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 ( و من كّل شىء خـلقنا زوجـین لعلّكم تذّكـرون)

 49/ الذاریات 

 آئین ازدواج در نظام ھستى

 

 نظام تركیب و تزویج در جمادات

متقن ھستى و پھن دشت میدان خلقت و آفرینش، اراده عالمانھ و حكیمانھ و عادالنھ حضرت حق، در نظام 

 .از ھر چیزى جفت آفرید

در این بساط جفت بودن و زوج بودن ھر چیزى حقیقتى است كھ استثنا برنداشتھ، و پیش از آنكھ دانش 

بشر، و تحقیقات علمى بھ آن دست یابد، قرآن مجید در آیات متعددى از جملھ در آیھ چھل و نھم سوره 

یات، از این واقعیت، كھ نسبت بھ تمام موجودات ھستى، اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان مباركھ الذار

این خبر عظیم، و گفتار علمى، و این بیان روشن، آن ھم نسبت بھ تمام موجودات . فراگیر است خبر داده

نس علمى است، و در خانھ خلقت، و كاشانھ و النھ آفرینش، با توجھ بھ اینكھ مربوط بھ قرنھا قبل از رنسا

شھرى چون مكھ و مدینھ كھ خط نویس و خواننده اى، و كتاب و مدرسھ اى در آن نبوده، از معجزات قرآن 

مجید، و دلیلى محكم بر اصالت این كتاب، و برھانى بزرگ بر علمى بودن این دفتر، و عاملى بس قوى بر 

ن مجید در زمینھ ھاى دیگر مسائل آفرینش آیاتى قرآ. است) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(صدق نبوت خاتم انبیا

دارد، كھ علوم امروز بشر، در برابر آن شگفت زده و غرق در تعّجب و حیرت است، و براى احدى از 

افراد انسان در ھر مقام و مرتبھ اى كھ باشد، جاى شك و تردید، در حقّانیت خود، و اینكھ چراغ ھدایت فرا 

  [1. [ذلَِك اْلِكتاُب الَرْیَب فیھِ . نمى گذاردراه حیات آدمیان است، باقى 

عنایت و رحمت او، در ذات زوج ھا و جفت ھا از ھر نوعى، كشش و جاذبھ و رابطھ عاشقانھ، و میل بھ 

یكدیگر برقرار نموده است، تا این جاذبھ و كشش، و این میل و رابطھ، تحت نظامى خاص و شرایطى 

صھ گاه تشریع منتھى بھ ازدواج و جفت گیرى و توالد و تناسل، و معین، چھ در نظام تكوین، چھ در عر

تكثیر نوع شود، و از این راه باعث بقاء نظام عالى آفرینش گردد، و ھم اینكھ تمام موجودات از ھر جنس 

. و نوعى كھ ھستند بھ لّذت زندگى، و خوشى در حیات، و بھره مندى از وجود خود و دیگران برسند

ناسل در عالم جمادات، بھ ھر صورتى كھ ھست، بھ صورت میل تركیب عنصرى با رابطھ توالد و ت

عنصر دیگر، و در نتیجھ پدید آمدن عنصر سوم، مانند تركیب اكسیژن و ھیدروژن كھ دو عنصر سوزان 

و سوزنده است، و نتیجھ تركیب و ازدواج این دو گاز سوزان و سوزنده، بھ صورت آب سرد و خنك و 

شاط است، یا بھ صورت جذب و انجذاب، ھمراه با نتایج بسیار زیاد آن، یا بھ صورت دو مایھ حیات و ن



جریان مثبت و منفى، و پدید آمدن منافع بى شمار، از عجایب و شگفتى ھاى ھستى، و محصول اراده و 

رحمت حضرت رّب العالمین است، و ھمین رابطھ بین دو عنصر یا عناصر، و میل بھ یكدیگر، و خالصھ 

ط عشقى كھ بین جمادات نسبت بھ یكدیگر حاكم است،باعث تكثیرنسل وتداوم نوع، و برپا بودن نظام خ

راستى این چھ قدرت شگرف و چھ اراده عظیمى است، كھ بین . عالى خلقتو عرصھ گاه زیباى ھستى است

ج آن دو دو عنصر سوزان و سوزنده، آنچنان الفت و رابطھ و حالت عشق برقرار مى كند كھ از ازدوا

عنصر، آب سرد و چشمھ سار با صفا، و رود ھاى خروشان، و دریاھاى عظیم، و اقیانوس ھاى بى كران، 

این چھ نیروى شگفت انگیزى است كھ با تركیب عناصر با یكدیگر در دل !! و باران لطیف بوجود مى آید؟

ز شب، الماس بوجود مى خاك سیاه و تیره، و در قلب سنگ خارا، و در بسترى قیر گونھ و تیره تر ا

این چھ اراده قاھرى است كھ از تركیب چند ماّده در تاریكى معادن یمن، عقیق سرخ، و از عمق ! آورد؟

خاك نیشابور، فیروزه آسمان رنگ، و از آمیجتن خاك با فسیل حیوانات، ھزاران جنس مورد نیاز بشر پدید 

و خاك و سایر مواد با سنگ و خاك، مولودى  این چھ رحمت و لطفى است، كھ با تركیب سنگ! مى آورد؟

و این چھ اراده و حكمتى است كھ ! با منفعت چون طال و نقره، و مس و آھن، تحویل خانھ ھستى مى دھد؟

این چھ اراده و !! از تركیب و تزویج عناصر با یكدیگر این ھمھ نعمت بھ بندگانش عنایت مى فرماید؟

مجموعھ عناصر این گوى آتشین، و عناصر زمین ،این ھمھ مھر حكمتى است كھ بین خورشید و زمین و 

و الفت، و عشق و محبت برقرار ساختھ، كھ از تركیب عناصر خورشید با عناصر زمین، و ازدواج مواد 

خورشید با مواد زمین نعمت ھائى پدید آورده كھ بھ فرموده خودش در قرآن مجید، كسى را قدرت و قّوت 

اوست خداوندى كھ آسمانھا و زمین را آفرید، و از عالم باال آب فرو ریخت، و بھ  .شماره كردن آنھا نیست

سبب آن میوه ھا را روزى شما قرار داد، و كشتى را در تسخیر شما در آورد تا در دریا بھ دستور او 

ند، و حركت كند، و نھرھا را در پھنھ گاه زمین در اختیار شما قرار داد، و خورشید و ماه را كھ در حركت

در دریاى ھستى روانند مسّخر شما نمود، و شب و روز را در اختیارتان گذاشت، و از آنچھ از او خواستید 

بھ شما عنایت فرمود، و اگر در مقام شماره كردن نعمتھاى خداوند برخیزید، شما را توان احصاء نعمت او 

 !! [2... [نیست

ى بودن عناصر، و رابطھ عاشقانھ بین آنھا، براى میزان میل و كشش، و جذب و انجذاب، و مثبت و منف

این میل و كشش از افراط . توالد و تناسل، بر اساس نظمى معین و قوانینى خاص، و مقرراتى عادالنھ است

و تفریط بدور است، و ھرگز این رابطھ و محبت بھ سردى نمى گراید، و قھر و دعوا و بھ ھم خوردگى و 

. ا و عاشقانھ، و طالق و جدائى در این ازدواج جانانھ معنا و مفھومى ندارداختالف در این عرصھ گاه زیب

اگر در این صحنھ از پھنھ آفرینش زمینھ اختالف و قھر و طالق، و جدائى و بى مھرى راه داشت، بدون 

بن تردید فساد و افساد سفره لعنتى خود را مى گستراند، و اوضاع را بھ ھم مى پیچید، و بساط را از بیخ و 

عناصر در جھان جمادات ھر كدام داراى حجم و وزن معین، و فاصلھ بھ اندازه، و رشد و . ریشھ مى زد



 .گردشى متناسب با وضع خود ھستند، و تركیب ھر یك با دیگرى بر اساس كفویت است

عناصر از نظام معین بھ خود دست برنمى دارند، با یكدیگر بھ دشمنى و دعوا برنمى خیزند، و در ھر 

الَ الشَّْمُس یَْنبَغى لَھا اَْن . كجاى از این نظام احسن قرار دارند حّد وجودى و قانونى خود را رعایت مى كنند

  [3. [تُْدِرَك اْلقََمَر َو الَ اللَّْیُل سابُِق النَّھاِر َو ُكلٌّ فى فَلَك یَْسبَُحونَ 

ت گیرد، و ھمھ در مدار معین بخود نھ خورشید را شاید كھ بھ ماه فرارسد، و نھ شب را كھ بر روز سبق

در وزن و حجم و طول و عرض و عمق، و رنگ و صفات، و فاصلھ ھاى عناصر عالم باال از . شناورند

یكدیگر، از جملھ فاصلھ خورشید و زمین كھ نزدیك بھ صد و پنجاه میلیون كیلومتر است، و ھیچ گاه این 

ث منجمد شدن تمام موجودات زمین، و كم شدنش علت فاصلھ را كم و زیاد نمى كنند، كھ زیاد شدنش باع

سوختن تمام عناصر كره خاكى است، غیر از علم و عدل و حكمت بى نھایت كھ بر اساس اراده حضرت 

حق در وجود تمام موجودات در تجلّى است، چیزى مشاھده نمى شود، این است كھ ھر وقت اھل حال و 

و بینایان، و پاكان و پاكیزگان با دیده سر، و چشم دل بھ نظام بصیرت، و اھل انصاف و وجدان، و بیداران 

ھستى مى نگرند با كمال خضوع و خشوع و با تمام وجود از صاحب آفرینش و خالق ھستى، و نظام دھنده 

  [4. [َربَّنا ما َخلَْقَت ھذا باِطالً  .این نظام اعجاب انگیز یاد مى كنند و از عمق جان فریاد برمى آورند

  .لك و مربّى ما، این خلقت و آفرینش را بر باطل بوجود نیاورده اىاى ما

 ھر كھ فكرت نكند نقش بود بر دیوار ***این ھمھ نقش عجب بر در و دیوار وجود

آرى نظم و قانون، و حّد و حدود، و حق و حقیقت در ظاھر و باطن تمام عناصر ھستى در تجلّى است، و 

اء و صفات حق دیده مى شود، و آنچنان خطّ اسماء و صفات روشن بر تابلوى وجود تمام موجودات اسم

  .است كھ براى ھر عامى بى سوادى ھم قابل خواندن و درك كردن است

 ھمھ عالم صفات حق تعالى است ***بنزد آنكھ جانش در تجالّست

دن بھ از ھمھ عجیب تر این كھ تمام این موجودات با نظام خاّص خودشان در راھى مستقیم براى رسی

 [5. [َو اَنَّ اِلى َربَِّك اْلُمْنتَھى. در حركتند; محبوب و مقصود خود كھ ھمانا حضرت رّب است

 نظام ھمزیستى در گیاھان

 

برنامھ تركیب یا بھ عبارت دیگر لقاح و توالد و تناسل در میدان حیات نباتات و گیاھان، بگونھ اى است كھ 

فرصت اندك، اجازه توضیح و تفسیر تمام . یرت غرق مى كندھر بیننده اى را در دریائى از تعجب و ح

در چند جملھ، دورنمائى از این حقیقت شگفت انگیز كھ ھمراه با . جوانب این مسئلھ مھم را نمى دھد

شرایطى خاص و قوانیـنى اعجـاب آور، و برنامھ ھایى فوق العاده دقیق و منظم است، بھ محضر عزیزان 

ن گلھا دقت كرده باشید، میلھ ھا و پرچم ھاى ظریفى در وسط آن دیده مى اگر در میا. عرضھ مى شود



 .شود، كھ آنھا را نافھ مى نامند، و تعداد آنھا در گلھا مختلف است، و در عین حال حساب مخصوصى دارد

 

در باالى این میلھ ھا، برآمدگى كوچك و زردرنگى است كھ آن را بساك مى گویند، در میان بساك، كیسھ 

 .ار كوچكى است كھ چھار حفره دارد، و در میان آنھا دانھ ھاى گرده قرار گرفتھ استبسی

!! دانھ ھاى گرده،دانھ ھاى بسیار ریز میكروسكوپى ھستندكھ در عمل شباھت تاّمى با نطفھ حیوانات دارند

آن  دانھ ھاى گرده با. پس از برقرارى عمل لقاح بین آن و قسمت ھاى ماّده، تخم گل درست مى شود

در میان آنھا مقدار . كوچكى بھ نوبھ خود داراى ساختمان تو در تو و نازك كاریھاى شگفت آورى مى باشند

زیادى مواّد پرتوپالسمى و مواّد چربى، قندى، نشاستھ اى، و ازتى مى باشد، و در وسط آنھا دو ھستھ كھ 

، و كوچكتر را ھستھ زاینده مى یكى كوچكتر و دیگرى بزرگتر است وجود دارد، بزرگتر را ھستھ روینده

 :مادگى. نامند، كھ وظیفھ مھم این دو را بزودى خواھید دانست

ھمان قسمتى است كھ روى محور گل قرار گرفتھ و در ناحیھ فوقانى آن برآمدگى مخصوصى بنام كاللھ 

دانھ ھاى نر و  است، و سطح آن را ماّده لزج و چسبناكى پوشانیده، كار این ماّده چسبنده نگاھدارى و جذب

 .كمك بھ رویاندن آنھاست

در پائین مادگى كھ متصل بھ قسمت تحتانى گل است، ناحیھ برجستھ اى وجود دارد كھ آن را تخمدان مى 

گویند، و در میان آن تخمك ھاى كوچكى یافت مى شود، كھ با دنبالھ مخصوصى بھ دیواره تخمدان اتّصال 

مھ را جذب مى كنند، تخمك ھا نیز بھ سھم خود ساختمان قابل مالحظھ دارند، و بھ وسیلھ آن آب و مواّد الز

 .اى دارند

پس از آنكھ كیسھ ھاى گرده بساك از ھم پاره شد و گرده ھا روى كاللھ ماده قرار گرفتند فوراً : عمل زفاف

ختلفى وجود شروع بھ نّمو مى كنند، در اینجا باید متذّكر شد كھ براى رسیدن گرده بھ كاللھ ماده، وسائل م

  .دارد كھ از مشاھده آن تعّجب عمیقى بھ مطالعھ كنندگان جھان خلقت دست مى دھد

از جملھ اینكھ حشرات گوناگونى این وظیفھ حیاتى را بدون اینكھ توّجھ بھ كار خود داشتھ باشند انجام مى 

ارد بھ طرف آنھا دھند، یعنى در اثر رنگ و بوى مطبوع، و ماّده قندى مخصوصى كھ در بن گلھا جاى د

حركت كرده، و روى آنھا نشستھ، و دانھ ھاى گرده را با پاى پشم آلود خود از این نقطھ بھ آن نقطھ حمل 

مى كنند، این عمل مخصوصاً در گلھائى كھ میلھ ھاى نر و ماّده آنھا از ھم جداست و روى دو پایھ قرار 

دانھ ھاى گرده روى كاللھ قرار گرفت، شروع بھ ھمانطور كھ گفتیم وقتى . دارد بسیار شایان اھمیّت است

رشد و نّمو مى كند، ھستھ بزرگتر كھ ھمان ھستھ روینده است ھمراه آن نّمو كرده و بھ طرف تخمدان 

سرازیر مى شود، و در نزدیكى آن بكلّى از بین رفتھ و نابود مى گردد، ولى ھستھ كوچكتر كھ از زاینده 

بور كرده وارد تخمدان مى شود، و با تخمكھا تركیب شده، عمل لقاح و است، از میان این لولھ باریك ع

 .زفاف در آن محیط مخفى و تاریك صورت مى گیرد، نطفھ گل بستھ و تخم اصلى آن بوجود مى آید



ھوا و آب و انسان، واسطھ ھا و دالّل ھاى دیگرى ھستند كھ زمینھ لقاح و زفاف نباتات و گیاھان را فراھم 

  .مى كنند

عرصھ گاه حیات نباتات، ھمانند وضع جمادات قوانین و شرایط تركیب، توالد و تناسل و زفاف بھ اراده  در

حضرت حق، بدون پیش آمدن اختالف و بى مھرى، و نزاع و طالق، كار خود را دنبال مى كنند، و از این 

میوه جات مى طریق سفره روزى موجودات زنده بخصوص انسان را غرق در انواع ثمرات، حبوبات و 

  !!.نمایند

 نظام ازدواج و توالد و تناسل در حیوانات

 

میل حیوان نر بھ ماده، و ماده بھ نر، و رابطھ عاشقانھ اى كھ بین این دو موجود زنده، براى لذت بردن از 

اراده و شعور و . زندگى و توالد و تناسل، و بقاء نسل وجود دارد، از شگفتى ھاى غیرقابل توصیف است

ھ حیوانات بھ این مسئلھ حیاتى، و نظم و انضباطى كھ در امر ازدواج و ھمزیستى بین آنان است، ھر توجّ 

تعاونى كھ بین ماده و نر جھت النھ سازى، . دقّت كننده اى را در دریائى از تعجب و شگفتى شناور مى كند

متر عمل لقاح، و توجھ بھ ساختمان كاشانھ، حفظ اسرار، انتخاب جا و مكان و وقت و زمان، و از ھمھ مھ

وضع جوجھ، و تأمین مواد براى او، و تعلیم امور الزمھ بھ فرزند، و نگھدارى او از حوادث و خطرات، 

و سایر برنامھ ھائى كھ بر عرصھ گاه حیات حیوانات حاكم است، و در حقیقت تجلى اراده حضرت حق 

اسرار تخم گذاران و پستانداران در برنامھ دنیاى پر از . است، باید از عجایب مسئلھ ھستى شمرده شود

آمیزش و لقاح، و توجھ بھ حفظ تخم ھا، و یا حفظ جنین و نوزادان، آدمى را در پرده اى از حیرت و بھت 

 .مى اندازد

ما . شرایط و قوانین ازدواج و توالد و تناسل در حیوانات شرایطى مناسب، و قوانینى خدائى و الھى است

  [6. [ھَُو آِخٌذ بِناِصیَتِھا اِنَّ َربّى َعلى ِصراط ُمْستَقیم ِمْن دآبَّة اِالّ 

ھیچ  .زمام اختیار ھر جنبنده اى بھ دست مشیّت اوست، بدون شك ھدایت پروردگارم بھ راه راست است

حیوانى بھ غیر جنس مخالف خود كھ نرینھ اى از نوع خود اوست در عین این كھ كپسولى از شھوت 

حیوان نر، شھوت خود را آلوده بھ ناپاكى و خالف كارى نمى نماید، و از راه . كندجنسى است، میل نمى 

نطفھ . در زمینھ غریزه جنسى براى حیوانات آلودگى و انحراف نیست. مستقیم الھى منحرف نمى شود

در آنھا چشم چرانى، و . حیوان نر براى ماده مربوط بھ خود اوست و در این مسیر توجھى بھ غیر ندارد

  .قیب غیر، و تجاوز بھ ماده اى كھ در زوجیت نر دیگر است وجود نداردتع

 آفرینش ھمھ تنبیھ خداوند دل است * در این زمینھ بین تخم گذاران و پستانداران تفاوتى نیست راستى 

 دل ندارد كھ نـدارد بھ خداونـد اقرار * دل ندارد كھ نـدارد بھ خداونـد اقرار 



داونـد اقرار داستان نظم و انضباط در تمام مسائل زندگى بخصوص توالد و تناسل دل ندارد كھ نـدارد بھ خ

در پرندگان، خزندگان، چرندگان، حیوانات آبى داستانى شگفت آور، و براى اھل دقت موجب اعجاب 

  .فراوان است

تى است شكل زندگى حیوانات ھمراه با شرایط و قوانینى كھ بر آنان حاكم است كالس درس، و زمینھ عبر

 .براى انسانھائى كھ از فضاى ھدایت حق دور افتاده، و از معنویت و نورانیت جدا زندگى مى كنند

حیوانات در نظم و انضباط ھمانند جمادات و عناصر و ماه و خورشید، و آسمان و زمین، و ھمچون نباتات 

  !!.و گیاھانند

 انسان و ازدواج 

 

اسل، در عرصھ گاه حیات جماد و نبات و حیوان، بر اساس قوانین ازدواج و تركیب و تولید، و توالد و تن

تكوین و جھت گیرى صحیح غرائز صورت مى گیرد، ولى انجام این مسئلھ حیاتى و برنامھ عالى طبیعى 

باید بر مبناى مقررات و نظامات شرعیھ، و قوانین الھیھ كھ در قرآن مجید، و گفتھ ھاى ملكوتى انبیاء و 

مایھ ھاى اولیھ این حقیقت بھ صورت غریزه، میل، دوستى، عشق، و . امھ عمل بپوشدامامان آمده، ج

َو ِمْن آیاتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم : مھربانى در مرد و زن بھ اراده حكیمانھ حضرت حق قرار داده شده

ةً َو َرحْ   [7. [َمةً اِنَّ فى ذلَِك الَیات لِقْوم یَتَفَكَُّرونَ اَْزواجاً لِتَْسُكنُوا اِلَْیھا َو َجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

و از آیات خداوندى است كھ براى شما از جنس خودتان جفتى بیافرید، كھ در كنار او آرامش یابید، و میان 

شما عشق و محبّت و مھربانى قرار داد، كھ در این حقیقت نشانھ ھائى از خداست براى مردمى كھ در 

َو ھَُو الَّذى َخلََق ِمَن اْلمآِء بََشراً فََجَعلَھُ نََسباً َو ِصْھراً َو ! فكر نسبت بھ حقایق بسر مى برندگردونھ اندیشھ و 

 [8. [كاَن َربَُّك قَدیراً 

و اوست خداوندى كھ بشر را از آب آفرید، و میان آنان خویشى و پیوند ازدواج قرار داد، و خداى تو بر 

ر در فرھنگ پاك اسالم بخودى خود مستحب و كارى بسیار پسندیده، انتخاب ھمس .ھر چیزى قدرت دارد

و برنامھ اى نیكوست، ولى در صورتى كھ مجرد ماندن و عزب زندگى كردن، دامن پاك زندگى را بھ گناه 

و معصیت، و فحشا و منكرات آلوده نكند، در غیر این صورت ازدواج و تشكیل زندگى ضرورى و مسئلھ 

اینجاست كھ باید دستور حضرت حق را نسبت بھ ازدواج با جان و دل بھ . قطعى استاى واجب، و تكلیفى 

اجرا گذاشت، و از آینده آن بخصوص در برنامھ مادیّت و خرج و مخارج بیمى بخود راه نداد، كھ ترس از 

آینده نسبت بھ گذران امور زندگى برنامھ اى شیطانى، و مولود ضعف نفس، و عدم اتكاء و اعتماد بھ 

اینك دستور و فرمان حق را در رابطھ با ازدواج، و ضمانت وجود مقدسش . كارگردان بساط ھستى است

 .را براى تأمین مخارج زندگى در آیھ اى از سوره مباركھ نور، مالحظھ كنید



َء یُْغنِِھُم هللا ِمْن فَْضلِِھ َو هللا واِسٌع َو اَْنِكُحوا اْالَ◌یامى ِمْنُكْم َو الّصالِحیَن ِمْن ِعباِدُكْم َو اِمائُِكْم اِْن یَُكونُوا فُقَرآ

 [9. [َعلیمٌ 

دختران و جوانان مجرد و غالمھا و كنیزھاى شایستھ خود را ھمسر دھید، و زمینھ نكاح آنان را فراھم 

آورید، چنانچھ فقیر و تھیدست باشند، خداوند از فضل بى نھایت خود بى نیازشان كند و خداوند واسع و 

 .علیم است

نكحوا از نظر قواعد ادبى امر است و این امر و دستور متوجھ فرد فرد جامعھ، و كلیّھ مردان و زنان ا

  .است

از آیھ شریفھ در جھتى وجوب ازدواج براى آنان كھ نیاز بھ ازدواج دارند، و جز از این طریق پاكى و 

ام خانواده ھا بخصوص پدران و سالمت آنان تأمین نمى شود، استفاده مى گردد، و در جھتى دیگر لزوم اقد

مادران، و آنان كھ توان مالى در این زمینھ دارند، براى تشكیل زندگى جھت پسران و دختران استفاده مى 

در تحقق برنامھ نكاح سخت گیرى نكنید میل مرد بھ زن، و میل زن بھ مرد، بخصوص بھ ھنگام . شود

و قّوت آن بوقت نیاز بھ ازدواج، امرى طبیعى، شكوفائى غنچھ غرائز، و ُگل شھوت، و شّدت و قدرت 

آرزوھا و آمال و خواستھ ھاى بحق نسبت بھ آینده  .انسانى، و حیاتى است، و براى كسى قابل انكار نیست

و در ابتداى تشكیل زندگى و پیمان زناشوئى در وجود جوانان اعم از پسر و دختر واقعیاتى است كھ براى 

ى كھ داراى پسر و دختر آماده براى ازدواج ھستند بمانند آفتاب وسط ھركس بخصوص پدران و مادران

 .روز امرى روشن و حقیقتى واضح است

از ھمھ مھمتر بھترین و برترین و محكم ترین و عالیترین روش و برنامھ جھت پیشگیرى از گناه، و حفظ 

نیاز و زمان مناسب آن  جامعھ از افتادن در غرقاب فحشا و منكرات، ازدواج پسران و دختران بھ وقت

است، و این واقعیتى است كھ انكارش جز از مردم احمق و افراد نادان و مرد و زن بى شعور توقّع نمى 

بر این اساس در مرحلھ اول بر پدران و مادران و اقوام و خویشان و ھر كس كھ در مسئلھ ازدواج . رود

قدمات این خواستھ الھى آسان گیرى كنند، و با پسر و دختر خانواده سھیم است، واجب است كھ نسبت بھ م

دست خود بھ ساده ترین روش، و بھ آسان ترین شیوه زمینھ ازدواج را فراھم آورند، و در مرحلھ بعد بر 

دختر و پسرى كھ قصد ازدواج با یكدیگر را دارند ضرورى است كھ از توقّعات بیجا نسبت بھ یكدیگر، و 

ا امیال و غرائز و شھوات و خواستھ ھا بھ آسانى در راه طبیعى خود قرار ایجاد شرایط سخت، بپرھیزند، ت

بدون شك . گیرند، و بناى زندگى سعادتمندانھ اى پى ریزى شود، و ساختمان خیر دنیا و آخرت برپاگردد

طبق آیات قرآن و روایات و اخبار، آنان كھ در امور خود بخصوص در امر زندگى و مخصوصاً در 

دختران و پسران خود آسان گیرى مى كنند، خداوند مھربان در دنیا و آخرت على مسئلھ ازدواج 

الخصوص در امر حساب و كتاب و میزان در صحراى محشر بھ آنان آسان خواھد گرفت، و آنان كھ مرد 

و زنى سخت خو، و سخت گیر، و بھ قول معروف مو را در ھمھ زمینھ ھا از ماست مى كشند، و باعث 



ران و پسران در سیطره فشار غرائز و شھوات بھ امراض عصبى و روانى و تندخوئى مى شوند، دخت

دچار شوند، و دامن پاك آن چھره ھاى معصوم بھ گناه و معصیت آلوده شود، و آمال و آرزوھایشان بر باد 

رود، در دنیا و آخرت بخصوص در عرصھ محشر دچار سوء حساب و غضب و خشم حق خواھند شد، و 

دقت بسیار زیاد در مسئلھ نكاح و ازدواج انسان را ناخودآگاه دچار !! اب خدا خواھند سوختبھ آتش عذ

سختگیرى مى كند، در نظام طبیعت ازدواج دو زوج بسیار بسیار ساده انجام مى گیرد، اگر در عرصھ گاه 

ھ االن حیات موجودات امر ازدواج امرى سخت و دشوار بود، بدون تردید این نظام احسن بھ صورتى ك

پدران و مادران، پسران و دختران در مقدمات این برنامھ الھى و انسانى، در . ھست وجود خارجى نداشت

تعیین مھر و صداق، در تنظیم شرایط، در برپاكردن جشن نامزدى، و مجلس عقد و عروسى، و در اجراى 

برنامھ اى را پیشنھاد عادات و رسوم محلى سخت گیرى نكنید، و خارج از طاقت و قدرت دو خانواده، 

ندھید، تا امر ازدواج بھ آسانى صورت بگیرد، و خداوند مھربان ھم در دنیا و آخرت امور شما را سھل و 

بیائید روش اھل تقوا را پیشھ خود كنید، و از آن منابع خیر و بركت درس بگیرید، و زندگى را . آسان نماید

كبختى و سعادت، و تأمین خیر دنیا و آخرت، و تخقق بر اساس اوصاف آن اولیاء حق برپا كنید، كھ نی

 .دھنده شرافت و كرامت، در سایھ ھماھنگى با آن عاشقان جمال ازل و ابد است

أَْنفُُسھُْم َعفیفَةٌ َو حاجاتُھُْم َخفیفَةٌ َو َخْیراتُھُْم : اھل تقوا را چنین معرفى مى كند) علیھ السالم(امیرالمؤمنین

  [10. [ھُْم َمأُْمونَةٌ َمأُْمولَةٌ َو ُشُرورُ 

وجودشان در گردونھ خوددارى از ھر آلودگى است، نیازھایشان بسیار سبك، و ھر خیرى از آنان توقع 

در ھر صورت آنان كھ دست اندركار ازدواجند، باید از توقعات . مى رود، و ھمگان از ّشر آنان ایمنند

تادن در بند عادات و رسوم غلط، چشم ھم بیجا، تحمیل امور خارج از طاقت، پیروى ھوا و ھوس، اف

چشمى نسبت بھ دیگران، و سخت گیرى در تمام امور نكاح بپرھیزند، و بناى ازدواج را از ابتدا بر پایھ 

 .تقوا، خیر و صالح، سھولت و آسان گیرى و محض جلب خوشنودى حضرت حق قراد دھند

قبال بھ عنوان ازدواج او را دیده و  و چون امر ازدواج صورت گرفت بر مرد است كھ با ھمسرى كھ

پسندیده و با او پیمان زناشوئى بستھ بھ زندگى با او ادامھ دھد و ضامن بقاى موّدت و رحمت الھى كھ بین 

آن دو برقرار شده باشد، و بر زن است كھ با شوھر خود كھ او را قبل از عقد بھ عنوان نكاح مالقات 

ازش و آسان زندگى كردن برآید، و حقوق او را درتمام زمینھ ھا شرعى كرده و وى را پذیرفتھ از در س

 .رعایت كند

حفظ شئون در گرو مھریھ زیاد، مجالس پرخرج، كثرت مھمان، و پیاده كردن رسم و رسوم بیجا و غیر 

موافق با منطق، و سختگیرى در شرایط نیست، حفظ شئون بھ انتخاب ھم كفو، رعایت برنامھ ھاى ساده و 

عات اخالق اسالمى از حانب دو خانواده، و رعایت حقوق الھى و انسانى از جانب زن و شوھر سھل، مرا

نسبت بھ یكدیگر، و تداوم دادن بھ مھر و محبت، و عشق و رأفت از جانب مرد و زن براى بقاء زوجیت، 



 .و دور ماندن زندگى از جنجال و آشوب و عوامل بیماریھاى عصبى و روانى است

ھرى چون امیرالمؤمنین و فاطمھ زھرا سالم هللا علیھما براى ھر مرد و زن مسلمان زندگى زن و شو

باعث آرامش افراد خانواده، بخصوص ھمسر بزرگوار  (علیھا السالم(فاطمھ. بھترین درس زندگى است

نمونھ اعالى ھمسردارى، و پدرى ) علیھ السالم(خود، برقرار كننده زمینھ ھاى زندگى در خانھ، و على

 .بان و مربّى براى فرزندان، و معاونى دلسوز در امور خانھ و خانواده بودمھر

او . او در برنامھ ھاى عادى خانھ از نظافت، خمیر كردن آرد، كمك بھ بچھ دارى، اِبا و امتناعى نداشت

علیھا (نمى گذاشت بھ ھمسرش در انجام امور خانھ سخت بگذرد، و تمام امور زندگى انجامش با فاطمھ

بر زن و شوھر واجب است حقوق یكدیگر را رعایت كنند، و در تمام شئون زندگى یار و . باشد) مالسال

مددكار ھم باشند، و تصور نكنند ظلم و ستم فقط بھ اعمال امثال فرعون و نمرود و طاغیان تاریخ گفتھ مى 

و ظالم را دوست شود، بلكھ ھر عملى كھ بناحق باعث رنجش خاطر دیگرى شود ظلم است، و خداوند ظلم 

در گفتارھاى بعد و سخنان . ندارد، و از ھر گونھ تجاوزى گرچھ اندك از ھر كسى كھ باشد بیزار است

آینده بھ تدریج بھ تمام مسائل مربوط بھ نظام خانواده در اسالم بھ خواست خدا اشاره خواھد شد، در این 

بااعتبار حدیث، در رابطھ با ارزش و اھمیت قسمت از سخن بھ پاره اى از روایات مھم بھ نقل از كتابھاى 

ازدواج، منافع نكاح، و موقعیت تشكیل زندگى و موقف آن در فرھنگ پاك الھى قناعت مى كنم، و شما را 

بھ دقّت در این احادیث دعوت مى نمایم، باشد كھ از این رھگذر بھ استحكام مسائل الھى واقف شوید، و 

 .ى زیبا و حكیمانھ آئین اسالم را ھیچ فرھنگى نداردبراى شما معلوم شود كھ برنامھ ھا

یُْفتَُح أَْبواُب السَّماِء فى : قالَ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(ارزش و اھمیت ازدواج از نظر روایات َعِن النَّبِيِّ 

  [11[ِعْنَد فَْتِح باِب اْلَكْعبَِة َو ِعْنَد النِّكاِح  ِعْنَد نُُزوِل اْلَمطَِر َو ِعْنَد نَظَِر اْلَولَِد فى َوْجِھ اْلوالِِد وَ : أَْربََعِة َمواِضعَ 

در چھار موقع عنایت و رحمت حق متوجھ انسان : است كھ فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(از پیامبر خدا

بھ وقت باریدن باران، بھ ھنگام نظر كردن فرزند بھ صورت پدر، از باب مھر و محبت، در آن : مى شود

نھ كعبھ باز مى شود، و آن وقت كھ عقد و پیمان ازدواج بستھ شده، و دو نفر با یكدیگر زمان كھ در خا

ُجوا ): صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِيُّ . جھت زندگى جدید، وارد عرصھ نكاح مى شوند ُجوا َو َزوِّ تََزوَّ

 .ا ِمْن َشْىء أََحبَّ إِلَى ّهللاِ ِمْن بَْیت یُْعَمُر فِى اْالِ◌سالِم بِالنِّكاحِ اْالَ◌یَِّم فَِمْن َحظِّ اْمِرء ُمْسلِم إِْنفاُق قیَمِة أَیِِّمِھ َو م

[12]  

ازدواج كنید، و پسران و دختران مجّرد را ھمسر دھید، نشانھ : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

زد حضرت حق چیزى ن. نیك بختى مسلمان این است كھ مخارج شوھر كردن زنى را بھ عھده بگیرد

 :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِيُّ . محبوبتر از خانھ اى كھ در اسالم بھ سبب نكاح آباد شود نیست

ُجوا أَیاماُكْم فَإِنَّ ّهللاَ یُْحِسُن لَھُْم فى أَْخالقِِھْم َو یُوِسُع لَھُْم فى أَْرزاِقِھْم َو یَزیُدھُْم فى ُمُروّ   [13. [اتِِھمْ َزوِّ

 



مردان مجرد و عزب خود را زن دھید، تا حضرت حق  :فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(كرمنبى ا

 .اخالقشان را نیكو، و روزیشان را فراخ و گشاده، و جوانمردیشان رازیاد كند

 [14[ .النِّكاُح ُسنَّتى فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتى فَلَیَس ِمنّى): صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل َرُسوُل ّهللاِ 

ازدواج روش من است، ھر كس از راه و روش من روى : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

َج فَقَْد أَْحَرَز نِْصَف دینِِھ، فَْلیَتَِّق ّهللاَ فِي  :(صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِيُّ . بگرداند از من نیست َمْن تََزوَّ

 [15. [النِّْصِف اْلباقي

ھر كس ازدواج كند، نیمى از دینش را بازیافتھ نسبت بھ نیم : فرمود) لى هللا علیھ وآلھ وسلمص(رسول حق

ھَْل لََك ِمْن : جاَء َرُجٌل إِلى أَبى فَقاَل لَھُ : قالَ ) علیھ السالم(َعْن أبى َعْبِدّهللاِ . دیگر تقواى الھى را رعایت كند

  :ال فَقاَل أَبي: َزْوَجة قالَ 

ْنیا َو ما فیھا َو أَنّى بِتُّ لَْیلَةً َولَْیَسْت لَِى َزْوَجةٌ ما أُِحبَّ أَنَّ لِ   [16. [َى الدُّ

 :مى فرماید) علیھ السالم(حضرت صادق

مردى نزد پدرم حضرت باقر آمد، فرمود ھمسر دارى؟ عرضھ داشت ندارم، پدرم بھ او گفت دوست ندارم 

بھ سر برم، آنگاه پدرم گفتارش را ادامھ داد  دنیا و آنچھ در آن است از من باشد و یك شب را بدون ھمسر

ٌج أَْفَضُل ِمْن َرُجل أَْعْزَب یَقُوُم لَْیلَھُ َو یَُصوُم نَھاَرهُ : و فرمود ْكَعتاِن یَُصلّیِھما َرُجٌل ُمتََزوِّ دو ركعت نمازى . الرَّ

آنگاه !! روز كھ مرد ھمسردار مى خواند، بھتر است از قیام شب مرد عزب بھ عبادت و روزه گرفتنش در

صلى هللا (پدرم ھفت دینار بھ آن مرد داد و فرمود با این پول وسائل ازدواجت را فراھم كن، كھ رسول حق

. ھمسر انتخاب كنید كھ باعث وسعت رزق است. إِتَِّخُذوا اْالَ◌ْھَل فَإِنَّھُ أْرَزُق لَُكمْ : فرمود) علیھ وآلھ وسلم

 ِ ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ لِْلبََصِر َو ):ھ وسلمصلى هللا علیھ وآل(قاَل َرُسوُل هللاِّ باِب َمِن اْستَطاَع ِمْنُكُم اْلباهَ فَْلیَتََزوَّ یاَمْعَشَر الشَّ

  [17. [أَْحَصُن لِْلفَْرجِ 

جوانھا ھر كدام از شما را قدرت است ازدواج كند، تا  :فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

ما ِمْن بِناء فِي ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(َوقالَ . ند، و دامنتان پاك بمانددیدگانتان كمتر زنان را دنبال ك

ِ ِمَن التَْزویجِ   [18. [اْالِ◌ْسالِم أََحبِّ إِلى هللاِّ

صلى هللا علیھ وآلھ (َو قالَ . ھیچ بنائى در اسالم نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست: و آن حضرت فرمود

َج فَقَْد ) وسلم  [19. [أُْعِطَي نِصَف السَّعاَدةِ َمْن تََزوَّ

صلى هللا علیھ (قاَل النِّبِىُ . ھر كس ازدواج كند نیمى از سعادت را بھ دست آورده: و نیز رسول خدا فرمود

َج في َحداثَِة ِسنِِّھ إِالّ َعجَّ الشَّْیطاُن یا َوْیلَھُ یا َوْیلَھُ َعَصَم ِمنّي ثُلُثَىْ ): وآلھ وسلم دینِِھ فَْلیَتَِّق ّهللاَ  ما ِمْن شابٍّ تََزوَّ

 [20. [اْلَعْبُد فِي الثُّلُِث اْلباقي

: ھر كس كھ در اوائل جوانى ازدواج كند، شیطان فریاد زند :فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

فریاد از او، فریاد از او، دو سّوم دینش را از دستبرد من نگاه داشت، پس باید عبد خدا در نگھدارى یك 



  .سوم دیگرش، جانب تقوا را رعایت كند

راستى در ازدواج چھ ارزشھاى واالئى قرار دارد و چھ منافع بزرگى نصیب مرد و زن مى نماید و اسالم 

 !!.براى ازدواج چھ عظمت و اھمیتى قائل شده

گیرى  اى كاش خانواده ھا راه را براى تسھیل این امر مھم الھى و انسانى باز مى كردند و دست از سخت

و زمینھ سازى براى تحقق شرایط طاقت فرسا برمى داشتند و در ّحد شئون خود بھ انجام این مراسم اقدام 

مى كردند و در این مسئلھ طریق قناعت بھ آنچھ كھ حاضر بود و از دست مى آمد مى پیمودند، تا دختران 

رائز و شھوات آنان كھ نعمت ھاى و پسران بھ امیال طبیعى خود برسند، و آرزوھایشان برآورده شود، و غ

حبس ماندن آمال و  .حق است تبدیل بھ كفران نعمت نگردد، و دامن پاك آنان بھ گناه و معصیت آلوده نشود

آرزوھا، انحراف در غرائز و شھوات، گسترده شدن فساد و آلودگى، چشم چرانى و ھوس گناه، 

و تنبلى در عبادت، ظھور بیماریھاى  خودارضائى و زنا، تجاوز بھ ناموس غیر، سستى در تحصیل

عصبى و روانى، و بالھاى دیگر ریشھ در كجا دارد؟ در درجھ اّول سئواالت باال را باید از پدران و 

مادران سختگیر، و اسیران در چنگال رسوم و عادات غلط، و گرفتاران چشم ھمچشمى، و در درجھ بعد 

ھ از عرصھ گاه تقوا دورند، و در مرحلھ سّوم باید از از خود پسران و دختران، آن پسران و دخترانى ك

آنانى كھ قدرت فراھم آوردن بساط ازدواج را براى جوانان دارند، ولى از انفاق مال در راه خدا بخل 

م处ورزند پاسخ خواست، كھ ھر پاسخ منطقى و عقلى و قابل قبول در این دنیا دارند، حتماً ھمان پاسخ را در 

  26/ اعراف ) و لبـاس التـقـوى ذلـك خیـر .!! (ر روز قیامت، خواھند داشتدادگاه عدل الھى د

 تقواى الھى در خانواده و جامعھ

 

. حقیقت تقوا مصدر لغوى، و ریشھ این كلمھ معنوى، كھ زیباترین و اصیل ترین مفھوم را دارد وقى است

ر برابر محّرمات و نواھى وقى بھ معناى خودنگھدارى، و پرواپیشگى، و حفظ تمام موجودیت خویش د

وقى در حقیقت، روحیھ و قدرت و قّوت و توانى است كھ از طریق تمرین ترك گناه، و . الھیھ است

قدم برداشتن براى تحصیل تقوا، و . ریاضت و ضبط نفس در برابر معصیت و لذائذ حرام بدست مى آید

تحصیل تقوا . سندیده ترین اعمال استكسب روحیھ خوددارى از گناه بھترین قدم، و در میان اعمال از پ

عبادت است، عبادتى كھ بھ امر حضرت رّب صورت مى گیرد، و از جملھ برنامھ ھائى است كھ بدون 

 .تردید خشنودى حضرت حق را بھ دنبال خواھد داشت

  .فلسفھ انجام عبادات بدنى و مالى و اخالقى، تحقق تقوا در عرصھ گاه حیات انسانى است

تقوا اساس كرامت، ریشھ شرافت، و . ت و عملى كھ بوجودآورنده تقوا نباشد، عبادت نیستعبادت و حرك

  .خمیرمایھ سعادت، و كلید خیر دنیا و آخرت است



 .یك جامعھ مركب از ھزاران خانواده، و یك خانواده مركب از یك زن و شوھر و تعدادى فرزند است

اگر فردفرد انسانھا داراى روح تقواباشند، خانواده اى در حقیقت مصالح بناى خانواده و جامعھ افرادند، 

سالم، و جامعھ اى برین خواھیم داشت، خانواده اى كھ در محیط آن امنیت درونى و برونى حكمفرماست، 

و زمینھ رشد و تكامل افراد آن بھ خاطر تقوا بھ بھترین صورت فراھم است، و در نتیجھ جامعھ اى خواھیم 

. آن نسبت بھ یكدیگر منبع خیر، و ھمگان از ّشر و ضرر یكدیگر در امان خواھند بود داشت كھ كلیّھ افراد

 .اھل تقوا محبوب حّق، و مورد عنایت انبیاء، ائمھ و موجوداتى با منفعت و كرامتند

اھل تقوا داراى سیرتى زیبا، و صورتى الھى و ملكوتى، و ھمراه با حسنات اخالقى، و جداى از سیئات و 

آبروى فرد و خانواده و جامعھ بھ تقواى الھى است، و ھیچ فرد و خانواده و . پلیدیھا ھستند زشتى ھا و

 .جامعھ اى نزد خداوند باارزش تر از اھل تقوا نیست

زیانھائى كھ زن و شوھر، و پدران و مادران و فرزندان و افراد جامعھ از یكدیگر مى بینند، نتیجھ بى 

. ھ ھا و در جامعھ مردم از ھمدیگر دارند، میوه تلخ نبودن تقواستوحشتى كھ در خان. تقوائى آنھاست

براستى براى . خسارت ھاى فراوانى كھ در شئون زندگى مردم دیده مى شود، بھ خاطر نبود تقواست

داشتن یك خانھ سالم بر زنان و شوھران واجب الھى است، كھ آراستھ بھ تقوا باشند، و الزم و ضرورى 

استھ بامنفعت الھى را بھ فرزندان خود سرایت دھند، و از ابتداى كار زمینھ تحقق تقوا است كھ تقوا این خو

 .را در فرزندان خود فراھم آورند

چھ نیكوست بھ منافع فراوان تقوا در آیات قرآن، و روایات توجھ كنید، آنگاه بھ ارزیابى برخیزید و 

ران آراستھ بھ تقوا باشند، و اینان با این مایھ و دورنماى این واقعیت را بنگرید، كھ اگر تمام دختران و پس

تقوا و مراتب با ارزش ! سرمایھ ملكوتى بھ ازدواج اقدام كنند چھ خانھ اى و چھ جامعھ اى بوجود مى آید؟

آن بیداران و بینایان، و آنان كھ بھ تعبیر قرآن اھل بصیرت ھستند، و سفرھاى روحى و معنوى را طى 

تقواى خاّص الخاص، تقواى خاص، تقواى عام حضرت . ھ مرتبھ ذكر مى كنندكرده اند، براى تقوا س

  :در روایت بسیار مھمى این سھ مرتبھ را بدینگونھ توضیح مى دھند) علیھ السالم(صادق

مرتبھ اول تقواى باهللا فى هللا است و آن عبارت از ترك حالل است چھ رسد بھ ترك شبھھ و این تقواى 

 .خاّص الخاص است

بھ دوم تقواى من هللا است و آن عبارت از خوددارى از تمام شبھات است چھ رسد بھ حرام و این تقواى مرت

  .خاص است

مرتبھ سوم تقواى برخاستھ از خوف، بھ خاطر عذاب جھنم و عقاب الیم خداوند است و آن عبارت از ترك 

 [21. [تمام گناھان و محرمات است و این تقواى عام است

بھ این معناست، كھ صاحبان این گونھ تقوا ) علیھ السالم(از ترك حالل در گفتار امام صادقالبتھ منظور 

بسیارى از امورى كھ حالل است، بھ دنبالش نمى روند، زیرا بھ آنھا احساس نیاز نمى كنند، و در حاللى 



ر است، و اگر قدرت بر قناعت براى ھمگان میسّ . ھم كھ بھ آن نیازمندند كمال قناعت را رعایت مى كنند

قناعت بھ حالل، و محدود گرفتن . كسى ادعا كند براى من قّوت بر قناعت نیست، از او پذیرفتھ نمى شود

امور مادى زندگى، و پرھیز از داشتن خانھ ھاى آنچنانى، و مركب ھاى گران قیمت، و لباس ھاى فوق 

اى است پسندیده، و زمینھ اى است العاده، و انداختن سفره ھاى رنگین، كارى است اخالقى، و برنامھ 

سفرى جھت تبلیغ  1362حاجى سبزوارى و قناعت بھ سال . براى تحقق تقواى الھى در تمام شئون زندگى

بھ شھر سبزوار داشتم، در آنجا از خاندان حكیم بزرگ و عارف عالیقدر حاج مال ھادى سبزوارى جویا 

ز علم و دانش، و حكمت و فلسفھ و تفسیر قرآن مجید شدم، گفتند نبیره اى از وى در این شھر است، كھ ا

بھره مند است، و در مسجدى كھ امامت آن را بھ عھده دارد دوبار تمام قرآن كریم را براى مردم تفسیر 

 .نموده

بھ دیدارش شتافتم، وضع اخالق و برخورد و زندگى وى، دورنمائى از حیات پاك حاجى را نشان مى داد، 

گوارش جویا شدم، مسائل اعجاب انگیزى را از حاالت و برنامھ ھاى او برایم توضیح از احواالت جّد بزر

داد، از جملھ فرمود، با آنكھ حاجى مورد توجھ تمام بزرگان كشور و رجال سیاسى و علمى بود، و از 

مناطق مختلف، حتى از دورترین مكانھا، جھت استفاده علمى بھ محضرش مى شتافتند، ولى از نظر خانھ 

گاھى لباسى كھ تھیھ مى كرد تا نزدیك ده سال ھمراه با !! زندگى و خوراك و لباس در قلّھ قناعت بود و

رعایت بھداشت و پاكیزگى از آن استفاده مى كرد، و از وصلھ زدن بھ پارگى آن لباس عار نداشت، كھ این 

اسراف، از نظر حق، كارى  تجمل گرائى و اسراف تجمل گرائى و!! برنامھ روش انبیاء و اولیاء الھى بود

چھ مانعى دارد، كھ . شیطانى، و امرى ناپسند، و برنامھ اى مطابق با ھواى نفس، و شھوات حیوانى است

انسان در تمام زمینھ ھاى زندگى حدود الھى و بخصوص قناعت را رعایت كند، كھ قناعت سبب راحت، و 

 .تمایھ آزادگى، و دواى اضطراب و دلھره و ناامنى باطن اس

نیاز بدن بھ خانھ اى درخور شأن، و وسیلھ و مركبى معمولى، و لباس و خوراكى بھ اندازه برطرف مى 

در بناى زندگى باید از چشم ھمچشمى پرھیز داشت، و بھ خرج معمولى خو گرفت، و از برج و . شود

افھ و شكل غرب را در قی .مخارج اضافى، و تحصیل آنچھ بھ عنوان تجمل و ُمد مطرح است دورى جست

زندگى اسوه و الگو و سرمشق قرار ندھیم، آنان دچار خطاھا و اشتباھات زیادى ھستند، صنعت و تكنیك 

عامل این معنا در ذھن ما نشود، كھ ھر چھ گفتند و نوشتند، و مى گویند و مى نویسند صحیح است، و آنچھ 

 .را از قیافھ و شكل زندگى دارند مطابق با واقع است

ن اسالم مھم است، بھداشت روان و تن، و شھر و دیار و محلّھ و منطقھ است، آنچھ در این آنچھ در آئی

فرھنگ مورد توجھ است از امور مادى و معنوى و اخالق و ایمان فردى و اجتماعى، ھمان است كھ بھ 

 اسراف و تجمل گرائى، و افتادن در خرج ھاى سنگین، و آرایش شكل. مصلحت دنیا و آخرت انسان است

و قیافھ ظاھر زندگى بدور از قناعت و اقتصاد، حتى در مسئلھ مسجدسازى كھ محل عبادت مسلمانان است 



 .مورد مذّمت این فرھنگ پاك و مدرسھ انسان ساز است

مساجد و خانھ ھا باید از نظر باطن در حّد اعالى معنویت و از نظر ظاھر، ساده و بى پیرایھ باشد، كھ 

لباس ساده تھیھ كنید ولى . نشوند، و روى ارواح از حضرت حق فاصلھ نگیرد دلھا بھ ھوا و ھوس دچار

آداب پوشیدن را رعایت نمائید، خوراك در حّد نیاز فراھم آورید، ولى آداب خوردن را مراعات كنید، 

مركب سوارى در حدود شأن خود تحصیل كنید ولى ادب رانندگى را از نظر دور ندارید، خانھ براى 

آورید، ولى خانھ اى كھ روح شما را بھ اسارت نبرد، كھ این ھمھ محصول تقوا و زندگى بدست 

 .پرھیزكارى و توجھ بھ حضرت حق است

این زندگى یھودیان و مسیحیان است كھ از نظر خانھ و اثاث آن، و مركب سوارى، و لباس و پوشاك، و 

یت و یھودیت آراستھ بھ زر و كلیساھا و كنیسھ ھاى مسیح .خوراك و تجّمالت در گردونھ اسراف است

زیور، و آالت و ادوات و مجّسمھ ھا و عتیقھ جات، و تابلوھا و مبل ھائى است كھ ملیونھا دالر قیمت آن 

زندگى خاخام ھا و كشیشان و حتى پاپ رھبر مسیحیان در ّحدى از اسراف و تبذیر است كھ موجب . است

ا بفروشند، ملیونھا نفر را از گرسنگى نجات مى حیرت و شگفتى است، اگر كاله مخصوص و لباس پاپ ر

اندوختن ثروت، رباخوارى، دزدى ھاى كالن آن ھم در روز روشن و ھزاران برنامھ رسواى دیگر . دھند

كار دشمنان خداست، دوستان حق باید با خواستھ ھاى ّحق بسازند، و از افتادن در اسراف و تبذیر خود را 

این واقعیات تقوا است، خانھ آراستھ بھ تقوا، و زن و شوھر تقوادار، داراى مولّد و حافظ تمام . حفظ كنند

گنج الھى و سرمایھ عرشى ھستند، و زندگى آنان آمیختھ بھ خوشى و طراوت و صفا و صمیمیت، و راحت 

 .و امنیت، و درستى و سالمت، و انصاف و كرامت و شرافت و حقیقت است

ھ انسان در آن احساس آرامش و امنیت كند، و براى او سكوى پرواز خانھ و معبد، باید بھ صورتى باشد، ك

خالصھ بناى زندگى را با رعایت تقوا و قناعت، و توجھ بھ خدا و قیامت، بھ . بھ سوى معشوق باشد

 .صورتى مى توان بنا كرد، كھ وسیلھ اى براى آبادى آخرت، و جلب خوشنودى حق باشد

توان با درآمد اندك زندگى كرد، البتھ اگر در طول برنامھ مشكلى امروز ھم بھ شرط تقوا و قناعت، مى 

خودنمائى كند و مؤمن نتواند با درآمد مختصر خود بھ جنگ آن مشكل برود، بر مؤمنین و اھل خدا الزم 

است بدون فوت وقت بھ یارى برادر مؤمن خود اقدام كنند، و او را از رنج و زحمت و سختى و دردمندى 

  .برھانند

یگر را بھ تقوا دعوت كنید با توّجھ بھ اینكھ تمام مردان و زنان طاقت و تحمل تقوا را در دو مرتبھ یكد

اعالیش، یعنى تقواى خاّص الخاص، و تقواى خاص ندارند، باید از دعوت عموم مرد و زن بھ این دو 

  .و اولیاء خاص خداست مرحلھ از تقوا خوددارى كرد، زیرا این دو مرتبھ از تقوا در شأن انبیاء و امامان

ولى آراستھ شدن تمام زنان و مردان بھ تقواى عام، یعنى ترك محرمات اخالقى و شھوانى و مالى امكان 

بنابراین بر عموم مردم است كھ یكدیگر را با زبانى نرم، و اخالقى خوش بھ تقوا دعوت كنند، و . دارد



وا پرده ملكوتى و بساط عرشى خود را در پھن دشت ھمدیگر را بھ ترك انواع محرمات تشویق نمایند، تا تق

 .حیات بگستراند، و ھمگان بخصوص خانواده و جامعھ از منافع آن بھره مند شوند

آراستھ شدن بھ تقوا بر عموم مردم در ھمھ شئون، بخصوص بر زن و شوھر، و سرایت دادن آن بھ 

انت الھى است، و قلب و روح و نفس و كودك ام: اھل حق و حقیقت مى گویند .فرزندان واجب الھى است

 .باطن وى جوھر و تابلو و مایھ پاكى است كھ از ھر نقش و صورتى خالى است

این تابلوى بى نقش و نگار قابلیت پذیرش ھر نقش و صورتى را دارد، اگر وى را در خانھ بھ انواع گفتار 

بگشایند، كودك بھ سعادت دنیا و آخرت و عمل و اخالق خیر عادت دھند،و راه تعلیم حقایق را بھ روى او 

مى رسد، و پدر و مادر كھ باعث رسیدن او بھ چنین واقعیتى شده اند در ثواب او شریكند، و در این معنا 

اما اگر پدر و مادر بر اثر آلودگى و بى تقوائى، . معلمان كودك و آنان كھ عامل ادب او ھستند سھیمند

و نفس كودك نقّاشى كنند، و طفل در كنار آنان بھ پلیدى و رذائل  نقوش شیطانى را بر صفحھ قلب و جان

اخالقى گرفتار شود، و ھمچون حیوانات، تنھا و تنھا اھل شكم و شھوت بارآید، و بھ میدان شقاوت و 

قُوآ اَْنفَُسُكْم . ھالكت بنشیند، وزر و وبال او بدون تردید بر عھده آن پدر و مادر، یا آن معلم و مربى اوست

 [22. [اَْھلیُكْم ناراً  وَ 

چنانكھ پدر و مادر از درافتادن كودك بھ آتش تنور یا منقل، یا شعلھ گاز مواظبت مى كنند، و از نزدیك 

شدن وى بھ خطر جلوگیرى مى نمایند، بھ طریق اولى باید از گرفتارشدن كودك خود بھ آتش قھر حق در 

، و نبودن ایمان و عمل صالح است جلوگیرى كنند، قیامت، كھ محصول بى تقوائى و بد عملى، و سوء خلق

و راه عملى حفظ كودك از عذاب فردا، در مرحلھ اول تقوا داشتن پدر و مادر، و در مرحلھ بعد، سرایت 

پدر و مادر در جھت رشد طفل خود باید مبلّغى وزین و معلّمى كریم، و دو فرد . دادن تقوا بھ كودك است

آنان باید وجود خود را بھ تقوا و ایمان و عمل صالح آراستھ كنند، . خیر باشند دلسوز، و دو دعوت كننده بھ

سپس بھ تأدیب و تھذیب كودك، و تعلیم محاسن اخالق بھ او، و حفظ وى از رفیق بد، و معلّم زشت خو 

 .بكوشند

كودك آنان باید سعى كنند، زینت و زیور خارج از حّد، و تجمل و اسراف، و ثروت و مال محبوب قلب 

نگردد، تا فردا تبدیل بھ موجودى مسرف، طمع كار، حریص، و غارت گر، و ھوس ران و خودسر نشود، 

كھ اگر ساختمان جامعھ از مصالحى پوك، و بھ تعبیر دیگر از افرادى بى تقوا ساختھ شود، آن ساختمان بر 

اگر تمام . مى گردد سر خود آن جامعھ خراب مى شود، و زندگى در آن جامعھ براى ھمگان طاقت فرسا

خانھ ھا اساسش تقوا باشد، اگر زن و شوھر آراستھ بھ پرھیزكارى باشند، اگر تقواى پدر و مادر بھ كودك 

سرایت داده شود، جامعھ از داشتن زندان، و مأمور فراوان، دادگاه و دادگسترى بدین صورت گسترده بى 

ارج بسیار سنگین مالى كھ باید در راه رفاه نیاز خواھد شد، و با چنین وضعى دوش دولت و ملت از مخ

نشانھ ھاى اھل . مردم خرج شود، نھ در راه جلوگیرى از دزدان و مفسدان و غارتگران، سبك مى گردد



 :تقوا بزرگان دین نشانھ ھاى اھل تقوا را با استفاده از آیات قرآن و روایات در مسائل زیر مى دانند

ھ مكلّف براى اعمال و اخالق و معامالت و روابطش با خانواده و تحصیل علوم شرعیّھ بھ اندازه اى ك

 .حفظ سالمت بدن از طریق رعایت بھداشت و عمل بھ آداب خوردن و آشامیدن. جامعھ نیاز دارد

 .اتصال بھ ھوش و فراست در امور زندگى، امین بودن در تمام جوانب حیات

نات اخالقى، پیراستھ بودن از رذائل، پاك بودن حفظ عفت نفس، راستگوئى در كالم، آراستھ بودن بھ حس

از ریا و دوروئى، بیزارى از مواّد اضافى دنیا در زندگى، مبّرا بودن از مكر و عذر و خیانت، اقدام بھ 

گرامیداشت اھل فضل و دانش، روى آوردن بھ وظائف شرعیھ اعّم از واجبات و نوافل، دست زدن بھ 

ا دین خدا، و حالل و حرام آشنا مى سازد، و جز رشد و كمال آدمى را توقع دامن عالم ربّانى كھ انسان را ب

در ضمن ) علیھ السالم(امام صادق. ندارد، كھ روى آوردن بھ غیر عالم ربانّى شقاوت و ھالكت است

 :سفارش بھ این حقیقت، یعنى پیروى از عالم ربانى مى فرماید

ِر السَّماِء و اْالَ◌ْرِض، فإِذا ُسئَِل َعْن َشْىء ِمْن َمسائِِل اْلَحالِل َو اْلَحراِم لَْم یَُكْن إِنَّ آیَةَ اْلَكّذاِب أَْن یُْخبَِرَك بَِخبَ 

 [23. [ِعْنَدهُ َشْىءٌ 

نشانھ آن كھ دروغگوئیش فراوان است، این است كھ تو را از مسائل آسمان و زمین خبر دھد، ولى بھ وقت 

و نیز از نشانھ ھاى اھل تقوا صبر در . او نیست پرسش از حالل و حرام حق چیزى براى جواب نزد

برابر حوادث، رعایت آداب و سنن اسالمى در ھمھ امور، و مالزمت ذكر، و مداومت فكر، ھمراه با 

اخالص نیّت، و صفاى باطن و مراقبت نفس است، تا با پیمودن این راه بھ علم الیقین و از علم الیقین بھ 

زن و شوھر با تقوا مرد باتقوا، براى تأمین مخارج خانھ، جز بھ . ن برسندعین الیقین و سپس بھ حق الیقی

كسب حالل روى نمى آورد، و بھ غیر از مال حالل مالى قبول نمى كند، او با تحصیل حالل الھى مقیّد بھ 

رعایت حقوق تمام افرادى است كھ از طریق كسب و تجارت با او سروكار دارند، و بھ عبارت دیگر از 

او در بیرون از خانھ بھ بندگان خدا ضرر و زیان نمى رسد، او بھ خاطر تقواى الھى دور حرام نمى وجود 

 .گردد، و گنج عفت نفس و قناعت را از دست نمى دھد

مرد باتقوا چون از كسب و كار فارغ شود، و بھ خانھ بازآید، تمام كوفتگى و خستگى خود را كنار درب 

دى و خوشدلى و خوشحالى وارد خانھ مى شود، بھ ھمسرش لبخند محبت خانھ مى ریزد، و با نشاط و شا

مى زند، و زحمات روزانھ او را نسبت بھ نظافت خانھ، و پخت و پز، و نگھدارى فرزندان خستھ نباشید 

مى گوید، و وى را ارج مى نھد، و با او و بچھ ھا با مھربانى و محبت برخورد مى كند، و ھر یك را 

  .ام مى نمایددرخور شأنش احتر

مرد باتقوا گاھى حالل و حرام، و معروف و منكر، و حسنات و سیئات را بھ اھل بیتش گوشزد مى كند، و 

مرد باتقوا، ھمھ عمر و وقت خود را صرف . نمى گذارد آنان در مسئلھ دین و دیندارى دچار غفلت شوند

د، و در مسجد رفتن و شركت در بیرون نمى كند، و خنده و نشاط خود را تنھا براى دوستان نمى بر



مرد باتقوا بھ این نكتھ توجھ دارد، كھ اسالم رعایت اعتدال و اقتصاد . جلسات مذھبى راه افراط نمى پیماید

را در تمام امور حتى در عبادات سفارش فرموده، و از كم گذاشتن از حق زن و فرزند بھ بھانھ رفت و آمد 

  .موده استبا دوستان، یا شركت در مجالس نھى فر

در اینجا باید بر اساس فرمان اسالم، عزیزان خود را كھ كارگردانان مساجد و ھیئات ھستند، سفارش كنم، 

كھ زمان جلسات را در مساجد و ھیئات كوتاه كنید، بھ یك نماز جماعت و ساعتى بیان احكام و معارف و 

ق و ائمھ بزگوار بوده، و آنان با وقت دقایقى ذكر مصائب اھل بیت قناعت كنید، این برنامھ روش رسول ح

  .اندك، و قناعت در بیان مردان و زنان بزرگى تربیت كردند

زیاده روى در عبادات، بخصوص در مستّحبات، و طول دادن جلسات، نشاط مستمع را از بین مى برد، و 

ز خسارت براى بتدریج در روان او نسبت بھ برنامھ ھاى مذھبى ایجاد نفرت مى كند، و این برنامھ ج

مساجد و ھیئات، و ضرر و زیان براى مردم، بخصوص آنان كھ از ظرفیّت باالئى برخوردار نیستند، 

در ھر صورت مرد باتقوا، در ھمھ شئون زندگى آداب الزم را رعایت مى نماید، و . چیزى بھ دنبال ندارد

 .ى نمایداز این راه بھ استحكام بناى خانواده، و جلب محبت زن و فرزند كمك م

زن باتقوا، عفت و عصمت و پاكدامنى خود را حفظ مى كند، با شور و شوق بھ كاِر خانھ مى رسد، زمینھ 

رفع خستگى شوھر را كھ محصول كار بیرون است فراھم مى نماید، از فرزندان خود بھ نحو شایستھ 

از عبادتش غفلت نم处ورزد، نگھدارى مى كند، با شوھر و فرزندان بر اساس اخالق اسالمى رفتار مى كند، 

زن باتقوا از ھمسرش با تكیھ بر . خانھ را كانون عشق و صفا، مھر و محبت، و شور و شوق مى نماید

اصول الھى اطاعت مى كند، بھ خواستھ ھاى بحق او پاسخ مثبت مى دھد، از عصبانیت و خشم و كبر مى 

برو مى شود، بوقت آمدن شوھر از عرصھ پرھیزد، با اقوام شوھرش با مھر و محبت و اخالق اسالمى رو

كار و كسب تا درب خانھ بھ استقبال مى رود، و بھ وقت خروج شوھر وى را بدرقھ مى كند، و از وى مى 

خواھد جز حالل خدا بھ خانھ نیاور، كھ ما بھ حالل خداوند گرچھ اندك باشد قناعت مى كنیم، و زیر بار 

زن و فرزند، و خرج و مخارج از محدوده مقررات الھى تجاوز حرام نمى رویم، مبادا بھ بھانھ داشتن 

  .كنى، و زندگى را بھ حرام آلوده نمائى

زن باتقوا از چشم ھمچشمى پرھیز دارد، و شوھرش را بھ خاطر ھمرنگ شدن با زندگى اقوام خود، یا 

مقبول حق، و  چنین زن و شوھرى. اقوام شوھرش در تنگنا قرار نمى دھد و او را خجالت زده نمى كند

منبع خیر، و نمونھ بارز انسان الھى ھستند، و در سایھ آن دو ھمان خانھ اى بوجود آید كھ خدا مى خواھد، 

و در فضاى آن خانھ فرزندانى تربیت مى شوند كھ حق، طلب مى كند، در ھر صورت زن و شوھر در 

باید ھمچون اولیاء الھى ھواى  تمام امور زنگى بر اساس معارف الھى و قواعد اسالمى و قوانین فقھى

 .یكدیگر را داشتھ باشند

كاسب نمونھ پدر مادرم مى گفت، آن زمانى كھ سفر از شھرى بھ شھرى با چھارپایان صورت مى گرفت، 



حركت ) علیھ السالم(با دوستان از اطراف اصفھان از منطقھ خوانسار بھ سوى زیارت حضرت رضا

د لوازم مورد نیاز بودم، در شھر دامغان اول صبح وارد مغازه اى من در جمع دوستان مأمور خری. كردیم

شدم، جنسى مى خواستم، مرا بھ دورن مغازه دعوت كرد، بھ عنوان این كھ زائرم شروع بھ پذیرائى كرد، 

شخصى براى خرید بھ او مراجعھ كرد، قصد خرید مفّصل داشت، بھ او گفت لطفاً از مغازه روبروى من 

كنید، مشترى رفت، بھ او گفتم شما كھ این جنس را بیش از درخواست مشترى داشتید،  این جنس را تھیھ

چرا با او معاملھ نكردید، بھ من گفت اول صبح چھره صاحب مغازه آن طرف خیابان را غمناك دیدم، 

سبب را از او پرسیدم، پاسخ داد بدھكارم و امروز روز اداى دین است، ولى از دیروز تا بھ امروز بھ 

اندازه اى كھ بتوانم اداى دین كنم خرید و فروش نداشتھ ام، غصھ و رنج او را نمى بایست تحمل كنم، 

مشترى خود را بھ سوى او فرستادم، تا از درد و رنج بدھكارى خالص شود، چرا كھ مؤمن باید ھواى 

م، بخصوص شوھر برادر مؤمن را داشتھ باشد، آرى ھمھ باید در ھمھ امور ھواى ھمدیگر را داشتھ باشی

باید ھواى ھمسر را داشتھ باشد، و زن ھواى ھمسر را، تا خانھ و كاشانھ بر اساس آداب الھى و انسانى 

 .برپا شود، و محصول آن خانھ فرزندان باكرامت و رشیدى گردند

برادران عزیر خانھ را بخصوص بھ وقت نماز صبح با قرائت قرآن معّطر كنید، كھ صداى ملكوتى شما 

نگام خواندن قرآن، گوش دل، و سمع قلب زن و فرزندانتان را نوازش دھد، و آنان را با عبادت و در ھ

) یـریـد اللّـھ ان یخـفّف عنكــم . (قرآن بیش از پیش آشنا كند، و از آنان منبع خیر و تقوا و كرامت پدید آورد

ندن یك جوان چھ پسر و چھ دختر، اھداف واالى ازدواج در اسالم خانھ پاك پاك و پاكیزه ما 3 28/ نساء 

در . چھ مرد و چھ زن، در صورتى كھ ازدواج نكنند، از فساد و افساد، امر غیر ممكن بھ نظر مى رسد

چند ملیون مرد و زن، یافتن جوانى پاك، و انسانى باعفت و خوددار از گناه، بشرطى كھ ازدواج نكرده 

ى را در پاكى و پاكیزگى ظاھر و باطن یافتیم، در حالى اگر جوان. باشند، مسئلھ اى مشكل بھ نظر مى آید

 .كھ ازدواج نكرده باشد، باید بگوئیم او از اولیاء الھى است

خوددارى از گناه، و مصون ماندن از آلودگى، و در امان رفتن از عصیان و طغیان، در صورت عدم 

ازدواج در آن زندگى مى كنند، خانھ اى كھ مرد و زن آن بدون صورت گرفتن . ازدواج كارى است یوسفى

 .خالى از فساد نیست

مرد بدون ھمسر، و زن بدون شوھر، در صورتى كھ غرائز و شھوات آنان زنده است، و فشار غریزه و 

شھوت بر آنان سنگین است، جداى از فساد ھر چند اندك، و بریده از مشكالت گوناگون روحى و 

حقیقت الھى و طبیعى، آسان كننده پاره اى از مشكالت و عاملى ازدواج، این  .خانوادگى و اجتماعى نیستند

 .براى تداوم پاكى جوانان، و حفظ عفت و تقواى آنان است

بناى یك خانھ در جامعھ در صورتى با سالمت و آرامش قرین مى شود، كھ مرد و زنى با تحقق دادن 

ھر سرزمینى كھ ھست باید پرتوى از خانھ مسلمان در . ازدواج و رعایت حقوق یكدیگر در آن زندگى كنند



وحى، و جلوه اى از یاد خدا، و محصولى از رفعت و بلندى و عظمت، و میوه اى از تسبیح حق در شب و 

 [24. [فى بُیُوت اَِذَن هللا اَْن تُْرفََع َو یُْذَكَر فیھَا اْسُمھُ، یَُسبُِّح لَھُ فیھا بِاْلُغُدوِّ َو اْالصالِ . روز باشد

ئى كھ خداوند اذن داده، كھ بزرگ داشتھ شوند، و نام او در آنھا یاد شود، و او را در آن خانھ ھا در خانھ ھا

چنین خانھ اى با چنان اوصافى خانھ مؤمنى است، كھ طاعت و . بامدادان و شبانگاھان بھ پاكى ستایند

رد و زن آن خانھ بھ عبادت حق در آن رونق دارد، و بھ امر الھى مسئلھ ازدواج در آن صورت گرفتھ، و م

 .تمام حقوق الھى و انسانى پاى بند ھستند

آرى قرآن مجید بھ ازدواج امر مى كند، تا مشكالت مرد و زن با تحقّق این سنت تخفیف یابد، و دامن ھر 

دو كھ دامن رحمت و تربیت است از آسودگى و فساد سالم بماند، و مرد و زن با تشكیل زندگى، و ھمسوئى 

  .انھ را محل ذكر خدا، و تسبیح حضرت حق كنندبا یكدیگر خ

اھداف واالى ازدواج در اسالم در جّو چنین خانھ اى مرد و زن بنده واقعى حق، و فرزندانشان میوه و 

ثمره فضیلت، و اعمال و رفتار و اخالق و كردارشان جلوه اى از آداب الھى و سنن و روش انبیاء گرام 

 .حق است

مرد مؤمن ازدواج مى كند، و ھر دوى آنھا خود را موظّف بھ رعایت مسائل الھى  زن مؤمنھ ھنگامى كھ با

مى دانند، بھ عنوان دو یار مددكار، دو رفیق شفیق، دو دوست ھمدم، دو ھمراه و ھمراز و دو منبع ایمان، 

و دو استوانھ عشق و محبت، فضاى زندگى را از ورود مشكالت حفظ مى كنند، و چون مشكلى پیش آید، 

بھ آسانى و سادگى آن را حّل و فصل مى نمایند، و با اسلحھ صبر و حلم، و بردبارى و حوصلھ بھ عالج 

درد برمى خیزند بدترین مردم تنھائى و تنھا زیستن، عزلت و كناره گیرى از یار گرفتن موجب بسیارى از 

نواع بیماریھاى مشكالت، و باعث افسردگى و دل مردگى، و علت ھیجانات روحى و عصبى، و مورث ا

تنھائى انسان را در دریائى از خیاالت، اوھام، افكار غیرمنطقى، و بیماریھاى اخالقى . روانى و بدنى است

 .و روانى فرو مى برد، و امواجى از مشكالت گوناگون را براى انسان بھ ارمغان مى آورد

 [25. [اْلُعّزابُ  أَْكثَُر أَْھِل النّارِ ): صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِىُّ 

اكثر اھل آتش در قیامت آنانى ھستند كھ از ازدواج و تشكیل : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

 .خانواده امتناع كردند

 [26. [ِشراُر َمْوتاُكُم اْلُعّزابُ : و نیز آن حضرت فرمود

 .بدترین اموات شما عزبھا ھستند

 [27. [ُم اْلُعّزابُ ُرذاُل َمْوتاكُ : و در روایتى فرمود

 :و در سخنى حكیمانھ بیان فرمود. فرومایھ ترین مردگان شما عزب ھا ھستند

 [28. [ِشراُرُكْم ُعّزابُُكْم َو اْلُعّزاُب إِْخواُن الشَّیاطینِ 

ِخیاُر : و در كالمى عرشى و بیانى ملكوتى فرمود. شریرترین شما عزبھایند، و عزبھا برادران شیطانند



تَِى  تَِى اْلُعّزابُ أُمَّ  [29. [اْلُمتَأَھِّلُوَن َو ِشراُر أُمَّ

لَْو َخَرَج اْلُعّزاُب ِمْن : و نیز آن حضرت فرمود. بھترین اّمت من زن داران و بدترین آنان عزبھا ھستند

ُجوا ْنیا لَتََزوَّ  [30. [َمْوتاُكْم إِلِى الدُّ

خداوند مردى كھ : و در حدیثى فرمود. اھند كرداگر آنان كھ عزب مردند بھ دنیا برگردند، حتماً ازدواج خو

 [31. [از زن گرفتن خوددارى كند لعنت نموده

تعبیر رسول باكرامت اسالم از آنان كھ از ازدواج امتناع مى كنند بھ اھل آتش، فرومایگان، برادران 

فساد و افساد،  شیطان، اشرار، و لعنت شدگان، بھ خاطر این است كھ روى گردانان از ازدواج بھ ناچار در

و شیطنت، و گناه و معصیت، خواھند افتاد، و براى جامعھ و خانواده ایجاد مزاحمت نموده، و باعث 

با توجھ بھ آیات و روایات، و تجربھ حیات، ازدواج . مشكالت فراوانى در تمام زوایاى زندگى خواھند شد

رھاند، از پستى و فرومایگى حفظ  انسان را كرامت و شرافت مى دھد، از علل استحقاق عذاب الھى مى

مى كند، از افتادن در بند شیطان مصون مى دارد، و از اینكھ آدمى منبع شّر و فساد شود، و مورد لعنت 

حق قرار گیرد در امان مى دارد، و این ھمھ موجب راحتى و استراحت، آرامش و امنیت، پاكى و تقوا، و 

مى گردد، بھ ھمین خاطر در قرآن مجید بدینگونھ بھ علّت  آسان شدن موارد زندگى و سبك شدن بار حیات

 [32. [یُریُد هللا اَْن یَُخفَِّف َعْنُكمْ : تشریع ازدواج اشاره فرمود

شكوفائى استعداد دختر و پسر ھنگامى . خداوند اراده فرموده برنامھ زندگى را براى شما سھل و آسان نماید

دستور حق و روش انبیاء الھى ازدواج كردند، و از پرتگاه  كھ بر اساس فطرت و طبیعت، و بھ پیروى از

عذاب الھى، و شرارت باطن، و بند خطرناك شیطان، و دچار شدن بھ لعنت خدا، كھ ھمھ و ھمھ از 

اوصاف مرد و زن عزب است نجات پیدا كردند، و در سایھ ازدواج بھ آرامش فكرى، و امنیت باطنى 

عزب بودن فائق آمدند، و از درد سر تنھا زیستن شفا گرفتند، و بھ  دست یافتند، و بر مشكالت ناشى از

محیطى الھى و ملكوتى رسـیدند، و زمینھ تفكر صـحیح و آینده نگرى براى آنان فراھم شد، و طغیان 

شھوات و غرائز فرو نشست، بدون تردید راه براى شكوفائى استعدادھاى نھفتھ در باطن باز مى شود، و 

بسیارى از رجال دانش، و مردان بزرگ، . محصوالت و ثمرات و نتائج عالى مى نشیندبر درخت زندگى 

و دانشـمندان و علماى اسالمى را، صفحات تاریخ نشان مى دھد كھ پس از ازدواج راه صد سالھ را یك 

 شبھ طى كردند، و در سایھ ازدواج كھ موجب آرامش و امنیّت خاطر آنان گردید بھ مقامات بلند و بزرگى

  .از علم و دانش رسیدند، و در علم و تقوا، وپاكى و كرامت و خدمت و عبادت زبانزد خاص و عام شدند

 :مى خوانیم 95در كتاب زندگانى آیت ّهللا بروجردى در صفحھ 

كھ بیست و دو بھار عمر را پشت سر مى گذاشت، پدرش نامھ اى بھ وى نوشت، و او را  1314در سال 

او گمان مى كرد پدرش مى خواھد او را براى ادامھ تحصیل بھ نجف اشرف كھ  بھ بروجرد احضار كرد،

بزرگترین حوزه علمیھ شیعھ بود بفرستد، ولى پس از ورود و دیدار پدر و بستگان، مشاھده مى كند كھ بھ 



از این پیش آمد اندوھگین مى شود، و چون . عكس انتظار وى، مقدمات ازدواج و تأھلش را فراھم كرده اند

من با خاطر آسوده و جدیت بسیار : پدرش متوجھ مى گردد و علت اندوه و تأثّر او را مى پرسد مى گوید

سرگرم كسب علم بودم، ولى اكنون بیم آن دارم كھ تأھل میان من و مقصودم حائل گردد، و مرا از تعقیب 

 :پدر بھ وى مى گوید. مقصود و نیل بھ ھدف باز دارد

ر بھ دستور پدرت رفتار كنى امید است كھ خداوند بھ تو توفیق دھد تا بتوانى بھ فرزند این را بدان كھ اگ

ترقّیات مھّمى كھ در نظر دارى نائل شوى، احتمال این را ھم بده كھ اگر ترتیب اثر بھ این آرزوى پدر 

او را گفتھ پدر تأثیر بسزائى در وى مى بخشد و !! ندھى، با ھمھ جدیّتى كھ در تحصیل دارى بجائى نرسى

از ھر گونھ تردید بیرون مى آورد و سرانجام پس از ازدواج و اندكى توقف مجدداً بھ اصفھان برگشتھ پنج 

ھمسر وفادار و ھم كفو او در اصفھان . سال دیگر بھ تحصیل و تدریس علوم فنون مختلفھ اھتمام م处ورزد

و بھ عنوان یارى مھربان،  آنچنان وسائل راحت و آرامش و امنیت آن مرد بزرگ را فراھم مى آورد،

معاونى شفیق، خدمتگزارى متین، دلسوزى مھربان، زمینھ انواع ترقیات شوھر گرانمایھ اش را تحقق مى 

دھد، كھ در آن پنج سالى كھ در اصفھان با آن زن باكرامت مى زیست از علوم و فنون متداول بھره ھا 

بعضى شبھا تا سپیده دم سرگرم مطالعھ بوده  گرفت، و چنان با نشاط و پشتكار مشغول تحصیل بوده كھ

است، بطورى كھ خود آن بزرگ مرد بارھا مى فرمود، در مواقع بیكارى بھ حفظ قرآن مجید ھمت مى 

گماشت و در نتیجھ توانست در عرض مدتى كھ در اصفھان بود از اّول تا آخر سوره برائت راحفظ كند، و 

مرحوم  !وستھ بھ حفظ و قرائت و مداومت آن اھتمام م处ورزیدتا آخر عمر نیز آن را از حفظ داشت و پی

عالمھ طباطبائى صاحب تفسیر قّیم المیزان، قسمتى از كماالت و ترقیات علمى و معنوى خود را مرھون 

آرى ازدواج علت آرامش و امنیت، و زمینھ تحقّق كماالت، و شكوفائى . ھمسر باكرامت خویش مى دانستند

راى خانھ و خانواده عبادت است ازدواج و ھمسردارى و توجھ بھ امور فرزندان كوشش ب. استعدادھاست

كار و كوشش مادى در جھت تأمین . عالوه بر آثار مثبت دنیائى، ثمرات عجیب معنوى براى انسان دارد

زن و فرزند، در فرھنگ پاك اسالم عبادتى بزرگ و مساوى با جھاد در راه خدا شمرده شده، تا جائى كھ 

 :عصوم روایت شدهاز م

  [33. [َواْلكادُّ َعلى ِعیالِِھ ِمْن ِحّل َكاْلُمجاِھِد فى َسبیِل ّهللاِ 

آنكھ براى تأمین خانواده اش زحمت مى كشد، تا از حالل خدا نفقھ آنان را فراھم كند، مانند مجاھد در راه 

ایت حق شوھر از جانب از آنجا كھ رعایت حق زن و فرزند، و توجھ بھ امور معنوى آنان و رع. خداست

زن، و حق فرزند از طرف مادر كارى دشوار و سنگین است، و در حقیقت اجراى دستور حضرت حق 

پرورش . است، ھمانند كوشش براى تأمین امور مادى آنان عبادت، و موجب اجر و ثواب اخروى است

رضایت حضرت حق نسل صالح، و تحویل دادن فرزندان شایستھ و نیكوكار، امرى مھم و باعث جلب 

 .است



خانھ و اھل خانھ را از فساد و افساد دور داشتن، و فراھم كردن زمینھ رشد و تربیت و تكامل زن و فرزند 

در گفتار حكیمانھ اى ) علیھ السالم(امام چھارم. از اھّم امور، و از بھترین نوع عبادت و بندگى خداست

و معنوى را كامل و تمام بیندازد، بھ خوشنودى حق  فرموده اند، ھر كس نسبت بھ زن و فرزند سفره مادى

  [34. [از دیگران نزدیكتر است

در ھر صورت جامعھ میوه و ثمره خانھ است، و وكیل و وزیر و رئیس جمھور و كارگزاران یك ملت 

ریشھ در خانھ و خانواده دارند، و منبع اصلى تربیت و شكل گیرى آنان خانھ و كارگردانان خانھ ھستند، 

انھ بھ َمثَل بھ مانند یك زمین است، اگر زمین جداى از حق و حقیقت باشد كویرى نمك زار است كھ سنبل خ

و گل نخواھد داد، و اگر زمین متصل بھ حق و حقیقت باشد، توقع سنبل و گل از آن توقعى معقول و 

  .منطقى است

ى شود، اگر پدر و مادر در تحقق سعادت و شقاوت انسان در درجھ اول از پدر و مادر بھ انسان منتقل م

سعادت فرزند بكوشند دست بھ عبادتى بزرگ زده و از منافع ابدى ازدواج بھره گرفتھ اند، و اگر عامل 

. شقاوت شوند از شجره طیّبھ ازدواج منفعت نبرده بلكھ با دست خود سفره خسارت خویش را پھن كرده اند

 :ل حق نقل شدهبھ ھمین خاطر در روایات عالى اسالمى از رسو

ھِ  ِھ، َوالسَّعیُد َمْن َسِعَد فى بَْطِن أُمِّ قِىُّ َمْن َشقَِى فى بَْطِن أُمِّ  [35. [الشَّ

و بھ قول . ریشھ شقاوت ھركس شقى است در سرزمین وجود مادر، و سعادت سعید از باطن مادر است

ه وجود فرزند، پدر و مادر از كوزه ھمان برون تراود كھ در اوست تا در كوز: شاعر بزرگ كلیم كاشانى

چھ ریختھ باشند و مغز و اعصاب و مشاعر و قلب فرزند را با چھ مسائلى شكل داده، و بھ سوى چھ 

در مسئلھ ازدواج واالترین ھدف را منظور داشتھ باشید ھدف انسان از . برنامھ ھائى سوق داده باشند

براى اطاعت از دستور حق، و پیروى از  ازدواج باید ھدفى معنوى و مقدس و پاك باشد، ازدواج باید

زن و مرد در . روش انبیاء، و براى تأمین سعادت ھمسر، و تربیت الھى و ملكوتى فرزندان صورت بگیرد

زن و مرد باید در ازدواج خوشنودى حق . مسئلھ ازدواج باید خود را آماده ورود در یك عبادت بزرگ كنند

باید بدانند . دوى آنان از طریق صلب و رحم امانتدار حضرت حقند را منظور نظر بدارند، و بدانند كھ ھر

كھ فرزند آنان كھ امانت حق است در ّمدتى كوتاه مھمان صلب پدر، و بین شش تا نھ ماه مھمان رحم مادر 

است، و در این دو مدت با گیرندگى دقیقى كھ حضرت حق بھ وى عنایت فرموده از تمام وجود پدر و مادر 

نقل مى كنند رسول حق بھ زنان باردار . و مشخصات را بدون اختیار بھ خود منتقل مى نماید تمام حاالت

اجازه مى دادند گاھى بھ تماشاى جبھھ حق علیھ باطل بیایند، تا مناظر زیباى جھاد و شمشیر زدن در راه 

دیده و شنیده خود حق ر اببینند، و بھ شعارھاى الھى و ملكوتى رزمندگان گوش جان بسپارند، تا از طریق 

فرزند در رحم را تغذیھ كنند، براى اینكھ طفل، در رحم مادر موجودى ورزیده شود، و شجاع و باھمت و 

  .ھمراه با آواى ملكوتى رشد كند



مگر نشنیده اید قبل از تّكون وجود فاطمھ در صلب رسول حق، از جانب خداوند بھ پیامبر دستور چھل 

شب آخر از غذاى بھشتى تناول فرمود، آنگاه نطفھ آن دختر واال بھ رحم روز روزه داده شد، و افطار 

واسطھ بین شما و ازدواج چشم نباشد، دالل ازدواج شھوت نباشد، ھدف از ازدواج !! مادر منتقل شد

رسیدن بھ مال و ثروت و مقام و جاه از جانب خانواده طرف مقابل نباشد، رسیدن بھ چھره زیبا و ظاھر 

این برنامھ نباشد، كھ این امور تاكنون نشان داده عاقبت خوشى نداشتھ، و ثمره و میوه آن  فریبنده ھدف

  .اندك بوده است

بیائید خدا و معنویت و عبادت، و كوشش براى رعایت حق ھمسر، و تربیت اوالد صالح و خالصھ جلب 

لذت و . بدى و دائمى باشدرضاى حق را در مسئلھ ازدواج ھدف قرار بدھید، تا ثمره این ازدواج منافع ا

تمتع و شھوت حالل را تابع این اھداف واال و آسمانى قرار دھید، تا لذت و تمتع كامل گردد و از ھمان 

 .لذت و شھوت ھم اجر اخروى نصیب خود كنید

آنكھ براى . ازدواج اگر الھى باشد راه بھ طالق پیدا نمى كند، پیوند الھى و ملكوتى دائمى و ھمیشگى است

ا ازدواج مى كند، حق ھمسر را با تمام وجود رعایت مى نماید، و كمترین آزارى از ناحیھ او بھ ھمسر خد

 .وارد نمى شود

حفظ آبروى ھمسر در برابر فرزندان و بستگان واجب شرعى است، و تحقیر زن از جانب شوھر و شوھر 

  .از جانب زن حرام الھى است

را اسوه و سرمشق خود ) علیھما السالم(المؤمنین و حضرت زھرامردان و زنان مسلمان باید ازدواج امیر

قرار دھند، آن ازدواج واالئى كھ براى خدا صورت گرفت، و اھداف الھى و عرشى در آن منظور شد، و 

: روایات شیعھ آیات زیر را بھ این ازدواج پاك تأویل كرده اند. ثمره آن فرزندانى پاك، الھى، و ملكوتى شد

دو دریا را بھ ھم درآمیخت و . ْحَرْیِن یَْلتَقِیاِن بَْینَھُما بَْرَزٌخ ال یَْبِغیاِن، یَْخُرُج ِمْنھَُما اللُْؤلُُؤ َو اْلَمْرجانُ َمَرَج اْلبَ 

میان آن دو دریا فاصلھ اى است كھ تجاوز بھ حدود یكدیگر نمى كنند، از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون 

امیرالمؤمنین و فاطمھ زھرا است، كھ دو دریاى معرفت، بینش، حلم،  منظور از دو دریا، وجود. مى آید

صبر، ایمان و بصیرت اند، و مقصود از برزخ و فاصلھ رسول باكرامت اسالم، و معناى لؤلؤ و مرجان 

 [36. [است) علیھما السالم(حضرت حسن و حسین

لطف حضرت حق را بھ سوى  نظام خانواده باید یك نظام صد در صد اسالمى و الھى باشد، تا رحمت و

 .خود جلب و جذب كند

اگر در ازدواج از سنن ناپسند، و عادات غیرالھى، و شرایط شیطانى و خالصھ از فرھنگ جاھلى 

اَِمْت أَْمَر اْلجاِھلِیِِّة إِالّ ما َسنَّھُ : فرھنگى كھ میراندن آن را رسول خدا در یك فرمان قاطع دستور داده

  [37. [اْالِ◌ْسالمُ 

  .یز نشود، زشتى ھا چھره نشان مى دھند، ومیوه این درخت آلوده تلخ خواھدشدپرھ
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 مغرب زمیننظام خانواده در 

 

تقلید از نظام خانوادگى  .نظام خانواده در اروپا و آمریكا نظامى غلط است، بى پایھ و بدون محتواست

آنان از ازدواج . مغرب زمین تقلیدى نابجا، و ھموار كردن راه حیات براى افتادن در چاه بدبختى است

فقط شھوت و ارضاء غریزه است، آنجا ھدفـى مقدس و پاك ندارند، واسطھ ازدواج زن و مرد آنجـا فقـط و 

زن و مرد شایستھ و صالح بسیار كم است، بھ ھمین خاطر فساد و افساد از سر و روى اروپا و آمریكا 

مردان در مغرب زمین بھ طور اكثر، و زنان بطور اغلب پس از گذراندن . مانند باران بھاران مى ریزد

ازدواج مى كنند، و ثمره خود را پس از والدت بھ دوران فساد، و رفاقت ھاى نامشروع با یكدیگر 

شیرخوارگاه سپرده، و سپس بدون اینكھ مھر پدرى و محبت مادرى را چشیده باشد، و منبعى از عواطف و 

احساسات پاك گشتھ او را تحویل مى گیرند، و سر ھر سفره فسادى مى نشانند، آنگاه وى را بھ مدرسھ مى 

ھر را طى كند، و بھ اصطالحاتى چند آشنا گردد، آنگاه در سن ھیجده سالگى سپارند تا آھنگى از تربیت ظا

آنان اگر اخالق بھ فرزندان خانھ و ! وى را از خود مى رانند و بھ امید محیط و جامعھ رھایش مى نمایند

مدرسھ بیاموزند، اخالق ژنتلمنى است، اخالق اقتصادى و جلب ماّدیت است، بھ ریشھ ھاى باطن و حقایق 



مگر نمى بینید وقتى تشكیل جامعھ و دولت مى . رون توجھ ندارند، و از تربیت انسان قابل قبول عاجزندد

جنایاتى كھ فارغ . دھند، جامعھ منبع فساد و دولت منبع استعمار و استثمار مستضعفان روى زمین است

اگر اوقاتى . ران نیستالتحصیالن خانھ و مدرسھ و دانشگاه ھاى مغرب زمین كرده اند تا قیامت قابل جب

باوقار و آرام و متین باشند، و خود را مؤدب و آراستھ نشان دھند، بھ خاطر این است كھ طعمھ نیافتھ، و 

لقمھ چرب و لذیذ ندیده اند، داستان آنان شبیھ بھ این داستان است كھ مردى بھ دوستش گفت گربھ اى را بھ 

كرده تا جائى كھ بر سر سفره اى كھ انواع غذاھا قرار دارد مبادى آداب آراستھ ام، و آن حیوان را تربیت 

شمعى بھ دست او مى دھم تا مھمانان در پرتو آن شمع از آن سفره بھره مند شوند، رفیقش گفت بھ این 

ویژگى و بھ این آراستگى گربھ نمى توان اطمینان كرد، مرا دعوت كن تا بر سر آن سفره این مسئلھ را بھ 

وى دعوت كرد، گربھ را بر سر سفره دید كھ چشم طمع و پاى حملھ از غذاھاى سفره  تو ثابت كنم، از

بریده، و شمعى براى روشنائى اطاق و دید مھمانان بھ سفره بدست دارد، در گرمى اوضاع موشى را از 

جیب خود درآورد و بھ وسط سفره گذاشت، موش مى خواست فرار كند، گربھ شمع رابھ یك طرف انداخت 

ون شیر ژیان بھ وسط سفره پرید، نظام سفره را براى گرفتن موش بھ ھم زد، و اوقات خوش و ھمچ

 !صاحبخانھ و مھمانان را تلخ نمود

آرى تربیت اروپا و مغرب زمین تربیت گربھ اى است، تا غذاى خاص خود را بھ خیال خود نبیند، آرام و 

ضعیف بیفتد، براى بلعیدن حق دیگران،  مؤدب ھستند، چون چشمشان بھ طال و نفت و سایر معادن ملل

چراغ تربیت را بھ زمین انداختھ و ھمچون حیوان درنده اى، بھ تمام حیثیات مادى و معنوى ملل ضعیف 

كثرت فساد و افساد، . حملھ مى كنند، و براى امور مادى از میان جوى خون بى گناھان عبور مى كنند

فحشا و منكرات، در ملل مغرب زمین محصول خرابى  غلبھ شھوات حرام، اخالق زشت، قتل و غارت،

اگر بیوت اروپا و آمریكا بیوت بارفعت، و بیوت غرق ذكر حق، و بیوت تسبیح . نظام خانھ و خانواده است

حضرت معبود بود، محصوالت آن بیوت انسانھائى واال و باكرامت و رشید و باعاطفھ و متخلّق بھ اخالق 

زمین از حق و حقیقت دور است، ثمرات آن تلخ و بدبو و بدمزه است، و  حق بود، ولى چون بیوت مغرب

چنین نظام از ھم پاشیده اى قابل سرمشق قرار دادن نیست، كسانى كھ از آنان پیروى مى كنند بدتر از آنان 

 : (علیھ السالم(قـال الصـادق . ( خواھند شد

  11، ص  14وسائل الشیعھ ، ج ) اكثـر الخیـر فـى النّسـاِء 

 موقعیت زن در تاریخ بشر و اسالم

 

انحراف فكرى انسان گمراه نسبت بھ زن اقوام و مللى كھ بر اثر كبر و نخوت از تعالیم حق، كھ بھ وسیلھ 

كتب آسمانى، و زبان پاك انبیاء تبلیغ مى شد جدا مى زیستند، در تمام امور جھان و انسان دچار انحراف 



لوقات آن بطور اغلب، در قضاوت خود بھ تاریكى ره سپردند، و فكرى شدند، و نسبت بھ ھستى و مخ

مسائلى دور از حقیقت، و مطالبى خالف واقعیت گفتند، و بر اساس ھمان برداشتھاى غلط و قضاوت ھاى 

ظالمانھ زندگى كردند، و از این طریق ظلم سنگینى بر خود و دیگران روا داشتند، و صفحات تاریخ حیات 

از جملھ قضاوت ھاى آنان نسبت بھ زن بود، كھ قضاوتى دور از . ى نقّاشى كردندرا بھ زشتى و پلید

 .حقیقت، و امرى خالف اخالق و انسانیت، و برنامھ اى ضد حق و واقعیت بود

من در مطالعاتم در كتبى كھ در این زمینھ نوشتھ شده چھ كتب غربى و چھ كتابھاى تألیف شده در شرق بھ 

وام و ملل جداى از حق و بریده از وحى، و فرورفتھ در ھواى نفس و غرق افكار این نتیجھ رسیدم، كھ اق

غلط چھ در غرب و چھ در شرق، نسبت بھ زن ده گونھ قضاوت ظالمانھ و دور از منطق عقل و زبان 

  .انسانیت داشتند

ى چون بر این اساس باید نسبت بھ مرد در تمام جھات، ب: ـ موجودى است صد در صد ضعیف و ناتوان 1

و چرا تابع و فرمانبردار و محكوم باشد، و حق مداخلھ در ھیچ كارى را حتى در چھارچوب خانھ شخصى 

 .ندارد

بر این مالك یا صد در صد خارج از حدود انسانیت است، یا اگر : ـ موجودى است داراى روح شیطانى 2

اقد ارزش مى باشد، و قابل احترام بھائى بھ او داده شود چیزى بین انسان و حیوان است، روى این حساب ف

  .نیست، و براى وى ھیچ گونھ شخصیتى نمى توان تصّور كرد

ـ براى او مالكیت و اختیار دارى نسبت بھ اشیاء و عناصرى كھ قابل ملكیت است وجود ندارد، اگر مرد  3

  .صالح بداند مى تواند مالك شود، آن ھم نھ ھر چھ را بخواھد

ندگان ھیچ گونھ ارثى نمى برد، بلكھ خود او از عناصر ارث است كھ پس از مرگ ـ از جانب ارث گذار 4

  !!پدر یا شوھر بھ دیگران ارث مى رسد

ـ عبادت و بندگى و ورود در حوزه معنویت حق او نیست، چون عباداتش فاقد ارزش است، و اجر و  5

 .ھوس استمزدى براى عبادت ندارد زیرااز نظر عقلى بسیار ضعیف و موجودى بوال

ـ از نظر حقوقى و قضائى لیاقت انتساب بھ پدر و پسر خود را ندارد، تنھا چیزى كھ رابط بین آنھاست  6

  !خون است، فقط مى توان او را نسبت بھ پدر و پسرش ھم خون خواند، نھ فرزند پدر و مادر فرزند

و فرزندان زن حكومت قطعى  ـ چون شوھر كرد فرزندان وى نوه پدر او نیستند، بیگانگى بین پدر زن 7

 .دارد، نسبت از جانب اوالد ذكور است

ـ بین او و مرد در مسئلھ مرگ تفاوت كلّى وجود دارد، مرد پس از مردن باقى، و زن پس از پایان عمر  8

  .فانى است

ـ در تصرف عنوان شیئیت است، روى این حساب مرد ھرگونھ تصّرفى در مال و ثروتش دارد، ھمان  9

را نسبت بھ زن دارد، مى تواند او را قرض بدھد، بھ اجاره واگذار كند، ببخشد، بفروشد، اخراج تصرف 



  .كند و نھایتاً بھ قتل برساند

ـ كاالى شھوت است تنھا براى لذت برى مرد آفریده شده، و مرد ھم در لذت برى و بھره گیرى از او  10

اى جداى از نبوت انبیا آنچنان نسبت بھ زن راه افراط قانونى نمى شناسد، در این قسمت دھم اروپا و آمریك

پیموده، كھ حدى براى آن نیست، زن در قسمت عمده اى از مغرب زمین كاالى سینما، تلویزیون، ویدئو، 

ماھواره و انواع مجالت براى جلب و جذب مشترى بیشتر، و درآمد مالى سنگین تر براى مؤّسسات 

م بھ انحرافات فكرى انسان گمراه نسبت بھ زن اسالم آئین و دین الھى پاسخ اسال!! حیوانى و شھوانى است

است، اسالم فرھنگ فطرت و آھنگى ھماھنگ با تمام شئون انسان و انسانیت است، نظام مسائل و قوانین 

در اسالم از جانب خداوند بزرگى است كھ بناى ساختمان انسان را بنا نھاده، او كھ مى داند انسان چیست و 

ت و داراى چھ ظاھر و باطنى است، بر اساس كیان و حیثیّت و موجودیت او قانون وضع كرده، و وى كیس

 .را بھ حقایقى كھ باید برسد ھدایت نموده است

اسالم در پاسخ یاوه ھاى دھگانھ اى كھ در طول تاریخ حیات نسبت بھ زن گفتھ شده، و آنھا را در افكار و 

 :ن فرھنگ درآورده بود چنین مى گویداندیشھ ملل رسوخ داده و بھ عنوا

ـ خلقت زن و كیفیت وجود او ھمانند مرد است و صد در صد مصداق حقایق و واقعیاتى است، كھ  1

حضرت حق از خلقت او ھدف داشتھ، و با تمام وجود محقق بھ حقیقت انسانیت است و خالصھ با تمام 

 [38. [ساَن فى اَْحَسِن تَْقویملَقَْد َخلَْقنَا اْالِ◌نْ : حیثیت انسان است انسانى كھ

 .بھ حقیقت كھ انسان را در نیكوترین سیرت و صورت آفریدیم

 [39. [ُصْنَع هللا الَّذى اَْتقََن ُكلَّ َشْیئ اِنَّھُ َخبیٌر بِما تَْفَعلُونَ 

ه صنع خداست، خدائى كھ ھر چیزى را در كمال اتقان و استحكام ساختھ كھ او بھ آنچھ انجام مى دھید آگا

 [40. [اَلَّذى اَْحَسَن ُكلَّ َشْیئ َخلَقَھُ . است

 .خدائى كھ ھر چیزى را بھ نیكوترین وجھ آفرید

ـ براى زن روح الھى و انسانى محض قرار داده شده، ھمان روحى كھ از جانب حق در او دمیده شد و  2

د، روحى كھ با روح او را بھ خاطر این روح امتیازى خاص بخشید و وى را منبع ظھور كماالت قرار دا

یا اَیُّھَا . مرد تفاوت ندارد، ھویتى كھ با ھویت مرد یكسان است، گوھرى كھ با گوھر ذاتى مرد یكى است

 [41. [ نِساءً النّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَّذى َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس واِحَدة َو َخلََق ِمْنھا َزْوَجھا َو بَثَّ ِمْنھُما ِرجاالً َكثیراً وَ 

مردم از پروردگارتان پرواكنید كھ ھمھ شمارا از یك انسان آفرید،و ھمسر او را از جنس او خلق  اى

َو ِمْن آیاتِِھ اَْن َخلََق لَُكْم ِمْن اَْنفُِسُكْم  .كرد،و از آن دو نفر مردانو زنان فراوانى در روى زمین منتشركرد

 [42. [اَْزواجاً لِتَْسُكنُوا اِلَْیھا

ت خداوند این است كھ ھمسران شما را از جنس شما قرار داد تا بھ وسیلھ آنھا آرامش از نشانھ ھاى قدر

روایت شده كھ خداوند حوا را از باقى مانده خاك آدم ) علیھ السالم(در تفسیر عیاشى از حضرت باقر. یابید



ندارد، و نوع این آیات نشان مى دھد كھ در خلقت زن از نظر ظاھر و باطن كمى و كاستى وجود . آفرید

روح او ھمان روحى است كھ از جانب حق در او دمیده شده و بالقوه موجودى كامل، احسن، و اتقن است 

كھ مى تواند از استعداد و فطرت و روح و عقل خود، در سایھ ھدایت حق كمك گرفتھ بھ عالیترین مقامات 

  .اسفل سافلین وارد شودمعنوى برسد، و مى تواند از ھمھ واقعیات و حقایق چشم پوشى كند و بھ 

