد

.شدخواهدضعیفمحب تاینباشدداشتهمحب ت

559
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کهیچیزهایباشیدمواظب.ندهیدانجاممی کند،کمرامحب تکهکارهایی

ببینیدیدکننگاهدرست.نزندسرشماازمی کند،بیزارومندگلههمازراشما

باجتناآنهاازاست،حس اسخیلیچیزهاییچهرویشمازنیاشماشوهر

کهعادتییكزازنکهبفرماییدفرضمثالً .می کنندبی اعتناییبعضیهاکنید،

تكراربازراعادتآنوبی اعتناستهممرداین،می آیدبدشداردمرد

560.زنهاطورهمین.استبداین.می کند
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محب تالبه الیبایدآمد،پیشکدورتییكنكردهخدایوقتییكاگر

ونندکبزرگراکوچكیحرفِیكنباید.ببریدبینازوکنیدذوبش

157...باشدنبایداینهابدهند،کشمرت ب
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وجهیبی توبی اعتنایییكدیگراحساساتبهنسبتشوهرهاوزناگر

نچوبیاید،وجودبهطرفیكازبی محب تیحالتتدریجبهوکنند

.ی کندمسرایتهمدیگرطرفآنبهحتماًاست،مسریمرضیبی محب تی

پایهاین.دکنیکوششوتالشبایددوهربگذارید،نباید.استطوریاین

.استاصلی
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التدخخیلینبایدآنهاامورجزئیاتدرام اکرد،هدایتراجوانهاباید

.می شودمشكلآنهابرایزندگیکهکرد

یگریدآناززوجین،ازیكیپیشبیایندبزرگترهانكردهخدایمبادا

بزرگترهاایدببلكهکنند،درستدلخوریبگویندچیزییكکنند،بدگویی

.کنندرمت صل تبهمرادلهایشانونمایندنزدیكهمبهرااینهابیشتر.کنندسعی
563
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انبچه هایشاینـراشوهرهاوزنمحب تکنندسعیبایدمادرهاوپدر

یكتاسممكنگاهی.کنندتأمینـمی کنندازدواجکهراجوانهاییرا،

زرگتربهستند،دارترتجربهکهمادرهاوپدربیاید،پیشدلخوریهایی

شوهرونزدلسردیبهدلخوریهااینکهنگذارندهستند،عاقل ترهستند،

.شودمنتهیهمازجوان
564
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 Full Screenدر حالت 
کلیک کنید

http://isna.ir/fa/news/92071308184/اغلب-پرونده-ها-در-دادگاه-ناشی-از-عدم-توجه
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:  بخش پنجم

همسر داری



.
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شیرینزندگیمی آید،گیرشانهمخوبینوعهمهمی کنندازدواجبعضیها

بزرگینعمتچهاینکهنمی فهمندولیمی گذرانندهمراخوبیو

هیالرحمتازونمی آورندجابههمراآنشكرنفهمیدند،وقتی...است؛

کندوجهتانسانبایدلذا.می مانندمحروم،می شودانسانمتوجهشكرباکه

؟استچگونهنعمتاینشكرواستبزرگینعمتچهایناینكهبه

568.کنیمتاررفخوبنعمتاینباکهاستایندارندنعمتاینمقابلدرماازکهتوقعی...
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هاانگشتازبعضی.استدادهقرارظریفرازنطبیعتمتعالخدای

خوبند،یخیلزمینازسنگیكکندنبرایوهستندگُّندهودرشتخیلی

بتوانندنیستمعلومکنند،لمسراریزخیلیجواهریكبخواهنداگرام ا

««««.بردارند
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انندنمی توراسنگآنباریك اند،وظریفانگشتهاازبعضیام ا««««

جمعزمینرویازمی توانندراطالخردهوجواهرخردهآنامابردارند

.طورنداینمردوزن.کنند

.استن ترسنگیکدامیكگفتهمنمی شود.دارندمسئولیتییكهرکدام

.استالزمدوهر.استسنگیندوهرمسئولیت
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بهازنیاو.داردبیشتریآرامشبهاحتیاجاست،لطیف ترچونزنروح

