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  2: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   آئني ازدواج در نظام هسىت 1

  

  »نظام تركيب و تزويج در مجادات«

  

ن دشت ميدان خلقت و آفرينش، از هر چيزى  اراده عاملانه و حكيمانه و عادالنه حضرت حق، در نظام متقن هسىت و 
  .جفت آفريد

بودن هر چيزى حقيقىت است كه استثنا برنداشته، و پيش از آنكه دانش بشر، و حتقيقات  بودن و زوج بساط جفتدر اين 
م سوره مباركه الذاريات، از اين واقعيت،   علمى به آن دست يابد، قرآن جميد در آيات متعددى از مجله در آيه چهل و 

  .حيوان و انسان فراگري است خرب داده كه نسبت به متام موجودات هسىت، اعم از مجاد و نبات و

اين خرب عظيم، و گفتار علمى، و اين بيان روشن، آن هم نسبت به متام موجودات خانه خلقت، و كاشانه و النه 
ا قبل از رنسانس علمى است، و در شهرى چون مكه و مدينه كه خطنويس و  آفرينش، با توجه به اينكه مربوط به قر

اى در آن نبوده، از معجزات قرآن جميد، و دليلى حمكم بر اصالت اين كتاب، و برهاىن بزرگ  و مدرسهاى، و كتاب  خواننده
  .است) صلى اهللا عليه وآله وسلم(بر علمى بودن اين دفرت، و عاملى بس قوى بر صدق نبوت خامت انبيا 

زده و غرق در تعّجب و  ر برابر آن شگفتهاى ديگر مسائل آفرينش آياتى دارد، كه علوم امروز بشر، د قرآن جميد در زمينه
اى كه باشد، جاى شك و ترديد، در حّقانيت خود، و  حريت است، و براى احدى از افراد انسان در هر مقام و مرتبه

  .گذارد اينكه چراغ هدايت فراراه حيات آدميان است، باقى منى

  .ذِلَك اْلِكتاُب الَرْيَب فيهِ 

  3: نظام خانواده در اسالم، ص
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ها از هر نوعى، كشش و جاذبه و رابطه عاشقانه، و ميل به يكديگر برقرار  ها و جفت نايت و رمحت او، در ذات زوجع
منوده است، تا اين جاذبه و كشش، و اين ميل و رابطه، حتت نظامى خاص و شرايطى معني، چه در نظام تكوين، چه در 

و تناسل، و تكثري نوع شود، و از اين راه باعث بقاء نظام عاىل گريى و توالد  گاه تشريع منتهى به ازدواج و جفت عرصه
آفرينش گردد، و هم اينكه متام موجودات از هر جنس و نوعى كه هستند به لّذت زندگى، و خوشى در حيات، و 

  .مندى از وجود خود و ديگران برسند ره

  ...آيني ازدواج در نظام هسىت 

، به هر صورتى كه هست، به صورت ميل تركيب عنصرى با عنصر ديگر، و در نتيجه رابطه توالد و تناسل در عامل مجادات
پديد آمدن عنصر سوم، مانند تركيب اكسيژن و هيدروژن كه دو عنصر سوزان و سوزنده است، و نتيجه تركيب و ازدواج 

جذب و اجنذاب،  اين دو گاز سوزان و سوزنده، به صورت آب سرد و خنك و مايه حيات و نشاط است، يا به صورت
هاى  مشار، از عجايب و شگفىت مهراه با نتايج بسيار زياد آن، يا به صورت دو جريان مثبت و منفى، و پديد آمدن منافع ىب

العاملني است، و مهني رابطه بني دو عنصر يا عناصر، و ميل به يكديگر، و  هسىت، و حمصول اراده و رمحت حضرت ربّ 
عاىل  ت نسبت به يكديگر حاكم است، باعث تكثرينسل وتداوم نوع، و برپابودن نظامخالصه خط عشقى كه بني مجادا

  .گاه زيباى هسىت است خلقتو عرصه

  4: نظام خانواده در اسالم، ص

راسىت اين چه قدرت شگرف و چه اراده عظيمى است، كه بني دو عنصر سوزان و سوزنده، آنچنان الفت و رابطه و 
سار باصفا، و رودهاى خروشان، و درياهاى  از ازدواج آن دو عنصر، آب سرد و چشمه كند كه حالت عشق برقرار مى

  !!آيد؟ كران، و باران لطيف بوجود مى هاى ىب عظيم، و اقيانوس

انگيزى است كه با تركيب عناصر با يكديگر در دل خاك سياه و تريه، و در قلب سنگ خارا، و  اين چه نريوى شگفت
  !آورد؟ تر از شب، املاس بوجود مى هدر بسرتى قريگونه و تري 

اين چه اراده قاهرى است كه از تركيب چند ماّده در تاريكى معادن مين، عقيق سرخ، و از عمق خاك نيشابور، فريوزه 
  !آورد؟ آمسان رنگ، و از آميجنت خاك با فسيل حيوانات، هزاران جنس مورد نياز بشر پديد مى
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يب سنگ و خاك و ساير مواد با سنگ و خاك، مولودى با منفعت چون طال و اين چه رمحت و لطفى است، كه با ترك
  !دهد؟ نقره، و مس و آهن، حتويل خانه هسىت مى

  !!فرمايد؟ و اين چه اراده و حكمىت است كه از تركيب و تزويج عناصر با يكديگر اين مهه نعمت به بندگانش عنايت مى

مني و جمموعه عناصر اين گوى آتشني، و عناصر زمني، اين مهه مهر و اين چه اراده و حكمىت است كه بني خورشيد و ز 
الفت، و عشق و حمبت برقرار ساخته، كه از تركيب عناصر خورشيد با عناصر زمني، و ازدواج مواد خورشيد با مواد زمني 

ا نعمت   .نيست هائى پديد آورده كه به فرموده خودش در قرآن جميد، كسى را قدرت و قّوت مشاره كردن آ

ا و زمني را آفريد، و از عامل باال آب فرو رخيت، و به سبب آن ميوه ها را روزى مشا قرار داد، و   اوست خداوندى كه آمسا
نه رها را در  گاه زمني در اختيار مشا قرار داد، و  كشىت را در تسخري مشا در آورد تا در دريا به دستور او حركت كند، و 

ر حركتند، و در درياى هسىت روانند مسّخر مشا منود، و شب و روز را در اختيارتان گذاشت، و از خورشيد و ماه را كه د
آنچه از او خواستيد به مشا عنايت فرمود، و اگر در مقام مشاره كردن نعمتهاى خداوند برخيزيد، مشا را توان احصاء نعمت 

  ...او نيست 

  5: نظام خانواده در اسالم، ص

ا، براى توالد و ميزان ميل و كش!!  ش، و جذب و اجنذاب، و مثبت و منفى بودن عناصر، و رابطه عاشقانه بني آ
  .تناسل، بر اساس نظمى معني و قوانيىن خاص، و مقرراتى عادالنه است

گرايد، و قهر و دعوا و  اين ميل و كشش از افراط و تفريط بدور است، و هرگز اين رابطه و حمبت به سردى منى
  .گاه زيبا و عاشقانه، و طالق و جدائى در اين ازدواج جانانه معنا و مفهومى ندارد عرصه گى و اختالف در اينخورد  هم به

نه آفرينش زمينه اختالف و قهر و طالق، و جدائى و ىب مهرى راه داشت، بدون ترديد فساد و  اگر در اين صحنه از 
  .زد پيچيد، و بساط را از بيخ و بن ريشه مى م مىگسرتاند، و اوضاع را به ه افساد سفره لعنىت خود را مى

عناصر در جهان مجادات هر كدام داراى حجم و وزن معني، و فاصله به اندازه، و رشد و گردشى متناسب با وضع خود 
  .هستند، و تركيب هر يك با ديگرى بر اساس كفويت است

خيزند، و در هر كجاى از اين نظام  ىن و دعوا برمنىدارند، با يكديگر به دمش عناصر از نظام معني به خود دست برمنى
  .كنند احسن قرار دارند حّد وجودى و قانوىن خود را رعايت مى
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  .َال الشَّْمُس يـَْنَبغى َهلا اْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َو َال اللَّْيُل ساِبُق النَّهاِر َو ُكلٌّ ىف فـََلك َيْسَبُحونَ 

  6: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خورشيد را شايد كه به ماه فرارسد، و نه شب را كه بر روز سبقت گريد، و مهه در مدار معني خبود شناورندنه 

هاى عناصر عامل باال از يكديگر، از مجله فاصله  در وزن و حجم و طول و عرض و عمق، و رنگ و صفات، و فاصله
كنند، كه زياد  گاه اين فاصله را كم و زياد منى هيچخورشيد و زمني كه نزديك به صد و پنجاه ميليون كيلومرت است، و 

شدنش باعث منجمد شدن متام موجودات زمني، و كم شدنش علت سوخنت متام عناصر كره خاكى است، غري از علم و 
شود،  ايت كه بر اساس اراده حضرت حق در وجود متام موجودات در جتّلى است، چيزى مشاهده منى عدل و حكمت ىب

ه هر وقت اهل حال و بصريت، و اهل انصاف و وجدان، و بيداران و بينايان، و پاكان و پاكيزگان با ديده اين است ك
نگرند با كمال خضوع و خشوع و با متام وجود از صاحب آفرينش و خالق هسىت، و  سر، و چشم دل به نظام هسىت مى

  .آورند د برمىكنند و از عمق جان فريا انگيز ياد مى دهنده اين نظام اعجاب نظام

  .َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال 

  7: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اى اى مالك و مرّىب ما، اين خلقت و آفرينش را بر باطل بوجود نياورده

  هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار*** اين مهه نقش عجب بر در و ديوار وجود

در ظاهر و باطن متام عناصر هسىت در جتّلى است، و بر تابلوى  آرى نظم و قانون، و حّد و حدود، و حق و حقيقت
شود، و آنچنان خّط امساء و صفات روشن است كه براى هر عامى  وجود متام موجودات امساء و صفات حق ديده مى

  .سوادى هم قابل خواندن و درك كردن است ىب

   تعاىل است مهه عامل صفات حق*** بنزد آنكه جانش در جتّالست

تر اين كه متام اين موجودات با نظام خاّص خودشان در راهى مستقيم براى رسيدن به حمبوب و مقصود خود   مهه عجيباز 
  .كه مهانا حضرت رّب است؛ در حركتند

  .َو انَّ اىل َربَِّك اْلُمْنَتهى
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  8: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   نظام مهزيسىت در گياهان

  

اى  اى است كه هر بيننده اح و توالد و تناسل در ميدان حيات نباتات و گياهان، بگونهبرنامه تركيب يا به عبارت ديگر لق
  .كند را در دريائى از تعجب و حريت غرق مى

در چند مجله، دورمنائى از اين حقيقت . دهد فرصت اندك، اجازه توضيح و تفسري متام جوانب اين مسئله مهم را منى
العاده دقيق و منظم است، به حمضر عزيزان  هاىي فوق آور، و برنامه و قوانيىن اعجابانگيز كه مهراه با شرايطى خاص  شگفت

  .شود عرضه مى

ا را نافه مى هاى ظريفى در وسط آن ديده مى ها و پرچم اگر در ميان گلها دقت كرده باشيد، ميله نامند، و  شود، كه آ
ا در گلها خمتلف است، و در عني حال حساب خمصوصى د   .اردتعداد آ

گويند، در ميان بساك، كيسه بسيار   مى» بساك«ها، برآمدگى كوچك و زردرنگى است كه آن را  در باالى اين ميله
ا دانه   .هاى گرده قرار گرفته است كوچكى است كه چهار حفره دارد، و در ميان آ

  !!فه حيوانات دارنددر عمل شباهت تاّمى با نط هاى بسيار ريز ميكروسكوپى هستندكه هاى گرده، دانه دانه

  9: نظام خانواده در اسالم، ص

  .شود هاى ماّده، ختم گل درست مى پس از برقرارى عمل لقاح بني آن و قسمت

  .باشند آورى مى كاريهاى شگفت هاى گرده با آن كوچكى به نوبه خود داراى ساختمان تو در تو و نازك دانه

ا مقدار زيادى مواّد پرتوپالمسى و م ا دو هسته كه  اى، و ازتى مى واّد چرىب، قندى، نشاستهدر ميان آ باشد، و در وسط آ
نامند، كه وظيفه مهم  يكى كوچكرت و ديگرى بزرگرت است وجود دارد، بزرگرت را هسته روينده، و كوچكرت را هسته زاينده مى

  .اين دو را بزودى خواهيد دانست
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مهان قسمىت است كه روى حمور گل قرار گرفته و در ناحيه فوقاىن آن برآمدگى خمصوصى بنام كالله است، و سطح  :مادگى
هاى نر و كمك به روياندن  آن را ماّده لزج و چسبناكى پوشانيده، كار اين ماّده چسبنده نگاهدارى و جذب دانه

است   .آ

گويند، و در  مى» ختمدان«اى وجود دارد كه آن را  احيه برجستهدر پائني مادگى كه متصل به قسمت حتتاىن گل است، ن
شود، كه با دنباله خمصوصى به ديواره ختمدان اّتصال دارند، و به وسيله آن آب و  هاى كوچكى يافت مى ميان آن ختمك

  .اى دارند ها نيز به سهم خود ساختمان قابل مالحظه كنند، ختمك مواّد الزمه را جذب مى

ها روى كالله ماده قرار گرفتند فوراً شروع به منّو  هاى گرده بساك از هم پاره شد و گرده س از آنكه كيسهپ :عمل زفاف
كنند، در اينجا بايد متذّكر شد كه براى رسيدن گرده به كالله ماده، وسائل خمتلفى وجود دارد كه از مشاهده آن تعّجب  مى

  .دهد عميقى به مطالعه كنندگان جهان خلقت دست مى

دهند، يعىن در اثر  از مجله اينكه حشرات گوناگوىن اين وظيفه حياتى را بدون اينكه توّجه به كار خود داشته باشند اجنام مى
ا نشسته، و  ا حركت كرده، و روى آ رنگ و بوى مطبوع، و ماّده قندى خمصوصى كه در بن گلها جاى دارد به طرف آ

هاى  كنند، اين عمل خمصوصاً در گلهائى كه ميله از اين نقطه به آن نقطه محل مىهاى گرده را با پاى پشم آلود خود  دانه
ا از هم جداست و روى دو پايه قرار دارد بسيار شايان امهّيت است   .نر و ماّده آ

ته كند، هسته بزرگرت كه مهان هس هاى گرده روى كالله قرار گرفت، شروع به رشد و منّو مى مهانطور كه گفتيم وقىت دانه
گردد،  شود، و در نزديكى آن بكّلى از بني رفته و نابود مى روينده است مهراه آن منّو كرده و به طرف ختمدان سرازير مى

شود، و با ختمكها تركيب شده،  وىل هسته كوچكرت كه از زاينده است، از ميان اين لوله باريك عبور كرده وارد ختمدان مى
  .آيد گريد، نطفه گل بسته و ختم اصلى آن بوجود مى تاريك صورت مى عمل لقاح و زفاف در آن حميطمخفى و

  .كنند هاى ديگرى هستند كه زمينه لقاح و زفاف نباتات و گياهان را فراهم مى ها و دّالل هوا و آب و انسان، واسطه

اراده حضرت حق،  گاه حيات نباتات، مهانند وضع مجادات قوانني و شرايط تركيب، توالد و تناسل و زفاف به در عرصه
كنند، و از اين طريق سفره روزى موجودات  مهرى، و نزاع و طالق، كار خود را دنبال مى آمدن اختالف و ىب بدون پيش

  .!!منايند جات مى زنده خبصوص انسان را غرق در انواع مثرات، حبوبات و ميوه

  10: نظام خانواده در اسالم، ص
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   اناتنظام ازدواج و توالد و تناسل در حيو 

  

اى كه بني اين دو موجود زنده، براى لذت بردن از زندگى و توالد و  ميل حيوان نر به ماده، و ماده به نر، و رابطه عاشقانه
  .هاى غريقابل توصيف است تناسل، و بقاء نسل وجود دارد، از شگفىت

ازدواج و مهزيسىت بني آنان است، هر  اراده و شعور و توّجه حيوانات به اين مسئله حياتى، و نظم و انضباطى كه در امر
  .كند اى را در دريائى از تعجب و شگفىت شناور مى دّقت كننده

  11: نظام خانواده در اسالم، ص

سازى، ساختمان كاشانه، حفظ اسرار، انتخاب جا و مكان و وقت و زمان، و از مهه  تعاوىن كه بني ماده و نر جهت النه
جوجه، و تأمني مواد براى او، و تعليم امور الزمه به فرزند، و نگهدارى او از حوادث  مهمرت عمل لقاح، و توجه به وضع

گاه حيات حيوانات حاكم است، و در حقيقت جتلى اراده حضرت حق  هائى كه بر عرصه و خطرات، و ساير برنامه
  .است، بايد از عجايب مسئله هسىت مشرده شود

ها، و يا حفظ جنني و نوزادان،  ان در برنامه آميزش و لقاح، و توجه به حفظ ختمگذاران و پستاندار  پر از اسرار ختم دنياى
ت مى آدمى را در پرده   .اندازد اى از حريت و 

  .شرايط و قوانني ازدواج و توالد و تناسل در حيوانات شرايطى مناسب، و قوانيىن خدائى و اهلى است

  .َرّىب َعلى ِصراط ُمْسَتقيم ما ِمْن دآبَّه اّال ُهَو آِخٌذ ِبناِصَيِتها انَّ 

  12: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اى به دست مشّيت اوست، بدون شك هدايت پروردگارم به راه راست است زمام اختيار هر جنبنده

اى از نوع خود اوست در عني اين كه كپسوىل از شهوت جنسى است، ميل  هيچ حيواىن به غري جنس خمالف خود كه نرينه
  .كند منى

  .شود منايد، و از راه مستقيم اهلى منحرف منى كارى منى حيوان نر، شهوت خود را آلوده به ناپاكى و خالف
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  .در زمينه غريزه جنسى براى حيوانات آلودگى و احنراف نيست

  .نطفه حيوان نر براى ماده مربوط به خود اوست و در اين مسري توجهى به غري ندارد

ا چشم چراىن، و تعقيب غ   .اى كه در زوجيت نر ديگر است وجود ندارد ري، و جتاوز به مادهدر آ

   گذاران و پستانداران تفاوتى نيست راسىت در اين زمينه بني ختم

   آفرينش مهه تنبيه خداوند دل است

  دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

خزندگان، چرندگان، حيوانات آىب  داستان نظم و انضباط در متام مسائل زندگى خبصوص توالد و تناسل در پرندگان،
  .آور، و براى اهل دقت موجب اعجاب فراوان است داستاىن شگفت

ائى   شكل زندگى حيوانات مهراه با شرايط و قوانيىن كه بر آنان حاكم است كالس درس، و زمينه عربتى است براى انسا
  .كنند مى كه از فضاى هدايت حق دور افتاده، و از معنويت و نورانيت جدا زندگى

  .!!حيوانات در نظم و انضباط مهانند مجادات و عناصر و ماه و خورشيد، و آمسان و زمني، و مهچون نباتات و گياهانند

  13: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   انسان و ازدواج

  

 تكوين و گاه حيات مجاد و نبات و حيوان، بر اساس قوانني ازدواج و تركيب و توليد، و توالد و تناسل، در عرصه
گريد، وىل اجنام اين مسئله حياتى و برنامه عاىل طبيعى بايد بر مبناى مقررات و  گريى صحيح غرائز صورت مى جهت

  .هاى ملكوتى انبياء و امامان آمده، جامه عمل بپوشد نظامات شرعيه، و قوانني اهليه كه در قرآن جميد، و گفته

  14: نظام خانواده در اسالم، ص
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يه اين حقيقت به صورت غريزه، ميل، دوسىت، عشق، و مهرباىن در مرد و زن به اراده حكيمانه حضرت حق هاى اول مايه
  :قرار داده شده

َنُكْم َمَودًَّه َوَرْمحًَه انَّ    .م يـَتَـَفكَُّرونَ  ىف ذِلَك َاليات ِلقوْ َو ِمْن آياِتِه اْن َخَلَق َلُكْم ِمْن انـُْفِسُكْم اْزواجاً لَِتْسُكُنوا اَلْيها َو َجَعَل بـَيـْ

خودتان جفىت بيافريد، كه در كنار او آرامش يابيد، و ميان مشا عشق و  و از آيات خداوندى است كه براى مشا از جنس
از خداست براى مردمى كه در گردونه انديشه و فكر نسبت به  حمّبت و مهرباىن قرار داد، كه در اين حقيقت نشانه هائى

  !برند حقايق بسر مى

  .الَّذى َخَلَق ِمَن اْلمآِء َبَشراً َفَجَعَلهُ َنَسباً َوِصْهراً وَكاَن رَبَُّك َقديراً  َوُهوَ 

و اوست خداوندى كه بشر را از آب آفريد، و ميان آنان خويشى و پيوند ازدواج قرار داد، و خداى تو بر هر چيزى 
  .قدرت دارد

اى نيكوست، وىل در صورتى   بسيار پسنديده، و برنامهانتخاب مهسر در فرهنگ پاك اسالم خبودى خود مستحب و كارى 
كه جمرد ماندن و عزب زندگى كردن، دامن پاك زندگى را به گناه و معصيت، و فحشا و منكرات آلوده نكند، در غري اين 

  .اى واجب، و تكليفى قطعى است صورت ازدواج و تشكيل زندگى ضرورى و مسئله

سبت به ازدواج با جان و دل به اجرا گذاشت، و از آينده آن خبصوص در اينجاست كه بايد دستور حضرت حق را ن
اى شيطاىن، و  برنامه مادّيت و خرج و خمارج بيمى خبود راه نداد، كه ترس از آينده نسبت به گذران امور زندگى برنامه

  .مولود ضعف نفس، و عدم اتكاء و اعتماد به كارگردان بساط هسىت است

اى از سوره  ق را در رابطه با ازدواج، و ضمانت وجود مقدسش را براى تأمني خمارج زندگى در آيهاينك دستور و فرمان ح
  .مباركه نور، مالحظه كنيد

  .مٌ َواهللا واِسٌع َعليَواْنِكُحوا اْاليامى ِمْنُكْم َوالّصاِحلَني ِمْن ِعبادُِكْم َواماِئُكْم اْن َيُكونُوا فـَُقرآَء يـُْغِنِهُم اهللا ِمْن َفْضِلِه 

  15: نظام خانواده در اسالم، ص

دخرتان و جوانان جمرد و غالمها و كنيزهاى شايسته خود را مهسر دهيد، و زمينه نكاح آنان را فراهم آوريد، چنانچه فقري و 
  .نيازشان كند و خداوند واسع و عليم است ايت خود ىب يدست باشند، خداوند از فضل ىب
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  .مر است و اين امر و دستور متوجه فرد فرد جامعه، و كلّيه مردان و زنان استاز نظر قواعد ادىب ا» انكحوا«

از آيه شريفه در جهىت وجوب ازدواج براى آنان كه نياز به ازدواج دارند، و جز از اين طريق پاكى و سالمت آنان تأمني 
و مادران، و آنان كه توان ماىل در اين ها خبصوص پدران  گردد، و در جهىت ديگر لزوم اقدام خانواده شود، استفاده مى منى

  .شود زمينه دارند، براى تشكيل زندگى جهت پسران و دخرتان استفاده مى

  16: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  گريى نكنيد در حتقق برنامه نكاح سخت

  

قدرت و قّوت آن ميل مرد به زن، و ميل زن به مرد، خبصوص به هنگام شكوفائى غنچه غرائز، و ُگل شهوت، و شّدت و 
  .بوقت نياز به ازدواج، امرى طبيعى، انساىن، و حياتى است، و براى كسى قابل انكار نيست

هاى حبق نسبت به آينده و در ابتداى تشكيل زندگى و پيمان زناشوئى در وجود جوانان اعم از  آرزوها و آمال و خواسته
ادراىن كه داراى پسر و دخرت آماده براى ازدواج هستند پسر و دخرت واقعياتى است كه براى هركس خبصوص پدران و م

  .مبانند آفتاب وسط روز امرى روشن و حقيقىت واضح است

  17: نظام خانواده در اسالم، ص

رتين و برترين و حمكم ترين و عاليرتين روش و برنامه جهت پيشگريى از گناه، و حفظ جامعه از افتادن در  از مهه مهمرت 
كرات، ازدواج پسران و دخرتان به وقت نياز و زمان مناسب آن است، و اين واقعيىت است كه غرقاب فحشا و من

  .رود شعور توّقع منى جز از مردم امحق و افراد نادان و مرد و زن ىب انكارش

ده بر اين اساس در مرحله اول بر پدران و مادران و اقوام و خويشان و هر كس كه در مسئله ازدواج پسر و دخرت خانوا
ترين روش، و  گريى كنند، و با دست خود به ساده سهيم است، واجب است كه نسبت به مقدمات اين خواسته اهلى آسان

ترين شيوه زمينه ازدواج را فراهم آورند، و در مرحله بعد بر دخرت و پسرى كه قصد ازدواج با يكديگر را دارند  به آسان
گر، و اجياد شرايط سخت، بپرهيزند، تا اميال و غرائز و شهوات و ضرورى است كه از توّقعات بيجا نسبت به يكدي
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اى پى ريزى شود، و ساختمان خري دنيا و  ها به آساىن در راه طبيعى خود قرار گريند، و بناى زندگى سعادمتندانه خواسته
  .آخرت برپاگردد

امر زندگى و خمصوصاً در مسئله ازدواج بدون شك طبق آيات قرآن و روايات و اخبار، آنان كه در امور خود خبصوص در 
اخلصوص در امر حساب و كتاب و  كنند، خداوند مهربان در دنيا و آخرت على گريى مى دخرتان و پسران خود آسان

  خو، ميزان در صحراى حمشر به آنان آسان خواهد گرفت، و آنان كه مرد و زىن سخت

شوند، دخرتان و پسران در سيطره  كشند، و باعث مى از ماست مىها  گري، و به قول معروف مو را در مهه زمينه و سخت
هاى معصوم به گناه و  فشار غرائز و شهوات به امراض عصىب و رواىن و تندخوئى دچار شوند، و دامن پاك آن چهره

 معصيت آلوده شود، و آمال و آرزوهايشان بر باد رود، در دنيا و آخرت خبصوص در عرصه حمشر دچار سوء حساب و
  !!غضب و خشم حق خواهند شد، و به آتش عذاب خدا خواهند سوخت

كند، در نظام طبيعت ازدواج دو زوج  دقت بسيار زياد در مسئله نكاح و ازدواج انسان را ناخودآگاه دچار سختگريى مى
بدون ترديد  گاه حيات موجودات امر ازدواج امرى سخت و دشوار بود، گريد، اگر در عرصه بسيار بسيار ساده اجنام مى

  .اين نظام احسن به صورتى كه االن هست وجود خارجى نداشت

پدران و مادران، پسران و دخرتان در مقدمات اين برنامه اهلى و انساىن، در تعيني مهر و صداق، در تنظيم شرايط، در 
، و خارج از گريى نكنيد برپاكردن جشن نامزدى، و جملس عقد و عروسى، و در اجراى عادات و رسوم حملى سخت

اى را پيشنهاد ندهيد، تا امر ازدواج به آساىن صورت بگريد، و خداوند مهربان هم در  طاقت و قدرت دو خانواده، برنامه
  .دنيا و آخرت امور مشا را سهل و آسان منايد

اوصاف آن اولياء  بيائيد روش اهل تقوا را پيشه خود كنيد، و از آن منابع خري و بركت درس بگرييد، و زندگى را بر اساس
حق برپاكنيد، كه نيكبخىت و سعادت، و تأمني خري دنيا و آخرت، و ختقق دهنده شرافت و كرامت، در سايه مهاهنگى با 

  .آن عاشقان مجال ازل و ابد است

  :كند اهل تقوا را چنني معرىف مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َخْرياتـُُهْم َمْأُموَلٌه َو ُشُروُرُهْم َمْأُمونَهٌ  أَنـُْفُسُهْم َعفيَفٌه َو حاجاتـُُهْم َخفيَفٌه وَ 

  18: نظام خانواده در اسالم، ص
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رود، و مهگان  وجودشان در گردونه خوددارى از هر آلودگى است، نيازهايشان بسيار سبك، و هر خريى از آنان توقع مى
  .از ّشر آنان امينند

ز توقعات بيجا، حتميل امور خارج از طاقت، پريوى هوا و هوس، در هر صورت آنان كه دست اندركار ازدواجند، بايد ا
گريى در متام امور نكاح بپرهيزند، و  چشمى نسبت به ديگران، و سخت هم افتادن در بند عادات و رسوم غلط، چشم

 گريى و حمض جلب خوشنودى حضرت حق قراد بناى ازدواج را از ابتدا بر پايه تقوا، خري و صالح، سهولت و آسان
  .دهند

و چون امر ازدواج صورت گرفت بر مرد است كه با مهسرى كه قبال به عنوان ازدواج او را ديده و پسنديده و با او پيمان 
  زناشوئى بسته به زندگى با او ادامه دهد و ضامن بقاى موّدت و رمحت اهلى كه بني آن دو برقرار

  19: نظام خانواده در اسالم، ص

ه با شوهر خود كه او را قبل از عقد به عنوان نكاح مالقات شرعى كرده و وى را پذيرفته از شده باشد، و بر زن است ك
  .ها رعايت كند كردن برآيد، و حقوق او را درمتام زمينه زندگى در سازش و آسان

طق، و حفظ شئون در گرو مهريه زياد، جمالس پرخرج، كثرت مهمان، و پياده كردن رسم و رسوم بيجا و غري موافق با من
هاى ساده و سهل، مراعات اخالق اسالمى  كفو، رعايت برنامه سختگريى در شرايط نيست، حفظ شئون به انتخاب هم

از حانب دو خانواده، و رعايت حقوق اهلى و انساىن از جانب زن و شوهر نسبت به يكديگر، و تداوم دادن به مهر و 
جيت، و دور ماندن زندگى از جنجال و آشوب و عوامل حمبت، و عشق و رأفت از جانب مرد و زن براى بقاء زو 

  .بيماريهاى عصىب و رواىن است

رتين درس زندگى است   .زندگى زن و شوهرى چون امرياملؤمنني و فاطمه زهرا سالم اهللا عليهما براى هر مرد و زن مسلمان 

هاى زندگى در خانه، و  برقرار كننده زمينهباعث آرامش افراد خانواده، خبصوص مهسر بزرگوار خود، ) عليها السالم(فاطمه 
منونه اعالى مهسردارى، و پدرى مهربان و مرّىب براى فرزندان، و معاوىن دلسوز در امور خانه و خانواده ) عليه السالم(على 

  .بود

  .هاى عادى خانه از نظافت، مخري كردن آرد، كمك به بچه دارى، ابا و امتناعى نداشت او در برنامه

  .باشد) عليها السالم(امور خانه سخت بگذرد، و متام امور زندگى اجنامش با فاطمه  به مهسرش در اجنام گذاشت منىاو 
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بر زن و شوهر واجب است حقوق يكديگر را رعايت كنند، و در متام شئون زندگى يار و مددكار هم باشند، و تصور 
شود، بلكه هر عملى كه بناحق باعث  اغيان تاريخ گفته مىنكنند ظلم و ستم فقط به اعمال امثال فرعون و منرود و ط

رجنش خاطر ديگرى شود ظلم است، و خداوند ظلم و ظامل را دوست ندارد، و از هرگونه جتاوزى گرچه اندك از هر كسى 
  .كه باشد بيزار است

م به خواست خدا اشاره خواهد در گفتارهاى بعد و سخنان آينده به تدريج به متام مسائل مربوط به نظام خانواده در اسال
اى بااعتبار حديث، در رابطه با ارزش و امهيت  شد، در اين قسمت از سخن به پاره اى از روايات مهم به نقل از كتا

كنم، و مشا را به دّقت در اين  ازدواج، منافع نكاح، و موقعيت تشكيل زندگى و موقف آن در فرهنگ پاك اهلى قناعت مى
امي، باشد كه از اين رهگذر به استحكام مسائل اهلى واقف شويد، و براى مشا معلوم شود كه من احاديث دعوت مى

  .هاى زيبا و حكيمانه آئني اسالم را هيچ فرهنگى ندارد برنامه

  20: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   ارزش و امهيت ازدواج از نظر روايات

  

ِعْنَد نـُُزوِل اْلَمَطِر َوِعْنَد َنَظِر اْلَوَلِد ىف َوْجِه : يـُْفَتُح أَْبواُب السَّماِء ىف َأْربـََعِه َمواِضعَ : قالَ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(َعِن النَِّىبِّ 
   اْلواِلِد َوِعْنَد فـَْتِح باِب اْلَكْعَبِه َوِعْنَد النِّكاحِ 

  :شود حق متوجه انسان مىدر چهار موقع عنايت و رمحت : است كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(از پيامرب خدا 

به وقت باريدن باران، به هنگام نظر كردن فرزند به صورت پدر، از باب مهر و حمبت، در آن زمان كه در خانه كعبه باز 
شود، و آن وقت كه عقد و پيمان ازدواج بسته شده، و دو نفر با يكديگر جهت زندگى جديد، وارد عرصه نكاح  مى
  .شوند مى

ِه َو ما ِمْن َشىْ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النَِّىبُّ  ء َأَحبَّ ِإَىل  تـََزوَُّجوا َو َزوُِّجوا اْالميَِّ َفِمْن َحظِّ اْمرِء ُمْسِلم ِإْنفاُق قيَمِه أَميِِّ
  .الّلِه ِمْن بـَْيت يـُْعَمُر ِىف اْالسالِم بِالنِّكاحِ 

  21: نظام خانواده در اسالم، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

خبىت مسلمان  ازدواج كنيد، و پسران و دخرتان جمّرد را مهسر دهيد، نشانه نيك: فرمود) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رسول خدا 
اى كه در اسالم به سبب  چيزى نزد حضرت حق حمبوبرت از خانه. اين است كه خمارج شوهر كردن زىن را به عهده بگريد

  .نكاح آباد شود نيست

وُِّجوا أَياماُكْم َفِإنَّ الّلَه ُحيِْسُن َهلُْم ىف َأْخالِقِهْم َو يُوِسُع َهلُْم ىف َأْرزاِقِهْم َو َيزيُدُهْم ىف زَ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النَِّىبُّ 
  .ُمُرّواِِمْ 

  22: نظام خانواده در اسالم، ص

را نيكو، و  مردان جمرد و عزب خود را زن دهيد، تا حضرت حق اخالقشان: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نىب اكرم 
  .روزيشان را فراخ و گشاده، و جوامنرديشان رازياد كند

  .النِّكاُح ُسنَّىت َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّىت فـََليَس ِمّىن ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل َرُسوُل الّلِه 

  23: نظام خانواده در اسالم، ص

ست، هر كس از راه و روش من روى بگرداند از من ازدواج روش من ا: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
  .نيست

  .َمْن تـََزوََّج فـََقْد َأْحَرَز ِنْصَف ديِنِه، فـَْلَيتَِّق الّلَه ِىف النِّْصِف اْلباقى): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النَِّىبُّ 

بازيافته نسبت به نيم ديگر تقواى هر كس ازدواج كند، نيمى از دينش را : فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
  .اهلى را رعايت كند

ْنيا َو : ال َفقاَل َأىب: َهْل َلَك ِمْن َزْوَجه قالَ : جاَء َرُجٌل ِإىل َأىب َفقاَل َلهُ : قالَ ) عليه السالم(َعْبِدالّلِه  َعْن أىب ما ُأِحبَّ َأنَّ ِىلَ الدُّ
َلًه َولَْيَسْت ِىلَ    .َزْوَجهٌ ما فيها َو َأّىن ِبتُّ لَيـْ

مردى نزد پدرم حضرت باقر آمد، فرمود مهسر دارى؟ عرضه داشت ندارم، پدرم : فرمايد مى) عليه السالم(حضرت صادق 
به او گفت دوست ندارم دنيا و آنچه در آن است از من باشد و يك شب را بدون مهسر به سر برم، آنگاه پدرم گفتارش 

  :را ادامه داد و فرمود
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اَرهُ الرَّْكَعتاِن ُيصَ  َ   .ّليِهما َرُجٌل ُمتَـَزوٌِّج أَْفَضُل ِمْن َرُجل َأْعْزَب يـَُقوُم َليـَْلُه َو َيُصوُم 

رت است از قيام شب مرد عزب به عبادت و روزه گرفتنش در روز دو ركعت منازى كه مرد مهسردار مى   !!خواند، 

صلى اهللا عليه وآله (ازدواجت را فراهم كن، كه رسول حق آنگاه پدرم هفت دينار به آن مرد داد و فرمود با اين پول وسائل 
  :فرمود) وسلم

ُذوا اْالْهَل َفِإنَّهُ أْرَزُق َلُكمْ    .ِإختَِّ

  .مهسر انتخاب كنيد كه باعث وسعت رزق است

َيتَـَزوَّْج َفِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َو َأْحَصُن ياَمْعَشَر الشَّباِب َمِن اْسَتطاَع ِمْنُكُم اْلباَه فـَلْ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل َرُسوُل اللِِّه 
  .ِلْلَفرْجِ 

  24: نظام خانواده در اسالم، ص

ا هر كدام از مشا را قدرت است ازدواج كند، تا ديدگانتان كمرت زنان را : فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا  جوا
  .دنبال كند، و دامنتان پاك مباند

  .ما ِمْن ِبناء ِىف اْالْسالِم َأَحبِّ ِإىل اللِِّه ِمَن التَـْزويجِ ) عليه وآله وسلم صلى اهللا(َوقاَل 

  25: نظام خانواده در اسالم، ص

  .هيچ بنائى در اسالم نزد خداوند حمبوبرت از ازدواج نيست: و آن حضرت فرمود

  .لسَّعاَدهِ َمْن تـََزوََّج فـََقْد أُْعِطَى ِنصَف ا) صلى اهللا عليه وآله وسلم(َو قاَل 

  .هر كس ازدواج كند نيمى از سعادت را به دست آورده: و نيز رسول خدا فرمود

ما ِمْن شابٍّ تـََزوََّج ىف َحداَثِه ِسنِِّه ِإّال َعجَّ الشَّْيطاُن يا َويـَْلُه يا َويـَْلُه َعَصَم ِمّىن ثـُُلَثْى ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النِِّىبُ 
  .الّلَه اْلَعْبُد ِىف الثـُُّلِث اْلباقى ديِنِه فـَْلَيتَّقِ 

  26: نظام خانواده در اسالم، ص
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فرياد از او، فرياد : هر كس كه در اوائل جواىن ازدواج كند، شيطان فرياد زند: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
ى يك سوم ديگرش، جانب تقوا را از او، دو سّوم دينش را از دستربد من نگاه داشت، پس بايد عبد خدا در نگهدار 

  .رعايت كند

منايد و اسالم براى ازدواج چه  راسىت در ازدواج چه ارزشهاى واالئى قرار دارد و چه منافع بزرگى نصيب مرد و زن مى
  .!!عظمت و امهيىت قائل شده

سازى  گريى و زمينه سخت كردند و دست از ها راه را براى تسهيل اين امر مهم اهلى و انساىن باز مى اى كاش خانواده
كردند و در اين مسئله طريق  داشتند و در ّحد شئون خود به اجنام اين مراسم اقدام مى فرسا برمى براى حتقق شرايط طاقت

  پيمودند، تا دخرتان و آمد مى قناعت به آنچه كه حاضر بود و از دست مى

هاى حق است تبديل به   و غرائز و شهوات آنان كه نعمت پسران به اميال طبيعى خود برسند، و آرزوهايشان برآورده شود،
  .كفران نعمت نگردد، و دامن پاك آنان به گناه و معصيت آلوده نشود

شدن فساد و آلودگى، چشم چراىن و هوس گناه،  حبس ماندن آمال و آرزوها، احنراف در غرائز و شهوات، گسرتده
صيل و تنبلى در عبادت، ظهور بيماريهاى عصىب و رواىن، و بالهاى خودارضائى و زنا، جتاوز به ناموس غري، سسىت در حت

  ديگر ريشه در كجا دارد؟

در درجه اّول سئواالت باال را بايد از پدران و مادران سختگري، و اسريان در چنگال رسوم و عادات غلط، و گرفتاران 
گاه تقوا دورند، و در مرحله  ىن كه از عرصهچشم مهچشمى، و در درجه بعد از خود پسران و دخرتان، آن پسران و دخرتا

سّوم بايد از آناىن كه قدرت فراهم آوردن بساط ازدواج را براى جوانان دارند، وىل از انفاق مال در راه خدا خبل ميورزند 
ى در پاسخ خواست، كه هر پاسخ منطقى و عقلى و قابل قبول در اين دنيا دارند، حتماً مهان پاسخ را در دادگاه عدل اهل

  .!!روز قيامت، خواهند داشت

  )و لباس التقوى ذلك خري(

  »26/ اعراف«

  27: نظام خانواده در اسالم، ص
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   تقواى اهلى در خانواده و جامعه 2

  

  28: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  حقيقت تقوا

  

  29: نظام خانواده در اسالم، ص

  .است» وقى«ترين مفهوم را دارد  اصيلمصدر لغوى، و ريشه اين كلمه معنوى، كه زيباترين و 

  .به معناى خودنگهدارى، و پرواپيشگى، و حفظ متام موجوديت خويش در برابر حمرّمات و نواهى اهليه است» وقى«

در حقيقت، روحيه و قدرت و قّوت و تواىن است كه از طريق مترين ترك گناه، و رياضت و ضبط نفس در برابر » وقى«
  .آيد بدست مىمعصيت و لذائذ حرام 

رتين قدم، و در ميان اعمال از پسنديده ترين اعمال  قدم برداشنت براى حتصيل تقوا، و كسب روحيه خوددارى از گناه 
  .است

هائى است كه بدون ترديد  گريد، و از مجله برنامه حتصيل تقوا عبادت است، عبادتى كه به امر حضرت رّب صورت مى
  .اهد داشتخشنودى حضرت حق را به دنبال خو 

  .گاه حيات انساىن است فلسفه اجنام عبادات بدىن و ماىل و اخالقى، حتقق تقوا در عرصه

  .عبادت و حركت و عملى كه بوجودآورنده تقوا نباشد، عبادت نيست

  .تقوا اساس كرامت، ريشه شرافت، و مخريمايه سعادت، و كليد خري دنيا و آخرت است

  .و يك خانواده مركب از يك زن و شوهر و تعدادى فرزند است يك جامعه مركب از هزاران خانواده،
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ا داراى روح تقواباشند، خانواده اى  اى سامل، و جامعه در حقيقت مصاحل بناى خانواده و جامعه افرادند، اگر فردفرد انسا
  اى كه در حميط آن امنيت دروىن و بروىن حكمفرماست، و زمينه رشد برين خواهيم داشت، خانواده

رتين صورت فراهم است، و در نتيجه جامعهو  اى خواهيم داشت كه كلّيه افراد آن  تكامل افراد آن به خاطر تقوا به 
  .نسبت به يكديگر منبع خري، و مهگان از ّشر و ضرر يكديگر در امان خواهند بود

  .اهل تقوا حمبوب حّق، و مورد عنايت انبياء، ائمه و موجوداتى با منفعت و كرامتند

ها و  ل تقوا داراى سريتى زيبا، و صورتى اهلى و ملكوتى، و مهراه با حسنات اخالقى، و جداى از سيئات و زشىتاه
  .پليديها هستند

تر از اهل تقوا  اى نزد خداوند باارزش آبروى فرد و خانواده و جامعه به تقواى اهلى است، و هيچ فرد و خانواده و جامعه
  .نيست

ائى كه زن و شوهر،  است بينند، نتيجه ىب و پدران و مادران و فرزندان و افراد جامعه از يكديگر مىزيا   .تقوائى آ

  .ها و در جامعه مردم از مهديگر دارند، ميوه تلخ نبودن تقواست وحشىت كه در خانه

  .شود، به خاطر نبود تقواست هاى فراواىن كه در شئون زندگى مردم ديده مى خسارت

خانه سامل بر زنان و شوهران واجب اهلى است، كه آراسته به تقوا باشند، و الزم و ضرورى است  براسىت براى داشنت يك 
كه تقوا اين خواسته بامنفعت اهلى را به فرزندان خود سرايت دهند، و از ابتداى كار زمينه حتقق تقوا را در فرزندان خود 

  .فراهم آورند

و روايات توجه كنيد، آنگاه به ارزياىب برخيزيد و دورمناى اين واقعيت را چه نيكوست به منافع فراوان تقوا در آيات قرآن، 
   بنگريد، كه اگر متام دخرتان و پسران آراسته به تقوا باشند، و اينان با اين مايه و سرمايه ملكوتى به ازدواج اقدام كنند چه

  30: نظام خانواده در اسالم، ص

  !آيد؟ اى بوجود مى اى و چه جامعه خانه

  31: نظام خانواده در اسالم، ص
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   تقوا و مراتب با ارزش آن

  

اند، براى تقوا سه  بيداران و بينايان، و آنان كه به تعبري قرآن اهل بصريت هستند، و سفرهاى روحى و معنوى را طى كرده
  .كنند مرتبه ذكر مى

   تقواى خاّص اخلاص، تقواى خاص، تقواى عام

  :دهند يت بسيار مهمى اين سه مرتبه را بدينگونه توضيح مىدر روا) عليه السالم(حضرت صادق 

اهللا است و آن عبارت از ترك حالل است چه رسد به ترك شبهه و اين تقواى خاّص اخلاص  مرتبه اول تقواى بااهللا ىف
  .است

  .ى خاص استاهللا است و آن عبارت از خوددارى از متام شبهات است چه رسد به حرام و اين تقوا مرتبه دوم تقواى من

برخاسته از خوف، به خاطر عذاب جهنم و عقاب اليم خداوند است و آن عبارت از ترك متام گناهان و  مرتبه سوم تقواى
  .حمرمات است و اين تقواى عام است

ورى  گونه تقوا بسيارى از ام به اين معناست، كه صاحبان اين) عليه السالم(البته منظور از ترك حالل در گفتار امام صادق 
ا احساس نياز منى كنند، و در حالىل هم كه به آن نيازمندند كمال قناعت  كه حالل است، به دنبالش منى روند، زيرا به آ

  .كنند را رعايت مى

  .شود قدرت بر قناعت براى مهگان ميّسر است، و اگر كسى ادعا كند براى من قّوت بر قناعت نيست، از او پذيرفته منى

هاى گران قيمت، و  هاى آنچناىن، و مركب حمدود گرفنت امور مادى زندگى، و پرهيز از داشنت خانهقناعت به حالل، و 
اى است براى  اى است پسنديده، و زمينه هاى رنگني، كارى است اخالقى، و برنامه العاده، و انداخنت سفره هاى فوق لباس

  .حتقق تقواى اهلى در متام شئون زندگى

  32: صنظام خانواده در اسالم، 
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   حاجى سبزوارى و قناعت

  

سفرى جهت تبليغ به شهر سبزوار داشتم، در آجنا از خاندان حكيم بزرگ و عارف عاليقدر حاج مال  1362به سال 
اى از وى در اين شهر است، كه از علم و دانش، و حكمت و فلسفه و تفسري  هادى سبزوارى جويا شدم، گفتند نبريه

ره   .در مسجدى كه امامت آن را به عهده دارد دوبار متام قرآن كرمي را براى مردم تفسري منودهمند است، و  قرآن جميد 

داد، از احواالت جّد  به ديدارش شتافتم، وضع اخالق و برخورد و زندگى وى، دورمنائى از حيات پاك حاجى را نشان مى
برامي توضيح داد، از مجله فرمود، با آنكه حاجى هاى او  انگيزى را از حاالت و برنامه بزرگوارش جويا شدم، مسائل اعجاب

ا، جهت استفاده  مورد توجه متام بزرگان كشور و رجال سياسى و علمى بود، و از مناطق خمتلف، حىت از دورترين مكا
  !!شتافتند، وىل از نظر خانه و زندگى و خوراك و لباس در قّله قناعت بود علمى به حمضرش مى

يه مى داشت و پاكيزگى از آن استفاده مى گاهى لباسى كه  زدن  كرد، و از وصله كرد تا نزديك ده سال مهراه با رعايت 
  !!به پارگى آن لباس عار نداشت، كه اين برنامه روش انبياء و اولياء اهلى بود

  33: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   گرائى و اسراف جتمل

  

  34: نظام خانواده در اسالم، ص

اى مطابق با هواى نفس، و شهوات حيواىن  اسراف، از نظر حق، كارى شيطاىن، و امرى ناپسند، و برنامهگرائى و  جتمل
  .است
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هاى زندگى حدود اهلى و خبصوص قناعت را رعايت كند، كه قناعت سبب راحت،  چه مانعى دارد، كه انسان در متام زمينه
  .و مايه آزادگى، و دواى اضطراب و دهلره و ناامىن باطن است

  .شود اى درخور شأن، و وسيله و مركىب معموىل، و لباس و خوراكى به اندازه برطرف مى نياز بدن به خانه

در بناى زندگى بايد از چشم مهچشمى پرهيز داشت، و به خرج معموىل خو گرفت، و از برج و خمارج اضاىف، و حتصيل 
  .آنچه به عنوان جتمل و ُمد مطرح است دورى جست

فه و شكل زندگى اسوه و الگو و سرمشق قرار ندهيم، آنان دچار خطاها و اشتباهات زيادى هستند، غرب را در قيا
نويسند صحيح است، و  گويند و مى صنعت و تكنيك عامل اين معنا در ذهن ما نشود، كه هر چه گفتند و نوشتند، و مى

  .آنچه را از قيافه و شكل زندگى دارند مطابق با واقع است

داشت روان و تن، و شهر و ديار و حمّله و منطقه است، آنچه در اين فرهنگ مورد  آنچه در آئني اسالم مهم است، 
توجه است از امور مادى و معنوى و اخالق و اميان فردى و اجتماعى، مهان است كه به مصلحت دنيا و آخرت انسان 

  .است

و قيافه ظاهر زندگى بدور از قناعت و اقتصاد، حىت هاى سنگني، و آرايش شكل  گرائى، و افتادن در خرج اسراف و جتمل
  .ساز است در مسئله مسجدسازى كه حمل عبادت مسلمانان است مورد مذّمت اين فرهنگ پاك و مدرسه انسان

پريايه باشد، كه دهلا به هوا و هوس  ها بايد از نظر باطن در حّد اعالى معنويت و از نظر ظاهر، ساده و ىب مساجد و خانه
  .نشوند، و روى ارواح از حضرت حق فاصله نگريددچار 

يه كنيد وىل آداب پوشيدن را رعايت منائيد، خوراك در حّد نياز فراهم آوريد، وىل آداب خوردن را مراعات   لباس ساده 
سوارى در حدود شأن خود حتصيل كنيد وىل ادب رانندگى را از نظر دور نداريد، خانه براى زندگى بدست  كنيد، مركب

  .اى كه روح مشا را به اسارت نربد، كه اين مهه حمصول تقوا و پرهيزكارى و توجه به حضرت حق است وريد، وىل خانهآ

اين زندگى يهوديان و مسيحيان است كه از نظر خانه و اثاث آن، و مركب سوارى، و لباس و پوشاك، و خوراك و 
  .جتّمالت در گردونه اسراف است

جات، و تابلوها و  ها و عتيقه ت و يهوديت آراسته به زر و زيور، و آالت و ادوات و جمّسمههاى مسيحي كليساها و كنيسه
ا دالر قيمت آن است مبل   .هائى است كه مليو
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ها و كشيشان و حىت پاپ رهرب مسيحيان در ّحدى از اسراف و تبذير است كه موجب حريت و شگفىت  زندگى خاخام
ا نفر را از گرسنگى جنات مى است، اگر كاله خمصوص و لباس پاپ را   .دهند بفروشند، مليو

هاى كالن آن هم در روز روشن و هزاران برنامه رسواى ديگر كار دمشنان خداست،  اندوخنت ثروت، رباخوارى، دزدى
  .هاى ّحق بسازند، و از افتادن در اسراف و تبذير خود را حفظ كنند دوستان حق بايد با خواسته

ين واقعيات تقوا است، خانه آراسته به تقوا، و زن و شوهر تقوادار، داراى گنج اهلى و سرمايه عرشى موّلد و حافظ متام ا
هستند، و زندگى آنان آميخته به خوشى و طراوت و صفا و صميميت، و راحت و امنيت، و درسىت و سالمت، و 

  .انصاف و كرامت و شرافت و حقيقت است

  35: نظام خانواده در اسالم، ص

معبد، بايد به صورتى باشد، كه انسان در آن احساس آرامش و امنيت كند، و براى او سكوى پرواز به سوى  خانه و
  .معشوق باشد

اى براى  توان بنا كرد، كه وسيله خالصه بناى زندگى را با رعايت تقوا و قناعت، و توجه به خدا و قيامت، به صورتى مى
  .آبادى آخرت، و جلب خوشنودى حق باشد

توان با درآمد اندك زندگى كرد، البته اگر در طول برنامه مشكلى خودمنائى كند و مؤمن  هم به شرط تقوا و قناعت، مىامروز 
نتواند با درآمد خمتصر خود به جنگ آن مشكل برود، بر مؤمنني و اهل خدا الزم است بدون فوت وقت به يارى برادر 

  .خىت و دردمندى برهانندمؤمن خود اقدام كنند، و او را از رنج و زمحت و س

  36: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  يكديگر را به تقوا دعوت كنيد
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با توّجه به اينكه متام مردان و زنان طاقت و حتمل تقوا را در دو مرتبه اعاليش، يعىن تقواى خاّص اخلاص، و تقواى خاص 
ارى كرد، زيرا اين دو مرتبه از تقوا در شأن انبياء و ندارند، بايد از دعوت عموم مرد و زن به اين دو مرحله از تقوا خودد

  .امامان و اولياء خاص خداست

  .وىل آراسته شدن متام زنان و مردان به تقواى عام، يعىن ترك حمرمات اخالقى و شهواىن و ماىل امكان دارد

كنند، و مهديگر را به ترك انواع بنابراين بر عموم مردم است كه يكديگر را با زباىن نرم، و اخالقى خوش به تقوا دعوت  
ن دشت حيات بگسرتاند، و مهگان خبصوص  حمرمات تشويق منايند، تا تقوا پرده ملكوتى و بساط عرشى خود را در 

ره   .مند شوند خانواده و جامعه از منافع آن 

به فرزندان واجب اهلى آراسته شدن به تقوا بر عموم مردم در مهه شئون، خبصوص بر زن و شوهر، و سرايت دادن آن 
  .است

كودك امانت اهلى است، و قلب و روح و نفس و باطن وى جوهر و تابلو و مايه پاكى : گويند اهل حق و حقيقت مى
  .است كه از هر نقش و صورتى خاىل است

عمل و اخالق  نقش و نگار قابليت پذيرش هر نقش و صورتى را دارد، اگر وى را در خانه به انواع گفتار و اين تابلوى ىب
رسد، و پدر و مادر كه  خري عادت دهند، و راه تعليم حقايق را به روى او بگشايند، كودك به سعادت دنيا و آخرت مى

اند در ثواب او شريكند، و در اين معنا معلمان كودك و آنان كه عامل ادب او  باعث رسيدن او به چنني واقعيىت شده
  .هستند سهيمند

تقوائى، نقوش شيطاىن را بر صفحه قلب و جان و نفس كودك نّقاشى كنند، و  بر اثر آلودگى و ىباما اگر پدر و مادر 
طفل در كنار آنان به پليدى و رذائل اخالقى گرفتار شود، و مهچون حيوانات، تنها و تنها اهل شكم و شهوت بارآيد، و 

  .آن پدر و مادر، يا آن معلم و مرىب اوست به ميدان شقاوت و هالكت بنشيند، وزر و وبال او بدون ترديد بر عهده

  .ُقوآ انـُْفَسُكْم َواْهليُكْم ناراً 

  37: نظام خانواده در اسالم، ص

كنند، و از نزديك شدن وى به  چنانكه پدر و مادر از درافتادن كودك به آتش تنور يا منقل، يا شعله گاز مواظبت مى
تقوائى و  فتارشدن كودك خود به آتش قهر حق در قيامت، كه حمصول ىبمنايند، به طريق اوىل بايد از گر  خطر جلوگريى مى
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بدعملى، و سوء خلق، و نبودن اميان و عمل صاحل است جلوگريى كنند، و راه عملى حفظ كودك از عذاب فردا، در 
  .مرحله اول تقواداشنت پدر و مادر، و در مرحله بعد، سرايت دادن تقوا به كودك است

  38: الم، صنظام خانواده در اس

پدر و مادر در جهت رشد طفل خود بايد مبلّغى وزين و معّلمى كرمي، و دو فرد دلسوز، و دو دعوت كننده به خري 
  .باشند

ذيب كودك، و تعليم حماسن اخالق  آنان بايد وجود خود را به تقوا و اميان و عمل صاحل آراسته كنند، سپس به تأديب و 
  .خو بكوشند و معّلم زشتبه او، و حفظ وى از رفيق بد، 

آنان بايد سعى كنند، زينت و زيور خارج از حّد، و جتمل و اسراف، و ثروت و مال حمبوب قلب كودك نگردد، تا فردا 
ران و خودسر نشود، كه اگر ساختمان جامعه از  گر، و هوس كار، حريص، و غارت تبديل به موجودى مسرف، طمع

شود، و  تقوا ساخته شود، آن ساختمان بر سر خود آن جامعه خراب مى رادى ىبمصاحلى پوك، و به تعبري ديگر از اف
  .گردد فرسا مى زندگى در آن جامعه براى مهگان طاقت

ها اساسش تقوا باشد، اگر زن و شوهر آراسته به پرهيزكارى باشند، اگر تقواى پدر و مادر به كودك سرايت  اگر متام خانه
نياز خواهد شد، و با  ن، و مأمور فراوان، دادگاه و دادگسرتى بدين صورت گسرتده ىبداده شود، جامعه از داشنت زندا

چنني وضعى دوش دولت و ملت از خمارج بسيار سنگني ماىل كه بايد در راه رفاه مردم خرج شود، نه در راه جلوگريى از 
  .گردد دزدان و مفسدان و غارتگران، سبك مى

  39: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  هاى اهل تقوا نهنشا

  

  :دانند هاى اهل تقوا را با استفاده از آيات قرآن و روايات در مسائل زير مى بزرگان دين نشانه
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  .اى كه مكّلف براى اعمال و اخالق و معامالت و روابطش با خانواده و جامعه نياز دارد حتصيل علوم شرعّيه به اندازه

داشت و عمل ب   .ه آداب خوردن و آشاميدنحفظ سالمت بدن از طريق رعايت 

  .اتصال به هوش و فراست در امور زندگى، امني بودن در متام جوانب حيات

حفظ عفت نفس، راستگوئى در كالم، آراسته بودن به حسنات اخالقى، پرياسته بودن از رذائل، پاك بودن از ريا و 
عذر و خيانت، اقدام به گراميداشت اهل فضل و دوروئى، بيزارى از مواّد اضاىف دنيا در زندگى، مربّا بودن از مكر و 

دانش، روى آوردن به وظائف شرعيه اعّم از واجبات و نوافل، دست زدن به دامن عامل ربّاىن كه انسان را با دين خدا، و 
كت سازد، و جز رشد و كمال آدمى را توقع ندارد، كه روى آوردن به غري عامل رباّىن شقاوت و هال  حالل و حرام آشنا مى

  .است

  :فرمايد در ضمن سفارش به اين حقيقت، يعىن پريوى از عامل رباىن مى) عليه السالم(امام صادق 

  .ءٌ  َيُكْن ِعْنَدُه َشىْ  ء ِمْن َمساِئِل احلَْالِل َواحلَْراِم ملَْ  اْلَكّذاِب َأْن ُخيِْربََك ِخبََربِ السَّماِء و اْالْرِض، فِإذا ُسِئَل َعْن َشىْ  ِإنَّ آيَهَ 

نشانه آن كه دروغگوئيش فراوان است، اين است كه تو را از مسائل آمسان و زمني خرب دهد، وىل به وقت پرسش از حالل 
  .و حرام حق چيزى براى جواب نزد او نيست

هاى اهل تقوا صرب در برابر حوادث، رعايت آداب و سنن اسالمى در مهه امور، و مالزمت ذكر، و  و نيز از نشانه
اليقني و از  مهراه با اخالص نّيت، و صفاى باطن و مراقبت نفس است، تا با پيمودن اين راه به علم مداومت فكر،

  .اليقني برسند اليقني و سپس به حق اليقني به عني علم

  40: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  زن و شوهر با تقوا

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كند، او با  و به غري از مال حالل ماىل قبول منىآورد،  مرد باتقوا، براى تأمني خمارج خانه، جز به كسب حالل روى منى
  حتصيل حالل اهلى مقّيد به رعايت حقوق متام افرادى است كه از طريق كسب و جتارت با او

  41: نظام خانواده در اسالم، ص

طر تقواى رسد، او به خا سروكار دارند، و به عبارت ديگر از وجود او در بريون از خانه به بندگان خدا ضرر و زيان منى
  .دهد گردد، و گنج عفت نفس و قناعت را از دست منى اهلى دور حرام منى

ريزد، و  مرد باتقوا چون از كسب و كار فارغ شود، و به خانه بازآيد، متام كوفتگى و خستگى خود را كنار درب خانه مى
زند، و زمحات روزانه او را  شود، به مهسرش لبخند حمبت مى با نشاط و شادى و خوشدىل و خوشحاىل وارد خانه مى

ها  د، و با او و بچه گويد، و وى را ارج مى نسبت به نظافت خانه، و پخت و پز، و نگهدارى فرزندان خسته نباشيد مى
  .منايد كند، و هر يك را درخور شأنش احرتام مى با مهرباىن و حمبت برخورد مى

گذارد آنان  كند، و منى نات و سيئات را به اهل بيتش گوشزد مىمرد باتقوا گاهى حالل و حرام، و معروف و منكر، و حس
  .در مسئله دين و ديندارى دچار غفلت شوند

برد، و در مسجد  كند، و خنده و نشاط خود را تنها براى دوستان منى مرد باتقوا، مهه عمر و وقت خود را صرف بريون منى
  .پيمايد رفنت و شركت در جلسات مذهىب راه افراط منى

رد باتقوا به اين نكته توجه دارد، كه اسالم رعايت اعتدال و اقتصاد را در متام امور حىت در عبادات سفارش فرموده، و از  م
ى فرموده است انه رفت و آمد با دوستان، يا شركت در جمالس    .كم گذاشنت از حق زن و فرزند به 

ارگردانان مساجد و هيئات هستند، سفارش كنم، كه زمان در اينجا بايد بر اساس فرمان اسالم، عزيزان خود را كه ك
جلسات را در مساجد و هيئات كوتاه كنيد، به يك مناز مجاعت و ساعىت بيان احكام و معارف و دقايقى ذكر مصائب 

و اهل بيت قناعت كنيد، اين برنامه روش رسول حق و ائمه بزگوار بوده، و آنان با وقت اندك، و قناعت در بيان مردان 
  .زنان بزرگى تربيت كردند

برد، و بتدريج در روان  روى در عبادات، خبصوص در مستّحبات، و طول دادن جلسات، نشاط مستمع را از بني مى زياده
كند، و اين برنامه جز خسارت براى مساجد و هيئات، و ضرر و زيان براى  هاى مذهىب اجياد نفرت مى او نسبت به برنامه

  .از ظرفّيت باالئى برخوردار نيستند، چيزى به دنبال ندارد مردم، خبصوص آنان كه
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منايد، و از اين راه به استحكام بناى خانواده، و  در هر صورت مرد باتقوا، در مهه شئون زندگى آداب الزم را رعايت مى
  .منايد جلب حمبت زن و فرزند كمك مى

رسد، زمينه رفع خستگى  ور و شوق به كاِر خانه مىكند، با ش زن باتقوا، عفت و عصمت و پاكدامىن خود را حفظ مى
   منايد، از فرزندان خود به حنو شايسته نگهدارى شوهر را كه حمصول كار بريون است فراهم مى

كند، از عبادتش غفلت منيورزد، خانه را كانون عشق و  كند، با شوهر و فرزندان بر اساس اخالق اسالمى رفتار مى مى
  .منايد شور و شوق مىصفا، مهر و حمبت، و 

دهد، از عصبانيت و  هاى حبق او پاسخ مثبت مى كند، به خواسته زن باتقوا از مهسرش با تكيه بر اصول اهلى اطاعت مى
شود، بوقت آمدن شوهر از عرصه كار  پرهيزد، با اقوام شوهرش با مهر و حمبت و اخالق اسالمى روبرو مى خشم و كرب مى

خواهد جز حالل  كند، و از وى مى رود، و به وقت خروج شوهر وى را بدرقه مى قبال مىو كسب تا درب خانه به است
انه  كنيم، و زير بار حرام منى خدا به خانه نياور، كه ما به حالل خداوند گرچه اندك باشد قناعت مى رومي، مبادا به 

  .دگى را به حرام آلوده منائىداشنت زن و فرزند، و خرج و خمارج از حمدوده مقررات اهلى جتاوز كىن، و زن

زن باتقوا از چشم مهچشمى پرهيز دارد، و شوهرش را به خاطر مهرنگ شدن با زندگى اقوام خود، يا اقوام شوهرش در 
  .كند زده منى دهد و او را خجالت تنگنا قرار منى

اى بوجود آيد   آن دو مهان خانهچنني زن و شوهرى مقبول حق، و منبع خري، و منونه بارز انسان اهلى هستند، و در سايه 
  كند، در هر شوند كه حق، طلب مى خواهد، و در فضاى آن خانه فرزنداىن تربيت مى كه خدا مى

  42: نظام خانواده در اسالم، ص

صورت زن و شوهر در متام امور زنگى بر اساس معارف اهلى و قواعد اسالمى و قوانني فقهى بايد مهچون اولياء اهلى هواى 
  .را داشته باشند يكديگر

  43: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   كاسب منونه
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گرفت، با دوستان از اطراف اصفهان  گفت، آن زماىن كه سفر از شهرى به شهرى با چهارپايان صورت مى پدر مادرم مى
  .حركت كردمي) عليه السالم(از منطقه خوانسار به سوى زيارت حضرت رضا 

خواستم،  اى شدم، جنسى مى لوازم مورد نياز بودم، در شهر دامغان اول صبح وارد مغازهمن در مجع دوستان مأمور خريد 
مرا به دورن مغازه دعوت كرد، به عنوان اين كه زائرم شروع به پذيرائى كرد، شخصى براى خريد به او مراجعه كرد، قصد 

يه ك نيد، مشرتى رفت، به او گفتم مشا كه اين خريد مفّصل داشت، به او گفت لطفاً از مغازه روبروى من اين جنس را 
جنس را بيش از درخواست مشرتى داشتيد، چرا با او معامله نكرديد، به من گفت اول صبح چهره صاحب مغازه آن 

طرف خيابان را غمناك ديدم، سبب را از او پرسيدم، پاسخ داد بدهكارم و امروز روز اداى دين است، وىل از ديروز تا به 
بايست حتمل كنم، مشرتى خود را  ام، غصه و رنج او را منى اى كه بتوامن اداى دين كنم خريد و فروش نداشته دازهامروز به ان

به سوى او فرستادم، تا از درد و رنج بدهكارى خالص شود، چرا كه مؤمن بايد هواى برادر مؤمن را داشته باشد، آرى مهه 
خبصوص شوهر بايد هواى مهسر را داشته باشد، و زن هواى مهسر را، تا  بايد در مهه امور هواى مهديگر را داشته باشيم،

  .خانه و كاشانه بر اساس آداب اهلى و انساىن برپا شود، و حمصول آن خانه فرزندان باكرامت و رشيدى گردند

ام خواندن برادران عزير خانه را خبصوص به وقت مناز صبح با قرائت قرآن معّطر كنيد، كه صداى ملكوتى مشا در هنگ
قرآن، گوش دل، و مسع قلب زن و فرزندانتان را نوازش دهد، و آنان را با عبادت و قرآن بيش از پيش آشنا كند، و از آنان 

  .منبع خري و تقوا و كرامت پديد آورد

  )يريد الّله ان خيّفف عنكم(

  »28/ نساء«

  44: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اهداف واالى ازدواج در اسالم 3

  

  45: نظام خانواده در اسالم، ص
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   خانه پاك

پاك و پاكيزه ماندن يك جوان چه پسر و چه دخرت، چه مرد و چه زن، در صورتى كه ازدواج نكنند، از فساد و افساد، 
  .رسد امر غري ممكن به نظر مى

اى  ازدواج نكرده باشند، مسئلهدر چند مليون مرد و زن، يافنت جواىن پاك، و انساىن باعفت و خوددار از گناه، بشرطى كه 
  .آيد مشكل به نظر مى

اگر جواىن را در پاكى و پاكيزگى ظاهر و باطن يافتيم، در حاىل كه ازدواج نكرده باشد، بايد بگوئيم او از اولياء اهلى 
  .است

ج كارى است خوددارى از گناه، و مصون ماندن از آلودگى، و در امان رفنت از عصيان و طغيان، در صورت عدم ازدوا 
  .يوسفى

  .كنند، خاىل از فساد نيست اى كه مرد و زن آن بدون صورت گرفنت ازدواج در آن زندگى مى خانه

  46: نظام خانواده در اسالم، ص

مرد بدون مهسر، و زن بدون شوهر، در صورتى كه غرائز و شهوات آنان زنده است، و فشار غريزه و شهوت بر آنان 
  .هر چند اندك، و بريده از مشكالت گوناگون روحى و خانوادگى و اجتماعى نيستند سنگني است، جداى از فساد

اى از مشكالت و عاملى براى تداوم پاكى جوانان، و حفظ عفت و  كننده پاره ازدواج، اين حقيقت اهلى و طبيعى، آسان
  .تقواى آنان است

كه مرد و زىن با حتقق دادن ازدواج و رعايت شود،   بناى يك خانه در جامعه در صورتى با سالمت و آرامش قرين مى
  .حقوق يكديگر در آن زندگى كنند

اى از ياد خدا، و حمصوىل از رفعت و بلندى و  خانه مسلمان در هر سرزميىن كه هست بايد پرتوى از وحى، و جلوه
  .اى از تسبيح حق در شب و روز باشد عظمت، و ميوه

  .ْذَكَر فيَها اْمسُُه، ُيَسبُِّح َلُه فيها بِاْلُغُدوِّ َو اْالصالِ ىف بـُُيوت اِذَن اهللا اْن تـُْرَفَع َو يُ 
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  47: نظام خانواده در اسالم، ص

ا ياد شود، و او را در آن خانه در خانه ها بامدادان و  هائى كه خداوند اذن داده، كه بزرگ داشته شوند، و نام او در آ
  .شبانگاهان به پاكى ستايند

اوصاىف خانه مؤمىن است، كه طاعت و عبادت حق در آن رونق دارد، و به امر اهلى مسئله ازدواج  اى با چنان چنني خانه
  .بند هستند در آن صورت گرفته، و مرد و زن آن خانه به متام حقوق اهلى و انساىن پاى

هر دو كه دامن  كند، تا مشكالت مرد و زن با حتّقق اين سنت ختفيف يابد، و دامن آرى قرآن جميد به ازدواج امر مى
رمحت و تربيت است از آسودگى و فساد سامل مباند، و مرد و زن با تشكيل زندگى، و مهسوئى با يكديگر خانه را حمل 

  .ذكر خدا، و تسبيح حضرت حق كنند

  48: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اهداف واالى ازدواج در اسالم

  

فرزندانشان ميوه و مثره فضيلت، و اعمال و رفتار و اخالق و كردارشان اى مرد و زن بنده واقعى حق، و  در جّو چنني خانه
  .اى از آداب اهلى و سنن و روش انبياء گرام حق است جلوه

ا خود را موّظف به رعايت مسائل اهلى مى زن مؤمنه هنگامى كه با مرد مؤمن ازدواج مى دانند، به عنوان  كند، و هر دوى آ
شفيق، دو دوست مهدم، دو مهراه و مهراز و دو منبع اميان، و دو استوانه عشق و حمبت، فضاى دو يار مددكار، دو رفيق 

  زندگى را از ورود مشكالت حفظ

منايند، و با اسلحه صرب و حلم، و بردبارى  كنند، و چون مشكلى پيش آيد، به آساىن و سادگى آن را حّل و فصل مى مى
  و حوصله به عالج درد برمى خيزند

  49: نواده در اسالم، صنظام خا
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   بدترين مردم

  

مردگى، و  گريى از يار گرفنت موجب بسيارى از مشكالت، و باعث افسردگى و دل تنهائى و تنها زيسنت، عزلت و كناره
  .علت هيجانات روحى و عصىب، و مورث انواع بيماريهاى رواىن و بدىن است

برد، و امواجى از  غريمنطقى، و بيماريهاى اخالقى و رواىن فرو مى تنهائى انسان را در دريائى از خياالت، اوهام، افكار
  .آورد مشكالت گوناگون را براى انسان به ارمغان مى

  50: نظام خانواده در اسالم، ص

  .َأْكثـَُر َأْهِل الّناِر اْلُعزّابُ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النَِّىبُّ 

اكثر اهل آتش در قيامت آناىن هستند كه از ازدواج و تشكيل خانواده امتناع  : ودفرم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
  .كردند

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .ِشراُر َمْوتاُكُم اْلُعزّابُ 

ا هستند   .بدترين اموات مشا عز

  :و در روايىت فرمود

  .ُرذاُل َمْوتاُكُم اْلُعزّابُ 

  51: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ها هستند مردگان مشا عزبترين  فرومايه
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  :و در سخىن حكيمانه بيان فرمود

  .ِشرارُُكْم ُعزّاُبُكْم َواْلُعزّاُب ِإْخواُن الشَّياطنيِ 

ا برادران شيطانند ايند، و عز   .شريرترين مشا عز

  :و در كالمى عرشى و بياىن ملكوتى فرمود

  .اْلُعزّابُ ِخياُر أُمَِّىتَ اْلُمَتَأهُِّلوَن َوِشراُر أُمَِّىتَ 

ا هستند رتين اّمت من زن   .داران و بدترين آنان عز

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .َلْو َخرََج اْلُعزّاُب ِمْن َمْوتاُكْم ِإِىل الدُّنْيا َلتَـَزوَُّجوا

  .اگر آنان كه عزب مردند به دنيا برگردند، حتماً ازدواج خواهند كرد

  .گرفنت خوددارى كند لعنت منودهخداوند مردى كه از زن  : ودر حديثى فرمود

  52: نظام خانواده در اسالم، ص

كنند به اهل آتش، فرومايگان، برادران شيطان، اشرار، و  تعبري رسول باكرامت اسالم از آنان كه از ازدواج امتناع مى
گناه و معصيت،   گردانان از ازدواج به ناچار در فساد و افساد، و شيطنت، و شدگان، به خاطر اين است كه روى لعنت

  .خواهند افتاد، و براى جامعه و خانواده اجياد مزامحت منوده، و باعث مشكالت فراواىن در متام زواياى زندگى خواهند شد

  53: نظام خانواده در اسالم، ص

ى دهد، از علل استحقاق عذاب اهل با توجه به آيات و روايات، و جتربه حيات، ازدواج انسان را كرامت و شرافت مى
دارد، و از اينكه آدمى منبع شّر و فساد  كند، از افتادن در بند شيطان مصون مى رهاند، از پسىت و فرومايگى حفظ مى مى

دارد، و اين مهه موجب راحىت و اسرتاحت، آرامش و امنيت، پاكى و تقوا،  شود، و مورد لعنت حق قرار گريد در امان مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

گردد، به مهني خاطر در قرآن جميد بدينگونه به عّلت تشريع ازدواج  حيات مىو آسان شدن موارد زندگى و سبك شدن بار 
  :اشاره فرمود

  .يُريُد اهللا اْن ُخيَفَِّف َعْنُكمْ 

  .خداوند اراده فرموده برنامه زندگى را براى مشا سهل و آسان منايد

  54: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  شكوفائى استعداد

  

س فطرت و طبيعت، و به پريوى از دستور حق و روش انبياء اهلى ازدواج كردند، و از دخرت و پسر هنگامى كه بر اسا
پرتگاه عذاب اهلى، و شرارت باطن، و بند خطرناك شيطان، و دچار شدن به لعنت خدا، كه مهه و مهه از اوصاف مرد و 

ت يافتند، و بر مشكالت ناشى زن عزب است جنات پيدا كردند، و در سايه ازدواج به آرامش فكرى، و امنيت باطىن دس
بودن فائق آمدند، و از دردسر تنهازيسنت شفا گرفتند، و به حميطى اهلى و ملكوتى رسيدند، و زمينه تفكر صحيح  از عزب
فته  و آينده نگرى براى آنان فراهم شد، و طغيان شهوات و غرائز فرونشست، بدون ترديد راه براى شكوفائى استعدادهاى 

  .نشيند شود، و بر درخت زندگى حمصوالت و مثرات و نتائج عاىل مى مىدر باطن باز 

دهد كه پس از  بسيارى از رجال دانش، و مردان بزرگ، و دانشمندان و علماى اسالمى را، صفحات تاريخ نشان مى
به مقامات بلند ازدواج راه صدساله را يك شبه طى كردند، و در سايه ازدواج كه موجب آرامش و امنّيت خاطر آنان گرديد 

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

ار عمر را پشت سر   1314در سال : خوانيم مى 95الّله بروجردى در صفحه  در كتاب زندگاىن آيت كه بيست و دو 
خواهد او را براى  كرد پدرش مى به بروجرد احضار كرد، او گمان مى اى به وى نوشت، و او را گذاشت، پدرش نامه مى

ادامه حتصيل به جنف اشرف كه بزرگرتين حوزه علميه شيعه بود بفرستد، وىل پس از ورود و ديدار پدر و بستگان، مشاهده 
  .اند كند كه به عكس انتظار وى، مقدمات ازدواج و تأهلش را فراهم كرده مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

من با : گويد پرسد مى گردد و علت اندوه و تأثّر او را مى شود، و چون پدرش متوجه مى دوهگني مىآمد ان از اين پيش
خاطر آسوده و جديت بسيار سرگرم كسب علم بودم، وىل اكنون بيم آن دارم كه تأهل ميان من و مقصودم حائل گردد، و 

  .مرا از تعقيب مقصود و نيل به هدف باز دارد

فرزند اين را بدان كه اگر به دستور پدرت رفتار كىن اميد است كه خداوند به تو توفيق دهد تا بتواىن : گويد پدر به وى مى
به ترقّيات مهّمى كه در نظر دارى نائل شوى، احتمال اين را هم بده كه اگر ترتيب اثر به اين آرزوى پدر ندهى، با مهه 

  !!جدّيىت كه در حتصيل دارى جبائى نرسى

  55: اسالم، ص نظام خانواده در

آورد و سراجنام پس از ازدواج و اندكى توقف  خبشد و او را از هر گونه ترديد بريون مى گفته پدر تأثري بسزائى در وى مى
  .جمدداً به اصفهان برگشته پنج سال ديگر به حتصيل و تدريس علوم فنون خمتلفه اهتمام ميورزد

آورد، و به عنوان  ل راحت و آرامش و امنيت آن مرد بزرگ را فراهم مىكفو او در اصفهان آنچنان وسائ مهسر وفادار و هم
دهد، كه  اش را حتقق مى يارى مهربان، معاوىن شفيق، خدمتگزارى متني، دلسوزى مهربان، زمينه انواع ترقيات شوهر گرامنايه

ره در آن پنج ساىل كه در اصفهان با آن زن باكرامت مى ها گرفت، و چنان با نشاط و  زيست از علوم و فنون متداول 
مرد بارها  دم سرگرم مطالعه بوده است، بطورى كه خود آن بزرگ پشتكار مشغول حتصيل بوده كه بعضى شبها تا سپيده

گماشت و در نتيجه توانست در عرض مدتى كه در اصفهان بود  فرمود، در مواقع بيكارى به حفظ قرآن جميد مهت مى مى
ت راحفظ كند، و تا آخر عمر نيز آن را از حفظ داشت و پيوسته به حفظ و قرائت و مداومت از اّول تا آخر سوره برائ

  !آن اهتمام ميورزيد

مرحوم عالمه طباطبائى صاحب تفسري قّيم امليزان، قسمىت از كماالت و ترقيات علمى و معنوى خود را مرهون مهسر 
  .دانستند باكرامت خويش مى

  .و زمينه حتّقق كماالت، و شكوفائى استعدادهاست آرى ازدواج علت آرامش و امنيت،

  56: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   كوشش براى خانه و خانواده عبادت است
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  .ازدواج و مهسردارى و توجه به امور فرزندان عالوه بر آثار مثبت دنيائى، مثرات عجيب معنوى براى انسان دارد

در فرهنگ پاك اسالم عبادتى بزرگ و مساوى با جهاد در راه خدا كار و كوشش مادى در جهت تأمني زن و فرزند، 
  :مشرده شده، تا جائى كه از معصوم روايت شده

  .َواْلكادُّ َعلى ِعياِلِه ِمْن ِحّل َكاْلُمجاِهِد ىف َسبيِل الّلهِ 

  .د در راه خداستكشد، تا از حالل خدا نفقه آنان را فراهم كند، مانند جماه اش زمحت مى آنكه براى تأمني خانواده

از آجنا كه رعايت حق زن و فرزند، و توجه به امور معنوى آنان و رعايت حق شوهر از جانب زن، و حق فرزند از طرف 
مادر كارى دشوار و سنگني است، و در حقيقت اجراى دستور حضرت حق است، مهانند كوشش براى تأمني امور مادى 

  .تاجر و ثواب اخروى اس آنان عبادت، و موجب

  .پرورش نسل صاحل، و حتويل دادن فرزندان شايسته و نيكوكار، امرى مهم و باعث جلب رضايت حضرت حق است

خانه و اهل خانه را از فساد و افساد دور داشنت، و فراهم كردن زمينه رشد و تربيت و تكامل زن و فرزند از اهّم امور، و 
رتين نوع عبادت و بندگى خداست   .از 

اند، هر كس نسبت به زن و فرزند سفره مادى و معنوى را كامل و  اى فرموده در گفتار حكيمانه) عليه السالم(امام چهارم 
  .متام بيندازد، به خوشنودى حق از ديگران نزديكرت است

  57: نظام خانواده در اسالم، ص

يك ملت ريشه در خانه و خانواده در هر صورت جامعه ميوه و مثره خانه است، و وكيل و وزير و رئيس مجهور و كارگزاران 
گريى آنان خانه و كارگردانان خانه هستند، خانه به َمَثل به مانند يك زمني است، اگر  دارند، و منبع اصلى تربيت و شكل

زار است كه سنبل و گل خنواهد داد، و اگر زمني متصل به حق و حقيقت  زمني جداى از حق و حقيقت باشد كويرى منك
  .بل و گل از آن توقعى معقول و منطقى استباشد، توقع سن
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شود، اگر پدر و مادر در حتقق سعادت فرزند  سعادت و شقاوت انسان در درجه اول از پدر و مادر به انسان منتقل مى
ره گرفته اند، و اگر عامل شقاوت شوند از شجره طيّبه ازدواج  بكوشند دست به عبادتى بزرگ زده و از منافع ابدى ازدواج 

ن كردهم   .اند نفعت نربده بلكه با دست خود سفره خسارت خويش را 

  :به مهني خاطر در روايات عاىل اسالمى از رسول حق نقل شده

  .الشَِّقىُّ َمْن َشِقَى ىف َبْطِن أُمِِّه، َوالسَّعيُد َمْن َسِعَد ىف َبْطِن أُمِّهِ 

  .سعيد از باطن مادر استريشه شقاوت هركس شقى است در سرزمني وجود مادر، و سعادت 

  :و به قول شاعر بزرگ كليم كاشاىن

   از كوزه مهان برون تراود كه در اوست

تا در كوزه وجود فرزند، پدر و مادر چه رخيته باشند و مغز و اعصاب و مشاعر و قلب فرزند را با چه مسائلى شكل 
  .هائى سوق داده باشند داده، و به سوى چه برنامه

  58: اسالم، صنظام خانواده در 

  

   در مسئله ازدواج واالترين هدف را منظور داشته

  

  باشيد

هدف انسان از ازدواج بايد هدىف معنوى و مقدس و پاك باشد، ازدواج بايد براى اطاعت از دستور حق، و پريوى از روش 
  .انبياء، و براى تأمني سعادت مهسر، و تربيت اهلى و ملكوتى فرزندان صورت بگريد

  .در مسئله ازدواج بايد خود را آماده ورود در يك عبادت بزرگ كنندزن و مرد 
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زن و مرد بايد در ازدواج خوشنودى حق را منظور نظر بدارند، و بدانند كه هر دوى آنان از طريق صلب و رحم امانتدار 
  .حضرت حقند

 شش تا نه ماه مهمان رحم مادر بايد بدانند كه فرزند آنان كه امانت حق است در ّمدتى كوتاه مهمان صلب پدر، و بني
دقيقى كه حضرت حق به وى عنايت فرموده از متام وجود پدر و مادر متام حاالت و  است، و در اين دو مدت با گريندگى

  .منايد مشخصات را بدون اختيار به خود منتقل مى

ه باطل بيايند، تا مناظر زيباى جهاد دادند گاهى به متاشاى جبهه حق علي كنند رسول حق به زنان باردار اجازه مى نقل مى
   و مششريزدن در راه حق ر اببينند، و به شعارهاى اهلى و ملكوتى

  59: نظام خانواده در اسالم، ص

رزمندگان گوش جان بسپارند، تا از طريق ديده و شنيده خود فرزند در رحم را تغذيه كنند، براى اينكه طفل، در رحم مادر 
  .جاع و بامهت و مهراه با آواى ملكوتى رشد كندموجودى ورزيده شود، و ش

ايد قبل از تّكون وجود فاطمه در صلب رسول حق، از جانب خداوند به پيامرب دستور چهل روز روزه داده  مگر نشنيده
شىت تناول فرمود، آنگاه نطفه آن دخرت واال به رحم مادر منتقل شد   !!شد، و افطار شب آخر از غذاى 

ازدواج چشم نباشد، دالل ازدواج شهوت نباشد، هدف از ازدواج رسيدن به مال و ثروت و مقام و جاه  واسطه بني مشا و
از جانب خانواده طرف مقابل نباشد، رسيدن به چهره زيبا و ظاهر فريبنده هدف اين برنامه نباشد، كه اين امور تاكنون 

  .تنشان داده عاقبت خوشى نداشته، و مثره و ميوه آن اندك بوده اس

بيائيد خدا و معنويت و عبادت، و كوشش براى رعايت حق مهسر، و تربيت اوالد صاحل و خالصه جلب رضاى حق را 
  .در مسئله ازدواج هدف قرار بدهيد، تا مثره اين ازدواج منافع ابدى و دائمى باشد

كامل گردد و از مهان لذت و   لذت و متتع و شهوت حالل را تابع اين اهداف واال و آمساىن قرار دهيد، تا لذت و متتع
  .شهوت هم اجر اخروى نصيب خود كنيد

  .كند، پيوند اهلى و ملكوتى دائمى و مهيشگى است ازدواج اگر اهلى باشد راه به طالق پيدا منى
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منايد، و كمرتين آزارى از ناحيه او به مهسر وارد  كند، حق مهسر را با متام وجود رعايت مى آنكه براى خدا ازدواج مى
  .شود منى

حفظ آبروى مهسر در برابر فرزندان و بستگان واجب شرعى است، و حتقري زن از جانب شوهر و شوهر از جانب زن 
  .حرام اهلى است

را اسوه و سرمشق خود قرار دهند، آن ) عليهما السالم(مردان و زنان مسلمان بايد ازدواج امرياملؤمنني و حضرت زهرا 
ورت گرفت، و اهداف اهلى و عرشى در آن منظور شد، و مثره آن فرزنداىن پاك، اهلى، و ازدواج واالئى كه براى خدا ص

  .ملكوتى شد

  :اند روايات شيعه آيات زير را به اين ازدواج پاك تأويل كرده

نَـُهما بـَْرزٌَخ اليـَْبِغياِن، َخيْرُُج ِمنـُْهَما الُلْؤُلُؤ    .َواْلَمْرجانُ َمرََج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقياِن بـَيـْ

كنند، از آن دو دريا لؤلؤ و  اى است كه جتاوز به حدود يكديگر منى دو دريا را به هم درآميخت و ميان آن دو دريا فاصله
  .آيد مرجان بريون مى

اند، و  منظور از دو دريا، وجود امرياملؤمنني و فاطمه زهرا است، كه دو درياى معرفت، بينش، حلم، صرب، اميان و بصريت
  .است) عليهما السالم(مقصود از برزخ و فاصله رسول باكرامت اسالم، و معناى لؤلؤ و مرجان حضرت حسن و حسني 

  61: نظام خانواده در اسالم، ص

نظام خانواده بايد يك نظام صد در صد اسالمى و اهلى باشد، تا رمحت و لطف حضرت حق را به سوى خود جلب و 
  .جذب كند

ناپسند، و عادات غرياهلى، و شرايط شيطاىن و خالصه از فرهنگ جاهلى فرهنگى كه مرياندن آن را اگر در ازدواج از سنن 
  :دستور داده رسول خدا در يك فرمان قاطع

  .اِمْت أَْمَر اْجلاِهِليِِّه ِإّال ما َسنَُّه اْالْسالمُ 

  .دهند، وميوه اين درخت آلوده تلخ خواهدشد ها چهره نشان مى پرهيز نشود، زشىت
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  62: ظام خانواده در اسالم، صن

  

   نظام خانواده در مغرب زمني

  

  .پايه و بدون حمتواست نظام خانواده در اروپا و آمريكا نظامى غلط است، ىب

  .تقليد از نظام خانوادگى مغرب زمني تقليدى ناجبا، و مهوار كردن راه حيات براى افتادن در چاه بدخبىت است

ك ندارند، واسطه ازدواج زن و مرد آجنا فقط و فقط شهوت و ارضاء غريزه است، آجنا زن آنان از ازدواج هدىف مقدس و پا
اران  و مرد شايسته و صاحل بسيار كم است، به مهني خاطر فساد و افساد از سر و روى اروپا و آمريكا مانند باران 

  .ريزد مى

هاى نامشروع با يكديگر  دوران فساد، و رفاقت مردان در مغرب زمني به طور اكثر، و زنان بطور اغلب پس از گذراندن
كنند، و مثره خود را پس از والدت به شريخوارگاه سپرده، و سپس بدون اينكه مهر پدرى و حمبت مادرى را  ازدواج مى

نشانند،  گريند، و سر هر سفره فسادى مى چشيده باشد، و منبعى از عواطف و احساسات پاك گشته او را حتويل مى
سپارند تا آهنگى از تربيت ظاهر را طى كند، و به اصطالحاتى چند آشنا گردد، آنگاه در سن  را به مدرسه مى آنگاه وى

  !منايند رانند و به اميد حميط و جامعه رهايش مى هيجده سالگى وى را از خود مى

جلب ماّديت است، به  آنان اگر اخالق به فرزندان خانه و مدرسه بياموزند، اخالق ژنتلمىن است، اخالق اقتصادى و
  .هاى باطن و حقايق درون توجه ندارند، و از تربيت انسان قابل قبول عاجزند ريشه

دهند، جامعه منبع فساد و دولت منبع استعمار و استثمار مستضعفان روى  بينيد وقىت تشكيل جامعه و دولت مى مگر منى
  .زمني است

  .اند تا قيامت قابل جربان نيست هاى مغرب زمني كرده گاهالتحصيالن خانه و مدرسه و دانش جناياتى كه فارغ

اگر اوقاتى باوقار و آرام و متني باشند، و خود را مؤدب و آراسته نشان دهند، به خاطر اين است كه طعمه نيافته، و لقمه 
اى را به مبادى آداب  اند، داستان آنان شبيه به اين داستان است كه مردى به دوستش گفت گربه چرب و لذيذ نديده
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دهم تا  اى كه انواع غذاها قرار دارد مشعى به دست او مى ئى كه بر سر سفرهام، و آن حيوان را تربيت كرده تا جا آراسته
ره توان اطمينان   مند شوند، رفيقش گفت به اين ويژگى و به اين آراستگى گربه منى مهمانان در پرتو آن مشع از آن سفره 

رد، گربه را بر سر سفره ديد كه كرد، مرا دعوت كن تا بر سر آن سفره اين مسئله را به تو ثابت كنم، از وى دعوت ك
چشم طمع و پاى محله از غذاهاى سفره بريده، و مشعى براى روشنائى اطاق و ديد مهمانان به سفره بدست دارد، در  

  گرمى اوضاع موشى را از جيب خود

  63: نظام خانواده در اسالم، ص

يك طرف انداخت و مهچون شري ژيان به خواست فرار كند، گربه مشع رابه  درآورد و به وسط سفره گذاشت، موش مى
  !وسط سفره پريد، نظام سفره را براى گرفنت موش به هم زد، و اوقات خوش صاحبخانه و مهمانان را تلخ منود

اى است، تا غذاى خاص خود را به خيال خود نبيند، آرام و مؤدب هستند،  آرى تربيت اروپا و مغرب زمني تربيت گربه
فت و ساير معادن ملل ضعيف بيفتد، براى بلعيدن حق ديگران، چراغ تربيت را به زمني چون چشمشان به طال و ن

كنند، و براى امور مادى از ميان  اى، به متام حيثيات مادى و معنوى ملل ضعيف محله مى انداخته و مهچون حيوان درنده
  .كنند گناهان عبور مى جوى خون ىب

ق زشت، قتل و غارت، فحشا و منكرات، در ملل مغرب زمني حمصول كثرت فساد و افساد، غلبه شهوات حرام، اخال
  .خراىب نظام خانه و خانواده است

اگر بيوت اروپا و آمريكا بيوت بارفعت، و بيوت غرق ذكر حق، و بيوت تسبيح حضرت معبود بود، حمصوالت آن بيوت 
ائى واال و باكرامت و رشيد و باعاطفه و متخّلق به اخالق حق بود ، وىل چون بيوت مغرب زمني از حق و حقيقت انسا

اى قابل سرمشق قرار دادن نيست، كساىن كه  پاشيده دور است، مثرات آن تلخ و بدبو و بدمزه است، و چنني نظام از هم
  .كنند بدتر از آنان خواهندشد از آنان پريوى مى

  )اكثر اخلري ىف الّنساءِ ): عليه السالم(قال الصادق (

  »11، ص 14ج وسائل الشيعه، «

  64: نظام خانواده در اسالم، ص
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   موقعيت زن در تاريخ بشر و اسالم 4

  

  65: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   احنراف فكرى انسان گمراه نسبت به زن

  

شد جدا  اقوام و مللى كه بر اثر كرب و خنوت از تعاليم حق، كه به وسيله كتب آمساىن، و زبان پاك انبياء تبليغ مى
زيستند، در متام امور جهان و انسان دچار احنراف فكرى شدند، و نسبت به هسىت و خملوقات آن بطور اغلب، در  مى

قضاوت خود به تاريكى ره سپردند، و مسائلى دور از حقيقت، و مطالىب خالف واقعيت گفتند، و بر اساس مهان 
ريق ظلم سنگيىن بر خود و ديگران روا داشتند، و هاى ظاملانه زندگى كردند، و از اين ط برداشتهاى غلط و قضاوت

  .صفحات تاريخ حيات را به زشىت و پليدى نّقاشى كردند

اى  هاى آنان نسبت به زن بود، كه قضاوتى دور از حقيقت، و امرى خالف اخالق و انسانيت، و برنامه از مجله قضاوت
  .ضد حق و واقعيت بود

اى تأليف شده در شرق به اين نتيجه من در مطالعامت در كتىب كه در اين زمين ه نوشته شده چه كتب غرىب و چه كتا
رسيدم، كه اقوام و ملل جداى از حق و بريده از وحى، و فرورفته در هواى نفس و غرق افكار غلط چه در غرب و چه 

  .در شرق، نسبت به زن ده گونه قضاوت ظاملانه و دور از منطق عقل و زبان انسانيت داشتند

  66: خانواده در اسالم، صنظام 

چون و چرا تابع و  بر اين اساس بايد نسبت به مرد در متام جهات، ىب: موجودى است صد در صد ضعيف و ناتوان 1
  .كارى را حىت در چهارچوب خانه شخصى ندارد فرمانربدار و حمكوم باشد، و حق مداخله در هيچ
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ائى به او داده  بر اين مالك يا صد: موجودى است داراى روح شيطاىن 2 در صد خارج از حدود انسانيت است، يا اگر 
گونه  باشد، و قابل احرتام نيست، و براى وى هيچ شود چيزى بني انسان و حيوان است، روى اين حساب فاقد ارزش مى

  .توان تصّور كرد شخصيىت منى

ت وجود ندارد، اگر مرد صالح بداند براى او مالكيت و اختياردارى نسبت به اشياء و عناصرى كه قابل ملكيت اس 3
  .تواند مالك شود، آن هم نه هر چه را خبواهد مى

برد، بلكه خود او از عناصر ارث است كه پس از مرگ پدر يا شوهر به  از جانب ارث گذارندگان هيچ گونه ارثى منى 4
  !!رسد ديگران ارث مى

عباداتش فاقد ارزش است، و اجر و مزدى براى عبادت و بندگى و ورود در حوزه معنويت حق او نيست، چون  5
  .عبادت ندارد زيرااز نظر عقلى بسيار ضعيف و موجودى بواهلوس است

است خون است،  6 از نظر حقوقى و قضائى لياقت انتساب به پدر و پسر خود را ندارد، تنها چيزى كه رابط بني آ
  !فرزند پدر و مادر فرزند خون خواند، نه توان او را نسبت به پدر و پسرش هم فقط مى

چون شوهر كرد فرزندان وى نوه پدر او نيستند، بيگانگى بني پدر زن و فرزندان زن حكومت قطعى دارد، نسبت از  7
  .جانب اوالد ذكور است

  .بني او و مرد در مسئله مرگ تفاوت كّلى وجود دارد، مرد پس از مردن باقى، و زن پس از پايان عمر فاىن است 8

تصرف عنوان شيئيت است، روى اين حساب مرد هرگونه تصّرىف در مال و ثروتش دارد، مهان تصرف را نسبت به در  9
ايتاً به قتل برساند زن دارد، مى   .تواند او را قرض بدهد، به اجاره واگذار كند، ببخشد، بفروشد، اخراج كند و 

رهبرى مرد آفريده شده، و مر  كاالى شهوت است تنها براى لذت  10 شناسد،  گريى از او قانوىن منى د هم در لذت برى و 
در اين قسمت دهم اروپا و آمريكاى جداى از نبوت انبيا آنچنان نسبت به زن راه افراط پيموده، كه حدى براى آن 

