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 بر گرفته از کتاب نظام خانواده در اسالم.) حسین انصاریان (

 مقام باعظمت عبادت و بندگی حق

انسان چه مرد و چه زن دارای هویّتی واحد ، و جوهری همسان هستتدد ، و در یممتودن راک امتا  و ر تور     

هم ندارند ، اگتر بتا ممتا بتاودی و ا ت       آثار انسانمت و رسمدن به درجات و مقامات معدویه همچ فرقی با 

فطری ، و امک گمری از عقا و نبوت و امامت و معلمان دلسوز ، و مربمان واجد شترای  بته قبتو  ربوبمتت     

حق تن دهدد ، و مالکمت و تدبمر و هدایت حضرت حق را در تمتا  ج تات زنتدگی برنیرنتد ، از افتتادن در      

شدن به فرهدگ ها و مدرسه های شمطانی در امان می ماندد ،  ددگی واغوت و هوای نفس ، و دچارلجدزار ب

 . و از برات مملوک بودن نسبت به مالک واقعی ، به مقامات عالمه ملکوتمه و عرشمه خواهدد رسمد

مرد و زن در خلقت راهری و باودی ختود تجلیتی رحمانمتت و رحمممتت و ربوبمتت حضترت حقدتد ، ایتن         

 . ال ی استفادک می شود ، و جای انکار و ایراد ، و شک و تردید نداردواقعمتی است اه از صریح آیات 

زن انسان است ، زن دارای استعداد و قوای معدویست ، زن در مدطق وحی هویت و جوهری یکسان بتا مترد   

 . دارد

زن رحمت ال ی است ، زن جلوک ربوبمت حتق استت ، تیقمتر او ، حملته بته او ، یایمتا  اتردن حقتو  او ،         

سریمچی از حفظ برنامه های به حق او ، ضعمف شمردن او در دایرک انسانمت ، بی مورد وال  دادن او ، فر  

گناشتن بمن او و یسر ، همه و همه آثار شو  مدعمان مالکمت بر ب ر ، و فرعون های تاریخ ، و فرهدگ هتای  

 . سلطه گر و ستم یم ه و رالم و بمدادگر است

نه دختردار می شد از خوشیالی در یوست نمتی گدجمتد ، زیترا شتمهی بته اشتما         در ایتالما وقتی مرد خا

اضافه شدک بود و یس از سمزدک یا چ اردک سا  او را به بازار بردک و می فروخت و قممتت  را صترم مرتار     

 !روزانه زندگی می ارد

یتون می انداختدتد تتا   گاهی اه در ایتالما از دست زن خ مگمن می شدند او را در دیگ جوشانی از روغن ز

 . نابود شود

از او به عدوان خدمتکار ، الفت ، ادمز ، ااالی ش وت استفادک می اردند ، و هدوز هم در فرهدگ ب تری از  

 . بسماری از حقو  حقیه اش میرو  است

، و ولی در آ من حق و در مدطق وحی ، زن موجودی واال ، مدبعی از مایه های معدوی ، ج انی از استعدادها 

 . نمرو ی ال ی است
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تعالمم عالمه استال  بترای رشتد و    ت انسانی خوی  را حفظ ادد ، و از زن اگر قدر خود را ب داسد ، و موقعم

تربمت خود ب رک بگمرد در حّد توان خوی  ، مریمتی یتاک ، و خدیجته ای باارامتت و زیدبتی شایستته ، و       

مردانی اه راک ناسراسی سرردند ، و به نعمت تای   مقامی در خور حریم حضرت حق خواهد شد ، وگرنه ماندد

 . حق اافر شدند ، و سر از هدایت یروردگار یمچمدند دچار خزی دنما و آخرت و لعدت ابد حق خواهدد شد

 زن در منطق وحی

در تفسمر باعظمت مجمع البمان آمدک: زمانی اه اسماء بدتت عمتمس همتراک شتوهر بزرگتوارش جعفتر بتی        

حب ه اه هجرتی ال ی و میض حفظ دین بود بازگ ت ، به دیدار زنان یمامبر آمد و به  ابمطالب از م اجرت

آنان گفت:آیا در قرآن در رابطه با ما زنان چمزی هست ؟ گفتدد: نه! به میضر رسو  ال ی شتتافت و عرضته   

کته از متردان   داشت یا رسو  اهلل زنان در نااممدی و خسارتدد ، یمامبر فرمود از چه نظر ؟ عرضه داشت چدان

 :ذار خمر شدک از زنان ن دک ، خداوند م ربان این آیه را ناز  فرمود

، و لقانتتتات ، و الدتتادقمن و الدتتادقاتان المستتلممن و المستتلمات و المتتومدمن و المومدتتات ، و القتتانتمن و ا

مات و الدتتابرین و الدتتابرات و الراشتتعمن و الراشتتعات و المتدتتدقمن و المتدتتدقات و الدتتا ممن و الدتتا   

 الیافظمن فروج م و الیافظات و الناارین اهلل اثمراً و الناارات اعد اهلل ل م مغفرة و اجراً عظمماً .  

در صریح این آیه شریفه هست اه زنان نمز ماندد مردان می تواندد بته دک مقتا  عتالی و ملکتوتی و معدتوی      

تت  2تت مقتا  استال     1عبارت است از:  برسدد ، و از این وریق مغفرت حق و اجر عظمم اسب اددد ، مقامات

تت  6ت مقا  صبر و یایداری در برابر تمتا  حتواد    5ت مقا  صد  4ت مقا  واعت و فرمانبرداری 3مقا  ایمان 

تت مقتا  روزک و   8ت مقا  ار  و جود اه ثمرک آن صتدقه استت   7مقا  فروتدی و خوم از عظمت و عقاب حق 

 . تمقا  یاد و ذار حق11ت مقا  ضب  نفس و مالکمت بر ش وات 9صو  

، عرضه داشتت  حالی اه حضرت در جمع صیابه بودند، در ت یزید انداری خدمت رسو  حق رسمداسماء بد

، آگاک باش جانم به قربانت همچ زنی در شر  و غترب  من از جانب زنان بسوی تو آمدک ا یدر و مادر  فدایت 

، مردان و زنان مبعو  به رسالت ارد، خداوند ترا به سوی ن اه عقمدک و رأی  با من یکی استنمست جز ای

ر خانته میبتوو و دارای   ، اما جتدس زنتان بستمار مقمتد و در حدتا     به تو و به حضرت حق ایمان آوردیمما 

شتما متردان بته     ، ولتی ق ارضای ش وات مرد خود تسلمم اند، و مدت زمانی حامله به اوالد، در وریامبودند

، و از همه م م تر ج تاد  عمادت بمماران، و ت ممع جدازک، و زیارت حج به وور مکررنماز جمعه و جماعت، و 

و عمرک یا یاسداری از مرز می رود، ما زنان حافظ امتوا ، و  ، مرد برای حج ی سبما اهلل بر زنان برتری داریدف

 ردان شریک هستممرک و مدفعتی با م، ما در چه اجر و مزد و ب خماط لباس ا، و مربی فرزندان مردان خودیم
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 :رسول خدا رو به یاران کرد ، فرمود

گفتاری نمکوتر از گفتار این زن در مسا ا دید  شدمدک اید ؟ گفتدتد گمتان نمتی بتردیم زنتی بته چدتمن        

 :واقعماتی رسمدک باشد ، حضرت رو به جانب وی ارد و فرمود

و رضایت همسر ، و موافقت بتا شتوهر   برو و تما  زنان دیگر را خبر ان نمکو شوهرداری ، و ولب خوشدودی 

 !!در امور زندگی صیمح ، برابر تما  آن ب رک ها ی است اه از آن همه اعما  ندمب مردان می شود

 زن از مجلس یمامبر بمرون آمد در حالی اه از شدت شادی ت لما و تکبمر حق بر زبان داشت . 

 :امام هشتم از پدرانش از رسول خدا روایت می کند

وَ لَمْسَ شَیْءٌ أَحَبَّ الْمُوْمِنِ عِدْدَاللیهِ اَمَثَاِ مَلَک مُقَرَّب ، وَ إِنَّ الْمُوْمِنَ عِدْدَاللیهِ عَزَّ وَجَاَّ أَعْظَمُ مِنَ الْمَلَکِ ،  مَثَاُ

 . اِلَی اللیهِ مِنْ مُوْمِن تا ِب أَوْ مُوْمِدَة تا ِبَة

طعاً مومن نزد حق بزرگتر از ملک است ، چمتزی  انسان مومن در یم گاک حق همچون ملک مقرب است ، و ق

 . به سوی حق میبوبتر از مومن توبه ادددک و زن مومده تا به نمست

 عقل و شهوت مالک سعادت و شقاوت

آن نمرو ی اه موجب درک حقایق ، و ینیرش واقعمات ، و وراح سعادت و سالمت ، و متدبّر امتور مثبتته در    

 . حمات انسان می باشد عقا است

 !ر روایات اها بمت به نقا اصو  اافی در باب عقا ، از این گوهر بتاارزش تعبمتر بته یمتامبر بتاون شتدک      د

ش وت به وور وبمعی نعمت حق و موجب لنت بری از حمات متادی ، و باعتح حراتت و اتار و اوشت  و      

 . فعالمت انسان در ج ت زندگی دنما ی و گاهی آخرتی است

دنباله رو برای این چراغ یرفروغ معدوی باشد ، فضای زندگی فضا ی ستالم ،  ش وت اگر مقمد به نور عقا ، و 

 !!و عرصه گاک حمات سفرک رحمت حق ، و وجود آدمی مددا  انسانمت ، و ارزش  از ارزش مال که برتر

عقا اگر در زندان ش وت اسمر شود ، و از یر  نور خود ممدوع و میرو  گتردد ، اتارگردان حمتات آدمتی     

مد و شرط ، وخواسته های بی میاسبه شود ، و چ م باون و رتاهر از یتی شت وت ، جتز امتور      ش وت بی ق

مادی نبمدد ، و مالک حمات انسان شکم و غریزک جدسی گردد ، آثار انسانمّت میو ، و آدمی بدتر از حموانات 

 . و ب ا م شود

باالترنتد یتا بدتی آد  ؟ حضترت     عبداللیه بن سدان می گوید از حضرت صاد )علمه السال ( یرسمد : مال کته  

 :یاسخ داد اممرالمومدمن فرمود
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وَ رَاَّبَ فتی بَدتی آدَ َ   إِنَّ اللیهَ عَزَّ وَ جَاَّ رَاَّبَ فِی الْمَال ِکَةِ عَقْال بِال شَ ْوَة ، وَ رَاَّبَ فِی الْبَ ا ِمِ شَ ْوَةً بِال عَقْا ، 

  ُوَ خَمْرٌ مِنَ الْمَال ِکَةِ وَ مَنْ غَلَبَتْ شَ ْوَتُهُ عَقْلَهُ فَ ُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَ ا ِمِ . اِلْتَمْ ِما ، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَ ْوَتَهُ فَ

خداوند عز و جا در مال که عقا بدون ش وت قرار داد ، و در چ اریایان ش وت بتدون عقتا گناشتت ، و در    

ید ب تر از مال که ، و هر آنکس بدی آد  عقا و ش وت مقریر داشت ، یس اسی اه عقل  بر ش وت  غالب آ

 . ش وت  بر عقل  غلبه ادد بدتر از حموانات است

این حقمقت اگر در جدس زن هماندد مرد تجلی ادد بدون تردید ارزش و قممت و ارامت  بتم  از مال کته   

ود را خواهد شد ، و اگر این موجود از عقا دوراندی  ، و یمامبر باون ، و نور درون چ م بروشد ، و همت خ

زر و زیور ، و ع وک و ناز و آرای  و ش وت ، و جلوک و خودنما ی در برابر دیگران ، و بمگانته از ختدا زیستتن    

 . قرار دهد همچون مردان فاسد و اافر و ناسراو از حموانات بدتر است

 حدیثی عجیب از شب معراج در رابطه با زنان

ه ، و از رجتا  بتزرش شتمعه ، و از راویتان معتبتر      حضرت عبدالعظمم حسدی اه از اعارم علمای وایفه حقت 

اسالمی است ، و بته فرمتودک حضترت هادی)علمته الستال ( ثتواب زیتارت  هماندتد ثتواب زیتارت حضترت            

حسمن)علمه السال ( است ، از حضرت جواد ، و حضرت جواد از یدران معدوم  از اممرالمتومدمن نقتا متی    

مامبر رفتمم ، او را در گریه شدید دیدیم ، عرضه داشتم یتدر و  ادد اه حضرت فرمود من و فاومه زهرا نزد ی

شبی اه مرا بته معترا  بردنتد زنتانی از زنتان امتتم را در        :فرمود مادر  به فدایت سبب گریه شما چمست ؟

 . عناب شدید دید  ، از دیدن عناب شدید آنان به گریه افتاد 

  م آویرته بودند ، و مغزش از شدت عناب می جوشمدزنی را دید  اه وی را با موی جلوی سر به دیوار ج د

زنی را دید  اه با زبان  به دیوار ج دم وصا بود ، و از داغ ترین و بدترین مادک ج دم در دهتان و حلقت    

 . می ریرتدد

 . زنی را دید  اه او را با سمده اش به دیوار ج دم چسباندک بودند

 . بود زنی را دید  اه با دو یای  در ج دم آویزان

 . زنی را دید  اه گوشت بدن خودش را می خورد و آت  از زیر گوشت ای  بمرون می زد

زنی را دید  اه دست و یای  را بسته بودند ، و تعداد زیادی مار و عقرب به او حمله اردک ، اما چون دستت  