اوست؟کیگاهتكیهاین.داردمطمئنجاییكبهکردنتكیهوآسایش

.استدادهقرارهمکنارطوراینرااینهاخدا.استشوهر
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حاکمزن.می کندپیدارازننقشخانهدرمردمی افتداتفاقگاهی

.ننكراکارآنبكن،راکاراینمی دهددستورمردبهومی شودمطلق

گاهتكیهنمی توانددیگرمردیچنینخب.استتسلیمبستهدستهممرد

.می دارددوستراخوبگاهتكیهیكزن.باشدزن
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فرضمی کند؛تحمیلزنبهراچیزهاییمردطرفاینازاوقاتگاهی

چرا؟.استخانمبامراجعانبازدنکلهوسروکاروخریدتمامکهکنید

دبایمی گوید!استنداشتنوقتمبنا.ندارموقتدارم،کارمنچون

وبی جاذبهکارهاییعنی.دهدانجامخانمبایدراکارهااداره،بروم

.نیستاوکاراماکند،سرگرمشصباحیچنداستممكنالبته.زنبرایسنگین
573

*»»

khamenei.ir: منبع(توصیه ها هنگام خطبه عقد)خانواده ایرانی از منظر مقام معظم رهبری:بخش پنجم-ازدواج : 2درس تدبیر زندگی



امروزپردازکارهمینیعنیقهرمان،«بقَهْرِمانَةٍلَیسَتْورَیحانةٌالمرأةُّ»

راانزندگیتکارهایهمه یکهنیستشماپردازکارزن،این...زندگی

گُّلییكاین!نه.کنیدمؤاخذهاوازهمبعدوبگذاریداودوشروی

حثبدر،باشدسیاستمداریادانشمنداگرحتی...شمادستدراست

.استگُّلاوخانوادگی،معاشرت
574
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امورسرپرستییعنی؛«النساءعلیقو امونَالرجال»:می فرمایدقرآن

بهدهخانوامعیشتِ.کندکاربرودبایدمرد.استمردعهده یبهخانواده

معیشتِ ام ا.استخودشمالداردثروتهرچهزن.اوستعهده ی

.نیستاودوشبرخانواده
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.باشدهداشتطبیعیمنشأکهاستآنواقعیحق .داردطبیعیمنشأحق،

وتوه ماتبراساسمی شود،تعریفمحافلبعضیدرکهحقوقیاین

اشدبمتكیبایددارد،وجودمردوزنبرایکهحقوقیآن.استخیاالت

.مردوزنساختوقوارهبهمرد،وزنطبیعتبه
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ابوهستآنهادرزنومردجورهمهکهدنیاامروزِ فمینیستهایاین

رازنحقوقمننظربهاصالًمی شوند،واردزنحقوقازدفاعادْعای

داردیعیطبمنشأیكحق.نیستانتزاعیامریكحق،چون.نمی شناسند

....
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کند،دركرازنضرورتهایکهاستطوراینوظیفهمرد،طرفاز

صاحبراخودونباشدغافلاوحالبهنسبتبفهمد،رااواحساسات

انجامکاریمی خواهدزناگر...نداندخانهدراوالعِنانمطلقاختیارِ

زندگیوضعاقتضایحد  درباشد،سهیماجتماعیفعالیتهایدریابدهد

.نشوداومانعخانوادگی،
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می آمدهشبدهساعتمجردی،دوراندرچونمردکهنباشدطوراین

!نهبدهد،ادامهطوراینگرفتهزنکههمحاالمادرش،وپدرخانه ی

.بكندراهمسرشمالحظه یبایدحاال
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حقذیهماوهستیدحقذیخانوادهمحیطدرشماکهقدریهمان

اوم،جسحسببهچونکنید،تحمیلوبگوییدزورزنبهنباید.است

ویند،بگزوربایدحاالبله،کهمی کنندخیالبعضیهااست،ضعیف تر

...کنندتحمیلوکننددعواوکنندکلفتراصدایشان
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وارداخالقیوروحیفشارِاوبروکنددركرامردضرورتهایبایدزن