اى از مغرب زمني كاالى سينما، تلويزيون، ويدئو، ماهواره و انواع جمالت براى جلب و  نيست، زن در قسمت عمده
  !!تر براى مؤّسسات حيواىن و شهواىن است ذب مشرتى بيشرت، و درآمد ماىل سنگنيج

  67: نظام خانواده در اسالم، ص

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

   پاسخ اسالم به احنرافات فكرى انسان

  

   گمراه نسبت به زن

مسائل اسالم آئني و دين اهلى است، اسالم فرهنگ فطرت و آهنگى مهاهنگ با متام شئون انسان و انسانيت است، نظام 
اده، او كه مى داند انسان چيست و   و قوانني در اسالم از جانب خداوند بزرگى است كه بناى ساختمان انسان را بنا 

  كيست و داراى چه ظاهر و باطىن است، بر

  68: نظام خانواده در اسالم، ص

  .هدايت منوده است اساس كيان و حيثّيت و موجوديت او قانون وضع كرده، و وى را به حقايقى كه بايد برسد

ا را در افكار و انديشه ملل  هاى دهگانه اسالم در پاسخ ياوه اى كه در طول تاريخ حيات نسبت به زن گفته شده، و آ
  :گويد رسوخ داده و به عنوان فرهنگ درآورده بود چنني مى

، كه حضرت حق از خلقت زن و كيفيت وجود او مهانند مرد است و صد در صد مصداق حقايق و واقعياتى است 1
  :خلقت او هدف داشته، و با متام وجود حمقق به حقيقت انسانيت است و خالصه با متام حيثيت انسان است انساىن كه

  .َلَقْد َخَلْقَنا اْالْنساَن ىف اْحَسِن تـَْقومي

  .به حقيقت كه انسان را در نيكوترين سريت و صورت آفريدمي

  .ْيئ انَُّه َخبٌري ِمبا تـَْفَعُلونَ ُصْنَع اهللا الَّذى اتْـَقَن ُكلَّ شَ 

  .دهيد آگاه است صنع خداست، خدائى كه هر چيزى را در كمال اتقان و استحكام ساخته كه او به آنچه اجنام مى

  .الَّذى اْحَسَن ُكلَّ َشْيئ َخَلَقهُ 

  69: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خدائى كه هر چيزى را به نيكوترين وجه آفريد
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روح اهلى و انساىن حمض قرار داده شده، مهان روحى كه از جانب حق در او دميده شد و او را به خاطر اين براى زن  2
روح امتيازى خاص خبشيد و وى را منبع ظهور كماالت قرار داد، روحى كه با روح مرد تفاوت ندارد، هويىت كه با هويت 

  .مرد يكسان است، گوهرى كه با گوهر ذاتى مرد يكى است

  .اً َو ِنساءً يـَُّها الّناُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَّذى َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفس واِحَده َوَخَلَق ِمْنها َزْوَجها َوَبثَّ ِمنـُْهما رِجاًال َكثري يا ا

دو نفر  او خلق كرد، و از آن از پروردگارتان پرواكنيد كه مهه مشارا از يك انسان آفريد، و مهسر او را از جنس مردم اى
  .وزنان فراواىن در روى زمني منتشركردمردان

  .َو ِمْن آياِتِه اْن َخَلَق َلُكْم ِمْن انـُْفِسُكْم اْزواجاً لَِتْسُكُنوا اَلْيها

  70: نظام خانواده در اسالم، ص

ا آرامش يابيد از نشانه   .هاى قدرت خداوند اين است كه مهسران مشا را از جنس مشا قرار داد تا به وسيله آ

  .مانده خاك آدم آفريد شده كه خداوند حوا را از باقى روايت) عليه السالم(عياشى از حضرت باقر در تفسري 

  71: نظام خانواده در اسالم، ص

دهد كه در خلقت زن از نظر ظاهر و باطن كمى و كاسىت وجود ندارد، و روح او مهان روحى  نوع اين آيات نشان مى
تواند از استعداد و فطرت  القوه موجودى كامل، احسن، و اتقن است كه مىاست كه از جانب حق در او دميده شده و ب

   و روح و عقل خود، در سايه هدايت حق كمك گرفته

  .پوشى كند و به اسفل سافلني وارد شود تواند از مهه واقعيات و حقايق چشم به عاليرتين مقامات معنوى برسد، و مى

هاى كارهاى پسنديده و مشروع حق خود اوست، و مسئله  او در زمينهاو داراى حق مالكيت است، و حمصول زمحات  3
  .مالكيت او و تصرفاتش در آنچه ملك اوست بدون كم و كاست مهانند مرد است

  .َو اْن َلْيَس ِلْالْنساِن اّال ما َسعى

  72: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .و براى آدمى جز آنچه به سعى خود اجنام داده خنواهد بود

انسان مالك سعى و كوشش و عمل و حركت خود است، و اين واقعيىت است كه حضرت حق در دنيا و آخرت به آرى 
  .هر انساىن چه زن و چه مرد واگذار كرده است

  .ال حيَِلُّ َلُكْم اْن َتْأُخُذوا ِممّا اتـَْيُتُموُهنَّ َشْيئاً 

  73: نظام خانواده در اسالم، ص

ا پرداخت كردهو براى مشا مردان حالل نيست كه    .ايد بگرييد چيزى از مهريه آنان را كه به آ

  :فرمايند در روايىت مى) عليه السالم(امام صادق 

  .يـَْنِو َقضاَءهُ  ماِنُع الزَّكاِه، َو ُمْسَتِحلُّ ُمُهوِر النِّساِء َو َكذاِلَك َمِن اْسَتداَن َو ملَْ : السُّرّاُق َثالثَهٌ 

  74: نظام خانواده در اسالم، ص

آنكه از پرداخت زكات خبل ورزد، آنكه خوردن مهريه مهسر خود را حالل دانسته و به او نپردازد، و كسى  : دزدان سه نفرند
  .كه از مردم وام بگريد و قصد پرداخت آن را نداشته باشد

  .احلَْْوِل َغيـَْر اْخراج َو الَّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َو َيَذُروَن اْزواجاً َوِصيًَّه ِالْزواِجِهْم َمتاعاً اَىل 

  75: نظام خانواده در اسالم، ص

ا را تا يك سال نفقه دهند، و از خانه شوهر بريون نكنند   .مرداىن كه مبريند و زنانشان زنده مانند، بايد وصيت كنند كه آ

دان فرموده اعالم و غري از مهريه و وصيت به خمارج زن پس از مرگ شوهر، در زمان بعد از طالق سفارش او را به مر 
  :كند مى

  .َو ِلْلُمطَلَّقاِت َمتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحّقاً َعَلى اْلُمتَّقنيَ 

  76: نظام خانواده در اسالم، ص
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، اين حقى است بر عهده »گردد كه از جانب شوهر پرداخت مى«و براى مهه زنان طالق داده شده هديه مناسىب است 
  .مردان پرهيزكار

  :برد و از شوهر و از فرزندان خود ارث مى زن از پدر و مادر 4

  .فِ ُكِتَب َعَلْيُكْم اذا َحَضَر اَحَدُكُم اْلَمْوُت اْن تـََرَك َخْرياً اْلَوِصيَُّه لِْلواِلَدْيِن َو اْالقْـَرَبَني ِباْلَمْعُرو 

يت براى پدر و مادر و برمشا نوشته شده، هنگامى كه يكى از مشا را مرگ فرا رسد، اگر ماىل از خود به جاى گذارده، وص
  .نزديكان بطور شايسته كند، اين حقى است بر پرهيزكاران

  .ا َقلَّ ِمْنُه اْو َكثـَُر َنصيباً َمْفُروضاً ِللرِّجاِل َنصيٌب ِممّا تـََرَك اْلواِلداِن َواْالقْـَربُوَن، َو لِلنِّساِء َنصيٌب ِممّا تـََرَك اْلواِلداِن َو اْالقْـَربُوَن ممِّ 

  77: ده در اسالم، صنظام خانوا

ساخت، و  اين آيه شريفه در صدد مبارزه با عادات و رسوم غلطى است كه زنان و كودكان را از حق مسلم خود حمروم مى
  :اين رسم ظاملانه مربوط به اعراب بود، و آيه شريفه خط بطالن بر اين رسم خائنانه كشيد و فرمود

گذارند دارند، و براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و  ان جباى مىمردان سهمى از امواىل كه پدر و مادر و نزديك
  .االداء است گذارند سهمى هست، خواه آن مال كم باشد يا بسيار، اين سهمى معني شده و واجب خويشاوندان مى

شت و اجر و مزد حق، و ثواب  5 بر عبادت زن در پيشگاه حق مهانند عبادت مرد، داراى ارزش و قيمت است، و 
ره ابدى عباد اوست چه مرد و چه زن   .بندگى اختصاص به مردان ندارد، عنايت و رمحت خداوند 

  :خوانيم در قرآن جميد مى

  .ْعَمُلونَ اْحَسِن ما كانُوا يَـ َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكر اْو انْثى َو ُهَو ُمؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحيوًه طَيَِّبًه َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم اْجَرُهْم بِ 

  78: نظام خانواده در اسالم، ص

دهيم، و پاداش قيامىت آنان  كسى كه عمل شايسته جبا آورد از مرد يا زن، در حاىل كه مؤمن است به او زندگى پاكيزه مى
رتين اعماىل كه اجنام داده   .اند خواهيم داد را به 
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حق اميان و عمل صاحل انسان است كه ميوه اميان اوست، قيد شود كه تنها معيار در ميزان  از صريح آيه شريفه استفاده مى
و شرط ديگرى براى كسب حيات طيبه و اجر آخرتى در كار نيست نه از نظر مرد بودن و زن بودن و نه از نظر سن و 

  .سال و نه از نظر نژاد و قبيله و جنسيت و نه از نظر پايه و رتبه ظاهرى

  79: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(خدا  رسول

  .َيُه بِْنُت ُمزاِحمأَْفَضُل ِنساِء أَْهِل اْجلَنَِّه َخدَجيُه بِْنُت ُخَوْيِلد، َو فاِطَمُه ِبْنُت ُحمَمَّد، َو َمْرَميُ بِْنُت ِعْمراَن، َو آسِ 

  80: نظام خانواده در اسالم، ص

شت چهار زن هستند و مرمي دخرت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(خويلد، فاطمه دخرت حممد خدجيه دخرت : برترين زنان 
  .عمران و آسيه دخرت مزاحم

زن اگر اهل عبادت و بندگى حق و اميان و معرفت باشد البته داراى حيات طيّبه و اجر عظيم نزد خدا خواهد شد، و اگر 
  .خواهد شدديىن و فساد گرايش پيدا كند اهل عذاب ابد  مانند مردان فاسق به ىب

مهسر نوح و لوط به خاطر اينكه آئني اهلى را نپذيرفتند، و بر انكار خود اصرار ورزيدند به فرموده قرآن اهل عذاب و خلود 
  .در جهنم هستند

 َفخانَتاُمها فـََلْم يـُْغِنيا َعنـُْهما ِمَن اِهللا َضَرَب اهللا َمَثًال ِللَّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت نُوح َواْمرََأَت لُوط كانَتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِدنا صاحلَِْنيِ 
  .َشْيئاً َو قيَل اْدُخَال الّناَر َمَع الّداِخلنيَ 

  81: نظام خانواده در اسالم، ص

خداوند براى اهل كفر زن نوح و زن لوط را مثل زد، آن دو حتت سرپرسىت دو بنده از بندگان شايسته ما بودند، وىل به آن 
ا گفته شد دو پيامرب خيان ا با اين دو پيامرب سودى به حالشان در برابر عذاب خدا نداشت، و به آ ت ورزيدند و رابطه آ

  .شوند وارد آتش شويد مهراه كساىن كه وارد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

سوره مرمي در قرآن جميد، و سوره دهر و آيات مربوط به مهسر مؤمنه فرعون مهه و مهه نشان دهنده اين معناست كه زن در 
ره العاده عبادت از موقعيت واالئى برخوردار است، و در قيامت از اجر عظيم و ثواب فوقمسئله  مند است، و اين مهه  اى 

گويند كه عبادت زن را جايگاهى در نزد خدا و اديان  گويان تاريخ است كه گفتند و مى مشت حمكمى بر دهان ياوه
  .نيست

رسد كه وى را از اين انتساب خلع كند، كه  ود است، و احدى را منىزن فرزند پدر و مادر خويش و مادِر فرزندان خ 6
  .خلع اين نسبت امرى ظاملانه و كارى خائنانه است

  .داند داند و وى را چون شوهر كرد و اوالددار شد مادر اوالد مى قرآن جميد دخرت را مهانند پسر اوالد واقعى پدر و مادر مى

كردند، خشم خود را نسبت به اين جنايت اعالم فرموده و از  خود را زنده به گور مىدر قرآن از اينكه اعراب فرزند دخرت 
ى اكيد فرمود آن عمل قبيح در رابطه با اينكه به فرزند خود ظلم مى   :كنيد 

  .َو ال تـَْقتـُُلوا اْوالدَُكْم ِمْن اْمالق

  83: نظام خانواده در اسالم، ص

  .قتل نرسانيد فرزند دخرت خود را از ترس تنگى معيشت به

  :فرمايد كند، يا در آيه مربوط به ارث مى كنيد در صريح آيه شريفه از دخرت به عنوان فرزند ياد مى مالحظه مى

  .يُوصيُكُم اهللاُ ىف اْوالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْالنـْثـَيَـْنيِ 

  .برابر دخرت سهم قرار دهيد سفارش خدا به مشا نسبت به اوالدتان اين است كه در مسئله ارث براى پسر دو

  .سرايان تاريخ است در صريح آيه شريفه از دخرت تعبري به اوالد فرموده است، و اين رويّه قاطعى عليه ياوه

  :فرمايد اما مادر فرزندان خود هستند در قرآن جميد مى

  .َواْلواِلداُت يـُْرِضْعَن اْوالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ كاِمَلْنيِ 

  84: الم، صنظام خانواده در اس
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  .مادران فرزندان خود را تا دو سال كامل شري بدهند

  :در رابطه با داستان موسى در قرآن جميد فرموده

  ...َو اْوَحْينا اىل امِّ ُموسى 

  .و ما به مادر موسى وحى كردمي

  :فرمود) عليها السالم(رسول خدا درباره حضرت زهرا 

  .فاِطَمُه َبْضَعهٌ ِمّىن 

  .ستفاطمه پاره تن من ا

  :و در روايت ديگر فرمود

  .َأْوالُدنا َأْكباُدنا

  85: نظام خانواده در اسالم، ص

  .فرزندان ما چه دخرت چه پسر جگرهاى ما هستند

اوالدهاى او بدون ترديد نوه پدر او هستند، توجه بسيار شديد رسول خدا به حسن و حسني به عنوان دو نوه عزيزش،  7
  .گفتند فرزندان متولد شده از زن نوه پدر آن زن نيستند هالن تاريخ كه مىگوئى جا خط بطالىن است بر ياوه

  86: نظام خانواده در اسالم، ص

گويد متام كساىن كه مادرشان سيده است پيوند قطعى با پيامرب دارند، و حىت مرجع بزرگ شيعه سيد  فقه اسالمى مى
  .سته به رسول حقند مخس دادتوان به كساىن كه از طريق مادر واب مرتضى فتوا داشت كه مى

شت، و در  زن با مرگ فاىن منى 8 شود، بلكه مهانند مرد داراى بقا و حيات ابدى و در صورت بندگى حق خملد در 
  .دهد صورت دورى از عبادت خمّلد در عذاب است، بيش از هزار آيه قرآن در رابطه با قيامت اين معنا را صرحياً نشان مى
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صريح آيات كتاب حق موجوديست عاقل، بااراده و در گوهر خلقت و مايه طبيعت با مرد يكى  شيئ نيست، بلكه به 9
  .است، و از متام خصوصيات و امتيازات انساىن و اهلى برخوردار است

كاالى شهوت نيست، بلكه شريك مرد، و عامل بقاء نوع، و تشكيل دهنده نيمى از زندگى است، و ازدواج با او در   10
  .پاك عبادت، و برخورد صحيح و سامل با او موجب توشه آخرت و سالمت حيات اخروى انسان استصورت نيت 

  :در قرآن جميد فرمود

ُموا ِالنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا اهللاَ َواْعَلُموا انَُّكْم مُ    .ننيَ الُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤمِ ِنساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم اّىن ِشْئُتْم َو َقدِّ

  87: نظام خانواده در اسالم، ص

خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انساىن جمسم كند، كه زن يك وسيله  مى» كشتزار«با تعبري لطيف و پرمعناى حرث 
  .اى براى حفظ حيات نوع بشر است اطفاء شهوت نيست بلكه زمينه پاك و وسيله پاكيزه

ائى كه نسبت به جنس  نگرند  نگريستند و مى زن مهچون يك بازيچه و وسيله هوسبازى مىاين سخن در مقابل آ
  .شود هشدارى جّدى حمسوب مى

ائى از : »و قدموا النفسكم« با آميزش با زن براى آخرت خود توشه بفرستيد، اشاره به اين حقيقت است كه هدف 
اد پرورش فرزندان شايسته استفاده  آميزش جنسى تنها لذت و كاجموئى نيست، مردم مؤمن بايد از اين موضوع براى اجي

كنند، و اين خدمت مقدس را به عنوان يك ذخريه معنوى براى فرداى خود از پيش بفرستند، و به اين ترتيب قرآن هشدار 
يه اين ذخريه بزرگ اجتماعى و  مى دهد كه در انتخاب مهسر اصوىل را رعايت كنيد كه نتيجه آن پرورش فرزندان صاحل، و 

  .اشدانساىن ب

ترين  باشد بسيار مهم است، و سروكار با پرجاذبه چون مطلب مورد حبث در ابتداى آيه كه عبارت از آميزش جنسى مى
دقت در امر آميزش جنسى و توجه به دستورات  غرايز انسان دارد كه مهان غريزه جنسى است با مجله واتقواالّله انسان رابه

دهد كه در روز قيامت به مالقات حق و نتايج اعمال خود خواهند  مى حق دعوت فرموده، سپس در پايان آيه توجه
است تسليم  شتافت و در قسمت اخري آيه به افراد بااميان كه در برابر اين دستورات كه به سود زندگى مادى و معنوى آ

  .»وبشر املؤمنني«فرمايد  هستند بشارت داده مى

  88: نظام خانواده در اسالم، ص
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  :دهد ارزش و عظمت اين كانون حمبت را بدينگونه نشان مى) عليه السالم(ر مهمى از حضرت صادق در روايت بسيا

خداوندا اين آفرينش زيبا چيست كه قرب و نگاه به او مرا از : وقىت حوا آفريده شد آدم به حضرت حق عرضه داشت
اين كنيز من است، دوست دارى با تو  كند، خطاب رسيد اى آدم دهد، و برامي اجياد انس و الفت مى تنهائى جنات مى

خطاب رسيد بنابراين . هاى به حق تو باشد؟ عرضه داشت آرى سخن شود، و تابع خواسته باشد، انيس تو گردد، با تو هم
  !!ام مرا سپاس و شكر كن اى به خاطر اين يارى كه براى تو قرار داده تا زنده

  .و تا پايان عمر بر اين نعمت ارزنده محد و سپاس الزم است آرى وجود زن صاحله، و مهسر باوفا، نعمت حق است،

  :فرمايد امام ششم مى

  .َأْكثـَُر اخلَْْريِ ِىف النِّساءِ 

  89: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بيشرتين خري در زنان است

و عبادت، و روايت عجيىب است، كه منبع اكثر خري را زن دانسته، آرى ازدواج با زن حفظ نصف دين، و رعايت حقوق ا
حمبت به او طاعت حق، و پيدا كردن فرزند صاحل از او توشه آخرت، و خدمت به او موجب رضايت حق، و به تعبري 

عليه (شت زير پاى مادران است، و اين مهه است آن اكثر خريى كه امام صادق : رسول خدا درباره زناىن كه مادرند
  .فرموده است) السالم

دهم كه اين واقعيات اهليه را  اند، و به مردان مؤمن هشدار مى قصد ازدواج دارند، يا ازدواج كردهمن به جوانان عزيزى كه 
ائى ارزش  نسبت به زن توجه كنند، و از تعطيل حقوق آنان جداً بپرهيزند، و بدانند كه زندگى خود را با چه گوهر پر

كنم كه با توجه به اين  اند، و به زنان بزرگوار سفارش مى كردهاند، و به دخرتان جوان كه قصد ازدواج دارند، يا ازدواج   داده
مطالب قدر خود را بدانند و بر نعمت زن بودن، خداوند مهربان را شكر و سپاس آرند، و به حقيقت براى مردان خود بر 

بودن و  ه زناى باشند، و در مسئل اساس هدايت قرآن و فرمايشات رسول اسالم و ائمه بزرگوار مهسر اليق و شايسته
ره بگريند، و دستورات اهلى را در متام جوانب حيات خود  شوهردارى و مادربودن از عواطف و احساسات پاك خود 

اى سامل و فرزنداىن شايسته و پاك، و داراى زندگى غرق امنيت و خوشى داشته باشيد،  مراعات منايند، تا خانه و خانواده
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جلب كرده، و با اعمال و رفتار و اخالق و حركات خود به زندگى صفا و  و از اين طريق رضا و خوشنودى حق را
  .صميميت و شرييىن و نور و حالوت و زيبائى ببخشيد

  90: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   باز هم نظرى به تاريخ نسبت به حيات و موقعيت زن

  

  .آور است العاده شگفت ددمنشى مردم جاهلى تاريخ نسبت به جنس زن فوق

شناختند، و  زيستند، زن را مهچون ابزار و وسيله براى زندگى بواهلوسانه مرد مى آنان كه جداى از منطق حق و نور وحى مى
يه انواع لذت   .دانستند ها براى مرد مى وى را عامل 

د و بازديد ارحام دانستند، و از خانه بريون رفنت را براى امور طبيعى زندگى و دي خواندن و نوشنت را براى او خطرناك مى
  .دانستند جماز منى

كردند، و وى را در مقابل مرد كه موجودى فعال مايشاء  مكان زندگى او را منحصر به چهار ديوار خانه قلمداد مى
  .دانستند اختيار مى پنداشتند ىب مى

ن را بايد مانند دهان ز : گفتند نشني كه صد و هشتاد درجه از آئني اهلى مسيحيت احنراف داشتند، مى در مناطق مسيحى
  !!بند زد، و مرّدد بودند كه روح زن آيا روح بشرى يا روح حيواىن است سگ دهن

  91: نظام خانواده در اسالم، ص

دانستند، هر كس زن بيشرتى در  در آفريقا زن حكم كاال و ثروت داشت و براى او ارزشى بيش از گاو و گوسپند منى
  .شد، خريد و فروش زن و بكار گرفنت وى براى شخم زمني امرى معموىل و عادى بود اختيار داشت ثرومتندتر شناخته مى

فروختند، و هر سال بازارى براى اين كار داشتند تا دخرتان به سّن ازدواج  در كلده و بابل، زنان را مانند ساير كاالها مى
  .خود را بفروشند
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ا حقى قائل نبودند، حيات زن را طفيل مرد دادند، و  سالگى شوهر مى در هندوستان دخرت را از سن پنج براى آ
  .دانستند تر از زن شوهرمرده منى سوزاندند، و هيچ موجودى را پست مرد او را با شوهر مى دانستند، و چون شوهرش مى مى

كودكى نابود نويسند، بسيارى از هندوها از ترس فراهم نشدن جهيزيه، دخرتان خود را در   ها مى امروز مهچنانكه در روزنامه
  !!كنند مى

در چني و تّبت زنان جز در كار چهارديوار خانه حقى نداشتند، و براى كاسنت قدرت راه رفنت زن، پس از تولد او پايش 
  !كردند سالگى آن قالب را از پايش جدا مى بستند و پس از رسيدن به سن پانزده را در قالب آهىن مى

و حكمت بود، زائيدن دخرت به وسيله زن جرم بود و تا دو بار دخرت زائيدن در در يونان كه مركز علم و دانش و فلسفه 
  .شد دادگاه حماكمه و حمكوم به پرداخت جرميه و بار سوم حمكوم به اعدام مى

  :منود زنده به گور كردن دخرتان امرى عادى و ساده مى: فرمايد در عربستان چنانكه قرآن جميد مى

وجهه مسوّداً و هو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بّشر به اميسكه على هون ام يدسُّه ىف  واذا بّشر احدهم باالنثى ظلّ 
اب االسآء ماحيكمون   .الرتُّ

  92: نظام خانواده در اسالم، ص

آمد از شدت غم و اندوه رخسارش سياه و سخت و ناراحت  چون يكى از آنان را به فرزندى كه دخرت بود مژده مى
داد، و به  گرداند و فرار رابر قرار ترجيح مى اين خربى كه به خيال خودش زشت بود روى از قوم مىشد و به خاطر  مى

خردان نسبت به  افتاد كه آن دخرت را با خفت و خوارى نگاه دارد، يا زنده به خاك گور اندازد، بدانيد حكم آن ىب فكر مى
  .دخرت بد بود، و قضاوتشان زشت

داشتند، مفصل اين مسائل در   خرد نسبت به جنس زن روا مى خرب و ىب تى است كه مردم ىباى از جنايا اين مسائل گوشه
  .توانيد به آن منابع مراجعه كنيد كتب مربوط به حيات زن ثبت است، مى

اى كه در سطور قبل نسبت به زن اظهار شده دقت كرديد، با توجه به تعابري قرآن  نظر آئني مقدس اهلى را هم در ده مسئله
  :روايات از جنس زن حتت عناوينو 

  .ريشه و منبع و سرچشمه هر چيز مادر :ام
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  .موجب بقاء نوع :حرث

  .پوشش حيات :لباس

  .علت آرامش :تسكني

  .شاخه گل و ظريف :رحيانه

  .عنايت حقّ  :نعمت

  93: نظام خانواده در اسالم، ص

ازدواج دارند توجه بيشرتى به موقعيت معنوى و آثار اند چه آنان كه قصد  بايد مردان و جوانان چه آنان كه ازدواج كرده
وجودى اين خلقت زيبا و پرمنفعت حق داشته باشند و بدانند انبياء خدا و امامان و اولياء و عاملان و عارفان و حكيمان، 

منبع اين مهه  و نويسندگان و فقهاى بزرگ، و صاحلان از عباد خدا از دامن پاك اينان قدم به دايره هسىت گذاشتند، اينان
  .خري و بركت در حيات بشر بودند

بر پدران و مادران عزير است كه نسبت به ظهور كماالت در وجود دخرتشان بيش از پيش دقت كنند، و نسبت به تربيت 
اهلى و انساىن آنان تا سر حد فداكارى بكوشند، و بر شوهران است كه حقوق آنان را با كمال وقار و ادب رعايت كنند، 

پدران و مادران و در سايه رعايت حقوق توسط شوهران، آماده تربيت نسل صاحل گردد، و از اين  دامن آنان در خانه تا
رتين صورت تغذيه معنوى شود   .طريق جامعه بشرى به 

، و قرار گرفنت در )عليه السالم(مگر يك دخرت مسيحى مسلك پس از اسارت در جنگ و آمدن به خانه حضرت هادى 
ربيت اهلى به وسيله امام دهم و حضرت حكيمه خاتون دامن پاك و وااليش آماده براى بوجود آمدن امام دوازدهم،  سايه ت

  گسرتاننده عدل جهاىن نشد؟

اى از كماالت و حقايق بالقوه است، كه با تابش نور هدايت وحى و معلم خري به فعليت رسيده و منشأ  زن چنني چشمه
  .اهد شدآثار جاويد و منابع ابدى خو 

حتقري زن، محله به شخصيت او، حمدود منودن وى خازج از دستورات حكيمانه دين، زجر دادن به او، و ممنوع كردنش از 
ديدن پدر و مادر و اقوام، با تلخى و ترشروئى با او زندگى كردن، خسته از كار روزانه و درگرييهاى بريون به وقت خانه 
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به غرائز او خبصوص غريزه جنسى وى، مهه و مهه از نظر دين امرى ناپسند، و كارى رفنت با او روبرو شدن، پاسخ ندادن 
  .زشت و ظلمى فاحش است

خواهيد بناى زندگى بر پايه عشق و حمبت استوار باشد، شخصيت زن را رعايت كنيد، به او اعالم دوسىت و حمبت  اگر مى
هاى  به او كمك دهيد، از آزار وى بپرهيزيد، و بعضى از برنامهمنائيد، از وى دجلوئى داشته باشيد، در كار و برنامه خانه 

او را كه حمصول كار روزانه و خستگى و حمدوديت وجودى اوست با متام وجود گذشت كنيد، تا شرييىن زندگى را بچشيد، 
  .و با اين روش خداوند مهربان را در حّد عاىل عبادت كرده باشيد

انيت، و پوشش مشا در زندگى، و مايه آرامش، و گل لطيف و ظريف گلستان او ريشه و سرچشمه خري و كشتزار انس
  .هسىت، و نعمت حق در كنار مشاست

  :اند رسول باكرامت اسالم حمبت به زن را در عرض عالقه به بوى خوش و مناز قرار داده

نـَْيا النِّساءُ َوالطّيُب َوقـُرَُّه َعْيىن ِىف    .الصَّالهِ ُحبَِّب ِإَىلَّ ِمَن الدُّ

  .حمبوب من از دنيا زن، بوى خوش، و نور چشم من در مناز است

اى پيدا كند، عملش حىت پس از  اگر انسان با رعايت حقوق زن و احرتام به شخصيت او، از او فرزند صاحل و شايسته
ره خواهد برد مرگ قطع منى   .شود، از آثار پاكى و صاحل بودن فرزندش بعد از مرگ 

  :فرمايد ىرسول خدا م

  .ِمْن َصَدَقه جارِيَه، أَْو ِعْلم يـُْنتَـَفُع ِبِه، َأْو َوَلد صاِلح َيْدُعو لَهُ : اذا ماَت اْالْنساُن ِإنـَْقَطَع َعَمُلُه ِإّال ِمْن َثالث

از كار خريى كه دوام دارد، از دانشى كه ديگران از او سود : شود مگر از سه چيز چون انسان مبريد، عملش قطع مى
  .اى كه براى وى دعا كند د، از فرزند شايستهبربن

  94: نظام خانواده در اسالم، ص

دارى  پس پدران و مادران قدر دخرت را بدانيد، و مردان از مهسران پاك و شايسته خود قدرداىن منائيد، كه دخرتدارى و زن
  .منبع خريى براى دنيا و آخرت انسان است
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  )ال تكن عبد غريك و قد جعلك الّله حراً (

  »214، ص 77حبار، ج «

  95: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   استقالل مرد و زن در اسالم 5

  

   استقالل و حريت انسان

  

  .آفرينش انسان بر پايه آزادى جان، و بر اساس استقالل در امور حيات، و اختيار در انتخاب است

  .هاى خود به اسارت بگريد را براى خواسته احدى حق ندارد كسى را به بردگى و بندگى و رقّيت خود درآورد، و وى

  .سلب آزادى و حريت، و استقالل و اختيار از هر انساىن گناه كبريه و خيانت عظيم و جنايت بزرگ است

آزادى و اختيار و استقالل و حريت با مخري وجود انسان آميخته است، و سرشت و طبيعت آدمى با اين حقيقت آفريده 
هاى حق بر وجود انسان، و عاليرتين منبع براى رشد و كمال و رسيدن به  از بزرگرتين نعمتشده، آزادى و استقالل 

  .مقامات عاليه ظاهرى و باطىن است

  .فضاى آزادى عاليرتين فضا، و حال و هواى اختيار و حريت زيباترين حال و هوا براى انسان است

الم با كسى كه بناى استعمار و استثمار دارد و اس. ستيزى اسالم، در مهني جهت است از موارد بسيار مهم ظلم
اى آزاد آفريده شده را در مدار بندگى و بردگى خود قرار دهد جنگى متام عيار دارد، و دستورات اكيد  مى خواهد انسا

  .اسالم در مسئله جهاد، براى شكسنت شاخ ستم و ستمكاران است، آنان كه به آزادى و استقالل هجوم دارند

  96: اده در اسالم، صنظام خانو 
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هائى كه در طول تاريخ حيات به ميدان حيات وارد شده، نتيجه سلب آزاديها، و هجوم به حريت و استقالل  متام خسارت
است   .انسا

حرف زور شنيدن و زير بار زور رفنت، و قبول ستم، و آزادى و حريت خود را فروخنت از اعظم گناهان، و موجب دور 
  .به خطر افتادن منافع مادى و معنويستشدن از رمحت حق، و 

اى كه حضرت حق براى رشد و كمال، و شكوفائى استعداد به انسان عنايت  آزادى و حريت و بناى انتخاب و اراده
  .فرموده حفظش واجب، و به هنگام هجوم خطر بايد از آن گرچه به قيمت از دست دادن جان باشد جانبدارى كرد

  97: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   حكايىت عجيب در حرّيت

  

در تاريخ آمده يزيد يا عامل او در راه سفر حج وارد مدينه شد، به دنبال شخصى از قريش فرستاد، چون به جملس آن 
اگر خواستم ترا به عنوان غالم حلقه به گوش به . ستمگر آمد به او گفت، به بردگى و بندگيت نسبت به من اقرار كن

دارم، پاسخ داد به خدا قسم از نظر ريشه و اصالت و حسب و  خنواستم به عنوان برده تو را نگاه مىرسامن، اگر  فروش مى
رت از پدر من نبود، و در دين و اميان خودت از من برتر  نسب از من بزرگوارتر نيسىت، و پدرت در جاهليت و اسالم 

ر من است چگونه به بندگى و غالمى خود نسبت به نيسىت، و در خوىب فضيلىت بر من ندارى، با اين مهه خصوصيىت كه د
  !تو اقرار كنم؟

دهم، پاسخ داد كشنت من بزرگرت از كشنت حضرت  گر به او گفت اگر به اين مسئله اقرار نكىن فرمان قتلت را مى ستم
  نيست،) عليه السالم(حسني 

و اراده و اختيار به فيض باعظمت  چون برخورد به اينجا رسيد فرمان قتلش صادر، و به خاطر حفظ حريت و آزادى
  .شهادت رسيد

  :فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 
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  .يَِلْد َعْبداً َوال أََمًه َوِإنَّ الّناَس ُكلَُّهْم َأْحرارٌ  أَيـَُّها النّاُس ِإنَّ آَدَم ملَْ 

  .دنداى مردم، آدميزاد برده و كنيز به دنيا نيامد، به حقيقت كه متام مردان و زنان آزا

  98: نظام خانواده در اسالم، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .ال َتُكْن َعْبَد َغْريَِك َو َقْد َجَعَلَك الّلُه ُحرّاً 

  .برده كس مباش، در صورتى كه خداوند ترا آزاد آفريده

برابر شهوات و نوع، در  بايد توجه داشت كه منظور از آزادى، آزادى وجود انسان از قيد بردگى و عيوديت نسبت به هم
  .هاى اخالقى است غرائز غلط، و آلودگى

آيد پاك و پاكيزه، و گوهرى گرانبها، و موجودى واال، و آزاد از بردگى غري، و داراى كرامت نفس، و  انسان وقىت به دنيا مى
  .شرافت وجود، و در يك كلمه آزاد از رذائل و پليديها، و داراى اراده و اختيار است

مهراه با عقل و فطرت و نبوت انبياء و امامت امامان و قرآن جميد، و آگاهان و بينايان، براى  هدايت حضرت حق،
كند، تا در سايه اين مهه لطف و عنايت پروردگار از آزادى خود  بكارگريى اين آزادى و اراده و اختيار، او را دنبال مى

  .سعادت دنيا و آخرت برسد استفاده كند، و به انتخاب امور احسن برخيزد، و از اين راه به

انسان اگر توجه به اين معنا نكند، و از هدايت حق روگردان شود، بدون شك گوهر آزادى و اراده و اختيار را در برابر 
دنيا و بنده  خواهد داد، و برده منشان، و طواغيت زمان و آز و حرص و كرب و حسد و غرائز و شهوات از دست فرعون

غرائز، و اسري حرص و طمع خواهد شد، و از مند كرامت و سعادت، و خري دنيا و آخرت   ديگران و عبد شهوات و
  .كالهى خنواهد برد

كنند، و مطيع و فرمانرب هر كسى  زنند، و به هر شهوت و گناهى خود را آلوده مى آنان كه به هر عمل خالىف دست مى
اى جاهل، و غالمى پست و عبدى ذليل و موجودى  د بردهگذارن بندوبارى را آزادى مى قيدى و ىب شوند و نام اين ىب مى

  .اند بيچاره

  :فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 
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  99: نظام خانواده در اسالم، ص

  .َمْن تـََرَك الشََّهواِت كاَن ُحرّاً 

  .هاى نامشروع را رها كند آزاد است آنكه خواسته

  :و نيز فرموده

ْنيا داُر َممَرٍّ َو    .َرُجٌل باَع نـَْفَسُه َفَأْوبـََقها، َو َرُجٌل ِإبْتاَع نـَْفَسُه َفَأْعتَـَقها: الّناُس فيها َرُجالنِ الدُّ

آنكه خود را به شهوات و ماديات و آلودگيها فروخت، پس وجودش را در : اند دنيا گذرگاه است و مردم در آن دو دسته
مهه خريد، پس وجودش را از هر شرى در دنيا و هر عذاىب در معرض هالكت و نابودى قرار داد، و آنكه خود را از اين 

  .آخرت آزاد كرد

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

، َوالرّاِبَعُه ُحْسُن َأوَُّهلا اْلَوفاُء، َوالثّانَِيُه التَّْدبُري، َوالثّالَِثُه احلَْياءُ : َتُكْن فيِه َخْصَلٌه ِمْنها فـََلْيَس فيِه َكثُري ُمْسَتْمَتع َمخُْس ِخصال َمْن ملَْ 
  .احلُْرِّيَّهُ : اْخلُْلِق، َواْخلاِمَسُه َو ِهَى َجتَْمُع هِذِه اخلِْصالَ 

  100: نظام خانواده در اسالم، ص

ره مند شد، اول  پنج خصلت است، كسى كه يك خصلت از آن را دارا نباشد در او چيز زيادى نيست كه بتوان از او 
ها را در انسان  خلقى، و پنجم از آن كه مهه اين خصلت ى، و سوم آن حيا، و چهارم خوشانديش آن وفا و دوم آن عاقبت

  .كند حرّيت و آزادى است مجع مى

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .ال َيْسَرتِقـَّنََّك الطََّمُع َو َقْد َجَعَلَك الّلُه ُحرّاً 

  .طمع ترا به بردگى نگريد، در صورتى كه خداوند ترا آزاد آفريده

  :و نيز آن جناب فرمود
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  .ِمْن تـَْوفيِق احلُْرِّ ِإْكِتساُب اْلماِل ِمْن ِحلِّهِ 

  .كسب مال از طريق حالل از توفيق اهلى انسان آزاد است

  102: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اى مهم مسئله

  

با توجه به حقيقت و معناى آزادى، و ارزش اراده و اختيار، واينكه انسان وقىت در سايه هدايت حق از آزادى و حريت، 
ره گرفت، به مقامات عاىل و درجات كاىف، و واقعيات غري قابل تصور مى رسد، سعى كنيم حريت خود  و اراده و اختيار 

بالها حفظ كرده، كه نگاهداشنت حريت موجب رسيدن به خوشنودى و  را در متام طول عمر، و در كنار متام حوادث و
  .رضايت پروردگار است

  .دانيد كه امت مركب از دو هسته مركزى و يك تا چند الكرتون است مى

ا با نظمى خاص، و با سرعىت معني به اراده حضرت حق بر حمور هسته مركزى خود در حاىل كه جذب آن هستند  الكرتو
ا وقىت كه اين گردش و سرعت در سايه آن نظام خاص و از بركت آن جذب و اجنذاب برقرار است امت در هر گردند، ت مى

اى ندارد، وىل زماىن كه اين  باشد جز سوددهى و پخش منفعت برنامه اى كه مى دار هر برنامه جائى كه هست، و عهده
ا از نظم خاص خود درآيند ا و هسته مركزى جدائى افتد كارى غري از جذب و اجنذاب برداشته شود، و الكرتو ، و بني آ

  .ختريب و فساد و اجياد ضرر و زيان خنواهند داشت

انسان مهانند يك امت است، هسته مركزى وجود او فطرت و توحيد و خداخواهى و خداجوئى است، و ِقوام وجودش به اين 
هاى پروردگار در حركت باشد، و هرگز  ان و خواستهاست كه متام اعضاء ظاهر و حاالت باطنش جمذوب حق و برابر فرم

در حركات و سكناتش از عشق به حق، فرمانربى از خداوند جدا نباشد، كه جدائى از حق، و بريون رفنت از حوزه جاذبه 
معرفت و عشق دوست، و بريدن از خداحمورى، مساوى با توليد فساد و افساد در اعضاء و جوارح و در باطن و ظاهر 

  .ن استانسا

  :فرمايد قرآن جميد مى
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م عذاباً شديداً ىف الّدنيا و االخره و ما هلم من ناصرين   .فاّما اّلذين كفروا فاعّذ

  103: نظام خانواده در اسالم، ص

و اما آنان كه كافر به حق شدند، و بني خود و خدا حجاب قرار دادند، از معرفت و حمبت به پروردگار بريدند، و از 
آمدند، و نسبت به حق به غفلىت سنگني دچار شدند، و به اين خاطر منبع فساد و افساد گشتند، و اسري خداحمورى در 

كنم، و براى  طاغوت و برده شهوات، و غالم سيئات اخالقى شدند، در اين جهان و آن جهان به عذاىب شديد گرفتار مى
  .جنات آنان از عذاب امروز و فردا يارى نيست

  .كننده انسان از قسمىت از مفاسد برنامه بسيار مهم ازدواج است كنرتلاز مجله عوامل  

انسان وقىت از شايستگى الزم يعىن اميان و اخالق و عمل در حّد و توان و وسع خويش برخوردار باشد، و مهسرى 
گردد، و  شود، و آزادى و حريّتش حفظ مى كفو خودش نصيب او شود، تا حدودى ظاهر و باطنش كنرتل مى شايسته هم

  .رود هاى آلوده، و دوستان ناباب در امان مى از بردگى نسبت به شهوات حرام، و برنامه

چه بسيار مرداىن كه به توسط اميان و اخالق و كرامت خود، مهسران خويش را به مقامات اهليه و كرامات انسانيه 
يش مردان خود را به درجات واالى انساىن، و رساندند، و چه بسا زناىن كه در سايه بيدارى خود و بينائى و بصريت خو 

  .مقامات بزرگ ملكوتى نشاندند

  104: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   مهسرى شايسته و باكرامت

  

در سال شصتم هجرت زهري بن قني جبلّى با تىن چند از كسانش به سفر حج رفت، و مناسك را جبا آورد، كاروان كوچكى 
د، كه از خانه خويش به سوى خانه خدا رفته بودند، و از خانه خدا به سوى خانه خويش بود كه كاروان ساالر زهري بو 

  .گشتند بازمى
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گردد، وىل سرنوشت چنني نبود، زهري از خانه خدا به سوى خدا  اش باز مى پنداشت كه به سوى خانه زهري نيز چنني مى
  .رفت وىل خود از اين حقيقت آگاه نبود مى

  !!منزل گردد هم) عليه السالم(ام بازگشت از حج ميل نداشت با كاروان بزرگ حسني كاروان كوچك زهري، هنگ

  105: نظام خانواده در اسالم، ص

  .و اين رودخانه شريين و گوارا كه از كوهستان مكه سرازير شده بود به دريا متصل شود

آمد، و اگر حسني  منزل باالتر فرود مى گذشت و در آمد، كاروان زهريى از آجنا مى اگر كاروان حسيىن در منزىل فرود مى
كوشيد كه با حسني روبرو نشود  پرداخت و با متام قدرت مى آمد وبه آسايش مى گذشت زهري در آجنا فرود مى از منزىل مى

  و چهره به چهره نگردد چرا؟

فت، و با اين خاندان ر  كرد كه چنني كند، چونكه از ياران على و آل على بشمار منى موقعيت اجتماعى زهري اجياب مى
از هواخواهان عثمان بود و از نزديكان حكومت يزيدى و از ياران دستگاه حاكمه به مشار  سر و كارى نداشت، وى

  .رفت مى

خواست در قتل پسر على سهمى  شناخت، و براى خاندان على احرتامى بسزا قائل بود و منى ازطرىف حسني را خوب مى
طرف مباند، دوسىت خود را با امويان حفظ كند، و با حسني ستيزه ننمايد، چهره به چهره  خواست ىب داشته باشد، او مى

شد كه زهري با حسني مالقات كرده، اگر حسني از وى كمك  شدن با حسني خالف اين روش بود، گزارش به يزيد داده مى
  .د نافرماىن حسني روا نيستخبواهد چه كند، به حسني كمك كند از دوستان و مهگامان خود بريده، اگر كمك نكن

شود فرمان او را اطاعت  پسر على است، پسر فاطمه است، بزرگوار است، تنها يادگار پيغمرب اسالم است، چگونه مى
  !نكرد، جواب خدا را چه بدهد، با آتش دوزخ چه كند؟

رتين راه است، پس بايسىت كاروان زهريى در جائى فرود آيد كه احتمال روبرو  شدن با حسني در آجنا نباشد، ىب طرىف 
  .خواست و سرنوشت چيز ديگر زهري چيزى را مى

سازد كه در منزىل فرود آيند، خبواهند يا  هاى دور و دراز دارد، كاروانيان را جمبور مى بيابان خشك و گرم عربستان منزل
   خنواهند، و كاروان
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زل گردد، سرزميىن كه از عثماىن علوى آفريد، و از يزيدى من زهري جمبور شد در سرزميىن فرود آيد، و با كاروان حسني هم
  !!حسيىن ساخت

  106: نظام خانواده در اسالم، ص

  .هاى حسينيان در كنارى افراشته گرديده بود هاى زهرييان در جائى زده شده بود، و سراپرده خيمه

نا است، دانا است، پس حيف دانست كه زهري دلري است، جوامنرد است، سرشناس است، سخنور است، توا حسني مى
ا دور باشد، و در زير پوشش جانوراىن چون بىن اى از آزادى  اميه قرار گريد، و آزاده است كه با اين مهه شايستگى از انسا

  .اى جاى داشته باشد، و بشرى شايسته افراشته نگردد برخوردار نشود، و شايسته نيست گوهرى گرانبها در ويرانه

زهري احتياط را از دست نداد، به قدر توانائى كوشيد كه از حسني دور باشد و به وى نزديك نشود، در اين منزل نيز 
حسني بر ضد حكومت قيام كرده و زهري از ياران حكومت است، حكومِت وقت از ياران خود انتظار دارد، با دمشنانش 

ا بزرگرتين جرم    .شود حساب مىدمشىن كنند، و سركشان را بكوبند، و نزديك شدن به آ

اش نشسته بود، و بستگانش به غذا خوردن مشغول بودند كه ناگاه قامت رعناى فرستاده حسني پيدا شد و  زهري در خيمه
  :سالم كرد و گفت

  !!خواهد زهري ابو عبداهللا حسني بن على ترا مى

راه انديشيدن بر وى بسته شده بود، ترسيد با آن روبرو گرديد، از وحشت نتوانست سخىن بر زبان بياورد،  زهري از آنچه مى
چنني وضعى را پيش بيىن نكرده بود، متحري شد چه كند، پيام حسني را ناديده انگارد، و از فرمان وى سرپيچى كند، يا به 

طرىف است كه هدف او بوده، اكنون جائى است كه نقشه  يزيد پشت كرده به سوى حسني برود، هر دو كار خالف ىب
  .را نيستطرىف قابل اج ىب

ها از دهان افتاد، غذا فراموش شد، سخن فراموش شد، قاصد حسني ايستاده  سكوتى عميق حاضران را فراگرفت، لقمه
  آيد و پرسد اين سكوت چيست چرا زهري منى نگرد، و در حريت فرو رفته از خود مى وضع را مى

  .در پاسخ گفنت آزاد است آمي؟ فشارى كه از طرف حسني در كار نيست، زهري كه گويد منى چرا منى

  107: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .اى چند بدين منوال گذشت و زهري نتوانست تصميم بگريد ال بگويد يا نعم، آرى يا نه دقيقه

  .اى از نور بايد تا زهري را از تاريكى حتّري و دودىل جنات خبشد و تصميم بگريد روزنه

بر سر دوراهى مرگ و زندگى قرار گرفته بود، زهري از قدرت حكومت خرب  ترين ساعت عمر زهري بود، ساعىت كه حساس
شود،  دانست كه حسني كشته خواهد شد، و هركس با حسني باشد كشته مى داشت ياران حسني را هم شناخته بود، مى

كه راه   دانست خواهد، مى دانست كه حسني وى را براى چه مى دانست كه حرم حسني به اسارت خواهد رفت، و مى مى
شت است و راه يزيد راه دوزخ، آن سعادت است و اين شقاوت   .حسني راه 

ناگهان برقى زد و بانوئى سكوت را شكست، و قدرت تصميم گرفنت را به زهري بازگردانيد، اين بانو جبز دهلم مهسر زهري  
  .كسى نبود

  !روى؟ خواهد و تو منى زهري پسر رسول خدا، ترا مى: دهلم گفت

  .گويد، سخنش را بشنو و بازگرد وه كه زن خوب چه چيز خوىب است برو ببني چه مى!! سبحان اهللا

ديرى نپائيد كه بازگشت، لبخندى بر لبانش نقش بسته بود، . زهري بزودى از جاى برخاست و به سوى حسني روان گرديد
طرىف رفته بود و  ور بازآمده بود، ىبهايش شاداب گرديده بود، ظلمت رفته بود و ن اش زدوده شده بود، گونه غم از چهره

  .طرىف برگشته بود يك

  .كس ندانست كه در آن مدت كوتاه حسني با زهري چه گفت و زهري چه شنيد

  .خيمه مرا بربيد و در كنار خيمه حسني بزنيد: زهري كه خبرگاه خود رسيد گفت

  108: نظام خانواده در اسالم، ص

يىن گرديد، از تنگناى ظلم بريون شد، و در فراخناى عدل قرار گرفت، عثماىن رودى به دريا پيوست، و زهري يزيدى حس
  .آيد رفت و علوى بازآمد، وه كه سعادت چگونه به سراغ آدم مى

  .كند با من خواهد بود وگرنه ساعت وداع است هر كس از من پريوى مى: زهري ياران را خماطب قرار داده گفت
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پيوست، و حسيىن گرديد و روز شهادت پس از آنكه مناز ظهر را با حسني خواند  سلمان جبلى پسر عموى زهري به زهري
شهيد شد، زهري از دنيا و مافيها چشم پوشيد و به حسني پيوست و با حسني بود و با حسني جان داد، هم اكنون در 

وى تا از جانب من به تو بايسىت نزد خويشانت بر : زهري با مهسر عزيز خود وداع كرده گفت. آن جهان نيز با حسني است
  .اش روان كرد آسيىب نرسد و مال و منال زن را به وى پس داد و زن را با پسر عمويش به قبيله

خدا يار و ياورت باشد و براى تو خري خبواهد، درين دم آخر يك : دهلم بگريست و با شوهر عاليقدر خود وداع كرد گفت
  .ضور رسول خدا جّد حسني شرفياب شدى مرا ياد كن و از ياد مربخواهش از تو دارم روز قيامت هنگامى كه به ح

  109: نظام خانواده در اسالم، ص

آرى، حريت و آزادى و حسن انتخاب و اراده زهري به وسيله امويان به غارت رفته بود وىل مهسر شايسته او موجب 
ا به زهري شد، و زهري در سايه آزاد شدن از بندگى طاغوت به    !!آغوش سعادت ابدى رفتبرگشت آ

بنابراين اگر گفته شود ازدواج ضامن حريت و اختيار، يا موجب بازگرداندن آزادى و آزادگى به انسان است مطلىب به گزاف  
  .گفته نشده

با ازدواج روح خدائى را در خود حفظ كنيم، و مقام خالفت از جانب حق را از دستربد شهوات و مفاسد در امان 
شد اميان و عمل صاحل خود بيفزائيم، و نصف دين خود را دريافته و نصف ديگر آن را با تقوا و پرهيز از بدارمي، و بر ر 

  .حمرمات از آسيب نگاه دارمي

  .مرد در فضاى ازدواج سهيم در شكوفائى كماالت زن، و زن شريك رشد مقامات مرد است

  110: نظام خانواده در اسالم، ص

اند موجب ظهور حقايق در وجود مرد است، و مرد  بل است، تا جائى كه بزرگان فرمودهزن موجودى فرزانه و اليق و قا
  .اند، باعث رسيدن زن به درجات عاليه است موجودى شريف و اصيل و باكرامت است، تا جائى كه در حق او گفته

شت مى مى) عليه السالم(على  است، و اين معنا دليل بر روح رسد خدجيه  فرمايد اولني زىن كه از زنان جهان قدمش به 
  .هاى انساىن و اخالقى و امياىن است هاى عاىل و سرمايه اهلى زن، و مقام خالفت وى از حق، و داشنت مايه
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آرى زن آزاد از هوا و هوس و آزاد از اسارت طاغوت، و آزاد از شهوات و متايالت حرام، و مهچنني مرد آزاد، دو گوهر 
نه باعظمت آفرينش و خلقت استپرارزش و دو حقيقت واال د   .ر اين 

دهد، و امرياملؤمنني عظمت  حريت و آزادى حّر بن يزيد را به مادر باكرامت آن شهيد نسبت مى) عليه السالم(امام حسني 
  .داند مالك اشرت را جلوه دامن پاك و اهلى مادر او مى

باشد، و هر دو اسوه حسنه و سرمشق نيكو براى  مرد در خانه بايد اسوه و سرمشق خوبيها براى زن، و زن براى مرد
  .فرزندان خود

  111: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   استقالل مرد و زن در ازدواج

  

پدران و مادران بايد توجه داشته باشند كه حق انتخاب مهسر مهراه با شرايط مهمى كه اسالم عزيز فرموده با خود فرزند 
  .است

پسندد به او حتميل كنند، و او را به زور وادار به  ئله ازدواج دخرتى را كه فرزندشان منىپدر و مادر حق ندارند در مس
  .ازدواج با او كنند

پسندد، وى را به زور وادار به ازدواج با او كنند، آنان در انتخاب  مهچنني پدر و مادر حق ندارند كسى را كه دخرت منى
  .اند مهسر از جانب حق داراى حريت و استقالل

  :ر روايت بسيار مهمى درباره انتخاب در ازدواج آمدهد

  112: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تـََزوَِّج الَّىت َهَوْيَت َودَِع الَّىت َهوى أََبواكَ : ِإّىن أُريُد َأْن أَتـََزوََّج ِإْمرَأًَه َو ِإنَّ أَبـََوىَّ َأرادا َغيـَْرها، قالَ : قـُْلُت َلهُ : قالَ 

  113: اسالم، صنظام خانواده در 
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ام و پدر و مادرم ديگرى را،  گويد به حضرت صادق عرضه داشتم، من براى ازدواج زىن را انتخاب كرده يعفور مى اىب ابن
  .اند رها كن آن را كه خودت دوست دارى اختيار كن، و آن را كه پدر و مادر پسنديده: تكليف من چيست؟ فرمود

  :خوانيم اب ازدواج مىدر رساله عمليه مراجع بزرگ شيعه در ب

باشد ازدواج كند و پدر و جّد پدرى  كفو او مى اگر مهسر مناسىب براى دخرت پيدا شود و خبواهد با او كه شرعاً و عرفاً هم
  .كنند در اين صورت اجازه آنان الزم نيست شوند و سختگريى مى مانع مى

  114: نظام خانواده در اسالم، ص

شناسد رضايت و عدم رضايت  كفو خود مى داند، و دخرتى كه پسرى را هم كفو خود مى مبنابراين پسرى كه دخرتى را ه
  .تواند با اجازه اسالم و رضايت حق ازدواج كنند پدر و مادر شرط نيست، و مى

اى خود را در ازدواج پسران و دخرتان خود اعمال  هاى صنفى و قبيله بر پدران و مادران است كه هوا و هوس، و خواسته
  .نند، كه زورگوئى در اسالم حرام و قبول زور هم حرام استنك

   دو پشته روى نيش مور رفنت*** دو رويه زير نيش مار خفنت

   ميان النه زنبور رفنت*** تن روغن زده با زمحت و زور

   زمستان زير آب شور رفنت*** ميان لرز و تب با جسم جمروح

   كور رفنت  شبانه با دو چشم*** رهنمائى به كوه بيستون ىب

رت    كه يك جو زير بار زور رفنت*** به نزد من هزاران بار 

  115: نظام خانواده در اسالم، ص

مرد و زن در انتخاب كار مشروع نيز آزاد و مستقل هستند، و حمصول كار آنان از خود آنان است و مالكيت آنان بر 
   با اجازه مرد، و مرد ّحقى بهدرآمد خود يك مالكيت مشروع است، و زن حقى به اموال مرد جز 

  116: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .اموال زن جز با اجازه زن ندارد، توجه داشته باشيم كه استقالل مرد و زن بايد در متام جوانب حيات حمفوظ مباند

  )على نساء العاملني(

  »42/ آل عمران«

  117: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   مقام زن در منطق وحى 6

  

  118: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   آئني پاك حق

  

  .هاى اصوىل و بنيادى دارد ها فرق ها در متام زمينه دين مقدس اسالم با اديان و مكتب

تشيع كه اسالم تفسري شده اهل بيت پيامرب، و جانشينان بر حق رسول اكرم، و بيان شده امامان معصوم است در نگرش 
امت، مالئكه، نبوت، امامت، قرآن، فرد، خانواده، جامعه، امور مادى، امور معنوى، و ديد خود نسبت به توحيد، قي

ها و فرهنگها و  با متام مدرسه... مسائل اخالقى و عملى، زن، مرد، اوالد، كسب و كار، تربيت، سياست، حكومت، و 
  .هاى موجود فرق دارد آئني

ان و مطابق مصاديق واقعى در دنياى ظاهر و باطن، و خالصه گويد عني حقيقت، و ميز  اسالم در اين ناحيه آنچه را مى
  .برابر با واقعيات و حقايقى است كه در علم حق و در بسرت جهان هسىت است

  .بيان مفسران حقيقت در آئني اسالم حمصول دانش پاك و بينش خدائى آنان، و برگرفته از عمق آيات قرآن جميد است
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، و ابتداى قرآن كرمي با وصف رمحانيت و رحيميت و ربوبيت وجود مقدس حق است، شروع مسائل اين دين از قرآن جميد
و تفسري اين حقايق شروعش از قلب اهلى و ملكوتى رسول اسالم و تداومش با بيانات امامان معصوم از على ىب ابيطالب 

  .تا امام دوازدهم است

  119: نظام خانواده در اسالم، ص

رود، اما رحيم وصفى است كه بر غري حق هم اطالق  ، و در غري خداوند بكار منىرمحان از امساء خمتص حضرت حق
  .گردد مى

  .اش نسبت به وجود مبارك حق خبشنده و خبشايشگر است اش رمحت، و ترمجه هر دو صفت ريشه

و بد است،  رمحن اشاره به رمحت عام حق نسبت به متام بندگان از خوب: اند گروهى از توضيح دهندگان آيات قرآن گفته
  .و رحيم اشاره به رمحت خاص حق كه خمصوص بندگان صاحل و مطيع است

  .جلوه وصف رمحانيت در دنيا، و جتلى وصف رحيميت در آخرت است

  :شود، در قرآن كرمي آمده اما در خود قرآن جميد در رابطه با اين تفاوت چيزى ديده منى

  .ورمحىت وسعت كل شىي

  120: نظام خانواده در اسالم، ص

  .و رمحت من مهه چيز را فرا گرفته

  .جتّلى اين صفت در آفرينش موجودات، و روزى آنان، و جناتشان از حوادث قابل مالحظه است

اى خاص، و نشاطى خمصوص است، كه  گريى از اين دو وصف، موجب حالىت عرفاىن، روحيه استغاثه به درگاه او با كمك
  .استالعمل آن توجه و عنايت حق به عبد  عكس

ام مرا به رمحانيت و رحيميت خبواند، و من خواسته او را  كنم بنده حيا مى: در آثار اسالمى آمده كه حضرت حق فرمود
  .اجابت نكنم
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  .خلقت خلق و روزى ايشان جلوه رمحانيت، و هدايت و توفيقشان، مثره رحيميت است

  .الرامحني، ذوالرمحه ارحم خريالرامحني،: در قرآن جميد خود را به حنو ديگر به رمحت ستوده

  121: نظام خانواده در اسالم، ص

براى نزديك كردن حقيقت به ذهن، رسول خدا اين واقعيت را بدين صورت در خور فهم مردم بيان كرده، ورنه عدد و 
  .درجه را در آجنا راه نيست

يك درجه بر متام خلق آنچه  خداوند را صد رمحت است، كه از آن يكى را در هفت آمسان و زمني پخش كرد، به آن
و نود و نه درجه آن . آورند خبشايد، و خلق هم بامايه گرفنت از آن بر يكديگر مهر ورزيده ترحم مى مناسب آنان است مى

را نزد خود نگاه داشته، تا روز قيامت بپا شود، آن يك درجه پخش شده در دنيا را به نود و نه درجه بيفزايد و بر مؤمنان 
  !!پخش منايدو مطيعان 

رّب به معناى مالك است كه مالكيت او بر متام موحودات هسىت و مهه عاملني حقيقى و قابل سلب نيست، مالكى كه 
  .تدبري و رشد و پرورش موجودات به دست قدرت اوست

ان در برابر چون پيوند مالكيت و تدبري او با متام ذرّات هسىت حقيقى و ابدى و دائمى و ذاتى است، معنا ندارد كه انس
  .ربوبيت او رّىب انتخاب كند، و مالكى اختاذ منايد، و تدبريى و مدبّرى و قانوىن جز قانون او قبول كند

جتّلى توحيد واقعى در متام شئون حيات و زندگى به اين است كه انسان با متام وجودش در سايه مالكيت و تدبري او باقى 
خواهد، تدبري حيات آدمى را  اى كه به ستم و بر ضد حق مى رهنگ و مدرسهمباند، و هر مالك و مدعى مالكيت، و هر ف

  .در متام زواياى حيات معنائى غري از اين ندارد» ال اله اال اهللا«به دست بگريد نفى كند، و كلمه طيبه 

آدمى را لطف كند، و سعادت دنيا و آخرت  آرى متام نياز ظاهر و باطن آدمى را رمحت حق، و نور ربوبيت او برطرف مى
  .منايد و عنايت و رأفت و مرمحت، و تدبري او تضمني مى

  122: نظام خانواده در اسالم، ص
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   توسل انبياء اهلى به ربوبيت و رمحت حق

  

  123: نظام خانواده در اسالم، ص

د را در متام پيامربان خدا كه رّب و مالكى، و مدبّر و مريدى و رمحت و لطفى جز رمحت و ربوبيت حق نشناختند، و خو 
   حلظات مملوك آن

مالك و مربوب آن رب، و عبد آن معبود نگاه داشته و با ارباب متفرقه، و مدعيان تدبريهاى بيجا با متام وجود مبارزه  
كردند، و بعضى از آنان در اين صحنه پيكار جان باختند، تا مالكيت و فرهنگ و رمحت حق را براى ابد با خود داشته 

  .شدند حوادث و گرفتاريها يا به و قت نيازمنديها و حاجات متوسل به ربوبيت و رمحت حق مى باشند، در متام

  :عرضه داشت) عليه السالم(آدم 

  .َربَّنا َظَلْمنا انـُْفَسنا َو اْن َملْ تـَْغِفْر َلنا َو تـَْرَمحْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرينَ 

  124: نظام خانواده در اسالم، ص

ما، بر خويشنت ستم روا داشتيم، چنانچه ما را سرافراز به غفران و رمحت خود ننمائى، هر آينه از اى مالك و مرىب 
  .زيانكاران خواهيم بود

  :نوح در دعايش براى جنات خود و مؤمنان و ريشه كن شدن ستمگران گفت

  .ربِّ ال تذر على االرض من الكفرين دياراً 

  125: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مدبر من از اين ناسپاسان بر روى زمني ديّارى باقى مگذاراى مالك و 

ربَّنا اّىن اسكنت من ذرِّيَّىت بواد غري ذى زرع عند بيتك احملرَّم ربَّنا ليقيموا : گفت در دعايش مى) عليه السالم(ابراهيم 
  .الصَّلوه
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  126: نظام خانواده در اسالم، ص

احلرام تو مسكن دادم، اى رب و مدبر من تا مناز  كشت و زرع نزد بيت ىب اى مالك و مرىب ما، من ذرّيه خود را در وادى
  .را بپاى دارند

  :به وقت درماندگى در كنار دروازه شهر مدين به مناجات حق برخاست و عرضه داشت) عليه السالم(موسى 

  .ربِّ اّىن ملا أنزلت إىلِّ من خري فقريٌ 

  128: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بر من به چيزى كه تو بر من فرو فرسىت از رزق و روزى حمتاجماى مالك و مد

  :حضرت يوسف عرضه داشت

رب قد اتيتىن من امللك و علَّمتىن من تأويل األحاديث فاطر السَّموات و االرض انت ولّىي ىف الدُّنيا واالخره توفَّىن مسلماً و 
  .احلقىن بالّصاحلني

  129: نظام خانواده در اسالم، ص

و مرىب من، به حقيقت كه تو مرا سلطنت دادى، و دانش تعبري خواب آموخىت، توئى آفريننده زمني و آمسان،  اى مالك
  .ات ملحق فرما توئى وّىل من در دنيا و آخرت، مرا به حال تسليم مبريان، و به بندگان شايسته

  :زكريا عرضه داشت

  .ربِّ ال تذرىن فرداً و أنت خري الوارثني

  130: اسالم، ص نظام خانواده در

رتين وارثاىن   .اى مالك و مدبر من، مرا يكه و تنها وا مگذار كه تو 

  :به رسول باكرامتش تعليم داده كه در دعا و مناجاتش بگويد
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  .ربِّ اغفر وارحم وانت خري الرّامحني

  131: نظام خانواده در اسالم، ص

رت    .كنندگاىن ين رحماى مالك و مرىب من، غفران و رمحتت را نصيبم كن، كه تو 

  :گويند كند كه در شب تاريك در حال قيام و قعود و انديشه در خلقت و آفرينش مى از قول اولياء و عاشقانش نقل مى

  .ربَّنا ما خلقت هذا باطال

  132: نظام خانواده در اسالم، ص

ا و زمني را باطل و بيهوده نيافريده   .اى اى مالك و مرىب و مدبر ما، اين آمسا

  133: نظام خانواده در اسالم، ص

گانه حضرت سجاد كلمه  در دعاهاى وارده از امامان معصوم خبصوص دعاى كميل، ابومحزه، عرفه، و مناجات پانزده
مبارك رب خيلى تكرار شده، توسل انبياء به اين مقام، و تكرار اين حقيقت در دعا، منايشگر عظمت اين مسئله و جتلى 

حيات انسان است، دعاكنندگان تنها در دعا متوسل به اين مقام نبودند، بلكه ربوبيت حق در آن در شئون و زواياى 
  .فضاى زندگى آنان، در عقايد و اعمال و اخالقشان جتلى علمى و عملى داشت

  134: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   مقام باعظمت عبادت و بندگى حق

  

وهرى مهسان هستند، و در پيمودن راه كمال و ظهور آثار انسانيت و انسان چه مرد و چه زن داراى هوّيىت واحد، و ج
گريى از عقل و  رسيدن به درجات و مقامات معنويه هيچ فرقى با هم ندارند، اگر با ميل باطىن و كشش فطرى، و كمك

و هدايت  نبوت و امامت و معلمان دلسوز، و مربيان واجد شرايط به قبول ربوبيت حق تن دهند، و مالكيت و تدبري
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حضرت حق را در متام جهات زندگى بپذيرند، از افتادن در جلنزار بندگى طاغوت و هواى نفس، و دچار شدن به 
مانند، و از بركت مملوك بودن نسبت به مالك واقعى، به مقامات عاليه  هاى شيطاىن در امان مى ها و مدرسه فرهنگ

  .ملكوتيه و عرشيه خواهند رسيد

اهرى و باطىن خود جتّلى رمحانيت و رحيميت و ربوبيت حضرت حقند، اين واقعيىت است كه از مرد و زن در خلقت ظ
  .شود، و جاى انكار و ايراد، و شك و ترديد ندارد صريح آيات اهلى استفاده مى

  .زن انسان است، زن داراى استعداد و قواى معنويست، زن در منطق وحى هويت و جوهرى يكسان با مرد دارد

اهلى است، زن جلوه ربوبيت حق است، حتقري او، محله به او، پاميال كردن حقوق او، سرپيچى از حفظ زن رمحت 
مورد طالق دادن او، فرق گذاشنت بني او و پسر، مهه و مهه  هاى به حق او، ضعيف مشردن او در دايره انسانيت، ىب برنامه

  .پيشه و ظامل و بيدادگر است گر و ستم هاى سلطه گهاى تاريخ، و فرهن آثار شوم مدعيان مالكيت بر بشر، و فرعون

  135: نظام خانواده در اسالم، ص

گنجيد، زيرا شيئى به اشيائش اضافه شده بود و پس  شد از خوشحاىل در پوست منى در ايتاليا وقىت مرد خانه دخرتدار مى
  !كرد ارج روزانه زندگى مىفروخت و قيمتش را صرف خم از سيزده يا چهارده سال او را به بازار برده و مى

  .انداختند تا نابود شود شدند او را در ديگ جوشاىن از روغن زيتون مى گاهى كه در ايتاليا از دست زن خشمگني مى

كردند، و هنوز هم در فرهنگ بشرى از بسيارى از  از او به عنوان خدمتكار، كلفت، كنيز، كاالى شهوت استفاده مى
  .اش حمروم است حقوق حّقه

هاى معنوى، جهاىن از استعدادها، و نريوئى اهلى  ىل در آئني حق و در منطق وحى، زن موجودى واال، منبعى از مايهو 
  .است

ره  زن اگر قدر خود را بشناسد، و موقعيت انساىن خويش را حفظ كند، و از تعاليم عاليه اسالم براى رشد و تربيت خود 
اى باكرامت و زينىب شايسته، و مقامى در خور حرمي حضرت حق خواهد  دجيهبگريد در ّحد توان خويش، مرميى پاك، و خ

شد، وگرنه مانند مرداىن كه راه ناسپاسى سپردند، و به نعمتهاى حق كافر شدند، و سر از هدايت پروردگار پيچيدند دچار 
  .خزى دنيا و آخرت و لعنت ابد حق خواهند شد
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   زن در منطق وحى

  

  :بيان آمدهدر تفسري باعظمت جممع ال

  136: نظام خانواده در اسالم، ص

زماىن كه امساء بنت عميس مهراه شوهر بزرگوارش جعفر ىب ابيطالب از مهاجرت حبشه كه هجرتى اهلى و حمض حفظ دين 
به ! نه: آيا در قرآن در رابطه با ما زنان چيزى هست؟ گفتند: بود بازگشت، به ديدار زنان پيامرب آمد و به آنان گفت

رسول اهلى شتافت و عرضه داشت يا رسول اهللا زنان در نااميدى و خسارتند، پيامرب فرمود از چه نظر؟ عرضه  حمضر
  :داشت چنانكه از مردان ذكر خري شده از زنان نشده، خداوند مهربان اين آيه را نازل فرمود

والصادقات، والصابرين والصابرات واخلاشعني ان املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات، والقانتني والقانتات، والصادقني 
واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات اعد 

  .اهللا هلم مغفره واجراً عظيماً 

  138: نظام خانواده در اسالم، ص

توانند به ده مقام عاىل و ملكوتى و معنوى برسند، و از اين  در صريح اين آيه شريفه هست كه زنان نيز مانند مردان مى
مقام طاعت و  3مقام اميان  2مقام اسالم  1: طريق مغفرت حق و اجر عظيم كسب كنند، مقامات عبارت است از

مقام فروتىن و خوف از عظمت و عقاب حق  6ر متام حوادث مقام صرب و پايدارى در براب 5مقام صدق  4فرمانربدارى 
مقام ياد و  10مقام ضبط نفس و مالكيت بر شهوات  9مقام روزه و صوم  8مقام كرم و جود كه مثره آن صدقه است  7

  .ذكر حق

درم امساء بنت يزيد انصارى خدمت رسول حق رسيد، در حاىل كه حضرت در مجع صحابه بودند، عرضه داشت پدر و ما
ام، آگاه باش جامن به قربانت هيچ زىن در شرق و غرب نيست جز اين كه عقيده  فدايت من از جانب زنان بسوى تو آمده

و رأيش با من يكى است، خداوند ترا به سوى مردان و زنان مبعوث به رسالت كرد، ما به تو و به حضرت حق اميان 
حمبوس و داراى كمبودند، در طريق ارضاى شهوات مرد خود  آوردمي، اما جنس زنان بسيار مقيد و در حصار خانه

اند، و مدت زماىن حامله به اوالد، وىل مشا مردان به مناز مجعه و مجاعت، و عيادت بيماران، و تشييع جنازه، و  تسليم
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يا پاسدارى از  تر جهاد ىف سبيل اهللا بر زنان برترى داريد، مرد براى حج و عمره زيارت حج به طور مكرر، و از مهه مهم
ره و منفعىت با  مرز مى رود، ما زنان حافظ اموال، و خياط لباسها، و مرىب فرزندان مردان خودمي، ما در چه اجر و مزد و 

  مردان شريك هستيم؟

  :رسول خدا رو به ياران كرد، فرمود

ىن به چنني واقعياتى رسيده باشد، بردمي ز  ايد؟ گفتند گمان منى گفتارى نيكوتر از گفتار اين زن در مسائل دينش شنيده
  :حضرت رو به جانب وى كرد و فرمود

برو و متام زنان ديگر را خرب كن نيكو شوهردارى، و طلب خوشنودى و رضايت مهسر، و موافقت با شوهر در امور زندگى 
ره   !!شود هائى است كه از آن مهه اعمال نصيب مردان مى صحيح، برابر متام آن 

  .ليل و تكبري حق بر زبان داشت مرب بريون آمد در حاىل كه از شدت شادىزن از جملس پيا

  139: نظام خانواده در اسالم، ص

  :كند امام هشتم از پدرانش از رسول خدا روايت مى

ءٌ َأَحبَّ اَىل الّلِه ِمْن ُمْؤِمن  ِمَن اْلَمَلِك، َولَْيَس َشىْ َمَثُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَدالّلِه َكَمَثِل َمَلك ُمَقرَّب، َوِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِعْنَدالّلِه َعزََّوَجلَّ َأْعَظُم 
  .تاِئب َأْو ُمْؤِمَنه تائَِبه

انسان مؤمن در پيشگاه حق مهچون ملك مقرب است، و قطعاً مؤمن نزد حق بزرگرت از ملك است، چيزى به سوى حق 
  .كننده و زن مؤمنه تائبه نيست حمبوبرت از مؤمن توبه

  140: در اسالم، ص نظام خانواده

  

   عقل و شهوت مالك سعادت و شقاوت
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آن نريوئى كه موجب درك حقايق، و پذيرش واقعيات، و طراح سعادت و سالمت، و مدبّر امور مثبته در حيات انسان 
  .باشد عقل است مى

  !شدهدر روايات اهل بيت به نقل اصول كاىف در باب عقل، از اين گوهر باارزش تعبري به پيامرب باطن 

برى از حيات مادى، و باعث حركت و كار و كوشش و فعاليت انسان  شهوت به طور طبيعى نعمت حق و موجب لذت
  .در جهت زندگى دنيائى و گاهى آخرتى است

گاه  رو براى اين چراغ پرفروغ معنوى باشد، فضاى زندگى فضائى سامل، و عرصه شهوت اگر مقيد به نور عقل، و دنباله
  !!ت حق، و وجود آدمى مصداق انسانيت، و ارزشش از ارزش مالئكه برترحيات سفره رمح

  141: نظام خانواده در اسالم، ص

قيد و  عقل اگر در زندان شهوت اسري شود، و از پخش نور خود ممنوع و حمروم گردد، كارگردان حيات آدمى شهوت ىب
جز امور مادى نبيند، و مالك حيات انسان  حماسبه شود، و چشم باطن و ظاهر از پى شهوت، هاى ىب شرط، وخواسته

ائم شود   .شكم و غريزه جنسى گردد، آثار انسانّيت حمو، و آدمى بدتر از حيوانات و 

آدم؟ حضرت پاسخ داد  مالئكه باالترند يا بىن: پرسيدم) عليه السالم(گويد از حضرت صادق  عبدالّله بن سنان مى
  :امرياملؤمنني فرمود

 ِكْلتَـْيِهما، َفَمْن َغَلَب َوَجلَّ رَكََّب ِىف اْلَمالِئَكِه َعْقال ِبالَشْهَوه، َو رَكََّب ِىف اْلَبهاِئِم َشْهَوًه ِبال َعْقل، َو رَكََّب ىف َبىن آَدمَ ِإنَّ الّلَه َعزَّ 
  .ِمَن اْلَبهائِمِ  َعْقُلُه َشْهَوَتُه فـَُهَو َخيـٌْر ِمَن اْلَمالِئَكِه َو َمْن َغَلَبْت َشْهَوتُُه َعْقَلُه فـَُهَو َشرٌّ 

  142: نظام خانواده در اسالم، ص

آدم عقل و  خداوند عزوجل در مالئكه عقل بدون شهوت قرار داد، و در چهارپايان شهوت بدون عقل گذاشت، و در بىن
رت از مالئكه، و هر آنكس شهوتش بر عقلش غلبه   شهوت مقّرر داشت، پس كسى كه عقلش بر شهوتش غالب آيد 

  .از حيوانات است كند بدتر

اين حقيقت اگر در جنس زن مهانند مرد جتلى كند بدون ترديد ارزش و قيمت و كرامتش بيش از مالئكه خواهد شد، و 
اگر اين موجود از عقل دورانديش، و پيامرب باطن، و نور درون چشم بپوشد، و مهت خود را زر و زيور، و عشوه و ناز و 
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ى در برابر ديگران، و بيگانه از خدا زيسنت قرار دهد مهچون مردان فاسد و كافر و آرايش و شهوت، و جلوه و خودمنائ
  .ناسپاس از حيوانات بدتر است

  143: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   حديثى عجيب از شب معراج در رابطه با زنان

  

ان معترب اسالمى است، و به حضرت عبدالعظيم حسىن كه از اعاظم علماى طايفه حقه، و از رجال بزرگ شيعه، و از راوي
است، از حضرت ) عليه السالم(ثواب زيارتش مهانند ثواب زيارت حضرت حسني ) عليه السالم(فرموده حضرت هادى 

كند كه حضرت فرمود من و فاطمه زهرا نزد پيامرب رفتيم،  جواد، و حضرت جواد از پدران معصومش از امرياملؤمنني نقل مى
  ، عرضه داشتم پدر و مادرم به فدايت سبب گريه مشا چيست؟او را در گريه شديد ديدمي

  .فرمود، شىب كه مرا به معراج بردند زناىن از زنان امتم را در عذاب شديد ديدم، از ديدن عذاب شديد آنان به گريه افتادم

  .يدجوش زىن را ديدم كه وى را با موى جلوى سر به ديوار جهنم آوخيته بودند، و مغزش از شدت عذاب مى

  .رخيتند ترين و بدترين ماده جهنم در دهان و حلقش مى زىن را ديدم كه با زبانش به ديوار جهنم وصل بود، و از داغ

  .اش به ديوار جهنم چسبانده بودند زىن را ديدم كه او را با سينه

  .زىن را ديدم كه با دو پايش در جهنم آويزان بود

  .زد و آتش از زير گوشتهايش بريون مى خورد زىن را ديدم كه گوشت بدن خودش را مى

زىن را ديدم كه دست و پايش را بسته بودند، و تعداد زيادى مار و عقرب به او محله كرده، اما چون دست و پايش آزاد 
  .توانست فرار كند و هيچگونه قدرتى براى دفاع از خود نداشت نبود منى

  144: نظام خانواده در اسالم، ص
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و كر و الل بود، او را در يك تابوت پر از آتش گذاشته بودند، و از متام بدنش گوشت و پوست  زىن را ديدم كه كور
  .رخيت مهانند آدم گرفتار جذام تكه تكه مى

  .هايش بريون آورده خبورد كردند هرچه در شكم دارد با پنجه زىن را ديدم كه صورت و بدنش آتش گرفته، و او را وادار مى

  .سر خوك و بدنش بدن خر، و دچار يك ميليون رشته عذاب بودزىن را ديدم كه سرش 

شد، مالئكه عذاب، سر و بدنش را با ابزار  زىن را ديدم صورتش مهانند سگ، آتش از پشتش وارد و از دهانش خارج مى
  .كوبيدند جهنم مى

ان در دنيا چه بوده كه عرضه داشت حمبوب من، ونور چشمم به من خرب بده عمل و روش آن) عليها السالم(حضرت زهرا 
اى شديد و سخىت شوند   .بايد دچار چنني عذا

آن زىن كه به موى سر به ديوار جهنم بسته بود زىن است كه موى جلوى سر خود را از ناحمرم حفظ : حضرت فرمود
  .كرد منى

  .زىن كه با زبان به ديوار جهنم وصل بود زىن است كه شوهرش از نيش زبان او امان نداشت

اش به ديوار جهنم چسبانده شده بود، زىن است كه در مسئله جنسى از شوهر خود متكني  كه به دو طرف سينهزىن  
  .داد كرد، و او را براى ارضاء اين غريزه طبيعى راه منى منى

  .رفت خواست مى زىن كه با دو پايش در جهنم آويزان بود، زىن است كه بدون اجازه شوهرش هر كجا مى

كرد، و  زد، زىن است كه براى غريشوهر آرايش مى خورد و آتش از زير گوشتها بريون مى ن خودش را مىزىن كه گوشت بد
  .داد آرايش خود را در معرض ديد مردان ناحمرم قرار مى

مشرد، و از جناست و  زىن كه دست و پايش را بسته، و در معرض محله مار و عقرب بود، زىن است كه مناز را سبك مى
  .كرد تطهيري و غسل منى جنابت و حيض

بود زىن است كه با غريشوهر مهبسرت شده بود و اوالد آورده، وىل فرزند را به گردن شوهر خود  زىن كه كر و كور و الل
  .انداخته بود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .گذاشت بريدند، زىن است كه خود را در اختيار مردان بيگانه مى زىن كه با قيچى آتشني گوشت او را مى

كردند هر چه در شكم دارد خبورد زىن است كه واسطه فحشا و  آتش گرفته، و او را وادار مى زىن كه صورت و بدنش
  .گذاشت منكرات بود، و زنان را براى شهوتراىن در اختيار مردان مى

كرده و در  زىن مى هم زىن كه سرش سر خوك و بدنش بدن خر و دچار يك ميليون رشته عذاب بود، زىن است كه دوبه
  .كذب غرق بودهدروغگوئى و  

شد زىن بود خواننده جمالس عيش و عشرت و آلوده  زىن كه مهانند سگ بود و آتش از پشتش وارد و از دهانش خارج مى
  !به بيمارى حسادت

  146: نظام خانواده در اسالم، ص

در صورت  گونه شود، و تواند به اعال درجات و مقامات معنويه برسد و مرمي در هر صورت زن بنا بر منطق وحى مى
ائم پست ىب اى كه  گردد، دو مرحله تر مى توجهى به آئني حق و شخصيت انساىن خود راه به اسفل دركات برده و از 

  .براى متام مردان مقرر است

  )يريد الّله بكم اليسر وال يريد بكم العسر(

  »185/ بقره«

  147: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   مشكالت و موانع راه ازدواج 7

  

  148: نظام خانواده در اسالم، ص
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   سختگريى در مسئله ازدواج

  

نياز پسر و دخرت به ازدواج نيازى طبيعى، و احتياجى ذاتى است، خوددارى طوالىن از هجوم غريزه شهوت براى پسر و 
  .رسد دخرت امرى مشكل به نظر مى

  .است گاهى طول زمان موجب فساد و افساد، و تباه شدن نيازمند به ازدواج شده

  .گاهى سركشى غرائز باعث افتادن افراد در منجالب گناه و معصيت شده است

  .گاهى جلوگريى از ازدواج براى پسران و دخرتان دردسر آفريده، و آنان را به امراض خمتلفى دچار كرده است

آلوده منوده، و جواناىن كه  هاى پاك را گاهى ولع به ازدواج و از طرىف موانع راه آن عشق و عاشقى به بار آورده، و دامن
  .سرمايه يك مملكت هستند تا خودكشى پيش برده

دانند، و اعالم نياز آنان را به تشكيل  بعضى از پدران و مادران فرزندان در سن ازدواج را اگر پيشنهاد ازدواج كنند بچه مى
خود هجوم برده، آنان را سرزنش و حتقري  آورند، و در اين زمينه به فرزندان حيائى و پرروئى به حساب مى زندگى حاصل ىب

شوند، و اگر از اميان قوى برخوردار نباشند، خود را  منايند كه آنان سرخورده مى كنند، و به صورتى با آنان برخورد مى مى
  .بينند جمبور به حركت در كژ راهه مى

  149: نظام خانواده در اسالم، ص

منايند كه حتقق دادن آن براى طرف مقابلشان  يا داماد، مسائلى را پيشنهاد مىبعضى از پدران و مادران به خانواده عروس 
گذرد،  كنند كه زمان ازدواج دخرت و پسر مى بسيار سخت يا غريممكن است، و آنچنان در پيشنهادهاى خود پافشارى مى

  .شود و گلهاى باغ انسانيت پرپر مى

شود و از ازدواج با دخرت  ى و بداخالقى خانواده عروس روبرو مىرود، وىل با تلخ گاهى پسرى به خواستگارى دخرتى مى
گذرد، و چنني  گردد، و از سّن ازدواج مى شود و به او لطمه وارد مى نشني مى گردد، در اين صورت دخرت خانه پشيمان مى

  .اى هم ممكن است از خانواده پسر رخ بنمايد مسئله
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تصميم، و دچار بودن به فضاى پدرشاهى يا مادرشاهى تن به ازدواج گاهى دخرتان و پسران بر اثر حمدود بودن در 
  .گردند دهند، و از اين طريق دچار خسارت مى منى

  .شوند و گاهى خود دخرت و پسر به خاطر پيشنهادهاى سنگني به طرف مقابل مانع حتقق ازدواج مى

نسانيت، و امرى غريخدائى و غريشرعى اسالم عزيز اين سختگرييها را خالف انصاف و مرّوت، و جداى از اخالق ا
  .داند مى

  .دهد، كه عواقب اين برنامه در دنيا و آخرت دامن مشا را خواهد گرفت اسالم به سختگريان هشدار مى

گريد، و با آنان كه سختگري هستند  گريند آسان مى گويد خداوند مهربان با آنان كه در مهه امور آسان مى اسالم مى
  .سخت خواهد گرفت

ختگريى در اين مسئله، جنگيدن با غرائز و شهوات و آمال و آرزوهاى طبيعى و انساىن دخرتان و پسران است، و بر س
  .حضرت حق است كه با سختگريان به سخىت برخورد كند، و آنان را از لطف و حمبت خود حمروم سازد

  150: نظام خانواده در اسالم، ص

از شخصى شكايت كرد، زماىن نگذشت كه ) عليه السالم(صادق  گويد، مردى خدمت حضرت محاد بن عثمان مى
شكايت فالىن از تو براى چيست؟ عرضه داشت به من بدهكار است و من : شده از راه رسيد، امام ششم فرمود شكايت
ردى تصور ك: ام تا دينارآخر آن را از او بگريم، حضرت صورت ِنشسنت خود را عوض كرد و به خشم آمد و فرمود ايستاده

  اى؟ شود، گفتار حق را در قرآن جميد خنوانده تا دينار آخر را از او بگريى بد منى

  .َخياُفوَن ُسوَء احلِْسابِ 

  151: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ترسند بدى حساب را مى

  !خيال كردى سوء حساب به معناى ظلم و جور از جانب حق به عبد است

  .نه به خدا قسم
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  .اْالْسِتْقصاءَ ما خاُفوا االَّ 

  .ترسند مگر تا آخرين ذره عمل را به حساب كشيدن منى

  :بدان اى مرد

  .َفَمِن اْستَـْقصى فـََقْد اساءَ 

  .گريى كند كار بدى اجنام داده است آنكه در حساب اينگونه سخت

نساىن بپرهيزيد، راه گريى، خبصوص در امر ازدواج برتسيد، و از اين امر غريا پدران و مادران، پسران و دخرتان از سخت
ازدواج را مهوار كنيد، و شرايط آن را آسان بگرييد، و با شوهر دادن دخرت با شرايطى سهل و آسان، و زن دادن به پسر با 

  .اى معموىل از گسرتش بسرت فساد، و سفره گناه جلوگريى كنيد برنامه

  152: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  ران قرار بدهيدوجود خود را ميزان بني خود و ديگ

  

  153: نظام خانواده در اسالم، ص

پدران و مادران بايد به اين معنا توجه كنند، كه روزى خود آنان جوان بودند، و در آتش اشتياق زن گرفنت، و شوهر كردن 
  .سوختند مى

حتميل شرايط سخت آرزو داشتند هر چه زودتر پدر و مادرشان وسيله ازدواج آنان را فراهم كنند، و بدون سختگريى و 
ن منايند، و اگر مالحظه مى كردند پدر يا  سفره ازدواج آنان را در فضائى باصفا و چهارچوىب غرق عشق و حمبت 

انداخت، يا در راه آن اجياد  شدند، كه اين سنت پاك اهلى را به تأخري مى هائى مى مادرشان، نسبت به اين مسئله وارد برنامه
شدند، و حاالت دروىن آنان به  آورد، سخت آشفته مى تراشى بوجود مى ع پدر و مادرشان مانعكرد، يا وض انداز مى دست

ايت كينه هم مى   .شدند دار مى خورد، و نسبت به پدر و مادر خويش بدبني و در 
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و آمال  خواهند پسر زن بدهند و يا دخرت به خانه خبت بفرستند خود را به جاى فرزند خود به حساب آورند، امروز كه مى
و آرزوى وى را، و طغيان آتش شهوت او را، و عشق آتشينش را به تشكيل زندگى جديد حلاظ كنند، باشد كه خود را به 
جاى او حساب كردن موجب دست برداشنت از سختگريى شود، و زمينه زن گرفنت پسر يا شوهر كردن دخرت به آساىن و 

  .سهولت فراهم آيد

العاده باارزش كه خود را ميزان بني خود و  در روايىت بسيار مهم به اين مسئله فوق) يه السالمعل(وجود مبارك امرياملؤمنني 
  :ديگران قرار بده بدين صورت اشاره فرموده

َهلا، الَتْظِلْم َكما الحتُِبُّ َأْن  َرهُ اْجَعْل نـَْفَسَك ميزاناً فيما بـَيـَْنَك َو بـَْنيَ َغْريَِك، َو َأِحبَّ ِلَغْريَِك ما حتُِبُّ ِلنَـْفِسِك، َواْكَرْه َلهُ ماَتكْ 
  .ِمَن النّاِس ما تـَْرضى َهلُْم ِمْنكَ ُتْظَلَم، َو َأْحِسْن َكما حتُِبُّ َأْن ُحيَْسَن ِإلَْيَك، َواْستَـْقِبْح لِنَـْفِسَك ما َتْستَـْقِبُحهُ ِمْن َغْريَِك، َواْرَض 

مسائل انساىن ميزان بني خود و غري خود قرار بده، و دوست وجود خود را براى توجه به واقعيات زندگى و درك بيشرت از 
داشته باش براى ديگران آنچه را براى خود دوست دارى، و كراهت داشته باش براى غري خود، آنچه را براى خود كراهت 

   اى ستم دارى، به ديگران در هيچ زمينه

  154: نظام خانواده در اسالم، ص

تو ستم شود، و به مهه مردم نيكى كن، چنانكه دوست دارى به تو نيكى كنند، براى  روا مدار، چنانكه دوست ندارى به
  .داىن، از مردم خوشنود باش، آنچه را كه از خود نسبت به آنان خوشنود هسىت خود قبيح بدان آنچه را از ديگران قبيح مى

  :فرموده) عليه السالم(حضرت جمتىب 

  .ُيصاِحُبوَك ِبهِ صاِحِب الّناَس ِمْثَل ما حتُِبُّ َأْن 

  155: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اى زندگى كن، كه دوست دارى با تو زندگى كنند با مردم به گونه

اين است خواسته بر حق اسالم از متام مردم، اين است دستورات مثرخبش دين، اين است آن روشى كه زندگى را با ديگران 
كند، و برنامه زندگى را از نور و صفا و عشق و وفا، و  ات جلوگريى مىمنايد، و از هجوم گناه به دايره حي آسان مى

  .منايد سالمت و صميميت، و سادگى و آساىن پر كرده و شريين مى
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پدران و مادران آنچه را در مسئله ازدواج در روزگار جواىن براى خود دوست داشتيد، و آن عبارت بود از اينكه با 
كنيد، در برنامه ازدواج، هر دو خانواده از شرايط سنگني و غري قابل حتمل بپرهيزند، هرچه شأن خود ازدواج   اى هم خانواده

  زودتر زمينه ازدواج را فراهم آورند، از

  .گريى منايند، امروز مهان را براى فرزندخود دوست داشته باشيد خمارج كمرشكن دورى كنند، از حرف و نقل زياد كناره

يشگاه حق ثواب بسيار دارد، مشا اى پدران و مادران زودتر از ديگران براى فرزندان خود وسيله شدن براى ازدواج، در پ
  .وسيله ازدواج شويد، و اين راه را تا آخر با عشق و حمبت و شرييىن و كرامت طى كنيد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

نَـُهما َزوََّجُه اللّهُ أَْلَف اْمَرأَه ِمَن احلُْوِر اْلعِني َو كاَن َلُه ِبُكلِّ ُخْطَوه َخطاها َأْو َمْن َعِمَل ىف تـَْزويِج بـَْنيَ اْلُمْؤِمنَني َحّىت جيَْ  َمَع الّلهُ بـَيـْ
ا ىف ذِلَك َعَمُل َسَنه   .ِبُكلِّ َكِلَمه َتَكلََّم ِ

  157: نظام خانواده در اسالم، ص

ا را به يكديگر  هر كس در فراهم آوردن زمينه ازدواج پسران و دخرتان اهل اميان زمحت بكشد، تا خداوند مهربان آ
شىت است، و براى هر قدمى كه برداشته يا هر كلمه اى كه در اين زمينه گفته ثواب يك سال  برساند، مزدش هزار حوريه 

  .عبادت است

ق آن را فراهم كنند، خود را از توانند به آساىن و سادگى زمينه حتق كنند، با اينكه مى آنان كه در امر ازدواج سختگريى مى
  !كنند؟ چه ثواب عظيمى نزد حق حمروم مى

اينان جواب فرزندان خود را اگر دچار فساد شوند، يا ضربه فكرى و بدىن به آنان وارد شود، يا دچار اختالل روحى  
  !گردند، در دادگاه عدل اهلى در صحنه وحشتناك حمشر چه خواهند داد؟

اى از عّمه بزرگوار خود درخواست كردند، فالن ماىل كه دارى براى كمك به  از طريق نامه) المعليه الس(موسى بن جعفر 
مهريه عيال حممد بن جعفر بفرست، چون نامه را به آن زن باكرامت دادند، بدون فاصله به اين مسئله اقدام كرد، منت نامه 

  :چنني بود
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، يا وصّى پيامرب، يا كسى كه برده مؤمىن را آزاد كند، يا قرض مؤمىن اى است كه از آن جز پيامرب خداوند را در قيامت سايه
ره را ادا منايد، يا مؤمن ىب   .مند نگردد زىن را زن دهد 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ ىف ِنكاح َحّىت َجيَْمَع الّلُه َمشَْلُهماَو َأْعَظُم اخلَْطايا ِإْقِتطاُع ماِل اْمرِء ُمْسِلم، َو أَْفَضُل الشَّفاعاِت َمْن َتَشفََّع ... 