 . و یای  آزاد نبود نمی توانست فرار ادد و همچگونه قدرتی برای دفاع از خود نداشت

زنی را دید  اه اور و ار و ال  بود ، او را در یک تابوت یر از آت  گناشته بودند ، و از تما  بدن  گوشتت  

 . و یوست هماندد آد  گرفتار جنا  تکه تکه می ریرت
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زنی را دید  اه صورت و بدن  آت  گرفته ، و او را وادار می اردند هرچه در شتکم دارد بتا یدجته هتای      

 . بروردبمرون آوردک 

 . زنی را دید  اه سرش سر خوک و بدن  بدن خر ، و دچار یک مملمون رشته عناب بود

زنی را دید  صورت  هماندد سگ ، آت  از ی ت  وارد و از دهان  خار  می شد ، مال کته عتناب ، ستر و    

 . بدن  را با ابزار ج دم می اوبمدند

ر چ مم به من خبر بدک عما و روش آنان در دنما حضرت زهرا)علم ا السال ( عرضه داشت میبوب من ، ونو

 . چه بودک اه باید دچار چدمن عناب ای شدید و سرتی شوند

حضرت فرمود: آن زنی اه به موی سر به دیوار ج دم بسته بود زنی است اته متوی جلتوی ستر ختود را از      

 . نامیر  حفظ نمی ارد

 . هرش از نم  زبان او امان نداشتزنی اه با زبان به دیوار ج دم وصا بود زنی است اه شو

زنی اه به دو ورم سمده اش به دیوار ج دم چسباندک شدک بود ، زنی است اه در مستهله جدستی از شتوهر    

 . خود تمکمن نمی ارد ، و او را برای ارضاء این غریزک وبمعی راک نمی داد

 . ش هر اجا می خواست می رفتزنی اه با دو یای  در ج دم آویزان بود ، زنی است اه بدون اجازک شوهر

زنی اه گوشت بدن خودش را می خورد و آت  از زیر گوشت ا بمرون می زد ، زنی است اه برای غمر شوهر 

 . آرای  می ارد ، و آرای  خود را در معرض دید مردان نامیر  قرار می داد

ه نماز را سبک می شمرد ، زنی اه دست و یای  را بسته ، و در معرض حمله مار و عقرب بود ، زنی است ا

 . و از نجاست و جدابت و حمض تط ممر و غسا نمی ارد

زنی اه ار و اور و ال  بود زنی است اه با غمر شوهر همبستر شتدک بتود و اوالد آوردک ، ولتی فرزنتد را بته      

 . گردن شوهر خود انداخته بود

 . ا در اختمار مردان بمگانه می گناشتزنی اه با قمچی آت من گوشت او را می بریدند ، زنی است اه خود ر

زنی اه صورت و بدن  آت  گرفته ، و او را وادار می اردند هر چته در شتکم دارد برتورد زنتی استت اته       

 . واسطه فی ا و مدکرات بود ، و زنان را برای ش وترانی در اختمار مردان می گناشت

عناب بود ، زنی است اه دو به هم زنی زنی اه سرش سر خوک و بدن  بدن خر و دچار یک مملمون رشته 

 . می اردک و در دروغگو ی و انب غر  بودک
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زنی اه هماندد سگ بود و آت  از ی ت  وارد و از دهان  خار  می شد زنی بود خوانددک مجالس عتم  و  

 ع رت و آلودک به بمماری حسادت!

معدویه برسد و متریم گونته شتود ، و    در هر صورت زن بدا بر مدطق وحی می تواند به اعال درجات و مقامات 

در صورت بی توج ی به آ من حق و شردمت انسانی خود راک به اسفا دراات بردک و از ب ا م یست تتر متی   

 . گردد ، دو مرحله ای اه برای تما  مردان مقرر است

 « 185بقرک /  (.         » یترید اللیه بکتم المسر و ال یرید بکتم العسر )

 موانع راه ازدواجمشکالت و 

 سختگیری در مسئله ازدواج

نماز یسر و دختر به ازدوا  نمازی وبمعی ، و احتماجی ذاتی است ، خودداری ووالنی از هجو  غریزک شت وت  

 . برای یسر و دختر امری م کا به نظر می رسد

سرا تی غرا تز   گتاهی  .  گاهی وو  زمان موجب فساد و افساد ، و تباک شدن نمازمدد به ازدوا  شتدک استت  

گاهی جلوگمری از ازدوا  برای یستران و دختتران   . باعح افتادن افراد در مدجالب گداک و معدمت شدک است

گاهی ولع به ازدوا  و از ورفی موانتع راک آن  . درد سر آفریدک ، و آنان را به امراض مرتلفی دچار اردک است

، و جوانانی اه سرمایه یک مملکت هستتدد تتا   مودک، و دامن های یاک را آلودک نع ق و عاشقی به بار آوردک 

 . خودا ی یم  بردک

بعضی از یدران و مادران فرزندان در سن ازدوا  را اگر یم د اد ازدوا  اددد بچه متی داندتد ، و اعتال  نمتاز     

زممده به فرزنتدان ختود    ، و در اینحما ی و یررو ی به حساب می آورندآنان را به ت کما زندگی حاصا بی 

، و به صورتی با آنان برخورد می نمایدتد اته آنتان سترخوردک     جو  بردک، آنان را سرزن  و تیقمر می اددده

 . می شوند ، و اگر از ایمان قوی برخوردار نباشدد ، خود را مجبور به حرات در اژ راهه می بمددد

ایدد اه تیقق دادن آن برای بعضی از یدران و مادران به خانوادک عروو یا داماد ، مسا لی را یم د اد می نم

ورم مقابل ان بسمار سرت یا غمرممکن است ، و آنچدان در یم د ادهای خود یاف اری می اددد اه زمان 

  .ازدوا  دختر و یسر می گنرد ، و گل ای باغ انسانمت یریر می شود

رو متی شتود و از   گاهی یسری به خواستگاری دختری می رود ، ولی با تلری و بداخالقی خانوادک عروو روب

ازدوا  با دختر ی ممان می گردد ، در این صورت دختر خانه ن من می شود و به او لطمه وارد می گردد ، و 

 . از سنی ازدوا  می گنرد ، و چدمن مسهله ای هم ممکن است از خانوادک یسر رخ بدماید
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مادر شاهی تتن  ای یدر شاهی یا گاهی دختران و یسران بر اثر میدود بودن در تدممم ، و دچار بودن به فض

 .، و از این وریق دچار خسارت می گردندبه ازدوا  نمی دهدد

 . و گاهی خود دختر و یسر به خاور یم د ادهای سدگمن به ورم مقابا مانع تیقق ازدوا  می شوند

دا ی و اسال  عزیز این سرتگمری ا را خالم اندام و متروّت ، و جتدای از اختال  انستانمت ، و امتری غمرخت      

اسال  به سرتگمران ه دار می دهد ، اه عواقب این برنامه در دنما و آخرت دامن شتما  . غمرشرعی می داند

 . را خواهد گرفت

بتا آنتان اته      ، وامور آسان می گمرنتد آستان متی گمترد    اسال  می گوید خداوند م ربان با آنان اه در همه 

 . سرتگمر هستدد سرت خواهد گرفت

سهله ، جدگمدن با غرا ز و ش وات و آما  و آرزوهای وبمعی و انسانی دختران و یستران  سرتگمری در این م

است ، و بر حضرت حق است اه با سرتگمران به سرتی برخورد ادتد ، و آنتان را از لطتف و میبتت ختود      

 . میرو  سازد

زمتانی  حماد بن عثمان می گوید ، مردی خدمت حضرت صتاد )علمه الستال ( از شردتی شتکایت اترد ،      

نگنشت اه شکایت شدک از راک رسمد ، اما  ش م فرمود: شکایت فالنی از تو برای چمست ؟ عرضه داشت بته  

من بدهکار است و من ایستادک ا  تا دیدار آخر آن را از او بگمر  ، حضرت صورت نِ ستن خود را عوض اترد  

نمی شود ، گفتار حق را در قرآن مجمتد  و به خ م آمد و فرمود: تدور اردی تا دیدار آخر را از او بگمری بد 

 نرواندک ای ؟

 یَرافُونَ سُوءَ الْیِسابِ .  

 . می ترسدد بدی حساب را

 !خما  اردی سوء حساب به معدای رلم و جور از جانب حق به عبد است

 . نه به خدا قسم

 . سْتِقْداءَما خافُوا اِالَّ االِ

 . دننمی ترسدد مگر تا آخرین ذرک عما را به حساب ا م

 :بدان ای مرد

 . فَمَنِ اسْتَقْدی فَقَدْ اَساءَ

 . آنکه در حساب ایدگونه سرت گمری ادد اار بدی انجا  دادک است
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یدران و مادران ، یسران و دختران از سرت گمری ، بردوص در امر ازدوا  بترسمد ، و از این امر غمرانسانی 

دادن دختر با شرایطی ست ا  را آسان بگمرید ، و با شوهر  آن بررهمزید ، راک ازدوا  را هموار ادمد ، و شرای 

 . و آسان ، و زن دادن به یسر با برنامه ای معمولی از گسترش بستر فساد ، و سفرک گداک جلوگمری ادمد

 وجود خود را میزان بین خود و دیگران قرار بدهید

جوان بودند ، و در آت  اشتما  زن گرفتن یدران و مادران باید به این معدا توجه اددد ، اه روزی خود آنان 

 . ، و شوهر اردن می سوختدد

آرزو داشتدد هر چه زودتر یدر و مادرشان وسمله ازدوا  آنان را فراهم اددد ، و بدون سترتگمری و تیممتا   

شرای  سرت سفرک ازدوا  آنان را در فضا ی باصفا و چ ارچوبی غر  ع ق و میبتت ی تن نمایدتد ، و اگتر     

می اردند یدر یا مادرشان ، نسبت به این مسهله وارد برنامه ها ی می شدند ، اه ایتن ستدت یتاک    مالحظه 

ال ی را به تأخمر می انداخت ، یا در راک آن ایجاد دست انداز می ارد ، یا وضع یدر و مادرشان متانع تراشتی   

و نسبت بته یتدر و متادر    بوجود می آورد ، سرت آشفته می شدند ، و حاالت درونی آنان به هم می خورد ، 

 . خوی  بدبمن و در ن ایت امده دار می شدند

امروز اه می خواهدد یسر زن بدهدد و یا دختر به خانه برت بفرستدد خود را به جای فرزند خود به حستاب  

آورند ، و آما  و آرزوی وی را ، و وغمان آت  ش وت او را ، و ع ق آت مد  را بته ت تکما زنتدگی جدیتد     

اددد ، باشد اه خود را به جای او حساب اردن موجب دست برداشتن از سرتگمری شتود ، و زممدته   لیاظ 

 . زن گرفتن یسر یا شوهر اردن دختر به آسانی و س ولت فراهم آید

وجود مبارک اممرالمومدمن)علمه السال ( در روایتی بسمار م م به این مسهله فو  العادک باارزش اته ختود را   

 :و دیگران قرار بدک بدین صورت اشارک فرمودکممزان بمن خود 

تَکْرَکُ لَ تا ، ال  اِجْعَاْ نَفْسَکَ ممزاناً فمما بَمْدَکَ وَ بَمْنَ غَمْرِکَ ، وَ أَحِبَّ لِغَمْرِکَ ما تُیِبُّ لِدَفْسِتکِ ، وَ ااْترَکْ لَتهُ متا    

یُیْسَنَ إِلَمْتکَ ، وَ اسْتتَقْبِحْ لِدَفْسِتکَ متا تَسْتتَقْبِیُهُ مِتنْ        تَظْلِمْ اَما ال تُیِبُّ أَنْ تُظْلَمَ ، وَ أَحْسِنْ اَما تُیِبُّ أَنْ

 غَمْرِکَ ، وَ ارْضَ مِنَ الدیاوِ ما تَرْضی لَ ُمْ مِدْکَ . 

وجود خود را برای توجه به واقعمات زندگی و درک بم تر از مسا ا انسانی ممزان بمن خود و غمر خود قترار  

گران آنچه را برای خود دوست داری ، و اراهت داشتته بتاش بترای غمتر     بدک ، و دوست داشته باش برای دی

خود ، آنچه را برای خود اراهت داری ، به دیگران در همچ زممده ای ستم روا مدار ، چدانکه دوستت نتداری   

به تو ستم شود ، و به همه مرد  نمکی ان ، چدانکه دوست داری به تو نمکی اددد ، برای خود قبتمح بتدان   

  ا از دیگران قبمح می دانی ، از مرد  خوشدود باش ، آنچه را اه از خود نسبت به آنان خوشدود هستیآنچه ر
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 :حضرت مجتبی)علیه السالم( فرموده

 صاحِبِ الدیاوَ مِثْاَ ما تُیِبُّ أَنْ یُداحِبُوکَ بِهِ . 