متوس لناکردهخدایوشودمستأصلزندگیامردراوکهنكندکاری.نسازد

یادینمدرمقاومتوایستادگیبهرااوباید.شودنادرستوخالفراههایبه

می تواندنمثالًکهاستاینمستلزماوکارچنانچهاگروکندتشویقزندگی

.دنكشاورخبهمرت برااینکند،رسیدگیخانوادهوضعبهمقدارییك
581
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برایچهوسازندگیوجهادیچهوعلمیچهفعالیتیخانه،مرداگر

هخانفضایکندسعیزندارد،عمومیکارهایبرایچهوروزیکسب

شوقابوبرودسرکارخوبروحیه یبابتوانداوکهکندمساعداوبرایرا

.برگرددخانهبه
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گراکهآفریدهطوریرازنطبیعتمتعالخدایام ااست،قوی ترهیكللحاظازمرد

دارد،نفوذربیشتدیگریدرکهکسیباشد،عاقلزنوباشندسالموطبیعیمرد،وزن

ی تواننمزورگوییوتحك موکردنرندیودادنخرجبهزرنگیباالبتهکهاست؛زن

البتهـدنکرتحملمقداریك،خوشروییخوب،استقبالِ،مالیمتبابلكه.رسیدآنبه

راتحملاینزن،طبیعتدرمتعالخدایکهـکندتحم لنیستالزمهمخیلیاندکی؛

583.استدادهقرار
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زاخیلی.استمؤثرانسانسرنوشتدرگاهیهمسر،اختیاروازدواج

هستندهممردهاازخیلی.می کنندبهشتیراشوهرانشانکههستندزنها

.می کنندبهشتیرازنهایشانکه
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ابانتخ.می رسدراهیسردوزندگیفعالیتهایدرمردکههستگاهی

تادویناازیكیرا،صداقتوامانتوصحیحراهیاورادنیایابكندباید

راههبیااولراهبهرااومی تواندزنکهجاستاینکند؛انتخاببایدرا

مورددرهمشوهرها.هستهمآنعكسطرفمتقابالً،.بكشانددوم

.باشندداشتهراتأثیراتطوراینمی توانندهمسرانشان
585
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ازیلیخ،انقالبسالهایهمچنینومبارزاتسالهایدشواربسیاردوراندر

درندرفتمردها.کردندبهشتیهمكاری شانوصبرباراخودشوهرانزنها

دندلرزیدرخانه هازنهااین.شدندمتحم لراخطراتوگوناگونجبهه های

هرهایشانشو،نكردندبازشِكوهبهزبانام ا.گشتندغربتوتنهاییدچارو

.وندشپشیمانمبارزهادامهازمبارزه،میداندرورودازوجبههبهرفتناز
586
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ویهازیاده روازشدنمانعبابجا،تذک رودلسوزیوراهنماییباانسان

.کندبهشتاهلرااومی تواندهمسرش،رفتاریهایکجبعضی

غلطیروشهایباوتوق عاتبا،طلبیهاافزونبا.هستهمآنعكسالبت ه

کندجهن میراخودهمسرمی توانددارد،وجودکه
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ویحصحمنطقباوخوشزبانباوکردنمحب تباهم،کردنحفظالبته

اینورقهواخالقیبدبانهمی شودحاصلحكیمانهومدب رانهبرخوردبا

.نندکحفظخداراهدررادیگریآنتاباشندمراقبدوهریعنی.چیزها
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تحمایالهیمستقیمصراطوصحیحراهدرراهمدیگربایدشوهروزن

کاریكوخیرعملیكمی  کنندمشاهدهاینهاازکدامهراگر.کنند

س،عكبراگروکنندتشویقراآنمی زند،سرهمسرشانازشایسته ای

د،داروجودـنخواستهخدایـانحرافییكخطایی،کهکردنداحساس

.نندکتشویقوکمكخداراهدررایكدیگر.بكنندآناصالحدرسعی
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 داردینراهمدیگرکنیدسعیکهاستاینهمسر،بهکمكمهمترین

