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 به جای مقدمه:
 

و بوسیده  ـ را بستتوان همچون کتب داستان، یکبار خواند و آنکتبی که مخاطبش اخالق و رفتار آدمی است را نمی

 مل بهعگذاشت کنار، بلکه باید مطالبش را آویزۀ گوشِ مبارک کرده و در لحظه لحظۀ زندگی در صدد و نبوسیده ـ 

 آن باشیم.

 از همین جمله کتابهاست.« مطلع عشق»

 بایست مطالبشای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوجهای جوان است، لکن می« گزیده»گرچه این کتاب خود 

شده و به عنوان جمالت کلیدی، همواره در معرض سمع و نظرمان بوده و مجدّانه پیگیر عمل به « ترگزیده»از آن هم 

 باشیم.مفادّ آن 

 کنیم.« ترگزیده»را « گزیده»این شد که تصمیم بر آن شد که 

 دانیم را خواهانیم.دانیم و دانستن آنچه که نمیاز خداوند متعال، توفیق روز افزون بر عمل به آنچه که می

 

 

 دیالهُ بعَاتَّ نِلی مَالم عَو السّ

 محمد هادی بیات

 1399تابستان 
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 و تشکیل خانواده اول: ازدواج کالم 
 

 ارزش اسالمی:

کند خود را از این ارزش محروم نموده که ازدواج نمی]خداوند متعال[ ازدواج را یک ارزش قرار داده، یعنی کسی

 !2«فرد تنها»، سلول حقیقی و مجموعۀ پیکرۀ جامعه باشد نه «خانواده»... اسالم اینطور خواسته که 1است

وان یک کار را به عنتشکیل خوانواده یک فریضه است. عملی است که مرد و زن باید آناز نظر اسالم، ]بنابراین[ 

 .3الهی و یک وظیفه انجام بدهند

 

 ازدواج به موقع:

کنند ازدواجهای دوران جوانی، ازدواجهای زودرس است و برخالف برداشت و تلّقی خیلی از افراد... که خیال می

ینطور نیست. اگر درست صورت بگیرد، ازدواجهای بسیار ماندگار و خوبی ماندگار نیست، درست بر عکس است، ا

 .4ای کامال با هم صمیمی خواهند بودهم خواهد بود و زن و شوهر در چنین خانواده

 اشتن همسر...کنند به دیعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز می گوئیمهرچه زودتر بهتر. زود که می]و[ 

در وقت خود و زودتر از اینکه زمان بگذرد و عمر تلف  اوال: برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد]چرا که[ 

 بشود، برای انسان حاصل خواهد شد.

، طبق این روایت «5مَن تَزَوَّجَ أحرَزَ نِصفَ دینِهِ »فرماید: . لذا میگیردجلوی طغیانهای جنسی را میثانیا: 

بیند از طرف طغیانهای جنسی است که خیلی رقم تهدیدی که انسان دربارۀ دین خود میشود که نصف معلوم می

 .6باالیی است

                                                           
 .18. ص 1 

 .19. ص2 

 .18. ص3 

 .21و  20. ص 4 

 .219، ص100. ]هرکه ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است[، بحار االنوار، ج5 

 .21. ص 6 
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 مهمترین فایدۀ ازدواج:

 ،مهمترین فایدۀ ازدواج، همان تشکیل خانواده است و بقیۀ مسائل، فرعی و درجۀ دو و یا پشتوانۀ این مسئله است

 .2که[ تشکیل خانواده اساس همۀ تربیتهای اجتماعی و انسانی است ، ]چرا1مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری...