  .و بزرگرتين گناه جتاوز به مال مسلمان است، و برترين مياجنيگرى وساطت در امر ازدواج است

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .َمْن َزوََّج َعَزباً كاَن ِممَّْن يـَْنُظُر الّلُه الَْيِه يـَْوَم اْلِقياَمهِ 

  158: ام خانواده در اسالم، صنظ

  .كند زىن را زن دهد، از آناىن است كه خداوند در روز قيامت به او به ديده لطف و رمحت نظر مى هر كس ىب

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .أَْعَتَق َنَسَمًه، َأْو َزوََّج َعَزباً َمْن أَقاَل ناِدمًا، َأْو َأغاَث َهلْفاناً، َأْو : َأْربـََعهٌ يـَْنُظُر الّلُه اَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقياَمهِ 

آورده را قبول كند، آنكه غمى را از دىل بزدايد،   اندازد، كاسىب كه جنس پس خداوند به چهار نفر در قيامت نظر لطف مى
  .زىن را زن دهد اى را آزاد كند، و آنكه انسان ىب كسى كه بنده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

م بزند، و زن و مردى را از هم جدا كند، در دنيا و آخرت دچار غضب و لعنت خدا شود، و  هر كس قرار ازدواجى را 
بر حضرت حق است كه هزار سنگ آتشني بر سر او ببارد، و هر كس در جدائى بني مرد و زىن بكوشد وىل به مثر نرسد، 

  .او حرام گردد دنيا و آخرت دچار خشم و لعنت حق شود، و ديدار رمحت حق بر

ره شدند، و  مند مى اى كاش متام پدران و مادران از اين معاىن خرب داشتند، تا با عمل به اين واقعيات از ثواب عظيم اهلى 
كردند، تا در قيامت دچار خشم و لعنت و  پرهيز مى اى كاش خربداران از اين مسائل از تكّرب از عمل به اين دستورات

  .عذاب ابد حق نشوند
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  159: ظام خانواده در اسالم، صن

  

   كرب، صفىت ابليسى است

  

امروز كه بلوغ زودرس رجنى بر رنج مردم افزوده، امروز كه هجوم فرهنگ بيگانگان دردى بر دردها اضافه كرده، امروز كه 
بتذل در متام هاى م هاى كفر جهاىن روح و فكر مردم خبصوص جوانان را اشغال كرده، امروز كه فيلم صدا و تصوير رسانه

ها حاصلى جز حتريك شهوات، و شعلهور كردن غرائز ندارد، بر پدران و مادران و  كند، و اين مهه برنامه جهان بيداد مى
   اقوام و ثرومتندان و خالصه دولت و ملت اسالمى، واجب شرعى، و الزم اخالقى است، كه متام توان خود را در آسان

  160: نظام خانواده در اسالم، ص

پوشى از شرايط سنگني،  ودن امر ازدواج جوانان، و حذف عادات و رسوم غلط، و در هم شكسنت سنن غرىب، و چشممن
بكار گريند تا از اين راه اميان و اخالق و رفتار و كردار انساىن دخرتان جوان و پسران جوان تا حّدى حمفوظ مباند، و اين  

  .جالب گناه در مصونيت قرار بگريندگلهاى، باغ آدميت از پرپر شدن و افتادن در من

نسبت به پياده شدن فرامني اهلى و دستورات رسول اكرم، و امامان معصوم تكّرب نكنيد، متأسفانه بعضى از پدران و مادران 
گريند كه انگار شاه مقتدرى هستند، و فرزند آنان  چنانكه مشاهده شده در جمالس قرارداد ازدواج آنچنان ژسىت خبود مى

هائى  دهند، و خواسته اده، و بايد در امر عقد و عروسى، مهچون فرعون و فرعونيان عمل شود، پيشنهادهائى مىشاهز 
ت اظهار مى شود، و به ناچار  زده شده، و فرزندشان از ازدواج و تشكيل خانواده پشيمان مى كنند كه خانواده مقابل 

  !!منايد و خود را به انواع گناهان جنسى آلوده مى ياىب نامشروع زده، براى ارضاى غرائز خود دست به دوست

  :فرمايد هاى ابليس مشرده آجنا كه مى قرآن جميد تكرب از حق را از مشخصه

   فسجد املالئكه كّلهم امجعون اّال إبليس استكرب و كان من الكافرين

  .از كافران شدمنشى منود و  امر حق مهه سجده كردند مگر ابليس كه گردنكشى و بزرگ پس فرشتگان به

  .قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكربَّ فيها فاخرج إّنك من الّصاغرين
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  161: نظام خانواده در اسالم، ص

منشى كىن، پس بريون  از اين جايگاه و مقام و مرتبه فرو شو، ترا نرسد كه در اين حرمي پاك بزرگ: حضرت حق به او فرمود
  .رو كه تو از خوارشدگاىن

  :فرمود) السالمعليه (على 

  162: نظام خانواده در اسالم، ص

نُوِب َواْالُم اْلُعُيوِب َوُهَو ِحْلَيُه ِإبْليسَ  َر َفِإنَُّه أَْعَظُم الذُّ   .ِإيّاَك َواْلِكبـْ

  163: نظام خانواده در اسالم، ص

بزرگرتين گناهان و بر تو باد از اينكه در امور حيات نسبت به حق و خلق دچار كرب شوى، به حقيقت كه تكرب از 
  .ترين عيوب است، و كرب رنگ و رخساره و خصلت ابليس است پست

  :و نيز آن حضرت فرمود

َر َفِإنَُّه رَْأُس الطُّْغياِن َو َمْعِصَيُه الرَّْمحنِ    .اْحَذِر اْلِكبـْ

  164: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تاز كرب بپرهيز كه اين صفت سر جتاوز و روگرداىن از حضرت حق اس

  :و نيز آن بزرگوار فرمود

  .أَقْـَبُح اْخلُُلِق التََّكبـُّرُ 

  165: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ترين خوى تكرب است زشت
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  :رسول اهلى فرمود

  .ّبارينَ اْجَتِنُبوا اْلِكبـَْر َفِإنَّ اْلَعْبَد ال َيزاُل يـََتَكبـَُّر َحّىت يـَُقوَل الّلُه َعزََّوَجلَّ أُْكتُُبوا َعْبدى هذا ِىف اجلَْ 

  166: نظام خانواده در اسالم، ص

اى نويسندگان : فرمايد دهد، تا جائى كه خداوند عز و جل مى از كرب اجتناب كنيد، هر آينه انسان در كرب ادامه زندگى مى
  .ام را جزء جّباران عامل ثبت كنيد عمل، نام بنده

  :و نيز آن حضرت به ابوذر فرمود

  .جيَِْد راِئَحَه اْجلَنَِّه ِإّال َأْن يـَُتوَب قـَْبَل ذِلكَ  ْلِبِه ِمْثقاُل َذرَّه ِمْن ِكْرب ملَْ يا اباَذر َمْن ماَت َو ىف قَـ 

  168: نظام خانواده در اسالم، ص

شت را خنواهد يافت، مگر اينكه قبل از مردن توبه كند  اى ابوذر هر كس مبريد و در قلبش به وزن ذرّه اى كرب باشد، بوى 
  .منشى درآيد خنوت و بزرگ و از لباس كرب و

قدرت و  راسىت موجودى كه از نطفه آفريده شده، و در حال حيات دنيوى، ضعيف و ناتوان، و در برابر حوادث ىب
چرخد، چه جاى آن دارد كه با حق و با خلق تكرب كند، و  گاه هسىت به اراده او منى قوت است، و چرخى در اين عرصه ىب

  قائل باشد؟براى خود برترى بر ديگران 

كند، بني سلمان و مردى دعوا درگرفت، آن مرد با حالىت خاص به سلمان   از پدرانش روايت مى) عليه السالم(امام صادق 
  :فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني   تو كيسىت كه من با تو رو در رو شوم؟ سلمان: گفت

ُه ِالِخَرِتِه، َقْد َكثـَُرْت َحَسناتُُه، َو َعَلْت َدَرجاتُُه، َو شاَرَف َخالُصُه اْلُمْؤِمُن َدأْبُُه َزهاَدتُُه، َو َمهُُّه  َو ِديانـَُتُه، َو ِعزُُّه َقناَعُتُه، َوِجدُّ
  .َجناتُهُ 

  169: نظام خانواده در اسالم، ص

. راى آخرت استرغبىت او به امور مادى است، و مهّتش ديندارى، و عزتش قناعت، و فعاليتش ب عادت و خوى مؤمن ىب
  .زياد شده خوبيهايش، و باال رفته درجاتش، و نزديك شده به آزادى و جناتش
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  .اْلمْؤِمُن داِئُم الذِّْكِر، َكثُري اْلِفْكِر، َعَلى النـَّْعماِء شاِكٌر، َو ِىف اْلَبالِء صاِبرٌ 

  170: نظام خانواده در اسالم، ص

هاى اهلى  اش بسيار، و شاكر متام نعمت متذّكر حقائق و خبصوص حضرت حق است، انديشهمؤمن بطور دائم و مهيشگى 
  .و صابر در بالء است

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .َفْضَل ِمْن َكالِمهِ الْ  اْلُمْؤِمُن َمْن طاَب َمْكَسُبُه، َو َحُسَنْت َخليَقتُُه، َو َصحَّْت َسريرَتُُه، َو انـَْفَق اْلَفْضَل ِمْن ماِلِه، َو اْمَسكَ 

  171: نظام خانواده در اسالم، ص

است، اضافه مالش را  كند پاكيزه است، و طبيعتش نيكوست، و پنهانش صحيح مؤمن كسى است كه آنچه كسب مى
  .منايد كند، و از اضافه سخنش خوددارى مى انفاق مى

  :در رابطه با ارزش مؤمن در روايات آمده

  :نقل شده) معليه السال(از حضرت صادق 

  172: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اْلُمْؤِمُن اْعَظُم ُحْرَمًه ِمَن اْلَكْعَبهِ 

  173: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تر است احرتام و حرمت مؤمن از كعبه عظيم

  :فرمود) عليه السالم(امام پنجم 

  .ْهَلُه َو َوَلَدُه َو انَّهُ َالْكَرُم َعَلى الّلِه َعزََّوَجلَّ ِمْن َمَلك ُمَقرَّبانَّ اْلُمْؤِمَن يـُْعَرُف ِىف السَّماِء َكما يـَْعِرُف الرَُّجُل ا
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  174: نظام خانواده در اسالم، ص

شناسد، و هرآينه مؤمن در پيشگاه حق از ملك مقرب   مؤمن در آمسان معروف است، چنانكه مرد مهسر و اوالدش را مى
  .تر است گرامى

  :رسول حق فرمود

  .َوِعزَّتى َوَجالىل ما َخَلْقُت ِمْن َخْلقى َخْلقاً َأَحبَّ اَىلَّ ِمْن َعْبدَى اْلُمْؤِمنِ : َه َجلَّ ثَناُؤُه يـَُقولُ انَّ اللّ 

  175: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ام هتر از مؤمن نيافريد اى را در آفريدگامن در نزد خود حمبوب به عزت و جالمل قسم آفريده: فرمايد خداوند جل ثناءه مى

  176: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   كفوى هم

  

پس از اين مقّدمه كه در رابطه با دين و ديندارى مطرح شد، الزم است به اين معنا توجه شود كه از شرايط بسيار مهم 
  .كفو بودن زوجني است ازدواج هم

نظر ظاهر و باطن بني دخرت و پسر كفو در لغت به معناى شبيه و مانند است، در مسئله ازدواج تا حّدى بايد از 
  .شباهت وجود داشته باشد

كفو مؤمنه، و  مهمرتين مرحله شباهت، بايد در چهره ديندارى جلوه كند به اين معنا كه به فرهنگ پاك حق، مؤمن هم
  .دار شبيه و مانند ديندار است دين

  :به فرموده قرآن جميد

  .َوالطَّيِّباُت ِللطَّيِّبنيَ 
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  177: ر اسالم، صنظام خانواده د

  .زنان پاك اليق مردان پاكند

  :فرمايد كتاب حق مى

  .َفاْنِكُحوا ماطاَب َلُكْم ِمَن النِّساءِ 

  179: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پس با زنان پاك ازدواج كنيد

ت و نبوت و اين پاكى در زنان و مردان در مرحله اول پاكى و پاكيزگى باطن است، كه عبارت از اميان به خدا و قيام
  .قرآن و مالئكه و متخّلق بودن به اخالق حق است

بنابراين مرد مسلمان و مؤمن حق ازدواج با زنان غريمسلمان و غريمؤمنه را ندارد، و اگر اين ازدواج اجنام بگريد، باطل است 
دواج كند، زيرا از نظر شرعى و فرزندان آنان بدون شك زاده زنا هستند، و مهچنني زن مؤمنه حق ندارد با انسان غريمؤمن از 

  .اين ازدواج باطل و حرام و فرزندان آنان زاده حرامند

كفو غريمؤمن و غريمؤمنه نيستند، كه اگر اين ازدواج باطل صورت بگريد درى از عذاب قيامت بر روى  مؤمن و مؤمنه هم
  !!هر دو باز شده

  :اپاك منع شديد فرمودهقرآن جميد از ازدواج انسان پاك يعىن انسان مؤمن با انسان ن

والتنكحوا املشركات حّىت يؤمنَّ وألمه مؤمنه خري من مشركه ولو اعجبتكم والتنكحوا املشركني حّىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري 
  .من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون اىل الّنار واهللا يدعوا اىل اجلَّنه واملغفره باذنه ويبنيِّ آياته للناس لعلَّهم يتذكَّرون

  180: نظام خانواده در اسالم، ص

رت است، اگرچه زيبائى يا ثروت او مشا را  با زنان مشرك تا اميان نياورده اند ازدواج نكنيد، كنيزان بااميان از زن آزاد مشركه 
  .به شگفىت اندازد
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رت است اگر چه اند درنياوريد زيرا يك بنده بااميان ا و زنان خود را به ازدواج مردان مشرك تا اميان نياورده ز يك مرد مشرك 
شت و آمرزش به فرمان  زده كند، مشركان دعوت به آتش مى موقعيت و زيبائى او مشا را شگفت كنند، و خدا دعوت به 

  .كند شايد اهل تفكر و انديشه شوند منايد، و آيات خود را براى مردم بيان مى خود مى

جواىن كه اهل حق و حقيقت نيست، و در جلنزار انكار واقعيات دست و پا  بنابراين مواظب باشيد دخرت بااميان خود را به
زند به زىن ندهيد، و براى جوان پاك و مؤمن خود، دخرتى كه منكر اصول اهلى است به مهسرى انتخاب نكنيد كه  مى

م برسند، و از به شرط اول در صحت ازدواج اميان پسر و دخرت است تا دو نور و دو پاك و دو پاكيزه و دو مؤمن به ه
  .هم رسيدن آنان مثرات شايسته و پاك كه مهان فرزندان صاحلند بوجود بيايند

تصور نكنيد كه زيبائى و مال و موقعّيت در مردى كه اميان ندارد، و در زىن كه آراسته به حقيقت نيست موجب سعادت 
  .و سالمت و نشاط و دوام در زندگى است

كفو بودن، سختگريى نكنند، وقىت پسر و دخرت از نظر اعتقاد و اخالق و  در مسئله هم ها الزم است البته بر خانواده
كفو و شبيه و مهانند  عمل اسالمى، و از نظر قيافه و هيكل ظاهر نزديك به هم باشند، اين دو از نظر شرع مقدس هم

  .يكديگرند، و در ازدواج آنان رمحت و بركت حق جتّلى خواهد كرد

  :مسئله كفو به روايات زير توجه كنيددر رابطه با 

  .اْلُكْفُو اْن َيُكوَن َعفيفاً َو ِعْنَدُه َيسارٌ : أَنَُّه قالَ ) عليه السالم(َعْن اىب َعْبِدالّلِه 

  181: نظام خانواده در اسالم، ص

سهل و آسان است  آنكه داراى عفت مهه جانبه است و زندگى در كنار او از نظر نفقه : فرمود) عليه السالم(امام صادق 
  .كفو دخرت عفيفه و آسان زندگى كن مشاست

  182: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  .َفساٌد َكبريٌ  ِض وَ اذا جاَئُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ديَنُه َو امانـََتُه َخيُْطُب الَْيُكْم فـََزوُِّجوُه اْن ال تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـَْنٌه ِىف اْالرْ 
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  183: نظام خانواده در اسالم، ص

كسى كه از دخرت مشا خواستگارى كرد و مشا نسبت به دين و امني بودن وى رضايت داشتيد، حتماً زمينه اين ازدواج را 
  .ساز فتنه در روى زمني و فساد بزرگ است فراهم منائيد، كه منع ازدواج كفو با كفو از جانب مشا زمينه

  :فرمايد در روايت ديگر مىرسول خدا 

َنٌه ِىف اْالْرِض َوَفساٌد َكبريٌ    .اذا جاَئُكْم َمْن تـَْرَضْوَن ُخُلَقُه َو ديَنُه فـََزوُِّجوُه واْن ال تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

  184: نظام خانواده در اسالم، ص

حتقق اين ازدواج جلوگريى كنيد  آنكس كه اخالق و دينش مورد رضايت و پسند مشا بود به او دخرت بدهيد، چنانچه از
  .ايد موجب فتنه و فساد بزرگ در زمني شده

گريى در ازدواج، و اجياد موانع، و تكيه بر عادات و رسومات غلط، و پيگريى شرايط سخت، و طلب مجال  آرى سخت
ا، فشارهاى عصىب، و ها براى پسران و دخرتان خود، علت ازدياد استمناء، لواط، زن و ثروت و مقام، از جانب خانواده

بيماريهاى رواىن در دخرتان و پسران است، و اين مهه فتنه و فساد عواقب و توابعش در دنيا و آخرت گريبانگري آن پدران 
  .كنند گريى مى هائى است كه در مسئله ازدواج سخت و مادران و اقوام و خانواده

  :رسول حق فرمود

  .ْم َواْختاُروا ِلُنَطِفُكمْ اْنِكُحوا اْالْكفاَء َواْنِكُحوا ِمنـْهُ 

  185: نظام خانواده در اسالم، ص

كفو ازدواج كنيد و آنان را براى بوجود آمدن فرزندان شايسته به عقد خود  كفوها را فراهم كنيد، و با هم زمينه ازدواج هم
  .درآوريد

ها واجب  و مادران و خانوادهكفويست، و بر پدران  آرى اميان و اخالق و امانت و درسىت در پسر و دخرت مايه هم
گريى كامل و پرهيز از شرايط غرياهلى و سنن غرياخالقى زمينه عروسى  تر و با آسان اخالقى است، هر چه زودتر و سريع

  .كفو را فراهم آورند، تا رضا و خوشنودى و رمحت و لطف حق را نسبت به خود جلب كنند دو هم
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  :فرمايد مى) عليه السالم(حضرت باقر 

  .ِمْن ُرْزَءه َأَشدَّ َعلى َعْبد اْن يَْأتَِيُه اْبُن اخيِه فـَيَـُقوَل َزوِّْجىن فـَيَـُقوَل ال افْـَعُل أَنَا أَْغىن ِمْنكَ ما 

  187: نظام خانواده در اسالم، ص

مصيبىت از اين شديدتر نيست كه جوان مؤمىن دخرت برادر مؤمنش را خواستگارى كند، و پدر دخرت جواب بدهد، من از 
  !خواهم زيرا تو از نظر ماىل در رتبه من نيسىت ن ازدواج عذر مىاي

اى نبايد حلاظ شود، زيرا اينگونه تعّصبات در آئني اهلى مردود شناخته شده  در مسئله ازدواج عصبّيت قومى، شهرى، قبيله
  .و باطل اعالم شده است

ازدواج قرار ندهيد، مردان و زنان مهه و مهه دخرتان و پسران فقر و غنا، اين شهر و آن شهر، اين قبيله و آن قبيله را مالك 
  .يك بر ديگرى، جز به تقوا و پرهيزكارى امتياز نيست يك پدر و مادرند، و براى هيچ

  188: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  نسبت به كفو) عليه السالم(نظر حضرت سجاد 

  

در يكى از مواقف ) عليه السالم(العابدين  باكرامتم حضرت زين پدر: كنند نقل مى) عليه السالم(پنجم حضرت باقر  امام
حج به خامنى برخورد كه اخالق نيكش آن حضرت را جذب كرد، سئوال كردند اين زن داراى مهسر است؟ عرضه داشتند 

نجر وى را شوهر نيست، پدرم بدون اين كه از حسب و نسب وى حتقيق كند از او خواستگارى كرد، و اين خواستگارى م
  .به ازدواج با او شد

فردى از انصار از داستان آگاه شد، ازدواج به اين سادگى براى او بسيار سنگني و گران آمد، به نظر آورد ممكن است آن 
  .اصل و نسب باشد، و علت سرزنش نسبت به امام چهارم شود زن فردى ىب
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، خدمت امام چهارم رسيد و جريان را با آن مدتى در مقام جستجو برآمد و معلوم شد آن زن از طايفه شيبان است
حضرت در ميان گذاشت كه خدا را شكر مهسر مشا از فاميلى معروف و حمرتم است، امام به او فرمودند من مشا را 

   داىن خداوند عزوجل به بند باشى، مگر منى دانستم كه به اين امور پاى خردمندتر از اين مى

نقصها را جربان فرمود، بزرگوارى و كرامت را جايگزين پسىت و دنائت منود، اينك ها را برداشت و  بركت اسالم پسىت
  .مسلمان در هر موقعيىت باشد حمرتم است و او را پسىت نيست، لئامت و خّست از آِن جاهليت است و بس

  189: نظام خانواده در اسالم، ص

كفوى نيست، بنا به حكم اسالم، عرب را بر  ، موجب همقبيله بودن، مهشهرى بودن، به اندازه هم ثروت داشنت بنابراين هم
عجم، سپيد را بر سياه، قرشى را بر غريقرشى امتيازى نيست، امتياز به تقواست و دو مرد و زن مسلمان با داشنت اميان و 

كفو يكديگرند گرچه يكى عرب و ديگرى عجم، يكى  تقوا و اخالق و امانت و عفت و پاكى و طهارت و سالمت هم
  .قبيله باشد دار و ديگرى ىب هرى و ديگرى روستاىي، يكى غىن و ديگرى فقري، يكى سپيد و ديگرى سياه، يكى قبيلهش

من براى دخرتامن كسى را كه در اخالق و اميان مهانند خودم باشد : نوشت) عليه السالم(على بن اسباط به حضرت جواد 
آنچه را درباره دخرتانت نوشته بودى يافتم، خداوند ترا : ه وى نوشتام تا آنان را شوهر دهم، حضرت در پاسخ نام نيافته

مورد رمحت و لطفش قرار دهد، تا اين حدود دقت در كار دخرت الزم نيست، پيامرب فرمود اگر خواستگارى آمد كه دين و 
  .دهد اخالقش مورد پسند بود قبولش كنيد ور نه فتنه و فساد بزرگ در زمني روى مى

  190: در اسالم، ص نظام خانواده

ره: به مردى به نام ابراهيم فرمود) عليه السالم(امام صادق  تر از ثروت نربده، ضرر مال  اى و سودى خطرناك هيچ مؤمىن 
كنند،  چوپان از سر و ته گله محله كنند بيشرت است، اين گرگها با گوسپندان چه مى اى ىب از زيان دو گرگ درنده كه به گله

راست گفىت، كوچكرتين زيان مال اين است كه مسلماىن خواستگارى دخرت : كنند، فرمود فساد كارى منى عرضه داشتم جز
  .مسلمان بيايد و او به عذر نداشنت مال او را براند و از دادن دخرت به او خوددارى كند

  192: نظام خانواده در اسالم، ص
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  به چند طايفه دخرت ندهيد

  

  .انت خدا و نعمت حق و احسان پروردگار به انسان استدر معارف اهلى آمده فرزند ام

اى  حفظ امانت حق به اين است كه به تربيت ديىن و اخالقى او توجه شود، و به هنگام ازدواج براى او مهسر پاك و پاكيزه
  .انتخاب شود

در هر صورت در آن  گريد، و رود حتت تأثري خانه و خانواده شوهر و خود شوهر قرار مى دخرتى كه به خانه شوهر مى
اى مؤمن  اى اهلى و خانواده رود خانه اى كه مى شود، بايد به آن خانه هائى به وسيله شوهر از او خواسته مى حميط برنامه

باشد، و مهسرش از حسنات باطىن و ظاهرى در حّد استعداد و طاقتش برخوردار باشد، به اين خاطر آئني اهلى از شوهر 
  :ه واجد شرايط اهلى و اسالمى نيستند منع اكيد فرموده در روايىت از قول رسول حق آمدهدادن دخرت به افرادى ك

َا النِّكاُح ِرقٌّ َفاذا اْنَكَح اَحَدُكْم َوليَدًه فـََقْد اَرقَّها فـَْليَـْنُظْر اَحدُُكْم ِلَمْن يُِرقُّ َكرميََتهُ    .امنَّ

  193: نظام خانواده در اسالم، ص

دهد، او را در مدار طاعت و بندگى شوهر  اعت است، فردى از مشا وقىت دخرتش را شوهر مىنكاح يك نوع بندگى و اط
  .دهد آورد، الزم است هر يك از مشا دقت كند، كه دخرتش را در اختيار چه كسى قرار مى درمى

فاسق است جايز بند به دين و فرائض اهلى و عقايد حّقه نيست و به تعبري كتاب خدا  شوهر دادن دخرت به كسى كه پاى
  .نيست

  .شوهر دادن دخرت به مرد بداخالق كه آلوده به كرب، فخر، حسادت، حرص، طمع، خبل و بدزباىن است، ممنوع است

عقل كه قدرت اداره زندگى را ندارد، و چيزى براى زن جز مشكالت بوجود  شوهردادن دخرت به مرد نادان و سفيه و كم
  .ازانسانيت استآورد كارى خالف شرع ودور  منى

اكنون به روايت . كند اكيداً ممنوع است شوهر دادن دخرت به مرد شراخبوار و آن پليد و پسىت كه از حرام اهلى خوددارى منى
  .بسيار مهم اين قسمت توجه كنيد
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  .يـَْوم أَْلُف َلْعَنه َمْن َزوََّج َكرميََتهُ ِمْن فاِسق نـََزَل َعَلْيِه ُكلَّ ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قاَل النَِّىبُّ 

  194: نظام خانواده در اسالم، ص

  .شود دين شوهر دهد، روزى هزار بار لعنت بر او نازل مى كسى كه دخرت عزيز و باكرامتش را به فرد ىب

ال تـَُزوِّْجُه اْن كاَن َسيَِّئ : ُسوءٌ قالَ انَّ ىل َقراَبًه َقْد َخَطَب اَىلَّ َو ىف ُخُلِقِه ): عليه السالم(َكَتَب ُحَسْنيُ ْبُن َبّشار اَىل اْلكاِظِم 
  .اْخلُُلقِ 

  195: نظام خانواده در اسالم، ص

يكى از اقوام من از دخرتم خواستگارى كرده، وىل اخالق بدى : نوشت) عليه السالم(حسني بن بشار به موسى بن جعفر 
  .اگر دچار سيّئات اخالقى است به او نده: دارد، حضرت جواب نوشتند

سوره نساء از دخرت دادن به سفيه و نادان كه لياقت ندارد مال به او بدهند،  5با استناد به آيه ) عليه السالم(صادق امام 
  .توان به او در امور اجتماعى و فردى و مسئله امانات اعتماد كرد، منع اكيد فرمودند و منى

  196: نظام خانواده در اسالم، ص

  .َمْن َشِرَب اخلَْْمَر بـَْعَد ما َحرََّمَها الّلُه َعلى ِلساىن فـََلْيَس بَِأْهل اْن يـَُزوََّج اذا َخَطبَ ): آله وسلمصلى اهللا عليه و (قاَل النَِّىبُّ 

هر كس شراب را بعد از اينكه من مأمور اعالم حرام بودنش از جانب خدا شدم بنوشد، هرگاه به خواستگارى دخرت يك 
  .نيدن نداردخانواده آمد، بدانيد كه شايستگى پاسخ ش

  :فرمود) عليه السالم(امام هشتم حضرت رضا 

َمْت اَىل الزِّنا ا َقدَّ   .َوايّاَك اْن تـَُزوَِّج شاِرَب اْخلَْمِر، فَاْن َزوَّْجَتُه َفَكَأمنَّ

  197: نظام خانواده در اسالم، ص

  !!اى ا آن عفيفه كرميه را به زنا دادهبرتس از اين كه دخرت به شراخبوار بدهى، كه اگر او را به چنني تبهكارى شوهر دهى گوي
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بند به واجبات اهلى نيست، و از فسق و فجور پرهيز ندارد، و آنكه از حسنات اخالقى برخوردار نيست، و  آرى آنكه پاى
ره ندارد، و آن سست اى كه از مشروبات حرام پرهيز  اراده آلوده به بداخالقى است، و آنكس كه از عقل و فكر الزم 

گردد، بلكه  اهليت ندارد كه دخرتى پاك و مؤمنه كه امانت حق است به او سپرده شود، كه نه تنها دخرت ضايع مى ندارد،
آورد متأثر از آثار سوء وجودى آن شوهر خواهند شد، كه قبل از اينكه دانش  فرزنداىن كه آن دخرت براى آن تبهكار مى

  :ن حقيقت را اعالم فرموده استاي) عليه السالم(بشر به اين حقيقت برسد امام ششم 

  .احلَْراُم يَبُني ِىف الذُّرِّيَّهِ 

  198: نظام خانواده در اسالم، ص

  !!گردد آثار حرام در نسل آشكار مى

  199: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  با اينگونه زنان ازدواج مكنيد

  

دهد،  فاسقان، سفيهان، بداخالقان، مشروخبواران، منىمهانطور كه اسالم اجازه شوهر دادن دخرت را به چند طايفه از مجله 
كند، به مهني نسبت به جوانان مؤمن و باكرامت  و حرمت و ارزش زن را با ممنوعيت ازدواج با اين چند طايفه حفظ مى

  .دهد اجازه ازدواج با زناىن كه واجد شرايط اهلى و اسالمى نيستند منى

ا اشاره مى ادر وحى در معتربترين كتب نقل شده، كه به پارهروايات بسيار مهمى در اين زمينه از مص شود، رسول  اى از آ
  :خدا فرمود

  .ايّاُكْم َو تـََزوََّج احلَْْمقاِء َفِإنَّ ُصَحَبَتها َضياٌع َوَوَلَدها ِضباعٌ 

  200: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تباهى عمر و فرزندش متجاوز و ستمكار است از ازدواج با زن كودن و دچار محاقت بپرهيزيد كه مهنشيىن با آنان
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  :و نيز آن حضرت فرمود

  .اْلَمْرأَُه احلَْْسناِء ىف َمْنَبِت السُّوءِ : قالَ . ايّاُكْم َو َخْضراَء الدَِّمِن قيَل يا َرُسوَل الّلِه َوما َخْضراءُ الدَِّمنِ 

اى پست و بد و فرومايه بار  ن زيباروى كه در خانوادهز : از سبزه مزبله پرهيز كنيد، پرسيدند سبزه مزبله كدام است؟ فرمود
  !آمده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

الّلُهمَّ اّىن اُعوذُ ِبَك ِمْن َوَلد َيُكوُن َعَلىَّ َربّاً، َو ِمْن مال َيُكوَن َعَلىَّ َضياعاً، : يـَُقوُل ىف ُدعائِهِ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كاَن 
  .َزْوَجه ُتشيُبىن قـَْبَل أَواِن َمشيىب َو ِمْن َخليل ماِكر َو ِمنْ 

  201: نظام خانواده در اسالم، ص

برم از فرزندى كه به جاى فرمانربى  خداوندا به تو پناه مى: داشت رسول حق در دعايش به پيشگاه حضرت حق عرضه مى
بر اثر كودىن و محاقت و «ه مرا پيش از وقت از من فرمانگذار من باشد، و ماىل كه بدون سود تباه گردد، و زىن ك

  .پري كند، و دوسىت كه اهل مكر و حيله باشد» بدخلقى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

صاُن َعلى َزْوِجها، اهلَُلوُك َعلى ِشراُر ِنساِئُكْم الُعَقرَُه، الدَِّنَسُه، اللَُّجوَجُه، اْلعاِصَيُه، الذَّليَلُه ىف قـَْوِمها، اْلَعزيَزهُ ىف نـَْفِسها، احلَ 
  .َغْريِهِ 

  202: نظام خانواده در اسالم، ص

كنند و جلباز و نافرمان و در ديد فاميل پست، و در نظر  زنان عقيم و زناىن كه پاكيزگى را رعايت منى: خريترين زنان مشا ىب
  .خود عزيز، و نسبت به شوهر سركش، و با ديگران رام و تسليم هستند

  :جناب فرمود و آن

ا َوأَمَّا الّدابَُّه َفُشوُمها َكثْـَرُه ِعَلِلها الشُّْؤُم ىف َثالَثِه َأْشياءَ ىف الّدابَِّه َواْلَمْرأَِه َوالّداِر فََأمَّا اْلَمْرأَُه َفُشوُمها َغالءُ َمْهرِها َوُعْسُر  ِ ِوالَد
ا َوُسوءُ ُخْلِقها َوأَمَّا الّداُر َفُشوُمها ضيُقها َوُخْبثُ  ِ   .جريا
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  203: نظام خانواده در اسالم، ص

اما نامباركى زن باال بودن كابني و نازاىي اوست، و نامباركى مركب . در َمركب، زن، و خانه: نامباركى در سه چيز است
  .باشد آن است و نامباركى خانه كوچكى و بدى مهسايگان آن مى) وشى(زيادى بيماريها بدخوبودن 

  .َشرُّ اْالْشياِء اْلَمْرأَُه السُّوءُ ) عليه وآله وسلمصلى اهللا (َو قاَل 

  205: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بدترين چيزها زن بد است

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َشرُّ الزَّْوجاِت َمْن الُتؤاتى

  206: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بدترين مهسر آن زىن است كه ناموافق باشد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

رَُّع َعْن قَبيح، اْلُمَتبَـرََّجُه اذا غاَب َعْنها اال اْخِربُُكْم ِبِشراِر ِنساِئُكْم؟ الذَّليَلُه ىف اْهِلها، اْلَعزيَزُه َمَع بـَْعِلها، اْلَعقيُم احلَُْقوُد، الَّىت التـَتَـوَ 
ا، َو التـَْقَبُل بـَْعُلها، احلَْصاُن َمَعُه اذا َحَضَر، الَتْسمَ  ا َمتَنـََّعْت َكما َمتَنََّع الصََّعَبُه ِعْنَد رُُكِو ُع قـَْوَلُه، َو الُتطيُع اْمَرُه، َو اذا َخلى ِ

  .ِمْنُه ُعْذراً، َو التـَْغِفُر َلُه َذنْباً 

  207: نظام خانواده در اسالم، ص

توز، از كار  و نسبت به شوهرش فخرفروش، نازا، كينه مقدار، بدترين زنانتان را معرىف نكنم؟ آنكه در فاميلش پست و ىب
پريايه باشد، از شوهر اطاعت نكند،  زشت روى نگرداند، و در غياب شوهر خود را زينت دهد، و در حضور وى ىب

  .فرمانش را نپذيرد، در خلوت نسبت به خواسته شوهر متكني نكند، عذر شوهر را نپذيرد، و از خطايش در نگذرد

  )ىت فمن رغب عن سنىت فليس مىنالنكاح سن(
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  »220، ص 103حبار، ج «

  208: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  راه انتخاب مهسر 9

  

  راه انتخاب مهسر

  209: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   ناقص از رمحت حق حمروم است

  

  :در يك روايت بسيار مهم از ناحيه رسول باكرامت اسالم آمده

  .الّناِقُص َمْلُعونٌ 

  210: خانواده در اسالم، ص نظام

  .ناقص رانده شده از رمحت حق است

بدون ترديد، ناقص كسى نيست كه بدون چشم، يا دست و پا، يا نقص ديگر جسمى از مادر به دنيا آمده باشد، ناقص  
ز كسى است كه به كسب معرفت، و متخّلق شدن به اخالق حسنه، و آراسته شدن به اعمال صاحله اقدام ننمايد، و ج

  .از راه خورد و خواب و لذت و شهوت به خود نرسد

آرى انسان زمينه رسيدن به متام كماالت و حقايق و واقعّيات را دارد، و بايد در اين زمينه بكوشد، و جنب و جوش از 
  خود نشان دهد، و تا زنده است به رفع نقايص فكرى و روحى و باطىن خود برخيزد، و از توقف و
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ت و خيزش بپرهيزد، كه اگر در مقام رفع نقص برنيايد، و چون آب راكد كه عاقبت بدبو و فاسد سكون، و تعطيل حرك
  .شود شود، معطل مباند ملعون و از رمحت حضرت حمبوب رانده مى مى

ساله، و از  گذرانند وىل هنوز از نظر عقلى و فكرى كودك يك اى عمر خود را در سنني هفتاد و هشتاد مى متأسفانه عده
اينان در گذرگاه حيات، از مواهب معنوى حق مهچون كتب آمساىن نبوت . اند عمل و اخالق مهچون طفل پنج سالهنظر 

ى خود، و  انبياء امامت امامان و عرفان عارفان واقعى و حكمت حكيمان اهلى استفاده نكردند، و چون حيوانات به فر
گرمى وجود خود را با خورد و خوراك باد كرده، به وزن اضافه كردن طول و عرض و حجم بدن پرداختند، و نطفه چند  

  !!اند هشتاد، نود كيلو رسانده

ال وجود خود را، تبديل به شجره طيبه كنند، و از خويشنت خويش منبعى از كماالت و حقايق  اينان مى توانستند 
مشغول نشدند، و مهچون روز اول بسازند، وىل به امور مادى حمض مغرور شده جز به ساخنت بدن حيواىن به كار ديگر 

  .ناقص و ندار و فقري ماندند

  .اند كسب و جتارت مادى دارند، شاغل ميز و صندىل هستند، داراى مال و منال و زن و فرزند وىل ناقص

كنند، از ظلم و ستم  به علت ناقص ماندن، مضرّند، اهل هر نوع گناه و معصيت هستند، به حقوق ديگران جتاوز مى
   دارند، با كمالپرهيز ن

  211: نظام خانواده در اسالم، ص

ره مى ىب ها مهكارى  برند، وىل با دمشنان خدا يعىن شياطني جّىن و انسى در متام زمينه شرمى از سفره گسرتده نعمت حق 
  .منايند مى

  :خوانيم مى) عليه السالم(در روايت ديگرى از قول امام هفتم حضرت موسى بن جعفر 

يـَْعِرِف الزِّياَدَه ىف نـَْفِسِه فـَُهَو ىف نـُْقصان، َو  يـَْوماُه فـَُهَو َمْغُبوٌن، َو َمْن كاَن آِخُر يـَْوَمْيِه َشرَُّمها فـَُهَو َمْلُعوٌن، َو َمْن ملَْ َمِن اْسَتوى 
ٌر َلُه ِمَن احلَْياهِ    .َمْن كاَن اَىل النـُّْقصاِن َفاْلَمْوُت َخيـْ

  212: نظام خانواده در اسالم، ص
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دو روزش مساوى باشد، دچار غنب و خسارت شده، و كسى كه پايان دو روزش بدترين زمان آن دو روزش باشد آن كه 
   ملعون است، و آن

اى از واقعيات و كماالت در گذر عمر نبيند ناقص است، و آن كه بسوى نقصان روى  كسى كه در وجود خود اضافه
رت است   !!دارد، مرگ براى او از زندگى 

  .در كتب پرقيمت شيعه نقل شده) عليه السالم(يك به مهني مضمون نيز از امام به حق ناطق، حضرت صادق روايىت نزد

  213: نظام خانواده در اسالم، ص

  :خوانيم در روايت ديگرى از رسول باكرامت اسالم مى

  .اْلكاِسُب َحبيُب الّلهِ 

  .آنكه در مقام كسب است، حبيب خدا است

رترين جتارت، كسب فضائل، و حقايق، و اقدام براى به دست آوردن معارف، و كماالت و بدون شك باالترين كسب و ب
  .حسنات اخالقى و انساىن است

  .چنني كاسىب مهچون رسول خدا، حمبوب خدا، و وجودى پرارزش، و موجودى وزين است

كه دست خود را از كسب   اين بيائيم از ناقص ماندن بپرهيزمي، از اينكه دو روز ما مساوى باشد، دورى جبوئيم، و از
  كماالت كوتاه نگاه دارمي بپرهيزمي، كه هركس در قيامت از امور معنوى و رشد عقلى، و

  214: نظام خانواده در اسالم، ص

كماالت اخالقى و عملى كم داشته باشد ملعون و مطرود و مغبون و در ترازوى قيامت سبك وزن، و در نتيجه مستحق 
زن معنوى و به عبارت ديگر سنگيىن اميان و اخالق و عمل باشد اهل فالح و جنات و رستگارى عذاب، و آنكه داراى و 

  :و پريوزى است، در اين زمينه به دو آيه بسيار مهم از قرآن جميد عنايت كنيد

  .َواْلَوْزُن يـَْوَمِئذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
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  215: ه در اسالم، صنظام خانواد

  .الَّذيَن َخِسُروا انـُْفَسُهْم ِمبا كانُوا ِبآياتِنا َيْظِلُمونَ  َوَمْن َخفَّْت َموازيُنُه فَأُولِئكَ 

  216: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اند ترازو در روز قيامت حق است، آنان كه در آن ميزان، اميان و عمل و اخالقشان سنگني است اهل فالح و رستگارى

وزنند، وجودشان مبتالى به خسارت است، چرا كه متجاوز از حدود خداوند  و آنان كه در آن ميزان از نظر واقعيات سبك
  .بودند

  217: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   راه كمال

  

ا به دست آوردن دو واقعيت را، با حلاظ   كردن شرايط خداوند مهربان در قرآن جميد براى پيمودن راه كمال، به مهه انسا
  :منايد اهلى و انساىن سفارش مى

  :پيمودن راه حيات مادى، پيمودن راه حيات معنوى، اين دو معنا در چهار آيه از سوره مباركه آل عمران بيان شده است

رث ذلك متاع زّين للّناس حّب الّشهوات من الّنساء والبنني والقناطري املقنطره من الّذهب والفضه واخليل املسّومه واالنعام واحل
  .احليوه الّدنيا واهللا عنده حسن املآب

ار خالدين فيها و ازواج مطّهره ورضوان من اهللا  م جّنات جترى من حتتها اال قل اؤنبّئكم خبري من ذلكم لّلذين اتّقوا عند رّ
  .واهللا بصري بالعباد

  218: نظام خانواده در اسالم، ص

  .لنا ذنوبنا وقنا عذاب الّنار اّلذين يقولون ربّنا انّنا آمّنا فاغفر
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  .الّصابرين والّصادقني والقانتني واملنفقني واملستغفرين باالسحار

  219: نظام خانواده در اسالم، ص

ا، دوست داشنت خواسته ها و اميال، كه عبارت است از ميل به زنان و فرزندان، و ثروت  زينت داده شد براى مهه انسا
ا در فراوان از طال و نقره، و اس رهورى انسا بهاى نشاندار، و چهارپايان و زراعت و كشاورزى، اين است آنچه موجب 

چهارچوب حيات دنيائى است، و نزد خداوند بازگشتگاه نيكوست، كه عبارت است از جّنت لقاء و نعمت ابد و جاويد 
شت عنرب سرشت رت از اينها خرب. حق در  ا را به  هاى  دهم؟ براى آنان كه در متام برنامه بگو اى رسول من، مشا انسا

زندگى، از تشكيل خانواده و زن و فرزنددارى، و كسب مال و بدست آوردن احشام و زراعت، و رابطه بني خود و متام 
اى از دستورات حق پريوى منوده، و از هواى نفس و شهوات حرام و  مردم تقواى اهلى پيشه كردند، و در اجنام هر برنامه

   هاى شياطني خود را حفظ كردند و راه خواسته

شت رها از زير آن جارى است، و براى آنان ازواج پاك و رضوان  پرهيزكارى پيش گرفتند،  هائى نزد پروردگارشان دارند كه 
پروردگارا اميان آوردمي، پس گناهان ما را مورد : گويند اهلى است، و خداوند آگاه به وضع بندگان است، آنان كه مى

  .فرت قرار بده، و ما را از عذاب روز قيامت در پناهت نگهدارمغ

عباد خدا آنان هستند كه عالوه بر اين واقعيات، در متام حوادث اهل صرب و استقامت، و صدق و راسىت، و بندگى و 
  .عبادت، و انفاق و استغفار در وقت سحرند

ده شدن فعل، شايد براى نشان دادن ارزش و عظمت برنامه در آيه شريفه از نظر ادىب جمهول آمده، جمهول آور » زيّن«فعل 
ا آراسته، تا نسبت  باشد، بدين جهت بايد گفت فاعل فعل حضرت حق است، اوست كه آن واقعيات را براى متام انسا

ا شائق و راغب و عاشق و دلباخته باشند، و از طريق اين عشق و رغبت به تشكيل زندگى از  به ميل خود در برابر آ
رهورى از   طريق ازدواج و كسب مال و منال و تسخري كردن حيوانات، و آباد كردن زمني برخيزند، و از اين راه به 

  220: نظام خانواده در اسالم، ص

حيات مادى برسند، و از جهت ديگر آراسته به تقوا، اميان، دعا، ترس از عذاب آخرت شده، و به كسب صرب و صدق 
شت حق و رضاى دوست و مهسران پاكيزه آخرتى برسندو عبادت و انفاق و است   .غفار برخيزند، تا به 
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در هر صورت بر اساس آيات كرميه قرآنيه، ظرافت خلقت زن، چهره زيباى وى، وقار و حياى ذاتى او، صداى لطيف و 
استگى و زينت اوست، كه العاده، مهه و مهه از موجبات آر  گرى اين خملوق فوق جاذب اين موجود، راه رسم طّنازى و عشوه

باعث دلربائى، و دلربى و جذب ميل و شهوت مرد، و عّلت بسيار مهم عالقه او و عشق وى به انتخاب زن و تشكيل 
زندگى و فرزنددار شدن، و فعاليت و كوشش كسىب و جتارتى و زراعىت براى تأمني حيات مادى، و تداوم حيات خانه و 

اگر توأم با تقوا و دورى از گناه و معصيت، و مهراه با اميان و مناجات و صرب و خانواده است، و اين راهى است كه 
شود، و  صدق و عبادت و انفاق و استغفار در سحر گردد، سعادت دنيا و آخرت، و خري مادى و معنوى تأمني مى

  خبش دنيا، و منافع سرشار و انسان از امور لذت

رهابدى آخرت و از مهه مهمرت رضوان و رضايت ح   .گردد مند مى ضرت حمبوب براى ابد 

  221: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   راه انتخاب مهسر در اسالم

  

اند، يا از ابتدا از ويژگى آمساىن بودن حمروم  راه انتخاب مهسر در اديان و مكاتىب كه رنگ و بوى وحى را از دست داده
  .كند مىبودند، با راه انتخاب مهسر در فضاى ملكوتى اسالم فرق 

دهد، چنانكه به زن مسلمان و بانوى مؤمنه  اسالم به مرد مسلمان و انسان مؤمن اجازه انتخاب هر زىن را كه خبواهد منى
دهد، چرا كه در انتخاب و اختيار مهسر بايد خري دنيا و آخرت، و سعادت امروز  اجازه اختيار هر شوهرى كه خبواهد منى

هاى شيطاىن حلاظ گردد،  ماندن انسان از آلودگيها و پاكيزه ماندن زندگى از برنامه و فرداى انسان مالحظه شود، و پاك
زيرا در بناى ازدواج در اسالم فقط شهوت و متتع و لذت بدىن و مادى منظور نيست، بلكه هدف اسالم از مسئله ازدواج 

يسته، و تأمني رضايت حق است، به اى اهلى، و بوجود آمدن فرزنداىن شا حفظ دين زنان و مردان، و ساخته شدن خانه
   مهني خاطر در چنني چهارچوىب

  222: نظام خانواده در اسالم، ص
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اى كه مزاج مرد و زن اقتضا كند،  اصل ازدواج، آئني مهسردارى، عشقورزى به زن شرعى، تأمني نياز جنسى به هر اندازه
الزم، و كار و كوشش و كسب براى تأمني مسكن  رعايت حقوق، فرزنددار شدن، تربيت اوالد، و به عهده داشنت وظايف

دارد اجر  و لباس و تغذيه زن و بچه به عنوان عبادت خدا شناخته شده، و براى هر قدمى كه انسان در اين زمينه برمى
  .عظيم و ثواب زياد منظور شده است

ر شرايط اهلى ازدواج كه در اسالم شود، و انسان در براب اينجاست كه معجزه اسالم در اصرار به مسئله كفوّيت روشن مى
شود، كه اگر آن شرايط اهلى و معنوى حلاظ نشود، از سر و روى زندگى شّر  مطرح است با متام وجود به خضوع وادار مى

و فتنه برخواهد خاست، و فضاى خانه به فضائى پر از عذاب و رنج، و درد و حمنت، و تأسف و غّصه تبديل خواهد 
و جدائى يا تلخى مهيشگى و يا اگر ظرفيىت در كار نباشد به جنون و ديوانگى و يا خودكشى يكى شد، و كار به طالق 

  .از طرفني منجّر خواهد گشت

از زىن كه به رشد عقل و فكر خود با كسب معرفت، و به كمال خود با كسب اميان و اخالق و تقوا كمك نكرده بايد 
اى به دور از خداپرسىت، و اخالق و تقوا، و  ى منائيد، زىن كه در خانوادهپرهيز كنيد، و از ازدواج با چنني زىن خوددار 

  .توحيد و عبادت بار آمده و براى مرد جز فتنه و فساد، و هالكت و تباهى چيزى ندارد

  :بدين صورت نقل شده) عليه السالم(اى در اين زمينه از حضرت باقر  العاده روايت بسيار مهم و فوق

، اّىن َقْد : ِه َعلى ِنْسَوه فـََوَقَف َعَلْيِهنَّ ُمثَّ قالَ َمرَّ َرُسوُل اللّ  َما َرأَْيُت نَواِقَص ُعُقول َو دين اْذَهَب ِبُعُقوِل َذِوى اْالْلباِب ِمْنُكنَّ
  ...َرأَْيُت انَُّكنَّ اْكثـَُر اْهِل الّناِر َعذاباً فـَتَـَقرَّْبَن اَىل الّلِه َما اْسَتَطْعَن 

  223: م، صنظام خانواده در اسال

اى از زنان گذشت، ناگهان ايستاد و به آنان خطاب كرد، چون مشا مجعيىت با نقصان عقل و دين  رسول خدا به عده
   نديدم كه عقل خردمندان را از دست آنان بگريد، من چنني ديدم كه عذاب مشا از متام دوزخيان

  224: نظام خانواده در اسالم، ص

كنم كه به حضرت حق، با تكميل اميان و كسب معرفت، و آراسته شدن به  يد مىبيشرت است، من به مشا سفارش اك
  .حسنات تقرب جوئيد
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  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .اْغَلُب اْالْعداِء ِلْلُمَؤِمِن َزْوَجُه السُّوءِ 

  225: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ترين دمشن مؤمن مهسر بد است كوبنده

  :در روايت ديگرى آمده

نْيا، َوُحبُّ الرِّئاَسِه، َوُحبُّ النـَّْوِم، َوُحبُّ النِّساِء َوُحبُّ الطَّعاِم، َوُحبُّ : وَُّل ما ُعِصَى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِبِستِّ ِخصالا ُحبُّ الدُّ
  .الرّاَحهِ 

  226: نظام خانواده در اسالم، ص

  :چيز استخنستني مايه گناه، كه نسبت به آن عصيان و معصيت حق صورت گرفت شش 

  .طلىب پرسىت، راحت پرسىت، شكم پرسىت، عشق به خواب، زن دنياپرسىت، رياست

بنابراين خود را در انتخاب مهسر، به شرايطى كه اسالم اعالم فرموده، و اينجانب آن شرايط را از طريق روايات بيان 
م دوخنت به مال و ثروت زن، براى مشا خواهم كرد، مقيد منائيد، و سعى كنيد زيبائى تنها، و عشق به زن گرفنت، و چش

  .موجب انتخاب مهسر نشود

  :رسول حق فرمود

زن را براى مال و مجالش انتخاب نكنيد، مالش موجب طغيان و مجالش مايه تباهى است، در ازدواج دين و اميان زن را 
  .حلاظ كنيد

  227: نظام خانواده در اسالم، ص

  :رسول خدا در روايىت فرمود

  .ء َفِفى النِّساءِ  الشُّْؤُم ىف َشىْ اْن كاَن 
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  228: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اگر شومى در چيزى باشد، در زنان است

آرى زىن كه از معرفت و اميان و اخالق و خوشرفتارى، و وقار و كرامت برخوردار نباشد، شوم و موجب تباهى زندگى و 
  .هالكت شوهر است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .ياِء اْلَمْرأَُه السُّوءُ َشرُّ اْالشْ 

  .بدترين اشياء زن بد است

  229: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  آور داستاىن حريت

  

گفت، يك روز در حال اذان گفنت به  جواىن در اوقات مناز باالى مأذنه مسجد اذان مى: در تفسري ابوالفتوح رازى آمده
  .ها حرام كرده است بابت مصلحت انسان و حفظ وى از فتنه هاى اطراف مسجد نظر انداخت، نظرى كه اسالم از خانه

اى به دخرتى نيكومنظر و صاحب مجال افتاد، دل به او داد، پس از اذان در آن خانه را كوبيد،  اش در خانه ناگهان ديده
  دهيد، من به او مايلم، صاحب خانه در را باز كرد، جوان به او گفت اگر دخرت به شوهر مى

مذهبيم، اگر مذهب ما را انتخاب كىن من از اينكه دخرتم را به تو تزويج كنم منعى » آسورى«ما  صاحبخانه گفت
  .بينم منى

كفو روى گردانده بود، و دّالِل خود را در ازدواج چشم و  ان كه دل به زيبائى و مجال دوخته بود، و از انتخاب همجو 
پدر دخرت استقبال كرد، از اسالم دست برداشت، به شرك روى شهوت و مجال و زيبائى قرار داده بود، از پذيرش شرط 

  !زمني آمد وبه هالكت ابدى دچارشد هاى خانه با سر به آورد، به روز عقد دخرت ازباالى پله
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  230: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  شرايط اسالمى و انساىن در انتخاب مهسر

  

  231: نظام خانواده در اسالم، ص

هاى عزيز قبل از ازدواج دخرت و پسر، زمينه ديدار آن دو را با هم فراهم منايند، در اين زمينه خواندن  الزم است خانواده 1
داند،  مانع مى دهد، و فقه اسالمى آن را ىب عقد و اجياد حمرمّيت الزم نيست، اين واقعيىت است كه اسالم آن را اجازه مى

گريى  ر كماالت و عيوب ظاهرى را بفهمند، و سپس در تصميماين ديدار براى هر دو ضرورى است، تا با ديدن يكديگ
تراشى را براى بعد از ازدواج ببندند، البته در اين ديدار بايد قصد و نيت ازدواج،  اقدام منايند، عالوه راه رّد و ايراد و اشكال

در اين زمينه وارد شده عنايت  و پسند و عدم پسند مطرح باشد، تا فضاى برنامه از معصيت حق پاك مباند، به رواياتى كه 
  :كنيد

نَ    .ُكماقاَل النَِّىبُّ ِلْلُمغريَِه ْبِن ُشْعَبَه َو َقْد َخَطَب ِإْمرَأًَه َلْو َنَظْرَت اَلْيها فَِإنَّهُ اْحرى اْن َيُدوَم بـَيـْ

  232: نظام خانواده در اسالم، ص

ديدى اميد توافق و سازش در بني مشا  قبًال او را مى اگر: رسول حق به مغريه بن شعبه كه با زىن ازدواج كرده بود فرمود
  .بيشرت بود

  :پرسيدم) عليه السالم(گويد از حضرت باقر  حممد بن مسلم مى

ا َيْشَرتيها ِباْغَلى الثََّمنِ    .َعِن الرَُّجِل يُريُد اْن يـَتَـَزوََّج اْلَمْرأََه أَيـَْنظُُر اَلْيها؟ قاَل نـََعْم امنَّ

  233: اسالم، صنظام خانواده در 
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خرد، چرا  ترين قيمت مى آرى به گران: خواهد ازدواج كند، حق دارد زن مورد نظر براى ازدواج را ببيند؟ فرمود مردى كه مى
  حّق ديدن نداشته باشد؟

  :حسن سرى گويد

ُر اىل َخْلِفها َو اىل َوْجِهها؟ قاَل نـََعْم البَْأَس اْن يـَْنظَُر الرَُّجُل اَىل قـُْلُت ِالىب َعْبِدالّلِه الرَُّجُل يُريُد اْن يـَتَـَزوََّج اْلَمْرأََه يـََتَأمَُّلها َو يـَْنظُ 
  .اْلَمْرأَِه اذا اراَد اْن يـَتَـَزوََّجها يـَْنُظُر اىل َخْلِفها َو اىل َوْجِهها

  234: نظام خانواده در اسالم، ص

ازدواج در وجود زن دقت كند، پشت سر و عرضه داشتم براى مرد جايز است پيش از ) عليه السالم(به حضرت صادق 
  صورتش را ببيند؟

  235: نظام خانواده در اسالم، ص

  .آرى مانعى ندارد كه زن مورد نظر را از پشت سر يا جلوى رو ببيند: فرمود

  :و مردى به امام ششم گفت

ذاً َو ىف َخَرب  َحماِسِنها قاَل ال بَْأَس ِبذِلَك اذا ملَْ  ايـَْنُظُر الرَُّجُل اَىل اْلَمْرأَِه يُريُد تـَْزوَجيها فـَيَـْنُظُر اىل َشْعرِها وَ  َو تـَُقوُم َحّىت : َيُكْن ُمتَـَلذِّ
  .يـَْنُظَر الَْيها؟ قاَل نـََعْم َو تـَُرقُِّق َلُه الثِّيابَ 

  236: نظام خانواده در اسالم، ص

گر منظور آگاهى از خصوصيات اوست ا : خواهد بگريد، ببيند؟ فرمود جائز است مرد موى سر و زيبائيهاى زىن را كه مى
آرى، : اشكال ندارد، در خرب ديگرى آمده كه از حضرت سئوال شد، جايز است زن بايستد تا مرد او را نظر كند، فرمود

  .بلكه پوشيدن لباس نازك هم در آن وقت مانعى ندارد

  .اىل َوْجِهها َو َكفَّْيها أُْنُظرْ : ِلَصحاِىبٍّ َخَطَب ِإْمَرأَهً ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(َو قاَل 

  237: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .صورت و دستهاى او را ببني: رسول خدا به مردى از صحابه كه زىن را خواستگارى كرده بود فرمود

و خواهد بگويد اگر كسى زىن را براى مهسرى انتخاب كرد پس از بررسيهاى الزم در رابطه با خانواده  امثال اين روايات مى
اخالق و اميان او، مانعى ندارد براى آگاهى از خصوصيات بدىن او نظري مو، قيافه، زيبائى، قد و قامت، اندام، وى را 

ببيند، مبادا نقص و عيىب در وجود او باشد، يا موردى در او ببيند كه باعث دلسردى، يا موجب تفرقه شود، نه اينكه حق 
  را يك به يك از نظر دارد خانه به خانه برود، و ناموس اسالم

  .بگذراند، و سراپاى مهه را دقت منايد تا اگر خواست يكى را از آن ميان انتخاب كند

  238: نظام خانواده در اسالم، ص

چون زن را پسنديد، و مايل به ازدواج با او شد در عني زيبائى زن، و آراسته بودنش به مجال و كمال، و دلربى و  2
ازدواج با او براى خدا قرار دهد، و به عنوان عمل به دستور و فرمان حضرت حق و اجراى  طنازى وى، نيت خود را در

  .سنت انبياء اهلى، خبصوص رسول باكرامت اسالم قدم بردارد

  239: نظام خانواده در اسالم، ص

رسول خدا نقل  در اين زمينه يعىن اقدام براى ازدواج به قصد قربت و به نيت جلب خوشنودى حق روايت بسيار مهمى از
  :شده

  .َمْن َنَكَح لِّلِه َو أَْنَكَح لِّلِه اْسَتَحقَّ ِوالَيَه الّلهِ 

  240: نظام خانواده در اسالم، ص

دارد استحقاق قرار گرفنت در  كند، و براى فراهم كردن وسيله ازدواج ديگران حمض خدا قدم برمى آنكه براى خدا ازدواج مى
  .كند واليت خدا را پيدا مى

اى بافضيلىت مشمول اين آيه شريفه مىآرى    :گردند چنني انسا

  .اهللا وّىل اّلذين آمنوا خيرجهم من الظّلمات اىل الّنور
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  241: نظام خانواده در اسالم، ص

خداوند سرپرست كساىن است كه اميان آوردند، آنان را از ظلمت جهل، ظلم، ضعف روحى، بداخالقى، سسىت در عمل 
  .برد خلقى و قدرت در عمل مى ت، عدالت، قوت قلب خوشبه نورانيت فهم و بصري 

خداوند داشنت زن و فرزند را دوست دارد، به مهني خاطر در سن پريى به زكريا، حيىي و به ابراهيم، امساعيل را عنايت 
  :اى از كتابش به رسول مطّهرش فرمود فرمود، و در آيه

  .يّهولقد ارسلنا رسًال من قبلك وجعلنا هلم ازواجاً وذر 

  242: نظام خانواده در اسالم، ص

  .و به حتقيق رسوالىن براى هدايت مردم، پيش از تو فرستادمي و براى آنان زنان و فرزندان قرار دادمي

عجله كار شيطان است، انتخاب مهسر بايد : عجله در ازدواج كار صحيحى نيست، در معارف اسالمى آمده كه 3
اش صورت بگريد، مبادا كه در اين زمينه خسارتى به  شناخت الزم از او و خانوادهگذارى و مشورت، و  بادقت و وقت

  .طرفني وارد شود، و ضربه روحى و رواىن ببار آيد

  243: نظام خانواده در اسالم، ص

  :در اين زمينه فرموده) عليه السالم(حضرت صادق 

ا اْلَمْرأَُه ِقالَدٌه فَاْنُظْر ما تـَتَـَقلَُّد    ...امنَّ

  244: خانواده در اسالم، ص نظام

  .افكىن بندى بر گردن زندگى و حيات خود مى بند است، دقت كن چه گردن مهانا زن گردن

اى پرارزش شيعه آمده خصوصيات زىن كه اليق  در رواياتى كه از رسول حق و اهل 4 بيت طاهرين آن حضرت در كتا
  :مل بيان شدهمهسرى مرد مؤمن و جوان مسلمان است و با ظرافت و دقت كا

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
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  .اجلَْماَلْنيِ  اذا اراَد اَحَدُكْم اْن يـَتَـَزوََّج اْلَمْرأََه فـَْلَيْسَأْل َعْن َشْعرِها َكما َيْسَأُل َعْن َوْجِهها َفانَّ الشَّْعَر اَحدُ 

  245: نظام خانواده در اسالم، ص

از مويش حتقيق كند، ) در صورت پيش آمدن مانع از ديدن او(دواج با زىن را داشت، به هنگامى كه يكى از مشا قصد از 
  .هاى زيبائيست چنانكه از رويش، چه مو هم يكى از مايه

با رسول خدا نشسته بودمي، سخن از زنان، و برترى بعضى از آنان بر بعض : جابر بن عبدالّله انصارى گويد 13تا  5
  .ى فرمود، من در اين زمينه با مشا سخن بگومي؟ عرضه داشتم آرىديگر به ميان آمد، رسول اهل

رتين زنان مشا زىن است كه فرزند آورد، مهربان باشد، از پاكدامىن نصيب داشته، نزد فاميل خود عزيز و حمرتم، و : فرمود
  .در برابر شوهر متواضع و فروتن باشد

اعتنا ديده شود، سخن شوهر را بشنود، و از وى فرمان بربد، در  براى شوهر زينت كند، و نسبت به ديگران باوقار و ىب
  .خلوت در اختيار او باشد، وىل مانند مردان مبتذل نباشد

  246: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني  18تا  14

َتْكَتِحْل ِبُغْمض َحّىت يـَْرضى، َوالَّىت  اللَّيـَِّنُه اْلُمواتَِيُه الَّىت اذا َغِضَب َزْوُجها ملَْ اْهلَيـَِّنُه : َخيـُْر ِنساِئُكْم اخلَْْمُس َفقيَل َما اخلَْْمُس قالَ 
  .اذا غاَب َزْوُجها َحِفَظْتهُ ىف َغْيَبِتِه فَِتْلَك عاِمَلهٌ ِمْن ُعّماِل الّلِه الَختيبُ 

  248: نظام خانواده در اسالم، ص

خو، بساز، چون شوهر به خشم آيد  گري، نرم آسان: گونه كدام است؟ فرمود شد پنج اند، گفته رتين زنان مشا پنج گونه
نيارامد تا خوشنودى او را فراهم آورد، در غياب شوهر حيثيت او را حفظ كند، اين زن از عّمال حق است و از لطف 

  .پروردگار نااميد نشود

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر  19
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نـََعْم اْنِكْح َو َعَلْيَك ِبَذواِت الّديِن َترَِبْت َيداَك َو : َيْسَتْأِمرُُه ِىف النِّكاِح َفقالَ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ِه أَتى َرُجٌل َرُسوَل اللّ 
ا َمَثُل اْلَمْرأَِه الّصاحلِِِه َمَثُل اْلُغراِب اْالْعَصِم الَّذى ال َيكاُد يـُْقَدُر َعَلْيِه قالَ  ُب اْالْعَصُم؟ قاَل اْالبـَْيُض اْحدى َو َما اْلُغرا: قاَل امنَّ

  .رِْجَلْيهِ 

  249: نظام خانواده در اسالم، ص

ازدواج كن، وىل با زن ديندار، خدايت خري دهد، زن : مردى با رسول خدا در مسئله ازدواج مشورت كرد، حضرت فرمود
كدام است؟ فرمود كالغى كه شايسته مانند كالغ اعصم است كه دسرتسى به او آسان نيست، عرضه داشت كالغ اعصم  

  .يك پايش سپيد است

مهسرم از دنيا رفت، زىن مهدم و مهساز بود، اينك : گفتم) عليه السالم(ابراهيم كرخى گويد به حضرت صادق  21و  20
  :به فكر ازدواج هستم، حضرت فرمود

لى ديِنَك َوِسرَِّك َو امانَِتَك فَِإْن ُكْنَت البُدَّ فاِعًال فَِبْكراً تـُْنَسُب اَىل أُْنظُْر أَْيَن َتَضُع نـَْفَسَك َو َمْن ُتْشرُِكُه ىف ماِلَك َو ُتْطِلُعُه عَ 
  .اخلَْْريِ َواىل ُحْسِن اْخلُُلقِ 

  250: نظام خانواده در اسالم، ص

 دهى و چه كسى را شريك مال و آگاه بر دين و بر اسرار و امانت كمال دقت را به خرج بده كه وجودت را كجا قرار مى
  .اخالق رفتار و خوش اى پيدا كن نيك اى ندارى، دوشيزه منائى، اگر از ازدواج چاره خود مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق  22

  .َحِفظَْتُه، َواْن اَمَرها َأطاَعْتهُ ِإنَّ ِمَن اَلِقَسِم اْلُمْصِلِح ِلْلَمْرِء اْلُمْسِلِم اْن َتُكوَن َلُه اْمَرأٌَه اذا َنَظَر الَْيها َسرَّْتُه، َواْن َغاَب 

  251: نظام خانواده در اسالم، ص

كند، زىن است كه چون شوهر بر وى نظر كند خرسند شود،  از مقدرات اهلى براى مرد مسلمان كه وضع او را اصالح مى
  .در غياب او آبرويش را حفظ كند، و در حضور وى فرمانش را اطاعت منايد

  :فرمود) لسالمعليه ا(رسول خدا  23
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  .اْفَضُل ِنساِء أُمَّىت َأْصَبُحُهنَّ َوْجهاً َوأَقـَلُُّهنَّ َمْهراً 

  252: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ترينشان هستند مهريه برترين زنان اّمتم زيباترين آنان و كم

24  

  253: نظام خانواده در اسالم، ص

ء َخيـٌْر لِلنِّساِء؟ َفقاَلْت  َأْخِربُوىن َأىُّ َشىْ : قالَ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الّلِه  َأنَّ َرُسولَ ) عليه السالم(َعْن امِري اْلُمْؤِمنَني 
َو قاَل ِإنَّ فاِطَمَه َبْضَعهٌ ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(َأْن اليـََرْيَن الرِّجاَل َوالَيراُهنَّ الرِّجاُل فََأْعَجَب النَِّىبُّ ) عليها السالم(فاِطَمهُ 

  .ِمّىن 

  254: ام خانواده در اسالم، صنظ

رت است؟ فاطمه : رسول خدا به مردم گفت: فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني  به من خرب دهيد چه چيزى براى زنان 
ا را نبينند ) عليها السالم( بندوبار غريمقيدبه مسائل شرعى و اخالقى  هرزه و ىب«پاسخ داد مردان را نبينند، و مردان هم آ

  !!فاطمه پاره تن من است: زده شد و فرمود رسول حق از اين جواب شگفت» نباشد

  26و  25

  .َخيـُْر ِنساِئُكُم الَّىت اْن أُْعِطَيْت َشَكَرْت َواْن ُمِنَعْت َرِضَيتْ ): عليه السالم(قاَل الّصاِدُق 

  255: نظام خانواده در اسالم، ص

گذاشىت سپاسگزارى كند، و اگر به  كه اگر مال دراختيارش است زىنزنان مشا  رتين: فرمود) عليه السالم(امام صادق 
  .مصلحىت از وى منع منودى خوشنود و راضى باشد

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم  30تا  27
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أَْمَسَكْت، أَْمَسَكْت ِمبَْعُروف فَِتْلَك عاِمٌل ِمْن َخيـُْر ِنساِئُكُم الطَّيَِّبُه الرّيِح، الطَّيَِّبُه الطَّبيِخ الَّىت اذا أَنـَْفَقْت، أَنـَْفَقْت ِمبَْعُروف َواذا 
  .ُعّماِل الّلِه َو عاِمُل الّلِه الَخييُب َواليـَْنَدمُ 

  256: نظام خانواده در اسالم، ص

پخت و پز باشد، جبا خرج كند، و جبا امساك منايد، چنني زىن از كاركنان حق  رتين زنان مشا زىن است كه خوشبو و خوش
  .عامل حق را نااميدى و پشيماىن نيستاست، و 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا  31

  .َأْعَظُم النِّساِء بـَرََكًه أَْيَسرُُهنَّ َمُؤونَهً 

  257: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اش كمرت باشد ترين مهسر، زىن است كه براى شوهر هزينه پربركت

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني  34تا  32

ُمتَكِّْن ِمْن نـَْفِسها، َواذا كاَنْت  الزَّْهُو َواجلُْْنبُ َواْلُبْخُل فَِإذا كاَنِت اْلَمْرأَُه ذاَت َزْهو ملَْ : َخياُر ِخصاِل النِّساِء ِشراُر ِخصاِل الرِّجالِ 
  .ء يـُْعَرُض َهلا ىْ َخبيَلًه َحِفَظْت ماَهلا َوماَل بـَْعِلها َواذا كاَنْت َجبانًَه َفرَِقْت ِمْن ُكلِّ شَ 

  259: نظام خانواده در اسالم، ص

كرب، ترس، خبل، اگر زن متكرب باشد تسليم : رتين ويژگيهاى زن در فضاى زناشوئى و شوهردارى بدترين صفات مرد است
شود  مىآمدى بيمناك  كند، و اگر ترسو باشد از هر پيش شود، اگر خبيل باشد مال خود و شوهر را حفظ مى غريشوهر منى

  .افتد آيد، و در نتيجه به دام ديگران منى و در صدد حفظ خود بر مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا  38تا  35

  .تـََزوَُّجوا اْالْبكاَر َفِإنـَُّهنَّ َأْعَذُب أَْفواهًا، َواْرَتُق َأْرحاماً، َو َأْسرَُع تـََعلُّماً، َوأَثـَْبُت ِلْلَمَودَّهِ 

  260: واده در اسالم، صنظام خان
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اى گواراتر، و رِحم با دخرتان بكر و دست تر، و عشق و  تر دارند، يادگريى آنان سريع هاى مجع خنورده ازدواج كنيد كه دها
  .عالقه آنان به شوهر و زندگى پايدارتر است

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق  40و  39

  .َزْوِجها َخَلَعْت َلُه ِدرَْع احلَْياِء َواذا لَِبَسْت لَِبَسْت ِدرَْع احلَْياءِ  َخيـُْر ِنساِئُكُم الَّىت اذا َخَلْت َمعَ 

  261: نظام خانواده در اسالم، ص

رتين زنان مشا زىن است كه چون با شوهر خلوت كند و جامه از تن برگريد پرده حيا را نسبت به شوهر خود به دور افكند 
  .و چون جامه بر تن پوشد، لباس حيا را نيز مهراه آن بپوشد» وهر باشدمهه گونه و به هر شكل در اختيار ش«

اين است خصوصياتى كه بايد در زن مسلمان و دوشيزه مؤمنه باشد، و بر جوانان عزيز مؤمن و مسلمان فرض است كه 
است  به هنگام آماده شدن براى ازدواج از اين خصوصيات كه با حذف مكررات آن در روايات حدود چهل ويژگى

اى يافتند او را براى مهسرى خود و مادرى فرزندانشان انتخاب كنند،  جستجو كنند، چنانچه در حد قابل قبول در دوشيزه
گريى بيجا و وسواس در انتخاب نگردند، كه وسواس و  و بر اين معىن سعى داشته باشند كه در اين زمينه دچار سخت

  .كند بست دچار مى بندقت زياد كار را سخت و زمينه ازدواج را به 

  )والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرّيّاتنا قره اعني واجعلنا للمتقني اماماً (

  »74/ فرقان«

  262: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   هاى اصيل اسالم در مسئله ازدواج برنامه 10

  

  263: نظام خانواده در اسالم، ص
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   گفتگو براى ازدواج

  

  264: اسالم، صنظام خانواده در 

در ميان مسلمانان و مردم مؤمن رسم بر اين است، كه پس از امتام حتقيقات خانواده پسر و دخرت، جهت امر ازدواج و 
  .نشينند ِمهربران، و شرايط عقد و عروسى با هم به گفتگو مى

شود، آن  رابطه دخرت و پسر مىهائى كه در  ها بايد بر اين باشد، كه در مشورت و پاسخ سئواالت و پرسش سعى خانواده
هائى كه در چهارچوب شرع مقدس و جهت عقالئى مورد قبول است، با متام وجود از خود صداقت  سئواالت و پاسخ

  .نشان دهند

سّن واقعى دخرت و پسر را بگويند، شغل پسر و دارائى وى و اخالق و رفتار و روحيات، و طريقه معاشرت و معاشران وى 
اى است به راسىت و درسىت بيان كنند، اگر عيب و نقصى در او هست خرب دهند،  صيالت او در چه مرحلهرا، و اينكه حت

شايد آن عيب و نقص قابل اغماض باشد، و نيز خانواده دخرت در پاسخ به سئواالت خانواده پسر صداقت و انصاف به 
بست  م مسائل الزم راه هرگونه اشكال و بنخرج دهند، و از گفنت سخن راست و كالم صدق وحشت نكنند، كه بيان متا

بندد، و از پيش آمدن خسارت و تلخى و تفرقه، و به هم خوردن رابطه دو خانواده، و اجياد بگو مگو  را در آينده مى
  .كند جلوگريى مى

پوشى، خالف اخالق و حرام شرعى، و معصيت بزرگ  در اين زمينه مكر و حيله و خدعه و تزوير و تدليس و عيب
  .رود است، و دود اين آتش در درجه اول به چشم زن و شوهر، و در مرحله دوم به چشم دو خانواده مى

كند، و راه  راسىت و صداقت هر دو خانواده را از زيان و خسارت، و از به بار آمدن تلخى و حمنت حفظ مى
  .ستگريى را براى هر دو طرف آسان منوده، و موجب فالح و جنات و رستگارى ا تصميم

م خوردن عقد، و ساقط شدن مهر، و فسخ نكاح بدون طالق است، و اين   تدليس و خدعه و مكر و حيله گاهى جمّوز 
  .اند داده است گشايشى است كه اسالم به يكى از دو طرف كه در معرض خدعه و تدليس قرار گرفته
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  265: نظام خانواده در اسالم، ص

گر را مستحق عقاب  كنند، و خدعه دادن منع مى ه خدعه و مكر و تدليس و فريبقرآن جميد و روايات مردم را از هر گون
  .دانند اهلى در دنيا و آخرت مى

  :فرمايد مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  .لِْيَس ِمّنا َمْن ماَكَر ُمْسِلماً 

  266: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از ما نيست كسى كه با مسلماىن مكر كند

  :فرمايد مى) عليه السالم(ؤمنني امريامل

  .اْلَمْكُر ِمبَْن ائْـَتَمَنَك ُكْفرٌ 

  267: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مكر به كسى كه تو را امني خود قرار داده كفر است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .َمْن َمَكَر حاَق ِبِه َمْكرُهُ 

  268: نظام خانواده در اسالم، ص

  .نسبت به مردم مكر بورزد، زيان و ضرر مكرش خود او را خواهد گرفتكسى كه خدعه و حيله كند و 

  :فرمايد البالغه حضرت موال در ويژگى اهل تقوا مى ج 193در خطبه 

  .َوال ُدنـُوُُّه ِمبَْكر َوَخديَعه
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  .نزديك شدن اهل تقوا به مردم با كمك مكر و حيله نيست

  :فرمايد مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ْلَمْكُر َواخلَْديَعُه َواْخليانَُه ِىف الّنارِ ا

  269: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مكر و خدعه و خيانت در آتش جهنم است

  :و نيز آن حضرت فرمود

ْعُت َجبـْرَئيَل يـَُقولُ    .الّنارِ انَّ اْلَمْكَر َواخلَْديَعَه ِىف : َمْن كاَن ُمْسِلماً َفالَميُْكُر َوالَخيْدَُع َفِإّىن مسَِ

  .كند، من از جربئيل شنيدم مكر و خدعه در آتش است كسى كه مسلمان است مكر و خدعه منى

مسائل مربوط به تدليس، و خمفى كردن عيوب مرد يا زن، و خدعه و حيله و خالصه آنچه كه مرد يا زن را در ادامه 
هر، يا ساقط شدن مهر و صداق آزاد زندگى، يا طالق، يا رها كردن بدون طالق، و مديون بودن مرد نسبت به م

به بعد و در رسائل عمليه مراجع بزرگ در خبش  361گذارد در جلد صدم حبار چاپ مؤسسه وفاء بريوت صفحه  مى
  .ازدواج به طور مفصل آمده است

***  

  270: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   وجوب پرداخت ِمهر و صداق

  

يا عروس و داماد، بنا بر اصول شرعيه در مسئله صداق در حّدى كه افراط و پس از گفتگوى صادقانه بني دو خانواده، 
  .تفريط در كار نباشد توافق منايند
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گريى شود، و اندازه آن را در حد اعتدال قرار دهند بيشرت موجب خوشنودى  البته به هر مقدار كه در مهر و صداق آسان
  .حق است

رت و راحتاولياى اسالم براى اينكه زمينه ازدواج دخرت  اند كه در مسئله مهر  تر فراهم شود، سفارش اكيد منوده ان و پسران 
  .گريى نشود و صداق سخت

  271: نظام خانواده در اسالم، ص

ها تصور نكنند مهر سنگني باعث استحكام زندگى و تداوم آئني نكاح است، چه بسا دخرتاىن كه با مهر سنگني  خانواده
  .خاك ذلت نشستند، و آرامش روحى خود را از دست دادند به خانه پدر برگشتند و به

در اين امور به رمحت و لطف و عنايت حضرت حق تكيه كنيد، و از آنچه باعث دردسر و حتقري و توهني در آينده براى 
  .يكى از دو طرف است بپرهيزيد

ندازه آن معني گشت، به حمض چون در مسئله مهر توافق حاصل شد، و به رضايت طرفني اصلى يعىن عروس و داماد ا
خوابگى بر عهده  اجراى صيغه عقد نصف آن دين واجب بر عهده شوهر، و نصف ديگر پس از عروسى و زناشوئى و هم

گردد، چنانچه مهان وقت عقد پرداخت شود، ذمه شوهر آزاد، و زن به حق شرعى و  مرد به عنوان دين شرعى مستقر مى
  .قانوىن خود رسيده

ن معىن توجه داشته باشند، كه مهر و صداق پرداختش بر عهده آنان الزم، و امساك از رساندنش به صاحب جوانان به اي
  .حق حرام و گناه بزرگ است

 4و در سوره نساء آيه  241و  236 237وجوب اداى مهر حقيقىت است كه در قرآن جميد در سوره مباركه بقره آيات 
رسد كه در اين زمينه و در  به آن تصريح شده، و كسى را منى 49آيه و سوره احزاب  28و  27و سوره قصص آيات 

  .هاى ديگر كمرتين ستمى به زن روا دارد زمينه

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

َزوَّْجُتَك أََمىت َعلى َعْهدى فـََلْم ُتوِف ِبَعْهدى  َعْبدى: َمْن َظَلَم اْمرَأًَه َمْهَرها فـَُهَو ِعْنَدالّلِه زان يـَُقوُل الّلُه َعزََّوَجلَّ يـَْوَم اْلِقياَمهِ 
   َوَظَلْمَت أََمىت فـَيـُْؤَخُذ ِمنْ 
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  .تـَْبَق َلُه َحَسَنٌه أُِمَر ِبِه اَىل الّنار ِبَنْكِثِه لِْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤوًال  َحَسناِتِه فـَُيْدَفُع الَْيها ِبَقْدِر َحقِّها، َفِإذا ملَْ 

  272: خانواده در اسالم، صنظام 

كند،  شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كسى كه مهر زن را ظاملانه نپردازد، نزد خداوند زناكار حمسوب مى
  به تو تزويج منودم،» عقد و ازدواج«بنده من كنيزم را بر اساس پيماىن كه با تو بستم 

  273: نظام خانواده در اسالم، ص

ردى، و بر او ستم روا داشىت، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده مهسرش به پيمان من وفا نك
برند، عهد و پيمان مسئوليت  شكىن به آتشش مى اى به اندازه پركردن حق زن مناند، به گناه پيمان گذارند، و چون حسنه مى
  .دارد

  :فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق 

  :السُّراُق َثالثَهٌ 

  .يـَْنِو َقضاَءهُ  ماِنُع الزَّكاِه، َو ُمْسَتِحلُّ ُمُهوِر النِّساِء، َو َكذلَك َمِن اْسَتداَن وَملَْ 

  274: نظام خانواده در اسالم، ص

  :اند دزدان سه طايفه

ض دانند، و مردمى كه قر  آنان كه از پرداخت زكات خبل ميورزند، كساىن كه خوردن و به غارت بردن مهر زن را حالل مى
  .گريند و خيال اداى آن را ندارند مى

  :كند روايت مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(از پدران بزرگوارش از رسول خدا ) عليه السالم(حضرت رضا 

   ِإنَّ الّلَه َتعاىل غاِفُر ُكلِّ َذْنب ِإّال َمْن َجَحَد َمْهراً َأوِاْغَتَصَب َأجرياً َأْجَرهُ 

  .َأْو باَع َرُجًال ُحرّاً 
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  275: م خانواده در اسالم، صنظا

  .خداوند متعال آمرزنده هر گناهى است مگر گناه انكار مهر زن، يا غصب دستمزد اجري، يا فروش انسان آزاد

  :فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 

  .هُ قـَْتُل اْلَبهيَمِه َوَحْبُس َمْهِر اْلَمْرأَِه، َوَمْنُع اْالجِري َأْجرَ : أَْقَذُر الذُّنُوِب َثالثَهٌ 

  277: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پليدترين گناه قتل نفس، خوددارى از پرداخت مهر، و نپرداخنت اجرت مزدور است

از جانب اولياء اسالم به زنان باكرامت توصيه شده، اگر زمينه مناسىب در برنامه خبشيدن مهر به شوهر ببينند، از اين 
  .پوشى نكنند سخاوت و بزرگوارى است چشممرحله عاىل اخالقى كه نشان جود و كرم و 

  :در روايت بسيار مهمى از رسول خدا آمده

ا ِإّال َكَتَب الّلُه َهلا ِبُكلِّ دينار ِعْتقَ  َقْت َعلى َزْوِجها ِمبِْهرِها قـَْبَل َأْن َيْدُخَل ِ َرقـََبه قيَل يا َرُسوَل الّلِه َفَكْيَف  ما ِمْن اْمرَأَه َتَصدَّ
ا ذِلَك ِمَن اْلَمَودَِّه َواْالْلَفهِ : الدُُّخوِل؟ قالَ  اْهلَِبُه بـَْعدَ    .ِإمنَّ

  278: نظام خانواده در اسالم، ص

بسرتى و زناشوئى اجنام بگريد، مهرش را به شوهر ببخشد، به هر دينارى ثواب  زىن كه در زمان عقد، قبل از آنكه حق هم
ا رسول الّله اگر بعد از اجنام عروسى اين خبشش اجنام بگريد شود، گفته شد ي يك بنده آزاد كردن در نامه عملش ثبت مى

  .چگونه است، فرمود هبه مهر پس از عروسى نتيجه حمبت و انس است

***  

  279: نظام خانواده در اسالم، ص
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   جهاز عروس

  

بزرگ در ميان مردم مؤمن و مسلمان رسم است كه از باب پدرى و بزرگرتى، و لطف و حمبت، و عشق و عالقه، 
يه مى   .كند خانواده، و وّىل دخرت، براى فرزند دلبند، و نور چشم عزيز خود، جهاز 

در اين زمينه، بايد به خانواده عروس و داماد اين معنا را توجه داد، كه داماد عزيز و خانواده حمرتمش قناعت را كه اخالق 
نچه را خانواده عروس به اندازه توان و قدرت خود به دنبال انبياء و اولياء و حقيقىت حمبوب خداوند است از ياد نربند، و آ

  دخرت فرستادند با چشم عنايت و حمبت و با ديده قناعت بنگرند، تا خداى خنواسته، قدم سرزنش و حتقري، و

يه جهاز شأن انساىن، و . سركوفت، و محله به شخصيت افراد، در سرزمني زندگى وارد نگردد و پدر حمرتم عروس در 
  قعيت اجتماعى خودمو 

  280: نظام خانواده در اسالم، ص

  .و خانواده طرف را حلاظ كند، و از طرىف از اسراف در اين مسئله بپرهيزد كه خداوند دمشن مردم مسرف است

يه شود، و خرج جهاز خارج از حدود شرعى  قيمت، و اجناسى فوق نيازى نيست كه جهازى وسيع، و اشيائى گران العاده 
يه جهاز به جاى ماندو عرىف    .صورت گريد، و دين و بدهى كمرشكىن به خاطر 

در اين مسئله حتماً از چشم مهچشمى، و نظر به جهاز اسراىف ديگران دوخنت بپرهيزيد، و كارى نكنيد، كه جوانان 
مندند، و براى  ره توقعشان نسبت به جهاز سنگني زنده شود، و تنها سراغ دخرتاىن بروند كه پدرانشان از ثروت بادآورده

سايرين در مسئله ازدواج دردسر و مشكالت الينحل بوجود بيايد، كه اين مهه خالف انسانيت، و مورد نفرت حق و 
  .موجب عذاب و گرفتارى در روز قيامت است

ي يه كنيد، كه عبادت واجب عروس و داماد در لباسها و فرشها و خانه  ه شده جهاز را از مال حالل، و ثروت پاك 
  .صحيح و شرعى باشد

خود را به خاطر فرزندان و توقعات بيش از اندازه آنان به دردسر دچار نكنيد، و حمض آنان راه عقاب و عذاب قيامت را 
  .به روى خود باز منمائيد
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  281: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   الگوى اهلى و معنوى در جهاز عروس

  

) عليه السالم(در كتاب باارزش حبار از قول حضرت صادق ) عليها السالم(عالمه جملسى در احواالت حضرت زهرا 
  :كند روايت مى

امرياملؤمنني از زندگى مادى جز يكى دو دست لباس، يك شرت، يك مششري، و يك زره چيزى نداشت، درآمد روزانه او از  
يده زنان آفرينش به حمضر رسول حق شد، چون براى خواستگارى س كار كردن در باغ و زمني كشاورزى ديگران تأمني مى

آمد، حضرت به او فرمود برخيز و زره را بفروش، زره را فروختم، پولش را در دامان رسول حق رخيتم نه من گفتم چه مقدار 
  .اش را از من پرسيد است، و نه آن حضرت اندازه

  282: نظام خانواده در اسالم، ص

يه كن، و قسمىت را به ابوبكر داد و فرمود لباس و مشىت از پوهلا را به بالل مرمحت كرد و فرم ود با آن براى دخرتم عطر 
اثاث منزل آماده منا، به عمار و مجعى از اصحاب فرمود او را در خريد لباس و اثاث خانه كمك كنيد، آنچه خريده شد 

  :عبارت بود از

   هفت درهم: پرياهن 1

   چهار درهم: چارقد 2

   چادر سياه خيربى 3

   پيچ ختت طناب يك 4

  .يك جفت تشك كه روكش آن كتان مصرى و داخل آن ليف خرما و پشم گوسپند بود 5



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .چهار بالش كه روكشش چرم طائف و درونش پوشال بود 6

   يك پرده پشمني 7

  يك حصري 8

   آسياى دسىت 9

   يك طشت مسى 10

   يك مشك آب 11

   يك قدح 12

   يك دولچه آب 13

   يك آفتابه 14

   سبزرنگ جهت نگهدارى آب يا مواد خوراكىيك خم  15

  .چند كوزه سفالني 16

  283: نظام خانواده در اسالم، ص

خداوند براى اهل بيت مبارك  : آوردند زير و رو كرد و فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وقىت متام اجناس را نزد رسول خدا 
  .كند

  284: نظام خانواده در اسالم، ص

اين اجناس خمتصر جهاز دخرتى بود كه پدرش قدرت و حمبوبّيىت مافوق تصور داشت، و : ش نوشتهآن مرد خدا در نوشتار 
املال  كردند، وىل نه دامادش را دچار غصه قرض كرد، و نه بيت يارانش به جاى زر و سيم، جان و سر نثارش مى
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مالت بيجا منود، و نه سطح هزينه مسلمانان را كه بايد صرف مسكني و يتيم و مصاحل عمومى شود، خرج خودمنائى و جت
  .ازدواج را باال برد، تا ديگران با الگو گرفنت از او در طول تاريخ دچار زمحت و رنج و حمنت و غصه و اندوه شوند

يه جهاز كه وظيفه اخالقى  از مهه مهمرت، آنقدر صفا و صميميت و يكرنگى و پاكى در كار بود، كه وقىت خودش را از 
يه كند، و اين عمل را به او بود عاجز د يد، به داماد باكرامت پيشنهاد فروش زره داد، تا با قيمت آن جهاز و اثاث منزل 

هيچ عنوان موجب سرافكندگى و آبروريزى خود ندانست، و داماد باكرامت هم آنقدر صفا و پاكى و سالمت و نورانيت 
دخرت است به زبان نياورد، و خيال آن را هم بر دل پاك  داشت، كه كمرتين سخىن حتت اين عنوان كه جهاز به عهده پدر

  .و اهلى خود نگذراند

نتيجه اين ازدواج يازده امام معصوم، و حمصول اين شجره طيبه از آن زمان تاكنون هزاران فقيه، دانشمند، حكيم، شاعر، 
اى مؤمن است، ازدواجى كه از نظر بركت و  بركات در متام دوران هسىت منونه عارف، عاشق حق، مرجع تقليد و انسا

  .ندارد

  285: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   دعا در آستانه عروسى

  

  .مناجات با خدا، و دعا و تضرّع و زارى به پيشگاه حضرت او در متام اوقات مطلوب، و به عنوان عبادت ارزياىب شده

  .مراسم عروسى استاز مجله اوقات دعا، و دست برداشنت به سوى حق پيش از اجنام 

  .دعا در اين زمان به اجابت نزديك است، و زمينه حتقق آرزوهاى مشروع آماده است

  286: نظام خانواده در اسالم، ص

كسيكه قصد ازدواج دارد دو ركعت مناز جباى آورد، و سوره محد و يس را قرائت كند، : فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 
  :محد و ثناى حق برخيزد و بگويد و پس از پايان مناز به
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لّلَه َتعاىل صاحلٌَِه، َوُدوداً، َولُوداً، َشُكوراً، قـَُنوعًا، َغُيوراً، اْن اْحَسْنُت َشَكَرْت، َوِإْن اَسْأُت َغَفَرْت، َواْن ذََكْرُت ا ألّلُهَم اْرزُْقىن َزْوَجهً 
ا اطاَعْتىن، َواْن اْقَسْمُت اعاَنْت، َواْن َنسيُت ذََكَرْت، َواْن َخَرْجُت ِمْن ِعْنِده ا َحِفَظْت، َواْن َدَخْلُت َعَلْيها َسرَّْت، َواْن اَمْرُ

ا َأْسأَُلَك وَ  الاِجُد ِإّال ما َقَسْمَت ىل، َفَمْن َعَلْيها ابـَرَّْت َقَسمى، َواْن َغَضْبُت َعَلْيها اْرَضْتىن يا َذاجلَْالِل َواْالْكراِم َهْب ىل ذِلَك َفِإمنَّ
  .ذِلَك اْعطاُه الّلُه ماَسَألَ  فـََعلَ 

خداوندا مهسرى شايسته، با حمبت، فرزندآور، سپاسگزار، قانع، باغريت به من مرمحت فرما، چون به او نيكى كنم شكر  
كند، اگر در حقش به اشتباه و خطا بدى كنم گذشت منايد، اگر تو را ياد كنم كمكم دهد، اگر فراموش كنم يادآورى 

دش بروم خودش و حيثيت مرا حفظ كند، به وقىت بر او وارد شوم خوشحال شود، امرش كنم از من فرمان منايد، چون از نز 
بندى كند، چون بر او خشم گريم خوشنودم منايد، اى صاحب جالل و كرم اين  بربد، سوگندش دهم، به سوگندم پاى

را مقدر من منائى، آنگاه امرياملؤمنني فرمود، هر كس يامب جز آنچه  ها را به من ارزاىن دار، من از تو خواستم، و منى خواسته
  .هايش برسد در آستانه ازدواج چنني قدمى بردارد با عنايت و لطف حق به خواسته
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   آداب و اوقات عروسى

  

يال و شهوات آنان اقتضا كنند، عقد و عروسى جموزى براى اجنام هر كارى است، كه ام ها تصور مى گروهى از خانواده
  .كند مى

زنند، و  در زمان عقد و عروسى فرزندان خود، بنابر درخواست آنان، يا دوستان دو زوج، يا اقوام دست به حمّرمات اهلى مى
  .منايند به خيال خود خوشى و لذت بيشرتى را براى جملس فراهم مى

و شخصيت، و به دور از حمرمات و گناهان، و عوامل در حاىل كه عقد و عروسى بايد توأم با وقار، و حفظ كرامت 
  .حتريك شهوات باشد، تا موجىب براى جلب رمحت حق، و عاملى براى حتقق بركات اهلى شود

  288: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پرهيز از لذات و خوشيهاى غريحرام به هيچ عنوان الزم نيست: فرموده) عليه السالم(موسى بن جعفر 
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هاى  قت عقد و عروسى بايد شاد بود، و عوامل و علل مشروع مهچون خواندن با صداى نيكو، مزاح، اجنام برنامهالبته به و 
  .آور را از ياد نربد خنده

خواندن اشعار حكيمانه، سرودهاى بامفهوم و معنادار، شعارهاى شاد كننده، و اجنام مرامسى كه معموًال در عرف زنان 
  .ده هيچ مانع شرعى ندارد، بيدار ماندن هم طبيعى اين حمافل استمسلمان در اينگونه جمالس بو 

  :اشكال است بيدارى تا ديروقت در سه برنامه ىب: فرمايد رسول حّق مى

  .خواندن قرآن، طلب دانش، رساندن عروس به خانه شوهر

  289: نظام خانواده در اسالم، ص

رت مى   .حضرت زهرا به شب برگزار شد داند، چنانكه عروسى اسالم عروسى را به هنگام شب 

نظران به حضرت اعرتاض آوردند،   چون رسول اهلى فاطمه را براى على عقد فرمود، گروهى از كوته: گويد جابر انصارى مى
  .كه مشا دخرتت را به مهر اندك به على دادى، فرمود اين عقد به اراده من نبود، خداوند على را به زهرا تزويج فرمود

سوار شو، : اى روى آن انداخت و به فاطمه فرمود حق اسرت سپيد و سياه خود را حاضر منود، قطيفه شب عروسى رسول
راند، در ميان راه صداى فرودآمدن چيزى شنيد،  به سلمان امر كرد، مهار شرت را بكش، و خود از پشت سر آن را مى
اند، سبب آمدن آنان را  ايگاه رفيع خود فرود آمدهنظر فرمود، ديد جربئيل و ميكائيل هر كدام با هفتاد هزار فرشته از ج

امي زهرا را تا خانه على بدرقه كنيم، سپس تربيك گفتند و صداى تكبري از فرشتگان بلند شد، و  پرسيد، پاسخ دادند، آمده
  .رسول اهلى هم الّله اكرب گفت، از اين جهت مهراه عروس الّله اكرب گفنت سنت شد

  291: صنظام خانواده در اسالم، 

يه كرد، كه باعث نزول فرشتگان و بركات حق شود   .آرى مراسم عروسى، و آداب شب شادى را بايد چنان 

  :فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 

  ...زُفُّوا َعراِئَسُكْم لَْيًال 

  292: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .عروس را شب به خانه شوهر بربيد

  :فرمود) عليه السالم(حضرت رضا 

ا ُهنَّ َسَكنٌ مِ    .َن السُّنَِّه التـَّْزويُج بِاللَّْيِل ِالنَّ الّلَه َجَعَل اللَّْيَل َسَكناً َوالنِّساءُ امنَّ

  293: نظام خانواده در اسالم، ص

  .عروسى در شب روش رسول خدا است، چه اينكه خداوند شب را مايه آرامش قرار داده، و زن هم آرامش خاطر است

اْن يـَْفَرْحَن َويـَْرُجْزَن ُه َعَلْيِه َو آِلِه اَمَر بَناُت َعْبِداْلُمطَِّلِب َو ِنساَء اْلُمهاِجريَن َواْالْنصاِر اْن َميْضَني ىف ُصْحَبِه فاِطَمَه وَ ِإنَُّه َصلَّى اللّ 
  .َوُيَكبـِّْرَن َوَحيَْمْدَن َواليـَُقوَلنَّ ما اليـَْرَضى الّلهُ 

  294: نظام خانواده در اسالم، ص

فرمان داد دخرتان عبداملطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسى حضرت زهرا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( رسول خدا
دنبال آن دخرت فرزانه حركت كنند، شادى منايند، شعر خبوانند، الّله اكرب و احلمد لّله گويند، و از چيزى كه ) عليها السالم(

  .خدا راضى نيست در گفتار خود بپرهيزند

  .اند از نظر اسالم مستحب است به مهمانان كه زمحت كشيده و دعوت دو خانواده را پذيرفته غذا دادن

  :رسول حق فرموده

ىف ُعْرس، اْو ُخْرس، اْو ِعذار، اْو وَكار، اْورَكاز، فَاْلُعْرُس التـَّْزويُج، َواْخلُْرُس النِّفاُس بِاْلَوَلِد، َواْلِعذاُر : ال َوليَمَه اّال ىف َمخْس
  .تاُن، َواْلوَكاُر الرَُّجُل َيْشَرتِى الّداَر، َوالرَّكاُز الرَُّجُل يـَْقَدُم ِمْن َمكَّهَ اخلِْ 

  295: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ازدواج، تولد فرزند، ختنه، خريد خانه، و بازگشت از مكه: وليمه نيست جز در پنج برنامه

  296: نظام خانواده در اسالم، ص
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يه كن، سپس اضافه فرمود : حضرت زهرا پيامرب فرمود روايت شده در شب عروسى يا على به احرتام مهسرت غذائى عاىل 
من خرما و روغن خريدم، و پيامرب آستني باال : گوشت و نانش از ما، خرما و روغنش از مشا، امرياملؤمنني فرمايد: و گفت

  »حيس«زد خرما را در روغن خرد كرد و به هم زد تا به صورت 

  297: نواده در اسالم، صنظام خا

يا على هر كه را خواهى دعوت كن، من رفتم مسجد فرياد : درآمد، و قوچى فرستاد سر بريدمي و نان زيادى پختند و فرمود
  .زدم دعوت وليمه فاطمه را بپذيريد