بههمتمواظباین.نكنددینیخطایهمسرتانباشیدمراقب.نگهدارید

است،اخالقیمراقبتمراقبت،این.نیستدیده بانیوپاسبانیمعنای

.استپرستارانهمراقبتومهربانانهمراقبت
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یكشوهراگر.کنندهمكاریهمباشوهروزن،خانوادهمحیطدر

حیطمدریاخانهداخلزناگر،بسازداوبازندارد،مضیقه اییامشكلی

ودخ.کندکمكاوبهبایدشوهردارد،دشواریهست،کهجورهریاکار

خاطربرایرااینآنهادویهربدانند،شریكبایدهمسرسرنوشتدررا

.دهندانجامخدا
591
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.نهوند،بشیكدیگرکارحجمواردکهنیستاینبهگاهیکمكوهمكاری

درل تریمشكمسائلبامعموالً مردها.کنندتداركروحاً رایكدیگربلكه

ندمی توان.بدهندروحی هآنهابهمی توانندزنهادارند،برخوردجامعه

آنهاهبوکنندتبس مآنهابه.کنندبیرونتنشانازراآنهاخستگیِ

.دهنددلخوشی
592
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قدمیكخودش،اسالمیِتكالیفانجامراهدردخترمی بینداگرپسر

تراشیمانعوبكندفراهمبرایشراوسایلبردارد،می خواهدخیری

بدهند،لتحصیادامهکنیدفرضمی خواهندهستنددخترهابعضی.نكند

بعضیردوبكنندخیرکارهایبشوند،آشناقرآنبابخوانند،دیندرس

باشندداشتهشرکتخیریهاموراز
593
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میاسالجمهوریارگانهایدرمجاهدتوتالشدروعلمکارِ درپسراگر

.هدبدانجامراحتراکارشبتواندکهکندهمكاریاوباخانمآناست،

نایدربتوانندهمزنهاتابدهندفرصتزنهایشانبهپسرهاومردها

کنند،لمعتحصیلِمی خواهنداگر.شوندواردمعنویتمسابقه یمیدانهای

.دبتواننشوند،وارداجتماعیکارهایدرمی خواهندهماگر.بتوانند
594
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ولیستاکمكهماینهاالبته،نیست...وظرفشستنفقطکمكازمنظور

الماسراهدر.استفكریومعنویکمك.استروحیکمكبیشترمنظور

بهتوصیهوصبروتقویبهتوصیهراهمدیگربدارند،قدمثابترایكدیگر

...وستیزیسادهبهتوصیهقناعت،بهتوصیهعفاف،بهتوصیهدینداری،

.بگذرانندیوجهبهترینبهاهللشاءانبتوانندتاکنندهمكاریهمبا.کنند
595
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.نندکبرطرفهمدلازراغمهانفردوکهاستایندیگری،بهواقعیکمك

د،می کنپیداغمیمی کند،پیداگرفتاریزندگیشدوره یدرکسیهر

نچنیدرنفر،دوازکدامهر.می کندپیداتردیدیمی کند،پیداابهامی

اولدازراغم.کندکمكاوبهوبشتابدهمسرشکمكبهبایدموقعیتی

اییخطمی بینداگر.کندبرطرفرااواشتباه.کندراهنماییرااوبردارد،

596.بگیردرااوجلویمی زندسراوازدارد
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البته،:وییممی گماکنند؟کاربروندزنهاموافقیدشما:می پرسندماازبعضیها

:استجوردوکارالبته.کندکاربایداصالً زن؛مخالفیمخانمهابیكاریباما

کسیاگراست؛کاردوهرخانه،بیرونکاریكیوخانهداخلکارِ یكی

همیخیلبدهد،انجامبایدمنزل،بیرونبهمربوطکارهایدردارداستعداد

دریحتـاشتغالاینکهباشدجوریبایددارد،شرطیكمنتها.استخوب

597.نزندلطمه ایشوهروزنپیوندبهـخانهداخل
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کهعدبمی کشندشبتاصبحازراخودشانکههستندخانمهاازبعضی