 . با مرد  به گونه ای زندگی ان ، اه دوست داری با تو زندگی اددد

خواسته بر حق اسال  از تما  مرد  ، این است دستورات ثمر بر  دین ، این است آن روشی اته  این است 

زندگی را با دیگران آسان می نماید ، و از هجو  گداک به دایرک حمات جلوگمری می ادد ، و برنامه زنتدگی را  

 . رین می نمایداز نور و صفا و ع ق و وفا ، و سالمت و صممممت ، و سادگی و آسانی یر اردک و شم

یدران و مادران آنچه را در مسهله ازدوا  در روزگار جوانی برای خود دوستت داشتتمد ، و آن عبتارت بتود از     

ایدکه با خانوادک ای هم شأن خود ازدوا  ادمد ، در برنامه ازدوا  ، هر دو خانوادک از شترای  ستدگمن و غمتر    

، از حترم  رند ، از مرار  امرشکن دوری اددتد ا فراهم آوقابا تیما بررهمزند ، هرچه زودتر زممده ازدوا  ر

 . و نقا زیاد ادارک گمری نمایدد ، امروز همان را برای فرزند خود دوست داشته باشمد

وسمله شدن برای ازدوا  ، در یم گاک حق ثواب بسمار دارد ، شما ای یدران و مادران زودتر از دیگران بترای  

 . ، و این راک را تا آخر با ع ق و میبت و شمریدی و ارامت وی ادمد فرزندان خود وسمله ازدوا  شوید

 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

اِّ الْعمنِ وَ اانَ لَهُ بِکُ مَنْ عَمِاَ فی تَزْویجِ بَمْنَ الْمُوْمِدمنَ حَتیی یَجْمَعَ اللیهُ بَمْدَ ُما زَوَّجَهُ اللیهُ أَلْفَ اِمْرَأَة مِنَ الْیُورِ

 خُطْوَة خَطاها أَوْ بِکُاِّ اَلِمَة تَکَلَّمَ بِ ا فی ذلِکَ عَمَاُ سَدَة .  

هر اس در فراهم آوردن زممده ازدوا  یسران و دختران اها ایمان زحمت بک د ، تا خداوند م ربان آن تا را  

لمته ای اته در   به یکدیگر برساند ، مزدش هزار حوریه ب  تی است ، و برای هر قدمی اه برداشته یا هتر ا 

 . این زممده گفته ثواب یک سا  عبادت است

دگی زممده تیقق آن را فراهم آنان اه در امر ازدوا  سرتگمری می اددد ، با ایدکه می تواندد به آسانی و سا

ایدان جواب فرزندان ختود را اگتر دچتار فستاد      ، خود را از چه ثواب عظممی نزد حق میرو  می اددد؟اددد

ه فکری و بدنی به آنان وارد شود ، یا دچار اختال  روحی گردنتد ، در دادگتاک عتد  ال تی در     شوند ، یا ضرب

 ! صیده وح تداک می ر چه خواهدد داد ؟

( از وریق نامه ای از عمّه بزرگوار خود درخواست اردند، فالن متالی اته داری    موسی بن جعفر)علمه السال 

ون فاصتله بته   ، بتد را به آن زن باارامت دادند ، چون نامهه م ریه عما  میمد بن جعفر بفرستبرای امک ب

 :چدمن بود ، متن نامهاین مسهله اقدا  ارد
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ا اسی اه بردک مومدی را آزاد ادد، ، یسایه ای است اه از آن جز یمامبر، یا وصیّ یمامبر خداوند را در قمامت

 ردد .  ، یا مومن بی زنی را زن دهد ب رک مدد نگیا قرض مومدی را ادا نماید

 :امیرالمؤمنین)علیه السالم( فرمود

یَجْمَتعَ   وَ أَعْظَمُ الْرَطایا إِقْتِطاعُ ما ِ امْرِء مُسْلِم ، وَ أَفْضَاُ ال َّفاعاتِ مَنْ تَ َفَّعَ بَمْنَ اثْدَمْنِ فی نِکاح حَتیتی  . . .

 اللیهُ شَمْلَ ُما . 

 . ممانجمگری وساوت در امر ازدوا  استو بزرگترین گداک تجاوز به ما  مسلمان است ، و برترین 

 :امام صادق)علیه السالم( فرمود

 مَنْ زَوَّ َ عَزَباً اانَ مِمَّنْ یَدْظُرُ اللیهُ اِلَمْهِ یَوْ َ الْقِمامَةِ .  

 . هر اس بی زنی را زن دهد ، از آنانی است اه خداوند در روز قمامت به او به دیدک لطف و رحمت نظر می ادد

 :حضرت فرمودو نمز آن 

  ، أَوْ زَوَّ َ عَزَباً .  أَرْبَعَةٌ یَدْظُرُ اللیهُ اِلَمْ ِمْ یَوْ َ الْقِمامَةِ: مَنْ أَقا َ نادِماً ، أَوْ أَغا َ لَ ْفاناً ، أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً

ی خداوند به چ ار نفر در قمامت نظر لطف می اندازد ، ااسبی اه جدس یس آوردک را قبو  ادد ، آنکته غمت  

 . را از دلی بزداید ، اسی اه بددک ای را آزاد ادد ، و آنکه انسان بی زنی را زن دهد

 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

هر اس قرار ازدواجی را ب م بزند ، و زن و مردی را از هم جدا ادد ، در دنما و آخرت دچار غضب و لعدت ختدا  

آت من بر سر او ببارد ، و هر اس در جدا ی بمن مرد و زنی بکوشد  شود ، و بر حضرت حق است اه هزار سدگ

 .  ولی به ثمر نرسد ، دنما و آخرت دچار خ م و لعدت حق شود ، و دیدار رحمت حق بر او حرا  گردد

ای ااش تما  یدران و مادران از این معانی خبر داشتدد ، تا با عما به این واقعمات از ثواب عظمم ال ی ب رک 

می شدند ، و ای ااش خبرداران از این مسا ا از عما به این دستورات یرهمز می اردند ، تا در قمامتت  مدد 

 . دچار خ م و لعدت و عناب ابد حق ن وند

با توجه به این مطالب نسبت به فرزند خود چه دختر چه یسر در امر ازدوا  تواضع ادمد ، و تواضع بته ایتن   

قله آما  و آرزوها و ش وات وبمعی است لیاظ ادمد نه حاالت و اخال  و است اه فق  فرزند خود را اه در 

عادات و رسو  خود را ، و در شرایطی اه اعال  می ادمد آسان بگمرید و توقعات خود را از وترم مقابتا بته    

حد یاقا برسانمد ، تا ازدواجی بابرات صورت بگمرد ، و دوام  تضممن شتود ، و یستر و دختتر هتم یتس از      

 .   بتواندد به راحتی در ادار یکدیگر زندگی ادددازدوا
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 مسئله شیطانی چشم همچشمی

از عادات زشت بعضی از افراد به قو  معروم چ م همچ می است ، به این معدا اه فرد یا خانوادک وضتعمت  

صورت اته  ، و به دست و یا می افتد اه ب ر ن یا دیگران را مالک قرار می دهدباالی مادی اقوا  یا همسایگا

 . شدک خود را همطراز آنان قرار دهد

، و مجتالس عقتد و   ه آرزو می افتد اه همسر آیددک اش، و بامور مادی دختران اقوا  می دوزد دختر چ م به

عروسم  هماندد فالن دختر باشد ، و به هممن خاور در عد  قبو  مراجعه ادددگان مداسب حال  اته در  

مستدد اصرار ممورزد ، و آن قدر زمان را در عد  قبو  ازدوا  ووالنی متی  آن سطح باالی از مادیت و ثروت ن

ادد اه از سن مداسب ازدوا  بگنرد ، آن زمان است اه خود را مجبور می بمدد تن به ازدوا  با فردی مسن 

گتر  ، یا مردی زن مردک بدهد ، یا ب تر می بمدد اه در خانه بماند تا به عمرش خاتمه دادک شود ، بتر فترض ا  

هم شوهر ادد از ن اط جوانی ، و شور روحی میرو  است ، نه برای او حوصله شوهرداری وجود دارد ، و نته  

توان بچه داری و تربمت اوالد ، این چ م همچ می از موانع راک ازدوا  ، و صفتی شتمطانی و عتادتی زشتت    

 . است

بته دنمتای دنمتاداران ، و ثتروت     از چ تم دوختتن    131و سورک وه آیته   88قرآن مجمد در سورک حجر آیه 

ثروتمددان مدع فرمودک ، و در روایات ا مه واهرین آمدک ، آنان اه دا م دیدک به دنمای دیگتران دارنتد ، و در   

 . آرزوی رسمدن به آنان هستدد ، وجودشان دچار حسرت فراوان و اندوک بی یایان است

و هدم از آن باید اجرای سدت یمامبر ، و تیدما اوالد ازدوا  باید همراک با نمّت خالص ، و برای خدا باشد ، 

 . صالح ، و ت کما زندگی یاک در سایه لطف و رحمت حق باشد

اگر ازدوا  بر این یایه ها قرار بگمرد بدا ی استوار و میکم برا خواهد شد ، و براات حضترت حتق در فضتای    

 . این ازدوا  جلوک گر شدک ثمرات معدوی به بار خواهد آمد

ن مقدمّات ازدوا  فراهم شد اورافمان باید مواربت اددد این برنامه تیقق یمدا ادد ، و ستعی نمایدتد از   چو

دخالت های نابجا در این امر ال ی یرهمز اددد ، و از خود شمریدی ، و قضاوت غمتر عادالنته ، و بمتان تفرقته     

 . انگمز ، و سست ادددک مسهله ازدوا  جداً خودداری اددد

 سنگینمهریه های 

مسهله م ر در اسال  مسهله بسمار م م ، رریف ، دقمق و قابا توجه است ، اسال  بر م ریه های سبک اصرار 

دارد ، و از م ریه های سدگمن متدفر است . از ورفی آنچه دارای ارزش و قممت باشد چه متا  و چته عمتا    

 .می تواند م ریه و صدا  زن قرار بگمرد

 . مان ، یو  نقد ، آموختن علم و امثا  اید ا می تواند صدا  زن باشدباغ ، مغازک ، زممن ، ساخت
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روایات م می یس از آیات اتاب حق از رسو  حق و امامان معدتو  در معتبرتترین اتاب تا وارد شتدک ، بته      

قسمتی از این روایات توجه نما مد ، روایاتی اه یاف اری دارد م تر را ستبک بگمریتد ، و از صتدا  ستدگمن      

 . ید ، زیرا م ر سدگمن باعح روگردانی جوانان از ازدوا  و ماندن دختران در خانه هاستبررهمز

 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

 أَفْضَاُ نِساءِ أُمَّتی أَصْبَیُ ُنَّ وَجْ اً وَ أَقَلُّ ُنَّ مَ ْراً . 

 . برترین زنان امت من زنی است اه زیبا م  بم تر و صداق  امتر باشد

 :اممرالمومدمن)علمه السال ( می فرماید

 . م رها را زیاد نگمرید اه مایه دشمدی است .رِ الدِّساءِ فَتَکُونَ عَداوَةًال تُغالُوا بِمُ ُو

آری وقتی جوانی به خواستگاری دختری از اقوا  ، یا همسایگان ، یا افراد دیگر می رود و با صدا  سدگمن و 

د ، و خود را در ازدوا  نااا  و شکستت ختوردک متی بمدتد ، موجتب امدته دار       غمر قابا تیما روبرو می شو

، و از خود نااممد شدک خدای نااردک به فستاد روی متی آورد ،   ت به دختر و خانوادک دختر می شودشدن نسب

 . عمر را هدر می دهد ، و به جوانی و ن او  خسارت غمر قابا جبران وارد می گردد

 :( فرمودحضرت صادق)علیه السالم

. ام خرجتی و آستان    مِنْ بَرَاَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مُوْنَتِ ا وَ تَمْسمرُ وِالدَتِ ا وَ مِنْ شُومِ ا شِدَّةُ مُوْنَتِ ا وَ تَعْسمرُ وِالدَتِ ا

 زا ی از برات زن ، و سدگمدی مرار  و هزیده و دشوار زا ی از شومی اوست

 :ودرسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرم

 ال تُغالُوا بِمُ ُورِ الدِّساءِ فَإِنَّما هِیَ سُقْمَا اللیهِ سُبْیانَهُ . 

م رها را سدگمن نگمرید ، م ر و میبت را باید خداوند م ربان فراهم آورد ، یو  و ما  ع ق و میبتت نمتی   

 . آورد

یا حَوْال وَ الَّنی بَعَثَدی بِالْیَقِّ نَبِمّاً وَ رَسُتوالً ، متا مِتنْ اِمْترَأَة ثَقَّلَتتْ عَلتی        :رسو  حق به زنی بدا  حوال فرمود

 زَوْجِ َا الْمَ ْرَ إِالی اَثْقَاَ اللیهُ عَلَمْ ا سَالسِاَ مِنْ نار . 

ع دک  ای حوال به آن خدا ی اه مرا بر حق به یمامبری و رسالت مبعو  ارد ، زنی نمست اه م ر سدگمن بر

 !!شوهرش بگنارد ، مگر ایدکه خداوند زنجمرهای آت  بر گردن او گنارد

م ر سدگمن باعح فرار جوانان از ازدوا  و افتادن آنان در معدمت و گداک است ، و خواهددک م تر ستدگمن در   

 . انیرام جوانان س مم و از این ج ت مستیق عناب ال ی است
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 قرآن مهر واقعی ازدواج می شود

قر)علمه السال ( فرمود: زنی خدمت رسو  حق آمد و عرضته داشتت مترا شتوهر دهمتد ، حضترت       حضرت با

 . فرمود: اداممک از شما حاضران او را به زنی قبو  می ادد

مردی برخاست و گفت: من ، فرمود: بابت م رش چه می دهی ؟ گفت: چمزی ندار  ، فرمتود: بتدون صتدا     

نگفتت ، تتا مرتبته ستو  بته      ر ارد و اسی غمر از آن مرد یاسخ رانمی شود ، باز حضرت یم د اد خود را تک

داوولب فرمود: چمزی از قرآن می دانی ؟ عرضه داشت: آری . فرمود: این زن را در برابر تعلمم هتر مقتدار از   

 . قرآن اه می دانی به همسری تو درآورد 

 :حضرت رضا)علیه السالم( فرمود

حُرْمَةً وَ بَنَ َ لَهُ خَمْسَمِأَةِ دِرْهَم فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَیَقَّ مِنَ اللیهِ عَتزَّ وَ جَتاَّ   أَیُّما مُوْمِن خَطَبَ اِلی اَخمهِ 

 أَالی یُزَوِّجَهُ حَوْراءَ . 