  298: نظام خانواده در اسالم، ص

  :شود فرمود مىرسول خدا در رابطه با دعوتى كه از انسان براى شركت در عروسى 

 َّ ا ُتَذكُِّر الدُّنْيا، َو اذا ُدعيُتْم اَىل اَجلنائِِز َفاْسَرُعوا َفِإ َّ   .ا ُتذَكُِّر اْالِخَرهَ اذا ُدعيُتْم اَىل اْلُعُرساِت َفاْبِطُئوا َفِإ

جنازه  چون به عروسى دعوت شديد عجله نكنيد كه عروسى يادآور دنيا و زندگى ظاهرى است، و زماىن كه به تشييع
  .دعوت شديد بشتابيد كه يادآور آخرت است

ها و نوجوانان و جوانان بدآموزى و زمينه  اى ترتيب دهند، كه اوًال براى بچه ها بايد جمالس عقد و عروسى را به گونه خانواده
، بتوانند با اند اى كه دعوت شده ترغيب و تشويق به گناه و معصيت نداشته باشد، و در ثاىن مردم مؤمن و زنان مؤمنه

  .خيال راحت شركت كنند

گردد، كالس درسى براى جوانان و حمل نزول رمحت  شود، وحدوداهلى درآن حفظ مى كه موافق شرايطاسالمى برپامى جملسى
  .حق براى اهل آن جملس است

  299: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   آداب زفاف
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استدر زمينه زفاف و زناشوئى در قرآن جميد و روايات آدا ا به سود زن و مرد و فرزندان آ   .ىب بيان شده، كه رعايت آ

اى حديث آمده توجه منائيد   :به سفارشاتى كه در اين زمينه از رسول خدا و اهل بيت در معتربترين كتا

  300: نظام خانواده در اسالم، ص

ز پا درآورد، پاى عروس را بشويد، از در كند داماد كفش عروس را ا عروس وقىت به خانه داماد آورده شد اخالق اقتضا مى
گردد، و هفتاد هزار  پاشى كند، كه با اين برنامه هفتاد هزار رشته فقر از خانه قطع مى خانه تا جائى كه ممكن است آب

پوشاند، هفتاد فرشته رمحت باالى سر عروس به پرواز درآيد كه بركت آن متام زواياى خانه را  رشته از بركت خانه را مى
  .ماند گريد، عروس از بيماريهائى چون جنون، جذام، برص تا زماىن كه در آن خانه باشد در امان مى مى

در هفته اول عروسى، عروس از خوردن شري، سركه، گشنيز، سيب ترش خوددارى منايد، زيرا اين چهار در رحم او اثر 
  .منفى گذاشته و ممكن است او را نازا كند

منايد، گشنيز زمان  در موقع خوردن سركه به ايام عادت بنشيند پاك شدنش را از عادت ُكند مى اگر زن: رسول خدا فرمود
كند، و ماندن خون  كند، سيب ترش عادت را به سرعت قطع مى دهد، و زائيدن را بر او سخت مى عادت را شدت مى

  .منايد در رحم توليد بيمارى مى

  .ى شود، زناشوئى در بعدازظهر اجنام نگريداز آميزش در اول ماه و وسط و آخر ماه خوددار 

سخن در آن وقت، و نظر دوخنت كراهت شديد دارد، به وقت زفاف در فكر زن ديگر بودن براى روحيه و فرزندى كه 
  .آيد بسيار مضّر است بوجود مى

  .تر است لباس خمتصر به تن داشنت براى مرد و زن به وقت زفاف به اخالق و وقار نزديك

  .مل كردن برنامه حيوانات، و موجب ناراحىت استايستاده ع

از برنامه زفاف در شب عيد فطر، و عيد قربان و زير درخت، و روبروى خورشيد، و بني اذان و اقامه، و شب پانزده 
  .و روى بام، و شب سفر پرهيز شود شعبان
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به و شب مجعه و عصر مجعه داراى شن شنبه و روز پنج شنبه و شب پنج زفاف و عروسى در شب دوشنبه و ابتداى شب سه
  .منافع مادى، و منافع بسيار مهم معنوى است

  301: نظام خانواده در اسالم، ص

جنون، جذام، محاقت، : در اوقاتى كه از زفاف و زناشوئى منع شده، احتمال پديد آمدن زيان و ضرر براى فرزند از قبيل
انگشىت، چهارانگشىت، فقر، حرص بر جتاوز به  ، عقيمى، ششچپى، گنگى، كورى، خبل، زن صفىت، جدائى و تفرقه چشم

  .جان مردم، كوردىل، بدصورتى، و كودىن، خواهد بود

ائى كه به آن سفارش شده، واقعياتى براى فرزند از قبيل، حفظ قرآن، رضايت به قضاى حق، اميان، اميىن از  و در زما
زباىن، علم و دانش، سالمت دين و دنيا، و رسيدن به مقام  پاكعذاب، مهر و عاطفه، رّقت قلب، جود و سخاوت، 

  .اولياءاللهى حتقق خواهد يافت

توان با ابزار مادى، و وسائل طىب تشخيص داد، حقايقى است كه رسول باكرامت اسالم به عنوان  اين سلسله مسائل را منى
اين سفارش مرا در زمينه مسئله زفاف و  وصيت و سفارش خطاب به امرياملؤمنني داشتند، و از آن حضرت خواستند

  .زناشوئى حفظ كن چنانكه من بعد از شنيدن از جربئيل بر حفظ آن اقدام منودم

  302: نظام خانواده در اسالم، ص

از درجا اجنام شدن برنامه زناشوئى منع شده، زيرا درجا عمل كردن ستم منودن به زن است، اين برنامه پس از مقدماتى كه 
  .رواىن و جسمى براى زن يا مرد سودمند است بايد اجنام بگريداز نظر 

  :فرمايد رسول حق مى

َيِتِه، اْو يُْدَعى الرَُّجُل اىل َطعام َفالُجييُب اْو جيُ : َثالثٌَه ِمَن اجلَْفاءِ  ِه َو ُكنـْ يُب َفال اْن َيْصَحَب الرَُّجُل الرَُّجَل َفالَيسأَلُُه َعْن امسِْ
  .ُه الرَُّجِل اْهَلُه قـَْبَل اْلُمالَعَبهِ يَْأُكُل، َو ُمواقـَعَ 

  303: نظام خانواده در اسالم، ص
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اش نپرسد، انسان به مهماىن دعوت شود،  مردى با مردى مهنشني شود، از اسم و كنيه: سه برنامه از موارد ستم است
جسمى عمل زناشوئى اجنام اجابت ننمايد، يا اگر اجابت كرد از غذاى دعوت كننده خنورد، و بدون مقدمات عاطفى، و 

  .بگريد

  :امام ششم فرمود

  .اْلِعْطُر، َواْحفاءُ الشَّْعِر، وََكثْـَرُه الطَُّروَقهِ : َثالٌث ِمْن ُسَنِن اْلُمْرَسلنيَ 

  304: نظام خانواده در اسالم، ص

  .نسى زناستعمال بوى خوش، كوتاه كردن مو، و زياد پاسخ گفنت به نياز ج. سه چيز از روش انبياء اهلى است

  305: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كناره گرفنت از زن، و حمروم منودن او از ارضاء غريزه جنسى موجب عذاب قرب است: فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  306: نظام خانواده در اسالم، ص

سر حرام و موجب عقاب، و زفاف در ايام عادت معصيت، و منع آن بيش از چهار ماه بدون عذر، يا بدون رضايت مه
  .در حال جنابت مكروه است

طور درجا خوددارى كنيد، زيرا براى زن نيازهاى عاطفى وجسمى  فرمايد از اجنام عمل جنسى به مى) عليه السالم(على 
ناحمرم  طور ناگهاىن چشم مشا به زن هست، او را در اين زمينه يارى دهيد، سپس اقدام به برنامه زناشوئى كنيد، هرگاه به

آور بود، بالفاصله نزد مهسر خود برويد، زيرا خداوند مهان را كه در آن ناحمرم قرار داده،  افتاد، و زيبائى او براى مشا شگفت
به مهسر مشا مرمحت فرموده، كه گذشت از ديده دوخنت به زن ناحمرم، و نزد مهسر خود رفنت راه شيطان را براى تسخري 

  .بندد قلب مى

اشتيد بدون فاصله دو ركعت مناز خبوانيد، و خداوند را زياد محد كنيد، وبر پيامرب وآلش صلوات فرستيد، آنگاه اگر مهسر ند
  .كند نياز كند به مشا حالل مى ازفضل حضرت حق مدد جبوئيد، كه خداوند مهربان از باب رأفت خود، آنچه كه مشا را ىب

  307: نظام خانواده در اسالم، ص
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كند، در روايت بسيار مهمى آمده،  زده مى اى است كه انسان را شگفت نياز جنسى زن به اندازه گوئى به ثواب پاسخ
  :رسول باكرامت اسالم به مردى فرمود

: ال قاَل فَاتـَّبَـْعَت َجناَزًه؟ قاَل ال قاَل َفاْطَعْمَت ِمْسكينًا؟ قاَل ال قالَ : اْصَبْحَت صاِئماً، قاَل، ال قاَل فـَُعْدَت َمريَضًا؟ قالَ 
  .َفاْرِجْع اىل اْهِلَك َفاِصبـُْهْم َفِإنَُّه َعَلْيِهْم ِمْنَك َصَدَقهٌ 

  309: نظام خانواده در اسالم، ص

: اى؟ عرضه داشت نه، فرمود اى رفته نه، به تشييع جنازه: اى؟ گفت نه، آيا مريضى را عيادت منوده: اى؟ گفت امروز را روزه
  پس به خانه برگرد، و: نه، فرمود :اى؟ گفت اى را طعام داده از كار افتاده

  !!حق زناشوئى با مهسرت را به اجنام برسان كه اين برنامه از جانب تو براى او صدقه است

از جمامعت در صورتى كه طفلى در آن مكان باشد بايد پرهيز كرد، زيرا از نظر رواىن و اخالقى براى كودك زيانبار است، و 
  .آمدن زمينه زنا براى او در آينده باشد به فرموده امام ششم احتمال بوجود

  310: نظام خانواده در اسالم، ص

  .با شكم پر از اين عمل بايد پرهيز داشت، زيرا زيان جسمى دارد

  311: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بيند بپرهيزيد از عمل زفاف، در زماىن كه طفل شريخواره در گهواره است و مى

  312: نظام خانواده در اسالم، ص

راسىت اسالم از نظر مسائل اخالقى و عاطفى و تربيىت، خبصوص در مسئله رعايت حق زنان، و اشراف به متام زواياى 
حيات، و شئون زندگى چه مكتب با عظمت، و از نظر ديد و بصريت نسبت به واقعيات فردى و خانوادگى و اجتماعى، 

ى بايد اينچنني باشد زيرا جتّلى وحى و دانش حق و بينش آورى است، آر  و مهه امور مادى و معنوى چه آئني شگفت
  .پيامرب و اهلبيت است نه برخاسته از فكر حمدود زميىن
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  )ان الّله حيب التوابني و حيب املتطهرين(

  »222/ بقره«

  313: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   داشت در نظام خانواده 11

  

  ...داشت در نظام خانواده 

  314: اسالم، ص نظام خانواده در

  

داشت در اسالم    ارزش نظافت و 

  

  315: نظام خانواده در اسالم، ص

به هنگامى كه مقدمات ازدواج پايان گرفت، و زن و شوهر جوان با كمال عشق و عالقه، زندگى خود را شروع كردند، 
  بايد به امورى كه در

  .تفاوتى و سسىت و تنبلى و غفلت، جداً پرهيز منايند ىبزندگى جنبه زيربنائى دارد توجه كنند، و نسبت به آن امور از 

داشت و نظافت در متام شئون زندگى است   .از مجله آن امور مسئله 

بدن، موى سر، دهان و دندان، لباس، فرش، وسائل زندگى، خبصوص وسائل آشپزخانه، و هر آنچه كه با زندگى روزمرّه 
داشىت مورد    .توجه دقيق قرار بگريددر ارتباط است، بايد از نظر 
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ره اى از زوج عده داشت غافلند، و تنها به خورد و خوراك و  گريى از  هاى جوان در ابتداى زندگى از توجه به نظافت و 
خربى را  كنند، و از نظم و انضباط و پاكى و پاكيزگى در زندگى آنان خربى نيست، اين ىب لذات ظاهرى قناعت مى

پذيرد، بلكه از آن هم نفرت شديد دارد، عالوه بر اين ممكن  و آئني اهلى حتت هيچ عنواىن منى فطرت سليم، و عقل فعال،
توجهى در طول زمان حاكم بر فضاى حيات شود، و خانه و اهل خانه را از نظر سالمت،  تفاوتى و ىب است اين ىب
ديد منايد، و خبصوص بر وضع فرزندان اثر نسبت به مهه نامطلوىب بگذارد، و آنان را تبديل به  امور ظاهرى و باطىن 
تفاوت، كودن، بيمار، ذليل، ضعيف و سربار جامعه كند، و وجودشان زمينه پذيرش رذالت و دنائت، و انواع  موجودى ىب

  .مفاسد و معاصى گردد

داشت تن خداوند مهربان در قرآن جميد، نسبت به آنان كه طهارت ظاهر و باطن را رعايت مى و روان توجه  كنند، و به 
  :دارند، اعالم عشق و حمبت منوده گاه جسم و جان را از متام آلودگيها پاك نگاه مى دارند، و عرصه

  .انَّ اهللا حيُِبُّ التـَّّوابَني َو حيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرينَ 

  316: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهانا خداوند اهل توبه و انابه و پاكى و پاكيزگى را دوست دارد

كرمي و سخنان نىب اكرم  مكتب اسالم و به عبارت ديگر مدرسه نبوت و امامت، و به تعبري ديگر آئني وحى كه در قرآن
   صلى اهللا عليه وآله(

  317: نظام خانواده در اسالم، ص

داشت د)وسلم ر متام ، و اهلبيت آن حضرت يعىن امامان معصوم جتّلى دارد، و در توجه به پاكى و پاكيزگى و طهارت و 
داشىت اين مدرسه ها ىب هاى زندگى، در ميان متام مكتب زمينه    نظري، و قوانني 

آمساىن كه بيش از پنج هزار قانون است و قسمىت از آن در جلد اول و دوم كتاب وسائل الشيعه آمده، فوق متام قوانني 
ا، فوق   .آور است العاده شگفت داشىت، و از نظر ظرافت و لطافت و ترغيب و تشويق به رعايت آ

كننده معرىف كرده، كه چنني سياق و  اسالم عزيز نزديك به پانزده عامل را به عنوان عامل طهارت و پاكيزگى، و وسيله پاك
  .شود روشى در هيچ يك از مكاتب موجود در جهان ديده منى
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از موارد حرام اعالم كرده، و مرتكب آن را  اسالم آلوده ماندن، و آلوده كردن، و فراهم آوردن زمينه آلودگى را در بسيارى
  .داند بزهكار، و مستحّق عذاب اهلى در روز قيامت مى

آب جارى، آب چاه، آب چشمه، آب باران، آب راكدى كه هر يك از طول و عرض و عمق آن سه وجب و نيم باشد، 
شد، زميىن كه مهراه با خاك است، نور آب قليلى كه از باال روى شيئى جنس بريزد و به اندازه پاك كردن شيئى جنس با

مستقيم خورشيد، آتش، تغيري جنس آلوده به حالت ديگر، هر كدام در جاى خود و در حمل تعيني شده از مطهرات 
  .هستند

در چند روايت بسيار مهم به ارزش پاكيزگى و طهارت اشاره فرموده، كه به نظر هر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهلى 
  :ظرى از عجائب مسائل اسالمى استصاحب ن

  .الطَُّهوُر َشْطُر اْالميانِ 

  318: نظام خانواده در اسالم، ص

  .متيزى و پاكى، و اجياد طهارت و پاكيزگى نصف اميان است

چه اندازه عجيب است كه نصف اميان متام مسائل اخالقى و عملى و نصف ديگر آن متيزى و توجه به پاكى و طهارت 
  !!است

  .ما ُحياَسُب ِبِه اْلَعْبُد َطُهورُهُ  َأوَّلُ 

  319: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كشند متيزى و طهارت و پاكى اوست اول چيزى كه در قيامت و دادگاه عدل حق، نسبت به آن از انسان حساب مى

داشت دهان و دندان، موى سر و صورت، لباس و پوشاك، خانه و اثاث خانه، كوچ ه و خيابان، رسول خدا در مسئله 
داشت و پاكيزگى برتر  شهر و ديار و حىت نسبت به اموات بسيار بسيار حساس، و از متام مردم جهان در رعايت 

  .بودند

دستور او به اينكه اموات را با آب سدر و آب كافور، و آب خالص بشويند، و مواضع سجده را كافور گذاشته و قرب را 
و رخينت خاك نظم و انضباط را مراعات منايند، تا با متالشى شدن بدن مّيت در قرب، تر حفر كنند، و در چيدن حلد  عميق
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داشت جهت شهر و ديار و زندگان رعايت گردد، از عجايب دستورات، و  و تركيبش با خاك و كافور، متام اصول 
  .هاى دانش وبينش آن انسان واال و برتر است شگفىت

، كه )عليه السالم(اى باال بود، كه معصومى چون امرياملؤمنني  جود مبارك به اندازهحّد رعايت پاكى ظاهر و باطن در آن و 
علم و بصريت او جتّلى دانش و حكمت و علم حضرت حق بود، آن حضرت را به عنوان اطيب و اطهر معرىف كرد، و از 

مشق و الگوى خود قرار ها و طهارت جسم و جان سر  متام مردم جهان خواست، كه وجود مقدس او را در انواع پاكى
  .دهند

  ...َفِإنَّ فيِه ُأْسَوًه ِلَمْن َتَأّسى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فـََتَأسَّ بَِنِبيَِّك اْالْطَيِب اْالْطَهِر 

ترين موجود در متام جهان هسىت است، اقتدا كن، مهانا در وجود مقّدس او در متام شئون  به پيامربت كه نيكوترين و پاكيزه
  .براى آنكس كه خبواهد به او اقتدا كند الگو و سرمشق هستحيات، 

  :رسول خدا فرمود

  .ِإنَّ الّلَه طَيٌِّب، حيُِبُّ الطَّيَِّب، َنظيٌف، حيُِبُّ النَّظاَفهَ 

  320: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهانا خداوند نيكوست، نيكو را دوست دارد، پاكيزه است به پاكيزگى عالقه دارد

  .بلندى، ارزش و مقام پاكى و پاكيزگى تا كجاست، كه سخن از آن در رابطه با حرمي ذات حق استرفعت و 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

ِعباِدِه اْلقاُذوَرَه الَّذى يـََتأَنَُّف ِبِه َمْن ِغُض ِمْن تـََنظَُّفوا ِباْلماِء ِمَن النَِّنتِ الرّيِح الَّذى يـَُتَأّذى ِبِه، تـََعهَُّدوا أَنـُْفَسُكْم َفِإنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ يـُبْ 
  .َجَلَس الَْيهِ 

  321: نظام خانواده در اسالم، ص

خود را از بوى بدى كه موجب آزار ديگران است با آب، پاك و پاكيزه كنيد، نسبت به وجود خود متعهد باشيد، خداوند 
  .و عار و ننگ دارند، خشم و كينه دارداى كه داراى آلودگى است، و مردم از نشسنت كنار ا به بنده
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  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  322: نظام خانواده در اسالم، ص

َن اللَّْيِل ِإّال  اليـَتَـَقلَُّب ساَعًه مِ َطهُِّروا هِذِه اْالْجساَد َطهَّرَُكُم الّلُه، فَِإنَّهُ لَْيَس َعْبٌد يَبيُت طاِهراً ِإّال باَت َمَعُه َمَلٌك ىف ِشعارِِه، وَ 
  .الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَعْبِدَك َفِإنَُّه باَت طاِهراً : قالَ 

  323: نظام خانواده در اسالم، ص

اى نيست كه شب را پاك و پاكيزه به صبح برساند، مگر  ها را پاك كنيد، خداوند مشا را پاك گرداند، مهانا بنده اين بدن
ات را در معرض  خداوندا بنده: ساعىت از شب نگردد مگر اينكه آن ملك بگويدملكى او را در اين پاكى مهراهى كند، و 

  .مغفرت قرار بده كه او شب را به پاكى به صبح آورد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِبْئَس اْلَعْبُد اْلقاُذوَرهُ 

  324: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بد انساىن است، انسان آلوده و كثيف

  :نيز آن حضرت فرمودو 

  .َهَلَك اْلُمتَـَقذُِّرونَ 

  325: نظام خانواده در اسالم، ص

  .آلودگان و مردمان كثيف هالك شدند

موى، به صورتى كه مويش به شكل بدى پراكنده بود،  رسول خدا مردى را ديد ژوليده: از جابر بن عبدالّله روايت شده
  رايش دهد نيافت؟هان آيا چيزى كه مويش را منظم كند و آ: فرمود
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  اش را بشويد؟ و ديگرى را ديد با لباس چرك و كثيف، فرياد زد هان، آيا آىب نيافت كه لباس آلوده

  326: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  .َكْنُس اْلبـُُيوِت يـَْنِفى اْلَفْقرَ 

  327: نظام خانواده در اسالم، ص

  .زدودن فقر است ها موجب جارو كردن خانه

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .َغْسُل اْالناِء َو َكْنُس اْلِفناِء َجمَْلَبٌه لِلرِّْزقِ 

  328: نظام خانواده در اسالم، ص

  .شسنت ظرفها، و جارو كردن آستانه خانه، باعث جلب رزق است

  329: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

اَب َخْلَف اْلباِب َفِإنَُّه َمْأَوى الشَّياطنيِ  ال   .تـُْؤُووا الرتُّ

  330: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خاكروبه منزل را پشت در خانه مجع نكنيد، مهانا منزلگاه شياطني است

  .لغت شيطان از شطن گرفته شده، و اين لغت به معناى خبيث و پليد و موجود موذى و مهراه با شّر است
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آور، حمصول بينش رسول حق و اولياء اهلى يعىن امامان معصوم شيعه است، كه چندين قرن  معجزه باعظمت و شگفت اين
  .اند قبل از وجود ميكروب، با استعمال لفظ شيطان يعىن موجود خبيث و پليد خرب داده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

ا َمْقَعُد الشَّْيطانِ ال تـُبَـيُِّتوا اْلُقماَمَه ىف بـُُيوتِ  َّ اراً َفِإ َ   .ُكْم، َوَأْخرُِجوها 

  331: نظام خانواده در اسالم، ص

ماند، و قابل مصرف كردن و خوردن نيست، نگذاريد تا شب در خانه مباند، آن را در مهان روز روشن  آنچه از سفره مى
  .گاه شيطان است ست، نشسنتهاى در سفره كه غريقابل مصرف ا از خانه خارج كنيد، مهانا مانده

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .َيْدُخَل اْجلَنََّه ِإّال ُكلُّ َنظيف تـََنظَُّفوا ِبُكلِّ َما اْسَتَطْعُتْم، فَِإنَّ الّلَه َتعاىل بـََىن اْالْسالَم َعَلى النَّظافَِه، َو َلنْ 

  332: نظام خانواده در اسالم، ص

فت و پاكيزه كردن برخيزيد، مهانا خداوند اسالم را بر نظافت بنا كرده، و وارد به هر چه كه قدرت و توان داريد به نظا
  .شود مگر هر پاك و پاكيزه شت منى

  :فرمود) عليه السالم(حضرت رضا 

  .ِمْن َأْخالِق اْالنِْبياِء التـََّنظُّفُ 

  333: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پاكيزگى از ُخلق و خوى انبياء اهلى است

  :به عايشه فرمودرسول حق 

  .اْغِسلى هَذْيِن الثـَّْوبـَْنيِ اما َعِلْمِت انَّ الثـَّْوَب ُيَسبُِّح، َفِإذا اتََّسَخ انـَْقَطَع َتْسبيُحهُ 
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  334: نظام خانواده در اسالم، ص

  !!شود گوى حق است، چون آلوده شود و چرك گردد، تسبيحش قطع مى داىن لباس تسبيح اين دو جامه را بشوى، آيا منى

  335: نظام خانواده در اسالم، ص

كننده، و پاكى و پاكيزگى، و عشق حضرت حق به نظافت و طهارت، و نيز  با توجه به آيات قرآن در رابطه با عوامل پاك
با توجه به روايات بسيار مهم باب طهارت و نظافت، بر اهل خانه است، كه طهارت و پاكيزگى را در بدن و لباس خود، 

خود منزل و آستانه خانه، تا جائى كه در قدرت و توان آنان است رعايت كنند، و در اين زمينه مرد خانه و اثاث منزل، و 
بر اساس قاعده قرآنيه، كه تعاون بر نيكى و تقوا را وصيت و سفارش منوده، به مهسرش در امر نظافت و پاكيزگى كمك  

لباس اهل خانه را پاك و پاكيزه نگهدارد، تا از اين راه  كند، و بر زن خانه هم الزم اخالقى است كه خانه و اثاث آن و
شوهر خود را شاد، و موجب جلب خوشنودى حضرت حق شود، و سالمت اهل خانه تضمني گردد، و هيوالى درد و 

  .بيمارى، و رنج و ناراحىت با شكست مواجه گردد

ل، و تدبري خانه، و فراهم آوردن زمينه آرامش و زن خانه به اين معنا توجه داشته باشد، كه قدم برداشنت براى امور منز 
  .راحت اهل خانه، عبادت است، و در پيشگاه حضرت حق بدون شك مزد و اجر دارد

  336: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   داشت دهان و دندان

  

داشت دهان و دندان امروزه از مسائل بسيار مهم، و قابل توجه است   .مسئله 

العاده حساس گوارش  سالمت بسيارى از جوانب جسم، و شئون بدن، خبصوص دستگاه فوق گويند، اهل ختصص مى
داشت دهان و دندان دارد   .بستگى به 

  .دنداىن كه حضرت حق به انسان عنايت فرموده، نعمىت بس سنگني، و عاملى بس مهم در حفظ سالمت آدمى است
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به حنو مطلوب اجنام گريد ضامن تداوم كار طبيعى دستگاه   گريد، و اگر عمل جويدن جويدن به وسيله دندان اجنام مى
  .گوارش، و در نتيجه عاملى براى دوام سالمت انسان است

كند بوى بد دهان است، و اين بوى بد كه گاهى از زنندگى خاصى  از مجله مواردى كه در ديگران اجياد نفرت و اذيت مى
داشت دهان و د برخوردار است حمصول ىب   .ندان، و نتيجه ماندن غذا در البالى دندان و زير لثه استتوجهى به 

بيمارى پيوره كه از بيماريهاى خطرناك، و نابودكننده دندان و لثه، و ريشه بسيارى از بيماريها از مجله بيمارى قلب است، 
  .توجهى به سالمت دهان و دندان است نتيجه سوء ىب

اى زيباى خويش را گذاردن اندكى از وقت، بعد  مردم اگر با مايه از خوردن هر غذا، دهان خود را بشويند، و دندا
ا بگردانند، از طرىف به سالمت دهان و دندان و گلو كمك كرده، و  مسواك بزنند، و كمى آب منك در دهان و كنار دندا

ا در صورت ىب مانند،  به آن در امان مى توجهى از طرف ديگر از افتادن در خمارج سنگني براى بازگرداندن سالمىت به دندا
  .توانند از دندان خود استفاده كنند و ساليان بسيار بلكه تا حلظات آخر عمر در كمال آسايش، مى

آب و علف بود، و در حميطى كه ظهور كرد، در ميان مردمش از سواد  با اين كه طلوع خورشيد اسالم از سرزميىن ىب
داشت مهه جانبه، از مجله خواندن و نوشنت، حىت در حّداقل آن خربى نب ود، وىل براى حفظ سالمت مردم، در جهت 

دهد، و  داشت دهان و دندان قوانني و دستوراتى ارائه كرد، كه نشان از عظمت اين مكتب، و امهيت اين مدرسه مى
ازده پيشواى كند كه مبّلغ اين آئني، براى هدايت و رشد مردم از جانب خداوند مهربان مبعوث بوده، و دو  ثابت مى

  .معصوم اين مكتب امامان برگزيده حق بودند

داشت دهان و دندان توجه منائيد   :به خبشى از دستورات پيشوايان دين، در زمينه 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  337: نظام خانواده در اسالم، ص

  .َع ُكلِّ َصالهَلْو الاْن اُشقَّ َعلى امَّىت َالَمْرتـُُهْم ِبالسِّواِك مَ 

  338: نظام خانواده در اسالم، ص

  .منودم اگر بر اّمتم سخىت و مشقت نداشت، هرآينه با هر منازى آنان را امر به مسواك مى
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  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .ِمْن اْخالِق اْالنِْبياِء السِّواكُ 

  339: نظام خانواده در اسالم، ص

داشت دندان   .از اخالق انبياء اهلى است مسواك زدن و رعايت 

  :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

  .َلْو يـَْعَلُم الّناُس ما ِىف السِّواِك َالباتُوُه َمَعُهْم ىف ِحلاف

  340: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ندبرد اگر مردم بدانند در مسواك چه منفعىت هست، هرآينه آن را از سر شب تا به صبح مهراه خود به رختخواب مى

  :گفته شد) عليه السالم(به حضرت صادق 

  .اْلِق ِمنـُْهُم الّتارَِك لِلسِّواكِ : اَترى هَذا اْخلَْلَق ُكلَُّه ِمَن النّاِس؟ َفقالَ 

  341: نظام خانواده در اسالم، ص

  .آنان كه با مسواك سروكار ندارند رها كن: آيا مهه مردم انسانند؟ حضرت فرمود

  :فرمود) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رسول حق 

َرئيُل يُوصيىن بِالسِّواِك َحّىت ِخْفُت َأْن َأْدَردَ    .ما زاَل َجبـْ

  342: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بطور دائم جربئيل مرا به مسواك سفارش كرد، تا جائى كه ترسيدم اگر مسواك نكنم از داشنت دندان حمروم گردم

  :و در بياىن ديگر فرمود
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َرئيُل    .يُوصيىن بِالسِّواِك َحّىت َظنَـْنُت انَُّه َسَيْجَعُلُه َفريَضهً ما زاَل َجبـْ

  343: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خواهد آن را واجب قرار دهد جربئيل به حنو دائم مرا به مسواك سفارش كرد، تا جائى كه تصّور كردم مى

  :فرمود در مسواك زدن دوازده خصلت است) عليه السالم(امام صادق 

  344: انواده در اسالم، صنظام خ

خبش چشم، خوشنود كننده حق، سپيد كننده دندان، از بني برنده پوسيدگى،  اى است ديىن، پاك كننده دهان، روشىن برنامه
حمكم كننده لثه، اشتها آورنده، برنده بلعم از دستگاه گوارش، زياد كننده قدرت حافظه، اضافه كننده خوبيها، و خوشحال  

  .كننده مالئكه

  345: نظام خانواده در اسالم، ص

گويند، بايد از عرض  در رابطه با شكل مسواك زدن، كه امروزه اطبّاى حاذق و متخصص بيماريهاى دهان و دندان مى
از رسول حق روايت بسيار مهمى رسيده، كه با توجه به زمان بعثت بايد  . دندان و به آرامى و چند دقيقه مسواك زده شود

  :مى نىب اكرم استگفت از معجزات عل

  .اْستاُكوا َعْرضاً َوالَتْستاُكوا ُطوًال 

  346: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مسواك را به عرض دندان بزنيد، از مسواك زدن به صورت طوىل بپرهيزيد

قبل خواستند قرآن قرائت كنند، و  قبل از خواب، بعد از خواب به وقىت كه مى: زدند رسول حق هر شب سه بار مسواك مى
  .فرمودند از اينكه براى مناز صبح به مسجد بروند، و چون جربئيل گفته بود با چوب اراك مسواك مى

  348: نظام خانواده در اسالم، ص
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داشت در خوراك    نظم و انضباط و 

  

به هاى حق، از الطاف خداوند مهربان  دستگاه باعظمت گوارش، و دهان و دندان، و ميل به آب و نان و ساير نعمت
  .انسان است

ايت  در زمينه به دست آوردن مواد حالل، و شكل مصرف كردن آن، و برنامه هائى كه براى سالمت بدن، و در 
سالمت عقل و روان، و در نتيجه سالمت خانواده و جامعه صد در صد مؤثر است دستورات بسيار مهمى در قرآن كرمي 

ا واجب اخالقى،  رسد رعايت و روايات اسالمى آمده، كه به نظر مى برخى از آن دستورات واجب شرعى، و برخى از آ
و قسمىت از آن دستورات مستحب مؤّكد است، سرپيچى از آن دستورات، كه در مدار واجب قرار گرفته حرام و موجب 
ا كه مستحب مؤّكد است باعث زيان و خسارت، و ورشكستگى بدن، و آماده شدن جسم براى  عذاب قيامت، و آ

  .ل بيماريهاستقبو 

يه كردن مال و منال براى ادامه حيات، و تأمني مسكن و پوشاك و  از اهّم دستورات واجب، كه در قرآن جميد آمده، 
  .خوراك از طريق حالل است

  .يا ايّها الذين امنوا كلوا من طّيبات ما رزقناكم واشكروا لّله ان كنتم ايّاه تعبدون

  349: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كنيد هائى كه نصيب مشا كردمي تناول كنيد و شكر خدا را جباى آوريد، اگر او را عبادت مى ى اهل اميان از پاكيزها

  .يا ايّها النّاس كلوا ممّا ىف االرض حالًال طيِّباً و ال تتّبعوا خطوات الشَّيطان انَّه لكم عدو مبني

  351: نظام خانواده در اسالم، ص

مني حالل و پاكيزه است خبوريد، قدم جاى قدمهاى شيطان مگذاريد، مهانا او دمشن آشكار اى مردم، از آنچه در ز 
  .مشاست
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  .كلوا واشربوا والتسرفوا انَّه الحيب املسرفني

  352: نظام خانواده در اسالم، ص

  .دخبوريد و بياشاميد، و از اسراف در خوردن و آشاميدن بپرهيزيد، مهانا خداوند اهل اسراف را دوست ندار 

  .در اين دستورات مسئله پاكيزه بودن، حالل بودن، و دورى از اسراف مطرح است

  .يه كردن حالل، رعايت پاكيزه بودن غذا، واجب، و اسراف در مصرف حرام است

توجهى به حالل، خوردن مواد حرام و خبيث و جنس و غريپاكيزه، افتادن در دايره اسراف، مهه و مهه خالف حق، و  ىب
  .خويش و ديگران، و بدون ترديد موجب عذاب و عقاب اهلى استستم بر 

بر مرد خانه الزم است با تعاليم عاليه اسالم در اين زمينه آشنا شود، و آن را به خانه منتقل منايد، تا حميط خانه و خانواده 
  .ابعى از خري و نيكى باشندپاك مباند، و اهل آن خانه بتوانند طريق رشد و كمال را طى كنند، و براى خود و ديگران من

  353: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   زيان پرخورى

  

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َكثْـَرُه اْالْكِل َوالنـَّْوِم يـُْفِسداِن النـَّْفَس، َوَجيِْلباِن اْلَمَضرَّهَ 

  354: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كنند، و كشاننده ضرر و زيان به سوى آدمى هستند فاسد مىروى در خواب وجود انسان را  پرخورى، و زياده

  :و نيز فرمود
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  .َمْن َكثـَُر اْكُلُه قـَلَّْت ِصحَُّتُه، َو ثـَُقَلْت َعلى نـَْفِسِه ُمْؤنـَُتهُ 

  355: نظام خانواده در اسالم، ص

  .فرساست سالمت پرخور اندك، و خمارجش سنگني و طاقت

  :و فرمود

  .شََّرِه والشََّرُه ِمَن اْلُعُيوبِ َكثْـَرُه اْالْكِل ِمَن ال

  356: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پرخورى از ميل و اشتهاى غريطبيعى است، و اينگونه اشتها از عيوب و نوعى بيمارى است

  357: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .َقْسَوَه اْلَقْلِب، َو َهَيجاَن الشَّْهَوهِ . َرِه اْالْكِل، َو ِهَى ُمورَِثٌه َشْيئـَْنيِ لَْيَس َشْيٌئ اَضرَّ ِلَقْلِب اْلُمْؤِمِن ِمْن َكثْـ 

  358: نظام خانواده در اسالم، ص

  .سنگدىل، هيجان شهوت: چيزى براى قلب مؤمن زيانبارتر از پرخورى نيست، پرخورى موجب دو چيز است

  :حضرت حق به بىن اسرائيل فرمود

  .َه ُكِتَب ِمَن اْلغاِفلنيَ اْالْكَل َفِإنَُّه َمْن اْكثـََر اْالْكَل اْكثـََر النـَّْوَم، َو َمْن اْكثـََر النـَّْوَم اَقلَّ الصَّالَه، َو َمْن اَقلَّ الصَّالال ُتْكِثُروا 

  359: نظام خانواده در اسالم، ص

كند، و هر كه  منازش را كم مى شود، و هر كس پرخواب شود، پرخورى نكنيد، مهانا هر كس پرخورى كند، پرخواب مى
  .شود منازش را كم كند، از غافلني نوشته مى
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  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

ا َمْفَسَدٌه لِْلَبَدِن َوَمْورِثٌَه لِلسََّقِم، َوَمْكَسَلٌه َعِن اْلِعباَدهِ  َّ   .ايّاُكْم َواْلِبْطَنَه، فَِإ

  360: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پرخورى حذر كنيد، مهانا فاسد كننده بدن، و مورث بيمارى، و موجب كسالت در عبادت است از

  :و نيز فرمود

  .ءٌ ابـَْغَض اَىل الّلِه ِمْن َبْطِن َمْالنَ  لَْيَس َشىْ 

  361: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تر از شكم پر نيست چيزى نزد خداوند مبغوض

  :فرمود) عليه السالم(موسى بن جعفر 

  .َلْو انَّ الّناَس َقَصُدوا ِىف الطَّْعِم َالْعَتَدَلْت اْبدانـُُهمْ 

  362: نظام خانواده در اسالم، ص

اى آنان در چهارچوب اعتدال قرار مى اگر متام مردم ميانه   .گريد روى در خوراك را رعايت كنند، بد

ايب دستورات آن حضرت، و ريشه علم رسول حق در مسئله خورد و خوراك دستور عجيىب دارند، كه بايد گفت از عج
  :طب است

  .ُكْل َواْنَت َتْشَتهى، َواْمِسْك َواْنَت َتْشَتهى

  364: نظام خانواده در اسالم، ص

  .زماىن كه ميل به غذا دارى غذا خبور، و در حاىل كه هنوز ميل و اشتها دارى از خوردن دست بردار
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ديد جّدى است، به وقت گرسنگى كامل غذا غذا روى غذا قطعاً براى دستگاه گوارش زيانبار،  و براى سالمت بدن 
ترين عامل براى حفظ سالمت و نشاط بدن، و تداوم  خوردن، و به وقت سري نشدن كامل دست از غذا كشيدن عاىل

  .عمر، و چابك و چاالك بودن است

  365: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   داستاىن آموزنده

  

بزرگ، طبيب حاذقى را به مدينه فرستاد، تا مردم را جماىن معاجله كند، مدتى در مدينه ماند، وىل مشهور است يكى از امراء 
زده شد، خدمت رسول خدا شكايت برد،  بسيار كم به او مراجعه شد، يا مراجعه كننده نداشت، از اين مسئله شگفت

ر كامل ميل به غذا نداريد خنوريد، و تا به طور  ام، تا به طو  حضرت فرمود وضع اين شهر مهني است، زيرا من به مردم گفته
داشت را در مهني يك دستور بيان كرده ايد،  كامل سري نشديد از غذا دست برداريد، عرضه داشت مشا متام قوانني طب و 

  !شوند به اين خاطر مردم اين شهر به سادگى مريض منى

  :فرمايد ، مىدستور بسيار مهمى براى شروع غذا دارند) عليه السالم(على 

  .بِ اْبَدأُوا ِباْلِمْلِح ىف اوَِّل َطعاِمُكْم، فـََلْو يـَْعَلُم الّناُس ما ِىف اْلِمْلِح َالْختاُروُه َعَلى التـِّْرياِق اْلُمَجرَّ 

  366: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كردند جتربه شده اختيار مى دانستند، آن را بر داروى غذا را با چشيدن منك شروع كنيد، اگر مردم منفعت اين كار را مى

رسول حق از خوردن غذاى داغ منع فرمودند، اعالم داشتند خداوند بركت را در غذائى كه حرارت و داغى آن نشسته قرار 
ى منوده   .داده است، و نيز از فوت كردن به غذا براى نشاندن حرارتش 

  367: نظام خانواده در اسالم، ص

  .توجهى كند شديداً منع شده جاندارى در آجنا حضور داشته باشد، و انسان به او ىب از اينكه انسان غذا خبورد، و
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را ديدم در حال غذا خوردن است و سگى پيش روى آن حضرت قرار دارد، ) عليه السالم(گويد حضرت جمتىب  جنيح مى
ان را از كنار سفره خود دهند، عرضه داشتم چرا اين حيو  خورند، و يك لقمه براى سگ قرار مى يك لقمه خودشان مى

كنم، كه صاحب جاىن در حالت خوردن مرا بنگرد، و من نسبت به او  رانيد، فرمود بگذار، مهانا از خداوند حيا مى منى
  !تفاوت باشم ىب

  368: نظام خانواده در اسالم، ص

رفع مشكل نيازمندان، و آرى بايد خورد و بايد خوراند، كه خوردن الزمه بدن، و خوراندن، جتلى اخالق و كرامت، و 
  .موجب ثواب و مغفرت، و لطف و رمحت حق است

  .گريى در اين زمينه به اهل و عيال و به ارحام و به مردم عملى دور از انصاف و مهرنگى با شيطان است سخت

فرمود در غذا و غذاخورى دوازده خصلت است كه بر هر مسلماىن شناخت آن واجب ) عليه السالم(حضرت جمتىب 
شناخت نعمت و خالق نعمت، رضا به قضاى حق در امر روزى، گفنت بسم الّله در ابتداى غذا، شكر نعمت پس : ستا

   از پايان غذا، وضو قبل از خوردن، نشسنت به طرف دست چپ، خوردن با سه انگشت، ليسيدن

  369: نظام خانواده در اسالم، ص

لوى انسان است،   كوچك گرفنت لقمه، خوب جويدن، و كمرت نظر انداخنت به آنان  انگشتان، خوردن از آنچه در سفره 
  .اند كه دور سفره نشسته

  370: نظام خانواده در اسالم، ص

اند غذاى خود را در شب خمتصر كنيد، زيرا به شايستگى و الغرى مشا كمك  سفارش فرموده) عليه السالم(حضرت رضا 
  .كند مى

  371: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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هر كس تسبيح و متجيدش در پيشگاه حق زياد، و خوراك و نوشيدىن و خوابش كم باشد، مورد اشتياق مالئكه اهلى 
  .است

  372: نظام خانواده در اسالم، ص

رعايت جزئى از در لباس و خوراك و نوشيدىن انصاف را نسبت به بدن و شكم مراعات كنيد، مهانا اين : و نيز فرمود
  .نبوت است

  373: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .ِقلَُّه اْلِغذاِء َكَرُم النـَّْفِس َواْدَوُم لِلصِّحَّهِ 

  374: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تر است خورى بزرگوارى وجود، و براى سالمت بدن پردوام كم

  :و نيز فرمود

  .ُسْبحانَُه َصالَح َعْبِدِه، اْهلََمُه ِقلََّه اْلَكالِم َوِقلََّه الطَّعاِم، َوِقلََّه اْلَمنامِ اذا اراَد الّلُه 

  375: نظام خانواده در اسالم، ص

  .منايد خواىب را به او اهلام مى خورى، و كم حرىف، و كم اش را خبواهد، كم چون حضرت حق صالح بنده

بايد در درجه اّول سرپرست خانه و سپس اهل خانه رعايت كنند، پرهيز از  مسائل مهم ديگرى كه به طور جدى و قطعى
  .مواّد دودى از قبيل سيگار، قليان، و مواد خمدر است

ديد، و گاهى  مواد دودى به هر نوعش به نظر بعضى از فقهاى شيعه حرام شرعى است، زيرا به تدريج بنيان سالمت را 
  .شود منجر به مفاسد اخالقى و اجتماعى مى
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ى اكيد فرموده اشرتاك در شانه، حوله، و مسواك و ساير وسائلى است كه معموًال  ديگر چيزى كه اسالم نسبت به آن 
  .جنبه شخصى دارد

  376: نظام خانواده در اسالم، ص

ها و خبصوص سرپرستان خانواده، جهت حفظ سالمت جسم، و اخالق و  اميد است اين مسائل از جانب متام خانواده
ان مهه رعايت شود، كه رعايت اين دستورات چون دستورات ديىن است عبادت، و سرپيچى از آن معصيت و موجب رو 

  .عتاب و عقاب حق است

عليكم حبسن اخللق فان حسن اخللق ىف اجلنه الحماله، و اياكم و سوءاخللق فان ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول الّله (
  )سوءاخللق ىف النار الحماله

  »البيت ، چاپ آل29، ص 16وسائل، ج «

  377: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اخالق اسالمى در نظام خانواده 12

  

  378: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   ارزش اخالق حسنه

  

زن و شوهر به خاطر خود و سعادت فرزندانشان، الزم است يك سلسله مسائل اخالقى را، كه قرآن جميد و روايات بر آن 
  .تأكيد فراوان دارند رعايت منايند
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  .فرسائى نيست هاى اخالق كار طاقت رعايت اخالق حسنه، و خوددارى از زشىت

بكارگريى واقعيات اخالقى، و پرهيز از پليديهاى اخالقى در مدتى اندك، رياضت قابل حتّملى است، كه ره سپردن در اين 
كم، و حمبت به يكديگر را استوارتر، و درسى عملى براى ديگران راه اهلى را بر انسان آسان، و پيوند زناشوئى را حم

  .خبصوص فرزندان خانواده است

اجراى حقايق اخالقى نسبت به يكديگر، فضائى از صفا و صميميت، پاكى و سالمت، راحت و امنيت، عشق و حمبت 
  .دكن تر مى آورد و زندگى را در متام شئون، بر زن و شوهر از عسل شريين بوجود مى

  :در رابطه با آراسته بودن به حسنات اخالقى، و بكارگريى آن، قرآن جميد در آيات متعددى پيامرب بزرگوار را ستوده

  ...فبما رمحه من اهللا لنت هلم و لو كنت فظّاً غليظ القلب النفّضوا من حولك 

  380: نظام خانواده در اسالم، ص

دل بودى، مردم از حول حمور وجود تو پراكنده  اگر تندخوى و سخت جلوه رمحت خداست كه بر مردم، نرخمو و مهرباىن،
  .شدند مى

  .وانَّك لعلى خلق عظيم

  381: نظام خانواده در اسالم، ص

  .و مهانا تو آراسته به خلق عظيم و بزرگى هسىت

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اْالْسالُم ُحْسُن اْخلُُلقِ 

  382: اسالم، صنظام خانواده در 

  .اسالم اخالق نيك است
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  :فرمود) عليه السالم(حضرت جمتىب 

  .انَّ اْحَسَن احلََْسِن، اْخلُُلُق احلََْسنُ 

  383: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خوبرتين خوبيها، اخالق نيك است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهلى 

  .الدُّنْيا َواْالِخرَهِ ُحْسُن اْخلُُلِق َذَهَب ِخبَْريِ 

  384: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اخالق نيك خري دنيا و آخرت را به مهراه دارد

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .ُحْسُن اْخلُُلِق َرْأُس ُكلِّ ِبرٍّ 

  385: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اخالق نيك سر مهه خوبيهاست

  386: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .الَعْيَش اْهَنأُ ِمْن ُحْسِن اْخلُُلقِ 

  387: نظام خانواده در اسالم، ص

  .زندگى و عيشى گواراتر از اخالق نيك نيست
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  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َمْن َحُسَن ُخلُُقُه بـَلََّغُه الّلُه َدَرَجَه الّصاِئِم اْلقاِئمِ 

  388: اسالم، صنظام خانواده در 

  .رساند دار، و قائم به عبادت در تاريكى شب مى كسى كه اخالقش نيكوست، خداوند او را به پايه روزه

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .اوََّل مايُوَضُع ىف ميزاِن اْلَعْبِد يـَْوَم اْلِقياَمِه ُحْسُن ُخُلِقهِ 

  389: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گذارند، اخالق نيك اوست ترازوى عبد مىاول چيزى كه در قيامت در 

  :و آن حضرت فرمود

  .انَّ اَحبَُّكْم اَىلَّ َواقْـَرَبُكْم ِمّىن يـَْوَم اْلِقياَمِه َجمِْلساً اْحَسُنُكْم اْخالقاً َو اَشدُُّكْم َتواُضعاً 

  390: نظام خانواده در اسالم، ص

ترين مشا، و آن كسى است كه داراى شديدترين تواضع  خلق خوشحمبوبرتين مشا نزد من، و نزديكرتينتان به من در قيامت، 
  .باشد

  :ترينتان به اخالق خودم خرب دهم؟ عرضه داشت آرى؛ فرمود ترا به شبيه: رسول حق به امرياملؤمنني فرمود

  .اْنصافاً اْحَسُنُكْم ُخُلقاً، اْعَظُمُكْم ِحْلمًا، َوابـَرُُّكْم ِبَقرابَِتِه، َواَشدُُّكْم ِمْن نـَْفِسِه 

  392: نظام خانواده در اسالم، ص

ترين مشا، بردبارترين مشا، نيكوكارترينتان به نزديكانش، و شديدترين مشا در انصاف دهى به ديگران از جانب  خلق خوش
  .خودش
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  :مكارم اخالق و حسن خلق آنچنان باارزش و واالست كه رسول باكرامت اسالم آن را عّلت بعثت خود اعالم فرموده

ا بُِعْثُت ِالَمتَِّم َمكارَِم اْالْخالقِ ا   .منَّ

  393: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اين است و جز اين نيست كه مبعوث شدم تا مكارم اخالق را كامل كنم

ا بُِعْثُت ِالَمتَِّم ُحْسَن اْالْخالقِ    .امنَّ

  394: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مبعوث شدم تا حسن خلق را كامل منامي

، و موجب خري و بركت )عليهم السالم(م و حسنات اخالقى شعاع صفات حق، و حاالت انبياء و امامان معصوم مكار 
  .براى دارنده آن است

سيئآت اخالقى، حاالتى ابليسى و شيطاىن، و علت تلخى زندگى و به هم خوردن عيش و عشرت، و باعث ناامىن و 
  .دنيا و آخرت استتفرقه و جدائى و نفرت مردم از يكديگر و خراىب 

من به آنچه رعايتش در خانه از جانب زن و شوهر الزم است، و موجب استحكام زندگى، و تداوم صفا و صميميت 
خواهم كه مهه ما را به حسنات اخالقى آراسته، و از  كنم، و از حضرت حق مى است در حدى كه الزم باشد اشاره مى

  .سيئات اخالقى دور بدارد

  395: اسالم، صنظام خانواده در 

  

   حمبت و اعالم آن

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

هاى  اصل حمبت و عالقه و عشق را، حضرت حق در قلب زن و شوهر نسبت به يكديگر قرار داد، و آن را از نشانه
وجود خود دانست، و اين حقيقت منايشگر عظمت و بزرگى مسئله حمبت زن و مرد، خبصوص عشق و عالقه مرد به زن 

  .است

  396: ص نظام خانواده در اسالم،

  .ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودَّه و رمحه انَّ ىف ذلك آليات لقوم يتفّكرون

  397: نظام خانواده در اسالم، ص

ا بياسائيد، و بني  از نشانه زن و هاى وجود خداوند اين است كه براى مشا از جنس خودتان مهسراىن آفريد، تا در كنار آ
  .هائى براى مردم انديشمند است مرد دوسىت و مهرباىن برقرار كرد، در اين برنامه نشانه

ايت مى اين حمبت و عشق و عالقه در ابتداى ازدواج، و حىت قبل از عقد، شكوفا مى رسد، بر مرد و زن  شود، و به 
و عيش و عشرت، و صفا و پاكى  است، كه اين نعمت باطىن، و اين حالت عاىل قلىب كه موجب خوشى در زندگى

اخالقى و تعاون، و توقع به اندازه از يكديگر، و حفظ  است، به توسط جانبدارى از هم، و گذشت و عفو، و خوش
قدر و قيمت حفظ كنند، و از عللى كه باعث ضربه خوردن به  شخصيت و شئون طرفني، و پرهيز از بگو و مگوهاى ىب

فظ بناى عشق عبادت، و خراب كردن خانه حمبت بدون ترديد گناه و معصيت و عشق و حمبت است بپرهيزند، كه ح
  .موجب عقاب اهلى در قيامت، و باعث عذاب در زندگى دنيائى است

  :براى كسى كه هنر جلب حمبت ديگران را نسبت به خود دارد دعا كرده) عليه السالم(حضرت صادق 

  ...اِس اىل نـَْفِسِه َرِحَم الّلُه َعْبداً اْجتَـرَّ َمَودََّه النّ 

  398: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند خداوند رمحت كند انساىن كه دوسىت مردم را به جانب خود جلب مى

كه مالك عقلى و شرعى در كار نباشد، تبديل نعمت  كينه ونفرت وبغض ودمشىن در صورتى تبديل حمّبت وعشق وعالقه به
  .و سرايت دادن آن به يكديگر سبب خوشحاىل در دنياو آخرت است حق به ناسپاسى است، و حفظ حمبت و اعمال
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  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  399: نظام خانواده در اسالم، ص

ُل نِْعَمَه الّلِه ُكْفراً، ُطوىب ِلْلُمَتحاّبَني ِىف الّلهِ    .َوْيٌل ِلَمْن يـَُبدِّ

  400: نظام خانواده در اسالم، ص

ا به ناسپاسى تبديل كند، و خوشبخىت و نيكى باد بر آنان كه ىف الّله نسبت به يكديگر واى بر كسى كه نعمت خدا ر 
  .كنند حمبت مى

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .اْفَضُل الّناِس ِمنًَّه َمْن َبَدأَ بِاْلَمَودَّهِ 

  401: نظام خانواده در اسالم، ص

  .دوسىت و حمبت نسبت به طرف خود پيشى گريد برترين مردم از نظر احسان و نيكى، كسى است كه به

ترين  اند حمبت داشته باشد چه رسد به نزديك انسان دستور دارد به مهه كساىن كه مستحق عشق و دوسىت و حمبت و عالقه
  .افراد خودش كه مهسر و فرزندان او هستند

  :در حديث قدسى آمده

 ِِ   .ْم َواْسعاُهْم ىف َحواِئِجِهمْ اْخلَْلُق ِعياىل َفاَحبـُُّهْم اَىلَّ اْلَطُفُهْم 

  402: نظام خانواده در اسالم، ص

ا نزد من، مهربانرتين ايشان به آفريده من است، و آنكه در راه برطرف كردن  آفريده ها عيال من هستند، حمبوبرتين آ
  .نيازشان سعى و كوشش بيشرتى دارد
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هاى وجود خدا، و  عشق در قلب مرد نسبت به زن از نشانهبر اساس مطالب گذشته، حمبت در قلب زن نسبت به مرد، و 
رتين علت براى برپائى عيش سامل و تداوم زندگى، و ظهور صفا و صميميت  از نعمت هاى خاص حضرت حق است، و 

  .در صحنه حيات است، روى اين حساب حفظ و ازدياد آن الزم، و دورى از علل نابودى آن واجب است

  :فرمود) معليه السال(امام صادق 

  .ِمْن اْخالِق اْالنِْبياِء ُحبُّ النِّساءِ 

  404: نظام خانواده در اسالم، ص

  .حمبت زنان از اخالق انبياء خداوند است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

نـَْيا النِّساُء، َوَرْحياَنىت    .احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ ُجِعَل قـُرَُّه َعْيىن ِىف الصَّالِه، َوَلذَّتى ِىف الدُّ

  405: نظام خانواده در اسالم، ص

  .نور چشمم در مناز، و لذت و خوشيم در دنيا زنان، و گل خوشبومي حسن و حسني است

  .برند و اين است قول حق مردم لّذتى در دنيا و آخرت بيش از لّذت از زن منى: فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 

  ...من الّنساء والبنني  زّين للّناس حّب الّشهوات

  406: نظام خانواده در اسالم، ص

  :سپس فرمود

شت لذيذتر از نكاح لذت منى شت به چيزى از    .برند نه از خوراكى و نه از آشاميدىن اهل 

  407: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اسالم 
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  . اِحبُِّك الَيْذَهُب ِمْن قـَْلِبها اَبداً قـَْوُل الرَُّجِل ِلْلَمْرأَِه اىنّ 

  408: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گردد مهانا من ترا دوست دارم، هرگز از قلبش حمو منى: گفتار مرد به مهسرش

  :فرمود) عليه السالم(ام صادق ام

  .اْلَعْبُد ُكلَّما اْزداَد ِللنِّساِء ُحّباً اْزداَد ِىف اْالمياِن َفْضًال 

  410: خانواده در اسالم، صنظام 

  .شود هر چه حمبت مهسر در قلب شوهرش زيادتر شود، اميانش زيادتر مى

البته بايد به اين حقيقت توجه كرد، كه عشق و حمبت به زن جنبه افراط، به خود نگريد، كه حمّبت در حّد افراط انسان را از 
  دارد، خبصوص اگر زن از مىپيمودن راه حق، و اجنام عمل صاحل، و خريات و مربّات باز 

  .هاى اضاىف خود را بر مرد حتميل منايد طريق عشق مرد به خودش خبواهد بر مرد حكومت كند، و خواسته

عالقه و حمبت به زن و به هر چيزى بايد تابع اميان انسان به حضرت حق و روز قيامت باشد، و مانع حركت انسان به 
  .دسوى كماالت، و اجنام اعمال صاحله نشو 

اگر حمبت به زن خبواهد بسرتى براى معصيت و گناه، و اسراف و تبذير، يا خبل و امساك، يا خوددارى از اجنام فرائض 
  .حق گردد، بايد تعديل شود، كه اينگونه حمبت، آميخته با حالت شيطاىن، و بدور از رضا و خوشنودى حق است

  411: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   توقعى كم
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زىن از نظر جسمى و روحى داراى قوت و قدرتى خمصوص به خود است، درك اين قدرت و قوت، بستگى به  هر مرد و
  .مدتى معاشرت و برخورد طبيعى و اخالقى دارد

كنند، و به موقف بدىن و موقعيت روحى مهديگر آشنا  اى درك مى زن و شوهر پس از مدتى اندك، يكديگر را تا اندازه
  .شوند مى

يد به اين حقيقت اهليه توجه داشته باشند، كه حضرت حق، در مسئله بسيار مهم ارائه تكليف به انسان، زن و شوهر با
  :دو واقعيت را منظور فرموده

هاى  آنچه را كه مقدور انسان نبوده، و از حتمل و طاقتش بريون بوده به انسان تكليف ننموده، ثانياً تكاليف و مسئوليت
  شرعى و اخالقى را با

  412: انواده در اسالم، صنظام خ

  .اى كمرت از دايره قدرت است بر دوش انسان قرار داده مالحظه وسع، كه به فرموده حمققني مرحله

ا تا روز قيامت   .اين نيست مگر جلوه رمحت و لطف و عنايت او بر بندگان، و مهه انسا

  :به اين حقيقت اشاره فرمود 62ن آيه و مؤمنو  42و اعراف آيه  152و انعام آيه  286و  233در سوره بقره آيه 

  .َالُتَكلُِّف نـَْفٌس اّال ُوْسَعها

  .هيچ كس را تكليف جز به اندازه وسع نكنند

  .َالُيَكلُِّف الّلُه نـَْفساً اّال ُوْسَعها

  .خداوند احدى را جز به اندازه سعه وجوديش تكليف ننمايد

توقعاتشان از يكديگر، اين اخالق كرميانه، و صفت رحيميه روى اين حساب زن و شوهر، بايد در مسئله درخواستها و 
  .حضرت حق را سرمشق و الگوى خود قرار دهند

اّوًال خارج از قدرت و طاقت چه در امور مادى، چه در امور معنوى از يكديگر چيزى خنواهند، كه حتميل خواسته، بريون 
  .م ظلمت روحى، و موجب عقاب اهلى استاز حّد قدرت، و درخواست كارى غري قابل حتمل ظلم است، و ظل
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هاى خود را به اندازه وسع و طاقت  ها مالحظه ننمايند، بلكه توقعات، و خواسته ثانياً قدرت و توان يكديگر را در خواسته
موجود قرار داده، و تكاليف طبيعى و روزمره را در حدى به يكديگر ارائه دهند، و از هم خبواهند، كه به شرييىن، و با 

  .شوق و اشتياق اجنام بگريد

توقعى اخالق حق، و خوى انبياء و امامان، و از ويژگيهاى  توقع باشند، كه كم توانند از يكديگر كم اگر بتوانند، كه مى
  .اولياء اهلى است

  413: نظام خانواده در اسالم، ص

پرتوقع از طرف مهسر حتقق پيدا پُرتوقعى گاهى مهان ارائه تكليف بيش از حد طاقت است، و بدون شك وقىت خواسته 
ايت كينه و نفرت، و در نتيجه تلخ شدن زندگى، و خراىب ساختمان صفا و  نكند، موجب كدورت، و رجنش دل، و در 

  .صميميت، و عشق و حمبت است

يت، و اى خارج از حمدوده انسان پُرتوقعى صفىت ناپسند، و حمصول كرب و غرور، و يك بيمارى روحى و رواىن، و برنامه
  .اى زشت است خصيصه

  .توقعى حمصول وقار و ادب، و نتيجه معرفت و كرامت، و ميوه شريين فروتىن و تواضع است كم

گاه اختالف مورد توجهى پيش نيايد، و مهسر مشا دچار رجنش نگردد،  تر از عسل گردد، و هيچ اگر خبواهيد زندگى شريين
توقع  اطرافيان سرايت نكند، در متام امور زندگى نسبت به يكديگر كمو حتقري شخصيت نشود، و اين رجنش و تلخى به 

توقعى چون جلوه رمحت حق در زندگى است، موجب جلب خوشنودى و رضايت حق نسبت به مشا  باشيد، و بدانيد كم
  .شود مى

آسان بگريند، كه در هر صورتى زن و شوهر بايد نرخمو، باصفا، منبع عشق و حمبت، و نسبت به يكديگر امور زندگى را 
اين آسان گرفنت باىب از ابواب معروف است، و آنان كه اهل معروف، و پاك و پاكيزه از منكرات روحى و اخالقى هستند، 

  .مورد توجه حق، و مستحق اجر و جزاى مجيل از جانب پروردگارند

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  .ْلَمْعُروُف َو اْهُلُه َو اوَُّل َمْن َيرُِد َعَلىَّ احلَْْوضَ اوَُّل َمْن َيْدُخُل اْجلَنََّه ا
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  414: نظام خانواده در اسالم، ص

شت و اّول وارد بر من در كنار حوض كوثر هستند   .معروف و اهلش اول وارد 

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  415: نظام خانواده در اسالم، ص

ْنيا ُهْم اْهُل اْلَمْعُروِف ِىف اْالَخرَ : هُ انَّ ِلْلَجنَِّه باباً يُقاُل لَ    .هِ اْلَمْعُروُف، الَيْدُخُلُه ِإّال اْهُل اْلَمْعُروِف، َو اْهُل اْلَمْعُروِف ِىف الدُّ

  416: نظام خانواده در اسالم، ص

شت درى هست به نام معروف، از آن در جز اهل معروف وارد منى معروف در  شوند، و اهل معروف در دنيا، اهل براى 
  .آخرتند

  :رسول خدا فرمود

  ...ُكلُّ َمْعُروف َصَدَقٌه 

  417: نظام خانواده در اسالم، ص

  .هر معروىف صدقه است

  :اى را ده برابر اعالم منوده است قرآن جميد مزد هر معروف و اجنام هر حسنه

  .َمْن جاَء بِاحلََْسَنِه فـََلُه َعْشُر اْمثاِهلا

  418: نظام خانواده در اسالم، ص

اى از صدقات اسالمى، و داراى ده برابر مزد است، چرا  اى از حسنات روحى، و صدقه توقعى نوعى معروف، حسنه كم
ره مند نگردند، كه ممنوع منودن  زن و شوهر در اين جتارت پرسود شركت نكنند، و تا پايان عمر خود، از اين حقيقت اهليه 

  .ني و گناهى بزرگ و خسارتى غريقابل جربان استخويش از عنايت حق و رمحت دوست ظلمى سنگ
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  419: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  گذشت و عفو

  

دارى، پخت  زن و شوهر ممكن است گاهى نسبت به يكديگر مرتكب خطا و اشتباه شوند، زن امكان دارد در مسئله خانه
است در رفتار و كردار، اخالق و روش،  و پز، توجه به فرزندان، رعايت حق شوهر دچار خطا گردد، مرد نيز ممكن 

كارگرداىن نسبت به منزل، قضاوت در حق زن دچار اشتباه شود، اشتباه و خطائى كه از هر دو طرف قابل گذشت و 
اغماض و عفو است، كه جاى گذشت و عفو هم در مهني مورد است، در مواردى كه زندگى مسري طبيعى خودش را طى 

   كند، موردى مى

  420: ده در اسالم، صنظام خانوا

براى عفو وجود ندارد، بر مرد الزم اخالقى و شرعى است كه از مهسر خود در موارد الزم گذشت كند، بر زن هم الزم 
توجهى به  گريى و خودپسندى و ىب اخالقى و شرعى است كه از شوهر خود عفو كند، در اين زمينه كرب و سخت

و انبيا و ائمه در مسئله گذشت و عفو امرى ناپسند، و در بعضى از  گرداىن از دستورات حق شخصيت طرف، و روى
  .موارد حرام و موجب عقاب اهلى است

  :عفو و گذشت از موارد احسان، و آراسته به احسان به فرموده قرآن حمبوب خدا است

  .والعافني عن الّناس واهللا حيّب احملسنني

  421: نظام خانواده در اسالم، ص

  :داند جميد اجر عفوكننده را بر خدا مى است كه قرآن اى مهم ازهاند عفو وگذشت به

  .فمن عفا و اصلح فاجره على الّله

  422: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .كسى كه گذشت كند و اصالح منايد، اجرش بر خداست

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

نْيا َواْالِخَرهِ    .ْن َظَلَمَك، َوَتِصُل َمْن َقَطَعَك، َوَحتُْلُم اذا ُجِهَل َعَلْيكَ تـَْعُفوا َعمَّ : َثالٌث ِمْن َمكارِِم الدُّ

  423: نظام خانواده در اسالم، ص

گذشت از كسى كه بر تو ستم كرده، صله رحم با رمحى كه با تو بريده، : هاى دنيا و آخرت است سه چيز از مكرمت
  .بردبارى نسبت به آنكه در حق تو به ناداىن رفتار كرده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل حق رسو 

  .انَّ الّلَه َعُفٌو حيُِبُّ اْلَعْفوَ 

  425: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهانا خدا گذشت كننده است و گذشت را دوست دارد

  :و نيز فرمود

  .َمْن اقاَل ُمْسِلماً َعثْـرََتُه اقاَل الّلُه َعثْـرََتُه يـَْوَم اْلِقياَمهِ 

  426: اسالم، ص نظام خانواده در

  .كسى كه از لغزش مسلماىن بگذرد، خداوند در قيامت از لغزش او خواهد گذشت

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .انّا اْهُل بـَْيت ُمُروَّتـَُنا اْلَعْفُو َعمَّْن ظََلَمنا

  427: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .بر ما ستم رواداشتهما اهل بيىت هستيم كه جوامنردى ما، گذشت از كسى است كه 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  .َجتاَوُزوا َعْن ُذنُوِب الّناِس َيْدَفِع الّلُه َعْنُكْم ِبذِلَك َعذاَب النّارِ 

  428: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند مى از خطاهاى مردم گذشت كنيد، خداوند به اين خاطر عذاب جهنم را از مشا دفع

  :فرمود) عليه السالم(ؤمنني امريامل

نُوبِ    .ِقلَُّه اْلَعْفِو اقْـَبُح اْلُعُيوِب، َوالتََّسرُُّع اَىل اْالنِْتقاِم اْعَظُم الذُّ

  .ترين عيب، و عجله در انتقام از بزرگرتين گناهان است گذشىت زشت كم

  :و آن حضرت فرمود

  .ُر اْلَعْورَهَ َشرُّ الّناِس َمْن ال يـَْعُفو َعِن الزَّلَِّه َوالَيْستُـ 

  429: نظام خانواده در اسالم، ص

  .بدترين مردم كسى است كه از لغزش طرف خود گذشت نكند، و عيب را نپوشاند

  :فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق 

  .َعْفواً ِمْن َغْريِ ُعُقوبَه، َوالتـَْعنيف، َوالَعَتب

  430: نظام خانواده در اسالم، ص

  .شونت و نكوهش و سرزنش اجنام بگريدعفو بايد بدون جرميه و خ
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عفو حمبوب خدا، اجر عفوكننده بر خدا، از مكارم دنيا و آخرت، موجب جنات از جهنم، : بر اساس آيات قرآن و روايات
  .گذشىت نشان بيمارى و عيب باطن، و شرارت نفس انسان است و مهرنگى با اهل بيت، و كم

ش آمدن خطا از يكديگر گذشت نكنند، تا حمبوب خدا شده، از اجر اهلى چرا زن و مرد در زندگى خود، به هنگام پي
مند گشته، و منبع مكارم دنيا و آخرت شناخته شوند، و با امامان معصوم مهرنگى نشان داده، و جزء آنان حمسوب   ره

دن به آن كارى گردند، اين مهه حمصول يك جتارت اهلى و معنوى است كه از دست دادنش عاقالنه نيست، و آراسته ش
  .زمحت است سهل و آسان، و عملى ساده و ىب

مرد و زن اگر به وقت خطا عفو و گذشت را شيوه خود كنند، و اين حقيقت عرشى را مدتى كوتاه به مترين بگذارند، در 
  .شوند گريد، و پس از اندك زماىن به اين صفت ملكوتى آراسته مى آنان قّوت مى

***  

  431: ص نظام خانواده در اسالم،

  

   تغافل يا خود به فراموشى زدن

  

  .باشد از صفات بسيار پسنديده و واال و باارزش، كه آراسته به آن در ميان مردم بسيار كم است تغافل مى

ديدن خطا و تقصري، مشاهده عيب و نقص، و خود را به فراموشى زدن، به شكلى كه طرف مقابل يقني كند، انسان از 
  .ترين صفات انساىن است مطلع و آگاه نشد، از عاليرتين حاالت روحى و پرقيمتمسئله به هيچ عنوان 

ايت مكرمت و بزرگوارى و شخصيت است كه مرد از زن خود خطائى ببيند، و زن از شوهر خود اشتباهى مالحظه   اين 
وشى زدن را در متام كند، و خود را در كمال جوامنردى و آقائى و كرامت، عمداً به فراموشى بزند، و اين به فرام

  .آمدهاى آينده حفظ كند پيش

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 
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  .انَّ اْلعاِقَل ِنْصُفُه اْحِتماٌل، َو ِنْصُفُه َتغاُفلٌ 

  .نيمى از وجود عاقل و خردمند حتمل و صرب و بردبارى، و نيم ديگرش خود به فراموشى زدن است

  :و فرمود

  .َكثْـَرُه َتغافُِلِه َعّما يـَْعَلمُ اْشَرُف اْخالِق اْلَكرِمي  

  432: نظام خانواده در اسالم، ص

  .داند شريفرتين اخالق انسان باكرامت، كثرت تغافل او از چيزى است كه مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .ال َعْقَل َكالتَّجاُهِل، ال ِحْلَم َكالتَّغاُفلِ 

  433: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ه بيخربى زدن، و حلمى مهچون خود را به فراموشى زدن نيستتدبريى مانند خود را ب

گذشىت، به رخ كشيدن خطا، و به قول معروف مّته در  بيىن، ذره به حساب آوردن، توقع عصمت مهه جانبه داشنت، ىب ذره
  .باعث ناگوارى زندگى است) عليه السالم(خشخاش گذاشنت مهه و مهه خالف اخالق، و به قول امرياملؤمنني 

عفو و گذشت، و از آن باالتر تغافل و خود را به فراموشى زدن، براى زن و شوهر امرى الزم و واجب است، و با اين  
گونه صفات پسنديده، و اخالق محيده عيش و زندگى مهراه با لذت و خوشى برقرار، و اعصاب در آرامش كامل، و 

  .امراض و بيماريهاستجانبه در مقابل هجوم بسيارى از  جسم و جان در مصونيت مهه

عفو و گذشت و جتاهل و تغافل ميوه شريين فروخوردن خشم و به فرموده قرآن جميد كظم غيظ، و دورى از خشم و 
  .غضب و فرار از عصبانيت و از كوره در رفنت است
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هاى جهنم،  شعلهاى از  خشم و غضب و ممارات و جلبازى، و بگو و مگو كردن طوالىن و بيجا، مورد نفرت حق، و نشانه
ايت عّلت طالق و جدائى، و غرق  و صفىت ناپسند، و خوئى ددمنشانه، و موجىب براى در هم رخينت بناى زندگى و در 

  .شدن در منجالب بسيارى از معاصى و گناهان، و آلوده شدن به هر شّر و شرارت است

عليه (مردى به حضرت سيدالشهداء : مدهدر زشىت بگو مگو كردن، و جلبازى با يكديگر در روايت بسيار مهمى آ
اى مرد، من نسبت : بيا بنشني تا در مسئله دين با هم مناظره و جمادله كنيم، حضرت فرمود: با حلىن زننده گفت) السالم

به دينم آگاهم، و هدايت حق براى من، مانند روز روشن و معلوم است، تو اگر در اين زمينه دچار جهلى برو و جهل 
  .ج كنخود را عال

  .ماىل َوِلْلُمماراهِ 

   مرا چه نسبت با بگو مگو كردن و جدال و جار و جنجال، كه اين نيست مگر وسوسه شيطان

  434: نظام خانواده در اسالم، ص

  !!، براى انداخنت انسان در گناه و معصيت

ن ترديد مانعى ندارد، بگو و مگو و جدال و دعواى لفظى اگر براى اثبات حق باشد، و از مصاديق جدال احسن، بدو 
بلكه زمينه پيشرفت علم و دانش، و كشف حق و حقيقت است و امرى عقلى و علمى و شرعى است، وىل اگر از باب 

جلبازى، و كوبيدن يكديگر، و ضربه زدن به شخصيت، و به هم رخينت آرامش باشد، بدون شك حرام، و مرتكب آن 
  .عاصى و مستحق عقاب است

  :به عبدالعظيم حسىن فرمود) المعليه الس(حضرت رضا 

دوستامن را از طرف من سالم برسان، و به آنان بگو، براى شيطان نسبت به وجود خود راهى قرار ندهيد، آنان را به راسىت 
  .در گفتار، و اداء امانت، و رعايت سكوت، و ترك جمادله و بگو مگو در آنچه كه براى آنان سودى ندارد امر كن

  437: اسالم، ص نظام خانواده در

  

   خشم و غضب
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روايات و معارف اسالمى، به دنبال آيات قرآن، مهگان را از خشم و غضب، و عصبانيت و از كوره در رفنت برحذر 
مغزى، علت هالكت، و آتشى از سوى شيطان، و نوعى جنون و  دارند، و غضب را عاملى نابودكننده، نشانه سبك مى

  .كنند أ متام شرور معرىف مىدانند، و آن را منش ديوانگى مى

  :در مجالتى حكيمانه به اين معاىن اشاره دارند) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .اْلَغَضُب َشرٌّ اْن اْطَلْقَتُه َدمَّرَ 

  438: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند خشم و عصبانيت شّرى است كه اگر آن را در وجودت آزاد بگذارى نابودت مى

  .ُب الطَّْيشِ اْلَغَضُب َمرْكَ 

  439: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مغزان است خشم، مركب سبك

  .اْلَغَضُب يُثُري َكواِمَن احلِْْقدِ 

  440: نظام خانواده در اسالم، ص

  .سازد هاى كينه را شعلهور مى خشم و غضب آتش پنهاىن

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .اْلَغَضُب ِمْفتاُح ُكلَّ َشرٍّ 

  441: خانواده در اسالم، صنظام 

  .خشم كليد هر زياىن است
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كند، به اعصاب و قلبش فشار وارد  شود، به شخصيت طرف مقابل محله مى آرى خشمگني دچار هر نوع اشتباه مى
منايد،  دهد، ضربه وارد مى زند، طالق مى كند، آتش مى زند، خراب مى گردد، مى اش سرخ و خونني رنگ مى آيد، چهره مى

  ...آورد و  به بار مى خسارت

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اْلَغَضُب َمجَْرٌه ِمَن الشَّْيطانِ 

  442: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خشم آتشى از شيطان است

  :فرمود) عليه السالم(على 

  443: نظام خانواده در اسالم، ص

ُه َضْرٌب ِمَن اْجلُُنوِن ِالنَّ    .يـَْنَدْم َفُجُنونُُه ُمْسَتْحَكمٌ  صاِحَبها يـَْنَدُم فَاْن ملَْ احلِْدَّ

  444: نظام خانواده در اسالم، ص

شود، اگر نادم نشد ديوانگى او قوى و حمكم  خشم و غضب نوعى از ديوانگى است، مهانا دارنده اين حالت، پشيمان مى
  .است

  :و آن حضرت فرمود

  .ِعُد ِمَن الصَّوابِ اْلَغَضُب يـُْفِسُد اْالْلباَب َويـُبْ 

  445: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خشم فاسدكننده مغزها و دوركننده انسان از حق و درسىت است

  :و در محله شديدى به اين حالت شيطاىن فرمود
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  .َميِْلْك َغَضَبهُ  لَْيَس ِمّنا َمْن ملَْ 

  446: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ما نيستآنكس كه جلودار غضب و خشمش نباشد از 

  :و فرمود

  .َمْن َغَلَب َعَلْيِه َغَضُبُه َو َشْهَوتُُه فـَُهَو ىف َحيِِّز اْلَبهائِمِ 

  447: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كسى كه خشم و شهوت بر او غلبه دارد در جرگه حيوانات است

  :در رابطه با فروخوردن خشم، و خوددارى از عصبانيت فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  .َمْن َكَظَم َغْيظاً َو ُهَو يـَْقِدُر َعلى اْمضائِِه َحَشا الّلُه قـَْلَبُه اْمناً َو امياناً يـَْوَم اْلِقياَمهِ 

  448: نظام خانواده در اسالم، ص

كسى كه خشم خود را فرو خورد، در صورتى كه قدرت خرج كردن آن را دارد، خداوند در قيامت قلبش را از آرامش و 
  .ندك اميان پر مى

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .َمْن َكفَّ َغَضَبُه َستَـَر الّلُه َعْوَرَتهُ 

  449: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پوشاند كسى كه غضب خود را نگاهدارد، خداوند عيب او را مى

  450: نظام خانواده در اسالم، ص
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  :به حارث مهداىن يار وفادارش نوشت

ْوَلِه، َتُكْن َلَك اْلعاِقَبهُ َواْكِظِم اْلَغْيَظ، َوَجتاَوْز    .ِعْنَد اْلَمْقِدَرِه، َواْحُلْم ِعْنَد اْلَغَضِب، َواْصَفْح َمَع الدَّ

  451: نظام خانواده در اسالم، ص

غيظ و غضب را فروخور، به وقت قدرت گذشت كن، به هنگام خشم بردبار باش، با داشنت توان و نريو بر خطاكار 
  .خبريى مّيسر گرددبپوشان، تا براى تو عاقبت 

در روايات زيادى در كتاب شريف كاىف، وسائل، حبار االنوار آمده كه مزد فروخوردن خشم نسبت به مهگان، امين شدن از 
  .غضب حق در قيامت، و اتصال به رمحت حق در حمشر است

  :از حضرت مسيح علت غضب را پرسيدند فرمود

  .ّناسِ اْلِكبـُْر، َوالتََّجبـُُّر، َو َحمَْقَرُه ال

  .ارزش دانسنت مردم بيىن، خودخواهى، ىب كرب و خود بزرگ: علت و ريشه و شروع غضب از سه چيز است

  :آمده) عليه السالم(در سفارشات رسول حق به امرياملؤمنني 

ْم، َواذا قيَل َلَك اتَِّق الّلَه فَانـُْبْذ َغَضَبَك َوراِجْع َالتـَْغَضْب، فَاذا َغِضْبَت فَاقْـُعْد، َوتـََفكَّْر ىف ُقْدَرِه الرَّبِّ َعَلى اْلِعباِد َو ِحْلِمِه َعنـْهُ 
  .ِحْلَمكَ 

غضب مكن، چون غضب كردى بنشني، و در قدرت و تسلط حق نسبت به بندگان و بردبارى آن وجود مقدس در برابر 
حلم و بردبارى و  از خدا پروا كن غضب را دور انداز، و به: آنان فكر كن، و چون در حال غضب داشتنت به تو گفتند

  .عادى شدن حال برگرد

***  

  452: نظام خانواده در اسالم، ص
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   فخرفروشى

  

هاى اخالق فخرفروشى به ديگران است، فخر فروشى در فرهنگ اسالم به عنوان گناه و معصيت شناخته شده، و  از زشىت
ادب و وقار و خضوع و فروتىن  آلوده به اين حالت شيطاىن مستوجب عقاب اهلى است، مگر اينكه توبه كند و به

  .بازگردد

زن و شوهرى كه نسبت به يكديگر تعهد شرعى و اخالقى دارند، و با ديدن يكديگر قبل از ازدواج مورد پسند هم واقع 
شدند، و با وضعى كه از نظر خانواده و مال و مجال و قوم و قبيله هر يك داشتند و مورد قبول واقع شدند، و اكنون با 

كنند، اگر موردى پيش آمد بايد از به رخ كشيدن خانواده، و حسب و نسب و مال و ثروت و جواىن  زندگى مىيكديگر 
كند، و   و زيبائى و علم و دانش، نسبت به يكديگر سخت بپرهيزند، كه فخرفروشى اجياد آزار روحى و سوز درون مى

آورد، و چه  العمل در طرف مقابل ببار مى عكس گاهى شرمندگى، و زمينه خشم و نفرت، و كينه و دمشىن و نشان دادن
بسا كه به جنگ و دعوا، و كشمكش و نزاع و تفرقه و طالق منجر شود، در اين صورت بار سنگني اين مهه تبعات زشت 

  .فخرفروشى به گردن فخرفروش است

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .ال ُمحَْق اْعَظُم ِمَن اْلَفْخرِ 

  453: در اسالم، صنظام خانواده 

  .تر از فخرفروشى به ديگران نيست محاقىت بزرگ

  :و در كالمى حكيمانه فرمود

  .َضْع َفْخَرَك، َواْحُطْط ِكبـَْرَك، َواذُْكْر قـَبـَْركَ 

  .فخرفروشى را بگذار، و كرب را ترك كن، و بياد قربت باش

  :دارد صحيفه به پيشگاه حق عرضه مىآنقدر فخرفروشى زشت و ناباب است كه حضرت سجاد در دعاى نوزدهم 
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  .َواْعِصْمىن ِمَن اْلَفْخرِ 

  .از اينكه نسبت به ديگران به وضع خود افتخار كنم مرا حفظ كن

  :فرمود) عليه السالم(على 

َفهُ    .ما ِالْبِن آَدَم َواْلَفْخَر، اوَّلُُه نُْطَفٌه، َو آِخرُُه جيَفٌه، ال يـَْرُزُق نـَْفَسُه، َو الَيْدَفُع َحتـْ

  454: نظام خانواده در اسالم، ص

فرزند آدم را به فخر فروشى چه، ابتداى او نطفه و پايانش مردارى بدبو است، روزى او در اختيار ديگرى است، و قدرت 
  .دفع مرگ خويش را ندارد

  .كتاب خدا در آيات متعددى متذكر اين معناست، كه حضرت حق مردم متكرب و فخرفروش را دوست ندارد

  .اهللا الحيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتال َفُخورانَّ 

  455: نظام خانواده در اسالم، ص

در هر صورت زن و شوهر بايد نسبت به يكديگر از افتخار به خانواده، مجال، مال و منال، اندوخته و ثروت، علم و 
رجنش خاطر، و موجب از دانش، بپرهيزند كه مهه اينها از بني رفتىن است، و اين اخالق ابليسى مايه درد سر و زمحت و 

  .بني رفنت عشق و عالقه، و باعث دعوا و نزاع، و افتادن از نظر رمحت حضرت حق است

***  

  456: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  رفتار
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حركات زن و شوهر نسبت به يكديگر بايد حمصول ادب و وقار، دوسىت و رفاقت، تعاون و مهكارى، عشق و عالقه، و 
  .شدتواضع و فروتىن با

ادن به شخصيت يكديگر باشد   .كردار زن و شوهر نسبت به هم بايد بر اساس احرتام متقابل، و ارج 

  457: نظام خانواده در اسالم، ص

مرد بايد بداند زن از نظر خلقت و آفرينش ظريف، لطيف، كانون مهر و عاطفه، و منبع عشق و عالقه و حيا و شرم 
  .م اين خصوصيات را حلاظ كنداست، در رفتار با او الزم است متا

تراززن، وخالصه  زن بايد بداند مرد از نظر خلقت موجودى است قوى، مقاوم، و داراى حاالت و احواالتى سنگني
  .ساختماىن كه قوام زندگى متكى به وجود اوست

  .الّرجال قّوامون على الّنساء مبا فّضل اهللا بعضهم على بعض و مبا انفقوا من امواهلم

  458: نواده در اسالم، صنظام خا

مردان قوام زندگى زنانند، به واسطه برترى، كه خدا بعضى را بر بعض ديگر مقّرر داشته و به خاطر آنكه از اموال و ثروت 
  .كنند خود براى زندگى خانواده و گذران امور مهسر و فرزندان خرج مى

خود نسبت به شوهران اين معاىن را رعايت منايند، كه  روى اين حساب مهسران باكرامت، و زنان بزرگوار، بايد در رفتار
  .پذير است آميز در سايه رعايت اين واقعيات از جانب دو طرف امكان حتقق اصل عاىل توافق و مهزيسىت مساملت

سعى كنيم عمل و كردار و رفتار هر يك نسبت به ديگرى مصداق حقيقى عمل صاحل و كردار شايسته باشد، تا هم امور 
ره زندگى   .مند شومي را بگذرانيم، و هم از اجر و ثواب اخروى به خاطر عمل صاحل و جلب رضايت يكديگر 

  459: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  گفتار
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زن و شوهر سخن و كالمشان با يكديگر بايد آميخته به عشق و حمبت و بيان عاطفه و احساس، و جلوه شعور و عقل، 
  .و وجدان و انصاف باشد

   در سخن گفنت با يكديگر از قول عدلبايد 

   ، قول حسن

   ، قول لّني 

  ، قول ميسور

   ، قول احسن

  .، استفاده منايند

سخن وقىت رنگ خدائى داشته باشد، قضاوت وقىت صحيح باشد، كالم وقىت نرم و ساده و سهل باشد، گفتار وقىت ريشه 
  .خبشد شق و سالمت مىدر عدالت و انصاف داشته باشد، به زندگى، گرمى، استحكام، ع

سخن وقىت سخن حق باشد، و حلن آن حلىن گرم و مهراه با عاطفه و حمبت باشد، مزدش باز شدن چشم بصريت، و 
  .شنيدن آواى حق است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

  .َوَلَرأَيـُْتْم ما ارى َلْو الَتْكثٌري ىف َكالِمُكْم َو َمتْريٌج ىف قـُُلوِبُكْم َلَسِمْعُتْم مااْمسَعُ 

  460: نظام خانواده در اسالم، ص

شنوم، و  شنيديد آنچه را من مى گرفت هرآينه مى اگر كثرت كالم مشا نبود، و سرزمني قلب مشا چراگاه شيطان قرار منى
  !بينم ديديد آنچه را من مى مى

  .آخرتى ندارد بپرهيزيداز سخن زياد و كثرت كالم و اضافه گفنت، و بيان آنچه كه سود دنيائى و 
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  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِمْن ُحْسِن اْسالِم اْلَمْرِء تـَرُْكُه اْلَكالَم فيما اليـَْعنيهِ 

  461: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از نيكوئى اسالم مرد، ترك سخن در چيزى است كه براى او فايده ندارد

اى را بدست حافظان عمل از سخن اضاىف پر  اى مرد پرونده: دى پرگو گذشت به او فرمودبر مر ) عليه السالم(امرياملؤمنني 
  .دار بگو، و از بيان آنچه سودمند نيست بپرهيز شود، سخن در امور فايده كىن، كه آن پرونده به حق عرضه مى مى

  :ابوذر فرمود

نْيا َكِلَمتَـْنيِ  َفُع َفالَترِْدهاَكِلَمًه ىف طََلِب احلَْالِل، : اْجَعِل الدُّ   .وََكِلَمًه ِلْالِخَرِه َوالثّالَِثُه َتُضرُّ َوالتـَنـْ

  462: نظام خانواده در اسالم، ص

ها، و سخىن در طلب آخرت، سخن سوم زيانبار و  دنيا را دو كلمه قرار بده، سخىن در طلب حالل در متام زمينه
  .منفعت است، در آن وارد مشو ىب

  :فرمود) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رسول حق 

  .ُكلُّ َكالِم اْبِن آَدَم َعَلْيِه ال َلُه اّال اْمٌر ِمبَْعُروف اْو نـَْهٌى َعْن ُمْنَكر، اْو ِذْكُر اللّهِ 

  463: نظام خانواده در اسالم، ص

ى از منكر، يا ذكر خدا   .متام سخن فرزند آدم به زيان اوست نه به سودش، مگر امر به معروف يا 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

 َوَرُعُه ماَت قـَْلبُُه، َوَمْن ماَت قـَْلُبهُ َمْن َكثـَُر َكالُمُه َكثـَُر َخطاُؤُه، َوَمْن َكثـَُر َخطاُؤُه َقلَّ َحياُؤُه، َوَمْن َقلَّ َحياُؤُه َقلَّ َوَرُعُه، َوَمْن َقلَّ 
  .َدَخَل النّارَ 
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  464: نظام خانواده در اسالم، ص

شود، و آنكه خطايش زياد گردد، حيا و شرمش اندك  مش زياد شود، خطا و اشتباهش فراوان مىكسى كه سخن و كال
مريد، و  اش و ورعش كم شود دلش مى شود، و هر كه پارسائى اش كم مى گردد، و آنكه حياءاش اندك شود، پارسائى مى

  !!شود آنكه دلش مبريد وارد آتش جهنم مى

نگ زندگى بگويند، از ماحيتاج خانه و نياز يكديگر و فرزندان حرف بزنند، نسبت زن و شوهر در خانه با هم سخن از آه
به هم اظهار عالقه و حمبت كنند، يكديگر را به حق و صرب توصيه منايند، اسرار يكديگر را حفظ كرده و حرف خانه را به 

  خانه پدر و مادر و اقوام و دوستان نربند، خانه را حمل كالم حق، مناز، قرآن و

  465: نظام خانواده در اسالم، ص

شود دروغ،  پرهيز از دروغ، غيبت، و فحش و ناسزا، و حتقري يكديگر قرار دهند، كه از آيات قرآن و روايات استفاده مى
مت، ناسزا و فحش و متسخر و حتقري، انسان را از رمحت خدا دور، و مستحق عقاب اهلى مى   .كند غيبت، 

خانه، و تشكيل جمالس خالف حق در منزل بپرهيزد كه ابتدا زيان و ضررش به خود و زن و مرد از آوردن اهل گناه به 
  .دهد گردد، آنگاه آخرت او و اهل بيت وى را به باد مى اش باز مى بچه

زن از اسراف در امور حيات، و خمارج بيهوده، و خرج اضاىف به بار آوردن كه گاهى حمصول تلخ چشم مهچشمى است 
  .هر دينار آن در قيامت حساب داردبپرهيزد، كه 

مرد و زن با روش و اخالق و گفتار و كردار خود، وقار و ادب، و ديندارى، و سالمت نفس را عمًال به فرزندان و 
اى آفريده  اطرافيان خود سرايت دهند، كه ثواب هدايت يك انسان گرچه فرزند خود آدم باشد مبانند هدايت متام انسا

  .شده است

ّنو اليبدين زينتهّن وليضرب(   ...)ن خبمرهّن على جيو

  »31/ نور«

  466: نظام خانواده در اسالم، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  

   حجاب و پاكدامىن زن 13

  

  ...حجاب و پاكدامىن زن 

  467: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   منافع حجاب

  

تربيت، و آلودگان به  مردم هرزه و ىبچراىن  پوشش يا حجاب، به صورتى كه زيبائيها و زينت زن را بپوشاند و او را از چشم
  .اى اخالقى است شهوت حيواىن، و حاالت شيطاىن حفظ كند دستورى قرآىن، و قانوىن اهلى، و تكليفى انساىن، و برنامه

رتين نوع آن چادر است، چادرى كه يادگار منبع عصمت و عفىت چون فاطمه زهرا  عليها (حجاب و پوشش اسالمى كه 
كند، بلكه او را از بسيارى از خطرات، و  طلىب و رشد و كمال زن اجياد منى هيچ مانعى در راه دانشاست، ) السالم

كند، و پاكدامىن و سالمت و  اند حفظ مى صفتان در راه زيبارويان، و دخرتان و زنان جوان قرار داده دامهائى كه حيوان
  .گذارد اش حمفوظ مى د آيندهعفت و حياى او را براى شوهرش يا اگر ازدواج نكرده، براى مر 

  468: نظام خانواده در اسالم، ص

گوهر گرانبها و زيبا و پرقيمىت چون زن وقىت در صندوق اهلى حجاب قرار داشته باشد، از دستربد دزدان، و غارتگران، و 
  .آلودگان به جلن معصيت و گناه در امان خواهد بود

و معصوم آنان در معرض ديدگان مردم قرار نگريد، شعله هوسها و هواها،  زيبارويان جوان، وقىت ديده نشوند، و چهره پاك
  .خيزد و آتش اميال و غرائز به سركشى و سوزاندن پاكى يك ملت، و خراب كردن بناى معنويت يك مملكت برمنى
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ك و خيابان، معابر گرى دخرتان و زنان را در كوچه و بازار، پار  پسران جوان وقىت گوهر زيبائى و زينت، و طنّازى و عشوه
ا، ادارات، مراكز جتارتى نبينند، دچار چشم چراىن، هوس، دخرتبازى، جتاوز به ناموس  عمومى، فروشگاهها، بيمارستا

  مردم، كندى ذهن، در هم شكسنت اعصاب، بلوغ زودرس، استمناء، لواط، زنا، افكار پريشان،

ايت تعطيل شدن نريوى انساىن خود منىميلى به درس، عشق و عاشقى، بيمارى ر  غصه و نگراىن، ىب   .شوند واىن، و در 

اى شديد، و بدون ترديد منكر آن با  حجاب و پوشش براى جنس زن امرى واجب، و فريضه: بر اين اساس بايد گفت
  .آگاهى به اينكه از ضروريات اسالم، و فرمان خدا در قرآن است كافر، و از گردونه اسالم خارج است

تواند با دخرت مسلمان ازدواج كند، زيرا اين ازدواج باطل، و عقدى  ين خصوصيات منكر حجاب است، منىجواىن كه با ا
ا نامشروع، و عمل آنان زنا است شود ىب كه بني آن دو خوانده مى   .اثر، و رابطه آن دو رابطه دو ناحمرم و فرزندان آ

اىن مسلمان شود، زيرا مهان احكام در حق او هم تواند مهسر جو  دخرتى كه با اين خصوصيت منكر حجاب است، منى
  .جارى است

  .حجاب حافظ وقار، شخصيت، كرامت، اصالت، و عظمت زن، و حافظ زيبائى و منافع او براى شوهر است

تواند مدارج حتصيلى، و طريق كماالت و فضائل را بپيمايد، و اينكه حجاب مانعى براى او  زن در عني حجاب داشنت، مى
   شد و ترقىدر راه ر 

  469: نظام خانواده در اسالم، ص

هاى كشورهاى  اى شيطاىن، و القاء فكرى غلط از جانب استعمارگران غارتگر، و دزدان ناموس، و هرزه است، وسوسه
  .غرىب و شرقى است

قه مرد به ها، استحكام رابطه زن و شوهر، تداوم زندگى، آرامش قلوب مردان، ثبات دلبستگى و عشق و عال گرمى خانواده
مهسر قانوىن و شرعى خود، برپائى خانه و خانواده، بر جائى اعتماد و اطمينان مرد به زن، مهه و مهه مرهون پوشش و 

  .حجاب زنان مملكت است، و اينكه مردان زيبائى چهره و زينت و زيور زناىن غري از زن خود را نبينند
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جتماعى دسرتسى به زنان داشته باشند، ضمانىت براى اثبات حمبت و هاى ا مردان اگر به راحىت و به آساىن در متام صحنه
دلبستگى آنان به مهسرانشان خنواهد بود، و حتريك هوا و هوس و شهوات آنان را از زندگى خود دلسرد، و خود كلنگى 

  .براى خراب كردن كانون گرم خانواده خواهند شد

  .آيد بودن زن به صورت غرىب آن به مشاره منى حجاىب و بدحجاىب و آزاد گذاشنت زن، و آزاد زيان ىب

ا مرد، و به گناه افتادن ديگران، و پيدا شدن هيوالى طالق در خانواده تاكنون ىب ها، و  حجاىب زن باعث گمراهى ميليو
خواسته علت خروج  پديد شدن عشق مرد به زن شوهردار، و روابط نامشروع، شده، و مهانطور كه يهوديت و مسيحيت مى

  .گاه ملكوتى اسالم و ديندارى شده است سيارى از مردان و زنان از عرصهب

  .دانند هاى شوم قرون اخري مى حجاىب خود از اين مسئله به ستوه آمده، و عوارض آن را از پديده گذاران ىب پايه

نبود طالق مگر به  نظام خانواده در ايران نظامى قوى، مستحكم، بر اساس حيا و عفت، وقار و ادب، اميان و تقوا، و
  .ندرت بود

فروشى كثيف به نام رضاخان  اى خائن، وطن گرد، بيسوادى پليد، آلوده از زماىن كه استعمار غرب به دست ولگردى دوره
لوى حجاب و پوشش قرآن را از بسيارى از زنان به غارت برد، وضع خانه و خانواده به صورت ديگر شد، آمار طالق 