بدمهاین.نداردهمرااوبهزدنلبخندیكحوصلهمی آید،خانهبهمرد

امانهدبهکارخانهاینکهآنقدرینهاماکردبایدراخانهکار.است

.بشودمنتهیخانواده
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انه،ختویزن،نخیر.استبیكارخانهدرزنمی کنندخیالعد ه اییك

.می دهدانجامراکارهاظریف ترینوسخت ترینوبیشترین

ایننه،خاکارِهمانازشدعبارتکارشمثالًزنیاگرمی کنندفكربرخی

اینزنبرایکارمهمترینبلكه.نیستاهانتهیچ!نهاست؛زنبهاهانت

نگهداردپاسرِرازندگیکهاست
599
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تسخکارهایآنازبچ ه داری.استسختخیلیخانهکارهایازبعضی

ابلِ مقدرباشد،دشوارخیلیکهبگیریدنظردرراکاریهرشما.است

هامرد.استبزرگیخیلیهنرِداریبچه.استآسانواقعدرداریبچه

.دهندانجامراکارایننمی توانندهمروزیك

600
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اج،ازدوباهمسر،گرفتنباهستند،خداراهدرکاریمشغولکهجوانانی

.کنندمتوقفراکارشاننباید

راظهرهاحتیمی کنیمسفارشاستممكنبرایشانکهکسانیبهمعموالً ما

یكد،بخورنراغذایشانخانوادگی،محیطِدر.باشندبچه شانوزنبابروند

اولناسب،مزماندرحتماًبازکارشان،دنبالبیایندبعدباشند،همباساعتی

601.دباشنداشتهحقیقیخانوادگیِمالقاتببینند،رابچه هابروندشب
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ه اشهماینهادارند،کوپالیویالاهللماشاءمی بینیدکهآقایاناین

ایزمینه هدروذهنیپیچیدگیِلحاظازام ااست،قویجسماست،ظاهر

است،زیادتحم لشقدرتاست،مردازقوی ترزنعاطفی،واحساسی

.زنهااغلبِ.استاینزنطبیعت...استبلدراراهها
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راعقدیخطبه یمی خواستندایشان.رفتمامامخدمتوقتیكمن

کهماخالفبرایشان!بشوعقدطرفبیاشما:گفتنددیدندرامنتابخوانند،

هسدوبعدمی خواندند،او لراعقدمی زنیم،حرفومی دهیمتفصیلوطول

راعقداینكهازپسایشاندیدممن.می کردندصحبتکوتاهجمله ای

«.سازیدبهمبابروید»:گفتندوکردندپسرودختربهرارویشانخواندند،
603
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حتماًهمدیگریآنداد،نشانناسازگاریاندکییكیکهنباشدطوراین

نشانسازگاریهمبادوهر!نه.بدهدنشانناسازگاریاومقابلدر

.دهیدننشاسازگاریشماکرد،ناسازگاریهمسرتاندیدیداگروبدهید

.استخوبآمدنکوتاهوسازشکهاستجاهاییآنازاین

604
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جااینیدباآیاکند،حس  ناسازگاریهایییك{مشتركزندگیشروعازبعد}استممكن

مندردبهدیگرزناینیامرداین:بگویندوشوندسردهماز

راگ.دهیدتطبیقمسألهاینباراخودتانبایدشما!نه!نمی خورد؟

کاری اشنه،دیدیداگروکنیداصالحشاست،اصالحقابلچنانچه

.بسازیداوباخبکرد،نمی شود
605
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شوهروزننبایستی.استواجباتجزءخانوادهمحیطدرکاریسازش

ی پسندندمخودشانآنچه.شودهمانگفتندچههرخودشانکهبگیرندتصمیم

باید.شدبانبایدطورایننه،.بشودهمانمی کندتأمینراآنهاراحتیآنچهو

دیدیدگرا.استالزمسازگاریاین.کنندسازگاریباهمکهباشندداشتهبنا

.بیاییدکوتاهآمدن،کوتاهبامگرنمی شودتأمینشمامقصود
606
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تمحب کهاستهمینواستزندگیبقایِاساسِزندگی،درسازگاری