هرگاک مومدی از خانوادک برادر مومد  خواستگاری ادد و یاندد درهم ج ت صدا  برردازد و او بر اثر امتی  

 . بر او ستم اردک و سزاوار است خداوند او را از حور العمن میرو  اددم ر نرنیرد 

می گویدد ا  سلمم اه از زنان صدر او  اسال  بود و از خانوادک ای اصما و ری ه دار ، م ر ختود را مستلمان   

د شدن جوانی اه به خواستگاری  آمدک بود قرار داد ، همان زنی اه شوهر خود را در مرش فرزند تسلمت دا

و نگناشت جزع و فزع ادد و خداوند به جزای آن صبر و مقاومت فرزندی به او عدایت ارد اه از دوستتان و  

 . موالمان حضرت مولی الموحدین شد

دختران باارامت باید متوجه باشدد اگر هم افوی به خواستگاری آنان آمتد ، و ختانوادک در مستهله ازدوا  و    

با اما  ادب و وقار در برابر خانوادک بایستد ، و از وریق بمان معارم بردوص صدا  و م ر سرتگمری ارد ، 

حقیه از سرت گمری آنان جلوگمری نمایدد ، اه ام توقعی از اخال  انبما و اولماء و صفتی فو  العادک ممتتاز  

 . و عالی است

م تر و صتدا  را    رسو  حق در ازدوا  دختر بزرگوارش اه سمدک زنان تما  ج ان است با علی)علمه السال (

مرتدر و اندک قرار داد تا برای تما  امت سرم ق و اسوک باشد ، چه زشت است اه خانوادک هتا در مستا ا   

 . ازدوا  بردوص مسهله م ر از یمامبر عزیز خود یمروی نکددد

 « 32نور /  (.       » وانکتیوا االیامتی مدکم و الدتالیمن من عبتادام )
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 ازدواجشرایط الهی و اسالمی 

 دین و دینداری

 . آ من مقدو اسال  ، نظامی است اعتقادی ، اخالقی ، عملی

  عقمدک در اسال  عبارت است از یموند قلب با حضرت حق ، و ایمان به قمامت و مال که و انبماء و قرآن مجمد

ه و تیمتا ،  اخال  در اسال  عبارت است از تواضع ، خضوع ، خ وع ، ادب ، صبر ، حلم و بردبتاری ، حوصتل  

 . شرح صدر ، م ر و میبت ، رأفت ، عطوفت ، نر  خو ی ، صفا و صممممّت ، مواسات و عدالت ، ار  و جود

عما در اسال  عبارت است از نماز و روزک و حج و زاات و خمس و امر به معروم و ن تی از مدکتر و ج تاد ،    

 . آنان اه با انسان سر و اار دارندتوال و تبریا ، احسان به یدر و مادر ، و رعایت حقو  همه 

البته این مسا ا در ج ات سه گانه همه مسا ا اسال  نمست ، بلکه نمونه ها ی از اسال  ااما و دین جتامع  

دیتن در حقمقتت ، خورشتمد    . است ، اه ع دک دار سالمت دنما و آخرت مرد  در همه شهون زنتدگی استت  

 . آباد ادددک دنما و آخرت انسان است زندگی و چراغ حمات ، و رهدمون به سوی حق و

در خزانه خلقت حق گوهری گرانب اتر از دین وجود ندارد ، دیدی اه همه انبماء و امامان و اولماء حتق مبلیت    

آن بودند ، دیدی اه هر اس به آن آراسته شود به رنگ خدا درآمدک و تما  درهای سعادت را بته روی ختود   

 . دوری گزیدد تما  درهای شقاوت را به روی خود گ ودک است باز اردک است ، و هر اس از آن

آراسته به آ من حق واالترین انسان ، . به همان اندازک اه دین در یم گاک حق ارزش دارد ، دیددار ارزش دارد

 . باالترین موجود ، و برترین جدبددک ج ان آفرید  است

 ریّة .  انی النین امدوا و عملوا الدّالیات اولهک هم خمر الب

آنان اه ایمان آوردک اند ، و آراسته به صتالیات عمتا شتدند ، بته حقمقتت اته ب تترین مرلوقتات ج تان          

 . آفرید دد

صفات مومن در قرآن مجمد و روایات در حدی اه آراسته شدن به آن ا ، انستان را متومن قابتا قبتو  متی      

 :نماید بمان شدک

خضوع در نماز ، احتراز از سرن لغو و باوا ، یرداخت زاات ، حفظ اندا  ش وت از حترا  ، رعایتت امانتت و    

 ع د و یممان ، میافظت بر نماز . 

رک به تواضع سرردن در زممن ، روبرو شدن با نادان همراک با سالمت نفس ، شب را به روز آوردن با ستجدک و  

رهمز از اسرام به وقت انفا  ، و دوری از برا ، رعایت اعتدا  و ممانه روی قما  ، دعا برای نجات از عناب ، ی
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، بته  ، یرهمز از شرک و قتا نفس و زنا ، احتراز از ش ادت ناحق و زور ، گنشت از لغو به بزرگواری و ارامت 

 رار بگمرند . . دعا برای همسر و فرزندان ، و ایدکه سر خما یااان و اها تقوا قآیات خدا با بدمرت نظر اردن

 :امام صادق)علیه السالم( فرمود

مْسَتکَ الْفَضْتاَ   اَلْمُوْمِنُ مَنْ وابَ مَکْسَبُهُ ، وَ حَسُدَتْ خَلمقَتُهُ ، وَ صَیَّتْ سَریرَتُهُ ، وَ اَنْفَقَ الْفَضْاَ مِتنْ مالِتهِ ، وَ اَ  

 مِنْ اَالمِهِ . 

  نمکوستت ، و ید تان  صتیمح استت ،     مومن اسی است اه آنچه اسب می ادد یاامزک است ، و وبمعت

 . اضافه مال  را انفا  می ادد ، و از اضافه سرد  خودداری می نماید

 هم کفوی

یس از این مقدّمه اه در رابطه با دین و دیدداری مطرح شد ، الز  است به این معدا توجه شود اه از شرای  

 . بسمار م م ازدوا  هم افو بودن زوجمن است

معدای شبمه و ماندد است ، در مسهله ازدوا  تا حدّی باید از نظر راهر و باون بمن دختتر و  افو در لغت به 

م مترین مرحله شباهت ، باید در چ رک دیدداری جلوک ادد به این معدا اته  . یسر شباهت وجود داشته باشد

 . به فرهدگ یاک حق ، مومن هم افو مومده ، و دین دار شبمه و ماندد دیددار است

 . وَ الطَّمِّباتُ لِلطَّمِّبمنَ . زنان یاک الیق مردان یاادد :فرمودک قرآن مجمدبه 

 :اتاب حق می فرماید

 . فَانْکِیُوا ماوابَ لَکُمْ مِنَ الدِّساءِ . یس با زنان یاک ازدوا  ادمد

ا و قمامتت  این یاای در زنان و مردان در مرحله او  یاای و یاامزگی باون است ، اه عبارت از ایمان به خد

 . و نبوت و قرآن و مال که و مترلیق بودن به اخال  حق است

بدابراین مرد مسلمان و مومن حق ازدوا  با زنان غمر مسلمان و غمر مومده را ندارد ، و اگر این ازدوا  انجتا   

سان غمر بگمرد ، باوا است و فرزندان آنان بدون شک زادک زنا هستدد ، و همچدمن زن مومده حق ندارد با ان

متومن و مومدته   . مومن ازدوا  ادد ، زیرا از نظر شرعی این ازدوا  باوا و حرا  و فرزندان آنان زادک حرامدد

هم افو غمر مومن و غمر مومده نمستدد ، اه اگر این ازدوا  باوا صتورت بگمترد دری از عتناب قمامتت بتر      

 !!روی هر دو باز شدک
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 :ی انسان مومن با انسان نایاک مدع شدید فرمودکقرآن مجمد از ازدوا  انسان یاک یعددر

و ال تدکیوا الم راات حتیی یومنَّ و ألمة مومدة خمر من م راة و لو اعجبتکم و ال تدکیوا الم رامن حتیتی  

یومدوا و لعبد مومن خمر من م رک و لو اعجبکم اولهک یدعون الی الدیار و اهلل یتدعوا التی الجَّدتة و المغفترة     

 ن آیاته للداو لعلَّ م یتناَّرون .  باذنه و یبمِّ

با زنان م رک تا ایمان نماوردک اند ازدوا  نکدمد ، ادمتزان باایمتان از زن آزاد م تراه ب تتر استت ، اگرچته       

و زنان خود را به ازدوا  مردان م رک تا ایمتان نمتاوردک انتد در    . زیبا ی یا ثروت او شما را به شگفتی اندازد

باایمان از یک مرد م رک ب تر است اگر چه موقعمت و زیبا ی او شتما را شتگفت زدک   نماورید زیرا یک بددک 

ادد ، م راان دعوت به آت  می اددد ، و خدا دعوت به ب  ت و آمرزش به فرمان خود می نماید ، و آیات 

 . خود را برای مرد  بمان می ادد شاید اها تفکر و اندی ه شوند

مان خود را به جوانی اه اهتا حتق و حقمقتت نمستت ، و در لجدتزار انکتار       بدابراین موارب باشمد دختر باای

واقعمات دست و یا می زند به زنی ندهمد ، و برای جوان یاک و مومن خود ، دختری اه مدکتر اصتو  ال تی    

است به همسری انتراب نکدمد اه شرط او  در صیت ازدوا  ایمان یسر و دختر است تا دو نتور و دو یتاک   

ک و دو مومن به هم برسدد ، و از به هم رسمدن آنان ثمرات شایستته و یتاک اته همتان فرزنتدان      و دو یاامز

تدور نکدمد اه زیبا ی و ما  و موقعمّت در مردی اته ایمتان نتدارد ، و در زنتی اته      . صالیدد بوجود بمایدد

 . آراسته به حقمقت نمست موجب سعادت و سالمت و ن اط و دوا  در زندگی است

خانوادک ها الز  است در مسهله هم افو بودن ، سرتگمری نکددد ، وقتی یسر و دختر از نظر اعتقتاد  البته بر 

و اخال  و عما اسالمی ، و از نظر قمافه و همکا راهر نزدیک به هم باشدد ، این دو از نظر شرع مقدو هم 

 . اهد اردافو و شبمه و هماندد یکدیگرند ، و در ازدوا  آنان رحمت و برات حق تجلیی خو

 :در رابطه با مسئله کفو به روایات زیر توجه کنید

 : الْکُفْوُ اَنْ یَکُونَ عَفمفاً وَ عِدْدَکُ یَسارٌ .   عَنْ اَبی عَبْدِاللّهِ)علیه السالم( أَنَّهُ قالَ

 اما  صاد )علمه السال ( فرمود: آنکه دارای عفت همه جانبه است و زندگی در ادار او از نظتر نفقته ست ا و   

 . آسان است افو دختر عفمفه و آسان زندگی ان شماست

 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

 ضِ وَ فَسادٌ اَبمرٌ . لُوکُ تَکُنْ فِتْدَةٌ فِی االْرْاِذا جا َکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دیدَهُ وَ اَمانَتَهُ یَرْطُبُ اِلَمْکُمْ فَزَوِّجُوکُ اِنْ ال تَفْعَ
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دختر شما خواستگاری ارد و شما نسبت به دین و اممن بودن وی رضایت داشتمد ، حتماً زممده اسی اه از 

این ازدوا  را فراهم نما مد ، اه مدع ازدوا  افو با افو از جانب شما زممده ساز فتده در روی زمتمن و فستاد   

 . بزرش است

 :رسول خدا در روایت دیگر می فرماید

 رْضِ وَ فَسادٌ اَبمرٌ .لُوکُ تَکُنْ فِتْدَةٌ فِی االْخُلُقَهُ وَ دیدَهُ فَزَوِّجُوکُ و اِنْ ال تَفْعَ اِذا جا َکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ

آنکس اه اخال  و دید  مورد رضایت و یسدد شما بود به او دختر بدهمتد ، چدانچته از تیقتق ایتن ازدوا      

 . جلوگمری ادمد موجب فتده و فساد بزرش در زممن شدک اید

گمری در ازدوا  ، و ایجاد موانع ، و تکمه بر عادات و رسومات غل  ، و یمگمری شرای  سرت ، و  آری سرت

ولب جما  و ثروت و مقا  ، از جانب خانوادک ها برای یسران و دختران خود ، علت ازدیاد استتمداء ، لتواط ،   

مته فتدته و فستاد عواقتب و     زنا ، ف ارهای عدبی ، و بمماری ای روانی در دختران و یسران استت ، و ایتن ه  

توابع  در دنما و آخرت گریبانگمر آن یدران و مادران و اقوا  و ختانوادک هتا ی استت اته در مستهله ازدوا       

 . سرت گمری می اددد

 اْفاءَ وَ انْکِیُوا مِدْ ُمْ وَ اخْتارُوا لِدُطَفِکُمْ . اَنْکِیُوا االْ  :رسول حق فرمود

فراهم ادمد ، و با هم افتو ازدوا  ادمتد و آنتان را بترای بوجتود آمتدن فرزنتدان        زممده ازدوا  هم افوها را 

 . شایسته به عقد خود درآورید

آری ایمان و اخال  و امانت و درستی در یسر و دختر مایه هم افویست ، و بر یدران و مادران و خانوادک هتا  

و یرهمز از شرای  غمر ال ی و سدن غمر  واجب اخالقی است ، هر چه زودتر و سریع تر و با آسان گمری ااما