ـ او داراى حق مالكیت است، و محصول زحمات او در زمینھ ھاى كارھاى پسندیده و مشروع حق خود  3

َو اَْن لَْیَس . اوست، و مسئلھ مالكیت او و تصرفاتش در آنچھ ملك اوست بدون كم و كاست ھمانند مرد است

 [43. [لِْالِ◌ْنساِن اِالّ ما َسعى

آرى انسان مالك سعى و كوشش و عمل و . آنچھ بھ سعى خود انجام داده نخواھد بودو براى آدمى جز 

حركت خود است، و این واقعیتى است كھ حضرت حق در دنیا و آخرت بھ ھر انسانى چھ زن و چھ مرد 

 [44. [ال یَِحلُّ لَُكْم اَْن تَأُْخُذوا ِمّما اتَْیتُُموھُنَّ َشْیئاً . واگذار كرده است

امام . مردان حالل نیست كھ چیزى از مھریھ آنان را كھ بھ آنھا پرداخت كرده اید بگیرید و براى شما

ّراُق ثَالثَةٌ : در روایتى مى فرمایند) علیھ السالم(صادق كاِة، َو ُمْستَِحلُّ ُمھُوِر النِّساِء َو َكذالَِك : السُّ مانُِع الزَّ

 [45. [َمِن اْستَداَن َو لَْم یَْنِو قَضاَءهُ 

آنكھ از پرداخت زكات بخل ورزد، آنكھ خوردن مھریھ ھمسر خود را حالل دانستھ و بھ : ن سھ نفرنددزدا

َو الَّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َو . او نپردازد، و كسى كھ از مردم وام بگیرد و قصد پرداخت آن را نداشتھ باشد

 [46. [اْلَحْوِل َغْیَر اِْخراجیََذُروَن اَْزواجاً َوِصیَّةً ِالَ◌ْزواِجِھْم َمتاعاً اِلَى 

مردانى كھ بمیرند و زنانشان زنده مانند، باید وصیت كنند كھ آنھا را تا یك سال نفقھ دھند، و از خانھ شوھر 

و غیر از مھریھ و وصیت بھ مخارج زن پس از مرگ شوھر، در زمان بعد از طالق . بیرون نكنند

 [47. [َو لِْلُمطَلَّقاِت َمتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقّاً َعلَى اْلُمتَّقینَ  :سفارش او را بھ مردان فرموده اعالم مى كند

و براى ھمھ زنان طالق داده شده ھدیھ مناسبى است كھ از جانب شوھر پرداخت مى گردد ، این حقى است 

  .بر عھده مردان پرھیزكار

َعلَْیُكْم اِذا َحَضَر اََحَدُكُم اْلَمْوُت اِْن  ُكتِبَ : ـ زن از پدر و مادر و از شوھر و از فرزندان خود ارث مى برد 4

  [48. [تََرَك َخْیراً اْلَوِصیَّةُ لِْلوالَِدْیِن َو اْالَ◌ْقَربَیَن بِاْلَمْعُروفِ 

برشما نوشتھ شده، ھنگامى كھ یكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى از خود بھ جاى گذارده، وصیت 

جاِل نَصیٌب ِمّما تََرَك . یستھ كند، این حقى است بر پرھیزكارانبراى پدر و مادر و نزدیكان بطور شا لِلرِّ

. نَصیباً َمْفُروضاً  اْلوالِداِن َو اْالَ◌ْقَربُوَن، َو لِلنِّساِء نَصیٌب ِمّما تََرَك اْلوالِداِن َو اْالَ◌ْقَربُوَن ِمّما قَلَّ ِمْنھُ اَْو َكثُرَ 

]49]  

و رسوم غلطى است كھ زنان و كودكان را از حق مسلم خود  این آیھ شریفھ در صدد مبارزه با عادات

محروم مى ساخت، و این رسم ظالمانھ مربوط بھ اعراب بود، و آیھ شریفھ خط بطالن بر این رسم خائنانھ 



مردان سھمـى از اموالى كھ پدر و مادر و نزدیكان بجاى مى گذارند دارند، و براى زنان : كشید و فرمود

مادر و خویشاوندان مى گذارند سھمى ھست، خواه آن مال كم باشد یا بسیار، این سھمى  نیز از آنچھ پدر و

  .معین شده و واجب االداء است

ـ عبادت زن در پیشگاه حق ھمانند عبادت مرد، داراى ارزش و قیمت است، و بھشت و اجر و مزد  5

بھره ابدى عباد اوست چھ مرد حق، و ثواب بر بندگى اختصاص بھ مردان ندارد، عنایت و رحمت خداوند 

َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذَكر اَْو اُْنثى َو ھَُو ُمؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیوةً طَیِّبَةً َو : در قرآن مجید مى خوانیم. و چھ زن

 [50. [لَنَْجِزیَنَّھُْم اَْجَرھُْم بِاَْحَسِن ما كانُوا یَْعَملُونَ 

رد یا زن، در حالى كھ مؤمن است بھ او زندگى پاكیزه مى دھیم، و كسى كھ عمل شایستھ بجا آورد از م

از صریح آیھ شریفھ استفاده مى شود . پاداش قیامتى آنان را بھ بھترین اعمالى كھ انجام داده اند خواھیم داد

كھ تنھا معیار در میزان حق ایمان و عمل صالح انسان است كھ میوه ایمان اوست، قید و شرط دیگرى 

سب حیات طیبھ و اجر آخرتى در كار نیست نھ از نظر مرد بودن و زن بودن و نھ از نظر سن و براى ك

  .سال و نھ از نظر نژاد و قبیلھ و جنسیت و نھ از نظر پایھ و رتبھ ظاھرى

فاِطَمةُ بِْنُت  أَْفَضُل نِساِء أَْھِل اْلَجنَِّة َخدیَجةُ بِْنُت ُخَوْیلِد، وَ : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا

د، َو َمْریَُم بِْنُت ِعْمراَن، َو آِسیَةُ بِْنُت ُمزاِحم   [51. [ُمَحمَّ

 :برترین زنان بھشت چھار زن ھستند

و مریم دختر عمران و آسیھ دختر ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(خدیجھ دختر خویلد، فاطمھ دختر محمد

  .مزاحم

معرفت باشد البتھ داراى حیات طیّبھ و اجر عظیم نزد خدا زن اگر اھل عبادت و بندگى حق و ایمان و 

ھمسر . خواھد شد، و اگر مانند مردان فاسق بھ بى دینى و فساد گرایش پیدا كند اھل عذاب ابد خواھد شد

نوح و لوط بھ خاطر اینكھ آئین الھى را نپذیرفتند، و بر انكار خود اصرار ورزیدند بھ فرموده قرآن اھل 

 .ر جھنم ھستندعذاب و خلود د

انَتا ھُما فَلَْم َضَرَب هللا َمثَالً لِلَّذیَن َكفَُروا اْمَرأََت نُوح َو اْمَرأََت لُوط كانَتا تَْحَت َعْبَدْیِن ِمْن ِعباِدنا صالَِحْیِن فَخ

 [52. [یُْغنِیا َعْنھُما ِمَن هللاِ َشْیئاً َو قیَل اْدُخالَ النّاَر َمَع الّداِخلینَ 

ل كفر زن نوح و زن لوط را مثل زد، آن دو تحت سرپرستى دو بنده از بندگان شایستھ ما خداوند براى اھ

بودند، ولى بھ آن دو پیامبر خیانت ورزیدند و رابطھ آنھا با این دو پیامبر سودى بھ حالشان در برابر عذاب 

 .خدا نداشت، و بھ آنھا گفتھ شد وارد آتش شوید ھمراه كسانى كھ وارد مى شوند

مریم در قرآن مجید، و سوره دھر و آیات مربوط بھ ھمسر مؤمنھ فرعون ھمھ و ھمھ نشان دھنده سوره 

این معناست كھ زن در مسئلھ عبادت از موقعیت واالئى برخوردار است، و در قیامت از اجر عظیم و 

گفتند و  ثواب فوق العاده اى بھره مند است، و این ھمھ مشت محكمى بر دھان یاوه گویان تاریخ است كھ



  .مى گویند كھ عبادت زن را جایگاھى در نزد خدا و ادیان نیست

ـ زن فرزند پدر و مادر خویش و مادِر فرزندان خود است، و احدى را نمى رسد كھ وى را از این  6

قرآن مجید دختر را ھمانند پسر . انتساب خلع كند، كھ خلع این نسبت امرى ظالمانھ و كارى خائنانھ است

در قرآن از . اقعى پدر و مادر مى داند و وى را چون شوھر كرد و اوالد دار شد مادر اوالد مى دانداوالد و

اینكھ اعراب فرزند دختر خود را زنده بھ گور مى كردند، خشم خود را نسبت بھ این جنایت اعالم فرموده 

َو ال تَْقتُلُوا اَْوالَدُكْم ِمْن : مودو از آن عمل قبیح در رابطھ با اینكھ بھ فرزند خود ظلم مى كنید نھى اكید فر

 [53. [اِْمالق

مالحظھ مى كنید در صریح آیھ شریفھ از دختر  .فرزند دختر خود را از ترس تنگى معیشت بھ قتل نرسانید

 :بھ عنوان فرزند یاد مى كند، یا در آیھ مربوط بھ ارث مى فرماید

َكِر ِمْثلُ   [54. [َحظِّ اْالُ◌ْنثَیَْینِ  یُوصیُكُم هللاُ فى اَْوالِدُكْم لِلذَّ

سفارش خدا بھ شما نسبت بھ اوالدتان این است كھ در مسئلھ ارث براى پسر دو برابر دختر سھم قرار 

در صریح آیھ شریفھ از دختر تعبیر بھ اوالد فرموده است، و این رویّھ قاطعى علیھ یاوه سرایان . دھید

 .تاریخ است

 [55. [َو اْلوالِداُت یُْرِضْعَن اَْوالَدھُنَّ َحْولَْیِن كاِملَْینِ : رآن مجید مى فرمایداما مادر فرزندان خود ھستند در ق

َو : در رابطھ با داستان موسى در قرآن مجید فرموده. مادران فرزندان خود را تا دو سال كامل شیر بدھند

 [56... [اَْوَحْینا اِلى اُمِّ ُموسى

فاِطَمةُ بَْضَعةٌ : فرمود) علیھا السالم(ا درباره حضرت زھرارسول خد. و ما بھ مادر موسى وحى كردیم

  [57. [ِمنّى

 [58. [أَْوالُدنا أَْكباُدنا: و در روایت دیگر فرمود. فاطمھ پاره تن من است

  .فرزندان ما چھ دختر چھ پسر جگرھاى ما ھستند

ا بھ حسن و حسین بھ عنوان دو ـ اوالدھاى او بدون تردید نوه پدر او ھستند، توجھ بسیار شدید رسول خد 7

نوه عزیزش، خط بطالنى است بر یاوه گوئى جاھالن تاریخ كھ مى گفتند فرزندان متولد شده از زن نوه 

فقھ اسالمى مى گوید تمام كسانى كھ مادرشان سیده است پیوند قطعى با پیامبر دارند، و . پدر آن زن نیستند

كھ مى توان بھ كسانى كھ از طریق مادر وابستھ بھ حتى مرجع بزرگ شیعھ سید مرتضى فتوا داشت 

  .رسول حقند خمس داد

ـ زن با مرگ فانى نمى شود، بلكھ ھمانند مرد داراى بقا و حیات ابدى و در صورت بندگى حق مخلد در  8

بھشت، و در صورت دورى از عبادت مخلّد در عذاب است، بیش از ھزار آیھ قرآن در رابطھ با قیامت 

  .را صریحاً نشان مى دھداین معنا 

ـ شیئ نیست، بلكھ بھ صریح آیات كتاب حق موجودیست عاقل، بااراده و در گوھر خلقت و مایھ طبیعت  9



  .با مرد یكى است، و از تمام خصوصیات و امتیازات انسانى و الھى برخوردار است

نیمى از زندگى است، و  ـ كاالى شھوت نیست، بلكھ شریك مرد، و عامل بقاء نوع، و تشكیل دھنده 10

ازدواج با او در صورت نیت پاك عبادت، و برخورد صحیح و سالم با او موجب توشھ آخرت و سالمت 

ُموا : در قرآن مجید فرمود. حیات اخروى انسان است نِساُؤُكْم َحْرٌث لَُكْم فَأْتُوا َحْرثَُكْم اَنّى ِشْئتُْم َو قَدِّ

ِر اْلُمْؤِمنینَ ِالَ◌ْنفُِسُكْم َو اتَّقُوا هللاَ   [59. [َو اْعلَُموا اَنَُّكْم ُمالقُوهُ َو بَشِّ

با تعبیر لطیف و پر معناى حرث كشتزار مى خواھد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانى مجسم كند، 

. كھ زن یك وسیلھ اطفاء شھوت نیست بلكھ زمینھ پاك و وسیلھ پاكیزه اى براى حفظ حیات نوع بشر است

قابل آنھائى كھ نسبت بھ جنس زن ھمچون یك بازیچھ و وسیلھ ھوسبازى مى نگریستند و مى این سخن در م

 : و قدموا النفسكم. نگرند ھشدارى جّدى محسوب مى شود

با آمیزش با زن براى آخرت خود توشھ بفرستید، اشاره بھ این حقیقت است كھ ھدف نھائى از آمیزش 

باید از این موضوع براى ایجاد پرورش فرزندان شایستھ  جنسى تنھا لذت و كامجوئى نیست، مردم مؤمن

استفاده كنند، و این خدمت مقدس را بھ عنوان یك ذخیره معنوى براى فرداى خود از پیش بفرستند، و بھ 

این ترتیب قرآن ھشدار مى دھد كھ در انتخاب ھمسر اصولى را رعایت كنید كھ نتیجھ آن پرورش فرزندان 

چون مطلب مورد بحث در ابتداى آیھ كھ عبارت . ره بزرگ اجتماعى و انسانى باشدصالح، و تھیھ این ذخی

از آمیزش جنسى مى باشد بسیار مھم است، و سر و كار با پرجاذبھ ترین غرایز انسان دارد كھ ھمان 

غریزه جنسى است با جملھ و اتقوا ّهللا انسان را بھ دقت در امر آمیزش جنسى و توجھ بھ دستورات حق 

ت فرموده، سپس در پایان آیھ توجھ مى دھد كھ در روز قیامت بھ مالقات حق و نتایج اعمال خود دعو

خواھند شتافت و در قسمت اخیر آیھ بھ افراد باایمان كھ در برابر این دستورات كھ بھ سود زندگى مادى و 

  [60. [معنوى آنھاست تسلیم ھستند بشارت داده مى فرماید و بشر المؤمنین 

ارزش و عظمت این كانون محبت را بدینگونھ ) علیھ السالم(ایت بسیار مھمى از حضرت صادقدر رو

خداوندا این آفرینش زیبا چیست كھ  :وقتى حوا آفریده شد آدم بھ حضرت حق عرضھ داشت: نشان مى دھد

اى آدم  قرب و نگاه بھ او مرا از تنھائى نجات مى دھد، و برایم ایجاد انس و الفت مى كند، خطاب رسید

این كنیز من است، دوست دارى با تو باشد، انیس تو گردد، با تو ھم سخن شود، و تابع خواستھ ھاى بھ حق 

خطاب رسید بنابراین تا زنده اى بھ خاطر این یارى كھ براى تو قرار داده ام . تو باشد؟ عرضھ داشت آرى

 [61!! [مرا سپاس و شكر كن

نعمت حق است، و تا پایان عمر بر این نعمت ارزنده حمد و سپاس آرى وجود زن صالحھ، و ھمسر باوفا، 

 [62] .أَْكثَُر اْلَخْیِر فِى النِّساءِ : امام ششم مى فرماید. الزم است

روایت عجیبى است، كھ منبع اكثر خیر را زن دانستھ، آرى ازدواج با زن . بیشترین خیر در زنان است

حبت بھ او طاعت حق، و پیدا كردن فرزند صالح از او حفظ نصف دین، و رعایت حقوق او عبادت، و م



بھشت : توشھ آخرت، و خدمت بھ او موجب رضایت حق، و بھ تعبیر رسول خدا درباره زنانى كھ مادرند

من بھ . فرموده است) علیھ السالم(زیر پاى مادران است، و این ھمھ است آن اكثر خیرى كھ امام صادق

رند، یا ازدواج كرده اند، و بھ مردان مؤمن ھشدار مى دھم كھ این جوانان عزیزى كھ قصد ازدواج دا

واقعیات الھیھ را نسبت بھ زن توجھ كنند، و از تعطیل حقوق آنان جداً بپرھیزند، و بدانند كھ زندگى خود را 

ھ با چھ گوھر پربھائى ارزش داده اند، و بھ دختران جوان كھ قصد ازدواج دارند، یا ازدواج كرده اند، و ب

زنان بزرگوار سفارش مى كنم كھ با توجھ بھ این مطالب قدر خود را بدانند و بر نعمت زن بودن، خداوند 

مھربان را شكر و سپاس آرند، و بھ حقیقت براى مردان خود بر اساس ھدایت قرآن و فرمایشات رسول 

وھردارى و مادر بودن اسالم و ائمھ بزرگوار ھمسر الیق و شایستھ اى باشند، و در مسئلھ زن بودن و ش

از عواطف و احساسات پاك خود بھره بگیرند، و دستورات الھى را در تمام جوانب حیات خود مراعات 

نمایند، تا خانھ و خانواده اى سالم و فرزندانى شایستھ و پاك، و داراى زندگى غرق امنیت و خوشى داشتھ 

با اعمال و رفتار و اخالق و حركات خود  باشید، و از این طریق رضا و خوشنودى حق را جلب كرده، و

باز ھم نظرى بھ تاریخ نسبت بھ . بھ زندگى صفا و صمیمیت و شیرینى و نور و حالوت و زیبائى ببخشید

آنان كھ . حیات و موقعیت زن ددمنشى مردم جاھلى تاریخ نسبت بھ جنس زن فوق العاده شگفت آور است

ن را ھمچون ابزار و وسیلھ براى زندگى بوالھوسانھ مرد جداى از منطق حق و نور وحى مى زیستند، ز

خواندن و نوشتن را براى او . مى شناختند، و وى را عامل تھیھ انواع لذت ھا براى مرد مى دانستند

خطرناك مى دانستند، و از خانھ بیرون رفتن را براى امور طبیعى زندگى و دید و بازدید ارحام مجاز نمى 

او را منحصر بھ چھار دیوار خانھ قلمداد مى كردند، و وى را در مقابل مرد كھ مكان زندگى . دانستند

در مناطق مسیحى نشین كھ صد و ھشتاد درجھ . موجودى فعال ما یشاء مى پنداشتند بى اختیار مى دانستند

 :از آئین الھى مسیحیت انحراف داشتند، مى گفتند

!! ودند كھ روح زن آیا روح بشرى یا روح حیوانى استزن را باید مانند دھان سگ دھن بند زد، و مرّدد ب

در آفریقا زن حكم كاال و ثروت داشت و براى او ارزشى بیش از گاو و گوسپند نمى دانستند، ھر كس زن 

بیشترى در اختیار داشت ثروتمندتر شناختھ مى شد، خرید و فروش زن و بكار گرفتن وى براى شخم 

ر كلده و بابل، زنان را مانند سایر كاالھا مى فروختند، و ھر سال د. زمین امرى معمولى و عادى بود

در ھندوستان دختر را از سن پنج . بازارى براى این كار داشتند تا دختران بھ سّن ازدواج خود را بفروشند

سالگى شوھر مى دادند، و براى آنھا حقى قائل نبودند، حیات زن را طفیل مرد مى دانستند، و چون 

مرد او را با شوھر مى سوزاندند، و ھیچ موجودى را پست تر از زن شوھر مرده نمى شوھرش مى 

امروز ھمچنانكھ در روزنامھ ھا مى نویسند، بسیارى از ھندوھا از ترس فراھم نشدن جھیزیھ، . دانستند

در چین و تبّت زنان جز در كار چھار دیوار خانھ حقى !! دختران خود را در كودكى نابود مى كنند

اشتند، و براى كاستن قدرت راه رفتن زن، پس از تولد او پایش را در قالب آھنى مى بستند و پس از ند



در یونان كھ مركز علم و دانش و فلسفھ و ! رسیدن بھ سن پانزده سالگى آن قالب را از پایش جدا مى كردند

ادگاه محاكمھ و محكوم بھ حكمت بود، زائیدن دختر بھ وسیلھ زن جرم بود و تا دو بار دختر زائیدن در د

زنده بھ : در عربستان چنانكھ قرآن مجید مى فرماید. پرداخت جریمھ و بار سوم محكوم بھ اعدام مى شد

و اذا بّشر احدھم باالنثى ظّل وجھھ مسوّداً و ھو كظیم : گور كردن دختران امرى عادى و ساده مى نمود

ھ فى التُّراب االسآء ما یحكمونیتوارى من القوم من سوء ما بّشر بھ اَیمسكھ على   [63] .ھون ام یدسُّ

چون یكى از آنان را بھ فرزندى كھ دختر بود مژده مى آمد از شدت غم و اندوه رخسارش سیاه و سخت و 

ناراحت مى شد و بھ خاطر این خبرى كھ بھ خیال خودش زشت بود روى از قوم مى گرداند و فرار رابر 

مى افتاد كھ آن دختر را با خفت و خوارى نگاه دارد، یا زنده بھ خاك گور  قرار ترجیح مى داد، و بھ فكر

این مسائل گوشھ اى از . اندازد، بدانید حكم آن بى خردان نسبت بھ دختر بد بود، و قضاوتشان زشت

جنایاتى است كھ مردم بى خبر و بى خرد نسبت بھ جنس زن روا مى داشتند، مفصل این مسائل در كتب 

نظر آئین مقدس الھى را ھم در ده . یات زن ثبت است، مى توانید بھ آن منابع مراجعھ كنیدمربوط بھ ح

مسئلھ اى كھ در سطور قبل نسبت بھ زن اظھار شده دقت كردید، با توجھ بھ تعابیر قرآن و روایات از 

 [64. [ریشھ و منبع و سرچشمھ ھر چیز ـ مادر: ام: جنس زن تحت عناوین

 [65[ .موجب بقاء نوع: حرث

 [66. [پوشش حیات: لباس

 [67. [علت آرامش: تسكین

 [68. [شاخھ گل و ظریف: ریحانھ

  [69. [عنایت حقّ : نعمت

باید مردان و جوانان چھ آنان كھ ازدواج كرده اند چھ آنان كھ قصد ازدواج دارند توجھ بیشترى بھ موقعیت 

د و بدانند انبیاء خدا و امامان و اولیاء و معنوى و آثار وجودى این خلقت زیبا و پرمنفعت حق داشتھ باشن

عالمان و عارفان و حكیمان، و نویسندگان و فقھاى بزرگ، و صالحان از عباد خدا از دامن پاك اینان قدم 

 .بھ دایره ھستى گذاشتند، اینان منبع این ھمھ خیر و بركت در حیات بشر بودند

ت در وجود دخترشان بیش از پیش دقت كنند، و بر پدران و مادران عزیر است كھ نسبت بھ ظھور كماال

نسبت بھ تربیت الھى و انسانى آنان تا سر حد فداكارى بكوشند، و بر شوھران است كھ حقوق آنان را با 

كمال وقار و ادب رعایت كنند، تا دامن آنان در خانھ پدران و مادران و در سایھ رعایت حقوق توسط 

دد، و از این طریق جامعھ بشرى بھ بھترین صورت تغذیھ معنوى شوھران، آماده تربیت نسل صالح گر

، و )علیھ السالم(مگر یك دختر مسیحى مسلك پس از اسارت در جنگ و آمدن بھ خانھ حضرت ھادى. شود

قرار گرفتن در سایھ تربیت الھى بھ وسیلھ امام دھم و حضرت حكیمھ خاتون دامن پاك و واالیش آماده 

دوازدھم، گستراننده عدل جھانى نشد؟ زن چنین چشمھ اى از كماالت و حقایق براى بوجود آمدن امام 



بالقوه است، كھ با تابش نور ھدایت وحى و معلم خیر بھ فعلیت رسیده و منشأ آثار جاوید و منابع ابدى 

تحقیر زن، حملھ بھ شخصیت او، محدود نمودن وى خازج از دستورات حكیمانھ دین، زجر . خواھد شد

او، و ممنوع كردنش از دیدن پدر و مادر و اقوام، با تلخى و ترشروئى با او زندگى كردن، خستھ دادن بھ 

از كار روزانھ و درگیریھاى بیرون بھ وقت خانھ رفتن با او روبرو شدن، پاسخ ندادن بھ غرائز او 

  .تبخصوص غریزه جنسى وى، ھمھ و ھمھ از نظر دین امرى ناپسند، و كارى زشت و ظلمى فاحش اس

اگر مى خواھید بناى زندگى بر پایھ عشق و محبت استوار باشد، شخصیت زن را رعایت كنید، بھ او اعالم 

دوستى و محبت نمائید، از وى دلجوئى داشتھ باشید، در كار و برنامھ خانھ بھ او كمك دھید، از آزار وى 

و محدودیت وجودى اوست با  بپرھیزید، و بعضى از برنامھ ھاى او را كھ محصول كار روزانھ و خستگى

تمام وجود گذشت كنید، تا شیرینى زندگى را بچشید، و با این روش خداوند مھربان را در حّد عالى عبادت 

او ریشھ و سرچشمھ خیر و كشتزار انسانیت، و پوشش شما در زندگى، و مایھ آرامش، و گل . كرده باشید

رسول باكرامت اسالم محبت بھ زن را در . استلطیف و ظریف گلستان ھستى، و نعمت حق در كنار شم

ةُ َعْینى فِى : عرض عالقھ بھ بوى خوش و نماز قرار داده اند ْنیَا النِّساُء َو الطّیُب َو قُرَّ ُحبَِّب إِلَيَّ ِمَن الدُّ

الةِ    [70. [الصَّ

زن و اگر انسان با رعایت حقوق . محبوب من از دنیا زن، بوى خوش، و نور چشم من در نماز است

احترام بھ شخصیت او، از او فرزند صالح و شایستھ اى پیدا كند، عملش حتى پس از مرگ قطع نمى شود، 

اِذا ماَت : رسول خدا مى فرماید. از آثار پاكى و صالح بودن فرزندش بعد از مرگ بھره خواھد برد

 [71. [أَْو ِعْلم یُْنتَفَُع بِِھ، أَْو َولَد صالِح یَْدُعو لَھُ  ِمْن َصَدقَة جاِریَة،: اْالِ◌ْنساُن إِْنقَطََع َعَملُھُ إِالّ ِمْن ثَالث

از كار خیرى كھ دوام دارد، از دانشى كھ : چون انسان بمیرد، عملش قطع مى شود مگر از سھ چیز

پس پدران و مادران قدر دختر را  .دیگران از او سود ببرند، از فرزند شایستھ اى كھ براى وى دعا كند

دان از ھمسران پاك و شایستھ خود قدردانى نمائید، كھ دختر دارى و زن دارى منبع خیرى بدانید، و مر

  214، ص  77بحار ، ج ) ال تكـن عبـد غیـرك و قـد جعلك ّهللا حـراً . ( براى دنیا و آخرت انسان است

 استقالل مرد و زن در اسالم

 

بر اساس استقالل در امور حیات، و اختیار  استقالل و حریت انسان آفرینش انسان بر پایھ آزادى جان، و

احدى حق ندارد كسى را بھ بردگى و بندگى و رقّیت خود درآورد، و وى را براى . در انتخاب است

سلب آزادى و حریت، و استقالل و اختیار از ھر انسانى گناه كبیره و  .خواستھ ھاى خود بھ اسارت بگیرد

اختیار و استقالل و حریت با خمیر وجود انسان آمیختھ است،  آزادى و. خیانت عظیم و جنایت بزرگ است

و سرشت و طبیعت آدمى با این حقیقت آفریده شده، آزادى و استقالل از بزرگترین نعمت ھاى حق بر 



فضاى . وجود انسان، و عالیترین منبع براى رشد و كمال و رسیدن بھ مقامات عالیھ ظاھرى و باطنى است

از موارد . و حال و ھواى اختیار و حریت زیباترین حال و ھوا براى انسان استآزادى عالیترین فضا، 

اسالم با كسى كھ بناى استعمار و استثمار دارد و مى . بسیار مھم ظلم ستیزى اسالم، در ھمین جھت است

خواھد انسانھاى آزاد آفریده شده را در مدار بندگى و بردگى خود قرار دھد جنگى تمام عیار دارد، و 

دستورات اكید اسالم در مسئلھ جھاد، براى شكستن شاخ ستم و ستمكاران است، آنان كھ بھ آزادى و 

تمام خسارت ھائى كھ در طول تاریخ حیات بھ میدان حیات وارد شده، نتیجھ سلب . استقالل ھجوم دارند

، و قبول ستم، و حرف زور شنیدن و زیر بار زور رفتن. آزادیھا، و ھجوم بھ حریت و استقالل انسانھاست

آزادى و حریت خود را فروختن از اعظم گناھان، و موجب دور شدن از رحمت حق، و بھ خطر افتادن 

 .منافع مادى و معنویست

آزادى و حریت و بناى انتخاب و اراده اى كھ حضرت حق براى رشد و كمال، و شكوفائى استعداد بھ 

خطر باید از آن گرچھ بھ قیمت از دست دادن جان  انسان عنایت فرموده حفظش واجب، و بھ ھنگام ھجوم

حكایتى عجیب در حریّت در تاریخ آمده یزید یا عامل او در راه سفر حج وارد مدینھ  .باشد جانبدارى كرد

شد، بھ دنبال شخصى از قریش فرستاد، چون بھ مجلس آن ستمگر آمد بھ او گفت، بھ بردگى و بندگیت 

ستم ترا بھ عنوان غالم حلقھ بھ گوش بھ فروش مى رسانم، اگر نخواستم بھ اگر خوا. نسبت بھ من اقرار كن

عنوان برده تو را نگاه مى دارم، پاسخ داد بھ خدا قسم از نظر ریشھ و اصالت و حسب و نسب از من 

بزرگوارتر نیستى، و پدرت در جاھلیت و اسالم بھتر از پدر من نبود، و در دین و ایمان خودت از من 

ى، و در خوبى فضیلتى بر من ندارى، با این ھمھ خصوصیتى كھ در من است چگونھ بھ بندگى برتر نیست

ستم گر بھ او گفت اگر بھ این مسئلھ اقرار نكنى فرمان قتلت را مى  !و غالمى خود نسبت بھ تو اقرار كنم؟

اینجا  نیست، چون برخورد بھ) علیھ السالم(دھم، پاسخ داد كشتن من بزرگتر از كشتن حضرت حسین

رسید فرمان قتلش صادر، و بھ خاطر حفظ حریت و آزادى و اراده و اختیار بھ فیض باعظمت شھادت 

 [72. [رسید

 [73. [أَیُّھَا النّاُس إِنَّ آَدَم لَْم یَلِْد َعْبداً َو ال أََمةً َو إِنَّ النّاَس ُكلَّھُْم أَْحرارٌ  :مى فرماید) علیھ السالم(امیرالمؤمنین

و نیز آن حضرت . میزاد برده و كنیز بھ دنیا نیامد، بھ حقیقت كھ تمام مردان و زنان آزادنداى مردم، آد

 [74. [ال تَُكْن َعْبَد َغْیِرَك َو قَْد َجَعلََك ّهللاُ ُحّراً  :فرمود

باید توجھ داشت كھ منظور از آزادى، آزادى . برده كس مباش، در صورتى كھ خداوند ترا آزاد آفریده

از قید بردگى و عیودیت نسبت بھ ھم نوع، در برابر شھوات و غرائز غلط، و آلودگى ھاى وجود انسان 

انسان وقتى بھ دنیا مى آید پاك و پاكیزه، و گوھرى گرانبھا، و موجودى واال، و آزاد از . اخالقى است

داراى اراده  بردگى غیر، و داراى كرامت نفس، و شرافت وجود، و در یك كلمھ آزاد از رذائل و پلیدیھا، و

ھدایت حضرت حق، ھمراه با عقل و فطرت و نبوت انبیاء و امامت امامان و قرآن مجید، . و اختیار است



و آگاھان و بینایان، براى بكار گیرى این آزادى و اراده و اختیار، او را دنبال مى كند، تا در سایھ این ھمھ 

ھ انتخاب امور احسن برخیزد، و از این راه بھ لطف و عنایت پروردگار از آزادى خود استفاده كند، و ب

انسان اگر توجھ بھ این معنا نكند، و از ھدایت حق روگردان شود، بدون شك . سعادت دنیا و آخرت برسد

گوھر آزادى و اراده و اختیار را در برابر فرعون منشان، و طواغیت زمان و آز و حرص و كبر و حسد 

د، و برده دنیا و بنده دیگران و عبد شھوات و غرائز، و اسیر حرص و غرائز و شھوات از دست خواھد دا

آنان كھ بھ ھر . و طمع خواھد شد، و از نمد كرامت و سعادت، و خیر دنیا و آخرت كالھى نخواھد برد

عمل خالفى دست مى زنند، و بھ ھر شھوت و گناھى خود را آلوده مى كنند، و مطیع و فرمانبر ھر كسى 

ین بى قیدى و بى بند و بارى را آزادى مى گذارند برده اى جاھل، و غالمى پست و عبدى مى شوند و نام ا

  .َمْن تََرَك الشَّھَواِت كاَن ُحّراً : مى فرماید) علیھ السالم(امیرالمؤمنین. ذلیل و موجودى بیچاره اند

ْنیا داُر مَ : و نیز فرموده. آنكھ خواستھ ھاى نامشروع را رھا كند آزاد است َرُجٌل  :َمرٍّ َو النّاُس فیھا َرُجالنِ الدُّ

آنكھ خود را بھ : دنیا گذرگاه است و مردم در آن دو دستھ اند. باَع نَْفَسھُ فَأَْوبَقَھا، َو َرُجٌل إِْبتاَع نَفَْسھُ فَأَْعتَقَھا

شھوات و مادیات و آلودگیھا فروخت، پس وجودش را در معرض ھالكت و نابودى قرار داد، و آنكھ خود 

امام . ا از این ھمھ خرید، پس وجودش را از ھر شرى در دنیا و ھر عذابى در آخرت آزاد كردر

لُھا اْلَوفاُء، َو  :َخْمُس ِخصال َمْن لَْم تَُكْن فیِھ َخْصلَةٌ ِمْنھا فَلَْیَس فیِھ َكثیُر ُمْستَْمتَع: فرمود) علیھ السالم(صادق أَوَّ

یَّةُ : اْلَحیاُء، َو الّرابَِعةُ ُحْسُن اْلُخْلِق، َو اْلخاِمَسةُ َو ِھَى تَْجَمُع ھِذِه اْلِخصالَ  الثّانِیَةُ التَّْدبیُر، َو الثّالِثَةُ   [75. [اْلُحرِّ

پنج خصلت است، كسى كھ یك خصلت از آن را دارا نباشد در او چیز زیادى نیست كھ بتوان از او بھره 

یا، و چھارم خوش خلقى، و پنجم از آن كھ ھمھ مند شد، اول آن وفا و دوم آن عاقبت اندیشى، و سوم آن ح

ال یَْستَِرقَّنََّك : فرمود) علیھ السالم(على .این خصلت ھا را در انسان جمع مى كند حریّت و آزادى است

 [76. [الطََّمُع َو قَْد َجَعلََك ّهللاُ ُحّراً 

ِمْن تَْوفیِق اْلُحرِّ : جناب فرمودو نیز آن . طمع ترا بھ بردگى نگیرد، در صورتى كھ خداوند ترا آزاد آفریده

  [77. [إِْكتِساُب اْلماِل ِمْن ِحلِّھِ 

مسئلھ اى مھم با توجھ بھ حقیقت و معناى . كسب مال از طریق حالل از توفیق الھى انسان آزاد است

آزادى، و ارزش اراده و اختیار، واینكھ انسان وقتى در سایھ ھدایت حق از آزادى و حریت، و اراده و 

ختیار بھره گرفت، بھ مقامات عالى و درجات كافى، و واقعیات غیر قابل تصور مى رسد، سعى كنیم ا

حریت خود را در تمام طول عمر، و در كنار تمام حوادث و بالھا حفظ كرده، كھ نگاھداشتن حریت 

یك  مى دانید كھ اتم مركب از دو ھستھ مركزى و. موجب رسیدن بھ خوشنودى و رضایت پروردگار است

الكترونھا با نظمى خاص، و با سرعتى معین بھ اراده حضرت حق بر محور ھستھ  .تا چند الكترون است

مركزى خود در حالى كھ جذب آن ھستند مى گردند، تا وقتى كھ این گردش و سرعت در سایھ آن نظام 

ر برنامھ اى خاص و از بركت آن جذب و انجذاب برقرار است اتم در ھر جائى كھ ھست، و عھده دار ھ



كھ مى باشد جز سوددھى و پخش منفعت برنامھ اى ندارد، ولى زمانى كھ این جذب و انجذاب برداشتھ 

شود، و الكترونھا از نظم خاص خود درآیند، و بین آنھا و ھستھ مركزى جدائى افتد كارى غیر از تخریب 

  .و فساد و ایجاد ضرر و زیان نخواھند داشت

ت، ھستھ مركزى وجود او فطرت و توحید و خداخواھى و خداجوئى است، و قِوام انسان ھمانند یك اتم اس

وجودش بھ این است كھ تمام اعضاء ظاھر و حاالت باطنش مجذوب حق و برابر فرمان و خواستھ ھاى 

پروردگار در حركت باشد، و ھرگز در حركات و سكناتش از عشق بھ حق، فرمانبرى از خداوند جدا 

از حق، و بیرون رفتن از حوزه جاذبھ معرفت و عشق دوست، و بریدن از خدامحورى، نباشد، كھ جدائى 

: قرآن مجید مى فرماید. مساوى با تولید فساد و افساد در اعضاء و جوارح و در باطن و ظاھر انسان است

 [78. [فاّما الّذین كفروا فاعّذبھم عذاباً شدیداً فى الّدنیا و االخرة و ما لھم من ناصرین

اما آنان كھ كافر بھ حق شدند، و بین خود و خدا حجاب قرار دادند، از معرفت و محبت بھ پروردگار و 

بریدند، و از خدامحورى درآمدند، و نسبت بھ حق بھ غفلتى سنگین دچار شدند، و بھ این خاطر منبع فساد 

ین جھان و آن جھان بھ و افساد گشتند، و اسیر طاغوت و برده شھوات، و غالم سیئات اخالقى شدند، در ا

از جملھ عوامل . عذابى شدید گرفتار مى كنم، و براى نجات آنان از عذاب امروز و فردا یارى نیست

 .كنترل كننده انسان از قسمتى از مفاسد برنامھ بسیار مھم ازدواج است

ردار باشد، و انسان وقتى از شایستگى الزم یعنى ایمان و اخالق و عمل در حّد و توان و وسع خویش برخو

ھمسرى شایستھ ھم كفو خودش نصیب او شود، تا حدودى ظاھر و باطنش كنترل مى شود، و آزادى و 

حریّتش حفظ مى گردد، و از بردگى نسبت بھ شھوات حرام، و برنامھ ھاى آلوده، و دوستان ناباب در امان 

ران خویش را بھ مقامات الھیھ چھ بسیار مردانى كھ بھ توسط ایمان و اخالق و كرامت خود، ھمس. مى رود

و كرامات انسانیھ رساندند، و چھ بسا زنانى كھ در سایھ بیدارى خود و بینائى و بصیرت خویش مردان 

 .خود را بھ درجات واالى انسانى، و مقامات بزرگ ملكوتى نشاندند

بھ سفر حج  ھمسرى شایستھ و باكرامت در سال شصتم ھجرت زھیر بن قین بجلّى با تنى چند از كسانش

رفت، و مناسك را بجا آورد، كاروان كوچكى بود كھ كاروان ساالر زھیر بود، كھ از خانھ خویش بھ سوى 

زھیر نیز چنین مى پنداشت كھ بھ . خانھ خدا رفتھ بودند، و از خانھ خدا بھ سوى خانھ خویش باز مى گشتند

نھ خدا بھ سوى خدا مى رفت ولى خود سوى خانھ اش باز مى گردد، ولى سرنوشت چنین نبود، زھیر از خا

كاروان كوچك زھیر، ھنگام بازگشت از حج میل نداشت با كاروان بزرگ . از این حقیقت آگاه نبود

و این رودخانھ شیرین و گوارا كھ از كوھستان مكھ سرازیر شده بود !! ھم منزل گردد) علیھ السالم(حسین

فرود مى آمد، كاروان زھیرى از آنجا مى گذشت و در  اگر كاروان حسینى در منزلى. بھ دریا متصل شود

منزل باالتر فرود مى آمد، و اگر حسین از منزلى مى گذشت زھیر در آنجا فرود مى آمد وبھ آسایش مى 

پرداخت و با تمام قدرت مى كوشید كھ با حسین روبرو نشود و چھره بھ چھره نگردد چرا؟ موقعیت 



ین كند، چونكھ از یاران على و آل على بشمار نمى رفت، و با این اجتماعى زھیر ایجاب مى كرد كھ چن

خاندان سر و كارى نداشت، وى از ھواخواھان عثمان بود و از نزدیكان حكومت یزیدى و از یاران 

از طرفى حسین را خوب مى شناخت، و براى خاندان على احترامى . دستگاه حاكمھ بھ شمار مى رفت

در قتل پسر على سھمى داشتھ باشد، او مى خواست بى طرف بماند، دوستى  بسزا قائل بود و نمى خواست

خود را با امویان حفظ كند، و با حسین ستیزه ننماید، چھره بھ چھره شدن با حسین خالف این روش بود، 

گزارش بھ یزید داده مى شد كھ زھیر با حسین مالقات كرده، اگر حسین از وى كمك بخواھد چھ كند، بھ 

پسر على . ك كند از دوستان و ھمگامان خود بریده، اگر كمك نكند نافرمانى حسین روا نیستحسین كم

است، پسر فاطمھ است، بزرگوار است، تنھا یادگار پیغمبر اسالم است، چگونھ مى شود فرمان او را 

ى بى طرفى بھترین راه است، پس بایست !اطاعت نكرد، جواب خدا را چھ بدھد، با آتش دوزخ چھ كند؟

كاروان زھیرى در جائى فرود آید كھ احتمال روبرو شدن با حسین در آنجا نباشد، زھیر چیزى را مى 

بیابان خشك و گرم عربستان منزل ھاى دور و دراز دارد، كاروانیان را . خواست و سرنوشت چیز دیگر

شد در سرزمینى  مجبور مى سازد كھ در منزلى فرود آیند، بخواھند یا نخواھند، و كاروان زھیر مجبور

فرود آید، و با كاروان حسین ھم منزل گردد، سرزمینى كھ از عثمانى علوى آفرید، و از یزیدى حسینى 

خیمھ ھاى زھیریان در جائى زده شده بود، و سراپرده ھاى حسینیان در كنارى افراشتھ گردیده !! ساخت

ت، سخنور است، توانا است، دانا حسین مى دانست كھ زھیر دلیر است، جوانمرد است، سرشناس اس. بود

است، پس حیف است كھ با این ھمھ شایستگى از انسانھا دور باشد، و در زیر پوشش جانورانى چون بنى 

امیھ قرار گیرد، و آزاده اى از آزادى برخوردار نشود، و شایستھ نیست گوھرى گرانبھا در ویرانھ اى 

در این منزل نیز زھیر احتیاط را از دست نداد، بھ قدر  .جاى داشتھ باشد، و بشرى شایستھ افراشتھ نگردد

توانائى كوشید كھ از حسین دور باشد و بھ وى نزدیك نشود، حسین بر ضد حكومت قیام كرده و زھیر از 

یاران حكومت است، حكومِت وقت از یاران خود انتظار دارد، با دشمنانش دشمنى كنند، و سركشان را 

زھیر در خیمھ اش نشستھ بود، و بستگانش . نھا بزرگترین جرم حساب مى شودبكوبند، و نزدیك شدن بھ آ

زھیر ابو : بھ غذا خوردن مشغول بودند كھ ناگاه قامت رعناى فرستاده حسین پیدا شد و سالم كرد و گفت

 !!عبدهللا حسین بن على ترا مى خواھد

بر زبان بیاورد، راه اندیشیدن بر  زھیر از آنچھ مى ترسید با آن روبرو گردید، از وحشت نتوانست سخنى

وى بستھ شده بود، چنین وضعى را پیش بینى نكرده بود، متحیر شد چھ كند، پیام حسین را نادیده انگارد، و 

از فرمان وى سرپیچى كند، یا بھ یزید پشت كرده بھ سوى حسین برود، ھر دو كار خالف بى طرفى است 

سكوتى عمیق حاضران را . ھ بى طرفى قابل اجرا نیستكھ ھدف او بوده، اكنون جائى است كھ نقش

فراگرفت، لقمھ ھا از دھان افتاد، غذا فراموش شد، سخن فراموش شد، قاصد حسین ایستاده وضع را مى 

نگرد، و در حیرت فرو رفتھ از خود مى پرسد این سكوت چیست چرا زھیر نمى آید و چرا نمى گوید نمى 



دقیقھ اى چند بدین منوال . كار نیست، زھیر كھ در پاسخ گفتن آزاد استآیم؟ فشارى كھ از طرف حسین در 

روزنھ اى از نور باید تا زھیر را از . گذشت و زھیر نتوانست تصمیم بگیرد ال بگوید یا نعم، آرى یا نھ

حساس ترین ساعت عمر زھیر بود، ساعتى كھ بر سر . تاریكى تحیّر و دودلى نجات بخشد و تصمیم بگیرد

مرگ و زندگى قرار گرفتھ بود، زھیر از قدرت حكومت خبر داشت یاران حسین را ھم شناختھ  دوراھى

بود، مى دانست كھ حسین كشتھ خواھد شد، و ھركس با حسین باشد كشتھ مى شود، مى دانست كھ حرم 

حسین بھ اسارت خواھد رفت، و مى دانست كھ حسین وى را براى چھ مى خواھد، مى دانست كھ راه 

ناگھان برقى زد و بانوئى . راه بھشت است و راه یزید راه دوزخ، آن سعادت است و این شقاوتحسین 

سكوت را شكست، و قدرت تصمیم گرفتن را بھ زھیر بازگردانید، این بانو بجز دلھم ھمسر زھیر كسى 

چھ مى  برو ببین!! سبحان هللا! زھیر پسر رسول خدا، ترا مى خواھد و تو نمى روى؟: دلھم گفت. نبود

  .گوید، سخنش را بشنو و بازگرد وه كھ زن خوب چھ چیز خوبى است

دیرى نپائید كھ بازگشت، لبخندى بر لبانش . زھیر بزودى از جاى برخاست و بھ سوى حسین روان گردید

نقش بستھ بود، غم از چھره اش زدوده شده بود، گونھ ھایش شاداب گردیده بود، ظلمت رفتھ بود و نور 

كس ندانست كھ در آن مدت كوتاه حسین با زھیر . ود، بى طرفى رفتھ بود و یك طرفى برگشتھ بودبازآمده ب

. خیمھ مرا ببرید و در كنار خیمھ حسین بزنید: زھیر كھ بخرگاه خود رسید گفت. چھ گفت و زھیر چھ شنید

اخناى عدل قرار رودى بھ دریا پیوست، و زھیر یزیدى حسینى گردید، از تنگناى ظلم بیرون شد، و در فر

 .گرفت، عثمانى رفت و علوى بازآمد، وه كھ سعادت چگونھ بھ سراغ آدم مى آید

ھر كس از من پیروى مى كند با من خواھد بود وگرنھ ساعت : زھیر یاران را مخاطب قرار داده گفت

كھ سلمان بجلى پسر عموى زھیر بھ زھیر پیوست، و حسینى گردید و روز شھادت پس از آن. وداع است

نماز ظھر را با حسین خواند شھید شد، زھیر از دنیا و مافیھا چشم پوشید و بھ حسین پیوست و با حسین 

زھیر با ھمسر عزیز خود وداع كرده . بود و با حسین جان داد، ھم اكنون در آن جھان نیز با حسین است

منال زن را بھ وى پس داد و بایستى نزد خویشانت بروى تا از جانب من بھ تو آسیبى نرسد و مال و : گفت

خدا : دلھم بگریست و با شوھر عالیقدر خود وداع كرد گفت. زن را با پسر عمویش بھ قبیلھ اش روان كرد

یار و یاورت باشد و براى تو خیر بخواھد، درین دم آخر یك خواھش از تو دارم روز قیامت ھنگامى كھ بھ 

 [79. [ن و از یاد مبرحضور رسول خدا جّد حسین شرفیاب شدى مرا یاد ك

آرى، حریت و آزادى و حسن انتخاب و اراده زھیر بھ وسیلھ امویان بھ غارت رفتھ بود ولى ھمسر شایستھ 

او موجب برگشت آنھا بھ زھیر شد، و زھیر در سایھ آزاد شدن از بندگى طاغوت بھ آغوش سعادت ابدى 

، یا موجب بازگرداندن آزادى و آزادگى بھ بنابراین اگر گفتھ شود ازدواج ضامن حریت و اختیار !!رفت

با ازدواج روح خدائى را در خود حفظ كنیم، و مقام خالفت از . انسان است مطلبى بھ گزاف گفتھ نشده

جانب حق را از دستبرد شھوات و مفاسد در امان بداریم، و بر رشد ایمان و عمل صالح خود بیفزائیم، و 



مرد در  .آن را با تقوا و پرھیز از محرمات از آسیب نگاه داریم نصف دین خود را دریافتھ و نصف دیگر

  .فضاى ازدواج سھیم در شكوفائى كماالت زن، و زن شریك رشد مقامات مرد است

زن موجودى فرزانھ و الیق و قابل است، تا جائى كھ بزرگان فرموده اند موجب ظھور حقایق در وجود 

اكرامت است، تا جائى كھ در حق او گفتھ اند، باعث رسیدن مرد است، و مرد موجودى شریف و اصیل و ب

 .زن بھ درجات عالیھ است

مى فرماید اولین زنى كھ از زنان جھان قدمش بھ بھشت مى رسد خدیجھ است، و این ) علیھ السالم(على

و  معنا دلیل بر روح الھى زن، و مقام خالفت وى از حق، و داشتن مایھ ھاى عالى و سرمایھ ھاى انسانى

  .اخالقى و ایمانى است

آرى زن آزاد از ھوا و ھوس و آزاد از اسارت طاغوت، و آزاد از شھوات و تمایالت حرام، و ھمچنین 

امام . مرد آزاد، دو گوھر پرارزش و دو حقیقت واال در این پھنھ باعظمت آفرینش و خلقت است

امت آن شھید نسبت مى دھد، و حریت و آزادى حّر بن یزید را بھ مادر باكر) علیھ السالم(حسین

مرد در خانھ باید اسوه و . امیرالمؤمنین عظمت مالك اشتر را جلوه دامن پاك و الھى مادر او مى داند

سرمشق خوبیھا براى زن، و زن براى مرد باشد، و ھر دو اسوه حسنھ و سرمشق نیكو براى فرزندان 

  .خود

 استقالل مرد و زن در ازدواج

 

اید توجھ داشتھ باشند كھ حق انتخاب ھمسر ھمراه با شرایط مھمى كھ اسالم عزیز پدران و مادران ب

پدر و مادر حق ندارند در مسئلھ ازدواج دخترى را كھ فرزندشان نمى پسندد . فرموده با خود فرزند است

سى را كھ ھمچنین پدر و مادر حق ندارند ك. بھ او تحمیل كنند، و او را بھ زور وادار بھ ازدواج با او كنند

دختر نمى پسندد، وى را بھ زور وادار بھ ازدواج با او كنند، آنان در انتخاب ھمسر از جانب حق داراى 

 :در روایت بسیار مھمى درباره انتخاب در ازدواج آمده. حریت و استقالل اند

َج إِْمَرأَةً َو إِنَّ أَبََوىَّ أَرا: قُْلُت لَھُ : قالَ  ِج الَّتى ھََوْیَت َو َدِع الَّتى ھَوى  :دا َغْیَرھا، قالَ إِنّى أُریُد أَْن أَتََزوَّ تََزوَّ

 [80. [أَبَواكَ 

ابن ابى یعفور مى گوید بھ حضرت صادق عرضھ داشتم، من براى ازدواج زنى را انتخاب كرده ام و پدر 

پدر آن را كھ خودت دوست دارى اختیار كن، و آن را كھ : و مادرم دیگرى را، تكلیف من چیست؟ فرمود

اگر ھمسر : در رسالھ عملیھ مراجع بزرگ شیعھ در باب ازدواج مى خوانیم. و مادر پسندیده اند رھا كن

مناسبى براى دختر پیدا شود و بخواھد با او كھ شرعاً و عرفاً ھم كفو او مى باشد ازدواج كند و پدر و جّد 

 [81. [زم نیستپدرى مانع مى شوند و سختگیرى مى كنند در این صورت اجازه آنان ال



بنابراین پسرى كھ دخترى را ھم كفو خود مى داند، و دخترى كھ پسرى را ھم كفو خود مى شناسد رضایت 

بر پدران . و عدم رضایت پدر و مادر شرط نیست، و مى تواند با اجازه اسالم و رضایت حق ازدواج كنند

را در ازدواج پسران و دختران  و مادران است كھ ھوا و ھوس، و خواستھ ھاى صنفى و قبیلھ اى خود

دو رویھ زیر نیش مار خفتن . * خود اعمال نكنند، كھ زورگوئى در اسالم حرام و قبول زور ھم حرام است

تن روغن زده با زحمت و زور میان لرز و تب با جسم مجروح بھ كوه بیستون بى رھنمائى بھ نزد من 

 [82[ھزاران بار بھتر كھ یك جو زیر بار زور رفتن 

دو پشتھ روى نیش مور رفتن میان النھ زنبور رفتن زمستان زیر آب شور رفتن شبانھ با دو چشم كور  *

رفتن كھ یك جو زیر بار زور رفتن مرد و زن در انتخاب كار مشروع نیز آزاد و مستقل ھستند، و 

و زن حقى بھ  محصول كار آنان از خود آنان است و مالكیت آنان بر درآمد خود یك مالكیت مشروع است،

اموال مرد جز با اجازه مرد، و مرد ّحقى بھ اموال زن جز با اجازه زن ندارد، توجھ داشتھ باشیم كھ 

 42/ آل عمران ) على نساء العالمین . (استقالل مرد و زن باید در تمام جوانب حیات محفوظ بماند
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 مقام زن در منطق وحى 

 

تشیع . آئین پاك حق دین مقدس اسالم با ادیان و مكتب ھا در تمام زمینھ ھا فرق ھاى اصولى و بنیادى دارد

ھ اسالم تفسیر شده اھل بیت پیامبر، و جانشینان بر حق رسول اكرم، و بیان شده امامان معصوم است در ك

نگرش و دید خود نسبت بھ توحید، قیامت، مالئكھ، نبوت، امامت، قرآن، فرد، خانواده، جامعھ، امور 

سیاست، حكومت، مادى، امور معنوى، مسائل اخالقى و عملى، زن، مرد، اوالد، كسب و كار، تربیت، 

اسالم در این ناحیھ آنچھ را مى گوید عین  .با تمام مدرسھ ھا و فرھنگھا و آئین ھاى موجود فرق دارد... و

حقیقت، و میزان و مطابق مصادیق واقعى در دنیاى ظاھر و باطن، و خالصھ برابر با واقعیات و حقایقى 

 .است كھ در علم حق و در بستر جھان ھستى است

ن حقیقت در آئین اسالم محصول دانش پاك و بینش خدائى آنان، و برگرفتھ از عمق آیات قرآن بیان مفسرا

 .مجید است

شروع مسائل این دین از قرآن مجید، و ابتداى قرآن كریم با وصف رحمانیت و رحیمیت و ربوبیت وجود 

اومش با بیانات مقدس حق است، و تفسیر این حقایق شروعش از قلب الھى و ملكوتى رسول اسالم و تد

رحمان از اسماء مختص حضرت حق، و در . امامان معصوم از على بى ابیطالب تا امام دوازدھم است

ھر دو صفت ریشھ . غیر خداوند بكار نمى رود، اما رحیم وصفى است كھ بر غیر حق ھم اطالق مى گردد

 .اش رحمت، و ترجمھ اش نسبت بھ وجود مبارك حق بخشنده و بخشایشگر است

  :روھى از توضیح دھندگان آیات قرآن گفتھ اندگ

رحمن اشاره بھ رحمت عام حق نسبت بھ تمام بندگان از خوب و بد است، و رحیم اشاره بھ رحمت خاص 

 .حق كھ مخصوص بندگان صالح و مطیع است

  .جلوه وصف رحمانیت در دنیا، و تجلى وصف رحیمیت در آخرت است

و رحمتى وسعت : ا این تفاوت چیزى دیده نمى شود، در قرآن كریم آمدهاما در خود قرآن مجید در رابطھ ب

 [83. [كل شیى



تجلّى این صفت در آفرینش موجودات، و روزى آنان، و نجاتشان از . و رحمت من ھمھ چیز را فرا گرفتھ

 .حوادث قابل مالحظھ است

روحیھ اى خاص، و نشاطى استغاثھ بھ درگاه او با كمك گیرى از این دو وصف، موجب حالتى عرفانى، 

  .مخصوص است، كھ عكس العمل آن توجھ و عنایت حق بھ عبد است

حیا مى كنم بنده ام مرا بھ رحمانیت و رحیمیت بخواند، و من : در آثار اسالمى آمده كھ حضرت حق فرمود

ه رحیمیت خلقت خلق و روزى ایشان جلوه رحمانیت، و ھدایت و توفیقشان، ثمر. خواستھ او را اجابت نكنم

. خیر الراحمین، ارحم الراحمین، ذوالرحمھ: در قرآن مجید خود را بھ نحو دیگر بھ رحمت ستوده. است

براى نزدیك كردن حقیقت بھ ذھن، رسول خدا این واقعیت را بدین صورت در خور فھم مردم بیان كرده، 

 .ورنھ عدد و درجھ را در آنجا راه نیست

آن یكى را در ھفت آسمان و زمین پخش كرد، بھ آن یك درجھ بر تمام خداوند را صد رحمت است، كھ از 

خلق آنچھ مناسب آنان است مى بخشاید، و خلق ھم با مایھ گرفتن از آن بر یكدیگر مھر ورزیده ترحم مى 

و نود و نھ درجھ آن را نزد خود نگاه داشتھ، تا روز قیامت بپا شود، آن یك درجھ پخش شده در دنیا . آورند

 !!ھ نود و نھ درجھ بیفزاید و بر مؤمنان و مطیعان پخش نمایدرا ب

رّب بھ معناى مالك است كھ مالكیت او بر تمام موحودات ھستى و ھمھ عالمین حقیقى و قابل سلب نیست، 

چون پیوند مالكیت و تدبیر او با تمام . مالكى كھ تدبیر و رشد و پرورش موجودات بھ دست قدرت اوست

و ابدى و دائمى و ذاتى است، معنا ندارد كھ انسان در برابر ربوبیت او ربّى انتخاب  ذّرات ھستى حقیقى

تجلّى توحید واقعى در تمام . كند، و مالكى اتخاذ نماید، و تدبیرى و مدبّرى و قانونى جز قانون او قبول كند

و باقى بماند، و ھر شئون حیات و زندگى بھ این است كھ انسان با تمام وجودش در سایھ مالكیت و تدبیر ا

مالك و مدعى مالكیت، و ھر فرھنگ و مدرسھ اى كھ بھ ستم و بر ضد حق مى خواھد، تدبیر حیات آدمى 

 .را بھ دست بگیرد نفى كند، و كلمھ طیبھ ال الھ اال هللا در تمام زوایاى حیات معنائى غیر از این ندارد

بوبیت او برطرف مى كند، و سعادت دنیا و آرى تمام نیاز ظاھر و باطن آدمى را رحمت حق، و نور ر

  .آخرت آدمى را لطف و عنایت و رأفت و مرحمت، و تدبیر او تضمین مى نماید

توسل انبیاء الھى بھ ربوبیت و رحمت حق پیامبران خدا كھ رّب و مالكى، و مدبّر و مریدى و رحمت و 

مملوك آن مالك و مربوب آن رب، و لطفى جز رحمت و ربوبیت حق نشناختند، و خود را در تمام لحظات 

عبد آن معبود نگاه داشتھ و با ارباب متفرقھ، و مدعیان تدبیرھاى بیجا با تمام وجود مبارزه كردند، و 

بعضى از آنان در این صحنھ پیكار جان باختند، تا مالكیت و فرھنگ و رحمت حق را براى ابد با خود 

ا بھ و قت نیازمندیھا و حاجات متوسل بھ ربوبیت و رحمت حق داشتھ باشند، در تمام حوادث و گرفتاریھا ی

 .مى شدند

 [84] .َربَّنا ظَلَْمنا اَْنفَُسنا َو اِْن لَْم تَْغفِْر لَنا َو تَْرَحْمنا لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلخاِسرینَ : عرضھ داشت) علیھ السالم(آدم



رافراز بھ غفران و رحمت خود ننمائى، اى مالك و مربى ما، بر خویشتن ستم روا داشتیم، چنانچھ ما را س

نوح در دعایش براى نجات خود و مؤمنان و ریشھ كن شدن ستمگران . ھر آینھ از زیانكاران خواھیم بود

 [85. [ربِّ ال تذر على االرض من الكفرین دیاراً : گفت

 .اى مالك و مدبر من از این ناسپاسان بر روى زمین دیّارى باقى مگذار

م : در دعایش مى گفت) لسالمعلیھ ا(ابراھیم یَّتى بواد غیر ذى زرع عند بیتك المحرَّ ربَّنا انّى اسكنت من ذرِّ

لوة  [86. [ربَّنا لیقیموا الصَّ

اى مالك و مربى ما، من ذّریھ خود را در وادى بى كشت و زرع نزد بیت الحرام تو مسكن دادم، اى رب و 

بھ وقت درماندگى در كنار دروازه شھر مدین بھ ) المعلیھ الس(موسى. مدبر من تا نماز را بپاى دارند

 :مناجات حق برخاست و عرضھ داشت

 [87. [ربِّ انّى لما أنزلت إلىِّ من خیر فقیرٌ 

حضرت یوسف عرضھ . اى مالك و مدبر من بھ چیزى كھ تو بر من فرو فرستى از رزق و روزى محتاجم

 :داشت

نیا و رب قد اتیتنى من الملك و علَّمتنى من تأویل  األحادیث فاطر السَّموات و االرض انت ولیّى فى الدُّ

 [88] .االخرة توفَّنى مسلماً و الحقنى بالّصالحین

اى مالك و مربى من، بھ حقیقت كھ تو مرا سلطنت دادى، و دانش تعبیر خواب آموختى، توئى آفریننده 

یران، و بھ بندگان شایستھ ات ملحق زمین و آسمان، توئى ولّى من در دنیا و آخرت، مرا بھ حال تسلیم بم

 [89. [ربِّ ال تذرنى فرداً و أنت خیر الوارثین: زكریا عرضھ داشت. فرما

بھ رسول باكرامتش تعلیم داده كھ در . اى مالك و مدبر من، مرا یكھ و تنھا وا مگذار كھ تو بھترین وارثانى

  [90] .نربِّ اغفر و ارحم و انت خیر الّراحمی: دعا و مناجاتش بگوید

از قول اولیاء و . اى مالك و مربى من، غفران و رحمتت را نصیبم كن، كھ تو بھترین رحم كنندگانى

ربَّنا : عاشقانش نقل مى كند كھ در شب تاریك در حال قیام و قعود و اندیشھ در خلقت و آفرینش مى گویند

 [91. [ما خلقت ھذا باطال

 .و زمین را باطل و بیھوده نیافریده اىاى مالك و مربى و مدبر ما، این آسمانھا 

در دعاھاى وارده از امامان معصوم بخصوص دعاى كمیل، ابوحمزه، عرفھ، و مناجات پانزده گانھ 

حضرت سجاد كلمھ مبارك رب خیلى تكرار شده، توسل انبیاء بھ این مقام، و تكرار این حقیقت در دعا، 

زوایاى حیات انسان است، دعاكنندگان تنھا در دعا نمایشگر عظمت این مسئلھ و تجلى آن در شئون و 

متوسل بھ این مقام نبودند، بلكھ ربوبیت حق در فضاى زندگى آنان، در عقاید و اعمال و اخالقشان تجلى 

 .علمى و عملى داشت

مقام باعظمت عبادت و بندگى حق انسان چھ مرد و چھ زن داراى ھویّتى واحد، و جوھرى ھمسان ھستند، 



ودن راه كمال و ظھور آثار انسانیت و رسیدن بھ درجات و مقامات معنویھ ھیچ فرقى با ھم و در پیم

ندارند، اگر با میل باطنى و كشش فطرى، و كمك گیرى از عقل و نبوت و امامت و معلمان دلسوز، و 

م مربیان واجد شرایط بھ قبول ربوبیت حق تن دھند، و مالكیت و تدبیر و ھدایت حضرت حق را در تما

جھات زندگى بپذیرند، از افتادن در لجنزار بندگى طاغوت و ھواى نفس، و دچار شدن بھ فرھنگ ھا و 

مدرسھ ھاى شیطانى در امان مى مانند، و از بركت مملوك بودن نسبت بھ مالك واقعى، بھ مقامات عالیھ 

انیت و رحیمیت و مرد و زن در خلقت ظاھرى و باطنى خود تجلّى رحم. ملكوتیھ و عرشیھ خواھند رسید

ربوبیت حضرت حقند، این واقعیتى است كھ از صریح آیات الھى استفاده مى شود، و جاى انكار و ایراد، 

 .و شك و تردید ندارد

زن انسان است، زن داراى استعداد و قواى معنویست، زن در منطق وحى ھویت و جوھرى یكسان با مرد 

 .دارد

ق است، تحقیر او، حملھ بھ او، پایمال كردن حقوق او، زن رحمت الھى است، زن جلوه ربوبیت ح

سرپیچى از حفظ برنامھ ھاى بھ حق او، ضعیف شمردن او در دایره انسانیت، بى مورد طالق دادن او، 

فرق گذاشتن بین او و پسر، ھمھ و ھمھ آثار شوم مدعیان مالكیت بر بشر، و فرعون ھاى تاریخ، و فرھنگ 

در ایتالیا وقتى مرد خانھ دختردار مى شد از خوشحالى . ظالم و بیدادگر است ھاى سلطھ گر و ستم پیشھ و

در پوست نمى گنجید، زیرا شیئى بھ اشیائش اضافھ شده بود و پس از سیزده یا چھارده سال او را بھ بازار 

گاھى كھ در ایتالیا از دست زن ! برده و مى فروخت و قیمتش را صرف مخارج روزانھ زندگى مى كرد

 .مگین مى شدند او را در دیگ جوشانى از روغن زیتون مى انداختند تا نابود شودخش

از او بھ عنوان خدمتكار، كلفت، كنیز، كاالى شھوت استفاده مى كردند، و ھنوز ھم در فرھنگ بشرى از 

ولى در آئین حق و در منطق وحى، زن موجودى واال، منبعى از . بسیارى از حقوق حقّھ اش محروم است

زن اگر قدر خود را بشناسد، و موقعیت . یھ ھاى معنوى، جھانى از استعدادھا، و نیروئى الھى استما

انسانى خویش را حفظ كند، و از تعالیم عالیھ اسالم براى رشد و تربیت خود بھره بگیرد در ّحد توان 

حق خواھد  خویش، مریمى پاك، و خدیجھ اى باكرامت و زینبى شایستھ، و مقامى در خور حریم حضرت

شد، وگرنھ مانند مردانى كھ راه ناسپاسى سپردند، و بھ نعمتھاى حق كافر شدند، و سر از ھدایت پروردگار 

  .پیچیدند دچار خزى دنیا و آخرت و لعنت ابد حق خواھند شد

 زن در منطق وحى 

 

وارش جعفر زمانى كھ اسماء بنت عمیس ھمراه شوھر بزرگ] 92: [در تفسیر باعظمت مجمع البیان آمده

بى ابیطالب از مھاجرت حبشھ كھ ھجرتى الھى و محض حفظ دین بود بازگشت، بھ دیدار زنان پیامبر آمد 



بھ محضر رسول الھى شتافت و ! نھ: آیا در قرآن در رابطھ با ما زنان چیزى ھست؟ گفتند:و بھ آنان گفت

از چھ نظر؟ عرضھ داشت چنانكھ  عرضھ داشت یا رسول هللا زنان در ناامیدى و خسارتند، پیامبر فرمود

 :از مردان ذكر خیر شده از زنان نشده، خداوند مھربان این آیھ را نازل فرمود

ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، و القانتین و القانتات، و الصادقین و الصادقات، و 

دقات و الصائمین و الصائمات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتص

 [93. [الحافظین فروجھم و الحافظات و الذاكرین هللا كثیراً و الذاكرات اعد هللا لھم مغفرة و اجراً عظیماً 

در صریح این آیھ شریفھ ھست كھ زنان نیز مانند مردان مى توانند بھ ده مقام عالى و ملكوتى و معنوى 

 :جر عظیم كسب كنند، مقامات عبارت است ازبرسند، و از این طریق مغفرت حق و ا

ـ مقام صبر و پایدارى در برابر 5ـ مقام صدق 4ـ مقام طاعت و فرمانبردارى 3ـ مقام ایمان 2ـ مقام اسالم 1

ـ مقام كرم و جود كھ ثمره آن صدقھ است 7ـ مقام فروتنى و خوف از عظمت و عقاب حق 6تمام حوادث 

 .ـمقام یاد و ذكر حق10نفس و مالكیت بر شھوات ـ مقام ضبط 9ـ مقام روزه و صوم 8

اسماء بنت یزید انصارى خدمت رسول حق رسید، در حالى كھ حضرت در جمع صحابھ بودند، عرضھ 

داشت پدر و مادرم فدایت من از جانب زنان بسوى تو آمده ام، آگاه باش جانم بھ قربانت ھیچ زنى در شرق 

ا من یكى است، خداوند ترا بھ سوى مردان و زنان مبعوث بھ و غرب نیست جز این كھ عقیده و رأیش ب

رسالت كرد، ما بھ تو و بھ حضرت حق ایمان آوردیم، اما جنس زنان بسیار مقید و در حصار خانھ 

محبوس و داراى كمبودند، در طریق ارضاى شھوات مرد خود تسلیم اند، و مدت زمانى حاملھ بھ اوالد، 

و جماعت، و عیادت بیماران، و تشییع جنازه، و زیارت حج بھ طور مكرر،  ولى شما مردان بھ نماز جمعھ

و از ھمھ مھم تر جھاد فى سبیل هللا بر زنان برترى دارید، مرد براى حج و عمره یا پاسدارى از مرز مى 

 رود، ما زنان حافظ اموال، و خیاط لباسھا، و مربى فرزندان مردان خودیم، ما در چھ اجر و مزد و بھره و

  :منفعتى با مردان شریك ھستیم؟ رسول خدا رو بھ یاران كرد، فرمود

گفتارى نیكوتر از گفتار این زن در مسائل دینش شنیده اید؟ گفتند گمان نمى بردیم زنى بھ چنین واقعیاتى 

برو و تمام زنان دیگر را خبر كن نیكو شوھردارى، : رسیده باشد، حضرت رو بھ جانب وى كرد و فرمود

خوشنودى و رضایت ھمسر، و موافقت با شوھر در امور زندگى صحیح، برابر تمام آن بھره ھائى و طلب 

زن از مجلس پیامبر بیرون آمد در حالى كھ از شدت !! است كھ از آن ھمھ اعمال نصیب مردان مى شود

 [94. [شادى تھلیل و تكبیر حق بر زبان داشت

ب، َو إِنَّ اْلُمْؤِمَن  :دامام ھشتم از پدرانش از رسول خدا روایت مى كن َمثَُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَدّهللاِ َكَمثَِل َملَك ُمقَرَّ

انسان مؤمن در . ائِبَةِعْنَدّهللاِ َعزَّ َوَجلَّ أَْعظَُم ِمَن اْلَملَِك، َو لَْیَس َشْىٌء أََحبَّ اِلَى ّهللاِ ِمْن ُمْؤِمن تائِب أَْو ُمْؤِمنَة ت

، و قطعاً مؤمن نزد حق بزرگتر از ملك است، چیزى بھ سوى حق پیشگاه حق ھمچون ملك مقرب است

  .محبوبتر از مؤمن توبھ كننده و زن مؤمنھ تائبھ نیست



 عقل و شھوت مالك سعادت و شقاوت 

 

آن نیروئى كھ موجب درك حقایق، و پذیرش واقعیات، و طراح سعادت و سالمت، و مدبّر امور مثبتھ در 

در روایات اھل بیت بھ نقل اصول كافى در باب عقل، از این گوھر  .حیات انسان مى باشد عقل است

شھوت بھ طور طبیعى نعمت حق و موجب لذت برى از حیات مادى، ! باارزش تعبیر بھ پیامبر باطن شده

 .و باعث حركت و كار و كوشش و فعالیت انسان در جھت زندگى دنیائى و گاھى آخرتى است

بالھ رو براى این چراغ پرفروغ معنوى باشد، فضاى زندگى فضائى شھوت اگر مقید بھ نور عقل، و دن

سالم، و عرصھ گاه حیات سفره رحمت حق، و وجود آدمى مصداق انسانیت، و ارزشش از ارزش مالئكھ 

عقل اگر در زندان شھوت اسیر شود، و از پخش نور خود ممنوع و محروم گردد، كارگردان !! برتر

، وخواستھ ھاى بى محاسبھ شود، و چشم باطن و ظاھر از پى شھوت، حیات آدمى شھوت بى قید و شرط

جز امور مادى نبیند، و مالك حیات انسان شكم و غریزه جنسى گردد، آثار انسانیّت محو، و آدمى بدتر از 

مالئكھ باالترند یا : پرسیدم (علیھ السالم(عبدّهللا بن سنان مى گوید از حضرت صادق. حیوانات و بھائم شود

 :آدم؟ حضرت پاسخ داد امیرالمؤمنین فرمود بنى

َب فِى اْلَمالئَِكِة َعْقال بِال َشْھَوة، َو َركََّب فِى اْلبَھائِِم َشْھَوةً بِال َعْقل، وَ  َركََّب فى بَنى آَدَم  إِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ َركَّ

 [95. [ْلَمالئَِكِة َو َمْن َغلَبَْت َشْھَوتُھُ َعْقلَھُ فَھَُو َشرٌّ ِمَن اْلبَھائِمِ ِكْلتَْیِھما، فََمْن َغلََب َعْقلُھُ َشْھَوتَھُ فَھَُو َخْیٌر ِمَن ا

خداوند عز و جل در مالئكھ عقل بدون شھوت قرار داد، و در چھارپایان شھوت بدون عقل گذاشت، و در 

و ھر آنكس بنى آدم عقل و شھوت مقّرر داشت، پس كسى كھ عقلش بر شھوتش غالب آید بھتر از مالئكھ، 

این حقیقت اگر در جنس زن ھمانند مرد تجلى كند بدون . شھوتش بر عقلش غلبھ كند بدتر از حیوانات است

تردید ارزش و قیمت و كرامتش بیش از مالئكھ خواھد شد، و اگر این موجود از عقل دوراندیش، و پیامبر 

ناز و آرایش و شھوت، و جلوه و  باطن، و نور درون چشم بپوشد، و ھمت خود را زر و زیور، و عشوه و

خودنمائى در برابر دیگران، و بیگانھ از خدا زیستن قرار دھد ھمچون مردان فاسد و كافر و ناسپاس از 

 .حیوانات بدتر است

 حدیثى عجیب از شب معراج در رابطھ با زنان

 

راویان معتبر  حضرت عبدالعظیم حسنى كھ از اعاظم علماى طایفھ حقھ، و از رجال بزرگ شیعھ، و از

ثواب زیارتش ھمانند ثواب زیارت حضرت ) علیھ السالم(اسالمى است، و بھ فرموده حضرت ھادى

است، از حضرت جواد، و حضرت جواد از پدران معصومش از امیرالمؤمنین نقل ) علیھ السالم(حسین

یدیم، عرضھ داشتم مى كند كھ حضرت فرمود من و فاطمھ زھرا نزد پیامبر رفتیم، او را در گریھ شدید د



پدر و مادرم بھ فدایت سبب گریھ شما چیست؟ فرمود، شبى كھ مرا بھ معراج بردند زنانى از زنان امتم را 

زنى را دیدم كھ وى را با موى جلوى سر بھ . در عذاب شدید دیدم، از دیدن عذاب شدید آنان بھ گریھ افتادم

زنى را دیدم كھ با زبانش بھ دیوار جھنم . جوشیددیوار جھنم آویختھ بودند، و مغزش از شدت عذاب مى 

زنى را دیدم كھ او را با سینھ . وصل بود، و از داغ ترین و بدترین ماده جھنم در دھان و حلقش مى ریختند

زنى را دیدم كھ گوشت . زنى را دیدم كھ با دو پایش در جھنم آویزان بود. اش بھ دیوار جھنم چسبانده بودند

 .ورد و آتش از زیر گوشتھایش بیرون مى زدبدن خودش را مى خ

زنى را دیدم كھ دست و پایش را بستھ بودند، و تعداد زیادى مار و عقرب بھ او حملھ كرده، اما چون دست 

زنى را دیدم كھ كور . و پایش آزاد نبود نمى توانست فرار كند و ھیچگونھ قدرتى براى دفاع از خود نداشت

ك تابوت پر از آتش گذاشتھ بودند، و از تمام بدنش گوشت و پوست ھمانند آدم و كر و الل بود، او را در ی

زنى را دیدم كھ صورت و بدنش آتش گرفتھ، و او را وادار مى كردند . گرفتار جذام تكھ تكھ مى ریخت

زنى را دیدم كھ سرش سر خوك و بدنش بدن خر، . ھرچھ در شكم دارد با پنجھ ھایش بیرون آورده بخورد

زنى را دیدم صورتش ھمانند سگ، آتش از پشتش وارد و از دھانش . یك میلیون رشتھ عذاب بود و دچار

) علیھا السالم(حضرت زھرا. خارج مى شد، مالئكھ عذاب، سر و بدنش را با ابزار جھنم مى كوبیدند

ار عرضھ داشت محبوب من، ونور چشمم بھ من خبر بده عمل و روش آنان در دنیا چھ بوده كھ باید دچ

آن زنى كھ بھ موى سر بھ دیوار جھنم بستھ بود زنى : حضرت فرمود. چنین عذابھاى شدید و سختى شوند

 .است كھ موى جلوى سر خود را از نامحرم حفظ نمى كرد

زنى كھ بھ . زنى كھ با زبان بھ دیوار جھنم وصل بود زنى است كھ شوھرش از نیش زبان او امان نداشت

جھنم چسبانده شده بود، زنى است كھ در مسئلھ جنسى از شوھر خود تمكین  دو طرف سینھ اش بھ دیوار

زنى كھ با دو پایش در جھنم آویزان بود، . نمى كرد، و او را براى ارضاء این غریزه طبیعى راه نمى داد

زنى كھ گوشت بدن خودش را مى . زنى است كھ بدون اجازه شوھرش ھر كجا مى خواست مى رفت

ر گوشتھا بیرون مى زد، زنى است كھ براى غیر شوھر آرایش مى كرد، و آرایش خود خورد و آتش از زی

زنى كھ دست و پایش را بستھ، و در معرض حملھ مار و . را در معرض دید مردان نامحرم قرار مى داد

عقرب بود، زنى است كھ نماز را سبك مى شمرد، و از نجاست و جنابت و حیض تطھییر و غسل نمى 

ھ كر و كور و الل بود زنى است كھ با غیر شوھر ھمبستر شده بود و اوالد آورده، ولى فرزند زنى ك. كرد

زنى كھ با قیچى آتشین گوشت او را مى بریدند، زنى است كھ خود را . را بھ گردن شوھر خود انداختھ بود

 .در اختیار مردان بیگانھ مى گذاشت

ى كردند ھر چھ در شكم دارد بخورد زنى است كھ زنى كھ صورت و بدنش آتش گرفتھ، و او را وادار م

زنى كھ سرش سر . واسطھ فحشا و منكرات بود، و زنان را براى شھوترانى در اختیار مردان مى گذاشت

خوك و بدنش بدن خر و دچار یك میلیون رشتھ عذاب بود، زنى است كھ دو بھ ھم زنى مى كرده و در 



د سگ بود و آتش از پشتش وارد و از دھانش خارج مى شد زنى كھ ھمانن. دروغگوئى و كذب غرق بوده

 [96! [زنى بود خواننده مجالس عیش و عشرت و آلوده بھ بیمارى حسادت

در ھر صورت زن بنا بر منطق وحى مى تواند بھ اعال درجات و مقامات معنویھ برسد و مریم گونھ شود، 

بھ اسفل دركات برده و از بھائم پست تر  و در صورت بى توجھى بھ آئین حق و شخصیت انسانى خود راه

بقره ) یـرید ّهللا بكـم الیسر و ال یرید بكـم العسر . ( مى گردد، دو مرحلھ اى كھ براى تمام مردان مقرر است
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 مشكالت و موانع راه ازدواج 

 

ت، خوددارى سختگیرى در مسئلھ ازدواج نیاز پسر و دختر بھ ازدواج نیازى طبیعى، و احتیاجى ذاتى اس

گاھى طول زمان . طوالنى از ھجوم غریزه شھوت براى پسر و دختر امرى مشكل بھ نظر مى رسد

 .موجب فساد و افساد، و تباه شدن نیازمند بھ ازدواج شده است

گاھى جلوگیرى از ازدواج . گاھى سركشى غرائز باعث افتادن افراد در منجالب گناه و معصیت شده است

گاھى ولع بھ . ان درد سر آفریده، و آنان را بھ امراض مختلفى دچار كرده استبراى پسران و دختر

ازدواج و از طرفى موانع راه آن عشق و عاشقى بھ بار آورده، و دامن ھاى پاك را آلوده نموده، و جوانانى 

را  بعضى از پدران و مادران فرزندان در سن ازدواج. كھ سرمایھ یك مملكت ھستند تا خودكشى پیش برده

اگر پیشنھاد ازدواج كنند بچھ مى دانند، و اعالم نیاز آنان را بھ تشكیل زندگى حاصل بى حیائى و پرروئى 

بھ حساب مى آورند، و در این زمینھ بھ فرزندان خود ھجوم برده، آنان را سرزنش و تحقیر مى كنند، و بھ 

ر از ایمان قوى برخوردار نباشند، صورتى با آنان برخورد مى نمایند كھ آنان سرخورده مى شوند، و اگ

بعضى از پدران و مادران بھ خانواده عروس یا داماد، . خود را مجبور بھ حركت در كژ راھھ مى بینند

مسائلى را پیشنھاد مى نمایند كھ تحقق دادن آن براى طرف مقابلشان بسیار سخت یا غیرممكن است، و 

زمان ازدواج دختر و پسر مى گذرد، و گلھاى باغ  آنچنان در پیشنھادھاى خود پافشارى مى كنند كھ

گاھى پسرى بھ خواستگارى دخترى مى رود، ولى با تلخى و بداخالقى خانواده . انسانیت پرپر مى شود

عروس روبرو مى شود و از ازدواج با دختر پشیمان مى گردد، در این صورت دختر خانھ نشین مى شود 

ازدواج مى گذرد، و چنین مسئلھ اى ھم ممكن است از خانواده پسر  و بھ او لطمھ وارد مى گردد، و از سنّ 

 .رخ بنماید

گاھى دختران و پسران بر اثر محدود بودن در تصمیم، و دچار بودن بھ فضاى پدر شاھى یا مادر شاھى 

و گاھى خود دختر و پسر بھ خاطر . تن بھ ازدواج نمى دھند، و از این طریق دچار خسارت مى گردند

اسالم عزیز این سختگیریھا را خالف . دھاى سنگین بھ طرف مقابل مانع تحقق ازدواج مى شوندپیشنھا



اسالم بھ . انصاف و مرّوت، و جداى از اخالق انسانیت، و امرى غیرخدائى و غیرشرعى مى داند

ى اسالم م. سختگیران ھشدار مى دھد، كھ عواقب این برنامھ در دنیا و آخرت دامن شما را خواھد گرفت

گوید خداوند مھربان با آنان كھ در ھمھ امور آسان مى گیرند آسان مى گیرد، و با آنان كھ سختگیر ھستند 

 .سخت خواھد گرفت

سختگیرى در این مسئلھ، جنگیدن با غرائز و شھوات و آمال و آرزوھاى طبیعى و انسانى دختران و 

رد كند، و آنان را از لطف و محبت پسران است، و بر حضرت حق است كھ با سختگیران بھ سختى برخو

از شخصى ) علیھ السالم(حماد بن عثمان مى گوید، مردى خدمت حضرت صادق. خود محروم سازد

شكایت فالنى از تو براى : شكایت كرد، زمانى نگذشت كھ شكایت شده از راه رسید، امام ششم فرمود

ر آخر آن را از او بگیرم، حضرت چیست؟ عرضھ داشت بھ من بدھكار است و من ایستاده ام تا دینا

 :صورت نِشستن خود را عوض كرد و بھ خشم آمد و فرمود

تصور كردى تا دینار آخر را از او بگیرى بد نمى شود، گفتار حق را در قرآن مجید نخوانده اى؟ یَخافُوَن 

  [97. [ُسوَء اْلِحسابِ 

نھ بھ ! ور از جانب حق بھ عبد استخیال كردى سوء حساب بھ معناى ظلم و ج. مى ترسند بدى حساب را

 .خدا قسم

  .ما خافُوا اِالَّ اْالِ◌ْستِْقصاءَ 

  .نمى ترسند مگر تا آخرین ذره عمل را بھ حساب كشیدن

. آنكھ در حساب اینگونھ سخت گیرى كند كار بدى انجام داده است. فََمِن اْستَْقصى فَقَْد اَساءَ : بدان اى مرد

ران از سخت گیرى، بخصوص در امر ازدواج بترسید، و از این امر پدران و مادران، پسران و دخت

غیرانسانى بپرھیزید، راه ازدواج را ھموار كنید، و شرایط آن را آسان بگیرید، و با شوھر دادن دختر با 

شرایطى سھل و آسان، و زن دادن بھ پسر با برنامھ اى معمولى از گسترش بستر فساد، و سفره گناه 

 .جلوگیرى كنید

وجود خود را میزان بین خود و دیگران قرار بدھید پدران و مادران باید بھ این معنا توجھ كنند، كھ روزى 

آرزو داشتند ھر چھ . خود آنان جوان بودند، و در آتش اشتیاق زن گرفتن، و شوھر كردن مى سوختند

حمیل شرایط سخت سفره زودتر پدر و مادرشان وسیلھ ازدواج آنان را فراھم كنند، و بدون سختگیرى و ت

ازدواج آنان را در فضائى باصفا و چھارچوبى غرق عشق و محبت پھن نمایند، و اگر مالحظھ مى كردند 

پدر یا مادرشان، نسبت بھ این مسئلھ وارد برنامھ ھائى مى شدند، كھ این سنت پاك الھى را بھ تأخیر مى 

پدر و مادرشان مانع تراشى بوجود مى آورد،  انداخت، یا در راه آن ایجاد دست انداز مى كرد، یا وضع

سخت آشفتھ مى شدند، و حاالت درونى آنان بھ ھم مى خورد، و نسبت بھ پدر و مادر خویش بدبین و در 

امروز كھ مى خواھند پسر زن بدھند و یا دختر بھ خانھ بخت بفرستند خود را بھ . نھایت كینھ دار مى شدند



و آمال و آرزوى وى را، و طغیان آتش شھوت او را، و عشق آتشینش جاى فرزند خود بھ حساب آورند، 

را بھ تشكیل زندگى جدید لحاظ كنند، باشد كھ خود را بھ جاى او حساب كردن موجب دست برداشتن از 

  .سختگیرى شود، و زمینھ زن گرفتن پسر یا شوھر كردن دختر بھ آسانى و سھولت فراھم آید

در روایتى بسیار مھم بھ این مسئلھ فوق العاده باارزش كھ خود را ) ھ السالمعلی(وجود مبارك امیرالمؤمنین

 :میزان بین خود و دیگران قرار بده بدین صورت اشاره فرموده

هُ لَھا، ال تَْظلِْم َكما ْكرَ اِْجَعْل نَْفَسَك میزاناً فیما بَْینََك َو بَْیَن َغْیِرَك، َو أَِحبَّ لَِغْیِرَك ما تُِحبُّ لِنَْفِسِك، َو اْكَرْه لَھُ ماتَ 

ْیِرَك، َو اْرَض ِمَن ال تُِحبُّ أَْن تُْظلََم، َو أَْحِسْن َكما تُِحبُّ أَْن یُْحَسَن إِلَْیَك، َو اْستَْقبِْح لِنَْفِسَك ما تَْستَْقبُِحھُ ِمْن غَ 

  [98. [النّاِس ما تَْرضى لَھُْم ِمْنكَ 

ك بیشتر از مسائل انسانى میزان بین خود و غیر خود وجود خود را براى توجھ بھ واقعیات زندگى و در

قرار بده، و دوست داشتھ باش براى دیگران آنچھ را براى خود دوست دارى، و كراھت داشتھ باش براى 

غیر خود، آنچھ را براى خود كراھت دارى، بھ دیگران در ھیچ زمینھ اى ستم روا مدار، چنانكھ دوست 

ھ مردم نیكى كن، چنانكھ دوست دارى بھ تو نیكى كنند، براى خود قبیح بدان ندارى بھ تو ستم شود، و بھ ھم

آنچھ را از دیگران قبیح مى دانى، از مردم خوشنود باش، آنچھ را كھ از خود نسبت بھ آنان خوشنود 

 [99. [صاِحِب النّاَس ِمْثَل ما تُِحبُّ أَْن یُصاِحبُوَك بِھِ : فرموده) علیھ السالم(حضرت مجتبى. ھستى

این است خواستھ بر حق اسالم از تمام . با مردم بھ گونھ اى زندگى كن، كھ دوست دارى با تو زندگى كنند

مردم، این است دستورات ثمر بخش دین، این است آن روشى كھ زندگى را با دیگران آسان مى نماید، و 

صفا و عشق و وفا، و  از ھجوم گناه بھ دایره حیات جلوگیرى مى كند، و برنامھ زندگى را از نور و

پدران و مادران آنچھ را در مسئلھ . سالمت و صمیمیت، و سادگى و آسانى پر كرده و شیرین مى نماید

ازدواج در روزگار جوانى براى خود دوست داشتید، و آن عبارت بود از اینكھ با خانواده اى ھم شأن خود 

ط سنگین و غیر قابل تحمل بپرھیزند، ھرچھ ازدواج كنید، در برنامھ ازدواج، ھر دو خانواده از شرای

زودتر زمینھ ازدواج را فراھم آورند، از مخارج كمرشكن دورى كنند، از حرف و نقل زیاد كناره گیرى 

  .نمایند، امروز ھمان را براى فرزند خود دوست داشتھ باشید

دران زودتر از دیگران وسیلھ شدن براى ازدواج، در پیشگاه حق ثواب بسیار دارد، شما اى پدران و ما

براى فرزندان خود وسیلھ ازدواج شوید، و این راه را تا آخر با عشق و محبت و شیرینى و كرامت طى 

 :فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا. كنید

َجھُ ّهللاُ أَلْ  َف اِْمَرأَة ِمَن اْلُحوِر اْلعیِن َو كاَن لَھُ بُِكلِّ َمْن َعِمَل فى تَْزویِج بَْیَن اْلُمْؤِمنیَن َحتّى یَْجَمَع ّهللاُ بَْینَھُما َزوَّ

 [100. [ُخْطَوة َخطاھا أَْو بُِكلِّ َكلَِمة تََكلََّم بِھا فى ذلَِك َعَمُل َسنَة

ھر كس در فراھم آوردن زمینھ ازدواج پسران و دختران اھل ایمان زحمت بكشد، تا خداوند مھربان آنھا 

زار حوریھ بھشتى است، و براى ھر قدمى كھ برداشتھ یا ھر كلمھ اى كھ را بھ یكدیگر برساند، مزدش ھ



 .در این زمینھ گفتھ ثواب یك سال عبادت است

آنان كھ در امر ازدواج سختگیرى مى كنند، با اینكھ مى توانند بھ آسانى و سادگى زمینھ تحقق آن را فراھم 

اینان جواب فرزندان خود را اگر دچار فساد ! كنند، خود را از چھ ثواب عظیمى نزد حق محروم مى كنند؟

شوند، یا ضربھ فكرى و بدنى بھ آنان وارد شود، یا دچار اختالل روحى گردند، در دادگاه عدل الھى در 

از طریق نامھ اى از عّمھ بزرگوار ) علیھ السالم(موسى بن جعفر! صحنھ وحشتناك محشر چھ خواھند داد؟

دارى براى كمك بھ مھریھ عیال محمد بن جعفر بفرست، چون نامھ  خود درخواست كردند، فالن مالى كھ

خداوند را در قیامت : را بھ آن زن باكرامت دادند، بدون فاصلھ بھ این مسئلھ اقدام كرد، متن نامھ چنین بود

سایھ اى است كھ از آن جز پیامبر، یا وصّى پیامبر، یا كسى كھ برده مؤمنى را آزاد كند، یا قرض مؤمنى 

 [101. [ادا نماید، یا مؤمن بى زنى را زن دھد بھره مند نگرددرا 

َو أَْعَظُم اْلَخطایا إِْقتِطاُع ماِل اْمِرء ُمْسلِم، َو أَْفَضُل الشَّفاعاِت َمْن تََشفََّع : ... فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین

 [102. [بَْیَن اْثنَْیِن فى نِكاح َحتّى یَْجَمَع ّهللاُ َشْملَھُما

امام . بزرگترین گناه تجاوز بھ مال مسلمان است، و برترین میانجیگرى وساطت در امر ازدواج استو 

 :فرمود) علیھ السالم(صادق

ْن یَْنظُُر ّهللاُ اِلَْیِھ یَْوَم اْلقِیاَمةِ  َج َعَزباً كاَن ِممَّ  [103. [َمْن َزوَّ

ت بھ او بھ دیده لطف و رحمت نظر ھر كس بى زنى را زن دھد، از آنانى است كھ خداوند در روز قیام

َمْن أَقاَل ناِدماً، أَْو أَغاَث لَْھفاناً، أَْو أَْعتََق : أَْربََعةٌ یَْنظُُر ّهللاُ اِلَْیِھْم یَْوَم اْلقِیاَمةِ : و نیز آن حضرت فرمود. مى كند

َج َعَزباً   [104. [نََسَمةً، أَْو َزوَّ

ازد، كاسبى كھ جنس پس آورده را قبول كند، آنكھ غمى را خداوند بھ چھار نفر در قیامت نظر لطف مى اند

صلى هللا علیھ (رسول خدا. از دلى بزداید، كسى كھ بنده اى را آزاد كند، و آنكھ انسان بى زنى را زن دھد

  :فرمود) وآلھ وسلم

ھر كس قرار ازدواجى را بھم بزند، و زن و مردى را از ھم جدا كند، در دنیا و آخرت دچار غضب و 

لعنت خدا شود، و بر حضرت حق است كھ ھزار سنگ آتشین بر سر او ببارد، و ھر كس در جدائى بین 

مرد و زنى بكوشد ولى بھ ثمر نرسد، دنیا و آخرت دچار خشم و لعنت حق شود، و دیدار رحمت حق بر او 

 [105. [حرام گردد

بھ این واقعیات از ثواب عظیم الھى اى كاش تمام پدران و مادران از این معانى خبر داشتند، تا با عمل 

بھره مند مى شدند، و اى كاش خبرداران از این مسائل از تكبّر از عمل بھ این دستورات پرھیز مى كردند، 

كبر، صفتى ابلیسى است امروز كھ بلوغ زودرس . تا در قیامت دچار خشم و لعنت و عذاب ابد حق نشوند

م فرھنگ بیگانگان دردى بر دردھا اضافھ كرده، امروز كھ رنجى بر رنج مردم افزوده، امروز كھ ھجو

صدا و تصویر رسانھ ھاى كفر جھانى روح و فكر مردم بخصوص جوانان را اشغال كرده، امروز كھ فیلم 



ھاى مبتذل در تمام جھان بیداد مى كند، و این ھمھ برنامھ ھا حاصلى جز تحریك شھوات، و شعلھور كردن 

و مادران و اقوام و ثروتمندان و خالصھ دولت و ملت اسالمى، واجب شرعى، و غرائز ندارد، بر پدران 

الزم اخالقى است، كھ تمام توان خود را در آسان نمودن امر ازدواج جوانان، و حذف عادات و رسوم 

غلط، و در ھم شكستن سنن غربى، و چشم پوشى از شرایط سنگین، بكار گیرند تا از این راه ایمان و 

فتار و كردار انسانى دختران جوان و پسران جوان تا حّدى محفوظ بماند، و این گلھاى، باغ اخالق و ر

نسبت بھ پیاده شدن فرامین الھى  .آدمیت از پرپر شدن و افتادن در منجالب گناه در مصونیت قرار بگیرند

ان چنانكھ مشاھده و دستورات رسول اكرم، و امامان معصوم تكبّر نكنید، متأسفانھ بعضى از پدران و مادر

شده در مجالس قرارداد ازدواج آنچنان ژستى بخود مى گیرند كھ انگار شاه مقتدرى ھستند، و فرزند آنان 

شاھزاده، و باید در امر عقد و عروسى، ھمچون فرعون و فرعونیان عمل شود، پیشنھادھائى مى دھند، و 

، و فرزندشان از ازدواج و تشكیل خانواده خواستھ ھائى اظھار مى كنند كھ خانواده مقابل بھت زده شده

پشیمان مى شود، و بھ ناچار براى ارضاى غرائز خود دست بھ دوست یابى نامشروع زده، و خود را بھ 

قرآن مجید تكبر از حق را از مشخصھ ھاى ابلیس شمرده آنجا كھ مى !! انواع گناھان جنسى آلوده مى نماید

  [106[ن االّ إبلیس استكبر و كان من الكافرین فسجد المالئكة كلّھم اجمعو: فرماید

. پس فرشتگان بھ امر حق ھمھ سجده كردند مگر ابلیس كھ گردنكشى و بزرگ منشى نمود و از كافران شد

 [107. [قال فاھبط منھا فما یكون لك أن تتكبَّر فیھا فاخرج إنّك من الّصاغرین

بھ فرو شو، ترا نرسد كھ در این حریم پاك بزرگ از این جایگاه و مقام و مرت: حضرت حق بھ او فرمود

إِیّاَك َو اْلِكبَْر فَإِنَّھُ أَْعظَُم : فرمود (علیھ السالم(على. منشى كنى، پس بیرون رو كھ تو از خوار شدگانى

نُوِب َو اَْالَ◌ُم اْلُعیُوِب َو ھَُو ِحْلیَةُ إِْبلیسَ   [108. [الذُّ

بھ حق و خلق دچار كبر شوى، بھ حقیقت كھ تكبر از بزرگترین بر تو باد از اینكھ در امور حیات نسبت 

: و نیز آن حضرت فرمود. گناھان و پست ترین عیوب است، و كبر رنگ و رخساره و خصلت ابلیس است

ْحمنِ    [109. [اِْحَذِر اْلِكْبَر فَإِنَّھُ َرْأُس الطُّْغیاِن َو َمْعِصیَةُ الرَّ

: و نیز آن بزرگوار فرمود. و روگردانى از حضرت حق استاز كبر بپرھیز كھ این صفت سر تجاوز 

 [110. [أَْقبَُح اْلُخلُِق التََّكبُّرُ 

اِْجتَنِبُوا اْلِكْبَر فَإِنَّ اْلَعْبَد ال یَزاُل یَتََكبَُّر َحتّى یَقُوَل ّهللاُ َعزَّ َو : رسول الھى فرمود. زشت ترین خوى تكبر است

  [111. [ْلَجبّارینَ َجلَّ أُْكتُبُوا َعْبدى ھذا فِى ا

: از كبر اجتناب كنید، ھر آینھ انسان در كبر ادامھ زندگى مى دھد، تا جائى كھ خداوند عز و جل مى فرماید

یا اَباَذر : و نیز آن حضرت بھ ابوذر فرمود. اى نویسندگان عمل، نام بنده ام را جزء جبّاران عالم ثبت كنید

 [112. [ة ِمْن ِكْبر لَْم یَِجْد رائَِحةَ اْلَجنَِّة إِالّ أَْن یَتُوَب قَْبَل ذلِكَ َمْن ماَت َو فى قَْلبِِھ ِمْثقاُل َذرَّ 

اى ابوذر ھر كس بمیرد و در قلبش بھ وزن ذّره اى كبر باشد، بوى بھشت را نخواھد یافت، مگر اینكھ قبل 



نطفھ آفریده شده،  راستى موجودى كھ از. از مردن توبھ كند و از لباس كبر و نخوت و بزرگ منشى درآید

و در حال حیات دنیوى، ضعیف و ناتوان، و در برابر حوادث بى قدرت و بى قوت است، و چرخى در این 

عرصھ گاه ھستى بھ اراده او نمى چرخد، چھ جاى آن دارد كھ با حق و با خلق تكبر كند، و براى خود 

روایت مى كند، بین سلمان و مردى  از پدرانش) علیھ السالم(برترى بر دیگران قائل باشد؟ امام صادق

تو كیستى كھ من با تو رو در رو شوم؟ سلمان : دعوا درگرفت، آن مرد با حالتى خاص بھ سلمان گفت

اّولم و اول تو نطفھ نجس بود، آخرم و آخر تو مردارى بدبو در خانھ قبر است، چون قیامت شود، و : گفت

آید كریم، و ھر كس اعمالش بى قدر و قیمت و سبك جلوه میزانھا برپاگردد، ھر كس عملش ثقیل و سنگین 

 [113!! [كند پست است

راه درمان كبر، و كسب تواضع و فروتنى : عالمھ مجلسى در مسئلھ عالج این بیمارى خطرناك مى فرماید

اما راه علمى بھ این است كھ خود و خداى خود را بشناسد، و ھمین شناخت : علمى و عملى: دو راه است

اكسازى باطنش از كبر كافى است، زیرا وقتى خود را بھ حقیقت یافت و نسبت بھ وجودش عرفان در پ

حقیقى پیدا كرد مى فھمد كھ از ھر ذلیلى ذلیل تر، و از ھر كمى بھ ذات و ھویت كمتراست، و او را حقى 

قت در قرآن جز تواضع و ذلت و خاكى بودن نیست، و چون خداى خود را از طریق آیات آفاق و انفس و د

اما راه . مجید شناخت مى فھمد كھ عظمت و كبریائى و بزرگ منشى جز بھ حضرت او برازنده نیست

درمان عملى بھ این است كھ در تمام حركات و اعمالش و رفتارش نسبت بھ حضرت حق و عموم خلق 

احوال رسول  فروتنى كند، بر اخالق اھل تواضع مواظبت ورزد، صالحین را سرمشق خود قرار دھد، بھ

باكرامت اسالم كھ اشرف موجودات است دقت كند كھ بر زمین مى نشست و غذا تناول مى فرمود، و مى 

  [114! [عبدى ھمچون عباد دیگر غذا مى خورد: گفت

با توجھ بھ این مطالب نسبت بھ فرزند خود چھ دختر چھ پسر در امر ازدواج تواضع كنید، و تواضع بھ 

د خود را كھ در قلھ آمال و آرزوھا و شھوات طبیعى است لحاظ كنید نھ حاالت و این است كھ فقط فرزن

اخالق و عادات و رسوم خود را، و در شرایطى كھ اعالم مى كنید آسان بگیرید و توقعات خود را از 

طرف مقابل بھ حد ّاقل برسانید، تا ازدواجى بابركت صورت بگیرد، و دوامش تضمین شود، و پسر و 

داستانى عجیب از آسان گرفتن در . پس از ازدواج بتوانند بھ راحتى در كنار یكدیگر زندگى كننددختر ھم 

ازدواج مرحوم مال محمد تقى مجلسى آن فقیھ فرزانھ و دانشمند كم نظیر سھ پسر دانشمند و چھار دختر 

گوارش مال دختر اول او آمنھ بیگم است كھ سرگذشت ازدواجش با ھمسر دانشمند و بزر. فاضلھ داشت

صالح مازندرانى شارح اصول كافى در دوازده جلد، سرگذشتى عجیب و شیرین، و واقعھ اى عرشى و 

مال محمد صالح مازندرانى كھ از علماى نامى شیعھ است، تاریخ زندگانى پرحادثھ : الھى و ملكوتى است

 .اى دارد

یرى بود، بھ طورى كھ قادر نبود زندگى پدر وى بھ نام مالّ احمد مرد بسیار فق: اجمال آن بدین قرار است



چون من از تأمین مخارج تو عاجزم خودت بھ فكر تأمین : فرزندش را تأمین كند، از این روى بھ وى گفت

محمد صالح ھم كھ جوانى نورس بود بھ اصفھان آمد و در یكى از مدارس آن شھر بھ . زندگى خود باش

كھ بھ ھر محّصلى بھ میزان رتبھ علمى وى چیزى مى تحصیل پرداخت، مدرسھ داراى موقوفھ اى بود 

دادند، و چون محمد صالح تازه شروع بھ تحصیل كرده بود، سھمش ناچیز و براى تأمین زندگیش كافى 