هکاستهمین.می شودالهیبرکاتموجبکهاستهمین.می آفریند

.می کندمستحكمراپیوندهاوکردهنزدیكهمبهرادلها
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اروپاییرتعبییكاین.بفهمندوکننددركرایكدیگربایدشوهروزن

رفطخواستهایودردکسیهریعنی...استخوبیتعبیرولیاست

بهنییع.کردندركمی گوینداینبه،بیایدراهاوباوبفهمدرامقابل

یادزرامحب تاینها.باشدمتقابلدركوتفاهمزندگیدرمعروفقول

.می کند
608
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نیستیببی عانسانیهیچـداردعیبینقطهیكهمسرتانکهدیدیداگر

كیداردهمزمان،هماوکه،کنیدتحم لکنید،تحملرااومجبوریدوـ

بعینمی فهمد،کهراخودشعیبآدم.می کندتحم لشماازراعیبی

اصالحقابلچنانچهاگر.تحم لبربگذاریدبناپس.می فهمدرادیگری

.دبسازیاوباکرد،نمی شودکاریدیدیداگر.کنیداصالحشاست،
609
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بهخانوادهدروناختالفکهدادهترتیبیخانوادهداخلدراسالم

زنهب.بكندمالحظاتییكکهدادهدستورمردبه.شودحلخودخودی

نجامااگرمالحظاتاینمجموع.بكندمالحظاتییكکهدادهدستورهم

.رفتدنخواهبینازوشدنخواهدمتالشیقاعدتاًخانواده ایهیچبگیرد،

.متالشی شدن خانواده ها به خاطر این بی مالحظگی هاستغالباً 
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سیکپیشراشوهررازنبایدزنکنند،حفظراهمرازبایدشوهروزن

مهمانیالنفمثالًیاباشگاهدررفقایشپیشنرودمثالً هممرد.کندبازگو

ممحكراهماسرارباشد،جمعحواستانکند،بازگوراهمسرشراز...و

.شودمستحكموشیریناهللشاءانزندگیتاداریدنگه

611
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.ددهیقرارسادهرازندگیندهید،قراراسرافپایه یبررازندگیتان

طی باتازودهیدقرارمی پسنددمتعالخدایکهطوریآنرازندگی

ویمیانه روواعتدالهم.عدالتواعتدالحسببرشویدبهره مندالهی

.وری اندچطدیگرانببینیدبكنید،راانصافمالحظه ییعنی.عدالتهم

.نكنیدبین خودتان و دیگران فاصله درست خیلی 
612
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دراصالً کههمآسایش.نداردهمرفاهبامنافاتیکردنزندگیساده

.استکردنزندگیسادهسایه

613
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دامدرراخودتان.نشویدچشمیهموچشموتشریفاتوتجم التاسیر

وبختخوشمسابقه،ایندرکسهیچ.نیندازیدزندگیامردرمادیمسابقه ی

دامکهیچاینهاشخصی،زندگیبرق دارِوزرقظواهرِ این.نمی شودکامیاب

چههرانساناصالً .می کندراضیودلشادنهمی کند،خوشبختنهراانسان

.ستابهتریچیزیكحسرتدر.می خواهدرابیشتریچیزبازمی آید،گیرش
614
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ودبشکهزندگیهمانبه.ـالكفافوالعفافـهستمقدسشرعدر

یشپجوراین.نباشدعسرتدرونباشدکسیمحتاجانسانوگذراند

.ببرید

615
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پُّرخرجیزندگمنشی،اشرافزندگیتجم التی،زندگیتشریفاتی،زندگی

بایدگیزند.نیستخوباین.می کندبختبدراانسانهامصرفی،زندگیو

همباچرابعضیهاراتادواین.مُّسرفانهوپُّرخرجنهبگذردراحتوکفاف

راندگیشانزبتوانندونباشدکسیمحتاجیعنیکفافبا؟می کننداشتباه

.ندباشداشتهبایدهمدلخوشی.کسهیچبهاحتیاجبدونکنند،اداره
616
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قناعتهکمی کنندخیالبعضیها.نكشیدخجالتقناعتازکنید،قناعت