اخالقی زممده عروسی دو هم افو را فراهم آورند ، تا رضا و خوشدودی و رحمت و لطتف حتق را نستبت بته     

 . خود جلب اددد

 :حضرت باقر)علیه السالم( می فرماید

 جْدی فَمَقُو َ ال اَفْعَاُ أَنَا أَغْدی مِدْکَ . ما مِنْ رُزْءَة أَشَدَّ عَلی عَبْد اَنْ یَأْتِمَهُ اِبْنُ اَخمهِ فَمَقُو َ زَوِّ

مدمبتی از این شدیدتر نمست اه جوان مومدی دختر برادر مومد  را خواستگاری ادد ، و یدر دختر جواب 

 !بدهد ، من از این ازدوا  عنر می خواهم زیرا تو از نظر مالی در رتبه من نمستی

مله ای نباید لیاظ شود ، زیرا ایدگونه تعدّتبات در آ تمن ال تی    در مسهله ازدوا  عدبمّت قومی ، ش ری ، قب

فقر و غدا ، ایتن شت ر و آن شت ر ، ایتن قبملته و آن قبملته را       . مردود شداخته شدک و باوا اعال  شدک است
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مالک ازدوا  قرار ندهمد ، مردان و زنان همه و همه دختران و یسران یک یدر و مادرند ، و برای هتمچ یتک   

 . ، جز به تقوا و یرهمزااری امتماز نمستبر دیگری 

 

 الم( نسبت به کفونظر حضرت سجاد)علیه الس

یدر باارامتم حضرت زیتن العابدین)علمته الستال (در     امام پنجم حضرت باقر)علیه السالم( نقل می کنند:

یکی از مواقف حج به خانمی برخورد اه اخال  نمک  آن حضرت را جتنب اترد ، ستهوا  اردنتد ایتن زن      

دارای همسر است ؟ عرضه داشتدد وی را شوهر نمست ، یدر  بدون این اته از حستب و نستب وی تیقمتق     

 . گاری مدجر به ازدوا  با او شدادد از او خواستگاری ارد ، و این خواست

فردی از اندار از داستان آگاک شد ، ازدوا  به این سادگی برای او بسمار سدگمن و گران آمتد ، بته نظتر آورد    

مدتی در مقتا   . ممکن است آن زن فردی بی اصا و نسب باشد ، و علت سرزن  نسبت به اما  چ ار  شود

شتمبان استت ، ختدمت امتا  چ تار  رستمد و جریتان را بتا آن          جستجو برآمد و معلو  شد آن زن از وایفه

حضرت در ممان گناشت اه خدا را شکر همسر شما از فامملی معروم و میتر  است ، امتا  بته او فرمودنتد    

من شما را خردمددتر از این می دانستم اه به این امور یای بدد باشی ، مگر نمی دانی خداوند عز و جا بته  

ا را برداشت و نقد ا را جبران فرمود ، بزرگواری و ارامت را جایگزین یستتی و دنا تت   برات اسال  یستی ه

نمود ، ایدک مسلمان در هر موقعمتی باشد میتر  است و او را یستی نمست ، لهامت و خسّت از آنِ جاهلمت 

 است و بس . 

م افتوی نمستت ، بدتا بته     بدابراین هم قبمله بودن ، هم  ری بودن ، به اندازک هم ثروت داشتن ، موجب هت 

حکم اسال  ، عرب را بر عجم ، سرمد را بر سماک ، قرشی را بر غمر قرشی امتمازی نمست ، امتماز به تقواستت  

و دو مرد و زن مسلمان با داشتن ایمان و تقوا و اخال  و امانت و عفت و یاای و و ارت و سالمت هتم افتو   

ری و دیگری روستتایی ، یکتی غدتی و دیگتری فقمتر ،      یکدیگرند گرچه یکی عرب و دیگری عجم ، یکی ش 

 . یکی سرمد و دیگری سماک ، یکی قبمله دار و دیگری بی قبمله باشد

اما  صاد )علمه السال ( به مردی به نا  ابراهمم فرمود: همچ مومدی ب رک ای و سودی خطرناک تتر از ثتروت   

ویان از سر و ته گله حمله اددد بم تتر استت ،   نبردک ، ضرر ما  از زیان دو گرش درندک اه به گله ای بی چ

این گرگ ا با گوسرددان چه می اددد ، عرضه داشتم جز فساد اتاری نمتی اددتد ، فرمتود: راستت گفتتی ،       

اوچکترین زیان ما  این است اه مسلمانی خواستگاری دختر مسلمان بماید و او به عنر نداشتتن متا  او را   

  اری اددبراند و از دادن دختر به او خودد

. 
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 به چند طایفه دختر ندهید

 . در معارم ال ی آمدک فرزند امانت خدا و نعمت حق و احسان یروردگار به انسان است

حفظ امانت حق به این است اه به تربمت دیدی و اخالقی او توجه شود ، و به هدگا  ازدوا  بترای او همستر   

 . یاک و یاامزک ای انتراب شود

می رود تیت تأثمر خانه و خانوادک شوهر و خود شوهر قرار متی گمترد ، و در هتر     دختری اه به خانه شوهر

صورت در آن میم  برنامه ها ی به وسمله شوهر از او خواسته می شود ، باید بته آن خانته ای اته متی رود     

 خانه ای ال ی و خانوادک ای مومن باشد ، و همسرش از حسدات باودی و راهری در حدّ استتعداد و وتاقت   

برخوردار باشد ، به این خاور آ من ال ی از شوهر دادن دختر به افرادی اته واجتد شترای  ال تی و استالمی      

 :نمستدد مدع اامد فرمودک در روایتی از قو  رسو  حق آمدک

 یُرِ ُّ اَریمَتَهُ .  اِنَّمَا الدِّکاحُ رِ ٌّ فَاِذا اَنْکَحَ اَحَدَاُمْ وَلمدَةً فَقَدْ اَرَقَّ ا فَلْمَدْظُرْ اَحَدُاُمْ لِمَنْ

نکاح یک نوع بددگی و اواعت است ، فردی از شما وقتی دخترش را شوهر می دهد ، او را در مدار واعتت و  

بددگی شوهر درمی آورد ، الز  است هر یک از شما دقت ادد ، اه دخترش را در اختمار چه اسی قرار متی  

 . دهد

فرا ض ال ی و عقاید حقیه نمستت و بته تعبمتر اتتاب ختدا       شوهر دادن دختر به اسی اه یای بدد به دین و

شوهر دادن دختر به مرد بداخال  اه آلودک به ابر ، فرر ، حسادت ، حرص ، ومع . فاسق است جایز نمست

 . ، برا و بدزبانی است ، ممدوع است

بترای زن جتز    شوهردادن دختر به مرد نادان و سفمه و ام عقا اه قدرت ادارک زنتدگی را نتدارد ، و چمتزی   

 .م کالت بوجود نمی آورد ااری خالم شرع و دور ازانسانمت است

شوهر دادن دختر به مرد شرابروار و آن یلمد و یستی اه از حرا  ال ی ختودداری نمتی ادتد اامتداً ممدتوع      

 . است . اادون به روایت بسمار م م این قسمت توجه ادمد

مَنْ زَوَّ َ اَریمَتَهُ مِنْ فاسِق نَزَ َ عَلَمْهِ اُاَّ یَوْ  أَلْفُ لَعْدَة . استی اته    قالَ النَّبِیُّ)صلی اهلل علیه وآله وسلم( :

 . دختر عزیز و باارامت  را به فرد بی دین شوهر دهد ، روزی هزار بار لعدت بر او ناز  می شود

ال تُزَوِّجْتهُ  اَتَبَ حُسَمْنُ بْنُ بَ یار اِلَی الْکارِمِ)علمه السال ( : اِنَّ لی قَرابَةً قَدْ خَطَبَ اِلَیَّ وَ فی خُلُقِهِ سُتوءٌ قتا َ :   

 اِنْ اانَ سَمِّئَ الْرُلُقِ .  

ردک ، ولی حسمن بن ب ار به موسی بن جعفر)علمه السال ( نوشت : یکی از اقوا  من از دختر  خواستگاری ا

 . اخال  بدی دارد ، حضرت جواب نوشتدد : اگر دچار سمّهات اخالقی است به او ندک
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سورک نساء از دختر دادن به سفمه و نادان اه لماقت ندارد ما  به  5اما  صاد )علمه السال ( با استداد به آیه 

 تماد ارد ، مدع اامد فرمودند . او بدهدد ، و نمی توان به او در امور اجتماعی و فردی و مسهله امانات اع

 یُزَوَّ َ اِذا قا َ الدَّبِیُّ)صلی اهلل علمه وآله وسلم( : مَنْ شَرِبَ الْرَمْرَ بَعْدَ ما حَرَّمَ َا اللیهُ عَلی لِسانی فَلَمْسَ بِأَهْا اَنْ

 خَطَبَ . 

د ، هرگتاک بته   هر اس شراب را بعد از ایدکته متن متأمور اعتال  حترا  بتودن  از جانتب ختدا شتد  بدوشت          

 . ، بدانمد اه شایستگی یاسخ شدمدن نداردانوادک آمدخواستگاری دختر یک خ

 : امام هشتم حضرت رضا)علیه السالم( فرمود

 وَ اِیّاکَ اَنْ تُزَوِّ َ شارِبَ الْرَمْرِ ، فَاِنْ زَوَّجْتَهُ فَکَأَنَّما قَدَّمَتْ اِلَی الزِّنا . 

بدهی ، اه اگر او را به چدمن تب کاری شوهر دهی گویا آن عفمفه اریمه بترو از این اه دختر به شرابروار 

 !!را به زنا دادک ای

آری آنکه یای بدد به واجبات ال ی نمستت ، و از فستق و فجتور یرهمتز نتدارد ، و آنکته از حستدات اخالقتی         

د ، و آن سستت ارادک  برخوردار نمست ، و آلودک به بداخالقی است ، و آنکس اه از عقا و فکر الز  ب رک نتدار 

ای اه از م روبات حرا  یرهمز ندارد ، اهلمت ندارد اه دختری یاک و مومدته اته امانتت حتق استت بته او       

سرردک شود ، اه نه تد ا دختر ضایع می گردد ، بلکه فرزندانی اه آن دختر برای آن تب کار متی آورد متتأثر   

یدکه دان  ب ر به این حقمقت برسد اما  ش م)علمه از آثار سوء وجودی آن شوهر خواهدد شد ، اه قبا از ا

 : السال ( این حقمقت را اعال  فرمودک است

 !!آثار حرا  در نسا آشکار می گردد الْیَرا ُ یَبمنُ فِی النُّرِّیَّةِ .

 با اینگونه زنان ازدواج مکنید

، بتداخالقان ،  ستفم ان د وایفته از جملته فاستقان ،    همانطور اه اسال  اجازک شتوهر دادن دختتر را بته چدت    

م روبرواران ، نمی دهد ، و حرمت و ارزش زن را با ممدوعمت ازدوا  با این چدد وایفه حفظ می ادد ، بته  

هممن نسبت به جوانان مومن و باارامت اجازک ازدوا  با زنانی اه واجد شرای  ال ی و اسالمی نمستدد نمتی  

 . دهد

وحی در معتبرترین اتب نقا شدک ، اه به یارک ای از آن ا اشتارک   روایات بسمار م می در این زممده از مدادر

 :می شود ، رسو  خدا فرمود

 اِیّااُمْ وَ تَزَوَّ َ الْیَمْقاءِ فَإِنَّ صُیَبَتَ ا ضَماعٌ وَ وَلَدَها ضِباعٌ .  
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و از ازدوا  با زن اودن و دچار حماقت بررهمزید اه همد تمدی بتا آنتان تبتاهی عمتر و فرزنتدش متجتاوز        

 . ستمکار است

اِیّااُمْ وَ خَضْراءَ الدِّمَنِ قماَ یا رَسُو َ اللیهِ وَ ما خَضْراءُ الدِّمَنِ . قا َ: اَلْمَرْأَةُ الْیَسْداءِ فتی   :و نمز آن حضرت فرمود

مَدْبَتِ السُّوءِ . از سبزک مزبله یرهمز ادمد ، یرسمدند سبزک مزبلته اتدا  استت ؟ فرمتود: زن زیبتاروی اته در       

 !وادک ای یست و بد و فرومایه بار آمدکخان

 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

متا  یَکُتونَ   اانَ)صلی اهلل علمه وآله وسلم( یَقُو ُ فی دُعا ِهِ: اَللی ُمَّ اِنیی اَعُوذُ بِکَ مِنْ وَلَد یَکُونُ عَلَیَّ رَبّاً ، وَ مِنْ 

 ی قَبْاَ أَوانِ مَ مبی وَ مِنْ خَلما مااِر .  عَلَیَّ ضَماعاً ، وَ مِنْ زَوْجَة تُ مبُد

رسو  حق در دعای  به یم گاک حضرت حق عرضه می داشت: خداوندا به تو یداک می بر  از فرزندی اه بته  

بر » جای فرمانبری از من فرمانگنار من باشد ، و مالی اه بدون سود تباک گردد ، و زنی اه مرا یم  از وقت 

 . یمر ادد ، و دوستی اه اها مکر و حمله باشد« بدخلقی اثر اودنی و حماقت و 

شِرارُ نِسا ِکُمْ العُقَرَةُ ، الدَّنِسَةُ ، اللَّجُوجَةُ ، الْعاصِمَةُ ، النَّلملَتةُ فتی    :رسو  خدا)صلی اهلل علمه وآله وسلم( فرمود