  ه در اواخرفزوىن گرفت در حدى ك

  470: نظام خانواده در اسالم، ص

شد، مردان و  حكومت آن خانواده نابكار در هر ماه بني شش تا هفت هزار درخواست طالق به دادگاهها داده مى
دارى و شوهردارى به  شدند، و زنان شوهرديده بدون شوهر، و اين دو طايفه آزاد شده از تعهد زن زن مى ديده ىب جوانان زن

  .كردند تر مى پيوستند، و سفره فساد و افساد را گسرتده مىجامعه 

آبادى پس از مسئله كشف حجاب، بدون ترس از حكومت وقت، چنانكه  الّله شاه مرجع بزرگ، حكيم خبري مرحوم آيت
غارت  رضاخان با به: مستمعني آن بزرگوار برامي نقل كردند، بارها در عرشه منرب و در جمالس عمومى و خصوصى فرياد زد

حجاىب، در مسجد گوهرشاد، و در كنار حرم ماليك پاسبان حضرت  بردن حجاب قرآن، و كشنت قيام كنندگان عليه ىب
  .كمر صد و بيست و چهار هزار پيامرب را شكست) عليه السالم(رضا 
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نظري بود،   كم  آرى آن عارف عاشق، و هشيار بينا، كه در مسائل اسالمى و در فلسفه و حكمت جمتهدى توانا، و بصريى
  !!دانست كشف حجاب و بدحجاىب را شكننده كمر فرستادگان خدا مى

ا از متام كشيش مى» آيا ما مسلمان هستيم«قطب در كتاب بسيار مفيد  ها  گويد بر اساس مداركى كه ديدم، يكى از پا
ا خواست براى كشنت اسالم، و خاموش كرد ن چراغ دين، به صورتى كه براى و كارديناهلا در واتيكان دعوت كرد، و از آ

ا براى اين منظور تشكيل شد، و نظرياتى از جانب  واتيكان و مسيحيت خرج زيادن نداشته باشد نظر بدهند، كميسيو
صاحبنظران اظهار شد، از ميان متام آراء و نظريات اين رأى مقبول مهه كشيشان و كارديناهلا و خود پاپ قرار گرفت، كه 

ترين برنامه، بريون آوردن دخرتان و زنان مسلمان از حجاب، و قرار گرفنت  خرج ترين اسلحه و كم قوى براى كشنت اسالم
آنان در اختيار جوانان و مردان به صورت آزاد، در كوچه و بازار، وسائل عمومى، پاركها و سينما، ادارات و مراكز جتارى، 

  !تئاترها، و مراكز اجتماعى است؟

سوز، و شعله  اميان به اين آتش دين اميان يا ىب ئنان، اجنام گرفت، و هوا و هوس زنان و دخرتان كماين برنامه به دست خا
خامنان برانداز كمك كرد، و وضع را در ممالك اسالمى و مملكت ايران به جائى رساند، كه نزديك بود دين خدا كه حمصول 

  زمحات انبيا و امامان و علما و

  471: نظام خانواده در اسالم، ص

دانشمندان است مبريد، و چراغ هدايت خاموش گردد، وىل دست حق از آستني مردى از سالله انبياء و نتيجه امامان يعىن 
شكن در كشور ايران بريون آمد و بر سينه ناحمرم زد، و دين را از اسارت اشرار جنات و حجاب قرآن را به  مخيىن بت

  .ناموس اسالم برگرداند

ضت عظيم اهلى  بر امت اسالم فرض و واجب است كه انقالب آن انسان اهلى را حفظ كنند، و از ارزشهاى آن 
نور منوده ملت ايران را به وضع سابق  نور، يا ىب خورده، اين چراغ روشن را كم حمافظت منايند، و نگذارند دمشنان زخم

هاى بريون رفته از مدار اسالم را به اسالم  ر ملتبرگردانند، تا بتوان با پاميردى و ثبات قدم فرهنگ انقالب را صادر، و ساي
  .برگرداند

حجاب مصونيت است نه : با توجه به آنچه كه بيان شد، به ارزش گفتار آن متفكر شهيد، كه بارها در سخنرانيها فرياد زد
  .برمي حمدودّيت پى مى
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اند، مصونيت  و آنان كه ازدواج نكرده اش، و جامعه، و خبصوص جوانان آرى حجاب براى زن و براى شوهر او، و خانواده
  .هاست از هزاران خطر، و انواع فساد و افساد، و مانع از هم پاشيده شدن كانون گرم خانواده

اند مسئله پوشش زن و حجاب او در چهارده آيه قرآن مطرح است، و برخى را عقيده بر اين است كه از  حمققني فرموده
  .شود ستفاده مىنزديك بيست و پنج آيه اين معنا ا

حمرم ناحمرمى را جداً : خطاب به حضرت جمتىب و در حقيقت خطاب به متام مردم فرمودند) عليه السالم(امرياملؤمنني 
مراعات كن، زيرا اين برنامه براى تو و مهه زنان ناحمرم مصونيت از افتادن در خيال گناه و خود گناه است، و اگر قدرت 

  .مردى غري تو را نشناسند، اين برنامه را اجنام بدهدارى كه زنان خانواده تو 

  472: نظام خانواده در اسالم، ص

گويد در يك روز باراىن با رسول خدا در بقيع نشسته بودم، زىن سواره بر االغ از كنار ما گذشت، دست االغ  راوى مى
رو برگرداند، عرضه داشتم خود را با ) وسلمصلى اهللا عليه وآله (در گوداىل فرو رفت و زن از مركب بزير افتاد، رسول حق 

شلوار پوشانده، حضرت سه بار براى اين گونه زنان طلب مغفرت كردند، و فرمودند اى مردم اينگونه پوشش برگرييد كه 
  .اى بپوشانيد ترين لباس براى بدن است، و زنان خود را به وقت بريون رفنت از خانه با چنني جامه پوشاننده

  474: در اسالم، ص نظام خانواده

  .مقنعه، جلباب، عباء، عناويىن است كه در آيات و روايات براى پوشش زن بكار رفته

زن بايد خود را بنده حق بداند، و منك حق را نسبت به خود رعايت كند، و رعايت منك منعم و مالك حقيقى، و رّب 
مات او توجه داشته باشد، و با متام وجود از واقعى، به اين است كه از عظمت او حساب بربد، و به قيامت و حماك

اى حضرتش كه در قرآن، و در زبان انبياء و امامان آمده پريوى كند تا خود و خانواده و جامعه اش از مضرّات  فرما
  .حجاىب در امان مباند بدحجاىب و ىب

ى النَّفس عن اهلوى فانَّ اجلنَّه هى املأوى   .واّما من خاف مقام ربَّه و 

  475: ام خانواده در اسالم، صنظ

شت جاى اوست هر كس از مقام حضرت رّب ترسيد، و خود را از هوا و متايالت ىب   .قيد و شرط نگاه داشت، مهانا 
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كنند، و شهوات و  بندوبارى پريوى مى اى از دخرتان و زنان اين زمان در چهار گوشه جهان، از مكتب ىب متأسفانه عده
ن كرده وده، و سفرهمتايالت خود را آزاد من اند كه در تاريخ گذشته سابقه نداشته، و با كمال اسف   اى از فساد و افساد 

  .كنند گروهى از دخرتان و زنان كشورهاى اسالمى و اّمت رسول حق، از آنان تقليد مى

  :در رابطه با اين زنان فرموده) عليه السالم(امرياملؤمنني 

ِرتاِب الّساَعِه َوُهَو َشرُّ اْالْزِمَنِه، ِنْسَوٌه كاِشفاٌت عارِياٌت، ُمَتبَـرِّجاٌت، ِمَن الّديِن خارِجاٌت، ِىف اْلِفَنتِ َيْظَهُر ىف آِخِر الزَّماِن َواقْ 
  .داِخالٌت، ماِئالٌت اَىل الشََّهواِت، ُمْسرِعاٌت اَىل اللَّّذاِت، ُمْسَتِحّالُت اْلُمَحرَّماِت، ىف َجَهنََّم خاِلداتٌ 

  476: در اسالم، صنظام خانواده 

است، زناىن ظاهر مى   :شوند با اين خصوصيات در آخر زمان، و نزديكى قيامت، كه بدترين زما

حجاب و برهنه از پوشش الزم، جلوه دهنده زينت و زيبائى در كوچه و بازار، خارج از دين، داخل در فتنه، راغب به  ىب
   شهوات، سرعت گرينده

  477: نظام خانواده در اسالم، ص

  .به سوى لذات، حالل مشرنده حمرمات اهلى، كه اين زنان با اين اوصاف در جهنم ابدى و دائمى هستند

  478: نظام خانواده در اسالم، ص

  

ت   آور واقعيىت 

  

  :در روزنامه پرترياژ كيهان، كه مشاره آن را به ياد ندارم خواندم

ا كه در روايت امرياملؤمنني  آمده، بر اثر آزادى از سبك غرىب، و به خاطر آمد و رفت دوستان خامن جواىن، منونه مها
شوهرش به خانه، و در معرض بودن وى با سر برهنه و بدن نيمه عريان، و رفت و آمد به جمالس خمتلط از مرد و زن، با 
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دين،   رزه ىبداشنت يك دخرتبچه سه ساله، دل به جواىن بست، و در آرزوى رسيدن به او برآمد، جوان غرق شهوت، و ه
كه زن جوان شوهردار بيشرت باعث حتريك او شده بود، به زن گفت اين كودك مانع برنامه ماست، بايد از ميان برداشته 

  !!شود

خرب، و آن دو حيوان صفت درگريى بود،  نزديك به چهار ماه در رابطه با طفل معصوم بني عاشق و معشوقه از خدا ىب
   اطفه، و منبع رمحت و رأفت آفريده شده، بر اثر شهوت، و ميلبناچار مادرى كه كانون مهر و ع

گناه را به محام خانه برد و او را با  به آغوش ديگران هويت مادر بودن را فراموش كرد، و دخرتك موطالئى و زيبا و ىب
ى براى چند حلظه ا دست جهنمى خود خفه كرد، تا مزاحم شهوت و شهوتراىن از ميان برداشته شود، و جوان ناحمرم آلوده

عفىت براى چند دقيقه به لذت جنسى دست يابد، و تا ابد دامن آلوده كند،  به كام دل برسد، و زن شوهردارى در كمال ىب
  .و شوهر بيچاره را براى مهيشه به داغى سوزنده، و مصيبىت جانكاه دچار منايد

اى قرار بگريد، و مهه بتوانند  ش آزاد در دسرتس هر ديدهداد، و از اينكه زن جوان زيباي اگر شوهر اين زن غريت به خرج مى
شد، داغى دائمى بر دل پدر  گناه كشته منى شد، طفلى ىب گرى و طنازى ببينند مانع مى او را در زيبائى و زينت و عشوه

چارگى دچار گشت، جواىن بدين صورت به بدخبىت و بي دار منى گرفت، زن شوهردارى دامن عفتش براى مهيشه لكه قرار منى
  .پاشيد، آرى حجاب مصونيت است نه حمدوديت اى جوان و تازه ازدواج كرده از هم منى شد، و كانون گرم خانواده منى

  479: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   ديدگاه برجستگان غرب نسبت به اوضاع جامعه غرىب

  

  480: نظام خانواده در اسالم، ص

من در خطر : اى نوشت ليس، كشورى كه در صف اول فساد و افساد است در مقالهبيزرائيلى از خنستوزيرهاى دولت انگ
ا حتماً اجتناب كنم، و قدم در آن نگذارم، و آن  آميز هستم، وىل مى ارتكاب بسى حركات جنون كوشم كه از يكى از آ

  .آل من است يدهازدواج عشقى است، كه در كوچه و بازار، دخرتى را ببينم و خوشم بيايد و بگومي اين زن ا
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ناخبردان گوهرپاك و باقيمت آفرينش را، از حصار عفت و عصمت، و پوشش و حجاب، به عنوان آزادى بريون كشيدند، 
اى كه شهوات اقتضا كند باز گذاشتند، سپس به عنوان فرار از ازدواج عشقى او را دور  و دست او را در هر برنامه

، قيمت و ارزش خود را از دست داده، و هر حلظه با كسى، و هر زمان در انداختند، زيرا مشاهده كردند، اين گوهر
  .زند اى خالف عفت و ادب و خمالف وقار و انسانيت دست و پا مى آغوش ناحمرمى، و هر آن در برنامه

  :نوشته خامن الزميارى كه از شعرا و نويسندگان كشور سوئد است در مقاله مهمى در روزنامه اكسپرس درباره جامعه اروپا

  !آورند بازى زنان و دخرتان را به زانو درمى دانند، با حقه مردها وفا و صميميت را منى

حجاىب سوق  و ىب بند و بارى، و بدحجاىب عفىت و فضاى ىب بايد به اين خامن گفت، از زماىن كه جنس زن را به جلن ىب
يد و شرط درآورديد، و مردان توانستند او را با بدىن نيمه ق داديد، و او را به عنوان آزادى، به اسارت شهوات و متايالت ىب

گرى در هر كجا كه خواستند سهل و آسان ببينند، وفا و صميميت نسبت به مهسر خود و  عريان، و در طنازى و عشوه
  .گر و كالهربدار شدند باز و مكار و حيله خانه و خانواده را از دست دادند، و تبديل به افرادى حقه

حجاىب، و آزادى زن در روابط با هر كه دلش خبواهد يكى دوتا نيست، و حمصوالت تلخ اين مسئله  دحجاىب و ىبعوارض ب
  .عددى كامپيوترى است

  481: نظام خانواده در اسالم، ص

مردان با ديدن اين مناظره دست از مهسران خود كشيدند، و به قول معروف از زير بار خمارج خانه كه مسئوليىت بر دوش 
زن، چون فرونشاندن شعله شهوت را ارزان  آنان بود فرار كرده، و براى ارضاء خود روى به بازار آزاد آوردند، و جوانان ىب

چراىن و صيد ناموس مملكت رفتند، بدينگونه نظام خانواده در  ديدند، از تشكيل زندگى و ازدواج سر باز زده، دنبال چشم
  .يد و اوضاعى شبيه اوضاع جنگل بوجود آمدغرب و در مقلدان شرقى آنان از هم پاش

اكنون در سراسر سوئد دوشيزگاىن زيبا هستند، كه در آرزوى شوهرند، و  هم: كند خامن الزميارى در مقاله خود اضافه مى
ا اجباراً با مردها دوست مى   .شوند بسيارى از آ

لى كه مايل باشند به جنس زن دسرتسى دارند، و شود، چون جوانان به هر شك آرى در انتظار شوهرند وىل شوهر پيدا منى
دار هم از زن خود جدا شده، تا آزادانه بتوانند به متايالت خود  بينند، و بسيارى از مردان زن خود را نيازمند به ازدواج منى

  !!پاسخ دهند
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  .رتباط برقرار نكنندكنم كه پيش از ازدواج با هيچ مردى ا من به دخرتان توصيه مى: نويسد باز خامن الزميارى مى

بندوبارى مرد در جامعه غرىب عملى  چه درخواست مهمى از دخرتان دارد، درخواسىت كه با وضع فعلى زن در جهان، و ىب
نيست، جهان اگر خبواهد به صالح و سداد برسد، بايد مقررات شرعى و فطرى و انساىن اسالم را در رابطه با زن به اجرا 

تورات، زن را به حجاب و پوشش مناسب بازگرداند، و عفت و عصمت و وقار و حياء او را بگذارد، و در رأس مهه دس
  .به او برگرداند، كه در غري اين صورت، راه درماىن براى اين مهه مفاسد خامنانسوز وجود ندارد

گرى و طنازى، و به  ستمى كه غرب به زن روا داشته، در تاريخ بشر نظري ندارد، نيت و اراده و مهت زن را به سوى عشوه
  .برياهه كشيدن مردان، و جلوه كردن در كوچه و بازار و فساد در شئون حيات، جهت داده

  482: نظام خانواده در اسالم، ص

ره   .كند بردارى مى او را تبديل به كاالى شهوت منوده، و از وجود او براى توليد مال و ثروت، و ارضاء شهوات 

  :البالغه فرموده جدر ) عليه السالم(على 

ا، َوانَّ السِّباَع َمهُّها اْلُعْدواُن َعلى َغْريِها، َوانَّ النِّساَء َمهُُّهنَّ زِيَنُه ا ْحلَياِه الدُّنْيا َواْلَفساُد فيها، انَّ اْلُمْؤِمنَني انَّ اْلَبهاِئُم َمهُّها ُبُطوُ
  .ُمْؤِمنَني خائُِفونَ ُمْسَتكيُنوَن، انَّ اْلُمْؤِمنَني ُمْشِفقُوَن، انَّ الْ 

  483: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهت حيوانات شكم، و مهت درندگان خماصمه و دمشىن با غري، و مهت زنان آرايش زندگى و فساد در دنياست

  .اين مردان و زنان بااميانند كه تسليم اوامر پروردگارند، و اهل رأفت و مهرباىن، و خداترس هستند

  484: سالم، صنظام خانواده در ا

  

  )عليه السالم(اى از حضرت حسني  برنامه

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

نقل شده، حضرت حسني قبل از رفنت به ميدان به حضرت زينب فرمود، متام زيورآالت زنان را مجع كن، چون من شهيد 
ا را بسوى آنان بريز، اين دنياداران ىب شدم و دمشن به جانب خيمه   خرب، و ها آمد، آ

ا شدند، مشا در حمل امىن پناه بگرييد تا از ديد ناحمرمان دور باشيدماديگرايان بدخبت وقىت    !!مشغول مجع كردن آ

، كنيزى در دستگاه او حضرت )عليه السالم(گويند به وقت محله يزيد با چوب خيزران به لب و دندان حضرت حسني  مى
كند، كنيزك از خواب  و عمل او شكايت مىدار در خواب ديد، كه سخت از يزيد  را پريشان و غصه) عليها السالم(زهرا 

پريد، و به خاطر ترس و وحشت و اضطراب و دستپاچگى بدون مقنعه و چادر، به جملس يزيد آمد و فرياد برداشت، يزيد 
وقىت او را به اين حال ديد با عباى خود او را پوشاند و عربده زد، كه چرا با سر و صورت برهنه به جملس ناحمرمان 

  !درآمدى؟

باز طاقت سربرهنه بودن كنيز خود را نداشت، و با عباى  باز، ميمون دين، شراخبوار، سگ چقدر عجيب است كه يزيد ىب
   تر از او مرداىن هستند كه خود او را پوشاند و از جملس ناحمرمان دور كرد، وىل عجيب

  485: نظام خانواده در اسالم، ص

فرستند و با  و را با روى باز و موى باز و در حال آرايش به مهه جا مىدهند، و ا نسبت به ناموس خود غريت نشان منى
  !!برند خود به مهه جا مى

  :درباره غريت فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .انَّ اْلَغيْـَرَه ِمَن اْالميانِ 

  486: نظام خانواده در اسالم، ص

  .غريت از اميان انسان به خدا و روز قيامت است

  :فرمود) عليه السالم(صادق امام 

  .انَّ الّلَه َغُيوٌر حيُِبُّ ُكلَّ َغُيور َوِمْن َغيـْرَتِِه َحرََّم اْلَفواِحَش ظاِهَرها َو باِطَنها

  487: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .است هاى ظاهر و باطن را حرام كرده مهانا خداوند غيور است، و هر غيورى را دوست دارد، و از غريت اوست كه زشىت

  488: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   حجاب و نظربازى از نظر قرآن

  

حجاىب از غريت خدا است،  حجاىب كارى بسيار زشت و مفاسدش فراوان است، حرمت بدحجاىب و ىب بدحجاىب و ىب
  .خوشا به حال انساىن كه به دنبال حق نسبت به ناموسش غريت نشان دهد

آمد در كوچه و بازار، و خانه اقوام و شركت در اجتماعات، و مدارس و دانشگاهها  از آجنائى كه مرد و زن از رفت و
اى ندارند، جهت حفظ سالمت فكرى و رواىن و قلىب مرد و زن، يك  براى حتصيل علم، و سفرهاى زيارتى و سياحىت چاره

  .مدهدستور واجب در رابطه با زنان، و يك فرمان واجب در رابطه با هر دو در قرآن جميد آ

  :اما در رابطه با زنان

يا ايّها الّنىب قل ألزواجك و بناتك و نساء املؤمنني يدنني عليهّن من جالبيبهنَّ ذلك ادىن ان يعرفن فاليؤذين و كان اهللا 
  .غفوراً رحيماً 

  490: نظام خانواده در اسالم، ص

را به چادر بپوشانند، تا به پاكى و عفت شناخته  اى پيامرب، به زنان و دخرتان خود، و به متام زنان اهل اميان بگو خويشنت
  .رانان مصون مانده، آزار نبينند، خداوند در حق عبادش آمرزنده و مهربان است شوند، و از تعرض چشم چرانان، و هوس

  :اما در رابطه با مرد و زن

  .صنعونقل للمؤمنني يغّضوا من ابصارهم و حيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم اّن اهللا خبري مبا ي

  491: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهّن و حيفظن فروجهنَّ 

  492: نظام خانواده در اسالم، ص

اى رسول من مردم مؤمن را بگو، چشم از نگاه به ناحمرمان بپوشند، و اندام شهوت را از حرام اهلى حفظ كنند، كه 
  .ر است، مهانا خدا بر هر چه اجنام دهيد آگاه استت اينگونه عمل كردن، براى آنان پاكيزه

  .و اى نىب من، به زنان بااميان بگو ديده از نگاه ناروا بپوشند، و اندام خود را از عمل زشت حفظ منايند

  :عيسى به اصحابش گفت: فرمود) عليه السالم(امام صادق 

ا تـَْزرَُع ِىف اْلَقْلِب  َّ َنًه، ُطوىب ِلَمْن َجَعَل َبَصَرهُ ىف قـَْلِبِه َو ملَْ ايّاُكْم َوالنَّْظَرَه َفِإ ا ِلصاِحِبها ِفتـْ   .َجيَْعْل َبَصَرُه ىف َعْيِنهِ  الشَّْهَوَه، َو َكفى ِ

  493: نظام خانواده در اسالم، ص

خوشا به حال  كند،  كارد، و براى نظرانداز فتنه اجياد مى بر حذر باشيد از نگاه آلوده، كه در زمني قلب ميل به حرام مى
  .اش را در دل قرار داده، و ديده سر را براى امور الزم قرار داده كسى كه ديده

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .ءٌ أََقلَّ ُشْكراً ِمَن اْلَعْنيِ َفالتـُْعطُوها ُسْؤَهلا فـََتْشَغَلُكْم َعْن ِذْكِر الّلِه َعزََّوَجلَّ  لَْيَس ِىف اْلَبَدِن ِشىْ 

  494: خانواده در اسالم، صنظام 

  .دارد اش حمروم كنيد، كه مشا را از ياد خداى بزرگ بازمى چيزى در بدن كم شكرتر از چشم نيست، آن را از خواسته

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِلُكلِّ ُعْضو َحظٌّ ِمَن الزِّنا، فَاْلَعْنيُ زِناُه النََّظرُ 

  495: ص نظام خانواده در اسالم،

ره   .اى از زنا هست، و زناى چشم، ديده دوخنت به ناحمرم است براى هر عضوى 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  496: نظام خانواده در اسالم، ص

  :هنگامى كه به فرموده قرآن دخرت شعيب به پدرش در رابطه با موسى گفت

  .يا اَبِت اْسَتْأِجْرُه انَّ َخيـَْر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِوىُّ اْالمنيُ 

رتين كسى است كه اجري مى پدرم او   .كىن را اجري كن، مهانا از نظر قدرت و امانت 

دخرتم آرى اين جواىن پرقدرت است، قدرتش را از كنار زدن آن صخره بزرگ دانسىت، امني بودنش را از كجا : به او گفت
  شناخىت؟

كن، اگر راه را به خطا رفتم تذّكر   آمدم، به من گفت از دنبال من حركت پدر، از پيش روى او به جانب خانه مى: گفت
  .بده، ما مردمى نيستيم كه از پشت سر، زنان را با ديده خود دنبال كنيم

  497: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اّال اْن يـَُتوَب َويـَْرِجعَ  َمْن َمَال َعيـَْنُه ِمْن َحرام َمَال الّلُه َعيـَْنُه يـَْوَم اْلِقياَمِه ِمَن الّنارِ 

  498: نظام خانواده در اسالم، ص

اش را از آتش پر منايد، مگر اينكه توبه كند، و از عمل خود  اش را از حرام پر كند، خداوند در قيامت ديده هر كس ديده
  .برگردد

  :كند رسول اهلى از حضرت حق نقل مى

  .، َمْن تـَرََكها ِمْن َخماَفىت اْبَدْلُتهُ امياناً جيَُِد َحالَوَتهُ ىف قـَْلِبهِ النََّظُر َسْهٌم َمْسُموٌم ِمْن َسهاِم ابْليسَ 

  499: نظام خانواده در اسالم، ص
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نظر حرام، تريى مسموم از تريهاى ابليس است، هر كس از ترس من ديده از ناحمرمان بپوشد، به جاى آن امياىن به او 
  .بيابدبدهم كه لذت آن اميان را در قلب خود 

  500: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  حمرمان زن از نظر قرآن جميد

  

كتاب خدا كه كتاب هدايت، و مايه سعادت، و سازنده شخصيت، و آورنده خري دنيا و آخرت براى مردم است، در يك 
آزاد، و در برابر چه افرادى كند، تا براى زنان روشن باشد در مقابل چه كساىن  آيه آنان را كه به زن حمرم هستند معرىف مى

  .بايد زيبائى و زينت خود را بپوشانند

ّن و اليبدين زينتهّن اّال لبعولتهّن، او آبائهّن، او آباء ...  و اليبدين زينتهّن اّال ما ظهر منها، وليضربن خبمرهّن على جيو
ّن او ّن او بىن اخوا ّن او التّابعني  بعولتهّن، او ابنائهّن، او ابناء بعولتهّن او اخوا ّن، او نسائهّن او ما ملكت اميا بىن اخوا

يظهروا على عورات الّنساء، و اليضربن بارجلهّن ليعلم ما خيفني من زينتهّن و  غري اوىل اإلربه من الرجال او الطفل الذين مل
  .توبوا اىل اهللا مجيعاً ايّه املؤمنون لعّلكم تفلحون

  501: نظام خانواده در اسالم، ص

گردد، براى بيگانگان و ناحمرمان آشكار نسازند، و بايد سينه و بر و  و زينت و آرايش خود، جز آنچه قهراً ظاهر مى
  :دوش خود را با مقنعه بپوشانند، و زينت و مجال خود را آشكار و ظاهر ننمايند جز براى

  502: نظام خانواده در اسالم، ص

و  8و پسران برادر  7و برادران خود  6و پسران شوهر  5پسران خود و  4و پدران شوهر  3و پدران  2شوهران  1
و يا كودكى كه هنوز  12زنان هيچ رغبىت ندارند  و مرداىن كه به 11و كنيزان ملكى خود  10و زنان امت  9پسران خواهر 

  آگاهى بر مسائل زنان ندارد، از غري اينان احرتاز الزم، و
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حركت آنگونه پاى بر زمني نزنند، كه زينت پنهان پايشان از جانب ناحمرمان  پوشش و حجاب واجب است، و در هنگام
  .دانسته شود، اى اهل اميان مهه مشا به درگاه حق توبه كنيد تا مهاى فالح و رستگارى و پريوزى را در آغوش بگرييد

فرامني حكيمانه حق را گردن  به خاطر دنيا و آخرت خود،) صلى اهللا عليه وآله وسلم(زنان مسلمان، دخرتان اّمت حممد 
بازان، با پوشش اسالمى، و حجاب قرآىن حفظ  يد، و مردان باغريت، و جوانان بزرگوار ناموس خود را از تعّرض هوس

منائيد، بگذاريد مهسرتان مهسر مشا باشد، نه اينكه مهگان از مجال و زيبائى و زينت و بدن او لذت بربند، كه اين خالف 
  .دى و اخالق و شرف، و وجدان و مرّوت استغريت، و جوامنر 

  )ما اصابك من حسنه فمن الّله وما اصابك من سيّئه فمن نفسك(

  »79/ نساء«

  503: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   امنيت در زندگى 14

  

  ...امنيت در زندگى 

  504: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  خوبيها و بديها

  

  .و نفس و جسم استانسان موجودى مرّكب از عقل و قلب 
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اش  براى هر يك از نواحى وجود انسان خوبيها و بديهائى وجود دارد، مهه خوبيها از جانب حق، و متام بديها سرچشمه
  .خود انسان است

از جانب وجود مقدسى كه در قرآن جميد به اوصاىف چون رحيم، رمحن، رب، ودود، غفور، كرمي، لطيف، رؤوف، بارى، 
  .شود ياد شده جز خري و خوىب و رمحت و بركت صادر منى مصّور، قدوس، عزيز،

ظرفيىت، و حرص و طمع، و سسىت و تنبلى، غري از بدى و شّر و خسارت و زيان  جهل و حقد و حسد و كينه و كم
  .حمصوىل ندارد

ا غرق نور و اى كه چرخ زندگى را بگرداند، و حيات باطىن و ظاهرى ر  معرفت و دانش، بصريت و بينش، حداقل به اندازه
   روشنائى كند، و امور زن و فرزند را اداره منايد، و ديدى صحيح نسبت به هسىت و عامل

  505: نظام خانواده در اسالم، ص

  .وجود، به انسان بدهد، كسبش براى انسان از جهىت واجب عيىن و از جهت ديگر واجب كفائى است

، شناخت نبوت و واليت، امرى ضرورى و واجب عيىن است،  حتصيل مسائل اصوىل مانند معرفت به حق، علم به قيامت
  .كسب مسائل فقهى، و علوم مادى در حّد نياز واجب كفائى است

براى رشد وكمال عقل  كه حضرت حق مهراه باتوفيق الزم است لذيذ، وخريوخوىب پرقدرتى ودانش، معرفت وبينش، لقمه علم
  .انسان قرار داده است وقوه درك

ازنور در باطنوجود،  ازجانب حق است، وقىت با خري ديگركه توفيقومعرفت است رفاقت كند، دريائى عقل كه خودخريى
كند، واين امنيت بطور طبيعى از جانب انسان به زن و  اين نورانيتوصفا، قسمىت از امنيت باطن را تأمني مى آيد كه بوجودمى

ا هم در جنب بچه سرايت مى گردند، و در نتيجه فضاى زندگى به  ش باطن برخوردار مىانسان از نعمت آرام منايد، و آ
  .گردد نور آرامش تا حدى منّور مى

اى كه واجب عيىن است، و دانش فقه يعىن آگاهى به حالل و حرام، و دانش مادى به مقدارى كه  دانش دين به اندازه
اوست ضرورى است، و در مرحله بعد در  الزم است، در درجه اّول براى سرپرست خانواده، كه اداره امور زندگى به دست

هاى الزم به عهده اوست، براى زن و فرزند، تا در مملكت كوچك خانه مّلىت  سايه مرد خانه كه حتقق قسمىت از زمينه
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سوادى، و خسارت  بامعرفت و بابينش و بابصريت، و آگاه و بيدار در كنار هم زندگى كنند، و از شّر جهل و زيان ىب
  .باشند نفهمى درامان

  .سوادى زيان و خسارت كند، و جهل و ىب آرى معرفت به اندازه سعه وجوديش امنيت اجياد مى

  506: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   سوادى جهل و ىب

  

روايات بسيار مهم اهل بيت، جهل را مرگ معنوى، زيانبارتر از لقمه مضر در بدن براى زندگى، بيمارى و رنج، كشنده و 
  به بار آورنده بدخبىت ابدى، و فاسد كننده معاد، و ريشه فساد در آور، و لغزش

  507: نظام خانواده در اسالم، ص

انسان، و عّلت كفر وضاللت، ومانع قبول موعظه ونصيحت، وموجب افراط  شر، و دمشن خطرناك امور، و معدن متام
  .دانند وتفريطمى

  :فرمايد مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 

، اجلَْْهلُ ...ْوٌت اجلَْْهُل مَ    .َمْعِدُن الشَّرِّ  ، اجلَْْهُل داءٌ َو َعياٌء، اجلَْْهُل يُزِلُّ اْلَقَدَم، اجلَْْهُل يـُْفِسُد اْلَمعاَد، اجلَْْهُل اْصُل ُكلَّ َشرٍّ

  508: نظام خانواده در اسالم، ص

  :دادهاى جاهل را پرسيدند پاسخ  نشانه) صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول خدا 

  .َت الَْيِه خاَنكَ اْن َصِحْبَتُه َعّناَك، َواِن اْعتَـَزْلَتُه َشَتَمَك، َواْن اْعطاَك َمنَّ َعَلْيَك، َواْن اْعَطْيَتُه َكفََّرَك، َواْن اْسَررْ 

  509: نظام خانواده در اسالم، ص
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كند، اگر چيزى به تو ببخشد  ا سرزنش مىگريى منائى تر  اگر با او معاشرت كىن ترا به رنج و زمحت اندازد، اگر از او كناره
  !!كند، و اگر اسرارت را نزد او بگذارى خيانت ميورزد د، و اگر به او ببخشى ناسپاسى مى منت مى

هاى مادى و  خود به حساب برخيزيد كه اگر سرپرست خانواده دچار جهل باشد، و از مسائل معنوى و اصوىل، و برنامه
  براى اضطراب و ناامىن، و آزار و اذيت، و رنج و عذاب، در خانه و بريون خواهد بود؟ ظاهرى خاىل باشد، چه منبعى

  .مال و ثروت، خانه و زندگى، زن و فرزند، در كنار جاهل، با خطر و زيان، و خسارت و ناامىن روبرو هستند

كه الزم است، براى اجياد   اى اصرار اسالم به كسب معرفت، و حتصيل بينش و بصريت در امور معنوى و مادى به اندازه
گناه انسان، در كنار انسان از آرامش برخوردار باشند، و  امنيت در باطن و ظاهر است، و به خاطر اين كه زن و فرزند ىب

از جانب انسان ضربه و ضررو خسارت و زيان نبينند، و به دنيا و آخرت آنان لطمه وارد نگردد و هيوالى شقاوت چنگ 
  .ازدبه گلوى آنان نيند

  510: نظام خانواده در اسالم، ص

در آثار اسالمى آمده، مسيح با متام وجود در حال فرار بود، آشنائى از او عّلت فرار را پرسيد، فرمود از دست جاهل فرار 
  .كنم مى

  .آرى با متام وجود از دست جهل و جاهل به پريوى از نبوت، و براى تأمني سعادت دنيا و آخرت بايد فرار كرد

  .هل با داشنت كيميا فقري، و آگاه و عامل در كنار فقر ثرومتند استجا

  ور معرفت دهندت بفروش كيميا را*** معرفت گدائى گر كيميا دهندت ىب

  511: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   علم و معرفت
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  .به فرموده قرآن جميد دانايان، با نادانان در هيچ زمينه مساوى نيستند

  .لمون، والّذين اليعلمونهل يستوى اّلذين يع

  512: نظام خانواده در اسالم، ص

روزى كه بر من برسد، و دانش و علمى كه مرا به مقام قرب حق ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(و به فرموده رسول اسالم 
  .برساند به من اضافه نشود، در آن روز دميدن روز بر من مبارك نيست

  .فيِه ِعْلماً يـَُقرُِّبىن اَىل الّلِه َتعاىل َفالبُورَِك ىل ىف طُُلوِع الشَّْمِس ذِلَك اْليَـْومَ اذا اتى َعَلىَّ يـَْوٌم الاْزداُد 

  513: نظام خانواده در اسالم، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .وُتوا ُجّهاًال َفِإنَّ الّلَه اليـُْعِذُر َعَلى اجلَْْهلِ ءٌ ِمَن احلِْْكَمِه َكبَـْيت َخِرب، فـَتَـَعلَُّموا َو َعلُِّموا َو تـََفقَُّهوا َو المتَُ  قـَْلٌب َلْيَس فيِه َشىْ 

  514: نظام خانواده در اسالم، ص

اى خراب است، ياد بگرييد، و ياد بدهيد، و بفهميد، جاهل از دنيا  قلىب كه چيزى از حكمت در آن نيست چون خانه
  .داند نرويد، مهانا خداوند در قيامت جاهل را معذور منى

  :كند در كتاب باعظمت غرراحلكم دانش و معرفت را بدين صورت وصف مى) عليه السالم( امرياملؤمنني

  515: نظام خانواده در اسالم، ص

نيازى است، دانش چراغ عقل، دليلى  آورد، دانش سّدى در برابر آفات و حوادث است، معرفت باالترين ىب علم پريوزى مى
رتين  ترين گنج،  انيس، شريفرتين حسب، گمشده مؤمن، راهرب حلم، بامنفعتنيكو، برترين هدايت، زيبائى آشكار، 

  .شريفرتين حقيقت است
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در يك مجله متام واقعياتى كه در دنيا و آخرت حمصول علم و معرفت است بيان ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
  :فرموده

  .اْلِعْلُم َرْأُس اخلَْْريِ ُكلِّهِ 

  516: نظام خانواده در اسالم، ص

  .دانش و بينش، بصريت و معرفت سر متام خوبيهاست

  .شناساند ثروت مادى و معرفت را با هفت فرق اصوىل مى) عليه السالم(على 

شود، مال با خرج شدن رو به  دانش و بينش مرياث انبياء و ثروت و مال مرياث فراعنه است، علم با انفاق كم منى 1
كند، دانش مهراه انسان به آخرت منتقل  ارد، معرفت از انسان نگهباىن مىرود، ثروت نياز به نگهبان د نقصان مى

ماند، بدست آوردن مال براى مهگان ميّسر است، دانش و معرفت و نورانيت و بصريت  گردد، ثروت در دنيا جبا مى مى
ش عبور از صراط خمصوص مردم مؤمن است، متام مردم در امر دين حمتاج صاحب علم و ىب نياز از صاحب ثروتند، دان

  .گريد قيامت را تقويت، و ثروت جلوى انسان را براى حساب پس دادن مى

  517: نظام خانواده در اسالم، ص

كشىت خاىل در ميان دريا با خطر موج گرفتگى، شكسنت، گم شدن، سرنگون شدن روبروست، كشىت پر و سنگني 
  .قصد رسيدن استشكن، راهرو، مطمئن و مهراه با امنيت، و در مسري به م موج

  .كشىت خاىل مثل انسان جاهل، و كشىت پر مثل انسان بينا و آگاه و بصري و بامعرفت است

داند آن روز،  باطىن كه به نور توحيد منّور است، قلىب كه به حقيقت مطمئن است، دىل كه در گرو قيامت است، و مى
  روز

  .راً يرهفمن يعمل مثقال ذرّه خرياً يره، و من يعمل مثقال ذرّه ش

  518: نظام خانواده در اسالم، ص
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هاى  داند، و آخرت را خانه ابدى براى حيات اخروى، آدمى كه متام نعمت است، انساىن كه خود را در دنيا مسافر مى
داند، انساىن كه زن و فرزند، خانه و  آورد، و خود را نسبت به هر نعمىت موّظف و مسئول مى حق را امانت به حساب مى

ها از طريق معرفت است چگونه  اش با متام برنامه بيند و خالصه رابطه انه، ثروت و مال مهه و مهه را داده حق مىجتارخت
  كند؟ رفتار مى

رفتارش عني حكمت، كردارش عني نورانيت، حركاتش حمض حقيقت، و برخوردش با مهه چيز خبصوص با زن و فرزند بر 
  و كرامت است، از چنني انساىن در خانه و اساس صالح و سداد و رأفت و رمحت، و اصالت

ريزد، و مهه در كنار او مطمئن و راحت و باآرامش و مهراه با  خانواده و در خارج از خانه، دريا دريا امنيت و آرامش مى
  .خواهد كنند، و اسالم مرد خانه، شوهر زن، و پدر فرزندان را اينگونه مى اعتماد زندگى مى

  519: ص نظام خانواده در اسالم،

  

   قلب منبع حقايق

  

  حرم خدا: در آثار اسالمى تعابري عجيىب از قلب شده

   ، چشمه

   ، امام

   ، سلطان

   ، ظرف

سالمت، مرض، پاكى، خباثت، نرمى، درشىت، نورانيت، كورى، سرنگوىن، اقبال، : ، و اوصاىف به قلب نسبت داده شده
اين تعابري در قرآن جميد و در كتىب مهچون كاىف، شاىف، حبار، ادبار، حيات، مرگ، گشادگى، ختم، طبع، زيغ، قسوت، 
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وسائل، مستدرك، حتف العقول، روضه الواعظني، حمجه البيضاء، آمده است، و براى هر كدام از اين كلمات معنائى ذكر 
  .شده

، خوف از واقعاً قلب ظرف است و ظرىف عجيب، اگر در اين ظرف، اميان به حق و قيامت، پاكى، نورانيت، حيات
عذاب، خشيت، اخالص، رّقت، رأفت، رمحت، حمبت، عشق جاى داده شود، صاحب آن از آرامش و اطمينان و امنيت 

برخوردار خواهد بود، و كّل كساىن كه با او در ارتباطند در امنيت و سالمت و راحت خواهند بود، و اگر اين ظرف 
قساوت، بدگماىن، و امثال اين اوصاف شود، دارنده چنني  جايگاه طمع، خبل، حرص، حسد، كينه، نفاق، كفر، شرك،

  قلىب موجودى خطرناك مضّر، آلوده،

  520: نظام خانواده در اسالم، ص

اگر : اند گفت بايد به جواناىن كه هنوز ازدواج نكرده. پليد، ستمكار خواهد بود و احدى در كنار او امنيت خنواهد داشت
بينيد، در صدد اصالح آن برآئيد، سپس ازدواج كنيد، تا دخرتى كه با هزار  مى قلب خود را آلوده به اين صفات زشت

آيد و پس از مدتى هم  دارد و به خانه مشا مى آرزو از خانه و ديار خود و از آغوش پرمهر مادر و پدر خويش دست برمى
اند خبوىب به شوهردارى، و شود، تا آخر عمرش در كنار مشا احساس امنيت و آرامش كند، و بتو  دار مى از مشا بچه

دارى مشغول باشد، خانه ناامن، و انسان خمرب امنيت، جهنم و عذاب جهنم است، و واى بر مردى كه مهسر و  بچه
فرزندانش از دست او در امان نباشند، و دائم به تلخى و ناراحىت بگذرانند، و واى بر زىن كه شوهر و فرزندانش از دست 

   و او بدون پرواى از حق حميط خانه را تبديل به او در زمحت و رنج باشند،

حميط وحشت و اضطراب كند، و واى بر فرزنداىن كه پدر و مادر از دست آنان راحت نيستند، و در كنار آنان امنيت 
  .ندارند

بت به حق راظرف اميان و عشق و حم قلب را به حق متصل نكند، و آن عقيده دارد، اگر انسان) عليه السالم(امرياملؤمنني 
آورد، در صورت دلگرمى به ذلت طمع دچار شود، و اگر به هيجان طمع  قرار ندهد، بالهاى عجيىب به سر صاحبش مى

كشد، و اگر مورد غضب قرار بگريد  آلوده گردد بر اثر هجوم حرص هالك شود، و اگر به دلسردى گرايد، غّصه او را مى
منايد، و اگر دچار ترس شود، عمرش به  د، خودنگهدارى را فراموش مىآتش غيظ شعلهور شود، و اگر به خوشنودى بنشين

پرهيز هدر رود، و اگر در امنيت گشايشى يابد، غرور وجود او را به غارت برد، و اگر به مصيبىت دچار آيد، از خود 
د، و اگر فقر به او محله  بيخود شدن او را رسوا منايد، و اگر ماىل به دست آرد، غنا و دارائى او را به طغيان آلوده مناي
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گري كند، و اگر در سريى افراط   كند، بال و ناراحىت سرگرمش كند، و اگر گرسنگى به او فشار آورد، ضعف وى را زمني
  .اى براى او فسادآور است پرسىت راه نفس بر او ببندد، كه هر كمى براى چنني انساىن زيانبار و هر اضافه كند، شكم

  521: ، صنظام خانواده در اسالم

  :در رابطه با سالمت و بيمارى قلب نقل شده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(كالم عجيىب از رسول خدا 

ا ساِئُر اجلََْسِد  ا سائُِر اجلََْسِد، َفاذا َسِقَمْت َسِقَم ِ   .َو ِهَى اْلَقْلبُ ِىف اْالْنساِن ُمْضَغٌه اذا هى َسِلَمْت َو َصحَّْت َسِلَم ِ

  522: ر اسالم، صنظام خانواده د

گوشىت است، كه اگر سامل و صحيح باشد، بقيه جسم سامل، و اگر بيمار باشد ساير اعضا و جوارح بيمار  در انسان پاره
  .گوشت جز قلب چيزى نيست است و آن پاره

  :و نيز آن حضرت فرمود

  523: نظام خانواده در اسالم، ص

نُوِب، انَّ لِّلَه َتعاىل ِىف اْالْرِض اواِىنَ اال  َوِهَى اْلُقُلوُب، َفاَحبُّها اَىل الّلِه اَرقُّها َواْصفاها َواْصَلُبها، اَرقُّها ِلْالْخواِن، َواْصفاها ِمَن الذُّ
  .َواْصَلُبها ىف ذاِت الّلهِ 

  524: نظام خانواده در اسالم، ص

قلوب، نرمرتين و صافرتين و براى خداوند در زمني ظرفهائى است، بدانيد كه آن ظرفها قلوب است، حمبوبرتين آن 
ا از گناه، و حمكم حمكم است، نرمرتين دل نسبت به برادران امياىن، صافرتين آ   .ترين قلب نسبت به حضرت حق ترين آ

  :كالم بسيار بسيار مهمى در رابطه با سالمت قلب روايت شده) عليه السالم(از امرياملؤمنني 

  .ِلْلُمْؤِمنَني ما حتُِبُّ لِنَـْفِسكَ  الَيْسَلُم َلَك قـَْلُبَك َحّىت حتُِبَّ 

  525: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .شود، مگر براى مردم مؤمن دوست داشته باشى آنچه را براى خودت دوست دارى قلبت براى تو سامل منى

  !قل شده؟اى از سر حلقه اولياء و عاشقان ن چه راه عجيىب براى سالمت دل پيشنهاد شده، چه سخن نوراىن و حكيمانه

شود، و  خواهد خبواهد، دل به تدريج از متام رذائل و آلودگيها پاك مى آرى انسان اگر براى ديگران آنچه را براى خود مى
  .شود تبديل به قلب سليم مى

زند، و مهگان خبصوص زن و  گاه قلب از اميان و عشق و رأفت و رمحت و كرامت و اخالص موج مى در اين وقت عرصه
رهبچه در كنا   .شوند مند مى ر انسان از خري دنيا و آخرت 

بينند، به اصالح آن قيام كنند، ورنه پس از ازدواج زن و  اند اگر در قلب خود عيب و نقص مى جواناىن كه ازدواج نكرده
ند، به كن اند، اگر در فضاى دل خود تريگى رذائل را مشاهده مى كنند، و مرداىن كه ازدواج كرده فرزند را دچار ستم مى

   عالج آن برخيزند، و گرنه زن و فرزند از آنان در امان خنواهند بود، و اين حقيقت را مهه بدانند، كه عذاب برزخ

  526: نظام خانواده در اسالم، ص

دامنگري آن مردمى است كه زن و فرزندشان در جنب آنان به خاطر آلوده بودن به كژخلقى و سوء عمل، در راحت و 
  .امنيت نبودند

عقل اگر با دانش تغذيه شود، و قلب اگر به اخالق اهلى متخلق گردد، نفس نوراىن، و متام حركات جسم عرشى و 
اى از كتاب حق  شود، در اين زمينه به آيه ملكوتى گشته، و آدمى تبديل به منبع خري و چشمه فضيلت، و موّلد امنّيت مى

  :قرآن جميد دقت كنيد

م بظلم اولئك هلم األمن و هم مهتدونيلبسوا  اّلذين آمنوا و مل   .اميا

  527: نظام خانواده در اسالم، ص

آنان كه اميان آوردند، و اميان خود را كه حقيقىت قلىب است به ستم نيالودند، براى آنان اميىن است، و هم اينان بسر منزل 
  .اند سعادت هدايت شده

  .ها از خود انسان است ، و مهه زشىتآرى چنانكه در اول حبث گفته شد، متام خوبيها از خدا
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توان متام خوبيها را   با روى آوردن به حق به وسيله انبياء، قرآن، امامان، عاملان رباىن، و بكارگريى قواى ظاهرى و باطىن، مى
  .ها را از صفحه وجود زدود كسب، و زشىت

ه ديگران خبصوص به زن و فرزند منتقل  چون خوبيها كسب شد، وظيفه انسان است خوبيها را تا جائى كه قدرت دارد ب
  .تفاوتى در اين زمينه گناهى بزرگ و موجب عقاب حق است كند، كه ىب

اند نه با زبان بلكه با اعمال خود براى ديگران سرمشق شويد، كه هرگاه هر كس زيبائيها و مجال باطن را در  ائمه ما فرموده
  .شود انسان ببيند، مشتاق كسب آن مى

يد براى مهسر و فرزندانش حجت خدا باشد، مرد خانه بايد در خانه اسوه حسنه باشد، مرد خانه در خانه مرد خانه با
شود، مگر اينكه عقل و  بايد الگوى زيبائيهاى معنوى و اخالقى و عملى براى زن و فرزند باشد، و مرد خانه اينگونه منى

   قلب و نفس و جسم را تا جائى كه قدرت

  528: الم، صنظام خانواده در اس

اى از خانه  اش و اهل او شعبه دارد از علم و اخالق و صاىف و پاكى و تقوا و درسىت و عمل صاحل تغذيه كند، تا خانه
  .اى از اولياء حق شود اهل بيت، و جلوه

ىن اينجاست كه ضرورت شركت در جمالس مفيد مذهىب، و رفت و آمد به مساجد، و مهنشيىن با فقيه در دين و عامل ربا
  .شود، كه دورى از اين واقعيات منشأ تشديد جهل، و ظهور بيماريهاى قلىب، و احنرافات نفسى و عملى است حّس مى

اى پرارزش و حمكم، و با بودن اين مهه مساجد و  با جلوه وحى در قرآن، و آثار نبوت انبياء و امامت امامان در كتا
  جمالس مذهىب، و در

راى پيمودن راه خدا و طريق سالمت، و رسيدن به كماالت و حتصيل خري دنيا و آخرت، براى اختيار بودن عاملان رباىن ب
  .احدى در پيشگاه خدا، در دنيا و برزخ و حمشر عذر و حّجىت خنواهد بود

  529: نظام خانواده در اسالم، ص
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   گاه قيامت عذاب در عرصه

  

  .عملى استآتش فردا، افروخته شده جهل، و فساد قلب، و احنرافات 

اين خداى مهربان نيست كه عذاب را اجباراً براى هر كس خواسته اراده كند، اين گناه و زشىت و رذائل اخالقى است كه 
  .منايد كند، و وجود گناهكار را اسري خود مى در آخرت به صورت عذاب و آتش ظهور مى

  .زخ و قيامت هم خربى نبوداگر گناه و معصيت، و انكار و كفر، و عناد با حق نبود، از عذاب بر 

  :در دعاى شريف كميل آمده

دامن اگر حكم تو به عذاب اهل انكار و خلود معاند و دمشن در جهنم نبود، متام آتش را سرد و  به طور قطع و يقني مى
ن پر  منودى، و براى احدى در عذاب جا و مقام نبود، وىل قسم ياد كردى كه جهنم را از كافران، و ناسپاسا سالمت مى

  .كىن

كنند، نه خداوندى كه رمحت و عفو  بنابراين مردم هستند كه با آلوده شدن به گناه و معصيت، براى خود عذاب فراهم مى
   و مغفرت و كرم

  530: نظام خانواده در اسالم، ص

راهم آورده اش امنيت دنيا و آخرت است متام وسائل الزم را ف است، و براى آراسته شدن بندگانش به حسنات كه نتيجه
  .است

در هر صورت مرد و زن سعى كنند با كمك اميان و اخالق و عمل صاحل و صفا و وفا، و راسىت و درسىت، و حلم و 
صرب، و حوصله و بردبارى امنيت قابل قبوىل در زندگى دنيا براى خود و فرزندانشان، و ارحام و اطرافيانشان فراهم كنند، 

  :قيامت هم از امنيت و آرامش برخوردار شوند، كه به فرموده رسول حقتا به سبب اين امنيت در روز 

ْنيا َمْزَرَعُه اْالِخرَهِ    .الدُّ

  .دنيا كشتزار آخرت است
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  )عليه السالم(و به فرموده حضرت باقر 

  .َولَِنْعَم داُر اْلُمتَّقنيَ 

  531: نظام خانواده در اسالم، ص

  .تو هر آينه دنيا نيكو منزىل براى اهل تقوا اس

كنند، در دنيا خوش و  سازند، و با دنياى خود، آخرت خويش را آباد مى هاى دنيا توشه آخرت مى اهل تقوا از متام برنامه
  .در آخرت خوشرت هستند

عرضه داشتم ما ) عليه السالم(به حضرت صادق : گويد نظري اسالمى است مى هاى كم عبدالّله ابن يعفور كه از شخصيت
كنيد، گفتم از آن براى ازدواج، حج، خرجى زن و بچه، رسيدگى به  حضرت فرمود با دنيا چه مىعاشق دنيا هستيم، 

  .اين از دنيا نيست، از آخرت است: كنيم، حضرت فرمود برادران مؤمن، و صدقه دادن استفاده مى

و زندگى را به حنو احسن كنند، خانه  مالحظه كنيد اهل اميان و تقوا، جتارت و كسب و زراعت و درآمد دارند، ازدواج مى
  پردازند روند، صدقه مى كنند، به سفرهاى زيارتى مى منايند، به مردم رسيدگى مى اداره مى

  532: نظام خانواده در اسالم، ص

گذرانند، و به دنبال آن از آخرتى خوشرت و  و خالصه دنيا را در فضائى از سالمت و امنيت و اميان و اخالق خوش مى
ره   .شوند ىمند م رت 

ها بود، اى كاش  ها داراى امنيت و سالمت بود، اى كاش اميان و اخالق و عمل صاحل حاكم بر خانه اى كاش مهه خانه
آمد، و مهگان در سايه يكديگر  متام مرد و زن آراسته به حسنات و پرياسته از رذائل بودند، تا براى احدى مشكل پيش منى

ره مى كردند، و به سالمت و آرامش زندگى مى   .بردند از مواهب اهلى با لذت و خوشى 

  :كند، كه در قسمىت از آن روايت فرموده مؤمن واقعى را در روايىت مهم معرىف مى) عليه السالم(امام ششم 

  .الّناُس ِمْنُه راَحٌه َو نـَْفُسُه ِمْنُه ىف تـََعب

  533: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .خباطر اجياد اين امنيت و راحىت، در زمحت است متام مردم از مؤمن راحت، و خود مؤمن

  534: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   پدران و مادران صاحل

  

زن وشوهرى كه آراسته به حسنات وپرياسته از سيئات ورذائل هستند، نسبت به هم منبع آرامش وامنيت، وبراى فرزندان 
  .خود عامل رشد وكمال وآسايش و راحتند

تفاوت نيستند، به وقت نياز به حمبت، نياز به خمارج مادى، نياز به حتصيل و درس،  ياز فرزندانشان، ىبگاه نسبت به ن هيچ
نياز به رفت و آمد منطقى، نياز به گردش و تفريح، نياز به ازدواج، با كمال حمبت و مهر و عاطفه، و وقار و ادب به 

خلقى و  ان نداشته باشند، با اخالق وحوصله و خوشخيزند، و اگر نسبت به برخى از نيازها امك گوئى برمى پاسخ
  .منايند كنند و فرزندان باوقار و باكرامت هم اين معنا را از خانواده قبول مى خوشروئى عزيزان خود را قانع مى

ال توجهى آنان، دعوت به خالف شدند، با كم فرزندان باانديشه و درستكار، اگر احياناً از جانب پدر و مادر به عّلت ىب
  كنند، و خود را در معرض خطا و ادب، و رعايت حرمت آنان، از قبول دعوت خوددارى مى

  535: نظام خانواده در اسالم، ص

دهند، چنانچه مادرى در عهد رسول حق، از مسلمان بودن فرزندش ناراضى بود، و حىت اعتصاب غذا   اشتباه قرار منى
راضى، و براى نارضايىت مادر ارزش قائل نيست، اعتصاب غذا را شكست، كرد، وىل وقىت شنيد خداوند به اسالم فرزندش 

  .و نسبت به فرزند سكوت كرد

كند، تا جائى كه فرموده به جنني در كنار در  پدران و مادران در صورتى كه رسول خدا به جنني سقط شده مشا توجه مى
   شوم داخل نشوند وارد منى گويد، نه تا پدر مادرم پيش از من داخل شو، مى: شود شت گفته مى

  536: نظام خانواده در اسالم، ص
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، چرا مشا از فرزند برومند خود، اين نعمت و احسان حق به حنو شايسته، در جهات مادى و معنوى جانبدارى نكنيد؟ 
  .اوالددارى و توجه به او، و پاسخ به نيازهاى انساىن وى جتارتى است كه سود آن در دنيا و آخرت عظيم است

  )من تزّوج لّله ولصله الرحم تّوجه الّله بتاج امللك) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول الّله 

  »51، ص 20البيت، ج  وسائل چاپ آل«

  537: نظام خانواده در اسالم، ص

  .3/ بقره -

  .3234/ ابراهيم -

  .40/ يس -

  .191/ آل عمران -

  .42/ جنم -

  .56/ هود -

  .21/ روم -

  .54/ فرقان -

  .32/ نور -

  .651العلم،  هدايه -

  .17/ ازدواج در اسالم -

  .7/ مهان مدرك -
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  .8/ مهان مدرك -

  .220، ص 103حبار، ج  -

  .219، ص 103حبار، ج  -

  .7، ص 14وسائل، ج  -

  .14/ ازدواج در اسالم -

  538: نظام خانواده در اسالم، ص

  .222، ص 103حبار، ج  -

  .مقدمات، باب اّولمستدرك الوسائل، ابواب  -

  .221، ص 103حبار، ج  -

  .180/ مواعظ عدديه -

  .6/ حترمي -

  .140، ص 5؛ حمجه البيضاء، ج 340، ص 2كاىف، ج   -

  .36/ نور -

  .26/ ازدواج در اسالم -

  .220 221، ص 100حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -

  .27ازدواج در اسالم، ص  -

  .مهان مدرك -

  .28/ نساء -

  .72، ص 101حبار، ج  -

  .73، ص 101حبار، ج  -

  .157، ص 5حبار، ج  -

  .19، حديث 191، ص 5نور الثقلني، ج  -

  .6، باب 32، روايت 128، ص 77حبار، ج  -

  .4/ تني -

  539: نظام خانواده در اسالم، ص

  .88/ منل -

  .7/ سجده -

  .1/ نساء -

  .21/ روم -

  .39/ جنم -

  .229/ بقره -
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  .349، ص 00حبار، ج  -

  .240/ بقره -

  .241/ بقره -

  .180/ بقره -

  .7/ نساء -

  .97/ حنل -

  .201مواعظ العدديه، ص  -

  540: نظام خانواده در اسالم، ص

  .10/ حترمي -

  .151/ انعام -

  .11/ نساء -

  .233/ بقره -

  .7/ قصص -

  .23، ص 43حبار، ج  -

  .580، ص 8سفينه البحار، ج 

  .223/ بقره -

  .97تفسري منونه، ج اول، ص  -
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  .2، ص 14وسائل، ج  -

  .11، ص 14وسائل، ج  -

  .58 59/ حنل -

  .7/ قصص -

  223/ بقره -

  .187/ بقره -

  541: نظام خانواده در اسالم، ص

  .21/ روم -

  .روايات نقل شده در وسائل الشيعه باب اوالد -

  .مهان مدرك -

  .218، ص 103حبار، ج  -

  .138 مواعظ العدديه، ص -

  .313روضه كاىف، ص  -

  .351، ص 2ميزان احلكمه، ج  -

  .214، ص 77حبار، ج  -

  .268مواعظ العدديه، ص  -

  .351 352، ص 2ميزان احلكمه، ج  -
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  .مهان مدرك -

  .56/ آل عمران -

  .328پيشواى شهيدان  -

  .235، ص 103حبار، ج  -

  542: نظام خانواده در اسالم، ص

  .2236، مسئله 418آيت الّله فاضل لنكراىن، ص رساله توضيح املسائل،  -

ار ملك -   .الشعراى 

  .156/ اعراف -

  .23/ اعراف -

  .26/ نوح -

  .37/ ابراهيم -

  .24/ قصص -

  .101/ يوسف -

  .89/ انبيا -

  .118/ مؤمنون -

  .191/ آل عمران -

  .358، ص 8جممع البيان، ج  -
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  .35/ احزاب -

  .96، ص 9ميزان احلكمه، ج  -

  .299، ص 57حبار، ج  -

  .245، ص 100حبار، چاپ دوم، مؤسسه الوفاء، ج  -

  .21/ رعد -

  543: نظام خانواده در اسالم، ص

  .203، ص 77حبار، ج  -

  .316، ص 6ميزان احلكمه، ج  -

  .18/ ازدواج در اسالم -

  .18 19/ ازدواج در اسالم -

  .مهان مدرك -

  .20 21/ مهان مدرك -

  .20 21/ مهان مدرك -

  .20 21/ مهان مدرك -

  .74، 73/ ص -

  .13/ اعراف -

  .298، ص 8ميزان احلكمه، ج  -
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  .300 302، ص 8ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .231، ص 73حبار، ج  -

  .201 205، ص 73حبار، ج  -

  .79الّله بروجردى نوشته دواىن، ص  زندگى آيت -

  .23ابواب مقدمات نكاح، باب مستدرك الوسائل  -

  .347، ص 103حبار، ج  -

  544: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهان مدرك -

  .95/ ازدواج در اسالم -

  .182/ جمازات نبويه -

  .96 97/ ازدواج در اسالم -

  .348، ص 103حبار، ج  -

  .7/ بينه -

  .2 9/ مؤمنون -
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  .64 74/ فرقان -

  .333ميزان احلكمه، ج اول، ص  -

  .334مهان مدرك، ص  -

  .293، ص 67حبار، ج  -

  .330ميزان احلكمه، ج اول، ص  -

  .مهان مدرك -

  .158، ص 71حبار، ج  -

  .26/ نور -

  .3/ نساء -

  .221/ بقره -

  .372، ص 100حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .373، ص 100حبار، ج  -

  545: نظام خانواده در اسالم، ص

  .375مهان مدرك، ص  -

  .32/ در اسالمازدواج  -

  .374، ص 100حبار، ج  -
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  .373، ص 100حبار، ج  -

  .371، ص 103حبار، ج  -

  .55/ ازدواج در اسالم -

  .235، ص 103حبار، ج  -

  .54 55ازدواج در اسالم، ص  -

  .مهان مدرك -

  .142، ص 79حبار، ج  -

  .22043، روايت 81، ص 1، باب 17وسائل، ج  -

  .232 237، ص 103حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .75 77/ ازدواج در اسالم -

  .مهان مدرك -

  .198، ص 64حبار، ج  -

  .8و  6مستدرك كتاب نكاح باب  -

  .مهان مدرك -

  546: نظام خانواده در اسالم، ص

  .235، ص 100حبار، ج  -
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  .327، ص 75؛ حبار بريوت، ج 327، ص 78حبار، ج  -

  .173، ص 71حبار، ج  -

  .8/ اعراف -

  .9/ اعراف -

  .14 17/ آل عمران -

  .به نقل از وسائل ابواب مقدمات نكاح 45ازدواج در اسالم، ص  -

  .240، ص 100حبار، ج  -

  .225، ص 100حبار چاپ مؤسسه وفا، ج  4وسائل ابواب مقدمات نكاح، باب  -

  .13مستدرك الوسائل، قسمت نكاح، باب  -

  .227، ص 100حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .47/ مازدواج در اسال -

  .36وسائل الشيعه ابواب مقدمات نكاح، باب  -

  .36وسائل الشيعه، ابواب مقدمات نكاح، باب  -

  .36وسائل الشيعه، ابواب مقدمات نكاح، باب  -

  .49/ ازدواج در اسالم -

  547: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .مهان مدرك -

  .54، ص 3حمجه البيضاء، ج  -

  .257/ بقره -

  .38/ رعد -

  .233، ص 100حبار، چاپ مؤسسه وفا، ج  -

  .237، ص 100حبار، ج  -

  .235، ص 100حبار، ج  -

  .231مهان مدرك، ص  -

  .59/ ازدواج در اسالم -

  .232، ص 100حبار، ج  -

  .60/ ازدواج در اسالم -

  .236، ص 100حبار، ج  -

  .238، ص 100حبار، ج  -

  .239، ص 100حبار، ج  -

  .61/ ازدواج در اسالم -

  .70/ مهان مدرك -

  .238، ص 100حبار، ج  -
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  548: نظام خانواده در اسالم، ص

  .237، ص 100حبار، ج  -

  .67/ ازدواج در اسالم -

  .285، ص 75حبار، ج  -

  .166 167ميزان احلكمه  -

  .166 167ميزان احلكمه  -

  .349، ص 100حبار، چاپ مؤسسه وفاء بريوت، ج  -

  .مهان مدرك -

  .350 351 ، ص100حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .351، ص 100حبار، ج  -

  .111 112، ص 43حبار، ج  -

  .267، ص 100حبار، ج  -

  .266، ص 100حبار، ج  -

  .112/ ازدواج در اسالم -

  .112/ ازدواج در اسالم -

  .31، مستدرك باب نكاح، فصل 114/ ازدواج در اسالم -
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  .31، مستدرك باب نكاح، فصل 114/ ازدواج در اسالم -

  549: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خرما و روغن و كشك يا آرد خملوط به هم -

  .91/ ازدواج در اسالم -

  .566 570اماىل صدوق ص  514 517علل الشرايع، ص  280، ص 100حبار، ج  -

  .285، ص 100حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .309/ علل الشرايع -

  .287، ص 100حبار، ج  -

  .289 ، ص100حبار، ج  -

  .290/ مهان مدرك -

  .290/ مهان مدرك -

  .295/ مهان مدرك -

  .222/ بقره -

  .558، ص 5ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .160خطبه / البالغه ج -
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  .92، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  550: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مدركمهان  -

  .93، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .95، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .94، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .596، ص 4ميزان احلكمه، ج  -

  .131، ص 76حبار، ج  -

  .597، ص 4ميزان احلكمه، ج  -
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  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مدركمهان  -

  .129، ص 76حبار، ج  -

  .599، ص 4ميزان احلكمه، ج  -

  551: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهان مدرك -

  .172/ بقره -

  .168/ بقره -

  .31/ اعراف -

  .117، ص 1ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .117 118، ص 1ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مدركمهان  -
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  .406، ص 16وسائل، ج  -

  .123، ص 1ميزان احلكمه، ج  -

  .520، ص 16وسائل، ج  -

  .518، ص 16وسائل، ج  -

  552: نظام خانواده در اسالم، ص

  .125، ص 1ميزان احلكمه، ج  -

  .539، ص 16وسائل، ج  -

  .324، ص 62حبار، ج  -

  .116، ص 1ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .159/ آل عمران -

  .4/ قلم -

  .137 138، ص 3ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -

  .388 389، ص 71حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .385، ص 71حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  553: نظام خانواده در اسالم، ص

  .58، ص 77حبار، ج  -

  .149، ص 3ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .21/ روم -

  .205، ص 2ميزان احلكمه، ج  -

  .171، ص 16وسائل چاپ آل البيت، ج  -

  .210، ص 2ميزان احلكمه، ج  -

  .199، ص 2كاىف، ج   -

  .22 23، ص 20وسائل، چاپ آل البيت، ج  -

  .مهان مدرك -

  .14/ آل عمران -
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  .23 24، ص 20وسائل، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .چاپ آل البيت 303، ص 16وسائل، ج  -

  554: نظام خانواده در اسالم، ص

  .304 305، ص 16وسائل، ج  -

  .مهان مدرك -

  .160/ انعام -

  .134/ آل عمران -

  .40/ شورى -

  .400، ص 71حبار، ج  -

  .367، ص 6ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .368 370، ص 6ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .مهان مدرك -

  .268، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .135، ص 2حبار، ج  -

  .230، ص 74حبار، ج  -

  555: نظام خانواده در اسالم، ص

  .231، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .230 231، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مدركمهان  -

  .مهان مدرك -

  .232 233، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -
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  .110، ص 2كاىف، ج   -

  .236، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .236، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .414، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .414، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .294، ص 73حبار، ج  -

  .18/ لقمان -

  .34/ نساء -

  .152/ انعام -

  .83/ بقره -

  .44/ طه -

  556: نظام خانواده در اسالم، ص

  .28/ اسرا -

  .33/ فصلت -

  .كنز العمال  -

  .434 440، ص 8ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .214، ص 77حبار، ج  -

  .259، ص 2ميزان احلكمه، ج  -

  .40 41/ نازعات -

  .19، ص 14وسائل، ج  -

  .160، ص 153، باب 9احلديد، ج  اىب البالغه، شرح ابن ج -

  .357 358، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  557: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهان مدرك -

  .59/ احزاب -

  .30/ نور -

  .31/ نور -

  .284، ص 78حبار، ج  -

  .36، ص 104حبار، ج  -

  .36، ص 104حبار، ج  -

  .32، ص 13ج حبار،  -
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  .77، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .78، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .31/ نور -

  .154، ص 2ميزان احلكمه، ج  -

  .28/ حتف العقول -

  .9/ زمر -

  .449، ص 6ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .175، ص 77حبار، ج  -

  .185، ص 1حبار، ج  -

  558: نظام خانواده در اسالم، ص

  .7 8/ زلزال -

  .25، ص 70حبار، ج  -

  .212، ص 8ميزان احلكمه، ج  -

  .53، ص 70حبار، ج  -

  .216 218، ص 8ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -
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  .52، ص 70حبار، ج  -

  .216 218، ص 8ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .8، ص 78حبار، ج  -

  .82/ انعام -

  .107، ص 73حبار، ج  -

  .37، ص 78حبار، ج  -

  559: نظام خانواده در اسالم، ص

  .البيت ، چاپ آل14، ص 20وسائل، ج  -

  ...نظام خانواده در اسالم 

  

   هاى فضيلت در خانواده جلوه 15

  

   خلوص نيت

  

كالم حكيمانه و مهمى از رسول حق روايت شده كه هر كس براى خدا و حمض صله رحم ازدواج كند، خداوند فرقش را 
  .كند مىبه تاج مالئكه آراسته 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

انس زن و شوهر به يكديگر، جنات از تنهائى، زياد شدن روزى، روشىن : ازدواج نتايج و حمصوالت مثبت و فراواىن دارد
ره جنسى، جتلى فرزند در عرصه گاه زندگى، پيدا   چشم دو خانواده، حفظ نصف دين، جلب خوشنودى حق، لذت و 

  ...كردن پشتوانه و 

ره و منفعت، به خاطر نيّتش دست به عبادتى اگر انسان نيت خود را در از  دواج براى خدا خالص كند، عالوه بر اين مهه 
برد، و تاجى مهچون تاج ملكوتيان زيبنده فرقش  بزرگ، و طاعىت عظيم زده، كه ارزش او را تا حّد فرشته و ملك باال مى

  .گردد مى

  افوق متام ارزشها به آن بدهد؟چرا كارى نكنيم، كه نور قبول حق آن را منور كند، و ارزشى م

  .بيائيم از ابتداى كار، بناى ازدواج، و ساختمان تشكيل زندگى را بر پايه اخالص بنا كنيم

زن و مرد ما بيايند با متام وجود به اين معنا توجه كنند، تا ظاهر و باطن زندگى به عنايت و رمحت و قبوىل خداوند وصل 
  .شود

روايت شده، كه هيچ عملى از اعمال انسان، به اندازه عمل قبول شده ) عليه السالم(ى در كتاب مواعظ العدديه از عل
  .ارزش ندارد

  560: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اوج خلوص نيت

  

زماىن كه به دعوت حضرت شعيب، پس از : آور از موسى بن عمران توجه كنيد در اين زمينه به داستاىن بسيار شگفت
ن بود، شعيب فرمود اى زمحىت كه براى آب دا دن به گوسپندان او كشيده بود، وارد خانه آن پيامرب بزرگ شد، سفره شام 

  .جوان بنشني و شام تناول كن

  !برم موسى در پاسخ گفت به خدا پناه مى
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ل ترسم اين شام در عوض آن زمحت من قرار بگريد، ما اه چرا، اما مى: شعيب گفت براى چه؟ مگر تو گرسنه نيسىت گفت
  !!كنيم بيىت هستيم كه چيزى از عمل آخرت را، در مقابل پر بودن زمني از طالى ناب عوض منى

شعيب به او گفت اى جوان به خدا قسم چنني قصدى در من نيست، من نيت اين را ندارم كه لقمه سفره من در عوض 
از اين گفتگو، موسى كنار سفره نشست  زمحت تو قرار بگريد، عادت من و پدرامن پذيرائى مهمان و اطعام طعام بود، پس

  .و غذا خورد

  561: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   هاى فضيلت در خانواده جلوه

  

ا بود از مصر بريون آمده، و بيابان كرد، در آن مدت غذاى مناسب نصيب او  گردى مى جداً عجيب است، موسى مد
وقىت وارد بر شعيب شد سفره او را سفره مهيا و مطلوىب ديد، در عني كرد، و  نشده بود، از گياه شريين بيابان استفاده مى

اينكه سخت گرسنه بود، از ترس اين كه مبادا به آن عمل كه حمض خدا اجنام داده بود لطمه خبورد از خوردن غذا 
  خوددارى كرد،

نيّتش خالص است بر سر سفره اما وقىت از جانب شعيب مطمئن شد، كه شعيب هم در پذيرائى از مهمان قصدش لّله و 
  !نشست

خلوص شعيب باعث شد كه اولوالعزم آينده هشت سال براى او چوپاىن كند، و خلوص موسى باعث شد، كه شعيب 
  !پيامرب پدر زن موسى شود

  آور خلوصى شگفت

  

رفتم برامي نقل  يكى از علماى بااخالص و عاشق اهل بيت، كه ساهلا با او انس داشتم، و از اخالق و رفتارش درسها گ
ران    كرد، زماىن كه از 
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  562: نظام خانواده در اسالم، ص

  .الّله العظمى حاج شيخ عبدالكرمي حائرى بود براى حتصيل علوم اهلى وارد قم شدم، رياست حوزه با مرحوم آيت

من خواست پس از مدتى به حاج شيخ معرىف شدم، كه در ذكر مصائب اهل بيت و شور و حال وصفى خاص دارم، از 
  .در مواقع معني براى وى متذكر مصائب اهل بيت شوم

  .هستم) عليه السالم(كردم كه در صف ذاكران حضرت حسني  كم كم به اين معنا شناخته شدم و افتخار مى

 اى مرا به منزل يكى از علماى بزرگ كه در پائني شهر منزل داشت بردند، از من درخواست منرب شد، دقايقى شنبه روز پنج
ج كرد،  البالغه درباره مرگ صحبت كردم، صاحب خانه بسيار گريست، تا پايان جملس هم گريه مى در رابطه با چند مجله 

تر سخن بگو، زيرا اين مرد بزرگ  تر و عادى شنبه ديگر هم به آجنا بروم، رفتم، به من گفتند سهل از من دعوت شد پنج
ت گريه مى  افتد به شّدت وقىت بياد مطالب هفته پيش مى   .آور بود كند، سپس داستاىن از اخالص او برامي گفتند كه 

كرد، اصرار ما براى ازدواج او فايده نداشت، پس از مدتى به قبول ازدواج تن داد، خامن جواىن كه ازدواج  جمّرد زندگى مى
ى بود، پس از مدتى شنيدمي با نكرده بود به او پيشنهاد شد، يك بار بنا بر اصول فقهى وى را ديد، وىل پاسخ او منف

چهره، زشت و داراى سه فرزند ازدواج كرده است، غرق تعجب شدمي، علت آن را خواستيم، فرمود باكره اول  اى سياه بيوه
را ديدم، پسنديدم، هر چه كردم نيت خود را در اين ازدواج خالص كنم، و به خاطر خدا قدم بردارم ميسر نشد، از او  

  آور نداشت، سه يتيم براى او را ديدم، شوهرمرده بود، نانگذشتم، اين خامن 

ره واقعى آن در قيامت  مانده بود، كسى حاضر به ازدواج با او نبود، در اينجا زمينه خلوص نيت يافتم، لّله ازدواج كردم، 
  !!شود نصيبم مى

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .ِعْلَمُه َوُحبَُّه َو بـُْغَضُه َواْخَذُه َوتـَرَْكُه، وََكالَمُه َوَصْمَتُه َوِفْعَلُه َوقـَْوَلهُ ُطوىب ِلَمن اْخَلَص لِّلِه َعَمَلُه َو 

  564: نظام خانواده در اسالم، ص

خوشابه حال كسى كه عمل و علم و حمبت و كينه، و گرفنت و نگرفنت و سخن و سكوت، و حركت و گفتارش را براى 
  .خدا خالص كند
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  :و نيز فرمود

ايَهاْال    .ْخالُص اْشَرُف ِ

  565: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اخالص شريفرتين فرجام است

  :و فرمود

  .ِىف اْالْخالِص َيُكوُن اخلَْالصُ 

  566: نظام خانواده در اسالم، ص

  .رهائى در اخالص است

  :و فرمود

  .اْالْخالُص ِمالُك اْلِعباَدهِ 

  567: نظام خانواده در اسالم، ص

  .قوام عبادت است اخالص مالك و

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ُطوىب ِلْلُمْخِلصَني أُولِئَك َمصابيُح اْهلُدى، تـَْنَجلى َعنـُْهْم ُكلُّ ِفتـَْنه َظْلماءَ 

  568: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ودش هاى هدايتند، هر فتنه و تاريكى از آنان زدوده مى خوشا به حال خملصني، آنان چراغ

  :در ارزش بسيار واالى اهل اخالص فرمود) عليه السالم(امام عسگرى 
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ْنيا ُكلُّها لُْقَمًه واِحَدًه َوَلقَّْمُتها َمْن يـَْعُبُد الّلَه خاِلصاً َلَرأَْيُت اّىن ُمَقصٌِّر ىف َحقِّ    .هِ َلْو ُجِعَلِت الدُّ

  570: نظام خانواده در اسالم، ص

كند خبورامن، نظرم اين است كه در  و آن را به كسى كه به اخالص، خدا را عبادت مى اگر متام دنيا را يك لقمه كنم،
  .ام حّقش كوتاهى كرده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اْخِلُصوا اْعماَلُكْم لِّلِه َفانَّ الّلَه اليـَْقَبُل اّال ما ُخلَِّص َلهُ 

  571: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند خود را براى خدا خالص كنيد، مهانا خداوند جز آنچه براى او خالص قرار داده شده قبول منىمتام اعمال 

  :فرمود) عليه السالم(على 

ُر الّلهِ    .ضاَع َمْن كاَن َلُه َمْقَصٌد َغيـْ

  572: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ضايع شد كسى كه مقصدى غري خدا دارد

  :فرمود )صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َمتاُم اْالْخالِص اْجِتناُب اْلَمحارِمِ 

  573: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهه اخالص، پرهيز از مهه حمرمات اهلى است

اگر حاكميت هوا، و شهوات و غرائز، و چشم مهچشمى، و دلبستگى خارج از حد به امور مادى، و غفلت در كار 
  .كند شود، و بوى خوشش متام فضاى زندگى را پر مى باطن شكوفا مىنباشد، گل اخالص در هر عملى از گلستان 
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وه كه چه نيكوست زندگى زن و مردى كه بناى ازدواج را بر پايه اخالص گذاشتند، و در مسري زندگى هم در عني مهه 
  .دهند ها خلوص را ادامه مى حمدوديت

  .قل اّن صالتى و نسكى و حمياى و مماتى لّله رّب العاملني

  575: خانواده در اسالم، ص نظام

اى رسول من اعالم كن، مهانا مناز و مهه حركات و زندگى و مرگ من خالص براى خدا است كه مالك مهه جهانيان 
  .است

  .شدن ارزش و قيمت عمل است ريا و خودمنائى در واجبات موجب بطالن، و در امور مباحه علت كم

   تقوا و عدالت

  

يكديگر مسائل اهلى و دستورات اسالمى را رعايت كنند، رعايت واقعيات امكان ندارد،  زن و شوهر الزم است نسبت به
ها و بدخلقى و رفتار ناپسند، و عدالت يعىن دورى از افراط  جز با به كارگريى تقوا و عدالت، يعىن پرهيز از سيئات و زشىت

  .ها و تفريط در متام برنامه

  .رف زن به هر اندازه كه باشد، گرچه گروهى آن را قابل توجه ندانند قبيح استستم به زن از جانب مرد، ستم به مرد از ط

زن از قدرت بدىن و گاهى از توان روحى باالئى برخوردار نيست، مرد بايد در برخورد خود با مهسرش جهات آفرينشى او 
را حلاظ فرموده، و او را معاف ها، توان و قدرت زن  اى از تكاليف و مسئوليت را حلاظ كند، چنانچه حضرت حق در پاره

  .منوده است

جهات ضعف زن، بايد با برخوردهاى زيباى مرد جربان شود، او در حدى نيست كه مرد با وى جبنگد، و خانه را ميدان 
  .مبارزه و جار و جنجال با او قرار دهد

  :در اين زمينه به دو روايت بسيار عاىل عنايت كنيد
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اى به حضرت جمتىب مسائل مفّصل و مهّمى را متذكر شدند، از مجله درباره هويت  ر نامهد) عليه السالم(امرياملؤمنني 
  :خلقت زن نوشتند

  .َفانَّ اْلَمْرأََه َرْحياَنهٌ َولَْيَسْت ِبَقْهَرمانَه

  576: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهانا زن دسته گل خوشبو است، نه منبع قدرت و نريوى جسمى

  577: م، صنظام خانواده در اسال

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .اْكثـَُر اْهِل اْجلَنَِّه ِمَن اْلُمْسَتْضَعفَني النِّساُء، َعِلَم الّلُه َضْعَفُهنَّ فـََرِمحَُهنَّ 

شت از گروه مستضعفني زنان هستند، حضرت حق آگاه به ضعف آنان بود، به اين خاطر در معرض  بيشرتين اهل 
  .رمحت قرارشان داد

بنابراين بر مرد است كه نسبت به او به پريوى از حضرت حق با رمحت و مدارا، و رأفت و حمبت رفتار كند، و در برخورد 
خود با او حاالت جسمى و روحى او را به عنوان اينكه دسته گل خوشبو است رعايت كند، و از افراط و تفريط و ستم 

حضرت حق، آفريننده زن، اين است كه در حق زنان تقواى اهلى را  در حق او به هر صورت كه باشد بپرهيزد، كه دستور
  مراعات كنيد، و از كنيز خدا

  578: نظام خانواده در اسالم، ص

  .در منزل خود به حنو شايسته در جهات مادى و معنوى پذيرائى كنيد

هاى فراوان شود، او  سخت، و حادثهاما زن توجه داشته باشد كه مرد براى اداره امور خانه، بايد متحّمل كارهاى بسيار 
يه مسكن و پوشاك و خوراك مطلوب باشد، و  ا، در صدد  ناچار است براى راحت بودن زن و فرزند، و گذران امور آ

يه منى شود، مگر با سخىت و زمحت و تن دادن به كار، و چشيدن رنج سفر و حضر، و برخورد با اين و آن،  اين امور 
آيد، زن بايد با برخورد كرميانه، و بكارگريى اخالق حسنه، و پذيرائى از او، و متكني ىب چون و  خانه مى بنابراين وقىت به
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چرا نسبت به خواسته طبيعى وى، به استقبال شريك زندگى بيايد، و فضاى خانه را با رفتار پسنديده، و جلب عواطف 
  .ايدشوهر، و لبخند به او، و تشكر از زمحات بريون او، معّطر من

آرى تقوا و عدالت، اخالق حسنه، كردار پسنديده، لبخند رضايت، تشكر از زمحت، حفظ آرامش، پذيرائى شايسته، مهه 
گاه  و مهه از فضائلى هستند كه در طول زندگى بايد از مشرق وجود مرد و زن نسبت به يكديگر طلوع كند، تا عرصه

  .دحيات زن و شوهر از بركت اين واقعيات نورباران شو 

حسن معاشرت زن با مهسرش، و مرد با اهل بيتش، در روايات شيعه فصل بسيار مهمى است، كه مشاره روايات آن 
  .انگيز است چه رسد به منت و مفهوم آن سخنان عرشى و ملكوتى اعجاب

  579: نظام خانواده در اسالم، ص

ستمكار بايد بداند عقوبت سخىت به انتظار ستم از جانب هيچيك به ديگرى گرچه به اندازه خردل باشد روا نيست، و 
  .اوست

اى  بزند، و زن نسبت به شوهر صددرصد آزاد نيست تا هر برنامه اى كه خبواهد دست هر برنامه مرد مالك زن نيست، تا به
  .باشد مانع خبواهد پياده كند براى او ىب

صوم، وظايف و تكاليفى است، كه تنها براى هر يك از زن و شوهر از جانب حضرت حق و رسول اسالم و امامان مع
در چهارچوب آن تكاليف حق برخورد با يكديگر را دارند، خارج از حدود اهلى و وظائف انساىن و اخالقى، هر برنامه 

  .باشد ديگر ستم و ظلم است، و در دنيا و آخرت داراى عكس العمل مى

بدور از كرامت و فضيلت است روايت بسيار مهمى از  در رابطه با ستم زن به شوهر و شوهر به زن كه كارى شيطاىن و
  .رسول خدا رسيده، كه توجه به آن جداً واجب است

ا َوالَحَسَنًه ِمْن َعَمِلها َحّىت تُعيَنُه َوتـُْرِضَيُه َواْن ص اَمِت الدَّْهَر، َوقاَمْت، َواْعتَـَقِت َمْن كاَن َلُه اْمَرأٌَه تـُْؤذيِه َملْ يـَْقَبِل اهللاُ َصالَ
َوَعَلى الرَُّجِل ِمْثُل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرِّقاَب َوانـَْفَقِت اْالْمواَل ىف َسبيِل اِهللا وَكاَنْت اوََّل َمْن َترُِد النّاَر ُمثَّ قاَل َرسُوُل اِهللا 

  ...ذِلَك اْلوِْزِر َواْلَعذاِب اذا كاَن َهلا ُمْؤِذياً ظاِلماً 

  580: نظام خانواده در اسالم، ص
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شود، مگر يار و مددكار شوهر شود و  اى از حسنات آن زن قبول حق منى اى دارد، مناز و حسنه ن كس كه زن آزاردهندهآ
شود، گرچه  رضايت او را جلب كند، آن زن آزاردهنده بايد بداند در صورت ادامه آزار اول كسى است كه وارد جهنم مى

راه خدا آزاد منايد، و مال و ثروت در راه خدا انفاق كند، سپس  متام روزگار را به عبادت شب سپرى كند، و بنده در
  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

چنني عذاب و وزر و وباىل هم براى مرد هست اگر مهسرش را اذيت كند، و به او ستم روا بدارد، چنني مردى اگر عمر 
راه حق بنده آزاد منايد، و اموالش را ىف سبيل اهللا انفاق كند، اول   روزگار روزه باشد، و شبها را به عبادت صبح كند، و در

  !شود كسى است كه از گروه عاصيان و ستمكاران وارد آتش مى

  581: نظام خانواده در اسالم، ص

چنني زن و مردى بايد بدانند، كه حضرت حق در قرآن جميد نسبت به ستمكار اعالم نفرت منوده، و او را از دايره حمبت 
  :و عشقش طرد كرده

  .َواهللاُ ال حيُِبُّ الظّاِلمنيَ 

  582: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خداوند ستمكاران را دوست ندارد

حملى،  آلود، كم زن و مرد به اين واقعيت توجه داشته باشند كه ستم تنها ستم بدىن و آزار جسمى نيست نگاه غضب
  .عدم متكني، مهه و مهه از مصاديق ظلم و ستم است گوئى، فحش، حتقري، بدخلقى، گفنت سخن زشت، درشت

و از دايره هدايت . دهد، مسلمان واقعى نيست كند، مردى كه مهسرش را مورد ستم قرار مى زىن كه به مرد خود ستم مى
  .خارج، و در جلنزار گمراهى غرق است

  .َبِل الظّاِلُموَن ىف َضالل ُمبني

  :مودفر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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ا اْلَمْوُت قاَل اَنٌس يا رسُوَل اِهللا َفما اْصَعُبها؟ قالَ  اْلُوقُوُف بـَْنيَ َيَدِى اِهللا عزََّوَجلَّ اذا تـََعلََّق : بـَْنيَ اجلَْنَِّه َواْلَعْبِد َسْبُع ِعقاب، اْهَوُ
  .اْلَمْظُلوُموَن بِالظّاملنيَ 

  583: نظام خانواده در اسالم، ص

شت و عبد هفت   ترين آن كدام است؟  سخت: گردنه وجود دارد، آسانرتينش مرگ است، انس به حضرت گفتبني 
  .ايستادن در پيشگاه خدا، زماىن كه مظلومان گريبان ستمكار را بگريند: فرمود

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .ِبْئَس الزّاُد اَىل اْلَمعاِد، اْلُعْدواُن َعلَى اْلِعبادِ 

  584: اسالم، ص نظام خانواده در

  .توشه بدى به سوى معاد است، ستم بر بندگان

  .الظُّْلُم يُزِلُّ اْلَقَدَم، َو َيْسُلُب النـَِّعَم، َويـُْهِلُك اْالَممَ 

  585: نظام خانواده در اسالم، ص

  .منايد ها را هالك مى كند، ملت لغزاند، نعمت را سلب مى ستم قدم را مى

  :موال فرمود

اقليم را به من بدهند، تا خدا را با گرفنت پوست جوى از مورچه معصيت كنم، قبول خنواهم كرد، و  به خدا قسم اگر هفت
   اين ستم را بر آن

ى فرمود حيوان روا خنواهم داشت، رسول خدا از خوردن آنچه مورچه با دهان و دست و پايش محل مى   .كند 

  586: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) وآله وسلمصلى اهللا عليه (رسول حق 
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  .اتـَُّقوا الظُّْلَم َفانَُّه ظُُلماُت يـَْوِم الِقياَمهِ 

  587: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از ستم بپرهيزيد، مهانا ستم تاريكيهاى روز قيامت است

به احدى ستم مكن، قيامت در : مردى به رسول حق گفت دوست دارم روز قيامت در روشنائى و نور حمشور شوم فرمود
  .نور حمشور شو

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .ُكلُّ ظُْلم اْحلاٌد َو َضْرُب اْخلاِدِم ىف َغْريِ َذْنب ِمْن ذِلَك اْالْحلادِ 

  588: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گناه از اين كفر است هر ستمى كفر است، و زدن خدمتكار ىب

   هاى بافضيلت چهره

  

كند، و  ويژگيها و خصوصياتى است كه آثار عملى آن خصوصيات، در زندگى آنان جلوه مىمردان مؤمن و زنان مؤمنه را 
   باعث شرييىن

  589: نظام خانواده در اسالم، ص

  .زندگى، و لذت بردن از حيات، و موجب پيدا شدن نسلى پاك و علت آبادى آخرت آنان است

هون عن املنكر ويقيمون الّصلوه ويؤتون الزّكوه ويطيعون اهللا و واملؤمنون واملؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون باملعروف و ين
  .رسوله اولئك سريمحهم اهللا اّن اهللا عزيز حكيم

  590: نظام خانواده در اسالم، ص
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منايند، و  دارند، اقامه مناز مى كنند، و از كار زشت باز مى مردان و زنان بااميان دوستدار يكديگرند، امر به معروف مى
كنند، اينان را خداوند مشمول رمحت خود منايد، مهانا  كنند و حكم خدا و رسول را اطاعت مى پرداخت مىزكات 

  .خداوند عزيز و حكيم است

  .كنم از جمموعه آيات قرآن در رابطه با اهل اميان، مهني يك آيه براى شناخت باطن و ظاهر آنان كاىف است من فكر مى

اى از نور، صفا، پاكى، خري و بركت،  گر زندگى مشرتك تشكيل دهند، زندگى آنان جموعهچنني مردان و زناىن وقىت با يكدي
آل، و حيات آنان حيات طيبه، و  آل و زن در اين زندگى زن ايده صدق و راسىت خواهد بود، مرد در اين زندگى مرد ايده

  .دنيا و آخرتشان آباد است

خواستند از منزل خارج شوند، زن و بچه آنان  اى كسب و كار مىبودند مرداىن كه وقىت بر : فرمايد مرحوم جملسى مى
  :گفتند مى

  .ايّاَك وََكْسَب احلَْرامِ 

انه قرار ندهيد، تا جمّوزى براى حتصيل حرام  از اينكه وارد كسب حرام شويد، بپرهيزيد، پوشاك و خوراك و نفقه ما را 
  .شود

  .ْصِربُ َعَلى النّارِ َفانّا َنْصِربُ َعَلى اجلُْوِع َوالضُّرِّ والنَ 

  .آورمي، وىل بر عذاب قيامت صرب و طاقت ندارمي ما بر گرسنگى و سخىت طاقت مى
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  !ها، به قيمت حفظ خود از عذاب روز قيامت راسىت چه فضيلىت از اين باالتر، صرب و استقامت بر مشكالت و سخىت

، كه با حلن نرم، و كالمى لّني هر چند وقت يك بار، زن و فرزند خود را از من خودم بزرگواراىن را ديده بودم
دادند در زمان گشايش كار، به  كردند، و به آنان وعده مى هاى بيش از طاقت اقتصادى خود منع مى درخواست

اردن او خوددارى هاى آنان پاسخ دهند، و زن و فرزند آنان هم تسليم شده، و از آزار روحى مرد و در فشار گذ خواسته
  .گذراندند كردند، بر اين اساس يك زندگى آرام، اهلى، نوراىن و باصفا را مى مى
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خدجيه كربى زىن بود، كه در ايام سخىت و شدت با مهسر باكرامتش ساخت، و با رنج و غصه او شريك بود، و آنچنان با 
منود و اشك از ديده  د برايش طلب رمحت مىكر  حضرت زندگى كرد، كه پيامرب پس از مرگ او هر وقت از او ياد مى

  .رخيت مى

نظري آن روز خود را نثار قدم پيامرب كرد، و آن حضرت به تدريج  او در ابتداى ازدواج با رسول حق، متام ثروت كالن و كم
   آن ثروت را در راه

خدجيه در اواخر عمر مهراه مهسرش حل مشكالت نيازمندان و حركت آئني حق خرج منود، چيزى از آن اموال باقى مناند، 
اثاث، و در عني سخىت و شدت زندگى كرد، تنها حرىف كه به شوهر باكرامتش در آن روزگار سخت  اى حمّقر، كم در خانه

آيا خداوند از من راضى است؟ امني : زد، در حلظات پايان عمر بود، و آن اين بود كه با اشك ديده از حضرت پرسيد
داشت اى رسول اسالم خداوند فرمود سالم مرا به خدجيه برسان و رضايت من را از او اعالم كن،  وحى نازل شد، عرضه

  .اآلن زندگى و مرگ براى من بسيار شريين است: العاده خوشحال شد و به پيامرب عرضه داشت خدجيه فوق

: ديد، از پدر مهربان پرسيدوقىت فاطمه زهرا كه در آن وقت بيش از چهار سال نداشت، جاى خاىل مادر را در خانه 
  !مادرم كجاست؟ رسول حق پاسخ داد با ملكوتيان مهراه و مهنشني است

آرى زن مؤمنه كه آثار اميانش در اعمال و اخالقش آشكار است، موجودى ملكوتى و عرشى، و منبع رضايت و 
  .خوشنودى حق، و چشمه فضائل و كماالت است
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   اىن آموزندهداست

  

پدر و مادر مادرم نزديك به هفتاد سال با يكديگر در كمال صفا و سالمت، و صدق و درسىت، و اميان و اخالق زندگى 
  .كردند
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در واجبات و مستحبات اصرار عاشقانه داشتند، از مناز شب و قرائت قرآن، و زيارت ائمه، و برگزارى جمالس مذهىب، و 
دم، و سركشى به اقوام، و مناز مجاعت تا روزهاى پاياىن عمر غافل نبودند، چنانكه پدر و مهماندارى، و حل مشكالت مر 

  .مادر پدرم به مهني صورت و شديدتر بيش از پنجاه سال در كنار يكديگر زيستند

، در حاىل كه اوائل حمّرم در ايام عزادارى سيد مظلومان نزديك اذان ظهر مادر مادرم با توجه به واقعيات اهليه از دنيا رفت
  .پدر مادرم در سالمت و صحت بود

پس از دفن مادر مادرم، فرزندان و اقوام در صدد نوشنت اعالميه جهت ختم بودند، پدر مادرم به آنان گفت زمحت نوشنت 
   اعالميه و برگزارى

ما يكجا جملس برگزار  روم براى هر دوى  ختم را به خود ندهيد، صرب كنيد من هم فردا شب پس از مناز عشا از دنيا مى
  !!كنيد

مهه نگران شدند، آنان را دلدارى داد، براى كسى قابل باور نبود، وىل فردا شب پس از سالم مناز، با حضرت حق راز و 
نياز كرد، عرضه داشت يا رب وعده دادى كه به فرياد نيازمند برسى و اكنون كه مسافر قيامتم نيازمندم، مرا كمك كن، 

  .را گفت و در كنار سجاده مناز از دنيا رفتسپس كلمه طيّبه 

هر دو را در يك قرب دفن كردند، شىب او را در عامل رؤيا زيارت كردم به او گفتم كجائيد پاسخ داد سه روز من و مهسرم در 
ى بردند، و اآلن در فضا) عليه السالم(حملى كه دفن شدمي مستقر بودمي، پس از آن ما را به حمضر حضرت سيدالشهداء 

  !ملكوتى برزخ زندگى خوشى دارمي

   اى عجيب واقعه

  

در ايام كودكى و نوجواىن به دنبال حاالت ديىن پدرم، و برخوردهائى كه آن بزرگوار با اهل علم و مسجد و جمالس مذهىب 
  داشت، عاشق عامل رباىن و مسجد و جمالس اهلى شدم، رفت و آمدم به مراكز مذهىب، و