تنیسالزمدیگرداشت،آدماگرواستفقیروتهیدستآدمهایمال

ق فتوانسانکفایت،حددرالزم،حد  دریعنیقناعتنه،.کندقناعت

.کند
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مهدنیاخیالیبهشتراهدرهست،مسابقهخدابهشتراهدرچنانچه

وردنآدراسمبرایقدرتش،ومقامبرایتجم التش،برای.هستمسابقه

....تاسناسالمیمسابقهمسابقه،این.هستمسابقهشدنش،معروفو

بهوودشمانعدیگریآنشویدواردمسابقهاینبهبخواهیدکهکدامهر

.کندعملشماباناصحیكعنوان
618
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ضعانهمتواروشبهگرایشوقناعتورویمیانهبایستیمراحلهمه یدر

کهنكردفراموشرافقیرانهو

.استنظر اسالم این 
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ردمعالی ترینشمااگر.استغلطحالیهردراهانت،وتبعیضظلم،

مکخانمیك...ومعلوماتوسوادلحاظازمثالً شمازنوباشیددنیا

وظلمکمترینحق شماباشد،پایینیخانواده ییكازیاباشد،سوادی

.ابدتااستزنهمانزنندارید،اوبهرااهانتی
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مثالً کهاستکردهتحصیلباسوادخانمیكزن،گاهی.همینطورهمزن

یرتحقرامردنداردحقهماو.استکردهازدواجیمردِکارگریكباحاال

.ندکتكیهاوبهباید.استاتكایینقطه یاوبرایهمبازمرد،.کند

. او را از لحاظ روحی چنان حفظ کند که بشود به او تكیه کردباید 

621.استسالمخانواده ی،این
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حرفحجاببهراجعکهقرآنآیاتمی زند،حرفحجاببهراجعکهاسالم

ودخخاطربهایندارد،دستوریكدیگربامردوزنحدودبهراجعمی زند،

کهجواندخترهایهمین.خانواده هاستهمینخاطربهاست،مردم

زنکهجوانپسرهایاین،ندهنددستازمی خواهندراشوهرشان

رعایتبدونوحجاببدوناین،،ندهنددستازمی خواهندرامحبوبشان

622.استعمیقوآمیزحكمتطوراینقرآنآیاتِنمی شود،
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هربهرسیدند،جاهربهدنیافاسدجوامعدرکهزنیآنومردیآن

وکردنداستفادهسوءخواستدلشانطورهررفتند،کهگذرگاهی

یداپاهمیتچقدرخانوادگیمحیطآنهابرایدیگرشد،پیدااختالط

آزادیایناگرکهآزادیگذاشته اندهمرااسمش.هیچکرد؟خواهد

.می شودمحسوببشربلیه هایبزرگترینباشد،
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طرفبهباشدمتمایلطرفهربهبخواهددلشطورهرکهمردیآن

حجابوعفافوحیاباکهزنیآنونداردحفاظیندارد،عِنانیزنها،

زنبرایمردیوزنچنینندارد،حفاظی،نیستآراستهانسانی

.نیستندقائلاهمی تیواحترامیخودشانشوهربرایخودشان،
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.دندعالقه منهمبهوهستندمسئولهممقابلدرمردوزنیك،اسالمدر

كاماحازکهطوالنیوعظیمسلسله ییك.وابسته اندومحتاجهمبه

اینوبماندمحكمخانوادهمی خواهنداینكهازچیست؟ازمی شودناشی

.باشندهمباونكنندخیانتهمبهشوهروزن
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ومنامحربامعاشرتدرشماکهمی کنم،توصیهجوانمردهایبههمیشهمن

.نیدکحسادتبهوادارراخودزنانِکهنزنیدحرفیونكنیدکاریمحارمحتی

اریکبیگانه،مردهایبابرخورددرکهمی کنم،سفارشهمجواندخترانبه

.مایندنتحریكراشوهرانشانغیرتوحسادتحس کهنزنیدحرفیونكنید

.اندمی سوزریشهازومی کندسُّسترامحب تپایه هایومی آوردبدبینیحسادتهااین
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اعاشبامكاناوبرایجادودارد،سروکارنامحرمزنانباکهآقاییآن