 لی غَمْرِکِ . قَوْمِ ا ، الْعَزیزَةُ فی نَفْسِ ا ، الیَدانُ عَلی زَوْجِ ا ، ال َلُوکُ عَ

بی خمرترین زنان شما: زنان عقمم و زنانی اه یاامزگی را رعایت نمتی اددتد و لجبتاز و نافرمتان و در دیتد      

 . فامما یست ، و در نظر خود عزیز ، و نسبت به شوهر سرا  ، و با دیگران را  و تسلمم هستدد

وَ الْمَرْأَةِ وَ الدّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَ ُتومُ ا غَتالءُ مَ ْرِهتا وَ عُسْترُ      ال ُّوْ ُ فی ثَالثَةِ أَشْماءَ فی الدّابَّةِ :و آن جداب فرمود

 رانِ ا . وِالدَتِ ا وَ أَمَّا الدّابَّةُ فَ ُومُ ا اَثْرَةُ عِلَلِ ا وَ سُوءُ خُلْقِ ا وَ أَمَّا الدّارُ فَ ُومُ ا ضمقُ ا وَ خُبْحُ جم

ن ، و خانه . اما نامبارای زن باال بتودن اتابمن و نتازایی اوستت ، و     نامبارای در سه چمز است: در مَراب ، ز

نامبارای مراب زیادی بمماری ا بدخوبودن ) چموشی ( آن است و نامبارای خانه اوچکی و بدی همسایگان 

 . آن می باشد

 شْماءِ الْمَرْأَةُ السُّوءُ . شَرُّ االْ  اهلل علیه وآله وسلم(وَ قالَ)صلی 

 . زن بد استبدترین چمزها 

 شَرُّ الزَّوْجاتِ مَنْ ال تُواتی .  :امیرالمؤمنین)علیه السالم( فرمود

 . بدترین همسر آن زنی است اه ناموافق باشد
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 :رسول خدا)صلی اهلل علیه وآله وسلم( فرمود

 تَتَتوَرَّعُ عَتنْ قَبتمح ،    اَال اُخْبِرُاُمْ بِ ِرارِ نِسا ِکُمْ ؟ النَّلملَةُ فی اَهْلِ ا ، الْعَزیزَةُ مَعَ بَعْلِ ا ، الْعَقممُ الْیَقُودُ ، الَّتتی ال 

تُطمعُ اَمْرَکُ ، وَ اِذا خَلی بِ ا تَمَدَّعَتتْ   الْمُتَبَرَّجَةُ اِذا غابَ عَدْ ا بَعْلُ ا ، الْیَدانُ مَعَهُ اِذا حَضَرَ ، ال تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَ ال

 اَما تَمَدَّعَ الدَّعَبَةُ عِدْدَ رُاُوبِ ا ، وَ ال تَقْبَاُ مِدْهُ عُنْراً ، وَ ال تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً . 

بدترین زنانتان را معرفی نکدم ؟ آنکه در فاممل  یست و بی مقدار ، و نسبت به شوهرش فرر فروش ، نتازا ،  

مده توز ، از اار زشت روی نگرداند ، و در غماب شوهر خود را زیدت دهد ، و در حضور وی بی یمرایه باشتد  ا

، از شوهر اواعت نکدد ، فرمان  را نرنیرد ، در خلوت نسبت به خواسته شوهر تمکمن نکدد ، عنر شتوهر را  

 . نرنیرد ، و از خطای  در نگنرد

 « 221، ص 113بیار،    »      (مدتیالدکاح سدتی فمن رغب عن سدتی فلمس )

 راه انتخاب همسر

 ناقص از رحمت حق محروم است

 . الدیاقِصُ مَلْعُونٌ :در یک روایت بسمار م م از ناحمه رسو  باارامت اسال  آمدک

 . ناقص راندک شدک از رحمت حق است

جسمی از مادر به دنمتا آمتدک   بدون تردید ، ناقص اسی نمست اه بدون چ م ، یا دست و یا ، یا نقص دیگر 

باشد ، ناقص اسی است اه به اسب معرفت ، و مترلیق شدن به اخال  حسده ، و آراسته شتدن بته اعمتا     

 . صالیه اقدا  ندماید ، و جز از راک خورد و خواب و لنت و ش وت به خود نرسد

اید در این زممده بکوشد ، و جدتب  آری انسان زممده رسمدن به تما  اماالت و حقایق و واقعمّات را دارد ، و ب

و جوش از خود ن ان دهد ، و تا زندک است به رفع نقایص فکری و روحی و باودی خود برخمزد ، و از توقتف  

و سکون ، و تعطما حرات و خمزش بررهمزد ، اه اگر در مقا  رفتع نقتص برنمایتد ، و چتون آب رااتد اته       

 . ن و از رحمت حضرت میبوب راندک می شودعاقبت بدبو و فاسد می شود ، معطا بماند ملعو

از نظر عقلی و فکتری اتودک   متأسفانه عدک ای عمر خود را در سدمن هفتاد و ه تاد می گنراندد ولی هدوز 

، از مواهب معدوی حتق  و اخال  همچون وفا یدج ساله اند. ایدان در گنرگاک حمات ، و از نظر عمایک ساله

حکمتت حکممتان ال تی استتفادک     امت امامان و عرفان عارفان واقعتی و  همچون اتب آسمانی نبوت انبماء ام

، و نطفته چدتد   دن وو  و عرض و حجم بدن یرداختدتد ، و اضافه ارن حموانات به فرب ی خود، و چونکردند

 !!، نود املو رساندک اندخود را با خورد و خوراک باد اردک، به وزن ه تادگرمی وجود 
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خود را ، تبدیا بته شتجرک ومبته اددتد ، و از خوی تتن ختوی  مدبعتی از        ایدان می توانستدد ن ا  وجود 

اماالت و حقایق بسازند ، ولی به امور مادی میض مغرور شدک جز به ساختن بتدن حمتوانی بته اتار دیگتر      

 . م غو  ن دند ، و همچون روز او  ناقص و ندار و فقمر ماندند

 ، دارای ما  و مدا  و زن و فرزند ولی نتاقص انتد   اسب و تجارت مادی دارند ، شاغا ممز و صددلی هستدد

به علت ناقص ماندن ، مضریند ، اها هر نوع گداک و معدمت هستدد ، به حقو  دیگران تجاوز متی اددتد ، از   .

رلم و ستم یرهمز ندارند ، با اما  بی شرمی از سفرک گستردک نعمت حق ب رک می برند ، ولتی بتا دشتمدان    

 . و انسی در تما  زممده ها همکاری می نمایددخدا یعدی شماومن جدیی 

 :در روایت دیگری از قو  اما  هفتم حضرت موسی بن جعفر)علمه السال ( می خوانمم

فْسِهِ فَ ُوَ یادَةَ فی نَمَنِ اسْتَوی یَوْماکُ فَ ُوَ مَغْبُونٌ ، وَ مَنْ اانَ آخِرُ یَوْمَمْهِ شَرَّهُما فَ ُوَ مَلْعُونٌ ، وَ مَنْ لَمْ یَعْرِمِ الزِّ

 فی نُقْدان ، وَ مَنْ اانَ اِلَی الدُّقْدانِ فَالْمَوْتُ خَمْرٌ لَهُ مِنَ الْیَماةِ . 

آن اه دو روزش مساوی باشد ، دچار غبن و خسارت شدک ، و اسی اه یایان دو روزش بدترین زمتان آن دو  

و اماالت در گتنر عمتر نبمدتد     روزش باشد ملعون است ، و آن اسی اه در وجود خود اضافه ای از واقعمات

 !!ناقص است ، و آن اه بسوی نقدان روی دارد ، مرش برای او از زندگی ب تر است

روایتی نزدیک به هممن مضمون نمز از اما  به حق ناوق ، حضرت صتاد )علمه الستال ( در اتتب یرقممتت     

 شمعه نقا شدک . 

 . اَلْکاسِبُ حَبمبُ اللیهِ :از رسو  باارامت اسال  می خوانممدر روایت 

 . آنکه در مقا  اسب است ، حبمب خدا است

بدون شک باالترین اسب و برترین تجارت ، اسب فضا ا ، و حقایق ، و اقدا  برای به دست آوردن معارم ، 

 . و اماالت و حسدات اخالقی و انسانی است

بمتا مم از  . موجتودی وزیتن استت    چدمن ااسبی همچون رسو  خدا ، میبوب خدا ، و وجودی یترارزش ، و 

ناقص ماندن بررهمزیم ، از ایدکه دو روز ما مساوی باشد ، دوری بجو مم ، و از این اه دست خود را از اسب 

اماالت اوتاک نگاک داریم بررهمزیم ، اه هراس در قمامت از امور معدوی و رشد عقلی ، و اماالت اخالقتی و  

و مغبون و در ترازوی قمامت سبک وزن ، و در نتمجه مستیق عتناب  عملی ام داشته باشد ملعون و مطرود 

، و آنکه دارای وزن معدوی و به عبارت دیگر سدگمدی ایمان و اختال  و عمتا باشتد اهتا فتالح و نجتات و       

 :رستگاری و یمروزی است ، در این زممده به دو آیه بسمار م م از قرآن مجمد عدایت ادمد

یَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازیدُهُ فَأُولهِکَ هُمُ الْمُفْلِیُونَ . وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازیدُهُ فَأُولهِتکَ الَّتنینَ خَسِترُوا    وَ الْوَزْنُ یَوْمَهِن الْ

 اَنْفُسَ ُمْ بِما اانُوا بِآیاتِدا یَظْلِمُونَ .  
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هتا فتالح و   ترازو در روز قمامت حق است ، آنان اه در آن ممزان ، ایمان و عما و اخالق ان سدگمن است ا

و آنان اه در آن ممزان از نظر واقعمات سبک وزندد ، وجودشان مبتتالی بته خستارت استت ،     . رستگاری اند

 . چرا اه متجاوز از حدود خداوند بودند

 راه کمال

خداوند م ربان در قرآن مجمد برای یممودن راک اما  ، به همه انسان ا بته دستت آوردن دو واقعمتت را ، بتا     

 :ای  ال ی و انسانی سفارش می نمایدلیاظ اردن شر

یممودن راک حمات مادی ، یممودن راک حمات معدوی ، این دو معدا در چ ار آیه از ستورک مباراته آ  عمتران    

 :بمان شدک است

زیّن للدیاو حبّ ال ی وات من الدیساء و البدمن و القداومر المقدطرة من النیهب و الفضتة و الرمتا المستوّمة و    

قا اَؤنبّهکم برمر من ذلکتم للیتنین اتیقتوا    *  الیر  ذلک متاع الیموة الدّنما و اهلل عددک حسن المآباالنعا  و 

*  عدد ربّ م جدیات تجری من تیت ا االن ار خالدین فم ا و ازوا  مط ّرة و رضوان من اهلل و اهلل بدتمر بالعبتاد  

الدّتابرین و الدّتادقمن و القتانتمن و المدفقتمن     *  الدیار الینین یقولون ربّدا انیدا آمدیا فاغفر لدا ذنوبدا و قدا عناب

 والمستغفرین باالسیار . 

زیدت دادک شد برای همه انسان ا ، دوست داشتن خواسته ها و امما  ، اه عبتارت استت از ممتا بته زنتان و      

رزی ، ایتن استت   ن اندار ، و چ اریایان و زراعتت و ا تاو   فرزندان ، و ثروت فراوان از وال و نقرک ، و اسب ای

آنچه موجب ب رهوری انسان ا در چ ارچوب حمات دنما ی است ، و نتزد خداونتد بازگ تتگاک نمکوستت ، اته      

عبارت است از جدیت لقاء و نعمت ابد و جاوید حق در ب  ت عدبر سرشت . بگو ای رسو  من ، شما انستان ا  

هتای زنتدگی ، از ت تکما ختانوادک و زن و     را به ب تر از اید ا خبر دهتم ؟ بترای آنتان اته در تمتا  برنامته       

فرزندداری ، و اسب ما  و بدست آوردن اح ا  و زراعت ، و رابطه بمن خود و تما  مرد  تقوای ال ی یم ته  

اردند ، و در انجا  هر برنامه ای از دستورات حق یمروی نمودک ، و از هوای نفس و ش وات حترا  و خواستته   

راک یرهمزااری یم  گرفتدد ، ب  ت ها ی نزد یروردگارشان دارنتد اته    های شماومن خود را حفظ اردند و

ن رها از زیر آن جاری است ، و برای آنان ازوا  یاک و رضوان ال ی است ، و خداوند آگتاک بته وضتع بدتدگان     

ز است ، آنان اه می گویدد : یروردگارا ایمان آوردیم ، یس گداهان ما را متورد مغفترت قترار بتدک ، و متا را ا     

 . عناب روز قمامت در یداهت نگ دار

در تما  حواد  اها صبر و استقامت، و صتد  و راستتی، و   ، ن هستدد اه عالوک بر این واقعماتعباد خدا آنا

در آیه شریفه از نظر ادبی مج و  آمتدک ،  « زیّن » فعا . ، و انفا  و استغفار در وقت سیرندبددگی و عبادت

ت باید گفت فاعتا  برای ن ان دادن ارزش و عظمت برنامه باشد ، بدین ج مج و  آوردک شدن فعا ، شاید 

، اوست اه آن واقعمات را برای تما  انسان ا آراسته ، تا نسبت به ممتا ختود در برابتر    فعا حضرت حق است
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آن ا شا ق و راغب و عاشق و دلباخته باشدد ، و از وریق این ع تق و رغبتت بته ت تکما زنتدگی از وریتق       

اسب ما  و مدا  و تسرمر اردن حموانات ، و آباد اردن زممن برخمزند ، و از این راک به ب رهتوری   ازدوا  و