  593: صنظام خانواده در اسالم، 

نشست و برخاستم با عامل واجد شرايط، در دوران طاغوت كه كشور، و درصدى از مردم خبصوص جوانان غرق فساد 
ها كه از خانواده و مسجد و عامل رباىن گرفتم در  گريى باطنم بسيار مؤثر بود، بر اساس مهان مايه بودند، براى من و شكل
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وى حوزه علميه قم كشيده شدم، و طبعاً در حوزه علميه قم برخورد با عشقى خالص به س 42در سال  17و  16سنني 
  .وسيعرتى با علم و عامل پيدا كردم

هاى برجسته موفق شدم، به ياد ندارم داستان شگفىت كه  در ايام حتصيل علوم اسالمى به ديدار اهل حال، و چهره
ه است، و نشانگر موقعيت فكرى و روحى زن، خواهم نقل كنم از كدام عامل شنيدم، وىل داستاىن جالب و آموزند مى

  .آنگاه كه خاك وجودش با باران اميان و اخالق حسنه و عمل صاحل عجني شود

ترين  ، كه از بامنفعت)عليه السالم(سازنده مسجد گوهرشاد، در كنار مرقد مطهر حضرت رضا : گفت مرد مى آن بزرگ
   ز، و هزاران بار زيارت در آنروز هزاران ركعت منا مساجد روى زمني است، و شبانه

گردد؛ زن باكرامت،  شود، و دهها جملس درس جهت تعليم علوم اسالمى و تربيت عامل رباىن در آجنا برپا مى خوانده مى
  .باسواد، متديّنه، انديشمند و پاكدامىن بود

اىن تا مسجد جهت حيواناتى  اندركاران گفت اوًال از حمل آوردن مصاحل ساختم پيش از ساخنت مسجد به معماران و دست
هاى آب و علف بگذاريد، مباد كه حيواىن در حال گرسنگى و تشنگى محل بار كند،   كه بناست محل مصاحل كنند ظرف

كه اين پسند خدا و وجدان نيست، صاحبان مراكب حّق زدن حيوانات را ندارند، ساعات كار بايد معني باشد، اّما 
بت اعمال كنيد، مزد آنان را مطابق زمحتشان بدهيد، با زباىن نرم و لّني به وقت نياز به نسبت به بنا و كارگر، رأفت و حم

خواهيم خانه عبادت و  هاى اطراف را به قيمت خبريد، چراكه مى تذكر، به آنان تذكر دهيد، دل كسى را مرجنانيد، خانه
ه حيوان و انساىن برسد، كه به ارزش عمل و اى ستم ب مركز زيارت، و حمل درس و حبث علوم اهلى بسازمي، مباد كه ذره

  !!قيمت كار لطمه خواهد خورد

ج) عليه السالم(امرياملؤمنني    :البالغه فرموده در 
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  .َفانَُّكْم َمْسُئولُوَن َحّىت َعِن اْلِبقاِع َواْلَبهائِمِ 

  .مسئول هستيدمهانا مهه مشا در برابر قطعات زمني و چهارپايان 

  .آمد اغلب اوقات گوهرشاد خامن به مسجد جهت سركشى و دستورات الزم مى: گفت آن عامل مى
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روزى يكى از كارگران به طور ناگهان چهره او را ديد، دل بسته به او شد، جرأت اظهار نبود، موقعيت به نظرش خطرناك 
كاىن بود، اين دلبستگى و عالقه جا نداشت، وىل كارگر ساده منود، گوهرشاد خامن مهسر شاهرخ مريزا و عروس تيمور كور  مى

  .اين مسائل برايش مفهوم نبود

كرد آگاه شد، به  اى خرابه با مادرش زندگى مى مريض شد، در گزارش كار روزانه مسجد از بيمارى آن كارگر كه در خانه
كرد، پس از احوالپرسى و اصرار نسبت به  عيادت او رفت، بيمار در بسرت بيمارى با رنگ پريده و ضعف حال ناله مى

   علت بيمارى، بناچار مادر آن كارگر ساده

تر از فرزندش بود مسئله را فاش كرد، گوهرشاد خامن بدون اينكه خشمگني شود، و از موقعيت باالى مملكىت خود  كه ساده
پس از جدائى از مهسرم با او ازدواج  استفاده منايد از مادر كارگر جوان سخت گاليه كرد و سپس به او گفت من حاضرم 

روز در  كنم، وىل بايد قبل از اين برنامه مهر و صداق مرا بپردازد، صداق و مهريه من اين است كه اين جوان چهل شبانه
  .كاره خدا را عبادت كند حمراب اين مسجد نيمه

   چنني گفت اين معما با قريىن*** شنيدم رهروى در سرزميىن

   كه در شيشه مباند اربعيىن*** آنگه شود صافاى صوىف شراب  كه

جوان پذيرفت، چند روزى از پى هيجان عشق و دلبستگى عبادت كرد وىل پس از آن با عنايت حق و توجه حضرت رضا 
  .تغيري حال داد، واقعيىت كه گوهرشاد خامن به آن واقف بود) عليه السالم(

  :هرشاد خامن گفتپس از چهل روز از حال او جويا شد، به فرستاده گو 

   ديگر لذت نفس لذت خنواىن*** اگر لذت ترك لذت بداىن
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ره مى گريى از اميان به خدا و توجه به قيامت، و به كارگريى اخالق حسنه و رفتار پسنديده  توانيم فضاى خانه را با 
اين برنامه سخىت نيست، كه توفيق خدا يار هر كس شود، طى راه گاه فضائل معنوى و آثار اهلى و انساىن كنيم، و  جلوه

  .ترين امور باشد براى او آسان خواهد بود هرچند براى ديگران از سخت

  يا ايها الّناس كلوا ممّا ىف االرض حالال طيّبا(
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  ...)و ال تتبعوا خطوات الشيطان 

  »168/ بقره«

   ماّدى خانه و خانواده ومسائل اسالم 16

  

   شر ثروتخري و 

  

اخلصوص با مسئوليت سنگيىن كه از جانب زن و فرزند بر عهده  نياز انسان به مال و ثروت، جهت اداره امور زندگى على
  .اوست نيازى صد در صد طبيعى است

  .ثروت و مال، كسب و جتارت، به خودى خود و بدون اتصال به انسان رنگى از خري و شر ندارد
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سازند، وىل تا در اختيار بشر  گريى دارد، انواع وسائل را از آن مى به عنوان مثال، آهن از اموال است، خاصيت شكل
خري و شر، وقىت در اختيار انسان مؤمن، باادب، باوقار، باكرامت قرار بگريد خري است، و زماىن   اى است ىب نباشد ماده

  .هواپرست بيفتد شر استتربيت، غافل،  كه به دست فردى شرير، ىب

ملجم به دست بگريد امام موّحدان، موالى عاشقان، معلم عارفان را در شب قدر، كنار حمراب مسجد از  آهن را وقىت ابن
شود، پس آهن در دست او به خاطر وضع باطىن او منبع شر و فساد و  ترين اشقيا مى آورد، و مصداق شقى پا درمى

  .ربان نيستخسارت است، خسارتى كه قابل ج

گردد، و ثواب يك بار  قرار بگريد، موجب بقاى دين و گسرتش هدايت مى) عليه السالم(آهن وقىت در اختيار امرياملؤمنني 
  :شود بكارگريى آن به فرموده رسول حق برتر از عبادت جن و انس مى

  .َضْرَبُه َعِلىٍّ يـَْوَم اْخلَْنَدِق اْفَضُل ِمْن ِعباَدِه الثـََّقَلْنيِ 
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التجاره براى مردم مؤدب به آداب اهلى، و عاشقان حضرت حق، سكوى پرواز به سوى ملكوت، و وسيله  ل و مالپو 
  رسيدن به قرب حق، و

ره ابدى است   .موجب صلوات و رمحت پروردگار، و علت جلب ثواب عظيم و 

التجاره آخرت، و  يش مالآرى مؤمن كه متصف به جود و كرم، سخاوت و رأفت، و متخلق به اخالق حق است مال برا
  .مركب حركت به سوى نعيم ابد حق، و مورث خري دنيا و آخرت است

مگر نه اينكه در سوره مباركه بقره، حضرت حق از مال باقيمانده انسان مؤمىن كه از دنيا رفته تعبري به خري جبا مانده 
  كند؟ مى
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دهد، كه  ت و سخاوت و رمحت و رأفت او، ثروت و مالش را به عنوان خري جبامانده قرار مىآرى جلوه اميان مؤمن، و كرام
  .يك سوم آن مطابق وصيتش بايد در راه خري، و دو سوم ديگرش برابر با آيات قرآن در اختيار وارث اوست

  598: نظام خانواده در اسالم، ص

  ».ًه َوِىف اآلخرِه َحسَنهً ربَّنا آتنا ِىف الدُّنيا َحسنَ «: در توضيح آيه شريفه

  599: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرموده) عليه السالم(حضرت صادق 

  ...اسالم و مسائل مادى خانه و خانواده 

  .ِرْضواُن اِهللا واجلَْنَّهُ ِىف اْالِخَرِه، َوالسََّعُه ِىف الرِّْزِق َواْلَمعاِش َوُحْسُن اْخلُْلِق ِىف الدُّنْيا

  600: در اسالم، صنظام خانواده 

شت، خري و خوىب دنيا زيادى رزق و معاش و حسن خلق است   .خري و خوىب آخرت رضاى حق و 
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شت عنربسرشت جهت مردم  بر اين اساس پول و مال، ثروت و ِمكنت كارگاه و كارخانه اى براى توليد رضاى حق و 
  .مؤمن است

و گريز از معامالت حرام، و پابرجائى در معامالت حالل و  چراكه مؤمن از طريق كسب مشروع، و رعايت مسائل فقهى،
آورد، و آن را در نفقه واجب زن و فرزند، پرداخت حقوق واجبه حق مانند  خالصه در سايه طاعت حق پول به دست مى

  .برد مخس و زكات، كمك به سائل و حمروم، دستگريى از ضعيف و مظلوم، يارى به اقوام و آشنايان بكار مى

امور طبيعى وشرعى در حقيقت طاعت و عبادت، و به فرموده قرآن جميد  مشروع، دراين آمده از راه دست ريى مال بهبكارگ
خري دنيا و آخرت است، و به مهني سبب است كه در كتاب خدا از مال و ثروت تعبري به خري و حسنه شده، و كسب و 

  .ايت است خرجش براى مؤمن عبادت حق، و موجب اجر عظيم و ثواب ىب

  :دين، و اسري هواى نفس است شنيدىن است درباره ثروتى كه به دست مردم ىب) عليه السالم(نظر وجود مبارك امرياملؤمنني 

ِىف الدُّنْيا َوَيَضَعُه  ُم صاِحَبهُ اْلماُل مادَُّه الشََّهواِت، اْلماُل نـَْهُب احلَْواِدِث، اْلماُل يـَُقوِّى اْالماَل، اْلماُل َسْلَوُه اْلواِرِث، اْلماُل ُيْكرِ 
  .ِىف اْالِخَرهِ 

  602: نظام خانواده در اسالم، ص

دهد، و  اش را رفعت مى كننده آرزوها، سرگرمى وارث است، مال در دنيا دارنده مال اصل شهوات، تاراج حوادث، تقويت
  .منايد در آخرت او را پست مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

َلُكْم َوُمها ُمْهِلكاُكمْ انَّ الّدي ْرَهَم اْهَلكا َمْن كاَن قـَبـْ   .ناَر َوالدِّ

  603: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند طال و نقره، گذشتگان مشا را هالك كرد، و مشا را هم هالك مى

ْرَهمُ    .انَّ ِلُكلِّ أُمَّه ِعْجًال َوِعْجُل هِذِه اْالمَِّه الّديناُر َوالدِّ

  604: اسالم، صنظام خانواده در 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .اى است، و گوساله اين امت دينار و درهم است براى هر امىت گوساله

االميان در كنار مال دچار شهوات حرام، هيجان آرزوها، خزى دنيا و آخرت، و به تعبري رسول اسالم   آرى مردم ضعيف
  .شوند پرسىت مى پرسىت در قيافه مال گرفتار گوساله

   حالل و حرام

  

چه كه حمصول زمحت انسان، از طريق جتارت و كسب مشروع است، كسب و جتارتى كه حضرت حق بدون ترديد آن
دستور داده، و تفصيل آن را فقه اهل بيت بيان منوده حالل، و هر آنچه كه از راه غريمشروع، مبانند رشوه، غصب، دزدى، 

  .آيد حرام است زور، خدعه، حيله، غارت، و ربا به دست مى

ى حتصيل حالل عبادت و موجب اجر و ثواب و حركت كردن براى حتصيل حرام، معصيت و باعث قدم برداشنت برا
  .عذاب و نفرت خدا است

اگر كسى از راه حالل سربپيچد، و در طريق حرام گام بردارد، و در برابر نصيحت ناصح بگويد چكنم خداوند براى من 
مت زده، و سخىن صد در صد شيطاىن به زبان جارى كرده اينگونه مقرر كرده، قطعاً به حضرت حق و دستگاه خلقت 

  .و متوسل به دروغى شاخدار شده است

  605: نظام خانواده در اسالم، ص

آيات زيادى در قرآن جميد ناطق به اين معناست، كه حضرت حق روزى مهگان را رزق حالل قرار داده و دعوت به كسب 
حرام مقرر ننموده، كه منبع حرام احنراف فكرى و اخالقى انسان و  حالل و خوردن حالل فرموده، و براى احدى روزى

  .ضعف اميان اوست

مىت بيجا، و گناهى بزرگ است كه عقاب و عذابش در قيامت سخت  نسبت دادن حرام به حضرت حق نسبىت ناروا، و 
  .است

د، وىل دستور اكيد او اين خالف عدل و حكمت و رمحت و رأفت است كه روزى از جانب حق از منابع حرام اراده شو 
بود در اراده و دستور او تناقض بود، در حاىل كه اينطور  دانيد كه اگر اينطور مى باشد كه از حالل طّيب خبوريد، مى
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اى ىب خرب هستند كه به حضرت او ناجوامنردانه و از پى محاقت  نيست، در حرمي مقدس او تناقضى وجود ندارد، اين انسا
  .زنند مت مىخربى خود  و ىب

  :فرمايد قرآن مى

  .يا ايـَُّها الّناُس ُكُلوا ِممّا ِىف اْالْرِض َحالًال طَيِّباً َوالتـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن انَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبنيٌ 

ا يَْأُمرُُكْم بِالسُّوِء َواْلَفْحشاِء َواْن تـَُقوُلوا َعَلى اِهللا ماالتـَْعَلُمونَ    .امنَّ

  606: واده در اسالم، صنظام خان

هاى او  اى مردم از آنچه در زمني حالل و پاكيزه است خبوريد، و قدم جاى قدمهاى شيطان مگذاريد، و دچار وسوسه
  .نشويد، مهانا او دمشن آشكار مشاست

  .بت دهيدكند از روى جهل و ناداىن سخناىن به خداوند نس دهد، و وادارتان مى او به مشا دستور به بدكارى و زشىت مى

  .َوَلَقْد َكرَّْمنا َبىن آَدَم َوَمحَْلناُهْم ِىف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباتِ 

ها روزى آنان قرار  و به حتقيق فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و راه به خشكى و دريا را براى آنان باز گذاشتيم، و از پاكيزه
  .دادمي

  607: اسالم، صنظام خانواده در 

  :فرمايد مى) عليه السالم(امام باقر 

َر، فَاْن ِهَى َتناَوَلْت ِمَن احلَْراِم لَْيَس ِمْن نـَْفس اّال َوَقْد فـََرَض اهللاُ َهلا ِرْزَقها َحالًال يَْأتيها ىف عاِفَيه، َوَعَرَض َهلا بِاحلَْراِم ِمْن َوْجه آخَ 
  .ى فـََرَض اهللاُ َهلا َو ِعْنَد اِهللا ِسواُمها َفْضٌل َكبريٌ َشيئاً قاصَّها ِبِه ِمَن احلَْالِل الَّذ

  608: نظام خانواده در اسالم، ص

رسد،  انساىن نيست مگر اينكه خداوند روزى و رزق او را از حالل واجب كرده، اين روزى حالل در عني عافيت به او مى
شيطاىن است، انسان اگر چيزى از حرام به دست  راه حرام ربطى به حق ندارد، مسري حرام مسريى ديگر، و برنامه آن
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شود، منهاى حالل وحرام نزد حضرت حق فضل كبري براى انسان  آورد، به اندازه آن از رسيدن حالل به او جلوگريى مى
  .مقرر شده

  خود را از حالل حمروم مكنيد

  

، آن مرد در نبود حضرت موال دهنه اسرت را دار مردى فرمود اسرت مرا نگه وارد مسجد شد، به) عليه السالم(امرياملؤمنني 
آمدن از مسجد دو درهم آماده فرمود تا به عنوان مزد زمحت به آن  درحال بريون) عليه السالم(بازكرد و با خود برد، على 

ان اى براى اين مركب خبر، خدمتكار مه مرد بدهد، اسرت را بدون دهنه ديد، دو درهم را به خدمتكارش داد و فرمود دهنه
آمد، حضرت تا ) عليه السالم(شناخت، آنگاه به حمضر على  بند را از دزد به دو درهم خريد در حاىل كه او را منى دهنه

  :دهنه را ديد فرمود

َر َلهُ    .انَّ اْلَعْبَد لََيْحرُِم نـَْفَسُه الرِّْزَق احلَْالَل بِتَـْرِك الصَّْربِ َواليـَْزداُد َعلى ما قُدِّ

  609: سالم، صنظام خانواده در ا

اى كه از جانب حق براى او مقدر شده چيزى  كند، وىل از اندازه صربى حمروم مى عبد، خود را از رزق حالل به خاطر ىب
  .رسد بيشرت به او منى

***  

  610: نظام خانواده در اسالم، ص

  

يه كنيد   نفقه زن و فرزند را از حالل 

  

  .هست كه احدى را از ظهور آن آثار، چاره نيست در حالل و حرام يك سلسله آثار ظاهرى و باطىن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

در طبيعت حالل رضاى حق، نورانيت، تأمني قدرت براى عبادت، نشاط روحى و رواىن، صيقل قلب، و شفاى درد قرار 
  .داده شده، و حرام به طور كامل برعكس حالل است

العاده مطرح است وجوب نفقه زن و بچه  فوقاز مجله مسائل بسيار مهم فقهى كه در قرآن جميد و روايات اهل بيت بطور 
  .باشد كه بر عهده مرد خانه است مى

اى است كه مرد مكلف به  يه مسكن، لباس، مركب، خوراك، در حّد قدرت براى زن و فرزند، از واجبات اهليه و شرعيه
  .آن واجب است

باشد، و آن وجوب  ت، وجوب ديگرى مىدر كنار اين وجوىب كه به عنوان يك تكليف اهلى بر عهده سرپرست خانه اس
  .طلب حالل براى خمارج زندگى است

سرپرست خانه از اين دو دستور حق بايد با متام وجود قدرداىن كند، زيرا در اين دو وجوب هم شكوفائى واقعيات اخالقى 
بسيار مهم و پرثواىب در  وجود دارد، كه اين شكوفائى از راه توجه به امور زندگى زن و فرزند ميّسر است، و هم عبادت

  !برابر انسان است و آن، قدم برداشنت براى طلب روزى حالل است، كه نوعى از جهاد در راه خدا است

كند، و از اين راه به امنيت و  وقىت حالل و طيب به زن و بچه برسد، آثار مثبت و ملكوتى آن در وجود آنان ظهور مى
  .شود ائى مىآسايش قلىب و رواىن خانواده كمك به سز 

***  

   پيامرب اسالم و مسئله غذاى حالل

  

  611: نظام خانواده در اسالم، ص

شخصى با ظرف شري خدمت رسول اكرم رسيد، عرضه داشت با اين شري افطار كنيد، فرمود اين شري از  : در روايىت آمده
يه كردهزىن براى مشا هديه فرستاده، فرمود با ظرف شري برگرد و از او بپرس : كيست؟ گفت اى؟ آن  اين شري را از كجا 

شخص به خانه آن زن رفت و سئوال رسول خدا را مطرح كرد، زن پاسخ داد از گوسپند خودم، مرد به حمضر پيامرب آمد و 
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مرد  از زمحت كار وكوشش خودم، آن ماجرا را گفت، فرمود بازگرد و بپرس آن گوسپند ازكجا آمده؟ برگشتوپرسيد، زن گفت
  .كنم اكنون با اين شري افطار مى: را به رسول حق خرب داد، حضرت فرموداين معنا 

فرداى آن روز صاحب ظرف شري به حمضر حضرت آمد، عرضه داشت چه شد اين ظرف را شب گذشته چند بار 
  !!خداوند متعال به ما پيامربان دستور داده، غري حالل خنوريد: برگردانديد؟ فرمود

براى متام مردم مسلمان باشد، به اين معنا كه در حالل و حرام دقت كاىف به خرج بدهند،  كار رسول اسالم بايد عربتى
مبادا براى اين دو روزه زندگى زودگذر، با خود وزر و وباىل بردارند، كه سبك كردن دوش وجود از آن بسيار سخت يا 

  .غريممكن باشد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِل َفريَضٌه َعلى ُكلِّ ُمْسِلم َوُمْسِلَمهَطَلُب احلَْال

  612: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اى بر هر مرد و زن مسلمان است جستجوى حالل فريضه

  .َطَلُب احلَْالِل واِجٌب َعلى ُكلِّ ُمْسِلم

  613: نظام خانواده در اسالم، ص

  .جستجوى حالل بر هر مسلماىن واجب است

  .َطَلُب احلَْالِل ِجهادٌ 

  614: نظام خانواده در اسالم، ص

  .جستجو كردن از حالل نوعى جهاد است

  .َمْن اَكَل ِمْن َكدِّ َيِدِه َحالًال فُِتَح َلُه اْبواُب اْجلَنَِّه َيْدُخُل ِمْن ايِّها شاءَ 
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  615: نظام خانواده در اسالم، ص

شت به روى  شود از هر درى كه خواست  او باز مىآنكس كه با عرق جبني و زمحت دست خود حالل خبورد، درهاى 
  .گردد وارد مى

  .اْلِعباَدُه َعَشَرُه اْجزاء ىف َطَلِب احلَْاللِ 

  .عبادت ده جزء است، نُه قسمت آن در طلب حالل است

  :فرمود) عليه السالم(حضرت رضا 

  .ِد ىف َسبيِل اهللاِ انَّ الَّذى َيْطُلُب ِمْن َفْضل َيُكفُّ ِبِه ِعياَلُه اْعَظُم اْجراً ِمَن اْلُمجاهِ 

  616: نظام خانواده در اسالم، ص

تر  اش را تأمني كند، اجرش از رزمنده در راه خدا بزرگ جويد، تا به وسيله آن خانواده مهانا كسى كه از فضل خدا روزى مى
  .است

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

ْنيا اْسِتْعفافاً َعِن الّناِس َوَسْعياً  َعلى اْهِلِه َوتـََعطُّفاً َعلى جاَرِه َلِقَى اهللاَ َعزََّوَجلَّ يـَْوَم اْلِقياَمِه َوَوْجُهُه ِمْثُل اْلَقَمِر َليـَْلَه َمْن َطَلَب الدُّ
  .اْلَبْدرِ 

  617: نظام خانواده در اسالم، ص

به  اش راحت باشد و كسى كه در طلب دنياست، به خاطر اينكه عفت نفسش را در برابر مردم حفظ كند، و خانواده
اش مانند ماه شب چهارده  كند، در حاىل كه چهره مهسايگانش مهرباىن و رمحت ورزد، خدا را در قيامت مالقات مى

  .است

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .ال َخيـَْر ىف َمْن الحيُِبُّ َمجَْع اْلماِل ِمْن َحالل فـََيُكفَّ ِبِه َوْجَهُه َويـَْقِضَى ِبِه َديـَْنهُ 
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  619: در اسالم، ص نظام خانواده

  .خريى نيست در كسى كه عالقه به مجع مال ندارد به خاطر اينكه آبرويش را حفظ كرده و قرضش را ادا كند

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َمْن باَت كاال ِمْن َطَلِب اَحلالِل باَت َمْغُفوراً َلهُ 

  620: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از خستگى طلب حالل خبوابد، آمرزيده خوابيده كسى كه شب را

  .انَّ اهللاَ حيُِبُّ اْن َيرى َعْبَدُه َتِعباً ىف َطَلِب اَحلاللِ 

  621: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اش را در زمحت طلب حالل ببيند خداوند دوست دارد، بنده

  .دست آوردن درجات از جانب خدا است در روايات آمده كمى و زيادى روزى فقط و فقط حمض امتحان عبد براى به

آنكه بر كمى و قّلت روزى صرب كند، و دست به حرام براى گشايش آلوده نكند، و آنكه بر رزق فراوان شكر كند از 
  .امتحان سربلند بريون آمده

  622: نظام خانواده در اسالم، ص

سازد،  آنگاه كه كم است به كم حالل مىكند،  شود، و به وقت وسعت رزق مست منى مؤمن به وقت قلت رزق پست منى
  .دهد خوراند، و در اداى حقوق واجب ماىل سرعت به خرج مى خورد و مى و آن وقت كه فراوان است، مى

***  

   راه زياد شدن روزى
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ا عالوه بر زياد كردن روزى موج عللى را براى زياد شدن روزى در قرآن جميد و روايات مشاهده مى ب كنيم، كه اجراى آ
  .رشد اخالقى و عاطفى مردم در خانواده و جامعه است

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .ىف َسَعِه اْالْخالِق ُكُنوُز اْالْرزاقِ 

  623: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خلقى است گاه گشاده هاى روزى در عرصه گنج

  .اْلَعْسُر يـُْفِسُد اْالْخالِق، التَّساُهُل يُِدرُّ اْالْرزاقِ 

  .كننده روزيهاست سختگريى فاسدكننده اخالق و آسان گرفنت جلب

  .ُمواساُه اْالِخ ِىف اِهللا يَزيُد ِىف الرِّْزقِ 

  624: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند مهيارى و مساعدت با برادر امياىن روزى را زياد مى

  .اْسِتْعماُل اْالمانَِه َيزيُد ِىف الرِّْزقِ 

  625: اسالم، صنظام خانواده در 

  .منايد دارى رزق را اضافه مى امانت

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .َمْن َحُسَن بـَرُُّه اْهَل بـَْيِتِه زيَد ىف ِرْزِقهِ 

  626: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .شود كسى كه نيكى و نيكوكاريش با زن و فرزند مطلوب باشد، به رزقش اضافه مى

  .ِىف الرِّْزقِ انَّ اْلِربَّ َيزيُد 

  627: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند نيكى به روزى اضافه مى

  .ُحْسُن اْخلُُلِق َيزيُد ِىف الرِّْزقِ 

  628: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند اخالق خوب روزى را اضافه مى

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .اْستَـْنزُِلوا الرِّْزَق ِبالصََّدَقهِ 

  629: م، صنظام خانواده در اسال

  .با صدقه دادن روزى را به سوى خود سرازير كنيد

  :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

  .َعَلْيَك بِالدُّعاِء ِالْخواِنَك ِبَظْهِر اْلَغْيِب َفانَُّه يُهيُل الرِّْزقَ 

  .ريزد پشت سر برادرانت دعا كن، مهانا اين عمل روزى را براى تو مى

  :ودفرم) عليه السالم(امام پنجم 

  .الزَّكاُه َتزيُد ِىف الرِّْزقِ 

  630: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .كند زكات روزى را اضافه مى

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َمْن َحُسَنْت نِيَُّتُه زيَد ىف ِرْزِقهِ 

  631: نظام خانواده در اسالم، ص

  .شود كسى كه نيتش خوب باشد روزيش زياد مى

***  

   مال حرام

  

  :خداوند فرموده: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 

ْرَهَم ملَْ  َمْن ملَْ    .أُباِل يـَْوَم اْلِقياَمِه ِمْن اىِّ اْبواِب الّناِر اْدَخْلُتهُ  يُباِل ِمْن اىِّ باب اْكَتَسَب الّديناَر َوالدِّ

  !ندارم كه از كدام در او را وارد آتش كنمآورد، من در قيامت پروا  كسى كه در كسب مال پروا ندارد، از كجا مى

  .َمْن َكَسَب ماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه افْـَقَرُه اهللاُ 

  .كند كسى كه از غري حالل به كسب مال برخيزد، خداوند او را دچار فقر مى

  .َمِن اْكَتَسَب ماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه كاَن زاُدُه اَىل النّارِ 

  632: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كسى كه از غري حالل كسب مال كند، آنان مال توشه او به سوى جهنم است
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ثروتى كه زكات، مخس، حق سائل، حق حمروم، و ديگر حقوق شرعى آن پرداخت نشده، حالل خملوط به حرام است، و 
ىت غري از معصيت تصرف در آن جايز نيست، و خوراندن حرام يا حالل خملوط به حرام به زن و بچه و ديگران خود معصي

  .به دست آوردن حرام، يا حبس حقوق واجبه است

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َخيْرُْج ِمْنُه َحقُّ اِهللا ُسْبحانَهُ  َشرُّ اْالْمواِل ما ملَْ 

  .از آن خارج نشده» مخس زكات«بدترين اموال آن ماىل است كه حق خدا 

  :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

آورد، كه دستانشان به گردنشان بسته، به اندازه يك مورچه قدرت   د روز قيامت مردمى را از قبورشان به حمشر مىخداون
ا : گويند كنند، و مى گرفنت چيزى را ندارند، مالئكه به شدت آنان را سرزنش مى اينان مردمى هستند كه خداوند به آ

  .ن حق ندادندثروت عطا كرد، وىل حق خدا را از مال خود به صاحبا

  :فرمود) عليه السالم(امام جمتىب 

  ...  هاى جوامنردى اصالح مال است از نشانه

  633: نظام خانواده در اسالم، ص

دار خمارج مادى و تربيت روحى زن و فرزند هستيد، و اى كساىن كه فردا تشكيل  برادران عزيز، اى كساىن كه امروز عهده
طلبكار حق واجب هستند، حقى كه در كتب فقهى به عنوان نفقه حبث شده، آنان  دهيد، زن و فرزند از مشا زندگى مى

مسئول كار و كسب و جتارت مشا نيستند، و در قيامت در حاليكه از وضع مشا خرب نداشتند، كسب حرام مرد خانه را به 
، عذاىب براى كسب عهده خنواهند گرفت، جهنم كسب حرام مربوط به كاسب حرام است، كه بايد دچار دو عذاب شود

حرام، و عذاىب براى خوراندن حرام به ديگران، سخت مواظب درآمد خود باشيد، به حالل خدا قناعت كنيد، از حرام 
  .بپرهيزيد، حقوق واجبه مال را ادا كنيد، تا دنيا و آخرت مشا آباد شود

   تائب حبيب خدا است
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شناسد، پس از  برخورد كردم كه گوئى ساهلاست مرا مى سفرى به مشهد مقدس داشتم، يك شب به وقت اذان با مردى
ديدم دعوتش را  چند دقيقه صحبت، از من خواست به حملى كه مستقر است بروم، با اين كه اولني بار بود او را مى

خرب  شناخته وىل من از هويت وى ىب پذيرفتم، معلوم شد گاهى از مستمعني سخنرانيهاى ايام حمرم و صفر بوده، او مرا مى
  .بودم

اى كه از جملس غايب شد، از شخصى كه مهراه او بود پرسيدم كيست، وقىت نامش را گفت او را شناختم،  چند دقيقه
لوانان از او حساب  ساهلاى جواىن و ميان ران و قلدران و  ساىل مردى بود قوى، پرقدرت، زورگو، در حدى كه زورگويان 

  .بردند مى

ران ياراى مقابله با او را نداشت،  فروشى ها و مشروب گريى از قمارخانه باجدر كار مشروب و قاچاق و  ها بود، كسى در 
ثروتى كالن از طريق حرام كسب كرده بود، نور اهلى به قلبش تابيد، توفيق حق رفيق راهش شد، محالت وجدان و فطرت و 

   يل بهعقل او را از صولت و سطوت انداخت، متام امالك و اجناس خود را تبد

  634: نظام خانواده در اسالم، ص

داىن جاى داد، و يك سر به قم به حمضر آيت العظمى بروجردى رفت، مرجع بزرگ شيعه با  الّله پول نقد كرد و مهه را در 
چهره باز و لىب خندان پس از اطالع از وضع وى به وسيله خادمش او را پذيرفت، به آن مرد خدا گفت آنچه در اين 

  .ست حرام قطعى است، من طاقت حساب و كتاب قيامت را ندارم، اين بار سنگني را از دوشم برداردان ا

واقعى دارى لباس آقا به ران برگرد از تن بريون او فرمود اگر قصد تو لباس از تن . كن و تنها با يك پرياهن و زيرجامه به 
يافت، لباسش را برگرداند، از مال خالص خود در آن زمان بريون آورد، مرجع شيعه به شدت متأثر شد، توبه او را جدى 

  .اى روشن، پاك، بابركت نويد داد پنج هزار تومان به او مرمحت فرمود، و وى را به آينده

ران برگشت، متام بساط گذشته را پايان داد، با آن پول بابركت  از حرام با متام وجود دست كشيد، با مهان پول پاك به 
حالل شد، وضعش به سامان آمد، سخت منقلب شده بود، زن و فرزند را در راه حق قرار داد، بنيانگذار مشغول كسب 

يكى از جلسات پربار مذهىب شد، به سال هزار و سيصد و هفتاد و يك به پايان عمر رسيد، ساعت دوازده شب مجعه 
اى از عمرم  هداء كرد، كه قسمت عمدهچند حلظه به آخر عمرش مانده بود، با چشمى گريان خطاب به حضرت سيدالش
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اى از اطاق خريه  را خرج دستگاه مشا كردم، در اين حلظه حساس به اميد عنايت مشامي، زن و فرزندش گفتند يكباره به گوشه
  .داد، و با لبخندى شريين جان به جان آفرين تسليم كرد) عليه السالم(شد، سالمى عاشقانه به حمضر حضرت حسني 

 راه توبه براى مهگان باز است، توبه شستشوى باطن، نورانيت دل، تصفيه اخالق، پاكسازى ظواهر حيات و آرى عزيزامن
ره نگريمي، و چند روزه باقى مانده از عمر را از ظلمت به سوى نور  اصالح مال از حرام است، چرا از اين جتارت پرسود 

  :ارزد، توبه كنيم كه تائب حبيب خداست ى معصيت منىحركت نكنيم، كه داشنت متام ثروت دنيا به ماندن در فضا

  ...  انَّ اهللاَ حيُِبُّ التـَّّوابنيَ 

  635: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كنندگان را دوست دارد مهانا خداوند توبه

  :رسول حق فرمود

  .ءٌ اَحبَّ اَىل اِهللا ِمْن ُمْؤِمن تاِئب اْو ُمْؤِمَنه تائَِبه لَْيَس َشىْ 

  !ا حمبوبرت از مؤمن تائب و مؤمنه تائبه نيستچيزى نزد خد

  .اما َوالّلِه لِّلِه اَشدُّ فـََرحاً ِبتَـْوَبِه َعْبِدِه ِمَن الرَُّجِل ِبراِحَلِتهِ 

  .اش رسيده تر از انساىن است كه به زاد و توشه اش خوشحال به خدا قسم هر آينه خداوند نسبت به توبه بنده

  .ِه ِمَن اْلَعقيِم اْلواِلِد، َوِمَن الّضالِّ اْلواِجِد، َوِمَن الظَّْمآِن اْلوارِدِ لِّلِه افْـرَُح ِبتـَْوبَِه َعْبدِ 

اى كه به آب  كند، از تشنه اش راپيدا مى اى كه گمشده كرده شود، از گم اش از عقيمى كه پدر مى خداوند به توبه بنده
  .تر است رسد خوشحال مى

  .َلهُ  الّتاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَذْنبَ 

  .كننده از گناه مهانند كسى است كه گناه مرتكب نشده توبه

  :فرمايد مى) عليه السالم(على 
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نُوبَ    .التـَّْوبَُه ُتَطهُِّر اْلُقُلوَب َوتـَْغِسُل الذُّ

  636: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كننده دهلا، و شستشودهنده گناهان است توبه پاك

اسالم به آن آثار اشاره فرموده، چنانچه آن آثار ظهور كند بايد به حتقق توبه يقني   توبه واقعى داراى آثارى است كه رسول
  .كرد، ورنه دوباره بايد به نور توبه متوسل شد

َصماَء، َويُعيُد الصَّالَه، َويـََتواَضُع بـَْنيَ اْخلَلْ : َيْسَتِنبَ اثـََر التـَّْوبَِه فـََلْيَس ِبتاِئب الّتاِئُب اذا ملَْ  ِق، َويـَتَّقى نـَْفَسُه َعِن يـُْرِضى اخلُْ
  .الشََّهواِت، َويـُْهزُِل َرقـََبَتهُ ِبِصياِم النَّهارِ 

جلب رضايت طلبكاران، خواندن منازهاى : كننده اگر اثر توبه را ظاهر نكند تائب نيست اثر توبه عبارت است از توبه
  .دن به روزه گرفنتشده، تواضع و فروتىن در ميان مردم، حفظ نفس از شهوات، الغر كردن ب ترك

  :توبه مقام عّليني است، و آن مرّكب از شش حقيقت است: فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

آب   5شده  جباآوردن واجبات ضايع 4برگرداندن حقوق مردم به مردم  3اراده ترك گناه در آينده  2پشيماىن از گذشته  1
  .نج عبادت و طاعت به جسم آنگاه گفنت استغفراهللاچشاندن ر  6كردن آنچه بر بدن در ايام گناه روئيده 

  تعاونوا على الّرب والتقوى وال تعاونوا(

  )على االمث و العدوان واتقوا الّله

  »2/ مائده«

  637: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اصول معنويت در خانواده 17
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   هاى معنوى نعمت

  

هائى به انسان عنايت شده، كه جز حضرت حق  حق نعمتبراى پاك بودن، و پاك ماندن، و پاك زيسنت، از جانب 
  .داند ها را منى احدى ارزش آن نعمت

ها عبارت است از عقل، قرآن، نبوت، امامت، عامل رباىن، و جمموعه آثارى كه از اين منابع به صورت  قسمىت از اين نعمت
  .يك سلسله مسائل اعتقادى، عملى و اخالقى ظهور دارد

  .ى عزيزان به مفهوم و معناى هر يك از اين واقعيات، در حد اختصار اشاره شودالزم است جهت آگاه

   عقل

  

  .مراد از عقل نريوى ادراك است، ادراك حق و باطل در امور نظرى، و ادراك خري و شر و سود و زيان در امور عملى

ا ظواهر اشياء را مى اين نعمت ىب فهمد، و جمهز به حواس باطن است،   نظري جمهز به حواس ظاهر است، كه به وسيله آ
ا به امور معنوى و باطىن مهچون اراده، دوسىت، دمشىن، اميد، ترس، و امثال اينها آگاه شود، و هر يك را  مى كه توسط آ

گريد، براى عقل در امور نظرى قضاوت نظرى و علمى، و در امور عملى، حكم عملى  به مقتضاى حال و زمان بكار مى
  .است

  638: واده در اسالم، صنظام خان

فعاليت نوراىن عقل تا زماىن است كه در مملكت وجود انسان قدرت برتر باشد، و ساير قوا و نريوهاى انسان رعيت او 
شود، و انسان  باشند، اما اگر قدرتى در كشور وجود انسان مافوق عقل قرار بگريد، عقل دچار ضعف و ازكارافتادگى مى

  .شود دچار افراط و تفريط مى از جاده اعتدال منحرف، و

  .آنان كه در امور زندگى دچار افراط يا تفريط هستند، نتيجه غلبه شهوت و غضب و حرص و طمع آنان بر عقل است
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توجهى به واقعيات،  ميدان دادن به شهوات، آزاد گذاردن غرائز و اميال، نشست و برخاست با اهل بدعت و معصيت، ىب
اندازند، با از   كنند، و اين نريوى عرشى و نور ملكوتى را از كار مى چار ضعف و سسىت مىعواملى هستند كه عقل را د

شود، در اين صورت  كار افتادن عقل، تشخيص حق و باطل، و شناخت حقايق معنوى كارى مشكل يا غريممكن مى
خري مادى برسد، و از شرور گردد، گرچه با زد و بند و هزار حيله و مكر به  انسان مستحق خزى دنيا و عذاب آخرت مى

  .ظاهرى در امان مباند

  639: نظام خانواده در اسالم، ص

  ...اصول معنويت در خانواده 

چرا به : گويند براى مشا پيامربى كه مشا را از وضع امروز برتساند نيامد؟ مى: گويند كارگردانان جهنم به اهل جهنم مى
  :گويند دمي، سپس به كارگردانان جهنم مىتكذيب از او برخاستيم، و قوانني حق را منكر ش

  .لو كّنا نسمع او نعقل ما كّنا ىف اصحاب السَّعريِ 

  640: نظام خانواده در اسالم، ص

كردمي،  شنيدمي، و در متام امور زندگى خود تعقل مى كردمي، و دعوت رسول خدا را مى اگر در دنيا به نداى حق گوش مى
  !امروز از اصحاب جهنم نبودمي

ل وقىت ممكن است، كه نريوى ديگرى در وجود انسان حرف اول را نزند، اگر حرف اول با شهوت و هواى نفس باشد تعقّ 
  .عقل براى هدايت انسان قدرت و نريوئى ندارد

  :سئوال شد، عقل چيست؟ فرمود) عليه السالم(از حضرت صادق 

  .ما ُعِبَد ِبِه الرَّْمحُن َواْكُتِسَب ِبِه اجلِْنانُ 

  641: خانواده در اسالم، صنظام 

شت به دست مى چيزى است كه به وسيله آن خدا عبادت مى   !آيد شود، و 

  .زيركى، شيطنت، چيزى شبيه به عقل نه عقل: گفتند آنكه در معاويه بود چيست؟ فرمود
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شت مى   .شود چه نعمت عظيمى است، كه در سايه آن انسان بنده حقيقى حق، و كاسب 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

نُوِب، َواْصالُح اْلُعُيوبِ    .ِمهَُّه اْلَعْقِل تـَْرُك الذُّ

  643: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اراده و مهت عقل در وجود انسان ترك گناهان، و اصالح عيوب ظاهر و باطن است

  :فرمود) عليه السالم(اى شديد و قوى است كه على  نورانيت اين نعمت به اندازه

  .يـَْنَه اهللاُ ُسْبحانَُه َعْن َحمارِِمِه َلَوَجَب اْن َجيَْتِنبَـَها اْلعاِقلُ  ْو ملَْ لَ 

  644: نظام خانواده در اسالم، ص

ا اجتناب كند ى نفرموده بود، هرآينه واجب بود عاقل از متام آ   .اگر خداوند از حمرمات 

  .ئى برخوردار استعقيده حضرت بر اين است كه اين قوه معنوى از درك بسيار باال

  :روايت شده) عليه السالم(در كتاب شريف غرراحلكم در باب عقل از امرياملؤمنني 

 َميِْلُك نـَْفَسُه اذا َغِضَب َواذا اْلعاِقُل َمْن َغَلَب َهواُه َو َملْ يَِبْع آِخرََتُه ِبُدنْياُه، اْلعاِقُل َمْن َعصى َهواُه ىف طاَعِه َربِِّه، اْلعاِقُل َمنْ 
  .ِغَب َواذا َرِهَب، شيَمُه اْلُعَقالِء ِقلَُّه الشَّْهَوِه َوِقلَُّه اْلَغْفَلهِ رَ 

  645: نظام خانواده در اسالم، ص

عاقل كسى است كه بر هواى نفسش غالب باشد، و آخرتش را به دنيايش نفروشد، عاقل براى طاعت رب نسبت به 
لك خويش است، اخالق عاقالن شهوت اندك، و كمى هواى نفس عاصى است، عاقل به وقت خشم، رغبت، و ترس ما

  .غفلت است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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ا يُْدرُِك اْخلَيـُْر ُكلُُّه بِاْلَعْقِل، َوالديَن ِلَمْن الَعْقَل َلهُ    .امنَّ

  646: نظام خانواده در اسالم، ص

  .دين ندارد آيد، و آنكه عقل ندارد، متام خري به وسيله عقل به دست مى

در روايات بسيار مهم آمده، ثواب و عقاب انسان در قيامت منوط به عقل اوست، زيرا عقل مالك مسئوليت و تكليف و 
  وظيفه است،

  647: نظام خانواده در اسالم، ص

تعطيل آوردن به واقعيات از عقل استفاده كند،  و اين انسان است كه بايد در تشخيص حق و باطل و خري و شر و روى
  .عقل گناهى بزرگ و ناخبشودىن است

ره گريى از عقل، كه چراغ حق، رسول اهلى در باطن، مايه درك حق و باطل و  بر سرپرست خانواده الزم است جهت 
باشد، به حفظ آن از هجوم طوفان شهوات، آمال، غرائز، مفاسد بكوشد، و نگذارد عقل خود و  خري و شر مى

س و شهوات خارج از حد شود، كه از كارافتادن عقل، انسان را از رتبه آدميت ساقط، و به اش اسري هواى نف خانواده
  .برد ميدان حيوانيت مى

در اين زمينه از رفت و آمد اهل فساد و بدعت در خانه و خانواده جلوگريى كنيد، و از رفنت به خانه اهل فساد نيز 
  .خوددارى منائيد

  .ن و مهماىن رفنت را با اصول عاىل اسالمى مهاهنگ كنيدمعاشرت و رفت و آمد و مهماىن منود

  648: نظام خانواده در اسالم، ص

حواريّون به حضرت عيسى گفتند با چه انساىن معاشرت كنيم و نشست و : فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
  برخاست منائيم؟

  :فرمود

  .ِعْلِمُكْم َمْنِطُقُه، َو يـُْرَغُبُكْم ِىف اْالِخَرِه َعَمُلهُ َمْن يُذَكِّرُُكُم اهللاَ ُرْؤيـَتُُه، َوَيزيُد ىف 
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  .كسى كه ديدارش مشا را به ياد خدا اندازد، و گفتارش به دانش مشا بيفزايد، و عملش مشا را به آخرت راغب كند

  :فرمود) عليه السالم(امام چهارم 

  .ُجماَلَسُه الّصاِحلَني داِعِيٌه اِىل الصَّالحِ 

  .ندگان صاحل حق كشاننده انسان به سوى صالح استنشسنت با ب

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  :رساند نشسنت در خدمت عامل واجد شرايط مشا را از پنج برنامه به پنج برنامه مى

  .از شك به يقني، ريا به اخالص، شوق بيجا به ترس، كرب به فروتىن، غش به خريخواهى

  :فرمود) السالم عليه(امرياملؤمنني 

  .اليَْأَمُن َجماِلُس اْالْشراِر َغواِئَل اْلَبالءِ 

  649: نظام خانواده در اسالم، ص

  .جلسات اشرار و بدكاران از آشوب و حوادث ناگوار بالها درامان نيست

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َمِن اْلَمْوتى؟ قاَل ُكلُّ َغِىنٍّ اْطغاُه ِغناهُ  ايّاُكْم َوُجماَلَسَه اْلَمْوتى، قيَل يا َرُسوَل الّلهِ 

  .هر ثرومتندى كه ثروتش او را به طغيان كشيده: از نشسنت با اموات خوددارى كنيد، عرضه داشتند كيانند؟ فرمود

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .جانُِبوا اْالْشراَر َوجاِلُسوا اْالْخيارَ 

  .رت كنيداز بدان بپرهيزيد، و با نيكان معاش
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خواهيد، خود و زن و فرزند را از برخورد با اشرار، و رفت و آمد با اهل فساد، و غلبه شهوات  اگر حاكميت عقل را مى
  .حفظ منائيد

اى است، كه نشسنت در   هاى ويدئوئى و كاناهلاى ماهواره امروز از مجله شرورى كه دامنگري متام مردم جهان است، فيلم
  .كند فساد، عقل را فاسد و خصوصيات اخالقى را خراب، و بناى انسانيت را ويران مىكنار اين دو منبع 

  650: نظام خانواده در اسالم، ص

***  

   قرآن

  

قرآن كتاب اهلى، نور هدايت، شفاى سينه از دردهاى اخالقى، راهنما بسوى زندگى برتر، ذكر حق، مفّسر حقايق، 
آگاهى و بصريت، عالج كوردىل، صراط مستقيم، ميزان تشخيص حق و باطل، دهنده امور، منبع پند و عربت، موّلد  نظم

  .مبّني مسائل عاىل اخالقى، نشان دهنده حيات نيكان و پاكان، و حجت حضرت حق در دنيا و آخرت است

متام شئون نظري اهلى مسئول و مكّلفند، تكليف آنان يادگرفنت قرآن و عمل به آيات آن در  مرد و زن در برابر اين نعمت ىب
  .حيات است

  .تفاوتى نسبت به كتاب خدا گناهى بس بزرگ، و معصيىت بس عظيم است ىب

شدن  قرآن نامه حق بسوى عبد است، كه پاسخ اين نامه به وسيله عبد واجب است، و پاسخ آن از جهت قلب، آراسته
رفنت در گردونه عمل صاحل شدن به حقايق اخالقى، و از جهت جسم قرارگ به عقايد حقه، و از جهت نفس مّتصف

  .است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

شود، به قرآن پناه بربيد، و صولت هجوم فتنه را با عمل به قرآن  ها كه مهچون شب تاريك به مشا محلهور مى در هجوم فتنه
  .در هم شكنيد و مگذاريد فضاى زندگى با حكومت فتنه تريه و تار شود
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  .اى است كه شكايتش پذيرفته است كننده است كه شفاعتش در پيشگاه حق قبول، و شكايتقرآن شفيعى 

شت مى تفاوت باشد،  رسد، و هر كه نسبت به كتاب خدا ىب آنكه قرآن را راهرب خود قرار دهد، از بركت قرآن به 
رتين راه است   .مسريش به طرف جهنم است، قرآن دليل و راهنماى بسوى 

  651: در اسالم، صنظام خانواده 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .اْفَضُل الذِّْكِر اْلُقْرآُن ِبِه ُتْشرَُح الصُُّدوُر، َو َتْسَتنُري السَّرائِرُ 

  .گردد برترين ذكر قرآن است، با قرآن شرح صدر و نورانيت باطن حاصل مى

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .يـَتَـَنكَِّب اْلِفَنتَ  ِمَن اْلُقْرآِن ملَْ  يـَْعِرِف احلَْقَّ  َمْن ملَْ 

  .كسى كه حق را از قرآن نشناخت، از فتنه كناره نگرفت

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .َوَعزَّ  انَّ اْحَسَن اْلَقَصِص َوابـَْلَغ اْلَمْوِعَظِه َوانـَْفَع التََّذكُِّر ِكتاُب اِهللا َجلَ 

  653: نظام خانواده در اسالم، ص

ا، و بليغمهانا ني   .ترين موعظه، و سودمندترين تذكر كتاب خداى بزرگ و عزيز است كوترين داستا

  .انَّ فيِه ِشفاًء ِمْن اْكَربِ الّداِء َوُهَو اْلُكْفُر َوالنِّفاُق، َواْلَغىُّ َوالضَّاللُ 

  .مهانا در قرآن جميد درمان از بزرگرتين دردهاست، و آن كفر و نفاق و گمراهى ضاللت است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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  .اْلُقْرآُن َغِىن الِغىن ُدونَُه، َوالفـَْقَر بـَْعَدهُ 

  654: نظام خانواده در اسالم، ص

  .باشد قرآن ثروتى است كه غري آن ثروتى نيست، و پس از آن فقرى منى

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .َحّىت يـَتَـَعلََّم اْلُقْرآَن اْو َيُكوَن ىف تـََعلُِّمهِ  الَميُوتَ  يـَْنَبغى ِلْلُمْؤِمِن انْ 

  655: نظام خانواده در اسالم، ص

  .سزاوار است مؤمن منريد، تا قرآن را بياموزد، يا در حال آموزش آن باشد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِخيارُُكْم َمْن تـََعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ 

  .ا كسى است كه قرآن را بياموزد و آموزش دهدرتين مش

  .شود تر مى با توجه به اين روايات بسيار مهم، مسئوليت سنگني سرپرست خانه روشن

سرپرست خانه الزم است قرآن را فرابگريد، و زمينه فراگريى زن و فرزند را نيز فراهم كند، آنگاه مهه با هم به كتاب خدا 
اى  ها آراسته شود، و در نتيجه خانه و خانواده منونه ها پاك، و به حسنات و نيكى از آلودگىگاه خانه  عمل كنند، تا عرصه

شت آخرت گردد   .از 

ره خانه مند، و فضايش از آسايش و امنيت، و صدق و راسىت، و درسىت و  اى كه از ظلم و عدوان پاك، و از بّر و تقوا 
  .امانت معطّر است

كنند، كه عقل مهاهنگ با قرآن جميد عقل  ، از بركت قرآن رشد عقلى و فكرى پيدا مىاى كه اهلش اهل قرآنند خانه
شت جاوداىن است   .ملكوتى، و مايه عرشى و آخرتى است، و سودش عبادت حق، و حتصيل 

   نبوت
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  .هستندانبيا هادى انسان به سوى صراط مستقيم، دعوت كننده به جانب توحيد، بيان كننده واقعيات ظاهرى و باطىن 

  .انبياء دعوت كننده به عبادت حق، و برحذردارنده مردم از عبادت طاغوتند

  .دهند شدن از منكر را به انسان نشان مى شدن به معروف، پرياسته زيسنت، آراسته انبياء راه سامل

  .شدن به حيات معنويست دعوت انبياء دعوت به حق، و نتيجه اجابت دعوت آنان زنده

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(در ارتباط با رسالت نىب اكرم  )عليه السالم(على 

  656: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ِلُيْخرَِج ِعباَدُه ِمْن ِعباَدِه اْالْوثاِن اَىل ِعباَدتِِه، َوِمْن طاَعِه الشَّْيطاِن اىل طاَعِتهِ 

  657: نظام خانواده در اسالم، ص

پرستش بتها به عبادت حق سوق دهند، و از ذلت طاعت شيطان به عزت طاعت حق براى اينكه بندگان خدا را از 
  .برسانند

رسول حق براى تالوت آيات حق جهت رشد مردم، و تزكيه نفوس از آلودگيها، و تعليم قرآن و حكمت مبعوث به 
  .رسالت شد

  .كرد  رسول حق براى خارج كردن مردم از ظلمات، و وارد منودن آنان به منطقه نور قيام

ى از منكر، و حالل كردن طيبات، و حرام منودن خبائث و برداشنت بار سنگني فرهنگهاى  او براى امر به معروف و 
  .حتميلى از دوش مردم، و باز كردن زجنريهاى شيطاىن كه بر گردن زندگى بسته شده بود به ميدان آمد

و به يارى او برخاستند، و از قرآنش متابعت منودند، اهل  آنانكه به او اميان آوردند، و حرمت و عزتش را نگاه داشتند،
  .اند فالح و رستگارى
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آمدند تا حجت حق بر مردم متام باشد، و فرداى قيامت اهل ضاللت نگويند اگر پيامرب داشتيم به شقاوت و گمراهى 
  .شدمي دچار منى

انبياء رابراى متام مردم حجت قرار داد، و از آنان به عنوان اسوه و سرمشق و الگو  خداوند مهربان كردار، گفتار، و اخالق
  .ياد فرمود

نيكوكارى، سخاوت، صرب بر حوادث، قيام به حق مؤمن، پاكيزگى، شادى چهره، دوست داشنت زنان، برپاكردن مناز، و 
  .استفاده از عطر از اخالق انبياى اهلى است

پاكى، امانت، صدق، شجاعت، وفا، درسىت، رشد، رأفت، رمحت، مهرباىن، نيكوكارى دعوت  انبياء مردم را به تقوا، 
  .كردند، و آنان را از هر عمل زشت و اخالق بد برحذر داشتند

شود، اگر در حد الزم بني آنان و انبياء مهاهنگى  انبياء در قيامت ميزان اعمالند، وضع مردم با وضع آنان سنجيده مى
  .رنه مستحق عذابندباشد اهل جنات و 

   امامت

  

امام بعد از او را انتخاب، تا مردم پس از پيامرب  ويازده) عليه السالم(نعمت واكمال دين، امرياملؤمنني  حضرت حق براى امتام
  .بيت، در صراط مستقيم ثابت مبانند، و تا ابد روى گمراهى را نبينند با توسل به قرآن، و اهل

اى از بيان حق، امر  هاى طاغى بودند، وىل حلظه ه در زمان حيات خود، دچار اشرار، و دولتامامان بزرگوار در عني اينك
ى از منكر، و نيايش هائى كه مبّني متام معارف اهلى براى تربيت مردم بود باز نايستادند، و حجت خدا را با  به معروف و 

  .عمل و تقرير و گفتار و شهادت خود بر مردم متام كردند

م چون انبياء در روز قيامت ترازوى سنجش حقند، اگر حيات مردم با آنان موافق درآيد اهل جنات ورنه حمكوم به امامان ه
  .عذاب اهلى هستند
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   عاملان دين
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بر مردمند، و بر فقهاء و متخصصان معارف اهليه و آشنايان به قرآن جميد و روايات نيز پس از انبياء و امامان حجت خدا 
  .مردم پريوى از آنان الزم، كه اقتداى به عامل واجد شرايط اقتداى به امام و پيامرب، و موجب جنات و رستگارى است

سرپرست خانواده بايد به اين معنا توجه داشته باشد، كه ساعىت را براى شناساندن قرآن و نبوت و امامت و واليت فقيه 
صص اين مسائل، زن و فرزندش را با اين حقايق آشنا كند، كه توسل نظرى و عملى به  اختصاص دهد و خود يا يك متخ

كتاب خدا و نبوت انبياء، و امامت امامان، و واليت عاملان واجد شرايط، موجب خري دنيا و آخرت و طلوع حيات طيبه 
  .است

آور، و موجب  امل رباىن زيانبار و هالكخرب ماندن از ع دورى از عقل و جدائى از قرآن، و غفلت از نبوت و امامت و ىب
  .خزى دنيا و آخرت است

زن و فرزند در اين زمينه بايد سرپرست خانه را كمك كنند، و از برنامه پاك و سودمند وى قدرداىن منايند، و در حد 
  .مطلوب با حقايق اهلى آشنا شوند، كه معناى تعاون بر نيكى و تقوا غري از اين نيست

او را ترغيبوتشويق منايند، و  كه سرپرست خانه نسبت به اين واقعيات سست باشد، بر زن و فرزند استدر صورتى كه 
نكنند وخود دنبال  كرد، با حفظادب ووقار از وى اطاعت سازى براى حتقق اين حقايق وادارش كنند، واگرخمالفت زمينه به

  .ز پى اين ارادت سعادت بربندشناخت قرآن و پيامرب و امام معصوم و عامل رباىن بروند، تا ا

سرپرست خانه فضاى خانه را از قرائت قرآن، دعا، مناجات، حال، ذكر خدا و خبصوص مناز معّطر منايد، تا دين و دنيا 
  .به هم درآميزند و عاقبىت حممود و خوش براى اهل خانه اجياد شود

  مناز
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بلكه از نظر قرآن، خداوند مسئوليت سرايت مناز را به خواندن مناز صحيح و با حال تنها وظيفه سرپرست خانه نيست، 
رتين  زن و بچه به عهده او گذاشته، و بر اوست كه با حلىن مالمي زن و فرزند را به ميدان مناز وارد منايد، و آنان را به اين 

  .عمل تشويق كند

  .وىوأمر اهلك بالصَّلوه واصطرب عليها النسئلك رزقاً حنن نرزقك والعاقبه للتَّق
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طلبيم،  اهل بيت خود را به مناز امر كن، و خود نيز بر اين عبادت صرب و استقامت داشته باش، ما از تو روزى كسى را منى
  .امي، و عاقبت حممود و پايان نيك از آن اهل تقواست دهنده بلكه روزى

  :زن و فرزند به مناز بودخوانيم كه از ويژگيهاى امساعيل دعوت  در قرآن مى

  ...  وكان يأمر اهله بالصَّلوه

  .خوانيم كه حضرت ابراهيم اقامه مناز را براى خود و نسلش تا قيامت از خداوند درخواست كرد و نيز در قرآن جميد مى

  .ربِّ اجعلىن مقيم الصَّلوه و من ذرِّيَّىت

  .فرموده است رسول حق در روايات متعددى از مناز به عنوان نور چشم ياد

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 
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  .ء بـَْعَد اْلَمْعرَِفِه يـَْعِدُل هِذِه الصَّالهَ  ما ِمْن َشىْ  ...

  .دامن كه با مناز برابرى كند چيزى را بعد از معرفت منى

  :فرمود) عليه السالم(على 

ُر اْلَعَمِل َوِهَى َعُموُد ديِنُكمْ اوصيُكْم ِبالصَّالِه َوِحْفِظها  ا َخيـْ َّ   .َفا
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رتين عمل و ستون دين مشاست مشا را به مناز سفارش مى   .كنم كه 

  :داند هاى ظاهر و باطن مى قرآن جميد مناز را بازدارنده انسان از زشىت

  .انَّ الصَّلوه تـَْنهى عن الفحشاء واملنَكر

و بچه را به مناز خنوانيم، و زمينه مناسىب براى اقامه مناز جهت آنان برقرار نكنيم تا فضاى خانه از فحشا و  چرا زن
  .منكرات پاك باشد، و خود و آنان با خيال راحت زندگى كنيم

  :فرمايد مى) عليه السالم(حضرت باقر 

  .قُِبَل ماِسواها انَّ اوََّل ما ُحياَسُب ِبِه اْلَعْبُد الصَّالُه َفاْن قُِبَلتْ 

كشند مناز است، اگر قبول شود بقيه اعمال هم قبول  اى كه در قيامت نسبت به آن انسان را به حماسبه مى اول برنامه
  .شود مى

ضايع كردن مناز، و سبك مشردن آن، و ترك اين عبادت بزرگ باعث حمروميت از شفاعت پيامرب، و ورشكستگى در 
شت استقيامت، و مطرود شدن از رمحت    .حق، و ممنوع شدن از دخول در 
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گونه كه به  از مناز خود و زن و فرزندمان غافل نشومي، كه قيامت دچار شكايت زن و فرزند در پيشگاه حق نگردمي، بدين
ه ما در مرحله اول تقصري كردمي، نبود مناز در پروند حضرت حق عرضه بدارند اگر دعوت به مناز شده بودمي اجابت مى

  .شوهر و پدر ماست و در مرحله بعد خود ما مقّصرمي

توجهى او ما را نسبت به مناز غافل كرد، انتقام ما را از او بگري، و وى را به لعنت خود دچار كن، و  خداوندا چون ىب
  !!عذابش را دو برابر عذاب ما قرار بده
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كنند، اگر  ام رفتار و كردار و اخالق و حاالت و حركات بزرگرتها را تقليد مىبرداران عجيىب هستند، آنان مت كودكان عكس
مناز خبوانيد، روزه بگرييد، قرآن تالوت كنيد، خوشرو باشيد، حمبت كنيد، وقار و ادب نشان بدهيد، مهه و مهه را تقليد و 

  .شود پس از مّدتى قدم اين حقايق در سرزمني وجود آنان ثابت مى

  :ر مهمى آمدهدر روايت بسيا

شد، سال بعد به مهان قرب گذشت مشاهده كرد صاحبش از  به قربى گذشت كه صاحبش عذاب مى) عليه السالم(عيسى 
عذاب جنات يافته، سبب آن را از حضرت حق پرسيد، به او وحى شد، فرزند صاحلى پيدا كرد كه راهى را اصالح و يتيمى 

  .رزيدميرا پناه داد، به خاطر عمل فرزندش او را آم
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ره دنيائى بلكه سود برزخى و قيامىت دارد،  عزيزان تربيت اوالد صاحل و فرزندى كه اهل عبادت و كار خري باشد نه تنها 
  .سعى كنيد از اين جتارت بامنفعت غافل منانيد

  ...)يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا (

  »6/ حترمي«

   مسئوليت عظيم سرپرست خانواده 18

  

  ...مسئوليت عظيم سرپرست خانواده 

  

  خود و اهل بيت خود را از آتش قيامت حفظ كنيد
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كند، كه در عني سنگيىن داراى  در يك آيه در سوره مباركه حترمي مسئوليت بسيار سنگيىن را متوجه سرپرست خانواده مى
  .منابع دنيائى و آخرتى است

اى  كردند، درصد عمده ه توجه مى دار مسئوليت زن و فرزند هستند به اين آيه شريف خبصوص آنان كه عهدهاگر متام مردم 
سامان  بست، ونابسامانيها به نظمى واضطراب وناامىن از حميطخانه رخت مى شد، وىب مى از مشكالت خانواده ها حل

  .رسيد مى

ا النّاس واحلجاره عليها مالئكه غالظ شداد اليعصون اهللا ماامرهم يا ايّها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقوده
  .ويفعلون مايؤمرون
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افروزش انسان و سنگ است،  ايد خود و خانواده خود را از آتش دوزخ نگاه داريد، آتشى كه آتش اى كساىن كه اميان آورده
رت مأمورند، امر و دستور خدا را نافرماىن نكنند، آنچه به آنان حكم شود بر آن آتش مالئكه خشن و نريومند و پرقد

  .اجنام دهند

بيت خود را با سوق دادن به توحيد، اميان به قيامت،  آرى، اين مسئوليت عظيم بر عهده سرپرست خانواده است، كه اهل
اسالمى، اجياد زمينه رشد و كمال، و تربيت ترساندن از عذاب اهلى، آراسنت به تقوا، مؤدب منودن آنان به آداب و اخالق 

  .و تعليم، از عذاب روز قيامت حفظ كند

  .افروز آن آتش انسان است، مسئله بسيار بسيار ظريف و مهمى است فرمايد آتش اينكه آيه شريفه مى

است، در حقيقت اش گناه و معصيت  شود، كه عذاب روز قيامت ماّده و ريشه از آيات قرآن جميد به صراحت استفاده مى
  .ماهيت جرم و جرميه يكى است

بر خالف جرم و جرميه در دنيا كه اختالف ذاتى و ماهيىت دارند، اگر كسى خالف دستورات راهنمائى و رانندگى جرمى 
كنند،  مرتكب شود مثًال از دست چپ خيابان براند، يا به خياباىن ورود ممنوع وارد شود، چند هزار تومان او را جرميه مى

اى ماىل است، بني عمل و مال اختالف ماهيت وجود دارد، وىل در نظام  در اينجا جرم، عملى انساىن، وىل جرميه برنامه
هسىت ماهيت جرم و جرميه يكى است به اين معنا كه جرميه قيامىت متخّلف مهان ختلف است كه به صورت آتش از وجود 

  .كشد خود او زبانه مى
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هر گناهى چه عملى چه اخالقى، چه رابطى، چه مادى، چه معنوى وقىت از انسان صادر شود به اين معناست كه انسان 
  .قبول آتش كرده، وىل ظهور اين آتش و سوزندگى آن مربوط به روز قيامت است

اند، اينان در  قى نگذاشتهشوند، عضو سامل از گناه براى خود با بسيارى از مردم عمرى است مرتكب انواع گناهان مى
ا اين آتش به صورت آتش مادى ظهور  اند، كه روز كنار رفنت پرده حقيقت آتش فراواىن در وجود خود انبار كرده ها و حجا

  .كند كند، و صاحبش را براى ابد اسري خود مى مى

  .در اين زمينه به دو آيه از قرآن جميد توجه كنيد

م االَّ الّنار واليكلِّمهم اهللا يوم القيامه انَّ الَّذين يكتمون ماانزل اهللا  من الكتاب ويشرتون به مثناً قليًال اولئَك مايأكلون ىف بطو
  .واليزّكيهم وهلم عذاب اليم

اى اندك فروختند، تا شكمى  آناىن كه آياتى از كتاب نازل شده را كتمان كردند، تا نور هدايت به مردم نرسد، و آن را به 
دانند كه اين خوراك آنان نيست مگر آتش، خداوند در قيامت با آنان سخن نگويد، و از پليدى پاكشان سري كنند، ب

  .ننمايد، و براى آنان عذاب دردناك است

م ناراً وسيصلون سعرياً  ا يأكلون ىف بطو   .انَّ الَّذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً امنَّ
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  .خورند، به زودى آتش جهنم آنان را خواهد گرفت خورند، در حقيقت آتش مى ل يتيمان را به زور و ستم مىآنان كه اموا

در هر دو آيه خوردن حرام را خوردن آتش دانست، گرچه امروز بصورت لقمه لذيذ است وىل فردا حقيقت ذاتى خود را 
  .دهد به صورت آتش آشكار نشان مى

  .هسىت و آفرينش و جن و ملك و عرش و فرش و مرد و زن جلوه اراده او هستنداين گفتار وجود مقدسى است كه 
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نگرمي، او خوردن آتش را در  اى لذيذ مى خبش و لقمه بيند، گرچه ما آن را عملى لذت اوست كه گناه و معصيت را آتش مى
بيند، گرچه ما اين  دگى عجيىب مىكند، گرچه ما آن را نبينيم، او براى اين آتش سوزن مهان زمان اجنام معصيت مشاهده مى

  .سوزندگى را حس نكنيم

فرداى قيامت است، كه از ديده مردم به خاطر ديدن ناحمرم، از گوش مردم به خاطر شنيدن حرام، از زبان مردم به خاطر 
مت و فحش و باطل استمناء گوئى، از شكم مردم به خاطر خوردن حرام، از شهوت مردم به خاطر زنا، لواط،  غيبت و 

كننده، و از قدم مردم به خاطر رفنت در  از دست مردم به خاطر ظلم و ستم، تقلب و حيله، امضاى ناحق، نوشتار گمراه
گردد، و جناتى براى  كشد، و صاحب اين اعضا و جوارح بدكار دچار درد و رنج و ناراحىت مى جمالس حرام آتش شعله مى

  .او نيست

حمصول گناه و معصيت است حفظ كنيد، وتقواى اهلى را  ه خود وخود را از چنان آتشى كهها، خانواد اى سرپرست خانواده
شدىن، و ثروت از دست  هاى زندگى مراعات منائيد، خود و اهل بيت خود را براى چند روزه دنيا و لذات متام درمتام زمينه

  .افروزش وجود خود انسان است ننمائيد رفتىن دچار عذاب ابد اهلى كه آتش

شناسيد، ماّده سخت و حمكمى است، حرارتش زياد و زمان  زا سنگ است، ذغال سنگ را مهه مى ز مجله از مواد آتشا
  .سوختنش طوالىن است

ا سال است ذغال سنگ و مواد مذاب و آتشني در كار است، فشار اين مواد مذاب گاهى به صورتى  در دل زمني ميليو
  سوزاند و بيند مى شود، و هرچه را در راه خود مى مىفشان ظاهر  است كه از قله كوههاى آتش

  669: نظام خانواده در اسالم، ص

شدىن نيست، بلكه به فرموده قرآن جميد در آينده نسبت به مهه جاى زمني فراگري است، تا  كند، آتش اين مواد متام نابود مى
  :كه متام درياها شعلهور گردند جائى

  .واذا البحار سجِّرت

  670: ده در اسالم، صنظام خانوا

  .شود اند، كه در آينده زمني تبديل به يك گلوله آتشني مى بيىن كرده اين حقيقىت است كه دانشمندان امروز هم پيش



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .يوم تبدِّل األرض غري األرضِ 

  .روزى كه زمني غري از اين زمني شود

اى  است، و با توجه به آينده زمني كه گلولهزا  آور از مواد مذاب و آتش با توجه به وضع درون زمني كه دريائى شگفت
  .دهيم گويند جهنم و طبقاتش در مهني زمني است تن مى آتشني است، به قبول رواياتى كه مى

زايش سنگ است،  زايش گناه و زمني ماده آتش افروزش انسان و سنگ است، انسان مواد آتش آتش آن روز، آتش
شدن اين سنگ  كم نيست عالوه بر آن دائمى و مهيشگى است و ابدىسنگهاى درون و برون زمني كه حجم و وزنش  

  .زا به اراده حضرت اوست، چنانكه ابدى شدن انسان در جهان آينده به اراده وجود مبارك اوست آتش

  :بنابر اين واقعيات، سرپرست خانه و خانواده به اين نداى ملكوتى و آمساىن بيش از پيش گوش جان بسپارد كه

  .الَّذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً يا ايُّها 

هاى آتش قيامت كه مالئكه غالظ و شداد هستند كار احدى نيست، اهل جهنم  دست و پنجه نرم كردن با سرپرست
  .ضعيف و ذليل و حمكوم و راه فرارى براى آنان وجود ندارد

ا هم پست است، جهنم، جه مردم سبك نمى كه روى مهني زمني است، جهنمى كه وزن و ذليل و پست، جايگاه قيامىت آ
گريند، جهنمى كه عذابش فراگري، سنگني،  افروزش انسان و سنگ است، جهنمى كه كارگردانانش خشن و سخت آتش

  .سوزنده و دائمى است، و اهلش نه مرگ دارند نه حيات مطلوب

  .مثَّ الميوت فيها والحيىي

  671: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ه مبريد، و نه زنده برخوردار از زندگى باشددر آن جايگاه ن

   شت عنربسرشت
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اش از آتش جهنم اقدام كرد، يعىن آنان را از گناهان بدىن، ماىل، اخالقى  سرپرست خانواده وقىت به حفظ خود و خانواده
شت مهوا هاى خري تشويق منود، راه خود و خانواده بازداشت و به واجبات و اجنام برنامه شىت كه در  ر مىاش به  گردد، 

ا و زمني است   .سدره املنتهى است و عرض آن مهانند عرض متام آمسا

  .عند سدره املنتهى، عندها جنَّه املأوى

شت اهلى، كه هم شود سدره معلوم مى ا و زمني است در آن  املنتهى جهاىن وسيع است، در حدى كه  عرض مهه آمسا
  !!جاى دارد

  672: اسالم، صنظام خانواده در 

شت بشتابند دهد با آراسته قرآن به مهه دستور مى   :شدن به اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه به سوى 

  .سارعوا اىل مغفره من رّبكم و جنَّه عرضها السموات واالرض اعدَّت للمتَّقني

ا و زمني است، و براى ناى آن مهه آمسا شىت كه    .اهل تقوا مهيا شده به سوى مغفرت خدا بشتابيد، و 

شت اميان و عبادت و خدمت به بندگان خدا است   .عزيزان توشه جهنم گناه و معصيت، توشه 

شت تشويق منائيد،   بيت خود را از مجع كردن توشه براى جهنم حفظ كنيد، و به مجع خود و اهل آورى زاد و راحله براى 
  .هستيد بسيار عظيم استدار مسئوليت خانواده  كه وظيفه مشا اكنون كه عهده

اش، از زن و فرزند و خدمتكار سرمشق خود قرار دهيد، تا از عذاب قيامت امين  رسول خدا را در برخورد با اهل خانه
شت عنربسرشت برسيد   .شويد، و به نعمت ابد حق يعىن 

  .ها قيامت كرد هآن بزرگوار در رعايت حق زنان از متام مردم روى زمني گوى سبقت برد، و در رعايت حق بچ

روى را  او اهل افراط و تفريط نبود، در حمبت و مهر و رأفت، نسبت به اهل خانه، و در اخالق و عمل اعتدال و ميانه
پيشه خود كرده بود، و در عني رفيق بودن با اهل خانه و نرخموبودن نسبت به آنان، از نصيحت به آنان، و تشويقشان به 

  .كرد ن از عذاب قيامت غفلت منىعبادت و بندگى، و ترساندنشا

  .شد ها بچه مى با زنان در خانه در حد زن بودنشان رفتار داشت، و با بچه
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  .پرسىت، و چراغ هدايت بود او براى مهه منونه ادب و سرمشق فضيلت، و الگوى اخالق، و نشان توحيد، و شعار حق

   چهار وظيفه مهم

  

  :در توضيح آيه شريفه 86، ص 71حباراالنوار ج در كتاب شريف ) ره(از طريق عالمه جملسى 

  .قوا انفسكم و اهليكم ناراً 

به چند مسئله بسيار مهم به عنوان وظيفه و مسئوليت سرپرست خانه اشاره شده، كه از طريق اين چند مسئله حفظ 
  .بيت از آتش فردا ميّسر است خانواده و اهل

   ِبُدعاِئِهْم اىل طاَعِه اللّهِ  1

انه است كه تا زنده است خانواده خود را به طاعت خدا، و فرمانربى از دستورات حق كه به صالح دنيا و بر سرپرست خ
آخرت انسان است دعوت كند، و دعوت به صورتى باشد كه اجابتش از جانب آنان سخت نباشد، دعوت توأم با مهر و 

مند به طاعت  تى كه زن و فرزند عاشق و عالقهحمبت، زبان نرم، با خوشروئى و متانت و دعوت به زبان و عمل، به صور 
  .حق شوند، و آن را بر متام وظائف خود مقّدم بدانند

  .ام، سودمند بوده، مشا هم به امتحان بگذاريد سودمند خواهد بود من اين معنا را در خانه به امتحان گذاشته

ببوسيد، در آغوش بگرييد تا پاى طاعت در  طفالن چون به طاعت خدا روى آورند، آنان را تشويق كنيد، جايزه بدهيد،
  .فضاى وجودشان ثابت و پابرجا شود

  673: نظام خانواده در اسالم، ص

زنان عنايت كنند، كه وقىت از جانب شوهرشان دعوت به طاعت رب شدند، با شوق و رغبت بپذيرند، تا اثر اين پذيرش 
  .از مشرق وجود فرزندان طلوع كند

   راِئضَ َوتـَْعليِمِهُم اْلفَ  2
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هاى عمليه و قسمىت در كتب  تا جائى كه براى سرپرست خانواده امكان دارد، واجبات حق را كه قسمىت از آن در رساله
  .اش تعليم دهد اخالقى و فقهى آمده به خانواده

رباىن را به خانه  اش برنيامد، زمينه فراگريى آنان را با بردن به مساجد و جمالس مذهىب فراهم منايد، يا عاملى اگر از عهده
  .دعوت كند تا فرائض حق را به آنان آموزش دهد

ها  تر، به مهني خاطر نوبت به واگذاشنت بچه ممكن است خواندن منت رساله براى بعضى مشكل باشد و توضيح آن مشكل
  .وندرسد، تا دخرتان و پسران در نزديكى بلوغ و تكليف به وظائف شرعى خويش آگاه ش به كالسهاى مربوطه مى

   َونـَْهِيِهْم َعِن اْلَقباِئحِ  3

ى كند، و از عواقب گناهان و معاصى برتساند، و  بر سرپرست خانواده فرض و واجب است اهل خانه را از زشىت ها 
  .زمينه توليد گناه را در خانه از بني بربد

  َوَحثِِّهْم َعلى اْفعاِل اخلَْْريِ  4

را به كليه كارهاى خري، از صدقه دادن در راه خدا، تواضع به افراد، احرتام  بيت خود بر سرپرست خانواده واجب است اهل
خواهى و خالصه آنچه كه خري  جوئى، حق گوئى، حق به بزرگرت، رعايت كوچكرت، اجياد صلح و مساملت بني افراد، حق

  .است، تشويق و ترغيب كند

  .ا انفسكم و اهليكم ناراً استحتقق قو ) ره(بكارگريى اين چهار حقيقت به فرموده عالمه جملسى 

  .داند اى ثواب دارد كه جز خدا كسى منى صورت قدم برداشنت براى هدايت عباد خدا به اندازه بدين

  :رسول خدا امرياملؤمنني را براى هدايت مردم مين گسيل داشت قبل از سفر به او فرمود

  ...  َخيـٌْر َلَك ِممّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس َوَغَرَبتْ َواْميُ الّلِه َالْن يـَْهِدَى الّلُه َعلى َيَدْيَك َرُجًال 

  674: نظام خانواده در اسالم، ص

قسم به خدا اگر حضرت حق به دست تو يك نفر را هدايت كند براى تو از آنچه كه خورشيد بر آن طلوع و غروب 
رت است مى   .كند 
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گفت خوشا به حال آنان كه تشكيل زندگى داده و براى زن و آورى، چه سود كالىن، به نظر من بايد   چه جتارت شگفت
اند، كه با هدايت هر يك از آنان، ثواىب بسيار به صورتى كه رسول حق به امرياملؤمنني فرمود  فرزند خود معّلم خري و خوىب

ل كردن امور مادى گردد، و اين غري ثواب رفنت به دنبال كسب حالل براى اداره امور زندگى است كه دنبا نصيب آنان مى
براى گذراندن زندگى زن و بچه ثواىب، و دنبال كردن امور معنوى، براى هدايت زن و بچه ثواىب ديگر است، كه وضع 

  .ها ثواب اندر ثواب، و رمحت اندر رمحت است اينگونه سرپرست

  675: نظام خانواده در اسالم، ص

   تلك حدود الّله و من يطع الّله و رسوله يدخله(

ار خالدين فيها جنات   جترى من حتتها اال

  )وذلك الفوز العظيم

  »13/ نساء«

   حقوق زن و شوهر دراسالم 19

  

   دورمنائى از حقوق خانواده

  

حقوقى كه زن و شوهر نسبت به يكديگر دارند در قرآن جميد و روايات به طور مفصل ذكر شده، و در اين زمينه چيزى 
  .فروگذار نشده

  .بيند كند، آن را از معجزات فرهنگ پاك اسالم مى متقابل را مطالعه مى انسان وقىت اين حقوق

رت از آن را تا  در هيچ مكتب و مدرسه اى بدين صورت به حقوق زن و شوهر اشاره نشده، و هيچ مكتىب هم توان ارائه 
  .قيامت ندارد
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بدون گذشت طرف مقابل موجب قسمىت از اين حقوق متقابل واجب، و قسمىت هم مستحب است، ترك حقوق واجب 
  .شدن شرييىن زندگى است عذاب، و ترك مستحب باعث كم

و  21و  20اى از حقوق واجب و مستحب زن و شوهر نسبت به يكديگر در كتاب شريف وسائل، جلد  قسمت عمده
به عزيزامن در آن  كنم، و مطالعه مفصل آن را  البيت ذكر شده، كه من تا جائى كه نياز باشد نقل مى چاپ مؤسسه آل 22

  .منامي كتاب سفارش مى

  .پردازم شوم، سپس به ذكر روايات مى ابتدا براى تربّك متوسل به چند آيه قرآن در رابطه با اين مسئله مى

  .وعاشروهنَّ باملعروفِ 

  .با مهسران خود خوشرفتارى كنيد

  .وهلنَّ مثل الَّذى عليهنَّ باملعروف

  676: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مانند مهان حقوقى كه مردان بر زنان دارند، زنان به حنو معروف بر مردان دارندو 

  .قد علمنا ما فرضنا عليهم ىف ازواجهم

  .دانيم امي، مى ما هرآنچه را در رابطه با زنانشان بر آنان واجب كرده

  677: نظام خانواده در اسالم، ص

  :گفتم  )عليه السالم(به حضرت صادق : گويد اسحاق بن عمار مى

َجِهَلْت َغَفَر َهلا َوقاَل ابُوَعْبِدالّلِه كاَنْت اْمرَأٌَه  ما َحقُّ اْلَمْرأَِه َعلى َزْوِجَها الَّذى اذا فـََعَلُه كاَن ُحمِْسناً؛ قاَل يُْشِبُعها َوَيْكُسوها َوانْ 
  .ِعْنَد اىب تـُْؤذيِه فـَيَـْغِفُر َهلا
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دى حمسن و نيكوكار است؟ فرمود او را با غذاى مطلوب سري كند، و حق زن بر شوهرش چيست كه وقىت آن را ادا كند مر 
پدرم زىن داشت آزاردهنده وىل آن : لباسش را تأمني كند و چون كارى جاهالنه از او سرزد وى را ببخشد، حضرت فرمود

  .خبشيد حضرت او را مى

  :ندفرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا : فرمود) عليه السالم(امام ششم 

َرئيُل بِاْلَمْرأَِه َحّىت َظنَـْنُت انَُّه اليـَْنَبغى َطالُقها اّال ِمْن فاِحَشه ُمبَـيـَِّنه   .اْوصاىن َجبـْ

  .چندان امني وحى نسبت به زن سفارش كرد، كه گمان كردم طالق او جز با ارتكاب زنا جايز نيست

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .ُه َوبـَْنيَ َزْوَجِتِه فَانَّ اهللاَ َعزََّوَجلَّ َقْد َملََّكُه ناِصَيَتها َوَجَعَلُه اْلَقيَِّم َعَلْيهاَرِحَم اهللاُ َعْبداً اْحَسَن فيما بـَيـْنَ 

هاى بني خود و مهسرش را نيكو اجنام دهد، چه خداوند اختيار زن را به مرد داده، و  رمحت خدا بر كسى كه متام برنامه
  .شوهر را سرپرست او منوده

  :فرمود)  عليه وآله وسلمصلى اهللا(رسول حق 

  .َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َضيََّع َمْن يُعولُ 

  .كسى كه حقوق عائله خود را ضايع كند از رمحت خدا دور است

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .َخيـْرُُكْم َخيـْرُُكْم ِالْهِلِه َوانَا َخيْـرُُكْم ِالْهلى

رت باشد، و رتين مشا كسى است كه براى خانواده رتم من براى خانواده اش    .ام از متام مشا 

  :و نيز فرمود

  .ِعياُل الرَُّجِل ُأَسرائُُه َواَحبُّ اْلِعباِد اَىل الّلِه َعزََّوَجلَّ اْحَسنـُُهْم ُصْنعاً اىل ُأَسرائِهِ 
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رت رفتار ك   .ندعائله شخص در قيد اويند، حمبوبرتين بندگان نزد خداى عزوجل كسى است كه با افراد در قيدش 

***  

  حقوق زن بر شوهر

  

  678: نظام خانواده در اسالم، ص

   يه لوازم زندگى 1

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .فـََعَلْيُكْم ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

  .خوراك و پوشاك زنان به حنو معروف بر مشا واجب است

  :فرمود) عليه السالم(امام سجاد 

  . َنَسَمهً َلَئَن اْدُخُل السُّوَق َوَمِعَى ِدْرَهٌم ابْتاُع ِبِه حلَْماً ِلِعياىل َوَقْد َقرُِموا الَْيِه اَحبُّ اَىلَّ ِمْن اْن اْعِتقَ 

اند، براى من حمبوبرت از بنده آزاد كردن  ام كه آن را هوس كرده وارد شدن به بازار و خريد يك درهم گوشت براى عائله
  .است

  :فرمود) عليه السالم(ششم امام 

  .ِمْن َسعاَدِه الرَُّجِل اْن َيُكوَن اْلَقيَِّم َعلى ِعيالِهِ 

  .سرپرسىت زن و بچه و رسيدگى به امور آنان از خوشبخىت مرد است

   مباشرت 2
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شايد يك خاطر مصيبىت كه بر مرد وارد شده چند ماه و  شخصى زن جواىن دارد، به: پرسيدند) عليه السالم(هشتم  از امام
زدگى بوده، آيا اين مرد گناهكار است؟  سال است با او نزديكى نكرده، البته نيت آزار زن را نداشته، عذرش مصيبت

  .كار است آرى پس از چهارماه معصيت: فرمود

  ابوذر از رسول حق پرسيد، آميزش مرد با مهسرش در عني اينكه لذت دارد، ثواب هم دارد؟

  !پس حاللش هم ثواب دارد: امشروع كام دل جبوئى حرام نيست؟ عرضه داشت چرا، فرمودآرى، اگر از راه ن: فرمود

  .در معارف اهليه آمده مستحب است مرد هر چهار شب يك شب جهت آميزش در كنار مهسرش باشد

   گشايش در زندگى  3

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

برد، او بايد حتفه  خرد، مانند كسى است كه در خانه مستمندان صدقه مى مى رود و براى عيالش حتفه كسى كه به بازار مى
اى از  خريده شده را وقىت به خانه برد ابتدا به دخرتانش بدهد، زيرا هركس دخرتش را خوشحال كند چنان است كه بنده

اشك رخيته، و كسى كه از  نسل امساعيل آزاد كرده، و هركس ديده پسرش را با بردن حتفه روشن كند، گويا از ترس خدا
شت   .هاى پرنعمت كند ترس خدا گريه كند حضرت حق او را وارد 

  :فرمود) عليه السالم(موسى بن جعفر 

  .ْلَك النـِّْعَمهُ يـَْفَعْل اْوَشَك اْن تـَُزوَل تِ  ِعياُل الرَُّجِل ُأَسرائُُه َفَمْن انـَْعَم الّلُه َعَلْيِه بِِنْعَمه فـَْليـَُوسِّْع َعلى ُأَسرائِِه َفاْن ملَْ 

عائله مرد در اختيار و قيد اويند، خداوند به هر كس نعمت داده بر عائله خود گشايش دهد، وگرنه ممكن است آن نعمت 
  .از او سلب شود

  679: نظام خانواده در اسالم، ص

ى اْن َيْشَبَع الرَُّجُل َو ُجييَع ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(َعِن النَِّىبِّ  َ   .اْهَلهُ انَُّه 

ى فرمود   .رسول خدا از اينكه مرد سري باشد و مهسرش گرسنه 

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 
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يْـَرُه ُمعاِشَرٌه َمجيَلٌه، َوَسَعٌه ِبتَـْقدير، َوغَ : َملْ َيُكْن ىف طَْبِعِه ذلكَ  انَّ اْلَمْرَء َحيْتاُج ىف َمْنزِِلِه َوِعياِلِه اىل َثالِث ِخالل يـََتَكلَُّفها َوانْ 
  .ِبَتَحصُّن

  :مرد بايد در برنامه خانه و خانواده سه چيز را بر خود حتميل كند، هر چند خالف ميلش باشد

  .خوشرفتارى، توسعه در معاش بدون اسراف، و غريت ناموسى

  :فرمود) عليه السالم(امام چهارم 

  .انَّ اْرضاُكْم ِعْنَد اِهللا اْسبَـُغُكْم َعلى ِعياِلهِ 

  .اش بيشرت توسعه دهد، حضرت حق از او خوشنودتر است خانوادههر كه بر 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اذا انـَْفَق اْلُمْسِلُم َعلى اْهِلِه نـََفَقًه َوُهَو َحيَْتِسُبها كاَنْت َلُه َصَدَقهٌ 

  .خرد ثواب صدقه دارد آنچه را مسلمان به خاطر خدا براى مهسرش مى

   ه زناحرتام ب 4

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َمِن اختَََّذ َزْوَجًه فـَْلُيْكرِْمها

  .گريد، بايد او را احرتام كند كسى كه زن مى

  :و فرمود

ا َرُجل َضَرَب اْمَرأََتُه فـَْوَق َثالث اقاَمُه اهللاُ يـَْوَم اْلِقياَمِه َعلى ُرُؤِس اخلَْالِئِق فـَيَـْفَضُحُه َفضي   .َحًه يـَْنظُُر الَْيِه اْالوَّلُوَن َواْالِخُرونَ اميُّ

  .هركس مهسرش را بيش از سه مشت بزند، خداوند در قيامت در برابر اولني و آخرين رسوايش كند

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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  .اَيْضِرُب اَحدُُكُم اْلَمْرأََه ُمثَّ َيَظلُّ ُمعانَِقها

  !خوانيد؟ گرييد، و شب او را به آغوش مى كتك مىآيا روز، زن را به باد  

  :و نيز فرمود

  680: نظام خانواده در اسالم، ص

َا اْلَمْرأَُه لُْعَبهٌ َمِن اختَََّذها َفالُيَضيـِّْعها   .امنَّ

  .كند او را ضايع ننمايد مهانا زن لعبت است، كسى كه با او ازدواج مى

  :و فرمود

  .اْمرَأََتُه َوُهَو بِالضَّْرِب اْوىل ِمْنها الَتْضرِبُوا ِنساَئُكْم بِاخلََْشِب َفانَّ فيِه اْلِقصاصَ  اّىن اتـََعجَُّب ِممَّْن َيْضِربُ 

زند، با اينكه خود او به كتك خوردن سزاوارتر است، زن را با چوب مزنيد كه موجب  در شگفتم كسى كه مهسرش را مى
  .قصاص است

  :فرمود) عليه السالم(امرياملومنني 

  .انـَُّهنَّ اماَنٌه َفالُتضارُّوُهنَّ َوالتـَْعُضُلوُهنَّ وَ  ...