او از این جھت سخت در ناراحتى بسر مى برد، تا جائى كھ شبھا ھنگام مطالعھ از چراغ عمومى . نبود

ولى او باالخره با جّدیت و پشتكار و ھّمت عالى ! استفاده مى كردمدرسھ كھ در گوشھ اى مى افروختند 

خود بر محرومیت و ناكامى ھا چیره گشت و بھ مقام عالى علمى رسید، تا اینكھ بھ مجلس درس عالمھ 

مجلسى مالّ محمد تقى راه یافت، چیزى نگذشت كھ مورد توجھ خاص و عنایات مخصوص استاد عالمھ 

 .شاگردان فائق آمداش واقع شد و بر تمام 

در این ھنگام مال صالح كھ جوانى دانشمند بود، در اندیشھ : بھ طورى كھ مؤلف مرآت االحوال مى نویسد

ازدواج و انتخاب ھمسرى براى خود بود، عالمھ مجلسى نیز از این مطلب اطالع حاصل كرد، روزى بعد 

مال صالح سر بھ زیر انداخت و پس  اجازه مى دھى ھمسرى برایت انتخاب كنم؟: از درس بھ وى فرمود

عالمھ مجلسى از جا برخاست و بھ درون خانھ خود رفت، و . از لحظھ اى موافقت خود را اعالم داشت

دخترم : دختر دانشمندش آمنھ بیگم را كھ ھمھ علوم را بھ سر حد كمال آموختھ بود نزد خود طلبید و گفت

و نھایت فضل و صالح و كمال است ولى این امر موكول شوھرى برایت پیدا كرده ام كھ در منتھاى فقر 

پدر جان فقر عیب مردان نیست، و با : آن فاضلھ مقدسھ با حجب و حیاى مخصوصى گفت. بھ اجازه توست

این بیان میل باطنى خود را بھ این وصلت ابراز داشت، پس در ساعتى سعد عقد را جارى ساختند و 

در شب عروسى داماد سعادتمند روى عروس بى مانند را گشود و پس . عروس را براى داماد مھیا نمودند

 .از مشاھده جمال بى مثال وى و حمد قادر الیزال بھ گوشھ اى رفت و مشغول مطالعھ شد

اتفاقاً مسئلھ بسیار مشكلى پیش آمده بود كھ حل نمى گردید، آمنھ بیگم این معنى را با فراست مخصوص بھ 

ماد براى تدریس از خانھ بیرون رفت آمنھ بیگم مسئلھ را با شرح و بسط تمام خود درك كرد، چون فردا دا

نوشت و در جایش نھاد، شب بعد كھ مال صالح بھ نوشتھ آن بانوى فاضلھ نگریست، دید كھ عقده الینحل بھ 

سر انگشت آن فاضلھ دانا حل گردیده است، از این رو پیشانى بر خاك نھاد و سجده شكر بجا آورد و تا 

ھنگامى كھ عالمھ !! صبح مشغول عبادت گردید، و بدین گونھ مقدمھ عروسى تا سھ روز طول كشید

اگر این زن مناسب شأن و باب میل تو نیست بگو تا دیگرى را برایت : مجلسى مطلع گردید بھ وى فرمود

لھى است كھ نھ از این جھت نیست، بلكھ فاصلھ گرفتن من بھ خاطر اداى شكر ا: مال صالح گفت. عقد كنم

عالمھ . چنین نعمتى بھ من ارزانى فرموده است كھ ھر چھ كوشش مى كنم نمى توانم شكر نعمت ادا نمایم

. اقرار بھ عدم قدرت براى شكرگزارى خداوند، نھایت شكر بندگان است: مجلسى با شنیدن این سخن فرمود

]115] 



لوم عالیھ را براى دختر خود فراھم آورد، تا مالحظھ مى كنید اّوالً مجلسِى باكرامت تمام وسائل تحصیل ع

او بھ قلّھ اى از عظمت علمى رسید، ثانیاً آن دختر باكرامت را معدنى از عفت و عصمت و حیا و آزرم و 

مجسمھ اى از اخالق اسالمى و تواضع و قناعت بار آورد، ثالثاً در مسئلھ ازدواج آن دختر آسان ترین راه 

و چرا وى را با ھم كفوش از نظر ایمان و اخالق و عمل بھ قید زوجیت داد،  را انتخاب كرد و بدون چون

رابعاً مال صالح را بھ عنوان شوھر بھ او تحمیل نكرد، و در این داستان تكبر نورزید، بلكھ ھمانطور كھ 

معارف الھیھ انسان را ھدایت كرده، انتخاب ھمسر را بھ اجازه دختر و رضایت وى واگذاشت، و از ھمھ 

مھمتر بدون تكبّر پس از گذشت سھ روز از ازدواج كھ مال صالح در مقام شكرگزارى بود و از اجراى 

زناشوئى خوددارى نموده بود بھ تصور اینكھ آن مرد آن زن را نمى خواھد بھ او پیشنھاد كرد، اگر این 

یاء حق، و عاشقان این است اخالق اول !!ھمسر الیق تو نیست بگو تا ھمسر دیگرى براى تو انتخاب كنم

اینگونھ . حقیقت، و مردان صالح و شایستھ، و دختران باعفت و ایمان، و خانواده ھاى پاك و پاكیزه

مال صالح از آن . ازدواجھا از بركات الھى موج مى زند، و رحمت و لطف حق در فضاى آن حاكم است

یك دختر وى ھمسر . تر فاضلھ شدبانوى عالمھ داراى شش پسر دانشمند و فقیھ و ادیب و سخنور و دو دخ

سید محمد . ابوالمعالى كبیر و مادر میر ابوطالب است كھ این پدر و پسر ھر دو از علماى نامى بوده اند

بروجردى جد پنجم آیت ّهللا العظمى بروجردى كھ خود نیز نوه دخترى مجلسى اول بوده داماد این میر 

ان مجلسى مى پیوندند، دختر دوم وى ھمسر سید عبدالكریم ابوطالب است و از اینجا فرزندان وى بھ خاند

 .طباطبائى جد ششم آیت ّهللا بروجردى و مادر سید محمد طباطبائى است

خداوند ھر چھ مورد نیاز بشر بوده بھ رسولش تعلیم داده، : روایت شده كھ) علیھم السالم(از امامان معصوم

اى مردم امین وحى از جانب : حمد و ثناى حق فرمود از جملھ روزى پیامبر باالى منبر رفت، و پس از

دوشیزگان ھمچون میوه شاخسارانند، بھ محض رسیدن چون بھ : رازدان آگاه بر من نازل شد و گفت

دوران بلوغ رسند، طغیان غریزه آنان جز شوھر درمانى ندارد، اگر نھ ممكن است فاسد و آلوده شوند، چھ 

 [116. [آنان نیز انسانند

و مادران باید بھ این معنا توجھ دقیق داشتھ باشند، كھ چون دختر بھ رشد الزم و صالحیت پدران 

شوھردارى، و تناسب سنى با مرد مورد نیازش رسید، و از استعداد مزاجى الزم برخوردار شد زمینھ 

سب اجر ازدواج او را بھ سادگى و آسانى فراھم نمایند، تا بھ دستور حق عمل كرده، و از این راه بھ ك

مسئلھ شیطانى چشم ھمچشمى از عادات زشت بعضى از افراد بھ قول . عظیم و ثواب بى نھایت برسند

معروف چشم ھمچشمى است، بھ این معنا كھ فرد یا خانواده وضعیت باالى مادى اقوام یا ھمسایگان یا 

را ھمطراز آنان قرار دیگران را مالك قرار مى دھد، و بھ دست و پا مى افتد كھ بھر صورت كھ شده خود 

دختر چشم بھ امور مادى دختران اقوام مى دوزد، و بھ آرزو مى افتد كھ ھمسر آینده اش، و مجالس . دھد

عقد و عروسیش ھمانند فالن دختر باشد، و بھ ھمین خاطر در عدم قبول مراجعھ كنندگان مناسب حالش كھ 



، و آن قدر زمان را در عدم قبول ازدواج در آن سطح باالى از مادیت و ثروت نیستند اصرار م处ورزد

طوالنى مى كند كھ از سن مناسب ازدواج بگذرد، آن زمان است كھ خود را مجبور مى بیند تن بھ ازدواج 

با فردى مسن، یا مردى زن مرده بدھد، یا بھتر مى بیند كھ در خانھ بماند تا بھ عمرش خاتمھ داده شود، بر 

جوانى، و شور روحى محروم است، نھ براى او حوصلھ شوھردارى فرض اگر ھم شوھر كند از نشاط 

وجود دارد، و نھ توان بچھ دارى و تربیت اوالد، این چشم ھمچشمى از موانع راه ازدواج، و صفتى 

از چشم دوختن بھ  131و سوره طھ آیھ  88قرآن مجید در سوره حجر آیھ . شیطانى و عادتى زشت است

وتمندان منع فرموده، و در روایات ائمھ طاھرین آمده، آنان كھ دائم دیده بھ دنیاى دنیاداران، و ثروت ثر

دنیاى دیگران دارند، و در آرزوى رسیدن بھ آنان ھستند، وجودشان دچار حسرت فراوان و اندوه بى پایان 

 .است

تحصیل ازدواج باید ھمراه با نیّت خالص، و براى خدا باشد، و ھدف از آن باید اجراى سنت پیامبر، و 

اگر ازدواج بر این پایھ ھا قرار . اوالد صالح، و تشكیل زندگى پاك در سایھ لطف و رحمت حق باشد

بگیرد بنائى استوار و محكم بپا خواھد شد، و بركات حضرت حق در فضاى این ازدواج جلوه گر شده 

اظبت كنند این برنامھ چون مقدّمات ازدواج فراھم شد اطرافیان باید مو. ثمرات معنوى بھ بار خواھد آمد

تحقق پیدا كند، و سعى نمایند از دخالت ھاى نابجا در این امر الھى پرھیز كنند، و از خود شیرینى، و 

مھریھ ھاى . قضاوت غیر عادالنھ، و بیان تفرقھ انگیز، و سست كننده مسئلھ ازدواج جداً خوددارى كنند

دقیق و قابل توجھ است، اسالم بر مھریھ ھاى سبك سنگین مسئلھ مھر در اسالم مسئلھ بسیار مھم، ظریف، 

از طرفى آنچھ داراى ارزش و قیمت باشد چھ مال و . اصرار دارد، و از مھریھ ھاى سنگین متنفر است

باغ، مغازه، زمین، ساختمان، پول نقد، آموختن علم و . چھ عمل مى تواند مھریھ و صداق زن قرار بگیرد

روایات مھمى پس از آیات كتاب حق از رسول حق و امامان معصوم . باشدامثال اینھا مى تواند صداق زن 

در معتبرترین كتابھا وارد شده، بھ قسمتى از این روایات توجھ نمائید، روایاتى كھ پافشارى دارد مھر را 

سبك بگیرید، و از صداق سنگین بپرھیزید، زیرا مھر سنگین باعث روگردانى جوانان از ازدواج و ماندن 

تى أَْصبَُحھُنَّ َوْجھاً َو : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا. ان در خانھ ھاستدختر أَْفَضُل نِساِء أُمَّ

 [117. [أَقَلُّھُنَّ َمْھراً 

مى ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین .برترین زنان امت من زنى است كھ زیبائیش بیشتر و صداقش كمتر باشد

  [118. [النِّساِء فَتَُكوَن َعداَوةً  ال تُغالُوا بُِمھُورِ : فرماید

آرى وقتى جوانى بھ خواستگارى دخترى از اقوام، یا  .مھرھا را زیاد نگیرید كھ مایھ دشمنى است

ھمسایگان، یا افراد دیگر مى رود و با صداق سنگین و غیر قابل تحمل روبرو مى شود، و خود را در 

نھ دار شدن نسبت بھ دختر و خانواده دختر مى شود، و ازدواج ناكام و شكست خورده مى بیند، موجب كی

از خود ناامید شده خداى ناكرده بھ فساد روى مى آورد، عمر را ھدر مى دھد، و بھ جوانى و نشاطش 



 :فرمود) علیھ السالم(حضرت صادق. خسارت غیر قابل جبران وارد مى گردد

ةُ ُمْؤنَتِھا َو تَْعسیُر ِوالَدتِھاِمْن بََرَكِة اْلَمْرأَِة ِخفَّةُ ُمْؤنَتِھا َو تَْیس   [119. [یُر ِوالَدتِھا َو ِمْن ُشؤِمھا ِشدَّ

كم خرجى و آسان زائى از بركت زن، و سنگینى مخارج و ھزینھ و دشوار زائى از شومى اوست رسول 

 [120. [ا ّهللاِ ُسْبحانَھُ ال تُغالُوا بُِمھُوِر النِّساِء فَإِنَّما ِھَى ُسْقیَ : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(خدا

مھرھا را سنگین نگیرید، مھر و محبت را باید خداوند مھربان فراھم آورد، پول و مال عشق و محبت نمى 

  .آورد

یا َحْوال َو الَّذى بََعثَنى بِاْلَحقِّ نَبِیّاً َو َرُسوالً، ما ِمْن اِْمَرأَة ثَقَّلَْت َعلى : رسول حق بھ زنى بنام حوال فرمود

  [121. [ْوِجھَا اْلَمْھَر إِالّ اَْثقََل ّهللاُ َعلَْیھا َسالِسَل ِمْن نارزَ 

اى حوال بھ آن خدائى كھ مرا بر حق بھ پیامبرى و رسالت مبعوث كرد، زنى نیست كھ مھر سنگین بر 

مھر سنگین باعث فرار !! عھده شوھرش بگذارد، مگر اینكھ خداوند زنجیرھاى آتش بر گردن او گذارد

ن از ازدواج و افتادن آنان در معصیت و گناه است، و خواھنده مھر سنگین در انحراف جوانان سھیم جوانا

 .و از این جھت مستحق عذاب الھى است

زنى خدمت رسول حق آمد و عرضھ : فرمود (علیھ السالم(قرآن مھر واقعى ازدواج مى شود حضرت باقر

 .حاضران او را بھ زنى قبول مى كندكدامیك از شما  :داشت مرا شوھر دھید، حضرت فرمود

بدون صداق : چیزى ندارم، فرمود: بابت مھرش چھ مى دھى؟ گفت: من، فرمود :مردى برخاست و گفت

نمى شود، باز حضرت پیشنھاد خود را تكرار كرد و كسى غیر از آن مرد پاسخ نگفت، تا مرتبھ سوم بھ 

  :فرمود. رىآ: چیزى از قرآن مى دانى؟ عرضھ داشت: داوطلب فرمود

علیھ (حضرت رضا. این زن را در برابر تعلیم ھر مقدار از قرآن كھ مى دانى بھ ھمسرى تو درآوردم

 :فرمود) السالم

ْجھُ فَقَْد َعقَّھُ َو اْستََحقَّ  زَّ َو َجلَّ أَالّ  ِمَن ّهللاِ عَ أَیُّما ُمْؤِمن َخطََب اِلى اَخیِھ ُحْرَمةً َو بََذَل لَھُ َخْمَسِمأَِة ِدْرھَم فَلَْم یَُزوِّ

َجھُ َحْوراءَ   [122. [یَُزوِّ

ھرگاه مؤمنى از خانواده برادر مؤمنش خواستگارى كند و پانصد درھم جھت صداق بپردازد و او بر اثر 

مى گویند ام سلیم . كمى مھر نپذیرد بر او ستم كرده و سزاوار است خداوند او را از حور العین محروم كند

سالم بود و از خانواده اى اصیل و ریشھ دار، مھر خود را مسلمان شدن جوانى كھ كھ از زنان صدر اول ا

بھ خواستگاریش آمده بود قرار داد، ھمان زنى كھ شوھر خود را در مرگ فرزند تسلیت داد و نگذاشت 

جزع و فزع كند و خداوند بھ جزاى آن صبر و مقاومت فرزندى بھ او عنایت كرد كھ از دوستان و موالیان 

  .ضرت مولى الموحدین شدح

دختران باكرامت باید متوجھ باشند اگر ھم كفوى بھ خواستگارى آنان آمد، و خانواده در مسئلھ ازدواج و 

بخصوص صداق و مھر سختگیرى كرد، با كمال ادب و وقار در برابر خانواده بایستد، و از طریق بیان 



توقعى از اخالق انبیا و اولیاء و صفتى فوق  معارف حقّھ از سخت گیرى آنان جلوگیرى نمایند، كھ كم

  .العاده ممتاز و عالى است

مھر و صداق ) علیھ السالم(رسول حق در ازدواج دختر بزرگوارش كھ سیده زنان تمام جھان است با على

را مختصر و اندك قرار داد تا براى تمام امت سرمشق و اسوه باشد، چھ زشت است كھ خانواده ھا در 

وانكـحوا االیامـى منكم و . ( واج بخصوص مسئلھ مھر از پیامبر عزیز خود پیروى نكنندمسائل ازد

  32/ نور ) الصـالحین من عبـادكم 

------------------------------------------------- 

 : پاورقى ھا

  .59، ص 74بحار، ج - [83]

  .196، ص 38بحار، ج - [84]

  .45، ص 74بحار، ج - [85]

  .238/تحف العقول- [86]

  .74ـ  61، ص 74بحار، ج - [87]

  .ھمان مدرك- [88]

  .ھمان مدرك- [89]

  .82، ص 74بحار، ج - [90]

  .330، ص 13بحار، ج - [91]

  .490، ص 21وسائل، ج - [92]

  .منازل اآلخره، محدث قمى- [93]

  .6، ص 74بحار، ج - [94]

  .224، ص 18وسائل، ج - [95]

  .14/تغابن- [96]

  .214/شعرا- [97]

  .83/بقره- [98]

  .177/بقره- [99]

  .8/نساء- [100]

  .152/انعام- [101]

  .90/نحل- [102]

  .22/نور- [103]



  .135/نساء- [104]

  .113/توبھ- [105]

  .22/مجادلھ- [106]

  .244، ص 100بحار، ج - [107]

  .253ھمان مدرك، ص - [108]

  .1/نساء- [109]

  .21/رعد- [110]

  .27/بقره- [111]

  .25/رعد- [112]

  .22/محمد- [113]

  .265/بقره- [114]

  .271/بقره- [115]

  .274/بقره- [116]

  .177/بقره- [117]

  .سفینة البحار- [118]

  .103، ص 74بحار، ج  - [119]

  .104، ص 74بحار، ج - [120]

  .105ـ  103، ص 74بحار، ج - [121]

 ھمان مدرك- [122]

 

 

 

 

 شرایط الھى و اسالمى ازدواج

 

عقیده در اسالم عبارت است از . دین و دیندارى آئین مقدس اسالم، نظامى است اعتقادى، اخالقى، عملى

 .پیوند قلب با حضرت حق، و ایمان بھ قیامت و مالئكھ و انبیاء و قرآن مجید



بردبارى، حوصلھ و تحمل، اخالق در اسالم عبارت است از تواضع، خضوع، خشوع، ادب، صبر، حلم و 

. شرح صدر، مھر و محبت، رأفت، عطوفت، نرم خوئى، صفا و صمیمیّت، مواسات و عدالت، كرم و جود

عمل در اسالم عبارت است از نماز و روزه و حج و زكات و خمس و امر بھ معروف و نھى از منكر و 

البتھ این . ان كھ با انسان سر و كار دارندجھاد، توال و تبّرا، احسان بھ پدر و مادر، و رعایت حقوق ھمھ آن

مسائل در جھات سھ گانھ ھمھ مسائل اسالم نیست، بلكھ نمونھ ھائى از اسالم كامل و دین جامع است، كھ 

دین در حقیقت، خورشید زندگى و چراغ . عھده دار سالمت دنیا و آخرت مردم در ھمھ شئون زندگى است

  .ننده دنیا و آخرت انسان استحیات، و رھنمون بھ سوى حق و آباد ك

در خزانھ خلقت حق گوھرى گرانبھاتر از دین وجود ندارد، دینى كھ ھمھ انبیاء و امامان و اولیاء حق مبلّغ 

آن بودند، دینى كھ ھر كس بھ آن آراستھ شود بھ رنگ خدا درآمده و تمام درھاى سعادت را بھ روى خود 

بھ ھمان . د تمام درھاى شقاوت را بھ روى خود گشوده استباز كرده است، و ھر كس از آن دورى گزین

آراستھ بھ آئین حق واالترین انسان، . اندازه كھ دین در پیشگاه حق ارزش دارد، دیندار ارزش دارد

اّن الذین امنوا و عملوا الّصالحات اولئك ھم خیر . باالترین موجود، و برترین جنبنده جھان آفرینش است

  [123. [البریّة

. ان كھ ایمان آورده اند، و آراستھ بھ صالحات عمل شدند، بھ حقیقت كھ بھترین مخلوقات جھان آفرینشندآن

صفات مؤمن در قرآن مجید و روایات در حدى كھ آراستھ شدن بھ آنھا، انسان را مؤمن قابل قبول مى نماید 

اندام شھوت از حرام، خضوع در نماز، احتراز از سخن لغو و باطل، پرداخت زكات، حفظ : بیان شده

 [124. [رعایت امانت و عھد و پیمان، محافظت بر نماز

ره بھ تواضع سپردن در زمین، روبرو شدن با نادان ھمراه با سالمت نفس، شب را بھ روز آوردن با 

سجده و قیام، دعا براى نجات از عذاب، پرھیز از اسراف بھ وقت انفاق، و دورى از بخل، رعایت اعتدال 

ھ روى، پرھیز از شرك و قتل نفس و زنا، احتراز از شھادت ناحق و زور، گذشت از لغو بھ و میان

دعا براى ھمسر و فرزندان، و اینكھ سر خیل . بزرگوارى و كرامت، بھ آیات خدا با بصیرت نظر كردن

  [125. [پاكان و اھل تقوا قرار بگیرند

هُ ِالِخَرتِِھ، قَْد اْلُمْؤِمُن دَ : مى فرماید) علیھ السالم(امیرالمؤمنین هُ قَناَعتُھُ، َو ِجدُّ ھُ ِدیانَتُھُ، َو ِعزُّ ْأبُھُ َزھاَدتُھُ، َو ھَمُّ

 [126. [َكثَُرْت َحَسناتُھُ، َو َعلَْت َدَرجاتُھُ، َو شاَرَف َخالُصھُ َو نَجاتُھُ 

عالیتش عادت و خوى مؤمن بى رغبتى او بھ امور مادى است، و ھّمتش دیندارى، و عزتش قناعت، و ف

و نیز آن . زیاد شده خوبیھایش، و باال رفتھ درجاتش، و نزدیك شده بھ آزادى و نجاتش. براى آخرت است

ْكِر، َكثیُر اْلفِْكِر، َعلَى النَّْعماِء شاِكٌر، َو فِى اْلبَالِء صابِرٌ : حضرت فرمود  [127. [اْلمْؤِمُن دائُِم الذِّ

خصوص حضرت حق است، اندیشھ اش بسیار، و شاكر تمام مؤمن بطور دائم و ھمیشگى متذّكر حقائق و ب

اَْلُمْؤِمُن َمْن طاَب َمْكَسبُھُ، َو : فرمود) علیھ السالم(امام صادق. نعمت ھاى الھى و صابر در بالء است



ْت َسریَرتُھُ، َو اَْنفََق اْلفَْضَل ِمْن مالِِھ، َو اَْمَسَك اْلفَْضَل ِمْن كَ   [128. [الِمھِ َحُسنَْت َخلیقَتُھُ، َو َصحَّ

مؤمن كسى است كھ آنچھ كسب مى كند پاكیزه است، و طبیعتش نیكوست، و پنھانش صحیح است، اضافھ 

در رابطھ با ارزش مؤمن در روایات . مالش را انفاق مى كند، و از اضافھ سخنش خوددارى مى نماید

 [129. [َمةً ِمَن اْلَكْعبَةِ اَْلُمْؤِمُن اَْعظَُم ُحرْ : نقل شده) علیھ السالم(از حضرت صادق: آمده

اِنَّ اْلُمْؤِمَن یُْعَرُف فِى السَّماِء : فرمود) علیھ السالم(امام پنجم. احترام و حرمت مؤمن از كعبھ عظیم تر است

ب ُجُل اَْھلَھُ َو َولََدهُ َو اِنَّھُ الََ◌ْكَرُم َعلَى ّهللاِ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َملَك ُمقَرَّ   [130[. َكما یَْعِرُف الرَّ

مؤمن در آسمان معروف است، چنانكھ مرد ھمسر و اوالدش را مى شناسد، و ھر آینھ مؤمن در پیشگاه 

تى َو َجاللى ما َخلَْقُت : اِنَّ ّهللاَ َجلَّ ثَناُؤهُ یَقُولُ : رسول حق فرمود. حق از ملك مقرب گرامى تر است َو ِعزَّ

 [131. [اْلُمْؤِمنِ  ِمْن َخْلقى َخْلقاً أََحبَّ اِلَيَّ ِمْن َعْبديَ 

بھ عزت و جاللم قسم آفریده اى را در آفریدگانم در نزد خود محبوب تر از : خداوند جل ثناءه مى فرماید

ھم كفوى پس از این مقّدمھ كھ در رابطھ با دین و دیندارى مطرح شد، الزم است بھ این . مؤمن نیافریده ام

  .ھم كفو بودن زوجین استمعنا توجھ شود كھ از شرایط بسیار مھم ازدواج 

كفو در لغت بھ معناى شبیھ و مانند است، در مسئلھ ازدواج تا حّدى باید از نظر ظاھر و باطن بین دختر و 

مھمترین مرحلھ شباھت، باید در چھره دیندارى جلوه كند بھ این معنا كھ بھ . پسر شباھت وجود داشتھ باشد

َو : بھ فرموده قرآن مجید. دار شبیھ و مانند دیندار استفرھنگ پاك حق، مؤمن ھم كفو مؤمنھ، و دین 

  [132] .الطَّیِّباُت لِلطَّیِّبینَ 

 [133. [فَاْنِكُحوا ماطاَب لَُكْم ِمَن النِّساءِ : كتاب حق مى فرماید. زنان پاك الیق مردان پاكند

اكیزگى باطن است، كھ این پاكى در زنان و مردان در مرحلھ اول پاكى و پ. پس با زنان پاك ازدواج كنید

بنابراین مرد . عبارت از ایمان بھ خدا و قیامت و نبوت و قرآن و مالئكھ و متخلّق بودن بھ اخالق حق است

مسلمان و مؤمن حق ازدواج با زنان غیر مسلمان و غیر مؤمنھ را ندارد، و اگر این ازدواج انجام بگیرد، 

ند، و ھمچنین زن مؤمنھ حق ندارد با انسان غیر مؤمن باطل است و فرزندان آنان بدون شك زاده زنا ھست

مؤمن و مؤمنھ . ازدواج كند، زیرا از نظر شرعى این ازدواج باطل و حرام و فرزندان آنان زاده حرامند

ھم كفو غیر مؤمن و غیر مؤمنھ نیستند، كھ اگر این ازدواج باطل صورت بگیرد درى از عذاب قیامت بر 

ن مجید از ازدواج انسان پاك یعنى انسان مؤمن با انسان ناپاك منع شدید قرآ!! روى ھر دو باز شده

و ال تنكحوا المشركات حتّى یؤمنَّ و ألمة مؤمنة خیر من مشركة و لو اعجبتكم و ال تنكحوا : فرموده

المشركین حتّى یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرك و لو اعجبكم اولئك یدعون الى النّار و هللا یدعوا الى 

نة و المغفرة باذنھ و یبیِّن آیاتھ للناس لعلَّھم یتذكَّرون  [134. [الجَّ

با زنان مشرك تا ایمان نیاورده اند ازدواج نكنید، كنیزان باایمان از زن آزاد مشركھ بھتر است، اگرچھ 

رده اند و زنان خود را بھ ازدواج مردان مشرك تا ایمان نیاو. زیبائى یا ثروت او شما را بھ شگفتى اندازد



در نیاورید زیرا یك بنده باایمان از یك مرد مشرك بھتر است اگر چھ موقعیت و زیبائى او شما را شگفت 

زده كند، مشركان دعوت بھ آتش مى كنند، و خدا دعوت بھ بھشت و آمرزش بھ فرمان خود مى نماید، و 

ابراین مواظب باشید دختر باایمان بن. آیات خود را براى مردم بیان مى كند شاید اھل تفكر و اندیشھ شوند

خود را بھ جوانى كھ اھل حق و حقیقت نیست، و در لجنزار انكار واقعیات دست و پا مى زند بھ زنى 

ندھید، و براى جوان پاك و مؤمن خود، دخترى كھ منكر اصول الھى است بھ ھمسرى انتخاب نكنید كھ 

و نور و دو پاك و دو پاكیزه و دو مؤمن بھ ھم شرط اول در صحت ازدواج ایمان پسر و دختر است تا د

  .برسند، و از بھ ھم رسیدن آنان ثمرات شایستھ و پاك كھ ھمان فرزندان صالحند بوجود بیایند

تصور نكنید كھ زیبائى و مال و موقعیّت در مردى كھ ایمان ندارد، و در زنى كھ آراستھ بھ حقیقت نیست 

البتھ بر خانواده ھا الزم است در مسئلھ ھم كفو . در زندگى استموجب سعادت و سالمت و نشاط و دوام 

بودن، سختگیرى نكنند، وقتى پسر و دختر از نظر اعتقاد و اخالق و عمل اسالمى، و از نظر قیافھ و ھیكل 

ظاھر نزدیك بھ ھم باشند، این دو از نظر شرع مقدس ھم كفو و شبیھ و ھمانند یكدیگرند، و در ازدواج آنان 

َعْن اَبى  :در رابطھ با مسئلھ كفو بھ روایات زیر توجھ كنید. و بركت حق تجلّى خواھد كردرحمت 

 [135. [اْلُكْفُو اَْن یَُكوَن َعفیفاً َو ِعْنَدهُ یَسارٌ : أَنَّھُ قاَل ) علیھ السالم(َعْبِدّهللاِ 

او از نظر نفقھ سھل و  آنكھ داراى عفت ھمھ جانبھ است و زندگى در كنار: فرمود (علیھ السالم(امام صادق

اِذا : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا. آسان است كفو دختر عفیفھ و آسان زندگى كن شماست

ُجوهُ اِْن ال تَْفَعلُوهُ تَُكْن فِْتنَةٌ فِى اْالَ◌رْ  . بیرٌ ِض َو فَساٌد كَ جائَُكْم َمْن تَْرَضْوَن دینَھُ َو اَمانَتَھُ یَْخطُُب اِلَْیُكْم فََزوِّ

]136] 

كسى كھ از دختر شما خواستگارى كرد و شما نسبت بھ دین و امین بودن وى رضایت داشتید، حتماً زمینھ 

این ازدواج را فراھم نمائید، كھ منع ازدواج كفو با كفو از جانب شما زمینھ ساز فتنھ در روى زمین و فساد 

ُجوهُ و اِْن ال اِذا جائَ : رسول خدا در روایت دیگر مى فرماید. بزرگ است ُكْم َمْن تَْرَضْوَن ُخلُقَھُ َو دینَھُ فََزوِّ

 [137. [تَفَْعلُوهُ تَُكْن فِْتنَةٌ فِى اْالَ◌ْرِض َو فَساٌد َكبیرٌ 

آنكس كھ اخالق و دینش مورد رضایت و پسند شما بود بھ او دختر بدھید، چنانچھ از تحقق این ازدواج 

آرى سخت گیرى در ازدواج، و ایجاد موانع، . ر زمین شده ایدجلوگیرى كنید موجب فتنھ و فساد بزرگ د

و تكیھ بر عادات و رسومات غلط، و پیگیرى شرایط سخت، و طلب جمال و ثروت و مقام، از جانب 

خانواده ھا براى پسران و دختران خود، علت ازدیاد استمناء، لواط، زنا، فشارھاى عصبى، و بیماریھاى 

است، و این ھمھ فتنھ و فساد عواقب و توابعش در دنیا و آخرت گریبانگیر آن روانى در دختران و پسران 

رسول حق . پدران و مادران و اقوام و خانواده ھائى است كھ در مسئلھ ازدواج سخت گیرى مى كنند

 [138. [اَْنِكُحوا اْالَ◌ْكفاَء َو اْنِكُحوا ِمْنھُْم َو اْختاُروا لِنُطَفُِكمْ : فرمود

م كفوھا را فراھم كنید، و با ھم كفو ازدواج كنید و آنان را براى بوجود آمدن فرزندان زمینھ ازدواج ھ



آرى ایمان و اخالق و امانت و درستى در پسر و دختر مایھ ھم كفویست، و . شایستھ بھ عقد خود درآورید

رى كامل و بر پدران و مادران و خانواده ھا واجب اخالقى است، ھر چھ زودتر و سریع تر و با آسان گی

پرھیز از شرایط غیر الھى و سنن غیر اخالقى زمینھ عروسى دو ھم كفو را فراھم آورند، تا رضا و 

ما ِمْن : مى فرماید) علیھ السالم(حضرت باقر. خوشنودى و رحمت و لطف حق را نسبت بھ خود جلب كنند

ْجنى فَیَقُوَل ال اَْفَعُل أَنَا أَْغنى ِمْنكَ ُرْزَءة أََشدَّ َعلى َعْبد اَْن یَأْتِیَھُ اِْبُن اَخیِھ فَیَقُوَل    [139. [َزوِّ

مصیبتى از این شدیدتر نیست كھ جوان مؤمنى دختر برادر مؤمنش را خواستگارى كند، و پدر دختر 

در مسئلھ ! جواب بدھد، من از این ازدواج عذر مى خواھم زیرا تو از نظر مالى در رتبھ من نیستى

رى، قبیلھ اى نباید لحاظ شود، زیرا اینگونھ تعّصبات در آئین الھى مردود ازدواج عصبیّت قومى، شھ

فقر و غنا، این شھر و آن شھر، این قبیلھ و آن قبیلھ را مالك ازدواج . شناختھ شده و باطل اعالم شده است

، جز قرار ندھید، مردان و زنان ھمھ و ھمھ دختران و پسران یك پدر و مادرند، و براى ھیچ یك بر دیگرى

نسبت بھ كفو امام پنجم حضرت ) علیھ السالم(نظر حضرت سجاد. بھ تقوا و پرھیزكارى امتیاز نیست

در یكى از مواقف حج بھ )علیھ السالم(پدر باكرامتم حضرت زین العابدین: نقل مى كنند) علیھ السالم(باقر

راى ھمسر است؟ خانمى برخورد كھ اخالق نیكش آن حضرت را جذب كرد، سئوال كردند این زن دا

عرضھ داشتند وى را شوھر نیست، پدرم بدون این كھ از حسب و نسب وى تحقیق كند از او خواستگارى 

فردى از انصار از داستان آگاه شد، ازدواج بھ این  .كرد، و این خواستگارى منجر بھ ازدواج با او شد

زن فردى بى اصل و نسب باشد، و  سادگى براى او بسیار سنگین و گران آمد، بھ نظر آورد ممكن است آن

مدتى در مقام جستجو برآمد و معلوم شد آن زن از طایفھ شیبان . علت سرزنش نسبت بھ امام چھارم شود

است، خدمت امام چھارم رسید و جریان را با آن حضرت در میان گذاشت كھ خدا را شكر ھمسر شما از 

شما را خردمندتر از این مى دانستم كھ بھ این امور  فامیلى معروف و محترم است، امام بھ او فرمودند من

پاى بند باشى، مگر نمى دانى خداوند عز و جل بھ بركت اسالم پستى ھا را برداشت و نقصھا را جبران 

فرمود، بزرگوارى و كرامت را جایگزین پستى و دنائت نمود، اینك مسلمان در ھر موقعیتى باشد محترم 

 [140. [امت و خّست از آِن جاھلیت است و بساست و او را پستى نیست، لئ

بنابراین ھم قبیلھ بودن، ھمشھرى بودن، بھ اندازه ھم ثروت داشتن، موجب ھم كفوى نیست، بنا بھ حكم 

اسالم، عرب را بر عجم، سپید را بر سیاه، قرشى را بر غیر قرشى امتیازى نیست، امتیاز بھ تقواست و دو 

ان و تقوا و اخالق و امانت و عفت و پاكى و طھارت و سالمت ھم كفو مرد و زن مسلمان با داشتن ایم

یكدیگرند گرچھ یكى عرب و دیگرى عجم، یكى شھرى و دیگرى روستایى، یكى غنى و دیگرى فقیر، یكى 

) علیھ السالم(على بن اسباط بھ حضرت جواد. سپید و دیگرى سیاه، یكى قبیلھ دار و دیگرى بى قبیلھ باشد

ى دخترانم كسى را كھ در اخالق و ایمان ھمانند خودم باشد نیافتھ ام تا آنان را شوھر دھم، من برا :نوشت

آنچھ را درباره دخترانت نوشتھ بودى یافتم، خداوند ترا مورد رحمت و : حضرت در پاسخ نامھ وى نوشت



آمد كھ دین و  لطفش قرار دھد، تا این حدود دقت در كار دختر الزم نیست، پیامبر فرمود اگر خواستگارى

 [141] .اخالقش مورد پسند بود قبولش كنید ور نھ فتنھ و فساد بزرگ در زمین روى مى دھد

ھیچ مؤمنى بھره اى و سودى خطرناك تر از : بھ مردى بھ نام ابراھیم فرمود) علیھ السالم(امام صادق

تھ گلھ حملھ كنند بیشتر  ثروت نبرده، ضرر مال از زیان دو گرگ درنده كھ بھ گلھ اى بى چوپان از سر و

راست گفتى، : است، این گرگھا با گوسپندان چھ مى كنند، عرضھ داشتم جز فساد كارى نمى كنند، فرمود

كوچكترین زیان مال این است كھ مسلمانى خواستگارى دختر مسلمان بیاید و او بھ عذر نداشتن مال او را 

طایفھ دختر ندھید در معارف الھى آمده فرزند امانت خدا بھ چند . براند و از دادن دختر بھ او خوددارى كند

حفظ امانت حق بھ این است كھ بھ تربیت دینى و اخالقى . و نعمت حق و احسان پروردگار بھ انسان است

دخترى كھ بھ خانھ شوھر  .او توجھ شود، و بھ ھنگام ازدواج براى او ھمسر پاك و پاكیزه اى انتخاب شود

نھ و خانواده شوھر و خود شوھر قرار مى گیرد، و در ھر صورت در آن محیط مى رود تحت تأثیر خا

برنامھ ھائى بھ وسیلھ شوھر از او خواستھ مى شود، باید بھ آن خانھ اى كھ مى رود خانھ اى الھى و 

خانواده اى مؤمن باشد، و ھمسرش از حسنات باطنى و ظاھرى در حّد استعداد و طاقتش برخوردار باشد، 

خاطر آئین الھى از شوھر دادن دختر بھ افرادى كھ واجد شرایط الھى و اسالمى نیستند منع اكید بھ این 

اِنََّما النِّكاُح ِرقٌّ فَاِذا اَْنَكَح اََحَدُكْم َولیَدةً فَقَْد اََرقَّھا فَْلیَْنظُْر اََحُدُكْم : فرموده در روایتى از قول رسول حق آمده

 [142] .لَِمْن یُِرقُّ َكریَمتَھُ 

نكاح یك نوع بندگى و اطاعت است، فردى از شما وقتى دخترش را شوھر مى دھد، او را در مدار طاعت 

و بندگى شوھر درمى آورد، الزم است ھر یك از شما دقت كند، كھ دخترش را در اختیار چھ كسى قرار 

نیست و بھ تعبیر كتاب شوھر دادن دختر بھ كسى كھ پاى بند بھ دین و فرائض الھى و عقاید حقّھ . مى دھد

شوھر دادن دختر بھ مرد بداخالق كھ آلوده بھ كبر، فخر، حسادت، حرص، . خدا فاسق است جایز نیست

شوھردادن دختر بھ مرد نادان و سفیھ و كم عقل كھ قدرت اداره . طمع، بخل و بدزبانى است، ممنوع است

كارى خالف شرع و دور ازانسانیت زندگى را ندارد،و چیزى براى زن جز مشكالت بوجود نمى آورد 

شوھر دادن دختر بھ مرد شرابخوار و آن پلید و پستى كھ از حرام الھى خوددارى نمى كند اكیداً . است

َمْن ) : صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِىُّ . اكنون بھ روایت بسیار مھم این قسمت توجھ كنید. ممنوع است

َج َكریَمتَھُ ِمْن فاِسق   [143. [نََزَل َعلَْیِھ ُكلَّ یَْوم أَْلُف لَْعنَةَزوَّ

كسى كھ دختر عزیز و باكرامتش را بھ فرد بى دین شوھر دھد، روزى ھزار بار لعنت بر او نازل مى 

ال : وٌء قاَل اِنَّ لى قَرابَةً قَْد َخطََب اِلَيَّ َو فى ُخلُقِِھ سُ ) : علیھ السالم(َكتََب ُحَسْیُن ْبُن بَّشار اِلَى اْلكاِظمِ . شود

ْجھُ اِْن كاَن َسیَِّئ اْلُخلُقِ   [144. [تَُزوِّ

یكى از اقوام من از دخترم خواستگارى كرده، : نوشت ) علیھ السالم(حسین بن بشار بھ موسى بن جعفر

علیھ (امام صادق. اگر دچار سیّئات اخالقى است بھ او نده: ولى اخالق بدى دارد، حضرت جواب نوشتند 



سوره نساء از دختر دادن بھ سفیھ و نادان كھ لیاقت ندارد مال بھ او بدھند، و نمى  5ستناد بھ آیھ با ا) السالم

 [145. [توان بھ او در امور اجتماعى و فردى و مسئلھ امانات اعتماد كرد، منع اكید فرمودند

َج اِذا َمْن َشِرَب اْلَخْمَر بَْعَد ما َحرَّ ) : صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قاَل النَّبِىُّ  َمھَا ّهللاُ َعلى لِسانى فَلَْیَس بِأَْھل اَْن یَُزوَّ

 [146. [َخطَبَ 

ھر كس شراب را بعد از اینكھ من مأمور اعالم حرام بودنش از جانب خدا شدم بنوشد، ھرگاه بھ 

علیھ (امام ھشتم حضرت رضا. خواستگارى دختر یك خانواده آمد، بدانید كھ شایستگى پاسخ شنیدن ندارد

نا: فرمود ) المالس َمْت اِلَى الزِّ ْجتَھُ فََكأَنَّما قَدَّ َج شاِرَب اْلَخْمِر، فَاِْن َزوَّ   [147. [َو اِیّاَك اَْن تَُزوِّ

بترس از این كھ دختر بھ شرابخوار بدھى، كھ اگر او را بھ چنین تبھكارى شوھر دھى گویا آن عفیفھ 

واجبات الھى نیست، و از فسق و فجور پرھیز ندارد، و آرى آنكھ پاى بند بھ !! كریمھ را بھ زنا داده اى

آنكھ از حسنات اخالقى برخوردار نیست، و آلوده بھ بداخالقى است، و آنكس كھ از عقل و فكر الزم بھره 

ندارد، و آن سست اراده اى كھ از مشروبات حرام پرھیز ندارد، اھلیت ندارد كھ دخترى پاك و مؤمنھ كھ 

پرده شود، كھ نھ تنھا دختر ضایع مى گردد، بلكھ فرزندانى كھ آن دختر براى آن امانت حق است بھ او س

تبھكار مى آورد متأثر از آثار سوء وجودى آن شوھر خواھند شد، كھ قبل از اینكھ دانش بشر بھ این حقیقت 

 [148. [یَّةِ اْلَحراُم یَبیُن فِى الذُّرِّ : این حقیقت را اعالم فرموده است ) علیھ السالم(برسد امام ششم

با اینگونھ زنان ازدواج مكنید ھمانطور كھ اسالم اجازه شوھر دادن !! آثار حرام در نسل آشكار مى گردد

دختر را بھ چند طایفھ از جملھ فاسقان، سفیھان، بداخالقان، مشروبخواران، نمى دھد، و حرمت و ارزش 

ھمین نسبت بھ جوانان مؤمن و باكرامت  زن را با ممنوعیت ازدواج با این چند طایفھ حفظ مى كند، بھ

روایات بسیار مھمى در این زمینھ . اجازه ازدواج با زنانى كھ واجد شرایط الھى و اسالمى نیستند نمى دھد

: از مصادر وحى در معتبرترین كتب نقل شده، كھ بھ پاره اى از آنھا اشاره مى شود، رسول خدا فرمود

َج اْلَحْمقا  [149. [ِء فَإِنَّ ُصَحبَتَھا َضیاٌع َو َولََدھا ِضباعٌ اِیّاُكْم َو تََزوَّ

از ازدواج با زن كودن و دچار حماقت بپرھیزید كھ ھمنشینى با آنان تباھى عمر و فرزندش متجاوز و 

َمِن قیَل یا َرُسوَل ّهللاِ َو ما َخْضراُء الدَِّمنِ : و نیز آن حضرت فرمود. ستمكار است  :قالَ . اِیّاُكْم َو َخْضراَء الدِّ

 [150. [اَْلَمْرأَةُ اْلَحْسناِء فى َمْنبَِت السُّوءِ 

زن زیباروى كھ در خانواده اى پست : از سبزه مزبلھ پرھیز كنید، پرسیدند سبزه مزبلھ كدام است؟ فرمود

وُل یَقُ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(كانَ : فرمود (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا! و بد و فرومایھ بار آمده

ى قَْبَل اَللّھُمَّ اِنّى اَُعوُذ بَِك ِمْن َولَد یَُكوُن َعلَيَّ َربّاً، َو ِمْن مال یَُكوَن َعلَيَّ َضیاعاً، َو ِمْن َزْوَجة تُشیبُن: فى ُدعائِھِ 

 [151. [أَواِن َمشیبى َو ِمْن َخلیل ماِكر

ناه مى برم از فرزندى كھ خداوندا بھ تو پ: رسول حق در دعایش بھ پیشگاه حضرت حق عرضھ مى داشت

بھ جاى فرمانبرى از من فرمانگذار من باشد، و مالى كھ بدون سود تباه گردد، و زنى كھ مرا پیش از وقت 



صلى هللا علیھ (رسول خدا .بر اثر كودنى و حماقت و بدخلقى پیر كند، و دوستى كھ اھل مكر و حیلھ باشد

لیلَةُ فى قَْوِمھا، اْلَعزیَزةُ فى نَْفِسھا، ِشراُر نِسائُِكْم الُعقَرَ : فرمود) وآلھ وسلم نَِسةُ، اللَُّجوَجةُ، اْلعاِصیَةُ، الذَّ ةُ، الدَّ

 [152. [الَحصاُن َعلى َزْوِجھا، الھَلُوُك َعلى َغْیِرهِ 

زنان عقیم و زنانى كھ پاكیزگى را رعایت نمى كنند و لجباز و نافرمان و در دید : بى خیرترین زنان شما

و آن جناب . و در نظر خود عزیز، و نسبت بھ شوھر سركش، و با دیگران رام و تسلیم ھستندفامیل پست، 

ا اْلَمْرأَةُ فَُشوُمھا َغالُء َمْھِرھا َو ُعسْ  :فرمود ْؤُم فى ثَالثَِة أَْشیاَء فى الّدابَِّة َو اْلَمْرأَِة َو الّداِر فَأَمَّ ُر ِوالَدتِھا َو الشُّ

ا الّدابَّةُ فَُشوُمھ ا الّداُر فَُشوُمھا ضیقُھا َو ُخْبُث جیرانِھاأَمَّ  [153. [ا َكْثَرةُ ِعلَلِھا َو ُسوُء ُخْلقِھا َو أَمَّ

اما نامباركى زن باال بودن كابین و نازایى اوست، و . در َمركب، زن، و خانھ: نامباركى در سھ چیز است

ركى خانھ كوچكى و بدى آن است و نامبا) چموشى ( نامباركى مركب زیادى بیماریھا بدخوبودن 

  [154. [َشرُّ اْالَ◌ْشیاِء اْلَمْرأَةُ السُّوءُ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(َو قالَ . ھمسایگان آن مى باشد

ْوجاِت َمْن ال تُؤاتى: فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین. بدترین چیزھا زن بد است   [155. [َشرُّ الزَّ

اَال اُْخبُِرُكْم : فرمود (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا. شدبدترین ھمسر آن زنى است كھ ناموافق با

ُع َعْن قَب لیلَةُ فى اَْھلِھا، اْلَعزیَزةُ َمَع بَْعلِھا، اْلَعقیُم اْلَحقُوُد، الَّتى ال تَتََورَّ َجةُ اِذا غاَب بِِشراِر نِسائُِكْم؟ الذَّ یح، الُْمتَبَرَّ

َعبَةُ َعْنھا بَْعلُھا، اْلَحصاُن َمَعھُ اِذ ا َحَضَر، ال تَْسَمُع قَْولَھُ، َو ال تُطیُع اَْمَرهُ، َو اِذا َخلى بِھا تََمنََّعْت َكما تََمنََّع الصَّ

 [156. [ِعْنَد ُرُكوبِھا، َو ال تَْقبَُل ِمْنھُ ُعْذراً، َو ال تَْغفُِر لَھُ َذْنباً 

و نسبت بھ شوھرش فخر فروش، نازا،  بدترین زنانتان را معرفى نكنم؟ آنكھ در فامیلش پست و بى مقدار،

كینھ توز، از كار زشت روى نگرداند، و در غیاب شوھر خود را زینت دھد، و در حضور وى بى پیرایھ 

باشد، از شوھر اطاعت نكند، فرمانش را نپذیرد، در خلوت نسبت بھ خواستھ شوھر تمكین نكند، عذر 

 103بحار ، ج ) نتى فمن رغب عن سنتى فلیس منـى النكاح س. (شوھر را نپذیرد، و از خطایش در نگذرد
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النّاقُِص : ناقص از رحمت حق محروم است ، در یك روایت بسیار مھم از ناحیھ رسول باكرامت اسالم آمده

پا، بدون تردید، ناقص كسى نیست كھ بدون چشم، یا دست و . ناقص رانده شده از رحمت حق است. َمْلُعونٌ 

یا نقص دیگر جسمى از مادر بھ دنیا آمده باشد، ناقص كسى است كھ بھ كسب معرفت، و متخلّق شدن بھ 

اخالق حسنھ، و آراستھ شدن بھ اعمال صالحھ اقدام ننماید، و جز از راه خورد و خواب و لذت و شھوت بھ 

دارد، و باید در این زمینھ  آرى انسان زمینھ رسیدن بھ تمام كماالت و حقایق و واقعیّات را. خود نرسد

بكوشد، و جنب و جوش از خود نشان دھد، و تا زنده است بھ رفع نقایص فكرى و روحى و باطنى خود 



برخیزد، و از توقف و سكون، و تعطیل حركت و خیزش بپرھیزد، كھ اگر در مقام رفع نقص برنیاید، و 

لعون و از رحمت حضرت محبوب رانده مى چون آب راكد كھ عاقبت بدبو و فاسد مى شود، معطل بماند م

 .شود

متأسفانھ عده اى عمر خود را در سنین ھفتاد و ھشتاد مى گذرانند ولى ھنوز از نظر عقلى و فكرى كودك 

اینان در گذرگاه حیات، از مواھب معنوى . یك سالھ، و از نظر عمل و اخالق ھمچون طفل پنج سالھ اند

امامت امامان و عرفان عارفان واقعى و حكمت حكیمان الھى استفاده حق ھمچون كتب آسمانى نبوت انبیاء 

نكردند، و چون حیوانات بھ فربھى خود، و اضافھ كردن طول و عرض و حجم بدن پرداختند، و نطفھ چند 

اینان مى توانستند !! گرمى وجود خود را با خورد و خوراك باد كرده، بھ وزن ھشتاد، نود كیلو رسانده اند

د خود را، تبدیل بھ شجره طیبھ كنند، و از خویشتن خویش منبعى از كماالت و حقایق بسازند، نھال وجو

ولى بھ امور مادى محض مغرور شده جز بھ ساختن بدن حیوانى بھ كار دیگر مشغول نشدند، و ھمچون 

راى مال كسب و تجارت مادى دارند، شاغل میز و صندلى ھستند، دا. روز اول ناقص و ندار و فقیر ماندند

بھ علت ناقص ماندن، مضّرند، اھل ھر نوع گناه و معصیت ھستند، . و منال و زن و فرزند ولى ناقص اند

بھ حقوق دیگران تجاوز مى كنند، از ظلم و ستم پرھیز ندارند، با كمال بى شرمى از سفره گسترده نعمت 

در . مام زمینھ ھا ھمكارى مى نمایندحق بھره مى برند، ولى با دشمنان خدا یعنى شیاطین جنّى و انسى در ت

َمِن اْستَوى یَْوماهُ فَھَُو : مى خوانیم) علیھ السالم(روایت دیگرى از قول امام ھفتم حضرت موسى بن جعفر

یاَدةَ فى نَْفِسِھ فَھَُو  ھُما فَھَُو َمْلُعوٌن، َو َمْن لَْم یَْعِرِف الزِّ فى نُْقصان، َو َمْن َمْغبُوٌن، َو َمْن كاَن آِخُر یَْوَمْیِھ َشرَّ

 [157. [كاَن اِلَى النُّْقصاِن فَاْلَمْوُت َخْیٌر لَھُ ِمَن اْلَحیاةِ 

آن كھ دو روزش مساوى باشد، دچار غبن و خسارت شده، و كسى كھ پایان دو روزش بدترین زمان آن دو 

ذر عمر نبیند روزش باشد ملعون است، و آن كسى كھ در وجود خود اضافھ اى از واقعیات و كماالت در گ

روایتى نزدیك بھ !! ناقص است، و آن كھ بسوى نقصان روى دارد، مرگ براى او از زندگى بھتر است

. در كتب پرقیمت شیعھ نقل شده) علیھ السالم(ھمین مضمون نیز از امام بھ حق ناطق، حضرت صادق

]158]  

آنكھ در مقام كسب است، حبیب . ُب ّهللاِ اَْلكاِسُب َحبی: در روایت دیگرى از رسول باكرامت اسالم مى خوانیم

بدون شك باالترین كسب و برترین تجارت، كسب فضائل، و حقایق، و اقدام براى بھ دست . خدا است

چنین كاسبى ھمچون رسول خدا، محبوب  .آوردن معارف، و كماالت و حسنات اخالقى و انسانى است

ز ناقص ماندن بپرھیزیم، از اینكھ دو روز ما بیائیم ا .خدا، و وجودى پرارزش، و موجودى وزین است

مساوى باشد، دورى بجوئیم، و از این كھ دست خود را از كسب كماالت كوتاه نگاه داریم بپرھیزیم، كھ 

ھركس در قیامت از امور معنوى و رشد عقلى، و كماالت اخالقى و عملى كم داشتھ باشد ملعون و مطرود 

زن، و در نتیجھ مستحق عذاب، و آنكھ داراى وزن معنوى و بھ و مغبون و در ترازوى قیامت سبك و



عبارت دیگر سنگینى ایمان و اخالق و عمل باشد اھل فالح و نجات و رستگارى و پیروزى است، در این 

أُولئَِك ھُُم َو اْلَوْزُن یَْوَمئِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َموازینُھُ فَ : زمینھ بھ دو آیھ بسیار مھم از قرآن مجید عنایت كنید

 [159. [اْلُمْفلُِحونَ 

  [160. [َو َمْن َخفَّْت َموازینُھُ فَأُولئَِك الَّذیَن َخِسُروا اَْنفَُسھُْم بِما كانُوا بِآیاتِنا یَْظلُِمونَ 

ترازو در روز قیامت حق است، آنان كھ در آن میزان، ایمان و عمل و اخالقشان سنگین است اھل فالح و 

نان كھ در آن میزان از نظر واقعیات سبك وزنند، وجودشان مبتالى بھ خسارت است، و آ. رستگارى اند

راه كمال خداوند مھربان در قرآن مجید براى پیمودن راه كمال، بھ  .چرا كھ متجاوز از حدود خداوند بودند

پیمودن : دھمھ انسانھا بھ دست آوردن دو واقعیت را، با لحاظ كردن شرایط الھى و انسانى سفارش مى نمای

راه حیات مادى، پیمودن راه حیات معنوى، این دو معنا در چھار آیھ از سوره مباركھ آل عمران بیان شده 

زیّن للنّاس حّب الّشھوات من النّساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الّذھب و الفضة و الخیل : است

قل اَؤنبّئكم بخیر من ذلكم للّذین .  عنده حسن المآبالمسّومة و االنعام و الحرث ذلك متاع الحیوة الّدنیا و هللا

اتّقوا عند ربّھم جنّات تجرى من تحتھا االنھار خالدین فیھا و ازواج مطھّرة و رضوان من هللا و هللا بصیر 

انتین و الّصابرین و الّصادقین و الق .الّذین یقولون ربّنا انّنا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النّار .بالعباد

  [161. [المنفقین والمستغفرین باالسحار

زینت داده شد براى ھمھ انسانھا، دوست داشتن خواستھ ھا و امیال، كھ عبارت است از میل بھ زنان و 

فرزندان، و ثروت فراوان از طال و نقره، و اسبھاى نشاندار، و چھارپایان و زراعت و كشاورزى، این 

ا در چھارچوب حیات دنیائى است، و نزد خداوند بازگشتگاه نیكوست، است آنچھ موجب بھرھورى انسانھ

بگو اى رسول من، شما . كھ عبارت است از جنّت لقاء و نعمت ابد و جاوید حق در بھشت عنبر سرشت

انسانھا را بھ بھتر از اینھا خبر دھم ؟ براى آنان كھ در تمام برنامھ ھاى زندگى، از تشكیل خانواده و زن و 

رى، و كسب مال و بدست آوردن احشام و زراعت، و رابطھ بین خود و تمام مردم تقواى الھى فرزنددا

پیشھ كردند، و در انجام ھر برنامھ اى از دستورات حق پیروى نموده، و از ھواى نفس و شھوات حرام و 

ارشان خواستھ ھاى شیاطین خود را حفظ كردند و راه پرھیزكارى پیش گرفتند، بھشت ھائى نزد پروردگ

دارند كھ نھرھا از زیر آن جارى است، و براى آنان ازواج پاك و رضوان الھى است، و خداوند آگاه بھ 

 : وضع بندگان است، آنان كھ مى گویند

پروردگارا ایمان آوردیم، پس گناھان ما را مورد مغفرت قرار بده، و ما را از عذاب روز قیامت در پناھت 

  .نگھدار

د كھ عالوه بر این واقعیات، در تمام حوادث اھل صبر و استقامت، و صدق و راستى، عباد خدا آنان ھستن

فعل زیّن در آیھ شریفھ از نظر ادبى مجھول آمده،  .و بندگى و عبادت، و انفاق و استغفار در وقت سحرند

عل مجھول آورده شدن فعل، شاید براى نشان دادن ارزش و عظمت برنامھ باشد، بدین جھت باید گفت فا



فعل حضرت حق است، اوست كھ آن واقعیات را براى تمام انسانھا آراستھ، تا نسبت بھ میل خود در برابر 

آنھا شائق و راغب و عاشق و دلباختھ باشند، و از طریق این عشق و رغبت بھ تشكیل زندگى از طریق 

و از این راه بھ  ازدواج و كسب مال و منال و تسخیر كردن حیوانات، و آباد كردن زمین برخیزند،

بھرھورى از حیات مادى برسند، و از جھت دیگر آراستھ بھ تقوا، ایمان، دعا، ترس از عذاب آخرت شده، 

و بھ كسب صبر و صدق و عبادت و انفاق و استغفار برخیزند، تا بھ بھشت حق و رضاى دوست و 

 .ھمسران پاكیزه آخرتى برسند

ظرافت خلقت زن، چھره زیباى وى، وقار و حیاى ذاتى او، در ھر صورت بر اساس آیات كریمھ قرآنیھ، 

صداى لطیف و جاذب این موجود، راه رسم طنّازى و عشوه گرى این مخلوق فوق العاده، ھمھ و ھمھ از 

موجبات آراستگى و زینت اوست، كھ باعث دلربائى، و دلبرى و جذب میل و شھوت مرد، و علّت بسیار 

خاب زن و تشكیل زندگى و فرزنددار شدن، و فعالیت و كوشش كسبى و مھم عالقھ او و عشق وى بھ انت

تجارتى و زراعتى براى تأمین حیات مادى، و تداوم حیات خانھ و خانواده است، و این راھى است كھ اگر 

توأم با تقوا و دورى از گناه و معصیت، و ھمراه با ایمان و مناجات و صبر و صدق و عبادت و انفاق و 

سحر گردد، سعادت دنیا و آخرت، و خیر مادى و معنوى تأمین مى شود، و انسان از امور  استغفار در

لذت بخش دنیا، و منافع سرشار و ابدى آخرت و از ھمھ مھمتر رضوان و رضایت حضرت محبوب براى 

  .ابد بھره مند مى گردد

 راه انتخاب ھمسر در اسالم

 

بوى وحى را از دست داده اند، یا از ابتدا از ویژگى راه انتخاب ھمسر در ادیان و مكاتبى كھ رنگ و 

 .آسمانى بودن محروم بودند، با راه انتخاب ھمسر در فضاى ملكوتى اسالم فرق مى كند

اسالم بھ مرد مسلمان و انسان مؤمن اجازه انتخاب ھر زنى را كھ بخواھد نمى دھد، چنانكھ بھ زن مسلمان 

كھ بخواھد نمى دھد، چرا كھ در انتخاب و اختیار ھمسر باید خیر  و بانوى مؤمنھ اجازه اختیار ھر شوھرى

دنیا و آخرت، و سعادت امروز و فرداى انسان مالحظھ شود، و پاك ماندن انسان از آلودگیھا و پاكیزه 

ماندن زندگى از برنامھ ھاى شیطانى لحاظ گردد، زیرا در بناى ازدواج در اسالم فقط شھوت و تمتع و 

دى منظور نیست، بلكھ ھدف اسالم از مسئلھ ازدواج حفظ دین زنان و مردان، و ساختھ شدن لذت بدنى و ما

خانھ اى الھى، و بوجود آمدن فرزندانى شایستھ، و تأمین رضایت حق است، بھ ھمین خاطر در چنین 

چھارچوبى اصل ازدواج، آئین ھمسردارى، عشقورزى بھ زن شرعى، تأمین نیاز جنسى بھ ھر اندازه اى 

ھ مزاج مرد و زن اقتضا كند، رعایت حقوق، فرزنددار شدن، تربیت اوالد، و بھ عھده داشتن وظایف ك

الزم، و كار و كوشش و كسب براى تأمین مسكن و لباس و تغذیھ زن و بچھ بھ عنوان عبادت خدا شناختھ 



. ر شده استشده، و براى ھر قدمى كھ انسان در این زمینھ برمى دارد اجر عظیم و ثواب زیاد منظو

اینجاست كھ معجزه اسالم در اصرار بھ مسئلھ كفویّت روشن مى شود، و انسان در برابر شرایط الھى 

ازدواج كھ در اسالم مطرح است با تمام وجود بھ خضوع وادار مى شود، كھ اگر آن شرایط الھى و معنوى 

ھ بھ فضائى پر از عذاب و لحاظ نشود، از سر و روى زندگى شّر و فتنھ برخواھد خاست، و فضاى خان

رنج، و درد و محنت، و تأسف و غّصھ تبدیل خواھد شد، و كار بھ طالق و جدائى یا تلخى ھمیشگى و یا 

  .اگر ظرفیتى در كار نباشد بھ جنون و دیوانگى و یا خودكشى یكى از طرفین منجّر خواھد گشت

ود با كسب ایمان و اخالق و تقوا كمك از زنى كھ بھ رشد عقل و فكر خود با كسب معرفت، و بھ كمال خ

نكرده باید پرھیز كنید، و از ازدواج با چنین زنى خوددارى نمائید، زنى كھ در خانواده اى بھ دور از 

خداپرستى، و اخالق و تقوا، و توحید و عبادت بار آمده و براى مرد جز فتنھ و فساد، و ھالكت و تباھى 

بدین صورت ) علیھ السالم(العاده اى در این زمینھ از حضرت باقر  روایت بسیار مھم و فوق. چیزى ندارد

َما َرأَْیُت نَواقَِص ُعقُول َو دین اَْذھََب بُِعقُوِل َذِوى : َمرَّ َرُسوُل ّهللاِ َعلى نِْسَوة فََوقََف َعلَْیِھنَّ ثُمَّ قالَ  : نقل شده

، اِنّى قَْد َرأَْیُت اَنَُّكنَّ اَكْ  ْبَن اِلَى ّهللاِ َما اْستَطَْعنَ اْالَ◌ْلباِب ِمْنُكنَّ  [162... [ثَُر اَْھِل النّاِر َعذاباً فَتَقَرَّ

رسول خدا بھ عده اى از زنان گذشت، ناگھان ایستاد و بھ آنان خطاب كرد، چون شما جمعیتى با نقصان 

ام دوزخیان عقل و دین ندیدم كھ عقل خردمندان را از دست آنان بگیرد، من چنین دیدم كھ عذاب شما از تم

بیشتر است، من بھ شما سفارش اكید مى كنم كھ بھ حضرت حق، با تكمیل ایمان و كسب معرفت، و آراستھ 

وءِ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . شدن بھ حسنات تقرب جوئید . اَْغلَُب اْالَ◌ْعداِء لِْلُمَؤِمِن َزْوَجةُ السُّ

]163] 

 : روایت دیگرى آمدهدر . كوبنده ترین دشمن مؤمن ھمسر بد است

ُل ما ُعِصَي ّهللاُ َعزَّ َوَجلَّ بِِستِّ ِخصال ئاَسِة، َو ُحبُّ النَّْوِم، َو ُحبُّ النِّساِء َو ُحبُّ : اَوَّ ْنیا، َو ُحبُّ الرِّ ُحبُّ الدُّ

 [164. [الطَّعاِم، َو ُحبُّ الّراَحةِ 

دنیاپرستى، : شش چیز است نخستین مایھ گناه، كھ نسبت بھ آن عصیان و معصیت حق صورت گرفت 

بنابراین خود را در انتخاب . ریاست پرستى، عشق بھ خواب، زن پرستى، شكم پرستى، راحت طلبى

ھمسر، بھ شرایطى كھ اسالم اعالم فرموده، و اینجانب آن شرایط را از طریق روایات بیان خواھم كرد، 

و چشم دوختن بھ مال و ثروت زن، براى شما مقید نمائید، و سعى كنید زیبائى تنھا، و عشق بھ زن گرفتن، 

زن را براى مال و جمالش انتخاب نكنید، مالش موجب : رسول حق فرمود . موجب انتخاب ھمسر نشود

 [165. [طغیان و جمالش مایھ تباھى است، در ازدواج دین و ایمان زن را لحاظ كنید

ْؤُم فى َشْيء : رسول خدا در روایتى فرمود    [166. [فَفِى النِّساءِ اِْن كاَن الشُّ

آرى زنى كھ از معرفت و ایمان و اخالق و خوشرفتارى، و . اگر شومى در چیزى باشد، در زنان است

و نیز آن حضرت . وقار و كرامت برخوردار نباشد، شوم و موجب تباھى زندگى و ھالكت شوھر است



 : فرمود

وءُ   [167. [َشرُّ اْالَ◌ْشیاِء اْلَمْرأَةُ السُّ

جوانى در اوقات نماز  : داستانى حیرت آور در تفسیر ابوالفتوح رازى آمده. اشیاء زن بد استبدترین 

باالى مأذنھ مسجد اذان مى گفت، یك روز در حال اذان گفتن بھ خانھ ھاى اطراف مسجد نظر انداخت، 

 . نظرى كھ اسالم از بابت مصلحت انسان و حفظ وى از فتنھ ھا حرام كرده است

اش در خانھ اى بھ دخترى نیكو منظر و صاحب جمال افتاد، دل بھ او داد، پس از اذان در آن ناگھان دیده 

خانھ را كوبید، صاحب خانھ در را باز كرد، جوان بھ او گفت اگر دختر بھ شوھر مى دھید، من بھ او 

بھ تو تزویج  مایلم، صاحبخانھ گفت ما آسورى مذھبیم، اگر مذھب ما را انتخاب كنى من از اینكھ دخترم را

 . كنم منعى نمى بینم

جوان كھ دل بھ زیبائى و جمال دوختھ بود، و از انتخاب ھم كفو روى گردانده بود، و دالِّل خود را در 

ازدواج چشم و شھوت و جمال و زیبائى قرار داده بود، از پذیرش شرط پدر دختر استقبال كرد، از اسالم 

عقد دختر ازباالى پلھ ھاى خانھ با سر بھ زمین آمد وبھ دست برداشت، بھ شرك روى آورد، بھ روز 

 شرایط اسالمى و انسانى در انتخاب ھمسر ! ھالكت ابدى دچارشد

ـ الزم است خانواده ھاى عزیز قبل از ازدواج دختر و پسر، زمینھ دیدار آن دو را با ھم فراھم نمایند،  1

این واقعیتى است كھ اسالم آن را اجازه مى دھد،  در این زمینھ خواندن عقد و ایجاد محرمیّت الزم نیست،

و فقھ اسالمى آن را بى مانع مى داند، این دیدار براى ھر دو ضرورى است، تا با دیدن یكدیگر كماالت و 

عیوب ظاھرى را بفھمند، و سپس در تصمیم گیرى اقدام نمایند، عالوه راه رّد و ایراد و اشكال تراشى را 

بندند، البتھ در این دیدار باید قصد و نیت ازدواج، و پسند و عدم پسند مطرح باشد، تا براى بعد از ازدواج ب

قاَل النَّبِىُّ : فضاى برنامھ از معصیت حق پاك بماند، بھ روایاتى كھ در این زمینھ وارد شده عنایت كنید 

  [168. [فَإِنَّھُ اَْحرى اَْن یَُدوَم بَْینَُكما لِْلُمغیَرِة ْبِن ُشْعبَةَ َو قَْد َخطََب إِْمَرأَةً لَْو نَظَْرَت اِلَْیھا

اگر قبالً او را مى دیدى امید توافق و : رسول حق بھ مغیرة بن شعبھ كھ با زنى ازدواج كرده بود فرمود 

ُجِل : پرسیدم ) علیھ السالم(محمد بن مسلم مى گوید از حضرت باقر . سازش در بین شما بیشتر بود َعِن الرَّ

َج اْلَمْرأَةَ أَیَْنظُُر اِلَْیھا ؟ قاَل نََعْم اِنَّما یَْشتَریھا بِاَْغلَى الثََّمنِ  یُریُد اَنْ   [169. [یَتََزوَّ

آرى بھ گران : مردى كھ مى خواھد ازدواج كند، حق دارد زن مورد نظر براى ازدواج را ببیند ؟ فرمود 

ُجُل یُریُد اَْن  :ترین قیمت مى خرد، چرا حّق دیدن نداشتھ باشد ؟ حسن سرى گوید  قُْلُت ِالَ◌بى َعْبِدّهللاِ الرَّ

جُ  لُھا َو یَْنظُُر اِلى َخلْفِھا َو اِلى َوْجِھھا ؟ قاَل نََعْم ال بَأَْس اَْن یَْنظَُر الرَّ َج اْلَمْرأَةَ یَتَأَمَّ ُل اِلَى اْلَمْرأَِة اِذا اَراَد اَْن یَتََزوَّ

َجھا یَْنظُُر اِلى َخْلفِھا َو اِ   [170. [لى َوْجِھھایَتََزوَّ

عرضھ داشتم براى مرد جایز است پیش از ازدواج در وجود زن دقت ) علیھ السالم(بھ حضرت صادق

آرى مانعى ندارد كھ زن مورد نظر را از پشت سر یا جلوى : كند، پشت سر و صورتش را ببیند ؟ فرمود 



ُجُل اِلَى : و مردى بھ امام ششم گفت . رو ببیند اْلَمْرأَِة یُریُد تَْزویَجھا فَیَْنظُُر اِلى َشْعِرھا َو َمحاِسنِھا اَیَْنظُُر الرَّ

ذاً ـ َو فى َخبَر   [171. [َو تَقُوُم َحتّى یَْنظَُر اِلَْیھا ؟ قاَل نََعْم َو تَُرقُِّق لَھُ الثِّیابَ : قاَل ال بَأَْس بِذلَِك اِذا لَْم یَُكْن ُمتَلَذِّ

اگر منظور آگاھى از : ى را كھ مى خواھد بگیرد، ببیند ؟ فرمود جائز است مرد موى سر و زیبائیھاى زن

خصوصیات اوست اشكال ندارد، در خبر دیگرى آمده كھ از حضرت سئوال شد، جایز است زن بایستد تا 

صلى هللا (َو قاَل . آرى، بلكھ پوشیدن لباس نازك ھم در آن وقت مانعى ندارد: مرد او را نظر كند، فرمود 

 [172. [أُْنظُْر اِلى َوْجِھھا َو َكفَّْیھا: لَِصحابِىٍّ َخطََب إِْمَرأَةً ) لمعلیھ وآلھ وس

. صورت و دستھاى او را ببین: رسول خدا بھ مردى از صحابھ كھ زنى را خواستگارى كرده بود فرمود 

 امثال این روایات مى خواھد بگوید اگر كسى زنى را براى ھمسرى انتخاب كرد پس از بررسیھاى الزم

در رابطھ با خانواده و اخالق و ایمان او، مانعى ندارد براى آگاھى از خصوصیات بدنى او نظیر مو، 

قیافھ، زیبائى، قد و قامت، اندام، وى را ببیند، مبادا نقص و عیبى در وجود او باشد، یا موردى در او ببیند 

ھ برود، و ناموس اسالم را یك بھ كھ باعث دلسردى، یا موجب تفرقھ شود، نھ اینكھ حق دارد خانھ بھ خان

 [173. [یك از نظر بگذراند، و سراپاى ھمھ را دقت نماید تا اگر خواست یكى را از آن میان انتخاب كند 

ـ چون زن را پسندید، و مایل بھ ازدواج با او شد در عین زیبائى زن، و آراستھ بودنش بھ جمال و كمال،  2

ازدواج با او براى خدا قرار دھد، و بھ عنوان عمل بھ دستور و  و دلبرى و طنازى وى، نیت خود را در

 .فرمان حضرت حق و اجراى سنت انبیاء الھى، بخصوص رسول باكرامت اسالم قدم بردارد

در این زمینھ یعنى اقدام براى ازدواج بھ قصد قربت و بھ نیت جلب خوشنودى حق روایت بسیار مھمى از 

 : رسول خدا نقل شده

ِ اِْستََحقَّ ِوالیَةَ ّهللاِ  َمْن نََكحَ  ّrِ َو أَْنَكَح ِ ّrِ] .174] 

آنكھ براى خدا ازدواج مى كند، و براى فراھم كردن وسیلھ ازدواج دیگران محض خدا قدم برمى دارد 

آرى چنین انسانھاى بافضیلتى مشمول این آیھ شریفھ . استحقاق قرار گرفتن در والیت خدا را پیدا مى كند 

  [175. [هللا ولّى الّذین آمنوا یخرجھم من الظّلمات الى النّور:  مى گردند

خداوند سرپرست كسانى است كھ ایمان آوردند، آنان را از ظلمت جھل، ظلم، ضعف روحى، بداخالقى، 

. سستى در عمل بھ نورانیت فھم و بصیرت، عدالت، قوت قلب خوش خلقى و قدرت در عمل مى برد

را دوست دارد، بھ ھمین خاطر در سن پیرى بھ زكریا، یحیى و بھ ابراھیم،  خداوند داشتن زن و فرزند

 : اسماعیل را عنایت فرمود، و در آیھ اى از كتابش بھ رسول مطھّرش فرمود

 [176. [و لقد ارسلنا رسالً من قبلك و جعلنا لھم ازواجاً و ذریّة

 .راى آنان زنان و فرزندان قرار دادیمو بھ تحقیق رسوالنى براى ھدایت مردم، پیش از تو فرستادیم و ب

عجلھ كار شیطان است، انتخاب : ـ عجلھ در ازدواج كار صحیحى نیست، در معارف اسالمى آمده كھ  3

ھمسر باید بادقت و وقت گذارى و مشورت، و شناخت الزم از او و خانواده اش صورت بگیرد، مبادا كھ 



علیھ (حضرت صادق . ربھ روحى و روانى ببار آیددر این زمینھ خسارتى بھ طرفین وارد شود، و ض

 [177... [اِنَّما اْلَمْرأَةُ قِالَدةٌ فَاْنظُْر ما تَتَقَلَّدُ : در این زمینھ فرموده ) السالم

 .ھمانا زن گردن بند است، دقت كن چھ گردن بندى بر گردن زندگى و حیات خود مى افكنى

رین آن حضرت در كتابھاى پرارزش شیعھ آمده ـ در روایاتى كھ از رسول حق و اھل بیت طاھ 4

: خصوصیات زنى كھ الیق ھمسرى مرد مؤمن و جوان مسلمان است و با ظرافت و دقت كامل بیان شده 

َج اْلَمْرأَةَ فَْلیَْسأَْل َعْن َشْعِرھا َكما یَسْ  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا  أَُل اِذا اَراَد اََحَدُكْم اَْن یَتََزوَّ

  [178. [َعْن َوْجِھھا فَاِنَّ الشَّْعَر اََحُد اْلَجمالَْینِ 

از ) در صورت پیش آمدن مانع از دیدن او ( بھ ھنگامى كھ یكى از شما قصد ازدواج با زنى را داشت، 

  .مویش تحقیق كند، چنانكھ از رویش، چھ مو ھم یكى از مایھ ھاى زیبائیست

 : صارى گویدـ جابر بن عبد ّهللا ان 13تا  5

با رسول خدا نشستھ بودیم، سخن از زنان، و برترى بعضى از آنان بر بعض دیگر بھ میان آمد، رسول 

بھترین زنان شما زنى : فرمود . الھى فرمود، من در این زمینھ با شما سخن بگویم ؟ عرضھ داشتم آرى

ل خود عزیز و محترم، و در برابر است كھ فرزند آورد، مھربان باشد، از پاكدامنى نصیب داشتھ، نزد فامی

براى شوھر زینت كند، و نسبت بھ دیگران باوقار و بى اعتنا دیده شود، . شوھر متواضع و فروتن باشد

. سخن شوھر را بشنود، و از وى فرمان ببرد، در خلوت در اختیار او باشد، ولى مانند مردان مبتذل نباشد 

]179] 

اَْلھَیِّنَةُ اللَّیِّنَةُ : َخْیُر نِسائُِكْم اَْلَخْمُس فَقیَل َما اْلَخْمُس قاَل : فرمود ) سالمعلیھ ال(ـ امیرالمؤمنین  18تا  14

ْیبَتِِھ فَتِْلَك اْلُمواتِیَةُ الَّتى اِذا َغِضَب َزْوُجھا لَْم تَْكتَِحْل بُِغْمض َحتّى یَْرضى، َو الَّتى اِذا غاَب َزْوُجھا َحفِظَْتھُ فى غَ 

 [180. [ّماِل ّهللاِ ال تَخیبُ عاِملَةٌ ِمْن عُ 

آسان گیر، نرم خو، بساز، چون : بھترین زنان شما پنج گونھ اند، گفتھ شد پنج گونھ كدام است ؟ فرمود 

شوھر بھ خشم آید نیارامد تا خوشنودى او را فراھم آورد، در غیاب شوھر حیثیت او را حفظ كند، این زن 

  .مید نشوداز عّمال حق است و از لطف پروردگار ناا

یَْستَأِْمُرهُ فِى ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(أَتى َرُجٌل َرُسوَل ّهللاِ : فرمود ) علیھ السالم(ـ حضرت باقر  19

ُغراِب نََعْم اِْنِكْح َو َعلَْیَك بَِذواِت الّدیِن تَِربَْت یَداَك َو قاَل اِنَّما َمثَُل اْلَمْرأَِة الّصالِِحِة َمثَُل الْ : النِّكاِح فَقاَل 

 [181. [َو َما اْلُغراُب اْالَ◌ْعَصُم ؟ قاَل اَْالَ◌ْبیَُض اِْحدى ِرْجلَْیھِ : اْالَ◌ْعَصِم الَّذى ال یَكاُد یُْقَدُر َعلَْیِھ قاَل 

ازدواج كن، ولى با زن دیندار، : مردى با رسول خدا در مسئلھ ازدواج مشورت كرد، حضرت فرمود 

غ اعصم است كھ دسترسى بھ او آسان نیست، عرضھ داشت كالغ خدایت خیر دھد، زن شایستھ مانند كال

  .اعصم كدام است ؟ فرمود كالغى كھ یك پایش سپید است

ھمسرم از دنیا رفت ، زنى ھمدم و : گفتم ) علیھ السالم(ـ ابراھیم كرخى گوید بھ حضرت صادق  21و  20



ْیَن تََضُع نَْفَسَك َو َمْن تُْشِرُكھُ فى مالَِك َو أُْنظُْر أَ : ھمساز بود، اینك بھ فكر ازدواج ھستم، حضرت فرمود 

َك َو اَمانَتَِك فَإِْن ُكْنَت البُدَّ فاِعالً فَبِْكراً تُْنَسُب اِلَى اْلَخْیِر َو اِلى ُحسْ   [182. [ِن اْلُخلُقِ تُْطلُِعھُ َعلى دینَِك َو ِسرِّ

ى را شریك مال و آگاه بر دین و بر كمال دقت را بھ خرج بده كھ وجودت را كجا قرار مى دھى و چھ كس

اسرار و امانت خود مى نمائى، اگر از ازدواج چاره اى ندارى، دوشیزه اى پیدا كن نیك رفتار و خوش 

 .اخالق

َرأَةٌ إِنَّ ِمَن الَقَِسِم اْلُمْصلِِح لِْلَمْرِء اْلُمْسلِِم اَْن تَُكوَن لَھُ اِمْ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(ـ رسول حق  22

ْتھُ، َو اِْن َغاَب َحفِظَْتھُ، َو اِْن اََمَرھا أَطاَعْتھُ   [183. [اِذا نَظََر اِلَْیھا َسرَّ

از مقدرات الھى براى مرد مسلمان كھ وضع او را اصالح مى كند، زنى است كھ چون شوھر بر وى نظر 

 .اطاعت نمایدكند خرسند شود، در غیاب او آبرویش را حفظ كند، و در حضور وى فرمانش را 

تى أَْصبَُحھُنَّ َوْجھاً َو أَقَلُّھُنَّ َمْھراً : فرمود ) علیھ السالم(ـ رسول خدا  23  [184. [اَْفَضُل نِساِء أُمَّ

أَنَّ ) علیھ السالم(ـ َعْن اَمیِر اْلُمْؤِمنیَن  24. برترین زنان اّمتم زیباترین آنان و كم مھریھ ترینشان ھستند

أَْن ) علیھا السالم(أَْخبُِرونى أَىُّ َشْيء َخْیٌر لِلنِّساِء ؟ فَقالَْت فاِطَمةُ : قاَل )  علیھ وآلھ وسلمصلى هللا(َرُسوَل ّهللاِ 

جاُل فَأَْعَجَب النَّبِيُّ  جاَل َو ال یَراھُنَّ الرِّ . َو قاَل إِنَّ فاِطَمةَ بَْضَعةٌ ِمنّى) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(ال یََرْیَن الرِّ

]185] 

بھ من خبر دھید چھ چیزى براى زنان بھتر : رسول خدا بھ مردم گفت :فرمود) علیھ السالم(مؤمنین امیرال

پاسخ داد مردان را نبینند، و مردان ھم آنھا را نبینند ھرزه و بى بند و بار غیر ) علیھا السالم(است ؟ فاطمھ

فاطمھ پاره تن من : و فرمودمقید بھ مسائل شرعى و اخالقى نباشد رسول حق از این جواب شگفت زده شد 

  !!است

 [186. [َخْیُر نِسائُِكُم الَّتى اِْن أُْعِطیَْت َشَكَرْت َو اِْن ُمِنَعْت َرِضیَتْ ) :علیھ السالم(ـ قاَل الّصاِدُق  26و 25

بھترین زنان شما زنى است كھ اگر مال دراختیارش گذاشتى سپاسگزارى : فرمود)علیھ السالم(امام صادق

 .بھ مصلحتى از وى منع نمودى خوشنود و راضى باشد كند، و اگر

َخْیُر نِسائُِكُم الطَّیِّبَةُ الّریِح، الطَّیِّبَةُ الطَّبیخِ الَّتى اِذا أَْنفَقَْت، أَْنفَقَْت : فرمود) علیھ السالم(ـ امام ششم 30تا  27

 [187. [ْن ُعّماِل ّهللاِ َو عاِمُل ّهللاِ ال یَخیُب َو ال یَْنَدمُ بَِمْعُروف َو اِذا أَْمَسَكْت، أَْمَسَكْت بَِمْعُروف فَتِْلَك عاِمٌل مِ 

بھترین زنان شما زنى است كھ خوشبو و خوش پخت و پز باشد، بجا خرج كند، و بجا امساك نماید، چنین 

صلى هللا علیھ وآلھ (ـ رسول خدا  31. زنى از كاركنان حق است، و عامل حق را ناامیدى و پشیمانى نیست

 [188] .أَْعظَُم النِّساِء بََرَكةً أَْیَسُرھُنَّ َمُؤونَةً : فرمود ) وسلم

  .پربركت ترین ھمسر، زنى است كھ براى شوھر ھزینھ اش كمتر باشد

جالِ : فرمود ) علیھ السالم(ـ امیرالمؤمنین  34تا  32 ْھُو َو اْلُجْبُن : َخیاُر ِخصاِل النِّساِء ِشراُر ِخصاِل الرِّ الزَّ

ْن ِمْن نَْفِسھا، َو اِذا كانَْت بَخیلَةً َحفِظَْت مالَھا َو ماَل بَْعلِھَو اْلبُخْ  ا َو اِذا ُل فَإِذا كانَِت اْلَمْرأَةُ ذاَت َزْھو لَْم تَُمكِّ



 [189. [كانَْت َجبانَةً فَِرقَْت ِمْن ُكلِّ َشْىء یُْعَرُض لَھا

كبر، ترس، بخل، اگر : مرد است بھترین ویژگیھاى زن در فضاى زناشوئى و شوھردارى بدترین صفات

زن متكبر باشد تسلیم غیرشوھر نمى شود، اگر بخیل باشد مال خود و شوھر را حفظ مى كند، و اگر ترسو 

باشد از ھر پیش آمدى بیمناك مى شود و در صدد حفظ خود بر مى آید، و در نتیجھ بھ دام دیگران نمى 

  .افتد

ُجوا اْالَ◌ْبكاَر فَإِنَّھُنَّ أَْعَذُب أَْفواھاً، َو اَْرتَُق : فرمود ) لھ وسلمصلى هللا علیھ وآ(ـ رسول خدا  38تا  35 تََزوَّ

ةِ   [190. [أَْرحاماً، َو أَْسَرُع تََعلُّماً، َو أَْثبَُت لِْلَمَودَّ

با دختران بكر و دست نخورده ازدواج كنید كھ دھانھاى گواراتر، و رِحم ھاى جمع تر دارند، یادگیرى آنان 

) علیھ السالم(ـ امام صادق  40و  39. تر، و عشق و عالقھ آنان بھ شوھر و زندگى پایدارتر استسریع 

  [191. [َخْیُر نِسائُِكُم الَّتى اِذا َخلَْت َمَع َزْوِجھا َخلََعْت لَھُ ِدْرَع اْلَحیاِء َو اِذا لَبَِسْت لَبَِسْت ِدْرَع اْلَحیاءِ : فرمود 

ون با شوھر خلوت كند و جامھ از تن برگیرد پرده حیا را نسبت بھ شوھر بھترین زنان شما زنى است كھ چ

خود بھ دور افكند ھمھ گونھ و بھ ھر شكل در اختیار شوھر باشد و چون جامھ بر تن پوشد، لباس حیا را 

این است خصوصیاتى كھ باید در زن مسلمان و دوشیزه مؤمنھ باشد، و بر جوانان . نیز ھمراه آن بپوشد

من و مسلمان فرض است كھ بھ ھنگام آماده شدن براى ازدواج از این خصوصیات كھ با حذف عزیز مؤ

مكررات آن در روایات حدود چھل ویژگى است جستجو كنند، چنانچھ در حد قابل قبول در دوشیزه اى 

كھ در یافتند او را براى ھمسرى خود و مادرى فرزندانشان انتخاب كنند، و بر این معنى سعى داشتھ باشند 

این زمینھ دچار سخت گیرى بیجا و وسواس در انتخاب نگردند، كھ وسواس و دقت زیاد كار را سخت و 

  .زمینھ ازدواج را بھ بن بست دچار مى كند

 10 74/ فرقان ) والـذین یقولـون ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذّریّاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماماً  )

م در مسئلھ ازدواج گفتگو براى ازدواج در میان مسلمانان و مردم مؤمن رسم بر برنامھ ھاى اصیل اسال

این است، كھ پس از اتمام تحقیقات خانواده پسر و دختر، جھت امر ازدواج و ِمھربران، و شرایط عقد و 

و  سعى خانواده ھا باید بر این باشد، كھ در مشورت و پاسخ سئواالت. عروسى با ھم بھ گفتگو مى نشینند

پرسش ھائى كھ در رابطھ دختر و پسر مى شود، آن سئواالت و پاسخ ھائى كھ در چھارچوب شرع مقدس 

سّن واقعى دختر و پسر را . و جھت عقالئى مورد قبول است، با تمام وجود از خود صداقت نشان دھند

ن وى را، و بگویند، شغل پسر و دارائى وى و اخالق و رفتار و روحیات، و طریقھ معاشرت و معاشرا

اینكھ تحصیالت او در چھ مرحلھ اى است بھ راستى و درستى بیان كنند، اگر عیب و نقصى در او ھست 

خبر دھند، شاید آن عیب و نقص قابل اغماض باشد، و نیز خانواده دختر در پاسخ بھ سئواالت خانواده پسر 

نكنند، كھ بیان تمام مسائل  صداقت و انصاف بھ خرج دھند، و از گفتن سخن راست و كالم صدق وحشت

الزم راه ھرگونھ اشكال و بن بست را در آینده مى بندد، و از پیش آمدن خسارت و تلخى و تفرقھ، و بھ ھم 



 .خوردن رابطھ دو خانواده، و ایجاد بگو مگو جلوگیرى مى كند

شرعى، و در این زمینھ مكر و حیلھ و خدعھ و تزویر و تدلیس و عیب پوشى، خالف اخالق و حرام 

معصیت بزرگ است، و دود این آتش در درجھ اول بھ چشم زن و شوھر، و در مرحلھ دوم بھ چشم دو 

راستى و صداقت ھر دو خانواده را از زیان و خسارت، و از بھ بار آمدن تلخى و محنت . خانواده مى رود

و نجات و رستگارى  حفظ مى كند، و راه تصمیم گیرى را براى ھر دو طرف آسان نموده، و موجب فالح

تدلیس و خدعھ و مكر و حیلھ گاھى مجّوز بھم خوردن عقد، و ساقط شدن مھر، و فسخ نكاح بدون . است

طالق است، و این گشایشى است كھ اسالم بھ یكى از دو طرف كھ در معرض خدعھ و تدلیس قرار گرفتھ 

ر و تدلیس و فریب دادن منع مى كنند، قرآن مجید و روایات مردم را از ھر گونھ خدعھ و مك. اند داده است

مى ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا . و خدعھ گر را مستحق عقاب الھى در دنیا و آخرت مى دانند

  [192. [لِْیَس ِمنّا َمْن ماَكَر ُمْسلِماً : فرماید 

. اْلَمْكُر ِبَمْن اْئتََمنََك ُكْفرٌ : مى فرماید ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . از ما نیست كسى كھ با مسلمانى مكر كند

]193]  

. َمْن َمَكَر حاَق بِِھ َمْكُرهُ : و نیز آن حضرت فرمود . مكر بھ كسى كھ تو را امین خود قرار داده كفر است

]194]  

. كسى كھ خدعھ و حیلھ كند و نسبت بھ مردم مكر بورزد، زیان و ضرر مكرش خود او را خواھد گرفت

هُ بَِمْكر َو َخدیَعة: البالغھ حضرت موال در ویژگى اھل تقوا مى فرماید نھج  193در خطبھ  نزدیك . َو ال ُدنُوُّ

اَْلَمْكُر  :مى فرماید) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق. شدن اھل تقوا بھ مردم با كمك مكر و حیلھ نیست

  .َو اْلَخدیَعةُ َو اْلخیانَةُ فِى النّارِ 

َمْن كاَن ُمْسلِماً فَال یَْمُكُر َو ال یَْخَدُع : و نیز آن حضرت فرمود . تش جھنم استمكر و خدعھ و خیانت در آ

 .اِنَّ اْلَمْكَر َو اْلَخدیَعةَ فِى النّارِ : فَإِنّى َسِمْعُت َجْبَرئیَل یَقُوُل 

مسائل . كسى كھ مسلمان است مكر و خدعھ نمى كند، من از جبرئیل شنیدم مكر و خدعھ در آتش است

ط بھ تدلیس، و مخفى كردن عیوب مرد یا زن، و خدعھ و حیلھ و خالصھ آنچھ كھ مرد یا زن را در مربو

ادامھ زندگى، یا طالق، یا رھا كردن بدون طالق، و مدیون بودن مرد نسبت بھ مھر، یا ساقط شدن مھر و 

رسائل عملیھ بھ بعد و در  361صداق آزاد مى گذارد در جلد صدم بحار چاپ مؤسسھ وفاء بیروت صفحھ 

وجوب پرداخت ِمھر و صداق پس از گفتگوى . مراجع بزرگ در بخش ازدواج بھ طور مفصل آمده است

صادقانھ بین دو خانواده، یا عروس و داماد، بنا بر اصول شرعیھ در مسئلھ صداق در حّدى كھ افراط و 

آسان گیرى شود، و اندازه آن را البتھ بھ ھر مقدار كھ در مھر و صداق . تفریط در كار نباشد توافق نمایند

  .در حد اعتدال قرار دھند بیشتر موجب خوشنودى حق است

اولیاى اسالم براى اینكھ زمینھ ازدواج دختران و پسران بھتر و راحت تر فراھم شود، سفارش اكید نموده 



ستحكام خانواده ھا تصور نكنند مھر سنگین باعث ا. اند كھ در مسئلھ مھر و صداق سخت گیرى نشود

زندگى و تداوم آئین نكاح است، چھ بسا دخترانى كھ با مھر سنگین بھ خانھ پدر برگشتند و بھ خاك ذلت 

  .نشستند، و آرامش روحى خود را از دست دادند

در این امور بھ رحمت و لطف و عنایت حضرت حق تكیھ كنید، و از آنچھ باعث درد سر و تحقیر و 

چون در مسئلھ مھر توافق حاصل شد، و بھ . و طرف است بپرھیزیدتوھین در آینده براى یكى از د

رضایت طرفین اصلى یعنى عروس و داماد اندازه آن معین گشت، بھ محض اجراى صیغھ عقد نصف آن 

دین واجب بر عھده شوھر، و نصف دیگر پس از عروسى و زناشوئى و ھم خوابگى بر عھده مرد بھ 

انچھ ھمان وقت عقد پرداخت شود، ذمھ شوھر آزاد، و زن بھ حق عنوان دین شرعى مستقر مى گردد، چن

جوانان بھ این معنى توجھ داشتھ باشند، كھ مھر و صداق پرداختش بر عھده . شرعى و قانونى خود رسیده

 .آنان الزم، و امساك از رساندنش بھ صاحب حق حرام و گناه بزرگ است

و در  241و  237ـ  236وره مباركھ بقره آیات وجوب اداى مھر حقیقتى است كھ در قرآن مجید در س

بھ آن تصریح شده، و كسى را  49و سوره احزاب آیھ  28و  27و سوره قصص آیات  4سوره نساء آیھ 

 .نمى رسد كھ در این زمینھ و در زمینھ ھاى دیگر كمترین ستمى بھ زن روا دارد

ْمَرأَةً َمْھَرھا فَھَُو ِعْنَد ّهللاِ زان یَقُوُل ّهللاُ َعزَّ َو َجلَّ َمْن ظَلََم اِ : فرمود  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا 

ْجتَُك أََمتى َعلى َعْھدى فَلَْم تُوِف ِبَعْھدى َو ظَلَْمَت أََمتى فَیُْؤَخُذ ِمْن َحَسناتِِھ فَیُْدفَُع اِلَْیھا: یَْوَم اْلقِیاَمةِ   َعْبدى َزوَّ

 [195. [لَھُ َحَسنَةٌ أُِمَر بِِھ اِلَى النّار بِنَْكثِِھ لِْلَعْھِد إِنَّ اْلَعْھَد كاَن َمْسُؤوالً  بِقَْدِر َحقِّھا، فَإِذا لَْم تَْبقَ 

كسى كھ مھر زن را ظالمانھ نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قیامت حضرت حق بھ 

ازدواج بھ تو تزویج نمودم، بھ او خطاب مى كند، بنده من كنیزم را بر اساس پیمانى كھ با تو بستم عقد و 

پیمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس بھ اندازه حق زن از حسنات مرد برداشتھ در پرونده 

ھمسرش مى گذارند، و چون حسنھ اى بھ اندازه پركردن حق زن نماند، بھ گناه پیمان شكنى بھ آتشش مى 

كاِة، َو : السُّراُق ثَالثَةٌ : مى فرماید ) علیھ السالم(امام صادق  .برند، عھد و پیمان مسئولیت دارد مانُِع الزَّ

  [196. [ُمْستَِحلُّ ُمھُوِر النِّساِء، َو َكذلَك َمِن اْستَداَن َو لَْم یَْنِو قَضاَءةُ 

آنان كھ از پرداخت زكات بخل م处ورزند، كسانى كھ خوردن و بھ غارت بردن مھر : دزدان سھ طایفھ اند 

علیھ (حضرت رضا . ل مى دانند، و مردمى كھ قرض مى گیرند و خیال اداى آن را ندارندزن را حال

إِنَّ ّهللاَ تَعالى غافُِر : روایت مى كند ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(از پدران بزرگوارش از رسول خدا ) السالم

 [197. [باَع َرُجالً ُحّراً  ُكلِّ َذْنب إِالّ َمْن َجَحَد َمْھراً أَِو اْغتََصَب أَجیراً أَْجَرهُ أَوْ 

خداوند متعال آمرزنده ھر گناھى است مگر گناه انكار مھر زن، یا غصب دستمزد اجیر، یا فروش انسان 

نُوِب ثَالثَةٌ : فرمود ) علیھ السالم(حضرت صادق . آزاد قَتُْل اْلبَھیَمِة َو َحْبُس َمْھِر اْلَمْرأَِة، َو َمْنُع : أَْقَذُر الذُّ

 [198. [أَْجَرهُ  اْالَ◌جیرِ 



از جانب اولیاء اسالم . پلیدترین گناه قتل نفس، خوددارى از پرداخت مھر، و نپرداختن اجرت مزدور است

بھ زنان باكرامت توصیھ شده، اگر زمینھ مناسبى در برنامھ بخشیدن مھر بھ شوھر ببینند، از این مرحلھ 

در روایت بسیار مھمى . ست چشم پوشى نكنندعالى اخالقى كھ نشان جود و كرم و سخاوت و بزرگوارى ا

ما ِمْن اِْمَرأَة تََصدَّقَْت َعلى َزْوِجھا بِِمْھِرھا قَْبَل أَْن یَْدُخَل بِھا إِالّ َكتََب ّهللاُ لَھا بُِكلِّ دینار : از رسول خدا آمده 

ُخوِل ؟ ق ِة َو اْالُ◌ْلفَةِ : اَل ِعْتَق َرقَبَة قیَل یا َرُسوَل ّهللاِ فََكْیَف اْلِھبَةُ بَْعَد الدُّ  [199. [إِنَّما ذلَِك ِمَن اْلَمَودَّ

زنى كھ در زمان عقد، قبل از آنكھ حق ھم بسترى و زناشوئى انجام بگیرد، مھرش را بھ شوھر ببخشد، بھ 

ھر دینارى ثواب یك بنده آزاد كردن در نامھ عملش ثبت مى شود، گفتھ شد یا رسول ّهللا اگر بعد از انجام 

. این بخشش انجام بگیرد چگونھ است، فرمود ھبھ مھر پس از عروسى نتیجھ محبت و انس استعروسى 

جھاز عروس در میان مردم مؤمن و مسلمان رسم است كھ از باب پدرى و بزرگترى، و لطف و محبت، و 

ى عشق و عالقھ، بزرگ خانواده، و ولّى دختر، براى فرزند دلبند، و نور چشم عزیز خود، جھاز تھیھ م

در این زمینھ، باید بھ خانواده عروس و داماد این معنا را توجھ داد، كھ داماد عزیز و خانواده . كند

محترمش قناعت را كھ اخالق انبیاء و اولیاء و حقیقتى محبوب خداوند است از یاد نبرند، و آنچھ را 

عنایت و محبت و با دیده خانواده عروس بھ اندازه توان و قدرت خود بھ دنبال دختر فرستادند با چشم 

قناعت بنگرند، تا خداى نخواستھ، قدم سرزنش و تحقیر، و سركوفت، و حملھ بھ شخصیت افراد، در 

و پدر محترم عروس در تھیھ جھاز شأن انسانى، و موقعیت اجتماعى خود و . سرزمین زندگى وارد نگردد

بپرھیزد كھ خداوند دشمن مردم مسرف خانواده طرف را لحاظ كند، و از طرفى از اسراف در این مسئلھ 

نیازى نیست كھ جھازى وسیع، و اشیائى گران قیمت، و اجناسى فوق العاده تھیھ شود، و خرج جھاز . است

. خارج از حدود شرعى و عرفى صورت گیرد، و دین و بدھى كمرشكنى بھ خاطر تھیھ جھاز بھ جاى ماند

جھاز اسرافى دیگران دوختن بپرھیزید، و كارى نكنید، كھ در این مسئلھ حتماً از چشم ھمچشمى، و نظر بھ 

جوانان توقعشان نسبت بھ جھاز سنگین زنده شود، و تنھا سراغ دخترانى بروند كھ پدرانشان از ثروت باد 

آورده بھره مندند، و براى سایرین در مسئلھ ازدواج درد سر و مشكالت الینحل بوجود بیاید، كھ این ھمھ 

  .مورد نفرت حق و موجب عذاب و گرفتارى در روز قیامت است خالف انسانیت، و

جھاز را از مال حالل، و ثروت پاك تھیھ كنید، كھ عبادت واجب عروس و داماد در لباسھا و فرشھا و 

خود را بھ خاطر فرزندان و توقعات بیش از اندازه آنان بھ درد سر . خانھ تھیھ شده صحیح و شرعى باشد

الگوى الھى و معنوى در . آنان راه عقاب و عذاب قیامت را بھ روى خود باز منمائیددچار نكنید، و محض 

در كتاب باارزش بحار از قول ) علیھا السالم(جھاز عروس عالمھ مجلسى در احواالت حضرت زھرا 

امیرالمؤمنین از زندگى مادى جز یكى دو دست لباس، یك : روایت مى كند ) علیھ السالم(حضرت صادق 

ك شمشیر، و یك زره چیزى نداشت، درآمد روزانھ او از كار كردن در باغ و زمین كشاورزى شتر، ی

دیگران تأمین مى شد، چون براى خواستگارى سیده زنان آفرینش بھ محضر رسول حق آمد، حضرت بھ 



او فرمود برخیز و زره را بفروش، زره را فروختم، پولش را در دامان رسول حق ریختم نھ من گفتم چھ 

مشتى از پولھا را بھ بالل مرحمت كرد و فرمود  .مقدار است، و نھ آن حضرت اندازه اش را از من پرسید

با آن براى دخترم عطر تھیھ كن، و قسمتى را بھ ابوبكر داد و فرمود لباس و اثاث منزل آماده نما، بھ عمار 

  : نچھ خریده شد عبارت بود ازو جمعى از اصحاب فرمود او را در خرید لباس و اثاث خانھ كمك كنید، آ

ـ یك  5ـ یك تخت طناب پیچ  4ـ چادر سیاه خیبرى  3چھار درھم : ـ چارقد  2ھفت درھم : ـ پیراھن  1

ـ چھار بالش كھ  6. جفت تشك كھ روكش آن كتان مصرى و داخل آن لیف خرما و پشم گوسپند بود

ـ یك  10ـ آسیاى دستى  9ـ یك حصیر  8ـ یك پرده پشمین  7. روكشش چرم طائف و درونش پوشال بود

ـ یك خم سبز رنگ  15ـ یك آفتابھ  14ـ یك دولچھ آب  13ـ یك قدح  12ـ یك مشك آب  11طشت مسى 

  .ـ چند كوزه سفالین 16جھت نگھدارى آب یا مواد خوراكى 

خداوند : ود آوردند زیر و رو كرد و فرم) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(وقتى تمام اجناس را نزد رسول خدا 

 [200. [براى اھل بیت مبارك كند

این اجناس مختصر جھاز دخترى بود كھ پدرش قدرت و محبوبیّتى : آن مرد خدا در نوشتارش نوشتھ 

مافوق تصور داشت، و یارانش بھ جاى زر و سیم، جان و سر نثارش مى كردند، ولى نھ دامادش را دچار 

ا كھ باید صرف مسكین و یتیم و مصالح عمومى شود، خرج غصھ قرض كرد، و نھ بیت المال مسلمانان ر

خودنمائى و تجمالت بیجا نمود، و نھ سطح ھزینھ ازدواج را باال برد، تا دیگران با الگو گرفتن از او در 