 

 شکر نعمت ازدواج:

د ولی گذراننآید، زندگی شیرین و خوبی را هم میکنند، همه نوع خوبی هم گیرشان میبعضیهای ازدواج می

، شکر و مهمی در زندگی است. وقتی نفهمیدند فهمند که این چه نعمت بزرگی است، چه حادثۀ تعیین کنندهنمی

 مانند...شود، محروم میآورند و از رحمت الهی که با شکر متوجه انسان میجا نمیرا هم بهآن

... آنچه که در ازدواج مهم 3توقعی که از ما در مقابل این نعمت دارند این است که با این نعمت خوب رفتار کنیم

. رعایتهای اخالقی است که دختر و پسر باید با همدیگر تا آخر عمرشان رعایت انی استاست، رعایتهای بشری و انس

 .4رعایت اصلی حفظ این پیوند استکنند و 

 

 مال و جمال، یا کمال؟ کدام انگیزه؟

اگر چنانچه کسی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت ممکن است خدای متعال مال و جمال را به او بدهد 

و ممکن هم هست که ندهد. اما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم بگذارد و ازدواج بکند، خدای متعال به او مال هم 

مال که اعطا کردنی نیست! یک کسی یا جمال دارد یا خواهد داد، جمال هم خواهد داد. ممکن است کسی بگوید ج

اگر انسان کسی را که خیلی هم جمیل ندارد! معنایش این است که چون جمال در چشم شما و در دل شماست، 

نباشد، دوست داشت او را جمیل می بیند. وقتی کسی را دوست نداشت، هرچقدر هم جمیل باشد به نظر او جمیل 

 .5آیدنمی

 

                                                           
 .22. ص 1 

 .29. ص 2 

 .24و  325 

 .23. ص 4 

 .27و  26. ص 5 
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 کانون گرم خانواده دوم: کالم 

 

 خانوادۀ سالم، جامعۀ سالم

هر کشوری که در آن بنیان خانواده مستحکم باشد، بسیاری از مشکالت آن کشور، بخصوص مشکالت اخالقی و 

...، انسان زمانی از لحاظ 1آیدوجود نمیشود یا اصال بهمعنوی آن به برکت خانوادۀ سالم و مستحکم برطرف می

 ح و سالم و کامل بار خواهد آمد که در خانواده بار بیاید و در خانواده تربیت شود.روحی و عاطفی، صحی

توانند روح و فکر و ذهن خود را در این خانواده یک محیط امنی است که در آن چه فرزندان و چه پدر و مادر می

 ...2محیط امن و قابل اعتماد، سالم نگهدارند و رشد بدهند

 

 مختّصات خانوادۀ خوب

خانوادۀ خوب یعنی، زن و شوهری که با هم مهربان باشند، با وفا و صمیمی باشند و به یکدیگر محبّت و عشق بورزند، 

 رعایت همدیگر را بکنند، مصالح همدیگر را گرامی و مهم بدارند، این در درجۀ اول.

، بخواهند او را از لحاظ مادی و آیند، نسبت به او احساس مسئولیت کنندوجود میبعد، اوالدی که در آن خانواده به

 .3معنوی سالم بزرگ کنند

 

 انسان که ماشین نیست!

مرد در کشاکش زندگی مردانۀ خود، احتیاج به یک لحظۀ آرامشی دارد تا بتواند راه را ادامه بدهد. آن لحظۀ آرامش 

 گیرد...ار میکِی است؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار از محبّت و عطوفت خانوادگی خودش قر

، بیشتر تر استشود... و چون روح او ظریفزن هم در کشاکش زندگی زنانۀ خود، با بحرانها و تالطمهایی مواجه می

 .4به آرامش، به آسایش، به تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد. او کیست؟ او شوهر است

                                                           
 .36. ص 1 

 .39و  38. ص 2 

 .40و  39. ص 3 

 .44و  43. ص 4 
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عوامل طبیعی، مبارزه با موانع اجتماعی، مبارزه با درون کل زندگی عبارت است از یک مبارزۀ بلند مدت، مبارزه با 

خود انسان که مبارزه با نفس است. دائم انسان در حال مبارزه است... این مبارزه گاهی یک استراحت و یک باراندازی 

 .1الزم دارد... این نقطۀ استراحت، داخل خانواده است

 