  .زنان در دست مشا امانت هستند، بر آنان سخت نگرييد، و بالتكليفشان مگذاريد

  زن را بر مرد چه حقى است؟: حوال از رسول حق پرسيد

ا را كرد، كه تصور كردم مرد حق ندارد اف به : فرمود   .او بگويدبرادرم جربئيل آنقدر سفارش ز

كنند، به  درباره زنان از خدا برتسيد، اينان رنج و سخىت زندگى را حتمل مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(حممد : گفت
اند، در برابر اين كه تن در اختيار  مقتضاى دستور حق و نص قرآن و سنت و شريعت حممدى بر مشا حالل شده

كنند، تا آجنا كه به وقت زائيدن دچار دردهاى خطرناك  ن خود محل مىند و فرزندانتان را در اندرو  هاى مشا مى لذت
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شوند، حقوق واجىب بر عهده مشا دارند، با آنان مهربان باشيد، آنان را دخلوش داريد، تا با مشا بسازند، از آنان اظهار   مى
  .آن را به زور اسرتداد ننمائيدايد طمع نورزيد، و چيزى از  كراهت و مالل نكنيد در آنچه به عنوان مهر به آنان داده

   آراسته و پاكيزه بودن 5

لباس، معطر ببيند، زن هم از مرد خود مهني توقع را دارد،  مهانطور كه مرد، زن خود را دوست دارد زيبا، پاكيزه، خوش
اير زدن، ناخن گرفنت، عطر زدن، لباس منظم و پاكيزه پوشيدن و س نظافت، پاكى، محام، مسواك، سرشسنت، شانه

دوخنت به  افزايد، و از چشم كند، و به عفت و پاكدامىن او مى هاى حالل بر اندام مرد، زن را خوشدل و راضى مى زينت
  .كند ديگران و در خيال گرفنت غريشوهر حفظ مى

اى؟  راخضاب كرده ديدم، عرضه داشتم قربانت شوم خضاب كرده) عليه السالم(امام هفتم : گويد حسن بن جهم مى
آرى، آمادگى و خودآرائى مرد موجب افزايش عفت زن است، زناىن كه ترك عفت كردند، به اين خاطر بود كه : دفرمو 

  شوهر خود را آرايش كرده نديدند، سپس از من پرسيد، تو دوست دارى مهسرت را آشفته و درهم و برهم ببيىن؟

  :كند از پدران بزرگوارش روايت مى) عليه السالم(حضرت رضا 

ا َتْشَتهى ساَء َبىنانَّ نِ  َّ ِمْنَك ِمْثَل الَّذى  اْسرائيَل َخَرْجَن ِمَن اْلَعفاِف اَىل اْلُفُجوِر، مااْخَرَجُهنَّ اّال ِقلَُّه تـَْهِيَئِه اْزواِجِهنَّ َوقاَل ا
  .َتْشَتهى ِمْنها

ا خود را اسرائيل از عفت و پاكى دست كشيدند، و اين مسئله هيچ عّلىت نداشت جز اينكه شو  زنان بىن هران آ
  .زن هم از مرد مهان انتظارى را دارد كه مرد از او دارد: آراستند، سپس فرمود منى

  681: نظام خانواده در اسالم، ص

كنند، اهل دود هستند، دندان و دهانشان كثيف  رسند، دير به دير اصالح مى انصافند، به خود منى بعضى از مردان واقعاً ىب
ا به هر شكلى دربست  سىب به تن ندارند، به قيافه خود منىو بدبو است، لباس منا رسند، و از اين بدتر توقع دارند زن آ

  .در اختيار آنان باشد، اينان مرداىن ستمگر، و مستحق عتاب و سرزنش هستند

  زباىن و مدارا خوش 6

  .كند العمل مى سگريى طرف مقابل انسان را هر كه باشد وادار به عك گوئى، بدزباىن، تندى، سخت درشت
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حال و مقال وقىت خارج از حدود باشد، زن را دلگري، و روحيه او را كسل و در نتيجه فضاى زندگى به تلخى و سردى 
  .گرايد مى

  :دهد در اين زمينه به مردان، چنني دستور مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َفداُروُهنَّ َعلى ُكلِّ حال َواْحِسُنوا

العمل آنان با مشا به مهني  زبان و نرخمو باشيد، و در متام امور نيكى منائيد، كه عكس ل مدارا كنيد، خوشبا آنان در مهه حا
  .صورت است

  رعايت اراده و اختيار خود را بنمايد 7

گريند،  پوشند، و دربست در اختيار زنان خود قرار مى بعضى از مردان از آزادى خداداده، و اراده و اختيار خود چشم مى
گريند، و مركب حيات را به هر كجا   بعضى از زنان با تسخري اراده و اختيار شوهر، حاكميت بر زندگى را به دست مى و

است مى   .رانند كه خاطرخواه آ

اين نوع زندگى به طور اغلب به يك زندگى شيطاىن تبديل شده، و موجى از گناه و معصيت، و اسراف و تبذير، و 
ى را پوشانده، و معنويت را فرارى داده، و خانه و خانواده را از اصول اهلى و انساىن منحرف هاى نامشروع زندگ خواسته

  .منوده است

ها در اين زمان دچار اين بالى خامنانسوز هستند، به جاى اينكه قيام زندگى بستگى به مرد  درصد باالئى از خانواده
شوهر زن باشد، زن شوهرى براى شوهر خود است، و خدا داشته باشد، بستگى به زن دارد، به عوض اينكه شوهر بايد 

شود،  نكند مرد از خواسته زن هر چند نامشروع و خالف خدا اطاعت نكند، آن زمان است كه جنگ و دعوا شروع مى
گردد، و تا مرد تسليم نشود، يا او را طالق ندهد، آن آتش جهنمى فرو  و آتشى خامنانسوز با دست زن روشن مى

  .نشيند منى

  :در رابطه با چنني مردان اختيار از دست داده، و ضعيف و زبون شده فرمود) عليه السالم(على 

  .ء ُتَدبـِّرُُه اْمرَأٌَه فـَُهَو َمْلُعونٌ  ُكلُّ اْمرِى

  .هر مردى اختيارش را به دست زن دهد ملعون است
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  :و فرمود

  .الثِّياَب الرِّقاَق فـَُيجيُبها ...  النّاِر قيَل َوماتِْلَك الطّاَعُه قاَل َتْطُلُب الَْيهِ َمْن اطاَع اْمرَأََتُه اَكبَُّه اهللاُ َعلى َوْجِهِه ِىف 

منا  لباس بدن: آن مردى كه دربست تسليم زن شود، خداوند او را با روى به آتش جهنم درافكند، پرسيدند، چگونه، فرمود
  !از مرد خبواهد و او بپذيرد

  682: نظام خانواده در اسالم، ص

  :اى بدين صورت ايراد فرمودند و درباره اينگونه زنان در زماىن كه مردى از زن خود شكايت كرد، در حضور مردم خطبه

مردم به هيچ صورت از زن اطاعت نكنيد، هيچ مال به دست او ندهيد، تدبري امور زندگى را به وى وامگذاريد، اگر اين 
كنند، سر از فرمان شوهر بپيچند، ما اينگونه يافتيم كه اين مجاعت به  ه مىطايفه به اختيار خود باشند مهه را دچار مهلك

هنگام نياز، تقوا را رعايت نكنند، در برابر شهوت به سرعت از پاى درآيند، تا دوران پريى به فكر زر و زيورند، و به وقت 
  اى از ناتواىن خودبني و مغرور و خودپسند، اگر گوشه

ها را ناديده گريند، و شر و بدى را در گوشه خاطر جا دهند، بدون پروا  ريد متام لطف و حمبتهاى آنان اجنام نگ خواسته
  .مت زنند، از سركشى و طغيان دست نكشند، و مدام بر سر راه شيطان نشينند

  683: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   حقوق شوهر بر زن

  

  .ت حق شوهر از جانب زن استهاى زندگى، در گرو رعاي اى از استحكام پايه قسمت عمده

در اين زمينه زن الزم است فقط و فقط حضرت حق و قيامت را حلاظ كند، و از دستورگريى از ديگران نسبت به 
  .شوهرش، و قبول دخالت اطرافيان بپرهيزد
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ا و دستورات خود در خطا و اشتباه باشند، يا نسبت به مجال و جالل زندگى و چه امنيت زن و  بسا كه ديگران در فرما
بسا كه مايه دخالت ديگران در زندگى زن و شوهر جوان و تازه عروسى كرده  شوهر نظر سوئى داشته باشند، و چه

  .حسادت باشد

نفوذپذيرى و اثرگريى زن زياد است، بنابراين به اين حالت طبيعى خود، و امكان اشتباه و حسادت ديگران توجه عميق 
هر، كه رعايت حق امياىن و اسالمى و انساىن است خدا را مالحظه كند، و قيامت داشته باشد، و در رعايت حق شو 

  .خود را در نظر بگريد

مرد دوست دارد زن، زن او باشد، حاالت زن بودنش حمفوظ باشد، از اينكه باالخره زن است و زن آفريده شده دست 
كننده دخالت اقوام نزديك و  مقلد ديگران و قبول گرى خود را براى شوهر حفظ كند، برندارد، لطافت، ناز، طنازى، عشوه

  .دور و مهسايه و معاشر نباشد

هاى مشروع او زندگى كند، امور خانه را مطابق ميل شوهر اداره كند و  در هر صورت زِن شوهر باشد، و بر حمور خواسته
  .براى فرزندانش مادر باشد

گردند، كه اين حاالت كام  مسلك مى خشن و تند و قهرمان كنند، ضمخت و بعضى از زنان زن بودن خود را فراموش مى
  .كند العاده تلخ و او را از ازدواج و زندگى پشيمان و گاهى از عمر خود سري مى مرد را فوق

حق بريون رفنت از خانه و  متكني زن از شوهر به وقت نياز مرد، اطاعت او از مهسر در متام امور شرعى و اخالقى
  .حج واجب از حقوق واجبه شوهر بر عهده زن، و قسمىت هم مستحب است مسافرت، منهاى سفر

   اطاعت 1

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  .ُتطيَعُه َوالتـُْعِصَيهُ  جاَءْت اْمَرأٌَه اَىل النَِّىبِّ َفقاَلْت يا َرُسوَل الّلِه ماَحقُّ الزَّْوِج َعَل اْلَمْرأَِه َفقاَل َهلا انْ 

  .اطاعت از شوهر و پرهيز از عصيان نسبت به او: حق آمد و گفت حق شوهر بر زن چيست؟ فرمودزىن به حمضر رسول 

  684: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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ا، َواطاَعْت َزْوَجها،  فـَْلَتْدُخْل ) عليه السالم(َوَعَرَفْت َحقَّ َعِلىٍّ اذا َصلَِّت اْلَمْرأَُه َمخَْسها، َوصاَمْت َشْهَرها، َوَحجَّْت بـَْيَت َرِّ
  .ِمْن اىِّ اْبواِب اْجلِناِن شاَءتْ 

هنگامى كه زن مناز واجب پنج وقت را خبواند، و روزه رمضان را بگريد، و حج خود را اجنام دهد، و از شوهرش فرمان 
شت كه مىاالطاعه است بشناسن را كه امام واجب) عليه السالم(بربد، و حق على  خواهد به  د، از هر درى از هشت در 

  .شت درآيد

  :به اين روايت بسيار مهم كه از رسول باكرامت اسالم رسيده توجه كنيد

ا َوادَّْت فـَْرَضها، َواطاَعْت َزْوَجها َدَخَلِت اجلَْنَّهَ    .ُكلُّ اْمَرأَه صاحلَِه َعَبَدْت َرَّ

شت مىاى كه خدا را عبادت كن هر آن زن شايسته   .شود د، واجبات را ادا منايد، از شوهر فرمان برد، وارد 

َمْت َواخَّرَ  ا ماَقدَّ ا َوَلزَِمْت بـَْيَتها َواطاَعْت َزْوَجها اّال َغَفَر اهللاُ َهلا ُذنُوَ   .تْ ماِمْن اْمَرأَه َصلَّْت َصلوَ

اش را  اعت كند، خداوند گناهان گذشته و آيندههر آن زىن كه مناز بگذارد، بدون نياز از خانه بريون نرود، از شوهر اط
  .بيامرزد

  :به زىن به نام حوال فرمود

به آن خدائى كه مرا به راسىت مقام نبوت داده، مرد بر زن حق دارد، چون شوهر او را طلب كند اجابت منايد، اگر 
  .دستورى دهد سرنپيچد، و با او ستيزه و خمالفت نكند

  :بنده فرمودو در گفتارى بسيار مهم و كو 

  .التـَُؤدِّى اْلَمْرأَُه َحقَّ اِهللا َعزََّوَجلَّ َحّىت تـَُؤدَِّى َحقَّ َزْوِجها

  !!زن تا حق شوهر را ادا نكند، حق خداوند را ادا نكرده

در اين روايات مالحظه كرديد كه تنها اطاعت از شوهر مالك جنات نيست، بلكه اميان زن و عبادت او و اداى واجبات و 
رمات نيز دخالت قابل توجه در جنات او دارد، به اين معنا كه وقىت مهه اين واقعيات در وجود زن مجع باشد عامل ترك حم

  .رستگارى و فالح او در دنيا و آخرت است
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   متكني 2

گريى تسليم باشد،  زن در غري مواردى كه از نظر شرع حمدوديت دارد، واجب است نسبت به خواسته مرد، در مسئله كام
  .قدم شده آمادگى خود را اعالم منايد  مستحب است در اين زمينه پيشحىت

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

ا، َوتـَُزيَِّن ِباْحَسِن زيَنِتها، َوتـَْعِرَض نـَْفَسها َعلَ  َواْكثـَُر ِمْن يِه ُغْدَوًه َوَعِشيًَّه َعَلْيها اْن َتطَيََّب بِاْطَيِب طيِبها، َوتـَْلَبَس اْحَسَن ثِياِ
  .ذِلَك ُحُقوُقها

رتين عطر استفاده كند، زيباترين لباسش را بپوشد، خود را به نيكوترين وجه آرايش دهد، و صبح و  بر زن الزم است از 
  !شب مهچون طاووس خرامان خود را به شوهر عرضه منايد، باز هم حقوق شوهر بيش از اينهاست

  685: نظام خانواده در اسالم، ص

عمل كند، شوهرش را براى خود حفظ كرده، و او ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(زن به مهني صورت به دستور رسول خدا  اگر
  .چراىن، و هوس نسبت به ديگران، يا رفنت دنبال اين و آن حىت به صورت مشروع بازداشته را از چشم

رتين اى از اختالفات از مهني ناحيه مايه مى عمده لباس و نيكوترين آرايش را به وقت رفنت مهماىن و  گريد، زن عطر و 
گردد،  خواهد، و نسبت به شوهر روش و منش او معموىل است، تازه وقىت از مهماىن و عروسى برمى عروسى براى خود مى

زينت پوشد، و  گذارد، بالفاصله لباس زيبا را از تن درآورده لباس خانه مى براى شوهر مهلت ديدن او را به آن صورت منى
كند و باعث سست  زده، رجنيده، و ناراحت مى آيد، كارى كه شوهر را دل و آرايش را مجع كرده به صورت عادى درمى

  .گردد شدن رابطه، و فراهم كننده امور ديگر مى

و  ميل بودن زنانشان به مسئله متكني، تفاوت بودن، ىب بسيارى از مردان جوان، و متوسط نزد خود من از عادى بودن، ىب
دورى كردنشان از آرايش براى شوهر و لباس زيبا پوشيدن، و جلوه دادن خود شكايت كرده، و ميل به رفنت دنبال متعه، يا 

  .اند ازدواج جمدد را اظهار كرده، و درخواست حل مشكل منوده

صلى اهللا عليه وآله (رم من تنها سفارشى كه به بانوان دارم اين است كه در اين مرحله با متام وجود از دستورات رسول اك
اطاعت كنيد تا مشكلى پيش نيايد، و مرد بريون از خانه را هوس ننمايد، وگرنه ) عليهم السالم(و امامان معصوم ) وسلم

  !شود، و گناه ناخبشودىن ويراىن خانه و خانواده در روز قيامت به عهده مشاست بناى زندگى ويران مى
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زن نسبت به شوهر رسول خدا دستور عجيىب دارند، اين دستور را در پاسخ زىن كه از  در رابطه با ميل مرد به زن و متكني
  :حق شوهر از رسول خدا پرسيد فرمودند

  .َوالَمتْنَـْعهُ نـَْفَسها َواْن كاَنْت َعلى َظْهِر قـََتب

پابرجائى حمبت شوهر  گريى منع نكند هر چند باالى شرت باشد، كنايه از اينكه اين مسئله مهم است و عامل او را از كام
  .و حفظ او از امور خارج از خانه

  :و باز آن حضرت فرمودند

  .الُتَطوِّْلَن َصلوَتُكنَّ ِلَتْمنـَْعَن اْزواَجُكنَّ 

  .براى اينكه شوهر را به وقت نيازش از سر واكنيد مناز را كه باالترين عبادت است طوالىن نكنيد

   بريون رفنت از خانه 3

ت بسيار سودمند، يعىن وجوب اطاعت زن از شوهر در بريون رفنت از خانه از جانب بسيارى از زنان،  متأسفانه اين واقعي
  .اند، و براى خود نسبت به شوهرشان مردى قائلند تعطيل شده كه از حيثيت اهلى زن بودن خود دست برداشته

  .زد ، آن را گره به زلف اجازه شوهر منىاگر بريون رفنت زن از خانه به طور آزاد و دخلواه مصلحت بود، خداوند مهربان

اجازه بريون رفتند، و مايه فتنه و فساد شدند، پاكى و متانت جامعه را به هم زدند، عادى هم بريون نرفتند، زيباترين  ىب
رتين وجهى آرايش كردند، موى و روى را بريون انداختند، در برابر مردم كوچه و بازار طنازى كرده به   لباس را پوشيدند، به 

هاى او اعرتاض نكند، از  گرى برخاستند، و گاهى در اين زمينه چراغ غريت مرد را هم خاموش كردند، تا به بازيگرى عشوه
فرهنگ شيطاىن يهود و نصارى و به قول خودشان متدن و جتدد پريوى منودند، و بالهائى به سر اسالم و مسلمني آوردند  

  !شود كه تا قيامت جربان منى

  686: خانواده در اسالم، صنظام 

ى َرُسوُل الّلِه اْن َختْرَُج اْلَمْرأَُه ِمْن بـَْيِتها ِبَغْريِ اْذِن َزْوِجها َفاْن َخَرَجْت َلَعَنها ُكلُّ َمَلك ِىف ال ء َمتُرُّ َعَلْيِه ِمَن اجلِْنِّ  سَّماِء وَُكلُّ َشىْ َ
  .َواْالْنِس َحّىت تـَْرِجَع اىل بـَْيِتها



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ى كردند، اگر زن بدون اجازه و ) ى اهللا عليه وآله وسلمصل(رسول خدا  از بريون رفنت زنان از خانه بدون اجازه شوهر 
  .كنند تا به خانه بازگردد گذرد لعنتش مى رضاى شوهر خارج شود متام مالئكه آمسان و هر جن و انسى كه بر او مى

  :فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق 

رت رفت و به مهسرش تأكيد كرد تا من برنگردم از خانه بريون نرو، پدر آن زن در ايام سفر مردى از انصار به مساف
شوهرش بيمار شد، زن كسى را نزد رسول حق فرستاد، و اجازه عيادت خواست فرمود از شوهر اطاعت كن و در خانه 

  ر ازبنشني، حال بيمار سنگني شد باز پيام داد وىل رسول اسالم مهان جواب را داد، پد

دنيا رفت، زن قاصدى نزد پيامرب فرستاد، كه براى مناز به جنازه پدر بروم حضرت مهان جواب را داد، پدر را به خاك 
  !سپردند و زن در خانه ماند، پيامرب پيام دادند، اى زن خداوند بپاس اين فرمانربدارى از شوهرت، پدرت و تو را آمرزيد

  :كند سفارش اكيد مى به مردان) عليه السالم(امرياملؤمنني 

كند، بريون رفنت آنان و در مناظر  بانوان را از ديدن اجانب حفظ كن، زيرا حمجوب بودن آنان عفتشان را بيشرت حفظ مى
عمومى قرار گرفتنشان، فسادش بيشرت از اين نيست كه افرادى را كه مورد اعتماد نيستند به خانه بربى، اگر توانسىت كارى  

  .اسند اين كار را اجنام بدهكىن كه جز ترا نشن

   پرهيز از آزار شوهر و تندخوئى و بدزباىن 4

  :در اين زمينه سخنراىن عجيىب دارند، اين سخنراىن را براى زنان ايراد فرمودند) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اسالم 

اينكه بيشرت مشا هيزم جهنم هستيد، اى زنان در راه خدا صدقه دهيد گرچه از زيور و زينت خود، گرچه يك دانه خرما، چه 
  .كنيد، و نسبت به خدمات شوهر سپاسگزار نيستيد لعنت مى

دهيم، مگر اين  پرورانيم، به او شري مى كنيم، كودك را ماهها در شكم مى مگر ما نيستيم كه مادرى مى: زىن عرضه داشت
آوريد،  چرا، باردار هستيد، فرزند مى: ستند؟ فرمودها، و اين خواهران دلسوز برادرها از جنس ما ني دخرتان سرپرست خانه

ايد، اگر ناسازگارى با شوهر و آزار دادن به او نبود هيچ زن منازگزارى به آتش قيامت  دهيد، مهربان و باعاطفه شري مى
  .سوخت منى

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 
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احبش بگذارد، زىن كه شب تا صبح شوهر از او مناز سه نفر قبول نيست؛ خدمتكار گرخيته تا وقىت دست به دست ص
  .ناراضى باشد، پيشوائى كه مردم او را خنواهند و او امامت كند

  :پرسيد) عليه السالم(على بن جعفر از برادرش امام كاظم 

  .ْنهااْلَمْرأَُه اْلُمغاِضَبُه َزْوَجها َهْل َهلا َصالٌه َوما حاُهلا؟ قاَل الَتزاُل عاِصَيًه َحّىت يـَْرضى عَ 

در : گوئى مردش را خشمگني كند مناز و حالش نزد خدا چگونه است؟ فرمود زىن كه با سوء خلق، بدزباىن، درشت
  .برد تا وقىت كه شوهر راضى شود معصيت بسر مى

به آن خدائى كه مرا به صدق و راسىت به مقام رسالت انتخاب  : به حوال فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول خدا 
  .كرده، هنگامى كه مرد بر زن خشم بگريد خداوند نيز بر او خشم گريد

  687: نظام خانواده در اسالم، ص

خواهد بيش از قدرت و توانائى مرد بر مرد حتميل نكنند، شكوه او را نزد احدى چه خويش و چه  رسول حق از زنان مى
  .بيگانه نربند

  :امام ششم فرمود

  .أٌَه تُؤذى َزْوَجها َوتـَُغمُُّه، َوَسعيَدٌه َسعيَدٌه اْمَرأَهٌ ُتْكرُِم َزْوَجها َوالتـُْؤذيِه َوُتطيُعُه ىف َمجيِع اْحوالِهِ َمْلُعونٌَه َمْلُعونٌَه اْمرَ 

دار كند، و خوشبخت است خوشبخت زىن كه  ملعون است ملعون زىن كه مهسرش را بيازارد و وى را غمگني و غصه
  .ازارد و در هر حال از وى اطاعت منايداحرتام شوهر را نگه دارد و وى را ني

   خدمت در خانه 5

زىن كه غذاى خوشگوار براى شوهر آماده كند، خداوند خوراكهاى  : به حوال فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
شت برايش مهيا منايد و بگويد خبور و بنوش به پاداش زمحاتى كه در دنيا كشيدى   .گوناگون در 

  :فرمود) لى اهللا عليه وآله وسلمص(رسول حق 
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ا اْمَرأَه َدفـََعْت ِمْن بـَْيِت َزْوِجها َشْيئاً ِمْن َمْوِضع اىل َمْوِضع تُريُد ِبِه َصالحاً َنَظَر الّلُه الَْيها َومَ  ْبهُ  ْن َنَظَر الّلُه اَلْيها ملَْ اميُّ   .يـَُعذِّ

جاجبا كند، خداوند به او نظر رمحت اندازد، و هر كه مورد انداز چيزى را  هر زىن در خانه شوهر، به منظور زيباسازى چشم
  .نظر رمحت باشد از عذاب درامان است

  :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

اَن َخْلَف اْلباِب نـَْقَل َعِلىٌّ ماك انَّ فاِطَمَه َعَليـَْهاالسَّالُم َضِمَنْت ِلَعِلىٍّ َعَمَل اْلبَـْيِت َواْلَعجِني َواْخلُبـَْز َوَقمَّ اْلبَـْيِت، َوَضِمَن َهلا
  .احلََْطِب َواْن َجييَئ بِالطَّعامِ 

عليه (كارهاى داخلى منزل، و مخري كردن، و نان پخنت را به عهده گرفت، و امرياملؤمنني ) عليها السالم(حضرت زهرا 
  .كارهاى خارجى مانند هيزم آوردن، و خريد ماحيتاج منزل را) السالم

  ارى با اواحرتام به شوهر و خوشرفت 6

  :فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

  .ِجهاُد اْلَمْرأَِه ُحْسُن التَّبَـعُّلِ 

  .جهاد زن، نيكو شوهردارى است

گفنت، صرب بر ندارى وفقر او، پذيرائى عاشقانه از وى، استقبال از او به  مرد، باحمبت ومهرباىن با او سخن از زمحات سپاس
پوشيدن براى او،  چونوچرا در ايامى كه جماز است، آرايش و زينت و خوب متكني ىبوقت آمدن، بدرقه او به وقت رفنت، 

ازحد قدرت بر شوهر، و امثال اين امور   حنوى شايسته ومناسب، قناعت در خمارج، حتميل ننمودن بيش اداره امورزندگى به
  .ند جهاد زن و نيكوشوهردارى اوستا كه رسول اسالم و امامان معصوم به عنوان وظيفه زن در برابر شوهر معني فرموده

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  688: نظام خانواده در اسالم، ص

ا ِمْن ِرضا َزْوِجها   .الَشفيَع لِْلَمْرأَِه اْجنَُح ِعْنَد َرِّ

  .تر از رضايت شوهر ندارد دهنده تر و جنات زن در حرمي حضرت حق شفيعى باقدرت
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  :فرمايد مى) عليه السالم(امام ششم 

كردند، مشا هم به ما  گروهى خدمت رسول اسالم آمدند، عرضه داشتند مردمى را ديدمي كه براى بزرگانشان سجده مى
  .گفتم زن براى شوهر سجده كند نه، اگر بنا بود چنني دستورى بدهم مى: دهيد؛ فرمود اى مى چنني اجازه

  :به حوال فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

زىن در سخىت و رفاه با شوهرش بسازد، و از وى اطاعت كند، خداوند او را با مهسر ايّوب حمشور كند، هر زىن گفتار هر 
  .دار جماهد به او عنايت فرمايد اى اجر روزه تلخ و زننده شوهرش را حتمل كند خداوند براى هر كلمه

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

َم الَْيِه الطَّْسَت َواْلِمْنديَل  َتْستـَْقِبَلهُ ِعْنَد باِب بـَْيِتها فـَتـَُرحَِّب، َوانْ  َلى اْلَمْرأَِه اناَرُه السِّراِج، واْصالُح الطَّعاِم، َوانْ َحقُّ الرَُّجِل عَ  تـَُقدِّ
  .الَمتْنَـَعُه نـَْفَسها اّال ِمْن ِعلَّه تـَُوضِّأَُه، َوانْ  َوانْ 

را روشن كند، غذا را آماده كند، هنگام ورود تا در خانه استقبالش كند، و  حق مرد بر زن اين است كه چراغ خانه
  .آمد بگويد، آفتابه و لگن و حوله حاضر منايد، آب روى دستش بريزد، و بدون عذر، خود را از او دريغ ننمايد خوش

  :اد و عرضه داشتكنار جنازه او ايست) عليها السالم(پس از وفات حضرت فاطمه ) عليه السالم(امرياملؤمنني 

ا َقْداْوَحَشْت َفآِنْسها َّ   .الّلُهمَّ اّىن راض َعِن ابـَْنِه نَِبيَِّك، الّلُهمَّ ا

  .اهلى من از دخرت پيامربت راضى هستم، اهلى تو مونس او باش، و وحشت او را جربان كن

  براى غري شوهر خود را نيارايد 7

  :ودبه حوال فرم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

زر و زيور خود را در منظر و ديدگاه غريشوهر مگذار، در غياب شوهر خود را خوشبو مكن، روسرى خود را كه جلب 
  .ايد كند، و مچ دست را نشان مده، اگر چنني كنيد دينتان را تباه و خدا را به خشم آورده نظر مى

  .َمْشُهوراً اْو تـََتَحّلى ِمبا لَهُ َصْوٌت ُيْسَمعُ  تـَْلَبَس اْلَمْرأَُه اذا َخَرَجْت ثـَْوباً  نـََهى النَِّىبُّ انْ 
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ى فرموده، و  كه نظر ديگران را جلب صورتى رسول حق از اينكه زن در خارج از خانه لباس چشمگري بپوشد، به كند 
  .ازاينكه زيور صدادار باخود بردارد قدغن منود

  .اى مورد توجه مردم مسلمان باشد العاده قحديثى بسيار مهم از رسول خدا روايت شده، كه بايد به حنو فو 

ا َرُجل تـَتَـَزيَُّن اْمرأَتُُه َوَختْرُُج ِمْن باِب دارِها فـَُهَو َديُّوٌث، َواليَْأَمثُ َمْن ُيَسّميِه َديُّوثًا، َوالْ  َمْرأَُه اذا َخَرَجْت ِمْن باِب دارِها ُمتَـَزيـَِّنًه اميُّ
ِرضًى ِلَزْوِجها ِبُكلِّ َقَدم بـَْيٌت ِىف الّناِر، فـََقصِّروا اْجِنَحَه ِنساِئُكْم َوالُتَطوُِّلوها فَانَّ ىف تـَْقصِري اْجِنَحِتها َوالزَّْوُج ِبذِلَك راض يـُْبىن 

  .َوُسُروراً 

  689: نظام خانواده در اسالم، ص

به صورتى كه در معرض ديد  مردى كه در برابر ديدگانش، و با رضايت و اجازه او، زنش آرايش كند و از خانه بريون رود،
  .مهگان قرار گريد ديّوث است، هركه آن مرد را ديوث بنامد گناهى نكرده

اى از آتش براى شوهرش بنا  دارد خانه زىن كه بدين صورت بريون رود و مهسرش راضى باشد، به هر قدمى كه آن زن برمى
بال و پر بودنشان در اين  ر اين امور پر بگريند، كه ىبشود، بال و پر زنان خود را در اين زمينه بچينيد، نگذاريد د مى

  .مسائل موجب خوشنودى و سرور براى مشا و كل خانواده است

  بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نكند 8

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

ه َوال َنْذر ىف ماِهلا اّال بِاْذِن َزْوِجها اّال ىف زَكاه اْو ِبرٍّ اْو ِصَلِه لَْيَس ِلْلَمْرأَِه اْمٌر َمَع َزْوِجها ىف ِعْتق َوالَصَدَقه، َوالَتْدبري َوالِهبَ 
  .َقرابَِتها

زن جماز نيست بدون اذن شوهر برده آزاد كند يا صدقه دهد، يا چيزى ببخشد، يا نذر ماىل كند، اما زكات واجب و صله 
  .رحم، و احسان نياز به اجازه ندارد

  :فرمود) وآله وسلمصلى اهللا عليه (رسول حق 

  .َوالتـُْعطى َشْيئاً اّال ِباْذنِِه فَاْن فـََعَلْت فـََعَليـَْها اْلِوْزُر، َوَلُه اْالْجرُ 
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  .منهاى اجازه شوهر از مال مرد به كسى نبخشد، اگر خبشيد گناهش از او و ثوابش مربوط به شوهر است

جمموع روايات مربوط به حق زن و شوهر از كتاب شريف دامن كه  در پايان اين قسمت باز هم تذكر اين نكته را الزم مى
حباراالنوار استفاده شد، كه اين  103البيت و يكى چند روايت هم از جلد  وسائل جلد بيست تا بيست و دوم چاپ آل

  .نندتوانند به آن كتب پرارزش مراجعه ك اى اندك از روايات درياوار اين فصل است، طالبني تفصيل بيشرت مى جمموعه گوشه

  )محلته اّمه وهنا على وهن وفصاله ىف عامني(

  »14/ لقمان«

   دوران باردارى، رضاع و نامگذارى 20

  

   دوران باردارى

  

  690: نظام خانواده در اسالم، ص

دوران محل مادر در عني اينكه مادر به عنوان كانون مهر و عاطفه، و نشانه رمحت خداوند، عاشق فرزنددار شدن، و 
گل پاك و چهره زيبا و معصومانه كودك خود است، دوراىن سخت، سنگني، توأم با دهلره و اضطراب، و روبرو  دستهديدار 

  .هاى گوناگون جسمى و روحى است شدن با عارضه

شوهر زن، و اطرافيان حسىب و نسىب او، و زن و مرد خانواده دو طرف، به طور كامل بايد از او نگهدارى، جانبدارى، و 
  .حلظه او را رعايت كنند حلظه به

آور، كالم ناباب، نشان دادن بدخلقى، و هر نوع آزار و اذيت نسبت  زيرا كمرتين برخورد ناسامل، داد و فرياد، سخنان دهلره
  .د گناه رحم هم اثر نامطلوب جبا مى گذارد، در طفل ىب به زن باردار، عالوه بر اينكه در او اثر منفى مى
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كنند، يا در خانه پدر ومادر عروس، پدر و مادر دو  خانه پدر شوهر و مادر شوهر زندگى مى اگر عروس و داماد در
طرف وظيفه شرعى، و تكليف واجب و مسئوليت اخالقى دارند كه اّوًال از حتريك شوهر نسبت به زن باردارش بپرهيزند، و 

  .ثانياً حال زن حامله را به هر شكل ممكن رعايت منايند

بيىن  ر شوهر جداً از هرگونه دخالت در زندگى آرام عروس و داماد بپرهيزند، و پدر و مادر عروس از اندكمادر شوهر و پد
نسبت به داماد حذر كنند، و زندگى آن دو نوجوان را به هم نريزند، زيرا متام اطرافيان نسبت به هر دوى آنان و خبصوص 

  .طفلى كه در رحم است شديداً مسئول هستند

ژخلقى اطرافيان، و بگومگوها، و توقعات بيجاى مادر شوهر، يا پدر شوهر، يا پدر و مادر عروس، يا خواهر اگر بر اثر ك
اى به كودك در رحم وارد شود، بدون ترديد بايد  شوهر، از طريق آزار ديدن عروس حامله كمرتين لطمه و ضربه

د، آن وقت كه وقت عدل و داد است، دچار آزاردهندگان در دادگاه عدل اهلى جوابگوى حضرت حق باشند، كه نيستن
  .انتقام سخىت به خاطر ستمگرى خود خواهند شد

  .داند قرآن جميد مهگان را در برابر كوچكرتين تا بزرگرتين عمل و اخالق و حركات و سكنات و برخوردهايشان مسئول مى

  .فو ربِّك لنسئلنَّهم امجعني عّما كانوا يعملون

ا از آنچه كه اجنام دادند مؤاخذه خواهم كردقسم به پروردگارت هرآينه    .از مهه انسا

م مسئولونَ  ّ   .وقفوهم ا

ا را در موقف حساب نگاهداريد كه در آنچه اجنام دادند مسئولند   .متام انسا

  .اّن السَّمع والبصر والفؤاد كلُّ اولئك كان عنه مسئوًال 

  .مسئول هستندهائى كه داشتند  مهانا چشم و گوش و دل نسبت به برنامه

ازدواج   هاى زيادى در ايام تبليغ در ماه رمضان و حمرم و صفر در اغلب مناطق ايران از نوعروسان و جوانان تازه من نامه
ام، درصد باالئى از تقصريات مربوط به  ها شركت داشته كرده به دستم رسيده، و در حل اختالف بسيارى از خانواده

بيىن پدر و  اختالف به طور اغلب توقعات بيجاى پدر شوهر و خبصوص مادر شوهر، يا ذره بزرگرتها و اطرافيان بوده، علت
هاى خالف اخالق و  منشأ برخوردها و درگريى) عليه السالم(مادر عروس نسبت به داماد، يا به فرموده حضرت صادق 

اند، كه  تقصري نبوده ها ىب از درگريى اى ها هم در اجياد پاره خالف دين متأسفانه حسد بوده است، البته بعضى از نوعروس
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ا، و عدم جتربه كردند، و در نتيجه آتش اختالف  شان قابل گذشت بوده، كه بزرگرتها گذشت منى به خاطر سّن كم آ
كرده تا جائى كه گاهى  شده، و كمبودهاى اخالقى و ديىن هم به شعلهورتر شدنش بيش از پيش كمك مى شعلهور مى

  .رفت پاشيد، و آرزوها بر باد مى تر، به هم مى گل تازهزندگى دو جوان از  
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دانيد كه هر انساىن چه مرد و چه زن فطرتاً طالب استقالل، و عاشق آزادى خداداده است، سلب اين آزادى و  مى
  .و معصيىت زشت استاستقالل از نظر اسالم به وسيله هر كس، يا نسبت به هر انساىن باشد گناهى بزرگ 

توجهى به او،  طرح توجه به زن حامله، و حفظ امنيت او، در اين حبث به معناى اين نيست، كه در دوران غريباردارى، ىب
مانع است، به خاطر ارتباط با حبث نظام خانواده از نظر اسالم است، و حساسيت موقعيت زن  يا بدخلقى با وى ىب

ا از طرف مهگان الزم و واجب  باردار، وگرنه در هر زمان و در هر شرطى از شرايط رعايت آزادى و استقالل انسا
  .است

گريند، از ابتدا سعى كنند، زندگى عروس و داماد  ها واقعاً امكان هست، و در مضيقه و سخىت قرار منى اگر براى خانواده
مهراه با گذشت و خالصه برخوردى اسالمى، را مستقل و جدا قرار دهند، و با آنان برخوردى بدون توقع، و برخوردى 

  .انساىن و عاطفى داشته باشند

را در خانه خود با  عنوان صله رحم رفت و آمد كنند، و آنان عنوان ديدن فرزند واقوام به پدر ومادر دو طرف با آنان به
مت و دخالت و چون آغوش باز بپذيرند، و در اين رفت كردن عروس يا داماد از وچرا، و دلسرد  وآمدها از غيبت و 

  !يكديگر بپرهيزند، كه اينگونه امور از خوى حيوانيت بدتر و شباهت به يك نوع درندگى دارد

يه مكان مستقل براى هيچ يك از دو خانواده، جهت عروس و داماد نيست، قسمىت از منزل خود را در  و اگر امكان 
رتين وقت، كه عشق آن دو نفر نسبت به هم موج اختيار آنان قرار دهند، و سعى داشته باشند زندگى ش ريين آن هم در 

  .زند، به كامشان تلخ نشود مى

خوشى دست از زندگى قبل شسته و به زندگى  عروس در خانواده داماد، امانت اهلى است، كه با هزاران آرزو و با دل
ن نعمت مهچون فرزندان خودشان رعايت جديد قدم گذاشته، و داماد در خانواده عروس نعمت حق است، كه بايد از اي

شت جاويد  منايند، كه اينگونه رعايت ها بنا بر آيات قرآن جميد و روايات عبادت است، و اجر عبادت رضاى حق و 
  .قيامت است
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پدر و مادر داماد، و مهچنني پدر و مادر عروس، در ايام عروسى خودشان يا از دست اطرافيان و نزديكان خري و كرامت 
ار جواىن شرييندي تر از عسل گذراندند، يا برعكس در آن موقعيىت كه  ده و در جنب آنان زندگى را در ابتداى كار و در 

گذراندند، از دست پدر شوهر و مادر شوهر و خواهر شوهر، و از دست پدر  ترين روزگار را مى عروس و داماد بايد شريين
اند، خود را  دار و داماددار شده شيدند، در هر صورت امروز كه خود عروسها ديدند، و رنج فراوان ك و مادر عروس تلخى

هاى بيجا در زندگى آن  جاى آن دو جوان بگذارند، و حساب كنند كه حفظ امنيت و آرامش آن دو، و پرهيز از دخالت
كند،  ن حفظ مىنوگالن تازه به هم رسيده چگونه صفا و صميميت و عشق و عالقه و دلبستگى را در فضاى زندگى آنا

ره بربند، و بالعكس دخالتهاى بيجا، و  و زمينه مى دهد كه ايام را به كام بگذرانند، و از مواهب اهلى با شادى و خوشى 
ا، و توقعات خارج از حدود، و بدخلقى ها، چگونه كام آنان را تلخ، و از زندگى دلسرد، و   بگومگوها، و روترش كرد

و امنيت، و اجياد كينه بني دو خانواده، و در نتيجه آتش گرفنت بساط زندگى دو جوان  مشخوردن آرا هم گاهى باعث به
  .گناه است ىب

آيد كه در اصول شريف كاىف اين روايت بسيار عاىل را ديدم، كه وقىت حضرت آدم حلظات اول زندگى را در زمني  يادم مى
ه در مهان اولني حلظات حيات او، حضرت حق به عنوان فرمايد اولني سخىن ك مى) عليه السالم(شروع كرد، امام ششم 

  .نصيحت، و مايه و سرمايه براى يك زندگى پاك به وى فرمود اين بود

  .پسندى براى ديگران هم مپسند خواهى براى ديگران هم خبواه، و آنچه را براى خود منى آنچه را براى خود مى

اطرافيان و بستگان عروس و داماد، آنچه را در زندگى براى خود آرى پدران و مادران داماد، پدران و مادران عروس، 
  خواهيد براى عروس و داماد پسنديد، براى آن دو نفر هم بپسنديد، و هر چه را براى خود منى مى
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آمده  آيد، و مشكل پيش ىهم خنواهيد، كه اين اصل اگر از طرف مهه مردم، نسبت به مهگان رعايت شود، مشكلى پيش من
  .شود هم به آساىن حل و فصل مى

  :اكنون به دو آيه از قرآن جميد در رابطه با ايام باردارى زن عنايت كنيد

  .ووصَّينا االنسان بوالديه محلته أّمه وهناً على وهن
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حاملگى دچار ناتواىن روى ما سفارش پدر و مادر را به انسان منودمي، خصوصاً مادر كه به او حامله شد و در آن مدت 
  .ناتواىن بود

  .ووصَّينا االنسان بوالديه احساناً، محلته أمُّه كرهاً ووضعته كرهاً 

نه ماه بار محل را با رنج و زمحت حتمل كرد، و با درد و  و انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كردمي، مادرش
  .مشقت هم او را به زمني گذاشت

ين دوران سخت، دوران ضعف روى ضعف، دوران رنج و مشّقت، و اضطراب و دهلره نبايد از زن باردار به نظر مشا در ا
حرمت نگاه داشت، و متام مسائل الزم را در حق او رعايت كرد، رعايت حال او در درجه اول از نظر شرعى و عرىف و 

سالمت مادر و طفل در رحم از نظر جسمى و  اخالقى بر عهده شوهر و در مرحله بعد بر عهده متام اطرافيان اوست، تا
  .رواىن حفظ شود

   وظايف دوران باردارى

  

آور است شّكى نيست، مادراىن كه رنج اين دوران را  در اين كه دوران محل براى هر زىن ناراحت كننده و كسالت
گرخيتند، چه در اين دوران  اره مىاند، اگر به خاطر عشق فرزند نبود، از حامله شدن دوب اند و ناراحىت آن را ديده چشيده

  .افتد دستگاههاى خمتلف بدن زن به فعاليت عجيىب مى

شود، وىل اغلب به  تر دارند، و سوخت و ساز بدن بيشرت و سريعرت مى بعضى از غدد مرتشحه داخلى، ترشحات فراوان
وع ميلى علت ىب   .د را سامل نگهداردتواند غذا خبورد و خو  هاى بيجا، زن باردار منى هاى ظاهرى يا 

هاى  ها نيز براى حفظ سالمت خود و جلوگريى از چاقى و يا بزرگ شدن جنني در شكمشان رژمي اى از خامن عده
االمكان  كنند در اين دوران، خود را از اغلب غذاهاى الزم حمروم سازند تا حىت گريند و سعى مى خمصوص و سخت مى

ا خراب شود، و چني خبورد، يا موقع محل ناراحىت وزنشان زياد نشود، و يا نوزاد خيلى رشد ها را  نكند، كه پوست شكم آ
دوچندان سازد، غافل از اينكه زن حامله بايد در نظر بگريد كه از ابتداى حاملگى ديگر يك نفر نيست، بلكه دو نفر 

تأمني كند، نه اين كه از خودش است، و در متام دوران محل الزم است رژميى داشته باشد، كه سالمىت خود و فرزندش را 
  .غذائى ضعيف و ناتوان به دنيا آيد پس از خامته حاملگى رگ و پوسىت مانده باشد، و نوزادش نيز به علت ىب
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براى اين كه دوران محل به راحىت بگذرد، و زن باردار نه زياد چاق شود كه بيمار گردد، و نه آنقدر الغر مباند كه نتواند بار 
دك را حتمل كند، بايد ميزان غذاى روزانه او را با دستور صحيح تعيني كرد، و كالرى مورد نياز يوميه را با  محل و رشد كو 

  .كمال دقت به او رساند

شود، لذا خودخبود اغذيه  در زنان حامله به علت ازدياد ترشحات غدد مرتشحه داخلى سوخت و ساز بدن سريعرت مى
رت و زودتر جذب مى شد، وىل ازدياد فعاليت فقط به  بنابراين اگر وجود جنني نبود، زن فوراً چاق مى گردند، و مصرىف 

علت وجود جنني است، و بنابراين براى رشد سريع اوست، و در صورت كسر تغذيه بدن مادر، جمبور است از ذخائر 
  .جربان منايدسابق كه در كبد و مغز استخوان و ساير نقاط بدن مادر مانده استفاده كند و كسرى خود را 
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كودك در رحم براى تشكيالت خمتلف وجود خود احتياج به مواّد آهكى و آهىن دارد، و برابر يك مثل مشهور، عقيده 
  .سازد دارند كه نوزاد خود را از آهن و كلسيم مى

هسته اوليه گلبوهلاى خون است ساخته خنواهد آهن براى ساختمان خون نوزاد مورد نياز است و بدون آن مهوگلوبني كه 
شود، و بدون ترديد نوزاد نيز پس  خون مى شد، و نوزاد جمبور است از آهن ذخريه مادر مصرف كند، لذا مادر به تدريج كم

  .خون خواهد بود از والدت كم

ه مقدار الزم حبوبات مثل لوبيا، باقال، براى اينكه مادر، خوب بتواند آهن مورد نياز خود و نوزادش را تأمني كند، بايد روزان
دار مثل سيب، انگور، خرما و امثال  هاى آهن دار مثل جگر سياه، گوشت، و باالخره ميوه عدس، و يا ساير اغذيه آهن

ا را مصرف كند   .آ

ندگى داخل مواد آهكى اولني سنگ بناى ساختمان بدن نوزاد هستند، چه نوزاد براى تشكيالت استخواىن خود در دوران ز 
گرم مواد آهكى نيازمند است و مادر بايد اين مقدار كلسيم را به تدريج مهراه غذاى روزانه خبورد،   40 50رحم، الاقل به 

بندى جنني برسد، و در غري اين صورت جنيىن كه براى تشكيالت خود احتياج به مواد آهكى دارد  تا به مصرف استخوان
ايش سست مى دن مادر استفاده كند، لذا مادر بهكند، از كلسيم موجود در ب سعى مى ايش   تدريج استخوا شود، دندا

  .رود ريزد، و روز به روز به طرف ضعف و ناتواىن مى گردد، موهاى سرش مى خورده مى كرم

ا مواد آهكى را به صورت لبنيات و اقسام خمتلف آن مثل شري، پنري، و ماست، و سرشري و يا حبوبات مثل گندم و جو ي
  .توان به مادر خورانيد و از اين راه به تغذيه جنني و رشد او كمك كرد ها مانند گالىب و سيب و امثال اينها مى ميوه
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اسالم عزيز جهت حفظ سالمت مادر در دوران باردارى، و رشد جنني از جهت جسم و عقل، و زيبا ازكاردرآمدن كودك 
ا را در كتب مربوطه مطالعه   در رحم دستورات خاص ديگرى در تغذيه مادر، و تغذيه طفل پس از والدت دارد، كه آ

  .كنيد

وآمد افراد حمرم و ناحمرم در خانه در ايام باردارى زن، و آنچه كه بايد  وآمد مادر، رفت نوع لباس، رنگ لباس، كفش، رفت
  .آن راهنمائى دارددر آن دقت شود، مسائلى است كه فرهنگ پاك حق نسبت به 

مادر در ايام محل، اگر از ذكر خدا، شركت در جمالس اهلى، خواندن قرآن، توجه به واجبات، حفظ آرامش غفلت نورزد، 
  .در روان و مغز كودك، و رشد روحى و معنوى او اثر بسزائى دارد

  .خوِد باردارى در آئني اهلى نوعى عبادت، و ثواىب عظيم بر آن مرتتب است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ق رسول ح

  ...  بَلى اذا َمحََلِت اْلَمْرأَُه كاَنْت ِمبَْنزَِلِه الّصاِئِم اْلقاِئِم اْلُمجاِهِد ِبنـَْفِسِه َوماِلِه ىف َسبيِل الّلهِ 
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ادت، و جماهد به جان و مال و در راه خدا بيدار براى عب دار، شب شود، به منزله انسان روزه آرى وقىت زن حامله مى
  .است

دار شدن معاف كنند، وىل با اين كار جتارت بسيار پرسودى را  توانند خود را از بچه البته زن و مرد با رضايت يكديگر مى
و قيد و شرط زيست، بلكه الزم است توان و حتمل روحى  دار شدن هم نبايد ىب از دست خواهند داد، و در مسئله بچه

  بدىن، و حوصله و استقامت خود را نسبت به تربيت اوالد و توجه به او، و
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ا برنيايند، و  گرفنت خمارجش مالحظه كرد، مبادا تعداد اوالد به اندازه عهده به اى شود، كه پدر و مادر از عهده رعايت آ
  .ت آنان بر پدر و مادرشان نفرين كنندخداى ناخواسته افرادى بارآيند، كه مردم از دس
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   وضع محل

  

حلظات والدت طفل گرچه براى مادر در درجه اول و سپس پدر، و در مرحله بعد براى اطرافيان بسيار شريين است، وىل 
اى را بايد  العاده آيد، چه آنكه درد شديد، و رنج سنگني، و مشقت فوق ترين حلظات عمر زن به حساب مى از سخت

  .زمني گذاردن طفل حتمل كند بهبراى 

  .اين حتمل براى او عبادتى بزرگ و اجر و ثوابش به فرموده معصومني بسيار سنگني است

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َفاذا َوَضَعْت كاَن َهلا ِمَن اْالْجِر ماالَتْدرى ماُهَو ِلِعَظِمهِ 
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  !محل خود را به دنيا آورد، براى او اجرى است، كه عظمت و بزرگيش قابل درك نيستزماىن كه 

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

ا ماَتْت ىف َغمِّ ِنفاِسها َّ   .النـَُّفساءُ تـُبْـَعُث ِمْن قـَْربِها ِبَغْريِ ِحساب ِال

نيست، زيرا در غم به دنيا آوردن فرزند از دنيا زىن كه به وقت وضع محل از دنيا برود، براى او در قيامت هيچ حساىب 
  !رفته

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

به حمض فارغ شدن زن به او خرما بدهيد، كه خداوند به مرمي كربى به وقت وضع محل دستور داد خرما خبورد، هفت عدد 
به عزت و جالل و عظمت و رفعتم، اگر : ند فرمودهخرما از خرماى مدينه اگر نبود از خرماى شهرهاى خودتان كه خداو 

زن روز زائيدن طفل خرما خبورد در صورتى كه فرزندش پسر باشد، بردبار و در صورتى كه دخرت باشد نيز بردبار خواهد 
  .شد
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داشت مسئله زاميان، اطاق زاميان، قابله، افرادى كه در آن وقت مجع هستند، به شدت مورد توجه اسالم قرار گرفته، ت ا 
  .تن و روان مادر و نوزاد به طور كامل رعايت شود

  اولني غذاى نوزاد

  

  :كند كليىن بزرگوار، صاحب كتاب شريف كاىف در روايىت نقل مى

، فَاْن ملَْ    .َيُكْن، فَِبماِء السَّماءِ  َحنُِّكوا اْوالدَُكْم ِمباِء اْلُفراِت َو بِتـُْرَبِه قـَْربِ احلَُْسْنيِ

  .برداريد، اگر نبود، با آب آمسان كامش را برداريد) عليه السالم(ا به آب فرات و تربت قرب حسني كام كودك خود ر 

   اذان و اقامه

  

  .اى قائل شده كند گوش اوست، قرآن براى گوش جايگاه ويژه گويند اولني عضوى كه از نوزاد كار خود را شروع مى مى

  698: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند گريد و در خود حفظ مى شنود، و مغز شنيده را مى ت اول والدت مىگوش در مهان حلظا

گذارد، خانه بايد از صداى ناباب و حرام، و آلوده پاك باشد، وگرنه كودك را از نظر فكرى و  صدا در مشاعر طفل اثر مى
  .كند رواىن آلوده مى

  .لد، در گوش راست و چپ نوزاد بودشيوه رسول خدا و امامان معصوم اذان گفنت و اقامه در حلظات اول تو 

آواى توحيد، نبوت، امامت، و زمزمه شتاب به سوى فالح، و مناز بايد گوش كودك را نوازش بدهد، تا زندگى و حيات را 
ا ختم كند، مسلمان به دنيا وارد گردد، و مسلمان از دنيا برود   .با اين واقعيات شروع، و با آ

رسد، و قدرت گريندگى ندارد، كه مهه اينها را به صورتى نو، فعال،  بيند، شعورش منى منى فهمد، نگوئيد يك روزه است، منى
  .باشد قوى، پرقدرت دارا مى
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دخرتى بيست و سه ساله، اهل امريكا، دچار بيمارى مغزى : از استاد حميط طباطبائى كه خدايش رمحت منايد، شنيدم
وش آمدن زمزمهوار سرودى مذهىب وىل با هلجه فرانسوى از او شنيده شد، پدر و مادر او  شد، او را عمل كردند، اوائل 

غرق تعجب شدند، طبيب علت تعجب را پرسيد، گفتند دخرت ما يك كلمه فرانسه بلد نيست، كتاب به زبان فرانسه 
  .ندارد، دوست فرانسوى در زندگى او نيست، كه ناگهان مادر آن دخرت معّما را حل كرد

، تعدادى از فراريان فرانسوى جنگ دوم جهاىن به امريكا آمدند، در ميان آنان خامنى بود داراى شغل دخرتم سه ماهه بود
كشيد،  آمد، كودك را به آغوش مى پرستارى، و متعصب در آئني كليسا، در مهسايگى ما منزل گرفت، گاهى به خانه ما مى

كند، رنگ مذهىب دارد، از آن روز، نقش  آنچه را زمزمه مىكرد، معلوم بود  و براى آرام كردن او از گريه برايش زمزمه مى
وش آمدن نقش سرود از مغز به زبان آمد، و بدون اختيار بر زبان  23اين سرود در مغز بچه ماند، در  سالگى به وقت 

  !جارى شد

وى است كه بكار اثر نيست، كه گوش اولني عض پس اذان و اقامه در حلظات اول تولد، و تلقني در دقائق اول مرگ ىب
  !افتد افتد، و آخرين عضوى است كه از كار مى مى

***  

  به هنگام والدت كودك اين آداب را رعايت كنيد

  

  :هفت خصلت به وقت والدت كودك سنت است: االخالق فرمود به نقل صاحب مكارم) عليه السالم(معصوم 

ا نامگذارى است، تراشيدن سر، صدقه مقدم موى تراشيده شده، عقيقه، آغشته كردن سر كودك به دادن به وزن  ترين آ
  .زعفران، پاك منودن او به ختنه، خوراندن عقيقه به مهسايگان

  699: نظام خانواده در اسالم، ص

عقيقه كردن را مستحب بسيار مؤّكد دانسته، تا جائى كه نسبت به آن لفظ واجب را استعمال  ) عليه السالم(امام صادق 
  .كرده است

  .َقُه واِجَبهٌ اْلَعقي
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ختنه در روز هفتم والدت كودك از : در رابطه با ختنه سئوال شد، فرمودند) عليه السالم(از حضرت موسى بن جعفر 
  .سنت است

  700: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  شري مادر

  

  .اى است كه در كتاب خدا قرآن جميد مطرح است شريدادن مادر به طفل به مدت دو سال مسئله

  ...  داُت يُرِضعَن اوالدهنَّ َحولِني كاملنيِ َوالوال

  .َوفصاله ىف عاَمنيِ 

آرى، روزى كودك در سينه مادر است، و مادر به خاطر جهات شخصى، يا خياالت خام، يا حفظ بعضى از امور 
قبيل  جسمى حق ندارد طفل را از روزى خداداده حمروم كند، و او را به شري خشك، و به شري حيوان و امورى از اين

  .حواله دهد

رت از مكيدن طفل  رتين عامل براى وادار كردن پستان به ترشح شري مكيدن طفل است، و هيچ داروئى  بايد دانست 
  .تواند پستان را به ترشح وادارد منى

بود مى كم منظم مى از شروع مكيدن ترشح شري كم   .رود شود، و حالت عمومى مادر رو به 

گرم درصد قند   3/ 8مواد چرىب و % 4گرم درصد مواد آلبومينوئيدى،   1/ 6شود شامل  رشح مىشريى كه از پستان زن ت
شود، تنها سينه مادر است كه به اراده  اى در جهان يافت منى و اندكى امالح و ويتامني است، كه اين تركيب در هيچ ماده

  !حق توان ساخنت چنني غذائى را براى مهمان تازهوارد دارد

حيوانات اندكى با اين تركيب فرق دارد، بدين معىن در حيواناتى كه رشدشان سريعرت است مانند گوساله تركيب شري 
  .مقدار، آلبومينوئيد شريشان بيشرت است و بالعكس
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در ماههاى خمتلف شريدادن تركيبات شري زن مهيشه در تغيري است، به قسمى كه قند و چرىب آن روز به روز رو به نقصان 
  .مواد آلبومينوئيدى آن رو به ترّقى استاست و اما 

كار انداخنت غدد  شود، سبب ازدياد ترشح و به كند و وسيله ادامه حياتش مى مكيدن طفل عالوه بر اينكه او را سري مى
  .گردد پستان نيز مى

اصله سه صبح شروع و به ف 6تعداد دفعات شريدادن در پانزده روز اول تولد هفت مرتبه در روز است كه از ساعت 
صبح را بايد  6شب تا  12يابد و طفل در پانزده روز اول زندگى از ساعت  شب ادامه مى 12ساعت يك دفعه تا 

 9اسرتاحت كند، پس از پانزده روز الزم است تعداد دفعات شريدادن را به شش مرتبه در روز تقليل داد، يعىن ساعت 
م مادر اسرتاحت كند و هم دستگاه گوارش كودك بتواند خود را شب بچه را از شري گرفت و وادار به خواب كرد، تا ه

  .براى گوارش بعدى آماده كند

مادر در هر دفعه شريخوردن طفل بايد دقت كند كودك خود را خوب سري كند، و اين امر با اندكى حوصله و صرب قابل 
لوى راست خبواباند و به دنبال ك   .ار روزمره خود بروداجرا است، پس از سري شدن طفل، او را به 

گرم   30تا  25كند، و به خصوص با آزمايش وزن  تاىب منى خوابد و ىب كودكى كه پس از هر بار شريخوردن به راحىت مى
  .شود، كودك ساملى است و از داشنت چنني فرزندى بايد كامًال خوشحال بود بر وزنش افزوده مى

  701: نظام خانواده در اسالم، ص

آمد،  مى) عليها السالم(كار، توجهى خمصوص به وضع شري فرزندان داشت، به خانه فاطمه زهرا   رسول خدا با كثرت
كرد تا اگر اشتهاى  گذاشت، با مكيدن او اشتهاى او را امتحان مى مى) عليه السالم(انگشت سبابه به دهان حسني 

   كردن طفل تصادق است مادر به او شري بدهد، اگركاذب است حمض گريه و ناآرامى براى ساك

  702: نظام خانواده در اسالم، ص

گوارش كودك را تنبل، و در نتيجه در متام وجود طفل  آورد، و دستگاه به او شري ندهد، زيراشري روى شري بيمارى ختمه مى
  .آورد گذارد، و او را مخود، سست و ضعيف بار مى اثر منفى مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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  .لِلصَِّىبِّ َلَنبٌ َخيـٌْر ِمْن َلَنبِ أُمِّهِ  لَْيسَ 

رت از شري مادر نيست   .براى كودك شريى 

اقبل، از رسول اين اند، درحتقيقات  برده آن پى به تازه دانشمندان بزرگ است كه اسالم صادرشده، حقيقىت گرامى مجله قر
: سپارند، تا با شري مصنوعى بزرگ شود آمده خوارگاه مى اكثر خانواده هايش كودك خود را به شري كه غرب، غرىب دانشمندان

رت و سودمندتر از شري مادر نيست   .كه شريى و غذائى براى كودك 

افتد، روايات تأكيد فراوان دارند، در انتخاب دايه كمال دقت را به خرج  اگر مادر شري نداشته باشد، كه كم اتفاق مى
  .العاده مؤثر است ، فوقدهيد، كه شري در جسم و جان و فكر كودك

ديد، يهوديه، نصرانيه، جموسيه، مشروخبوار بپرهيزيد، كه وضع  در روايات آمده كه از انتخاب دايه بدكاره، رواىن، امحق، كم
  .شود اينان از طريق شري به كودك منتقل مى

  703: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كند انسان راشگفت زده مىدرمسئله شريدادن ثواب آن است كه  امانكته بسيار مهم

  :برند، زنان بيچاره چه كنند؟ فرمود سلمه كه گفت مردان متام خري را مى رسول حق در پاسخ سخن امّ 

ره اهلى دارد   اندازه ايام حاملگى ثوابش ثواب روزه و عبادت شبانه، و جهاد با مال و جان در راه خدا است، زائيدن به اى 
مكد، معادل ثواب آزاد كردن  به هر مرتبه كه طفل سينه مادر را مى: ن نيست اما شريدادنكه احدى را قدرت آگاهى بر آ

اى كرمي بر  شود، و چون از شريدادن فارغ شود فرشته يك برده از اوالد حضرت امساعيل در نامه عمل زن شريده نوشته مى
  !!اى عملت را از سر بگري، كه آمرزيده شده: گويد زند و مى لوى زن مى

  704: نظام خانواده در اسالم، ص

اند عنايت كنند، حضرت به زىن به  آن توجه داده به) عليه السالم(اى كه در شريدادن، امام صادق  نكته مادران الزم است به
  :اسحاق فرمودند نام ام

  .ُر َشراباً التـُْرِضعيِه ِمْن َثْدى واِحد َواْرِضعيِه ِمْن ِكَلْيِهما َيُكوُن اَحُدُمها َطعاماً َواْالخَ 
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  !از يك پستان شري مده، از هر دو پستان كودك را تغذيه كن، كه يكى براى او غذا و ديگرى به منزله نوشيدىن است

   نامگذارى

  

كنند نامگذارى امرى عادى و معموىل است، و به هر نامى كه خبواهند مانعى ندارد كودك را نامگذارى  گروهى تصور مى
نامگذارى امرى بسيار مهم، و داراى اثر در مشاعر كودك، و آينده اوست، به مهني خاطر باب كنند، وىل اينطور نيست، 

  .مفّصلى در روايات اختصاص به اين معنا پيدا كرده

  :فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

  705: نظام خانواده در اسالم، ص

  .فـَْلُيْحِسْن اَحدُُكْم اْسَم َوَلِدهِ  ُيَسمَِّيُه ِباْسم َحَسن، اوَُّل ماَيِربُّ الرَُّجُل َوَلَدُه انْ 

  706: نظام خانواده در اسالم، ص

اول نيكى مرد نسبت به فرزندش اين است كه او را به نام نيك نامگذارى كند، بر هر كدام از مشا الزم است براى فرزندش 
  .نام نيك انتخاب كند

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .شويد نيكو انتخاب كنيد، كه روز قيامت به مهان نامها خوانده مىنامهاى خود را 

رسيدم كنار گهواره موسى بن جعفر بود، نشستم تا حضرت از ) عليه السالم(گويد خدمت حضرت صادق  راوى مى
اآلن : برخوردش با كودك فارغ شد، مرا خواست، به حضرت سالم كردم، جواب داد، سپس سر من فرياد كشيد و فرمود

  .برو و نامى كه براى فرزندت ديروز انتخاب كردى عوض كن

مهانا امسى است كه حضرت حق آن را دمشن دارد، واقعيىت بود، براى من دخرتى متولد شده بود كه نامش را محريا گذارده 
  .بودم، به دستور حضرت برگشتم و نام او را تغيري دادم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  :دكن از پدرانش روايت مى) عليه السالم(حضرت صادق 

  .انَّ َرُسوَل الّلِه كاَن يـَُغيـُِّر اْالْمساَء اْلَقبيَحَه ِىف الرِّجاِل َواْلبـُْلدانِ 

  707: نظام خانواده در اسالم، ص

ا و شهرها را تغيري مى   .دادند مهانا رسول خدا امساء زشت انسا

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  .َواْفَضُلها اْمساءُ اْالنِْبياءِ  اْصَدُق اْالْمساِء ماُمسَِّى بِالُعُبوِديَّهِ 

  708: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ترين نامها، نامهائى است كه بوى بندگى حق دارد، و برترين نامها براى فرزندان مشا نام انبياء است صادق

  :فرمود) عليهما السالم(موسى بن جعفر 

  .اْمحََد اْو َعِلىٍّ اوِاَحلَسِن اوِاُحلَسْنيِ اْوَجْعَفر اْوطاِلب اْوَعْبِدالّلِه اْو فاِطَمَه ِمَن النِّساءِ الَيْدُخُل اْلَفْقُر بـَْيتاً فيِه اْسُم ُحمَمَّد اْو 

  709: نظام خانواده در اسالم، ص

اى كه نام پسران، حممد يا امحد يا على يا حسن و حسني و جعفر و طالب و عبدالّله و نام دخرتان فاطمه باشد،  در خانه
  .گردد خل منىفقر دا

اگر نامى غري از نام انبياء يا امامان يا مادران انبياء و ائمه به روى فرزندان مشاست، براى جلب رضاى حق و خوشنودى 
هاى قهرمانان گناه و  انبياء و امامان عوض كنيد، مبادا كه در قيامت فرزندان مشا به خاطر نامهاى زشىت كه يادآور زشىت

  .ا شكايت كنندآلودگى است دارند، از مش

  .21، ص 13حبار، ج  -

  .56 58، ص 3ميزان احلكمه، ج  -
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  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .59 62، ص 3ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .63، ص 3ميزان احلكمه، ج  -

  .162/ انعام -

  .168، ص 20وسائل، ج  -

 1درباره زن كه نشانگر عنايت و رمحت خاص خدا به اوست، در روايت بسيار مهّمى در جلد اين تعبري لطيف  -
20.htm  چاپ آل البيت در رابطه با ازدواج آدم و حوا آمده13وسائل، ص ،.  

  710: نظام خانواده در اسالم، ص

  .البيت ، چاپ آل163، ص 20وسائل، ج  -

  .57/ آل عمران -
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  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -
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  .11، ص 12وسائل، ج  -

  .7، ص 103حبار، ج  -

  .2، ص 103حبار، ج  -
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  .91البالغه، خطبه  ج -

  .389، ص 77حبار، ج  -

  .117، ص 4ميزان احلكمه، ج  -
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  .60، ص 76 حبار، ج -

  .15، ص 66حبار، ج  -
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  .11، ص 103حبار، ج  -
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  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -
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  .مهان مدرك -
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  .10/ ملك -

  .131، ص 1حبار، ج  -

  .419، ص 6ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .غرر احلكم، باب عقل -

  .158، ص 77حبار، ج  -

  .26، ص 1كاىف، ج   -
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  .مهان مدرك -

  .176البالغه، خطبه  ج -
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  .174/ بقره -

  .10/ نساء -

  .6/ تكوير -

  .48/ ابراهيم -

  .6/ حترمي -

  .13/ اعلى -

  .14 15/ جنم -

  .133/ عمران آل -

  .361، ص 21حبار، ج  -

  .19/ نساء -

  .228/ بقره -

  .50/ احزاب -

  .البيت ، چاپ آل180، ص 20وسائل، ج  -

  .249، ص 103حبار، ج  -

  .92 93/ حجر -

  716: نظام خانواده در اسالم، ص

  .24/ صافات -
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  .36/ اسرا -

  .14/ لقمان -

  .15/ احقاف -

  .6/ راهنماى مادر -

  .106، ص 101حبار، ج  -

  .106 107، ص 101حبار، ج  -

  .116، ص 101حبار، ج  -

  .409، ص 21وسائل، ج  -

  .407، ص 21وسائل، ج  -

  .411 413، ص 21ئل، ج وسا -

  .مهان مدرك -
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  717: نظام خانواده در اسالم، ص

  .451، ص 21البيت، ج  وسائل آل -

  .389، ص 21وسائل، ج  -

  .مهان مدرك -

  .389، ص 21وسائل، ج  -

  .390 391، ص 21وسائل، ج  -

  .مهان مدرك -

  .396، ص 21وسائل، ج  -

م(   )من سعاده الرجل ان يكون له ولد يستعني 

  »2، ص 6كاىف، ج ) عليه السالم(حضرت سجاد «

  718: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   نظام خانواده در اسالم...  21

  

   اسالمفرزنددارى در 

  

  جايگاه و ارزش فرزند
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  .كند هائى است كه حضرت حق به بندگان مؤمنش عنايت مى ترين نعمت اوالد چه دخرت و چه پسر از بزرگرتين و بامنفعت

اش در ايام كهولت  ، فرزند نداشت، از اين بابت اندوهگني بود، خداوند مهربان به عبد شايسته)عليه السالم(ابراهيم 
  .را مرمحت كرد امساعيل و اسحاق

انبياء و امامان معصوم و هزاران حكيم و عارف و فقيه  اسحاق ريشه انبياء اهلى تا زمان مسيح، و امساعيل ريشه خامت
  .است

اى است، منبع خري است، منبع كرامت و سود دنيا و آخرت براى انسان است، البته انساىن كه  العاده فرزند نعمت فوق
  .كند خاطر اميانش فرزندان خود را مؤمن و صاحل و شايسته تربيت مىمؤمن به حق است، و به 

كند، محدى كه با  ابراهيم به خاطر فرزنددار شدن به محد كامل حق برخاست، كه فرزنددار شدن به راسىت اقتضاى محد مى
  .زبان و قلب و اعضاء و جوارح حتقق پيدا كند

  ]1. [َربِ اْمسعيَل َو اْسحاَق انَّ َرّىب َلَسميُع الدُّعاءِ احلَْْمُد ِلّلِه الَّذى َوَهَب ىل َعَلى اْلكِ 

  .خداى را سپاس كه در زمان پريى به من امساعيل و اسحاق را خبشيد، مهانا پروردگار من شنواى دعاى بندگان است

از حضرت حق شود، كه آنقدر فرزند جايگاه مهمى در زندگى دارد، كه ابراهيم به وقت پريى  از آيه شريفه استفاده مى
  .درخواست فرزند كرد، و دعايش مستجاب شد

  :زكريا به هنگام پريى در حمراب عبادت از حضرت حق درخواست فرزند كرد

  ]2. [فهب ىل ِمن لدنك ولّياً يرثىن ويرث من آل يعقوبَ 

  .مرا از جانب خود جانشيىن صاحل عطا فرما كه از من و آل يعقوب ارث بربد

رغبت بودم، تا توفيق وقوف  شخصى گفت در داشنت فرزند ىب: كند مى روايت) عليه السالم(ششم  اماماسحاق بن عمار از 
  :گفت رخيت و مى كرد و اشك مى در عرفات نصيبم شد، در كنارم نوجواىن را ديدم دعا مى

ْعُت ذِلكَ    ]3. [يا َربِّ واِلَدىَّ واِلَدىَّ فـََرغََّبىن ِىف اْلَوَلِد حَني مسَِ

  719: واده در اسالم، صنظام خان
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  .خداوندا پدر و مادرم، پدر و مادرم، با شنيدن دعاى او نسبت به پدر و مادرش شوق پيدا كردن فرزند در من پديد آمد

ره كامل  پدران و مادران از دنيا رفته، از عبادت و مناجات، و كار خري فرزندانشان در صورتى كه اهل اميان بودند 
  .برند مى

  ...ر اسالم فرزنددارى د

  :روايت شده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول حق 

ِِمْ  َمْن َغَرَس َخنًْال، َوَمْن َحَفَر ِبْئراً، َوَمْن َبىن لِّلِه َمْسِجداً، َوَمْن َكَتَب ُمْصَحفاً، َوَمْن : َمخَْسٌه ىف قـُُبورِِهْم َوَثوابـُُهْم َجيْرى اىل ديوا
  ]4. [َخلََّف اْبناً صاِحلاً 

كسى كه درخىت كاشته، چاه آىب براى : رسد اند، وىل پرونده آنان بسته نشده، دائم به آنان ثواب مى ج نفر از دنيا رفتهپن
  .اى از او به جا مانده بردارى مردم حفر كرده، مسجدى ساخته، قرآىن نوشته، فرزند شايسته ره

  :فرمايد مى) عليه السالم(امام ششم 

پدرم يعقوب : د را ديد، به او گفت چگونه بعد از من زمينه ازدواجت را فراهم كردى؟ گفتوقىت يوسف برادر مادرى خو 
  :مرا امر كرد و گفت

  ]5. [اْن اْسَتَطْعَت اْن َيُكوَن َلَك ُذرِّيٌَّه تـُْثِقُل اْالْرَض بِالتَّْسبيِح َفافْـَعلْ 

  .به پروردگار سنگني كنند، اين كار را اجنام بده اگر بتواىن فرزنداىن بياورى كه زمني حق را به تسبيح و ثناى خود نسبت

  :فرمود) عليه السالم(حضرت سجاد 

  ]6. [َيْسَتعُني ِبهِ ِمْن َسعاَدِه اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم اْن َيُكوَن َمْتَجرُهُ ىف ِبالِدِه، َوَيُكوَن ُخَلطاُؤُه صاِحلَني، َوَيُكوَن َلُه َوَلٌد 

حمل جتارت و كسبش در شهر خودش باشد، كه پس از پايان روز نزد زن و : خوشبخىت مرد مسلمان در سه چيز است
  .فرزند خود برود، و دوستانش شايسته و صاحل باشند، و فرزنداىن داشته باشد كه از كمك آنان سود جويد

  :چقدر نعمت وجود فرزند باارزش است كه در قرآن جميد آمده
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  ]7. [ازواجكم بنني وحفده ورزقكم من الطّيِّبات واهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً وجعل لكم من

خداوند از گوهر وجود مشا مهسرانتان را قرارداد، و از مهسرانتان فرزندان و نوه و داماد نصيب مشا منود، و روزى مشا را از 
  .ها قرار داد پاكيزه

  720: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

كنند، شفاعت آنان پذيرفته است، چون به دوازده سالگى برسند، حسنات آنان  ان در قيامت شفاعت مىفرزندان مسلمان
  ]8. [شود شود، و چون به تكليف برسند، گناه بر آنان نوشته مى ثبت مى

  :فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

  ]9. [َميُْت َحّىت َيرى َخَلفاً ِمْن نـَْفِسهِ  َسِعَد اْمُرٌؤ ملَْ 

  .شد مردى كه منرد تا فرزندى از خود ديد خوشبخت

  :فرمود) عليه السالم(سود فرزند داشنت تا كجاست كه امرياملؤمنني 

  ]10. [ِىف اْلَمَرِض ُيصيُب الصَِّىبَّ انَُّه َكّفاَرٌه ِلواِلَدْيهِ 

  .بيمارى فرزند كفاره گناهان پدر و مادر اوست

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]11... [اْلَوَلُد الّصاِلُح َرْحيانٌَه ِمَن الّلِه َقَسَمها بـَْنيَ ِعباِدِه 

  .گلى خوشبو از جانب خدا است كه بني بندگانش قسمت كرده فرزند شايسته دسته

  :و فرمود

  ]12. [اْلَوَلُد الّصاِلُح َرْحيانٌَه ِمْن َرياحِني اْجلَنَّهِ 
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  .شت استگلى خوشبو از گلهاى  فرزند شايسته دسته

وارد مسجد ) عليهما السالم(رسول خدا بر منرب مسجد مدينه در حال موعظه بود، حسن و حسني : در روايت آمده
شدند، پرياهن قرمز رنگ به تن داشتند در حال آمدن به زمني خوردند، پيامرب به سرعت از منرب به زير آمد و هر دو را به 

  :رمودسپس اين آيه را تالوت ف] 13[آغوش گرفت، 

ا اموالكم واوالدكم فتنه واهللا عنده اجر عظيم   ]14. [امنَّ

  .مال و اوالد مشا از جانب خداوند آزمايش است، نزد حق براى مشا در اين آزمايش اجر بزرگ است

ران قناتى حفر شد كه حفركننده آن مردى بود به نام حاج علريضا، بيش از صد سال است كه مردم يكى از مناطق  در 
رى  كنند، يكى از علماى بزرگ مى ن از آن آب استفاده مىرا فرمود، شخصى او را به خواب ديد در باغى بزرگ كنار 

شىت، اين هر دو به مزد آن قنات به من عطا  ر  ر هم  شت است و اين  عظيم، به او گفت اين باغ يكى از باغهاى 
ره گفت و مى مى» ه اال الّلهالال«شده، وىل اى كاش برامي فرزندى بود كه يك بار  اى عظيم از اقرار او به توحيد  مرد، كه 

  .شد نصيب من مى

  721: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  عشق به اوالد

  

  :كند از رسول خدا روايت مى) عليه السالم(امام ششم 

  ]15. [اِحبُّوا الصِّْبياَن َواْرَمحُوُهمْ 

  .رمحت آوريدفرزندانتان را دوست بداريد، و به آنان 
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كنند، و در رفتار با آنان خشن  دهند، يا اگر عالقه دارند اظهار منى بعضى از مردم عالقه چنداىن به كودكان خود نشان منى
گريند، اينان بدانند كه با اين روش، كه روشى غريانساىن و اسالمى است خود را از رمحت حق حمروم  و تند، و سخت

  .كنند مى

  :فرمود) المعليه الس(امام صادق 

ِه ُحبِِّه ِلَوَلِدهِ    ]16. [انَّ الّلَه َليَـْرَحُم اْلَعْبَد ِلِشدَّ

  .كند اش حمض شدت عشقش به فرزندانشان رحم مى مهانا خداوند به بنده

  :فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

  ]17. [ْبيانِ ء َكَغَضِبِه لِلنِّساِء َوالصِّ  انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ لَْيَس يـَْغِضُب ِلَشىْ ... 

  .گريد خداوند بزرگ، به چيزى مانند خشمش به نفع زنان و كودكان خشم منى

  .خشم حق حمصول بيوفائى و بدرفتارى مردان نسبت به خانواده است

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  :موسى در كوه طور به حضرت حق عرضه داشت

  ]18. [اْالْطفالِ اىُّ اْالْعماِل اْفَضُل ِعْنَدَك قاَل ُحبُّ 

  .دوست داشنت اطفال: خداوندا چه عملى در نزد تو برترين عمل است؟ خداوند فرمود

   بوسيدن فرزندان

  

  :كند الواعظني از معصوم روايت مى فتال نيشابورى كه از دانشمندان بزرگ شيعه است در كتاب باارزش روضه

َله َدَرَجًه ِىف اْجلَنَِّه َمسريََه َمخِْسِمَأِه عاماْكِثُروا ِمْن قـُبـَْلِه اْوالدُِكْم َفانَّ َلُكْم بِ    ]19. [ُكلِّ قـُبـْ
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شت نصيب مشا مى فرزندان خود را زياد ببوسيد، كه به هر بوسيدىن درجه اى كه طول مسري آن پانصد  شود، درجه اى در 
  .سال راه است

  .ام فرزندم را نبوسيدهتاكنون : آمد و گفت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مردى به حمضر رسول خدا 

  .مهانا كه اين مرد اهل آتش جهنم است: حضرت فرمود

شوند،  در اين زمينه فرقى بني دخرت و پسر نيست، دخرت و پسر عنايت خدا، و هر دو فرزند انسانند، آنان كه دخرتدار مى
، و وجودشان آلوده به محاقت اى مهانند روحيه اعراب زمان جاهليت دارند كشند، روحيه و به اين خاطر چهره درهم مى

  .است
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به خواست حق در حبث آينده به مسئله دخرتدارى اشاره خواهم كرد، تا معلوم شود كه جايگاه و ارزش دخرتدارى در 
  .اسالم چه جايگاه رفيع و بلندى است

  :نظر اخالقى بسيار مهم استسفارش ديگرى نسبت به فرزندان از معصومني رسيده كه رعايتش از 

  ]20. [يـَُفرَُّق بـَْنيَ الصِّْبياِن َوالنِّساِء ِىف اْلَمضاِجِع اذا بـََلُغوا َعْشَر ِسننيَ 

  .سالگى از هم جدا كنيد جايگاه خواب دخرت و پسر را به سن ده

  :ه استتوج سفارش بسيارمهمى در اين زمينه دارند كه قابل) صلى اهللا عليه وآله وسلم(اسالم  رسول

نَـُهْم ِىف اْلَمضاِجِع ِلعَ    ]21. [ْشِر ِسننيَ الصَِّىبُّ َوالصَِّىبُّ، َوالصَِّىبُّ َوالصَِّبيَُّه، َوالصَِّبيَُّه َوالصَِّبيَُّه يـَُفرَُّق بـَيـْ

  .سالگى از هم جدا كنيد حمل خواب پسر و پسر، پسر و دخرت، دخرت و دخرت را به هنگام ده

يست دو كودك پسر، يك پسر و يك دخرت و دو دخرت خبوابند، كه دين تيزبني اسالم آرى در يك رختخواب مصلحت ن
  .پسندد اين برنامه را منى

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 
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  ]22. [دَْع ابـَْنَك يـَْلَعُب َسْبَع ِسنَني، َواْلزِْمُه نـَْفَسَك َسْبَع ِسنَني َفاْن أَفْـَلَح َواّال َفانَُّه الَخيـَْر فيهِ 

فت سال كودكت را براى بازى آزاد بگذار، و هفت سال بعد با متام وجود از او مواظبت كن، اگر به قبول ديندارى و تا ه
  .تربيت تن داد، تن داده، ورنه خريى در او نيست

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]23. [َعلُِّموا اْوالدَُكُم السِّباَحَه َوالرِّمايَهَ 

  .فرزندانتان شنا و ترياندازى ياد بدهيدبه 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  ]24. [اْكرُِموا اْوالدَُكْم َواْحِسُنوا آدابـَُهْم يـُْغَفْر َلُكمْ 

  .با گرامى داشنت فرزندانتان، و به نيكى كشاندن رفتارشان خود را در معرض مغفرت خداوند قرار دهيد

دم، از اسالم خربى نداشتم، سه بار ازدواج كردم، به خاطر نازائى زنامن آنان را قيد وبند بو  فردى ىب: گويد مالك دنيار مى
طالق دادم، از مهسر بعدى فرزندى پسر پيدا كردم، در شش سالگى او را به مكتب بردم، عصر كه به خانه برگشت او را 

  :ودهبه حالت بيمارى ديدم، معلوم شد اولني مطلىب كه معلم به او تعليم داده اين آيه ب

  ]25. [َيوماً جيعل الولدان شيباً 

  .كند قيامت كودكان را پري مى

  723: نظام خانواده در اسالم، ص

بيمارى او عالج نشد، از دنيا رفت، مالزم قرب او شدم، شىب در عامل خواب ديدم يكه و تنها در بياباىن خموف قرار دارم 
تم، به ديوارى رسيدم، خواستم از ديوار باال رفته به پشت ديوار هيوالئى عجيب و غريب به من محله كرد، پا به فرار گذاش

بروم تا خود را از دست آن هيوال جنات دهم، ناگهان تعدادى بچه را در حال بازى ديدم، سراغ فرزندم را گرفتم، او را 
  صدا زدند، به او گفتم عزيزم در كجائى؟
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شت و رمحت حق شوم، به او گفتم اند، تا با يا گفت بعد از مردن مرا به كالس قرآن برده دگرفنت قرآن مستحق ورود به 
اين هيوال چيست مرا دنبال كرده؟ گفت پدر اين ظهور اعمال و اخالق زشت خود توست، از ترس بيدار شدم، متام 

  .ها را كنار گذاشتم، به توبه و انابه موفق شدم و در راه حق قدم گذاشتم زشىت

  )نعم الولد البنات، ملطفات، جمهزات، مؤنسات، مباركات، مفليات): ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(قال رسول الّله (

  »5، ص 6فروع كاىف، ج «

  724: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   ارزش دخرتدارى در اسالم 22

  

  اراده حق در عطاكردن فرزند

  

ا و زمني، عليم و قدير، حكيم و    .عادل، و رمحان و رحيم استوجود مقدس حق، فّعال مايشاء، مالك آمسا

تصميم و اراده او نسبت به بندگان عني لطف، و حمض حمبت، و جلوه عشق و رمحت، و جتلى كرامت و حسن انتخاب 
  .است

اش خبواهد به مصلحت دنيا و آخرت عبد است، و عبد نسبت به حكمت و عدالت و رمحت و  او هرچه را براى بنده
اين حالت تسليم باالترين عبادت باطن، و از اخالق انبياء و اولياء، و نشانه عشق و اراده او بايد تسليم باشد، كه 

  .معرفت عاشقان و عارفان به حضرت اوست

فرمايد، در دامن مادرى كه دوقلوئى از پسر و  دهد، به آنكه پسر عنايت مى آن را كه عقيم قرار داده، به كسى كه دخرت مى
  .ت و لطف، و جوشش عشق او به بندگان استگذارد، مهه و مهه عني رمح دخرت مى
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لّله ملك الّسموات واالرض، َخيلق مايشاء، يهُب ملن يشاء اناثاً، و يهب ملن يشاء الذُّكور، او يُزوِّجهم ذُكراناً واناثًا، و جيعل 
  ]26. [من يشاء عقيماً انَّه عليٌم قديرٌ 

ا و زمني تنها و تنها براى خدا است آفريند، به هركه خبواهد دخرت، و به هركه  ، هرچه خبواهد مىپادشاهى و ملك آمسا
دهد، و هركه را خبواهد عقيم و نازا  خبشد، يا در يك رحم دو فرزند يكى پسر و يكى دخرت قرار مى خبواهد پسر مى

  .گذارد، مهانا خداوند دانا و تواناست مى

لى اراده او در آفرينش، و نور دانائى و توانائى او بر اساس اين آيه شريفه فرزند دخرت، جلوه سلطنت و پادشاهى، جت
  .نسبت به انسان است

  .دانش و قدرت، فعل و اراده، حكومت و مالكيت او اقتضا كرده كه پدر و مادرى داراى دخرت شوند

چهره درهم كشيدن نسبت به تولد دخرت، چهره درهم كشيدن نسبت به الوهيت، مالكيت، خلقت، انتخاب و دانائى و 
  .اى بدور از منطق و حكمت است انائى حضرت اوست، كه گناهى بزرگ، و حالىت امحقانه، و برنامهتو 

شود، تا در دامن آنان  ، در جهان برزخ به ابراهيم و ساره سپرده مى)عليه السالم(طفل اگر مبريد، به فرموده امام صادق 
  .تربيت شود، و براى آخرت پدر و مادر ذخريه گردد

فرمود صرب بر مرِگ طفل و دورى از جزع و فزع ثوابش ) عليه السالم(كند كه امام ششم  الفؤاد نقل مى شهيد در مسكن
  .شد در حال جهاد در راه خدا شهيد مى) عج(ماند و در ركاب حضرت قائم  بيشرت از آن است كه طفل زنده مى

اد، و خود روى شش ماهه شهيد خود را به خيمه برگرداند، و در آ) عليه السالم(حضرت حسني  غوش خواهرش زينب 
  .ماهه را ذخريه روز آخرت من قرار بده خاك نشست و عرضه داشت اهلى اين شهيد شش

جائى كه طفل مرده به اين اندازه براى انسان قيمت داشته باشد كودك جبا مانده و بزرگ شده، در حاىل كه تربيت و وقار 
ادر است براى انسان چه اندازه قيمت دارد؟ دخرت يا پسر هيچ فرقى و ادب و اميانش، نتيجه زمحات سنگني پدر و م

  .كند، منظور اوالد انسان است منى

فرزندان انسان براى انسان آزمايش حقند، اگر انسان در برابر اين آزمايش و : 28به فرموده قرآن جميد در سوره انفال آيه 
   نود و راضى باشد، در تعليم و تربيتابتال سرفراز بريون آيد، به اين معنا كه بوجود او خوش
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ديىن او بكوشد، وسائل ازدواجش را در حّد قدرت فراهم كند، احرتام او را پاس بدارد، در بزرگداشت وجود او و حق او 
  .العاده رسيده اقدام منايد، به اجرى عظيم، و ثواىب فوق

  :مگر قرآن جميد نفرموده

  ]27. [البنوَن زينه احلَيوِه الدُّنيا والباقياُت الّصاحلاُت خري عند ربَِّك ثواباً وخٌري امًال املاُل و 

رت و عاقبت آن  مال و فرزندان زيب و زينت زندگى دنيايند، حركات شايسته اى كه دوام و بقا دارد، نزد خداوندت بسى 
  .نيكوتر است

آورد،  او را آشناى با حق و با انبياء و با واليت و با قرآن بار مىكشد، و  كسى كه براى تربيت فرزند خود زمحت مى
رت و عاقبتش براى انسان  باقيات صاحلاتى است كه در بني متام برنامه هايش نظري ندارد، و مهني است كه نزد خداوند 

  .نيكوتر است

رتين باقيات و ) عليها السالم(مگر مرمي كربى، خدجيه بزرگوار، آسيه باكرامت، فاطمه زهرا  زينب كربى براى پدران خود 
  صاحلات نيستند؟

شود،  چرا كسى از دخرتدار شدن كسل شود؟ مگر فرزندى كه در رحم مادر قرار دارد به اراده كسى جز خدا دخرت مى
دخرت شدن فرزند در رحم عني لطف و رمحت حق و عنايت و مرمحت اوست، بايد تسليم اراده و لطف او بود، و بر 

  .ت وجود دخرت تا پايان عمر با متام وجود به شكر و سپاس برخاستنعم

رسول حق داراى چند پسر به نام قاسم، طّيب، طاهر، و ابراهيم شد، گرچه هيچ كدام : به اين واقعيت حتماً توجه كنيد
نيت به او داده نشد، و آيه ى هم در قرآن جميد به ا زنده مناندند، وىل به خاطر پسردار شدن، از جانب خداوند تربيك و 

اين سبب نازل نشد، وىل وقىت دخرتى چون فاطمه در رحم پاك خدجيه تكّون پيدا كرد، سوره كوثر نازل شد، و بشارت 
  !!خري كثري، و نيكى دائم به او داده شد

   روايات بسيار مهم باب دخرت دارى

  

نياز به جانب حق بردارد، و براى دخرتدار شدن مستحب است انسان، در صورتى كه از دخرت داشنت حمروم است، دست 
  .با حال اخالص به درگاه حق دعا كند و بنالد
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امام . ابراهيم خليل آن پيامرب بزرگ با داشنت فرزندى چون امساعيل و اسحاق به درگاه حق جهت دخرتدار شدن ناليد
  :كند دعاى او را بدين صورت نقل مى) عليه السالم(صادق 

  ]28. [َسَأَل َربَُّه اْن يـَْرزَُقُه ابـَْنًه تـَْبكيِه َوتـَْنُدبُُه بـَْعَد َمْوتِهِ انَّ اْبراهيَم 

كن و يادآور  كننده و خالصه جملس گرم كننده و ناله از حضرت حق درخواست دخرت كرد تا حداقل پس از مرگش گريه
  .داشته باشد

ل مطلب است كه پيغمربى اولوالعزم از داشنت هدىف كه در اين روايت بازگو شده خيلى مهم نيست، آنچه مهم است اص
  .دخرت حمروم بود، براى رسيدن به اين نعمت دعا كرد

اينكه انسان پدر دخرت باشد افتخار دارد، چراكه رسول باكرامت اسالم پدر دخرت بود، اين مهرنگى با رسول خدا در 
  :فرمود) عليه السالم(تخار دارد، امام صادق كند واقعاً اف زندگى، كه با عنايت شدن دخرت به انسان حتقق پيدا مى
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  ]29. [كاَن َرُسوُل الّلِه ابا بَنات

  .پيامرب بزرگوار خدا پدر دخرتان بود

) عليه السالم(اگر كسى دخرت نداشت وىل داراى خواهر بود، باز هم درى از رمحت حق بر وى باز شده، امام ششم 
  :فرمايد مى

  ]30. [عاَل َثالَث بَنات اْو َثالَث اَخوات َوَجَبْت َلُه اْجلَنَّهُ  منْ 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]31. [ِنْعَم اْلَوَلُد اْلَبناُت، ُمْلِطفاٌت، ُجمَهِّزاٌت ُمْؤِنساٌت، ُمبارَكاٌت، ُمَفلِّياتٌ 

  .مند به پاكيزگى ار، انيس انسان، بابركت، و عالقهدخرتان چه خوبند، مهربان و نرخمو، مددكار و آماده به ك

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 
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، اْو َعمَّتَـْنيِ اْو خاَلتَـْنيِ َحَجَبتاهُ ِمَن النّارِ  ، اْو ُأْختَـْنيِ   ]32. [َمْن عاَل ابـَْنتَـْنيِ

دو او را از آتش جهنم حفظ كسى كه دو دخرت، يا دو خواهر، يا دو عمه، يا دو خاله را سرپرسىت كند، سرپرسىت آن 
  .كند مى

صلى اهللا (مردى به مردى كه نزد رسول حق نشسته بود خرب داد مهسرت دخرت آورد، رنگ آن مرد تغيري كرد، رسول اسالم 
از خانه بريون آمدم در : گفت. بگو چه اتفاقى افتاده: خري است، فرمود: چه شده عرضه داشت: فرمود) عليه وآله وسلم
كننده او، آمسان  زمني محل: ام، حضرت فرمود رم درد زائيدن داشت، اين مرد به من خرب داد دخرتدار شدهحاىل كه مهس

بوئى، سپس رو به اصحاب كرد  دهنده اوست، دخرت دسته گياه خوشبوئى است كه آن را مى سايه سرش، و خداوند روزى
  :و فرمود

يه جهازيه، آماده كردن مقدمات عروسى، دهلره تربيت و حفظ او«كسى كه داراى يك دخرت است، مشكل دارد   ،
و براى هر كس دو دخرت است، خدا را به فرياد او برسيد، و هر كس داراى سه دخرت است جهاد و هر كار » داماددارى

مكروهى را معاف است، و هر آن كه چهار دخرت دارد، اى بندگان خدا او را كمك دهيد، به او قرض دهيد، و به او 
  ]33. [وريدرمحت آ

چقدر دخرت عزيز است، كه رسول حق يارانش را به يارى دخرتداران دعوت كرده، و كمك به دخرتداران را وظيفه اهلى امت 
  .قرار داده

دخرتدار شد، خدمت امام رسيد، حضرت او را ناراحت و خشمگني ديد به او ) عليه السالم(مردى در زمان امام صادق 
كرد من براى تو انتخاب كنم كه خداى تو هستم، يا تو با بودن من انتخاب  وحى مى فرمود فكر كن خداوند به تو

اكنون  هم: گفتم اى خداى من تو براى من انتخاب كن، حضرت فرمود دادى عرض كرد مى كىن؟ چه جواب مى مى
به مصلحت آن خداوند مهربان دخرت براى تو انتخاب فرموده، اى مرد در داستان موسى و خضر آمده كه وقىت خضر 

  :خانواده به دستور خدا كودك را كشت، به موسى گفت

ما خرياً منه زكوًه واقرب ُرمحاً    ]34. [َفاردنا اْن يْبدهلما رَّ

رت و متوجه   .تر به رعايت رحم به او بدهد خواستم تا به جاى او خداوند فرزندى 

رت از آن را حضرت حق به جاى آن كودكى كه بدست خضر كشته شد، و موسى معرتض  شد و خضر به او گفت خدا 
  ]35!! [دهد، دخرتى عنايت فرمود كه هفتاد پيغمرب از نسل او بوجود آمد به پدر و مادرش مى
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  727: نظام خانواده در اسالم، ص

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  ]36. [النـِّْعَمهُ ُيْسَأُل َعْنهااْلَبناُت َحَسناٌت َواْلبَـُنوَن ِنْعَمٌه، َواحلََْسناُت يُثاُب َعَلْيها وَ 

ره مى   .كنند دهند، و از نعمت بازپرسى مى دخرتان حسناتند، پسران نعمت حقند، بر حسنات 

  :شب معراج به رسولش فرمود

  ]37. [ال َتضيَقنَّ ُصُدورُُكْم َعلى بَناِتُكْم َفاّىن َكما َخَلْقتـُُهنَّ اْرزُقـُُهنَّ : ُقْل ِالباِء اْلَبناتِ ... 