از ھمھ مھمتر، آنقدر صفا و صمیمیت و . طول تاریخ دچار زحمت و رنج و محنت و غصھ و اندوه شوند

بود، كھ وقتى خودش را از تھیھ جھاز كھ وظیفھ اخالقى او بود عاجز دید، بھ داماد یكرنگى و پاكى در كار 

باكرامت پیشنھاد فروش زره داد، تا با قیمت آن جھاز و اثاث منزل تھیھ كند، و این عمل را بھ ھیچ عنوان 

نورانیت  موجب سرافكندگى و آبروریزى خود ندانست، و داماد باكرامت ھم آنقدر صفا و پاكى و سالمت و

داشت، كھ كمترین سخنى تحت این عنوان كھ جھاز بھ عھده پدر دختر است بھ زبان نیاورد، و خیال آن را 

  .ھم بر دل پاك و الھى خود نگذراند

نتیجھ این ازدواج یازده امام معصوم، و محصول این شجره طیبھ از آن زمان تا كنون ھزاران فقیھ، 

حق، مرجع تقلید و انسانھاى مؤمن است، ازدواجى كھ از نظر  دانشمند، حكیم، شاعر، عارف، عاشق

دعا در آستانھ عروسى مناجات با خدا، و دعا و تضّرع . بركت و بركات در تمام دوران ھستى نمونھ ندارد

از جملھ اوقات . و زارى بھ پیشگاه حضرت او در تمام اوقات مطلوب، و بھ عنوان عبادت ارزیابى شده

دعا در این زمان بھ اجابت نزدیك . ن بھ سوى حق پیش از انجام مراسم عروسى استدعا، و دست برداشت

 .است، و زمینھ تحقق آرزوھاى مشروع آماده است

كسیكھ قصد ازدواج دارد دو ركعت نماز بجاى آورد، و سوره  : مى فرماید) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

أللّھَُم اْرُزْقنى َزْوَجةً : و ثناى حق برخیزد و بگوید  حمد و یس را قرائت كند، و پس از پایان نماز بھ حمد



ُت ّهللاَ تَعالى صالَِحةٌ، َوُدوداً، َولُوداً، َشُكوراً، قَنُوعاً، َغیُوراً، اِْن اَْحَسْنُت َشَكَرْت، َوإِْن اََسأُْت َغفََرْت، َواِْن َذَكرْ 

ْت، َواِْن اََمْرتُھا اَطاَعْتنى، اَعانَْت، َواِْن نَسیُت َذَكَرْت، َواِْن َخَرْجُت ِمْن ِعنْ  ِدھا َحفِظَْت، َواِْن َدَخْلُت َعلَْیھا َسرَّ

ْت قََسمى، َواِْن َغَضْبُت َعلَْیھا اَْرَضْتنى یا َذاْلَجالِل َو اْالْكراِم ھَْب لى ذلَِك فَ  إِنَّما أَْسأَلَُك َو َواِْن اَْقَسْمُت َعلَْیھا اَبَرَّ

  .لى، فََمْن فََعَل ذلَِك اَْعطاهُ ّهللاُ ما َسأَلَ ال اَِجُد إِالّ ما قََسْمَت 

خداوندا ھمسرى شایستھ، با محبت، فرزندآور، سپاسگزار، قانع، باغیرت بھ من مرحمت فرما، چون بھ او 

نیكى كنم شكر كند، اگر در حقش بھ اشتباه و خطا بدى كنم گذشت نماید، اگر تو را یاد كنم كمكم دھد، اگر 

ورى نماید، چون از نزدش بروم خودش و حیثیت مرا حفظ كند، بھ وقتى بر او وارد شوم فراموش كنم یادآ

خوشحال شود، امرش كنم از من فرمان ببرد، سوگندش دھم، بھ سوگندم پاى بندى كند، چون بر او خشم 

و  گیرم خوشنودم نماید، اى صاحب جالل و كرم این خواستھ ھا را بھ من ارزانى دار، من از تو خواستم،

نمى یابم جز آنچھ را مقدر من نمائى، آنگاه امیرالمؤمنین فرمود، ھر كس در آستانھ ازدواج چنین قدمى 

آداب و اوقات عروسى گروھى از خانواده ھا تصور . بردارد با عنایت و لطف حق بھ خواستھ ھایش برسد

 .نان اقتضا مى كندمى كنند، عقد و عروسى مجوزى براى انجام ھر كارى است، كھ امیال و شھوات آ

در زمان عقد و عروسى فرزندان خود، بنابر درخواست آنان، یا دوستان دو زوج، یا اقوام دست بھ 

در حالى . محّرمات الھى مى زنند، و بھ خیال خود خوشى و لذت بیشترى را براى مجلس فراھم مى نمایند

دور از محرمات و گناھان، و  كھ عقد و عروسى باید توأم با وقار، و حفظ كرامت و شخصیت، و بھ

 .عوامل تحریك شھوات باشد، تا موجبى براى جلب رحمت حق، و عاملى براى تحقق بركات الھى شود

 : فرموده) علیھ السالم(موسى بن جعفر 

البتھ بھ وقت عقد و عروسى باید شاد بود، . پرھیز از لذات و خوشیھاى غیرحرام بھ ھیچ عنوان الزم نیست

. مشروع ھمچون خواندن با صداى نیكو، مزاح، انجام برنامھ ھاى خنده آور را از یاد نبرد و عوامل و علل

خواندن اشعار حكیمانھ، سرودھاى بامفھوم و معنادار، شعارھاى شاد كننده، و انجام مراسمى كھ معموالً 

عى این محافل در عرف زنان مسلمان در اینگونھ مجالس بوده ھیچ مانع شرعى ندارد، بیدار ماندن ھم طبی

  : بیدارى تا دیر وقت در سھ برنامھ بى اشكال است: رسول حّق مى فرماید . است

 [201. [خواندن قرآن، طلب دانش، رساندن عروس بھ خانھ شوھر

جابر . اسالم عروسى را بھ ھنگام شب بھتر مى داند، چنانكھ عروسى حضرت زھرا بھ شب برگزار شد

فاطمھ را براى على عقد فرمود، گروھى از كوتھ نظران بھ حضرت  چون رسول الھى: انصارى مى گوید

اعتراض آوردند، كھ شما دخترت را بھ مھر اندك بھ على دادى، فرمود این عقد بھ اراده من نبود، خداوند 

شب عروسى رسول حق استر سپید و سیاه خود را حاضر نمود، قطیفھ اى . على را بھ زھرا تزویج فرمود

سوار شو، بھ سلمان امر كرد، مھار شتر را بكش، و خود از پشت سر : و بھ فاطمھ فرمودروى آن انداخت 

آن را مى راند، در میان راه صداى فرود آمدن چیزى شنید، نظر فرمود، دید جبرئیل و میكائیل ھر كدام با 



دند، آمده ایم زھرا ھفتاد ھزار فرشتھ از جایگاه رفیع خود فرود آمده اند، سبب آمدن آنان را پرسید، پاسخ دا

را تا خانھ على بدرقھ كنیم، سپس تبریك گفتند و صداى تكبیر از فرشتگان بلند شد، و رسول الھى ھم ّهللا 

 [202. [اكبر گفت، از این جھت ھمراه عروس ّهللا اكبر گفتن سنت شد

بركات حق آرى مراسم عروسى، و آداب شب شادى را باید چنان تھیھ كرد، كھ باعث نزول فرشتگان و 

 [203. . . [ُزفُّوا َعرائَِسُكْم لَْیالً : فرمود ) علیھ السالم(حضرت صادق . شود

نَِّة التَّْزویُج بِاللَّْیِل ِالَ◌نَّ : فرمود ) علیھ السالم(حضرت رضا . عروس را شب بھ خانھ شوھر ببرید ِمَن السُّ

 [204. [َسَكنٌ ّهللاَ َجَعَل اللَّْیَل َسَكناً َو النِّساُء اِنَّما ھُنَّ 

عروسى در شب روش رسول خدا است، چھ اینكھ خداوند شب را مایھ آرامش قرار داده، و زن ھم آرامش 

 فى إِنَّھُ َصلَّى ّهللاُ َعلَْیِھ َو آلِِھ اََمَر بَناُت َعْبِد اْلُمطَّلِِب َو نِساَء اْلُمھاِجریَن َو اْالَ◌ْنصاِر اَْن یَْمضینَ  .خاطر است

 [205. [ةَ َو اَْن یَْفَرْحَن َو یَْرُجْزَن َو یَُكبِّْرَن َو یَْحَمْدَن َو ال یَقُولَنَّ ما ال یَْرَضى ّهللاُ ُصْحبَِة فاِطمَ 

فرمان داد دختران عبدالمطلب و زنان مھاجر و انصار شب عروسى ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول خدا 

د، شادى نمایند، شعر بخوانند، ّهللا اكبر و دنبال آن دختر فرزانھ حركت كنن) علیھا السالم(حضرت زھرا

غذا دادن بھ مھمانان كھ زحمت . الحمد rّ گویند، و از چیزى كھ خدا راضى نیست در گفتار خود بپرھیزند

ال َولیَمةَ اِالّ فى  : رسول حق فرموده. كشیده و دعوت دو خانواده را پذیرفتھ اند از نظر اسالم مستحب است

اَْو ُخْرس، اَْو ِعذار، اَْو َوكار، اَْو َركاز، فَاْلُعْرُس التَّْزویُج، َو اْلُخْرُس النِّفاُس بِاْلَولَِد، َو  فى ُعْرس،: َخْمس 

ةَ  ُجُل یَْقَدُم ِمْن َمكَّ كاُز الرَّ ُجُل یَْشتَِرى الّداَر، َو الرَّ  [206. [اْلِعذاُر اْلِختاُن، َو اْلَوكاُر الرَّ

روایت شده . ازدواج، تولد فرزند، ختنھ، خرید خانھ، و بازگشت از مكھ: ولیمھ نیست جز در پنج برنامھ 

یا على بھ احترام ھمسرت غذائى عالى تھیھ كن، سپس : در شب عروسى حضرت زھرا پیامبر فرمود 

من خرما و : گوشت و نانش از ما، خرما و روغنش از شما، امیرالمؤمنین فرماید : اضافھ فرمود و گفت 

 [207]پیامبر آستین باال زد خرما را در روغن خرد كرد و بھ ھم زد تا بھ صورت حیس روغن خریدم، و 

یا على ھر كھ را خواھى دعوت كن، من : در آمد، و قوچى فرستاد سر بریدیم و نان زیادى پختند و فرمود 

 [208. [رفتم مسجد فریاد زدم دعوت ولیمھ فاطمھ را بپذیرید

اِذا ُدعیتُْم اِلَى : از انسان براى شركت در عروسى مى شود فرمود رسول خدا در رابطھ با دعوتى كھ 

ُر االْ  ْنیا، َو اِذا ُدعیتُْم اِلَى الَجنائِِز فَاَْسَرُعوا فَإِنَّھا تَُذكِّ چون بھ عروسى . ِخَرةَ اْلُعُرساِت فَاَْبِطئُوا فَإِنَّھا تَُذكُِّر الدُّ

ندگى ظاھرى است، و زمانى كھ بھ تشییع جنازه دعوت شدید عجلھ نكنید كھ عروسى یادآور دنیا و ز

خانواده ھا باید مجالس عقد و عروسى را بھ گونھ اى ترتیب . دعوت شدید بشتابید كھ یادآور آخرت است

دھند، كھ اوالً براى بچھ ھا و نوجوانان و جوانان بدآموزى و زمینھ ترغیب و تشویق بھ گناه و معصیت 

ؤمن و زنان مؤمنھ اى كھ دعوت شده اند، بتوانند با خیال راحت شركت نداشتھ باشد، و در ثانى مردم م

مجلسى كھ موافق شرایط اسالمى برپامى شود، وحدود الھى درآن حفظ مى گردد، كالس درسى براى . كنند



آداب زفاف در زمینھ زفاف و زناشوئى در  .جوانان و محل نزول رحمت حق براى اھل آن مجلس است

بھ سفارشاتى . آدابى بیان شده، كھ رعایت آنھا بھ سود زن و مرد و فرزندان آنھاست قرآن مجید و روایات

  : كھ در این زمینھ از رسول خدا و اھل بیت در معتبرترین كتابھاى حدیث آمده توجھ نمائید

عروس وقتى بھ خانھ داماد آورده شد اخالق اقتضا مى كند داماد كفش عروس را از پا درآورد، پاى 

بشوید، از در خانھ تا جائى كھ ممكن است آب پاشى كند، كھ با این برنامھ ھفتاد ھزار رشتھ فقر  عروس را

از خانھ قطع مى گردد، و ھفتاد ھزار رشتھ از بركت خانھ را مى پوشاند، ھفتاد فرشتھ رحمت باالى سر 

ائى چون جنون، عروس بھ پرواز درآید كھ بركت آن تمام زوایاى خانھ را مى گیرد، عروس از بیماریھ

در ھفتھ اول عروسى، عروس از خوردن . جذام، برص تا زمانى كھ در آن خانھ باشد در امان مى ماند

شیر، سركھ، گشنیز، سیب ترش خوددارى نماید، زیرا این چھار در رحم او اثر منفى گذاشتھ و ممكن است 

 : رسول خدا فرمود. او را نازا كند

ایام عادت بنشیند پاك شدنش را از عادت ُكند مى نماید، گشنیز زمان اگر زن در موقع خوردن سركھ بھ 

عادت را شدت مى دھد، و زائیدن را بر او سخت مى كند، سیب ترش عادت را بھ سرعت قطع مى كند، و 

از آمیزش در اول ماه و وسط و آخر ماه خوددارى شود، . ماندن خون در رحم تولید بیمارى مى نماید

 .ز ظھر انجام نگیردزناشوئى در بعد ا

سخن در آن وقت، و نظر دوختن كراھت شدید دارد، بھ وقت زفاف در فكر زن دیگر بودن براى روحیھ و 

لباس مختصر بھ تن داشتن براى مرد و زن بھ وقت زفاف بھ . فرزندى كھ بوجود مى آید بسیار مضّر است

از برنامھ . ت، و موجب ناراحتى استایستاده عمل كردن برنامھ حیوانا. اخالق و وقار نزدیك تر است

زفاف در شب عید فطر، و عید قربان و زیر درخت، و روبروى خورشید، و بین اذان و اقامھ، و شب 

 .پانزده شعبان و روى بام، و شب سفر پرھیز شود

زفاف و عروسى در شب دوشنبھ و ابتداى شب سھ شنبھ و شب پنج شنبھ و روز پنج شنبھ و شب جمعھ و 

در اوقاتى كھ از زفاف و زناشوئى منع . عھ داراى منافع مادى، و منافع بسیار مھم معنوى استعصر جم

 : شده، احتمال پدید آمدن زیان و ضرر براى فرزند از قبیل

جنون، جذام، حماقت، چشم چپى، گنگى، كورى، بخل، زن صفتى، جدائى و تفرقھ، عقیمى، شش انگشتى، 

و در . بھ جان مردم، كوردلى، بدصورتى، و كودنى، خواھد بودچھارانگشتى، فقر، حرص بر تجاوز 

زمانھائى كھ بھ آن سفارش شده، واقعیاتى براى فرزند از قبیل، حفظ قرآن، رضایت بھ قضاى حق، ایمان، 

ایمنى از عذاب، مھر و عاطفھ، رقّت قلب، جود و سخاوت، پاك زبانى، علم و دانش، سالمت دین و دنیا، و 

این سلسلھ مسائل را نمى توان با ابزار مادى، و وسائل طبى . اولیاء اللھى تحقق خواھد یافترسیدن بھ مقام 

تشخیص داد، حقایقى است كھ رسول باكرامت اسالم بھ عنوان وصیت و سفارش خطاب بھ امیرالمؤمنین 

كھ من داشتند، و از آن حضرت خواستند این سفارش مرا در زمینھ مسئلھ زفاف و زناشوئى حفظ كن چنان



 [209. [بعد از شنیدن از جبرئیل بر حفظ آن اقدام نمودم

از در جا انجام شدن برنامھ زناشوئى منع شده، زیرا در جا عمل كردن ستم نمودن بھ زن است، این برنامھ 

رسول حق مى . پس از مقدماتى كھ از نظر روانى و جسمى براى زن یا مرد سودمند است باید انجام بگیرد

ُجُل اِلى طَعام : الثَةٌ ِمَن اْلَجفاِء ثَ : فرماید  ُجَل فَال یَسأَلُھُ َعْن اِْسِمِھ َو ُكْنیَتِِھ، اَْو یُْدَعى الرَّ ُجُل الرَّ اَْن یَْصَحَب الرَّ

ُجِل اَْھلَھُ قَْبَل اْلُمالَعبَةِ   [210. [فَال یُجیُب اَْو یُجیُب فَال یَأُْكُل، َو ُمواقََعةُ الرَّ

مردى با مردى ھمنشین شود، از اسم و كنیھ اش نپرسد، انسان بھ مھمانى : تم است سھ برنامھ از موارد س

دعوت شود، اجابت ننماید، یا اگر اجابت كرد از غذاى دعوت كننده نخورد، و بدون مقدمات عاطفى، و 

، َو اِْحفاُء الشَّْعِر، َو اَْلِعْطرُ : ثَالٌث ِمْن ُسنَِن اْلُمْرَسلیَن : امام ششم فرمود . جسمى عمل زناشوئى انجام بگیرد

استعمال بوى خوش، كوتاه كردن مو، و زیاد پاسخ گفتن  .سھ چیز از روش انبیاء الھى است. َكْثَرةُ الطَُّروقَةِ 

 [211. [بھ نیاز جنسى زن

كناره گرفتن از زن، و محروم نمودن او از ارضاء غریزه جنسى : مى فرماید ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

 [212. [اب قبر استموجب عذ

زفاف در ایام عادت معصیت، و منع آن بیش از چھار ماه بدون عذر، یا بدون رضایت ھمسر حرام و 

مى فرماید از انجام عمل جنسى بھ طور  (علیھ السالم(على . موجب عقاب، و در حال جنابت مكروه است

ا در این زمینھ یارى دھید، درجا خوددارى كنید، زیرا براى زن نیازھاى عاطفى و جسمى ھست، او ر

سپس اقدام بھ برنامھ زناشوئى كنید، ھرگاه بھ طور ناگھانى چشم شما بھ زن نامحرم افتاد، و زیبائى او 

براى شما شگفت آور بود، بالفاصلھ نزد ھمسر خود بروید، زیرا خداوند ھمان را كھ در آن نامحرم قرار 

دیده دوختن بھ زن نامحرم، و نزد ھمسر خود رفتن راه  داده، بھ ھمسر شما مرحمت فرموده، كھ گذشت از

اگر ھمسر نداشتید بدون فاصلھ دو ركعت نماز بخوانید، و خداوند را . شیطان را براى تسخیر قلب مى بندد

زیاد حمد كنید، و بر پیامبر و آلش صلوات فرستید، آنگاه ازفضل حضرت حق مدد بجوئید، كھ خداوند 

 [213. [، آنچھ كھ شما را بى نیاز كند بھ شما حالل مى كندمھربان از باب رأفت خود

ثواب پاسخ گوئى بھ نیاز جنسى زن بھ اندازه اى است كھ انسان را شگفت زده مى كند، در روایت بسیار 

ال : اَْصبَْحَت صائِماً، قاَل، ال قاَل فَُعْدَت َمریَضاً ؟ قالَ : مھمى آمده، رسول باكرامت اسالم بھ مردى فرمود 

فَاْرِجْع اِلى اَْھلَِك فَاَِصْبھُْم فَإِنَّھُ َعلَْیِھْم ِمْنَك : قاَل فَاتَّبَْعَت َجناَزةً ؟ قاَل ال قاَل فَاَْطَعْمَت ِمْسكیناً ؟ قاَل ال قاَل 

 [214. [َصَدقَةٌ 

ى ؟ نھ، بھ تشییع جنازه اى رفتھ ا: نھ، آیا مریضى را عیادت نموده اى ؟ گفت : امروز را روزه اى ؟ گفت 

پس بھ خانھ برگرد، و : نھ، فرمود : از كار افتاده اى را طعام داده اى ؟ گفت : عرضھ داشت نھ، فرمود 

از مجامعت !! حق زناشوئى با ھمسرت را بھ انجام برسان كھ این برنامھ از جانب تو براى او صدقھ است

ى و اخالقى براى كودك زیانبار در صورتى كھ طفلى در آن مكان باشد باید پرھیز كرد، زیرا از نظر روان



  [215. [است، و بھ فرموده امام ششم احتمال بوجود آمدن زمینھ زنا براى او در آینده باشد

 [216. [با شكم پر از این عمل باید پرھیز داشت، زیرا زیان جسمى دارد

راستى اسالم  [217] .از عمل زفاف، در زمانى كھ طفل شیرخواره در گھواره است و مى بیند بپرھیزید

از نظر مسائل اخالقى و عاطفى و تربیتى، بخصوص در مسئلھ رعایت حق زنان، و اشراف بھ تمام 

زوایاى حیات، و شئون زندگى چھ مكتب با عظمت، و از نظر دید و بصیرت نسبت بھ واقعیات فردى و 

ید اینچنین باشد خانوادگى و اجتماعى، و ھمھ امور مادى و معنوى چھ آئین شگفت آورى است، آرى با

 .زیرا تجلّى وحى و دانش حق و بینش پیامبر و اھلبیت است نھ برخاستھ از فكر محدود زمینى

  222/ بقره ) ان ّهللا یحب التوابین و یحب المتطھرین  )

------------------------------------------------- 

 : پاورقى ھا

  .185، ص 75بحار، ج - [123]

  .131، ص 74 بحار، ج- [124]

  .369، ص 73بحار، ج - [125]

  .90، ص 74بحار، ج - [126]

  .137، ص 74بحار، ج - [127]

  .89، ص 4میزان الحكمة، ج - [128]

  .ھمان مدرك- [129]

  .89، ص 4میزان الحكمة، ج - [130]

  .25، ص 72بحار، ج - [131]

  .28ـ  25، ص 72بحار، ج - [132]

  .ھمان مدرك- [133]

  .ھمان مدرك- [134]

  .33، ص 72بحار، ج - [135]

  .52ـ  51، ص 72بحار، ج - [136]

  .ھمان مدرك- [137]

  .ھمان مدرك- [138]

  .54ـ  53، ص 72بحار، ج - [139]

  .ھمان مدرك- [140]

  .65، ص 72بحار، ج - [141]



  .67، ص 72بحار، ج - [142]

  .ھمان مدرك- [143]

  .68، ص 72بحار، ج - [144]

  90، ص 72بحار، ج - [145]

  .ھمان مدرك- [146]

  .ھمان مدرك- [147]

  .91، ص 72بحار، ج - [148]

  .34/اسرا- [149]

  .8/مؤمنون- [150]

  .92، ص 72بحار، ج - [151]

  .ھمان مدرك- [152]

  .97، ص 72بحار، ج - [153]

  98، ص 72بحار، ج - [154]

  .ھمان مدرك- [155]

  .99ـ  98، ص 72 بحار، ج- [156]

 ھمان مدرك - [157]

  .117، ص 72بحار، ج - [158]

  .119ـ  118، ص 72بحار، ج - [159]

  .ھمان مدرك- [160]

  .136، ص 72بحار، ج - [161]

  .ھمان مدرك- [162]

  .137، ص 72بحار، ج - [163]

  .458، ص 72بحار، ج - [164]

  .460ـ  459، ص 72بحار، ج - [165]

  .ان مدركھم- [166]

  .142شرح مثنوى، ص - [167]

  .280، ص 15وسائل، ج - [168]

  .546، ص 5میزان الحكمة، ج - [169]

  .8، ص 22وسائل، چاپ آل البیت، ج - [170]



  .7، ص 22وسائل، ج - [171]

  .7، ص 22وسائل، ج - [172]

  .12/حجرات- [173]

  .152، ص 12وسائل، ج - [174]

  .222 ، ص75بحار، ج - [175]

  .333ـ  332، ص 7میزان الحكمة، ج - [176]

  .ھمان مدرك- [177]

  .ھمان مدرك- [178]

  .ھمان مدرك- [179]

  .333، ص 77بحار، ج - [180]

  .117، ص 78بحار، ج - [181]

  .253، ص 75بحار، ج - [182]

  .352، ص 7میزان الحكمھ، ج - [183]

  .353، ص 7میزان الحكمھ، ج - [184]

  .288، ص 12وسائل، ج - [185]

  .288، ص 12وسائل، ج - [186]

  .35/نساء- [187]

  .229/بقره- [188]

  .231/بقره- [189]

  .18/حشر- [190]

  .495ـ  494، ص 10میزان الحكمھ، ج - [191]

  .ھمان مدرك- [192]

  .ھمان مدرك- [193]

 .254نھج البالغھ، حكمت - [194]

  .167 ـ 166میزان الحكمھ - [193]

  .167ـ  166میزان الحكمھ - [194]

  .349، ص 100بحار، چاپ مؤسسھ وفاء بیروت، ج - [195]

  .ھمان مدرك- [196]

  .351ـ  350، ص 100بحار، ج - [197]



  .ھمان مدرك- [198]

  .351، ص 100بحار، ج - [199]

  .112ـ  111، ص 43بحار، ج - [200]

  .267، ص 100بحار، ج - [201]

  .266، ص 100بحار، ج - [202]

  .112/ازدواج در اسالم- [203]

  .112/ازدواج در اسالم- [204]

  .31، مستدرك باب نكاح، فصل 114/ازدواج در اسالم- [205]

  .31، مستدرك باب نكاح، فصل 114/ازدواج در اسالم- [206]

  .خرما و روغن و كشك یا آرد مخلوط بھ ھم- [207]

  .91/ازدواج در اسالم- [208]

  .570ـ  566ــ امالى صدوق ص  517ـ  514ــ علل الشرایع، ص  280، ص 100بحار، ج - [209]

  .285، ص 100بحار، ج - [210]

  .ھمان مدرك- [211]

  .309/علل الشرایع- [212]

  .287، ص 100بحار، ج  - [213]

  .289، ص 100بحار، ج - [214]

  .290/ھمان مدرك- [215]

  .290/ھمان مدرك- [216]

 .295/ھمان مدرك- [217]

 

 

 

 

 بھداشت در نظام خانواده 

 

ارزش نظافت و بھداشت در اسالم بھ ھنگامى كھ مقدمات ازدواج پایان گرفت، و زن و شوھر جوان با 



كمال عشق و عالقھ، زندگى خود را شروع كردند، باید بھ امورى كھ در زندگى جنبھ زیربنائى دارد توجھ 

 .ن امور از بى تفاوتى و سستى و تنبلى و غفلت، جداً پرھیز نمایندكنند، و نسبت بھ آ

بدن، موى سر، دھان و دندان، . از جملھ آن امور مسئلھ بھداشت و نظافت در تمام شئون زندگى است

لباس، فرش، وسائل زندگى، بخصوص وسائل آشپزخانھ، و ھر آنچھ كھ با زندگى روزمّره در ارتباط 

عده اى از زوج ھاى جوان در ابتداى زندگى از  .اشتى مورد توجھ دقیق قرار بگیرداست، باید از نظر بھد

توجھ بھ نظافت و بھداشت غافلند، و تنھا بھ خورد و خوراك و بھره گیرى از لذات ظاھرى قناعت مى 

كنند، و از نظم و انضباط و پاكى و پاكیزگى در زندگى آنان خبرى نیست، این بى خبرى را فطرت سلیم، 

عقل فعال، و آئین الھى تحت ھیچ عنوانى نمى پذیرد، بلكھ از آن ھم نفرت شدید دارد، عالوه بر این  و

ممكن است این بى تفاوتى و بى توجھى در طول زمان حاكم بر فضاى حیات شود، و خانھ و اھل خانھ را 

رزندان اثر از نظر سالمت، نسبت بھ ھمھ امور ظاھرى و باطنى تھدید نماید، و بخصوص بر وضع ف

نامطلوبى بگذارد، و آنان را تبدیل بھ موجودى بى تفاوت، كودن، بیمار، ذلیل، ضعیف و سربار جامعھ 

خداوند مھربان در قرآن . كند، و وجودشان زمینھ پذیرش رذالت و دنائت، و انواع مفاسد و معاصى گردد

بھداشت تن و روان توجھ دارند،  مجید، نسبت بھ آنان كھ طھارت ظاھر و باطن را رعایت مى كنند، و بھ

اِنَّ هللا یُِحبُّ  : و عرصھ گاه جسم و جان را از تمام آلودگیھا پاك نگاه مى دارند، اعالم عشق و محبت نموده

  [218. [التَّّوابیَن َو یُِحبُّ اْلُمتَطَھِّرینَ 

بھ عبارت دیگر مدرسھ  مكتب اسالم و. ھمانا خداوند اھل توبھ و انابھ و پاكى و پاكیزگى را دوست دارد

صلى هللا علیھ وآلھ (نبوت و امامت، و بھ تعبیر دیگر آئین وحى كھ در قرآن كریم و سخنان نبى اكرم 

، و اھلبیت آن حضرت یعنى امامان معصوم تجلّى دارد، و در توجھ بھ پاكى و پاكیزگى و طھارت ) وسلم

ھا بى نظیر، و قوانین بھداشتى این مدرسھ و بھداشت در تمام زمینھ ھاى زندگى، در میان تمام مكتب 

آسمانى كھ بیش از پنج ھزار قانون است و قسمتى از آن در جلد اول و دوم كتاب وسائل الشیعھ آمده، فوق 

تمام قوانین بھداشتى، و از نظر ظرافت و لطافت و ترغیب و تشویق بھ رعایت آنھا، فوق العاده شگفت 

نزده عامل را بھ عنوان عامل طھارت و پاكیزگى، و وسیلھ پاك كننده اسالم عزیز نزدیك بھ پا. آور است

اسالم آلوده . معرفى كرده، كھ چنین سیاق و روشى در ھیچ یك از مكاتب موجود در جھان دیده نمى شود

ماندن، و آلوده كردن، و فراھم آوردن زمینھ آلودگى را در بسیارى از موارد حرام اعالم كرده، و مرتكب 

آب جارى، آب چاه، آب چشمھ، آب باران، . ھكار، و مستحّق عذاب الھى در روز قیامت مى داندآن را بز

آب راكدى كھ ھر یك از طول و عرض و عمق آن سھ وجب و نیم باشد، آب قلیلى كھ از باال روى شیئى 

ورشید، نجس بریزد و بھ اندازه پاك كردن شیئى نجس باشد، زمینى كھ ھمراه با خاك است، نور مستقیم خ

. آتش، تغییر جنس آلوده بھ حالت دیگر، ھر كدام در جاى خود و در محل تعیین شده از مطھرات ھستند

در چند روایت بسیار مھم بھ ارزش پاكیزگى و طھارت اشاره ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول الھى 



 [219. [َشْطُر اْالیمانِ  اَلطَّھُورُ : فرموده، كھ بھ نظر ھر صاحب نظرى از عجائب مسائل اسالمى است 

چھ اندازه عجیب است كھ نصف ایمان تمام . تمیزى و پاكى، و ایجاد طھارت و پاكیزگى نصف ایمان است

ُل ما یُحاَسُب بِِھ اْلَعْبُد !! مسائل اخالقى و عملى و نصف دیگر آن تمیزى و توجھ بھ پاكى و طھارت است أَوَّ

 [220. [طَھُوُرهُ 

و دادگاه عدل حق، نسبت بھ آن از انسان حساب مى كشند تمیزى و طھارت و  اول چیزى كھ در قیامت

رسول خدا در مسئلھ بھداشت دھان و دندان، موى سر و صورت، لباس و پوشاك، خانھ و . پاكى اوست

اثاث خانھ، كوچھ و خیابان، شھر و دیار و حتى نسبت بھ اموات بسیار بسیار حساس، و از تمام مردم 

دستور او بھ اینكھ اموات را با آب سدر و آب كافور، و . بھداشت و پاكیزگى برتر بودند جھان در رعایت

آب خالص بشویند، و مواضع سجده را كافور گذاشتھ و قبر را عمیق تر حفر كنند، و در چیدن لحد و 

خاك و ریختن خاك نظم و انضباط را مراعات نمایند، تا با متالشى شدن بدن میّت در قبر، و تركیبش با 

كافور، تمام اصول بھداشت جھت شھر و دیار و زندگان رعایت گردد، از عجایب دستورات، و شگفتى 

حّد رعایت پاكى ظاھر و باطن در آن وجود مبارك بھ اندازه . ھاى دانش وبینش آن انسان واال و برتر است

او تجلّى دانش و حكمت و  ،كھ علم و بصیرت) علیھ السالم(اى باال بود، كھ معصومى چون امیرالمؤمنین 

علم حضرت حق بود، آن حضرت را بھ عنوان اطیب و اطھر معرفى كرد، و از تمام مردم جھان خواست، 

فَتَأَسَّ . كھ وجود مقدس او را در انواع پاكى ھا و طھارت جسم و جان سرمشق و الگوى خود قرار دھند

  [221. . . [فَإِنَّ فیِھ أُْسَوةً لَِمْن تَأَّسى ) آلھ وسلمصلى هللا علیھ و(بِنَبِیَِّك اْالَ◌ْطیَِب اْالَ◌ْطھَِر 

بھ پیامبرت كھ نیكوترین و پاكیزه ترین موجود در تمام جھان ھستى است، اقتدا كن، ھمانا در وجود مقّدس 

 : رسول خدا فرمود. او در تمام شئون حیات، براى آنكس كھ بخواھد بھ او اقتدا كند الگو و سرمشق ھست

 [222] . طَیٌِّب، یُِحبُّ الطَّیَِّب، نَظیٌف، یُِحبُّ النَّظافَةَ إِنَّ ّهللاَ 

رفعت و بلندى، ارزش و . ھمانا خداوند نیكوست، نیكو را دوست دارد، پاكیزه است بھ پاكیزگى عالقھ دارد

علیھ (امیرالمؤمنین . مقام پاكى و پاكیزگى تا كجاست، كھ سخن از آن در رابطھ با حریم ذات حق است

ْبِغُض ِمْن تَنَظَّفُوا بِاْلماِء ِمَن النَّتِِن الّریِح الَّذى یُتَأَّذى بِِھ، تََعھَُّدوا أَْنفَُسُكْم فَإِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ یُ  : فرمود) السالم

 [223] .ِعباِدِه اْلقاُذوَرةَ الَّذى یَتَأَنَُّف بِِھ َمْن َجلََس اِلَْیھِ 

ر دیگران است با آب، پاك و پاكیزه كنید، نسبت بھ وجود خود متعھد خود را از بوى بدى كھ موجب آزا

باشید، خداوند بھ بنده اى كھ داراى آلودگى است، و مردم از نشستن كنار او عار و ننگ دارند، خشم و 

فَإِنَّھُ لَْیَس َعْبٌد طَھُِّروا ھِذِه اْالَ◌ْجساَد طَھََّرُكُم ّهللاُ، : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول حق . كینھ دارد

اللّھُمَّ اْغفِْر لَِعْبِدَك فَإِنَّھُ باَت : یَبیُت طاِھراً إِالّ باَت َمَعھُ َملٌَك فى ِشعاِرِه، َو ال یَتَقَلَُّب ساَعةً ِمَن اللَّْیِل إِالّ قاَل 

  [224. [طاِھراً 

ست كھ شب را پاك و پاكیزه بھ صبح این بدن ھا را پاك كنید، خداوند شما را پاك گرداند، ھمانا بنده اى نی



: برساند، مگر ملكى او را در این پاكى ھمراھى كند، و ساعتى از شب نگردد مگر اینكھ آن ملك بگوید 

صلى هللا (رسول حق . خداوندا بنده ات را در معرض مغفرت قرار بده كھ او شب را بھ پاكى بھ صبح آورد

 [225. [اْلقاُذوَرةُ  بِْئَس اْلَعْبدُ : فرمود ) علیھ وآلھ وسلم

 [226. [ھَلََك اْلُمتَقَذُِّرونَ : و نیز آن حضرت فرمود . بد انسانى است، انسان آلوده و كثیف

رسول خدا مردى را دید ژولیده : از جابر بن عبدّهللا روایت شده . آلودگان و مردمان كثیف ھالك شدند

ھان آیا چیزى كھ مویش را منظم كند و : موى، بھ صورتى كھ مویش بھ شكل بدى پراكنده بود، فرمود 

آرایش دھد نیافت ؟ و دیگرى را دید با لباس چرك و كثیف، فریاد زد ھان، آیا آبى نیافت كھ لباس آلوده اش 

  [227[را بشوید ؟ 

 [228. [َكْنُس اْلبُیُوِت یَْنفِى اْلفَْقرَ : فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر 

َغْسُل اْالِ◌ناِء َو َكْنُس اْلفِناِء  : فرمود) علیھ السالم(امام ششم . فقر است جارو كردن خانھ ھا موجب زدودن

ْزقِ    [229. [َمْجلَبَةٌ لِلرِّ

ال : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . شستن ظرفھا، و جارو كردن آستانھ خانھ، باعث جلب رزق است

 [230. [یاطینِ تُْؤُووا التُّراَب َخْلَف اْلباِب فَإِنَّھُ َمأَْوى الشَّ 

لغت شیطان از شطن گرفتھ شده، . خاكروبھ منزل را پشت در خانھ جمع نكنید، ھمانا منزلگاه شیاطین است

این معجزه باعظمت و شگفت آور، . و این لغت بھ معناى خبیث و پلید و موجود موذى و ھمراه با شّر است

ھ است، كھ چندین قرن قبل از وجود محصول بینش رسول حق و اولیاء الھى یعنى امامان معصوم شیع

صلى هللا علیھ وآلھ (رسول خدا . میكروب، با استعمال لفظ شیطان یعنى موجود خبیث و پلید خبر داده اند

  [231. [ال تُبَیِّتُوا اْلقُماَمةَ فى بُیُوتُِكْم، َوأَْخِرُجوھا نَھاراً فَإِنَّھا َمْقَعُد الشَّْیطانِ : فرمود ) وسلم

ه مى ماند، و قابل مصرف كردن و خوردن نیست، نگذارید تا شب در خانھ بماند، آن را در آنچھ از سفر

ھمان روز روشن از خانھ خارج كنید، ھمانا مانده ھاى در سفره كھ غیرقابل مصرف است، نشستن گاه 

عالى بَنَى اْالِ◌ْسالَم َعلَى النَّظافَِة، تَنَظَّفُوا بُِكلِّ َما اْستَطَْعتُْم، فَإِنَّ ّهللاَ تَ : و نیز آن حضرت فرمود . شیطان است

  [232. [َو لَْن یَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِالّ ُكلُّ نَظیف

بھ ھر چھ كھ قدرت و توان دارید بھ نظافت و پاكیزه كردن برخیزید، ھمانا خداوند اسالم را بر نظافت بنا 

ِمْن أَْخالِق  : فرمود) السالمعلیھ (حضرت رضا . كرده، و وارد بھشت نمى شود مگر ھر پاك و پاكیزه

 [233. [اْالَ◌ْنبِیاِء التَّنَظُّفُ 

اِْغِسلى ھَذْیِن الثَّْوبَْیِن اَما َعلِْمِت اَنَّ : رسول حق بھ عایشھ فرمود . پاكیزگى از ُخلق و خوى انبیاء الھى است

  [234. [الثَّْوَب یَُسبُِّح، فَإِذا اتََّسَخ اِْنقَطََع تَْسبیُحھُ 

ھ را بشوى، آیا نمى دانى لباس تسبیح گوى حق است، چون آلوده شود و چرك گردد، تسبیحش این دو جام

با توجھ بھ آیات قرآن در رابطھ با عوامل پاك كننده، و پاكى و پاكیزگى، و عشق حضرت !! قطع مى شود



ھ است، حق بھ نظافت و طھارت، و نیز با توجھ بھ روایات بسیار مھم باب طھارت و نظافت، بر اھل خان

كھ طھارت و پاكیزگى را در بدن و لباس خود، و اثاث منزل، و خود منزل و آستانھ خانھ، تا جائى كھ در 

قدرت و توان آنان است رعایت كنند، و در این زمینھ مرد خانھ بر اساس قاعده قرآنیھ، كھ تعاون بر نیكى 

گى كمك كند، و بر زن خانھ ھم الزم و تقوا را وصیت و سفارش نموده، بھ ھمسرش در امر نظافت و پاكیز

اخالقى است كھ خانھ و اثاث آن و لباس اھل خانھ را پاك و پاكیزه نگھدارد، تا از این راه شوھر خود را 

شاد، و موجب جلب خوشنودى حضرت حق شود، و سالمت اھل خانھ تضمین گردد، و ھیوالى درد و 

خانھ بھ این معنا توجھ داشتھ باشد، كھ قدم برداشتن  زن. بیمارى، و رنج و ناراحتى با شكست مواجھ گردد

براى امور منزل، و تدبیر خانھ، و فراھم آوردن زمینھ آرامش و راحت اھل خانھ، عبادت است، و در 

بھداشت دھان و دندان مسئلھ بھداشت دھان و دندان . پیشگاه حضرت حق بدون شك مزد و اجر دارد

اھل تخصص مى گویند، سالمت بسیارى از جوانب . ل توجھ استامروزه از مسائل بسیار مھم، و قاب

 .جسم، و شئون بدن، بخصوص دستگاه فوق العاده حساس گوارش بستگى بھ بھداشت دھان و دندان دارد

دندانى كھ حضرت حق بھ انسان عنایت فرموده، نعمتى بس سنگین، و عاملى بس مھم در حفظ سالمت 

 .آدمى است

انجام مى گیرد، و اگر عمل جویدن بھ نحو مطلوب انجام گیرد ضامن تداوم كار جویدن بھ وسیلھ دندان 

از جملھ مواردى كھ در دیگران . طبیعى دستگاه گوارش، و در نتیجھ عاملى براى دوام سالمت انسان است

ایجاد نفرت و اذیت مى كند بوى بد دھان است، و این بوى بد كھ گاھى از زنندگى خاصى برخوردار است 

. ول بى توجھى بھ بھداشت دھان و دندان، و نتیجھ ماندن غذا در البالى دندان و زیر لثھ استمحص

بیمارى پیوره كھ از بیماریھاى خطرناك، و نابودكننده دندان و لثھ، و ریشھ بسیارى از بیماریھا از جملھ 

مایھ گذاردن اندكى مردم اگر با . بیمارى قلب است، نتیجھ سوء بى توجھى بھ سالمت دھان و دندان است

از وقت، بعد از خوردن ھر غذا، دھان خود را بشویند، و دندانھاى زیباى خویش را مسواك بزنند، و كمى 

آب نمك در دھان و كنار دندانھا بگردانند، از طرفى بھ سالمت دھان و دندان و گلو كمك كرده، و از 

تى بھ دندانھا در صورت بى توجھى بھ آن طرف دیگر از افتادن در مخارج سنگین براى بازگرداندن سالم

در امان مى مانند، و سالیان بسیار بلكھ تا لحظات آخر عمر در كمال آسایش، مى توانند از دندان خود 

با این كھ طلوع خورشید اسالم از سرزمینى بى آب و علف بود، و در محیطى كھ ظھور . استفاده كنند

وشتن، حتى در حّداقل آن خبرى نبود، ولى براى حفظ سالمت كرد، در میان مردمش از سواد خواندن و ن

مردم، در جھت بھداشت ھمھ جانبھ، از جملھ بھداشت دھان و دندان قوانین و دستوراتى ارائھ كرد، كھ 

نشان از عظمت این مكتب، و اھمیت این مدرسھ مى دھد، و ثابت مى كند كھ مبلّغ این آئین، براى ھدایت و 

خداوند مھربان مبعوث بوده، و دوازده پیشواى معصوم این مكتب امامان برگزیده حق رشد مردم از جانب 

رسول خدا : بھ بخشى از دستورات پیشوایان دین، در زمینھ بھداشت دھان و دندان توجھ نمائید . بودند



 [235. [واِك َمَع ُكلِّ َصالةلَْو ال اَْن اَُشقَّ َعلى اُمَّتى الََ◌َمْرتُھُْم بِالسِّ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

علیھ (امام ششم . اگر بر اّمتم سختى و مشقت نداشت، ھرآینھ با ھر نمازى آنان را امر بھ مسواك مى نمودم

 [236. [ِمْن اَْخالِق اْالَ◌ْنبِیاِء السِّواكُ : فرمود ) السالم

لَْو یَْعلَُم : فرمود ) علیھ السالم(امام باقر . مسواك زدن و رعایت بھداشت دندان از اخالق انبیاء الھى است

 [237. [النّاُس ما فِى السِّواِك الََ◌باتُوهُ َمَعھُْم فى لِحاف

اگر مردم بدانند در مسواك چھ منفعتى ھست، ھرآینھ آن را از سر شب تا بھ صبح ھمراه خود بھ 

: َق ُكلَّھُ ِمَن النّاِس ؟ فَقاَل اَتَرى ھَذا اْلَخلْ : گفتھ شد ) علیھ السالم(بھ حضرت صادق . رختخواب مى بردند

 [238. [اَْلِق ِمْنھُُم التّاِرَك لِلسِّواكِ 

صلى هللا (رسول حق . آنان كھ با مسواك سر و كار ندارند رھا كن: آیا ھمھ مردم انسانند ؟ حضرت فرمود 

  [239. [ْدَردَ ما زاَل َجْبَرئیُل یُوصینى بِالسِّواِك َحتّى ِخْفُت أَْن أَ  : فرمود) علیھ وآلھ وسلم

بطور دائم جبرئیل مرا بھ مسواك سفارش كرد، تا جائى كھ ترسیدم اگر مسواك نكنم از داشتن دندان محروم 

 [240. [ما زاَل َجْبَرئیُل یُوصینى بِالسِّواِك َحتّى ظَنَْنُت اَنَّھُ َسیَْجَعلُھُ فَریَضةً : و در بیانى دیگر فرمود . گردم

ھ مسواك سفارش كرد، تا جائى كھ تصّور كردم مى خواھد آن را واجب قرار جبرئیل بھ نحو دائم مرا ب

برنامھ اى است دینى، پاك : فرمود در مسواك زدن دوازده خصلت است  (علیھ السالم(امام صادق . دھد

كننده دھان، روشنى بخش چشم، خوشنود كننده حق، سپید كننده دندان، از بین برنده پوسیدگى، محكم كننده 

اشتھا آورنده، برنده بلعم از دستگاه گوارش، زیاد كننده قدرت حافظھ، اضافھ كننده خوبیھا، و لثھ، 

 [241. [خوشحال كننده مالئكھ

در رابطھ با شكل مسواك زدن، كھ امروزه اطبّاى حاذق و متخصص بیماریھاى دھان و دندان مى گویند، 

از رسول حق روایت بسیار مھمى رسیده،  .ودباید از عرض دندان و بھ آرامى و چند دقیقھ مسواك زده ش

 .اِْستاُكوا َعْرضاً َو ال تَْستاُكوا طُوالً : كھ با توجھ بھ زمان بعثت باید گفت از معجزات علمى نبى اكرم است 

[242]  

رسول حق ھر شب سھ بار . مسواك را بھ عرض دندان بزنید، از مسواك زدن بھ صورت طولى بپرھیزید

بل از خواب، بعد از خواب بھ وقتى كھ مى خواستند قرآن قرائت كنند، و قبل از اینكھ ق: مسواك مى زدند 

 [243. [براى نماز صبح بھ مسجد بروند، و چون جبرئیل گفتھ بود با چوب اراك مسواك مى فرمودند

نظم و انضباط و بھداشت در خوراك دستگاه باعظمت گوارش، و دھان و دندان، و میل بھ آب و نان و 

 .ر نعمت ھاى حق، از الطاف خداوند مھربان بھ انسان استسای

در زمینھ بھ دست آوردن مواد حالل، و شكل مصرف كردن آن، و برنامھ ھائى كھ براى سالمت بدن، و 

در نھایت سالمت عقل و روان، و در نتیجھ سالمت خانواده و جامعھ صد در صد مؤثر است دستورات 

ات اسالمى آمده، كھ بھ نظر مى رسد رعایت برخى از آن دستورات بسیار مھمى در قرآن كریم و روای



واجب شرعى، و برخى از آنھا واجب اخالقى، و قسمتى از آن دستورات مستحب مؤّكد است، سرپیچى از 

آن دستورات، كھ در مدار واجب قرار گرفتھ حرام و موجب عذاب قیامت، و آنھا كھ مستحب مؤّكد است 

از اھّم دستورات . ورشكستگى بدن، و آماده شدن جسم براى قبول بیماریھاستباعث زیان و خسارت، و 

واجب، كھ در قرآن مجید آمده، تھیھ كردن مال و منال براى ادامھ حیات، و تأمین مسكن و پوشاك و 

یا ایّھا الذین امنوا كلوا من طیّبات ما رزقناكم و اشكروا rّ ان كنتم ایّاه . خوراك از طریق حالل است

  [244. [تعبدون

اى اھل ایمان از پاكیزه ھائى كھ نصیب شما كردیم تناول كنید و شكر خدا را بجاى آورید، اگر او را 

یا ایّھا النّاس كلوا مّما فى االرض حالالً طیِّباً و ال تتّبعوا خطوات الشَّیطان انَّھ لكم عدو . عبادت مى كنید

 [245. [مبین

و پاكیزه است بخورید، قدم جاى قدمھاى شیطان مگذارید، ھمانا او  اى مردم، از آنچھ در زمین حالل

 [246. [كلوا و اشربوا و ال تسرفوا انَّھ ال یحب المسرفین. دشمن آشكار شماست

بخورید و بیاشامید، و از اسراف در خوردن و آشامیدن بپرھیزید، ھمانا خداوند اھل اسراف را دوست 

تھیھ كردن . زه بودن، حالل بودن، و دورى از اسراف مطرح استدر این دستورات مسئلھ پاكی. ندارد

بى توجھى بھ حالل، خوردن . حالل، رعایت پاكیزه بودن غذا، واجب، و اسراف در مصرف حرام است

مواد حرام و خبیث و نجس و غیرپاكیزه، افتادن در دایره اسراف، ھمھ و ھمھ خالف حق، و ستم بر 

بر مرد خانھ الزم است با تعالیم عالیھ . موجب عذاب و عقاب الھى استخویش و دیگران، و بدون تردید 

اسالم در این زمینھ آشنا شود، و آن را بھ خانھ منتقل نماید، تا محیط خانھ و خانواده پاك بماند، و اھل آن 

ان زی. خانھ بتوانند طریق رشد و كمال را طى كنند، و براى خود و دیگران منابعى از خیر و نیكى باشند

 : فرمود) علیھ السالم(پر خورى امیرالمؤمنین 

ةَ   [247. [َكْثَرةُ اْالَ◌ْكِل َو النَّْوِم یُْفِسداِن النَّْفَس، َو یَْجلِباِن اْلَمَضرَّ

پرخورى، و زیاده روى در خواب وجود انسان را فاسد مى كنند، و كشاننده ضرر و زیان بھ سوى آدمى 

تُھُ، َو ثَقُلَْت َعلى نَْفِسِھ ُمْؤنَتُھُ َمْن َكثَُر : و نیز فرمود . ھستند   [248. [اَْكلُھُ قَلَّْت ِصحَّ

َرهُ : و فرمود . سالمت پرخور اندك، و مخارجش سنگین و طاقت فرساست َكْثَرةُ اْالَ◌ْكِل ِمَن الشََّرِه و الشَّ

  [249. [ِمَن اْلُعیُوبِ 

امام ششم . عیوب و نوعى بیمارى است پرخورى از میل و اشتھاى غیرطبیعى است، و اینگونھ اشتھا از

قَْسَوةَ اْلقَْلِب، َو  .لَْیَس َشْیٌئ اََضرَّ لِقَْلِب اْلُمْؤِمِن ِمْن َكْثَرِة اْالَ◌ْكِل، َو ِھَى ُموِرثَةٌ َشْیئَْینِ : فرمود ) علیھ السالم(

ْھَوةِ   [250. [ھَیَجاَن الشَّ

سنگدلى، ھیجان : موجب دو چیز است  چیزى براى قلب مؤمن زیانبارتر از پرخورى نیست، پرخورى

ال تُْكثُِروا اْالَ◌ْكَل فَإِنَّھُ َمْن اَْكثََر اْالَ◌ْكَل اَْكثََر النَّْوَم، َو َمْن : حضرت حق بھ بنى اسرائیل فرمود . شھوت



الةَ ُكتَِب ِمَن اْلغافِلینَ  الةَ، َو َمْن اَقَلَّ الصَّ   [251] .اَْكثََر النَّْوَم اَقَلَّ الصَّ

رى نكنید، ھمانا ھر كس پرخورى كند، پرخواب مى شود، و ھر كس پرخواب شود، نمازش را كم پرخو

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا . مى كند، و ھر كھ نمازش را كم كند، از غافلین نوشتھ مى شود

قَِم، َو َمْكَسلَةٌ َعِن اْلِعباَدةِ اِیّاُكْم َو اْلبِْطنَةَ، فَإِنَّھا َمْفَسَدةٌ لِْلبََدِن َو َمْوِرثَةٌ لِل: فرمود   [252. [سَّ

و نیز . از پرخورى حذر كنید، ھمانا فاسد كننده بدن، و مورث بیمارى، و موجب كسالت در عبادت است

 [253. [لَْیَس َشْىٌء اَْبَغَض اِلَى ّهللاِ ِمْن بَْطِن َمْالنَ  : فرمود

لَْو اَنَّ النّاَس  : فرمود) علیھ السالم(جعفر  موسى بن. چیزى نزد خداوند مبغوض تر از شكم پر نیست

 [254] .قََصُدوا فِى الطَّْعِم الَ ْعتََدلَْت اَْبدانُھُمْ 

. اگر تمام مردم میانھ روى در خوراك را رعایت كنند، بدنھاى آنان در چھارچوب اعتدال قرار مى گیرد

ت از عجایب دستورات آن حضرت، رسول حق در مسئلھ خورد و خوراك دستور عجیبى دارند، كھ باید گف

 [255. [ُكْل َو اَْنَت تَْشتَھى، َو اَْمِسْك َو اَْنَت تَْشتَھى: و ریشھ علم طب است 

. زمانى كھ میل بھ غذا دارى غذا بخور، و در حالى كھ ھنوز میل و اشتھا دارى از خوردن دست بردار

مت بدن تھدید جّدى است، بھ وقت گرسنگى غذا روى غذا قطعاً براى دستگاه گوارش زیانبار، و براى سال

كامل غذا خوردن، و بھ وقت سیر نشدن كامل دست از غذا كشیدن عالى ترین عامل براى حفظ سالمت و 

داستانى آموزنده مشھور است یكى از امراء . نشاط بدن، و تداوم عمر، و چابك و چاالك بودن است

را مجانى معالجھ كند، مدتى در مدینھ ماند، ولى بسیار  بزرگ، طبیب حاذقى را بھ مدینھ فرستاد، تا مردم

كم بھ او مراجعھ شد، یا مراجعھ كننده نداشت، از این مسئلھ شگفت زده شد، خدمت رسول خدا شكایت 

برد، حضرت فرمود وضع این شھر ھمین است، زیرا من بھ مردم گفتھ ام، تا بھ طور كامل میل بھ غذا 

كامل سیر نشدید از غذا دست بردارید، عرضھ داشت شما تمام قوانین طب و  ندارید نخورید، و تا بھ طور

! بھداشت را در ھمین یك دستور بیان كرده اید، بھ این خاطر مردم این شھر بھ سادگى مریض نمى شوند

ِل َطعاِمُكْم، اِْبَدأُوا بِاْلِمْلِح فى اَوَّ : دستور بسیار مھمى براى شروع غذا دارند، مى فرماید ) علیھ السالم(على 

بِ   [256. [فَلَْو یَْعلَُم النّاُس ما فِى اْلِمْلِح الَْختاُروهُ َعلَى التِّْریاِق اْلُمَجرَّ

غذا را با چشیدن نمك شروع كنید، اگر مردم منفعت این كار را مى دانستند، آن را بر داروى تجربھ شده 

، اعالم داشتند خداوند بركت را در غذائى رسول حق از خوردن غذاى داغ منع فرمودند. اختیار مى كردند

كھ حرارت و داغى آن نشستھ قرار داده است، و نیز از فوت كردن بھ غذا براى نشاندن حرارتش نھى 

  [257. [نموده

از اینكھ انسان غذا بخورد، و جاندارى در آنجا حضور داشتھ باشد، و انسان بھ او بى توجھى كند شدیداً 

را دیدم در حال غذا خوردن است و سگى پیش ) علیھ السالم(د حضرت مجتبى نجیح مى گوی. منع شده

روى آن حضرت قرار دارد، یك لقمھ خودشان مى خورند، و یك لقمھ براى سگ قرار مى دھند، عرضھ 



داشتم چرا این حیوان را از كنار سفره خود نمى رانید، فرمود بگذار، ھمانا از خداوند حیا مى كنم، كھ 

 [258! [در حالت خوردن مرا بنگرد، و من نسبت بھ او بى تفاوت باشمصاحب جانى 

آرى باید خورد و باید خوراند، كھ خوردن الزمھ بدن، و خوراندن، تجلى اخالق و كرامت، و رفع مشكل 

سخت گیرى در این زمینھ بھ اھل و . نیازمندان، و موجب ثواب و مغفرت، و لطف و رحمت حق است

 .ھ مردم عملى دور از انصاف و ھمرنگى با شیطان استعیال و بھ ارحام و ب

فرمود در غذا و غذاخورى دوازده خصلت است كھ بر ھر مسلمانى شناخت ) علیھ السالم(حضرت مجتبى 

شناخت نعمت و خالق نعمت، رضا بھ قضاى حق در امر روزى، گفتن بسم ّهللا در ابتداى : آن واجب است 

وضو قبل از خوردن، نشستن بھ طرف دست چپ، خوردن با سھ  غذا، شكر نعمت پس از پایان غذا،

انگشت، لیسیدن انگشتان، خوردن از آنچھ در سفره پھلوى انسان است، كوچك گرفتن لقمھ، خوب جویدن، 

 [259. [و كمتر نظر انداختن بھ آنان كھ دور سفره نشستھ اند

مختصر كنید، زیرا بھ شایستگى و سفارش فرموده اند غذاى خود را در شب ) علیھ السالم(حضرت رضا 

ھر كس تسبیح و  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق ] 260. [الغرى شما كمك مى كند

. تمجیدش در پیشگاه حق زیاد، و خوراك و نوشیدنى و خوابش كم باشد، مورد اشتیاق مالئكھ الھى است

]261] 

را نسبت بھ بدن و شكم مراعات كنید، ھمانا این در لباس و خوراك و نوشیدنى انصاف : و نیز فرمود 

 [262. [رعایت جزئى از نبوت است

ةِ : فرمود ) علیھ السالم(على  حَّ   [263. [قِلَّةُ اْلِغذاِء َكَرُم النَّْفِس َو اَْدَوُم لِلصِّ

ْبحانَھُ اِذا اَراَد ّهللاُ سُ : و نیز فرمود . كم خورى بزرگوارى وجود، و براى سالمت بدن پردوام تر است

 [264. [َصالَح َعْبِدِه، اَْلھََمھُ قِلَّةَ اْلَكالِم َو قِلَّةَ الطَّعاِم، َو قِلَّةَ اْلَمنامِ 

چون حضرت حق صالح بنده اش را بخواھد، كم حرفى، و كم خورى، و كم خوابى را بھ او الھام مى 

رست خانھ و سپس اھل خانھ مسائل مھم دیگرى كھ بھ طور جدى و قطعى باید در درجھ اّول سرپ. نماید

مواد دودى بھ ھر نوعش بھ . رعایت كنند، پرھیز از مواّد دودى از قبیل سیگار، قلیان، و مواد مخدر است

نظر بعضى از فقھاى شیعھ حرام شرعى است، زیرا بھ تدریج بنیان سالمت را تھدید، و گاھى منجر بھ 

م نسبت بھ آن نھى اكید فرموده اشتراك در شانھ، دیگر چیزى كھ اسال. مفاسد اخالقى و اجتماعى مى شود

امید است این مسائل از جانب تمام . حولھ، و مسواك و سایر وسائلى است كھ معموالً جنبھ شخصى دارد

خانواده ھا و بخصوص سرپرستان خانواده، جھت حفظ سالمت جسم، و اخالق و روان ھمھ رعایت شود، 

ینى است عبادت، و سرپیچى از آن معصیت و موجب عتاب و كھ رعایت این دستورات چون دستورات د

علیكم بحسن الخـلق فـان حسـن الخـلق فـى ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول ّهللا . ( عقاب حق است

،  29، ص  16وسائل ، ج ) الجـنة ال مـحالة ، و ایاكـم و سوء الخلق فان سوء الخلق فـى النـار ال مـحالة 



اخالق اسالمى در نظام خانواده ارزش اخالق حسنھ زن و شوھر بھ خاطر خود و  12 چاپ آل البیت

سعادت فرزندانشان، الزم است یك سلسلھ مسائل اخالقى را، كھ قرآن مجید و روایات بر آن تأكید فراوان 

. رعایت اخالق حسنھ، و خوددارى از زشتى ھاى اخالق كار طاقت فرسائى نیست. دارند رعایت نمایند

كارگیرى واقعیات اخالقى، و پرھیز از پلیدیھاى اخالقى در مدتى اندك، ریاضت قابل تحّملى است، كھ ره ب

سپردن در این راه الھى را بر انسان آسان، و پیوند زناشوئى را محكم، و محبت بھ یكدیگر را استوارتر، و 

قى نسبت بھ یكدیگر، اجراى حقایق اخال. درسى عملى براى دیگران بخصوص فرزندان خانواده است

فضائى از صفا و صمیمیت، پاكى و سالمت، راحت و امنیت، عشق و محبت بوجود مى آورد و زندگى را 

در رابطھ با آراستھ بودن بھ حسنات اخالقى، و . در تمام شئون، بر زن و شوھر از عسل شیرین تر مى كند

فبما رحمة من هللا لنت لھم و لو  : ستودهبكارگیرى آن، قرآن مجید در آیات متعددى پیامبر بزرگوار را 

  [265] . . . كنت فظّاً غلیظ القلب ال نفّضوا من حولك

جلوه رحمت خداست كھ بر مردم، نرمخو و مھربانى، اگر تندخوى و سخت دل بودى، مردم از حول 

 [266. [و انَّك لعلى خلق عظیم. محور وجود تو پراكنده مى شدند

اَْالِ◌ْسالُم : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . ق عظیم و بزرگى ھستىو ھمانا تو آراستھ بھ خل

  [267. [ُحْسُن اْلُخلُقِ 

 [268. [اِنَّ اَْحَسَن اْلَحَسِن، اَْلُخلُُق اْلَحَسنُ : فرمود ) علیھ السالم(حضرت مجتبى . اسالم اخالق نیك است

ُحْسُن اْلُخلُِق َذھََب بَِخیِْر : فرمود  ( علیھ وآلھ وسلمصلى هللا(رسول الھى . خوبترین خوبیھا، اخالق نیك است

ْنیا َو اْالِخَرةِ   [269. [الدُّ

. ُحْسُن اْلُخلُِق َرأُْس ُكلِّ بِرٍّ : فرمود ) علیھ السالم(على . اخالق نیك خیر دنیا و آخرت را بھ ھمراه دارد

]270]  

 [271. [ال َعْیَش اَْھنَأُ ِمْن ُحْسِن اْلُخلُقِ : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . اخالق نیك سر ھمھ خوبیھاست

َمْن َحُسَن : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . زندگى و عیشى گواراتر از اخالق نیك نیست

  [272. [ُخلُقُھُ بَلََّغھُ ّهللاُ َدَرَجةَ الّصائِِم اْلقائِمِ 

و . روزه دار، و قائم بھ عبادت در تاریكى شب مى رساندكسى كھ اخالقش نیكوست، خداوند او را بھ پایھ 

َل مایُوَضُع فى میزاِن اْلَعْبِد یَْوَم اْلقِیاَمِة ُحْسُن ُخلُقِھِ  : نیز آن حضرت فرمود   [273. [اَوَّ

اِنَّ اََحبَُّكْم : و آن حضرت فرمود . اول چیزى كھ در قیامت در ترازوى عبد مى گذارند، اخالق نیك اوست

ُكْم تَواُضعاً  اِلَىَّ   [274. [َو اَْقَربَُكْم ِمنّى یَْوَم اْلقِیاَمِة َمْجلِساً اَْحَسنُُكْم اَْخالقاً َو اََشدُّ

محبوبترین شما نزد من، و نزدیكترینتان بھ من در قیامت، خوش خلق ترین شما، و آن كسى است كھ 

ا بھ شبیھ ترینتان بھ اخالق خودم تر: رسول حق بھ امیرالمؤمنین فرمود . داراى شدیدترین تواضع باشد

ُكْم ِمْن نَْفِسِھ : فرمود ; خبر دھم؟ عرضھ داشت آرى  ُكْم بِقَرابَتِِھ، َو اََشدُّ اَْحَسنُُكْم ُخلُقاً، اَْعظَُمُكْم ِحْلماً، َو اَبَرُّ



 [275. [اِْنصافاً 

شما در انصاف دھى بھ  خوش خلق ترین شما، بردبارترین شما، نیكوكارترینتان بھ نزدیكانش، و شدیدترین

مكارم اخالق و حسن خلق آنچنان باارزش و واالست كھ رسول باكرامت اسالم . دیگران از جانب خودش

َم َمكاِرَم اْالَ◌ْخالقِ : آن را علّت بعثت خود اعالم فرموده    [276. [اِنَّما بُِعْثُت ِالُ◌تَمِّ

َم ُحْسَن اْالَ◌ْخالقِ . امل كنماین است و جز این نیست كھ مبعوث شدم تا مكارم اخالق را ك . اِنَّما بُِعْثُت ِالُ◌تَمِّ

]277] 

مكارم و حسنات اخالقى شعاع صفات حق، و حاالت انبیاء و . مبعوث شدم تا حسن خلق را كامل نمایم

سیئآت اخالقى، حاالتى . ، و موجب خیر و بركت براى دارنده آن است) علیھم السالم(امامان معصوم 

، و علت تلخى زندگى و بھ ھم خوردن عیش و عشرت، و باعث ناامنى و تفرقھ و جدائى ابلیسى و شیطانى

من بھ آنچھ رعایتش در خانھ از جانب زن و شوھر . و نفرت مردم از یكدیگر و خرابى دنیا و آخرت است

 الزم است، و موجب استحكام زندگى، و تداوم صفا و صمیمیت است در حدى كھ الزم باشد اشاره مى كنم،

. و از حضرت حق مى خواھم كھ ھمھ ما را بھ حسنات اخالقى آراستھ، و از سیئات اخالقى دور بدارد

محبت و اعالم آن اصل محبت و عالقھ و عشق را، حضرت حق در قلب زن و شوھر نسبت بھ یكدیگر 

ھ محبت قرار داد، و آن را از نشانھ ھاى وجود خود دانست، و این حقیقت نمایشگر عظمت و بزرگى مسئل

و من آیاتھ ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا . زن و مرد، بخصوص عشق و عالقھ مرد بھ زن است

 [278. [الیھا و جعل بینكم مودَّة و رحمة انَّ فى ذلك آلیات لقوم یتفّكرون

ھا از نشانھ ھاى وجود خداوند این است كھ براى شما از جنس خودتان ھمسرانى آفرید، تا در كنار آن

بیاسائید، و بین زن و مرد دوستى و مھربانى برقرار كرد، در این برنامھ نشانھ ھائى براى مردم اندیشمند 

این محبت و عشق و عالقھ در ابتداى ازدواج، و حتى قبل از عقد، شكوفا مى شود، و بھ نھایت مى . است

موجب خوشى در زندگى و  رسد، بر مرد و زن است، كھ این نعمت باطنى، و این حالت عالى قلبى كھ

عیش و عشرت، و صفا و پاكى است، بھ توسط جانبدارى از ھم، و گذشت و عفو، و خوش اخالقى و 

تعاون، و توقع بھ اندازه از یكدیگر، و حفظ شخصیت و شئون طرفین، و پرھیز از بگو و مگوھاى بى قدر 

است بپرھیزند، كھ حفظ بناى  و قیمت حفظ كنند، و از عللى كھ باعث ضربھ خوردن بھ عشق و محبت

عشق عبادت، و خراب كردن خانھ محبت بدون تردید گناه و معصیت و موجب عقاب الھى در قیامت، و 

 .باعث عذاب در زندگى دنیائى است

: براى كسى كھ ھنر جلب محبت دیگران را نسبت بھ خود دارد دعا كرده ) علیھ السالم(حضرت صادق 

ةَ النّاِس اِلى نَْفِسِھ َرِحَم ّهللاُ َعْبداً اِجْ    [279. . . [تَرَّ َمَودَّ

تبدیل محبّت وعشق وعالقھ بھ . خداوند رحمت كند انسانى كھ دوستى مردم را بھ جانب خود جلب مى كند

كینھ ونفرت وبغض ودشمنى در صورتى كھ مالك عقلى و شرعى در كار نباشد، تبدیل نعمت حق بھ 



. ل و سرایت دادن آن بھ یكدیگر سبب خوشحالى در دنیاو آخرت استناسپاسى است، و حفظ محبت و اعما

  [280. [َوْیٌل لَِمْن یُبَدُِّل نِْعَمةَ ّهللاِ ُكْفراً، طُوبى لِْلُمتَحابّیَن فِى ّهللاِ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق 

ن كھ فى ّهللا نسبت بھ واى بر كسى كھ نعمت خدا را بھ ناسپاسى تبدیل كند، و خوشبختى و نیكى باد بر آنا

ةِ  : فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . یكدیگر محبت مى كنند  [281. [اَْفَضُل النّاِس ِمنَّةً َمْن بََدأَ بِاْلَمَودَّ

. برترین مردم از نظر احسان و نیكى، كسى است كھ بھ دوستى و محبت نسبت بھ طرف خود پیشى گیرد

مستحق عشق و دوستى و محبت و عالقھ اند محبت داشتھ باشد چھ  انسان دستور دارد بھ ھمھ كسانى كھ

اَْلَخْلُق ِعیالى : در حدیث قدسى آمده . رسد بھ نزدیك ترین افراد خودش كھ ھمسر و فرزندان او ھستند

 [282. [فَاََحبُّھُْم اِلَيَّ اَْلطَفُھُْم بِِھْم َواَْسعاھُْم فى َحوائِِجِھمْ 

حبوبترین آنھا نزد من، مھربانترین ایشان بھ آفریده من است، و آنكھ در راه آفریده ھا عیال من ھستند، م

بر اساس مطالب گذشتھ، محبت در قلب زن نسبت  .برطرف كردن نیازشان سعى و كوشش بیشترى دارد

بھ مرد، و عشق در قلب مرد نسبت بھ زن از نشانھ ھاى وجود خدا، و از نعمت ھاى خاص حضرت حق 

ت براى برپائى عیش سالم و تداوم زندگى، و ظھور صفا و صمیمیت در صحنھ حیات است، و بھترین عل

علیھ (امام صادق . است، روى این حساب حفظ و ازدیاد آن الزم، و دورى از علل نابودى آن واجب است

 [283. [ِمْن اَْخالِق اْالَ◌ْنبِیاِء ُحبُّ النِّساءِ : فرمود ) السالم

ةُ َعْینى : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا . اوند استمحبت زنان از اخالق انبیاء خد ُجِعَل قُرَّ

ْنیَا النِّساُء، َو َرْیحانَتى اَْلَحَسُن َو اْلُحَسْینُ  الِة، َو لَذَّتى فِى الدُّ   [284. [فِى الصَّ

ادق حضرت ص. نور چشمم در نماز، و لذت و خوشیم در دنیا زنان، و گل خوشبویم حسن و حسین است

زیّن . مردم لّذتى در دنیا و آخرت بیش از لّذت از زن نمى برند و این است قول حق : فرمود ) علیھ السالم(

  [285. . . [للنّاس حّب الّشھوات من النّساء و البنین 

اھل بھشت بھ چیزى از بھشت لذیذتر از نكاح لذت نمى برند نھ از خوراكى و نھ از : سپس فرمود 

ُجِل لِْلَمْرأَِة اِنّى اُِحبُِّك ال یَْذھَُب : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اسالم  v[286] .آشامیدنى قَْوُل الرَّ

  [287. [ِمْن قَْلبِھا اَبَداً 

علیھ (امام صادق . ھمانا من ترا دوست دارم، ھرگز از قلبش محو نمى گردد: گفتار مرد بھ ھمسرش 

 [288. [ما اْزداَد لِلنِّساِء ُحبّاً اِْزداَد فِى اْالیماِن فَْضالً اَْلَعْبُد ُكلَّ : فرمود ) السالم

البتھ باید بھ این حقیقت توجھ . ھر چھ محبت ھمسر در قلب شوھرش زیادتر شود، ایمانش زیادتر مى شود

كرد، كھ عشق و محبت بھ زن جنبھ افراط، بھ خود نگیرد، كھ محبّت در حّد افراط انسان را از پیمودن راه 

ق، و انجام عمل صالح، و خیرات و مبّرات باز مى دارد، بخصوص اگر زن از طریق عشق مرد بھ ح

عالقھ و محبت . خودش بخواھد بر مرد حكومت كند، و خواستھ ھاى اضافى خود را بر مرد تحمیل نماید

سان بھ بھ زن و بھ ھر چیزى باید تابع ایمان انسان بھ حضرت حق و روز قیامت باشد، و مانع حركت ان



اگر محبت بھ زن بخواھد بسترى براى معصیت و گناه، و . سوى كماالت، و انجام اعمال صالحھ نشود

اسراف و تبذیر، یا بخل و امساك، یا خوددارى از انجام فرائض حق گردد، باید تعدیل شود، كھ اینگونھ 

 .محبت، آمیختھ با حالت شیطانى، و بدور از رضا و خوشنودى حق است

ھر مرد و زنى از نظر جسمى و روحى داراى قوت و قدرتى مخصوص بھ خود است، درك این  كم توقعى

زن و شوھر پس از مدتى . قدرت و قوت، بستگى بھ مدتى معاشرت و برخورد طبیعى و اخالقى دارد

. اندك، یكدیگر را تا اندازه اى درك مى كنند، و بھ موقف بدنى و موقعیت روحى ھمدیگر آشنا مى شوند

و شوھر باید بھ این حقیقت الھیھ توجھ داشتھ باشند، كھ حضرت حق، در مسئلھ بسیار مھم ارائھ تكلیف زن 

آنچھ را كھ مقدور انسان نبوده، و از تحمل و طاقتش بیرون بوده  : بھ انسان، دو واقعیت را منظور فرموده

را با مالحظھ وسع، كھ بھ فرموده  بھ انسان تكلیف ننموده، ثانیاً تكـالیف و مسئولیت ھاى شرعـى و اخالقـى

این نیست مگر جلوه رحمت و . محققین مرحلھ اى كمتر از دایره قدرت است بر دوش انسـان قرار داده

 152و انعام آیھ  286و  233در سوره بقره آیھ . لطف و عنایت او بر بندگان، و ھمھ انسانھا تا روز قیامت

 : حقیقت اشاره فرمودبھ این  62و مؤمنون آیھ  42و اعراف آیھ 

 .الَ یَُكلُِّف ّهللاُ نَْفساً اِالّ ُوْسَعھا. ھیچ كس را تكلیف جز بھ اندازه وسع نكنند. الَ تَُكلُِّف نَْفٌس اِالّ ُوْسَعھا

روى این حساب زن و شوھر، باید در مسئلھ . خداوند احدى را جز بھ اندازه سعھ وجودیش تكلیف ننماید

ز یكدیگر، این اخالق كریمانھ، و صفت رحیمیھ حضرت حق را سرمشق و درخواستھا و توقعاتشان ا

اّوالً خارج از قدرت و طاقت چھ در امور مادى، چھ در امور معنوى از یكدیگر . الگوى خود قرار دھند

چیزى نخواھند، كھ تحمیل خواستھ، بیرون از حّد قدرت، و درخواست كارى غیر قابل تحمل ظلم است، و 

ثانیاً قدرت و توان یكدیگر را در خواستھ ھا مالحظھ . ، و موجب عقاب الھى استظلم ظلمت روحى

ننمایند، بلكھ توقعات، و خواستھ ھاى خود را بھ اندازه وسع و طاقت موجود قرار داده، و تكالیف طبیعى و 

ق انجام روزمره را در حدى بھ یكدیگر ارائھ دھند، و از ھم بخواھند، كھ بھ شیرینى، و با شوق و اشتیا

اگر بتوانند، كھ مى توانند از یكدیگر كم توقع باشند، كھ كم توقعى اخالق حق، و خوى انبیاء و . بگیرد

پُرتوقعى گاھى ھمان ارائھ تكلیف بیش از حد طاقت است، و . امامان، و از ویژگیھاى اولیاء الھى است

دورت، و رنجش دل، و در بدون شك وقتى خواستھ پرتوقع از طرف ھمسر تحقق پیدا نكند، موجب ك

نھایت كینھ و نفرت، و در نتیجھ تلخ شدن زندگى، و خرابى ساختمان صفا و صمیمیت، و عشق و محبت 

پُرتوقعى صفتى ناپسند، و محصول كبر و غرور، و یك بیمارى روحى و روانى، و برنامھ اى خارج  .است

ار و ادب، و نتیجھ معرفت و كم توقعى محصول وق. از محدوده انسانیت، و خصیصھ اى زشت است

اگر بخواھید زندگى شیرین تر از عسل گردد، و ھیچ گاه . كرامت، و میوه شیرین فروتنى و تواضع است

اختالف مورد توجھى پیش نیاید، و ھمسر شما دچار رنجش نگردد، و تحقیر شخصیت نشود، و این رنجش 

بت بھ یكدیگر كم توقع باشید، و بدانید كم توقعى و تلخى بھ اطرافیان سرایت نكند، در تمام امور زندگى نس



در . چون جلوه رحمت حق در زندگى است، موجب جلب خوشنودى و رضایت حق نسبت بھ شما مى شود

ھر صورتى زن و شوھر باید نرمخو، باصفا، منبع عشق و محبت، و نسبت بھ یكدیگر امور زندگى را 

اب معروف است، و آنان كھ اھل معروف، و پاك و پاكیزه از آسان بگیرند، كھ این آسان گرفتن بابى از ابو

. منكرات روحى و اخالقى ھستند، مورد توجھ حق، و مستحق اجر و جزاى جمیل از جانب پروردگارند

ُل َمْن : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا  ُل َمْن یَْدُخُل اْلَجنَّةَ اْلَمْعُروُف َو اَْھلُھُ َو اَوَّ یَِرُد َعلَيَّ اَوَّ

  [289. [اْلَحْوضَ 

علیھ (امام صادق . معروف و اھـلش اول وارد بھشت و اّول وارد بر من در كـنار حـوض كوثـر ھستند

ْنیا ھُْم اَْلَمْعُروُف، ال یَْدُخلُھُ إِالّ اَْھُل اْلَمْعُروِف، َو اَْھُل اْلَمْعُروِف فِ : اِنَّ لِْلَجنَِّة باباً یُقاُل لَھُ : فرمود ) السالم ى الدُّ

 [290. [اَْھُل اْلَمْعُروِف فِى اْالَخَرةِ 

براى بھشت درى ھست بھ نام معروف، از آن در جز اھل معروف وارد نمى شوند، و اھل معروف در 

 [291. . . [ُكلُّ َمْعُروف َصَدقَةٌ : رسول خدا فرمود . دنیا، اھل معروف در آخرتند

: د ھر معروف و انجام ھر حسنھ اى را ده برابر اعالم نموده است قرآن مجید مز. ھر معروفى صدقھ است

 [292] .َمْن جاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَھُ َعْشُر اَْمثالِھا

كم توقعى نوعى معروف، حسنھ اى از حسنات روحى، و صدقھ اى از صدقات اسالمى، و داراى ده برابر 

، و تا پایان عمر خود، از این حقیقت الھیھ مزد است، چرا زن و شوھر در این تجارت پرسود شركت نكنند

بھره مند نگردند، كھ ممنوع نمودن خویش از عنایت حق و رحمت دوست ظلمى سنگین و گناھى بزرگ و 

گذشت و عفو زن و شوھر ممكن است گاھى نسبت بھ یكدیگر مرتكب خطا . خسارتى غیرقابل جبران است

دارى، پخت و پز، توجھ بھ فرزندان، رعایت حق شوھر  و اشتباه شوند، زن امكان دارد در مسئلھ خانھ

دچار خطا گردد، مرد نیز ممكن است در رفتار و كردار، اخالق و روش، كارگردانى نسبت بھ منزل، 

قضاوت در حق زن دچار اشتباه شود، اشتباه و خطائى كھ از ھر دو طرف قابل گذشت و اغماض و عفو 

مورد است، در مواردى كھ زندگى مسیر طبیعى خودش را طى است، كھ جاى گذشت و عفو ھم در ھمین 

مى كند، موردى براى عفو وجود ندارد، بر مرد الزم اخالقى و شرعى است كھ از ھمسر خود در موارد 

الزم گذشت كند، بر زن ھم الزم اخالقى و شرعى است كھ از شوھر خود عفو كند، در این زمینھ كبر و 

وجھى بھ شخصیت طرف، و روى گردانى از دستورات حق و انبیا و سخت گیرى و خودپسندى و بى ت

عفو و . ائمھ در مسئلھ گذشت و عفو امرى ناپسند، و در بعضى از موارد حرام و موجب عقاب الھى است

و العافین عن النّاس و هللا : گذشت از موارد احسان، و آراستھ بھ احسان بھ فرموده قرآن محبوب خدا است 

 [293. [یحّب المحسنین

فمن عفا و اصلح : عفو وگذشت بھ اندازه اى مھم است كھ قرآن مجید اجر عفوكننده را بر خدا مى داند 

 [294. [فاجره على ّهللا 



ثَالٌث ِمْن َمكاِرِم : فرمود  (علیھ السالم(امام صادق . كسى كھ گذشت كند و اصالح نماید، اجرش بر خداست

ْنیا َو اْالِخَرِة  ْن ظَلََمَك، َو تَِصُل َمْن قَطََعَك، َو تَْحلُُم اِذا ُجِھَل َعلَْیكَ  تَْعفُوا: الدُّ  [295] .َعمَّ

گذشت از كسى كھ بر تو ستم كرده، صلھ رحم با رحمى كھ : سھ چیز از مكرمت ھاى دنیا و آخرت است 

) لیھ وآلھ وسلمصلى هللا ع(رسول حق . با تو بریده، بردبارى نسبت بھ آنكھ در حق تو بھ نادانى رفتار كرده

 [296. [اِنَّ ّهللاَ َعفٌُو یُِحبُّ اْلَعْفوَ : فرمود 

َمْن اَقاَل ُمْسلِماً َعْثَرتَھُ اَقاَل ّهللاُ َعْثَرتَھُ : و نیز فرمود . ھمانا خدا گذشت كننده است و گذشت را دوست دارد

  [297. [یَْوَم اْلقِیاَمةِ 

علیھ )امام صادق . ر قـیامت از لـغزش او خواھد گذشتكسـى كھ از لغـزش مسـلمانى بگـذرد، خـداوند د

ْن ظَلََمنا: فرمود ) السالم تُنَا اْلَعْفُو َعمَّ  [298. [اِنّا اَْھُل بَْیت ُمُروَّ

صلى (رسول خدا . ما اھل بیتى ھستیم كھ جوانمردى ما، گذشت از كسـى است كھ بـر مـا سـتم روا داشتھ

  [299. [َوُزوا َعْن ُذنُوِب النّاِس یَْدفَِع ّهللاُ َعْنُكْم بِذلَِك َعذاَب النّارِ تَجا : فرمود) هللا علیھ وآلھ وسلم

امیرالمؤمنین . از خطاھاى مردم گذشت كنید، خداوند بھ این خاطر عـذاب جھنم را از شـما دفع مى كند

ُع اِلَ : فرمود ) علیھ السالم( نُوبِ قِلَّةُ اْلَعْفِو اَْقبَُح اْلُعیُوِب، َو التََّسرُّ  [300. [ى اْالِ◌ْنتِقاِم اَْعظَُم الذُّ

َشرُّ : و آن حضرت فرمود . كم گذشتى زشت ترین عیب، و عجلھ در انتقام از بزرگترین گناھان است

لَِّة َو ال یَْستُُر اْلَعْوَرةَ   [301. [النّاِس َمْن ال یَْعفُو َعِن الزَّ

علیھ (امام صادق . و عیب را نپوشاندبدترین مردم كسى است كھ از لغزش طرف خود گذشت نكند، 

 [302. [َعْفواً ِمْن َغْیِر ُعقُوبَة، َو ال تَْعنیف، َو ال َعتَب: مى فرماید ) السالم

عفو : بر اساس آیات قرآن و روایات . عفو باید بدون جریمھ و خشونت و نكوھش و سرزنش انجام بگیرد

آخرت، موجب نجات از جھنم، و ھمرنگى با اھل محبوب خدا، اجر عفوكننده بر خدا، از مكارم دنیا و 

چرا زن و مرد در زندگى . بیت، و كم گذشتى نشان بیمارى و عیب باطن، و شرارت نفس انسان است

خود، بھ ھنگام پیش آمدن خطا از یكدیگر گذشت نكنند، تا محبوب خدا شده، از اجر الھى بھره مند گشتھ، و 

، و با امامان معصوم ھمرنگى نشان داده، و جزء آنان محسوب منبع مكارم دنیا و آخرت شناختھ شوند

گردند، این ھمھ محصول یك تجارت الھى و معنوى است كھ از دست دادنش عاقالنھ نیست، و آراستھ شدن 

مرد و زن اگر بھ وقت خطا عفو و گذشت را . بھ آن كارى سھل و آسان، و عملى ساده و بى زحمت است

یقت عرشى را مدتى كوتاه بھ تمرین بگذارند، در آنان قّوت مى گیرد، و پس از شیوه خود كنند، و این حق

 .اندك زمانى بھ این صفت ملكوتى آراستھ مى شوند

تغافل یا خود بھ فراموشى زدن از صفات بسیار پسندیده و واال و باارزش، كھ آراستھ بھ آن در میان مردم 

 .بسیار كم است تغافل مى باشد

، مشاھده عیب و نقص، و خود را بھ فراموشى زدن، بھ شكلى كھ طرف مقابل یقین دیدن خطا و تقصیر



كند، انسان از مسئلھ بھ ھیچ عنوان مطلع و آگاه نشد، از عالیترین حاالت روحى و پرقیمت ترین صفات 

این نھایت مكرمت و بزرگوارى و شخصیت است كھ مرد از زن خود خطائى ببیند، و زن از . انسانى است

خود اشتباھى مالحظھ كند، و خود را در كمال جوانمردى و آقائى و كرامت، عمداً بھ فراموشى  شوھر

: فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین  .بزند، و این بھ فراموشى زدن را در تمام پیش آمدھاى آینده حفظ كند

  [303. [اِنَّ اْلعاقَِل نِْصفُھُ اِْحتِماٌل، َو ِنْصفُھُ تَغافُلٌ 

و . ز وجود عاقل و خردمند تحمل و صبر و بردبارى، و نیم دیگرش خود بھ فراموشى زدن استنیمى ا

  [304. [اَْشَرُف اَْخالِق اْلَكریِم َكْثَرةُ تَغافُلِِھ َعّما یَْعلَمُ : فرمود 

ال  :و نیز آن حضرت فرمود . شریفترین اخالق انسان باكرامت، كثرت تغافل او از چیزى است كھ مى داند

 [305. [َل َكالتَّجاھُِل، ال ِحْلَم َكالتَّغافُلِ َعقْ 

ذره بینى، ذره بھ . تدبیرى مانند خود را بھ بیخبرى زدن، و حلمى ھمچون خود را بھ فراموشى زدن نیست

حساب آوردن، توقع عصمت ھمھ جانبھ داشتن، بى گذشتى، بھ رخ كشیدن خطا، و بھ قول معروف متّھ در 

باعث ناگوارى زندگى ) علیھ السالم(الف اخالق، و بھ قول امیرالمؤمنین خشخاش گذاشتن ھمھ و ھمھ خ

 [306. [است

عفو و گذشت، و از آن باالتر تغافل و خود را بھ فراموشى زدن، براى زن و شوھر امرى الزم و واجب 

است، و با این گونھ صفات پسندیده، و اخالق حمیده عیش و زندگى ھمراه با لذت و خوشى برقرار، و 

اعصاب در آرامش كامل، و جسم و جان در مصونیت ھمھ جانبھ در مقابل ھجوم بسیارى از امراض و 

  .بیماریھاست

عفو و گذشت و تجاھل و تغافل میوه شیرین فروخوردن خشم و بھ فرموده قرآن مجید كظم غیظ، و دورى 

رات و لجبازى، و خشم و غضب و مما. از خشم و غضب و فرار از عصبانیت و از كوره در رفتن است

بگو و مگو كردن طوالنى و بیجا، مورد نفرت حق، و نشانھ اى از شعلھ ھاى جھنم، و صفتى ناپسند، و 

خوئى ددمنشانھ، و موجبى براى در ھم ریختن بناى زندگى و در نھایت علّت طالق و جدائى، و غرق شدن 

  .شرارت است در منجالب بسیارى از معاصى و گناھان، و آلوده شدن بھ ھر شّر و

مردى بھ حضرت : در زشتى بگو مگو كردن، و لجبازى با یكدیگر در روایت بسیار مھمى آمده 

بیا بنشین تا در مسئلھ دین با ھم مناظره و مجادلھ كنیم، : با لحنى زننده گفت ) علیھ السالم(سیدالشھداء 

مانند روز روشن و معلوم  اى مرد، من نسبت بھ دینم آگاھم، و ھدایت حق براى من،: حضرت فرمود 

مرا چھ نسبت با . مالى َو لِْلُمماراةِ . است، تو اگر در این زمینھ دچار جھلى برو و جھل خود را عالج كن

 [307]بگو مگو كردن و جدال و جار و جنجال، كھ این نیست مگر وسوسھ شیطان 

فظى اگر براى اثبات حق باشد، بگو و مگو و جدال و دعواى ل!! ، براى انداختن انسان در گناه و معصیت

و از مصادیق جدال احسن، بدون تردید مانعى ندارد، بلكھ زمینھ پیشرفت علم و دانش، و كشف حق و 



حقیقت است و امرى عقلى و علمى و شرعى است، ولى اگر از باب لجبازى، و كوبیدن یكدیگر، و ضربھ 

، و مرتكب آن عاصى و مستحق عقاب زدن بھ شخصیت، و بھ ھم ریختن آرامش باشد، بدون شك حرام

دوستانم را از طرف من سالم برسان، و : بھ عبدالعظیم حسنى فرمود ) علیھ السالم(حضرت رضا . است

بھ آنان بگو، براى شیطان نسبت بھ وجود خود راھى قرار ندھید، آنان را بھ راستى در گفتار، و اداء 

 [308. [در آنچھ كھ براى آنان سودى ندارد امر كنامانت، و رعایت سكوت، و ترك مجادلھ و بگو مگو 

خشم و غضب روایات و معارف اسالمى، بھ دنبال آیات قرآن، ھمگان را از خشم و غضب، و عصبانیت 

و از كوره در رفتن برحذر مى دارند، و غضب را عاملى نابودكننده، نشانھ سبك مغزى، علت ھالكت، و 

. یوانگى مى دانند، و آن را منشأ تمام شرور معرفى مى كنندآتشى از سوى شیطان، و نوعى جنون و د

. اَْلَغَضُب َشرٌّ اِْن اَْطلَْقتَھُ َدمَّرَ : در جمالتى حكیمانھ بھ این معانى اشاره دارند ) علیھ السالم)امیرالمؤمنین 

]309] 

ُب َمْرَكُب اَْلَغضَ . خشم و عصبانیت شّرى است كھ اگر آن را در وجودت آزاد بگذارى نابودت مى كند

 [310. [الطَّْیشِ 

 [311. [اَْلَغَضُب یُثیُر َكواِمَن اْلِحْقدِ . خشم، مركب سبك مغزان است

اَْلَغَضُب : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . خشم و غضب آتش پنھانى ھاى كینھ را شعلھور مى سازد

  [312. [ِمْفتاُح ُكلَّ َشرٍّ 

ار ھر نوع اشتباه مى شود، بھ شخصیت طرف مقابل حملھ مى آرى خشمگین دچ. خشم كلید ھر زیانى است

كند، بھ اعصاب و قلبش فشار وارد مى آید، چھره اش سرخ و خونین رنگ مى گردد، مى زند، خراب مى 

رسول حق . . . كند، آتش مى زند، طالق مى دھد، ضربھ وارد مى نماید، خسارت بھ بار مى آورد و 

 [313. [اْلَغَضُب َجْمَرةٌ ِمَن الشَّْیطانِ : ود فرم (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

ةُ َضْرٌب ِمَن اْلُجنُوِن ِالَ◌نَّ صاِحبَھا یَْنَدُم فَاِْن لَْم : فرمود ) علیھ السالم(على . خشم آتشى از شیطان است اَْلِحدَّ

 [314] .یَْنَدْم فَُجنُونُھُ ُمْستَْحَكمٌ 

ین حالت، پشیمان مى شود، اگر نادم نشد دیوانگى او خشم و غضب نوعى از دیوانگى است، ھمانا دارنده ا

وابِ  : و آن حضرت فرمود. قوى و محكم است  [315. [اَْلَغَضُب یُْفِسُد اْالَ◌ْلباَب َو یُْبِعُد ِمَن الصَّ

و در حملھ شدیدى بھ این حالت شیطانى . خشم فاسدكننده مغزھا و دوركننده انسان از حق و درستى است

  [316] .نّا َمْن لَْم یَْملِْك َغَضبَھُ لَْیَس مِ : فرمود 

َمْن َغلََب َعلَْیِھ َغَضبُھُ َو َشْھَوتُھُ فَھَُو فى : و فرمود . آنكس كھ جلودار غضب و خشمش نباشد از ما نیست

  [317] .َحیِِّز اْلبَھائِمِ 

ر رابطھ با د) علیھ السالم(حضرت باقر . كسى كھ خشم و شھوت بر او غلبھ دارد در جرگھ حیوانات است

َمْن َكَظَم َغْیظاً َو ھَُو یَْقِدُر َعلى اِْمضائِِھ َحَشا ّهللاُ قَْلبَھُ  :فروخوردن خشم، و خوددارى از عصبانیت فرمود



  [318. [اَْمناً َو ایماناً یَْوَم اْلقِیاَمةِ 

قلبش كسى كھ خشم خود را فرو خورد، در صورتى كھ قدرت خرج كردن آن را دارد، خداوند در قیامت 

  [319. [َمْن َكفَّ َغَضبَھُ َستََر ّهللاُ َعْوَرتَھُ : فرمود ) علیھ السالم(على . را از آرامش و ایمان پر مى كند

: بھ حارث ھمدانى یار وفادارش نوشت . كسى كھ غضب خود را نگاھدارد، خداوند عیب او را مى پوشاند

ْولَِة، تَُكْن لََك اْلعاقِبَةُ َو اْكِظِم اْلَغْیظَ، َو تَجاَوْز ِعْنَد اْلَمْقِدرَ    [320. [ِة، َو اْحلُْم ِعْنَد اْلَغَضِب، َو اْصفَْح َمَع الدَّ

غیظ و غضب را فروخور، بھ وقت قدرت گذشت كن، بھ ھنگام خشم بردبار باش، با داشتن تـوان و نـیرو 

در كتاب شریف كافى، در روایات زیادى . بر خطاكار بپوشان، تا بـراى تو عاقبت بـخیرى میّسر گردد

وسائل، بحار االنوار آمده كھ مزد فروخوردن خشم نسبت بھ ھمگان، ایمن شدن از غضب حق در قیامت، 

اَْلِكْبُر، َو : از حضرت مسیح علت غضب را پرسیدند فرمود . و اتصال بھ رحمت حق در محشر است

كبر و خود بزرگ بینى،  :سھ چیز است  علت و ریشھ و شروع غضب از. التََّجبُُّر، َو َمْحقََرةُ النّاسِ 

: آمده ) علیھ السالم(در سفارشات رسول حق بھ امیرالمؤمنین . خودخواھى، بى ارزش دانستن مردم

بِّ َعلَى اْلِعباِد َو ِحْلِمِھ َعْنھُْم، َو اِذا قیَل  ِق ّهللاَ فَاْنبُْذ لََك اِتَّ الَتَْغَضْب، فَاِذا َغِضْبَت فَاْقُعْد، َو تَفَكَّْر فى قُْدَرِة الرَّ

 .َغَضبََك َو راِجْع ِحْلَمكَ 

غضب مكن، چون غضب كردى بنشین، و در قدرت و تسلط حق نسبت بھ بندگان و بردبارى آن وجود 

از خدا پروا كن غضب را دور : مقدس در برابر آنان فكر كن، و چون در حال غضب داشتنت بھ تو گفتند 

فخر فروشى از زشتى ھاى اخالق فخرفروشى بھ . شدن حال برگردانداز، و بھ حلم و بردبارى و عادى 

دیگران است، فخر فروشى در فرھنگ اسالم بھ عنوان گناه و معصیت شناختھ شده، و آلوده بھ این حالت 

. شیطانى مستوجب عقاب الھى است، مگر اینكھ توبھ كند و بھ ادب و وقار و خضوع و فروتنى بازگردد

یكدیگر تعھد شرعى و اخالقى دارند، و با دیدن یكدیگر قبل از ازدواج مورد  زن و شوھرى كھ نسبت بھ

پسند ھم واقع شدند، و با وضعى كھ از نظر خانواده و مال و جمال و قوم و قبیلھ ھر یك داشتند و مورد 

ده، و قبول واقع شدند، و اكنون با یكدیگر زندگى مى كنند، اگر موردى پیش آمد باید از بھ رخ كشیدن خانوا

حسب و نسب و مال و ثروت و جوانى و زیبائى و علم و دانش، نسبت بھ یكدیگر سخت بپرھیزند، كھ 

فخرفروشى ایجاد آزار روحى و سوز درون مى كند، و گاھى شرمندگى، و زمینھ خشم و نفرت، و كینھ و 

دعوا، و كشمكش  دشمنى و نشان دادن عكس العمل در طرف مقابل ببار مى آورد، و چھ بسا كھ بھ جنگ و

و نزاع و تفرقھ و طالق منجر شود، در این صورت بار سنگین این ھمھ تبعات زشت فخرفروشى بھ گردن 

  [321. [ال ُحْمَق اَْعظَُم ِمَن اْلفَْخرِ  :فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . فخرفروش است

َضْع فَْخَرَك، َو اْحطُْط : فرمود و در كالمى حكیمانھ . حماقتى بزرگ تر از فخرفروشى بھ دیگران نیست

  [322. [ِكْبَرَك، َو اْذُكْر قَْبَركَ 

آنقدر فخرفروشى زشت و ناباب است كھ . فخرفروشى را بگذار، و كبر را ترك كن، و بیاد قبرت باش



از اینكھ . َواْعِصْمنى ِمَن اْلفَْخرِ : حضرت سجاد در دعاى نوزدھم صحیفھ بھ پیشگاه حق عرضھ مى دارد 

ما ِالْبِن آَدَم َو اْلفَْخَر، : فرمود ) علیھ السالم)على . سبت بھ دیگران بھ وضع خود افتخار كنم مرا حفظ كنن

لُھُ نُْطفَةٌ، َو آِخُرهُ جیفَةٌ، ال یَْرُزُق نَْفَسھُ، َو ال یَْدفَُع َحْتفَھُ    [323. [اَوَّ

رى بدبو است، روزى او در اختیار فرزند آدم را بھ فخر فروشى چھ، ابتداى او نطفھ و پایانش مردا

كتاب خدا در آیات متعددى متذكر این معناست، كھ . دیگرى است، و قدرت دفع مرگ خویش را ندارد

  [324. [اِنَّ هللا ال یُِحبُّ ُكلَّ ُمْختال فَُخور. حضرت حق مردم متكبر و فخرفروش را دوست ندارد

افتخار بھ خانواده، جمال، مال و منال، اندوختھ و در ھر صورت زن و شوھر باید نسبت بھ یكدیگر از 

ثروت، علم و دانش، بپرھیزند كھ ھمھ اینھا از بین رفتنى است، و این اخالق ابلیسى مایھ درد سر و 

زحمت و رنجش خاطر، و موجب از بین رفتن عشق و عالقھ، و باعث دعوا و نزاع، و افتادن از نظر 

و شوھر نسبت بھ یكدیگر باید محصول ادب و وقار، دوستى  رفتار حركات زن. رحمت حضرت حق است

كردار زن و شوھر نسبت بھ ھم . و رفاقت، تعاون و ھمكارى، عشق و عالقھ، و تواضع و فروتنى باشد

مرد باید بداند زن از نظر خلقت و . باید بر اساس احترام متقابل، و ارج نھادن بھ شخصیت یكدیگر باشد

ون مھر و عاطفھ، و منبع عشق و عالقھ و حیا و شرم است، در رفتار با او آفرینش ظریف، لطیف، كان

زن باید بداند مرد از نظر خلقت موجودى است قوى، مقاوم، . الزم است تمام این خصوصیات را لحاظ كند

. و داراى حاالت و احواالتى سنگین تر از زن، وخالصھ ساختمانى كھ قوام زندگى متكى بھوجوداوست

  [325. [ّوامون على النّساء بما فّضل هللا بعضھم على بعض و بما انفقوا من اموالھمالّرجال ق

مردان قوام زندگى زنانند، بھ واسطھ برترى، كھ خدا بعضى را بر بعض دیگر مقّرر داشتھ و بھ خاطر 

ى این رو. آنكھ از اموال و ثروت خود براى زندگى خانواده و گذران امور ھمسر و فرزندان خرج مى كنند

حساب ھمسران باكرامت، و زنان بزرگوار، باید در رفتار خود نسبت بھ شوھران این معانى را رعایت 

نمایند، كھ تحقق اصل عالى توافق و ھمزیستى مسالمت آمیز در سایھ رعایت این واقعیات از جانب دو 

داق حقیقى عمل سعى كنیم عمل و كردار و رفتار ھر یك نسبت بھ دیگرى مص. طرف امكان پذیر است

صالح و كردار شایستھ باشد، تا ھم امور زندگى را بگذرانیم، و ھم از اجر و ثواب اخروى بھ خاطر عمل 

گفتار زن و شوھر سخن و كالمشان با یكدیگر باید آمیختھ . صالح و جلب رضایت یكدیگر بھره مند شویم

باید در سخن . جدان و انصاف باشدبھ عشق و محبت و بیان عاطفھ و احساس، و جلوه شعور و عقل، و و

، قول ] 329[، قول میسور ] 328[، قول لیّن ] 327[، قول حسن ] 326[گفتن با یكدیگر از قول عدل 

سخن وقتى رنگ خدائى داشتھ باشد، قضاوت وقتى صحیح باشد، كالم وقتى . ، استفاده نمایند] 330[احسن 

الت و انصاف داشتھ باشد، بھ زندگى، گرمى، استحكام، نرم و ساده و سھل باشد، گفتار وقتى ریشھ در عد

سخن وقتى سخن حق باشد، و لحن آن لحنى گرم و ھمراه با عاطفھ و محبت . عشق و سالمت مى بخشد

 .باشد، مزدش باز شدن چشم بصیرت، و شنیدن آواى حق است



ْم َو تَْمریٌج فى قُلُوبُِكْم لََسِمْعتُْم ما اَْسَمُع َو لَْو ال تَْكثیٌر فى َكالِمكُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا 

  [331. [لََرأَْیتُْم ما اَرى

اگر كثرت كالم شما نبود، و سرزمین قلب شما چراگاه شیطان قرار نمى گرفت ھر آینھ مى شنیدید آنچھ را 

گفتن، و بیان آنچھ كھ از سخن زیاد و كثرت كالم و اضافھ ! من مى شنوم، و مى دیدید آنچھ را من مى بینم

ِمْن ُحْسِن اِْسالِم اْلَمْرِء : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . سود دنیائى و آخرتى ندارد بپرھیزید

  [332. [تَْرُكھُ اْلَكالَم فیما ال یَْعنیھِ 

بر ) السالمعلیھ (امیرالمؤمنین. از نیكوئى اسالم مرد، ترك سخن در چیزى است كھ براى او فایده ندارد

اى مرد پرونده اى را بدست حافظان عمل از سخن اضافى پر مى كنى، : مردى پرگو گذشت بھ او فرمود

. كھ آن پرونده بھ حق عرضھ مى شود، سخن در امور فایده دار بگو، و از بیان آنچھ سودمند نیست بپرھیز

 : ابوذر فرمود

ْنیا َكلَِمتَْیِن    [333. [ِب اْلَحالِل، َو َكلَِمةً لِْالِخَرِة َو الثّالِثَةُ تَُضرُّ َو ال تَْنفَُع فَال تَِرْدھاَكلَِمةً فى طَلَ : اِْجَعِل الدُّ

دنیا را دو كلمھ قرار بده، سخنى در طلب حالل در تمام زمینھ ھا، و سخنى در طلب آخرت، سخن سوم 

ُكلُّ َكالِم اِْبِن : فرمود ) وسلمصلى هللا علیھ وآلھ (رسول حق . زیانبار و بى منفعت است، در آن وارد مشو