 غریزۀ جنسی، نیاز متقابل

نند، کاند و طبق دستور اسالم از گناه در باب غریزۀ جنسی اجتناب میو متدیّن و خداترس اندوقتی زن و مرد عفیف

ن بنای خانواده اج داشتند، ایطبعا نیاز زن و مرد به یکدیگر در این مورد بیشتر خواهد شد. وقتی به هم زیادتر احتی

 .تر خواهد شداش زن و مرد است ـ مستحکمـ که پایۀ اصلی

عتناب اخواهد... این انسانها بیرون از محیط خانواده این غریزه را اشباع نکنند، تا نسبت به خانواده بی قید و بیاسالم می

 .2کندو الابالی بشوند، لذاست که جلوی راه را سد می

 

 تدیّن رمز مانایی خانواده

بینید که سالهای متمادی با هم ، میدهندهای متدین که زن و شوهر به این حدود ]اسالمی[ اهمیت میدر خانواده

ماند و جدائیشان از هم سخت است و دل در گروه محبت کنند. محبت زن و شوهر به یکدیگر باقی میزندگی می

 .3یکدیگر دارند

 بینید پدر بزرگ و پدر وگذرد و میدر محیط های اسالمی، خانواده آنچنان مستحکم است که گاهی دو نسل هم می

شوند، نه آنها با اینها بد کنند. این چقد ارزش دارد؟ نه اینها از آنها سیر میدارند با هم زندگی مینوه در یک خانه 

کنند... این همان خاصیّت تدیّن و دینداری و مذهبی بودن و جهات خدایی را رعایت شوند. همه به هم کمک میمی

 .4کردن است

 .5کندخت و سعادتمند می[ پایبندی به روش شرع است که انسان را خوشب]پس این

                                                           
 .46ئ  45. ص 1 

 .47و  46. ص 2 

 .47. ص 3 

 .49ص . 4 

 .85. ص 5 
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 کالم سوم: غروب عشق و قحطی عاطفه در غرب 

 

 آزادی جنسی، فروپاشی خانواده

لذا در  ...،1یکی از گناهان کبیرۀ تمدّن غرب نسبت به بشریّت این است که ازدواج را در چشم مردم سبک کرد

ضعیف است؛ چون مرد و زن برای اشباع  بینید آزادیهای جنسی هست، به همان نسبت خانوادههرجای دنیا که می

 .2]غریزۀ جنسی[ احتیاجی به این کانون ندارند

 

 هدف شوم؛ راهکار شیطانی

ای نفوذ پیدا کنند، فرهنگ آن جامعه را در مشت خود بگیرند و خواهند در یک کشور یا جامعهکه میآن کسانی

ه معموال متزلزل کردن بنیان خانواده است... خانواده کفرهنگ خود را به آنها تحمیل نمایند، یکی از کارهایشان 

 .3شودنبود، همه چیز متالشی می

 

 کالم چهارم: حقوق متقابل زن و شوهر 

 

 مثل دو رفیق

اند... دباید مثل دو نفر شریک، مثل دو نفر رفیق، در خانه با هم زندگی ]کنید[...، اسالم مرد را قوّام و زن را ریحان می

گذاریم و این جنس و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفه می وقتی جنس لطیف

یم، این دو گذارمدیریت و کارکرد و محل اعتماد و اتکا بودن وتکیه گاه بودن برای زن را هم در کفۀ دیگر ترازو می

 .4شود. نه آن بر این ترجیح دارد و نه این بر آنکفه با هم برابر می

                                                           
 .56. ص 1 

 .58. ص 2 

 .64و  63. ص 3 

 .72و  71. ص 4 
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باالخره دوتا شریک و دو تا رفیق هستید، یک جا مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. یکی اینجا از سلیقه و 

 .1خواست خود بگذرد، دیگری در جای دیگر، تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید

 

 مرد باید ضرورتهای زن را درک کند

کند، احساسات او را بفهمد، نسبت به حال او غافل  از طرف مرد وظیفه اینطور است که ضرورتهای زن را درک

 .2نباشد و خود را صاحب اختیار مطلق العنان او در خانه نداند

این زن، کارپرداز شما نیست که همۀ کارهای زندگیتان را روی دوش او بگذارید و بعد هم از او مؤاخذه کنید! ... 