از حمات مادی برسدد ، و از ج ت دیگر آراسته به تقوا ، ایمان ، دعتا ، تترو از عتناب آخترت شتدک ، و بته       

وست و همسران یاامزک اسب صبر و صد  و عبادت و انفا  و استغفار برخمزند ، تا به ب  ت حق و رضای د

 . آخرتی برسدد

در هر صورت بر اساو آیات اریمه قرآنمه ، ررافت خلقت زن ، چ رک زیبتای وی ، وقتار و حمتای ذاتتی او ،     

صدای لطمف و جاذب این موجود ، راک رسم ودیازی و ع وک گری این مرلو  فتو  العتادک ، همته و همته از     

لربا ی ، و دلبری و جنب مما و شت وت مترد ، و علیتت بستمار     موجبات آراستگی و زیدت اوست ، اه باعح د

م م عالقه او و ع ق وی به انتراب زن و ت کما زندگی و فرزنددار شتدن ، و فعالمتت و اوشت  استبی و     

تجارتی و زراعتی برای تأممن حمات مادی ، و تداو  حمات خانه و خانوادک است ، و این راهی استت اته اگتر    

از گداک و معدمت ، و همتراک بتا ایمتان و مداجتات و صتبر و صتد  و عبتادت و انفتا  و          توأ  با تقوا و دوری

 استغفار در سیر گردد ،  

سعادت دنما و آخرت ، و خمر مادی و معدوی تأممن می شود ، و انسان از امور لتنت برت  دنمتا ، و مدتافع     

 . د ب رک مدد می گرددسرشار و ابدی آخرت و از همه م متر رضوان و رضایت حضرت میبوب برای اب

 تربیت فرزندان از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السالم:

   :السالم( فرمودندامام على)علیه

  حَقِّ الوَلَدِ عَلى والِدِکِ أن . . . یُعلِّمَهُ القُرآنَ ؛

 . به او قرآن خواندن بماموزد حق فرزند بر یدر این است اه

                                                              :امام صادق)علیه السالم( فرمودند

 أَاْرِمُوا أَوْالدَاُمْ وَأَحْسِدُوا ءادابَ ُمْ یُغْفَرْلَکُمْ؛

 .را گرامى بدارید و آداب ان را نمکو ادمد تا آمرزیدک شویدفرزندانتان 

                                                               :امام صادق)علیه السالم( فرمودند

الْأَعْما ِ أَفْضَاُ عِدْدَکَ؟ فَقا َ: حُبُّ الْأَوْفا ِ فَإِنَّ فِطْرَتَ ُمْ عَلى تَوْحمدى. فَإِنْ یارَبِّ أَىُّ  قا َ مُوسَى بْنُ عِمْرانَ:

  أَمِتی ُمْ أُدْخِلْ ُمْ بِرَحْمَتى جَدَّتى؛

حضرت موسى بن عمران )علم ماالسال ( عرض ارد: یروردگارا! ادا  یک از اارها نزد تو برتر است؟ خدا به 

ممرانم، اشتن اوداان، زیرا سرشت آنان بر یگانگى من استوار است و من هرگاک آنان را مىاو فرمود: دوست د

 .بر به مِ ر خوی ، در ب  ت خود مى

  :پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند
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 فَلَمْ یُبِدْها وَ لَمْ یُ ِدْ ا وَ لَمْ یُوْثِرْ وَلَدَکُ عَلَمْ ا أَدْخَلَهُ اللیهُ الْجَدَّةَ؛مَنْ اانَ لَهُ أُنْثى 

هراس دخترى داشته باشد اه او را تباک نسازد؛ و خوارش نکدد؛ و یسرش را بر وى برترى ندهد، خدا او را به 

 .بردب  ت مى

  :پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند

یَوْ َ الْقِمامَةِ وَمَنْ عَلَّمَهُ القُرْءانَ دُعِىَ بِالْأَبَوَیْنِ  عَزَّوَجَاَّ لَهُ حَسَدَةً وَمَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللیه مَنْ قَبَّاَ وَلَدَکُ اَتَبَ اللیه

 نِ یَضىءُ مِنْ نُورِهِما وُجُوکُ أَهْاِ الْجَدَّةِ؛فَمُکْسَمانِ حُلَّتَمْ

نویسد. و هر اس فرزند هر اس فرزند خود را ببوسد، خداوند بزرش و بلدد مرتبه براى او اار نمکى مى

ادد. و هراس به فرزندش قرآن خوی  را شادمان ادد، خداوند نمز در روز قمامت وى را شادمان مى

شود تا دو جامه بر تن آن دو بروشدد قمامت[ همراک یدر و مادرش فرا خواندک مى بماموزد، آن فرزند ]در روز

 .هاى ب  تمان از فروغ ان بدرخ داى اه چ رکبه گونه

 نوع هر .شود نمی سمراب والدین میبت با جز آن ا ت ده اا  و هستدد زندگی بوستان گل ای فرزندان

 از والدین برخی .ندارد دنبا  به معطر گل ای این شدن یژمردک جز اثری آن ا، نمودن سمراب در اوتاهی

 آن سیرآممز تأثمر و اهممت به امتر و غافلدد خود فرزندان جسمانی حتی و معدوی رشد در میبت نق 

 و ناسازگاری ا از بسماری دردهاست، بسماری شفابر  داروی میبت اه حالی در دارند، توجه

 فرزندان، به عاوفه و میبت در م م نکته .نمود یم گمری توان می میبت با را فرزندان یرخاشگری ای

 قلبی عاوفه این امتر اما دارند، دوست زیاد را خود فرزندان اه والدیدی بسمار چه است، آن ابراز و ار ار

 و اودای در فرزند بوسمدن و گرفتن آغوش در میبت، ار ار شکل ای ب ترین از .اددد می ابراز را خود

 است جوانی و نوجوانی در دادن هدیه

 واجتب  انستان  بر تکلمف سن با همزمان م م امر این هرچدد .نمکم است همه سرچ مه و دین ستون نماز

 عبادت شمریدی زودتر و شوند می مأنوو نماز با بم تر گردند، آشدا آن با زودترفرزندان هرچه اما شود؛ می

 استت،  جتناب  و شتمرین  ای تجربته  تکلمتف،  از قبا و در نوجوانی نماز .چ دد می را یروردگار با ارتباط و

 فرزنتدان  علتم م الستال    ا مه بدین ج ت .سازد می دور انسان از را فرایض سرتی احساو تکلمف، هدگا 

 .ساختدد می آشدا نماز با تکلمف سن از قبا را، خود
 :)علیه السالم( فرمودندامام سجاد 

  . ... عَلى واعَتِهِ فمکَ وَ فى نَفْسِهِ حَقُّ وَلَدِکَ ... أَنَّکَ مَسْوُو ٌ عَمّا وُلیمتَهُ  مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَالدِیاللَةِ عَلى رَبِّهِ ... . وَ الْمَعُوَنَةِ

نمکو ادى و به سوى یروردگارش حق فرزند تو این است... در سریرستى وى مسوولمت دارى اه ادب او را 
 .اش دهىرهدمون سازى و در فرمانبردارى از او، نسبت به ورایف تو و خودش، یارى

  :پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلم( فرمودند

یَوْ َ الْقِمامَةِ وَمَنْ عَلَّمَهُ القُرْءانَ دُعِىَ بِالْأَبَوَیْنِ  وَجَاَّ لَهُ حَسَدَةً وَمَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللیهعَزَّ مَنْ قَبَّاَ وَلَدَکُ اَتَبَ اللیه
 فَمُکْسَمانِ حُلَّتَمْنِ یَضىءُ مِنْ نُورِهِما وُجُوکُ أَهْاِ الْجَدَّةِ؛

نویسد. و هر اس فرزند او اار نمکى مىهر اس فرزند خود را ببوسد، خداوند بزرش و بلدد مرتبه براى 
ادد. و هراس به فرزندش قرآن خوی  را شادمان ادد، خداوند نمز در روز قمامت وى را شادمان مى

http://www.blogfa.com/Desktop/show-16932.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16932.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16932.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16932.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16933.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16933.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16933.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16933.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx
http://www.blogfa.com/Desktop/show-16931.aspx


28 
 

شود تا دو جامه بر تن آن دو بروشدد بماموزد، آن فرزند ]در روز قمامت[ همراک یدر و مادرش فرا خواندک مى
 .فروغ ان بدرخ دهاى ب  تمان از اى اه چ رکبه گونه

 

  .: الیَدْلَحُ الْکِنْبُ جِدٌّ وَ الهَزْ ٌ وَ ال اَنْ یَعِدَ اَحَدُاُمْ صَبِمَّهُ ثُمَّ الیَفِیَ لَهُ - عَلَیْهِ السَّالمُ قال االمام علی

فرمودند: شایسته نمست آدمی به جد یا به شوخی دروغ بگوید و شایسته نمست اسی علمه السال   اما  علی

  .آن وفا ندماید ای بدهد و بهخود وعدک به فرزند

 تبعیض یا تفاوت
 

 و همرایته  افتراد  ممتان  در اته  معداستت  بدین تبعمض .است متفاوت ولی نزدیک، واژک دو تفاوت و تبعمض

 در .شایستتگان  برتتری  از استت  عبتارت  تفاوت ولی آوریم؛ شمار به برتر را افرادی یا فرد دلما بی همسان

 بتنر  فرزنتدان  ممتان  تبعتمض  .است شدک شمردک مجاز تفاوت و ممدوع تبعمض( ع) اارم اما  تربمتی سمرک

 متی  نقا چدمن یدران  از( ع)اارم اما  .یراادد می اوداان د  در را والدین به بدبمدی و اختالم و امده

 چترا  :فرمتود  نتاراحتی  با (ص) خدا رسو  .ارد رها را دیگری و بوسمد را خود فرزند دو از یکی مردی :ادد

 زیرا شود؛ می فرزندان یم رفت موجب باشد، مدطقی و بجا اگر تفاوت .ادی؟ نمی رفتار مساوات به آن ا بمن

 .شد می قایا تفاوت فرزندان  ممان مواردی در (ع)اارم اما  .ادد می تقویت آن ا در را سالم رقابت حس

 آیا دارد؛ یسر چدد مردی ، (ص)اهلل رسو  فرزند ای :یرسمد : « بلی، ( ع)جعفر بن موسی حضرت از رفاعه

 .» بستمار  امتری  فرزندان ممان ن ادن تفاوت داد یاسخ( ع) اما  است؟ درست دیگران، بر یکی شمردن برتر

 حستاو  و رریتف  - داد متی  ترجمح بزرگتر  برادر عبداهلل، بر مرا( ع)صاد  حضرت یدر  زیرا ندارد؛ مانعی

 والتدین  یتس  .یددارنتد  تبعتمض  را آن فرزنتدان  است ممکن زیرا دارد؛ نماز ررافت و دقت اما  به و است

 -2 .نماورد شمار به تبعمض را آن اسی اه اددد رفتار ای گونه به فرزندان ممان ن ادن تفاوت هدگا  -1باید

 فرزند امتماز امکان، صورت در -3باشد آشکار ااملًا شمارند، می برتر اه فرزندی برتری سبب اه اددد دقت

 متی  تترجمح  دیگران بر را( ع) رضا حضرت مواردی در( ع) هفتم اما  .اددد بمان سازندک، عباراتی با را برتر

 (ع) موسی بن اسیا  .ساخت می آشکار را اش برتری وجه و ارد می معرفی فرزندان دیگر الگوی را او داد،

 استت  علتی  مومدان میمد آ  دان مدد (ع) علی برادرتان :فرمود می فرزندان  به (ع)اارم اما  :گوید می

 متن  به(ع) ابوجعفر همانا .بسرارید خاور به ادد، می بمان را آنچه و بررسمد او از دیدتان دربارک است، (ص)

 او تردید بی .ارد  می درک را وی ااش .بود خواهد تو فرزندان شمار در (ص) میمد آ  دان مدد :فرمود

 رمومدان علی)ع( است.امم همدا 
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 فرزندان اجتماعی موقعیت
 

 نمتاز  آن تا  هتدایت  و والتدین  مراقبت به اند، نمافته دست اجتماعی و عقلی شرعی، بلوغ به وقتی تا فرزندان

 ورتایف  از بر تی  مداستب،  اجتماعی جایگاک به فرزندان دستمابی برای مساعد زممده ساختن فراهم .دارند

 مداستب  شتغا  انترتاب  در را فرزندشان هدم، این به رسمدن برای باید آن ا .است فرزندان برابر در والدین

 خدا، رسو  ای :گفت و آمد  (صخد ) رسو  خدمت فرزندش با شردی :فرمود)ع(اارم اما  .دهدد یاری

 در و بمتاموز  ادب را او اتن،  انترتاب  بترای   نمکتو  نتا   :فرمتود  حضترت  است؟ ادا  من بر فرزند این حق

  .ساز فراهم برای  مداسب اجتماعی جایگاک .دک قرار نمک موقعمتی)

 فرزندان موعظه و والدین
 

 آنچته  از بتم   (السال  علم م)معدومان و است نافنتر گفتار زبان از عما زبان و غمرمستقمم روش هرچدد

 متی  م تاهدک  بسمار آن ا سمرک در نمز مستقمم یدد ولی اردند؛ می ارشاد را مرد  خود، اردار با گفتدد می

 در را تتو  خداونتد  ایدکه از بررهمز !فرزند  :دهد می اندرز چدمن را فرزندان  از بعضی )ع(اارم اما  .شود

 دور دادک، فرمانتت  بدان اه اواعتی از را تو یروردگار ایدکه از بررهمز ببمدد؛ اردک، ات ن ی آن از اه گداهی