  [334. [آَدَم َعلَْیِھ ال لَھُ اِالّ اَْمٌر بَِمْعُروف اَْو نَْھٌي َعْن ُمْنَكر، اَْو ِذْكُر ّهللاِ 

  .تمام سخن فرزند آدم بھ زیان اوست نھ بھ سودش، مگر امر بھ معروف یا نھى از منكر، یا ذكر خدا

َمْن َكثَُر َكالُمھُ َكثَُر َخطاُؤهُ، َو َمْن َكثَُر َخطاُؤهُ قَلَّ َحیاُؤهُ، َو َمْن قَلَّ :  فرمود) علیھ السالم)امیرالمؤمنین 

 [335. [َحیاُؤهُ قَلَّ َوَرُعھُ، َو َمْن قَلَّ َوَرُعھُ ماَت قَْلبُھُ، َو َمْن ماَت قَْلبُھُ َدَخَل النّارَ 

ود، و آنكھ خطایش زیاد گردد، حیا و كسى كھ سخن و كالمش زیاد شود، خطا و اشتباھش فراوان مى ش

شرمش اندك مى گردد، و آنكھ حیاءاش اندك شود، پارسائى اش كم مى شود، و ھر كھ پارسائى اش و 

 !!ورعش كم شود دلش مى میرد، و آنكھ دلش بمیرد وارد آتش جھنم مى شود
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 زن و شوھر در خانھ با ھم سخن از آھنگ زندگى بگویند

 

د، یكدیگر از مایحتاج خانھ و نیاز یكدیگر و فرزندان حرف بزنند، نسبت بھ ھم اظھار عالقھ و محبت كنن

را بھ حق و صبر توصیھ نمایند، اسرار یكدیگر را حفظ كرده و حرف خانھ را بھ خانھ پدر و مادر و اقوام 

و دوستان نبرند، خانھ را محل كالم حق، نماز، قرآن و پرھیز از دروغ، غیبت، و فحش و ناسزا، و تحقیر 

دروغ، غیبت، تھمت، ناسزا و فحش و  یكدیگر قرار دھند، كھ از آیات قرآن و روایات استفاده مى شود

مرد از آوردن اھل گناه بھ . تمسخر و تحقیر، انسان را از رحمت خدا دور، و مستحق عقاب الھى مى كند

خانھ، و تشكیل مجالس خالف حق در منزل بپرھیزد كھ ابتدا زیان و ضررش بھ خود و زن و بچھ اش باز 

 .باد مى دھد مى گردد، آنگاه آخرت او و اھل بیت وى را بھ

زن از اسراف در امور حیات، و مخارج بیھوده، و خرج اضافى بھ بار آوردن كھ گاھى محصول تلخ چشم 

مرد و زن با روش و اخالق و گفتار و . ھمچشمى است بپرھیزد، كھ ھر دینار آن در قیامت حساب دارد

و اطرافیان خود سرایت دھند،  كردار خود، وقار و ادب، و دیندارى، و سالمت نفس را عمالً بھ فرزندان

 .كھ ثواب ھدایت یك انسان گرچھ فرزند خود آدم باشد بمانند ھدایت تمام انسانھاى آفریده شده است

 13 31/ نور ...) ولیضربن بخمرھّن على جیوبھنّوالیبدین زینتھنّ )

بپوشاند و او  حجاب و پاكدامنى زن منافع حجاب پوشش یا حجاب، بھ صورتى كھ زیبائیھا و زینت زن را

را از چشم چرانى مردم ھرزه و بى تربیت، و آلودگان بھ شھوت حیوانى، و حاالت شیطانى حفظ كند 

حجاب و پوشش اسالمى كھ . دستورى قرآنى، و قانونى الھى، و تكلیفى انسانى، و برنامھ اى اخالقى است

) علیھا السالم(طمھ زھرا بھترین نوع آن چادر است، چادرى كھ یادگار منبع عصمت و عفتى چون فا

است، ھیچ مانعى در راه دانش طلبى و رشد و كمال زن ایجاد نمى كند، بلكھ او را از بسیارى از خطرات، 

و دامھائى كھ حیوان صفتان در راه زیبارویان، و دختران و زنان جوان قرار داده اند حفظ مى كند، و 

یا اگر ازدواج نكرده، براى مرد آینده اش محفوظ  پاكدامنى و سالمت و عفت و حیاى او را براى شوھرش

 .مى گذارد

گوھر گرانبھا و زیبا و پرقیمتى چون زن وقتى در صندوق الھى حجاب قرار داشتھ باشد، از دستبرد 

 .دزدان، و غارتگران، و آلودگان بھ لجن معصیت و گناه در امان خواھد بود

و معصوم آنان در معرض دیدگان مردم قرار نگیرد، زیبارویان جوان، وقتى دیده نشوند، و چھره پاك 

شعلھ ھوسھا و ھواھا، و آتش امیال و غرائز بھ سركشى و سوزاندن پاكى یك ملت، و خراب كردن بناى 

 .معنویت یك مملكت برنمى خیزد

پسران جوان وقتى گوھر زیبائى و زینت، و طنّازى و عشوه گرى دختران و زنان را در كوچھ و بازار، 

و خیابان، معابر عمومى، فروشگاھھا، بیمارستانھا، ادارات، مراكز تجارتى نبینند، دچار چشم  پارك



چرانى، ھوس، دختربازى، تجاوز بھ ناموس مردم، كندى ذھن، در ھم شكستن اعصاب، بلوغ زودرس، 

انى، و استمناء، لواط، زنا، افكار پریشان، غصھ و نگرانى، بى میلى بھ درس، عشق و عاشقى، بیمارى رو

 : بر این اساس باید گفت. در نھایت تعطیل شدن نیروى انسانى خود نمى شوند

حجاب و پوشش براى جنس زن امرى واجب، و فریضھ اى شدید، و بدون تردید منكر آن با آگاھى بھ اینكھ 

ین جوانى كھ با ا. از ضروریات اسالم، و فرمان خدا در قرآن است كافر، و از گردونھ اسالم خارج است

خصوصیات منكر حجاب است، نمى تواند با دختر مسلمان ازدواج كند، زیرا این ازدواج باطل، و عقدى 

كھ بین آن دو خوانده مى شود بى اثر، و رابطھ آن دو رابطھ دو نامحرم و فرزندان آنھا نامشروع، و عمل 

انى مسلمان شود، دخترى كھ با این خصوصیت منكر حجاب است، نمى تواند ھمسر جو. آنان زنا است

حجاب حافظ وقار، شخصیت، كرامت، اصالت، و عظمت . زیرا ھمان احكام در حق او ھم جارى است

  .زن، و حافظ زیبائى و منافع او براى شوھر است

زن در عین حجاب داشتن، مى تواند مدارج تحصیلى، و طریق كماالت و فضائل را بپیماید، و اینكھ حجاب 

رشد و ترقى است، وسوسھ اى شیطانى، و القاء فكرى غلط از جانب استعمارگران مانعى براى او در راه 

گرمى خانواده ھا، استحكام . غارتگر، و دزدان ناموس، و ھرزه ھاى كشورھاى غربى و شرقى است

رابطھ زن و شوھر، تداوم زندگى، آرامش قلوب مردان، ثبات دلبستگى و عشق و عالقھ مرد بھ ھمسر 

ود، برپائى خانھ و خانواده، بر جائى اعتماد و اطمینان مرد بھ زن، ھمھ و ھمھ مرھون قانونى و شرعى خ

پوشش و حجاب زنان مملكت است، و اینكھ مردان زیبائى چھره و زینت و زیور زنانى غیر از زن خود 

شند، مردان اگر بھ راحتى و بھ آسانى در تمام صحنھ ھاى اجتماعى دسترسى بھ زنان داشتھ با. را نبینند

ضمانتى براى اثبات محبت و دلبستگى آنان بھ ھمسرانشان نخواھد بود، و تحریك ھوا و ھوس و شھوات 

 .آنان را از زندگى خود دلسرد، و خود كلنگى براى خراب كردن كانون گرم خانواده خواھند شد

. اره نمى آیدزیان بى حجابى و بدحجابى و آزاد گذاشتن زن، و آزاد بودن زن بھ صورت غربى آن بھ شم

تاكنون بى حجابى زن باعث گمراھى میلیونھا مرد، و بھ گناه افتادن دیگران، و پیدا شدن ھیوالى طالق در 

خانواده ھا، و پدید شدن عشق مرد بھ زن شوھردار، و روابط نامشروع، شده، و ھمانطور كھ یھودیت و 

گاه ملكوتى اسالم و دیندارى شده مسیحیت مى خواستھ علت خروج بسیارى از مردان و زنان از عرصھ 

  .است

پایھ گذاران بى حجابى خود از این مسئلھ بھ ستوه آمده، و عوارض آن را از پدیده ھاى شوم قرون اخیر 

نظام خانواده در ایران نظامى قوى، مستحكم، بر اساس حیا و عفت، وقار و ادب، ایمان و تقوا، . مى دانند

ز زمانى كھ استعمار غرب بھ دست ولگردى دوره گرد، بیسوادى پلید، ا. و نبود طالق مگر بھ ندرت بود

آلوده اى خائن، وطن فروشى كثیف بھ نام رضاخان پھلوى حجاب و پوشش قرآن را از بسیارى از زنان بھ 

غارت برد، وضع خانھ و خانواده بھ صورت دیگر شد، آمار طالق فزونى گرفت در حدى كھ در اواخر 



ابكار در ھر ماه بین شش تا ھفت ھزار درخواست طالق بھ دادگاھھا داده مى شد، حكومت آن خانواده ن

مردان و جوانان زن دیده بى زن مى شدند، و زنان شوھر دیده بدون شوھر، و این دو طایفھ آزاد شده از 

ع مرج. تعھد زن دارى و شوھردارى بھ جامعھ مى پیوستند، و سفره فساد و افساد را گسترده تر مى كردند

بزرگ، حكیم خبیر مرحوم آیت ّهللا شاه آبادى پس از مسئلھ كشف حجاب، بدون ترس از حكومت وقت، 

چنانكھ مستمعین آن بزرگوار برایم نقل كردند، بارھا در عرشھ منبر و در مجالس عمومى و خصوصى 

 : فریاد زد

در مسجد گوھرشاد، و در رضاخان با بھ غارت بردن حجاب قرآن، و كشتن قیام كنندگان علیھ بى حجابى، 

. كمر صد و بیست و چھار ھزار پیامبر را شكست) علیھ السالم(كنار حرم مالیك پاسبان حضرت رضا 

آرى آن عارف عاشق، و ھشیار بینا، كھ در مسائل اسالمى و در فلسفھ و حكمت مجتھدى توانا، و بصیرى 

 !!خدا مى دانستكم نظیر بود، كشف حجاب و بدحجابى را شكننده كمر فرستادگان 

قطب در كتاب بسیار مفید آیا ما مسلمان ھستیم مى گوید بر اساس مداركى كھ دیدم، یكى از پاپھا از تمام 

كشیش ھا و كاردینالھا در واتیكان دعوت كرد، و از آنھا خواست براى كشتن اسالم، و خاموش كردن 

شتھ باشد نظر بدھند، كمیسیونھا براى چراغ دین، بھ صورتى كھ براى واتیكان و مسیحیت خرج زیادن ندا

این منظور تشكیل شد، و نظریاتى از جانب صاحبنظران اظھار شد، از میان تمام آراء و نظریات این رأى 

مقبول ھمھ كشیشان و كاردینالھا و خود پاپ قرار گرفت، كھ براى كشتن اسالم قوى ترین اسلحھ و كم 

زنان مسلمان از حجاب، و قرار گرفتن آنان در اختیار جوانان خرج ترین برنامھ، بیرون آوردن دختران و 

و مردان بھ صورت آزاد، در كوچھ و بازار، وسائل عمومى، پاركھا و سینما، ادارات و مراكز تجارى، 

 !تئاترھا، و مراكز اجتماعى است ؟

ایمان بھ این آتش  این برنامھ بھ دست خائنان، انجام گرفت، و ھوا و ھوس زنان و دختران كم ایمان یا بى

دین سوز، و شعلھ خانمان برانداز كمك كرد، و وضع را در ممالك اسالمى و مملكت ایران بھ جائى 

رساند، كھ نزدیك بود دین خدا كھ محصول زحمات انبیا و امامان و علما و دانشمندان است بمیرد، و چراغ 

اء و نتیجھ امامان یعنى خمینى بت شكن ھدایت خاموش گردد، ولى دست حق از آستین مردى از ساللھ انبی

در كشور ایران بیرون آمد و بر سینھ نامحرم زد، و دین را از اسارت اشرار نجات و حجاب قرآن را بھ 

بر امت اسالم فرض و واجب است كھ انقالب آن انسان الھى را حفظ كنند، و از . ناموس اسالم برگرداند

یند، و نگذارند دشمنان زخم خورده، این چراغ روشن را كم ارزشھاى آن نھضت عظیم الھى محافظت نما

نور، یا بى نور نموده ملت ایران را بھ وضع سابق برگردانند، تا بتوان با پایمردى و ثبات قدم فرھنگ 

 .انقالب را صادر، و سایر ملت ھاى بیرون رفتھ از مدار اسالم را بھ اسالم برگرداند

 : ارزش گفتار آن متفكر شھید، كھ بارھا در سخنرانیھا فریاد زدبا توجھ بھ آنچھ كھ بیان شد، بھ 

  .حجاب مصونیت است نھ محدودیّت پى مى بریم



آرى حجاب براى زن و براى شوھر او، و خانواده اش، و جامعھ، و بخصوص جوانان و آنان كھ ازدواج 

پاشیده شدن كانون گرم خانواده نكرده اند، مصونیت از ھزاران خطر، و انواع فساد و افساد، و مانع از ھم 

محققین فرموده اند مسئلھ پوشش زن و حجاب او در چھارده آیھ قرآن مطرح است، و برخى را . ھاست

) علیھ السالم)امیرالمؤمنین . عقیده بر این است كھ از نزدیك بیست و پنج آیھ این معنا استفاده مى شود

محرم نامحرمى را جداً مراعات  : ردم فرمودندخطاب بھ حضرت مجتبى و در حقیقت خطاب بھ تمام م

كن، زیرا این برنامھ براى تو و ھمھ زنان نامحرم مصونیت از افتادن در خیال گناه و خود گناه است، و 

 [336. [اگر قدرت دارى كھ زنان خانواده تو مردى غیر تو را نشناسند، این برنامھ را انجام بده

رسول خدا در بقیع نشستھ بودم، زنى سواره بر االغ از كنار ما  راوى مى گوید در یك روز بارانى با

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(گذشت، دست االغ در گودالى فرو رفت و زن از مركب بزیر افتاد، رسول حق 

رو برگرداند، عرضھ داشتم خود را با شلوار پوشانده، حضرت سھ بار براى این گونھ زنان طلب مغفرت 

د اى مردم اینگونھ پوشش برگیرید كھ پوشاننده ترین لباس براى بدن است، و زنان خود كردند، و فرمودن

 [337. [را بھ وقت بیرون رفتن از خانھ با چنین جامھ اى بپوشانید

زن باید خود را بنده . مقنعھ، جلباب، عباء، عناوینى است كھ در آیات و روایات براى پوشش زن بكار رفتھ

نسبت بھ خود رعایت كند، و رعایت نمك منعم و مالك حقیقى، و رّب واقعى، بھ  حق بداند، و نمك حق را

این است كھ از عظمت او حساب ببرد، و بھ قیامت و محاكمات او توجھ داشتھ باشد، و با تمام وجود از 

اش فرمانھاى حضرتش كھ در قرآن، و در زبان انبیاء و امامان آمده پیروى كند تا خود و خانواده و جامعھ 

 .از مضّرات بدحجابى و بى حجابى در امان بماند

 [338. [و اّما من خاف مقام ربَّھ و نھى النَّفس عن الھوى فانَّ الجنَّة ھى المأوى

ھر كس از مقام حضرت رّب ترسید، و خود را از ھوا و تمایالت بى قید و شرط نگاه داشت، ھمانا بھشت 

نان این زمان در چھار گوشھ جھان، از مكتب بى بند و بارى متأسفانھ عده اى از دختران و ز. جاى اوست

پیروى مى كنند، و شھوات و تمایالت خود را آزاد نموده، و سفره اى از فساد و افساد پھن كرده اند كھ در 

تاریخ گذشتھ سابقھ نداشتھ، و با كمال اسف گروھى از دختران و زنان كشورھاى اسالمى و اّمت رسول 

  .ید مى كنندحق، از آنان تقل

ماِن َو اْقتِراِب الّساَعِة َو ھَُو : در رابطھ با این زنان فرموده ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین  یَْظھَُر فى آِخِر الزَّ

جاٌت، ِمَن الّدیِن خاِرجاٌت، فِى اْلفِتَِن داِخالٌت، مائِالٌت اِلَى  َشرُّ اْالَ◌ْزِمنَِة، نِْسَوةٌ كاِشفاٌت عاِریاٌت، ُمتَبَرِّ

ماِت، فى َجھَنََّم خالِداتٌ ا  [339. [لشَّھَواِت، ُمْسِرعاٌت اِلَى اللَّّذاِت، ُمْستَِحالُّت اْلُمَحرَّ

بى : در آخر زمان، و نزدیكى قیامت، كھ بدترین زمانھاست، زنانى ظاھر مى شوند با این خصوصیات 

خارج از دین، داخل در  حجاب و برھنھ از پوشش الزم، جلوه دھنده زینت و زیبائى در كوچھ و بازار،

فتنھ، راغب بھ شھوات، سرعت گیرنده بھ سوى لذات، حالل شـمرنده محرمات الھى، كھ این زنان با این 



واقعیتى بھت آور در روزنامھ پرتیراژ كیھان، كھ شماره آن را بھ  .اوصاف در جھنم ابدى و دائمى ھستند

  : یاد ندارم خواندم

ر روایت امیرالمؤمنین آمده، بر اثر آزادى از سبك غربى، و بھ خاطر آمد خانم جوانى، نمونھ ھمانھا كھ د

و رفت دوستان شوھرش بھ خانھ، و در معرض بودن وى با سر برھنھ و بدن نیمھ عریان، و رفت و آمد 

بھ مجالس مختلط از مرد و زن، با داشتن یك دختربچھ سھ سالھ، دل بھ جوانى بست، و در آرزوى رسیدن 

د، جوان غرق شھوت، و ھرزه بى دین، كھ زن جوان شوھردار بیشتر باعث تحریك او شده بود، بھ او برآم

 !!بھ زن گفت این كودك مانع برنامھ ماست، باید از میان برداشتھ شود

نزدیك بھ چھار ماه در رابطھ با طفل معصوم بین عاشق و معشوقھ از خدا بى خبر، و آن دو حیوان صفت 

ادرى كھ كانون مھر و عاطفھ، و منبع رحمت و رأفت آفریده شده، بر اثر شھوت، و درگیرى بود، بناچار م

میل بھ آغوش دیگران ھویت مادر بودن را فراموش كرد، و دخترك موطالئى و زیبا و بى گناه را بھ حمام 

 خانھ برد و او را با دست جھنمى خود خفھ كرد، تا مزاحم شھوت و شھوترانى از میان برداشتھ شود، و

جوان نامحرم آلوده اى براى چند لحظھ بھ كام دل برسد، و زن شوھردارى در كمال بى عفتى براى چند 

دقیقھ بھ لذت جنسى دست یابد، و تا ابد دامن آلوده كند، و شوھر بیچاره را براى ھمیشھ بھ داغى سوزنده، 

 .و مصیبتى جانكاه دچار نماید

اینكھ زن جوان زیبایش آزاد در دسترس ھر دیده اى قرار  اگر شوھر این زن غیرت بھ خرج مى داد، و از

بگیرد، و ھمھ بتوانند او را در زیبائى و زینت و عشوه گرى و طنازى ببینند مانع مى شد، طفلى بى گناه 

كشتھ نمى شد، داغى دائمى بر دل پدر قرار نمى گرفت، زن شوھردارى دامن عفتش براى ھمیشھ لكھ دار 

صورت بھ بدبختى و بیچارگى دچار نمى شد، و كانون گرم خانواده اى جوان و  نمى گشت، جوانى بدین

دیدگاه برجستگان غرب . تازه ازدواج كرده از ھم نمى پاشید، آرى حجاب مصونیت است نھ محدودیت

نسبت بھ اوضاع جامعھ غربى بیزرائیلى از نخستوزیرھاى دولت انگلیس، كشورى كھ در صف اول فساد 

 :مقالھ اى نوشت و افساد است در

من در خطر ارتكاب بسى حركات جنون آمیز ھستم، ولى مى كوشم كھ از یكى از آنھا حتماً اجتناب كنم، و 

قدم در آن نگذارم، و آن ازدواج عشقى است، كھ در كوچھ و بازار، دخترى را ببینم و خوشم بیاید و بگویم 

رینش را، از حصار عفت و عصمت، و پوشش و نابخردان گوھرپاك و باقیمت آف. این زن ایده آل من است

حجاب، بھ عنوان آزادى بیرون كشیدند، و دست او را در ھر برنامھ اى كھ شھوات اقتضا كند باز گذاشتند، 

سپس بھ عنوان فرار از ازدواج عشقى او را دور انداختند، زیرا مشاھده كردند، این گوھر، قیمت و ارزش 

با كسى، و ھر زمان در آغوش نامحرمى، و ھر آن در برنامھ اى  خود را از دست داده، و ھر لحظھ

 .خالف عفت و ادب و مخالف وقار و انسانیت دست و پا مى زند

خانم الزیمارى كھ از شعرا و نویسندگان كشور سوئد است در مقالھ مھمى در روزنامھ اكسپرس درباره 



ا حقھ بازى زنان و دختران را بھ زانو درمى مردھا وفا و صمیمیت را نمى دانند، ب: جامعھ اروپا نوشتھ 

باید بھ این خانم گفت، از زمانى كھ جنس زن را بھ لجن بى عفتى و فضاى بى بند و بارى، و ! آورند

بدحجابى و بى حجابى سوق دادید، و او را بھ عنوان آزادى، بھ اسارت شھوات و تمایالت بى قید و شرط 

با بدنى نیمھ عریان، و در طنازى و عشوه گرى در ھر كجا كھ خواستند درآوردید، و مردان توانستند او را 

سھل و آسان ببینند، وفا و صمیمیت نسبت بھ ھمسر خود و خانھ و خانواده را از دست دادند، و تبدیل بھ 

 .افرادى حقھ باز و مكار و حیلھ گر و كالھبردار شدند

ھر كھ دلش بخواھد یكى دوتا نیست، و عوارض بدحجابى و بى حجابى، و آزادى زن در روابط با 

مردان با دیدن این مناظره دست از ھمسران خود  .محصوالت تلخ این مسئلھ عددى كامپیوترى است

كشیدند، و بھ قول معروف از زیر بار مخارج خانھ كھ مسئولیتى بر دوش آنان بود فرار كرده، و براى 

ى زن، چون فرونشاندن شعلھ شھوت را ارزان دیدند، ارضاء خود روى بھ بازار آزاد آوردند، و جوانان ب

از تشكیل زندگى و ازدواج سر باز زده، دنبال چشم چرانى و صید ناموس مملكت رفتند، بدینگونھ نظام 

خانم . خانواده در غرب و در مقلدان شرقى آنان از ھم پاشید و اوضاعى شبیھ اوضاع جنگل بوجود آمد

ھم اكنون در سراسر سوئد دوشیزگانى زیبا ھستند، كھ در آرزوى : ى كند الزیمارى در مقالھ خود اضافھ م

 .شوھرند، و بسیارى از آنھا اجباراً با مردھا دوست مى شوند

آرى در انتظار شوھرند ولى شوھر پیدا نمى شود، چون جوانان بھ ھر شكلى كھ مایل باشند بھ جنس زن 

بینند، و بسیارى از مردان زن دار ھم از زن خود جدا دسترسى دارند، و خود را نیازمند بھ ازدواج نمى 

من بھ دختران توصیھ : باز خانم الزیمارى مى نویسد !! شده، تا آزادانھ بتوانند بھ تمایالت خود پاسخ دھند

چھ درخواست مھمى از دختران دارد، . مى كنم كھ پیش از ازدواج با ھیچ مردى ارتباط برقرار نكنند

فعلى زن در جھان، و بى بند و بارى مرد در جامعھ غربى عملى نیست، جھان اگر درخواستى كھ با وضع 

بخواھد بھ صالح و سداد برسد، باید مقررات شرعى و فطرى و انسانى اسالم را در رابطھ با زن بھ اجرا 

بگذارد، و در رأس ھمھ دستورات، زن را بھ حجاب و پوشش مناسب بازگرداند، و عفت و عصمت و 

اء او را بھ او برگرداند، كھ در غیر این صورت، راه درمانى براى این ھمھ مفاسد خانمانسوز وقار و حی

 .وجود ندارد

ستمى كھ غرب بھ زن روا داشتھ، در تاریخ بشر نظیر ندارد، نیت و اراده و ھمت زن را بھ سوى عشوه 

ساد در شئون حیات، جھت گرى و طنازى، و بھ بیراھھ كشیدن مردان، و جلوه كردن در كوچھ و بازار و ف

او را تبدیل بھ كاالى شھوت نموده، و از وجود او براى تولید مال و ثروت، و ارضاء شھوات بھره . داده

 .بردارى مى كند

ھا اْلُعْدواُن َعلى : در نھج البالغھ فرموده ) علیھ السالم(على  باَع ھَمُّ ھا بُطُونُھا، َو اِنَّ السِّ اِنَّ اْلبَھائُِم ھَمُّ

ْنیا َو اْلفَساُد فیھا، اِنَّ اْلُمْؤِمنیَن ُمْستَكینُوَن، اِنَّ غَ  ھُنَّ ِزینَةُ اْلَحیاِة الدُّ اْلُمْؤِمنیَن ُمْشفِقُوَن، اِنَّ  ْیِرھا، َو اِنَّ النِّساَء ھَمُّ



  [340. [اْلُمْؤِمنیَن خائِفُونَ 

آرایش زندگى و فساد در ھمت حیوانات شكم، و ھمت درندگان مخاصمھ و دشمنى با غیر، و ھمت زنان 

این مردان و زنان باایمانند كھ تسلیم اوامر پروردگارند، و اھل رأفت و مھربانى، و خداترس . دنیاست

نقل شده، حضرت حسین قبل از رفتن بھ میدان بھ ) علیھ السالم(برنامھ اى از حضرت حسین . ھستند

شھید شدم و دشمن بھ جانب خیمھ ھا حضرت زینب فرمود، تمام زیورآالت زنان را جمع كن، چون من 

آمد، آنھا را بسوى آنان بریز، این دنیاداران بى خبر، و مادیگرایان بدبخت وقتى مشغول جمع كردن آنھا 

مى گویند بھ وقت حملھ یزید با چوب !! شدند، شما در محل امنى پناه بگیرید تا از دید نامحرمان دور باشید

) علیھا السالم(، كنیزى در دستگاه او حضرت زھرا)علیھ السالم(خیزران بھ لب و دندان حضرت حسین 

را پریشان و غصھ دار در خواب دید، كھ سخت از یزید و عمل او شكایت مى كند، كنیزك از خواب پرید، 

و بھ خاطر ترس و وحشت و اضطراب و دستپاچگى بدون مقنعھ و چادر، بھ مجلس یزید آمد و فریاد 

ا بھ این حال دید با عباى خود او را پوشاند و عربده زد، كھ چرا با سر و صورت برداشت، یزید وقتى او ر

چقدر عجیب است كھ یزید بى دین، شرابخوار، سگ باز، میمون ! برھنھ بھ مجلس نامحرمان درآمدى ؟

باز طاقت سر برھنھ بودن كنیز خود را نداشت، و با عباى خود او را پوشاند و از مجلس نامحرمان دور 

، ولى عجیب تر از او مردانى ھستند كھ نسبت بھ ناموس خود غیرت نشان نمى دھند، و او را با روى كرد

صلى (رسول حق !! باز و موى باز و در حال آرایش بھ ھمھ جا مى فرستند و با خود بھ ھمھ جا مى برند

  [341. [اِنَّ اْلَغْیَرةَ ِمَن اْالیمانِ : درباره غیرت فرمود ) هللا علیھ وآلھ وسلم

اِنَّ ّهللاَ َغیُوٌر یُِحبُّ ُكلَّ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . غیرت از ایمان انسان بھ خدا و روز قیامت است

َم اْلفَواِحَش ظاِھَرھا َو باِطنَھا  [342] .َغیُور َوِمْن َغْیَرتِِھ َحرَّ

زشتى ھاى ظاھر و باطن ھمانا خداوند غیور است، و ھر غیورى را دوست دارد، و از غیرت اوست كھ 

حجاب و نظر بازى از نظر قرآن بدحجابى و بى حجابى كارى بسیار زشت و . را حرام كرده است

مفاسدش فراوان است، حرمت بدحجابى و بى حجابى از غیرت خدا است، خوشا بھ حال انسانى كھ بھ 

و آمد در كوچھ و بازار، و از آنجائى كھ مرد و زن از رفت . دنبال حق نسبت بھ ناموسش غیرت نشان دھد

خانھ اقوام و شركت در اجتماعات، و مدارس و دانشگاھھا براى تحصیل علم، و سفرھاى زیارتى و 

سیاحتى چاره اى ندارند، جھت حفظ سالمت فكرى و روانى و قلبى مرد و زن، یك دستور واجب در 

 : اما در رابطھ با زنان. آمدهرابطھ با زنان، و یك فرمان واجب در رابطھ با ھر دو در قرآن مجید 

یا ایّھا النّبى قل ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیھّن من جالبیبھنَّ ذلك ادنى ان یعرفن فال یؤذین 

 [343. [و كان هللا غفوراً رحیماً 

تا بھ پاكى  اى پیامبر، بھ زنان و دختران خود، و بھ تمام زنان اھل ایمان بگو خویشتن را بھ چادر بپوشانند،

و عفت شناختھ شوند، و از تعرض چشم چرانان، و ھوس رانان مصون مانده، آزار نبینند، خداوند در حق 



  : اما در رابطھ با مرد و زن .عبادش آمرزنده و مھربان است

 [344. [قل للمؤمنین یغّضوا من ابصارھم و یحفظوا فروجھم ذلك أزكى لھم اّن هللا خبیر بما یصنعون

 [345. [لمؤمنات یغضضن من ابصارھّن و یحفظن فروجھنَّ و قل ل

اى رسول من مردم مؤمن را بگو، چشم از نگاه بھ نامحرمان بپوشند، و اندام شھوت را از حرام الھى حفظ 

و اى . كنند، كھ اینگونھ عمل كردن، براى آنان پاكیزه تر است، ھمانا خدا بر ھر چھ انجام دھید آگاه است

امام . باایمان بگو دیده از نگاه ناروا بپوشند، و اندام خود را از عمل زشت حفظ نمایند نبى من، بھ زنان

ْھَوةَ، َو َكفى : عیسى بھ اصحابش گفت : فرمود ) علیھ السالم(صادق  اِیّاُكْم َوالنَّْظَرةَ فَإِنَّھا تَْزَرُع فِى اْلقَْلِب الشَّ

 [346. [َصَرهُ فى قَْلبِِھ َو لَْم یَْجَعْل بََصَرهُ فى َعْینِھِ بِھا لِصاِحبِھا فِْتنَةً، طُوبى لَِمْن َجَعَل بَ 

بر حذر باشید از نگاه آلوده، كھ در زمین قلب میل بھ حرام مى كارد، و براى نظرانداز فتنھ ایجاد مى كند، 

. خوشا بھ حال كسى كھ دیده اش را در دل قرار داده، و دیده سر را براى امور الزم قرار داده

لَْیَس فِى اْلبََدِن ِشْىٌء أَقَلَّ ُشْكراً ِمَن اْلَعْیِن فَال تُْعطُوھا ُسْؤلَھا فَتَْشَغلَُكْم َعْن : فرمود ) علیھ السالم(مؤمنین امیرال

 [347. [ِذْكِر ّهللاِ َعزَّ َو َجلَّ 

زرگ چیزى در بدن كم شكرتر از چشم نیست، آن را از خواستھ اش محروم كنید، كھ شما را از یاد خداى ب

نا، فَاْلَعْیُن ِزناهُ النَّظَرُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . بازمى دارد . لُِكلِّ ُعْضو َحظٌّ ِمَن الزِّ

]348] 

ھنگامى كھ بھ فرموده . براى ھر عضوى بھره اى از زنا ھست، و زناى چشم، دیده دوختن بھ نامحرم است

یا اَبَِت اْستَأِْجْرهُ اِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِوىُّ : سى گفت قرآن دختر شعیب بھ پدرش در رابطھ با مو

بھ او  .پدرم او را اجیر كن، ھمانا از نظر قدرت و امانت بھترین كسى است كھ اجیر مى كنى. اْالَ◌مینُ 

دخترم آرى این جوانى پرقدرت است، قدرتش را از كنار زدن آن صخره بزرگ دانستى، امین : گفت 

پدر، از پیش روى او بھ جانب خانھ مى آمدم، بھ من گفت از دنبال من : ودنش را از كجا شناختى ؟ گفت ب

حركت كن، اگر راه را بھ خطا رفتم تذّكر بده، ما مردمى نیستیم كھ از پشت سر، زنان را با دیده خود 

 [349. [دنبال كنیم

َعْینَھُ ِمْن َحرام َمالََ◌ ّهللاُ َعْینَھُ یَْوَم اْلقِیاَمِة ِمَن النّاِر  َمْن َمالَ◌َ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

 [350. [اِالّ اَْن یَتُوَب َو یَْرِجعَ 

ھر كس دیده اش را از حرام پر كند، خداوند در قیامت دیده اش را از آتش پر نماید، مگر اینكھ توبھ كند، و 

اَلنَّظَُر َسْھٌم َمْسُموٌم ِمْن َسھاِم اِْبلیَس، َمْن : ل مى كند رسول الھى از حضرت حق نق. از عمل خود برگردد

  [351. [تََرَكھا ِمْن َمخافَتى اَْبَدْلتُھُ ایماناً یَِجُد َحالَوتَھُ فى قَْلبِھِ 

نظر حرام، تیرى مسموم از تیرھاى ابلیس است، ھر كس از ترس من دیده از نامحرمان بپوشد، بھ جاى آن 

محرمان زن از نظر قرآن مجید كتاب خدا كھ . م كھ لذت آن ایمان را در قلب خود بیابدایمانى بھ او بدھ



كتاب ھدایت، و مایھ سعادت، و سازنده شخصیت، و آورنده خیر دنیا و آخرت براى مردم است، در یك آیھ 

د، و در آنان را كھ بھ زن محرم ھستند معرفى مى كند، تا براى زنان روشن باشد در مقابل چھ كسانى آزا

 . . . .برابر چھ افرادى باید زیبائى و زینت خود را بپوشانند

و ال یبدین زینتھّن االّ ما ظھر منھا، و لیضربن بخمرھّن على جیوبھّن و ال یبدین زینتھّن االّ لبعولتھّن، او 

او بنى اخواتھّن، او آبائھّن، او آباء بعولتھّن، او ابنائھّن، او ابناء بعولتھّن او اخوانھّن او بنى اخوانھّن 

نسائھّن او ما ملكت ایمانھّن او التّابعین غیر اولى اإلربة من الرجال او الطفل الذین لم یظھروا على عورات 

 .النّساء، و ال یضربن بارجلھّن لیعلم ما یخفین من زینتھّن و توبوا الى هللا جـمیعاً ایّھ الـمؤمنون لعلّكم تفلحون

[352] 

، جز آنچھ قھراً ظاھر مى گردد، براى بیگانگان و نامحرمان آشكار نسازند، و باید و زینت و آرایش خود

 : سینھ و بر و دوش خود را با مقنعھ بپوشانند، و زینت و جمال خود را آشكار و ظاھر ننمایند جز براى

 7ن خـود ـ و بـرادرا 6ـ و پسران شوھر  5ـ و پسران خود  4ـ و پدران شوھر  3ـ و پدران  2ـ شوھران  1

ـ و مردانى كھ بھ  11ـ و كنیزان ملكى خود  10ـ و زنـان امت  9ـ و پسـران خـواھـر  8ـ و پسـران بـرادر 

ـ و یا كودكى كھ ھنوز آگاھى بر مسائل زنان ندارد، از غیر اینان احتراز  12زنان ھیچ رغبتى ندارند 

بر زمین نزنند، كھ زینت پنھان  الزم، و پوشش و حجاب واجب است، و در ھنگام حركت آنگونھ پاى

پایشان از جانب نامحرمان دانستھ شود، اى اھل ایمان ھمھ شما بھ درگاه حق توبھ كنید تا ھماى فالح و 

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(زنان مسلمان، دختران اّمت محمد . رستگارى و پیروزى را در آغوش بگیرید

حق را گردن نھید، و مردان باغیرت، و جوانان بزرگوار بھ خاطر دنیا و آخرت خود، فرامین حكیمانھ 

ناموس خود را از تعّرض ھوس بازان، با پوشش اسالمى، و حجاب قرآنى حفظ نمائید، بگذارید ھمسرتان 

ھمسر شما باشد، نھ اینكھ ھمگان از جمال و زیبائى و زینت و بدن او لذت ببرند، كھ این خالف غیرت، و 

 .، و وجدان و مرّوت استجوانمردى و اخالق و شرف

امنیت در زندگى خوبیھا و  14 79/ نساء ) ما اصابك من حسنة فمن ّهللا و ما اصابك من سیّئة فمن نفسك  )

  .بدیھا انسان موجودى مرّكب از عقل و قلب و نفس و جسم است

، و تمام بدیھا براى ھر یك از نواحى وجود انسان خوبیھا و بدیھائى وجود دارد، ھمھ خوبیھا از جانب حق

از جانب وجود مقدسى كھ در قرآن مجید بھ اوصافى چون رحیم، رحمن، . سرچشمھ اش خود انسان است

رب، ودود، غفور، كریم، لطیف، رؤوف، بارى، مصّور، قدوس، عزیز، یاد شده جز خیر و خوبى و 

ع، و سستى و جھل و حقد و حسد و كینھ و كم ظرفیتى، و حرص و طم. رحمت و بركت صادر نمى شود

معرفت و دانش، بصیرت و بینش، حداقل بھ . تنبلى، غیر از بدى و شّر و خسارت و زیان محصولى ندارد

اندازه اى كھ چرخ زندگى را بگرداند، و حیات باطنى و ظاھرى را غرق نور و روشنائى كند، و امور زن 

بھ انسان بدھد، كسبش براى انسان و فرزند را اداره نماید، و دیدى صحیح نسبت بھ ھستى و عالم وجود، 



تحصیل مسائل اصولى مانند معرفت بھ حق، . از جھتى واجب عینى و از جھت دیگر واجب كفائى است

علم بھ قیامت، شناخت نبوت و والیت، امرى ضرورى و واجب عینى است، كسب مسائل فقھى، و علوم 

لقمھ لذیذ، وخیروخوبى پرقدرتى است كھ علم ودانش،معرفت وبینش،. مادى در حّد نیاز واجب كفائى است

عقل كھ . حضرت حق ھمراه باتوفیق الزم براى رشد وكمال عقل وقوه درك انسان قرار داده است

خودخیرى ازجانب حق است،وقتى با خیر دیگركھ توفیقومعرفت است رفاقت كند، دریائى ازنور در 

نیت باطن را تأمین مى كند، واین امنیت بطور باطنوجود، بوجودمى آید كھ این نورانیتوصفا، قسمتى از ام

طبیعى از جانب انسان بھ زن و بچھ سرایت مى نماید، و آنھا ھم در جنب انسان از نعمت آرامش باطن 

دانش دین بھ . برخوردار مى گردند، و در نتیجھ فضاى زندگى بھ نور آرامش تا حدى منّور مى گردد

قھ یعنى آگاھى بھ حالل و حرام، و دانش مادى بھ مقدارى كھ اندازه اى كھ واجب عینى است، و دانش ف

الزم است، در درجھ اّول براى سرپرست خانواده، كھ اداره امور زندگى بھ دست اوست ضرورى است، 

و در مرحلھ بعد در سایھ مرد خانھ كھ تحقق قسمتى از زمـینھ ھاى الزم بھ عـھده اوست، براى زن و 

خانھ ملّتى بامعرفت و بابینش و بابصیرت، و آگاه و بیدار در كنار ھم زنـدگى فرزند، تا در مملكت كوچك 

آرى معرفت بھ اندازه سعھ . كنند، و از شّر جھل و زیان بى سوادى، و خسارت نفھمى در امان باشند

جھل و بى سوادى روایات بسیار مھم . وجودیش امنیت ایجاد مى كند، و جھل و بى سوادى زیان و خسارت

یت، جھل را مرگ معنوى، زیانبارتر از لقمھ مضر در بدن براى زندگى،بیمارى و رنج،كشنده و اھل ب

لغزش آور، و بھ بارآورنده بدبختى ابدى، و فاسد كننده معاد، و ریشھ فساد در تمام امور، و معدن شر، و 

فریط مى دشمن خطرناك انسان، و علّت كفر وضاللت، ومانع قبول موعظھ ونصیحت، وموجب افراط وت

 .دانند

، اَْلَجْھُل داٌء َو َعیاٌء، اَْلَجْھُل یُِزلُّ اْلقََدَم، اَْلَجْھُل یُْفِسُد . . . اَْلَجْھُل َمْوتٌ : مى فرماید ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

، اَْلَجْھُل َمْعِدُن الشَّرِّ    [353. [اْلَمعاَد، اَْلَجْھُل اَْصُل ُكلَّ َشرٍّ

اِْن َصِحْبتَھُ َعنّاَك، َو اِِن : نشانھ ھاى جاھل را پرسیدند پاسخ داد ) علیھ وآلھ وسلم صلى هللا(از رسول خدا 

  [354. [اْعتََزْلتَھُ َشتََمَك، َو اِْن اَْعطاَك َمنَّ َعلَْیَك، َو اِْن اَْعطَْیتَھُ َكفََّرَك، َو اِْن اَْسَرْرَت اِلَْیِھ خانَكَ 

ت اندازد، اگر از او كناره گیرى نمائى ترا سرزنش مى كند، اگر با او معاشرت كنى ترا بھ رنج و زحم

اگر چیزى بھ تو ببخشد منت مى نھد، و اگر بھ او ببخشى ناسپاسى مى كند، و اگر اسرارت را نزد او 

خود بھ حساب برخیزید كھ اگر سرپرست خانواده دچار جھل باشد، و از مسائل !! بگذارى خیانت م处ورزد

مھ ھاى مادى و ظاھرى خالى باشد، چھ منبعى براى اضطراب و ناامنى، و آزار معنوى و اصولى، و برنا

و اذیت، و رنج و عذاب، در خانھ و بیرون خواھد بود ؟ مال و ثروت، خانھ و زندگى، زن و فرزند، در 

اصرار اسالم بھ كسب معرفت، و تحصیل . كنار جاھل، با خطر و زیان، و خسارت و ناامنى روبرو ھستند

بصیرت در امور معنوى و مادى بھ اندازه اى كھ الزم است، براى ایجاد امنیت در باطن و ظاھر  بینش و



است، و بھ خاطر این كھ زن و فرزند بى گناه انسان، در كنار انسان از آرامش برخوردار باشند، و از 

ردد و ھیوالى جانب انسان ضربھ و ضررو خسارت و زیان نبینند، و بھ دنیا و آخرت آنان لطمھ وارد نگ

در آثار اسالمى آمده، مسیح با تمام وجود در حال فرار بود، آشنائى از . شقاوت چنگ بھ گلوى آنان نیندازد

آرى با تمام وجود از دست جھل و جاھل بھ . او علّت فرار را پرسید، فرمود از دست جاھل فرار مى كنم

  .ار كردپیروى از نبوت، و براى تأمین سعادت دنیا و آخرت باید فر

  .جاھل با داشتن كیمیا فقیر، و آگاه و عالم در كنار فقر ثروتمند است

ور معرفت دھندت بفروش * ور معرفت دھندت بفروش كیمیا ر  * گر كیمیا دھندت بى معرفت گدائى

 كیمیا 

زمینھ ر ور معرفت دھندت بفروش كیمیا ر علم و معرفت بھ فرموده قرآن مجید دانایان، با نادانان در ھیچ 

 .مساوى نیستند

  [355. [ھل یستوى الّذین یعلمون، و الّذین ال یعلمون

روزى كھ بر من برسد، و دانش و علمى كھ مرا بھ ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(و بھ فرموده رسول اسالم

یَْوٌم ال اِذا اَتى َعلَىَّ . مقام قرب حق برساند بھ من اضافھ نشود، در آن روز دمیدن روز بر من مبارك نیست

بُنى اِلَى ّهللاِ تَعالى فَال بُوِرَك لى فى طُلُوِع الشَّْمِس ذلَِك اْلیَْومَ   [356. [اَْزداُد فیِھ ِعْلماً یُقَرِّ

وتُوا قَْلٌب لَْیَس فیِھ َشْىٌء ِمَن اْلِحْكَمِة َكبَْیت َخِرب، فَتََعلَُّموا َو َعلُِّموا َو تَفَقَّھُوا َو ال تَمُ : و نیز آن حضرت فرمود 

 [357. [ُجھّاالً فَإِنَّ ّهللاَ ال یُْعِذُر َعلَى اْلَجْھلِ 

قلبى كھ چیزى از حكمت در آن نیست چون خانھ اى خراب است، یاد بگیرید، و یاد بدھید، و بفھمید، جاھل 

در كتاب ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . از دنیا نروید، ھمانا خداوند در قیامت جاھل را معذور نمى داند

علم پیروزى مى آورد، دانش سّدى : اعظمت غررالحكم دانش و معرفت را بدین صورت وصف مى كند ب

در برابر آفات و حوادث است، معرفت باالترین بى نیازى است، دانش چراغ عقل، دلیلى نیكو، برترین 

ن گنج، ھدایت، زیبائى آشكار، بھترین انیس، شریفترین حسب، گمشده مؤمن، راھبر حلم، بامنفعت تری

در یك جملھ تمام واقعیاتى كھ در دنیا و ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول خدا . شریفترین حقیقت است

 [358. [اَْلِعْلُم َرأُْس اْلَخْیِر ُكلِّھِ : آخرت محصول علم و معرفت است بیان فرموده 

و معرفت را با  ثروت مادى) علیھ السالم(على . دانش و بینش، بصیرت و معرفت سر تمام خوبیھاست

ـ دانش و بینش میراث انبیاء و ثروت و مال میراث فراعنھ است، علم با  1. ھفت فرق اصولى مى شناساند

انفاق كم نمى شود، مال با خرج شدن رو بھ نقصان مى رود، ثروت نیاز بھ نگھبان دارد، معرفت از انسان 

، ثروت در دنیا بجا مى ماند، بدست آوردن نگھبانى مى كند، دانش ھمراه انسان بھ آخرت منتقل مى گردد

مال براى ھمگان میّسر است، دانش و معرفت و نورانیت و بصیرت مخصوص مردم مؤمن است، تمام 

مردم در امر دین محتاج صاحب علم و بى نیاز از صاحب ثروتند، دانش عبور از صراط قیامت را 



 [359. [یردتقویت، و ثروت جلوى انسان را براى حساب پس دادن مى گ

كشتى خالى در میان دریا با خطر موج گرفتگى، شكستن، گم شدن، سرنگون شدن روبروست، كشتى پر و 

 .سنگین موج شكن، راھرو، مطمئن و ھمراه با امنیت، و در مسیر بھ مقصد رسیدن است

نى كھ بھ باط. كشتى خالى مثل انسان جاھل، و كشتى پر مثل انسان بینا و آگاه و بصیر و بامعرفت است

نور توحید منّور است، قلبى كھ بھ حقیقت مطمئن است، دلى كھ در گرو قیامت است، و مى داند آن روز، 

 [360. [روز فمن یعمل مثقال ذّرة خیراً یره، و من یعمل مثقال ذّرة شراً یره

دمى كھ تمام است، انسانى كھ خود را در دنیا مسافر مى داند، و آخرت را خانھ ابدى براى حیات اخروى، آ

نعمت ھاى حق را امانت بھ حساب مى آورد، و خود را نسبت بھ ھر نعمتى موظّف و مسئول مى داند، 

انسانى كھ زن و فرزند، خانھ و تجارتخانھ، ثروت و مال ھمھ و ھمھ را داده حق مى بیند و خالصھ رابطھ 

ارش عین حكمت، كردارش عین اش با تمام برنامھ ھا از طریق معرفت است چگونھ رفتار مى كند ؟ رفت

نورانیت، حركاتش محض حقیقت، و برخوردش با ھمھ چیز بخصوص با زن و فرزند بر اساس صالح و 

سداد و رأفت و رحمت، و اصالت و كرامت است، از چنین انسانى در خانھ و خانواده و در خارج از 

و راحت و باآرامش و ھمراه با  خانھ، دریا دریا امنیت و آرامش مى ریزد، و ھمھ در كنار او مطمئن

قلب منبع . اعتماد زندگى مى كنند، و اسالم مرد خانھ، شوھر زن، و پدر فرزندان را اینگونھ مى خواھد

 : حقایق در آثار اسالمى تعابیر عجیبى از قلب شده

 ، و اوصافى بھ قلب نسبت] 365[،ظرف ] 364[، سلطان ] 363[، امام ] 362[، چشمھ  [361[حرم خدا 

سالمت، مرض، پاكى، خباثت، نرمى، درشتى، نورانیت، كورى، سرنگونى، اقبال، ادبار، : داده شده 

حیات، مرگ، گشادگى، ختم، طبع، زیغ، قسوت، این تعابیر در قرآن مجید و در كتبى ھمچون كافى، 

اى ھر شافى، بحار، وسائل، مستدرك، تحف العقول، روضة الواعظین، محجة البیضاء، آمده است، و بر

  .كدام از این كلمات معنائى ذكر شده

واقعاً قلب ظرف است و ظرفى عجیب، اگر در این ظرف، ایمان بھ حق و قیامت، پاكى، نورانیت، حیات، 

خوف از عذاب، خشیت، اخالص، رقّت، رأفت، رحمت، محبت، عشق جاى داده شود، صاحب آن از 

كّل كسانى كھ با او در ارتباطند در امنیت و سالمت و آرامش و اطمینان و امنیت برخوردار خواھد بود، و 

راحت خواھند بود، و اگر این ظرف جایگاه طمع، بخل، حرص، حسد، كینھ، نفاق، كفر، شرك، قساوت، 

بدگمانى، و امثال این اوصاف شود، دارنده چنین قلبى موجودى خطرناك مضّر، آلوده، پلید، ستمكار خواھد 

 .نیت نخواھد داشتبود و احدى در كنار او ام

 : باید بھ جوانانى كھ ھنوز ازدواج نكرده اند گفت

اگر قلب خود را آلوده بھ این صفات زشت مى بینید، در صدد اصالح آن برآئید، سپس ازدواج كنید، تا 

دخترى كھ با ھزار آرزو از خانھ و دیار خود و از آغوش پرمھر مادر و پدر خویش دست برمى دارد و بھ 



مى آید و پس از مدتى ھم از شما بچھ دار مى شود، تا آخر عمرش در كنار شما احساس امنیت و خانھ شما 

آرامش كند، و بتواند بخوبى بھ شوھردارى، و بچھ دارى مشغول باشد، خانھ ناامن، و انسان مخرب امنیت، 

د، و دائم بھ جھنم و عذاب جھنم است، و واى بر مردى كھ ھمسر و فرزندانش از دست او در امان نباشن

تلخى و ناراحتى بگذرانند، و واى بر زنى كھ شوھر و فرزندانش از دست او در زحمت و رنج باشند، و او 

بدون پرواى از حق محیط خانھ را تبدیل بھ محیط وحشت و اضطراب كند، و واى بر فرزندانى كھ پدر و 

 .مادر از دست آنان راحت نیستند، و در كنار آنان امنیت ندارند

عقیده دارد، اگر انسان قلب را بھ حق متصل نكند، و آن راظرف ایمان و عشق ) علیھ السالم(میرالمؤمنینا

و محبت بھ حق قرار ندھد، بالھاى عجیبى بھ سر صاحبش مى آورد، در صورت دلگرمى بھ ذلت طمع 

ردى گراید، دچار شود، و اگر بھ ھیجان طمع آلوده گردد بر اثر ھجوم حرص ھالك شود، و اگر بھ دلس

غّصھ او را مى كشد، و اگر مورد غضب قرار بگیرد آتش غیظ شعلھور شود، و اگر بھ خوشنودى بنشیند، 

خودنگھدارى را فراموش مى نماید، و اگر دچار ترس شود، عمرش بھ پرھیز ھدر رود، و اگر در امنیت 

، از خود بیخود شدن او را گشایشى یابد، غرور وجود او را بھ غارت برد، و اگر بھ مصیبتى دچار آید

رسوا نماید، و اگر مالى بھ دست آرد، غنا و دارائى او را بھ طغیان آلوده نماید، و اگر فقر بھ او حملھ كند، 

بال و ناراحتى سرگرمش كند، و اگر گرسنگى بھ او فشار آورد، ضعف وى را زمین گیر كند، و اگر در 

ببندد، كھ ھر كمى براى چنین انسانى زیانبار و ھر اضافھ سیرى افراط كند، شكم پرستى راه نفس بر او 

 [366. [اى براى او فسادآور است

فِى : در رابطھ با سالمت و بیمارى قلب نقل شده ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(كالم عجیبى از رسول خدا 

ْت َسلَِم بِھا سائُِر اْلَجَسِد،  . فَاِذا َسقَِمْت َسقَِم بِھا سائُِر اْلَجَسِد َو ِھَى اْلقَْلبُ اْالِ◌ْنساِن ُمْضَغةٌ اِذا ھى َسلَِمْت َو َصحَّ

]367] 

در انسان پاره گوشتى است، كھ اگر سالم و صحیح باشد، بقیھ جسم سالم، و اگر بیمار باشد سایر اعضا و 

َ تَعالى فِ : و نیز آن حضرت فرمود . جوارح بیمار است و آن پاره گوشت جز قلب چیزى نیست ّrِ َّى اِن

اِن، َو اَْصفاھا ِمَن اْالَ◌ْرِض اَوانَِى اَال َو ِھَى اْلقُلُوُب، فَاََحبُّھا اِلَى ّهللاِ اََرقُّھا َو اَْصفاھا َو اَْصلَبُھا، اََرقُّھا لِْالِ◌ْخو

نُوِب، َو اَْصلَبُھا فى ذاِت ّهللاِ   [368] .الذُّ

ست، محبوبترین آن قلوب، نرمترین و براى خداوند در زمین ظرفھائى است، بدانید كھ آن ظرفھا قلوب ا

صافترین و محكم ترین آنھاست، نرمترین دل نسبت بھ برادران ایمانى، صافترین آنھا از گناه، و محكم 

كالم بسیار بسیار مھمى در رابطھ با ) علیھ السالم(از امیرالمؤمنین . ترین قلب نسبت بھ حضرت حق

 : سالمت قلب روایت شده

 [369. [ْلبَُك َحتّى تُِحبَّ لِْلُمْؤِمنیَن ما تُِحبُّ لِنَْفِسكَ ال یَْسلَُم لََك قَ 

قلبت براى تو سالم نمى شود، مگر براى مردم مؤمن دوست داشتھ باشى آنچھ را براى خودت دوست 



چھ راه عجیبى براى سالمت دل پیشنھاد شده، چھ سخن نورانى و حكیمانھ اى از سر حلقھ اولیاء و . دارى

آرى انسان اگر براى دیگران آنچھ را براى خود مى خواھد بخواھد، دل بھ تدریج از ! ه ؟عاشقان نقل شد

در این وقت عرصھ گاه قلب از ایمان و . تمام رذائل و آلودگیھا پاك مى شود، و تبدیل بھ قلب سلیم مى شود

سان عشق و رأفت و رحمت و كرامت و اخالص موج مى زند، و ھمگان بخصوص زن و بچھ در كنار ان

جوانانى كھ ازدواج نكرده اند اگر در قلب خود عیب و نقص مى  .از خیر دنیا و آخرت بھره مند مى شوند

بینند، بھ اصالح آن قیام كنند، ورنھ پس از ازدواج زن و فرزند را دچار ستم مى كنند، و مردانى كھ 

بھ عالج آن برخیزند، و گرنھ ازدواج كرده اند، اگر در فضاى دل خود تیرگى رذائل را مشاھده مى كنند، 

زن و فرزند از آنان در امان نخواھند بود، و این حقیقت را ھمھ بدانند، كھ عذاب برزخ دامنگیر آن مردمى 

است كھ زن و فرزندشان در جنب آنان بھ خاطر آلوده بودن بھ كژ خلقى و سوء عمل، در راحت و امنیت 

گر بھ اخالق الھى متخلق گردد، نفس نورانى، و تمام حركات عقل اگر با دانش تغذیھ شود، و قلب ا. نبودند

جسم عرشى و ملكوتى گشتھ، و آدمى تبدیل بھ منبع خیر و چشمھ فضیلت، و مولّد امنیّت مى شود، در این 

 : زمینھ بھ آیھ اى از كتاب حق قرآن مجید دقت كنید

  [370. [تدونالّذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئك لھم األمن و ھم مھ

آنان كھ ایمان آوردند، و ایمان خود را كھ حقیقتى قلبى است بھ ستم نیالودند، براى آنان ایمنى است، و ھم 

آرى چنانكھ در اول بحث گفتھ شد، تمام خوبیھا از خدا، و ھمھ . اینان بسر منزل سعادت ھدایت شده اند

لھ انبیاء، قرآن، امامان، عالمان ربانى، و با روى آوردن بھ حق بھ وسی .زشتى ھا از خود انسان است

 .بكارگیرى قواى ظاھرى و باطنى، مى توان تمام خوبیھا را كسب، و زشتى ھا را از صفحھ وجود زدود

چون خوبیھا كسب شد، وظیفھ انسان است خوبیھا را تا جائى كھ قدرت دارد بھ دیگران بخصوص بھ زن و 

ائمھ ما فرموده اند . زمینھ گناھى بزرگ و موجب عقاب حق است فرزند منتقل كند، كھ بى تفاوتى در این

نھ با زبان بلكھ با اعمال خود براى دیگران سرمشق شوید، كھ ھرگاه ھر كس زیبائیھا و جمال باطن را در 

 .انسان ببیند، مشتاق كسب آن مى شود

اسوه حسنھ باشد، مرد خانھ  مرد خانھ باید براى ھمسر و فرزندانش حجت خدا باشد، مرد خانھ باید در خانھ

در خانھ باید الگوى زیبائیھاى معنوى و اخالقى و عملى براى زن و فرزند باشد، و مرد خانھ اینگونھ نمى 

شود، مگر اینكھ عقل و قلب و نفس و جسم را تا جائى كھ قدرت دارد از علم و اخالق و صافى و پاكى و 

اش و اھل او شعبھ اى از خانھ اھل بیت، و جلوه اى از  تقوا و درستى و عمل صالح تغذیھ كند، تا خانھ

اینجاست كھ ضرورت شركت در مجالس مفید مذھبى، و رفت و آمد بھ مساجد، و . اولیاء حق شود

ھمنشینى با فقیھ در دین و عالم ربانى حّس مى شود، كھ دورى از این واقعیات منشأ تشدید جھل، و ظھور 

 .سى و عملى استبیماریھاى قلبى، و انحرافات نف

با جلوه وحى در قرآن، و آثار نبوت انبیاء و امامت امامان در كتابھاى پرارزش و محكم، و با بودن این 



ھمھ مساجد و مجالس مذھبى، و در اختیار بودن عالمان ربانى براى پیمودن راه خدا و طریق سالمت، و 

یشگاه خدا، در دنیا و برزخ و محشر عذر رسیدن بھ كماالت و تحصیل خیر دنیا و آخرت، براى احدى در پ

عذاب در عرصھ گاه قیامت آتش فردا، افروختھ شده جھل، و فساد قلب، و انحرافات . و حّجتى نخواھد بود

این خداى مھربان نیست كھ عذاب را اجباراً براى ھر كس خواستھ اراده كند، این گناه و . عملى است

ھ صورت عذاب و آتش ظھور مى كند، و وجود گناھكار را زشتى و رذائل اخالقى است كھ در آخرت ب

  .اسیر خود مى نماید

در دعاى . اگر گناه و معصیت، و انكار و كفر، و عناد با حق نبود، از عذاب برزخ و قیامت ھم خبرى نبود

در بھ طور قطع و یقین مى دانم اگر حكم تو بھ عذاب اھل انكار و خلود معاند و دشمن : شریف كمیل آمده 

جھنم نبود، تمام آتش را سرد و سالمت مى نمودى، و براى احدى در عذاب جا و مقام نبود، ولى قسم یاد 

بنابراین مردم ھستند كھ با آلوده شدن بھ گناه و . كردى كھ جھنم را از كافران، و ناسپاسان پر كنى

ت و كرم است، و براى معصیت، براى خود عـذاب فراھم مى كنند، نھ خداوندى كھ رحمت و عفو و مغفر

آراستھ شدن بندگانش بھ حسنات كھ نتیجھ اش امنیت دنیا و آخرت است تمام وسائل الزم را فراھم آورده 

در ھر صورت مرد و زن سعى كنند با كمك ایمان و اخالق و عمل صالح و صفا و وفا، و راستى و . است

در زندگى دنیا براى خود و فرزندانشان،  درستى، و حلم و صبر، و حوصلھ و بردبارى امنیت قابل قبولى

و ارحام و اطرافیانشان فراھم كنند، تا بھ سبب این امنیت در روز قیامت ھم از امنیت و آرامش برخوردار 

ْنیا َمْزَرَعةُ اْالِخَرةِ : شوند، كھ بھ فرموده رسول حق  و بھ فرموده حضرت . دنیا كشتزار آخرت است .الدُّ

 [371. [لَنِْعَم داُر اْلُمتَّقینَ  وَ ) علیھ السالم(باقر 

اھل تقوا از تمام برنامھ ھاى دنیا توشھ آخرت مى سازند، و . و ھر آینھ دنیا نیكو منزلى براى اھل تقوا است

عبد ّهللا ابن یعفور . با دنیاى خود، آخرت خویش را آباد مى كنند، در دنیا خوش و در آخرت خوشتر ھستند

عرضھ داشتم ما ) علیھ السالم(بھ حضرت صادق : سالمى است مى گوید كھ از شخصیت ھاى كم نظیر ا

عاشق دنیا ھستیم، حضرت فرمود با دنیا چھ مى كنید، گفتم از آن براى ازدواج، حج، خرجى زن و بچھ، 

این از دنیا نیست، از آخرت : رسـیدگى بھ برادران مؤمن، و صدقھ دادن استفاده مى كنیم، حضرت فرمود 

كنید اھل ایمان و تقوا، تجارت و كسب و زراعت و درآمد دارند، ازدواج مى كنند، خانھ و  مالحظھ. است

زندگى را بھ نحو احسن اداره مى نمایند، بھ مردم رسیدگى مى كنند، بھ سفرھاى زیارتى مى روند، صدقھ 

ند، و بھ مى پردازند و خالصھ دنیا را در فضائى از سالمت و امنیت و ایمان و اخالق خوش مى گذران

اى كاش ھمھ خانھ ھا داراى امنیت و سالمت بود، . دنبال آن از آخرتى خوشتر و بھتر بھره مند مى شوند

اى كاش ایمان و اخالق و عمل صالح حاكم بر خانھ ھا بود، اى كاش تمام مرد و زن آراستھ بھ حسنات و 

در سایھ یكدیگر بھ سالمت و آرامش  پیراستھ از رذائل بودند، تا براى احدى مشكل پیش نمى آمد، و ھمگان

مؤمن ) علیھ السالم)امام ششم . زندگى مى كردند، و از مواھب الھى با لذت و خوشى بھره مى بردند



النّاُس ِمْنھُ راَحةٌ َو نَْفُسھُ ِمْنھُ : واقعى را در روایتى مھم معرفى مى كند، كھ در قسمتى از آن روایت فرموده 

 [372] .فى تََعب

پدران و . دم از مؤمن راحت، و خود مؤمن بخاطر ایجاد این امنیت و راحتى، در زحمت استتمام مر

مادران صالح زن وشوھرى كھ آراستھ بھ حسنات وپیراستھ از سیئات و رذائل ھستند، نسبت بھ ھم منبع 

ھیچ گاه نسبت بھ نیاز . آرامش وامنیت، وبراى فرزندان خود عامل رشد وكمال وآسایش و راحتند

رزندانشان، بى تفاوت نیستند، بھ وقت نیاز بھ محبت، نیاز بھ مخارج مادى، نیاز بھ تحصیل و درس، نیاز ف

بھ رفت و آمد منطقى، نیاز بھ گردش و تفریح، نیاز بھ ازدواج، با كمال محبت و مھر و عاطفھ، و وقار و 

اشتھ باشند، با اخالق وحوصلھ و ادب بھ پاسخ گوئى برمى خیزند، و اگر نسبت بھ برخى از نیازھا امكان ند

خوش خلقى و خوشروئى عزیزان خود را قانع مى كنند و فرزندان باوقار و باكرامت ھم این معنا را از 

 .خانواده قبول مى نمایند

فرزندان بااندیشھ و درستكار، اگر احیاناً از جانب پدر و مادر بھ علّت بى توجھى آنان، دعوت بھ خالف 

ب، و رعایت حرمت آنان، از قبول دعوت خوددارى مى كنند، و خود را در معرض خطا شدند، با كمال اد

و اشتباه قرار نمى دھند، چنانچھ مادرى در عھد رسول حق، از مسلمان بودن فرزندش ناراضى بود، و 

حتى اعتصاب غذا كرد، ولى وقتى شنید خداوند بھ اسالم فرزندش راضى، و براى نارضایتى مادر ارزش 

پدران و مادران در صورتى كھ . نیست، اعتصاب غذا را شكست، و نسبت بھ فرزند سكوت كردقائل 

رسول خدا بھ جنین سقط شده شما توجھ مى كند، تا جائى كھ فرموده بھ جنین در كنار در بھشت گفتھ مى 

شما از  ، چرا] 373[داخل شو، مى گوید، نھ تا پدر مادرم پیش از من داخل نشوند وارد نمى شوم : شود 

فرزند برومند خود، این نعمت و احسان حق بھ نحو شایستھ، در جھات مادى و معنوى جانبدارى نكنید ؟ 

اوالد دارى و توجھ بھ او، و پاسخ بھ نیازھاى انسانى وى تجارتى است كھ سود آن در دنیا و آخرت عظیم 

  .است

وسائل چاپ ) و لصلة الرحم تّوجھ ّهللا بتاج الملك من تزّوج rّ ) ( صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول ّهللا 
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 جلوه ھاى فضیلت در خانواده

 

رحم خلوص نیت كالم حكیمانھ و مھمى از رسول حق روایت شده كھ ھر كس براى خدا و محض صلھ 

ازدواج نتایج و محصوالت مثبت و فراوانى  .ازدواج كند، خداوند فرقش را بھ تاج مالئكھ آراستھ مى كند

  : دارد

انس زن و شوھر بھ یكدیگر، نجات از تنھائى، زیاد شدن روزى، روشنى چشم دو خانواده، حفظ نصف 

 . . گى، پیدا كردن پشتوانھ ودین، جلب خوشنودى حق، لذت و بھره جنسى، تجلى فرزند در عرصھ گاه زند

. 

اگر انسان نیت خود را در ازدواج براى خدا خالص كند، عالوه بر این ھمھ بھره و منفعت، بھ خاطر نیّتش 

دست بھ عبادتى بزرگ، و طاعتى عظیم زده، كھ ارزش او را تا حّد فرشتھ و ملك باال مى برد، و تاجى 

چرا كارى نكنیم، كھ نور قبول حق آن را منور كند، و . ھمچون تاج ملكوتیان زیبنده فرقش مى گردد

ارزشى مافوق تمام ارزشھا بھ آن بدھد ؟ بیائیم از ابتداى كار، بناى ازدواج، و ساختمان تشكیل زندگى را 

زن و مرد ما بیایند با تمام وجود بھ این معنا توجھ كنند، تا ظاھر و باطن زندگى . بر پایھ اخالص بنا كنیم

 .رحمت و قبولى خداوند وصل شود بھ عنایت و

روایت شده، كھ ھیچ عملى از اعمال انسان، بھ اندازه عمل ) علیھ السالم)در كتاب مواعظ العددیھ از على 

اوج خلوص نیت در این زمینھ بھ داستانى بسیار شگفت آور از موسى بن عمران . قبول شده ارزش ندارد

 : توجھ كنید

پس از زحمتى كھ براى آب دادن بھ گوسپندان او كشیده بود، وارد زمانى كھ بھ دعوت حضرت شعیب، 

موسى در . خانھ آن پیامبر بزرگ شد، سفره شام پھن بود، شعیب فرمود اى جوان بنشین و شام تناول كن

چرا، اما مى ترسم این : شعیب گفت براى چھ؟ مگر تو گرسنھ نیستى گفت! پاسخ گفت بھ خدا پناه مى برم



زحمت من قرار بگیرد، ما اھل بیتى ھستیم كھ چیزى از عمل آخرت را، در مقابل پر شام در عوض آن 

 !!بودن زمین از طالى ناب عوض نمى كنیم

شعیب بھ او گفت اى جوان بھ خدا قسم چنین قصدى در من نیست، من نیت این را ندارم كھ لقمھ سفره من 

ھمان و اطعام طعام بود، پس از این در عوض زحمت تو قرار بگیرد، عادت من و پدرانم پذیرائى م

 [1. [گفتگو، موسى كنار سفره نشست و غذا خورد

جلوه ھاى فضیلت در خانواده جداً عجیب است، موسى مدتھا بود از مصر بیرون آمده، و بیابان گردى مى 

وارد بر كرد، در آن مدت غذاى مناسب نصیب او نشده بود، از گیاه شیرین بیابان استفاده مى كرد، و وقتى 

شعیب شد سفره او را سفره مھیا و مطلوبى دید، در عین اینكھ سخت گرسنھ بود، از ترس این كھ مبادا بھ 

آن عمل كھ محض خدا انجام داده بود لطمھ بخورد از خوردن غذا خوددارى كرد، اما وقتى از جانب 

ص است بر سر سفره شعیب مطمئن شد، كھ شعیب ھم در پذیرائى از مھمان قصدش rّ و نیّتش خال

خلوص شعیب باعث شد كھ اولوالعزم آینده ھشت سال براى او چوپانى كند، و خلوص موسى ! نشست

خلوصى شگفت آور یكى از علماى بااخالص و عاشق ! باعث شد، كھ شعیب پیامبر پدر زن موسى شود

نقل كرد، زمانى كھ از  اھل بیت، كھ سالھا با او انس داشتم، و از اخالق و رفتارش درسھا گرفتم برایم

تھران براى تحصیل علوم الھى وارد قم شدم، ریاست حوزه با مرحوم آیت ّهللا العظمى حاج شیخ عبدالكریم 

پس از مدتى بھ حاج شیخ معرفى شدم، كھ در ذكر مصائب اھل بیت و شور و حال وصفى . حائرى بود

كم كم بھ این معنا . ب اھل بیت شومخاص دارم، از من خواست در مواقع معین براى وى متذكر مصائ

روز پنج شنبھ اى . ھستم (علیھ السالم(شناختھ شدم و افتخار مى كردم كھ در صف ذاكران حضرت حسین 

مرا بھ منزل یكى از علماى بزرگ كھ در پائین شھر منزل داشت بردند، از من درخواست منبر شد، 

مرگ صحبت كردم، صاحب خانھ بسیار گریست، تا دقایقى در رابطھ با چند جملھ نھج البالغھ درباره 

پایان مجلس ھم گریھ مى كرد، از من دعوت شد پنج شنبھ دیگر ھم بھ آنجا بروم، رفتم، بھ من گفتند سھل 

تر و عادى تر سخن بگو، زیرا این مرد بزرگ وقتى بیاد مطالب ھفتھ پیش مى افتد بھ شّدت گریھ مى كند، 

 .یم گفتند كھ بھت آور بودسپس داستانى از اخالص او برا

مجّرد زندگى مى كرد، اصرار ما براى ازدواج او فایده نداشت، پس از مدتى بھ قبول ازدواج تن داد، خانم 

جوانى كھ ازدواج نكرده بود بھ او پیشنھاد شد، یك بار بنا بر اصول فقھى وى را دید، ولى پاسخ او منفى 

چھره، زشت و داراى سھ فرزند ازدواج كرده است، غرق تعجب بود، پس از مدتى شنیدیم با بیوه اى سیاه 

شدیم، علت آن را خواستیم، فرمود باكره اول را دیدم، پسندیدم، ھر چھ كردم نیت خود را در این ازدواج 

خالص كنم، و بھ خاطر خدا قدم بردارم میسر نشد، از او گذشتم، این خانم را دیدم، شوھر مرده بود، نان 

یتیم براى او مانده بود، كسى حاضر بھ ازدواج با او نبود، در اینجا زمینھ خلوص نیت  آور نداشت، سھ

: فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین !! یافتم، rّ ازدواج كردم، بھره واقعى آن در قیامت نصیبم مى شود



ِ َعَملَھُ َو ِعْلَمھُ َوُحبَّھُ َو بُْغَضھُ َو اَخْ  ّrِ 2. [َذهُ َو تَْرَكھُ، َو َكالَمھُ َو َصْمتَھُ َو فِْعلَھُ َو قَْولَھُ طُوبى لَِمن اَْخلََص] 

خوشابھ حال كسى كھ عمل و علم و محبت و كینھ، و گرفتن و نگرفتن و سخن و سكوت، و حركت و 

  [3. [اَْالِ◌ْخالُص اَْشَرُف ِنھایَة: و نیز فرمود . گفتارش را براى خدا خالص كند

 [4. [فِى اْالِ◌ْخالِص یَُكوُن اْلَخالصُ : و فرمود . تاخالص شریفترین فرجام اس

. اخالص مالك و قوام عبادت است [5. [اَْالِ◌ْخالُص ِمالُك اْلِعباَدةِ : و فرمود . رھائى در اخالص است

ُكلُّ طُوبى لِْلُمْخلِصیَن أُولئَِك َمصابیُح اْلھُدى، تَْنَجلى َعْنھُْم  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

  [6. [فِْتنَة ظَْلماءَ 

امام عسگرى . خوشا بھ حال مخلصین، آنان چراغ ھاى ھدایتند، ھر فتنھ و تاریكى از آنان زدوده مى شود

ْنیا ُكلُّھا لُْقَمةً واِحَدةً َولَقَّْمتُھ َمْن یَْعبُُد : در ارزش بسیار واالى اھل اخالص فرمود ) علیھ السالم( لَْو ُجِعلَِت الدُّ

ٌر فى َحقِّھِ  ّهللاَ   [7. [خالِصاً لََرأَْیُت اَنّى ُمقَصِّ

اگر تمام دنیا را یك لقمھ كنم، و آن را بھ كسى كھ بھ اخالص، خدا را عبادت مى كند بخورانم، نظرم این 

ِ فَاِ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . است كھ در حقّش كوتاھى كرده ام ّrِ نَّ اَْخلُِصوا اَْعمالَُكْم

 [8] .ّهللاَ ال یَْقبَُل اِالّ ما ُخلَِّص لَھُ 

تمام اعمال خود را براى خدا خالص كنید، ھمانا خداوند جز آنچھ براى او خالص قرار داده شده قبول نمى 

 [9. [ضاَع َمْن كاَن لَھُ َمْقَصٌد َغْیُر ّهللاِ : فرمود )علیھ السالم(على . كند

تَماُم اْالِ◌ْخالِص : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . دضایع شد كسى كھ مقصدى غیر خدا دار

 [10. [اِْجتِناُب اْلَمحاِرمِ 

اگر حاكمیت ھوا، و شھوات و غرائز، و چشم . ھمھ اخالص، پرھیز از ھمھ محرمات الھى است

از  ھمچشمى، و دلبستگى خارج از حد بھ امور مادى، و غفلت در كار نباشد، گل اخالص در ھر عملى

وه كھ چھ نیكوست زندگى . گلستان باطن شكوفا مى شود، و بوى خوشش تمام فضاى زندگى را پر مى كند

زن و مردى كھ بناى ازدواج را بر پایھ اخالص گذاشتند، و در مسیر زندگى ھم در عین ھمھ محدودیت ھا 

 [11] .المینقل اّن صالتى و نسكى و محیاى و مماتى rّ رّب الع. خلوص را ادامھ مى دھند

اى رسول من اعالم كن، ھمانا نماز و ھمھ حركات و زندگى و مرگ من خالص براى خدا است كھ مالك 

ریا و خودنمائى در واجبات موجب بطالن، و در امور مباحھ علت كم شدن ارزش و . ھمھ جھانیان است

ھى و دستورات اسالمى تقوا و عدالت زن و شوھر الزم است نسبت بھ یكدیگر مسائل ال. قیمت عمل است

را رعایت كنند، رعایت واقعیات امكان ندارد، جز با بھ كارگیرى تقوا و عدالت، یعنى پرھیز از سیئات و 

ستم بھ زن . زشتى ھا و بدخلقى و رفتار ناپسند، و عدالت یعنى دورى از افراط و تفریط در تمام برنامھ ھا

زه كھ باشد، گرچھ گروھى آن را قابل توجھ ندانند قبیح از جانب مرد، ستم بھ مرد از طرف زن بھ ھر اندا

زن از قدرت بدنى و گاھى از توان روحى باالئى برخوردار نیست، مرد باید در برخورد خود با . است



ھمسرش جھات آفرینشى او را لحاظ كند، چنانچھ حضرت حق در پاره اى از تكالیف و مسئولیت ھا، توان 

جھات ضعف زن، باید با برخوردھاى زیباى . و او را معاف نموده استو قدرت زن را لحاظ فرموده، 

مرد جبران شود، او در حدى نیست كھ مرد با وى بجنگد، و خانھ را میدان مبارزه و جار و جنجال با او 

 .قرار دھد

 : در این زمینھ بھ دو روایت بسیار عالى عنایت كنید

رت مجتبى مسائل مفّصل و مھّمى را متذكر شدند، از جملھ در نامھ اى بھ حض) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

 [12. [فَاِنَّ اْلَمْرأَةَ َرْیحانَةٌ َو لَْیَسْت بِقَْھَرمانَة: درباره ھویت خلقت زن نوشتند 

 : فرمود) علیھ السالم(امام صادق . ھمانا زن دستھ گل خوشبو است، نھ منبع قدرت و نیروى جسمى

بیشترین اھل بھشت از گروه مستضعفین . ِمَن اْلُمْستَْضَعفیَن النِّساُء، َعلَِم ّهللاُ َضْعفَھُنَّ فََرِحَمھُنَّ  اَْكثَُر اَْھِل اْلَجنَّةِ 

بنابراین . زنان ھستند، حضرت حق آگاه بھ ضعف آنان بود، بھ این خاطر در معرض رحمت قرارشان داد

دارا، و رأفت و محبت رفتار كند، و بر مرد است كھ نسبت بھ او بھ پیروى از حضرت حق با رحمت و م

در برخورد خود با او حاالت جسمى و روحى او را بھ عنوان اینكھ دستھ گل خوشبو است رعایت كند، و 

از افراط و تفریط و ستم در حق او بھ ھر صورت كھ باشد بپرھیزد، كھ دستور حضرت حق، آفریننده زن، 

 [13[كنید، و از كنیز خدا  این است كھ در حق زنان تقواى الھى را مراعات

اما زن توجھ داشتھ باشد كھ مرد . در منزل خود بھ نحو شایستھ در جھات مادى و معنوى پذیرائى كنید

براى اداره امور خانھ، باید متحّمل كارھاى بسیار سخت، و حادثھ ھاى فراوان شود، او ناچار است براى 

دد تھیھ مسكن و پوشاك و خوراك مطلوب باشد، و راحت بودن زن و فرزند، و گذران امور آنھا، در ص

این امور تھیھ نمى شود، مگر با سختى و زحمت و تن دادن بھ كار، و چشیدن رنج سفر و حضر، و 

برخورد با این و آن، بنابراین وقتى بھ خانھ مى آید، زن باید با برخورد كریمانھ، و بكارگیرى اخالق 

چون و چرا نسبت بھ خواستھ طبیعى وى، بھ استقبال شریك زندگى حسنھ، و پذیرائى از او، و تمكین بى 

بیاید، و فضاى خانھ را با رفتار پسندیده، و جلب عواطف شوھر، و لبخند بھ او، و تشكر از زحمات بیرون 

آرى تقوا و عدالت، اخالق حسنھ، كردار پسندیده، لبخند رضایت، تشكر از زحمت، حفظ . او، معطّر نماید

ائى شایستھ، ھمھ و ھمھ از فضائلى ھستند كھ در طول زندگى باید از مشرق وجود مرد و زن آرامش، پذیر

حسن . نسبت بھ یكدیگر طلوع كند، تا عرصھ گاه حیات زن و شوھر از بركت این واقعیات نور باران شود

معاشرت زن با ھمسرش، و مرد با اھل بیتش، در روایات شیعھ فصل بسیار مھمى است، كھ شماره 

ستم از جانب ھیچیك . وایات آن اعجاب انگیز است چھ رسد بھ متن و مفھوم آن سخنان عرشى و ملكوتىر

 .بھ دیگرى گرچھ بھ اندازه خردل باشد روا نیست، و ستمكار باید بداند عقوبت سختى بھ انتظار اوست

د در صد آزاد مرد مالك زن نیست، تا بھ ھر برنامھ اى كھ بخواھد دست بزند، و زن نسبت بھ شوھر ص

براى ھر یك از زن و شوھر از جانب . نیست تا ھر برنامھ اى بخواھد پیاده كند براى او بى مانع باشد



حضرت حق و رسول اسالم و امامان معصوم، وظایف و تكالیفى است، كھ تنھا در چھارچوب آن تكالیف 

اخالقى، ھر برنامھ دیگر ستم و  حق برخورد با یكدیگر را دارند، خارج از حدود الھى و وظائف انسانى و

در رابطھ با ستم زن بھ شوھر و شوھر بھ زن . ظلم است، و در دنیا و آخرت داراى عكس العمل مى باشد

كھ كارى شیطانى و بدور از كرامت و فضیلت است روایت بسیار مھمى از رسول خدا رسیده، كھ توجھ بھ 

 .آن جداً واجب است

ْھَر، َو َمْن كاَن لَھُ اِْمَرأَةٌ تُ  ْؤذیِھ لَْم یَْقبَِل هللاُ َصالتَھا َو الَحَسنَةً ِمْن َعَمِلھا َحتّى تُعینَھُ َو تُْرِضیَھُ َو اِْن صاَمِت الدَّ

َل َمْن تَِرُد النّاَر ثُمَّ قاَل رَ  قاَب َو اَْنفَقَِت اْالَ◌ْمواَل فى َسبیِل هللاِ َو كانَْت اَوَّ صلى ) سُوُل هللاِ قاَمْت، َو اَْعتَقَِت الرِّ

ُجِل ِمْثُل ذلَِك اْلِوْزِر َو اْلَعذاِب اِذا كاَن لَھا ُمْؤِذیاً ظالِماً ) هللا علیھ وآلھ وسلم  [14. . . [َو َعلَى الرَّ

آن كس كھ زن آزاردھنده اى دارد، نماز و حسنھ اى از حسنات آن زن قبول حق نمى شود، مگر یار و 

آن زن آزاردھنده باید بداند در صورت ادامھ آزار اول مددكار شوھر شود و رضایت او را جلب كند، 

كسى است كھ وارد جھنم مى شود، گرچھ تمام روزگار را بھ عبادت شب سپرى كند، و بنده در راه خدا 

 : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(آزاد نماید، و مال و ثروت در راه خدا انفاق كند، سپس رسول خدا 

ھم براى مرد ھست اگر ھمسرش را اذیت كند، و بھ او ستم روا بدارد، چنین  چنین عذاب و وزر و وبالى

مردى اگر عمر روزگار روزه باشد، و شبھا را بھ عبادت صبح كند، و در راه حق بنده آزاد نماید، و 

! اموالش را فى سبیل هللا انفاق كند، اول كسى است كھ از گروه عاصیان و ستمكاران وارد آتش مى شود

ن و مردى باید بدانند، كھ حضرت حق در قرآن مجید نسبت بھ ستمكار اعالم نفرت نموده، و او را چنین ز

 [15] .َوهللاُ ال یُِحبُّ الظّالِمینَ : از دایره محبت و عشقش طرد كرده 

زن و مرد بھ این واقعیت توجھ داشتھ باشند كھ ستم تنھا ستم بدنى و . خداوند ستمكاران را دوست ندارد

سمى نیست نگاه غضب آلود، كم محلى، بدخلقى، گفتن سخن زشت، درشت گوئى، فحش، تحقیر، آزار ج

زنى كھ بھ مرد خود ستم مى كند، مردى كھ ھمسرش . عدم تمكین، ھمھ و ھمھ از مصادیق ظلم و ستم است

ق و از دایره ھدایت خارج، و در لجنزار گمراھى غر. را مورد ستم قرار مى دھد، مسلمان واقعى نیست

  [16. [بَِل الظّالُِموَن فى َضالل ُمبین. است

بَْیَن اْلَجنَِّة َو اْلَعْبِد َسْبُع ِعقاب، اَْھَونُھا اْلَمْوُت قاَل اَنٌَس یا : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

 [17. [ا تََعلََّق اْلَمْظلُوُموَن بِالظّالمینَ اْلُوقُوُف بَْیَن یََدِى هللاِ عزَّ َو َجلَّ اِذ: رسُوَل هللاِ فَما اَْصَعبُھا ؟ قاَل 

 : بین بھشت و عبد ھفت گردنھ وجود دارد، آسانترینش مرگ است، انس بھ حضرت گفت

ایستادن در پیشگاه خدا، زمانى كھ مظلومان گریبان ستمكار را : سخت ترین آن كدام است ؟ فرمود 

توشھ بدى بھ سوى . الّزاُد اِلَى اْلَمعاِد، اَْلُعْدواُن َعلَى اْلِعبادِ  بِْئسَ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . بگیرند

 [18. [الظُّْلُم یُِزلُّ اْلقََدَم، َو یَْسلُُب النَِّعَم، َو یُْھلُِك اْالُ◌َممَ . معاد است، ستم بر بندگان

بھ خدا قسم اگر : موال فرمود . ستم قدم را مى لغزاند، نعمت را سلب مى كند، ملت ھا را ھالك مى نماید



ھفت اقلیم را بھ من بدھند، تا خدا را با گرفتن پوست جوى از مورچھ معصیت كنم، قبول نخواھم كرد، و 

این ستم را بر آن حیوان روا نخواھم داشت، رسول خدا از خوردن آنچھ مورچھ با دھان و دست و پایش 

 [19. [حمل مى كند نھى فرمود

  [20. [اِتَّقُوا الظُّْلَم فَاِنَّھُ ظُلُماُت یَْوِم القِیاَمةِ : فرمود ) سلمصلى هللا علیھ وآلھ و(رسول حق 

مردى بھ رسول حق گفت دوست دارم روز . از ستم بپرھیزید، ھمانا ستم تاریكیھاى روز قیامت است

امام ششم . بھ احدى ستم مكن، قیامت در نور محشور شو: قیامت در روشنائى و نور محشور شوم فرمود 

  [21] .ُكلُّ ظُْلم اِْلحاٌد َو َضْرُب اْلخاِدِم فى َغْیِر َذْنب ِمْن ذلَِك اْالِ◌ْلحادِ : فرمود ) یھ السالمعل(

چھره ھاى بافضیلت مردان مؤمن و زنان . ھر ستمى كفر است، و زدن خدمتكار بى گناه از این كفر است

زندگى آنان جلوه مى كند، و مؤمنھ را ویژگیھا و خصوصیاتى است كھ آثار عملى آن خصوصیات، در 

. باعث شیرینى زندگى، و لذت بردن از حیات، و موجب پیدا شدن نسلى پاك و علت آبادى آخرت آنان است

و المؤمنون و المؤمنات بعضھم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنكر و یقیمون الّصلوة و 

 [22. [ھم هللا اّن هللا عزیز حكیمیؤتون الّزكوة و یطیعون هللا و رسولھ اولئك سیرحم

مردان و زنان باایمان دوستدار یكدیگرند، امر بھ معروف مى كنند، و از كار زشت باز مى دارند، اقامھ 

نماز مى نمایند، و زكات پرداخت مى كنند و حكم خدا و رسول را اطاعت مى كنند، اینان را خداوند 

  .و حكیم استمشمول رحمت خود نماید، ھمانا خداوند عزیز 

من فكر مى كنم از مجموعھ آیات قرآن در رابطھ با اھل ایمان، ھمین یك آیھ براى شناخت باطن و ظاھر 

چنین مردان و زنانى وقتى با یكدیگر زندگى مشترك تشكیل دھند، زندگى آنان مجوعھ اى . آنان كافى است

در این زندگى مرد ایده آل و زن در از نور، صفا، پاكى، خیر و بركت، صدق و راستى خواھد بود، مرد 

 : مرحوم مجلسى مى فرماید. این زندگى زن ایده آل، و حیات آنان حیات طیبھ، و دنیا و آخرتشان آباد است

: بودند مردانى كھ وقتى براى كسب و كار مى خواستند از منزل خارج شوند، زن و بچھ آنان مى گفتند 

ھ وارد كسب حرام شوید، بپرھیزید، پوشاك و خوراك و نفقھ ما را بھانھ قرار از اینك. اِیّاَك َو َكْسَب اْلَحرامِ 

 .ندھید، تا مجّوزى براى تحصیل حرام شود

رِّ و ال نَْصبُِر َعلَى النّارِ   .فَاِنّا نَْصبُِر َعلَى اْلُجوِع َو الضُّ

تى چھ فضیلتى راس .ما بر گرسنگى و سختى طاقت مى آوریم، ولى بر عذاب قیامت صبر و طاقت نداریم

من ! از این باالتر، صبر و استقامت بر مشكالت و سختى ھا، بھ قیمت حفظ خود از عذاب روز قیامت

خودم بزرگوارانى را دیده بودم، كھ با لحن نرم، و كالمى لیّن ھر چند وقت یك بار، زن و فرزند خود را 

ان وعده مى دادند در زمان گشایش از درخواست ھاى بیش از طاقت اقتصادى خود منع مى كردند، و بھ آن

كار، بھ خواستھ ھاى آنان پاسخ دھند، و زن و فرزند آنان ھم تسلیم شده، و از آزار روحى مرد و در فشار 

  .گذاردن او خوددارى مى كردند، بر این اساس یك زندگى آرام، الھى، نورانى و باصفا را مى گذراندند



و شدت با ھمسر باكرامتش ساخت، و با رنج و غصھ او شریك خدیجھ كبرى زنى بود، كھ در ایام سختى 

بود، و آنچنان با حضرت زندگى كرد، كھ پیامبر پس از مرگ او ھر وقت از او یاد مى كرد برایش طلب 

 .رحمت مى نمود و اشك از دیده مى ریخت

م پیامبر كرد، و آن او در ابتداى ازدواج با رسول حق، تمام ثروت كالن و كم نظیر آن روز خود را نثار قد

حضرت بھ تدریج آن ثروت را در راه حل مشكالت نیازمندان و حركت آئین حق خرج نمود، چیزى از آن 

اموال باقى نماند، خدیجھ در اواخر عمر ھمراه ھمسرش در خانھ اى محقّر، كم اثاث، و در عین سختى و 

سخت زد، در لحظات پایان عمر  شدت زندگى كرد، تنھا حرفى كھ بھ شوھر باكرامتش در آن روزگار

آیا خداوند از من راضى است ؟ امین وحى نازل : بود، و آن این بود كھ با اشك دیده از حضرت پرسید 

شد، عرضھ داشت اى رسول اسالم خداوند فرمود سالم مرا بھ خدیجھ برسان و رضایت من را از او اعالم 

 : ھ داشتكن، خدیجھ فوق العاده خوشحال شد و بھ پیامبر عرض

وقتى فاطمھ زھرا كھ در آن وقت بیش از چھار سال . اآلن زندگى و مرگ براى من بسیار شیرین است

 : نداشت، جاى خالى مادر را در خانھ دید، از پدر مھربان پرسید

آرى زن مؤمنھ كھ آثار ایمانش ! مادرم كجاست ؟ رسول حق پاسخ داد با ملكوتیان ھمراه و ھمنشین است

اخالقش آشكار است، موجودى ملكوتى و عرشى، و منبع رضایت و خوشنودى حق، و چشمھ  در اعمال و

داستانى آموزنده پدر و مادر مادرم نزدیك بھ ھفتاد سال با یكدیگر در كمال صفا و . فضائل و كماالت است

در واجبات و مستحبات اصرار عاشقانھ . سالمت، و صدق و درستى، و ایمان و اخالق زندگى كردند

داشتند، از نماز شب و قرائت قرآن، و زیارت ائمھ، و برگزارى مجالس مذھبى، و مھماندارى، و حل 

مشكالت مردم، و سركشى بھ اقوام، و نماز جماعت تا روزھاى پایانى عمر غافل نبودند، چنانكھ پدر و 

محّرم در ایام  اوائل. مادر پدرم بھ ھمین صورت و شدیدتر بیش از پنجاه سال در كنار یكدیگر زیستند

عزادارى سید مظلومان نزدیك اذان ظھر مادر مادرم با توجھ بھ واقعیات الھیھ از دنیا رفت، در حالى كھ 

  .پدر مادرم در سالمت و صحت بود

پس از دفن مادر مادرم، فرزندان و اقوام در صدد نوشتن اعالمیھ جھت ختم بودند، پدر مادرم بھ آنان گفت 

و برگزارى ختم را بھ خود ندھید، صبر كنید من ھم فردا شب پس از نماز عشا از زحمت نوشتن اعالمیھ 

  !!دنیا مى روم براى ھر دوى ما یكجا مجلس برگزار كنید

ھمھ نگران شدند، آنان را دلدارى داد، براى كسى قابل باور نبود، ولى فردا شب پس از سالم نماز، با 

وعده دادى كھ بھ فریاد نیازمند برسى و اكنون كھ  حضرت حق راز و نیاز كرد، عرضھ داشت یا رب

 .مسافر قیامتم نیازمندم، مرا كمك كن، سپس كلمھ طیّبھ را گفت و در كنار سجاده نماز از دنیا رفت

ھر دو را در یك قبر دفن كردند، شبى او را در عالم رؤیا زیارت كردم بھ او گفتم كجائید پاسخ داد سھ روز 

علیھ (ھ دفن شدیم مستقر بودیم، پس از آن ما را بھ محضر حضرت سید الشھداء من و ھمسرم در محلى ك



واقعھ اى عجیب در ایام كودكى و ! بردند، و اآلن در فضاى ملكوتى برزخ زندگى خوشى داریم) السالم

نوجوانى بھ دنبال حاالت دینى پدرم، و برخوردھائى كھ آن بزرگوار با اھل علم و مسجد و مجالس مذھبى 

ت، عاشق عالم ربانى و مسجد و مجالس الھى شدم، رفت و آمدم بھ مراكز مذھبى، و نشست و برخاستم داش

با عالم واجد شرایط، در دوران طاغوت كھ كشور، و درصدى از مردم بخصوص جوانان غرق فساد 

سجد و بودند، براى من و شكل گیرى باطنم بسیار مؤثر بود، بر اساس ھمان مایھ ھا كھ از خانواده و م

با عشقى خالص بھ سوى حوزه علمیھ قم كشیده شدم، و  42در سال  17و  16عالم ربانى گرفتم در سنین 

در ایام تحصیل علوم اسالمى بھ دیدار . طبعاً در حوزه علمیھ قم برخورد وسیعترى با علم و عالم پیدا كردم

كھ مى خواھم نقل كنم از كدام عالم  اھل حال، و چھره ھاى برجستھ موفق شدم، بھ یاد ندارم داستان شگفتى

شنیدم، ولى داستانى جالب و آموزنده است، و نشانگر موقعیت فكرى و روحى زن، آنگاه كھ خاك وجودش 

سازنده مسجد : آن بزرگ مرد مى گفت . با باران ایمان و اخالق حسنھ و عمل صالح عجین شود

كھ از بامنفعت ترین مساجد روى زمین  ،)علیھ السالم(گوھرشاد، در كنار مرقد مطھر حضرت رضا 

است، و شبانھ روز ھزاران ركعت نماز، و ھزاران بار زیارت در آن خوانده مى شود، و دھھا مجلس 

زن باكرامت، باسواد، متدیّنھ، ; درس جھت تعلیم علوم اسالمى و تربیت عالم ربانى در آنجا برپا مى گردد 

مسجد بھ معماران و دست اندركاران گفت اوالً از محل آوردن  پیش از ساختن. اندیشمند و پاكدامنى بود

مصالح ساختمانى تا مسجد جھت حیواناتى كھ بناست حمل مصالح كنند ظرف ھاى آب و علف بگذارید، 

مباد كھ حیوانى در حال گرسنگى و تشنگى حمل بار كند، كھ این پسند خدا و وجدان نیست، صاحبان 

ارند، ساعات كار باید معین باشد، اّما نسبت بھ بنا و كارگر، رأفت و محبت مراكب حّق زدن حیوانات را ند

اعمال كنید، مزد آنان را مطابق زحمتشان بدھید، با زبانى نرم و لیّن بھ وقت نیاز بھ تذكر، بھ آنان تذكر 

مركز  دھید، دل كسى را مرنجانید، خانھ ھاى اطراف را بھ قیمت بخرید، چراكھ مى خواھیم خانھ عبادت و

زیارت، و محل درس و بحث علوم الھى بسازیم، مباد كھ ذره اى ستم بھ حیوان و انسانى برسد، كھ بھ 

 : در نھج البالغھ فرموده) علیھ السالم)امیرالمؤمنین !! ارزش عمل و قیمت كار لطمھ خواھد خورد

 .فَاِنَُّكْم َمْسئُولُوَن َحتّى َعِن اْلبِقاِع َو اْلبَھائِمِ 

اغلب اوقات : آن عالم مى گفت . شما در برابر قطعات زمین و چھارپایان مسئول ھستید ھمانا ھمھ

روزى یكى از كارگران بھ طور ناگھان  .گوھرشاد خانم بھ مسجد جھت سركشى و دستورات الزم مى آمد

چھره او را دید، دل بستھ بھ او شد، جرأت اظھار نبود، موقعیت بھ نظرش خطرناك مى نمود، گوھرشاد 

خانم ھمسر شاھرخ میرزا و عروس تیمور كوركانى بود، این دلبستگى و عالقھ جا نداشت، ولى كارگر 

مریض شد، در گزارش كار روزانھ مسجد از بیمارى آن كارگر كھ در . ساده این مسائل برایش مفھوم نبود

بیمارى با رنگ خانھ اى خرابھ با مادرش زندگى مى كرد آگاه شد، بھ عیادت او رفت، بیمار در بستر 

پریده و ضعف حال نالھ مى كرد، پس از احوالپرسى و اصرار نسبت بھ علت بیمارى، بناچار مادر آن 



كارگر ساده كھ ساده تر از فرزندش بود مسئلھ را فاش كرد، گوھرشاد خانم بدون اینكھ خشمگین شود، و 

ت گالیھ كرد و سپس بھ او گفت من از موقعیت باالى مملكتى خود استفاده نماید از مادر كارگر جوان سخ

حاضرم پس از جدائى از ھمسرم با او ازدواج كنم، ولى باید قبل از این برنامھ مھر و صداق مرا بپردازد، 

صداق و مھریھ من این است كھ این جوان چھل شبانھ روز در محراب این مسجد نیمھ كاره خدا را عبادت 

 .كند

چنین * فى شراب آنگھ شود صاف كھ در شیشھ بماند اربعینى شنیدم رھروى در سرزمینى كھ اى صو *

گفت این معما با قرینى كھ در شیشھ بماند اربعینى كھ در شیشھ بماند اربعینى جوان پذیرفت، چند روزى از 

) علیھ السالم(پى ھیجان عشق و دلبستگى عبادت كرد ولى پس از آن با عنایت حق و توجھ حضرت رضا 

پس از چھل روز از حال او جویا شد، بھ . عیتى كھ گوھرشاد خانم بھ آن واقف بودتغییر حال داد، واق

  : فرستاده گوھرشاد خانم گفت

 دیگر لذت نفس لذت نخوانى***اگر لذت ترك لذت بدانى

مى توانیم فضاى خانھ را با بھره گیرى از ایمان بھ خدا و توجھ بھ قیامت، و بھ كارگیرى اخالق حسنھ و 

ه جلوه گاه فضائل معنوى و آثار الھى و انسانى كنیم، و این برنامھ سختى نیست، كھ توفیق خدا رفتار پسندید

  .یار ھر كس شود، طى راه ھرچند براى دیگران از سخت ترین امور باشد براى او آسان خواھد بود

اسالم  16 168/  بقره... ) یا ایھا النّاس كلوا مّما فى االرض حالال طیّب و ال تتبعوا خطوات الشیطان )

ومسائل ماّدى خانھ و خانواده خیر و شر ثروت نیاز انسان بھ مال و ثروت، جھت اداره امور زندگى على 

. الخصوص با مسئولیت سنگینى كھ از جانب زن و فرزند بر عھده اوست نیازى صد در صد طبیعى است

بھ . گى از خیر و شر نداردثروت و مال، كسب و تجارت، بھ خودى خود و بدون اتصال بھ انسان رن

عنوان مثال، آھن از اموال است، خاصیت شكل گیرى دارد، انواع وسائل را از آن مى سازند، ولى تا در 

اختیار بشر نباشد ماده اى است بى خیر و شر، وقتى در اختیار انسان مؤمن، باادب، باوقار، باكرامت قرار 

آھن را . ، بى تربیت، غافل، ھواپرست بیفتد شر استبگیرد خیر است، و زمانى كھ بھ دست فردى شریر

وقتى ابن ملجم بھ دست بگیرد امام موّحدان، موالى عاشقان، معلم عارفان را در شب قدر، كنار محراب 

مسجد از پا درمى آورد، و مصداق شقى ترین اشقیا مى شود، پس آھن در دست او بھ خاطر وضع باطنى 

آھن وقتى در اختیار امیرالمؤمنین . ، خسارتى كھ قابل جبران نیستاو منبع شر و فساد و خسارت است

قرار بگیرد، موجب بقاى دین و گسترش ھدایت مى گردد، و ثواب یك بار بكارگیرى آن بھ ) علیھ السالم)

 : فرموده رسول حق برتر از عبادت جن و انس مى شود

  .ِة الثَّقَلَْینِ َضْربَةُ َعلِيٍّ یَْوَم اْلَخْنَدِق اَْفَضُل ِمْن ِعبادَ 

پول و مال التجاره براى مردم مؤدب بھ آداب الھى، و عاشقان حضرت حق، سكوى پرواز بھ سوى 

ملكوت، و وسیلھ رسیدن بھ قرب حق، و موجب صلوات و رحمت پروردگار، و علت جلب ثواب عظیم و 



  .بھره ابدى است

ھ اخالق حق است مال برایش مال آرى مؤمن كھ متصف بھ جود و كرم، سخاوت و رأفت، و متخلق ب

مگر نھ اینكھ در . التجاره آخرت، و مركب حركت بھ سوى نعیم ابد حق، و مورث خیر دنیا و آخرت است

سوره مباركھ بقره، حضرت حق از مال باقیمانده انسان مؤمنى كھ از دنیا رفتھ تعبیر بھ خیر بجا مانده مى 

  [23[كند ؟ 

و سخاوت و رحمت و رأفت او، ثروت و مالش را بھ عنوان خیر  آرى جلوه ایمان مؤمن، و كرامت

بجامانده قرار مى دھد، كھ یك سوم آن مطابق وصیتش باید در راه خیر، و دو سوم دیگرش برابر با آیات 

نیا َحسنَةً َو فِى اآلخرِة َحسنَةً : در توضیح آیھ شریفھ . قرآن در اختیار وارث اوست  [24. [ربَّنا آتنا فِى الدُّ

  : فرموده) علیھ السالم(حضرت صادق 

 اسالم و مسائل مادى خانھ و خانواده 

 

ْنیا ْزِق َو اْلَمعاِش َو ُحْسُن اْلُخْلِق فِى الدُّ  [25. [ِرْضواُن هللاِ و اْلَجنَّةُ فِى اْالِخَرِة، َو السََّعةُ فِى الرِّ

بر . عاش و حسن خلق استخیر و خوبى آخرت رضاى حق و بھشت، خیر و خوبى دنیا زیادى رزق و م

این اساس پول و مال، ثروت و ِمكنت كارگاه و كارخانھ اى براى تولید رضاى حق و بھشت عنبرسرشت 

چراكھ مؤمن از طریق كسب مشروع، و رعایت مسائل فقھى، و گریز از . جھت مردم مؤمن است

ل بھ دست مى آورد، و آن معامالت حرام، و پابرجائى در معامالت حالل و خالصھ در سایھ طاعت حق پو

را در نفقھ واجب زن و فرزند، پرداخت حقوق واجبھ حق مانند خمس و زكات، كمك بھ سائل و محروم، 

بكارگیرى مال بھ دست آمده از راه . دستگیرى از ضعیف و مظلوم، یارى بھ اقوام و آشنایان بكار مى برد

، و بھ فرموده قرآن مجید خیر دنیا و مشروع، دراین امور طبیعى وشرعى در حقیقت طاعت و عبادت