 .3تر استجسم او ضعیفنباید به زن زور بگوئید و تحمیل کنید، چون به حسب 

تر است، احتیاج به آرامش بیشتری دارد. او نیاز به آسایش و تکیه کردن به یک جای مطمئن روح زن چون لطیف

گاه خوب را ، زن یک تکیه4دراد. این تکیه گاه کیست؟ او شوهر است. خدا اینها را اینطور کنار هم قرار داده است

 .5دارددوست می

 

 کنداداره می زن هوشمند، مرد را

زن ]هم[ باید ضرورتهای مرد را درک کند و بر او فشار روحی و اخالقی وارد نسازد. کاری نکند که او در امر 

اومت باید او را به ایستادگی و مق .زندگی مستأصل شود و خدایی ناکرده متوسل به راههای خالف و نادرست شود

انواده تواند یک مقداری به وضع خدر میادین زندگی تشویق کند و اگر چنانچه کار او مستلزم این است که مثال نمی

 .6رسیدگی کند، این را مرتب به رخ او نکشد

 

                                                           
 .74. ص 1 

 .77. ص 2 

 .78و  73. ص 3 

 .75. ص 4 

 .73. ص 5 

 .79و  78. ص 6 
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 کالم پنجم: همسفر تا بهشت 

 

 همدیگر را بهشتی کنید

نند. کرنوشت انسان مؤثر است. خیلی از زنها هستند که شوهرانشان را بهشتی میازدواج و اختیار همسر، گاهی در س

 کنند. عکس آن هم هست.خیلی از مردها هستند که زنهایشان را بهشتی می

 .1کننددختر و پسر... بدانند حاال بعد از این، یک واحدند و یک هدف را دنبال می

های خوب، با همکاریهای خوب، با مطرح بهشت کنید...، با توصیهمی توانید با هم همکاری کنید، همدیگر را اهل 

 .2ـ آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح کردن عملیکردن دین و اخالق در محیط خانه ـ 

 .3عون و یار همدیگر باشید، بخصوص در راه خدا و در راه انجام وظیفه

 

 همدیگر را حفظ کنید

باید  کهشود...، اول کسیبیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی میکنید...، اگر خانم میهمدیگر را در راه خدا حفظ 

را حفظ  که باید زناو را حفظ کند، اوست. اگر متقابال مرد این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اولین کسی

 صحیح و با برخورد مدبّرانه وکند شوهر اوست. البته حفظ کردن هم، با محبت کردن و با زبان خوش و با منطق 

شود نه با بد اخالقی و قهر و این چیزها، یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حکیمانه حاصل می

 .4...، نه مثل یک آقا باال سر که مرتب به دیگری نیش بزند، نه! مثل یک پرستار، مثل یک مادر و پدر دلسوزحفظ کنند

 

  محبتکالم ششم: عشق و 

 

                                                           
 .99. ص 1 

 .87و  86. ص 2 

 .112. ص 3 

 .89و  88. ص 4 
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 اصل قضیه عشق است

اگر در زندگی محبت وجود داشت، سختیهای بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختیهای داخل خانه آسان 

 خواهد شد.

این محبتی را که خدا در دل شما قرار داده، حفظ کنید. این رابطۀ انسانی، بر اساس محبّت و رابطۀ عاطفی استوار 

کند...، محبت که بود وفاداری هم هست...، محبت که بود فضا فضای انس ا پایدار میاست...، محبت خانواده ر

 .1شودمی

؛ چرا که زایل شدنی است، مثل همۀ چیزهای دیگر. باید نگهش دارند و حفظ زن و مرد... این عشق را حفظ کنند

 .2کنند که زایل نشود

ای است که در اول دهد، سرمایهرا به شما می محبت ورزیدن، یک امری است که در اول کار خدای متعال این