جورآنخودشزنبهدیگرایندارد،وجودمختلفسطوحدرغرایزش

ینكها...نیستنمی کندنگاهزنیهیچکهمردیمثل.نیستبندپای

مخلوطنامحرمبااجتماعیمحیطهایدرراخودشبایدزنمی گویند

627دباشخودشمردبهدلبستگی اشزن،اینکهاستاینبرای،نكند
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،مضر وناسالممعاشرتهایونكردننگاهوکردننگاهوحجابونامحرمومحرممسأله

ازکهجاهاییوکشورهاازبعضیدروشدهتأکیدقدرایناسالمدرکهچیزهاییاین

بهمردوزنبرایمحدودی تییكچهاگراینهانمی شود،رعایتاینهادورند،اسالم

اینشدنماندگاربرایخانواده،حفظبرایمقد سشارعرااینهاام امی آورد،وجود

وکندرتدبیانسانیهرچیزهاهمیندراگرکهاستکردهتشریعوتحكیممهمبنای

628.دیدخواهدرابزرگیبسیارحكمتهایبكند،تأمل
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نهاایومردوزنجداییونامحرمومحرماسالمدرمی بینیدشمااینكه

درمی کنند،وفاداریاحساسهمبهشوهروزنچون...استمطرح

.استمهمیمسأله یخیلیایننمی گیرند،قرارحسادتموضِع
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کردهمنعاسالمکهنگاهیایناست،کردهدرستاسالمکهحجابیاین

کهاستاینبرایاست،دادهقرارممنوعاسالمکهمعاشرتیایناست،

.شودمتمرکزنقطهیكرویمحب تهایتانودلهایتانشما

.آقایانشما خانمها و هم شما هم 
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وردموزنمعاشرتعدموروگیریوحجاباسالم،درمی بینیدشمااینكه

یكاینهامی کنندخیالنظرکوتهوبینکوتهآدمعدهیكوهست،چیزهااین

واده هاخانکهاستاینبرایاین،.استعمیقاینها!نهاست،قشریحرفهای

برایاین.بماندمستقرخانوادهاین،بماندخودجایدرزوجین،دلهایو

ه،نددستنكن،معاشرتنكن،نگاهاست،نامحرماست،محرم.اینهاست

631.نكنآرایشدیگرانجلوینكن،جلوه گرینخند،
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استنایبرایاینمی گوید،مابهفقهمی گوید،دینمی زند،اسالمکهحرفهاییاین

حاالهککوچكیکانوناینشما،کوچكخانواده یاینکردید،رعایترااینهااگرکه

مردوزن.شدخواهدفارغبالیاآنازوماندخواهدمستحكماست،آمدهوجودبه

ساساحزن.استخانوادهاینبااست،یكدیگرباسروکارشانکهمی کننداحساس

که کندنمیاحساسمردیا.استگیرپاودستوسیله ییكاوبرایخانهکهنمی کند

632.استمزاحموسیله ییكاوبرایزنوخانه
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جوریكزنبه.نكنیدنگاهنامحرمبهببندید،راچشمتانکهاستگفتهقدرآناسالماینكه

وقتآنفت،رطرفییكبهچشموقتیکهاستاینبرایگفته،دیگرجوریكمردبهوگفته

ودباشیمردشماچهحاال.رفتخواهدطرفآنشماست،همسرکهکسیآنسهمازبخشی

محب تگذاشتی،کمجااینوقتی.جاآنمی رودقسمتییك.نمی کندفرقیباشیدزنچه

کهچهآنوقتآن.می شودمتزلزلخانوادگیبنایشد،ضعیفکهمحب ت.شدخواهدضعیف

دستبهخودتخیالبهاستمضر برایتکهآنیومی روددستتازاستالزمتوبرای

633.آورده ای
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رکاتهالسالم علیكم و رحمة اهلل و بو 

:بازنشر شده در
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