آخرت است، و بھ ھمین سبب است كھ در كتاب خدا از مال و ثروت تعبیر بھ خیر و حسنھ شده، و كسب و 

نظر وجود مبارك . خرجش براى مؤمن عبادت حق، و موجب اجر عظیم و ثواب بى نھایت است

بى دین، و اسیر ھواى نفس است شنیدنى است  درباره ثروتى كھ بھ دست مردم) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

ى اْالماَل، اَْلماُل َسْلَوةُ اْلواِرِث، اَْلماُل :  ةُ الشَّھَواِت، اَْلماُل نَْھُب اْلَحواِدِث، اَْلماُل یُقَوِّ یُْكِرُم صاِحبَھُ فِى اَْلماُل مادَّ

ْنیا َو یََضَعھُ فِى اْالِخَرةِ    [26] .الدُّ

ادث، تقویت كننده آرزوھا، سرگرمى وارث است، مال در دنیا دارنده اش را مال اصل شھوات، تاراج حو

اِنَّ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق  .رفعت مى دھد، و در آخرت او را پست مى نماید

ْرھََم اَْھلَكا َمْن كاَن قَْبلَُكْم َو ھُما ُمْھلِكاُكمْ    [27. [الّدیناَر َو الدِّ

ِة . تگان شما را ھالك كرد، و شما را ھم ھالك مى كندطال و نقره، گذش ة ِعْجالً َو ِعْجُل ھِذِه اْالُ◌مَّ اِنَّ لُِكلِّ أُمَّ



ْرھَمُ   [28] .الّدیناُر َو الدِّ

آرى مردم ضعیف االیمان در كنار  .براى ھر امتى گوسالھ اى است، و گوسالھ این امت دینار و درھم است

زوھا، خزى دنیا و آخرت، و بھ تعبیر رسول اسالم گرفتار گوسالھ مال دچار شھوات حرام، ھیجان آر

حالل و حرام بدون تردید آنچھ كھ محصول زحمت انسان، از طریق . پرستى در قیافھ مال پرستى مى شوند

تجارت و كسب مشروع است، كسب و تجارتى كھ حضرت حق دستور داده، و تفصیل آن را فقھ اھل بیت 

آنچھ كھ از راه غیرمشروع، بمانند رشوه، غصب، دزدى، زور، خدعھ، حیلھ،  بیان نموده حالل، و ھر

قدم برداشتن براى تحصیل حالل عبادت و موجب اجر و ثواب و . غارت، و ربا بھ دست مى آید حرام است

 . حركت كردن براى تحصیل حرام، معصیت و باعث عذاب و نفرت خدا است

ق حرام گام بردارد، و در برابر نصیحت ناصح بگوید چكنم اگر كسى از راه حالل سربپیچد، و در طری

خداوند براى من اینگونھ مقرر كرده، قطعاً بھ حضرت حق و دستگاه خلقت تھمت زده، و سخنى صد در 

آیات زیادى در قرآن مجید ناطق . صد شیطانى بھ زبان جارى كرده و متوسل بھ دروغى شاخدار شده است

روزى ھمگان را رزق حالل قرار داده و دعوت بھ كسب حالل و بھ این معناست، كھ حضرت حق 

خوردن حالل فرموده، و براى احدى روزى حرام مقرر ننموده، كھ منبع حرام انحراف فكرى و اخالقى 

نسبت دادن حرام بھ حضرت حق نسبتى ناروا، و تھمتى بیجا، و گناھى  .انسان و ضعف ایمان اوست

خالف عدل و حكمت و رحمت و رأفت است كھ . یامت سخت استبزرگ است كھ عقاب و عذابش در ق

روزى از جانب حق از منابع حرام اراده شود، ولى دستور اكید او این باشد كھ از حالل طیّب بخورید، مى 

دانید كھ اگر اینطور مى بود در اراده و دستور او تناقض بود، در حالى كھ اینطور نیست، در حریم مقدس 

ندارد، این انسانھاى بى خبر ھستند كھ بھ حضرت او ناجوانمردانھ و از پى حماقت و بى او تناقضى وجود 

یا اَیُّھَا النّاُس ُكلُوا ِمّما فِى اْالَ◌ْرِض َحالالً طَیِّباً َو ال تَتَّبُِعوا : قرآن مى فرماید . خبرى خود تھمت مى زنند

ْیطاِن اِنَّھُ لَُكْم َعُدوٌّ ُمبینٌ   [29. [ما یَأُْمُرُكْم بِالسُّوِء َو اْلفَْحشاِء َو اَْن تَقُولُوا َعلَى هللاِ ما ال تَْعلَُمونَ اِنَّ . ُخطُواِت الشَّ

اى مردم از آنچھ در زمین حالل و پاكیزه است بخورید، و قدم جاى قدمھاى شیطان مگذارید، و دچار 

ارى و زشتى مى دھد، و او بھ شما دستور بھ بدك. وسوسھ ھاى او نشوید، ھمانا او دشمن آشكار شماست

ْمنا بَنى آَدَم َو َحَمْلناھُْم فِى . وادارتان مى كند از روى جھل و نادانى سخنانى بھ خداوند نسبت دھید َو لَقَْد َكرَّ

ا و بھ تحقیق فرزندان آدم را گرامى داشتیم، و راه بھ خشكى و دریا ر .اْلبَرِّ َو اْلبَْحِر َو َرَزْقناھُْم ِمَن الطَّیِّباِت 

لَْیَس ِمْن : مى فرماید ) علیھ السالم(امام باقر . براى آنان باز گذاشتیم، و از پاكیزه ھا روزى آنان قرار دادیم

ْن ِھَى نَفْس اِالّ َو قَْد فََرَض هللاُ لَھا ِرْزقَھا َحالالً یَأْتیھا فى عافِیَة، َو َعَرَض لَھا بِاْلَحراِم ِمْن َوْجھ آَخَر، فَاِ 

ھا بِِھ ِمَن اْلَحالِل الَّذى فََرَض هللاُ لَھا َو ِعْنَد هللاِ ِسواھُما فَْضٌل َكبیرٌ تَناَولَْت مِ    [30. [َن اْلَحراِم َشیئاً قاصَّ

انسانى نیست مگر اینكھ خداوند روزى و رزق او را از حالل واجب كرده، این روزى حالل در عین 

حرام مسیرى دیگر، و برنامھ آن شیطانى  عافیت بھ او مى رسد، راه حرام ربطى بھ حق ندارد، مسیر



است، انسان اگر چیزى از حـرام بھ دست آورد، بھ اندازه آن از رسیدن حالل بھ او جلوگیرى مى شود، 

خود را از حالل محروم مكنید . منھاى حالل و حرام نزد حضرت حق فضل كبیر براى انسان مقرر شده

بھ مردى فرمود استر مرا نگھ دار،آن مرد در نبود حضرت وارد مسجد شد، ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

درحال بیرون آمدن از مسجد دو درھم آماده ) علیھ السالم(موال دھنھ استر را بازكرد و با خود برد، على 

فرمود تا بھ عنوان مزد زحمت بھ آن مرد بدھد، استر را بدون دھنھ دید، دو درھم را بھ خدمتكارش داد و 

براى این مركب بخر، خدمتكار ھمان دھنھ بند را از دزد بھ دو درھم خرید در حالى كھ او فرمود دھنھ اى 

اِنَّ اْلَعْبَد لَیَْحِرُم : آمد، حضرت تا دھنھ را دید فرمود ) علیھ السالم)را نمى شناخت، آنگاه بھ محضر على 

ْبِر َو ال یَْزداُد َعلى م ْزَق اْلَحالَل بِتَْرِك الصَّ َر لَھُ نَْفَسھُ الرِّ  [31. [ا قُدِّ

عبد، خود را از رزق حالل بھ خاطر بى صبرى محروم مى كند، ولى از اندازه اى كھ از جانب حق براى 

  .او مقدر شده چیزى بیشتر بھ او نمى رسد

نفقھ زن و فرزند را از حالل تھیھ كنید در حالل و حرام یك سلسلھ آثار ظاھرى و باطنى ھست كھ احدى 

در طبیعت حالل رضاى حق، نورانیت، تأمین قدرت براى عبادت، . آثار، چاره نیسترا از ظھور آن 

. نشاط روحى و روانى، صیقل قلب، و شفاى درد قرار داده شده، و حرام بھ طور كامل برعكس حالل است

از جملھ مسائل بسیار مھم فقھى كھ در قرآن مجید و روایات اھل بیت بطور فوق العاده مطرح است وجوب 

تھیھ مسكن، لباس، مركب، خوراك، در حّد قدرت . قھ زن و بچھ مى باشد كھ بر عھده مرد خانھ استنف

در كنار این . براى زن و فرزند، از واجبات الھیھ و شرعیھ اى است كھ مرد مكلف بھ آن واجب است

وجوب  وجوبى كھ بھ عنوان یك تكلیف الھى بر عھده سرپرست خانھ است، وجوب دیگرى مى باشد، و آن

سرپرست خانھ از این دو دستور حق باید با تمام وجود قدردانى . طلب حالل براى مخارج زندگى است

كند، زیرا در این دو وجوب ھم شكوفائى واقعیات اخالقى وجود دارد، كھ این شكوفائى از راه توجھ بھ 

بر انسان است و آن، قدم امور زندگى زن و فرزند میّسر است، و ھم عبادت بسیار مھم و پرثوابى در برا

وقتى حالل و طیب بھ زن و  !برداشتن براى طلب روزى حالل است، كھ نوعى از جھاد در راه خدا است

بچھ برسد، آثار مثبت و ملكوتى آن در وجود آنان ظھور مى كند، و از این راه بھ امنیت و آسایش قلبى و 

 .روانى خانواده كمك بھ سزائى مى شود

شخصى با ظرف شیر خدمت رسول اكرم رسید، : مسئلھ غذاى حالل در روایتى آمده پیامبر اسالم و 

زنى براى شما ھدیھ فرستاده، : عرضھ داشت با این شیر افطار كنید، فرمود این شیر از كیست ؟ گفت 

فرمود با ظرف شیر برگرد و از او بپرس این شیر را از كجا تھیھ كرده اى ؟ آن شخص بھ خانھ آن زن 

سئوال رسول خدا را مطرح كرد، زن پاسخ داد از گوسپند خودم، مرد بھ محضر پیامبر آمد و رفت و 

ماجرا را گفت، فرمود بازگرد و بپرس آن گوسپند ازكجا آمده؟ برگشتوپرسید، زن گفت از زحمت كار 

مى اكنون با این شیر افطار : وكوشش خودم، آن مرد این معنا را بھ رسول حق خبر داد، حضرت فرمود 



 .كنم

فرداى آن روز صاحب ظرف شیر بھ محضر حضرت آمد، عرضھ داشت چھ شد این ظرف را شب 

كار !! خداوند متعال بھ ما پیامبران دستور داده، غیر حالل نخورید: گذشتھ چند بار برگرداندید ؟ فرمود 

ام دقت كافى بھ خرج رسول اسالم باید عبرتى براى تمام مردم مسلمان باشد، بھ این معنا كھ در حالل و حر

بدھند، مبادا براى این دو روزه زندگى زودگذر، با خود وزر و وبالى بردارند، كھ سبك كردن دوش وجود 

 : فرمود (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . از آن بسیار سخت یا غیرممكن باشد

ى حالل فریضھ اى بر ھر مرد و زن مسلمان جستجو [32] .طَلَُب اْلَحالِل فَریَضةٌ َعلى ُكلِّ ُمْسلِم َو ُمْسلَِمة

 [33. [طَلَُب اْلَحالِل واِجٌب َعلى ُكلِّ ُمْسلِم. است

جستجو كردن از حالل نوعى جھاد ] 34. [طَلَُب اْلَحالِل ِجھادٌ  .جستجوى حالل بر ھر مسلمانى واجب است

 [35. [نَِّة یَْدُخُل ِمْن اَیِّھا شاءَ َمْن اََكَل ِمْن َكدِّ یَِدِه َحالالً فُتَِح لَھُ اَْبواُب اْلجَ . است

آنكس كھ با عرق جبین و زحمت دست خود حالل بخورد، درھاى بھشت بھ روى او باز مى شود از ھر 

  [36. [اَْلِعباَدةُ َعَشَرةُ اَْجزاء فى طَلَِب اْلَحاللِ . درى كھ خواست وارد مى گردد

اِنَّ الَّذى  : فرمود) علیھ السالم(ضرت رضا ح. عبادت ده جزء است، نُھ قسمت آن در طلب حالل است

 .یَْطلُُب ِمْن فَْضل یَُكفُّ بِِھ ِعیالَھُ اَْعظَُم اَْجراً ِمَن اْلُمجاِھِد فى َسبیِل هللاِ 

ھمانا كسى كھ از فضل خدا روزى مى جوید، تا بھ وسیلھ آن خانواده اش را تأمین كند، اجرش از  [37]

ْنیا اِْستِْعفافاً َعِن النّاِس : فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر . رزمنده در راه خدا بزرگ تر است َمْن طَلََب الدُّ

  [38. [ لَْیلَةَ اْلبَْدرِ َو َسْعیاً َعلى اَْھلِِھ َو تََعطُّفاً َعلى جاَرِة لَقَِي هللاَ َعزَّ َو َجلَّ یَْوَم اْلقِیاَمِة َو َوْجھُھُ ِمْثُل اْلقََمرِ 

، بھ خاطر اینكھ عفت نفسش را در برابر مردم حفظ كند، و خانواده اش راحت كسى كھ در طلب دنیاست

باشد و بھ ھمسایگانش مھربانى و رحـمت ورزد، خدا را در قیامت مالقات مى كند، در حالى كھ چھره اش 

ماِل ِمْن َحالل ال َخْیَر فى َمْن ال یُِحبُّ َجْمَع الْ : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . مانند ماه شب چھارده است

  [39. [فَیَُكفَّ بِِھ َوْجھَھُ َو یَْقِضَى بِِھ َدْینَھُ 

خیرى نیست در كسى كھ عالقھ بھ جمع مال ندارد بھ خاطر اینكھ آبرویش را حفظ كرده و قرضش را ادا 

  [40. [فُوراً لَھُ َمْن باَت كاالًّ ِمْن طَلَِب الَحالِل باَت َمغْ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق  .كند

اِنَّ هللاَ یُِحبُّ اَْن یَرى َعْبَدهُ تَِعباً فى طَلَِب . كسى كھ شب را از خستگى طلب حالل بخوابد، آمرزیده خوابیده

  [41. [الَحاللِ 

در روایات آمده كمى و زیادى روزى فقط و . خداوند دوست دارد، بنده اش را در زحمت طلب حالل ببیند

آنكھ بر كمى و قلّت روزى صبر . بد براى بھ دست آوردن درجات از جانب خدا استفقط محض امتحان ع

كند، و دست بھ حرام براى گشایش آلوده نكند، و آنكھ بر رزق فراوان شكر كند از امتحان سربلند بیرون 

  [42. [آمده



ت بھ كم مؤمن بھ وقت قلت رزق پست نمى شود، و بھ وقت وسعت رزق مست نمى كند، آنگاه كھ كم اس

حالل مى سازد، و آن وقت كھ فراوان است، مى خورد و مى خوراند، و در اداى حقوق واجب مالى 

راه زیاد شدن روزى عللى را براى زیاد شدن روزى در قرآن مجید و روایات . سرعت بھ خرج مى دھد

مردم در  مشاھده مى كنیم، كھ اجراى آنھا عالوه بر زیاد كردن روزى موجب رشد اخالقى و عاطفى

 .خانواده و جامعھ است

 [43. [فى َسَعِة اْالَ◌ْخالِق ُكنُوُز اْالَ◌ْرزاقِ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

] 44. [اَْلَعْسُر یُْفِسُد اْالَ◌ْخالِق، التَّساھُُل یُِدرُّ اْالَ◌ْرزاقِ . گنج ھاى روزى در عرصھ گاه گشاده خلقى است

ْزقِ . گرفتن جلب كننده روزیھاست سختگیرى فاسد كننده اخالق و آسان . ُمواساةُ اْالَ◌ِخ فِى هللاِ یَزیُد فِى الرِّ

]45]  

ْزقِ . ھمیارى و مساعدت با برادر ایمانى روزى را زیاد مى كند   [46. [اِْستِْعماُل اْالَ◌مانَِة یَزیُد فِى الرِّ

هُ اَْھَل بَْیتِِھ زیَد فى مَ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . امانت دارى رزق را اضافھ مى نماید ْن َحُسَن بَرُّ

 [47. [ِرْزِقھِ 

اِنَّ اْلبِرَّ یَزیُد فِى . كسى كھ نیكى و نیكوكاریش با زن و فرزند مطلوب باشد، بھ رزقش اضافھ مى شود

ْزقِ   [48. [الرِّ

ْزقِ . نیكى بھ روزى اضافھ مى كند  [49. [ُحْسُن اْلُخلُِق یَزیُد فِى الرِّ

َدقَةِ : فرمود ) علیھ السالم(على . را اضافھ مى كند اخالق خوب روزى ْزَق بِالصَّ  [50. [اِْستَْنِزلُوا الرِّ

َعلَْیَك بِالدُّعاِء  :فرمود ) علیھ السالم(امام باقر . با صدقھ دادن روزى را بھ سوى خود سرازیر كنید

ْزقَ   [51. [ِالِ◌ْخوانَِك بِظَْھِر اْلَغْیِب فَاِنَّھُ یُھیُل الرِّ

: فرمود ) علیھ السالم(امام پنجم . سر برادرانت دعا كن، ھمانا این عمل روزى را براى تو مى ریزدپشت 

ْزقِ  كاةُ تَزیُد فِى الرِّ   [52. [اَلزَّ

 [53. [َمْن َحُسنَْت نِیَّتُھُ زیَد فى ِرْزقِھِ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . زكات روزى را اضافھ مى كند

: فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(مال حرام رسول خدا . اشد روزیش زیاد مى شودكسى كھ نیتش خوب ب

ْرھََم لَْم أُباِل یَْوَم اْلقِیاَمِة ِمْن اَيِّ اَْبواِب النّارِ : خداوند فرموده   َمْن لَْم یُباِل ِمْن اَيِّ باب اْكتََسَب الّدیناَر َو الدِّ

  [54. [اَْدَخْلتُھُ 

روا ندارد، از كجا مى آورد، من در قیامت پروا ندارم كھ از كدام در او را وارد كسى كھ در كسب مال پ

كسى كھ از غیر حالل بھ كسب مال برخیزد، خداوند او را . َمْن َكَسَب ماالً ِمْن َغْیِر ِحلِِّھ اَْفقََرهُ هللاُ ! آتش كنم

كسى كھ از غیر حالل كسب مال كند، . ُدهُ اِلَى النّارِ َمِن اْكتََسَب ماالً ِمْن َغْیِر ِحلِِّھ كاَن زا. دچار فقر مى كند

ثروتى كھ زكات، خمس، حق سائل، حق محروم، و دیگر حقوق . آنان مال توشھ او بھ سوى جھنم است

شرعى آن پرداخت نشده، حالل مخلوط بھ حرام است، و تصرف در آن جایز نیست، و خوراندن حرام یا 



دیگران خود معصیتى غیر از معصیت بھ دست آوردن حرام، یا  حالل مخلوط بھ حرام بھ زن و بچھ و

َشرُّ اْالَ◌ْمواِل ما لَْم یَْخُرْج ِمْنھُ َحقُّ هللاِ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . حبس حقوق واجبھ است

 [55. [ُسْبحانَھُ 

: فرمود  (یھ السالمعل(امام باقر . بدترین اموال آن مالى است كھ حق خدا خمس ـ زكات از آن خارج نشده

خداوند روز قیامت مردمى را از قبورشان بھ محشر مى آورد، كھ دستانشان بھ گردنشان بستھ، بھ اندازه 

اینان : یك مورچھ قدرت گرفتن چیزى را ندارند، مالئكھ بھ شدت آنان را سرزنش مى كنند، و مى گویند 

. دا را از مال خود بھ صاحبان حق ندادندمردمى ھستند كھ خداوند بھ آنھا ثروت عطا كرد، ولى حق خ

]56] 

 [57. . . [از نشانھ ھاى جوانمردى اصالح مال است : فرمود ) علیھ السالم(امام مجتبى 

برادران عزیز، اى كسانى كھ امروز عھده دار مخارج مادى و تربیت روحى زن و فرزند ھستید، و اى 

از شما طلبكار حق واجب ھستند، حقى كھ در كتب  كسانى كھ فردا تشكیل زندگى مى دھید، زن و فرزند

فقھى بھ عنوان نفقھ بحث شده، آنان مسئول كار و كسب و تجارت شما نیستند، و در قیامت در حالیكھ از 

وضع شما خبر نداشتند، كسب حرام مرد خانھ را بھ عھده نخواھند گرفت، جھنم كسب حرام مربوط بھ 

ذاب شود، عذابى براى كسب حرام، و عذابى براى خوراندن حرام بھ كاسب حرام است، كھ باید دچار دو ع

دیگران، سخت مواظب درآمد خود باشید، بھ حالل خدا قناعت كنید، از حرام بپرھیزید، حقوق واجبھ مال 

تائب حبیب خدا است سفرى بھ مشھد مقدس داشتم، یك شب بھ . را ادا كنید، تا دنیا و آخرت شما آباد شود

مردى برخورد كردم كھ گوئى سالھاست مرا مى شناسد ، پس از چند دقیقھ صحبت، از من  وقت اذان با

خواست بھ محلى كھ مستقر است بروم، با این كھ اولین بار بود او را مى دیدم دعوتش را پذیرفتم، معلوم 

وى بى شد گاھى از مستمعین سخنرانیھاى ایام محرم و صفر بوده، او مرا مى شناختھ ولى من از ھویت 

چند دقیقھ اى كھ از مجلس غایب شد، از شخصى كھ ھمراه او بود پرسیدم كیست، وقتى نامش . خبر بودم

را گفت او را شناختم، سالھاى جوانى و میان سالى مردى بود قوى، پرقدرت، زورگو، در حدى كھ 

 .زورگویان تھران و قلدران و پھلوانان از او حساب مى بردند

ق و باج گیرى از قمارخانھ ھا و مشروب فروشى ھا بود، كسى در تھران یاراى در كار مشروب و قاچا

مقابلھ با او را نداشت، ثروتى كالن از طریق حرام كسب كرده بود، نور الھى بھ قلبش تابید، توفیق حق 

رفیق راھش شد، حمالت وجدان و فطرت و عقل او را از صولت و سطوت انداخت، تمام امالك و اجناس 

تبدیل بھ پول نقد كرد و ھمھ را در چمدانى جاى داد، و یك سر بھ قم بھ محضر آیت ّهللا العظمى  خود را

بروجردى رفت،مرجع بزرگ شیعھ با چھره باز و لبى خندان پس از اطالع از وضع وى بھ وسیلھ خادمش 

اب و كتاب او را پذیرفت، بھ آن مرد خدا گفت آنچھ در این چمدان است حرام قطعى است، من طاقت حس

آقا بھ او فرمود اگر قصد توبھواقعى دارى لباس از تن . قیامت را ندارم، این بار سنگین را از دوشم بردار



لباس از تن بیرون آورد، مرجع شیعھ بھ شدت . بیرون كن و تنھا با یك پیراھن و زیرجامھ بھ تھران برگرد

مال خالص خود در آن زمان پنج ھزار تومان بھ متأثر شد، توبھ او را جدى یافت، لباسش را برگرداند، از 

از حرام با تمام وجود دست كشید، . او مرحمت فرمود، و وى را بھ آینده اى روشن، پاك، بابركت نوید داد

با ھمان پول پاك بھ تھران برگشت، تمام بساط گذشتھ را پایان داد، با آن پول بابركت مشغول كسب حالل 

ت منقلب شده بود، زن و فرزند را در راه حق قرار داد، بنیانگذار یكى از شد، وضعش بھ سامان آمد، سخ

جلسات پربار مذھبى شد، بھ سال ھزار و سیصد و ھفتاد و یك بھ پایان عمر رسید، ساعت دوازده شب 

جمعھ چند لحظھ بھ آخر عمرش مانده بود، با چشمى گریان خطاب بھ حضرت سید الشھداء كرد، كھ قسمت 

عمرم را خرج دستگاه شما كردم، در این لحظھ حساس بھ امید عنایت شمایم، زن و فرزندش عمده اى از 

داد، ) علیھ السالم(گفتند یكباره بھ گوشھ اى از اطاق خیره شد، سالمى عاشقانھ بھ محضر حضرت حسین 

، توبھ آرى عزیزانم راه توبھ براى ھمگان باز است. و با لبخندى شیرین جان بھ جان آفرین تسلیم كرد

شستشوى باطن، نورانیت دل، تصفیھ اخالق، پاكسازى ظواھر حیات و اصالح مال از حرام است، چرا از 

این تجارت پرسود بھره نگیریم، و چند روزه باقى مانده از عمر را از ظلمت بھ سوى نور حركت نكنیم، 

اِنَّ هللاَ  : ھ تائب حبیب خداستكھ داشتن تمام ثروت دنیا بھ ماندن در فضاى معصیت نمى ارزد، توبھ كنیم ك

 [58. . . [یُِحبُّ التَّّوابیَن 

لَْیَس َشْىٌء اََحبَّ اِلَى هللاِ ِمْن ُمْؤِمن تائِب اَْو : رسول حق فرمود . ھمانا خداوند توبھ كنندگان را دوست دارد

 [59. [ُمْؤِمنَة تائِبَة

ُجِل ! چیزى نزد خدا محبوبتر از مؤمن تائب و مؤمنھ تائبھ نیست ِ اََشدُّ فََرحاً بِتَْوبَِة َعْبِدِه ِمَن الرَّ ّrِ ِاَما َو ّهللا

  [60. [بِراِحلَتِھِ 

بھ خدا قسم ھر آینھ خداوند نسبت بھ توبھ بنده اش خوشحال تر از انسانى است كھ بھ زاد و توشھ اش 

ِ اَْفَرُح بِتَْوبَِة َعْبِدِه ِمَن اْلَعقیِم الْوالِِد، َو . رسیده ّrِ ِ[61] .ِمَن الّضالِّ اْلواِجِد، َو ِمَن الظَّْمآِن اْلواِرد 

خداوند بھ توبھ بنده اش از عقیمى كھ پدر مى شود، از گم كرده اى كھ گمشده اش را پیدا مى كند، از تشنھ 

ْنِب َكَمْن ال َذْنَب لَھُ  . اى كھ بھ آب مى رسد خوشحال تر است  [62. [التّائُِب ِمَن الذَّ

اَلتَّْوبَةُ تُطَھُِّر  : مى فرماید) علیھ السالم(على . از گناه ھمانند كسى است كھ گناه مرتكب نشدهتوبھ كننده 

نُوبَ   [63. [اْلقُلُوَب َو تَْغِسُل الذُّ

توبھ واقعى داراى آثارى است كھ رسول اسالم بھ آن . توبھ پاك كننده دلھا، و شستشو دھنده گناھان است

آن آثار ظھور كند باید بھ تحقق توبھ یقین كرد، ورنھ دوباره باید بھ نور توبھ آثار اشاره فرموده، چنانچھ 

الةَ، َو یَتَواَضُع بَْیَن : اَلتّائُِب اِذا لَْم یَْستَبَِن اَثََر التَّْوبَِة فَلَْیَس بِتائِب. متوسل شد یُْرِضى اْلُخَصماَء، َو یُعیُد الصَّ

 [64. [ھَواِت، َو یُْھِزُل َرقَبَتَھُ بِِصیاِم النَّھارِ اْلَخْلِق، َو یَتَّقى نَْفَسھُ َعِن الشَّ 

جلب رضایت طلبكاران، :توبھ كننده اگر اثر توبھ را ظاھر نكند تائب نیست اثر توبھ عبارت است از 



خواندن نمازھاى ترك شده، تواضع و فروتنى در میان مردم، حفظ نفس از شھوات، الغر كردن بدن بھ 

 توبھ مقام علّیین است، و آن مرّكب از شش حقیقت است: فرمود ) علیھ السالم(نین امیرالمؤم .روزه گرفتن

:  

ـ بجاآوردن  4ـ برگرداندن حقوق مردم بھ مردم  3ـ اراده ترك گناه در آینده  2ـ پشیمانى از گذشتھ  1

اعت بھ ـ چشاندن رنج عبادت و ط 6ـ آب كردن آنچھ بر بدن در ایام گناه روئیده  5واجبات ضایع شده 

  [65. [جسم آنگاه گفتن استغفر هللا

اصول  17 2/ مائده ) تعاونوا على البّر و التقوى و ال تعاونو عـلى االثـم و العـدوان و اتـقـوا اللّـھ  )

معنویت در خانواده ، نعمت ھاى معنوى براى پاك بودن، و پاك ماندن، و پاك زیستن، از جانب حق نعمت 

قسمتى از این . ه، كھ جز حضرت حق احدى ارزش آن نعمت ھا را نمى داندھائى بھ انسان عنایت شد

نعمت ھا عبارت است از عقل، قرآن، نبوت، امامت، عالم ربانى، و مجموعھ آثارى كھ از این منابع بھ 

 .صورت یك سلسلھ مسائل اعتقادى، عملى و اخالقى ظھور دارد

. ك از این واقعیات، در حد اختصار اشاره شودالزم است جھت آگاھى عزیزان بھ مفھوم و معناى ھر ی

عقل مراد از عقل نیروى ادراك است، ادراك حق و باطل در امور نظرى، و ادراك خیر و شر و سود و 

این نعمت بى نظیر مجھز بھ حواس ظاھر است، كھ بھ وسیلھ آنھا ظواھر اشیاء را . زیان در امور عملى

ھ توسط آنھا بھ امور معنوى و باطنى ھمچون مى فھمد، و مجھز بھ حواس باطن است، ك

اراده،دوستى،دشمنى،امید،ترس،و امثال اینھا آگاه مى شود، و ھر یك را بھ مقتضاى حال و زمان بكار مى 

 .گیرد، براى عقل در امور نظرى قضاوت نظرى و علمى، و در امور عملى، حكم عملى است

ود انسان قدرت برتر باشد، و سایر قوا و نیروھاى فعالیت نورانى عقل تا زمانى است كھ در مملكت وج

انسان رعیت او باشند، اما اگر قدرتى در كشور وجود انسان مافوق عقل قرار بگیرد، عقل دچار ضعف و 

 .ازكارافتادگى مى شود، و انسان از جاده اعتدال منحرف، و دچار افراط و تفریط مى شود

یط ھستند، نتیجھ غلبھ شھوت و غضب و حرص و طمع آنان بر آنان كھ در امور زندگى دچار افراط یا تفر

  .عقل است

میدان دادن بھ شھوات، آزاد گذاردن غرائز و امیال، نشست و برخاست با اھل بدعت و معصیت، بى 

توجھى بھ واقعیات، عواملى ھستند كھ عقل را دچار ضعف و سستى مى كنند، و این نیروى عرشى و نور 

اندازند، با از كار افتادن عقل، تشخیص حق و باطل، و شناخت حقایق معنوى كارى  ملكوتى را از كار مى

مشكل یا غیرممكن مى شود، در این صورت انسان مستحق خزى دنیا و عذاب آخرت مى گردد، گرچھ با 

 [66] .زد و بند و ھزار حیلھ و مكر بھ خیر مادى برسد، و از شرور ظاھرى در امان بماند
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 اصول معنویت در خانواده

 

براى شما پیامبرى كھ شما را از وضع امروز بترساند نیامد ؟ : كارگردانان جھنم بھ اھل جھنم مى گویند 

و قوانین حق را منكر شدیم، سپس بھ كارگردانان جھنم مى  چرا بھ تكذیب از او برخاستیم،: مى گویند 

  [67. [لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا فى اصحاب السَّعیرِ : گویند 

اگر در دنیا بھ نداى حق گوش مى كردیم، و دعوت رسول خدا را مى شنیدیم، و در تمام امور زندگى خود 

وقتى ممكن است، كھ نیروى دیگرى در وجود  تعقّل! تعقل مى كردیم، امروز از اصحاب جھنم نبودیم

انسان حرف اول را نزند، اگر حرف اول با شھوت و ھواى نفس باشد عقل براى ھدایت انسان قدرت و 

ْحمُن َو : سئوال شد، عقل چیست ؟ فرمود ) علیھ السالم(از حضرت صادق . نیروئى ندارد ما ُعبَِد بِِھ الرَّ

 [68. [اْكتُِسَب بِِھ اْلِجنانُ 

گفتند آنكھ در معاویھ بود ! چیزى است كھ بھ وسیلھ آن خدا عبادت مى شود، و بھشت بھ دست مى آید

چھ نعمت عظیمى است، كھ در سایھ آن . زیركى، شیطنت، چیزى شبیھ بھ عقل نھ عقل: چیست ؟ فرمود 

ةُ اْلَعْقِل تَْرُك ِھمَّ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . انسان بنده حقیقى حق، و كاسب بھشت مى شود

نُوِب، َو اِْصالُح اْلُعیُوبِ   [69. [الذُّ

نورانیت این نعمت . اراده و ھمت عقل در وجود انسان ترك گناھان، و اصالح عیوب ظاھر و باطن است



لََوَجَب اَْن  لَْو لَْم یَْنھَ هللاُ ُسْبحانَھُ َعْن َمحاِرِمھِ : فرمود ) علیھ السالم(بھ اندازه اى شدید و قوى است كھ على

  [70. [یَْجتَنِبَھَا اْلعاقِلُ 

عقیده حضرت . اگر خداوند از محرمات نھى نفرموده بود، ھرآینھ واجب بود عاقل از تمام آنھا اجتناب كند

در كتاب شریف غررالحكم در باب . بر این است كھ این قوه معنوى از درك بسیار باالئى برخوردار است

اَْلعاقُِل َمْن َغلََب ھَواهُ َو لَْم یَبِْع آِخَرتَھُ بُِدْنیاهُ، اَْلعاقُِل َمْن : روایت شده ) ھ السالمعلی(عقل از امیرالمؤمنین 

قِلَّةُ  َعصى ھَواهُ فى طاَعِة َربِِّھ، اْلعاقُِل َمْن یَْملُِك نَْفَسھُ اِذا َغِضَب َو اِذا َرِغَب َو اِذا َرِھَب، شیَمةُ اْلُعقَالءِ 

ْھَوِة َو قِ   [71. [لَّةُ اْلَغْفلَةِ الشَّ

عاقل كسى است كھ بر ھواى نفسش غالب باشد، و آخرتش را بھ دنیایش نفروشد، عاقل براى طاعت رب 

نسبت بھ ھواى نفس عاصى است، عاقل بھ وقت خشم، رغبت، و ترس مالك خویش است، اخالق عاقالن 

اِنَّما یُْدِرُك اْلَخْیُر ُكلُّھُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . شھوت اندك، و كمى غفلت است

 [72. [بِاْلَعْقِل، َو ال دیَن لَِمْن ال َعْقَل لَھُ 

در روایات بسیار مھم آمده، ثواب و . تمام خیر بھ وسیلھ عقل بھ دست مى آید، و آنكھ عقل ندارد، دین ندارد

 [73[تكلیف و وظیفھ است، عقاب انسان در قیامت منوط بھ عقل اوست، زیرا عقل مالك مسئولیت و 

و این انسان است كھ باید در تشخیص حق و باطل و خیر و شر و روى آوردن بھ واقعیات از عقل استفاده 

بر سرپرست خانواده الزم است جھت بھره گیرى از . كند، تعطیل عقل گناھى بزرگ و نابخشودنى است

ل و خیر و شر مى باشد، بھ حفظ آن از عقل، كھ چراغ حق، رسول الھى در باطن، مایھ درك حق و باط

ھجوم طوفان شھوات، آمال، غرائز، مفاسد بكوشد، و نگذارد عقل خود و خانواده اش اسیر ھواى نفس و 

شھوات خارج از حد شود، كھ از كارافتادن عقل، انسان را از رتبھ آدمیت ساقط، و بھ میدان حیوانیت مى 

اد و بدعت در خانھ و خانواده جلوگیرى كنید، و از رفتن بھ خانھ در این زمینھ از رفت و آمد اھل فس. برد

معاشرت و رفت و آمد و مھمانى نمودن و مھمانى رفتن را با اصول عالى  .اھل فساد نیز خوددارى نمائید

حواریّون بھ حضرت عیسى گفتند با : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . اسالمى ھماھنگ كنید

ُرُكُم هللاَ ُرْؤیَتُھُ، َویَزیُد فى ِعْلِمـُكْم  : معاشرت كنیم و نشست و برخاست نمائیم ؟ فرمودچھ انسانى  َمْن یَُذكِّ

 [74. [َمْنِطقُھُ، َو یُْرَغبُُكْم فِى اْالِخَرِة َعَملُھُ 

كسى كھ دیدارش شما را بھ یاد خدا اندازد، و گفتارش بھ دانش شما بیفزاید، و عملش شما را بھ آخرت 

الحِ : فرمود ) علیھ السالم(امام چھارم . راغب كند  [75. [ُمجالََسةُ الّصالِحیَن داِعیِةٌ اِلِى الصَّ

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . نشستن با بندگان صالح حق كشاننده انسان بھ سوى صالح است

از شك بھ : مھ مى رساند نشستن در خدمت عالم واجد شرایط شما را از پنج برنامھ بھ پنج برنا: فرمود 

 [76] .یقین، ریا بھ اخالص، شوق بیجا بھ ترس، كبر بھ فروتنى، غش بھ خیرخواھى

 [77. [ال یَأَْمُن َمجالُِس اْالَ◌ْشراِر َغوائَِل اْلبَالءِ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 



صلى هللا علیھ وآلھ )ل حق رسو. جلسات اشرار و بدكاران از آشوب و حوادث ناگوار بالھا درامان نیست

 [78. [اِیّاُكْم َو ُمجالََسةَ اْلَمْوتى، قیَل یا َرُسوَل ّهللاِ َمِن اْلَمْوتى ؟ قاَل ُكلُّ َغنِيٍّ اَْطغاهُ ِغناهُ : فرمود ) وسلم

ھر ثروتمندى كھ ثروتش او را بھ : از نشستن با اموات خوددارى كنید، عرضھ داشتند كیانند ؟ فرمود 

 [79. [جانِبُوا اْالَ◌ْشراَر َو جالُِسوا اْالَ◌ْخیارَ : فرمود  (علیھ السالم(على . هطغیان كشید

اگر حاكمیت عقل را مى خواھید، خود و زن و فرزند را از . از بدان بپرھیزید، و با نیكان معاشرت كنید

رورى كھ امروز از جملھ ش. برخورد با اشرار، و رفت و آمد با اھل فساد، و غلبھ شھوات حفظ نمائید

دامنگیر تمام مردم جھان است، فیلم ھاى ویدئوئى و كانالھاى ماھواره اى است، كھ نشستن در كنار این دو 

قـرآن قرآن  .منبع فساد، عقل را فاسد و خصوصیات اخالقى را خراب، و بناى انسانیت را ویران مى كند

ى زندگى برتر، ذكر حق، مفّسر كتاب الھى، نور ھدایت، شفاى سینھ از دردھاى اخالقى، راھنما بسو

حقایـق، نظم دھنده امـور، منبع پند و عبرت، مولّد آگاھى و بصیرت، عالج كوردلى، صراط مستقیم، 

میزان تشخیص حق و باطل، مبیّن مسائل عالى اخالقى، نشان دھنده حیات نیكان و پاكان، و حجت حضرت 

بى نظیر الھى مسئول و مكلّفند، تكلیف آنان یاد  مرد و زن در برابر این نعمت. حق در دنیا و آخرت است

بى تفاوتى نسبت بھ كتاب خدا گناھى بس . گرفتن قرآن و عمل بھ آیات آن در تمام شئون حیات است

قرآن نامھ حق بسوى عبد است، كھ پاسخ این نامھ بھ وسیلھ عبد واجب  .بزرگ، و معصیتى بس عظیم است

شدن بھ عقاید حقھ، و از جھت نفس متّصف شدن بھ حقایق اخالقى،  است، و پاسخ آن از جھت قلب، آراستھ

: فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول حق . و از جھت جسم قرار گرفتن در گردونھ عمل صالح است

در ھجوم فتنھ ھا كھ ھمچون شب تاریك بھ شما حملھور مى شود، بھ قرآن پناه ببرید، و صولت ھجوم فتنھ 

قرآن شفیعى . رآن در ھم شكنید و مگذارید فضاى زندگى با حكومت فتنھ تیره و تار شودرا با عمل بھ ق

آنكھ قرآن را . است كھ شفاعتش در پیشگاه حق قبول، و شكایت كننده اى است كھ شكایتش پذیرفتھ است

 راھبر خود قرار دھد، از بركت قرآن بھ بھشت مى رسد، و ھر كھ نسبت بھ كتاب خدا بى تفاوت باشد،

  [80. [مسیرش بھ طرف جھنم است، قرآن دلیل و راھنماى بسوى بھترین راه است

ُدوُر، َو تَْستَنیُر السَّرائِرُ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین  ْكِر اْلقُْرآُن بِِھ تُْشَرُح الصُّ   [81. [اَْفَضُل الذِّ

) علیھ السالم)امام صادق . رددبرترین ذكر قرآن است، با قرآن شرح صدر و نورانیت باطن حاصل مى گ

  [82. [َمْن لَْم یَْعِرِف اْلَحقَّ ِمَن اْلقُْرآِن لَْم یَتَنَكَِّب اْلفِتَنَ : فرمود 

اِنَّ اَْحَسَن اْلقََصِص َو : فرمود ) علیھ السالم(على . كسى كھ حق را از قرآن نشناخت، از فتنھ كناره نگرفت

ِر ِكتاُب هللاِ َجلَّ َو َعزَّ اَْبلََغ اْلَمْوِعظَِة َو اَْنفََع ال  [83. [تََّذكُّ

اِنَّ . ھمانا نیكوترین داستانھا، و بلیغ ترین موعظھ، و سودمندترین تذكر كتاب خداى بزرگ و عزیز است

اللُ   [84. [فیِھ ِشفاًء ِمْن اَْكبَِر الّداِء َو ھَُو اْلُكْفُر َو النِّفاُق، َو اْلَغيُّ َو الضَّ

رسول حق . درمان از بزرگترین دردھاست، و آن كفر و نفاق و گمراھى ضاللت استھمانا در قرآن مجید 



 [85. [اَْلقُْرآُن َغنِّىً ال ِغنى ُدونَھُ، َو ال فَْقَر بَْعَدهُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

 فرمود )علیھ السالم(امام صادق . قرآن ثروتى است كھ غیر آن ثروتى نیست، و پس از آن فقرى نمى باشد

  [86. [یَْنبَغى لِْلُمْؤِمِن اَْن ال یَُموَت َحتّى یَتََعلََّم اْلقُْرآَن اَْو یَُكوَن فى تََعلُِّمھِ  :

 .سزاوار است مؤمن نمیرد، تا قرآن را بیاموزد، یا در حال آموزش آن باشد

  .َو َعلََّمھُ  ِخیاُرُكْم َمْن تََعلََّم اْلقُْرآنَ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

با توجھ بھ این روایات بسیار مھم، مسئولیت . بھترین شما كسى است كھ قرآن را بیاموزد و آموزش دھد

سرپرست خانھ الزم است قرآن را فرا بگیرد، و زمینھ . سنگین سرپرست خانھ روشن تر مى شود

عمل كنند، تا عرصھ گاه خانھ از فراگیرى زن و فرزند را نیز فراھم كند، آنگاه ھمھ با ھم بھ كتاب خدا 

آلودگى ھا پاك، و بھ حسنات و نیكى ھا آراستھ شود، و در نتیجھ خانھ و خانواده نمونھ اى از بھشت آخرت 

 .گردد

خانھ اى كھ از ظلم و عدوان پاك، و از بّر و تقوا بھره مند، و فضایش از آسایش و امنیت، و صدق و 

خانھ اى كھ اھلش اھل قرآنند، از بركت قرآن رشد عقلى و فكرى  .راستى، و درستى و امانت معطّر است

پیدا مى كنند، كھ عقل ھماھنگ با قرآن مجید عقل ملكوتى، و مایھ عرشى و آخرتى است، و سودش عبادت 

نبوت انبیا ھادى انسان بھ سوى صراط مستقیم، دعوت كننده بھ . حق، و تحصیل بھشت جاودانى است

انبیاء دعوت كننده بھ عبادت حق، و برحذر . ه واقعیات ظاھرى و باطنى ھستندجانب توحید، بیان كنند

  .دارنده مردم از عبادت طاغوتند

 .انبیاء راه سالم زیستن، آراستھ شدن بھ معروف، پیراستھ شدن از منكر را بھ انسان نشان مى دھند

) علیھ السالم(على. معنویستدعوت انبیاء دعوت بھ حق، و نتیجھ اجابت دعوت آنان زنده شدن بھ حیات 

لِیُْخِرَج ِعباَدهُ ِمْن ِعباَدِة اْالَ◌ْوثاِن اِلَى : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(در ارتباط با رسالت نبى اكرم

ْیطاِن اِلى طاَعتِھِ   [87. [ِعباَدتِِھ، َو ِمْن طاَعِة الشَّ

د، و از ذلت طاعت شیطان بھ عزت براى اینكھ بندگان خدا را از پرستش بتھا بھ عبادت حق سوق دھن

رسول حق براى تالوت آیات حق جھت رشد مردم، و تزكیھ نفوس از آلودگیھا، و . طاعت حق برسانند

رسول حق براى خارج كردن مردم از ظلمات، و وارد نمودن . تعلیم قرآن و حكمت مبعوث بھ رسالت شد

ھى از منكر، و حالل كردن طیبات، و حرام او براى امر بھ معروف و ن .آنان بھ منطقھ نور قیام كرد

نمودن خبائث و برداشتن بار سنگین فرھنگھاى تحمیلى از دوش مردم، و باز كردن زنجیرھاى شیطانى كھ 

آنانكھ بھ او ایمان آوردند، و حرمت و عزتش را نگاه داشتند، . بر گردن زندگى بستھ شده بود بھ میدان آمد

 [88. [رآنش متابعت نمودند، اھل فالح و رستگارى اندو بھ یارى او برخاستند، و از ق

آمدند تا حجت حق بر مردم تمام باشد، و فرداى قیامت اھل ضاللت نگویند اگر پیامبر داشتیم بھ شقاوت و 

خداوند مھربان كردار، گفتار، و اخالق انبیاء رابراى تمام مردم حجت قرار داد، . گمراھى دچار نمى شدیم



نیكوكارى، سخاوت، صبر بر حوادث، قیام بھ حق . ان اسوه و سرمشق و الگو یاد فرمودو از آنان بھ عنو

مؤمن، پاكیزگى، شادى چھره، دوست داشتن زنان، برپاكردن نماز، و استفاده از عطر از اخالق انبیاى 

 .الھى است

ھربانى، انبیاء مردم را بھ تقوا، پاكى، امانت، صدق، شجاعت، وفا، درستى، رشد، رأفت، رحمت، م

انبیاء در قیامت میزان . نیكوكارى دعوت كردند، و آنان را از ھر عمل زشت و اخالق بد برحذر داشتند

اعمالند، وضع مردم با وضع آنان سنجیده مى شود، اگر در حد الزم بین آنان و انبیاء ھماھنگى باشد اھل 

 .نجات ورنھ مستحق عذابند

ویازده امام بعد از او را ) علیھ السالم(دین، امیرالمؤمنین امامت حضرت حق براى اتمام نعمت و اكمال

انتخاب، تا مردم پس از پیامبر با توسل بھ قرآن، و اھل بیت، در صراط مستقیم ثابت بمانند، و تا ابد روى 

امامان بزرگوار در عین اینكھ در زمان حیات خود، دچار اشرار، و دولت ھاى طاغى . گمراھى را نبینند

ى لحظھ اى از بیان حق، امر بھ معروف و نھى از منكر، و نیایش ھائى كھ مبیّن تمام معارف بودند، ول

الھى براى تربیت مردم بود باز نایستادند، و حجت خدا را با عمل و تقریر و گفتار و شھادت خود بر مردم 

با آنان موافق  امامان ھم چون انبیاء در روز قیامت ترازوى سنجش حقند، اگر حیات مردم. تمام كردند

  .درآید اھل نجات ورنھ محكوم بھ عذاب الھى ھستند

عالمان دین فقھاء و متخصصان معارف الھیھ و آشنایان بھ قرآن مجید و روایات نیز پس از انبیاء و امامان 

حجت خدا بر مردمند، و بر مردم پیروى از آنان الزم، كھ اقتداى بھ عالم واجد شرایط اقتداى بھ امام و 

سرپرست خانواده باید بھ این معنا توجھ داشتھ باشد، كھ ساعتى . امبر، و موجب نجات و رستگارى استپی

را براى شناساندن قرآن و نبوت و امامت و والیت فقیھ اختصاص دھد و خود یا یك متخصص این مسائل، 

ت انبیاء، و امامت زن و فرزندش را با این حقایق آشنا كند، كھ توسل نظرى و عملى بھ كتاب خدا و نبو

دورى از عقل . امامان، و والیت عالمان واجد شرایط، موجب خیر دنیا و آخرت و طلوع حیات طیبھ است

و جدائى از قرآن، و غفلت از نبوت و امامت و بى خبر ماندن از عالم ربانى زیانبار و ھالك آور، و 

 .موجب خزى دنیا و آخرت است

پرست خانھ را كمك كنند، و از برنامھ پاك و سودمند وى قدردانى زن و فرزند در این زمینھ باید سر

در . نمایند، و در حد مطلوب با حقایق الھى آشنا شوند، كھ معناى تعاون بر نیكى و تقوا غیر از این نیست

صورتى كھ سرپرست خانھ نسبت بھ این واقعیات سست باشد، بر زن و فرزند است كھ او را 

بھ زمینھ سازى براى تحقق این حقایق وادارش كنند،واگرمخالفت كرد،با حفظ ادب ترغیبوتشویق نمایند، و 

و وقار از وى اطاعت نكنند وخود دنبال شناخت قرآن و پیامبر و امام معصوم و عالم ربانى بروند، تا از 

  .پى این ارادت سعادت ببرند

خدا و بخصوص نماز معّطر سرپرست خانھ فضاى خانھ را از قرائت قرآن، دعا، مناجات، حال، ذكر 



نماز خواندن نماز . نماید، تا دین و دنیا بھ ھم درآمیزند و عاقبتى محمود و خوش براى اھل خانھ ایجاد شود

صحیح و با حال تنھا وظیفھ سرپرست خانھ نیست، بلكھ از نظر قرآن، خداوند مسئولیت سرایت نماز را بھ 

با لحنى مالیم زن و فرزند را بھ میدان نماز وارد نماید، و زن و بچھ بھ عھده او گذاشتھ، و بر اوست كھ 

لوة و اصطبر علیھا ال نسئلك رزقاً نحن نرزقك و . آنان را بھ این بھترین عمل تشویق كند و أمر اھلك بالصَّ

 [89. [العاقبة للتَّقوى

ما از تو روزى  اھل بیت خود را بھ نماز امر كن، و خود نیز بر این عبادت صبر و استقامت داشتھ باش،

در قرآن مى . كسى را نمى طلبیم، بلكھ روزى دھنده ایم، و عاقبت محمود و پایان نیك از آن اھل تقواست

لوة : خوانیم كھ از ویژگیھاى اسماعیل دعوت زن و فرزند بھ نماز بود   [90. . . [و كان یأمر اھلھ بالصَّ

نماز را براى خود و نسلش تا قیامت از خداوند  و نیز در قرآن مجید مى خوانیم كھ حضرت ابراھیم اقامھ

یَّتى. درخواست كرد لوة و من ذرِّ  [91. [ربِّ اجعلنى مقیم الصَّ

) علیھ السالم(امام ششم] 92. [رسول حق در روایات متعددى از نماز بھ عنوان نور چشم یاد فرموده است

الةَ ما ِمْن َشْىء بَْعَد اْلَمْعِرفَِة یَْعِدُل ھذِ : . . .فرمود   [93. [ِه الصَّ

الِة َو  : فرمود) علیھ السالم(على . چیزى را بعد از معرفت نمى دانم كھ با نماز برابرى كند اُوصیُكْم بِالصَّ

  [94. [ِحْفِظھا فَاِنَّھا َخْیُر اْلَعَمِل َو ِھَى َعُموُد دینُِكمْ 

مجید نماز را بازدارنده انسان  قرآن. شما را بھ نماز سفارش مى كنم كھ بھترین عمل و ستون دین شماست

لوة تَْنھى عن الفحشاء و المنَكر: از زشتى ھاى ظاھر و باطن مى داند   [95. [انَّ الصَّ

چرا زن و بچھ را بھ نماز نخوانیم، و زمینھ مناسبى براى اقامھ نماز جھت آنان برقرار نكنیم تا فضاى خانھ 

مى ) علیھ السالم(حضرت باقر. ال راحت زندگى كنیماز فحشا و منكرات پاك باشد، و خود و آنان با خی

الةُ فَاِْن قُبِلَْت قُبَِل ماِسواھا: فرماید  َل ما یُحاَسُب بِِھ اْلَعْبُد الصَّ   .اِنَّ اَوَّ

اول برنامھ اى كھ در قیامت نسبت بھ آن انسان را بھ محاسبھ مى كشند نماز است، اگر قبول شود بقیھ 

یع كردن نماز، و سبك شمردن آن، و ترك این عبادت بزرگ باعث محرومیت ضا. اعمال ھم قبول مى شود

از شفاعت پیامبر، و ورشكستگى در قیامت، و مطرود شدن از رحمت حق، و ممنوع شدن از دخول در 

 [96. [بھشت است

از نماز خود و زن و فرزندمان غافل نشویم، كھ قیامت دچار شكایت زن و فرزند در پیشگاه حق نگردیم، 

بدین گونھ كھ بھ حضرت حق عرضھ بدارند اگر دعوت بھ نماز شده بودیم اجابت مى كردیم، نبود نماز در 

خداوندا چون بى . پرونده ما در مرحلھ اول تقصیر شوھر و پدر ماست و در مرحلھ بعد خود ما مقّصریم

لعنت خود دچار كن، و  توجھى او ما را نسبت بھ نماز غافل كرد، انتقام ما را از او بگیر، و وى را بھ

كودكان عكس برداران عجیبى ھستند، آنان تمام رفتار و كردار و !! عذابش را دو برابر عذاب ما قرار بده

اخالق و حاالت و حركات بزرگترھا را تقلید مى كنند، اگر نماز بخوانید، روزه بگیرید، قرآن تالوت كنید، 



ید، ھمھ و ھمھ را تقلید و پس از مّدتى قدم این حقایق در خوشرو باشید، محبت كنید، وقار و ادب نشان بدھ

  .سرزمین وجود آنان ثابت مى شود

بھ قبرى گذشت كھ صاحبش عذاب مى شد، سال بعد بھ ) علیھ السالم(عیسى: در روایت بسیار مھمى آمده 

او  ھمان قبر گذشت مشاھده كرد صاحبش از عذاب نجات یافتھ، سبب آن را از حضرت حق پرسید، بھ

وحى شد، فرزند صالحى پیدا كرد كھ راھى را اصالح و یتیمى را پناه داد، بھ خاطر عمل فرزندش او را 

  [97. [آمرزیدیم

عزیزان تربیت اوالد صالح و فرزندى كھ اھل عبادت و كار خیر باشد نھ تنھا بھره دنیائى بلكھ سود 

 .ل نمانیدبرزخى و قیامتى دارد، سعى كنید از این تجارت بامنفعت غاف

مسئولیت عظیم سرپرست خانواده خود و  18 6/ تحریم ... ) یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسكم و اھلیكم نارا )

اھل بیت خود را از آتش قیامت حفظ كنید در یك آیھ در سوره مباركھ تحریم مسئولیت بسیار سنگینى را 

اگر تمام مردم . بع دنیائى و آخرتى استمتوجھ سرپرست خانواده مى كند، كھ در عین سنگینى داراى منا

بخصوص آنان كھ عھده دار مسئولیت زن و فرزند ھستند بھ این آیھ شریفھ توجھ مى كردند،درصدعمده اى 

ازمشكالت خانواده ھا حل مى شد، وبى نظمى واضطراب وناامنى از محیط خانھ رخت مى بست، 

نوا قوا انفسكم و اھلیكم ناراً وقودھا النّاس و الحجارة علیھا یا ایّھا الذین آم .ونابسامانیھا بھ سامان مى رسید

 [98. [مالئكة غالظ شداد ال یعصون هللا ما امرھم و یفعلون ما یؤمرون

اى كسانى كھ ایمان آورده اید خود و خانواده خود را از آتش دوزخ نگاه دارید، آتشى كھ آتش افروزش 

نیرومند و پرقدرت مأمورند، امر و دستور خدا را  انسان و سنگ است، بر آن آتش مالئكھ خشن و

آرى، این مسئولیت عظیم بر عھده سرپرست خانواده . نافرمانى نكنند، آنچھ بھ آنان حكم شود انجام دھند

است، كھ اھل بیت خود را با سوق دادن بھ توحید، ایمان بھ قیامت، ترساندن از عذاب الھى، آراستن بھ 

ھ آداب و اخالق اسالمى، ایجاد زمینھ رشد و كمال، و تربیت و تعلیم، از عذاب تقوا، مؤدب نمودن آنان ب

 .روز قیامت حفظ كند

  .اینكھ آیھ شریفھ مى فرماید آتش افروز آن آتش انسان است، مسئلھ بسیار بسیار ظریف و مھمى است

ش گناه و معصیت از آیات قرآن مجید بھ صراحت استفاده مى شود، كھ عذاب روز قیامت ماّده و ریشھ ا

بر خالف جرم و جریمھ در دنیا كھ اختالف ذاتى و . است، در حقیقت ماھیت جرم و جریمھ یكى است

ماھیتى دارند، اگر كسى خالف دستورات راھنمائى و رانندگى جرمى مرتكب شود مثالً از دست چپ 

جریمھ مى كنند، در اینجا جرم، خیابان براند، یا بھ خیابانى ورود ممنوع وارد شود، چند ھزار تومان او را 

عملى انسانى، ولى جریمھ برنامھ اى مالى است، بین عمل و مال اختالف ماھیت وجود دارد، ولى در نظام 

ھستى ماھیت جرم و جریمھ یكى است بھ این معنا كھ جریمھ قیامتى متخلّف ھمان تخلف است كھ بھ 

 .صورت آتش از وجود خود او زبانھ مى كشد



ھ عملى چھ اخالقى، چھ رابطى، چھ مادى، چھ معنوى وقتى از انسان صادر شود بھ این ھر گناھى چ

. معناست كھ انسان قبول آتش كرده، ولى ظھور این آتش و سوزندگى آن مربوط بھ روز قیامت است

بسیارى از مردم عمرى است مرتكب انواع گناھان مى شوند، عضو سالم از گناه براى خود باقى نگذاشتھ 

اینان در حقیقت آتش فراوانى در وجود خود انبار كرده اند، كھ روز كنار رفتن پرده ھا و حجابھا این  اند،

در این زمینھ بھ دو . آتش بھ صورت آتش مادى ظھور مى كند، و صاحبش را براى ابد اسیر خود مى كند

یشترون بھ ثمناً قلیالً اولئَك ما  انَّ الَّذین یكتمون ما انزل هللا من الكتاب و .آیھ از قرآن مجید توجھ كنید

 [99. [یأكلون فى بطونھم االَّ النّار و ال یكلِّمھم هللا یوم القیامة و ال یزّكیھم و لھم عذاب الیم

آنانى كھ آیاتى از كتاب نازل شده را كتمان كردند، تا نور ھدایت بھ مردم نرسد، و آن را بھ بھاى اندك 

نند كھ این خوراك آنان نیست مگر آتش، خداوند در قیامت با آنان سخن فروختند، تا شكمى سیر كنند، بدا

انَّ الَّذین یأكلون اموال الیتامى ظلماً انَّما . نگوید، و از پلیدى پاكشان ننماید، و براى آنان عذاب دردناك است

  [100. [یأكلون فى بطونھم ناراً و سیصلون سعیراً 

مى خورند، در حقیقت آتش مى خورند، بھ زودى آتش جھنم آنان را  آنان كھ اموال یتیمان را بھ زور و ستم

در ھر دو آیھ خوردن حرام را خوردن آتش دانست، گرچھ امروز بصورت لقمھ لذیذ است . خواھد گرفت

این گفتار وجود مقدسى است كھ ھستى . ولى فردا حقیقت ذاتى خود را بھ صورت آتش آشكار نشان مى دھد

اوست كھ گناه و معصیت را . و عرش و فرش و مرد و زن جلوه اراده او ھستند و آفرینش و جن و ملك

آتش مى بیند، گرچھ ما آن را عملى لذت بخش و لقمھ اى لذیذ مى نگریم، او خوردن آتش را در ھمان 

زمان انجام معصیت مشاھده مى كند، گرچھ ما آن را نبینیم، او براى این آتش سوزندگى عجیبى مى بیند، 

  .ما این سوزندگى را حس نكنیمگرچھ 

فرداى قیامت است، كھ از دیده مردم بھ خاطر دیدن نامحرم، از گوش مردم بھ خاطر شنیدن حرام، از 

زبان مردم بھ خاطر غیبت و تھمت و فحش و باطل گوئى، از شكم مردم بھ خاطر خوردن حرام، از 

طر ظلم و ستم، تقلب و حیلھ، امضاى ناحق، شھوت مردم بھ خاطر زنا، لواط، استمناء از دست مردم بھ خا

نوشتار گمراه كننده، و از قدم مردم بھ خاطر رفتن در مجالس حرام آتش شعلھ مى كشد، و صاحب این 

اى سرپرست . اعضا و جوارح بدكار دچار درد و رنج و ناراحتى مى گردد، و نجاتى براى او نیست

ى كھ محصول گناه و معصیت است حفظ كنید، وتقواى الھى خانواده ھا، خانواده خود وخود را از چنان آتش

را درتمام زمینھ ھاى زندگى مراعات نمائید، خود و اھل بیت خود را براى چند روزه دنیا و لذات تمام 

از . شدنى، و ثروت از دست رفتنى دچار عذاب ابد الھى كھ آتش افروزش وجود خود انسان است ننمائید

است، ذغال سنگ را ھمھ مى شناسید، ماّده سخت و محكمى است، حرارتش  جملھ از مواد آتش زا سنگ

در دل زمین میلیونھا سال است ذغال سنگ و مواد مذاب و آتشین در . زیاد و زمان سوختنش طوالنى است

كار است، فشار این مواد مذاب گاھى بھ صورتى است كھ از قلھ كوھھاى آتش فشان ظاھر مى شود، و 



خود مى بیند مى سوزاند و نابود مى كند، آتش این مواد تمام شدنى نیست، بلكھ بھ فرموده ھرچھ را در راه 

 : قرآن مجید در آینده نسبت بھ ھمھ جاى زمین فراگیر است، تا جائى كھ تمام دریاھا شعلھور گردند

رت  [101. [و اذا البحار سجِّ

ھ در آینده زمین تبدیل بھ یك گلولھ آتشین این حقیقتى است كھ دانشمندان امروز ھم پیش بینى كرده اند، ك

 [102. [یوم تبدِّل األرض غیر األرضِ . مى شود

با توجھ بھ وضع درون زمین كھ دریائى شگفت آور از مواد مذاب . روزى كھ زمین غیر از این زمین شود

گویند جھنم و  و آتش زا است، و با توجھ بھ آینده زمین كھ گلولھ اى آتشین است، بھ قبول روایاتى كھ مى

آتش آن روز، آتش افروزش انسان و سنگ است، انسان مواد . طبقاتش در ھمین زمین است تن مى دھیم

آتش زایش گناه و زمیـن ماده آتش زایش سنگ است، سنگھاى درون و برون زمین كھ حجم و وزنش كم 

ه حضرت اوست، چنانكھ نیست عالوه بر آن دائمى و ھمیشگى است و ابدى شدن این سنگ آتش زا بھ اراد

 .ابدى شدن انسان در جھان آینده بھ اراده وجود مبارك اوست

بنابر این واقعیات، سرپرست خانھ و خانواده بھ این نداى ملكوتى و آسمانى بیش از پیش گوش جان بسپارد 

  [103. [یا ایُّھا الَّذین آمنوا قوا انفسكم و اھلیكم ناراً : كھ 

سرپرست ھاى آتش قیامت كھ مالئكھ غالظ و شداد ھستند كار احدى نیست، اھل دست و پنجھ نرم كردن با 

مردم سبك وزن و ذلیل و پست، . جھنم ضعیف و ذلیل و محكوم و راه فرارى براى آنان وجود ندارد

جایگاه قیامتى آنھا ھم پست است، جھنم، جھنمى كھ روى ھمین زمین است، جھنمى كھ آتش افروزش 

جھنمى كھ كارگردانانش خشن و سخت گیرند، جھنمى كھ عذابش فراگیر، سنگین، انسان و سنگ است، 

 [104. [ثمَّ ال یموت فیھا و ال یحیى. سوزنده و دائمى است، و اھلش نھ مرگ دارند نھ حیات مطلوب

  .در آن جایگاه نھ بمیرد، و نھ زنده برخوردار از زندگى باشد

ظ خود و خانواده اش از آتش جھنم اقدام كرد، یعنى آنان بھشت عنبر سرشت سرپرست خانواده وقتى بھ حف

را از گناھان بدنى، مالى، اخالقى بازداشت و بھ واجبات و انجام برنامھ ھاى خیر تشویق نمود، راه خود و 

خانواده اش بھ بھشت ھموار مى گردد، بھشتى كھ در سدرة المنتھى است و عرض آن ھمانند عرض تمام 

 [105. [عند سدرة المنتھى، عندھا جنَّة المأوى .آسمانھا و زمین است

معلوم مى شود سدرة المنتھى جھانى وسیع است، در حدى كھ بھشت الھى، كھ ھم عرض ھمھ آسمانھا و 

قرآن بھ ھمھ دستور مى دھد با آراستھ شدن بھ ایمان و عمل صالح و اخالق !! زمین است در آن جاى دارد

وا الى مغفرة من ربّكم و جنَّة عرضھا السموات و االرض اعدَّت سارع: حسنھ بھ سوى بھشت بشتابند 

 [106. [للمتَّقین

 [113. [فو ربِّك لنسئلنَّھم اجمعین عّما كانوا یعملون

وقفوھم انّھم . قسم بھ پروردگارت ھرآینھ از ھمھ انسانھا از آنچھ كھ انجام دادند مؤاخذه خواھم كرد



 [114. [مسئولونَ 

اّن السَّمع و البصر و الفؤاد كلُّ  .موقف حساب نگاھدارید كھ در آنچھ انجام دادند مسئولندتمام انسانھا را در 

 [115. [اولئك كان عنھ مسئوالً 

من نامھ ھاى زیادى در ایام تبلیغ . ھمانا چشم و گوش و دل نسبت بھ برنامھ ھائى كھ داشتند مسئول ھستند

از نوعروسان و جوانان تازه ازدواج كرده بھ دستم  در ماه رمضان و محرم و صفر در اغلب مناطق ایران

رسیده، و در حل اختالف بسیارى از خانواده ھا شركت داشتھ ام، درصد باالئى از تقصیرات مربوط بھ 

بزرگترھا و اطرافیان بوده، علت اختالف بھ طـور اغلب توقعات بیجاى پدر شوھر و بخصوص مادر 

منشأ ) علیھ السالم(نسبت بھ داماد، یا بھ فرموده حضرت صادق شوھر، یا ذره بینى پدر و مادر عروس 

برخوردھا و درگیرى ھاى خالف اخالق و خالف دین متأسفانھ حسد بوده است، البتھ بعضى از نوعروس 

ھا ھم در ایجاد پاره اى از درگیرى ھا بى تقصیر نبوده اند، كھ بھ خاطر سّن كم آنھا، و عدم تجربھ شان 

كھ بزرگترھا گذشت نمى كردند، و در نتیجھ آتش اختالف شعلھور مى شده، و كمبودھاى  قابل گذشت بوده،

اخالقى و دینى ھم بھ شعلھورتر شدنش بیش از پیش كمك مى كرده تا جائى كھ گاھى زندگى دو جوان از 

فطرتاً مى دانید كھ ھر انسانى چھ مرد و چھ زن . گل تازه تر، بھ ھم مى پاشید، و آرزوھا بر باد مى رفت

طالب استقالل، و عاشق آزادى خداداده است، سلب این آزادى و استقالل از نظر اسالم بھ وسیلھ ھر كس، 

 .یا نسبت بھ ھر انسانى باشد گناھى بزرگ و معصیتى زشت است

طرح توجھ بھ زن حاملھ، و حفظ امنیت او، در این بحث بھ معناى این نیست، كھ در دوران غیرباردارى، 

بھ او، یا بدخلقى با وى بى مانع است، بھ خاطر ارتباط با بحث نظام خانواده از نظر اسالم بى توجھى 

است، و حساسیت موقعیت زن باردار، وگرنھ در ھر زمان و در ھر شرطى از شرایط رعایت آزادى و 

ر اگر براى خانواده ھا واقعاً امكان ھست، و د. استقالل انسانھا از طرف ھمگان الزم و واجب است

مضیقھ و سختى قرار نمى گیرند، از ابتدا سعى كنند، زندگى عروس و داماد را مستقل و جدا قرار دھند، و 

با آنان برخوردى بدون توقع، و برخوردى ھمراه با گذشت و خالصھ برخوردى اسالمى، انسانى و عاطفى 

  .داشتھ باشند

عنوان صلھ رحم رفت و آمد كنند،و آنان را در پدر ومادر دو طرف با آنان بھ عنوان دیدن فرزند واقوام بھ 

خانھ خود با آغوش باز بپذیرند،و در این رفت و آمدھا از غیبت و تھمت و دخالت و چون و چرا، و 

دلسردكردن عروس یا داماد از یكدیگر بپرھیزند، كھ اینگونھ امور از خوى حیوانیت بدتر و شباھت بھ یك 

ھ مكان مستقل براى ھیچ یك از دو خانواده، جھت عروس و داماد و اگر امكان تھی! نوع درندگى دارد

نیست، قسمتى از منزل خود را در اختیار آنان قرار دھند، و سعى داشتھ باشند زندگى شیرین آن ھم در 

عروس در خانواده . بھترین وقت، كھ عشق آن دو نفر نسبت بھ ھم موج مى زند، بھ كامشان تلخ نشود

ست، كھ با ھزاران آرزو و با دل خوشى دست از زندگى قبل شستھ و بھ زندگى جدید داماد، امانت الھى ا



قدم گذاشتھ، و داماد در خانواده عروس نعمت حق است، كھ باید از این نعمت ھمچون فرزندان خودشان 

رعایت نمایند، كھ اینگونھ رعایت ھا بنا بر آیات قرآن مجید و روایات عبادت است، و اجر عبادت رضاى 

پدر و مادر داماد، و ھمچنین پدر و مادر عروس، در ایام عروسى . حق و بھشت جاوید قیامت است

خودشان یا از دست اطرافیان و نزدیكان خیر و كرامت دیده و در جنب آنان زندگى را در ابتداى كار و در 

باید شیرین ترین بھار جوانى شیرین تر از عسل گذراندند، یا برعكس در آن موقعیتى كھ عروس و داماد 

روزگار را مى گذراندند، از دست پدر شوھر و مادر شوھر و خواھر شوھر، و از دست پدر و مادر 

عروس تلخى ھا دیدند، و رنج فراوان كشیدند، در ھر صورت امروز كھ خود عروس دار و داماددار شده 

مش آن دو، و پرھیز از دخالت اند، خود را جاى آن دو جوان بگذارند، و حساب كنند كھ حفظ امنیت و آرا

ھاى بیجا در زندگى آن نوگالن تازه بھ ھم رسیده چگونھ صفا و صمیمیت و عشق و عالقھ و دلبستگى را 

در فضاى زندگى آنان حفظ مى كند، و زمینھ مى دھد كھ ایام را بھ كام بگذرانند، و از مواھب الھى با 

ا، و بگومگوھا، و رو ترش كردنھا، و توقعات خارج شادى و خوشى بھره ببرند، و بالعكس دخالتھاى بیج

از حدود، و بدخلقى ھا، چگونھ كام آنان را تلخ، و از زندگى دلسرد، و گاھى باعث بھ ھم خوردن آرامش و 

 .امنیت، و ایجاد كینھ بین دو خانواده، و در نتیجھ آتش گرفتن بساط زندگى دو جوان بى گناه است

ف كافى این روایت بسیار عالى را دیدم، كھ وقتى حضرت آدم لحظات اول یادم مى آید كھ در اصول شری

مى فرماید اولین سخنى كھ در ھمان اولین ) علیھ السالم(زندگى را در زمین شروع كرد، امام ششم 

لحظات حیات او، حضرت حق بھ عنوان نصیحت، و مایھ و سرمایھ براى یك زندگى پاك بھ وى فرمود 

 .این بود

اى خود مى خواھى براى دیگران ھم بخواه، و آنچھ را براى خود نمى پسندى براى دیگران ھم آنچھ را بر

آرى پدران و مادران داماد، پدران و مادران عروس، اطرافیان و بستگان عروس و داماد، آنچھ را  .مپسند

خواھید براى در زندگى براى خود مى پسندید، براى آن دو نفر ھم بپسندید، و ھر چھ را براى خود نمى 

عروس و داماد ھم نخواھید، كھ این اصل اگر از طرف ھمھ مردم، نسبت بھ ھمگان رعایت شود، مشكلى 

اكنون بھ دو آیھ از قرآن مجید در . پیش نمى آید، و مشكل پیش آمده ھم بھ آسانى حل و فصل مى شود

ینا االنسان بوالدیھ حم: رابطھ با ایام باردارى زن عنایت كنید   [116. [لتھ أّمھ وھناً على وھنو وصَّ

ما سفارش پدر و مادر را بھ انسان نمودیم، خصوصاً مادر كھ بھ او حاملھ شد و در آن مدت حاملگى دچار 

ھ كرھاً و وضعتھ كرھاً . ناتوانى روى ناتوانى بود ینا االنسان بوالدیھ احساناً، حملتھ أمُّ   [117. [و وصَّ

مادر سفارش كردیم، مادرش نھ ماه بار حمل را با رنج و زحمت تحمل و انسان را بھ احسان در حق پدر و 

بھ نظر شما در این دوران سخت، دوران ضعف روى . كرد، و با درد و مشقت ھم او را بھ زمین گذاشت

ضعف، دوران رنج و مشقّت، و اضطراب و دلھره نباید از زن باردار حرمت نگاه داشت، و تمام مسائل 

عایت كرد، رعایت حال او در درجھ اول از نظر شرعى و عرفى و اخالقى بر عھده الزم را در حق او ر



شوھر و در مرحلھ بعد بر عھده تمام اطرافیان اوست، تا سالمت مادر و طفل در رحم از نظر جسمى و 

 .روانى حفظ شود

شّكى وظایف دوران باردارى در این كھ دوران حمل براى ھر زنى ناراحت كننده و كسالت آور است 

نیست، مادرانى كھ رنج این دوران را چشیده اند و ناراحتى آن را دیده اند، اگر بھ خاطر عشق فرزند نبود، 

از حاملھ شدن دوباره مى گریختند، چھ در این دوران دستگاھھاى مختلف بدن زن بھ فعالیت عجیبى مى 

و ساز بدن بیشتر و سریعتر مى بعضى از غدد مترشحھ داخلى، ترشحات فراوان تر دارند، و سوخت . افتد

شود، ولى اغلب بھ علت بى میلى ھاى ظاھرى یا تھوع ھاى بیجا، زن باردار نمى تواند غذا بخورد و خود 

عده اى از خانم ھا نیز براى حفظ سالمت خود و جلوگیرى از چاقى و یا بزرگ شدن . را سالم نگھدارد

و سعى مى كنند در این دوران، خود را از جنین در شكمشان رژیم ھاى مخصوص و سخت مى گیرند 

اغلب غذاھاى الزم محروم سازند تا حتى االمكان وزنشان زیاد نشود، و یا نوزاد خیلى رشد نكند، كھ 

پوست شكم آنھا خراب شود، و چین بخورد، یا موقع حمل ناراحتى ھا را دو چندان سازد، غافل از اینكھ 

تداى حاملگى دیگر یك نفر نیست، بلكھ دو نفر است، و در تمام زن حاملھ باید در نظر بگیرد كھ از اب

دوران حمل الزم است رژیمى داشتھ باشد، كھ سالمتى خود و فرزندش را تأمین كند، نھ این كھ از خودش 

پس از خاتمھ حاملگى رگ و پوستى مانده باشد، و نوزادش نیز بھ علت بى غذائى ضعیف و ناتوان بھ دنیا 

كھ دوران حمل بھ راحتى بگذرد، و زن باردار نھ زیاد چاق شود كھ بیمار گردد، و نھ آنقدر براى این . آید

الغر بماند كھ نتواند بار حمل و رشد كودك را تحمل كند، باید میزان غذاى روزانھ او را با دستور صحیح 

 .تعیین كرد، و كالرى مورد نیاز یومیھ را با كمال دقت بھ او رساند

بھ علت ازدیاد ترشحات غدد مترشحھ داخلى سوخت و ساز بدن سریعتر مى شود، لذا در زنان حاملھ 

خودبخود اغذیھ مصرفى بھتر و زودتر جذب مى گردند، و بنابراین اگر وجود جنین نبود، زن فوراً چاق 

مى شد، ولى ازدیاد فعالیت فقط بھ علت وجود جنین است، و بنابراین براى رشد سریع اوست، و در 

سر تغذیھ بدن مادر، مجبور است از ذخائر سابق كھ در كبد و مغز استخوان و سایر نقاط بدن صورت ك

كودك در رحم براى تشكیالت مختلف وجود خود . مادر مانده استفاده كند و كسرى خود را جبران نماید

از آھن و كلسیم  احتیاج بھ مواّد آھكى و آھنى دارد، و برابر یك مثل مشھور، عقیده دارند كھ نوزاد خود را

 .مى سازد

آھن براى ساختمان خون نوزاد مورد نیاز است و بدون آن ھموگلوبین كھ ھستھ اولیھ گلبولھاى خون است 

ساختھ نخواھد شد، و نوزاد مجبور است از آھن ذخیره مادر مصرف كند، لذا مادر بھ تدریج كم خون مى 

براى اینكھ مادر، خوب بتواند آھن مورد . واھد بودشود، و بدون تردید نوزاد نیز پس از والدت كم خون خ

نیاز خود و نوزادش را تأمین كند، باید روزانھ مقدار الزم حبوبات مثل لوبیا، باقال، عدس، و یا سایر اغذیھ 

آھن دار مثل جگر سیاه، گوشت، و باالخره میوه ھاى آھن دار مثل سیب، انگور، خرما و امثال آنھا را 



ھكى اولین سنگ بناى ساختمان بدن نوزاد ھستند، چھ نوزاد براى تشكیالت استخوانى مواد آ. مصرف كند

گرم مواد آھكى نیازمند است و مادر باید این مقدار  50ـ  40خود در دوران زندگى داخل رحم، الاقل بھ 

این كلسیم را بھ تدریج ھمراه غذاى روزانھ بخورد، تا بھ مصرف استخوان بندى جنین برسد، و در غیر 

صورت جنینى كھ براى تشكیالت خود احتیاج بھ مواد آھكى دارد سعى مى كند، از كلسیم موجود در بدن 

مادر استفاده كند، لذا مادر بھ تدریج استخوانھایش سست مى شود، دندانھایش كرم خورده مى گردد، 

بھ صورت  مواد آھكى را. موھاى سرش مى ریزد، و روز بھ روز بھ طرف ضعف و ناتوانى مى رود

لبنیات و اقسام مختلف آن مثل شیر، پنیر، و ماست، و سرشیر و یا حبوبات مثل گندم و جو یا میوه ھا مانند 

. گالبى و سیب و امثال اینھا مى توان بھ مادر خورانید و از این راه بھ تغذیھ جنین و رشد او كمك كرد

]118] 

و رشد جنین از جھت جسم و عقل، و زیبا اسالم عزیز جھت حفظ سالمت مادر در دوران باردارى، 

ازكاردرآمدن كودك در رحم دستورات خاص دیگرى در تغذیھ مادر، و تغذیھ طفل پس از والدت دارد، كھ 

نوع لباس، رنگ لباس، كفش، رفت و آمد مادر، رفت و آمد افراد . آنھا را در كتب مربوطھ مطالعھ كنید

زن، و آنچھ كھ باید در آن دقت شود، مسائلى است كھ فرھنگ محرم و نامحرم در خانھ در ایام باردارى 

مادر در ایام حمل، اگر از ذكر خدا، شركت در مجالس الھى، خواندن . پاك حق نسبت بھ آن راھنمائى دارد

قرآن، توجھ بھ واجبات، حفظ آرامش غفلت نورزد، در روان و مغز كودك، و رشد روحى و معنوى او اثر 

رسول حق . باردارى در آئین الھى نوعى عبادت، و ثوابى عظیم بر آن مترتب استخوِد . بسزائى دارد

بَلى اِذا َحَملَِت اْلَمْرأَةُ كانَْت بَِمْنِزلَِة الّصائِِم اْلقائِِم اْلُمجاِھِد بِنَْفِسِھ َو مالِِھ فى : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

 [119] . . . َسبیِل ّهللاِ 

مى شود، بھ منزلھ انسان روزه دار، شب بیدار براى عبادت، و مجاھد بھ جان و مال آرى وقتى زن حاملھ 

البتھ زن و مرد با رضایت یكدیگر مى توانند خود را از بچھ دار شدن معاف كنند، ولى . و در راه خدا است

ى قید و با این كار تجارت بسیار پرسودى را از دست خواھند داد، و در مسئلھ بچھ دار شدن ھم نباید ب

شرط زیست، بلكھ الزم است توان و تحمل روحى و بدنى، و حوصلھ و استقامت خود را نسبت بھ تربیت 

اوالد و توجھ بھ او، و بھ عھده گرفتن مخارجش مالحظھ كرد، مبادا تعداد اوالد بھ اندازه اى شود، كھ پدر 

آیند، كھ مردم از دست آنان بر پدر و  و مادر از عھده رعایت آنھا برنیایند، و خداى ناخواستھ افرادى بار

وضع حمل لحظات والدت طفل گرچھ براى مادر در درجھ اول و سپس پدر، و در . مادرشان نفرین كنند

مرحلھ بعد براى اطرافیان بسیار شیرین است، ولى از سخت ترین لحظات عمر زن بھ حساب مى آید، چھ 

این  .ه اى را باید براى بھ زمین گذاردن طفل تحمل كندآنكھ درد شدید، و رنج سنگین، و مشقت فوق العاد

صلى (رسول حق . تحمل براى او عبادتى بزرگ و اجر و ثوابش بھ فرموده معصومین بسیار سنگین است

 : فرمود) هللا علیھ وآلھ وسلم



 [120. [فَاِذا َوَضَعْت كاَن لَھا ِمَن اْالَ◌ْجِر ما ال تَْدرى ما ھَُو لِِعظَِمھِ 

امام ! حمل خود را بھ دنیا آورد، براى او اجرى است، كھ عظمت و بزرگیش قابل درك نیستزمانى كھ 

 : فرمود) علیھ السالم(صادق 

زنى كھ بھ وقت وضع حمل از دنیا برود، . اَلنُّفَساُء تُْبَعُث ِمْن قَْبِرھا بَِغْیِر ِحساب ِالَ◌نَّھا ماتَْت فى َغمِّ نِفاِسھا

صلى هللا (رسول حق ! نیست، زیرا در غم بھ دنیا آوردن فرزند از دنیا رفتھ براى او در قیامت ھیچ حسابى

بھ محض فارغ شدن زن بھ او خرما بدھید، كھ خداوند بھ مریم كبرى بھ وقت : فرمود ) علیھ وآلھ وسلم

وضع حمل دستور داد خرما بخورد، ھفت عدد خرما از خرماى مدینھ اگر نبود از خرماى شھرھاى 

بھ عزت و جالل و عظمت و رفعتم، اگر زن روز زائیدن طفل خرما بخورد : اوند فرموده خودتان كھ خد

  [121] .در صورتى كھ فرزندش پسر باشد، بردبار و در صورتى كھ دختر باشد نیز بردبار خواھد شد

ر مسئلھ زایمان، اطاق زایمان، قابلھ، افرادى كھ در آن وقت جمع ھستند، بھ شدت مورد توجھ اسالم قرا

لباس نوزاد زمانى كھ حضرت . گرفتھ، تا بھداشت تن و روان مادر و نوزاد بھ طور كامل رعایت شود

بھ دست اندركاران امور خانھ فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(بھ دنیا آمد رسول حق  (علیھ السالم(مجتبى

شاندند و بھ دست پیامبر او را در لباس سپید بپوشانند، بر اثر بى توجھى، كودك را در لباس زرد پو

بزرگوار دادند، حضرت او را گرفت و بوسید، و زبان در دھانش گذاشت، و لب او را مكید، سپس فرمود، 

بھ شما نگفتم او را در لباس سپید بپوشانید ؟ آنگاه لباس سپید خواست، و عزیزش را با آن پوشاند، و لباس 

ن، و بھ گوش چپش اقامھ گفت و او را حسن نامید، و زرد را بھ كنارى انداخت، سپس بھ گوش راستش اذا

 [122. [بكار گرفت) علیھ السالم(ھمین برنامھ ھا را در والدت حضرت حسین 

َحنُِّكوا اَْوالَدُكْم بِماِء : اولین غذاى نوزاد كلینى بزرگوار، صاحب كتاب شریف كافى در روایتى نقل مى كند 

 [123. [َسْیِن، فَاِْن لَْم یَُكْن، فَبِماِء السَّماءِ اْلفُراِت َو بِتُْربَِة قَْبِر اْلحُ 

بردارید، اگر نبود، با آب آسمان كامش را ) علیھ السالم(كام كودك خود را بھ آب فرات و تربت قبر حسین 

اذان و اقامھ مى گویند اولین عضوى كھ از نوزاد كار خود را شروع مى كند گوش اوست، قرآن . بردارید

گوش در ھمان لحظات اول والدت مى شنود، و مغز شنیده را مى . ه ویژه اى قائل شدهبراى گوش جایگا

صدا در مشاعر طفل اثر مى گذارد، خانھ باید از صداى ناباب و حرام، و . گیرد و در خود حفظ مى كند

وم شیوه رسول خدا و امامان معص. آلوده پاك باشد، وگرنھ كودك را از نظر فكرى و روانى آلوده مى كند

آواى توحید، نبوت، امامت، و . اذان گفتن و اقامھ در لحظات اول تولد، در گوش راست و چپ نوزاد بود

زمزمھ شتاب بھ سوى فالح، و نماز باید گوش كودك را نوازش بدھد، تا زندگى و حیات را با این واقعیات 

نگوئید یك روزه است، نمى . برود شروع، و با آنھا ختم كند، مسلمان بھ دنیا وارد گردد، و مسلمان از دنیا

فھمد، نمى بیند، شعورش نمى رسد، و قدرت گیرندگى ندارد، كھ ھمھ اینھا را بھ صورتى نو، فعال، قوى، 

  : از استاد محیط طباطبائى كھ خدایش رحمت نماید، شنیدم. پرقدرت دارا مى باشد



را عمل كردند، اوائل بھوش آمدن دخترى بیست و سھ سالھ، اھل امریكا، دچار بیمارى مغزى شد، او 

زمزمھوار سرودى مذھبى ولى با لھجھ فرانسوى از او شنیده شد، پدر و مادر او غرق تعجب شدند، طبیب 

علت تعجب را پرسید، گفتند دختر ما یك كلمھ فرانسھ بلد نیست، كتاب بھ زبان فرانسھ ندارد، دوست 

دخترم سھ ماھھ بود، تعدادى از  .ختر معّما را حل كردفرانسوى در زندگى او نیست، كھ ناگھان مادر آن د

فراریان فرانسوى جنگ دوم جھانى بھ امریكا آمدند، در میان آنان خانمى بود داراى شغل پرستارى، و 

متعصب در آئین كلیسا، در ھمسایگى ما منزل گرفت، گاھى بھ خانھ ما مى آمد، كودك را بھ آغوش مى 

از گریھ برایش زمزمھ مى كرد، معلوم بود آنچھ را زمزمھ مى كند، رنگ كشید، و براى آرام كردن او 

سالگى بھ وقت بھوش آمدن نقش سرود  23مذھبى دارد، از آن روز، نقش این سرود در مغز بچھ ماند، در 

پس اذان و اقامھ در لحظات اول تولد، و تلقین در ! از مغز بھ زبان آمد، و بدون اختیار بر زبان جارى شد

ق اول مرگ بى اثر نیست، كھ گوش اولین عضوى است كھ بكار مى افتد، و آخرین عضوى است كھ دقائ

بھ نقل صاحب ) علیھ السالم)بھ ھنگام والدت كودك این آداب را رعایت كنید معصوم ! از كار مى افتد

 : ھفت خصلت بھ وقت والدت كودك سنت است: مكارم االخالق فرمود 

است، تراشیدن سر، صدقھ دادن بھ وزن موى تراشیده شده، عقیقھ، آغشتھ كردن مقدم ترین آنھا نامگذارى 

 [124. [سر كودك بھ زعفران، پاك نمودن او بھ ختنھ، خوراندن عقیقھ بھ ھمسایگان

عقیقھ كردن را مستحب بسیار مؤّكد دانستھ، تا جائى كھ نسبت بھ آن لفظ واجب  (علیھ السالم(امام صادق 

 [125. [اَْلَعقیقَةُ واِجبَةٌ . ترا استعمال كرده اس

ختنھ در روز ھفتم : در رابطھ با ختنھ سئوال شد، فرمودند ) علیھ السالم(از حضرت موسى بن جعفر 

شیر مادر شیر دادن مادر بھ طفل بھ مدت دو سال مسئلھ اى است كھ ] 126. [والدت كودك از سنت است

  [127. . . [رِضعَن اوالدھنَّ َحولیِن كاملیِن َو الوالداُت یُ . در كتاب خدا قرآن مجید مطرح است

 [128. [َو فصالھ فى عاَمینِ 

آرى، روزى كودك در سینھ مادر است، و مادر بھ خاطر جھات شخصى، یا خیاالت خام، یا حفظ بعضى 

از امور جسمى حق ندارد طفل را از روزى خدا داده محروم كند، و او را بھ شیر خشك، و بھ شیر حیوان 

باید دانست بھترین عامل براى وادار كردن پستان بھ ترشح شیر مكیدن  .ورى از این قبیل حوالھ دھدو ام

از شروع مكیدن . طفل است، و ھیچ داروئى بھتر از مكیدن طفل نمى تواند پستان را بھ ترشح وادارد

 .ترشح شیر كم كم منظم مى شود، و حالت عمومى مادر رو بھ بھبود مى رود

 8/3مواد چربى و  %4گرم درصد مواد آلبومینوئیدى،  6/1پستان زن ترشح مى شود شامل شیرى كھ از 

گرم درصد قند و اندكى امالح و ویتامین است، كھ این تركیب در ھیچ ماده اى در جھان یافت نمى شود، 

كیب شیر تر! تنھا سینھ مادر است كھ بھ اراده حق توان ساختن چنین غذائى را براى مھمان تازھوارد دارد

حیوانات اندكى با این تركیب فرق دارد، بدین معنى در حیواناتى كھ رشدشان سریعتر است مانند گوسالھ 



  .مقدار، آلبومینوئید شیرشان بیشتر است و بالعكس

در ماھھاى مختلف شیردادن تركیبات شیر زن ھمیشھ در تغییر است، بھ قسمى كھ قند و چربى آن روز بھ 

مكیدن طفل عالوه بر اینكھ او را . ست و اما مواد آلبومینوئیدى آن رو بھ ترقّى استروز رو بھ نقصان ا

. سیر مى كند و وسیلھ ادامھ حیاتش مى شود، سبب ازدیاد ترشح و بھ كار انداختن غدد پستان نیز مى گردد

روع و صبح ش 6تعداد دفعات شیر دادن در پانزده روز اول تولد ھفت مرتبھ در روز است كھ از ساعت 

 12شب ادامھ مى یابد و طفل در پانزده روز اول زندگى از ساعت  12بھ فاصلھ سھ ساعت یك دفعھ تا 

صبح را باید استراحت كند، پس از پانزده روز الزم است تعداد دفعات شیر دادن را بھ شش  6شب تا 

ب كرد، تا ھم مادر شب بچھ را از شیر گرفت و وادار بھ خوا 9مرتبھ در روز تقلیل داد، یعنى ساعت 

  .استراحت كند و ھم دستگاه گوارش كودك بتواند خود را براى گوارش بعدى آماده كند

مادر در ھر دفعھ شیر خوردن طفل باید دقت كند كودك خود را خوب سیر كند، و این امر با اندكى حوصلھ 

و بھ دنبال كار روزمره  و صبر قابل اجرا است، پس از سیر شدن طفل، او را بھ پھلوى راست بخواباند

كودكى كھ پس از ھر بار شیر خوردن بھ راحتى مى خوابد و بى تابى نمى كند، و بھ خصوص . خود برود

گرم بر وزنش افزوده مى شود، كودك سالمى است و از داشتن چنین فرزندى  30تا  25با آزمایش وزن 

  [129. [باید كامالً خوشحال بود

علیھا (ھى مخصوص بھ وضع شیر فرزندان داشت، بھ خانھ فاطمھ زھرا رسول خدا با كثرت كار، توج

مى گذاشت، با مكیدن او اشتھاى او را امتحان ) علیھ السالم(مى آمد، انگشت سبابھ بھ دھان حسین ) السالم

مى كرد تا اگر اشتھاى صادق است مادر بھ او شیر بدھد، اگركاذب است محض گریھ و ناآرامى براى 

ل بھ او شیر ندھد، زیراشیر روى شیر بیمارى تخمھ مى آورد،و دستگاه گوارش كودك را ساكت كردن طف

. تنبل،و در نتیجھ در تمام وجود طفل اثر منفى مى گذارد، و او را خمود، سست و ضعیف بار مى آورد

بِىِّ لَبٌَن َخْیٌر ِمْن لَبَِن أُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)رسول حق  ھِ لَْیَس لِلصَّ   [130. [مِّ

این جملھ قرنھاقبل، از رسول گرامى اسالم صادرشده،حقیقتى . براى كودك شیرى بھتر از شیر مادر نیست

است كھ دانشمندان بزرگ تازه بھ آن پى برده اند، درتحقیقات دانشمندان غرب، غربى كھ اكثر خانواده 

كھ شیرى و غذائى :گ شود آمدهھایش كودك خودرابھ شیرخوارگاه مى سپارند، تاباشیر مصنوعى بزر

اگر مادر شیر نداشتھ باشد، كھ كم اتفاق مى افتد، . براى كودك بھتر و سودمندتر از شیر مادر نیست

روایات تأكید فراوان دارند، در انتخاب دایھ كمال دقت را بھ خرج دھید، كھ شیر در جسم و جان و فكر 

از انتخاب دایھ بدكاره، روانى، احمق، كم دید، یھودیھ، در روایات آمده كھ . كودك، فوق العاده مؤثر است

 [131. [نصرانیھ، مجوسیھ، مشروبخوار بپرھیزید، كھ وضع اینان از طریق شیر بھ كودك منتقل مى شود

رسول حق در پاسخ . امانكتھ بسیار مھم درمسئلھ شیردادن ثواب آن است كھ انسان راشگفت زده مى كند

ایام حاملگى ثوابش : ن تمام خیر را مى برند، زنان بیچاره چھ كنند ؟ فرمود سخن اّم سلمھ كھ گفت مردا



ثواب روزه و عبادت شبانھ، و جھاد با مال و جان در راه خدا است، زائیدن بھ اندازه اى بھره الھى دارد 

عادل بھ ھر مرتبھ كھ طفل سینھ مادر را مى مكد، م: كھ احدى را قدرت آگاھى بر آن نیست اما شیر دادن 

ثواب آزاد كردن یك برده از اوالد حضرت اسماعیل در نامھ عمل زن شیرده نوشتھ مى شود، و چون از 

عملت را از سر بگیر، كھ : شیر دادن فارغ شود فرشتھ اى كریم بر پھلوى زن مى زند و مى گوید 

 [132!! [آمرزیده شده اى

بھ آن توجھ داده اند عنایت كنند، ) علیھ السالم(مادران الزم است بھ نكتھ اى كھ در شیردادن، امام صادق 

ال تُْرِضعیِھ ِمْن ثَْدي واِحد َو اَْرِضعیِھ ِمْن ِكلَْیِھما یَُكوُن اََحُدھُما : حضرت بھ زنى بھ نام ام اسحاق فرمودند 

 طَعاماً َو اْالَخُر َشراب

اى او غذا و دیگرى بھ منزلھ از یك پستان شیر مده، از ھر دو پستان كودك را تغذیھ كن، كھ یكى بر .اً 

نامگذارى گروھى تصور مى كنند نامگذارى امرى عادى و معمولى است، و بھ ھر نامى ! نوشیدنى است

كھ بخواھند مانعى ندارد كودك را نامگذارى كنند، ولى اینطور نیست، نامگذارى امرى بسیار مھم، و 

باب مفّصلى در روایات اختصاص بھ این معنا داراى اثر در مشاعر كودك، و آینده اوست، بھ ھمین خاطر 

یَھُ بِاِْسم َحَسن، فَْلیُْحِسْن اََحُدُكْم اِْسَم : فرمود ) علیھ السالم(امام ھفتم . پیدا كرده ُجُل َولََدهُ اَْن یَُسمِّ ُل ما یَبِرُّ الرَّ اَوَّ

  [133. [َولَِدهِ 

نامگذارى كند، بر ھر كدام از شما الزم  اول نیكى مرد نسبت بھ فرزندش این است كھ او را بھ نام نیك

نامھاى خود را  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . است براى فرزندش نام نیك انتخاب كند

 [134. [نیـكو انتخاب كنید، كھ روز قیامت بھ ھمان نامھا خوانده مى شوید

ه موسى بن جعفر بود، نشستم تا رسیدم كنار گھوار) علیھ السالم(راوى مى گوید خدمت حضرت صادق 

حضرت از برخوردش با كودك فارغ شد، مرا خواست، بھ حضرت سالم كردم، جواب داد، سپس سر من 

ھمانا اسمى . اآلن برو و نامى كھ براى فرزندت دیروز انتخاب كردى عوض كن: فریاد كشید و فرمود 

ترى متولد شده بود كھ نامش را حمیرا است كھ حضرت حق آن را دشمن دارد، واقعیتى بود، براى من دخ

 [135] .گذارده بودم، بھ دستور حضرت برگشتم و نام او را تغییر دادم

اِنَّ َرُسوَل ّهللاِ كاَن یَُغیُِّر اْالَ◌ْسماَء اْلقَبیَحةَ فِى : از پدرانش روایت مى كند ) علیھ السالم(حضرت صادق 

جاِل َو اْلبُْلدانِ   [136. [الرِّ

: فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر . دا اسماء زشت انسانھا و شھرھا را تغییر مى دادندھمانا رسول خ

َى بِالُعبُوِدیَِّة َو اَْفَضلُھا اَْسماُء اْالَ◌ْنبِیاءِ   [137. [اَْصَدُق اْالَ◌ْسماِء ما ُسمِّ

نام انبیاء صادق ترین نامھا، نامھائى است كھ بوى بندگى حق دارد، و برترین نامھا براى فرزندان شما 

د اَْو اَْحَمَد اَْو َعلِىٍّ اَِو الَحَسِن : فرمود ) علیھما السالم(موسى بن جعفر . است ال یَْدُخُل اْلفَقُْر بَْیتاً فیِھ اَْسُم ُمَحمَّ

 [138. [اَِو الُحَسْیِن اَْو َجْعفَر اَْو طالِب اَْو َعْبِدّهللاِ اَْو فاِطَمةَ ِمَن النِّساءِ 



پسران، محمد یا احمد یا على یا حسن و حسین و جعفر و طالب و عبدّهللا و نام دختران  در خانھ اى كھ نام

اگر نامى غیر از نام انبیاء یا امامان یا مادران انبیاء و ائمھ بھ روى . فاطمھ باشد، فقر داخل نمى گردد

در قیامت فرزندان شماست، براى جلب رضاى حق و خوشنودى انبیاء و امامان عوض كنید، مبادا كھ 

فرزندان شما بھ خاطر نامھاى زشتى كھ یادآور زشتى ھاى قھرمانان گناه و آلودگى است دارند، از شما 

 .شكایت كنند

------------------------------------------------- 
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 جایگاه و ارزش فرزند 

 

رت حق بھ بندگان اوالد چھ دختر و چھ پسر از بزرگترین و بامنفعت ترین نعمت ھائى است كھ حض



 .مؤمنش عنایت مى كند

، فرزند نداشت، از این بابت اندوھگین بود، خداوند مھربان بھ عبد شایستھ اش در )علیھ السالم(ابراھیم 

اسحاق ریشھ انبیاء الھى تا زمان مسیح، و اسماعیل ریشھ  .ایام كھولت اسماعیل و اسحاق را مرحمت كرد

فرزند نعمت فوق العاده اى است، منبع . اران حكیم و عارف و فقیھ استخاتم انبیاء و امامان معصوم و ھز

خیر است، منبع كرامت و سود دنیا و آخرت براى انسان است، البتھ انسانى كھ مؤمن بھ حق است، و بھ 

ابراھیم بھ خاطر فرزنددار شدن بھ . خاطر ایمانش فرزندان خود را مؤمن و صالح و شایستھ تربیت مى كند

ل حق برخاست، كھ فرزنددار شدن بھ راستى اقتضاى حمد مى كند، حمدى كھ با زبان و قلب و حمد كام

ِ الَّذى َوھََب لى َعلَى اْلِكبَِر اِْسمعیَل َو اِْسحاَق اِنَّ َربّى لََسمیُع . اعضاء و جوارح تحقق پیدا كند ّrِ اَْلَحْمُد

  [1. [الدُّعاءِ 

سماعیل و اسحاق را بخشید، ھمانا پروردگار من شنواى دعاى خداى را سپاس كھ در زمان پیرى بھ من ا

  .بندگان است

از آیـھ شریفھ استفاده مى شود، كھ آنقـدر فرزند جایگاه مھمى در زنـدگى دارد، كھ ابراھـیم بھ وقت پیرى 

زكریا بھ ھنگام پیرى در محراب عبادت . از حضرت حق درخواست فرزند كرد، و دعـایش مستجاب شد

 [2. [فھب لى ِمن لدنك ولیّاً یرثنى و یرث من آل یعقوبَ  : ت حق درخواست فرزند كرداز حضر

اسحاق بن عمار از امام . مرا از جانب خود جانشینى صالح عطا فرما كھ از من و آل یعقوب ارث ببرد

شخصى گفت در داشتن فرزند بى رغبت بودم، تا توفیق وقوف در : روایت مى كند ) علیھ السالم(ششم 

یا َربِّ والَِديَّ : عرفات نصیبم شد، در كنارم نوجوانى را دیدم دعا مى كرد و اشك مى ریخت و مى گفت 

بَنى فِى اْلَولَِد حیَن َسِمْعُت ذلِكَ   [3. [والَِديَّ فََرغَّ

خداوندا پدر و مادرم، پدر و مادرم، با شنیدن دعاى او نسبت بھ پدر و مادرش شوق پیدا كردن فرزند در 

پدران و مادران از دنیا رفتھ، از عبادت و مناجات، و كار خیر فرزندانشان در صورتى كھ . ید آمدمن پد

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(فرزند دارى در اسالم از رسول حق . اھل ایمان بودند بھره كامل مى برند

َمْن َغَرَس نَْخالً ، َو َمْن َحفََر بِْئراً ، َو َمْن بَنى : َخْمَسةٌ فى قُبُوِرِھْم َو ثَوابُھُْم یَْجرى اِلى دیوانِِھْم : روایت شده 

ِ َمْسِجداً ، َو َمْن َكتََب ُمْصَحفاً ، َو َمْن َخلََّف اِْبناً صالِحاً  ّrِ] .4] 

كسى كھ درختى كاشتھ، : پنج نفر از دنیا رفتھ اند، ولى پرونده آنان بستھ نشده، دائم بھ آنان ثواب مى رسد 

بھره بردارى مردم حفر كرده، مسجدى ساختھ، قرآنى نوشتھ، فرزند شایستھ اى از او بھ جا چاه آبى براى 

وقتى یوسف برادر مادرى خود را دید، بھ او گفت چگونھ بعد : مى فرماید ) علیھ السالم(امام ششم . مانده

ْستَطَْعَت اَْن یَُكوَن اِْن اِ : پدرم یعقوب مرا امر كرد و گفت : از من زمینھ ازدواجت را فراھم كردى ؟ گفت 

یَّةٌ تُْثقُِل اْالَ◌ْرَض بِالتَّْسبیِح فَاْفَعلْ    [5. [لََك ُذرِّ

اگر بتوانى فرزندانى بیاورى كھ زمین حق را بھ تسبیح و ثناى خود نسبت بھ پروردگار سنگین كنند، این 



اْلُمْسلِِم اَْن یَُكوَن َمْتَجُرهُ فى بِالِدِه، َو  ِمْن َسعاَدِة اْلَمْرءِ : فرمود ) علیھ السالم(حضرت سجاد . كار را انجام بده