سر شما کنند. این را باید نگه داشت. محبّت همکند. به یکدیگر محّبت پیدا میازدواج خدا به دختر و پسر هدیه می

 .3به شما، وابسته به عمل شماست

 

 هرچقدر بیشتر بهتر

که محبت هرچه زیاد شود، ایرادی ندارد، زن و شوهر هرچه بیشتر به هم محبّت کنند، زیادی نیست. آن جایی 

 آورد.محبّت زن و شوهر است. هر چه به هم محبت کنید خوب است و خود محبّت هم اعتماد می

این محبّت زن و شوهر هم جزء محبّتهای خدایی است. این از آن محبتهای خوب است. هرچه بیشتر شود بهتر 

 .4است
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 محّبت دستوری نیست

توانید محبّت خودتان را روز به روز در دل فرمایشی و سفارشی نیست. دست شماست. شما میمحبت دستوری و 

همسرتان زیاد کنید، چطوری؟ با اخالق خوب، با رفتار مناسب، با محبت ورزیدن به او، با وفاداری...، محبّت محتاج 

 ..تالش و ابتکار است.

بت به شما محبّت کند، از دل خودتان بخواهید که تراوش محبجای اینکه از طرف مقابلتان توقع کنید که او مرتب 

 .1آفرینداو روز به روز بیشتر شود. محبّت به طور طبیعی، محبّت می

 زن و شوهر باید به هم محبّت داشته باشند، همین!

کند، می رکند، انجام ندهید. مواظب باشید چیزهایی که شما را از هم گله مند و بیزاکارهایی که محبّت را کم می

. درست نگاه کنید ببینید شوهر شما یا زن شما روی چه چیزهایی خیلی حسّاس است، از آنها اجتناب از شما سر نزند

 .2کنید

نباید یک  .الی محبّت ذوبش کنید و از بین ببریداگر یک وقتی خدای ناکرده یک کدورتی پیش آمد، باید البه

 بدهند، اینها نباید باشد...حرفِ کوچکی را بزرگ کنند و مرتّب کش 

 .3کندبی محبّتی مرضی مسری است، حتما به آن طرف دیگر هم سرایت می

 

 احترام متقابل

احترام را در قلب خود نگهدارید، برای هم حرمت قائل باشید. این در ادارۀ زندگی مهم است. بین زن و شوهر، 

 .4اهانت و تحقیر و تذلیل نباشد
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 اعتماد سازی

 . 1محبّت اطمینان است. اگر اعتماد بین زن و شوهر از بین رفت، محبت آرام آرام از بین خواهد رفتاساس 

اعتماد یک امر قرار دادی نیست که بیا من به تو اعتماد کنم، تو به من اعتماد کن. اینطوری نیست. اعتماد را باید جلب 

 .2رعایت حدود و ثغور و موازین شرعی کرد. با خوبی، با عمل، با رعایت اخالق، با رعایت آداب، با

 

 بزرگترها هم کمک کنند

والدین هم نقش زیادی در ایجاد محبت دارند. والدین دختر و پسر باید دائما همّتشان این باشد که این را نسبت به 

ای فرزند ر. اگر هم چنانچه یک چیزی دیدند از طرف مقابل که برایشان خوشایند نبود، آن را بدیگری با محبّت کنند

 تر باشند...تر و با محبّتخودشان ذکر نکنند. بگذارند این دو با یکدیگر روز به روز مأنوس

ممکن است یک دلخوریهایی پیش بیاید، پدر و مادرها... نگذارند که این دلخوریها به دلسردی زن و شوهر جوان از 

 .3هم منتهی شود

 آنها نباید خیلی دخالت کرد که زندگی برای آنها مشکل شود... باید جوانها را هدایت کرد، اما در جزئیات امو

خواهند این جوانها راحت زندگی کنند، باید آنها را نصیحت کنند و هدایت نمایند، اما دخالت نباید بزرگترها اگر می

 .4بکنند

 

 هنر تقسیم کارکالم هفتم : 

 

 تقسیم کارها

 ، ]و[ هر دوی آنها این را برای خاطر خدا انجام دهند.در محیط خانه، زن و شوهر با هم همکاری کنند...
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همکاری و کمک گاهی به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر بشوند، نه. بلکه یکدیگر را روحاً تدارک کنند... 