 خداونتد  زیترا  ت تی؛  خداوند عبادت در اوتاهی از را خود هرگز .اوش  و تالش به باد تو بر .ادد م اهدک

 سازد؛ می سبک را تو و برد می را ایمانت نور اه بررهمز مزاح از و شود؛ نمی عبادت است شایسته اه چدان

 گمری می ادد.جلو آخرتت و دنما ب رک از اه باش، دور اسالت و اندوک از و
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 ==============================    سواالت مسابقه    ==============================

زنی که گوشت بدن خودش را می خورد و آتش از زیر » از فرمایشات پیامبر)ص( در مورد   -1

 «گوشتها بیرون می زد

 «زنی است که برای ..............می کرد. و .................خود را معرفی دید................................قرار می داد» 

 مردان نامحرم -آرایش خود –ب( غیرشوهر آرایش       نامحرم         –آرایش خود  –ایش الف(شوهر آر

 مردان نامحرم –آرایش خود  –ج( والدین آرایش 

با شوهر دادن دختر با شرایطی آسان، و زن دادن پسر با برنامه ای معمولی از چه چیز مهمی  -2

 جلوگیری خواهد شد؟

 سفره گناه                                 ب( از معصیت و افتادن به فسادالف( از گسترش بستر فساد و 

 ج( از برنامه عاشق و معشوقی

زن اگر قدر و منزلت خود را بشناسد و با تعلیم عالیه اسالم خود را تربیت کند به چه مقامی  – 3

 الف( حریمی پاک و زینبی شایسته                                                                                                              خواهد رسید؟

 ج(همه موارد                             ب( مقامی در خور حریم حضرت حق

 چه عاملی مانع تحقق ازدواج بین پسران و دختران می شود؟ – 4

 ب( شرایط سخت دختران و پسران                       الف(فضای پدر شاهی یا مادر شاهی                  

 ج( تقلید از دیگران و چشم و هم چشمی

آن نیرویی که موجب درک حقایق و » با واژه های داده شده جمله را کامل کنید؟    – 5

 «..............است...............و طراح سعادت و سالمت و.................... در حیات انسان می باشد.............

 عقل –مدبر امور مثبته  –ب( پذیرش واقعیات         عقل       –پذیرش واقعیات  –الف( مدبر امور مثبته 

 مدبر امور مثبته –عقل  –ج( پذیرش واقعیات 

 کند؟النِّساءِ { به چه چیزی اشاره می  مِنَ لَکُمْ طابَ ما در آیه شریفه }  فَانْکِحُوا« طاب » واژه   – 6

 الف( به زنان پاک                                    ب( زندگی پاک                                  ج پاکی و پاکیزگی باطن
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انسان، چه مرد و چه زن اگر با میل باطنی و فطری و هدایت عقل و نبوت و امامت،ربوبیت  – 7

 حق را بپذیرد به چه درجاتی نائل خواهد شد؟

 از افتادن در لجنزار بندگی طاغوت و هوای نفس در امان خواهد بودالف( 

 ب(به مقامات عالیه ملکوتیه و عرشیه خواهد رسید                                            ج( همه موارد

 این جمله را با واژه های داده شده کامل کنید؟ – 8

دیگران دارند، و در آرزوی رسیدن به آن هستند. وجودشان آنان که دائم دیده ..................... » 

 «دچار..............................فراوان و ................................... بی پایان است. 

 اندوه –حسرت  –اندوه         ج( به زندگی  –حسرت  –ب( به دنیای      اندوه    –حسادت  –الف(به مال 

 ه پیامبر را تکمیل نمائید:این فرمود – 9

شوهر دادن دختر به مرد...................... و آن پلید و پستی که از ..........................خودداری نمی کند » 

 «اکیداً ممنوع است

 دحرام                       ج(همه موار –حرام الهی                   ب( هتاک و بد دهن  –الف( شرام خوار 

 نیاز شدید به ازدواج و از موانع آن چه گرفتاریهایی برای جوانان به وجود می آورد؟ – 11

 الف( جوانان که سرمایه این مملکت است را تا خودکشی پیش می برد

 ب( جوانان را سرخورده میکند                                 ج( جوانان نسبت به ازدواج بی تفاوت می شوند

 له صفات مومن در قرآن مجید که انسان را مومن،  قابل قبول نمایند کدامند؟از جم – 11

 محافظت بر نماز –حفظ اندام شهوت از حرام  –الف( خضوع در نماز 

 ج( همه موارد       احتراز از شهادت ناحق و زور    –پرداخت زکات  –ب( پرهیز از اسراف به وقت انفاق 

 این حدیث از کدام معصوم است؟« که ناموافق باشدبدترین همسر آن زنی است »  - 12

 حضرت صادق)ع(                 الف( حضرت رسول )ص(                      ب( حضرت علی)ع(               

وقتی که از پیامبر)ص( پرسیده شد که در قرآن از مردان ذکر خیر شده ولی برای زنان  – 13

 نشده است کدام آیه نازل شد؟

 232آیه  –ج( سوره بقره                  33آیه –ب( سوره احزاب                  15آیه  –( سوره نساء الف



32 
 

هرکس دختری داشته باشد که او را.......................،وخوارش نکند ، و » پیامبر)ص(فرموده :  – 14

 «برد.پسرش را بر وی .....................ندهد ، خدا او را به بهشت می 

 برتری –مقام                        ج( تباه نسازد  –مقدم                          ب(تباه نسازد  –الف( اذیت نسازد 

 در مورد مرد و زن چه واقعیتی از نص صریح آیات الهی استفاده می شود؟ – 15

 حقندالف( در خلقت ظاهری و باطنی خود تجلی رحمانیت و رحیمیت و ربوبیت حضرت 

 ب( زن در خلقت ظاهری تجلی ربوبیت خداوند است

 ج( زن و مرد در خلقت باطنی مکمل همدیگری هستند

زنی که همانند ........................ و آتش از پشتش وارد و از دهانش » به فرمایش پیامبر)ص( :  – 16

 خارج می شد .

 زنی بود....................... مجالس عیش و عترت و آلوده به بیماری .......................... است. 

 حسادت        –مثل سگ در  –ب( خواننده                   غیبت                –خواننده  –الف( سگ بود 

 حسادت –خواننده  –ج( سگ بود 

این که دختر به .....................بدهی که اگر او را به چنین .................... شوهر دهی بترس از »  - 17

 این جمله امام رضا)ع(را کامل کنید.« گویا عفیفه را به .................. داده ای

 –ج( مشرک           زنا              –تبهکار  –زنا                     ب( شرابخوار  –بدنام  –الف( تبهکار 

 زنا –گناهکار 

بنا به فرمایش امام موسی بن جعفر )ع( کسی که قرض مومنی یا مسن بی زنی را زن دهد  – 18

 اجر او در قیامت چیست؟

 الف( در قیامت خداوند سایه اش را بر سرش می گستراند

 ج( نامه اعمالش را به دست راستش میدهند                      ب( در قیامت خداوند از او راضی باشد   

زنی که سرش سر خوک و بدنش بدن خر و دچار یک میلیون » پیامبر)ص( می فرماید:  – 19

 زنی است که.................. می کرد ، و در ........................غرق بوده.        رشته عذاب بود،

 دروغگویی                         ج( همه موارد –ب( دو بهم زنی         گناه                –الف( فسق و فجور 
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 از آثار شوم مدعیان مالکیت بر بشر در مورد زن کدام گزینه صحیح است؟  - 21

 تحقیر او                        –الف(پایمال کردن حقوق 

 آزار دادن به او –ب( فرق گذاشتن بین او و پسر 

 حیح استج( همه موارد ص 

ضرر مال از زیان...................... که به گله ای بی » این جمله امام صادق)ع( را کامل کنید.  – 21

 «چوپان از سر و ته گله حمله کنند بیشتر است.

 و گرگ درندهالف( دو دزد                                    ب( دو سگ هار                                             ج( د

کسی عقلش بر شهوتش غالب آید......................... » حضرت امیرالمومنین )ع( می فرماید:  – 22

 و هر کس  شهوتش برعقلش غلبه کند...................... است.

                            دوزخی                    –الف( بهشتی است 

 بدتر از حیوانات                 -ب( بهتر از مالئکه  

 بدتر از حیوانات –ج( بهترین انسانهاست 

 این حدیث از کدام معصوم  است؟ – 23

آن کس که اخالق و دینش مورد رضایت شما بود به او دختر بدهید. چنانچه از ازدواج جلوگیری کنید »

 «موجب فتنه و فساد بزرگ در زمین شده اید

 الف( رسول اکرم)ص(                                       ب( امام علی )ع(                                 ج( امام صادق)ع( 

 بدترین زنها از قول پیامبر)ص( کدام گزینه است؟ – 24

 از کار زشت رویگردان نیست         –الف( از شوهر اطاعت نکند 

                                          حجابش را حفظ نمی کند            –ب( نازا 

 بد اخالق –ج(  ناموافق 

حق فرزند تو این است که در .............................. وی مسئولیت » امام سجاد )ع( فرمودند :  – 25

 «..... رهنمون سازیداری که ادب او را نیکو کنی و به سوی ........................

 پروردگار –کارهای نیک                      ج( سرپرستی  –راه راست              ب( تربیت  –الف( تربیت 
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تبعیض یعنی .................................... وتفاوت عبارتست » فرق تبعیض و تفاوت چیست؟      – 26

 «از ................................... 

 از برتری شایستگان -الف( بی دلیل فرد یا افرادی را برتر به شمارآوردیم  

 ن                                     ج(   همه مواردبرتری شایستگا    -ب( کسی را بی جهت بزرگ میداریم    

 «   کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ»   ترجمه صحیح حدیث امام صادق )ع( کدام است؟      - 27

 الف(  حرام در زندگی آشکار می گردد           ب(  حرام در زندگی خانواده اثر می گذارد        

 م در نسل آشکار می گردد ج( آثار حرا

هر کس بی زنی را زن دهد ، خداوند در روز قیامت به او » این حدیث از کدام معصوم است؟  – 28

 «به دیده لطف و رحمت نظر می کند

 الف( امام صادق)ع(                         ب( امام محمد باقر)ع(                            ج(  امام موس کاظم)ع(

 چه کسی در دنیا و آخرت مورد غضب و لعنت خدا خواهد شد؟ -29

الف( هرکس قرار ازدواجی را برهم زند                   ب( هرکس زن و مردی را از هم جدا سازد                    

 ج( الف و ب 

دا باشد، و هدف از ازدواج باید همراه با........................ و برای خ» این جمله را کامل کنید .  – 31

 «آن باید اجرای......................باشد. 

 ج( همه موارد            سنت الهی              –ب( صمیمیت               سنت پیامبر          –الف( نیت خالص 

 « .  ه یسارندَو عِ اًفیفَعَ ونَکُو أن یَلکفَاَ»  این حدیث از کدام معصوم است؟    – 31

 ب( امام محمد باقر)ع(                             ج( امام صادق)ع(              الف( پیامبر اکرم )ص(              

با هم کفو ازدواج کنید و آنان را برای بوجود آمدن فرزندان شایسته » حدیث از کیست؟   – 32

 « . به عقد خود در آورید 

 ب( امام علی )ع(                                       ج( امام سجاد )ع(                الف( پیامبر اکرم) ص(             

الف( نام نیک برایش وظایف والدین در برابر فرزندان از دیدگاه  پیامبر )ص( کدام است؟  – 33

 ج( الف و ب             انتخاب کند                             ب( جایگاه اجتماعی مناسب برایش مهیا کند      
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از این روایت امیرالمومنین )ع( چه پیامی « خود را میزان بین خود و دیگران قرار بده »  – 34

 دریافت خواهیم کرد؟

 الف( به مردم نیکی کن، چنانکه دوست داری به تو نیکی کنند

 دج( همه موار                    ب( برای خود قبیح بدان آنچه از دیگران قبیح میدانی                        

 خداوند در روزقیامت به چه کسانی نظر لطف می اندازد؟ – 35

                    الف( کسی که شب زنده داری می کند                                ب( آنکه انسان بی زنی را زن دهد   

 ج( همه موارد 

پیامبر اکرم )ص( برای هرکس در امر ازدواج هر قدمی که برداشته باشد یا کلمه ای گفته   - 36

 باشد چه اجر و مزدی فرموده است؟

 الف( بهشت برین                 ب( ثواب یک سال عبادت                       ج( ثواب هزار حج مقبول

اگر دختر یا پسر مسلمانی با غیر مسلمانی ازدواج کنند و فرزند بوجود آید از نظر شارع  – 37

 مقدس چه حکمی دارد؟

 الف( ازدواج باطل و حرام و فرزندان آنان زاده حرامند                   

 ی دانند اشکال نداردب( ازدواج حرام نیست و فرزندان حرامزاده اند                                  ج( اگر نم

 «بدترین چیزها زن بد است » این حدیث از کیست؟   – 38

 الف( پیامبر اکرم )ص(                         ب( حضرت علی )ع(                               ج( امام صادق )ع( 

را چه چیزی ام سلیم که از زنان صدر اسالم و از خانواده اصیل و ریشه دار بود، مهر خود  – 39

 تعیین کرد؟

 ب( مسلمان شدن جوانی که خواستگارش بود                                                   الف( قرآن کریم                 

 ج( زیارت خانه کعبه از جوانی که خواستگارش بود. 

 جای خالی این جمله را با واژه مناسب تکمیل کنید؟ – 41

 «..............بپرهیز که نور................................ را می برد و تو را ............................... می سازد . از...........»  

      سبک  –ایمان  –ج( مزاح           خوار             –ایمان  –ب( مزاح                    خوار   –چشم  –الف( مزاح 
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