
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 کارگاه پنجم:

 ازدواج آسان است اگر... استاد مریم ادیب

 

 اػَر تاهلل هي الطیغاى الشجین

 تسن اهلل الشحوي الشحین

 لل اػَر تشب الٌاس

 هله الٌاس

 الِ الٌاس

 هي ضش الَسَاس الخٌاس

 الزی یَسَس فی غذٍس الٌاس

 هي الجٌِ ٍ الٌاس

 

 ساُ سسیذى تِ خذا اص تیي ًاس هی گزسد .

 صًذگی ضیشیي خَاّذ تَد اگش ...

  تطٌاسن .اگش ّذف اص اصدٍاج ٍ صًذگی سا 

 حضشت ػلی ع فشهَدًذ : تَ آخشتت سا هشالة تاش ، دًیا خَدش رلیالًِ پیص تَ هی آیذ .           

 اگش تذاًن چِ وسی تذسد هي هی خَسد ؟ 



 فىش وشدى تِ اصدٍاج هشحلِ هْوی دس خَدضٌاسی ٍ تغییش است .           

 

 ن .اصدٍاج خَضثختی است اگش دس جَاًی ٍ تا هغالؼِ اًتخاب وٌی

 ضشایغی وِ چٌذیي سال تؼذ لشاس است تپزیشین ، اهشٍص تِ آى فىش وٌین .

 ًِ سختگیشی تی جا داضتِ تاضین ٍ ًِ خیلی سادُ اًذیص تاضین .

 ...اصدٍاج اهیذ تخص است اگش

 تا گزضتِ پان ٍ سالن ٍاسد صًذگی ضَین . اگش 

 اگش هی خَاّن ٍ تؼْذ دس صًذگین حاون تاضن ؛ 

 تجا صًذگین سا صیش ٍ سٍ تْذیذ ّا ٍ پیگیشی ّا ٍ دلثستگی ّای ًا ًگشاى ّیچ هطىلی ًثاضن ؛ اگش هی خَاّن ّشگض

گٌجیٌِ ػَاعف ٍ احساسات پان سا تذٍى فشاّن ضذى ضشایظ خاظ اصدٍاج دس حشاجی ّای تی اسصش  ؛ًىٌذ

 َّس تاصاى ًثاصم .

 

 

 اصدٍاج آساى است اگش...

 . خَدم ٍ ًیاصّاین سا تطٌاسن 

  دس لحظِ ای فشغت توام ضذ ، تاصًذُ ًثاضن .چِ وٌن اگش 

 

 اصدٍاج دلیك است اگش ...

 اگش تذاًن وِ ساّی است تشای تاهیي ًیاصّای ٍالؼی ٍ ًِ تَّوی . 

 فشهَدًذ : اًساًْا خَاتٌذ ٍ ٍلتی وِ هشدًذ تیذاس هی ضًَذ . (ظ)پیاهثش          



 تیٌذ ٍ ًوی ضٌاسذ .اًساى خَاب ًیاصّای ٍالؼی خَد سا ًوی               

  ًَِ؟!اگش تذاًن اصدٍاج چشا ٍ چگ 

 

 ًیاصّای ٍالؼی ػثاستٌذاص :

   آساهص پایذاس ، ّوذم دلسَص ، ػثادت ٍ استثاط تا خذا ، خَضثختی ّویطگی ، هحثت وشدى ، تالش وشدى 

 

 صهاى اصدٍاج عفَلیت است یا تلَؽ ؟ 

 

 عفل تالؾ

 ًیاصهٌذ دسیافت است ًیاصهٌذ تِ پشداخت

 ًگشاى ٍظیفِ دیگشاى ٍ ّویطِ علثىاس هشالة ًمص خَد ّست

 ّشعَس ضذ ٍ ّشجَس پیص آهذ تشًاهِ سیضی هیىٌذ تشای یه ػوش خَضثختی

 تطىش تلذ ًیست تَولص تِ خذا ّست

 ػزسخَاّی ًویىٌذ دًثال خَضحالی پایذاس ّست

 

 واسّای اضتثاُ سا اًجام ًوی دّذ.وسی وِ تِ تلَؽ ػملی سسیذُ است، واسّای دسست سا اًجام هی دّذ ٍ 

ضخع تالؾ تلَؽ ػاعفی داسد ٍ ون ون تا ٍسٍد تِ هشحلِ چْاسم دلسَص ٍ هْشتاى تش هیطَد ٍتِ ًیاصّای دیگشاى تَجِ هیىٌذ، 

 تا ضشایظ هختلف ساصگاسی داسد، حساس ٍ صٍدسًج ًیست، تِ جای ػػثی ضذى فىش هیىٌذ ٍ...

 تایذ لَاًیي ػملی سا دس تلَؽ ػملی ٍ تلَؽ ػاعفی تطٌاسیذ! اگش هی خَاّیذ ػالالًِ صًذگی وٌیذ،

 .اتتذا ّذف سا تطٌاس تا ساّىاس هٌاسة سا پیذا وٌی

 حضشت ػلی )ع( هی فشهایٌذ:

 وسی ّست  وِ فشق تیي تذ ٍتذتش سا هی فْوذ. لػالل وسی ًیست وِ فشق تیي خَب ٍ تذ سا تطٌاسذ؛ ػال



 گفت، تْن ًشیض! "ًِ"ش وسی دس تشاتش خَاستِ ضوا ضٌیذى است! اگ "ًِ"ضشط تضسي ضذى تَاى 

 هجشد یا هتاّل خَضثخت است اگش...

 شٍس وٌذ ٍ پشتالش ٍ اّل سضذ تاضذ.ّذف اص اصدٍاج ٍ صًذگی سا ه 

 .اگش خَدش سا دسست تطٌاسذ 

 اگش دسست ٍ تِ هَلغ الذام وٌذ. 

 اگش تا گزضتِ ای پان ٍ سالن ٍاسد صًذگی ضَد. 

  ًیاصّای حمیمی ٍ وارب سا تطٌاسذاگش تفاٍت هیاى. 

 ...ٍ 

 

 صًذگی تْاًِ ای است تشای خَدضىَفایی!تذاى 

 خَضثختی ّویي اهشٍص ٍ ّویي جاست!ٍ 

 

 ...ن ین وِ هال اٍ تواًیخَد سا هیسپاسم تِ خذایی وِ ها سا دٍست داسد ٍ هیخَاّ 

 

 

 اػَر تاهلل هي الطیغاى الشجین

 تسن اهلل الشحوي الشحین

 الٌاسلل اػَر تشب 

 هله الٌاس

 الِ الٌاس

 هي ضش الَسَاس الخٌاس

 الزی یَسَس فی غذٍس الٌاس



 هي الجٌِ ٍ الٌاس

 غذق اهلل الؼلی الؼظین

 