 د به آنهاتواننخستگی را از تنشان بیرون کنند، مردها معموال با مسائل مشکل تری در جامعه برخورد دارند، زنها می

 .1و به آنها دلخوشی دهند توانند خستگیِ آنها را از تنشان بیرون کنند. به آنها تبسم کنندروحیه بدهند. می

 

 شرط مهم فعالیت اجتماعی خانم ها

کار دو جور است: یکی کار در خانه و یکی کار بیرون خانه. هر دو کار است؛ اگر کسی استعداد دارد در کارهای 

غال باید جوری باشد که این اشتاید انجام بدهد، خیلی هم خوب است. منتها یک شرط دارد، مربوط به بیرون منزل، ب

 . ـ حتی در داخل خانه ـ به پیوند زن و شوهری لطمه نزند

د زدن آید، حوصلۀ یک لبخنُکشند بعد که مرد به خانه میبعضی از خانمها هستند که خودشان را از صبح تا شب می

 به او را هم ندارند.

زن اگر خواست برود کار کند، این اشکالی ندارد، اسالم هم مانع او نیست. اما این وظیفۀ او نیست. این بر او واجب 

 .2و الزم نیست. چیزی که بر او واجب است، عبارت از حفظ فضای حیاتی برای مجموع این خانواده است

 .3مهمترین کار برای زن این است که زندگی را سرِ پا نگهدارد

 

 هنر بچه داری

داری از آن کارهای سخت است. شما هر کاری را در نظر بگیرید بعضی از کارهای خانه خیلی سخت است. بچه

. بچه داری هنر خیلی بزرگی است. مردها یک روز که خیلی دشوار باشد، در مقابل بچه داری در واقع آسان است

 توانند این کار را انجام دهند.هم نمی
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 زندگی جمع بین کار و

کنیم وقتی کار دارند، اشتغال دارند، از خانه و زندگی قهر نکنند. بعضیها صبح اول وقت ما به مردها همیشه سفارش می

 شب. 10روند بیرون تا ساعت می

 .1کنیم حتی ظهرها بروند با زن و بچه شان باشندکه برایشان ممکن است سفارش میما معموال به کسانینه! 

 

 سازش و سازگاری: کالم هشتم 
 

 امام فرمودند:

خواندند، بعد دو سه زنیم، عقد را اول میدهیم و حرف می]مرحوم امام )ره([ بر خالف ما که طول و تفصیل می

کردند. من دیدم ایشان پس از اینکه عقد را خواندند رویشان را به دختر و پسر کردند و ای کوتاه صحبت میجمله

 گفتند:

 .2«یدبروید با هم بساز»

 

 سازگاری یعنی چه؟

سعی شما این باشد که در تمام طول دوران زندگی، به خصوص سالهای اول، این چهار پنج سال اول، با هم سازگاری 

 داشته باشید...، یعنی با هر وضعیتی که هست و پیش آمده بسازید، معنای سازگاری این است.

نبایستی زن و شوهر تصمیم بگیرند که خودشان هرچه گفتند کاری در محیط خانواده جزء واجبات است. سازش

 .3آفریندهمان شود. سازش در زندگی، اساس بقای زندگی است و همین است که محبّت می

هرکس درد و خواستهای طرف مقابل را بفهمد و با او راه بیاید...، در زندگی تفاهم و درک متقابل باشد، اینها محبت 

 کنند...را زیاد می
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 فهمد. پس بنا را بگذارید بر تحمل.فهمد، عیب دیگری را میآدم عیب خودش را که نمی

 .1شود کرد، با او بسازیداگر چنانچه قابل اصالح است اصالحش کنید. اگر دیدید کاری نمی

 