 [6. [یَُكوَن ُخلَطاُؤهُ صالِحیَن، َو یَُكوَن لَھُ َولٌَد یَْستَعیُن بِھِ 

محل تجارت و كسبش در شھر خودش باشد، كھ پس از پایان : خوشبختى مرد مسلمان در سھ چیز است 

ھ و صالح باشند، و فرزندانى داشتھ باشد كھ از كمك روز نزد زن و فرزند خود برود، و دوستانش شایست

و هللا جعل لكم من انفسكم : چقدر نعمت وجود فرزند باارزش است كھ در قرآن مجید آمده . آنان سود جوید

 [7. [ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفدة و رزقكم من الطّیِّبات

و از ھمسرانتان فرزندان و نوه و داماد نصیب شما  خداوند از گوھر وجود شما ھمسرانتان را قرارداد،

فرزندان مسلمانان در : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . نمود، و روزى شما را از پاكیزه ھا قرار داد

قیامت شفاعت مى كنند، شفاعت آنان پذیرفتھ است، چون بھ دوازده سالگى برسند، حسنات آنان ثبت مى 

 [8. [د، گناه بر آنان نوشتھ مى شودشود، و چون بھ تكلیف برسن

 [9. [َسِعَد اِْمُرٌؤ لَْم یَُمْت َحتّى یَرى َخلَفاً ِمْن نَْفِسھِ : فرمود ) علیھ السالم(امام ھفتم 

علیھ (سود فرزند داشتن تا كجاست كھ امیرالمؤمنین . خوشبخت شد مردى كھ نمرد تا فرزندى از خود دید

بِىَّ اَنَّھُ َكفّاَرةٌ لِوالَِدْیھِ فِى اْلَمَرِض یُ : فرمود ) السالم  [10. [صیُب الصَّ

اَْلَولَُد : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . بیمارى فرزند كفاره گناھان پدر و مادر اوست

 [11. . . [الّصالُِح َرْیحانَةٌ ِمَن ّهللاِ قََسَمھا بَْیَن ِعباِدِه 

اَْلَولَُد الّصالُِح : و فرمود . ا است كھ بین بندگانش قسمت كردهفرزند شایستھ دستھ گلى خوشبو از جانب خد

 [12. [َرْیحانَةٌ ِمْن َریاحیِن اْلَجنَّةِ 

رسول خدا بر منبر مسجد مدینھ : در روایت آمده . فرزند شایستھ دستھ گلى خوشبو از گلھاى بھشت است

پیراھن قرمز رنگ بھ تن داشتند در  وارد مسجد شدند،) علیھما السالم(در حال موعظھ بود، حسن و حسین 

  [13[حال آمدن بھ زمین خوردند، پیامبر بھ سرعت از منبر بھ زیر آمد و ھر دو را بھ آغوش گرفت، 

 [14. [انَّما اموالكم و اوالدكم فتنة و هللا عنده اجر عظیم: سپس این آیھ را تالوت فرمود 

در . حق براى شما در این آزمایش اجر بزرگ استمال و اوالد شما از جانب خداوند آزمایش است، نزد 

تھران قناتى حفر شد كھ حفركننده آن مردى بود بھ نام حاج علیرضا، بیش از صد سال است كھ مردم یكى 

از مناطق تھران از آن آب استفاده مى كنند، یكى از علماى بزرگ مى فرمود، شخصى او را بھ خواب دید 

بھ او گفت این باغ یكى از باغھاى بھشت است و این نھر ھم نھر در باغى بزرگ كنار نھرى عظیم، 

بھشتى، این ھر دو بھ مزد آن قنات بھ من عطا شده، ولى اى كاش برایم فرزندى بود كھ یك بار ال الھ اال 

عشق بھ اوالد امام . ّهللا مى گفت و مى مرد، كھ بھره اى عظیم از اقرار او بھ توحید نصیب من مى شد

ْبیاَن َو اْرَحُموھُمْ : از رسول خدا روایت مى كند ) السالم علیھ(ششم   [15. [اَِحبُّوا الصِّ

بعضى از مردم عالقھ چندانى بھ كودكان خود نشان  .فرزندانتان را دوست بدارید، و بھ آنان رحمت آورید



یرند، اینان بدانند نمى دھند، یا اگر عالقھ دارند اظھار نمى كنند، و در رفتار با آنان خشن و تند، و سخت گ

امام صادق . كھ با این روش، كھ روشى غیرانسانى و اسالمى است خود را از رحمت حق محروم مى كنند

ِة ُحبِِّھ لَِولَِدهِ : فرمود ) علیھ السالم(  [16. [اِنَّ ّهللاَ لَیَْرَحُم اْلَعْبَد لِِشدَّ

 : فرمود) علیھ السالم(امام ھفتم . كند ھمانا خداوند بھ بنده اش محض شدت عشقش بھ فرزندانشان رحم مى

ْبیانِ . . .   [17. [اِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ لَْیَس یَْغِضُب لَِشْيء َكَغَضبِِھ لِلنِّساِء َو الصِّ

خشم حق محصول ب处وفائى و . خداوند بزرگ، بھ چیزى مانند خشمش بھ نفع زنان و كودكان خشم نمى گیرد

موسى در كوه طور بھ حضرت : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . اده استبدرفتارى مردان نسبت بھ خانو

 [18. [اَيُّ اْالَ◌ْعماِل اَْفَضُل ِعْنَدَك قاَل ُحبُّ اْالَ◌ْطفالِ : حق عرضھ داشت 

بوسیدن فرزندان . دوست داشتن اطفال: خداوندا چھ عملى در نزد تو برترین عمل است ؟ خداوند فرمود 

انشمندان بزرگ شیعھ است در كتاب باارزش روضة الواعظین از معصوم روایت فتال نیشابورى كھ از د

 [19. [اَْكثُِروا ِمْن قُْبلَِة اَْوالِدُكْم فَاِنَّ لَُكْم بُِكلِّ قُْبلَة َدَرَجةً فِى اْلَجنَِّة َمسیَرةَ َخْمِسِمأَِة عام : مى كند

بھشت نصیب شما مى شود، درجھ اى كھ  فرزندان خود را زیاد ببوسید، كھ بھ ھر بوسیدنى درجھ اى در

: آمد و گفت ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(مردى بھ محضر رسول خدا . طول مسیر آن پانصد سال راه است

در این زمینھ فرقى . ھمانا كھ این مرد اھل آتش جھنم است : حضرت فرمود. تاكنون فرزندم را نبوسیده ام

ت خدا، و ھر دو فرزند انسانند، آنان كھ دختردار مى شوند، و بھ بین دختر و پسر نیست، دختر و پسر عنای

این خاطر چھره درھم مى كشند، روحیھ اى ھمانند روحیھ اعراب زمان جاھلیت دارند، و وجودشان آلوده 

بھ خواست حق در بحث آینده بھ مسئلھ دختردارى اشاره خواھم كرد، تا معلوم شود كھ . بھ حماقت است

سفارش دیگرى نسبت بھ فرزندان از . ختردارى در اسالم چھ جایگاه رفیع و بلندى استجایگاه و ارزش د

ْبیاِن َو النِّساِء فِى اْلَمضاِجِع : معصومین رسیده كھ رعایتش از نظر اخالقى بسیار مھم است  ُق بَْیَن الصِّ یُفَرَّ

 [20] .اِذا بَلَُغوا َعْشَر ِسنینَ 

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول اسالم . سالگى از ھم جدا كنید جایگاه خواب دختر و پسر را بھ سن ده

بِیَّةُ، َو : سفارش بسیارمھمى در این زمینھ دارند كھ قابل توجھ است  بِىُّ َو الصَّ ، َو الصَّ بِىُّ بِىُّ َو الصَّ اَلصَّ

ُق بَْینَھُْم فِى اْلَمضاِجِع لَِعْشِر ِسنینَ  بِیَّةُ یُفَرَّ بِیَّةُ َو الصَّ   [21. [الصَّ

آرى در یك . محل خواب پسر و پسر، پسر و دختر، دختر و دختر را بھ ھنگام ده سالگى از ھم جدا كنید

رختخواب مصلحت نیست دو كودك پسر، یك پسر و یك دختر و دو دختر بخوابند، كھ دین تیزبین اسالم 

یَْلَعُب َسْبَع ِسنیَن، َو اَْلِزْمھُ نَْفَسَك َسْبَع  َدْع اِْبنَكَ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . این برنامھ را نمى پسندد

  [22] .ِسنیَن فَاِْن أَْفلََح َو اِالّ فَاِنَّھُ ال َخْیَر فیھِ 

تا ھفت سال كودكت را براى بازى آزاد بگذار، و ھفت سال بعد با تمام وجود از او مواظبت كن، اگر بھ 

 .خیرى در او نیستقبول دیندارى و تربیت تن داد، تن داده، ورنھ 



مایَةَ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق  باَحةَ َو الرِّ   [23. [َعلُِّموا اَْوالَدُكُم السِّ

اَْكِرُموا اَْوالَدُكْم َو اَْحِسنُوا آدابَھُْم یُْغفَْر : و نیز آن حضرت فرمود . بھ فرزندانتان شنا و تیراندازى یاد بدھید

  [24. [لَُكمْ 

. مى داشتن فرزندانتان، و بھ نیكى كشاندن رفتارشان خود را در معرض مغفرت خداوند قرار دھیدبا گرا

فردى بى قید و بند بودم، از اسالم خبرى نداشتم، سھ بار ازدواج كردم، بھ خاطر : مالك دنیار مى گوید 

لگى او را بھ مكتب نازائى زنانم آنان را طالق دادم، از ھمسر بعدى فرزندى پسر پیدا كردم، در شش سا

بردم، عصر كھ بھ خانھ برگشت او را بھ حالت بیمارى دیدم، معلوم شد اولین مطلبى كھ معلم بھ او تعلیم 

 [25. [یَوماً یجعل الولدان شیباً : داده این آیھ بوده 

خواب بیمارى او عالج نشد، از دنیا رفت، مالزم قبر او شدم، شبى در عالم . قیامت كودكان را پیر مى كند

دیدم یكھ و تنھا در بیابانى مخوف قرار دارم ھیوالئى عجیب و غریب بھ من حملھ كرد، پا بھ فرار گذاشتم، 

بھ دیوارى رسیدم، خواستم از دیوار باال رفتھ بھ پشت دیوار بروم تا خود را از دست آن ھیوال نجات دھم، 

تم، او را صدا زدند، بھ او گفتم عزیزم در ناگھان تعدادى بچھ را در حال بازى دیدم، سراغ فرزندم را گرف

كجائى ؟ گفت بعد از مردن مرا بھ كالس قرآن برده اند، تا با یادگرفتن قرآن مستحق ورود بھ بھشت و 

رحمت حق شوم، بھ او گفتم این ھیوال چیست مرا دنبال كرده ؟ گفت پدر این ظھور اعمال و اخالق زشت 

زشتى ھا را كنار گذاشتم، بھ توبھ و انابھ موفق شدم و در راه حق خود توست، از ترس بیدار شدم، تمام 

نعم الولد البنات ، ملطفات ،مجھزات ، مؤنسات ، ) : صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول ّهللا . ( قدم گذاشتم

 5، ص  6فروع كافى ، ج  ( مباركات ، مفلیات

 ارزش دختر دارى در اسالم

 

وجود مقدس حق، فّعال ما یشاء، مالك آسمانھا و زمین، علیم و قدیر، حكیم اراده حق در عطا كردن فرزند 

تصمیم و اراده او نسبت بھ بندگان عین لطف، و محض محبت، و جلوه . و عادل، و رحمان و رحیم است

او ھرچھ را براى بنده اش بخواھد بھ مصلحت دنیا . عشق و رحمت، و تجلى كرامت و حسن انتخاب است

ست، و عبد نسبت بھ حكمت و عدالت و رحمت و اراده او باید تسلیم باشد، كھ این حالت و آخرت عبد ا

تسلیم باالترین عبادت باطن، و از اخالق انبیاء و اولیاء، و نشانھ عشق و معرفت عاشقان و عارفان بھ 

 .حضرت اوست

ید، در دامن مادرى كھ آن را كھ عقیم قرار داده، بھ كسى كھ دختر مى دھد، بھ آنكھ پسر عنایت مى فرما

. دوقلوئى از پسر و دختر مى گذارد، ھمھ و ھمھ عین رحمت و لطف، و جوشش عشق او بھ بندگان است

جھم  rّ ملك الّسموات و االرض، یَخلق ما یشاء، یھُب لمن یشاء اِناثاً، و یھب لمن یشاء الذُّكور، او یُزوِّ



 [26. [ھ علیٌم قدیرٌ ُذكراناً و اناثاً، و یجعل من یشاء عقیماً اِنَّ 

پادشاھى و ملك آسمانھا و زمین تنھا و تنھا براى خدا است، ھرچھ بخواھد مى آفریند، بھ ھركھ بخواھد 

دختر، و بھ ھركھ بخواھد پسر مى بخشد، یا در یك رحم دو فرزند یكى پسر و یكى دختر قرار مى دھد، و 

بر اساس این آیھ شریفھ فرزند . دانا و تواناستھركھ را بخواھد عقیم و نازا مى گذارد، ھمانا خداوند 

دختر، جلوه سلطنت و پادشاھى، تجلى اراده او در آفرینش، و نور دانائى و توانائى او نسبت بھ انسان 

 .دانش و قدرت، فعل و اراده، حكومت و مالكیت او اقتضا كرده كھ پدر و مادرى داراى دختر شوند .است

د دختر، چھره درھم كشیدن نسبت بھ الوھیت، مالكیت، خلقت، انتخاب و چھره درھم كشیدن نسبت بھ تول

دانائى و توانائى حضرت اوست، كھ گناھى بزرگ، و حالتى احمقانھ، و برنامھ اى بدور از منطق و 

، در جھان برزخ بھ ابراھیم و ساره )علیھ السالم(طفل اگر بمیرد، بھ فرموده امام صادق . حكمت است

 .ا در دامن آنان تربیت شود، و براى آخرت پدر و مادر ذخیره گرددسپرده مى شود، ت

فرمود صبر بر مرگِ طفل و دورى از جزع  (علیھ السالم(شھید در مسكن الفؤاد نقل مى كند كھ امام ششم 

در حال جھاد در ) عج ( و فزع ثوابش بیشتر از آن است كھ طفل زنده مى ماند و در ركاب حضرت قائم 

شش ماھھ شھید خود را بھ خیمھ برگرداند، و در ) علیھ السالم(حضرت حسین . مى شد راه خدا شھید

آغوش خواھرش زینب نھاد، و خود روى خاك نشست و عرضھ داشت الھى این شھید شش ماھھ را ذخیره 

 جائى كھ طفل مرده بھ این اندازه براى انسان قیمت داشتھ باشد كودك بجا مانده و. روز آخرت من قرار بده

بزرگ شده، در حالى كھ تربیت و وقـار و ادب و ایمانش، نتیجھ زحمات سنگین پدر و مادر است براى 

بھ فرموده قرآن  .انسان چھ اندازه قیمت دارد ؟ دختر یا پسر ھیچ فرقى نمى كند، منظور اوالد انسان است

 : 28مجید در سوره انفال آیھ 

انسان در برابر این آزمایش و ابتال سرفراز بیرون آید، بھ فرزندان انسان براى انسان آزمایش حقند، اگر 

این معـنا كھ بوجود او خوشنود و راضى باشد، در تعلیم و تربیت دینى او بكوشد، وسائل ازدواجش را در 

حّد قدرت فراھم كند، احترام او را پاس بدارد، در بزرگداشت وجود او و حق او اقدام نماید، بھ اجرى 

نیا و الباقیاُت : مگر قرآن مجید نفرموده . فوق العاده رسیدهعظیم، و ثوابى  الماُل و البنوَن زینة الَحیوِة الدُّ

 [27. [الّصالحاُت خیر عند ربَِّك ثواباً و خیٌر امالً 

مال و فرزندان زیب و زینت زندگى دنیایند، حركات شایستھ اى كھ دوام و بقا دارد، نزد خداوندت بسى 

كسى كھ براى تربیت فرزند خود زحمت مى كشد، و او را آشناى با حق و . كوتر استبھتر و عاقبت آن نی

با انبیاء و با والیت و با قرآن بار مى آورد، باقیات صالحاتى است كھ در بین تمام برنامھ ھایش نظیر 

 .ندارد، و ھمین است كھ نزد خداوند بھتر و عاقبتش براى انسان نیكوتر است

و زینب كبرى براى پدران ) علیھا السالم(ھ بزرگوار، آسیھ باكرامت، فاطمھ زھرا مگر مریم كبرى، خدیج

خود بھترین باقیات صالحات نیستند ؟ چرا كسى از دختردار شدن كسل شود؟ مگر فرزندى كھ در رحم 



مادر قرار دارد بھ اراده كسى جز خدا دختر مى شود، دختر شدن فرزند در رحم عین لطف و رحمت حق 

و مرحمت اوست، باید تسلیم اراده و لطف او بود، و بر نعمت وجود دختر تا پایان عمر با تمام  و عنایت

 : بھ این واقعیت حتماً توجھ كنید. وجود بھ شكر و سپاس برخاست

رسول حق داراى چند پسر بھ نام قاسم، طیّب، طاھر، و ابراھیم شد، گرچھ ھیچ كدام زنده نماندند، ولى بھ 

ن، از جانب خداوند تبریك و تھنیت بھ او داده نشد، و آیھ اى ھم در قرآن مجید بھ این خاطر پسردار شد

سبب نازل نشد، ولى وقتى دخترى چون فاطمھ در رحم پاك خدیجھ تكّون پیدا كرد، سوره كوثر نازل شد، 

ت انسان، روایات بسیار مھم باب دختر دارى مستحب اس!! و بشارت خیر كثیر، و نیكى دائم بھ او داده شد

در صورتى كھ از دختر داشتن محروم است، دست نیاز بھ جانب حق بردارد، و براى دختردار شدن با 

ابراھیم خلیل آن پیامبر بزرگ با داشتن فرزندى چون اسماعیل . حال اخالص بھ درگاه حق دعا كند و بنالد

دعاى او را بدین صورت نقل ) علیھ السالم(امام صادق . و اسحاق بھ درگاه حق جھت دختردار شدن نالید

 [28. [اِنَّ اِْبراھیَم َسأََل َربَّھُ اَْن یَْرُزقَھُ اِْبنَةً تَْبكیِھ َو تَْنُدبُھُ بَْعَد َمْوتِھِ : مى كند 

از حضرت حق درخواست دختر كرد تا حداقل پس از مرگش گریھ كننده و نالھ كننده و خالصھ مجلس 

كھ در این روایت بازگو شده خیلى مھم نیست، آنچھ مھم است اصل ھدفى . گرم كن و یادآور داشتھ باشد

اینكھ . مطلب است كھ پیغمبرى اولوالعزم از داشتن دختر محروم بود، براى رسیدن بھ این نعمت دعا كرد

انسان پدر دختر باشد افتخار دارد، چراكھ رسول باكرامت اسالم پدر دختر بود، این ھمرنگى با رسول خدا 

علیھ (كھ با عنایت شدن دختر بھ انسان تحقق پیدا مى كند واقعاً افتخار دارد، امام صادق در زندگى، 

 [29. [كاَن َرُسوُل ّهللاِ اَبا بَنات: فرمود ) السالم

اگر كسى دختر نداشت ولى داراى خواھر بود، باز ھم درى از . پیامبر بزرگوار خدا پدر دختران بود

َمْن عاَل ثَالَث بَنات اَْو ثَالَث اََخوات : مى فرماید ) علیھ السالم( رحمت حق بر وى باز شده، امام ششم

  [30. [َوَجبَْت لَھُ اْلَجنَّةُ 

نِْعَم اْلَولَُد اَْلبَناُت، ُمْلِطفاٌت، ُمَجھِّزاٌت ُمْؤنِساٌت، ُمباَركاٌت،  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

 [31. [ُمفَلِّیاتٌ 

مھربان و نرمخو، مددكار و آماده بھ كار، انیس انسان، بابركت، و عالقھ مند بھ دختران چھ خوبند، 

تَْیِن اَْو خالَتَْیِن َحَجبَتاهُ ِمَن النّارِ : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . پاكیزگى . َمْن عاَل اِْبنَتَْیِن، اَْو أُْختَْیِن، اَْو َعمَّ

]32] 

، یا دو خالھ را سرپرستى كند، سرپرستى آن دو او را از آتش كسى كھ دو دختر، یا دو خواھر، یا دو عمھ

مردى بھ مردى كھ نزد رسول حق نشستھ بود خبر داد ھمسرت دختر آورد، رنگ آن . جھنم حفظ مى كند

خیر است، : چھ شده عرضھ داشت : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(مرد تغییر كرد، رسول اسالم 

از خانھ بیرون آمدم در حالى كھ ھمسرم درد زائیدن داشت، این مرد : گفت . ادهبگو چھ اتفاقى افت: فرمود 



زمین حمل كننده او، آسمان سایھ سرش، و خداوند : بھ من خبر داد دختردار شده ام، حضرت فرمود 

روزى دھنده اوست، دختر دستھ گیاه خوشبوئى است كھ آن را مى بوئى، سپس رو بھ اصحاب كرد و 

ھ داراى یك دختر است، مشكل دارد تربیت و حفظ او، تھیھ جھازیھ، آماده كردن مقدمات كسى ك: فرمود 

عروسى، دلھره داماد دارى و براى ھر كس دو دختر است، خدا را بھ فریاد او برسید، و ھر كس داراى 

و سھ دختر است جھاد و ھر كار مكروھى را معاف است، و ھر آن كھ چھار دختر دارد، اى بندگان خدا ا

  [33. [را كمك دھید، بھ او قرض دھید، و بھ او رحمت آورید

چقدر دختر عزیز است، كھ رسول حق یارانش را بھ یارى دخترداران دعوت كرده، و كمك بھ دخترداران 

دختردار شد، خدمت امام رسید، ) علیھ السالم(مردى در زمان امام صادق . را وظیفھ الھى امت قرار داده

ت و خشمگین دید بھ او فرمود فكر كن خداوند بھ تو وحى مى كرد من براى تو حضرت او را ناراح

انتخاب كنم كھ خداى تو ھستم، یا تو با بودن من انتخاب مى كنى ؟ چھ جواب مى دادى عرض كرد مى 

ھم اكنون خداوند مھربان دختر براى تو : گفتم اى خداى من تو براى من انتخاب كن، حضرت فرمود 

ه، اى مرد در داستان موسى و خضر آمده كھ وقتى خضر بھ مصلحت آن خانواده بھ دستور انتخاب فرمود

 [34. [فَاردنا اْن یْبدلھما ربَّھما خیراً منھ زكوةً و اقرب ُرحماً : خدا كودك را كشت، بھ موسى گفت 

بھ جاى آن حضرت حق . خواستم تا بھ جاى او خداوند فرزندى بھتر و متوجھ تر بھ رعایت رحم بھ او بدھد

كودكى كھ بدست خضر كشتھ شد، و موسى معترض شد و خضر بھ او گفت خدا بھتر از آن را بھ پدر و 

  [35!! [مادرش مى دھد، دخترى عنایت فرمود كھ ھفتاد پیغمبر از نسل او بوجود آمد

َسناُت یُثاُب َعلَْیھا َو النِّْعَمةُ یُْسأَُل اَْلبَناُت َحَسناٌت َو اْلبَنُوَن نِْعَمةٌ، َو اْلحَ  : فرمود) علیھ السالم(امام صادق 

  [36. [َعْنھا

شب معراج . دختران حسناتند، پسران نعمت حقند، بر حسنات بھره مى دھند، و از نعمت بازپرسى مى كنند

 [37. [لَْقتُھُنَّ اَْرُزقُھُنَّ ال تَضیقَنَّ ُصُدوُرُكْم َعلى بَناتُِكْم فَاِنّى َكما خَ : قُْل ِالباِء اْلبَناِت : . . .بھ رسولش فرمود 

. بھ دخترداران بگو، بر دختر داشتن بى حوصلگى نكنید، ھمانگونھ كھ آنھا را آفریدم، روزى ھم مى دھم

كسى كھ مرگ دخترش را بخواھد، قیامت بر خدا وارد مى شود، در : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق 

 [38[ .حالى كھ او را جزء عاصیان بھ حساب مى آورند

ُكوِر، َو : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق  اِنَّ ّهللاَ تَباَرَك َو تَعالى َعلَى اْالِ◌ناِث اََرقُّ ِمْنھُ َعلَى الذُّ

َحھُ ّهللاُ یَْوَم اْلقِیاَمةِ   [39. [ما ِمْن َرُجل یُْدِخُل فَْرَحةً َعلى اِْمَرأَة بَْینَھُ َو بَْینَھا ُحْرَمةٌ اِالّ فَرَّ

خداوند بھ دختر مھربانتر از پسر است، كسى كھ باعث خوشحالى دخترش شود، خداوند روز قیامت او را 

َخْیُر : نھایتاً درباره ارزش دختر داشتن فرمود  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . خوشحال مى كند

 [40] .اَْوالِدُكْم اَْلبَناتُ 

ھر كس سھ دختر یا : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم( رسول حق. بھترین فرزندان شما دختران ھستند



سھ خواھر را سرپرستى كند بھشت بر او واجب است، عرضھ داشتند دو نفر را اگر سرپرستى كند ؟ 

 [41. [باز ھم: باز ھم، گفتند اگر یك دختر یا یك خواھر را فرمود : فرمود 

وَق فَاْشتَرى تُْحفَةً فََحَملَھا اِلى ِعیالِِھ كاَن َكحاِمِل َمْن دَ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق  َخَل السُّ

َح اِْبنَتَھُ فََكأَنَّما اَْعتَقَ  ُكوِر فَاِنَّ َمْن فَرَّ . َرقَبَةً ِمْن ُوْلِد اِْسماعیلَ  َصَدقَة اِلى قَْوم َمحاویَج َوْلیَْبَدأُوا بِاْالِ◌ناِث قَْبَل الذُّ

]42] 

ست، فرھنگى در تمام تاریخ بشر بدین صورت از دختردارى جانبدارى نكرده، بلكھ واقعاً روایت عجیبى ا

بعكس، وضع دختران و زنان در جنب اقوام و ملل وضع خوبى نبوده، این زحمات بى شائبھ رسول خدا 

بود، كھ انقالب معنوى عظیمى در مسئلھ حیات دختران و زنان و زن دارى و ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(

كسى كھ بھ بازار رود، و چیزى : دارى ایجاد كرد، در ھر صورت معناى روایت بدین مضمون است دختر

بخرد و آن را بھ خانھ براى زن و فرزند ببرد، مانند كسى است كھ بار مستمندان را بھ دوش كشیده، او در 

مانند این است كھ  خانھ دختران را در گرفتن تحفھ مقدم بدارد، ھمانا كسى كھ دخترش را خوشحال كند بھ

صلى هللا علیھ وآلھ (مسئلھ عجیب تر این كھ رسول حق !! برده اى از اوالد اسماعیل در راه خدا آزاد كرده

فرزندانتان را بھ خاطر گریھ و نالھ اى كھ بھ جھت كودكى دارند كتك نزنید زیرا گریھ طفل : فرمود ) وسلم

بھ توحید، و در چھار ماه دوم صلوات و درود بر پیامبر  گریھ آنھا در چھار ماه اول شھادت. معنادار است

  [43. [و آل، و چھار ماه سّوم دعا براى پدر و مادر است

بنابراین شھادت دھنده بھ وحدانیت حق، و درود فرستنده بھ نبى و آل و دعا كننده بھ پدر و مادر را نزن، 

اجب است با تمام وجود از او رعایت كنى، نھ اینكھ مستحق كتك نیست، بلكھ بھ خاطر گریھ معنادارش، و

سكونى كھ از یاران : بھ این روایت بسیار مھم عنایت كنید . و لطف و محبت خود را از او دریغ ننمائى

علیھ (است مى گوید در حال غم و غصھ و حزن و اندوه وارد بر امام ششم ) علیھ السالم(امام صادق 

 : شدم، فرمود) السالم

و چیست ؟ عرض كردم دختردارشدم،فرمودبارش رازمین مى كشد، رزقش راخدامى سكونى سبب غصھ ت

دھد، زمان زندگیش با تو فرق مى كند، و رزق خودش را مى خورد، بھ خدا قسم غصھ و رنج از من 

 :چھ نامى براو نھاده اى؟گفتم: برطرف شد،سپس حضرت ازمن پرسید

: ى گذاشت و آه كشیدن را ادامھ داد، سپس فرمودآنگاه دست بر پیشان. آه آه آه: فاطمھ حضرت صدازد

  [44. [اكنون كھ نام او را فاطمھ گذاشتھ اى، بھ او ناسزا مگو، لعنتش مكن، او را كتك نزن

لَْیھا َمْن كاَن لَھُ أُْنثى فَلَْم یَْنبِْذھا َو لَْم یُِھْنھا َو لَْم یُْؤثِْر َولََدهُ عَ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

  [45. [اَْدَخلَھُ ّهللاُ اْلَجنَّةَ 

آنكھ داراى دختر است، او را از خود نراند، اھانتش نكند، پسران را بر او مقدم ندارد، خداوند وى را وارد 

ة َو اَْلِف َغْزَوة : و فرمود. بھشت مى كند َو اَْلِف بََدنَة َو  َمْن كانَْت لَھُ اِْبنَةٌ واِحَدةٌ كانَْت َخْیراً لَھُ ِمْن اَْلِف ِحجَّ



  [46. [اَْلِف ِضیافَة

!! كسى كھ یك دختر دارد اجر او از ھزار حج، و ھزار جھاد، و ھزار قربانى و ھزار مھمانى بیشتر است

، ص  10میزان الحكمة ، ج ) الجنة تحت االقدام االمھات ) : صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(قال رسول ّهللا ( 
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 رزندنقش مادر در تربیت ف

 

فرزند یا حاصل وجود مادر كلمھ اّم كھ در قرآن و روایات بھ طور فراوان ذكر شده، بھ معناى ریشھ و 

سرچشمھ است، و بھ خاطر این كھ كودك حداقل شش ماه و حداكثر نھ ماه در رحم زن است، و با تمام قوا 

گاه جسم و اعصاب و جان جسم و روح خود را از مایھ ھاى وجود زن مى گیرد، و بھ طور دائم از كار

  .زن تغذیھ مى كند، از وجود او نسبت بھ كودك تعبیر بھ اّم شده است

در حقیقت مادر اصل، ریشھ و سرچشمھ وجود كودك است، و كودك انعكاسى از واقعیات جسمى و روحى 

رحم  مدت اقامت نطفھ در صلب پدر، بسیار اندك، ولى در. مادر، و میوه اى از آن شجره مباركھ است

روى این حساب تمام یا اغلب گیرندگى و اثرپذیرى او از . مادر نزدیك بھ دویست و ھفتاد روز مھمان است

 .مادر است، و بھ ھمین علت حسابى كھ اسالم براى مادر باز كرده براى غیر او باز نكرده است

طوار و برنامھ ھاى آثار وجودى مادر از جسم و روان، در وجود كودك ظھور مى كند، و طفل در اكثر ا

دختر قبل از اینكھ ازدواج كند باید توجھ داشتھ باشد، . حیاتش خودآگاه، یا ناخودآگاه بر طینت مادر مى طند

یا بھ او توجھ بدھند كھ مادر فرداست، و مادر فردا باید از امروز در غذا، رفت و آمد، معاشرت، برخورد، 

این جملھ . د نسلى پاك، سالم، باارزش و مؤدب بھ آداب باشدتربیت، ادب و ایمان دقت كند، تا موجد و مولّ 

از او پرسیدند كدام . زیبا را كھ از امپراطور فرانسھ ناپلئون نقل مى كنند در كتابى در رابطھ با زن دیدم

! مملكت در نزد تو ارزشش از ھمھ ممالك باالتر است ؟ گفت كشورى كھ تعداد مادرانشان بیشتر باشد

 .دن باید براى زن ثابت و پابرجا بماند، و گرنھ نسل خوبى بوجود نخواھد آمدحیثیت مادربو

مادر باید براى . مادر در فرھنگ اسالم باید مادربودن خود را براى تربیت و رشد فرزندان حفظ كند

زن اگر خصوصیات مادرى را . فرزندان مادرى كند، تا فرزندان از نظر فكرى و عاطفى كمبود پیدا نكنند

دست بدھد، و خود را در عرصھ گاه آزادى بھ معناى غربى بیندازد، و با ھركس و ناكسى بگوید و از 

بخندد و بنشیند، و رفت و آمد كند، بھ خود و بھ شوھر و بھ فرزند، بھ خاطر لذائذ جسمى و مادى بى اعتنا 

كھ شرف و كرامت و  باشد، مادر نیست، درنده اى است كھ بھ جان خانواده افتاده، و گرگ خطرناكى است

 .عفت و پاكى خانواده را بھ باد خواھد داد

مادر براى تحویل دادن فرزندى وزین، مؤدب، پاك، باصالبت، خردمند، باید داراى وجودى پاك، و فكرى 



 .ھََّرةِ اَْشھَُد اَنََّك ُكْنُت نُوراً فِى االَْصالِب الّشاِمَخِة َو اْالَ◌ْرحاِم اْلُمطَ . سالم، و اخالقى انسانى باشد

 : قطعھ اى از زیارت وارث است، خطاب بھ سرور شھیدان

ھمانا در اصالب شامخھ و ارحام مطھره نور بودى، نورى كھ از مقامى شامخ، و جایگاھى پاك طلوع 

كرد، و جھانى را بھ نور علم و عدل و حكمت و رھبرى صحیح روشن و پس از شھادت، آخرت را روشن 

مى )علیھا السالم(جود مقدس او را بھ عنوان خدیجھ كبرى و فاطمھ زھرا در ھمان زیارت و. تر نمود

ْھراِء، اَلسَّالُم َعلَْیَك یَاْبَن َخدیَجةَ اْلُكْبرى. خوانیم  .السَّالُم َعلَْیَك یَاْبَن فاِطَمةَ الزَّ

متین، و اینكھ رسول اسالم بھ جوانانى كھ قصد ازدواج دارند سفارش مى كند دختر از خانواده اى اصیل، 

دخترى كھ اصالت خانوادگى از دست . دیندار بگیرید، بھ خاطر این است كھ جلوى فساد نسل گرفتھ شود

داده، جلف و سبك، بى ادب و بى تربیت، ب处وقار و بى نظم، و از ھمھ بدتر شھوت ران و بى حجاب و 

دف حق را از آفرینش و بدحجاب، و ھر ساعت با یك دوست پسر بسر مى برد، قابلیت ازدواج ندارد، او ھ

خلقتش زیر پا گذاشتھ، شئون زن بودن و مادربودن را از كف داده، لیاقت بوجود آوردن فرزند صالح و 

اگر آنھا در : در روایتى درباره اینان فرموده ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(شایستھ را ندارد، كھ رسول حق 

فرزند بزایند، چرا كھ در كارگاه فكر و روح و روان آخر زمان مار و عقرب بزایند بھتر از این است كھ 

این معنا . خود بھ خاطر لذت طلبى ایجاد اخالل كرده، و این كارگاه مختل از ساختن انسان سالم عاجز است

و قال نوح ربِّ ال تذر على األَرض من الكافریَن دیّاراً انَّك ان تذرھم : را از زبان نوح پیغمبر بشنوید 

  [47. [ك و ال یلدوا االّ فاجراً كفّاراً یضلُّوا عباد

خداوندا از این ناسپاسان و این مرد و زنى كھ دست از عناد و لجبازى برنمى دارند، احدى را در روى 

ھمانا اگر از این ملت كسى را باقى بگذارى بندگانت را گمراه مى كنند، و از اینان . زمین باقى مگذار

اگر در میان قوم نوح مادر فراوان بود، اگر زن باایمان و . نمى آید فرزندى جز بدكار و ناسپاس بوجود

آرى اگر دختر و . سپاسگزار، و پاك و باادب زیاد بود، نمى فرمود از اینان جز فاجر كافر بوجود نمى آید

 [48[زن بفرموده رسول حق خضراء دمن 

ع بوجود آمدن میوه شیرین و محصول باشد، یعنى گیاه روئیده شده روى مزبلھ، از این گیاه نمى توان توق

مادر نباید در ھر مجلسى گرچھ مربوط بھ اقوام باشد شركت كند، زیرا پاره اى از . الھى و انسانى داشت

مجالس مجلس معصیت است و در روحیھ مادر اثر مى گذارد و چھ بسا كھ ھویت مادربودن را از او 

تضا مى كند از مواد خوراكى استفاده كند، چھ بسا كھ مادر نباید بھ ھر شكلى كھ میل و طبعش اق. بگیرد

مادر مسائل مربوط بھ . غذا از منبع حاللى تھیھ نشده، و از نظر آثار براى او و فرزندش زیان داشتھ باشد

طھارت و نجاست را رعایت كند، و بر فرائض و واجبات و مسائل اخالقى اصرار داشتھ باشد، تا كارگاه 

 .ب طلوع نور شودوجودش منبع نور و سب

را اسوه خود قرار داده بودند، و از ) علیھا السالم(حضرت زھرا : چنانكھ از امامان معصوم ما رسیده 



در تمام ) علیھا السالم(فاطمھ . تمام شئون فكرى و روحى و اخالقى و ایمانى آن بزرگوار پیروى مى كردند

دختران ما باید آن حضرت را اسوه و الگوى  ھستى مادرى نمونھ و نمونھ اعالى مادرى است، زنان ما و

مادرانى كھ اخالق اسالمى . زندگى خود قرار دھند، كھ مادر ریشھ و سرچشمھ و اصل وجود فرزند است

را رعایت مى كنند، مادرانى كھ از وقار و سنگینى و ادب بوخوردارند، مادرانى كھ كانون مھر و محبت و 

تى در رحم ھستند از این خصوصیات مایھ مى گیرند، و پس از بدنیا عاطفھ و عشقند، فرزندان آنھا تا وق

آمدن با نگاھى كھ دائم بھ مادر دارند، و گوشى كھ تا مدتى وقف صداى مادر است از مادر بدون تردید 

  .شكل مى گیرند

وقتى سر حّر بن یزید را بھ دامن گرفت، حریت و آزادى او را از ھوا و ) علیھ السالم(حضرت حسین 

َك ُحّراً : ھوس و حاكمیت بنى امیھ بھ مادرش نسبت داد  ْتَك أُمُّ تو آزادى، و این آزادى را . اَْنَت ُحرٌّ َكما َسمَّ

وقتى عمر سعد اصرار بر بیعت كردن حضرت حسین با یزیدیان ورزید، امام عدم . از مادر نشانھ دارى

 .دبیعت خود و یارانش را بھ مادران پاكیزه و پاك دامن نسبت دا

میوه باغ پاكى عبد ّهللا مبارك انسانى حكیم، فرزانھ، دانشمند و عارف بود، در ایام . ُحُجوٌر طابَْت َو َطھَُرتْ 

صاحب باغ در فصل انار تعدادى مھمان بھ . جوانى جھت باغدارى و باغبانى بھ استخدام یك باغدار درآمد

آورد، انارھا ترش بود، صاحب باغ گفت انار باغ آورد، فریاد زد مبارك انار بیاور، مبارك سبدى انار 

شیرین بیاور، آورد باز ھم ترش بود، گفت مبارك مگر نگفتم انار شیرین بیاور، در این مدت شش ماھى 

چرا ؟ : گفت  .نھ خبر ندارم: گفت ! كھ در این باغى خبر ندارى انار شیرین از كدامین درخت است ؟

یم قرار باغبانى بستیم نھ باغ خورى، من از وضع میوه ھاى این باغ روزى كھ با ھم قراداد بست: جواب داد 

آرى نطفھ پاك، رحم پاك، مادر پاك، تربیت پاك حافظ مال مى  !!در جھت شیرینى و ترشى خبر ندارم

مادر علت بدبختى من شد نوشتھ اند جوانى . سازد نھ مال مردم خور، باغبان بوجود مى آورد نھ باغ خور

وصیت ندارم، ولى بسیار مایلم در این : م شد، از او خواستند اگر وصیت دارد بنویسد، گفت محكوم بھ اعدا

مادرش را آوردند، ھنگام وداع مادر زبان و لب مادر را چنان گاز . لحظات آخر عمر مادرم را ببینم

ى ؟ گرفت كھ مادر از شدت درد ضعف كرد، بھ او حملھ كردند كھ ستمگر ظالم این چھ كارى بود كرد

ستمگر ظالم این مادر است، این دار اعدام من برپاشده مادر است، آن روزى كھ كودك بودم از  : گفت

آرى بھشت ! ھمسایھ یك عدد تخم مرغ دزدیدم مرا تشویق كرد تا شتردزد شدم، و سپس قاتل از آب درآمدم

 .زیر پاى مـادر، و دالل و واسـطھ عـذاب قـیامت ھـم تا اندازه اى مادر است

بھ برادرش عقیل كھ آگاه بھ انساب عرب بود ) علیھا السالم(پس از حضرت زھرا ) علیھ السالم(على 

 : فرمود

براى من زنى انتخاب كن كھ از مادران شجاع عرب بھ دنیا آمده . اُْنظُْر اِْمَرأَةً قَْد َولََدْتھَا اْلفُُحولَةُ اْلَعَربُ 

 : عقیل پس از مدتى بھ حضرت عرضھ داشت. باشد



ْج فاِطَمةَ اْلكـِالبِیَّةَ، لَْیَس فِى اْلَعَرِب اَْشَجُع ِمْن آبائِھا با فاطمھ كالبیھ ازدواج كن، كھ در عرب شجاع تر . تََزوَّ

نتیجھ آن ازدواج چھار پسر رشید، شجاع، . حضرت او را بھ ھمسرى انتخاب كرد. از پدران او نیست

امیرالمؤمنین پس از شھادت مالك اشتر بر فراز . شدباصالبت، مؤمن چون قمر بنى ھاشم و برادرانش 

 : منبر مسجد كوفھ فرمود

مادران را نمى یابم كھ فرزندى ھمانند مالك بیاورند، مالك چھ مالكى ؟ اگر كوه بود كوھى استوار، اگر 

نور عبادت گاھى كمرنگ مى شود ! سنگ سنگى باصالبت، مالك براى من ھمانند من براى پیامبر بود

بھ مادر مراجعھ كرد، بھ او گفت مادر گاھى از اوقات حال عبادتم ضعیف مى شود، پاره اى از  جوانى

اوقات حّس مى كنم رشتھ تاریكى بر نورانیت باطنم مى دود، حرام خور نیستم، با بدان معاشرت ندارم، از 

نتیجھ رسیدم كھ  عوامل كسالت در عبادت پرھیز مى كنم، در تحقیق و جستجو نسبت بھ این مسئلھ بھ این

از شما سئوال كنم، احتماالً عامل این كسالت و تاریكى از شما بھ من منتقل شده، حقیقت را بھ من بگو، تا 

 : مادر گفت. من بھ عالج داستان برخیزم

پسرم، زمانى كھ بھ تو حاملھ بودم پدرت در سفر بود، زمان فراوانى زردالو رسیده بود،من از خانھ بیرون 

زمینھ خریدن زردالو برایم نبود، براى پھن كردن رخت بھ بام رفتم، چشمم بھ زردالوى زیادى  نمى رفتم،

افتاد كھ ھمسایھ براى خشك كردن پھن كرده بود، بھ اندازه چشیدن، اندكى از یكى از آن زردالوھا را 

دا شد، اجازه خوردم، و بعد پشیمان شدم، ولى روى رضایت گرفتن نداشتم، جوان گفت مادر علت مسئلھ پی

مى خواھم در خانھ ھمسایھ بروم، و این مسئلھ را با او حل كنم، تا از این پس بدون حملھ شیطان بتوانم خدا 

ازدواجى نورانى در ایام نوجوانى از یكى از علما در مسجد جامع شھر شنیدم، پدر مرجع ! را عبادت كنم

ارى دختر یكى از ھمشھریانش رفت، پدر بزرگ و انسان كم نمونھ مقدس اردبیلى وقتى براى خواستگ

دختر گفت دختر من كور، كر، و علیل دست و لنگ است، با این شرایط اگر مى خواھى با او ازدواج كن، 

جوان گفت من با چنین عنصرى چگونھ زندگى كنم، پدر دختر گفت فرزندم منظور از كورى او این است 

ین كھ گوش شنیدن صداى نامحرم ندارد، و مقصودم از كھ چشم دیدن نامحرم ندارد، و منظور از كرى ا

علیلى دست این كھ دست او نامحرمى را لمس نكرده، و مقصودم از لنگى پا، این كھ قدم بھ مجلس حرام 

مادر شیخ . نگذاشتھ، با چنین دخترى ازدواج كرد، و نتیجھ این ازدواج چنان انسان واال و بزرگى شد

ظر علم و عمل بھ مقامات عالیھ رسید، نفوذ او در مردم بھ وقت شوشترى شیخ جعفر شوشترى از ن

: چرا؟گفت: نھ، گفتند:ازمادرش پرسیدند بھ داشتن چنین فرزندى دلخوشى گفت. نصیحت نفوذى عجیب بود

من براى یك بار در مدت دو سال او را بدون وضو و طھارت شیر ندادم و در آغوش نگرفتم، آرزویم این 

جلوه طھارت ظاھر و باطن در تربیت !! ر صادق شود، ولى جعفر شوشترى شدبود حضرت امام جعف

براى تبلیغ بھ مدت ده شب در شھر بروجرد رفتھ بودم، دوست داشتم بھ توسط قدیمى ھاى شھر از 

 .احواالت مرجع بزرگ حضرت آیت ّهللا العظمى بروجردى مطلع شوم



آن حضرت این بود كھ او را بھ وقت شیر خوردن پیرمردى نودسالھ برایم تعریف كرد، تمام كوشش مادر 

  .با وضو و طھارت شیر بدھد

شبى سرد نیاز بھ غسل داشت، امكان بیرون آمدن از خانھ نبود، با توكل و توسل با آب سرد غسل كرد، 

آنگاه پستان بھ دھان بچھ گذاشت، توجھ معنوى مادر، و زحمات مخلصانھ پدر، كسى را بھ دنیاى اسالم 

. داد، كھ باعث تحوالت عظیمى از نظر علمى و عملى و اخالقى در حوزه ھاى علمیھ شیعھ شدتحویل 

دختران جوان خود را ھمراه با شرایط الھى و اسالمى و انسانى آماده مادر شدن كنید، مادران بزرگوار 

دنیا و آخرت ھویت مادر بودن خود را حفظ كنید، كھ تربیت و بارآمدن چنان فرزندانى خدا مى داند براى 

از جملھ كسانى كھ در قیامت حق شفاعت دارند مؤمن و عالم ربانى و شھید . شما چھ اندازه سودمند است

است، در جھت شفاعت براى این سھ نفر تعدادى معین نشده، آنان اجازه دارند ھركس مستحق شفاعت 

ان واال بھره مند مى شود مادر است، از او شفاعت كنند، بدون تردید اولین كسى كھ از شفاعت این سھ انس

  .است

اَْالَ◌ْنبِیاُء، ثُمَّ  : ثَالثَةٌ یَْشفَُعوَن اِلَى ّهللاِ َعزَّ َو َجلَّ فَیَُشفَُّعونَ  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

ھَداء  [49. [اْلُعلَماُء، ثُمَّ الشُّ

انبیاء، سپس عالمان، آنگاه : قع مى شود سھ نفر نزد خدا شفاعت مى كنند، و شفاعت آنان مورد قبول وا

  .شھیدان

اِنَّ اْلُمْؤِمَن لَیَْشفَُع فى ِمْثِل َربیَعةَ َو ُمَضَر، َو اِنَّ اْلُمْؤِمَن لَیَْشفَُع َحتّى : فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر 

  . . . لِخاِدِمھِ 

ن حتى براى خدمتگذارش در ھمانا مؤمن بمانند جمعیت دو قبیلھ ربیعھ و مضر شفاعت مى كند، مؤم

دختران و مادران چرا آنچنان نباشید، كھ فرداى قیامت بتوانید از . پیشگاه حضرت حق شفاعت مى نماید

شفاعت فرزندان عالم، شھید و مؤمن خود استفاده كنید، حیف نیست ھویت مادرى را براى چند روزه 

ان خود را كھ امانت حق در دست شمایند، زندگى مادى از دست بدھید، و بھ دست خود بناى باطن فرزند

یا اخـت ھـرون مـا كـان ابـوك امـرأ ! ( خراب كنید، و آنان را ھمرنگ شیاطین غربى و شرقى بار آورید

  28/ سوره مریم ) سـوء 

 نقش پدر در رشد فرزند

 

ره مباركھ مریم سو 28و آیھ  37تا  33بھ چھار واقعیت توجھ كنید از آیات سوره مباركھ آل عمران، آیات 

پدر باایمان، مادر . استفاده مى شود، كھ رشد و كمال انسان بستگى بھ ارتباط او با چھار واقعیت دارد

 .مؤمنھ، معلّم پاك و دلسوز، غذاى حالل



یھودیان وقتى مسیح را در دامن مریم دیدند، مریمى كھ دختر او بود، و شوھر نداشت، با تعجب بھ او گفتند 

ك بغیّاً یا اخت ھارو:    [50. [ن ما كان ابوك امرأ سوِء و ما كانت امُّ

آنان خبر از حقیقت مسئلھ نداشتند، كھ ! اى خواھر ھارون تو را نھ پدرى ناصالح، و نھ مادرى بدكار بود

مسیح كلمھ خدا است كھ بر مریم پاك و باكرامت القا شده بود، تصور مى كردند در این برنامھ خالف 

شناختى كھ از پدر مریم داشتند كھ مردى مؤمن، باوقار، مؤدب بھ آداب حق، بزرگوار شرعى واقع شده با 

وباكرامت است، و مادر اوكھ زنى پاكدامن، مؤمنھ، باعفت و عصمت، گمان این معنى نمى رفت كھ با 

 چنان پدرى، و آن مادر بزرگوارى، فرزند او دست بھ آلودگى بزند، این مسئلھ براى مردم ثابت بود، كھ

فرزند انعكاسى از روحیات و خلقیات و حقایق وجودى پدر و مادر است، تا وقتى بھ وسیلھ سخن گفتن 

مسیح در گھواره، روشن شد، كھ از آن پدر، و مادر، باید چنین فرزند شایستھ اى با این مقامات عالیھ، كھ 

ریم در درجھ نخست بھ خاطر مالحظھ كردید توقع پاكى را از م. مادر پیامبر اولوالعزم شود بوجود بیاید

پدرت مرد ناصالحى نبود، تا عمل . ما كاَن اَبُوِك اْمَرأَ ُسوء: پاكى پدر او داشتند، بھ ھمین جھت بھ او گفتند 

مسئلھ مادر ھم كھ از ویژگى خاصى برخوردار است مورد نظر  .خالف صالح و سداد از تو صادر شود

ِك بَِغیّاً َو : آنان بود، بھ ھمین علت بھ او گفتند  مادرت را مى شناسیم، زنى است باعفت، اصیل، . ما كانَْت أُمُّ

من در بحث گذشتھ بھ تفصیل . تربیت شده، با وجود بستگى تو بھ آن مادر، توقع خطا از تو نمى رفت

درباره مادر و وظایف او مطالبى را عرضھ كردم، در این قسمت نیازى بھ توضیح بیشتر نمى بینم، و در 

گذشتھ راجع بھ حالل و حرام و رزق طیّب و طاھر، مسائلى را متذكر شدم، مسئلھ تأثیر وجود معلم مباحث 

آنچھ در این گفتار توضیح بیشتر . و اطوار و اخالق او در فرزندان مردم ھم از نظر كسى پوشیده نیست

 .الزم دارد، تأثیر وضع پدر در اخالق و اعمال و تربیت فرزند است

باید بھ تربیت دینى، و اخالق و دانش اندوزى فرزند توجھ كند، و در مرحلھ دیگر با  پدر در درجھ اول

ھمسرش آنچنان زندگى كند، كھ شیرینى حیات را در كام فرزندان تلخ نكند، و در جھت دیگر با تمام وجود 

ده چند در روایات اھل بیت آم. مواظب باشد، كھ لقمھ اى از حرام سر سفره اھل بیت و فرزندانش نبرد

طایفھ بى حساب وارد عذاب مى شوند، یكى از آنھا پدرانى ھستند كھ بھ تربیت دینى و اخالقى فرزندانشان 

خداوند متعال تمام انسانھا را براى رسیدن بھ مقام خالفت از خدا، ھدایت، دانش، بصیرت و . توجھ نداشتند

دست خود زمینھ عذاب خود را فراھم مى  این خود مردم ھستند كھ با. نھایتاً ورود بھ بھشت خلق فرموده

  .كنند

گریھ مى كند پس از اینكھ در معركھ جمل، جنگ بھ نفع امیرالمؤمنین تمام شد، ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

كارى كھ ! و آتش برنامھ سرد گشت، حضرت بھ میان كشتگان دشمن آمد، و با دیدن آنان زار زار گریست

اینان كھ : ریخ بشر سابقھ ندارد، علت گریھ حضرت را پرسیدند، فرمود از ھیچ نظامى پیروزى در تا

اسالم را پذیرفتند، اھل نماز و روزه و عبادت بودند، باید بھ بھشت مى رفتند، دلم از این مى سوزد، كھ بر 



. خالف حق بھ جنگ با امام معصوم برخاستند، و بھ پیروى از ھواى نفس، خود را دچار عذاب ابد كردند

ل عذاب گرفتاران در عذاب پنج بار از حضرت حق تقاضاى نجات مى كنند،ولى ھر پنج مرتبھ بھ آنان اھ

یكى از موارد پنج گانھ . جواب رّد مى دھند، و براى بار پنجم دھان آنان را از سخن گفتن تا ابد مى بندند

ركْم  و ھم یَصطرخون فیھا، ربَّنا اخرجنا نعمْل صالحاً : در این آیھ شریفھ آمده  غیر الَّذى كنّا نعمُل او لم نعمِّ

 [51. [ما یتذّكر فیھ من تذكَّر و جاءكم النَّذیر فذوقوا فما للظّالمین من نصیر

و ایشان در دل عذاب فریاد برمى دارند، خداوندا ما را نجات بده، عمل شایستھ و صالح انجام دھیم، غیر 

ھ شما عمر ندادیم، و در آن زمانى كھ در دنیا بودید براى آنچھ در گذشتھ انجام دادیم، پاسخ مى شنوند آیا ب

شما ترساننده قرار ندادیم، انبیاء خود را براى ھدایت شما مبعوث نكردیم، پس این عذاب را كھ حق 

پدران از مھم ترین اعمال توجھ بر تربیت و رشد و . شماست بچشید، كھ براى ستمكاران یاورى نیست

بت بھ اوالد خود بى تفاوت نباشید، خانھ را براى آنان پاك نگاه دارید، غذاى كمال فرزند است، پدران نس

حالل براى آنان ببرید، حق ھمسر خود را رعایت كنید، تا عمل شما و اخالق نیك شما و طریقھ كسب 

  .حالل شما بھ فرزندانتان سرایت كند، و آنان ھم روزى مانند شما براى فرزندانشان پدر مطلوب شوند

فسیرى هللا عملكم : ن تمام اعمال و برنامھ ھاى شما در معرض دید خدا و پیامبر و ائمھ بزرگوار است پدرا

 [52. [و رسولھ و المؤمنونَ 

دقیق زندگى كنید، رفتار و گفتار و كردار خود را مواظب باشید، كھ ھمھ حركات شما در اھل خانھ اثر مى 

كھ دارند توجھ داده، امامان بزرگوار بھ پدران سفارشات رسول خدا، پدران را بھ موقعیت خطیرى . گذارد

زیادى كرده اند، پدر در خانھ ھمچون امیر مملكت كھ مسئول ھمھ جامعھ است مسئول زن و فرزند است، 

فرزندان خود را آراستھ بھ نیت پاك كنید، آنان را بھ كار . فرداى قیامت پدر در معرض مؤاخذه حق است

بھ علم و دانش و عالم و دانشمند را در قلب آنان ظھور دھید، آنان را با خود بھ  خیر ترغیب نمائید، عشق

مجالس الھى ببرید، بھ تكلیف نرسیده مسائل واجب را بھ آنھا تعلیم دھید، با آنان رفیق باشید و با نرمخوئى 

  .و كرامت و اخالق خوش رفتار كنید

احواالت و زندگى این دو بزرگوار . وه و سرمشق ھستندپیامبر و امیرالمؤمنین براى تمام پدران بھترین اس

را مطالعھ كنید، سپس در زندگى خود برنامھ ھاى آن دو معصوم را سرایت دھید، بگذارید فرزندانتان در 

انتخاب الگو و اسوه بھ جاى انتخاب چھره ھاى مبتذل خارجى و داخلى، رسول حق و موالى عارفان و 

ان را انتخاب كنند، زمینھ سازى كنید كھ خانھ و اھل آن بوى نبّوت و والیت عابدان و پرھیزكاران و مؤمن

نكتھ اى عجیب از زندگى شھید حاج شیخ فضل ّهللا نورى آن . بگیرند، تا خیر دنیا و آخرت شما تأمین شود

مرد بزرگ و مجاھد فى سبیل ّهللا، و مرجع تقلید، و دلسوز ملّت، از دامن مادرى پاك و صلب پدرى 

كرامت قدم بھ عرصھ ھستى گذاشت، پدر و مادر در تربیت او سخت كوشیدند، پدر با تمام وجود خود را با

وقف رشد و كمال و تربیت فرزند كرد، چون فرزندش را در سایھ كرامت پدریش عاشق علم و عمل دید 



زاى او را بھ نجف فرستاد، اساتید بزرگى دید، از تالى تلو معصوم، حضرت شیخ انصارى و میر

شیرازى، و حاج میرزا حسین نورى بھره ھاى فراوان گرفت، با كولھ بارى از دانش و فضیلت، و علم و 

عمل، و اخالق و تقوا بھ تھران برگشت، در رأس علماى بزرگ قرار گرفت، جرقّھ مبارزه با ظلم و زور 

ن آلوده در رگ و پى و ستم را در سایھ مشروطھ مشروعھ او زد، انقالب بھ ثمر رسید، ولى خودباختگا

حكومت نفوذ كردند، انقالب مشروطھ را بسوى رنگ گیرى از لندن سوق دادند، از میان ھمھ علما او 

نسبت بھ این واقعیت تلخ تیزبین تر بود، فریاد كشید، ھجرت كرد، اعالمیھ داد، ولى بھ جائى نرسید، 

روطھ مشروعھ و مجلس شوراى اسالمى، گرفتار شد، محكوم بھ اعدام شد، اعدامش بھ علت این بود كھ مش

مجلسى متّكى بھ قرآن و روایات و نھج البالغھ و فقھ شیعھ مى خواست، نیّتش خالص بود، خواستھ اش 

خدائى بود، سوزدل داشت، بینائى و بصیرت داشت و این ھمھ را از پدر و معلمان آموختھ بود و ثبات آن 

پاى . نورى كھ از لقمھ حالل بھ دست مى آید بھ ھم آمیختھ بودرا از دامن مادر گرفتھ بود، و تمام را با 

بھ خاطر خواستھ ھاى مشروعش بھ ) علیھ السالم(رجب روز والدت امیرالمؤمنین 13چوبھ دار روز 

 .دست فراماسیونھا اعدام شد

ریدون لِیُطفئوا ی: آنان تصور كردند با اعدام او نیتش را ھم اعدام كردند، آنان از این آیھ شریفھ غافل بودند 

مى خواھند نور خدا را با فوت دھن ھایشان ] 53. [نور هللا بافواھھم و هللا متّم نوره و لو كره الكافرون

 .خاموش كنند، خدا متّمم نور خود است گرچھ مشركان از بودن آن نور كراھت داشتھ باشند

دیك میدان توپخانھ محل اعدام حدود ھشتاد سال از اعدام او گذشت، روز سیزدھم رجب ساعت ده صبح نز

آن مرد الھى ثمره انقالب ملت شھیدداده ایران با افتتاح مجلس شوراى اسالمى در سایھ پیام خمینى كبیر 

خود را نشان داد، و نیت شھید بزرگ شیخ فضل ّهللا نورى بھ كرسى نشست، من آن روز جزء مدعوین آن 

ار و یاور مؤمن، و تحقق دھنده نیّت پاك اوست گرچھ او مجلس بودم، برایم اعجابى نداشت زیرا خداوند ی

را اعدام و بھ شھادت برسانند، بھ حقیقت كھ خوشا بھ حال پدر آن شھید باكرامت، كھ فرداى قیامت با 

. داشتن چنین فرزندى از چھ آبروى سنگینى در محضر حق و محضر انبیاء و امامان برخوردار است

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(یز، فرزندان اسالم، وابستگان بھ رسول حق جوانان بیدار باشید جوانان عز

سفارش مھمى بھ شما دارم، و آن این است كھ قبل از ازدواج شرایط یك پدر خوب و مطلوب را در خود 

تحقق دھید، زمان ازدواج دیر است، از ھم اكنون بھ فكر تصفیھ خود از رذائل اخالقى، و تصفیھ عمل خود 

ن خود، و رفت و آمد خود، بخصوص غذاى خود باشید، چراكھ در نطفھ شما ماده اى است بنام و معاشرا

ژن كھ تمام خصوصیات شما را بھ نسل شما منتقل مى كند، این معنا تنھا ثمره تحقیق علما و دانشمندان 

طل شود، یك غرب نیست كھ بعضى از شما بھ آن اھمیت ندھید، و بگوئید ممكن است این نظریھ در آینده با

مسئلھ طبیعى و ذاتى است، كھ اسالم عزیز از ھمان ھنگام طلوع بھ آن توجھ داشتھ، در این زمینھ بھ 

  : روایتى بسیار مھم عنایت كنید



جوانى سراسیمھ و مضطرب بھ محضر پیامبر آمد، عرضھ داشت من و ھمسرم دو سپید پوست ھستیم، بھ 

! ھ براى ما متولد شده سیاه چھره است، براى من معماستھمسرم اطمینان كامل دارم، ولى فرزندى ك

معادل لغوى عرق ھمان ژن، و لغت . اِنَّ اْلِعْرَق َدّساسٌ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

جوان را با این جملھ از اضطراب و بدگمانى نجات داد، آرى صفات و . دساس بھ معناى انتقال دھنده است

ھ فرموده رسول خدا، كھ امروز ھم با ابزار و وسائل علمى ثابت شده بھ فرزندان خصوصیات پدران ب

 .منتقل مى شود

بنابراین قبل از ازدواج سعى كنید آن خصوصیاتى كھ اسالم از یك پدر مى خواھد در شما تحقق پیدا كند، 

رزندان شما براى شما مباد كھ بدون توجھ بھ واقعیات و فقط بھ قصد لذت و زندگى مادى ازدواج كنید، و ف

 .و براى جامعھ محصول خوبى نباشند

رسول حق و امامان بزرگوار از انتساب بھ ابراھیم بت شكن خوشحال بودند، آثار وجودى آن مرد بزرگ 

ما در زیارت وارث كھ زیارتى صحیح و محكم است حضرت حسین را . بھ ذریّھ و نسل پاكش منتقل شد

) علیھ السالم(و امیرالمؤمنین ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(، عیسى، محمد وارث آدم، نوح، ابراھیم، موسى

مى خوانیم، این ارثى كھ بھ حضرت رسیده مال و ثروت كھ نیست، حاالت معنوى، علوم الھى، و اخالق 

حسنھ، و كرامت و فضیلت و شرافت است، چرا ما پدران از این ھمھ سرمایھ معنوى بھره مند نباشیم، تا 

مان بھره مند شوند ؟ پدران گمراه و وظیفھ فرزندان ممكن است در خانواده اى، پدر خانواده از فرزندان

قبول تربیت دینى روى برتافتھ باشد، و از اجراى دستورات حق شانھ خالى كند، بھ واقعیات عالقھ نشان 

ول موظف ھستند با ندھد، و حوصلھ قبول حقایق الھى را نداشتھ باشد، فرزندان بھ عقل رسیده در درجھ ا

زبانى نرم، و اخالقى خوش آنان را بھ حقیقت دعوت كنند، و وى را از خزى دنیا و عذاب آخرت برھانند، 

 .اگر قبول نكرد خود را در جنب او حفظ كنند، و دامن پاك حیات را بھ آلودگى او آلوده نكنند

ر را كھ در جـنگ احد در سنین در این زمینھ جوان پاك و مؤمن و مجاھد و عاشقى چون مصعب بن عمی

پدر و مادر مصعب مشرك بودند، . جوانى در ركـاب رسول حق شھید شد الگو و اسوه خود قرار دھند

مصعب شدیداً مورد عالقھ آنھا بود، او از پى فطرت و عقل بھ پیامبر ایمان آورد، و بھ دستور رسول الھى 

تبلیغ دین بنابر درخواست مردم مدینھ بھ آن شھر رفت، قبل از اینكھ مسئلھ ھجرت پیامبر پیش بیاید براى 

زمینھ دین دار شدن بسیارى از مردم را او فراھم كرد، مدینھ براى ھجرت پیامبر و گسترش اسالم با 

زحمات او آماده شد، نبى اكرم بھ مدینھ آمد، روزى مصعب را با پیراھنى از پوست دبّاغى نشده گوسپند 

 : و بھ مصعب اشاره نمودند و فرمودند دیدند رو بھ اصحاب كردند

یانِِھ بِاَْطیَِب ا َر ّهللاُ قَْلبَھُ َو لَقَْد َرأَْیتُھُ َو ھَُو بَْیَن اَبََوْیِھ، یَُغذِّ ْالَ◌ْطِعَمِة َو اَْلیَِن اللِّباِس فََدعاهُ اُْنظُُروا اِلى َرُجل قَْد نَوَّ

 [54. [ُحبُّ ّهللاِ َو َرُسولِِھ اِلى ما تََرْونَ 

مردى نظر كنید كھ خداوند دلش را روشن كرده، من او را در كنار پدر و مادرش در مكھ دیدم، كھ  بھ



بھترین غذا و نرم ترین لباس را برایش آماده مى كردند، ولى عشق خدا و رسول خدا او را بھ این شكل 

نمى خواھند شما  جوانانى كھ پدران شما جداى از معنویت زندگى مى كنند، و. زندگى كھ مى بینید كشید

اھل معنى، متدین بھ دین، متخلق بھ اخالق باشید، ھمھ ھمت آنان این است كھ یا در علوم مادى بھ جائى 

برسید یا در بھ چنگ آوردن مال دنیا، با آنان برخورد نیك داشتھ باشید، جنگ و دعوا نكنید، كھ درگیرى 

یرید، و خدا و پیامبر و امامان و قیامت را، در با آنان خالف خدا و رسول خدا است، فقط از آنان رنگ نگ

كنار دعوت باطل و پوچ آنان از دست ندھید، در این زمینھ جوانى پاك، مؤمن، عابد، مجاھد، بزرگوارى 

چون محّمد بن ابوبكر را مالك خود قرار دھید، و ھمچون او كھ با عشق على و عمل بھ قرآن و سنت 

ن در راه حق و استقرار دین الھى در باخت با عشق خدا و انبیاء و پیامبر زیست و عاقبت ھم جان شیری

پدرى بافضیلت خالھ . امامان زندگى كنید، و اعمال و رفتار و اخالق خود را ھماھنگ با مسائل الھى نمائید

زاده مرحوم آیت ّهللا العظمى حاج شیخ عبدالكریم حائرى مؤّسس حوزه باعظمت قم، در منطقھ مھرجرد، 

  : مى كھ دو سھ شب براى تبلیغ رفتھ بودم تعریف كردبھ ھنگا

پدر شیخ پانزده سال بچھ دار نشد، غصھ مى خورد، شغل او ھم قصابى بود، و آن شغل آنچنان نبود كھ 

سرگرمش كند، ھمسر باكرامتش بھ او گفت احتماالً عیب بچھ دار نشدن در من باشد، من رنج تو را تحمل 

یامت قدرت جواب دادن ندارم، از نظر من ازدواج مجدد براى فرزنددار شدن نمى كنم، و غصھ تو را در ق

ھیچ مانعى ندارد، بلكھ خودم دنبال ھمسرى مناسب براى تو مى روم پس از مدتى زن جوان شوھر مرده 

 .اى را در چند فرسخى محل پیدا كرد، و بھ شوھر خود پیشنھاد ازدواج با او را داد

سى، عروس و داماد را طبق مراسم قدیم دست بھ دست دادند، دختر بچھ ازدواج صورت گرفت، شب عرو

سھ سالھ عروس خانم كھ از شوھر سابقش مانده بود، از مادر جدا نمى شد، خالھ دختر او را بغل زد كھ 

ببرد، صداى نالھ بچھ یتیم بلند شد، آن مرد باكرامت تكان خورد، بھ آن خانم گفت تحمل نالھ یتیم را ندارم، 

وه بر این بودن من با تو و بچھ دار شدنت از من امكان لطمھ زدن بھ این یتیم را دارد، من از خیر این عال

ازدواج گذشتم، مھر زن را پرداخت و شبانھ بھ مھرجرد برگشت، ھمان شب در كنار ھمسر اولش قرار 

د آمد كھ پایھ گذار گرفت و نطفھ حاج شیخ عبدالكریم بھ مزد آن كرامت و گذشت بستھ شد، فرزندى بوجو

حوزه علمیّھ قم شد، معلم نزدیك بھ ھزار عالم واجد شرایط شد، مراجع بعد از خود را تربیت كرد، از 

تربیت شدگان او خمینى كبیر بود، كھ انقالب اسالمى ایران از َدم او صورت گرفت و شرق و غرب را 

ى رود كھ جھان را زیر سیطره بابركت تحت تأثیر قرار داد، و اسالم را از نابود شدن حفظ كرد، و م

اسالم ببرد، خمینى بزرگ محصول حاج شیخ و حاج شیخ محصول قّصابى بافضیلت و موجودى الھى و 

نورانى و مردى مخلص بود، این پدر بافضیلت در قیامت از كنار فرزندش و شاگردان فرزندش و انقالب 

  .مى داند و بس اسالمى ایران چھ بھره اى خواھد برد، فقط و فقط خدا

پدرانى نابكار، فرزندانى صالح حجاج بن یوسف ثقفى چھره اى پست، پلید، خائن، ستمگر، قاتل و 



موجودى نابكار بود، ذریّھ او مورد قبول نبودند، ولى از نسل او در زمان مرجعیت سید مرتضى انسانى 

اھلبیت، مداح امامان معصوم  واال و بافضیلت، شاعرى شایستھ، حكیمى باكرامت، عاشقى وارستھ، محبّ 

او بریده از  .خصوصاً امیرالمؤمنین و حضرت سید الشھداء بنام ابوعبدّهللا كاتب بوجود آمد (علیھم السالم(

صفات و حاالت پدران گذشتھ اش بود، او از نور عقل و فطرت استفاده كرد، حق را پذیرفت، بھ رنگ 

كھ بنا بر نقل ریاض العلماء میرزا عبدّهللا افندى، بھ  حق در آمد، مورد توجھ اھل بیت شده بھ صورتى

علتى سید مرتضى بھ او تندى كرد، سید شب رسول خدا و ائّمھ بزرگوار را خواب دید، سالم كرد، پیامبر 

با او بھ سردى برخورد فرمود، عرضھ داشت مرا چھ تقصیر است، فرمود با شیعھ و شاعر ما برخورد 

ذرخواھى كن، با دمیدن آفتاب روز سید بزرگوار با پاى پیاده بھ در منزل نامناسبى داشتى، از او ع

 .ابوعبدّهللا كاتب آمد، از او عذرخواھى و دلجوئى نمود

جوانان بزرگوار این قدرت را حضرت حق بھ شما مرحمت فرموده كھ استقالل خود را حفظ كنید، و از 

س رنگ نگیرید، و در صراط مستقیم حق بمانید، یا آلودگان و ناپاكان گرچھ پدر شما باشد رنگ نگیرید، پ

  .وارد شوید و استقامت كنید

پدرى باكرامت صدر المتأھلین شیرازى فیلسوف بى نظیر و حكیم اندیشمند، و عارف وارستھ، كھ انقالبى 

عظیم در فلسفھ بوجود آورد، و در این زمینھ علمى ترین كتابھا را نوشت، فرزند ثروتمندى معروف در 

ھر شیراز بود، پدرش در شغل عتیقھ فروشى، و خرید و فروش لؤلؤ و مرجان و شغل دولتى مقامى بس ش

 .ارجمند داشت

عالقھ شدیدى قلب او را تسخیر كرده بود، كھ فرزندش ھمپاى خودش در شغل خرید و فروش لؤلؤ و 

یم شد، چندى ھم در مرجان وارد شود، مدتى نزد پدر بود، مدتى ھم در بوشھر جھت ادامھ شغل پدر مق

بصره بسر برد، پس از یكى دو سال بھ شیراز برگشت، بھ پدر خود ھمراه با احترامى خـاص پیشنھاد ترك 

شغل، و حضور در حوزه علمیھ شیراز را داد، پدر باكرامت بھ فرزندش گفت آنچھ را بھ مصلحت خود 

ا رھا كرد، از خانھ و لذت مادى و مى دانى در پذیرفتنش حاضرم، بھ مدرسھ آمد، ثروت و تجارتخانھ ر

خوشى چشم پوشید، چیزى نگذشت كھ در سایھ گذشت و محبت پدر در سنین جوانى دانشمندى بنام شد، در 

حوزه شیراز فردى را نیافت كھ وى را از نظر علمى تغذیھ كند، از پدر اجازه سفر بھ اصفھان گرفت، 

درس شیخ بھائى، میرداماد، و میرفندرسك رفت و پس  بالفاصلھ مورد قبول واقع شد، بھ اصفھان آمد، بھ

 .از مدتى صدرالمتأھلین شد

آرى، اخالق پدر، نرمخوئى سرپرست خانواده، و فھم و بینش او، وى را از شاگردى در مغازه عتیقھ 

راستى یك پدر باكرامت، یك پدر بابصیرت، یك پدر دلسوز و . فروشى، بھ استادى فالسفھ و حكما رساند

حرام خورى على اكبر تربیت ! چھ محصولى شیرین تحویل جھان بشریت، و علم و دانش مى دھد ؟ آگاه،

نمى كند در ایام كودكیم پیرمردى بزرگوار، باتقوا، منظم، در محل ما زندگى مى كرد، در بازار تھران 



د، سھ وقت بھ واسطھ بود، تجار بھ خاطر تدیّن و ادب و سالمت او عجیب بھ خرید و فروشش اعتماد داشتن

نماز جماعت مى آمد، جاذبھ عجیبى براى جذب بچھ ھا بھ مسجد داشت، من از جملھ كودكانى بودم كھ بھ 

عشق او حتى بھ نماز جماعت صبح مى رفتم، داستانھاى عجیبى از دوران ھشتاد سالھ عمرش براى ما 

و نورانى در منطقھ ناصر تعریف مى كرد كھ عجیب آموزنده و بیداركننده بود، مى گفت جوانى مؤمن 

خسرو، ھمراه با پدر و مادرش زندگى مى كرد، پدرش مسائل شرعى را رعایت نمى كرد، او كھ با اھل 

علم و مجالس مذھبى سر و كار داشت از وضع پدرش رنج مى برد، نصیحت ھاى دلسوزانھ اش در پدر 

رفت، سالى را در آنجا دست اثر نمى كرد، بھ حالت قھر بھ شھر رى كنار مرقد حضرت عبدالعظیم 

فروشى كرد، و براى مردم بازار مسائل شرعیھ گفت، سحر عاشورا جھت دیدن پدر و مادر بھ تھران آمد، 

پدر و مادرش جھت عزادارى بھ تكیھ دولت رفتھ بودند، خود او ھم روانھ آن محل شد، از قضا شمر تعزیھ 

وانھا آن جوان را دید، چون با او سابقھ آشنائى مریض شده بود، و بھ معركھ حاضر نشد، رئیس تعزیھ خ

داشت، او را دعوت بھ انجام مراسم كرد، پذیرفت، لباس پوشید، وارد میدان شد با مھارت بازى كرد، 

پدرش در میان جمعیت او را شناخت از این كھ در نقش شمر درآمده بود ناراحت شد، پس از پایان مجلس 

سئوال كرد غذا خوردى ؟ پاسخ داد نھ، گفت در پستوى خانھ خمره  ھمگى بھ خانھ آمدند، پدر از پسر

شیره، و ظرف ماست ھست، بیاور و بخور، وقتى بھ سر خمره شیره آمد موشى را در آن مرده یافت، 

ماست خالى آورد، مشغول خوردن شد، پدر گفت چرا شیره نیاوردى ؟ جواب داد موش مرده اى در آن 

ھنوز دست از این مقّدس بازى برنداشتھ : حرام، با لحنى تند بھ پسر گفت  یافتم، نجس بود، خوردن نجس

 : اى ؟ پس از چند لحظھ سكوت گفت

پسرم، اكنون كھ پس از یك سال بازگشتھ اى چرا شمر شدى، و در نقش على اكبر قرار نگرفتى؟ پسر با 

داشتھ باش ھر كھ از آن بخورد پدر شیره اى كھ موش مرده در آن افتاده، توقع ن: لحنى زیبا و جالب گفت 

جوانان سعى كنید پدر واجد شرایط  !!نطفھ اش تبدیل بھ على اكبر شود، نتیجھ غذاى حرام شمر است

شوید، تا فرزندان شما صالح و شایستھ شوند، پدران اگر در شما عیبى ھست، كھ آن عیب باعث خرابى 

ید، كھ قیامت براى ھمھ انسانھا روز عجیبى ساختمان باطنى فرزند شما مى شود، بھ رفع آن عیب برخیز

. ) حق الولد على الوالد ان یحسن اسمھ ، و یحسن ادبھ ، و یعلّمھ القرآن ) : علیھ السالم(قال علّى  ) .است
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 فرزند بر پدر و مادر حقوق 



 

راھى بسوى خیر در ابتداى كالم اشاره بھ قطعھ اى پربار، حكیمانھ، ملكوتى، كھ از مشرق قلب عرشى 

آن حضرت در . ، جھت راھنمائى انسان بھ سوى خیر طلوع كرده، الزم است)علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

اَْن یَْكثَُر مالَُك َو َولَُدَك، َو لِكنَّ اْلَخْیَر اَْن یَْكثَُر لَْیَس اْلَخْیَر  : جواب كسى كھ پرسید خیر چیست ؟ فرمود

أَْت اْستَْغفَْرَت ّهللاَ َو ال ِعْلُمَك، َو اَْن یَْعظَُم ِحْلُمَك َو اَْن تُباِھَى النّاَس بِِعباَدِة َربَِّك فَاِْن اَْحَسْنَت َحِمْدَت ّهللاَ َواِْن اَسَ 

ْنیا اِالّ لِرَ   ُجلَْیِن، َرُجٌل اَْذنََب ُذنُوباً فَھَُو یَتَداَرُكھا بِالتَّْوبَِة، َو َرُجٌل یُساِرُع فِى اْلَخْیراِت َو ال یَقِلُّ َعَملٌ َخْیَر فِى الدُّ

  [55. [َمَع التَّْقوى َو َكْیَف یَقِلُّ ما یَتَقَبَّلُ 

ردبارى توست، و خیر در این نیست كھ ثروت و فرزندانت زیاد شوند، خیر در زیاد شدن علم و حلم و ب

اینكھ بھ بندگى و عبادات پروردگارت مباھات كنى، اگر رفتار و كردار و اخالقت خوب بود، خدا را بر 

این خوبى سپاس كن، و اگر بد كردى از حضرت او طلب مغفرت نمائى، در این دنیا خیر نیست مگر 

 : براى دو نفر

ه، و كسى كھ بھ سوى تمام خوبیھا سرعت كرده، كسى كھ مرتكب گناھانى شده و آن را با توبھ تدارك كرد

عملى كھ ھمراه با تقواست كم و اندك نیست، چگونھ كم و اندك باشد عملى كھ پذیرفتھ شده ؟ در این 

 : فرازھاى عرشى بھ سھ حقیقت اشاره شده

علم و دانش، بردبارى، بكارگیرى ھر دو كھ عبادت حق است، و در پایان بھ این معنى توجھ داده شده كھ 

حلم و بكارگیرى آن باید ھمراه با پرھیز از گناه، و خوددارى از معصیت باشد، تا بھ قبولى حضرت حق 

علمى كھ صاحبش تقوا ندارد، حلمى كھ ھمراه با پرھیز از گناه نیست، عبادتى كھ تقوا در آن نقشى . برسد

ر این دنیا بھ جائى رسیدند از آنان كھ د. ندارد، كارگاه تولید ضرر و خسارت، و آب میان غربال است

بى خبران و بى خردان، كم ظرفیت ھا و . طریق دانش و بصیرت، عبادت و توبھ، تقوا و پرھیز رسیدند

بى حوصلھ ھا، بردگان ھوا و ھوس، غرق شده ھاى در لجنزار معصیت، فراریان از خیر و بّر و 

  .تندنیكوكارى، مردمى عاطل و باطل، و منابعى از ضرر و خسارت ھس

در ھر صورت در رابطھ با حقوق فرزند بر پدر و مادر، از این جمالت نورانى و ملكوتى چنین استفاده 

مى شود كھ پدر و مادر در مرحلھ اّول باید بھ وظائف و مسئولیت ھاى خود نسبت بھ فرزندان از نظر 

ردبارى بھ خرج دھند، و اسالم بصیرت و آشنائى پیدا كنند، و در درجھ بعد براى اجراى آن حوصلھ و ب

بكارگیرى آن دستورات كھ عبادتى بزرگ است، بھ آن عبادت در باطن خود مباھات داشتھ و خوشحال 

باشند، و حضرت حق را در توفیق توجھ بھ فرزندانشان، و رعایت حقوق آنان سپاس گویند، و اگر در این 

یند، و در تمام جوانب مسئلھ تقوا را زمینھ تقصیرى از آنان سرزده، از پیشگاه موال طلب مغفرت نما

توجھ بھ حقوقى كھ فرزند بر عھده انسان دارد، و زحمت . رعایت كنند، كھ زحمات آنان بر باد نرود

كشیدن براى اداى آن حقوق، بدون تردید عبادتى بزرگ، و خیرى عظیم است، كھ ثمره آن در دنیا و 



 (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(در و مادر رسول حق حقوق فرزندان بر پ. آخرت نصیب خود انسان مى شود

مایَةَ، َو اَْن ال یَْرُزقَھُ اِالّ طَیِّ : فرمود  باَحةَ، َو الرِّ   [56. [باً َحقُّ اْلَولَِد َعلى والِِدِه اَْن یَُعلَِّمھُ اْلِكتابَةَ، َو السِّ

. ى پاك و حالل بھ او ندھدبر پدر الزم است بھ فرزندش نوشتن، شنا و تیراندازى تعلیم دھد، و جز روز

البتھ در بعضى از ایـن امور دخالـت مستقیم و مبـاشرت الزم نیست، ھمین كھ پـدر فرزندش را بھ مدرسھ 

بفرستد، و بھ مراكز پاكى كھ شـنا و تیرانـدازى یاد مى دھند حق او را رعایت كرده، در زمینھ غذاى پاك 

بھ ھر نحو ممكن باید دقت شود، كھ در دنیا و آخرت  و حالل وظیفھ سنگین است، نسبت بھ این وظیفھ

چھ اندازه عالى بود، اگر در كنار تمام مدارس، باشگاه ورزشى، و مسجد وجود داشت، . مشكلى پیش نیاید

تا فرزندان مملكت، پس از درس، براى تعلیم گیرى شنا و تیراندازى بھ باشگاه، و سپس براى یادگیرى 

جد مى رفتند، تا بھ موازات رشد فكرى و بدنى بھ رشد روحى و تربیتى ھم مسائل شرعى و عبادت بھ مس

  .مى رسیدند

كتابت یا بھ معناى اعم سواد، و شنا و تیراندازى، و حالل خورى چھار منبع قدرت و نیرو براى فرزندان 

دنبال . كشور است، كھ با مجھز شدن آنان بھ این قواى عالى، از بسیارى از خطرات درامان مى مانند

كردن این امور وقت جوانان و كودكان را پر مى كند، و در تعدیل نیروھاى باطنى آنان، و بخصوص 

شیخ بھائى در كتاب مخالة در رابطھ با مال حالل از بزرگى بنام . شھوات و غرائزشان بسیار مؤثر است

دستم آید، آن را خشك مى حسن، كھ ندانستم منظورش كدام حسن است نقل مى كند، اگر ِگرده نان حاللى بھ 

  .كنم، سپس مى كوبم، و بھ صورت گرد نرمى درمى آورم

آنگاه آن را در جائى حفظ مى كنم، تا اگر مریضى كھ مرضش صعب العالج است بھ من مراجعھ كند، ذره 

 آثار حالل و حرام! اى از آن حالل خالص را بھ او بدھم، تا از بیمارى با خوردن آن ماّده حالل برخیزد

یكى از علماى بزرگ و خدمتگزار بھ دین و بھ مردم برایم نقل كرد، در ایامى كھ در قم خدمت حضرت 

  .امام خمینى ره تحصیل مى كردم در دھھ عاشورا جھت تبلیغ بھ بخش ھا و شھرھا مى رفتم

نزدیك دھھ عاشورا خدمت آن مرد بزرگ رسیدم، عرضھ داشتم امسال بھ محل جدیدى دعوت دارم مرا 

عا كنید و اجازه رفتن مرحمت نمائید، امام مرا دعا كردند، و در زمینھ برخورد با مردم و تبلیغ دین د

بھ محلى كھ باید مى رفتم رفتم، در ابتداى ورودم بھ آن منطقھ كھ دو سھ ھزار نفر بیشتر . نصیحت فرمودند

پرسید براى تبلیغ آمده اى  جمعیت نداشت مردى كشاورز، بیل بدوش، با چھره اى نورانى بھ من برخورد،

 :آرى، گفت : گفتم 

در اینجا فقط از حالل و حرام خدا بگو، زیرا مردم این منطقھ نیازشان بھ اینگونھ مسائل بیش از مسائل 

دیگر است، اكثر اینان حالل و حرام را رعایت نمى كنند، سپس بھ من گفت در این ده شبانھ روز جز خانھ 

دقت حالل و حرام الھى را مواظبت مى كنم، خوردن غذاى من قلب تو را  من جائى نرو، من با كمال

بھ خانھ او رفتم، ھمانطور بود كھ از او شنیدم، . نورانى تر كرده، و سخنرانیت بھ خوبى اداره مى شود



او صبح زود بھ صحرا مى . عادى و راحت و بدون لكنت زبان و با القاء مطالبى عالى منبر مى رفتم

یك روز بى . نماز مغرب بھ مسجد مى آمد، و پس از سخنرانى با ھم بھ خانھ باز مى گشتیم رفت، و وقت

خبر از او با اصرار شخصى بھ مھمانى رفتم، شب آن روز بھ وقت سخنرانى احساس سنگینى و محدودیت 

ودم، در مطلب و بیان كردم، گرچھ مستمعین متوجھ نبودند، ولى من در بیان مطالب بجان كندن افتاده ب

دھاتى مھماندار دو سھ بار از میان جمعیت با حالت خشمگین بھ من نظر كرد، در نگاه او این معنا را مى 

خواندم كھ بھ من اعتراض داشت، پس از پایان مجلس بھ خانھ برگشتیم، با لحنى تند بھ من گفت كارد بھ 

این معنا را فھمیدم، تا اینجائى شكم خورده امروز از خانھ من جاى دیگر رفتى، من از وضع سخنرانى تو 

حق رفتن جاى دیگر ندارى، و تا پایان عمر ھم در غذاى خود، و رفت و آمدت بھ خانھ مردم دقت كن، كھ 

یك بار دیگر بھ سخن عرشى و ملكوتى رسول . حالل نورانیت مى آورد، و حرام تاریكى ایجاد مى نماید

  .َو اَْن ال یَْرُزقَھُ اِالّ طَیِّباً . یدخدا در زمینھ نان و آداب بردن بھ خانھ دقت كن

شیخ زاھد عالم بزرگوارى در تھران بھ نام آشیخ . جز روزى پاك و حالل براى فرزندان بھ خانھ نبرد

بسیارى از جوانان را جذب مسجد و . محمد حسین زاھد داشتیم، كھ مفھوم زھد در او عمالً جلوه گر بود

مى گفت جائى دعوت شدم، باید نمى رفتم، . ربیت دینى آراستجلسات مذھبى كرد، و آنان را بھ ت

ناخودآگاه رفتم، فقط یك عدد بستنى با اكراه خوردم، شب براى نماز و عبادت برخاستم، در راه وضو و 

تطھیر از پلھ ھا افتادم و پیشانیم بھ شدت شكست، ھمسرم پیشانى شكستھ ام را مرھم گذاشت و بست، از 

ھ عبادت ادامھ دھم، سر بھ بالین گذاشتم، خوابم برد، در عالم خواب این جملھ را شنیدم شدت درد نتوانستم ب

صلى (رسول حق ! آشیخ تو را بھ بستنى چكار ؟ بیدار شدم و سر شكستن خود را بھ جریمھ آن جرم دیدم

َجھُ اِذا اَْدَرَك، َو یَُعلَِّمھُ اْلِكتابَةَ  َحقُّ اْلَولَِد َعلى والِِدِه اَْن یُْحِسَن اِْسَمھُ، وَ : فرمود ) هللا علیھ وآلھ وسلم  [57. [یَُزوِّ

حق فرزند بر پدر این است كھ براى او نام نیكو انتخاب كند، و اگر زمانش رسیده زمینھ ازدواج او را 

: حق فرزندم بر من چیست ؟ فرمود : مردى از رسول خدا پرسید . فراھم نماید، و بھ او نوشتن یاد دھد

ْن اِ  ْبھُ، َو تََضُعھُ َمْوِضعاً َحَسناً َحسِّ  [58. [ْسَمھُ َو اَدِّ

و نیز آن حضرت . نامش را نیكو انتخاب كن، بخوبى او را ادب نما، و وى را در جایگاھى نیكو بگذار

  [59. [ْالِ◌ْثُم َعلَْیھِ َمْن بَلََغ َولَُدهُ النِّكاَح َو ِعْنَدهُ ما یُْنِكُحھُ فَلَْم یُْنِكْحھُ ثُمَّ اَْحَدَث َحَدثاً فَا: فرمود 

كسى كھ فرزندش آماده ازدواج است، و پدر قدرت بر فراھم آوردن برنامھ ازدواج را براى فرزند دارد، 

) علیھ السالم(امیرالمؤمنین  .ولى اقدام نكند، اگر گناه و معصیتى براى فرزندش پیش آمد بھ عھده پدر است

 [60] .ْن یُْحِسَن اِْسـَمھُ، َو یُْحِسَن اََدبَـھُ، َو یَُعلَِّمھُ اْلقُْرآنَ َحقُّ اْلَولَِد َعلَى اْلوالِِد اَ : فرمود 

مردى از انصار بھ . انتخاب نام نیكو، تربیت خوب، و تعلیم قرآن: حق فرزند بر پدر سھ چیز است 

 [61. [َولََدكَ  َمْن اَبِرُّ ؟ قاَل والَِدْیَك، قاَل قَْد َمَضیا، قاَل بِرّْ : گفت ) علیھ السالم(حضرت صادق 

در حق  :پدر و مادرت، عرضھ داشت از دنیا رفتھ اند، فرمود : در حق چھ كسى خوبى كنم ؟ فرمود 



بُوا اَْوالَدُكْم َعلى ثَالِث ِخصال : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . فرزندانت ُحبِّ نَبِیُِّكْم، َو : اَدِّ

 [62. [اْلقُْرآنِ ُحبِّ اَْھِل بَْیتِِھ، َو ِقراَءِة 

شناساندن . فرزندان خود را بھ سھ خصلت بیارائید، عشق بھ پیغمبرتان، عشق بھ اھل بیت، و قرائت قرآن

رسول خدا و اھل بیت طاھرین او بھ فرزندان وظیفھ پدران است، كودك از زمان كودكى باید رسول حق و 

كنار شناخت آنان و عشق بھ آن بزرگواران امامان معصوم را بشناسد، و بھ آنان عالقھ مند شود، تا در 

رشد كند، و در تمام شئون زندگى ھمرنگوھمراه آنان گردد، وجزآنان الگو واسوه وسرمشق پیدانكند كھ 

خاطره اى شیرین  .بھترین خیر براى انسان عشق بھ رسول حق و امامان، و اقتداى بھ آن اولیاء الھى است

دعوت شدم، با دعوت كننده شرط كردم، در محلھ اى فقیرنشین، و در  اولین بارى كھ براى تبلیغ بھ تبریز

خانھ اى معمولى، برایم تھیھ جا ببیند، پذیرفتند، وقتى بھ تبریز رفتم بھ وعده عمل شده بود، خانھ اى 

معمولى در محلھ اى متوسط، خانھ دو طبقھ داشت در طبقھ اى خانواده اش زندگى مى كردند، و طبقھ 

ینیھ داشت، صاحب خانھ كسبى عادى و درآمدى معمولى داشت، اھل عبادت و نماز شب دیگر جنبھ حس

بود، انسان عجیبى بھ نظر مى رسید، بھ من گفت علّت آمدنت را بھ این خانھ مى دانى ؟ گفتم خودم در 

 تھران با دوستان دعوت كننده این وضع را شرط كردم، گفت نھ ارتباطى بھ شما ندارد، من روز عرفھ در

علیھ (مشھد در دعاى عرفھ شما شركت داشتم، پس از پایان دعا در غروب آفتاب بھ حرم حضرت رضا

رفتم و با گریھ و نالھ بھ حضرت عرضھ داشتم، این شخص اگر بنا شد روزى بھ تبریز بیاید بھ ) السالم

مام ھشتم بھ خانھ و شما بھ دعوت ا! است) علیھ السالم(خانھ من بیاید، این برنامھ تنظیم شده حضرت رضا

من آمده اید، این خانھ و من و زن و بچھ ام متعلق بھ اھل بیت ھستیم، و خدمتگزار خدمتگزاران بھ اھل 

پدرم در تمام عمر اھل نماز شب و عبادت بود، مرا ھم : بیت، سپس مطلب عجیبى از پدرش نقل كرد،گفت

پسرم ھمھ مردم خوابند، وقت : مى گفت از سن سیزده یا چھارده سالگى با محبت و لطف بیدار مى كرد 

بسیار مناسبى است، بیا با ھم گوشھ اى گرفتھ و ساعتى براى مظلومیت حضرت سید الشھداء گریھ كنیم، 

ما حسینى بوده و حسینى بار آمده ایم، و دست از حسین برنمى داریم، تا در قیامت در خدمت او قرار 

 !بگیریم

اَْلُغالُم یَْلَعُب َسْبَع ِسنیَن، َو یَتََعلَُّم اْلِكتاَب َسْبَع ِسنیَن، َو یَتََعلَُّم اْلَحالَل َو  : فرمود) علیھ السالم(حضرت صادق 

 [63. [اْلَحراَم َسْبَع ِسنینَ 

كودك در خانھ پدر و مادر ھفت سال بازى كند، ھفت سال دیگر قرآن بیاموزد، ھفت سال دیگر زمینھ 

. ُمُروا اَْوالَدُكْم بِطَلَِب اْلِعْلمِ : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . دیادگیرى حالل و حرام برایش فراھم شو

]64] 

الةَ َو ُخُذوھُْم بِھا اِذا : و نیز فرمود . از فرزندان خود بخواھید بھ دنبال علم و دانش بروند َعلُِّموا اَْوالَدُكُم الصَّ

  [65. [بَلَُغوا اْلُحلُمَ 



در سھ روایت . ، و بھ ھنگام رسیدنشان بھ تكلیف مسئلھ نماز را جّدى بگیریدبھ فرزندانتان نماز بیاموزید

بسیار مھم از رسول خدا روایت شده، ھمانطور كھ فرزندان بر اثر آزار كردن بھ پدر و مادر، عاق پدر و 

مادر مى شوند، پدران و مادران ھم در صورت عدم رعایت حقوق فرزندان عاق فرزندان مى گردند، و 

ونھ كھ رعایت حقوق پدران و مادران بر فرزند واجب است، رعایت حقوق فرزندان بر پدران و ھمانگ

 [66. [مادران الزم و واجب است

َمْن قَبََّل َولََدهُ َكتََب ّهللاُ لَھُ َحَسنَةً، : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(پدران و مادران توجھ كنند رسول حق 

َحھُ  َحھُ فَرَّ  ّهللاُ یَْوَم اْلقِیاَمِة، َو َمْن َعلََّمھُ اْلقُْرآَن ُدِعَي بِاْالَ◌بََوْیِن فَیَْكِسیاِن ُحلَّتَْیِن یُضیُئ ِمْن نُوِرِھما َو َمْن فَرَّ

 [67. [ُوُجوهُ اَْھِل اْلَجنَّةِ 

كسى كھ فرزندش را ببوسد، حسنھ اى براى او ثبت مى شود، و ھر كھ اوالدش را خوشحال كند، خداوند او 

امت خوشحال مى كند، و ھر كس بھ فرزندش قرآن تعلیم دھد، پدر و مادرش را در قیامت مى خوانند، را قی

صلى هللا )رسول حق . و بھ آنان دو لباس مى پوشانند كھ از نور آن دو چھره، اھل بھشت روشن مى گردد

 [68. [َمْن كاَن ِعْنَدهُ َصبِىٌّ فَْلیَتَصابَّ لَھُ : فرمود ) علیھ وآلھ وسلم

َمْن : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . آنكھ بچھ كوچك دارد، با او بازى بچھ گانھ داشتھ باشد

بَھا، َو اَْحَسَن اََدبَھا، َو َعلََّمھا فَاَْحَسَن تَْعلیَمھا فَاَْوَسَع َعلَْیھا ِمْن نَِعِم ّهللاِ  انَْت  الَّتى اَْسبََغ َعلَْیِھ، ككانَْت لَھُ اِْبنَةٌ فَاَدَّ

 [69. [لَھُ ِمْنَعةً َو ِسْتراً ِمَن النّارِ 

كسى كھ دختر دارد، او را بھ نیكى مؤدب بھ آداب نماید، و بھ نیكى باسوادش كند، و از نعمتى كھ خدا بھ او 

. داده، بر دختر بریزد و نسبت بھ او گشایش دھد، براى خود مانع و حجابى از آتش دوزخ فراھم آورده

تقواى الھى را : در رابطھ با فرزندان این سفارشات را دارند  ( علیھ وآلھ وسلمصلى هللا(رسول حق 

  [70. [مراعات كنید، و مابین فرزندانتان بھ عدالت رفتار نمائید

در تحفھ و ھبھ بین فرزندانتان فرق نگذارید، چنانكھ دوست دارید بین شما در نیكى و رأفت عدالت بھ خرج 

 [72. [ارد بین فرزندان حتّى در بوسیدن عدالت را مراعات كنیدخداوند دوست د] 71. [دھند

چرا بین آن : رسول خدا مردى را با دو فرزندش دید، یكى را مى بوسید و بھ دیگرى توجھ نداشت، فرمود 

  [73. [اگر بنا باشد ھر دو را ببوس ; دو در بوسیدن مراعات ندارى

  23/ اسراء ) ن احساناً وقضى ربّك االّ تعبدوا اال ایاه و بالوالدی )

 حقوق پدر و مادر بر فـرزنـدان 

 

وظیفھ اى سنگین اداى حقوق پدر و مادر بھ اندازه اى سنگین، ظریف و دقیق، و نیازمند بھ تحمل و طاقت 

كدام مؤمن، مؤمنى كھ . باال و فوق العاده اى است، كھ جز از مؤمن واقعى بھ حق و قیامت ساختھ نیست



انَّما كان قول المؤمنین اذا ُدعوا الى هللا و رسولھ لیَحُكم : او در قرآن مجید بیان شده  اوصاف و خصوصیات

و من یطع هللا و رسولھ و یخش هللا و یتَّْقھ فاولئك ھم . بینھم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك ھم المفلحونَ 

 [74. [الفائزونَ 

سوى خدا و رسول خدا دعوت شوند، تا بین آنان  سخن و گفتار مردم مؤمن غیر از این نیست كھ وقتى بھ

  .حكم كند از دل و جان بگویند، مى شنویم و اطاعت مى كنیم، اینان رستگاران واقعى ھستند

. ھر كس فرمان خدا و رسولش را اطاعت كند و خداترس و اھل تقواى الھى باشد، بھ فوز واقعى رسیده

و قضى ربّك االّ : ر سوره مباركھ اسرا مالحظھ كنید اكنون حكم حضرت حق را نسبت بھ پدر و مادر د

، و ال تنھرھما  تعبدوا االّ ایّاه، و بالوالدین احساناً اِّما یبلغنَّ عندك الِكبر احدھما، او كالھما، فال تقل لھما افٍّ

حمِة و قل ربِّ ارحمھما كما ربَّیا لِّ من الرَّ   [75] .نى َصغیراً و قل لھما قوالً كریماً، و اخفض لھما جناح الذُّ

تفسیر و توضیح و معناى واقعى این آیھ شریفھ كھ حق پدر و مادر را بھ دنبال حق خدا قرار داده، و این 

روایت اول از قول  157ترتیب دلیل بر عظمت مسئلھ است، در كتاب بسیار پرقیمت كافى جلد دوم صفحھ 

ب شریف كافى بھ خاطر مؤلف بزرگوارش كتا. روایت شده)علیھ السالم(امام بھ حق ناطق حضرت صادق 

كھ در عصر غیبت صغرى مى زیستھ، و بھ خاطر محتویات و روایاتش، كھ از ) ره ( مرحوم كلینى 

راویان نزدیك بھ عصر معصوم گرفتھ شده، و بھ خاطر ترتیب و نظمش، و بھ جھت توجھى كھ از روز 

بسیار مھم اصول دین و فقھ اھل بیت است، از  تألیف تاكنون بھ آن شده، و محض اینكھ از مصادر و منابع

 .اعتبار ویژه اى برخوردار است، كھ كتب دیگر از چنین اعتبارى برخوردار نیستند

، در كتابى چون كافى )علیھ السالم(من فكر نمى كنم بعد از تفسیر این آیھ، آن ھم از قول حضرت صادق 

راوى مى گوید از حضرت صادق معناى آیھ را . دنسبت بھ حقوق پدر و مادر عذرى براى كسى باقى بمان

 : پرسیدم حضرت فرمود

احسان بھ پدر و مادر یعنى بخوبى و بھ شیرینى و با حالى خوش و با صبر و حوصلھ با آنان نشست و 

برخاست كنى، با كسالت و چھره درھم با آنان روبرو نشوى، و ھرچھ نیاز دارند گرچھ مستغنى باشند، 

ر شوند از تو بخواھند براى آنان فراھم آورى، و ھر وقت بھ دیدنشان مى روى با دست پر بدون اینكھ وادا

 [76. [لن تنالوا البرَّ حتّى تنفقوا مّما تِحبُّون: مگر خداوند نفرموده . بروى

: و اما گفتار حضرت حق كھ فرمود . بھ نیكى نمى رسید مگر از آنچھ دوست دارید در راه خدا انفاق كنید

ى از آنھا یا ھر دوى آنھا پیر بودند، در صورتى كھ بھ خاطر پیرى و ضعف و كم حوصلگى تو را اگر یك

ناراحت و دلتنگ كردند بھ آنان اف نگوئى، و اگر ترا زدند صدایت را بلند نكن با آنان با سخن كریمانھ، 

ند ھر دوى شما را قول بزرگوارانھ روبرو شو، و اگر باز بروى تو دست بلند كردند، بھ آنان بگو خداو

سپس مى فرماید نھایت تواضع و فروتنى . مورد مغفرت قرار دھد، و این گونھ سخن نیست مگر قول كریم

را نسبت بھ آنان رعایت كن، و جز بھ رحمت و رأفت بھ آنان نظر مینداز، و صدا و دست باالى صدا و 



بھ آنان دعا كن و بگو خدایا این دو نفر . شودست آنان بلند مكن، و جلوتر از آنان منشین و بر ایشان مقّدم م

در آیھ دیگر مى فرماید . را مورد رحمت قرار بده، چنانكھ در كودكى مرا پرورش دادند تا بھ اینجا رسیدم

اَن اشكر لى و لوالدیك الىَّ المصیر، و ان جاھداك على ان تشرك بى ما لیس لك بھ علم فال تطعھما و : 

 [77] .فاً و اتَّبع سبیل من اناب الىَّ ثمَّ الىَّ مرجعكم فانبِّئكم بما كنتم تعملونصاحبھما فى الّدنیا معرو

مرا نسبت بھ تمام نعمت ھایم شكر كن، و سپس از پدر و مادرت در مقابل زحمات طاقت فرسائى كھ براى 

ید مؤاخذه تو كشیدند تشكر نما، بازگشت ھمھ در قیامت بھ من است، آنجا نسبت بھ تمام وظائفى كھ داشت

 .خواھید شد

اگر از تو دعوت بھ شرك كنند، چیزى كھ آن را حق نمى دانى، از آنان اطاعت مكن، ولى با آنان در عین 

اینكھ مشركند معاشرتى نیكو داشتھ باش، و از راه آنكھ رجوع و انابھ اش بھ من است پیروى كن، كھ 

 .بھ آنچھ انجام داده اید آگاه مى كنمبازگشت ھمھ شما پس از مرگ بھ من است، و من ھمھ شما را 