 زندگی شیرینکالم نهم : 

 

 اسرار را محکم نگهدارید

 .2محکم نگاه دارید تا زندگی ان شاء اهلل شیرین و مستحکم شود زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند...، اسرار هم را

 

 مسابقۀ بدون برنده:

 ود...،شخودتان را در دام مسابقۀ مادی در امر زندگی نیندازید. هیچ کس در این مسابقه، خوشبخت و کامیاب نمی
 بهتری است.خواهد. در حسرت یک چیز آید، باز چیز بیشتری را میاصال انسان هرچه گیرش می

 .3زندگیتان را بر پایۀ اسراف قرار ندهید، زندگی را ساده قرار دهید...، خیلی بین خودتان و دیگران فاصله درست نکنید

 قناعت کنید، از قناعت خجالت نکشید...، قناعت یعنی در حدّ الزم، در حد کفایت، انسان توقف کند.

شود، اگر انسان توقع خودش را از موجب ناراحتی خود انسان میتوقّعات مادی زیادی و باال، موجب تنگی معیشت و 

 .4زندگی توقع کمی قرار دهد ،این مایۀ سعادت خواهد بود

 .5شوند از آنها تبعیت کننداگر دختر و پسر اهل قناعت و ساده زیستی باشند، بزرگترها هم مجبور می
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 از مراسم عروسی آغاز کنید

. اگر شودرعایت کنید. اولش هم از همین مراسم ازدواج است، از اینجا شروع می در همۀ امور زندگیتان سادگی را

شود ساده و االّ شما که رفتید آن مجلس کذایی... را درست کردید، بعد اش هم میساده برگزار کردید، قدم بعدی

ود دیگر، چون خراب شتوانید بروید توی خانۀ کوچکی مثال با وسایل مختصری زندگی کنید. اینجور نمیدیگر نمی

 .1شده و از دست رفته است

 

 هشدار ها و یادآوریهاکالم دهم : 

 

 حسادت و غیرت یکدیگر را تحریک نکنید

کنم که شما در معاشرت با نامحرم و حتی محارم کاری نکنید و حرفی نزنید که زنانِ خود به مردهای جوان توصیه می

 را وادار به حسادت کنید. 

کنم که در برخوردشان با مردهای بیگانه کاری نکنند و حرفی نزنند که حسّ حسادت هم سفارش میبه دختران جوان 

 و غیرت شوهرانشان را تحرک نمایند.

 . 2سوزاندکند و از ریشه میهای محبت را سست میآورد و پایهاین حسادتها بدبینی می

 

 ایده آل خواهی افراطی

تواند ایده آل خود را پیدا کند. باید بسازند و زندگی کنند. خداوند انسان نمیدر امر ازدواج هیچ کس ایده آل نیست. 

 اهلل زندگی را شیرین خواهد کرد و به آنها برکت خواهد داد...شاءان

ی شود اخالقیاتی هست، نقایص و کمبودهایکند همه اش حُسن است، بعد که وارد زندگی میآدم اول که نگاه می

اید با این ب کنند. اینها نباید موجب سردی بشود.دارد که به تدریج در یکدیگر کشف میهست، ضعفهایی وجود 

 .3شودکمبودها ساخت، چون باالخره مردِ ایده آل بی عیب و زن ایده آل بی عیب در هیچ کجای عالم پیدا نمی

                                                           
 .138. ص 1 

 .145. ص 2 

 .147و  146. ص 3 



17 
 

 

 حریم داری و عفاف، سپر خانواده

آورد، اما اینها را شارع مقدّس برای برای زن و مرد به وجود میمسأله محرم و نامحرم... اینها اگرچه یک محدودیتی 

حفظ خانواده، برای ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده است...، اینها جزء دقیق ترین مسائل انسانی و 

ألۀ یلی مسگیرند، این خکنند، در موضع حسادت قرار نمیبشری است...، چون زن و شوهر به هم احساس وفاداری می

 مهمی است...

وقتی چشم به یک طرفی رفت، آن وقت بخشی از سهم کسی که همسر شماست، آن طرف خواهد رفت. حاال چه 

کند...، وقتی اینجا کم گذاشتی، محبت ضعیف خواهد شد، محبت که ضعیف شما مرد باشید و چه زن فرقی نمی

 .1شودشد، بنای خانوادگی متزلزل می

 

 آسان گیری: کالم یازدهم 

 

 عقد اسالمی یا عقد جاهلی

اگر خدایی ناکرده آن چیزهایی را که اسالم ازاله کرده و ریخت بیرون، اینها را ما در عقد ازدواج بیاوریم، آن وقت 

 عقد ما، عقد جاهلی خواهد شد. خودمان مسلمانیم، اسممان مسلمان است، اما کارمان کار جاهلیت خواهد شد.

را که اسالم بنا گذاشت در کار ازدواج، این را رعایت نکنیم، باز عقد، عقد اسالمیِ کامل نخواهد یا اگر آن چیزهایی 

 .2بود

یی که انجام کنند، با خالفهابرند. با اسرافهایی که میشود با آن ثواب برد، گناه میبعضی از مردم با این کاری که می

 .3دهندحرامی که انجام میدهند، با آمیختن این عمل حُسن و حسنه به کارهای می
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نند البته ککه با خرجهای سنگین و با اسراف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل میبنده راضی نیستم از کسانی

 .1با جشن و شادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم

 

 اهل تجمّل حسابشان خیلی سخت است

ی شوند خوشبخت ترند؟ چه کسکه ساده عروس و داماد میوند از کسانیشکه با تجمّل عروس و داماد میمگر کسانی

 تواند چنین چیزی را ادعا کند؟...می

یگران مشکل های سنگین کار را بر دها و جهیزیهکه با مجالس و محافل سنگین، با مهریهکنم آن کسانیمن گمان می

 .2کنند، حسابشان پیش خدا خیلی سخت استمی

 ایلباس عروس کرایه

کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟... ننگ این روند کرایه میبعضیها لباس عروس را می

 3رف!را مصرف کند، بعد بیندازد دور، یکبار مصاست که انسان یک پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یکبار آن

 

 مهریۀ سبک

 .4را منسوخ کردوآله( آنعلیهاهللپیامبر اکرم )صلیمهریۀ سنگین مال دوران جاهلیت است، 

محبت هم به این چیزها بستگی ندارد. هرچقدر که پول در این طور مسائل کمتر باشد، عنصر مادی بیرون بشود، عنصر 

 .5شودشود؛ محبت بیشتر میانسانی تقویت می

 شود، اخالق و رفتار است. رعایتمانع طالق میشود و نشده است. آن چیزی که هیچ مهریۀ سنگینی مانع از طالق نمی

 .6موازین اسالمی است
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ای را به آن آرامش و سکون و اعتماد الزم کند و هیچ خانوادهمهریه و جهیزیۀ زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی

 .1رساندنمی

 

 سکه؟ 14چرا اصرار بر 

سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد  14برای این است که کنیم، نه سکه بیشتر را عقد نمی 14بینید ما گفتیم اینکه می

هزار سکه هم باشد ازدواج اشکالی ندارد. فرقی ندارد. این برای این است که آن جنبۀ معنوی ازدواج،  14کند. خیر، می

 غلبه پیدا کند بر جنبۀ مادی، مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد و ستد مادی نباشد...

باشد به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج که معامله نیست، خرید و فروش که  مهریه هرچه کمتر

یک  . ولی شارع مقدسنیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد

توانند ی باشد، جوری که همه بای را معیّن کرده که باید یک چیزی باشد. اما نباید سنگین باشد. بایستی عادمهریه

 .2انجام دهند...، آن مال جنبۀ نمادین دارد، جنبۀ رمزی دارد، خرید و فروش و بده بستان نیست

 

 و السالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته
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