نكتھ اى عجیب چون موسى مبعوث بھ رسالت شد، دستور گرفت كھ در برخورد با فرعون با زبان نرم و 

لیّن با او سخن بگوید، سبب پرسید، پاسخ شنید، او پانزده سال زحمت تو را كشید، و از ایام شیرخوارگى تا 

و مشقت شد، بنابراین نسبت بھ تو بوى حق پدرى مى دھد، و تو  جوانى براى بزرگ كردن تو متحّمل رنج

مسئلھ اى ظریف در تفسیر منھج در . نباید با او بلند بلند صحبت كنى، و با خشونت با او روبرو شوى

 [78. [توضیح آیھ شریفھ الم یجدك یتیماً فآوى

ز دنیا بردم، و در ایام كودكى تو آورده كھ خداوند متعال بھ رسولش فرمود من قبل از والدت تو پدرت را ا

مادرت را بھ آخرت منتقل كردم، زیرا اگر زنده مى ماندند، تحمل بار نبوت و بار اداى حقوق پدر و مادر 

أَيُّ : پرسید ) علیھ السالم(روایات باب حقوق پدر و مادر راوى از حضرت صادق . براى تو كمر شكن بود

ال  [79. [ةُ لَِوْقتِھا، َو بِرُّ اْلوالَِدْیِن، َو اْلِجھاُد فى َسبیِل ّهللاِ َعزَّ َو َجلَّ اْالَ◌ْعماِل اَْفَضُل ؟ قاَل الصَّ

نماز در وقت خودش، نیكى بھ پدر و مادر، جھاد در : چھ عملى در میان اعمال از برترین ھاست ؟ فرمود 

ُجَل ِمْنُكْم اَ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . راه خدا چھ مانعى در . ْن یَبِرَّ والِِدْیِھ َحیَّْیِن َو َمیِّتَْینِ ما یَْمنَُع الرَّ

از حضرت پرسید براى پدر و مادر از دنیا . راه شماست، كھ بھ پدر و مادر نیكى كنید، زنده باشند یا مرده

َق َعْنھُما َو یَُحجَّ َعْنھُما، َو یَُصوَم َعْنھُما   [80. [رفتھ چھ كنیم ؟ یَُصلَِّى َعْنھُما َو یَتََصدَّ

اسالم آوردن زكریا بن  .از جانب آنھا نماز خوانده شود، صدقھ بدھند، حج بجا بیاورند، و روزه بگیرند

ابراھیم و خدمت او بھ پدر و مادر زكریا مى گوید مسیحى بودم و در مسیحیت متعصب، مسلمان شدم، و 

 .وداگرپرسشى دارى،بپرسرسیدم فرم) علیھ السالم(خوشحال بودم، بھ مكھ رفتم، خدمت حضرت صادق 

خانواده ام مسیحى ھستند، تنھا مسلمان آن خانواده منم، مادرم كور شده، من بھ ناچار با آنان  : عرض كردم

زندگى مى كنم، زیرا پدر و مادرم جز من كسى را ندارند، دوست دارند با آنھا ھم غذا شوم و از ظرف 

. نھ:ى خورند گفتم نھ، با خوك تماسى دارند ؟ گفتم آنان آب بخورم، فرمودند پدر و مادرت گوشت خوك م



  .از آن خانھ بیرون نرو: فرمود 

از پدر و مادرت جدا مشو، بھ مادرت خدمت كن، كارھایش را انجام بده، او را بھ حمام و دستشوئى ببر، 

بت بھ وقتى بھ كوفھ برگشتم تمام دستورات حضرت را نس! لباسھایش را عوض كن، لقمھ بھ دھانش بگذار

آرى و این ھمھ خدمت و : مادر عمل كردم، بھ من گفت حقیقت را بھ من بگو آیا مسلمان شده اى ؟ گفتم 

او خود : است، مادرم گفت) علیھ السالم(محبت بھ دستور امام زمانم فرزند رسول ّهللا حضرت صادق

ائى كھ در حق من انجام مى نھ، این كارھ: نھ او امام ششم و زاده رسول حق است، گفت: گفتم. پیامبر است

دھى دستور انبیاء خداست، در ھر صورت من كورم، در عین كورى مى فھمم كھ دین تو از دین من بھتر 

نماز ظھرش را با . است، من را ھم بھ دین خودت راھنمائى كن، مادرم را بھ عرصھ گاه مسلمانى آوردم

و بخوانم، زیرا من از برنامھ ظھر لذت بردم، من خواند، وقت مغرب بھ من گفت باز نماز بخوان تا با ت

نماز مغرب را با من خواند و پس از نماز از دنیا رفت، یادم آمد كھ حضرت فرمود اگر مادرت از دنیا 

برود خودت دفنش كن، شیعیان را اول صبح خبر كردم، گفتند بھ كشیش بگو، گفتم مسلمان شده بود، بھ من 

 [81. [فتكمك كردند تا كارھایش انجام گر

بودم، مردى عرضھ داشت پدر و مادرم از ) علیھ السالم(در محضر امام صادق : جابر جعفى مى گوید

با شیعیان واقعى ما چگونھ برخورد : اھل سنت اند و بسیار متعصب، با آنھا چگونھ رفتار كنم؟ امام فرمود

با پدر و مادرت بھ ھمین : رمود با عشق و محبت، و با اقدام بھ حّل مشكالت آنان، ف: مى كنى؟ عرض كرد

 [82. [صورت رفتار كن

جوانى در زمان زنده بودن پدر و مادرش بھ آنان زیاد خدمت مى كند، : فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر 

پس از مرگ در وصیت پدر و مادر این جملھ را مى بیند، فرزندم مقدارى مدیون ھستیم، از عھده 

بھ من ھیچ ربطى ندارد، مى خواستند : ب ما این دین را اداكن، پسر مى گویدپرداختش برنیامدیم،تو از جان

خودشان در زمان حیات بدھى خود را اداكنند، او از حضرت حق حتى براى آنان طلب مغفرت ھم نمى 

و فرزندى در حیات پدر و مادر عاق ! كند، خداوند دستور مى دھد وى را از جملھ عاق شده ھا ثبت كنند

س از مرگ آنھا دینشان را ادا مى كند، و براى آنان طلب مغفرت مى نماید، جزء نیكوكاران بھ است ولى پ

  [83] .پدر و مادر ثبت مى شود

در سایھ عرش چھره ) علیھ السالم)روایت مى كند موسى ) علیھ السالم(در كتاب امالى از حضرت صادق 

اینكھ عرش سایھ بر سرش انداختھ كیست ؟ . ھُ َعْرُشكَ َمْن ھَذا الَّذى قَْد اَظَلَّ : اى زیبا دید عرضھ داشت 

خطاب رسید شخصى است كھ بھ پدر و مادرش زیاد نیكى كرده، و پرونده اش از نّمامى و دو بھ ھم زنى 

اگر مى خواھید مرگ بر شما آسان شود، بھ اقوامتان : مى فرماید ) علیھ السالم(امام ششم . پاك بوده است

و مادر نیكى كنید، كھ بھ ملك الموت خطاب مى رسد بھ او سخت نگیر، و نیز فقر را سر بزنید، و بھ پدر 

بھ چھره على زیاد نگاه مى كنى، : مردى در كنار كعبھ بھ ابوذر گفت . از شما تا آخر عمر دور مى كند



ى َعلِىِّ ْبِن اَلنَّظَُر اِل: جواب داد كنار پیامبر بودم، بین من و حضرت فاصلھ نبود، خطاب بھ من فرمودند 

ظَُر اِلَـى اْلـوالِـَدْیِن بِـَرْأفَة َو َرْحَمة ِعباَدةٌ   [84. [اَبیطالِب ِعـباَدةٌ، َو النـَّ

سخن : فرمود ) علیھ السالم)على . نگاه بھ چھره على و نظر بھ رأفت و رحمت بھ پدر و مادر عبادت است

مردى بھ : فرمود ) علیھ السالم(امام ھفتم . داپدر و مادر را در تمام برنامھ ھا بپذیر، مگر در معصیت خ

ال یَُسّمیِھ بِاْسِمِھ َو ال یَْمشى بَْیَن یََدْیِھ، َو : حضرت فرمود . رسول خدا عرضھ داشت حق پدر را برایم بگو

 [85. [ال یَْجلُِس قَْبلَھُ، َو ال یَْستَِسبُّ لَھُ 

حضرت صادق . نشیند، و عامل فحش بھ او نگردداو را بنام نخواند، جلوتر از او راه نرود، قبل از او ن

از آنان در ھمھ حال : بر عھده فرزندان نسبت بھ پدر و مادر سھ چیز واجب است : فرمود ) علیھ السالم(

. تشكر كنند، در غیر معصیت خدا امر و نھى آنان را بپذیرند، و در پنھان و آشكار خیرخواه آنان باشند

]86] 

. اِْعَمْل ما ِشْئَت فَاِنّى ال اَْغفُِر لَكَ : بھ عاق گفتھ مى شود : فرمود ) وآلھ وسلم صلى هللا علیھ(رسول حق 

]87] 

ْنیا، اَْلبَْغُي  : و نیز آن جناب فرمود. ھر چھ مى خواھى بكن، كھ من تو را نمى بخشم لُھَُما ّهللاُ فِى الدُّ اِْثناِن یَُعجِّ

 [88. [َو ُعقُوُق اْلوالَِدْینِ 

: و نیز آن حضرت فرمود . زنا و عاق پدر و مادر بودن: دو چیز در دنیا عجلھ مى شود  نسبت بھ عقوبت

 [89. [َمْن اَْحَزَن والَِدْیِھ فَقَْد َعقَّھُما

تند نظر كردن بھ : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . كسى كھ پدر و مادر را غصھ دار كند، عاق آنھا شده

ما ِمْن َعَمل : گفت ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(ى بھ حضرت رسول مرد. پدر و مادر از عوامل عاقّى است

قَبیح اِالّ قَْد َعِمْلتُھُ فَھَْل لى ِمْن تَْوبَة ؟ كار زشتى نیست مگر آنكھ من انجام داده ام، براى من راه توبھ باز 

حضرت فرمود مادرم از دنیا رفتھ ولى پدرم زنده است، : پدر و مادرت زنده ھستند؟ گفت: ھست ؟ فرمود

اگر مى خواھى تمام گناھانت بخشیده شود برو بھ پدرت نیكى كن، آن مرد وقتى از مسجد بیرون رفت، 

ھُ : حضرت فرمود    [90. [اگر مادرش زنده بود با نیكى بھ او بھ مغفرت خدا نزدیك تر بود. لَْو كانَْت أُمُّ

ره بھ مادر سفارش مى كنم و یك بار بھ موسى سھ بار از خداوند طلب سفارش كرد خطاب رسید تو را دوبا

 [91. [پدر

اداء امانت بھ خوب و بد، وفاء : در سھ چیز براى كسى آزادى نیست : فرمود ) علیھ السالم(حضرت باقر 

 [92. [بھ عھد بھ خوب و بد، نیكى بھ پدر و مادر بھ خوب و بد

تا نزدیك حّمام بھ دوش مى گرفت  شیخ انصارى و مادر شیخ اعظم، فقیھ بزرگ، خاتم مجتھدان مادرش را

ھر شب بھ دست . و او را بھ زن حمامى سپرده، مى ایستاد، تا بعد از پایان كار او را بھ خانھ برگرداند

پس از مرگ مادر بھ شدت مى گریست . بوسى مادر مى آمد، و صبح با اجازه او از خانھ بیرون مى رفت



ار مھمى چون خدمت بھ مادر محروم شدم، شیخ پس از فرمود گریھ ام براى این است كھ از نعمت بسی

مرگ مادر با كثرت كار و تدریس و مراجعات تمام نمازھاى واجب عمر مادرش را خواند، با آنكھ مادر 

عاق مادر جوانى در حال مرگ بود، رسول خدا بھ عیادتش آمد، شھادتین را . از متدیّنھ ھاى روزگار بود

برگرداند، و از گفتن خوددارى كرد، رسول حق فرمود مادر دارد عرضھ بھ او تلقین فرمود، جوان رو 

داشتند آرى، مادر را خواست فرمود از فرزندت ناراضى ھستى؟ گفت آرى، فرمود راضى شو زیرا 

زبانش از گفتن شھادتین بستھ شده، عرضھ داشت دلم را سوزانده، از او ناراحتم، فرمود بھ خاطر من 

بھ وحدانیت حق و رسالت من : از او اعالم رضایت كرد، حضرت فرمود  راضى شو، محض رسول خدا

شھادت بده، شھادت داد، فرمود چرا بار اول نگفتى عرض كرد ھیوالى وحشتناكى بھ من حملھ مى كرد 

من از گفتن باز مى ماندم، اكنون آن ھیوال از من دور مى شود كھ من توانستم سھل و آسان شھادتین 

 [93. [بگویم

تو را نھ ماه یا كمتر چون : نسبت بھ مادر این معانى را توجھ داشتھ باش : فرمود ) علیھ السالم(سجاد  امام

بار سنگینى حمل كرد، كھ احدى نسبت بھ احدى آن را تحمل نمى كند، از ثمره قلبش خرج تو كرد، كھ 

و بھ گرسنگى خود توجھ كسى براى كسى انجام نمى دھد، با تمام وجودش تو را حفظ كرد، تو را سیر كرد 

نكرد، تو را سیراب كرد، و تشنگى خود را لحاظ ننمود، تو را پوشاند، خود را بھ حساب نیاورد، گرما 

خورد ولى تو را از آن حفظ كرد، بھ خاطر تو از خواب شیرین چشم پوشید، از سرما و گرما تو را 

س از او را در برابر این ھمھ زحمات جز محافظت نمود، تا فرزندى چون تو را داشتھ باشد، تو طاقت سپا

 [94. [بھ توفیق خداوند مھربان ندارى

عرضھ داشتم، پدرم خانھ اى بھ من بخشید، فعالً قصد ) علیھ السالم(حكم نامى مى گوید بھ امام ششم

ر پدرت كار بدى كرده، اگر با تو بھ دعوا برخاست، تو صدایت را در براب: برگشتن بھ آن را دارد، فرمود 

 [95. [او بلند نكن، اگر او داد و بیداد كرد، تو با او آھستھ صحبت كن

  215/ بقره ... ) ما انفقتم من خیر فللوالدین و االقربین  ... )

 وظیفھ زن و شوھر نسبت بھ بستگان یكدیگر

 

طھّر اقوام و بستگان براى زن و شوھر بستگان و اقوامى است، كھ ھیچ یك از زن و شوھر آنجا كھ شرع م

مانعى نمى بیند، حق چشم پوشى از آنان را ندارند، و ھیچ كدام ھم حق ندارد دیگرى را از دیدار آنان و 

براى ھر یك پدر و مادر، خواھر و برادر، عمو و دائى، عمھ و خالھ،  .حقوقى كھ دارند منع كنند

بزرگ و مادربزرگ و عده اى خواھرزاده و برادرزاده، عموزاده و دائى زاده، عمھ زاده و خالھ زاده، پدر

دیدار آنان عبادت، و زیارت آنھا حسنھ، و رفت و آمد با آنان كارى . دیگر از بستگان حسبى و نسبى ھست



 .بسیار عالى، و حل مشكالت آنان داراى اجرى عظیم است

یا  زن نباید نسبت بھ اقوام شوھرش حساسیت نشان بدھد، و از پذیرفتن آنان در خانھ شوھر مانع شود،

زمان آمدن آنان روى برتابد و اوقات تلخى كند، یا بدتر از ھمـھ شوھر را از رفت و آمـد با آنان یـا كـمـك 

خانھ ملك شوھر است، و ثروت و مال اختیارش از جانب . بـھ حـل مشكـالتشان مـنع نـماید و بالعكس

ر شوھر حرام قطعى حضرت حق بھ عھده شوھر است، و اطاعت از شوھر بر زن واجب شرعى و آزا

است، و كنترل كردن شوھر از رفت و آمد با پدر و مادرش، و با خواھر و برادرش و سایر اقوامش، صد 

در صد خالف اخالق، و خالف فطرت و روحیات انسانى است، و مانع شدن شوھر از زن براى رفت و 

اگر زن و فرزند مانع . ى استآمد با پدر و مادرش و اقوام و بستگانش عملى خالف محبت و عاطفھ انسان

از اجراى خیر، نیكى، عبادت، رفت و آمد با اقوام و كمك بھ آنھا باشند بھ فرموده قرآن این زن و فرزند 

دشمن انسانند، نھ دشمنى كھ در قلبش كینھ موج بزند، بلكھ دشمنى كھ مى خواھد انسان روى سعادت و نیك 

ور خیر، در حل مشكالت مردم، در رفت و آمد با بستگان، در بختى را در دنیا و آخرت نبیند، مرد در ام

 .دعوت آنان بھ خانھ، در كمك بھ پدر و مادر و خواھر و برادر، نباید تسلیم خواستھ غلط زن یا فرزند شود

البتھ زنان مؤمنھ، زنانى كھ ایمان بھ قیامت دارند، زنانى كھ احساس مسئولیت داند، زنانى كھ بھ آبادى 

عالقھ دارند، زنانى كھ مى دانند رعایت حق شوھر واجب شرعى است، زنانى كھ مؤّدب بھ  قیامت خود

آداب الھى ھستند با شوھران خود در تمام امور خانھ و امور اخالقى، و در انجام كار خیر توافق صد در 

ى و رفت و صد دارند، بلكھ اگر ببینند، شوھر در این زمینھ سستى مى كند او را تشویق و ترغیب بھ خوب

اما زنانى كھ بر خالف خواستھ حق در حركتند، یا فرزندانى كھ . آمد با بستگان، و كمك بھ آنان مى كنند

خالف شرع مطھر درخواست ھائى دارند، قرآن مجید آنان را دشمن مرد قلمداد كرده و در این زمینھ 

یا ایُّھا الَّذیَن . قى و انسانى دارددستوراتى بھ مرد مى دھد كھ آن دستورات فقط و فقط جنبھ عاطفى و اخال

. آمنوا اِنَّ من ازواِجكم و اوالِدكم عدّواً لكم فاحذروھم، َو اْن تَعفوا و تصفحوا، و تغفروا فَانَّ هللا غفور رحیمٌ 

]96]  

اى اھل ایمان بعضى از زنان و فرزندان شما، كھ مى خواھند شما را از اطاعت و عبادت و جھاد و كار 

ارند دشمن شما ھستند، از آنان حذر كنید، بھ منع آنان توجھ ننمائید، مطیع آنان نباشید، در برابر خیر بازد

آنان را از این اخالق و كردارشان عفو كنید، و بر آنان بپوشانید، و : اینگونھ زن و فرزند سھ وظیفھ دارید 

زندى درگیرى مصلحت نیست، بھ با چنین زن و فر. از آنان بگذرید، كھ ھمانا خداوند غفور و رحیم است

ھم زدن صالح نیست، جار و جنجال الزم نیست، خشم و خشمگینى نمى خواھد، آنان در اصرار بر 

خواستھ خود باشند، و شما ھم در راه اطاعت از حق و خرج كردن مال در راه خدا، و جھاد و كوشش در 

ر این زمینھ بعضى از زنان واقعاً سختگیر د. راه حق، و انجام كار خیر در ھر زمینھ اى ثابت قدم باشید

ھستند، اینان خود محروم از رحمت حقند، و مى كوشند كھ دیگرى را ھم از رحمت حضرت حق محروم 



بعضى ازمردان ھم دراین زمینھ نسبت بھ ھمسران خود سختگیرند،سختگیریھاى بى جا و بى مورد، ! كنند

 .دكھ حاصلى جز محرومیت از عنایت و لطف حق ندار

چھ علتى دارد كھ بعضى از زنان در مقابل شوھران ایستادگى شدیدى مى كنند كھ اقوام شوھر بھ خانھ 

شوھر نیایند، و شوھر ھم بدیدار آنان نرود، یا شوھر كمك مالى بھ بستگان خود ننماید، ولى باید تمام 

اید با اجازه او باشد، بستگان زن بھ آن خانھ كھ ملك شوھر و در تصرف اوست، و رفت و آمد دیگران ب

ماھـھا و سالـھا مى گذرد ، شوھر در . رفت و آمد كنند و بھ ھر شكلى كھ زن مایل است ریخت و پاش كنند

حسرت آمدن پدر و مادر ، و خواھر و برادر بھ خانھ اش مى سوزد، ولى در ھمان ماھھا و سالھا تمام 

  .اقوام زن بھ آن خانھ رفت و آمد دارند

وھر و بھ اقوام شوھر نیست ؟ این ظلم ھمان حالت خطرناك روانى نیست، كھ ھركس این ظلم بھ ش

و این چھ . گرفتارش باشد، ملعون و از رحمت خدا دور، و عاقبت خوشى در قیامت براى او نخواھد بود

اخالقى است كھ بعضى از مردان از رفت و آمد زن بھ خانھ پدر و مادرش و خواھر و برادرش منع مى 

و او را ھم چون اسیرى ذلیل در بند خود دارند، اخالقى كھ قطعاً شیطانى، و مورد نفرت حضرت كنند، 

قرآن مجید نزدیك بھ بیست و سھ بار از اقوام و . حق، و باعث ممنوعیت انسان از رحمت الھى است

انسان . بستگان انسان منھاى آیات مربوط بھ صلھ رحم نام برده، و نسبت بھ آنان سفارشات مھمى نموده

مؤمن با توجھ بھ اینكھ مأمور است از روش رسول خدا در تمام جھات پیروى كند، و آن حضرت را اسوه 

خود قرار دھد، یك وظیفھ اش ھدایت اقوام و انذار آنان است، اگر نیاز بھ ھدایت و انذار داشتھ باشند، كھ 

 [97. [َك اْالَ◌ْقَربینَ َو اَْنِذْر َعشیَرتَ  .انسان تا لحظھ آخر عمر این نیاز را دارد

چھ عمل خداپسندانھ اى است كھ انسان گاھى اقوام خود و ھمسرش را در خانھ اش جمع كند، و آنان را اگر 

قدرت و تخّصص دارد، نصیحت نماید، و با حالل و حرام آشنا كند، و از عواقب عمل زشت و اخالق 

ھدایت افراد بھ حقایق الھیھ كارى ھمانند كار . مایدناپسند بترساند، و آنان را با مسائل فقھى و شرعى آشنا ن

مى گویند عالمھ مجلسى شبھاى جمعھ این . انبیاء و امامان، و از نظر ثواب برنامھ اى شگفت آور است

برنامھ را براى زن و فرزند و بستگانش داشت، و آن را بر خود الزم مى دانست، چرا كھ انفاق علمى ھم 

در قرآن مجید احسان و نیكى بھ بستگان را در . سندیده و مورد عنایت خداوند استمانند انفاق مالى كارى پ

طول عبادت خدا و احسان بھ پدر و مادر قرار داده، و با این برنامھ خواستھ عظمت پیوند داشتن با اقوام را 

 [98. . . [ال تعبدون االَّ هللا و بالوالدین احساناً و ِذى القُربى : . . .بیان كند 

مال دوستى و عالقھ بھ ثروت . ز خدا را عبادت نكنید، و بھ پدر و مادر و خویشان خود احسان نمائیدج

فطرى انسان است، اگر عشق بھ مال نبود، كسى دنبال كار و كوشش و ھنر و صنعت و تجارت و زراعت 

 .مالى كھ از طریق زحمت بھ دست مى آید معشوق انسان مى شود .نمى رفت

ؤمن مى خواھد براى حل مشكل بستگان و اقوام، و بھ جریان افتادن زندگى آنان از این قرآن مجید از م



معشوق خود دست بردارد، و در عین محبت بھ مال و ثروت آن را در راه زندگى اقوام و بستگان خود 

على حبِّھ  و اتى اْلمال. . . .قرار بدھد، كھ از عالئم صادقان و مؤمنان پرداخت مال بھ اقوام و بستگان است

 [99] . . . َذوى اْلقربى

اقوام و بستگان چھ نسبى و چھ حسبى، بھ اندازه اى موقف و موضعشان در زندگى و رابطھ با انسان مھم 

است كھ جزء ارث بران بعد از مرگ انسانند، در این زمینھ بھ آیھ اى از كتاب خدا كھ سند تمام حقایق 

  [100. . . [ولوا القربى َو اذا حضر القسمة ا: است عنایت كنید 

رعایت شأن اقوام، و حیثیت آنان از نظر . چون در تقسیم ماترك میت بستگان و خویشان حاضر شوند

كتاب خدا تا حّدى است كھ كتاب خدا دستور مى دھد در سخن گفتن خود نسبت بھ اقوام عدالت را مراعات 

 [101. [َو اذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى. نمائید

تحقیر آنان، سبك یاد  .و ھرگاه سخنى گوئید عدالت را گرچھ درباره اقوام و بستگان باشد رعایت كنید

كردن از آنان، سبك شمردن آنان سبك حرف زدن با آنان خالف شرع، و عملى دور از اخالق و كرامت 

در این زمینھ خداوند مھربان ھمھ را بھ عدالت و احسان و بذل و عطا امر مى كند، و بھ خصوص . است

  [102] . . . انَّ هللا یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذى القربى: از اقوام و بستگان اسم مى برد 

كوتاھى در بخشش و انفاق نسبت بھ آنان كھ استحقاق دارند، مخصوصاً اقوام و بستگان، بھ وسیلھ كسى كھ 

رع مطھر و عقل و منطق و اخالق و از ثروت و مال بھره مند است پسندیده خدا نیست، و از نظر ش

 [103] . . . و ال یأتل اولوا الفضل منكم و السَّعة ان یؤتوا اولى القربى. فطرت مردود است

بھ وقت عدالت و . . . نباید صاحبان نعمت و ثروت از بخشش و انفاق در راه خدا بھ اقوام و بستگان و 

شھادت بھ حق دھید، و از كتمان شھادت بپرھیزید،  شھادت در دادگاه دستور اكید است كھ عدالت كنید و

كونوا قّوامین بالقسط شھداء rّ و لو على انفسكم او . . . .گرچھ بھ ضرر شما و پدر و مادر و بستگان باشد

 [104. [الوالدین و االقربین 

ن، براى و دستور است تا بستگان و اقوام در عرصھ شركند، و از حضرت حق جدا، و از دین خدا روگردا

  [105. [ما كان للنَّبىِّ و الَّذین آمنوا ان یستغفروا للمشركین و لو كانوا اولى قربى. آنان طلب مغفرت نكنید

و دستور است اگر پدران و فرزندان، و برادران و اقوام دشمن خدا و رسول الھى ھستند با آنان دوستى 

 [106. [نكنید

مغفرت براى اقوام مشرك و دوستى با آنان، اقوام و بستگان  گذشتھ از این دو مورد، یعنى ممنوعیت طلب

با انسان پیكر واحد و ھم خون ھستند، و زن و شوھر حق منع یكدیگر را از دیدار آنان، یا رفت و آمد بھ 

خانھ خود ندارند، و بخصوص زن نمى تواند شوھر خود را از این فیض عظمى و خیر كبیر كھ معادل با 

آیھ قرآن نسبت بھ اقوام  23سفارش من بھ زن و شوھر این است كھ بر اساس . اردعبادت حق است بازد

خود و اقوام یكدیگر احترام را رعایت، و با آنان رفت و آمد كنند، و از ایشان بھ منزل خود دعوت نمایند، 



در این زن . و با مال و ثروت خویش اگر دارند، بھ حكم قرآن مجید در صورت نیاز بھ كمك آنھا بشتابند

زمینھ مواظب باشد شوھر خود را نگران نكند، كھ خشم و غضب شوھر و نارضایتى او بر اساس روایات 

خشم خدا و نارضایتى حضرت حق است، و زنى كھ شوھر از او راضى نباشد ھیچ عمل واجب و مستحبى 

 [107. [از او قبول نمى شود

ھُ َمْلُعونَةٌ َمْلعُ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق   [108. . . [ونَةٌ اِْمَرأَةٌ تُْوذى َزْوَجھا َو تَُغمُّ

  .ملعون است، ملعون است زنى كھ شوھر را اذیت كند، و او را غمناك نماید

قسمتى از آزار شوھران و غصھ آنان در رابطھ با مسئلھ اقوام و بستگان، بخصوص بستگان شوھر است، 

ر ایستادگى مى كند، و از این طریق خود را از رحمت كھ زن بدون علّت منطقى و شرعى در برابر شوھ

 .حضرت محبوب دور مى نماید

 21/ رعد ... ) الذین یصلون ما امر ّهللا بھ ان یوصل  )
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و انبیاء و امامان نسبت بھ آن اصرار ورزیده اند از كارھاى بسیار نیك، و اعمال پسندیده كھ حضرت حق 

 .صلھ رحم است

عالمھ خبیر، محدث كبیر، فیلسوف بزرگ، عارف عاشق مالمحسن فیض كھ عمرى را با قرآن مجید و 

روایات بسر برد، صلھ رحم را بھ زیارت ارحام، و رفع كمبودھاى مادى، حل مشكالت اقتصادى، كمك بھ 

ان و دختران آنان معنا فرموده، اگر در آیات قرآن مجید و روایات دقت شود، كار و كسب، و ازدواج پسر

  .از مسئلھ صلھ رحم ھمین معانى استفاده مى شود

قرآن مجید بھ . روش انبیاء، و اخـالق امامان شیعھ در صلھ رحم انجام ھمین واقـعیات عـالى بوده است

داند، و قطع با رحم را بھ عنوان فسق و قاطع صلھ رحم سفارش مى كند، و آن را عمل صاحبان خرد مى 

در سوره مباركھ نساء حكم مى كند تقواى الھى را نسبت بھ خداوند و ارحام مراعات . را فاسق مى شمارد

 : كنید، خیلى عجیب است كھ ارحام را پس از خود ذكر فرموده است

 [109. [و اتَّقوا هللا الَّذى تساءلوَن بھ االرحامَ 



الھى نسبت بھ ارحام رعایت آبرو و ھویت آنھا و شتافتن بھ دیدارشان، و رفع نواقص زندگى رعایت تقواى 

  .آنھاست

در سوره مباركھ رعد مسائلى را بھ عنوان خصوصیات صاحبان خرد بیان مى كند و سود قیامتى آن را 

، از جملھ آن مسائل پیشواز مالئكھ از آنان در محشر، و سالم فرشتگان بھ ایشان، و عاقبت بخیرى مى داند

 [110. . . [و الَّذین یصلون ما امر هللا بھ ان یوصل . صلھ رحم است

و یقطعون ما امر هللا بھ ان یوصل و یُفسدون فى : . . .در سوره بقره در رابطھ با قطع رحم مى فرماید 

 [111. [األرض اولئك ھم الخاسرون

حم مى گسلند، و در زمین فساد مى كنند، اینان در و رشتھ اى كھ آنان را بھ پیوند آن امر كرده صلھ ر

در سوره رعد . آرى، قطع رحم زیانكارى است، و زیان و خسارت آن ھم كم نیست. حقیقت زیانكارانند

و یقطعون ما امر هللا بھ ان یوصل و یُفسدون فى األرض : . . .درباره قطع رحم آیھ اى كمرشكن قرار دارد 

  [112. [سوء الّدار اولئك لھم اللَّعنةُ و لھم

و آنان كھ قطع مى كنند آنچھ را خدا بھ پیوند آن دستور داده، و فساد در زمین مى نمایند بر اینان است 

فھل عسیتم اِن : مى فرماید ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(در سوره محمد . لعنت و براى آنان است دوزخ

 [113. [تولَّیتم اَن تُفسدوا فى األرض و تقطِّعوا ارحامكم

شما اگر از فرمان حق روى بگردانید و فساد در زمین كنید، و بھ قطع رحم برخیزید باز ھم امید نجات 

دارید ؟ راستى صلھ رحم چھ اندازه اھمیت دارد، كھ انجامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قیامت، 

رفع . نوعیت از نجات استو سالم آنھا، و عاقبت بخیرى و قطعش باعث لعنت، و سوء عاقبت، و مم

كمبود اقتصادى ارحام با پرداخت مال بھ آنان ھمراه با حفظ آبرو و ھویت و كرامتشان بھره اى عظیم 

و مثل الَّذین ینفقون اموالھُم ابتغاء مرضات هللا و تثبیتاً من انفسھم كمثل جنَّة بَربوة اصابھا وابل فآتت . دارد

 [114. [و هللا بما تعملون بصیرٌ  اكلھا ضعفین فان لم یصبھا وابل فطلٌّ 

و مثل آنان كھ مال خود را در راه بھ دست آوردن رضاى حق انفاق مى كنند، و با كمال اطمینان، دل بھ 

لطف حق شاد دارند، مانند بوستانى است كھ در جاى بلندى باشد، و بارانھاى زیادى بھ موقع بر آن ببارد، 

بسیار نیاید، اندك اندك بارد تا بھ ثمر رسد، خداوند بھ آنچھ انجام مى  و حاصلى دو برابر دھد، و اگر باران

دقات فنِعّما ھى و ان تخفوھا و تؤتوھا الفقراء فھو خیر لكم و یُكفِّر عنكم من . دھید آگاه است ان تبدوا الصَّ

 [115. [سیِّئاتكم و هللا بما تعملون خبیرٌ 

ازید كارى نیكوست، و اگر در پنھانى بھ نیازمندان اگر بھ اھل استحقاق آشكارا صدقات خود را بپرد

آبرومند برسانید براى شما بھتر است، خداوند بھ پاداش آن كار پنھان گناھان شما را بپوشاند، و خدا بر 

 .اعمال شما آگاه است

. لیھم و ال ھم یحزنونَ الَّذین ینفقون اموالھم باللَّیل و النَّھار سّراً و عالنیةً فلھم اجرھم ِعند ربِّھم و ال خوٌف ع



]116]  

آنان كھ اموال خود را شب و روز، پنھان و آشكار انفاق مى كنند، نزد خداوند داراى اجر ھستند، و براى 

طرحى جامع و زیبا بیائیم تمام اقوام ثروتمند و فقیر خود را چھ حسبى و چھ . ایشان خوف و غصھ نیست

وت كنیم، آیات و روایات صلھ رحم را براى آنان بخوانیم و نسبى شناسائى كنیم، از ثروتمندان اقوام دع

توضیح دھیم، سپس از آنان بخواھیم ھر یك بھ فراخور ثروت و مالش ھر ماه یا ابتداى ھر سال وجھ قابل 

توجھى بدھد، آن وجھ نزد یكى از آبروداران و معتبران خانواده با دو امضاء در بانكى پس انداز شود، 

حم فقیرى پیش آمد، اگر جا دارد بالعوض وگرنھ بھ صورت قرض الحسنھ با حفظ چون مشكلى براى ر

آبروى او در اختیارش گذاشتھ شود، تا اگر بخواھد خانھ بخرد، بخرد، اگر بخواھد كمبود اثاث خانھ جبران 

این . كند، جبران كند، اگر بخواھد جھیزیھ تھیھ نماید، تھیھ نماید، اگر بخواھد پسر زن بدھد، زن بدھد

كارى است آسان، خداپسند، مشكل گشا، و غصھ برانداز، كھ ثواب آن در سھ آیھ گذشتھ بھ صورت مجمل 

سعى كنیم این طرح را براى ھمگان بازگوكنیم، ھمھ را تشویق بھ پیاده شدن این طرح كنیم،كھ . اشاره شد

برداشتھ مى شود،وثواب اگر در تمام مملكت این طرح اجرا شود، بارى سنگین از دوش دولت، و اھل خیر

قرآن مجید در آیات انفاق، رسیدگى بھ اقوام و . عظیمى نصیب اھل ثروت ازطریق كمك بھ اقوام مى گردد

ارحام را بر دیگران مقدم نموده، و سپس از یتیم و مسكین و فقیر و مانده از راه، و ورشكستھ نام برده بھ 

تى المال على حبِّھ ذوى القربى و الیتامى و المساكین و ابن و آ: عنوان نمونھ بھ این آیھ شریفھ عنایت كنید 

قابِ  بیل و السائلین و فى الرِّ   [117] .السَّ

یونس در شكم : روایت مى كند  (علیھ السالم(قطعھ اى عجیب صدوق بھ سند معتبر از حضرت صادق 

یعنى زمین گرفتگى شده ماھى در مناجات و انابھ و نالھ بود، صداى او را بھ روح قارون كھ دچار خسف 

بود، و بھ عذاب حق مبتال بود رساندند، پرسید صداى كیست فرشتھ موكل بر عذاب گفت صداى پیامبرى 

از بنى اسرائیل است، اجازه خواست با او چند كلمھ صحبت كند، بھ او اجازه دادند، از حال ھارون و 

م ولى ھر دوى آنان از دنیا رفتھ اند، موسى پرسید، یونس پاسخ داد من در زمانى غیر زمان آنھا ھست

بھ خاطر این رقّتى كھ نسبت بھ اقوامش نشان داد، در عذابش : قارون گریھ كرد، خداوند خطاب فرمود 

 [118!! [تخفیف بدھید

ِصْل َرِحَمـَك َو لَْو بَِشْربَة ِمْن ماء َو : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(روایات صلھ رحم رسول حق 

ِحُم َكفُّ اْالَ◌ذى َعْنھااَْفـضَ   [119. [ُل ما یُوَصُل بِِھ الرَّ

ارحام . صلھ رحم كن، اگر چھ بھ شربتى از آب باشد، و برترین مرحلھ صلھ رحم خوددارى از آزار اوست

از كم محلى، تحقیر شدن، تھمت خوردن و تكبر آزار روحى مى بینند و خوددارى از آزار آنان از افضل 

ْنیا َو لَْو بَِسالم: و نیز فرمود . مراحل صلھ رحم است  [120. [ِصلُوا اَْرحاَمُكْم فِى الدُّ

ِسْر : روایت شده ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(از رسول حق . در دنیا صلھ رحم كنید گرچھ بھ یك سالم باشد



 [121. [َسنَةً ِصْل َرِحَمكَ 

جامعھ حاضر زمان  : مھمى فرمودندو نیز آن حضرت در روایت بسیار . براى صلھ رحم یك سال راه برو

خودم و غیر زمان خودم، و آنان كھ در صلب پدران و رحم مادران ھستند و تا قیامت وصیت مى كنم صلھ 

 [122! [رحم نمایند، اگرچھ رنج یك سال سفر داشتھ باشد، ھمانا صلھ رحم از دین است

سود صلھ رحم را بیان مى كند، از در روایات بسیار مھمى  126تا  111صفحھ  74بحار االنوار جلد 

ِصلَةُ اْالَ◌ْرحاِم  : فرمود) علیھ السالم(حضرت باقر . جملھ آن روایات، چند روایتى است كھ نقل مى كنم

صلھ ارحام اعمال را پاكیزه، . تَُزكِّى اْالَ◌ْعماَل، َو تُْنمى اْالَ◌ْمواَل، َو تَْدفَُع اْلبَْلوى، َو تُْنِسُئ ِمَن اْالَ◌َجلِ 

اِنَّ ِصلَةَ : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . را زیاد، بال را دفع، و مرگ را بھ تأخیر مى اندازد اموال

وا بِاِْخوانُِكمْ  نُوِب، فَِصلُوا اََرحاَمُكْم، َو بِرُّ ناِن اْلِحساَب َو یَْعِصماِن ِمَن الذُّ ِحِم َو اْلبِرَّ لَیُھَوِّ ، َولَْو بُِحْسِن السَّالِم الرَّ

 .اْلَجوابِ  َو َردِّ 

صلھ ارحام و نیكوكارى، حساب انسان را در قیامت آسان مى كنند، و آدمى را از گناه حفظ مى نمایند، پس 

رسول . صلھ رحم كنید، و بھ برادران نیكى نمائید، گرچھ بھ خوب سالم كردن و خوب جواب دادن باشد

 : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(حق 

ِحِم تَزیدُ  ِصلَةُ . صلھ رحم بھ عمر اضافھ مى كند، و فقر را از بین مى برد. فِى اْلُعْمِر َو تَْنفِى اْلفَْقرَ  ِصلَةُ الرَّ

یاَر، َو تَزیُد فِى اْالَ◌ْعماِر، َو اِْن كاَن اَْھلُھا َغْیَر اَْخیار ِحِم تَْعُمُر الدِّ صلھ رحم شھر را آباد، و عمر را . الرَّ

 .خوبان نباشندزیاد مى كند، گرچھ صلھ كنندگان از 

كسى كھ با جان و مال . َمْن َمشى اِلى ذى قَرابَة بِنَْفِسِھ َو مالِِھ لِیَِصَل َرِحَمھُ اَْعطاهُ ّهللاُ َعزَّ َو َجلَّ اَْجَر ِمأَِة َشھید

 .بھ سوى نزدیكش برود یا صلھ رحم انجام دھد، خداوند اجر صد شھید بھ او عنایت مى كند

ْربَُعوَن اَْلَف َحَسنَة َو یُْمحى َعْنھُ اَْربَُعوَن اَْلَف َسیِّئَة، َو یُْرفَُع لَھُ ِمَن الدََّرجاِت ِمْثُل ذلَِك َو َو لَھُ بُِكلِّ ُخْطَوة اَ 

براى او بھ ھر قدمى كھ بھ سوى صلھ رحم برمى دارد، چھل ھزار . َكأَنَّما َعبََد ّهللاِ ِمأَةَ َسنَة صابِراً ُمْحتَِسباً 

ر سیّئھ، و ترفیع چھل ھزار مقام است، و گوئى خدا را صد سال با صبر و خلوص حسنھ، و محو چھل ھزا

 : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . عبادت كرده است

  .اِنَّ فِى اْلَجنَِّة َدَرَجةً ال یَْبلُُغھا اِالّ اِماٌم عاِدٌل اَْو ُذو َرِحم َوُصوٌل اَْو ُذو ِعیال َصبُورٌ 

است كھ جز رھبر عادل، و آنكھ زیاد صلھ رحم مى كند، و كسى كھ در زن و بچھ  در بھشت درجھ اى

بھ ابوذر فرمود صلھ رحم كن گرچھ از دیدن تو خشمگین شوند، اگر . دارى صبور است بھ آن نمى رسد

ترا نپذیرفتند دوباره برو، باالخره در ھدفت پیروز مى شوى، اگر او از حكم حق سرپیچى كرد تو سرپیچى 

مردى بھ محضر رسول حق عرضھ داشت اقوامى دارم كھ مسئلھ صلھ رحم را در حق آنان رعایت . نكن

  : مى كنم ولى مرا آزار مى دھند، مى خواھم آنان را ترك كنم، حضرت فرمود

آنكھ ترا محروم  : عرضھ داشت تكلیفم چیست ؟ فرمود. در این صورت خداوند جمع شما را ترك مى كند



، آنكھ با تو برید تو با او صلھ رحم را مراعات كن، آنكھ بھ تو بدى كرد تو از او عفو كرد بھ او عطا كن

روایات قطع رحم ابوبصیر مى گوید از حضرت صادق . كن، خداوند ترا باال دست آنان قرار مى دھد

ند در رابطھ با كسى كھ مى خواھد با بستگانش كھ جزء مخالفان شما ھستند قطع رابطھ ك (علیھ السالم(

 [123] .این كار سزاوار نیست: سئوال كردم چھ وظیفھ اى دارد ؟ فرمود 

یَُكـوُن لَِي اْلقَرابَـةُ َعـلى َغـْیِر اَْمـرى . عرض كردم) علیھ السالم(جھم بن حمید گوید بھ حضرت صادق 

ِحِم ال یَْقطَُعھُ َشْىٌء َو اِذ ِحِم َو . ا كانُوا َعلى اَْمِرَك كاَن لَھُْم َحقّانِ اَلَـھُْم َعـلَيَّ َحـقٌّ ؟ قـاَل نَـَعْم َحقُّ الرَّ َحقُّ الرَّ

 [124] .َحقُّ اْالِ◌ْسالمِ 

حق رحم را چیزى قطع : آیا بر من حقى دارند، فرمود . براى من نزدیكى ھست كھ بر غیر دین من است

در : فرمود ) معلیھ السال(حضرت باقر . حق رحم و حق اسالم: نمى كند، اگر ھمدین تو بود دو حق داشت 

 [125] .اِذا قَطَُعوا اْالَ◌ْرحاَم ُجِعلَِت اْالَ◌ْمواُل فى اَْیِدى اْالَ◌ْشرارِ  : كتاب رسول خدا یافتیم

) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . وقتى مردم قطع رحم كردند، اموال در دست اشرار قرار مى گیرد

 [126. [ُن َخْمر، َو ُمْؤِمُن ِسْحر، َو قاِطُع َرِحمُمْدمِ  :ثَالثَةٌ ال یَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ : فرمود 

امیرالمؤمنین . دائم الخمر، مؤمن بھ جادوگرى، و قطع كننده با اقوام: سھ گروه بھ بھشت وارد نمى شوند 

. از گناھانى كھ فنا را زود مى آورد و اجل را نزدیك مى كند بھ خدا پناه مى برم: فرمود ) علیھ السالم(

ُل اْلفَناَء ؟ فَقالَ فَقاَل یا  ِحمِ  : اَمیَراْلُمْؤِمنیَن اََو یَُكوُن ُذنُوٌب تَُعجِّ   [127. [نََعْم َوْیلََك قَطیَعةُ الرَّ

و نیز . واى بر تو قطع رحم: فرمود . راوى گفت یا امیرالمؤمنین آیا گناھانى ھست كھ اجل را نزدیك كند

  [128. [ِحِم َو اْلُعقُوقُ اَْقبَُح اْلَمعاصى قَطیَعةُ الرَّ : حضرت فرمود 

: فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . زشت ترین گناھان قطع رحم و عاق پدر و مادر شدن است

ْحَمةَ ال تَْنِزُل َعلى قَْوم فیِھْم قاِطُع َرِحم  [129. [اِنَّ الرَّ

)  علیھ وآلھ وسلمصلى هللا(رسول حق . رحمت حق بر ملّتى كھ قاطع رحم در آنان است فرود نمى آید

  [130. [اِنَّ اْلَمالئَِكةَ ال تَْنِزُل َعلى قَْوم فیِھْم قاِطُع َرِحم: فرمود 

فرزند متوكل بھ حضرت . فرشتگان بر جمعیتى كھ در میان آنان قاطع رحم است نازل نمى شوند

تل برسانم، حضرت عرضھ داشت پدرم واجب القتل است اجازه مى فرمائید او را بھ ق) علیھ السالم(ھادى

فرمودند چون فرزند او ھستى تو این كار را نكن، زیرا اگر او را بھ قتل برسانى بیش از شش ماه در دنیا 

 !نخواھى ماند

) فاتّقوا ّهللا مااستطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیر النفسكم ومن یوق شّح نفسھ فاولئك ھم المفلحون  )

  16/ تغابن 

 عادت و شقاوت خانوادهصـلـھ رحـم موجبات س



 

سعادت و شقاوت محصول اعمال و اخالق و عقاید انسان است، عقاید حقھ، اخالق حسنھ، اعمال صالحھ 

موجب بوجود آمدن سعادت، و اعتقادات خالف حقیقت، و سیئات اخالقى، و اعمال زشت باعث شقاوت 

  .است

بدبختى و تیره روزى در دنیا و آخرت  سعادت بھ معناى خوشبختى در دنیا و آخرت، و شقاوت بھ معناى

رضاى حق و بھشت ابد ثمره سعادت، و دشمنى حق و عذاب دردناك ھمیشگى میوه تلخ شقاوت . است

این دو حقیقت، یعنى سعادت و شقاوت را واجب است خانواده ھاى عزیز مسلمان و مؤمن بھ آن . است

ھ جذب عوامل سعادت و دفع علل شقاوت با كمك زن و شوھر از ابتداى ازدواج باید ب. توجھ داشتھ باشند

. یكدیگر، اقدام كنند، تا خانھ و محیط آن براى ھر دو فضائى سالم، و براى فرزندانشان محیطى پاك باشد

خانواده از ابتداى زندگى باید با ایمان، و انجام عمل صالح و آراستگى بھ اخالق، زمینھ جذب رضاى حق 

 .ى را فراھم كنندو استحقاق ورود بھ بھشت الھ

بحث سعادت و شقاوت در قرآن مجید و روایات، و علل ھر دو برنامھ بھ طور مفصل ذكر شده، و بھ تمام 

من بھ تناسب سخن در نظام . مردم ھشدار داده شده، كھ خود را از سعادت محروم، و دچار شقاوت ننمایند

ولى را مراعات كنند، و از مسائلى خانواده و اینكھ اھل خانھ در زندگى با یكدیگر واجب است اص

بپرھیزند، كھ سعادت آنھا در گرو آنان است بھ دو مرحلھ حسنات و سیّئات اخالقى اشاره مى كنم، كھ 

خانواده ھا . بیشتر مورد نیاز خانواده ھاست، و بحث ایمان و عمل را ارجاع بھ كتب مفصل مى دھم

ھ خدا و قیامت، و قبول نبوت و والیت، و انجام بخصوص خانواده ھاى ایران اسالمى از نظر ایمان ب

واجبات مثل نماز و روزه و حج و حقوق مالى و پرھیز از محرماتى چون خوردن حرام، و انجام شھواتى 

كھ خالف انسانیت است، و مراعات محرم نامحرمى در حّد قابل قبول ھستند، بیشتر ضعف خانواده ھا در 

از سیئات نفسى است، كھ تا جائى كھ الزم است بھ توضیح این دو عدم رعایت مسائل اخالقى، و دورى 

 .مرحلھ قناعت مى كنم

انصاف انصاف بھ معناى دادگرى، عدالت، خدمت بھ دیگران، و آنچھ را براى خود خواستن براى ھمھ 

این واقعیت باید بر زن و شوھر و . خواستن، و ھر چھ را بر خود نخواستن براى دیگران نخواستن است

ھركس از نظر اسالم . ز جانب زن و شوھر بر فرزندان، و از جانب فرزندان بر پدر و مادر حاكم باشدا

 .موظف و مكلف است بھ دیگران انصاف دھد، و جانب مردم را در ھر برنامھ اى بھ خوبى رعایت نماید

ْعَدُل النّاِس َمْن َرِضَي اَ : روایت فرموده ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(از رسول حق ) علیھ السالم(امام صادق 

 [131. [لِلنّاِس ما یَْرضى لِنَْفِسِھ َو َكِرهَ لَھُْم ما یَْكَرهُ لِنَْفِسھِ 

عادل ترین مردم كسى است كھ آنچھ را براى خود خوب مى خواھد براى دیگران ھم بخواھد، و ھرچھ را 

َمْن : فرمود )  علیھ وآلھ وسلمصلى هللا(رسول حق . براى خود كراھت دارد، براى دیگران ھم داشتھ باشد



 [132. [واَسى اْلفَقیَر، َو اَْنَصَف النّاَس ِمْن نَْفِسِھ فَذلَِك اْلُمْؤِمُن َحقّاً 

. كسى كھ با فقیر ھمیارى و مساعدت كند، و از جانب خود بھ ھمگان انصاف دھد، او مؤمن واقعى است

  : فرمود) علیھ السالم( بھ امیرالمؤمنین) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

. اْالِ◌ْنفاُق ِمَن اْالِ◌ْقـتاِر، َو اِْنصاُف النّاِس ِمْن نَْفِسَك، َو بَْذُل اْلِعْلِم لِْلُمتََعلِّمِ  : سھ چیز از حقایق ایمان است

]133]  

 مردى بھ. انفاق بھ وقت نادارى، انصاف دادن بھ تمام مردم از جانب خود، و بخشیدن علم بھ نیازمند علم

عملى بھ من یاد بده كھ دسترسى بھ بھشت را بر من آسان : گفت ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق 

  [134. [ال تَْغَضْب، َو ال تَْسأَِل النّاَس َشْیئاً، َو اْرِض لِلنّاِس ما تَْرضى لِنَْفِسكَ : كند، حضرت فرمود 

امیرالمؤمنین  .اھى براى مردم ھم بخواهغضب مكن، دست پیش مردم دراز منما، و آنچھ براى خود مى خو

 [135. [اَال اِنَّھُ َمْن یُْنِصُف النّاَس ِمْن نَْفِسِھ لَْم یَِزْدهُ ّهللاُ اِالّ ِعّزاً : فرمود ) علیھ السالم(

آگاه باشید، كسى كھ از جانب خود بھ تمام مردم انصاف دھد خداوند جز عّزت و بزرگى بھ او اضافھ نمى 

  .كند

ى و شیرین است زندگى خانواده اى كھ شوھر نسبت بھ ھمسر و زن نسبت بھ شوھر، و پدر و چقدر عال

مادر نسبت بھ فرزند، و فرزند نسبت بھ پدر و مادر انصاف را رعایت كنند، و ھركدام در ھربرنامھ اى، 

رف خود آنچھ را براى خود مى خواھند براى دیگران بخواھند، و ھرچھ را براى خود نمى پسندند براى ط

اینطور نباشد، كھ استراحت و راحت فقط براى مرد و فرزندان خانھ، و تمام زحمات و مشقات  .ھم نپسندند

بدوش زن باشد، اینگونھ نباشد كھ زن و شوھرى جان بكنند و بچھ ھا بخورند و بخوابند و طلبكار ھم 

ر تمام كارھاى خانھ بھ ھم باشند، ھمھ نسبت بھ ھم اھل انصاف و دادگرى و عدالت و خدمت بوده، و د

 .كمك كنند تا بخشى از سعادت آنان تأمین شود، و از ھجوم شقاوت در امان بمانند

مدارا و نرمخوئى بكارگیرى رفق و نرمخوئى، و سازش و ساختن با ھم، و با اخالق گرم و نرم با یكدیگر 

راى ثواب و بھره فوق العاده زندگى كردن عالوه بر این كھ دستور اكید اسالم است، نوعى عبادت و دا

ْفُق یُْمٌن، َو اْلُخْرُق ُشْؤمٌ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . است  [136. [اَلرِّ

  .مدارا و رفق، بركت و میمنت، و ناسازگارى و كار بى قاعده و عمل ناشایست شومى و بدیُمنى است

اَْلھَیُِّن الْقَریُب اللَّیُِّن : بَلى یا َرُسوَل ّهللاِ قاَل : َعلَْیِھ النّاُر َغداً ؟ قالُوا  اَال أُْخبُِرُكْم بَِمْن تَْحُرمُ : و نیز فرمود 

 [137. [السَّْھلُ 

آنكھ داراى : آرى، فرمود : شما را خبر دھم بھ كسى كھ آتش فرداى قیامت بر او حرام است ؟ گفتند 

موسى بھ حضرت حق . نرمخو و آسان استآسانگیرى است، در زندگى و شئون آن بھ انسان نزدیك، و 

یا ُموسى تُنادیِھ النّاُر یَْوَم : اِلھى ما َجزاُء َمْن َكفَّ اَذاهُ َعِن النّاِس َو بََذَل َمْعُروفَھُ لَھُْم ؟ قاَل : عرضھ داشت 

 [138. [ال َسبیَل لى َعلَْیكَ : اْلقِیاَمِة 



بى مى كند چیست ؟ خطاب رسید موسى، آتش در خداوندا جزاى كسى كھ مردم آزارى ندارد، و بھ ھمھ خو

از رسول حق پرسیدند، برترین برنامھ اسالم براى . راھى بھ جانب من ندارى: قیامت بھ او مى گوید 

 [139. [َمْن َسلَِم اْلُمْسلُِموَن ِمْن یَِدِه َو لِسانِھِ : انسان كدام است ؟ فرمود 

ما : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول الھى . ان باشندتمام مسلمانان از دست و زبان او سالم و در ام

ْفِق بِِعباِدِه، َو ما ِمْن َعَمل اَْبَغضَ   اِلَى ّهللاِ تَعالى ِمْن َعَمل أََحبَّ اِلَى ّهللاِ تَعالى َو َرُسولِِھ ِمَن اْالیماِن بِاrِّ َو الرِّ

 [140. [باِدهِ ِمَن اْالِ◌ْشراِك بِاrِّ تَعالى َو اْلُعْنِف َعلى عِ 

عملى نزد خداوند و رسولش مححبوبتر از ایمان و نرمخوئى و رفق بھ بندگان نیست، و عملى در پیشگاه 

وظیفھ الھى مرد نسبت بھ . حق و رسولش، مبغوض تر از شرك و خشن رفتار كردن با عباد خدا نیست

بھ پدر و مادر و ھمھ نسبت  زن، زن نسبت بھ شوھر، و زن و شوھر نسبت بھ فرزندان، و فرزندان نسبت

نصیحت نصیحت و خیرخواھى داراى . بھ ھمگان رفق و مدارا و نرمى و محبت و وقار و آسانگیرى است

 .بھره دنیائى و آخرتى و قبول نصیحت از ناصح موجب نورانیت قلب، و بیدارى و بینائى است

بھ او خیرخواه باشد، و مستمع  ھر كسى در حّد توان و قدرتش الزم است دیگرى را نصیحت كند و نسبت

  .نصیحت ھم ضرورى است پند و نصیحت را بشنود و آن را بكار بندد

در نصیحت نمودن حیا و شرم و كم روئى را باید كنار گذاشت، زیرا جاى حیا اینـجا نیست، و در قبول 

حیاى احمقانھ، نصیحت ھم باید كبر و غرور را بدور انداخت، كھ حیاى مانع نصیحت بفرموده رسول حق 

مرد خانھ الزم است گاھى نسبت بھ زن و فرزند خود  .و كبر مانع قبول نصیحت و اخالقى شیطانى است

خیرخواھى كند و آنان را نصیحت نماید، و بھ تكالیف و وظایفشان آشنا سازد، گاھى الزم مى آید زن 

ر خیرخواھى نمایند، و بر ھر شوھر را نصیحت كند، و گاھى واجب مى شود فرزندان نسبت بھ پدر و ماد

یك الزم و ضرورى است كھ نصیحت طرف مقابل را گوش كند و از تكبر و غرور در این زمینھ 

هُ َعْنھُ َو ھَُو یَْقِدُر َعلَْیِھ فَقَْد : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . بپرھیزد َمْن َرأى اَخاهُ َعلى اَْمر یَْكَرھُھُ فَلَْم یَُردَّ

  [141[ . . .خانَھُ 

كسى كھ برادرش را در برنامھ اى زیانبار ببیند و قدرت دفع آن را داشتھ باشد، ولى براى حفظ او از خطر 

ادب وزین بودن، موقر . اقدام نكند، و بھ او ھشدار ندھد بدون تردید بھ برادر مؤمن خود خیانت ورزیده

ود را در ھمھ جا و نزد ھمھ كس نگاه بودن، تربیت داشتن، در برخوردھا مراعات كردن افراد، اندازه خ

مرد باید نسبت . داشتن، سخن بجا گفتن، احترام مردم را نگاه داشتن و امثال این امور از مراتب ادب است

بھ ھمسرش و زن نسبت بھ شوھر، و ھر دو نسبت بھ فرزندان، و فرزندان نسبت بھ پدر و مادر مؤدب 

 .باشند

صیت و عزت آدمى را حفظ مى كند،محبوبیت را افزایش مى دھد، ادب ارزش انسان را باالمى برد، شخ

یاران را زیادترمى كند، فرد را در خانواده وبیرون چھره مى نماید، عالوه بر ھمھ این امور، ادب موجب 



ال َحَسَب اَْبلَُغ ِمَن : فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . جذب رحمت و رعایتش نوعى عبادت است

 [142. [اْالَ◌َدبِ 

َو َكفى بَِك اََدباً لِنَْفِسَك تَْرُكَك ما َكِرْھتَھُ : . . . و در كالمى حكیمانھ فرمود . حسبى رساتر از ادب نیست

  [143. [لَِغْیِركَ 

و در سخن . در ادب وجودت ھمین بس، كھ آنچھ را نسبت بھ غیر كراھت دارى، از آن خوددارى كنى

  [144. [ُب َعِن اْلَحَسبِ ُحْسُن اْالَ◌َدِب یَنُو: دیگرى فرمود 

خوبى ادب بھ جاى حسب است، آن را كھ سرمایھ ادب ھست عالیترین حسب ھست، و آنكھ ادب ندارد 

حفظ خانواده از اتھام رفتار و كردار، برخورد و معاشرت، آمد و رفت با دیگران از  .ریشھ حسب ندارد

تھمت، بناى . آن در معرض تھمت قرار نگیردنظر اسالم باید بھ گونھ اى باشد، كھ خانواده یا فردى از 

  .آبروى خانواده را ویران، و باعث زحمت و دردسر، و تلخى زندگى مى شود

ممكن است انسان با برنامھ اى، یا كارى، یا شخصى روبرو شود، كھ از نظر خودش ھیچ مانعى نداشتھ 

ان خود از قضاوت بیجا نیستند، بھ باشد، ولى دیگران كھ از واقعیت داستان خبر ندارند، و نگاھدار زب

تدریج برنامھ را با معناى دیگر در بین اھل محل و مردم رواج دھند، و آنگاه نظر مردم بخصوص 

ھمسایگان بھ انسان نظرى دیگر شود، و بھ ھویت و حیثیت خانواده لطمھ جبران ناپذیرى بخورد، و آینده 

رض كنید بخواھد وارد یك برنامھ اقتصادى، یا افراد خانواده را با خسارت و زیان روبرو كند، ف

معاشرتى، یا رابطى گردد، و یا براى پسرش از محل دختر بگیرد، یا دختر شوھر دھد، ولى آن تھمت، كھ 

بیجا ھم بوده، اما خود انسان با بى توجھى بھ برخورد خود باعث و موجبش گردیده، مانع آن حركات مثبت 

وِء ال : پدرم بھ من ھشدار داد : فرمود ) علیھ السالم(امام صادق . گردد یا بُنَىَّ َمْن یَْصَحْب صاِحَب السُّ

 [145. [یَْسلَْم، َو َمْن یَْدُخْل َمداِخَل السُّوِء یُتَّھَْم، َو َمْن ال یَْملِْك لِسانَھُ یَْنَدمْ 

خورد، و ھركس  پسرم، كسى كھ با رفیق بد بنشیند سالم نمى ماند، و آنكھ وارد موارد بد شود تھمت مى

اَْولَى النّاِس : مى فرماید ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . زبانش را حفظ نكند پشیمان مى شود

  [146. [بِالتُّْھَمِة َمْن جالََس اَْھَل التُّْھَمةِ 

) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . شایستھ ترین مردم بھ تھمت، كسى است كھ با اھل تھمت معاشرت مى كند

  [147. [َمْن َوقََّف نَْفَسھُ َمْوقَِف التُّْھَمِة فَال یَلُوَمنَّ َمْن اَساَء الظَّنَّ بِھِ : ود فرم

علیھ (امام صادق . كسى كھ خود را در جایگاه تھمت قرار مى دھد سوء ظن دار بھ خود را مالمت نكند

ْیِب، َو ال یَ : در روایتى عجیب فرمود ) السالم ِھ فِى الطَّریِق، فَاِنَّھُ لَْیَس ُكلُّ اِتَّقُوا َمواِضَع الرَّ قِفَنَّ اََحُدُكْم َمَع أُمِّ

  [148. [اََحد یَْعِرفُھا

از مراكزى كھ مردم نسبت بھ شما شك مى كنند بپرھیزید، و كسى از شما در راه رفت و آمد مردم با 

آرى ممكن است جاھل بھ ! مادرش نایستد، زیرا ھمھ نمى دانند خانمى كھ با او ایستاده اى مادر شماست



حقیقت در بین مردم محل پخش كند كھ فالنى با زنى غریبھ بگو و بخند داشت، و معلوم است كھ آدم 

درستى نیست، باید مردم نسبت بھ او توجھ داشتھ باشند، مبادا كھ از ناحیھ وى بھ ناموس دیگران ضربھ اى 

اً واجب است از مواضع تھمت بپرھیزند، و خود مرد خانھ، زن خانھ، و فرزندان خانواده، جد!! وارد شود

وفاى بھ عھد . را در معرض ریختھ شدن آبرو قرار ندھند، كھ اسالم نسبت بھ این مسئلھ سخت گیر است

 .وفاى بھ عھد از نظر احكام فقھى و شرعى واجب، و شكستن پیمان حرام است

فظ آن تعھد و وفاى بھ آن توجھ داشتھ عقد بین زن و مرد تعھدى الھى است، كھ زن و شوھر باید براى ح

باشند، قولى كھ شوھر بھ زن مى دھد، و زن بھ شوھر مى دھد، و زن و شوھر بھ خانواده ھر یك مى 

دھند، و پدر و مادر بھ فرزند مى دھد، در صورتى كھ مانع شرعى نداشتھ باشد یك نوع تعھد است، و 

و اوفوا بالعھد انَّ العھَد كان : قرآن مى فرماید . ستوفاى بھ آن واجب، و روگردانى از آن حرام قطعى ا

 [149. [مسئُوالً 

امانتدارى، و وفاى بھ عھد . و بھ پیمان و عھد خود وفاكنید، كھ در قیامت نسبت بھ عھد مؤاخذه خواھید شد

 [150. [و الَّذین ھم الماناتھم و عھدھم راعون: از نشانھ ھاى حتمى و قطعى مؤمن است 

، َو اْلُحْكُم بِاْلَعْدِل، : تمام شرایع و دستورات دین را در سھ چیز مى داند ) علیھ السالم(امام سجاد  قَْوُل اْلَحقِّ

  [151. [َو اْلَوفاُء بِاْلَعْھدِ 

در سھ چیز احدى را در : مى فرماید ) علیھ السالم)امام صادق . گفتار حق، حكم بھ عدالت، وفاى بھ عھد

داُء اْالَ◌مانَِة اِلَى اْلبَرِّ َو اْلفاِجِر، َو اْلَوفاُء بِاْلَعْھِد لِْلبَرِّ َو اْلفاِجِر، َو بِرُّ اْلوالَِدْیِن اَ  : دنیا و آخرت عذر نیست

ْیِن كانا اَْو فاِجَرْینِ    [152. [بَرَّ

. اداء امانت بھ خوب و بد، وفاء بھ عھد بھ مؤمن و فاجر، نیكى بھ پدر و مادر چھ خوب باشند و چھ بد

آنكس بھ عھدش احترام نمى گذارد، و . ال دیَن لَِمْن ال َعْھَد لَھُ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(ق رسول ح

اِنّا اَْھُل بَْیت نَرى ما َوَعْدنا َعلَْینا : فرمود  (علیھ السالم(حضرت رضا . پیمانش را وفا نمى كند، دین ندارد

  [153). [لیھ وآلھ وسلمصلى هللا ع(َدْیناً َكما َصنََع َرُسوُل ّهللاِ 

ما اھل بیتى ھستیم كھ وعده خود را بھ منزلھ دین و بدھى مى دانیم چنانكھ رسول خدا وعده را دین و بدھى 

مشورت خانھ نباید مركز استبداد بھ رأى باشد، تنھا یك نفر حكم براند، و ھرچھ بھ فكرش . مى دانست

 .درسید، یا دلش خواست، آن را بھ خانواده تحمیل كن

مشورت فوائد زیادى دارد، اگر مرد و زن در امور خانھ با ھم مشورت كنند و با فرزندان عقل رس خود 

ھم مشورت نمایند، یا گاھى از بزرگترھا كھ تجربھ بیشترى دارند، و سرد و گرم روزگار را چشیده اند 

لھ مشورت اصرار داشتھ در مسئ. نظرخواھى نمایند بھ صالح زندگى و گاھى بسود دنیا و آخرت آنان است

باشید، خود محور نباشید، بھ نظر دیگران بى محلى ننمائید، نظر دیگرى را رّد نكنید، خود را اعلم از 

دیگران مدانید، زمینھ مشورت را براى تمام اھل خانھ فراھم كنید، كھ مشورت عاملى كمك دھنده و گاھى 



 .نجات دھنده از خطرات سنگین است

بھ مسئلھ مشورت كردن توجھ فوق  38ـ  36و سوره شورى آیھ  159آل عمران آیھ  قرآن مجید در سوره

  .العاده اى نموده

حضرت . مشورت كردن، در حقیقت پیروى از قرآن، راھگشاى مشكالت، و سّدى در برابر خطرات است

  [154. [لَّ شاِوْر فى اَْمِرَك الَّذیَن یَْخَشْوَن ّهللاَ َعزَّ َو جَ : فرمود ) علیھ السالم(صادق 

َرُجٌل اِْستَْكثََر َعَملَھُ، : سھ چیز كمر شكن است : و نیز فرمود . در برنامھ زندگى با خداترسان مشورت كن

  [155. [َو نَِسَى ُذنُوبَھُ، َو أُْعِجَب بَِرْأیِھِ 

: فرمود ) علیھ السالم)امیرالمؤمنین . آنكھ عملش را زیاد ببیند، و گناھش را فراموش كند، و خودرأى باشد

 [156. [خاطََر بِنَْفِسِھ َمِن اْستَْغنى بَِرأْیِھِ 

آنكھ با او مشورت مى شود، باید در پاسخ مشورت حق را رعایت . خودرأى خود را بھ خطر گرفتار كرد

. كند، و مشورت كننده را بھ بھترین راه الزم ھدایت نماید، خیانت در مشورت گناھى بسیار بزرگ است

 [157. [َمْن َغشَّ اْلُمْسلِمیَن فى َمْشَوَرة فَقَْد بَِرْئُت ِمْنھُ : فرمود ) معلیھ السال(على 

تواضع تواضع حالتى اخالقى، . كسى كھ با مسلمانان در مشورت خیانت بورزد، بھ حقیقت كھ از او بیزارم

. انسانى، و اسالمى است، تواضع و فروتنى میوه شیرین خودشناسى، و عرفان بھ موقعیت خویش است

انسانى كھ خود را بنده خدا مى داند، و تمام نعمت ھائى كھ از آن بھره مند است از خدا مى داند، و ھمھ را 

بھتر از خود بھ حساب مى آورد، و خلق را بندگان حق مى شمارد، و بھ حقیقت براى خود در این پھن 

بنده خدا مى داند، مردى كھ زن را . دشت ھستى چیزى قائل نیست، غرق در فروتنى و تواضع است

فرزندانش را مملوك حق مى بیند، خود را خادم آنان بھ حساب مى آورد، زن و بچھ را امانت حق در دست 

  .خود مى نگرد، غیرفروتنى و تواضع نسبت بھ آنان ندارد

زن وقتى غرور و كبر نداشتھ باشد، در مقابل شوھر حسب و نسبت و موقعیت خانوادگى خود را بھ حساب 

رد، علم و دانشش را چیزى نبیند، مدرك را موجب سرافرازى حقیقى ننگرد، البتھ نسبت بھ شوھر و نیاو

  .اھل خانھ فروتن و متواضع است

تواضع . فرزندان عاقل نسبت بھ پدر و مادر غیر ُكرنش و فروتنى، و خضوع و تواضع برنامھ اى ندارند

و سرفرازى مى آورد، تواضع خانھ را گرم  عزت و شرف، و بزرگى و كرامت مى دھد، تواضع سربلندى

 .و با حال و با صفا نگھ مى دارد، تواضع جلب محبت مى كند، پیوند خانوادگى را محكم مى كند

متكبّر باید بداند احدى، حتى زن و بچھ خریدار تكبر نیستند، و روح آنان كبر را دفع و متكبر را از چشم 

ْنیا ِالِ◌ْخوانِِھ فَھَُو ِعْنَد ّهللاِ : . . . فرمود ) المعلیھ الس(حضرت عسگرى . آنان مى اندازد َو َمْن تَواَضَع فِى الدُّ

ّدیقیَن َو ِمْن شیَعِة َعلِيِّ ْبِن اَبیطالِب  ً ) علیھ السالم)ِمَن الصِّ  [158. [َحقّا

از كسى كھ در دنیا نسبت بھ برادران ایمانى خود متواضع باشد، در نزد حق از صّدیقین، و بھ حقیقت 



اِنَّ ِمَن : از پدرانش روایت مى كند ) علیھ السالم(امام صادق . است) علیھ السالم(شیعیان على بن ابیطالب 

ُجُل بِاْلَمْجلِِس ُدوَن اْلَمْجلِِس، َو اَْن یَُسلَِّم َعلى َمْن یَْلقى، َو اَْن یَْتُرَك الْمِ  راَء َو اِْن كاَن التَّواُضعِ اَْن یَْرَضى الرَّ

 [159. [، َو ال یُِحبَّ اَْن یُْحَمَد َعلَى التَّْقوىُمِحقّاً 

از تواضع، نشستن در جلسھ عمومى یا خانوادگى است در جائى كھ جا باشد، و سالم كردن بھ ھركسى 

است كھ با او مالقات كند، و ترك جدال و بگو و مگو است گرچھ حق با انسان باشد، و اینكھ انسان دوست 

: بھ وقت مرگ فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . تقوا در بین مردم ستایش شودنداشتھ باشد بر پاكى و 

 [160. [َعلَْیَك بِالتَّواُضِع فَاِنَّھُ ِمْن اَْعظَِم اْلِعباَدةِ 

رحمت آوردن بھ كوچكتر و . بر تو باد بھ فروتنى و تواضع، ھمانا این برنامھ از بزرگترین عبادت است

سالم بھ تمام مرد و زن نسبت بھ كوچكتر و بزرگتر این است، كھ كوچك را احترام بھ بزرگتر دستور ا

خانھ باید محل اجراى دستورات حق و انبیاء و ائمھ باشد، تا . رحمت آورید و بھ بزرگتر احترام بگذارید

خشم بھ كوچك تر، داد و فریاد كردن بھ كوچكتر، كم محلى بھ او، . روى سعادت دنیا و آخرت را ببیند

ننمودن بھ وى، نبوسیدن او، وفا نكردن بھ قولى كھ بھ او داده شده، ھمھ و ھمھ معصیت و گناه  محبت

 .است

بى احترامى بھ بزرگتر، بھ خشم نظر كردن بھ او، گوش ندادن بھ خواستھ وى، اظھار مالمت و خستگى 

ت كھ تا سر و سامان ما باعث بھ دنیا آمدن كوچكترھا شده ایم، و بر ماس. از او نیز گناه و معصیت است

بگیرند از آنھا با محبت و رحمت پذیرائى كنیم، و ما محصول بزرگ ترھا ھستیم، پس بر ما حق عظیمى 

: بھ وقت از دنیا رفتن فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . دارند و احترام بھ آنان واجب و الزم است

غیَر، َو َوقِّْر ِمْنھُ   [161. [ُم اْلَكبیرَ َواْرَحْم ِمْن اَْھلَِك الصَّ

صلى هللا (رسول حق . كوچك خانواده را مورد لطف و رحمت قرار بده، و بزرگ خاندان را احترام بگذار

لُوا اْلَمشایَِخ، فَاِنَّ ِمْن اِْجالِل ّهللاِ تَْبجیَل اْلَمشایِخِ  : فرمود) علیھ وآلھ وسلم   [162. [بَجِّ

صلى (رسول حق . خدا بھ بزرگ شمردن بزرگترھاستبزرگترھا را بزرگ بشمارید، كھ بزرگ شمردن 

 [163. [لَْیَس ِمنّا َمْن لَْم یَْرَحْم َصغیَرنا، َو لَْم یَُوقِّْر َكبیَرنا: فرمود ) هللا علیھ وآلھ وسلم

مھماندارى بعضى از خانواده  .از ما نیست كسى كھ بھ صغیر ما رحم نكند، و بھ بزرگ ما احترام نگذارد

ن و مھماندارى سرسختى نشان مى دھند، باید گفت این سرسختى یا نشانھ بى حالى و ھا در قبول مھما

  .سستى و تنبلى، و یا عالمت بخل است

بخل یا سستى و . مھماندارى از اخالق انبیاء و ائمھ، و از نشانھ ھاى اولیاء الھى و مردان راه حق است

خانھ، یا فرزندان باید از مھمان با گشاده روئى تنبلى بھ ھر شكل كھ باشد قبیح است، مرد خانواده یا زن 

استقبال كنند، زیرا عمل بھ اخالق اولیاء، و موجب خوشنودى حق، و گشایش در كار، و علت تحقق 

مسئلھ مھماندارى بھ اندازه اى مھم است كھ . رحمت و لطف خداوند، و دفع بال و خطر از اھل خانھ است



تشویق بھ . ا خود اوست، و صاحبخانھ مھمان مھمانان خود استدر معارف اسالمى آمده روزى مھمان ب

این مسئلھ بسیار ممدوح، و موجب تقویت اخالق، و جلوگیرى از این برنامھ خداپسندانھ خالف اخالق 

َحُدھا اِْقراُء اَْلَمكاِرُم َعْشٌر فَاِِن اْستَطَْعَت اَْن تَُكوَن فیَك فَْلتَُكْن اَ : فرمود ) علیھ السالم(امام ششم . انسانى است

ْیفِ   [164] .الضَّ

اصول بزرگوارى ده خصلت است، اگر بتوانى آنھا را در خود جمع كنى اقدام كن، یكى از آنھا پذیرائى از 

اِنَّھُْم اِذا َدَخلُوا : . . . درباره ورود و خروج مھمان مى فرمایند  (علیھ السالم(امام صادق . مھمان است

  [165. [ِفَرتَِك َو َمْغفَِرِة ِعیالَِك، َواِذا َخَرُجوا ِمْن َمْنِزِلَك َخَرُجوا بُِذنُوبَِك َو ُذنُوِب ِعیالِكَ َمْنِزلََك َدَخلُوا بَِمغْ 

ھمانا وقتى مھمان وارد منزل تو مى شود براى تو و اھل بیت تو مغفرت خدا را مى آورد، و ھرگاه خارج 

ِشْبُع اَْربَع ِمَن اْلُمْسلِمیَن : فرمود ) علیھ السالم(ام باقر ام !مى شود، گناھان تو و عیال تو را از بین مى برد

  [166. [یَْعِدُل ِعْتَق َرقَبَة ِمْن ُوْلِد اِْسماعیلَ 

بنابراین انصاف، مدارا و . سیر كردن چھار مسلمان معادل آزاد كردن یك بنده از اوالد اسماعیل است

ى بھ عھد، مشورت، تواضع، رحمت بھ كوچك و نرمى، خیرخواھى، ادب، احتراز از مواضع تھمت، وفا

  .احترام بھ بزرگ تر، مھماندارى، از اصول بزرگوارى، و موجب تأمین سعادت دنیا و آخرت است

علل بدبختى و تیره روزى قھر كردن و از یكدیگر جدا شدن و رو برگرداندن، تھمت زدن و افتراء بستن 

كدیگر، غیبت، نّمامى، و دو بھ ھم زنى، مكر و حیلھ و بھ پاك دامن، مشاجره لفظى، جستجو از عیوب ی

غش، استھزاء دیگران، اسراف، كبر، حسد، بخل، اطاعت از دیگران در امورى كھ معصیت خدا است، 

تحمیل شدن بر دیگران، دشمنى و كینھ، كھ ھر كدام در قرآن مجید آیاتى، و در روایات بابى مستقل دارند، 

ور باشد، و خانھ و خانواده از آنھا پاك بماند، چرا كھ ھر كدام از آنھا گناه و باید از دامن خانواده ھا د

برخى از آن گناھان، گناه كبیره و موجب عذاب حتمى در قیامت، و ھر یك تیشھ اى بھ ریشھ درخت 

  .خانواده، و علّتى براى حصول شقاوت و تیره بختى است

ن كافى شریف، جلد دوم، وسائل جلد یازدھم، شافى مفصل این مسائل را بعد از قرآن در كتابھائى چو

فیض، محجة البیضاء، جامع السعادات نراقى، و سایر كتب اخالقى و روائى مالحظھ كنید، بیانش از 

 .حوصلھ جلسھ بیرون، و نیازمند بھ وقت فراوان و جلسات متعددى است

  7، ص  22وسائل ، ج ) وما من شىء ابغض الى ّهللا عزوجل من الطالق  ... )

 طالق و ارث 

 

 زشتى طالق

طالق خودبخود مسئلھ خوبى نیست، طالق برنامھ اى است زشت، ناروا، و مورد نفرت حق و انبیاء و 



طالق بر اساس . امامان، مگر اینكھ انجامش بھ خاطر علّت شرعى، و مورد قبول عرف اھل شرع باشد

و بازى با احكام شرع، و دست اندازى بھ  ھوا و ھوس مرد یا زن، عملى خالف حق، و خالف انسانیت،

 .شخصیت یكى از دو طرف یا ھر دو طرف است

من ابتدا بھ روایات بسیار مھم باب طالق اشاره مى كنم، سپس بھ بررسى آیات قرآن كریم و شرایط مسئلھ 

 حاجى سبزوارى آن حكیم بزرگ در كتاب شرح مثنوى از معصوم روایت. طالق از نظر قرآن مى پردازم

 : مى كند

َن ما َخلََق ّهللاُ َشْیئاً َعلى َوْجِھ اْالَ◌ْرِض اََحبَّ ِمَن اْلَعتاِق، َو ال َخلََق َشْیئاً َعلى َوْجِھ اْالَ◌ْرِض اَْبَغُض مِ 

  [167. [الطَّالقِ 

. خداوند چیزى در روى زمین محبوبتر از آزاد كردن برده، و مبغوض تر از طالق و جدائى نیافریده

  [168. [ما اََحلَّ ّهللاُ َشْیئاً اَْبَغَض اِلَْیِھ ِمَن الطَّالقِ : فرمود ) هللا علیھ وآلھ وسلم صلى(رسول حق 

اِنَّ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . در حالل ھاى خدا چیزى مبغوض تر از طالق نیست

ّواقیَن َو الَ الذَّّواقاتِ    [169. [ّهللاَ ال یُِحبُّ الذَّ

تعال مردانى كھ زن را بازیچھ خود، و زنانى كھ مرد را بازیچھ خود قرار دھند، و دم بھ ساعت خداوند م

اِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ یُْبِغُض ُكلَّ ِمْطالق : فرمود  (علیھ السالم(حضرت باقر . دنبال طالق باشند دوست ندارد

 [170. [َذّواق

، كھ با تعدد طالق زن را بازیچھ یا مرد را بازیچھ خود ھمانا خداوند متعال دشمن ھر طالق دھنده اى است

اِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ یُِحبُّ اْلبَْیَت الَّذى فیِھ اْلُعْرُس، َو یُْبِغُض اْلبَْیَت  : فرمود) علیھ السالم(امام صادق . قرار داده

 [171. [الَّذى فیِھ الطَّالقُ 

رد، و دشمن خانھ اى است كھ در آن طالق صورت مى خداوند خانھ اى كھ در آن عروسى است دوست دا

او را طالق دادم، فرمود بدون علت، بدون : ھمسرت چھ كرد، گفت : رسول خدا بھ مردى فرمود  .گیرد

آن مرد ازدواج كرد، رسول خدا او را دید، ! اینكھ در او بدى و زشتى باشد ؟ عرضھ داشت آرى بى علت

فرمود . فرمود اكنون ھمسرت چھ مى كند ؟ گفت او راطالق دادم فرمود زن گرفتى ؟ عرضھ داشت آرى،

آن مرد دوباره ازدواج كرد، رسول حق بھ او گذشت فرمود زن . بدون بودن زشتى عرضھ داشت آرى

فرمود اكنون چھ مى كند عرض كرد او را طالق دادم، فرمود بدون اینكھ در او زشتى . گرفتى گفت آرى

جاِل َو ُكلَّ َذّواقَة ِمَن : حضرت فرمود . باشد گفت آرى اِنَّ ّهللاَ َعزَّ َو َجلَّ یُْبِغُض ـ اَْو یَْلَعُن ـ ُكلَّ َذّواق ِمَن الرِّ

 [172. [النِّساءِ 

خداوند عز وجل دشمن دارد یا لعنت مى كند ھر مردى كھ زن را بازیچھ خود قرار دھد، و ھر زنى كھ 

ن بھ وسیلھ مرد، یا طالق فراوان گرفتن بھ توسط زن، بھ مرد را بازیچھ دست خود كند، طالق فراوان داد

مقدمات طالق چنانچھ علّتى در زندگى از جانب مرد دیده شود كھ . بازى گرفتن انسان و انسانیت است



ادامھ زندگى زن با او صالح نباشد، یا موجبى در زن باشد كھ براى مرد ادامھ زندگى سخت و مشكل 

نباشد و مورد و زمینھ براى طالق مھیا باشد، طالق امرى شرعى و بى مانع باشد، اگر رفع آن علت ممكن 

در این مورد باید زن و شوھر، و خانواده طرفین از تشدید مسئلھ بپرھیزند، و از ھرگونھ سخن . است

 .ناروائى نسبت بھ مرد یا زن، یا خانواده ھر یك از آن دو نفر خوددارى كنند

شرعى داشتھ باشد موجب این نگردد، كھ دیگران با خود آن دو نفر اختالف مرد با ھمسرش اگر علت 

دچار گناھان زبان از قبیل غیبت و تھمت و تحقیر و سرزنش و استھزاء گردند، كھ اینگونھ گناھان باعث 

ازدیاد شعلھ كینھ زن و مرد و خانواده ھاى آنان نسبت بھ یكدیگر، و باعث عذاب انسان در روز قیامت 

 .است

ھ با پپش آمدن زمینھ طالق، در غیبت و تھمت و كینھ توزى در خانواده ھا باز مى شود، و تعداد متأسفان

زن یك وقت زن زندگى نیست، . زیادى از افراد خانواده، دچار این گناھان سنگین و شقاوت بار مى گردند

امضاء كرده،  و تحمل او براى مرد بسیار مشكل، یا مرد مردى است كھ در ضمن عقد شرایطى را با زن

كھ در صورت عملى نشدن آن شرایط زن حق طالق داشتھ باشد و بالعكس، در این وقت فقط باید با آرامى 

و آرامش، و بدون آلوده شدن بھ معصیت طالق صورت بگیرد، نھ اینكھ منجر بھ جار و جنجال و دعوا، و 

آبروریزى براى دو خانواده  كشیده شدن پاى دو خانواده بھ معركھ و تحقق ھمھ گونھ معصیت حق، و

  .آبرودار شود

من ناچارم بھ دو گناه از گناھان بزرگى كھ در ابتداى طالق دامنگیر دو خانواده مى شود اشاره كنم، باشد 

ال یغتب بعضكم : غیبت قرآن مجید مى فرماید . كھ با توجھ بھ واقعیات الھى از گناه و معصیت پرھیز شود

 [173. [أكل لحم اخیھ میتاً فكرھتموهبعضاً اَیحبُّ احدكم ان ی

پشت سر یكدیگر بدگوئى مكنید، آیا یكى از شما دوست دارد كھ گوشت برادر مرده خود را بخورد ؟ بى 

اَْلغیبَةُ اَْسَرُع فى دیِن : فرمود  (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . گمان آن را ناخوش و ناپسند مى دارید

ُجِل اْلُمْسلِِم ِمنَ    [174. [اْالِكلَِة فى َجْوفِھِ  الرَّ

اِیّاُكْم َو اْلغیبَةَ : و فرمود . كار غیبت در ویران كردن دین مسلمان، سریع تر از ھضم لقمھ در شكم اوست

نا   [175. [فَاِنَّ اْلغیبَةَ اََشدُّ ِمَن الزِّ

 : فرمود) لھ وسلمصلى هللا علیھ وآ(رسول حق . بر شما باد بھ غیبت، ھمانا غیبت از زنا شدیدتر است

ِء الَّذیَن َمَرْرُت لَْیلَةَ أُْسِرَي بى َعلى قَْوم یَْخِمُشوَن ُوُجوھَھُْم بِاَظافیِرِھْم فَقُْلُت یا َجْبَرئیُل َمْن ھُؤالِء قاَل ھُؤال

 [176. [یَْغتابُوَن النّاسَ 

سیدم اینان كیستند، شب معراج بھ قومى گذشتم كھ با ناخنھاى خود صورتشان را مى كندند، از جبرئیل پر

َم اْلغیبَةَ : فرمود ) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . گفت كسانى كھ از مردم غیبت مى كردند اِنَّ ّهللاَ َحرَّ

َم اْلماَل َو الدَّمَ    [177. [َكما َحرَّ



علیھ (امیرالمؤمنین  .خداوند غیبت مسلمان را حرام كرده، چنانكھ ضرر بھ مال و خونش را حرام فرموده

 [178. [اَْلغیبَةُ آیَةُ اْلُمنافِقِ : فرمود ) السالم

 [179. [ِمْن اَْقبَِح اللُّْؤِم غیبَةُ اْالَ◌ْخیارِ : و فرمود . غیبت نشانھ انسان منافق است

. َمْلُعوٌن َمِن اْغتاَب اَخاهُ : فرمود ) علیھ السالم(امام ھفتم . از زشت ترین پستى ھا، غیبت خوبان است

]180] 

بھ ) علیھ السالم(حضرت سید الشھداء . مت خدا دور است كسى كھ از برادر ایمانى خود غیبت كنداز رح

اى مرد خود را ] 181. [یا ھذا ُكفَّ َعِن اْلغیبَِة فَاِنَّھا اِداُم ِكالِب النّارِ : مردى كھ در حال غیبت بود، فرمود 

رست، بدعت گذار، سلطان و رھبر آرى، ھواپ! از غیبت حفظ كن، ھمانا غیبت غذاى سگان جھنم است

  [182. [ستمگر، بدكارى كھ بدكارى او علنى است غیبت ندارد

 [183. [الّساِمُع لِْلغیبَِة َكاْلُمْغتابِ : درباره گناه شنیدن غیبت فرمود ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

وى برادر مسلمان و درباره رّد غیبت و نشنیدن آن، و حفظ آبر. شنونده غیبت مانند غیبت كننده است

َمْن َذبَّ َعْن ِعْرِض اَخیِھ بِاْلغیبَِة كاَن َحقّاً َعلَى ّهللاِ اَْن یُْعتِقَھُ ِمَن : خواھر دینى در روایتى از رسول خدا آمده 

 [184. [النّارِ 

كسى كھ از آبروى برادر مسلمانش با جلوگیرى از غیبِت غیبت كننده دفاع كند، بر خداوند است كھ او را 

بنابراین در مسئلھ طالق آنچھ كھ باید مطرح باشد فقط طالق است، سخن گفتن  .ز آتش جھنم آزاد كندا

تھمت . خارج از حق و انصاف، و عدالت و كرامت، جز گناه و براى دیگران بھ جھنم رفتن چیزى نیست

ك او را در و افترا گاھى براى توجیھ طالق، شوھر زن دست بھ تھمت علیھ ھمسرش مى زند، و دامن پا

میان جمع لكھ دار مى نماید، و گاھى زن علیھ ھمسرش خود را آلوده بھ تھمت مى كند، و گاھى خانواده 

مرد بھ زن و خانواده اش، و خانواده زن بھ مرد و خانواده اش تھمت مى زند، كارى كھ در زشتى و پلیدى 

: از حكیم نقل مى كند ) السالم علیھ(امام صادق . نطیر ندارد، و عذابش در قیامت بسیار سخت است

 [185. [اَْلبُْھتاُن َعلَى اْلبَرىِء اَْثقَُل ِمَن اْلِجباِل الّراِسیاتِ 

از پدرانش از ) علیھ السالم(حضرت رضا . تھمت بھ پاكدامن از كوھھاى سر بھ فلك كشیده سنگین تر است

ْو قاَل فیِھ ما لَْیَس فیِھ اَقاَمھُ ّهللاُ یَْوَم اْلقِیاَمِة َعلى تَلٍّ ِمْن َمْن بَھََت ُمْؤِمناً اَْو ُمْؤِمنَةً اَ : رسول حق روایت مى كند 

 [186. [نار َحتّى یَْخُرَج ِمّما قاَل فیھِ 

كسى كھ بھ مرد یا زن باایمانى تھمت بزند، یا چیزى نسبت بھ او بگوید كھ در او نیست، خداوند در قیامت 

درسى آموزنده بھ مردى گفتند چرا . در حق پاكدامن گفتھ ثابت كنداو را بر تلى از آتش مى گذارد، تا آنچھ 

غیبت ھمسرم حرام است، پس از واقع شدن طالق، آن زن : مى خواھى ھمسرت را طالق بدھى ؟ گفت 

. شوھر كرد، از شوھر اول پرسیدند چرا ھمسرت را طالق دادى، گفت غیبت زن دیگران حرام است

و مرد بتوانند بدون دخالت دادن دیگران مشكل خود را حل كنند، و  مسئلھ طالق از نظر قرآن اگر زن



علّت یا علل جدائى را از میانھ بردارند چھ بھتر، اگر نتوانند، یك نفر انسان باوقار و باحوصلھ و تیزبین و 

متدین از جانب خانواده مرد، و یك نفر از جانب خاندان زن جلسھ اى تشكیل دھند، باشد كھ كار بھ طالق 

و ان خفتم شقاق بینھما فابعثوا حكماً من اھلھ، و حكماً من اھلھا ان یریدا اصالحاً یوفِّق هللا بینھما انَّ : نرسد 

 [187. [هللا كان علیماً خبیراً 

چنانچھ بیم آن دارید كھ نزاع و خالف سخت بین زن و شوھر پدید آید، از طرف خانواده مرد و خانواده 

ر نیت اصالح در كار باشد، تا خداوند آن دو را بر اصالح موفق فرماید، كھ زن داورى انتخاب كنند، اگ

تان فامساك بمعروف او تسریح باحسان، و ال یحلُّ لكم . خدا بر ھمھ دانا و از ھمھ چیز آگاه است الطَّالق مرَّ

ما حدود هللا فال جناح علیھما فیما ان تأخذوا مّما آتیتموھنَّ شیئاً االّ ان یخافا اَالّ یقیما حدود هللا فان خفتم االّ یقی

 [188. [افتدت بھ تلك حدود هللا فال تعتدوھا و من یتعّد حدود هللا فاولئك ھم الظّالمونَ 

طالق آن طالقى كھ شوھر در عّده آن بدون عقد مى تواند ھمسرش را بھ خانھ برگرداند، و دوباره با صلح 

زن را در ایام طـالق باید . و سامان دھند دوبار است و صفا زندگى را از سر بگیرند، و فرزندان را سر

براى شما مردان حالل نیست آنچھ را بھ زن داده اید باز . ھمسرش نیكو نگاه دارد، یا بھ نیكى رھا نماید

ستـانید، مگر آنكھ ھر دو بترسند كھ نتوانند مرزھا و احكام الھى برپا دارند، بھ سبب ناسازگارى زن و 

یدند كھ حدود خدا را برپا ندارند، گناھى بر آن دو نیست در آنچھ زن عوض طالق مھر شوھر پس اگر ترس

خود را ببخشد اینھا حدود خدا است، از آنھا فراتر مروید، و ھر كھ از مرزھاى خدا فراتر رود از 

حوھنَّ بمعروف . ستمكاران است و ال تمسكوھنَّ و اذا طلَّقتم النِّساء فبلغن اجلھنَّ فامسكوھنَّ بمعروف او سرِّ

ضراراً لِتعتدوا و من یفعل ذلك فقد ظـلم نفسھ و ال تتَّخذوا آیات هللا ھزواً و اذكروا نعمت هللا علیكم و ما 

 [189. [انزل علیكم من الكتاب و الحـكمة یعظكـم بھ و اتَّقوا هللا و اعلموا انَّ هللا بكلِّ شئ علیمٌ 

د رسیدند، یا بھ نیكوئى نگاھشان دارید، یا بھ نیكوئى رھایشان چون زنان را طالق دادید و بھ پایان عده خو

سازید، و براى ضربھ زدن و زیان رساندن نگاھشان مدارید تا ستم كرده باشید، و ھر كھ چنین كند بر خود 

ستم كرده، و آیات خدا را بھ شوخى و ریشخند مگیرید، و نعمتى را كھ خداوند بھ شما ارزانى داشتھ و آنچھ 

اب و حكمت بر شما فرو فرستاده كھ شما را بدان پند مى دھد بھ یاد آرید و از خدا پروا كنید و بدانید از كت

  .كھ خداوند بھ ھمھ چیز آگاه است

مالحظھ كنید در كنار مسئلھ طالق، انسان را متوجھ نعمت ھا، قرآن، حكمت و علم بى نھایت خودش مى 

مسلّم است اگر خانواده . مام جوانبش با تمام وجود رعایت شودنماید، تا در این مسئلھ انصاف و عدل در ت

ھا پاى بند بھ ایمان بھ خدا و قیامت، و آراستھ بھ اخالق حسنھ، و عمل صالح باشند، چیزى بھ عنوان طالق 

در جمع آنان مطرح نخواھد شد، و زن و شوھر با صلح و صفا و مسالمت تا آخر عمر كنار یكدیگر 

پژمردگى، . ندان آنھا ھم از آن زندگى پرصلح و صفا و محبت بھره خواھند بردزندگى كرده، و فرز

سستى، تنبلى، اعتیاد، ترك تحصیل، و فاسد شدن بسیارى از فرزندان امت اسالم، ریشھ در اختالف پدر و 



مرد ظلم و ستم نكند، حقوق زن را رعایت نماید، بھ . مادر آنان و در نتیجھ در طالق آن دو نفر دارد

عھدات خود پاى بند باشد، در زن و بچھ دارى قواعد انسانى و اسالمى را بكار بگیرد، و زن در ت

شوھردارى و خانھ دارى و فرزنددارى آنچنان كھ باید باشد، تا برنامھ اى بھ نام طالق كھ مبغوض خدا، و 

امت بھ مؤاخذه سخت ھیوالئى درنده، و آتشى بھ بنیان خانواده است پیش نیاید، كھ مقصر در طالق در قی

 .دچار خواھد شد

كارى كنیم كھ آمار طالق بھ حّد اقل برسد، دست از چشم چرانى و گناه، ظلم و ستم بر یكدیگر برداریم تا 

بر دادگسترى كشور است كھ دفترچھ اى مختصر در رابطھ با مسائل . چیزى بھ نام طالق نداشتھ باشیم

تھیھ كند، و بھ مراجعھ كنندگان جھت طالق بدھد، تا پس از عالى اخالقى، و منفوربودن طالق و جدائى 

مطالعھ مراجعھ كنند، باشد كھ مراجعھ نكنند، و زندگى سامانى جدید بگیرد، و زن شوھر چشیده، و مرد 

زن چشیده وارد معركھ اجتماع نشوند، تا ضعیف االیمان ھاى آنان بھ فساد كمك كنند و بھ گمراھان و 

ایان زندگى جاّده پرجوش و خروش زندگى، معركھ حیات، عرصھ گاه حركت و فعالیت پ. آلودگان بیفزایند

و آمال و آرزو و پایانش مرگ، و انتقال انسان بھ جھان باعظمت آخرت، براى روبرو شدن با محصوالت 

 قرآن مجید از مرد و زن مى خواھد، تا زنده اند بھ عاقبت و. زندگى و ثمره عقاید و اعمال و اخالق است

آخر كار و دنیاى آخرت بیندیشند، و توجھ كنند براى آن ناحیھ چھ زاد و توشھ اى فراھم كرده اند ؟ و ْلتنظُر 

 [190. [نفٌس ما قدَّمت لغد

و باید ھر انسانى توجھ دقیق كند كھ براى فردایش چھ فرستاده ؟ پیش از پایان زندگى مسئلھ اى كھ بسیار 

جھت ثلث مال كھ از رحمت و لطف او متعلق بھ خود انسان بعد بسیار مھم است، انتخاب وصیت شرعى 

از مرگ است، و بر وصّى مؤمن و زرنگ و كارى است، كھ ثلث را از مال جدا كند و بھ مصرفى كھ در 

وصیت برنامھ اى است كھ تمام انبیاء و اولیاء و ائمھ بھ آن توجھ داشتند، و . وصیت نامھ قید شده برساند

سوره مباركھ بقره،  180وصیت دستور كتاب خدا در آیھ . د كھ بدون وصیت از دنیا بروداحدى از آنان نبو

كتب علیكم اذا حضر احدكم الموت ان . و فرمان رسول حق بھ امت و امر امامان معصوم بھ شیعیان است

 [191. [لِّ ُمْسلِماَْلَوِصیَِّة َحقٌّ َعلى كُ  : فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ وسلم(رسول حق . ترك خیراً الوصیَّة

مایَْنبَغى ِالْمِرىء ُمْسلِم اَْن یَبیَت لَْیلَةً : و نیز فرمود . وصیت براى بعد از مرگ سزاوار ھر مسلمانى است

  [192. [اِالّ َو َوِصیَّتُھُ تَْحَت َرْأِسھِ 

اَت َعلى َمْن م : و فرمود. براى مسلمان سزاوار نیست یك شب بخوابد مگر اینكھ وصیتش زیر سرش باشد

  [193. [َوِصیَّة ماَت َعلى َسبیل َو ُسـنَّة َو مـاَت َعـلى تُقًى َو َشھاَدة، َو ماَت َمْغفُوراً لَھُ 

ھركس با بھ جا گذاشتن وصیت بمیرد، بر طریق حق و سنت رسول از دنیا رفتھ، و مرگش بر تقوا و 

كمتر بھ وصیت عمل مى شود،  چھ بھتر كھ در این زمان عجیب و غریب، كھ. شھادت و مغفرت حق است

و قوانین دست و پاگیر وصى را خستھ مى كند، و ورثھ را از پاى درمى آورد، خود انسان وصّى خودش 



ھم اكنون كھ زنده است اگر داراى . باشد، و بھ آنچھ كھ مى خواھد بعد از مرگش عمل شود خود عمل كند

اج براى پسران و دختران، پرداخت مخارج ایتام، مال و ثروت است، در راه خیر، امثال تھیھ زمینھ ازدو

ساختن مدرسھ، مسجد، راه، ساختمان براى مردم مستضعف اقدام نماید و پس از مرگ بھره اش را 

 .دریافت كند

یَاْبَن آَدَم ُكْن َوِصيَّ نَْفِسَك فى مالَِك َو : این معنا را بھ انسان سفارش فرموده ) علیھ السالم(حضرت على 

 [194. [فیِھ ما تُْؤِثُر اَْن یُْعَمَل فیِھ ِمْن بَْعِدكَ اْعَمْل 

فرزند آدم خود وصى خود در مال و ثروتت باش، و آنچنانكھ براى بعد از مردنت جھت اموالت برنامھ 

  .انتخاب مى كنى، امروز آن را انجام بده

 كس نیارد ز پس تو پیش فرست ***برگ عیشى بھ گور خویش فرست

كھ براى بعد از خود مى گذارید سعى كنید حالل باشد، چون حرام بھ ارث نمى رسد، در ھر صورت مالى 

و بیش از ثلث آن را براى مخارج بعد از مرگ خود وصیت نكنید چون نافذ نیست، و وصیت خود را در 

 .تقسیم دو ثلث دیگر برابر آیات قرآن مجید قرار دھید كھ ظلمى بھ ورثھ صورت نگیرد

ب است بر اساس وصیت نامھ اى كھ طبق قرآن مجید تنظیم شده عمل كنند، كھ بر وصى و ورثھ واج

بر ورثھ واجب است قبل از . اجراى آن عبادت و داراى ثواب عظیم براى میت و براى اجرا كنندگان است

تقسیم ارث حساب بدھى ھاى كسبى، و خمسى، و نیز مھر و صداق زن، وطلب اشخاص، یا اگر حج بر 

ول حج را بپردازند، كھ ثروتى كھ در آن حقوق خدا و مردم وجود دارد بھره گیرى ورثھ ذمھ میت بوده پ

 .از آن حرام و موجب عقاب حق است

در تقسیم ارث، سھم زن میت و پدر و مادر و دختر و پسر، برابر كتاب خدا رعایت شود، كھ اگر جز این 

  .عمل شود، تعّدى از حدود خدا و موجب عذاب و عقاب است

برنامھ تقسیم ارث بھ رسالھ ھاى عملیھ، یا بھ عالمى متخصص در فقھ مراجعھ كنید تا مسئلھ برابر در 

باقیماندگان بھ این معنا توجھ كنند كھ میت در . قانون حق انجام گیرد، و روح میت از عمل شما شاد شود

شقت و رنجى را زمان حیاتش با جان و دل، و شب و روز براى اداره امور شما زحمت كشید، و ھر م

تحمل كرد، و چھ بسا در این مسیر بھ برخى از گناھان مالى دچار شد، او را فراموش نكنید، براى او نماز 

بخوانید، روزه بگیرید، صدقھ بدھید، رّد مظالم بپردازید، كار خیر انجام دھید، خالصھ بھ ھر شكل ممكن 

رمضان و رجب و شعبان از او یاد كنید، براى آمرزش و شادى روح او بخصوص در شبھاى جمعھ و ماه 

تا پس از مرگ شما فرزندانتان از شما یاد كنند، و گاھگاھى كنار قبر آنان بروید كھ حضرت حق بھ روح 

 .آنان اجازه انس با شما را مى دھد، و سبب مى شود كھ آنان در عالم برزخ بھ شما دعا كنند

برخورد با مشكل، بدون فاصلھ از تھران بھ قم مى رود، یكى از دوستانم مى گفت دوستى دارم كھ بھ وقت 

و ساعتى كنار قبر پدر و مادرش مى نشیند، براى آنان فاتحھ مى خواند، دعا مى كند، صدقھ مى پردازد، و 



از آنان درخواست مى نماید، برایش دعا كنند و سپس بھ تھران برمى گردد، در حالى كھ تجربھ كرده 

این صحیح نیست، كھ . ال اوست و تا غروب آفتاب گره از كارش گشوده مى شوددعاى پدر و مادر بھ دنب

پدرى یا مادرى از شیره جان خود جھت زندگى فرزندان و خوشبختى آنان مایھ بگذارند، و پس از مرگ 

 .از آنان یادى نشود و براى آمرزش آنان كارى صورت نگیرد
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