ا را آفريدم، روزى هم مى به دخرتداران بگو، بر دخرت داشنت ىب   .دهم حوصلگى نكنيد، مهانگونه كه آ

شود، در حاىل كه او را جزء  كسى كه مرگ دخرتش را خبواهد، قيامت بر خدا وارد مى: فرمود) عليه السالم(امام صادق 
  ]38. [آورند عاصيان به حساب مى

  :فرمود) وسلم صلى اهللا عليه وآله(رسول حق 

بـَيـَْنُه َوبـَيـَْنها ُحْرَمٌه اّال فـَرََّحُه الّلُه  انَّ الّلَه َتباَرَك َو َتعاىل َعَلى اْالناِث اَرقُّ ِمْنُه َعَلى الذُُّكوِر، َوما ِمْن َرُجل يُْدِخُل فـَْرَحًه َعلى اْمرَأَه
  ]39. [يـَْوَم اْلِقياَمهِ 

كه باعث خوشحاىل دخرتش شود، خداوند روز قيامت او را خوشحال خداوند به دخرت مهربانرت از پسر است، كسى  
  .كند مى

  :ايتاً درباره ارزش دخرت داشنت فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]40. [َخيـُْر اْوالدُِكْم اْلَبناتُ 

  .رتين فرزندان مشا دخرتان هستند

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 
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شت بر او واجب است، عرضه داشتند دو نفر را اگر سرپرسىت كند؟ هر كس سه د خرت يا سه خواهر را سرپرسىت كند 
  ]41. [باز هم: باز هم، گفتند اگر يك دخرت يا يك خواهر را فرمود: فرمود

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

ياِلِه كاَن َكحاِمِل َصَدَقه اىل قـَْوم َحماويَج َوْلَيْبَدأُوا ِباْالناِث قـَْبَل الذُُّكوِر َفانَّ َمْن َمْن َدَخَل السُّوَق َفاْشَرتى ُحتَْفًه َفَحَمَلها اىل عِ 
ا اْعَتَق َرقـََبًه ِمْن ُوْلِد اْمساعيلَ    ]42. [فـَرََّح ابـَْنَتُه َفَكَأمنَّ

ارى نكرده، بلكه بعكس، وضع واقعاً روايت عجيىب است، فرهنگى در متام تاريخ بشر بدين صورت از دخرتدارى جانبد
بود، كه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(شائبه رسول خدا  دخرتان و زنان در جنب اقوام و ملل وضع خوىب نبوده، اين زمحات ىب

دارى و دخرتدارى اجياد كرد، در هر صورت معناى روايت  انقالب معنوى عظيمى در مسئله حيات دخرتان و زنان و زن
  :بدين مضمون است

سى كه به بازار رود، و چيزى خبرد و آن را به خانه براى زن و فرزند بربد، مانند كسى است كه بار مستمندان را به دوش  ك
كشيده، او در خانه دخرتان را در گرفنت حتفه مقدم بدارد، مهانا كسى كه دخرتش را خوشحال كند به مانند اين است كه 

  !!د كردهاى از اوالد امساعيل در راه خدا آزا برده

  728: نظام خانواده در اسالم، ص

اى كه به جهت   فرزندانتان را به خاطر گريه و ناله: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(تر اين كه رسول حق  مسئله عجيب
  .كودكى دارند كتك نزنيد زيرا گريه طفل معنادار است

ا در چهار ماه اول شهادت به توحيد، و در چهار ماه دوم صلوات و درود بر پيامرب و آل، و چهار ماه سّوم دعا  گريه آ
  ]43. [براى پدر و مادر است

دهنده به وحدانيت حق، و درود فرستنده به نىب و آل و دعا كننده به پدر و مادر را نزن، نه اينكه مستحق   بنابراين شهادت
ايت كىن، و لطف و حمبت خود را از او كتك نيست، بلكه به خاطر گريه معنادارش، واجب است با متام وجود از او رع

  .دريغ ننمائى

  :به اين روايت بسيار مهم عنايت كنيد
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عليه (گويد در حال غم و غصه و حزن و اندوه وارد بر امام ششم  است مى) عليه السالم(سكوىن كه از ياران امام صادق 
كشد، رزقش را  مود بارش را زمني مىدخرتدارشدم، فر  سكوىن سبب غصه تو چيست؟ عرض كردم: شدم، فرمود) السالم

خورد، به خدا قسم غصه و رنج از من برطرف شد،  كند، و رزق خودش را مى خدا مى دهد، زمان زندگيش با تو فرق مى
اده چه: پرسيد ازمن سپس حضرت آنگاه دست بر پيشاىن گذاشت و . آه آه آه: صدازد حضرت فاطمه: اى؟ گفتم نامى براو 

. اى، به او ناسزا مگو، لعنتش مكن، او را كتك نزن اكنون كه نام او را فاطمه گذاشته: مه داد، سپس فرمودكشيدن را ادا آه
]44[  

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]45. [نَّهَ يـُْؤِثْر َوَلَدُه َعَلْيها اْدَخَلُه الّلُه اجلَْ  يـَْنِبْذها وََملْ يُِهْنها وَملَْ  َمْن كاَن َلهُ أُنْثى فـََلمْ 

شت  آنكه داراى دخرت است، او را از خود نراند، اهانتش نكند، پسران را بر او مقدم ندارد، خداوند وى را وارد 
  .كند مى

  :و فرمود

  ]46. [َمْن كاَنْت َلُه ابـَْنٌه واِحَدٌه كاَنْت َخْرياً َلُه ِمْن اْلِف ِحجَّه َواْلِف َغْزَوه َواْلِف َبَدَنه َواْلِف ِضياَفه

  !!كسى كه يك دخرت دارد اجر او از هزار حج، و هزار جهاد، و هزار قرباىن و هزار مهماىن بيشرت است

  )اجلنه حتت االقدام االمهات): صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال رسول الّله (

  »712، ص 10ميزان احلكمه، ج «

  729: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  نقش مادر در تربيت فرزند 23

  

  فرزند يا حاصل وجود مادر
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كلمه اّم كه در قرآن و روايات به طور فراوان ذكر شده، به معناى ريشه و سرچشمه است، و به خاطر اين كه كودك 
گريد، و  هاى وجود زن مى حداقل شش ماه و حداكثر نه ماه در رحم زن است، و با متام قوا جسم و روح خود را از مايه

  .كند، از وجود او نسبت به كودك تعبري به اّم شده است سم و اعصاب و جان زن تغذيه مىبه طور دائم از كارگاه ج

در حقيقت مادر اصل، ريشه و سرچشمه وجود كودك است، و كودك انعكاسى از واقعيات جسمى و روحى مادر، و 
  .اى از آن شجره مباركه است ميوه

  .ادر نزديك به دويست و هفتاد روز مهمان استمدت اقامت نطفه در صلب پدر، بسيار اندك، وىل در رحم م

روى اين حساب متام يا اغلب گريندگى و اثرپذيرى او از مادر است، و به مهني علت حساىب كه اسالم براى مادر باز كرده 
  .براى غري او باز نكرده است

هاى حياتش خودآگاه،  برنامه كند، و طفل در اكثر اطوار و آثار وجودى مادر از جسم و روان، در وجود كودك ظهور مى
  .طند يا ناخودآگاه بر طينت مادر مى

دخرت قبل از اينكه ازدواج كند بايد توجه داشته باشد، يا به او توجه بدهند كه مادر فرداست، و مادر فردا بايد از امروز در 
ى پاك، سامل، باارزش و مؤدب غذا، رفت و آمد، معاشرت، برخورد، تربيت، ادب و اميان دقت كند، تا موجد و موّلد نسل

  .به آداب باشد

  .كنند در كتاىب در رابطه با زن ديدم اين مجله زيبا را كه از امپراطور فرانسه ناپلئون نقل مى

  !از او پرسيدند كدام مملكت در نزد تو ارزشش از مهه ممالك باالتر است؟ گفت كشورى كه تعداد مادرانشان بيشرت باشد

  .براى زن ثابت و پابرجا مباند، و گرنه نسل خوىب بوجود خنواهد آمد حيثيت مادربودن بايد

  .مادر در فرهنگ اسالم بايد مادربودن خود را براى تربيت و رشد فرزندان حفظ كند

  .مادر بايد براى فرزندان مادرى كند، تا فرزندان از نظر فكرى و عاطفى كمبود پيدا نكنند

گاه آزادى به معناى غرىب بيندازد، و با هركس و ناكسى  د، و خود را در عرصهزن اگر خصوصيات مادرى را از دست بده
اعتنا  بگويد و خبندد و بنشيند، و رفت و آمد كند، به خود و به شوهر و به فرزند، به خاطر لذائذ جسمى و مادى ىب
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و كرامت و عفت و  اى است كه به جان خانواده افتاده، و گرگ خطرناكى است كه شرف باشد، مادر نيست، درنده
  .پاكى خانواده را به باد خواهد داد

مادر براى حتويل دادن فرزندى وزين، مؤدب، پاك، باصالبت، خردمند، بايد داراى وجودى پاك، و فكرى سامل، و اخالقى 
  .انساىن باشد

  .اْشَهُد انََّك ُكْنُت نُوراً ِىف االْصالِب الّشاِخمَِه َواْالْرحاِم اْلُمَطهََّرهِ 

  730: نظام خانواده در اسالم، ص

  :اى از زيارت وارث است، خطاب به سرور شهيدان قطعه

مهانا در اصالب شاخمه و ارحام مطهره نور بودى، نورى كه از مقامى شامخ، و جايگاهى پاك طلوع كرد، و جهاىن را به 
  .ودتر من نور علم و عدل و حكمت و رهربى صحيح روشن و پس از شهادت، آخرت را روشن

  .خوانيم مى) عليها السالم(در مهان زيارت وجود مقدس او را به عنوان خدجيه كربى و فاطمه زهرا 

  .اْلُكْربى الزَّْهراِء، السَّالُم َعَلْيَك يَاْبَن َخدَجيهَ  السَّالُم َعَلْيَك يَاْبَن فاِطَمهَ 

اى اصيل، متني، و ديندار بگرييد، به  ز خانوادهكند دخرت ا اينكه رسول اسالم به جواناىن كه قصد ازدواج دارند سفارش مى
  .خاطر اين است كه جلوى فساد نسل گرفته شود

نظم، و از مهه بدتر  تربيت، بيوقار و ىب ادب و ىب دخرتى كه اصالت خانوادگى از دست داده، جلف و سبك، ىب
ازدواج ندارد، او هدف حق را  برد، قابليت حجاب و بدحجاب، و هر ساعت با يك دوست پسر بسر مى ران و ىب شهوت

بودن و مادربودن را از كف داده، لياقت بوجود آوردن فرزند صاحل و شايسته  از آفرينش و خلقتش زير پا گذاشته، شئون زن
ا در آخر زمان مار و عقرب بزايند : در روايىت درباره اينان فرموده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(را ندارد، كه رسول حق  اگر آ

طلىب اجياد اخالل كرده، و اين   رت از اين است كه فرزند بزايند، چرا كه در كارگاه فكر و روح و روان خود به خاطر لذت
  .كارگاه خمتل از ساخنت انسان سامل عاجز است

  :اين معنا را از زبان نوح پيغمرب بشنويد

  ]47[ .هم يضلُّوا عبادك واليلدوا اّال فاجراً كّفاراً وقال نوح ربِّ التذر على اَألرض من الكافريَن ديّاراً انَّك ان تذر 
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  .دارند، احدى را در روى زمني باقى مگذار خداوندا از اين ناسپاسان و اين مرد و زىن كه دست از عناد و جلبازى برمنى

ناسپاس بوجود كنند، و از اينان فرزندى جز بدكار و  مهانا اگر از اين ملت كسى را باقى بگذارى بندگانت را گمراه مى
  .آيد منى

فرمود از اينان جز فاجر   اگر در ميان قوم نوح مادر فراوان بود، اگر زن بااميان و سپاسگزار، و پاك و باادب زياد بود، منى
  .آيد كافر بوجود منى

توان  منىباشد، يعىن گياه روئيده شده روى مزبله، از اين گياه ] 48[آرى اگر دخرت و زن بفرموده رسول حق خضراء دمن 
  .توقع بوجود آمدن ميوه شريين و حمصول اهلى و انساىن داشت

اى از جمالس جملس معصيت است و در روحيه  مادر نبايد در هر جملسى گرچه مربوط به اقوام باشد شركت كند، زيرا پاره
  .گذارد و چه بسا كه هويت مادربودن را از او بگريد مادر اثر مى

يه  يل و طبعش اقتضا مىمادر نبايد به هر شكلى كه م كند از مواد خوراكى استفاده كند، چه بسا كه غذا از منبع حالىل 
  .نشده، و از نظر آثار براى او و فرزندش زيان داشته باشد

مادر مسائل مربوط به طهارت و جناست را رعايت كند، و بر فرائض و واجبات و مسائل اخالقى اصرار داشته باشد، تا  
  .نبع نور و سبب طلوع نور شودكارگاه وجودش م

را اسوه خود قرار داده بودند، و از متام شئون فكرى و ) عليها السالم(حضرت زهرا : چنانكه از امامان معصوم ما رسيده
  .كردند روحى و اخالقى و امياىن آن بزرگوار پريوى مى

  731: نظام خانواده در اسالم، ص

منونه و منونه اعالى مادرى است، زنان ما و دخرتان ما بايد آن حضرت را  در متام هسىت مادرى) عليها السالم(فاطمه 
  .اسوه و الگوى زندگى خود قرار دهند، كه مادر ريشه و سرچشمه و اصل وجود فرزند است

 كنند، مادراىن كه از وقار و سنگيىن و ادب بوخوردارند، مادراىن كه كانون مهر و مادراىن كه اخالق اسالمى را رعايت مى
ا تا وقىت در رحم هستند از اين خصوصيات مايه مى گريند، و پس از بدنيا آمدن با  حمبت و عاطفه و عشقند، فرزندان آ

  .گريند نگاهى كه دائم به مادر دارند، و گوشى كه تا مدتى وقف صداى مادر است از مادر بدون ترديد شكل مى
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دامن گرفت، حريت و آزادى او را از هوا و هوس و حاكميت  وقىت سر حّر بن يزيد را به) عليه السالم(حضرت حسني 
  :اميه به مادرش نسبت داد بىن

  .اْنَت ُحرٌّ َكما َمسَّْتَك أُمَُّك ُحرّاً 

  .تو آزادى، و اين آزادى را از مادر نشانه دارى

را به مادران پاكيزه و وقىت عمر سعد اصرار بر بيعت كردن حضرت حسني با يزيديان ورزيد، امام عدم بيعت خود و يارانش 
  .دامن نسبت داد پاك

  .ُحُجوٌر طاَبْت َوَطُهَرتْ 

   ميوه باغ پاكى

  

عبدالّله مبارك انساىن حكيم، فرزانه، دانشمند و عارف بود، در ايام جواىن جهت باغدارى و باغباىن به استخدام يك 
  .باغدار درآمد

صاحب باغ در فصل انار تعدادى مهمان به باغ آورد، فرياد زد مبارك انار بياور، مبارك سبدى انار آورد، انارها ترش بود، 
صاحب باغ گفت انار شريين بياور، آورد باز هم ترش بود، گفت مبارك مگر نگفتم انار شريين بياور، در اين مدت شش 

: چرا؟ جواب داد: گفت. نه خرب ندارم: گفت! از كدامني درخت است؟ ماهى كه در اين باغى خرب ندارى انار شريين
هاى اين باغ در جهت شرييىن و ترشى خرب  خورى، من از وضع ميوه روزى كه با هم قراداد بستيم قرار باغباىن بستيم نه باغ

  !!ندارم

  .خور آورد نه باغ باغبان بوجود مى خور، سازد نه مال مردم آرى نطفه پاك، رحم پاك، مادر پاك، تربيت پاك حافظ مال مى

  مادر علت بدخبىت من شد

  

وصيت ندارم، وىل بسيار مايلم در : اند جواىن حمكوم به اعدام شد، از او خواستند اگر وصيت دارد بنويسد، گفت نوشته
  .اين حلظات آخر عمر مادرم را ببينم
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ز گرفت كه مادر از شدت درد ضعف كرد، به او محله  مادرش را آوردند، هنگام وداع مادر زبان و لب مادر را چنان گا
  كردند كه ستمگر ظامل اين چه كارى بود كردى؟

ستمگر ظامل اين مادر است، اين دار اعدام من برپاشده مادر است، آن روزى كه كودك بودم از مهسايه يك عدد : گفت
  !دممرغ دزديدم مرا تشويق كرد تا شرتدزد شدم، و سپس قاتل از آب درآم ختم

  732: نظام خانواده در اسالم، ص

شت زير پاى مادر، و دالل و واسطه عذاب قيامت هم تا اندازه   .اى مادر است آرى 

  :به برادرش عقيل كه آگاه به انساب عرب بود فرمود) عليها السالم(پس از حضرت زهرا ) عليه السالم(على 

  .َعَربُ اْنُظْر اْمَرأًَه َقْد َوَلَدتْـَها اْلُفُحوَلُه الْ 

  .براى من زىن انتخاب كن كه از مادران شجاع عرب به دنيا آمده باشد

  :عقيل پس از مدتى به حضرت عرضه داشت

  .تـََزوَّْج فاِطَمَه اْلكالبِيََّه، لَْيَس ِىف اْلَعَرِب اْشَجُع ِمْن آباِئها

  .تر از پدران او نيست با فاطمه كالبيه ازدواج كن، كه در عرب شجاع

هاشم و  نتيجه آن ازدواج چهار پسر رشيد، شجاع، باصالبت، مؤمن چون قمر بىن. به مهسرى انتخاب كرد حضرت او را
  .برادرانش شد

  :امرياملؤمنني پس از شهادت مالك اشرت بر فراز منرب مسجد كوفه فرمود

استوار، اگر سنگ سنگى يامب كه فرزندى مهانند مالك بياورند، مالك چه مالكى؟ اگر كوه بود كوهى  مادران را منى
  !باصالبت، مالك براى من مهانند من براى پيامرب بود

  شود نور عبادت گاهى كمرنگ مى
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كنم  اى از اوقات حّس مى شود، پاره جواىن به مادر مراجعه كرد، به او گفت مادر گاهى از اوقات حال عبادمت ضعيف مى
م، با بدان معاشرت ندارم، از عوامل كسالت در عبادت پرهيز خور نيست دود، حرام رشته تاريكى بر نورانيت باطنم مى

كنم، در حتقيق و جستجو نسبت به اين مسئله به اين نتيجه رسيدم كه از مشا سئوال كنم، احتماًال عامل اين كسالت و  مى
  .تاريكى از مشا به من منتقل شده، حقيقت را به من بگو، تا من به عالج داستان برخيزم

رم، زماىن كه به تو حامله بودم پدرت در سفر بود، زمان فراواىن زردالو رسيده بود، من از خانه بريون پس: مادر گفت
ن كردن رخت به بام رفتم، چشمم به زردالوى منى    رفتم، زمينه خريدن زردالو برامي نبود، براى 

ن كرده بود، به اندازه چشيدن، اندكى از يكى از آن زردالوها را خوردم، و بعد  زيادى افتاد كه مهسايه براى خشك كردن 
خواهم در خانه مهسايه  پشيمان شدم، وىل روى رضايت گرفنت نداشتم، جوان گفت مادر علت مسئله پيدا شد، اجازه مى

  !بروم، و اين مسئله را با او حل كنم، تا از اين پس بدون محله شيطان بتوامن خدا را عبادت كنم

***  

   ازدواجى نوراىن

  

منونه مقدس اردبيلى وقىت براى  يام نوجواىن از يكى از علما در مسجد جامع شهر شنيدم، پدر مرجع بزرگ و انسان كمدر ا
خواستگارى دخرت يكى از مهشهريانش رفت، پدر دخرت گفت دخرت من كور، كر، و عليل دست و لنگ است، با اين 

   عنصرى چگونه خواهى با او ازدواج كن، جوان گفت من با چنني شرايط اگر مى

  733: نظام خانواده در اسالم، ص

زندگى كنم، پدر دخرت گفت فرزندم منظور از كورى او اين است كه چشم ديدن ناحمرم ندارد، و منظور از كرى اين كه  
گوش شنيدن صداى ناحمرم ندارد، و مقصودم از عليلى دست اين كه دست او ناحمرمى را ملس نكرده، و مقصودم از لنگى 

  .اين كه قدم به جملس حرام نگذاشته، با چنني دخرتى ازدواج كرد، و نتيجه اين ازدواج چنان انسان واال و بزرگى شدپا، 

   مادر شيخ شوشرتى
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  .شيخ جعفر شوشرتى از نظر علم و عمل به مقامات عاليه رسيد، نفوذ او در مردم به وقت نصيحت نفوذى عجيب بود

من براى يك بار در مدت دو سال او را : چرا؟ گفت: نه، گفتند: زندى دخلوشى گفتداشنت چنني فر  ازمادرش پرسيدند به
بدون وضو و طهارت شري ندادم و در آغوش نگرفتم، آرزومي اين بود حضرت امام جعفر صادق شود، وىل جعفر شوشرتى 

  !!شد

   جلوه طهارت ظاهر و باطن در تربيت

  

هاى شهر از احواالت مرجع بزرگ  بودم، دوست داشتم به توسط قدميىبراى تبليغ به مدت ده شب در شهر بروجرد رفته 
  .الّله العظمى بروجردى مطلع شوم حضرت آيت

پريمردى نودساله برامي تعريف كرد، متام كوشش مادر آن حضرت اين بود كه او را به وقت شري خوردن با وضو و طهارت 
  .شري بدهد

آمدن از خانه نبود، با توكل و توسل با آب سرد غسل كرد، آنگاه پستان به شىب سرد نياز به غسل داشت، امكان بريون 
دهان بچه گذاشت، توجه معنوى مادر، و زمحات خملصانه پدر، كسى را به دنياى اسالم حتويل داد، كه باعث حتوالت 

  .هاى علميه شيعه شد عظيمى از نظر علمى و عملى و اخالقى در حوزه

با شرايط اهلى و اسالمى و انساىن آماده مادر شدن كنيد، مادران بزرگوار هويت مادر بودن خود دخرتان جوان خود را مهراه 
  .داند براى دنيا و آخرت مشا چه اندازه سودمند است را حفظ كنيد، كه تربيت و بارآمدن چنان فرزنداىن خدا مى

است، در جهت شفاعت براى اين سه نفر از مجله كساىن كه در قيامت حق شفاعت دارند مؤمن و عامل رباىن و شهيد 
تعدادى معني نشده، آنان اجازه دارند هركس مستحق شفاعت است، از او شفاعت كنند، بدون ترديد اولني كسى كه از 

ره   .شود مادر است مند مى شفاعت اين سه انسان واال 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]49. [اْالنِْبياُء، ُمثَّ اْلُعَلماُء، ُمثَّ الشَُّهداء: ِه َعزََّوَجلَّ فـَُيَشفَُّعونَ َثالثٌَه َيْشَفُعوَن اَىل اللّ 

  :شود كنند، و شفاعت آنان مورد قبول واقع مى سه نفر نزد خدا شفاعت مى
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  .انبياء، سپس عاملان، آنگاه شهيدان

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  734: نظام خانواده در اسالم، ص

  ...  ْلُمْؤِمَن لََيْشَفُع ىف ِمْثِل َربيَعَه َوُمَضَر، َوانَّ اْلُمْؤِمَن لََيْشَفُع َحّىت ِخلاِدِمهِ انَّ ا

كند، مؤمن حىت براى خدمتگذارش در پيشگاه حضرت حق  مهانا مؤمن مبانند مجعيت دو قبيله ربيعه و مضر شفاعت مى
  .منايد شفاعت مى

ه فرداى قيامت بتوانيد از شفاعت فرزندان عامل، شهيد و مؤمن خود استفاده كنيد، دخرتان و مادران چرا آنچنان نباشيد، ك
حيف نيست هويت مادرى را براى چند روزه زندگى مادى از دست بدهيد، و به دست خود بناى باطن فرزندان خود را 

  !دكه امانت حق در دست مشايند، خراب كنيد، و آنان را مهرنگ شياطني غرىب و شرقى بار آوري

  )يا اخت هرون ما كان ابوك امرأ سوء(

  »28/ سوره مرمي«

  735: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  نقش پدر در رشد فرزند 24

  

  به چهار واقعيت توجه كنيد

  

شود، كه رشد و كمال انسان  سوره مباركه مرمي استفاده مى 28و آيه  37تا  33از آيات سوره مباركه آل عمران، آيات 
  .ارتباط او با چهار واقعيت داردبستگى به 
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  .پدر بااميان، مادر مؤمنه، معّلم پاك و دلسوز، غذاى حالل

  :يهوديان وقىت مسيح را در دامن مرمي ديدند، مرميى كه دخرت او بود، و شوهر نداشت، با تعجب به او گفتند

  ]50. [يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوِء وما كانت امُّك بغّياً 

  !هارون تو را نه پدرى ناصاحل، و نه مادرى بدكار بوداى خواهر 

كردند  آنان خرب از حقيقت مسئله نداشتند، كه مسيح كلمه خدا است كه بر مرمي پاك و باكرامت القا شده بود، تصور مى
حق،  در اين برنامه خالف شرعى واقع شده با شناخىت كه از پدر مرمي داشتند كه مردى مؤمن، باوقار، مؤدب به آداب

كه با چنان پدرى،  رفت بزرگوار وباكرامت است، و مادر اوكه زىن پاكدامن، مؤمنه، باعفت و عصمت، گمان اين معىن منى
و آن مادر بزرگوارى، فرزند او دست به آلودگى بزند، اين مسئله براى مردم ثابت بود، كه فرزند انعكاسى از روحيات و 

تا وقىت به وسيله سخن گفنت مسيح در گهواره، روشن شد، كه از آن پدر،  خلقيات و حقايق وجودى پدر و مادر است،
  .اى با اين مقامات عاليه، كه مادر پيامرب اولوالعزم شود بوجود بيايد و مادر، بايد چنني فرزند شايسته

  :گفتندمالحظه كرديد توقع پاكى را از مرمي در درجه خنست به خاطر پاكى پدر او داشتند، به مهني جهت به او  

  .ما كاَن ابُوِك اْمَرأَ ُسوء

  .پدرت مرد ناصاحلى نبود، تا عمل خالف صالح و سداد از تو صادر شود

  :مسئله مادر هم كه از ويژگى خاصى برخوردار است مورد نظر آنان بود، به مهني علت به او گفتند

  .َوما كاَنْت أُمُِّك بَِغيّاً 

  .رفت شده، با وجود بستگى تو به آن مادر، توقع خطا از تو منى اصيل، تربيتشناسيم، زىن است باعفت،  مادرت را مى

من در حبث گذشته به تفصيل درباره مادر و وظايف او مطالىب را عرضه كردم، در اين قسمت نيازى به توضيح بيشرت 
م، مسئله تأثري وجود بينم، و در مباحث گذشته راجع به حالل و حرام و رزق طّيب و طاهر، مسائلى را متذكر شد منى

  .معلم و اطوار و اخالق او در فرزندان مردم هم از نظر كسى پوشيده نيست

  .آنچه در اين گفتار توضيح بيشرت الزم دارد، تأثري وضع پدر در اخالق و اعمال و تربيت فرزند است
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مرحله ديگر با مهسرش آنچنان  پدر در درجه اول بايد به تربيت ديىن، و اخالق و دانش اندوزى فرزند توجه كند، و در
اى از  زندگى كند، كه شرييىن حيات را در كام فرزندان تلخ نكند، و در جهت ديگر با متام وجود مواظب باشد، كه لقمه

  .حرام سر سفره اهل بيت و فرزندانش نربد

ا پدراىن هستن حساب وارد عذاب مى در روايات اهل بيت آمده چند طايفه ىب د كه به تربيت ديىن و شوند، يكى از آ
  .اخالقى فرزندانشان توجه نداشتند

شت خلق  ايتاً ورود به  ا را براى رسيدن به مقام خالفت از خدا، هدايت، دانش، بصريت و  خداوند متعال متام انسا
  .فرموده

  736: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كنند مىاين خود مردم هستند كه با دست خود زمينه عذاب خود را فراهم 

  كند گريه مى) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  

پس از اينكه در معركه مجل، جنگ به نفع امرياملؤمنني متام شد، و آتش برنامه سرد گشت، حضرت به ميان كشتگان دمشن 
  !آمد، و با ديدن آنان زار زار گريست

اينان كه اسالم را : حضرت را پرسيدند، فرمودكارى كه از هيچ نظامى پريوزى در تاريخ بشر سابقه ندارد، علت گريه 
شت مى سوزد، كه بر خالف حق به جنگ با  رفتند، دمل از اين مى پذيرفتند، اهل مناز و روزه و عبادت بودند، بايد به 

  .امام معصوم برخاستند، و به پريوى از هواى نفس، خود را دچار عذاب ابد كردند

   اهل عذاب

  

دهند، و براى  كنند، وىل هر پنج مرتبه به آنان جواب رّد مى ار از حضرت حق تقاضاى جنات مىگرفتاران در عذاب پنج ب
  .بندند بار پنجم دهان آنان را از سخن گفنت تا ابد مى

  :گانه در اين آيه شريفه آمده يكى از موارد پنج
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مِّركْم ما يتذّكر فيه من تذكَّر وجاءكم النَّذير فذوقوا وهم َيصطرخون فيها، ربَّنا اخرجنا نعمْل صاحلاً غري الَّذى كنّا نعمُل اومل نع
  ]51. [فما للظّاملني من نصري

دارند، خداوندا ما را جنات بده، عمل شايسته و صاحل اجنام دهيم، غري آنچه در گذشته  و ايشان در دل عذاب فرياد برمى
كه در دنيا بوديد براى مشا ترساننده قرار ندادمي، انبياء شنوند آيا به مشا عمر ندادمي، و در آن زماىن   اجنام دادمي، پاسخ مى

  .خود را براى هدايت مشا مبعوث نكردمي، پس اين عذاب را كه حق مشاست بچشيد، كه براى ستمكاران ياورى نيست

خانه را  تفاوت نباشيد، ترين اعمال توجه بر تربيت و رشد و كمال فرزند است، پدران نسبت به اوالد خود ىب پدران از مهم
براى آنان پاك نگاه داريد، غذاى حالل براى آنان بربيد، حق مهسر خود را رعايت كنيد، تا عمل مشا و اخالق نيك مشا و 

  .طريقه كسب حالل مشا به فرزندانتان سرايت كند، و آنان هم روزى مانند مشا براى فرزندانشان پدر مطلوب شوند

  :معرض ديد خدا و پيامرب و ائمه بزرگوار استهاى مشا در  پدران متام اعمال و برنامه

  ]52. [فسريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنونَ 

  .گذارد دقيق زندگى كنيد، رفتار و گفتار و كردار خود را مواظب باشيد، كه مهه حركات مشا در اهل خانه اثر مى

اند، پدر در  به پدران سفارشات زيادى كردهرسول خدا، پدران را به موقعيت خطريى كه دارند توجه داده، امامان بزرگوار 
خانه مهچون امري مملكت كه مسئول مهه جامعه است مسئول زن و فرزند است، فرداى قيامت پدر در معرض مؤاخذه حق 

  .است
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لم و دانش و عامل و دانشمند را در فرزندان خود را آراسته به نيت پاك كنيد، آنان را به كار خري ترغيب منائيد، عشق به ع
ا تعليم دهيد، با آنان  قلب آنان ظهور دهيد، آنان را با خود به جمالس اهلى بربيد، به تكليف نرسيده مسائل واجب را به آ

  .رفيق باشيد و با نرخموئى و كرامت و اخالق خوش رفتار كنيد

رتين اسوه و س   .رمشق هستندپيامرب و امرياملؤمنني براى متام پدران 

هاى آن دو معصوم را سرايت دهيد،  احواالت و زندگى اين دو بزرگوار را مطالعه كنيد، سپس در زندگى خود برنامه
هاى مبتذل خارجى و داخلى، رسول حق و موالى  بگذاريد فرزندانتان در انتخاب الگو و اسوه به جاى انتخاب چهره



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

سازى كنيد كه خانه و اهل آن بوى نبّوت و واليت بگريند،  انتخاب كنند، زمينهعارفان و عابدان و پرهيزكاران و مؤمنان را 
  .تا خري دنيا و آخرت مشا تأمني شود

   الّله نورى اى عجيب از زندگى شهيد حاج شيخ فضل نكته

  

ت قدم به الّله، و مرجع تقليد، و دلسوز مّلت، از دامن مادرى پاك و صلب پدرى باكرام آن مرد بزرگ و جماهد ىف سبيل
عرصه هسىت گذاشت، پدر و مادر در تربيت او سخت كوشيدند، پدر با متام وجود خود را وقف رشد و كمال و تربيت 
فرزند كرد، چون فرزندش را در سايه كرامت پدريش عاشق علم و عمل ديد او را به جنف فرستاد، اساتيد بزرگى ديد، از 

رهتاىل تلو معصوم، حضرت شيخ انصارى و مريزاى  بارى از  هاى فراوان گرفت، با كوله شريازى، و حاج مريزا حسني نورى 
ران برگشت، در رأس علماى بزرگ قرار گرفت، جرّقه مبارزه با ظلم  دانش و فضيلت، و علم و عمل، و اخالق و تقوا به 

وده در رگ و پى حكومت و زور و ستم را در سايه مشروطه مشروعه او زد، انقالب به مثر رسيد، وىل خودباختگان آل
گريى از لندن سوق دادند، از ميان مهه علما او نسبت به اين واقعيت تلخ  نفوذ كردند، انقالب مشروطه را بسوى رنگ

تر بود، فرياد كشيد، هجرت كرد، اعالميه داد، وىل به جائى نرسيد، گرفتار شد، حمكوم به اعدام شد، اعدامش به  تيزبني
ج علت اين بود كه مشروطه البالغه و فقه شيعه  مشروعه و جملس شوراى اسالمى، جملسى مّتكى به قرآن و روايات و 

اش خدائى بود، سوزدل داشت، بينائى و بصريت داشت و اين مهه را از پدر و  خواست، نيّتش خالص بود، خواسته مى
آيد به هم  كه از لقمه حالل به دست مى  معلمان آموخته بود و ثبات آن را از دامن مادر گرفته بود، و متام را با نورى

  .آميخته بود

ا  به خاطر خواسته) عليه السالم(رجب روز والدت امرياملؤمنني  13پاى چوبه دار روز  هاى مشروعش به دست فراماسيو
  .اعدام شد

  :آنان تصور كردند با اعدام او نيتش را هم اعدام كردند، آنان از اين آيه شريفه غافل بودند

  ]53. [ن لُِيطفئوا نوراهللا بافواههم واهللا متّم نوره ولو كره الكافرونيريدو 

هايشان خاموش كنند، خدا متّمم نور خود است گرچه مشركان از بودن آن نور كراهت  خواهند نور خدا را با فوت دهن مى
  .داشته باشند
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ميدان توپخانه حمل اعدام آن مرد اهلى حدود هشتاد سال از اعدام او گذشت، روز سيزدهم رجب ساعت ده صبح نزديك 
مثره انقالب ملت شهيدداده ايران با افتتاح جملس شوراى اسالمى در سايه پيام مخيىن كبري خود را نشان داد، و نيت شهيد 

الّله نورى به كرسى نشست، من آن روز جزء مدعوين آن جملس بودم، برامي اعجاىب نداشت زيرا خداوند  بزرگ شيخ فضل
  دهنده نّيت پاك اوست گرچه او را اعدام و ياور مؤمن، و حتقق يار و

به شهادت برسانند، به حقيقت كه خوشا به حال پدر آن شهيد باكرامت، كه فرداى قيامت با داشنت چنني فرزندى از چه 
  .آبروى سنگيىن در حمضر حق و حمضر انبياء و امامان برخوردار است

  جوانان بيدار باشيد

  

  738: در اسالم، ص نظام خانواده

سفارش مهمى به مشا دارم، و آن اين ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(جوانان عزيز، فرزندان اسالم، وابستگان به رسول حق 
است كه قبل از ازدواج شرايط يك پدر خوب و مطلوب را در خود حتقق دهيد، زمان ازدواج دير است، از هم اكنون به 

ى، و تصفيه عمل خود و معاشران خود، و رفت و آمد خود، خبصوص غذاى خود فكر تصفيه خود از رذائل اخالق
كند، اين معنا تنها مثره  اى است بنام ژن كه متام خصوصيات مشا را به نسل مشا منتقل مى باشيد، چراكه در نطفه مشا ماده

ن است اين نظريه در آينده حتقيق علما و دانشمندان غرب نيست كه بعضى از مشا به آن امهيت ندهيد، و بگوئيد ممك
باطل شود، يك مسئله طبيعى و ذاتى است، كه اسالم عزيز از مهان هنگام طلوع به آن توجه داشته، در اين زمينه به روايىت 

  :بسيار مهم عنايت كنيد

ن  جواىن سراسيمه و مضطرب به حمضر پيامرب آمد، عرضه داشت من و مهسرم دو سپيد پوست هستيم، به مهسرم اطمينا
  !چهره است، براى من معماست كامل دارم، وىل فرزندى كه براى ما متولد شده سياه

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .انَّ اْلِعْرَق َدّساسٌ 

  .معادل لغوى عرق مهان ژن، و لغت دساس به معناى انتقال دهنده است
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صفات و خصوصيات پدران به فرموده رسول خدا، كه امروز  جوان را با اين مجله از اضطراب و بدگماىن جنات داد، آرى
  .شود هم با ابزار و وسائل علمى ثابت شده به فرزندان منتقل مى

خواهد در مشا حتقق پيدا كند، مباد كه بدون  بنابراين قبل از ازدواج سعى كنيد آن خصوصياتى كه اسالم از يك پدر مى
ى مادى ازدواج كنيد، و فرزندان مشا براى مشا و براى جامعه حمصول خوىب توجه به واقعيات و فقط به قصد لذت و زندگ

  .نباشند

شكن خوشحال بودند، آثار وجودى آن مرد بزرگ به ذريّه و نسل  رسول حق و امامان بزرگوار از انتساب به ابراهيم بت
  .پاكش منتقل شد

آدم، نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، حممد ما در زيارت وارث كه زيارتى صحيح و حمكم است حضرت حسني را وارث 
خوانيم، اين ارثى كه به حضرت رسيده مال و ثروت كه نيست،  مى) عليه السالم(و امرياملؤمنني ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

حاالت معنوى، علوم اهلى، و اخالق حسنه، و كرامت و فضيلت و شرافت است، چرا ما پدران از اين مهه سرمايه معنوى 
ره ره   مند شوند؟ مند نباشيم، تا فرزندامنان 

   پدران گمراه و وظيفه فرزندان

  

اى، پدر خانواده از قبول تربيت ديىن روى برتافته باشد، و از اجراى دستورات حق شانه خاىل كند،  ممكن است در خانواده
ن به عقل رسيده در درجه اول موظف به واقعيات عالقه نشان ندهد، و حوصله قبول حقايق اهلى را نداشته باشد، فرزندا

هستند با زباىن نرم، و اخالقى خوش آنان را به حقيقت دعوت كنند، و وى را از خزى دنيا و عذاب آخرت برهانند، اگر 
  .قبول نكرد خود را در جنب او حفظ كنند، و دامن پاك حيات را به آلودگى او آلوده نكنند

و عاشقى چون مصعب بن عمري را كه در جنگ احد در سنني جواىن در ركاب  در اين زمينه جوان پاك و مؤمن و جماهد
  .رسول حق شهيد شد الگو و اسوه خود قرار دهند

ا بود، او از پى فطرت و عقل به پيامرب اميان آورد، و به  پدر و مادر مصعب مشرك بودند، مصعب شديداً مورد عالقه آ
پيامرب پيش بيايد براى تبليغ دين بنابر درخواست مردم مدينه به آن شهر دستور رسول اهلى قبل از اينكه مسئله هجرت 

  دار شدن بسيارى از مردم را او فراهم كرد، مدينه براى هجرت پيامرب رفت، زمينه دين
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پرياهىن از پوست دبّاغى نشده گوسپند و گسرتش اسالم با زمحات او آماده شد، نىب اكرم به مدينه آمد، روزى مصعب را با 
  :ديدند رو به اصحاب كردند و به مصعب اشاره منودند و فرمودند

يانِِه ِباْطَيِب اْالْطعِ  الّلِه َوَرُسوِلِه اىل  َمِه َواْلَنيِ اللِّباِس َفَدعاُه ُحبُّ اْنُظُروا اىل َرُجل َقْد نـَوََّر الّلُه قـَْلَبُه َوَلَقْد َرأَيـُْتُه َوُهَو بـَْنيَ ابـََوْيِه، يـَُغذِّ
  ]54. [ما تـََرْونَ 

رتين غذا و نرم ترين  به مردى نظر كنيد كه خداوند دلش را روشن كرده، من او را در كنار پدر و مادرش در مكه ديدم، كه 
  .بينيد كشيد كردند، وىل عشق خدا و رسول خدا او را به اين شكل زندگى كه مى لباس را برايش آماده مى

خواهند مشا اهل معىن، متدين به دين، متخلق به اخالق  كنند، و منى  كه پدران مشا جداى از معنويت زندگى مىجواناىن
باشيد، مهه مهت آنان اين است كه يا در علوم مادى به جائى برسيد يا در به چنگ آوردن مال دنيا، با آنان برخورد نيك 

ان خالف خدا و رسول خدا است، فقط از آنان رنگ نگرييد، و خدا داشته باشيد، جنگ و دعوا نكنيد، كه درگريى با آن
و پيامرب و امامان و قيامت را، در كنار دعوت باطل و پوچ آنان از دست ندهيد، در اين زمينه جواىن پاك، مؤمن، عابد، 

به قرآن و سنت  جماهد، بزرگوارى چون حمّمد بن ابوبكر را مالك خود قرار دهيد، و مهچون او كه با عشق على و عمل
پيامرب زيست و عاقبت هم جان شريين در راه حق و استقرار دين اهلى در باخت با عشق خدا و انبياء و امامان زندگى  

  .كنيد، و اعمال و رفتار و اخالق خود را مهاهنگ با مسائل اهلى منائيد

***  

   پدرى بافضيلت

  

حائرى مؤّسس حوزه باعظمت قم، در منطقه مهرجرد، به هنگامى  الّله العظمى حاج شيخ عبدالكرمي  زاده مرحوم آيت خاله
  :كه دو سه شب براى تبليغ رفته بودم تعريف كرد

خورد، شغل او هم قصاىب بود، و آن شغل آنچنان نبود كه سرگرمش كند،  دار نشد، غصه مى پدر شيخ پانزده سال بچه
كنم، و غصه تو را در  باشد، من رنج تو را حتمل منى دار نشدن در من مهسر باكرامتش به او گفت احتماًال عيب بچه

قيامت قدرت جواب دادن ندارم، از نظر من ازدواج جمدد براى فرزنددار شدن هيچ مانعى ندارد، بلكه خودم دنبال مهسرى 
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هاد اى را در چند فرسخى حمل پيدا كرد، و به شوهر خود پيشن روم پس از مدتى زن جوان شوهرمرده مناسب براى تو مى
  .ازدواج با او را داد

ازدواج صورت گرفت، شب عروسى، عروس و داماد را طبق مراسم قدمي دست به دست دادند، دخرت بچه سه ساله عروس 
شد، خاله دخرت او را بغل زد كه بربد، صداى ناله بچه يتيم بلند  خامن كه از شوهر سابقش مانده بود، از مادر جدا منى

دار  خورد، به آن خامن گفت حتمل ناله يتيم را ندارم، عالوه بر اين بودن من با تو و بچه شد، آن مرد باكرامت تكان
شدنت از من امكان لطمه زدن به اين يتيم را دارد، من از خري اين ازدواج گذشتم، مهر زن را پرداخت و شبانه به مهرجرد 

لكرمي به مزد آن كرامت و گذشت بسته شد، برگشت، مهان شب در كنار مهسر اولش قرار گرفت و نطفه حاج شيخ عبدا
گذار حوزه علمّيه قم شد، معلم نزديك به هزار عامل واجد شرايط شد، مراجع بعد از خود را  فرزندى بوجود آمد كه پايه

تربيت كرد، از تربيت شدگان او مخيىن كبري بود، كه انقالب اسالمى ايران از َدم او صورت گرفت و شرق و غرب را حتت 
رود كه جهان را زير سيطره بابركت اسالم بربد، مخيىن بزرگ  ري قرار داد، و اسالم را از نابود شدن حفظ كرد، و مىتأث

حمصول حاج شيخ و حاج شيخ حمصول قّصاىب بافضيلت و موجودى اهلى و نوراىن و مردى خملص بود، اين پدر بافضيلت 
ره در قيامت از كنار فرزندش و شاگردان فرزندش و انقالب داند و  اى خواهد برد، فقط و فقط خدا مى اسالمى ايران چه 

  .بس
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   پدراىن نابكار، فرزنداىن صاحل

  

اى پست، پليد، خائن، ستمگر، قاتل و موجودى نابكار بود، ذريّه او مورد قبول نبودند، وىل  حجاج بن يوسف ثقفى چهره
ت سيد مرتضى انساىن واال و بافضيلت، شاعرى شايسته، حكيمى باكرامت، عاشقى وارسته، از نسل او در زمان مرجعي

خصوصاً امرياملؤمنني و حضرت سيدالشهداء بنام ابوعبدالّله كاتب ) عليهم السالم(حمّب اهلبيت، مداح امامان معصوم 
  .بوجود آمد

فطرت استفاده كرد، حق را پذيرفت، به رنگ حق در اش بود، او از نور عقل و  او بريده از صفات و حاالت پدران گذشته
العلماء مريزا عبدالّله افندى، به علىت سيد مرتضى به او تندى   بيت شده به صورتى كه بنا بر نقل رياض آمد، مورد توجه اهل

ضه داشت مرا كرد، سيد شب رسول خدا و ائّمه بزرگوار را خواب ديد، سالم كرد، پيامرب با او به سردى برخورد فرمود، عر 
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چه تقصري است، فرمود با شيعه و شاعر ما برخورد نامناسىب داشىت، از او عذرخواهى كن، با دميدن آفتاب روز سيد 
  .بزرگوار با پاى پياده به در منزل ابوعبدالّله كاتب آمد، از او عذرخواهى و دجلوئى منود

استقالل خود را حفظ كنيد، و از آلودگان و ناپاكان   جوانان بزرگوار اين قدرت را حضرت حق به مشا مرمحت فرموده كه
  .گرچه پدر مشا باشد رنگ نگرييد، پس رنگ نگرييد، و در صراط مستقيم حق مبانيد، يا وارد شويد و استقامت كنيد

   پدرى باكرامت

  

فلسفه بوجود آورد، و در نظري و حكيم انديشمند، و عارف وارسته، كه انقالىب عظيم در  صدراملتأهلني شريازى فيلسوف ىب
ا را نوشت، فرزند ثرومتندى معروف در شهر شرياز بود، پدرش در شغل عتيقه فروشى، و خريد و  اين زمينه علمى ترين كتا

  .فروش لؤلؤ و مرجان و شغل دولىت مقامى بس ارمجند داشت

فروش لؤلؤ و مرجان وارد شود،  عالقه شديدى قلب او را تسخري كرده بود، كه فرزندش مهپاى خودش در شغل خريد و
مدتى نزد پدر بود، مدتى هم در بوشهر جهت ادامه شغل پدر مقيم شد، چندى هم در بصره بسر برد، پس از يكى دو 

سال به شرياز برگشت، به پدر خود مهراه با احرتامى خاص پيشنهاد ترك شغل، و حضور در حوزه علميه شرياز را داد، پدر 
داىن در پذيرفتنش حاضرم، به مدرسه آمد، ثروت و جتارختانه را رها   فت آنچه را به مصلحت خود مىباكرامت به فرزندش گ

كرد، از خانه و لذت مادى و خوشى چشم پوشيد، چيزى نگذشت كه در سايه گذشت و حمبت پدر در سنني جواىن 
كند، از پدر اجازه سفر به اصفهان  دانشمندى بنام شد، در حوزه شرياز فردى را نيافت كه وى را از نظر علمى تغذيه  

ائى، مريداماد، و مريفندرسك رفت و پس از مدتى  گرفت، بالفاصله مورد قبول واقع شد، به اصفهان آمد، به درس شيخ 
  .صدراملتأهلني شد

ادى فروشى، به است آرى، اخالق پدر، نرخموئى سرپرست خانواده، و فهم و بينش او، وى را از شاگردى در مغازه عتيقه
  .فالسفه و حكما رساند

راسىت يك پدر باكرامت، يك پدر بابصريت، يك پدر دلسوز و آگاه، چه حمصوىل شريين حتويل جهان بشريت، و علم و 
  !دهد؟ دانش مى

***  
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  كند اكرب تربيت منى خورى على حرام
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ران واسطه بود، جتار به خاطر تديّن و  حمل ما زندگى مى در ايام كودكيم پريمردى بزرگوار، باتقوا، منظم، در كرد، در بازار 
آمد، جاذبه عجيىب براى جذب  ادب و سالمت او عجيب به خريد و فروشش اعتماد داشتند، سه وقت به مناز مجاعت مى

اى عجيىب از رفت ها به مسجد داشت، من از مجله كودكاىن بودم كه به عشق او حىت به مناز مجاعت صبح مى بچه م، داستا
گفت جواىن مؤمن و نوراىن در  كرد كه عجيب آموزنده و بيداركننده بود، مى دوران هشتاد ساله عمرش براى ما تعريف مى

كرد، او كه با اهل علم و  كرد، پدرش مسائل شرعى را رعايت منى منطقه ناصر خسرو، مهراه با پدر و مادرش زندگى مى
كرد، به حالت قهر  اش در پدر اثر منى هاى دلسوزانه برد، نصيحت اشت از وضع پدرش رنج مىجمالس مذهىب سر و كار د

فروشى كرد، و براى مردم بازار مسائل شرعيه گفت،  به شهر رى كنار مرقد حضرت عبدالعظيم رفت، ساىل را در آجنا دست
ران آمد، پدر و مادرش جهت عزادارى به تكيه دولت رفته بودند، خود او هم  سحر عاشورا جهت ديدن پدر و مادر به 

ا آن جوان را ديد، چون با  روانه آن حمل شد، از قضا مشر تعزيه مريض شده بود، و به معركه حاضر نشد، رئيس تعزيه خوا
او سابقه آشنائى داشت، او را دعوت به اجنام مراسم كرد، پذيرفت، لباس پوشيد، وارد ميدان شد با مهارت بازى كرد، 

در ميان مجعيت او را شناخت از اين كه در نقش مشر درآمده بود ناراحت شد، پس از پايان جملس مهگى به خانه  پدرش
آمدند، پدر از پسر سئوال كرد غذا خوردى؟ پاسخ داد نه، گفت در پستوى خانه مخره شريه، و ظرف ماست هست، 

افت، ماست خاىل آورد، مشغول خوردن شد، پدر گفت بياور و خبور، وقىت به سر مخره شريه آمد موشى را در آن مرده ي
هنوز : اى در آن يافتم، جنس بود، خوردن جنس حرام، با حلىن تند به پسر گفت چرا شريه نياوردى؟ جواب داد موش مرده

اى چرا  پسرم، اكنون كه پس از يك سال بازگشته: اى؟ پس از چند حلظه سكوت گفت بازى برنداشته دست از اين مقّدس
اى كه موش مرده در آن افتاده،  پدر شريه: اكرب قرار نگرفىت؟ پسر با حلىن زيبا و جالب گفت ر شدى، و در نقش علىمش

  !!اكرب شود، نتيجه غذاى حرام مشر است اش تبديل به على توقع نداشته باش هر كه از آن خبورد نطفه

ايسته شوند، پدران اگر در مشا عيىب هست، كه آن جوانان سعى كنيد پدر واجد شرايط شويد، تا فرزندان مشا صاحل و ش
ا روز عجيىب  عيب باعث خراىب ساختمان باطىن فرزند مشا مى شود، به رفع آن عيب برخيزيد، كه قيامت براى مهه انسا

  .است
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  .)حق الولد على الوالد ان حيسن امسه، و حيسن ادبه، و يعّلمه القرآن): عليه السالم(قال علّى (

  »399/ غه حكمتالبال ج«
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  حقوق فرزند بر پدر و مادر 25

  

  راهى بسوى خري

  

، جهت )عليه السالم(اى پربار، حكيمانه، ملكوتى، كه از مشرق قلب عرشى امرياملؤمنني  در ابتداى كالم اشاره به قطعه
  .راهنمائى انسان به سوى خري طلوع كرده، الزم است

  :واب كسى كه پرسيد خري چيست؟ فرمودآن حضرت در ج

ِهَى النّاَس ِبِعباَدِه َربَِّك فَاْن لَْيَس اْخلَيـَْر اْن َيْكثـَُر ماُلَك َوَوَلُدَك، َولِكنَّ اْخلَيـَْر اْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك، َواْن يـَْعُظَم ِحْلُمَك َواْن تُبا
ْدَت الّلَه َواْن اَسْأَت اْستَـْغَفْرَت الّلهَ  ، َرُجٌل اْذَنَب ُذنُوباً فـَُهَو يـََتدارَُكها ِبالتـَّْوبَِه، َوَرُجٌل  اْحَسْنَت محَِ ْنيا اّال ِلَرُجَلْنيِ َوالَخيـَْر ِىف الدُّ

  ]55. [ُيسارُِع ِىف اخلَْْرياِت َواليَِقلُّ َعَمٌل َمَع التـَّْقوى وََكْيَف يَِقلُّ مايـَتَـَقبَّلُ 

خري در زياد شدن علم و حلم و بردبارى توست، و اينكه به بندگى خري در اين نيست كه ثروت و فرزندانت زياد شوند، 
و عبادات پروردگارت مباهات كىن، اگر رفتار و كردار و اخالقت خوب بود، خدا را بر اين خوىب سپاس كن، و اگر بد  

ده و آن كسى كه مرتكب گناهاىن ش: كردى از حضرت او طلب مغفرت منائى، در اين دنيا خري نيست مگر براى دو نفر
را با توبه تدارك كرده، و كسى كه به سوى متام خوبيها سرعت كرده، عملى كه مهراه با تقواست كم و اندك نيست، چگونه  

  كم و اندك باشد عملى كه پذيرفته شده؟
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دانش، بردبارى، بكارگريى هر دو كه عبادت حق است، و در پايان به : در اين فرازهاى عرشى به سه حقيقت اشاره شده
اين معىن توجه داده شده كه علم و حلم و بكارگريى آن بايد مهراه با پرهيز از گناه، و خوددارى از معصيت باشد، تا به 

  .قبوىل حضرت حق برسد

علمى كه صاحبش تقوا ندارد، حلمى كه مهراه با پرهيز از گناه نيست، عبادتى كه تقوا در آن نقشى ندارد، كارگاه توليد 
  .ميان غربال است ضرر و خسارت، و آب

  .آنان كه در اين دنيا به جائى رسيدند از طريق دانش و بصريت، عبادت و توبه، تقوا و پرهيز رسيدند

هاى در جلنزار معصيت، فراريان از خري و  ها، بردگان هوا و هوس، غرق شده حوصله ها و ىب ظرفيت خردان، كم خربان و ىب ىب
  .و منابعى از ضرر و خسارت هستندبّر و نيكوكارى، مردمى عاطل و باطل، 

شود كه پدر و  در هر صورت در رابطه با حقوق فرزند بر پدر و مادر، از اين مجالت نوراىن و ملكوتى چنني استفاده مى
هاى خود نسبت به فرزندان از نظر اسالم بصريت و آشنائى پيدا كنند، و  مادر در مرحله اّول بايد به وظائف و مسئوليت

د براى اجراى آن حوصله و بردبارى به خرج دهند، و بكارگريى آن دستورات كه عبادتى بزرگ است، به آن در درجه بع
   عبادت در باطن خود مباهات داشته و خوشحال باشند، و حضرت حق
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زمينه تقصريى از آنان سرزده، از را در توفيق توجه به فرزندانشان، و رعايت حقوق آنان سپاس گويند، و اگر در اين 
  .پيشگاه موال طلب مغفرت منايند، و در متام جوانب مسئله تقوا را رعايت كنند، كه زمحات آنان بر باد نرود

توجه به حقوقى كه فرزند بر عهده انسان دارد، و زمحت كشيدن براى اداى آن حقوق، بدون ترديد عبادتى بزرگ، و خريى 
  .شود در دنيا و آخرت نصيب خود انسان مى عظيم است، كه مثره آن

  حقوق فرزندان بر پدر و مادر

  

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]56[ .َحقُّ اْلَوَلِد َعلى واِلِدِه اْن يـَُعلَِّمُه اْلِكتابََه، َوالسِّباَحَه، َوالرِّمايََه، َواْن اليـَْرزَُقُه اّال طَيِّباً 
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  .رزندش نوشنت، شنا و ترياندازى تعليم دهد، و جز روزى پاك و حالل به او ندهدبر پدر الزم است به ف

البته در بعضى از اين امور دخالت مستقيم و مباشرت الزم نيست، مهني كه پدر فرزندش را به مدرسه بفرستد، و به مراكز 
و حالل وظيفه سنگني است، نسبت به  دهند حق او را رعايت كرده، در زمينه غذاى پاك پاكى كه شنا و ترياندازى ياد مى

  .اين وظيفه به هر حنو ممكن بايد دقت شود، كه در دنيا و آخرت مشكلى پيش نيايد

چه اندازه عاىل بود، اگر در كنار متام مدارس، باشگاه ورزشى، و مسجد وجود داشت، تا فرزندان مملكت، پس از درس، 
رفتند، تا به  سپس براى يادگريى مسائل شرعى و عبادت به مسجد مى گريى شنا و ترياندازى به باشگاه، و براى تعليم

  .رسيدند موازات رشد فكرى و بدىن به رشد روحى و تربيىت هم مى

خورى چهار منبع قدرت و نريو براى فرزندان كشور است، كه  كتابت يا به معناى اعم سواد، و شنا و ترياندازى، و حالل
  .مانند اىل، از بسيارى از خطرات درامان مىبا جمهز شدن آنان به اين قواى ع

كند، و در تعديل نريوهاى باطىن آنان، و خبصوص شهوات و  دنبال كردن اين امور وقت جوانان و كودكان را پر مى
  .غرائزشان بسيار مؤثر است

ائى در كتاب خماله در رابطه با مال حالل از بزرگى بنام حسن، كه ندانستم منظورش كدام حس ن است نقل شيخ 
آنگاه . آورم كومب، و به صورت گرد نرمى درمى كنم، سپس مى كند، اگر ِگرده نان حالىل به دستم آيد، آن را خشك مى مى

اى از آن حالل  العالج است به من مراجعه كند، ذره كنم، تا اگر مريضى كه مرضش صعب آن را در جائى حفظ مى
  !ن آن ماّده حالل برخيزدخالص را به او بدهم، تا از بيمارى با خورد

   آثار حالل و حرام

  

» ره«يكى از علماى بزرگ و خدمتگزار به دين و به مردم برامي نقل كرد، در ايامى كه در قم خدمت حضرت امام مخيىن 
  .رفتم ها و شهرها مى كردم در دهه عاشورا جهت تبليغ به خبش حتصيل مى

عرضه داشتم امسال به حمل جديدى دعوت دارم مرا دعا كنيد و اجازه نزديك دهه عاشورا خدمت آن مرد بزرگ رسيدم، 
  .رفنت مرمحت منائيد، امام مرا دعا كردند، و در زمينه برخورد با مردم و تبليغ دين نصيحت فرمودند
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فر بيشرت مجعيت نداشت مردى كشاورز، بيل رفتم رفتم، در ابتداى ورودم به آن منطقه كه دو سه هزار ن به حملى كه بايد مى
در اينجا فقط از حالل و حرام خدا : آرى، گفت: اى گفتم اى نوراىن به من برخورد، پرسيد براى تبليغ آمده بدوش، با چهره

بگو، زيرا مردم اين منطقه نيازشان به اينگونه مسائل بيش از مسائل ديگر است، اكثر اينان حالل و حرام را رعايت 
روز جز خانه من جائى نرو، من با كمال دقت حالل و حرام اهلى را مواظبت  كنند، سپس به من گفت در اين ده شبانه ىمن

  .شود تر كرده، و سخنرانيت به خوىب اداره مى كنم، خوردن غذاى من قلب تو را نوراىن مى

  .رفتم بان و با القاء مطالىب عاىل منرب مىبه خانه او رفتم، مهانطور بود كه از او شنيدم، عادى و راحت و بدون لكنت ز 

  .گشتيم آمد، و پس از سخنراىن با هم به خانه باز مى رفت، و وقت مناز مغرب به مسجد مى او صبح زود به صحرا مى

خرب از او با اصرار شخصى به مهماىن رفتم، شب آن روز به وقت سخنراىن احساس سنگيىن و حمدوديت در  يك روز ىب
كردم، گرچه مستمعني متوجه نبودند، وىل من در بيان مطالب جبان كندن افتاده بودم، دهاتى مهماندار دو   مطلب و بيان

خواندم كه به من اعرتاض داشت،  سه بار از ميان مجعيت با حالت خشمگني به من نظر كرد، در نگاه او اين معنا را مى
ت كارد به شكم خورده امروز از خانه من جاى ديگر رفىت، من پس از پايان جملس به خانه برگشتيم، با حلىن تند به من گف

از وضع سخنراىن تو اين معنا را فهميدم، تا اينجائى حق رفنت جاى ديگر ندارى، و تا پايان عمر هم در غذاى خود، و 
  .منايد آورد، و حرام تاريكى اجياد مى رفت و آمدت به خانه مردم دقت كن، كه حالل نورانيت مى

  .يگر به سخن عرشى و ملكوتى رسول خدا در زمينه نان و آداب بردن به خانه دقت كنيديك بار د

  .اليـَْرزَُقُه اّال طَيِّباً  َوانْ 

  .جز روزى پاك و حالل براى فرزندان به خانه نربد

***  

  شيخ زاهد

  

ران به نام آشيخ حممدحسني زاهد داشتيم، كه مفهوم زهد در او عمًال جلو    .گر بود هعامل بزرگوارى در 
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  .بسيارى از جوانان را جذب مسجد و جلسات مذهىب كرد، و آنان را به تربيت ديىن آراست

رفتم، ناخودآگاه رفتم، فقط يك عدد بستىن با اكراه خوردم، شب براى مناز و  گفت جائى دعوت شدم، بايد منى مى
ام را مرهم   ت شكست، مهسرم پيشاىن شكستهها افتادم و پيشانيم به شد عبادت برخاستم، در راه وضو و تطهري از پله

گذاشت و بست، از شدت درد نتوانستم به عبادت ادامه دهم، سر به بالني گذاشتم، خوامب برد، در عامل خواب اين مجله 
  !را شنيدم آشيخ تو را به بستىن چكار؟ بيدار شدم و سر شكسنت خود را به جرميه آن جرم ديدم

  :فرمود) وسلم صلى اهللا عليه وآله(رسول حق 

  ]57. [َحقُّ اْلَوَلِد َعلى واِلِدِه اْن ُحيِْسَن اْمسَُه، َويـَُزوَِّجُه اذا اْدَرَك، َويـَُعلَِّمُه اْلِكتابَهَ 

حق فرزند بر پدر اين است كه براى او نام نيكو انتخاب كند، و اگر زمانش رسيده زمينه ازدواج او را فراهم منايد، و به او 
  .نوشنت ياد دهد

  745: نظام خانواده در اسالم، ص

  :حق فرزندم بر من چيست؟ فرمود: مردى از رسول خدا پرسيد

  ]58. [َحسِّْن اْمسَُه َوادِّْبُه، َوَتَضُعُه َمْوِضعاً َحَسناً 

  .نامش را نيكو انتخاب كن، خبوىب او را ادب منا، و وى را در جايگاهى نيكو بگذار

  :و نيز آن حضرت فرمود

  ]59. [يـُْنِكْحهُ ُمثَّ اْحَدَث َحَدثاً َفاْالْمثُ َعَلْيهِ  َلُدُه النِّكاَح َوِعْنَدُه مايـُْنِكُحُه فـََلمْ َمْن بـََلَغ وَ 

كسى كه فرزندش آماده ازدواج است، و پدر قدرت بر فراهم آوردن برنامه ازدواج را براى فرزند دارد، وىل اقدام نكند، اگر  
  .عهده پدر است گناه و معصيىت براى فرزندش پيش آمد به

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  ]60. [َحقُّ اْلَوَلِد َعَلى اْلواِلِد اْن ُحيِْسَن اْمسَُه، َوُحيِْسَن اَدبَُه، َويـَُعلَِّمُه اْلُقْرآنَ 
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  .انتخاب نام نيكو، تربيت خوب، و تعليم قرآن: حق فرزند بر پدر سه چيز است

  :گفت) السالم عليه(مردى از انصار به حضرت صادق 

  ]61. [َمْن اِبرُّ؟ قاَل واِلَدْيَك، قاَل َقْدَمَضيا، قاَل ِبّر َوَلَدكَ 

  .در حق فرزندانت: اند، فرمود پدر و مادرت، عرضه داشت از دنيا رفته: در حق چه كسى خوىب كنم؟ فرمود

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]62. [بـَْيِتِه، َوِقراَءِه اْلُقْرآنِ  ُحبِّ نَِبيُِّكْم، َوُحبِّ اْهلِ : ِخصالادِّبُوا اْوالدَُكْم َعلى َثالِث 

  .بيت، و قرائت قرآن فرزندان خود را به سه خصلت بيارائيد، عشق به پيغمربتان، عشق به اهل

حق و  شناساندن رسول خدا و اهل بيت طاهرين او به فرزندان وظيفه پدران است، كودك از زمان كودكى بايد رسول
مند شود، تا در كنار شناخت آنان و عشق به آن بزرگواران رشد كند، و در متام  معصوم را بشناسد، و به آنان عالقه امامان

رتين خري براى انسان عشق به رسول حق  گردد، وجزآنان شئون زندگى مهرنگومهراه آنان الگو واسوه وسرمشق پيدانكند كه 
  .اء اهلى استو امامان، و اقتداى به آن اولي

   اى شريين خاطره

  

اى معموىل،  اى فقرينشني، و در خانه كننده شرط كردم، در حمله اولني بارى كه براى تبليغ به تربيز دعوت شدم، با دعوت
يه جا ببيند، پذيرفتند، وقىت به تربيز رفتم به وعده عمل شده بود، خانه اى متوسط، خانه  اى معموىل در حمله برامي 

خانه كسىب عادى و  كردند، و طبقه ديگر جنبه حسينيه داشت، صاحب اش زندگى مى اى خانواده داشت در طبقه دوطبقه
رسيد، به من گفت عّلت آمدنت را به اين  درآمدى معموىل داشت، اهل عبادت و مناز شب بود، انسان عجيىب به نظر مى

ران با دوستان خانه مى    داىن؟ گفتم خودم در 

  746: در اسالم، صنظام خانواده 
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كننده اين وضع را شرط كردم، گفت نه ارتباطى به مشا ندارد، من روز عرفه در مشهد در دعاى عرفه مشا شركت  دعوت
رفتم و با گريه و ناله به حضرت عرضه ) عليه السالم(داشتم، پس از پايان دعا در غروب آفتاب به حرم حضرت رضا 

) عليه السالم(تربيز بيايد به خانه من بيايد، اين برنامه تنظيم شده حضرت رضا داشتم، اين شخص اگر بنا شد روزى به 
بيت هستيم، و  ام متعلق به اهل ايد، اين خانه و من و زن و بچه و مشا به دعوت امام هشتم به خانه من آمده! است

ام عمر اهل مناز شب و پدرم در مت: بيت، سپس مطلب عجيىب از پدرش نقل كرد، گفت خدمتگزار خدمتگزاران به اهل
پسرم مهه مردم خوابند، : گفت كرد مى عبادت بود، مرا هم از سن سيزده يا چهارده سالگى با حمبت و لطف بيدار مى

اى گرفته و ساعىت براى مظلوميت حضرت سيدالشهداء گريه كنيم، ما حسيىن  وقت بسيار مناسىب است، بيا با هم گوشه
  !دارمي، تا در قيامت در خدمت او قرار بگريمي دست از حسني برمنى امي، و بوده و حسيىن بار آمده

  :فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 

  ]63. [اْلُغالُم يـَْلَعُب َسْبَع ِسنَني، َويـَتـََعلَُّم اْلِكتاَب َسْبَع ِسنَني، َويـَتـََعلَُّم احلَْالَل َواحلَْراَم َسْبَع ِسننيَ 

بازى كند، هفت سال ديگر قرآن بياموزد، هفت سال ديگر زمينه يادگريى حالل و كودك در خانه پدر و مادر هفت سال 
  .حرام برايش فراهم شود

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  ]64. [ُمُروا اْوالدَُكْم ِبَطَلِب اْلِعْلمِ 

  .از فرزندان خود خبواهيد به دنبال علم و دانش بروند

  :و نيز فرمود

ا اذا بـََلُغوا اْحلُُلمَ َعلُِّموا اْوالدَُكُم    ]65. [الصَّالَه َوُخُذوُهْم ِ

  .به فرزندانتان مناز بياموزيد، و به هنگام رسيدنشان به تكليف مسئله مناز را جّدى بگرييد
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در سه روايت بسيار مهم از رسول خدا روايت شده، مهانطور كه فرزندان بر اثر آزاركردن به پدر و مادر، عاق پدر و مادر 
گردند، و مهانگونه كه رعايت حقوق  ند، پدران و مادران هم در صورت عدم رعايت حقوق فرزندان عاق فرزندان مىشو  مى

  ]66. [پدران و مادران بر فرزند واجب است، رعايت حقوق فرزندان بر پدران و مادران الزم و واجب است

  پدران و مادران توجه كنند

  

  :ودفرم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

ُقْرآَن ُدِعَى بِاْالبـََوْيِن فـََيْكِسياِن ُحلَّتَـْنيِ ُيضيُئ َمْن قـَبََّل َوَلَدُه َكَتَب الّلهُ َلُه َحَسَنًه، َوَمْن فـَرََّحُه فـَرََّحُه الّلهُ يـَْوَم اْلِقياَمِه، َوَمْن َعلََّمُه الْ 
  ]67. [ِمْن نُورِِمها ُوُجوُه اْهِل اجلَْنَّهِ 

شود، و هر كه اوالدش را خوشحال كند، خداوند او را قيامت  اى براى او ثبت مى وسد، حسنهكسى كه فرزندش را بب
خوانند، و به آنان دو لباس  كند، و هر كس به فرزندش قرآن تعليم دهد، پدر و مادرش را در قيامت مى خوشحال مى

شت روشن مى مى   .گردد پوشانند كه از نور آن دو چهره، اهل 

  :فرمود) اهللا عليه وآله وسلمصلى (رسول حق 

  ]68. [َمْن كاَن ِعْنَدُه َصِىبٌّ فـَْلَيَتصابَّ َلهُ 

  747: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گانه داشته باشد آنكه بچه كوچك دارد، با او بازى بچه

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

 َ ا، َواْحَسَن اَد َ ا، َوَعلََّمها َفاْحَسَن تـَْعليَمها َفاْوَسَع َعَلْيها ِمْن نَِعِم الّلِه الَّىت اْسَبَغ َعَلْيِه، كاَنْت َلهُ ِمنـَْعًه َمْن كاَنْت َلُه ابـَْنٌه فَادَّ
  ]69. [َوِسْرتاً ِمَن النّارِ 

 كسى كه دخرت دارد، او را به نيكى مؤدب به آداب منايد، و به نيكى باسوادش كند، و از نعمىت كه خدا به او داده، بر
  .دخرت بريزد و نسبت به او گشايش دهد، براى خود مانع و حجاىب از آتش دوزخ فراهم آورده
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  :در رابطه با فرزندان اين سفارشات را دارند) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]70. [تقواى اهلى را مراعات كنيد، و مابني فرزندانتان به عدالت رفتار منائيد

  ]71. [فرزندانتان فرق نگذاريد، چنانكه دوست داريد بني مشا در نيكى و رأفت عدالت به خرج دهنددر حتفه و هبه بني 

  ]72. [خداوند دوست دارد بني فرزندان حّىت در بوسيدن عدالت را مراعات كنيد

ر بوسيدن چرا بني آن دو د: بوسيد و به ديگرى توجه نداشت، فرمود رسول خدا مردى را با دو فرزندش ديد، يكى را مى
  ]73. [مراعات ندارى؛ اگر بنا باشد هر دو را ببوس

  )وقضى رّبك اّال تعبدوا اال اياه و بالوالدين احساناً (

  »23/ اسراء«

   حقوق پدر و مادر بر فرزندان 26

  

   اى سنگني وظيفه

  

اى است، كه  العاده فوقاى سنگني، ظريف و دقيق، و نيازمند به حتمل و طاقت باال و  اداى حقوق پدر و مادر به اندازه
  .جز از مؤمن واقعى به حق و قيامت ساخته نيست

  :كدام مؤمن، مؤمىن كه اوصاف و خصوصيات او در قرآن جميد بيان شده

  748: نظام خانواده در اسالم، ص

ا كان قول املؤمنني اذا ُدعوا اىل اهللا ورسوله لَيحُكم بينهم ان يقولوا مسعنا واطعنا واولئك هم امل   .فلحونَ امنَّ

  ]74. [ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتـَّْقه فاولئك هم الفائزونَ 
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سخن و گفتار مردم مؤمن غري از اين نيست كه وقىت به سوى خدا و رسول خدا دعوت شوند، تا بني آنان حكم كند از 
  .كنيم، اينان رستگاران واقعى هستند شنومي و اطاعت مى دل و جان بگويند، مى

  .ان خدا و رسولش را اطاعت كند و خداترس و اهل تقواى اهلى باشد، به فوز واقعى رسيدههر كس فرم

  :اكنون حكم حضرت حق را نسبت به پدر و مادر در سوره مباركه اسرا مالحظه كنيد

، والتنهرمها وقل  وقضى رّبك اّال تعبدوا اّال ايّاه، وبالوالدين احساناً اّما يبلغنَّ عندك الِكرب احدمها، او كالمها، فالتقل هلما افٍّ
  ]75. [هلما قوًال كرميًا، واخفض هلما جناح الذُّلِّ من الرَّمحِه وقل ربِّ ارمحهما كما ربَّياىن َصغرياً 

تفسري و توضيح و معناى واقعى اين آيه شريفه كه حق پدر و مادر را به دنبال حق خدا قرار داده، و اين ترتيب دليل بر 
حق ناطق حضرت  روايت اول از قول امام به 157كتاب بسيار پرقيمت كاىف جلد دوم صفحه عظمت مسئله است، در  

  .روايت شده) عليه السالم(صادق 

زيسته، و به خاطر حمتويات و  كه در عصر غيبت صغرى مى) ره(كتاب شريف كاىف به خاطر مؤلف بزرگوارش مرحوم كليىن 
گرفته شده، و به خاطر ترتيب و نظمش، و به جهت توجهى كه از روز رواياتش، كه از راويان نزديك به عصر معصوم  

اى  بيت است، از اعتبار ويژه تأليف تاكنون به آن شده، و حمض اينكه از مصادر و منابع بسيار مهم اصول دين و فقه اهل
  .برخوردار است، كه كتب ديگر از چنني اعتبارى برخوردار نيستند

، در كتاىب چون كاىف نسبت به )عليه السالم(اين آيه، آن هم از قول حضرت صادق كنم بعد از تفسري  من فكر منى
  .حقوق پدر و مادر عذرى براى كسى باقى مباند

  :گويد از حضرت صادق معناى آيه را پرسيدم حضرت فرمود راوى مى

شست و برخاست كىن، با  احسان به پدر و مادر يعىن خبوىب و به شرييىن و با حاىل خوش و با صرب و حوصله با آنان ن
كسالت و چهره درهم با آنان روبرو نشوى، و هرچه نياز دارند گرچه مستغىن باشند، بدون اينكه وادار شوند از تو خبواهند 

  .روى با دست پر بروى براى آنان فراهم آورى، و هر وقت به ديدنشان مى

  :مگر خداوند نفرموده

  ]76. [ونتنالوا الربَّ حّىت تنفقوا ممّا ِحتبُّ  لن
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  .رسيد مگر از آنچه دوست داريد در راه خدا انفاق كنيد به نيكى منى

ا پري بودند، در صورتى كه به خاطر پريى و ضعف و  : و اما گفتار حضرت حق كه فرمود ا يا هر دوى آ اگر يكى از آ
بلند نكن با آنان با سخن   حوصلگى تو را ناراحت و دلتنگ كردند به آنان اف نگوئى، و اگر ترا زدند صدايت را كم

كرميانه، قول بزرگوارانه روبرو شو، و اگر باز بروى تو دست بلند كردند، به آنان بگو خداوند هر دوى مشا را مورد مغفرت 
  .قرار دهد، و اين گونه سخن نيست مگر قول كرمي

ايت تواضع و فروتىن را نسبت به آنان رعايت كن، و جز به رمحت و سپس مى رأفت به آنان نظر مينداز، و صدا  فرمايد 
  .و دست باالى صدا و دست آنان بلند مكن، و جلوتر از آنان منشني و بر ايشان مقّدم مشو

  749: نظام خانواده در اسالم، ص

  .به آنان دعا كن و بگو خدايا اين دو نفر را مورد رمحت قرار بده، چنانكه در كودكى مرا پرورش دادند تا به اينجا رسيدم

  :فرمايد ر آيه ديگر مىد

ان اشكر ىل ولوالديك اىلَّ املصري، وان جاهداك على ان تشرك ىب ماليس لك به علم فال تطعهما و صاحبهما ىف الّدنيا 
  ]77. [معروفاً واتَّبع سبيل من اناب اىلَّ مثَّ اىلَّ مرجعكم فانبِّئكم مبا كنتم تعملون

فرسائى كه براى تو كشيدند  از پدر و مادرت در مقابل زمحات طاقتهامي شكر كن، و سپس  مرا نسبت به متام نعمت
  .تشكر منا، بازگشت مهه در قيامت به من است، آجنا نسبت به متام وظائفى كه داشتيد مؤاخذه خواهيد شد

كند داىن، از آنان اطاعت مكن، وىل با آنان در عني اينكه مشر  اگر از تو دعوت به شرك كنند، چيزى كه آن را حق منى
اش به من است پريوى كن، كه بازگشت مهه مشا پس از مرگ به من  معاشرتى نيكو داشته باش، و از راه آنكه رجوع و انابه

  .كنم ايد آگاه مى است، و من مهه مشا را به آنچه اجنام داده

   اى عجيب نكته

  

و لّني با او سخن بگويد، سبب  چون موسى مبعوث به رسالت شد، دستور گرفت كه در برخورد با فرعون با زبان نرم
پرسيد، پاسخ شنيد، او پانزده سال زمحت تو را كشيد، و از ايام شريخوارگى تا جواىن براى بزرگ كردن تو متحّمل رنج و 
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دهد، و تو نبايد با او بلند بلند صحبت كىن، و با خشونت با او  مشقت شد، بنابراين نسبت به تو بوى حق پدرى مى
  .روبرو شوى

   اى ظريف همسئل

  

   در تفسري منهج در توضيح آيه شريفه

  ]78. [امل جيدك يتيماً فآوى

آورده كه خداوند متعال به رسولش فرمود من قبل از والدت تو پدرت را از دنيا بردم، و در ايام كودكى تو مادرت را به 
  .پدر و مادر براى تو كمر شكن بودماندند، حتمل بار نبوت و بار اداى حقوق  آخرت منتقل كردم، زيرا اگر زنده مى

***  

  روايات باب حقوق پدر و مادر

  

  :پرسيد) عليه السالم(راوى از حضرت صادق 

  ]79. [َأىُّ اْالْعماِل اْفَضُل؟ قاَل الصَّالُه ِلَوْقِتها، َوِبرُّ اْلواِلَدْيِن، َواجلِْهاُد ىف َسبيِل الّلِه َعزََّوَجلَّ 

  750: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مناز در وقت خودش، نيكى به پدر و مادر، جهاد در راه خدا: هاست؟ فرمود چه عملى در ميان اعمال از برترين

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .ما َميَْنُع الرَُّجَل ِمْنُكْم اْن َيِربَّ واِلِدْيِه َحيـَّْنيِ َوَميِّتَـْنيِ 

  .كنيد، زنده باشند يا مردهچه مانعى در راه مشاست، كه به پدر و مادر نيكى  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  از حضرت پرسيد براى پدر و مادر از دنيا رفته چه كنيم؟

َق َعنـُْهما َو َحيُجَّ َعنـُْهما، َوَيُصوَم َعنـُْهما   ]80. [ُيَصلَِّى َعنـُْهما َويـََتَصدَّ

ا مناز خوانده شود، صدقه بدهند، حج جبا بياورند، و روزه بگريند   .از جانب آ

  بن ابراهيم و خدمت او به پدر اسالم آوردن زكريا

  

  و مادر

مكه رفتم، خدمت حضرت  گويد مسيحى بودم و در مسيحيت متعصب، مسلمان شدم، و خوشحال بودم، به زكريا مى
ام مسيحى هستند، تنها مسلمان آن  خانواده: عرض كردم. رسيدم فرمود اگر پرسشى دارى، بپرس) عليه السالم(صادق 

كنم، زيرا پدر و مادرم جز من كسى را ندارند، دوست دارند  شده، من به ناچار با آنان زندگى مىخانواده منم، مادرم كور 
ا هم غذا شوم و از ظرف آنان آب خبورم، فرمودند پدر و مادرت گوشت خوك مى خورند گفتم نه، با خوك متاسى  با آ

مشو، به مادرت خدمت كن، كارهايش را اجنام بده، از پدر و مادرت جدا . از آن خانه بريون نرو: فرمود. نه: دارند؟ گفتم
  !او را به محام و دستشوئى برب، لباسهايش را عوض كن، لقمه به دهانش بگذار

وقىت به كوفه برگشتم متام دستورات حضرت را نسبت به مادر عمل كردم، به من گفت حقيقت را به من بگو آيا مسلمان 
است، ) عليه السالم(الّله حضرت صادق  بت به دستور امام زمامن فرزند رسولآرى و اين مهه خدمت و حم: اى؟ گفتم شده

نه، اين كارهائى كه در حق من : نه او امام ششم و زاده رسول حق است، گفت: گفتم. او خود پيامرب است: مادرم گفت
رت است، فهمم كه دين تو  دهى دستور انبياء خداست، در هر صورت من كورم، در عني كورى مى اجنام مى از دين من 

مناز ظهرش را با من خواند، وقت مغرب به . گاه مسلماىن آوردم من را هم به دين خودت راهنمائى كن، مادرم را به عرصه
من گفت باز مناز خبوان تا با تو خبوامن، زيرا من از برنامه ظهر لذت بردم، مناز مغرب را با من خواند و پس از مناز از دنيا 

مد كه حضرت فرمود اگر مادرت از دنيا برود خودت دفنش كن، شيعيان را اول صبح خرب كردم، گفتند به  رفت، يادم آ
  ]81. [كشيش بگو، گفتم مسلمان شده بود، به من كمك كردند تا كارهايش اجنام گرفت

اند و  سنت بودم، مردى عرضه داشت پدر و مادرم از اهل) عليه السالم(در حمضر امام صادق : گويد جابر جعفى مى
ا چگونه رفتار كنم؟ امام فرمود با عشق و : كىن؟ عرض كرد با شيعيان واقعى ما چگونه برخورد مى: بسيار متعصب، با آ

  ]82. [با پدر و مادرت به مهني صورت رفتار كن: حمبت، و با اقدام به حّل مشكالت آنان، فرمود
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  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

كند، پس از مرگ در وصيت پدر و مادر اين مجله را  بودن پدر و مادرش به آنان زياد خدمت مىجواىن در زمان زنده 
  را اداكن، ما اين دين بيند، فرزندم مقدارى مديون هستيم، از عهده پرداختش برنيامدمي، تو از جانب مى

  751: نظام خانواده در اسالم، ص

ودشان در زمان حيات بدهى خود را اداكنند، او از حضرت حق خواستند خ به من هيچ ربطى ندارد، مى: گويد پسر مى
  !ها ثبت كنند دهد وى را از مجله عاق شده كند، خداوند دستور مى حىت براى آنان طلب مغفرت هم منى

ا دينشان را ادا مى كند، و براى آنان طلب مغفرت  و فرزندى در حيات پدر و مادر عاق است وىل پس از مرگ آ
  ]83. [شود ء نيكوكاران به پدر و مادر ثبت مىمنايد، جز  مى

اى زيبا ديد  در سايه عرش چهره) عليه السالم(كند موسى  روايت مى) عليه السالم(در كتاب اماىل از حضرت صادق 
  :عرضه داشت

  .َمْن هَذا الَّذى َقْد اَظلَُّه َعْرُشكَ 

  اينكه عرش سايه بر سرش انداخته كيست؟

  .اش از منّامى و دو به هم زىن پاك بوده است به پدر و مادرش زياد نيكى كرده، و پروندهخطاب رسيد شخصى است كه 

خواهيد مرگ بر مشا آسان شود، به اقوامتان سر بزنيد، و به پدر و مادر نيكى   اگر مى: فرمايد مى) عليه السالم(امام ششم 
  .كند از مشا تا آخر عمر دور مى رسد به او سخت نگري، و نيز فقر را املوت خطاب مى كنيد، كه به ملك

كىن، جواب داد كنار پيامرب بودم، بني من و حضرت فاصله  به چهره على زياد نگاه مى: مردى در كنار كعبه به ابوذر گفت
  :نبود، خطاب به من فرمودند

  ]84. [ْمحَه ِعباَدهٌ النََّظُر اىل َعِلىِّ ْبِن ابيطاِلب ِعباَدٌه، َوالنََّظُر اَىل اْلواِلَدْيِن ِبَرأَْفه َورَ 

  .نگاه به چهره على و نظر به رأفت و رمحت به پدر و مادر عبادت است
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  :فرمود) عليه السالم(على 

  .ها بپذير، مگر در معصيت خدا سخن پدر و مادر را در متام برنامه

  :رمودحضرت ف. مردى به رسول خدا عرضه داشت حق پدر را برامي بگو: فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

ِه َوالَميْشى بـَْنيَ َيَدْيِه، َوالَجيِْلُس قـَبـَْلُه، َوالَيْسَتِسبُّ َلهُ    ]85. [الُيَسّميِه بِامسِْ

  .او را بنام خنواند، جلوتر از او راه نرود، قبل از او ننشيند، و عامل فحش به او نگردد

از آنان در مهه حال : ه چيز واجب استبر عهده فرزندان نسبت به پدر و مادر س: فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 
ى آنان را بپذيرند، و در پنهان و آشكار خريخواه آنان باشند   ]86. [تشكر كنند، در غري معصيت خدا امر و 

  :شود به عاق گفته مى: فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]87. [اْعَمْل ما ِشْئَت َفاّىن ال اْغِفُر َلكَ 

  .خبشم بكن، كه من تو را منى خواهى هر چه مى

  752: نظام خانواده در اسالم، ص

  :و نيز آن جناب فرمود

  ]88. [اْثناِن يـَُعجُِّلُهَما الّلُه ِىف الدُّنْيا، اْلبَـْغُى َوُعُقوُق اْلواِلَدْينِ 

  .زنا و عاق پدر و مادر بودن: شود نسبت به عقوبت دو چيز در دنيا عجله مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

  ]89. [ْن اْحَزَن واِلَدْيِه فـََقْد َعقَُّهمامَ 

ا شده كسى كه پدر و مادر را غصه   .دار كند، عاق آ

  .تند نظر كردن به پدر و مادر از عوامل عاّقى است: فرمود) عليه السالم(امام ششم 
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  :گفت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مردى به حضرت رسول 

  َعِمْلُتُه فـََهْل ىل ِمْن تـَْوبَه؟ما ِمْن َعَمل قَبيح اّال َقْد 

  ام، براى من راه توبه باز هست؟ كار زشىت نيست مگر آنكه من اجنام داده

خواهى متام   مادرم از دنيا رفته وىل پدرم زنده است، حضرت فرمود اگر مى: پدر و مادرت زنده هستند؟ گفت: فرمود
  :از مسجد بريون رفت، حضرت فرمود گناهانت خبشيده شود برو به پدرت نيكى كن، آن مرد وقىت

  .َلْو كاَنْت أُمُّهُ 

  ]90. [تر بود اگر مادرش زنده بود با نيكى به او به مغفرت خدا نزديك

  ]91. [كنم و يك بار به پدر موسى سه بار از خداوند طلب سفارش كرد خطاب رسيد تو را دوباره به مادر سفارش مى

  :چيز براى كسى آزادى نيست در سه: فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  ]92. [اداء امانت به خوب و بد، وفاء به عهد به خوب و بد، نيكى به پدر و مادر به خوب و بد

  شيخ انصارى و مادر

  

ايستاد،  گرفت و او را به زن محامى سپرده، مى شيخ اعظم، فقيه بزرگ، خامت جمتهدان مادرش را تا نزديك محّام به دوش مى
  .ن كار او را به خانه برگرداندتا بعد از پايا

  .رفت آمد، و صبح با اجازه او از خانه بريون مى بوسى مادر مى هر شب به دست

ام براى اين است كه از نعمت بسيار مهمى چون خدمت به مادر حمروم  گريست فرمود گريه پس از مرگ مادر به شدت مى
ت متام منازهاى واجب عمر مادرش را خواند، با آنكه مادر شدم، شيخ پس از مرگ مادر با كثرت كار و تدريس و مراجعا

  .هاى روزگار بود از متديّنه

  753: نظام خانواده در اسالم، ص
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  عاق مادر

  

جواىن در حال مرگ بود، رسول خدا به عيادتش آمد، شهادتني را به او تلقني فرمود، جوان رو برگرداند، و از گفنت 
دارد عرضه داشتند آرى، مادر را خواست فرمود از فرزندت ناراضى هسىت؟ گفت  خوددارى كرد، رسول حق فرمود مادر

آرى، فرمود راضى شو زيرا زبانش از گفنت شهادتني بسته شده، عرضه داشت دمل را سوزانده، از او ناراحتم، فرمود به 
رسالت من شهادت  به وحدانيت حق و: خاطر من راضى شو، حمض رسول خدا از او اعالم رضايت كرد، حضرت فرمود

ماندم،  كرد من از گفنت باز مى بده، شهادت داد، فرمود چرا بار اول نگفىت عرض كرد هيوالى وحشتناكى به من محله مى
  ]93. [شود كه من توانستم سهل و آسان شهادتني بگومي اكنون آن هيوال از من دور مى

  :فرمود) عليه السالم(امام سجاد 

تو را نه ماه يا كمرت چون بار سنگيىن محل كرد، كه احدى نسبت به احدى : توجه داشته باش نسبت به مادر اين معاىن را
دهد، با متام وجودش تو را حفظ كرد، تو را  كند، از مثره قلبش خرج تو كرد، كه كسى براى كسى اجنام منى آن را حتمل منى

د را حلاظ ننمود، تو را پوشاند، خود را به سري كرد و به گرسنگى خود توجه نكرد، تو را سرياب كرد، و تشنگى خو 
حساب نياورد، گرما خورد وىل تو را از آن حفظ كرد، به خاطر تو از خواب شريين چشم پوشيد، از سرما و گرما تو را 
حمافظت منود، تا فرزندى چون تو را داشته باشد، تو طاقت سپاس از او را در برابر اين مهه زمحات جز به توفيق خداوند 

  ]94. [هربان ندارىم

اى به من خبشيد، فعًال قصد برگشنت به آن را  داشتم، پدرم خانه عرضه) عليه السالم(امام ششم  گويد به حكم نامى مى
پدرت كار بدى كرده، اگر با تو به دعوا برخاست، تو صدايت را در برابر او بلند نكن، اگر او داد و بيداد  : دارد، فرمود

  ]95. [صحبت كنكرد، تو با او آهسته 

  ...)ما انفقتم من خري فللوالدين واالقربني (... 

  »215/ بقره«

  754: نظام خانواده در اسالم، ص
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  وظيفه زن و شوهر نسبت به بستگان يكديگر 27

  

   اقوام و بستگان

  

پوشى  حق چشمبيند،  براى زن و شوهر بستگان و اقوامى است، كه هيچ يك از زن و شوهر آجنا كه شرع مطّهر مانعى منى
  .از آنان را ندارند، و هيچ كدام هم حق ندارد ديگرى را از ديدار آنان و حقوقى كه دارند منع كنند

زاده  زاده، عمه براى هر يك پدر و مادر، خواهر و برادر، عمو و دائى، عمه و خاله، خواهرزاده و برادرزاده، عموزاده و دائى
  .اى ديگر از بستگان حسىب و نسىب هست زاده، پدربزرگ و مادربزرگ و عده و خاله

ا حسنه، و رفت و آمد با آنان كارى بسيار عاىل، و حل مشكالت آنان داراى اجرى  ديدار آنان عبادت، و زيارت آ
  .عظيم است

زن نبايد نسبت به اقوام شوهرش حساسيت نشان بدهد، و از پذيرفنت آنان در خانه شوهر مانع شود، يا زمان آمدن آنان 
ى برتابد و اوقات تلخى كند، يا بدتر از مهه شوهر را از رفت و آمد با آنان يا كمك به حل مشكالتشان منع منايد رو 

  .وبالعكس

خانه ملك شوهر است، و ثروت و مال اختيارش از جانب حضرت حق به عهده شوهر است، و اطاعت از شوهر بر زن 
دن شوهر از رفت و آمد با پدر و مادرش، و با خواهر و برادرش واجب شرعى و آزار شوهر حرام قطعى است، و كنرتل كر 

   و ساير اقوامش، صد در صد خالف اخالق، و خالف فطرت و روحيات

  755: نظام خانواده در اسالم، ص

انساىن است، و مانع شدن شوهر از زن براى رفت و آمد با پدر و مادرش و اقوام و بستگانش عملى خالف حمبت و 
  .است عاطفه انساىن
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ا باشند به فرموده قرآن اين زن و  اگر زن و فرزند مانع از اجراى خري، نيكى، عبادت، رفت و آمد با اقوام و كمك به آ
خبىت را در  خواهد انسان روى سعادت و نيك فرزند دمشن انسانند، نه دمشىن كه در قلبش كينه موج بزند، بلكه دمشىن كه مى

ر خري، در حل مشكالت مردم، در رفت و آمد با بستگان، در دعوت آنان به خانه، در  دنيا و آخرت نبيند، مرد در امو 
  .كمك به پدر و مادر و خواهر و برادر، نبايد تسليم خواسته غلط زن يا فرزند شود

عالقه البته زنان مؤمنه، زناىن كه اميان به قيامت دارند، زناىن كه احساس مسئوليت داند، زناىن كه به آبادى قيامت خود 
دانند رعايت حق شوهر واجب شرعى است، زناىن كه مؤّدب به آداب اهلى هستند با شوهران خود در  دارند، زناىن كه مى

متام امور خانه و امور اخالقى، و در اجنام كار خري توافق صد در صد دارند، بلكه اگر ببينند، شوهر در اين زمينه سسىت 
  .كنند و رفت و آمد با بستگان، و كمك به آنان مى كند او را تشويق و ترغيب به خوىب مى

هائى دارند، قرآن جميد آنان را  اما زناىن كه بر خالف خواسته حق در حركتند، يا فرزنداىن كه خالف شرع مطهر درخواست
قى و دهد كه آن دستورات فقط و فقط جنبه عاطفى و اخال دمشن مرد قلمداد كرده و در اين زمينه دستوراتى به مرد مى

  .انساىن دارد

  ]96. [يا ايُّها الَّذيَن آمنوا انَّ من ازواِجكم واوالدِكم عدّواً لكم فاحذروهم، َواْن َتعفوا وتصفحوا، وتغفروا َفانَّ اهللا غفور رحيمٌ 

ن خواهند مشا را از اطاعت و عبادت و جهاد و كار خري بازدارند دمش اى اهل اميان بعضى از زنان و فرزندان مشا، كه مى
مشا هستند، از آنان حذر كنيد، به منع آنان توجه ننمائيد، مطيع آنان نباشيد، در برابر اينگونه زن و فرزند سه وظيفه 

  :داريد

آنان را از اين اخالق و كردارشان عفو كنيد، و بر آنان بپوشانيد، و از آنان بگذريد، كه مهانا خداوند غفور و رحيم 
  .است

ريى مصلحت نيست، به هم زدن صالح نيست، جار و جنجال الزم نيست، خشم و با چنني زن و فرزندى درگ
خواهد، آنان در اصرار بر خواسته خود باشند، و مشا هم در راه اطاعت از حق و خرج كردن مال در راه  خشمگيىن منى

  .اى ثابت قدم باشيد خدا، و جهاد و كوشش در راه حق، و اجنام كار خري در هر زمينه

كوشند كه ديگرى را هم از  ينه بعضى از زنان واقعاً سختگري هستند، اينان خود حمروم از رمحت حقند، و مىدر اين زم
  !رمحت حضرت حق حمروم كنند
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مورد، كه حاصلى جز حمروميت از  جا و ىب مهسران خود سختگريند، سختگرييهاى ىب به زمينه نسبت بعضى ازمردان هم دراين
  .عنايت و لطف حق ندارد

كنند كه اقوام شوهر به خانه شوهر نيايند، و  لىت دارد كه بعضى از زنان در مقابل شوهران ايستادگى شديدى مىچه ع
شوهر هم بديدار آنان نرود، يا شوهر كمك ماىل به بستگان خود ننمايد، وىل بايد متام بستگان زن به آن خانه كه ملك 

اجازه او باشد، رفت و آمد كنند و به هر شكلى كه زن مايل شوهر و در تصرف اوست، و رفت و آمد ديگران بايد با 
  .است رخيت و پاش كنند

سوزد، وىل در مهان ماهها  اش مى گذرد، شوهر در حسرت آمدن پدر و مادر، و خواهر و برادر به خانه ماهها و ساهلا مى
  .وآمد دارند و ساهلا متام اقوام زن به آن خانه رفت

  756 :نظام خانواده در اسالم، ص

اين ظلم به شوهر و به اقوام شوهر نيست؟ اين ظلم مهان حالت خطرناك رواىن نيست، كه هركس گرفتارش باشد، ملعون و 
  .از رمحت خدا دور، و عاقبت خوشى در قيامت براى او خنواهد بود

كنند، و  برادرش منع مىو اين چه اخالقى است كه بعضى از مردان از رفت و آمد زن به خانه پدر و مادرش و خواهر و 
او را هم چون اسريى ذليل در بند خود دارند، اخالقى كه قطعاً شيطاىن، و مورد نفرت حضرت حق، و باعث ممنوعيت 

  .انسان از رمحت اهلى است

ن قرآن جميد نزديك به بيست و سه بار از اقوام و بستگان انسان منهاى آيات مربوط به صله رحم نام برده، و نسبت به آنا
  .سفارشات مهمى منوده

انسان مؤمن با توجه به اينكه مأمور است از روش رسول خدا در متام جهات پريوى كند، و آن حضرت را اسوه خود قرار 
اش هدايت اقوام و انذار آنان است، اگر نياز به هدايت و انذار داشته باشند، كه انسان تا حلظه آخر  دهد، يك وظيفه

  .عمر اين نياز را دارد

  ]97. [َواْنِذْر َعشريََتَك اْالقْـَربنيَ 
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را اگر قدرت و  اش مجع كند، و آنان اى است كه انسان گاهى اقوام خود و مهسرش را در خانه چه عمل خداپسندانه
ختّصص دارد، نصيحت منايد، و با حالل و حرام آشنا كند، و از عواقب عمل زشت و اخالق ناپسند برتساند، و آنان را 

  .قهى و شرعى آشنا منايدبا مسائل ف

  .آور است اى شگفت هدايت افراد به حقايق اهليه كارى مهانند كار انبياء و امامان، و از نظر ثواب برنامه

دانست،  گويند عالمه جملسى شبهاى مجعه اين برنامه را براى زن و فرزند و بستگانش داشت، و آن را بر خود الزم مى مى
  .انفاق ماىل كارى پسنديده و مورد عنايت خداوند استچرا كه انفاق علمى هم مانند 

در قرآن جميد احسان و نيكى به بستگان را در طول عبادت خدا و احسان به پدر و مادر قرار داده، و با اين برنامه 
  :خواسته عظمت پيوند داشنت با اقوام را بيان كند

  ]98... [الُقرىب  التعبدون االَّ اهللا وبالوالدين احساناً وِذى... 

  .جز خدا را عبادت نكنيد، و به پدر و مادر و خويشان خود احسان منائيد

دوسىت و عالقه به ثروت فطرى انسان است، اگر عشق به مال نبود، كسى دنبال كار و كوشش و هنر و صنعت و  مال
  .رفت جتارت و زراعت منى

  .شود آيد معشوق انسان مى ماىل كه از طريق زمحت به دست مى

خواهد براى حل مشكل بستگان و اقوام، و به جريان افتادن زندگى آنان از اين معشوق خود دست  جميد از مؤمن مى قرآن
بردارد، و در عني حمبت به مال و ثروت آن را در راه زندگى اقوام و بستگان خود قرار بدهد، كه از عالئم صادقان و 

  .مؤمنان پرداخت مال به اقوام و بستگان است

  ]99... [ى اْلمال على حبِّه َذوى اْلقرىب وات... 

اى موقف و موضعشان در زندگى و رابطه با انسان مهم است كه جزء  اقوام و بستگان چه نسىب و چه حسىب، به اندازه
  :اى از كتاب خدا كه سند متام حقايق است عنايت كنيد بران بعد از مرگ انسانند، در اين زمينه به آيه ارث

  ]100... [مه اولوا القرىب َواذا حضر القس
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  757: نظام خانواده در اسالم، ص

  .چون در تقسيم ماترك ميت بستگان و خويشان حاضر شوند

دهد در سخن گفنت خود  رعايت شأن اقوام، و حيثيت آنان از نظر كتاب خدا تا حّدى است كه كتاب خدا دستور مى
  .نسبت به اقوام عدالت را مراعات منائيد

  ]101. [عدلوا ولو كان ذاقرىبَواذا قلتم فا

  .و هرگاه سخىن گوئيد عدالت را گرچه درباره اقوام و بستگان باشد رعايت كنيد

حتقري آنان، سبك ياد كردن از آنان، سبك مشردن آنان سبك حرف زدن با آنان خالف شرع، و عملى دور از اخالق و  
  .كرامت است

كند، و به خصوص در اين زمينه از اقوام و بستگان اسم  و عطا امر مىخداوند مهربان مهه را به عدالت و احسان و بذل 
  :برد مى

  ]102... [القرىب  انَّ اهللا يأمر بالعدل واالحسان وايتاء ذى

كوتاهى در خبشش و انفاق نسبت به آنان كه استحقاق دارند، خمصوصاً اقوام و بستگان، به وسيله كسى كه از ثروت و 
ره   .ه خدا نيست، و از نظر شرع مطهر و عقل و منطق و اخالق و فطرت مردود استمند است پسنديد مال 

  ]103... [واليأتل اولوا الفضل منكم والسَّعه ان يؤتوا اوىل القرىب 

  ...نبايد صاحبان نعمت و ثروت از خبشش و انفاق در راه خدا به اقوام و بستگان و 

كه عدالت كنيد و شهادت به حق دهيد، و از كتمان شهادت به وقت عدالت و شهادت در دادگاه دستور اكيد است  
  .بپرهيزيد، گرچه به ضرر مشا و پدر و مادر و بستگان باشد

  ]104. [كونوا قّوامني بالقسط شهداء لّله ولو على انفسكم اوالوالدين واالقربني... 

خدا روگردان، براى آنان طلب و دستور است تا بستگان و اقوام در عرصه شركند، و از حضرت حق جدا، و از دين 
  .مغفرت نكنيد
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  ]105. [ما كان للنَّىبِّ والَّذين آمنوا ان يستغفروا للمشركني ولو كانوا اوىل قرىب

  ]106. [و دستور است اگر پدران و فرزندان، و برادران و اقوام دمشن خدا و رسول اهلى هستند با آنان دوسىت نكنيد

ممنوعيت طلب مغفرت براى اقوام مشرك و دوسىت با آنان، اقوام و بستگان با انسان پيكر گذشته از اين دو مورد، يعىن 
خون هستند، و زن و شوهر حق منع يكديگر را از ديدار آنان، يا رفت و آمد به خانه خود ندارند، و  واحد و هم

  .حق است بازداردتواند شوهر خود را از اين فيض عظمى و خري كبري كه معادل با عبادت  خبصوص زن منى

آيه قرآن نسبت به اقوام خود و اقوام يكديگر احرتام را رعايت، و با  23سفارش من به زن و شوهر اين است كه بر اساس 
آنان رفت و آمد كنند، و از ايشان به منزل خود دعوت منايند، و با مال و ثروت خويش اگر دارند، به حكم قرآن جميد در 

ا ب   .شتابندصورت نياز به كمك آ

  758: نظام خانواده در اسالم، ص

زن در اين زمينه مواظب باشد شوهر خود را نگران نكند، كه خشم و غضب شوهر و نارضايىت او بر اساس روايات خشم 
. شود خدا و نارضايىت حضرت حق است، و زىن كه شوهر از او راضى نباشد هيچ عمل واجب و مستحىب از او قبول منى

]107[  

  :فرمود) عليه السالم( امام صادق

  ]108... [َمْلُعونٌَه َمْلُعونٌَه اْمَرأٌَه تـُْوذى َزْوَجها َوتـَُغمُُّه 

  .ملعون است، ملعون است زىن كه شوهر را اذيت كند، و او را غمناك منايد

بدون عّلت قسمىت از آزار شوهران و غصه آنان در رابطه با مسئله اقوام و بستگان، خبصوص بستگان شوهر است، كه زن 
  .منايد كند، و از اين طريق خود را از رمحت حضرت حمبوب دور مى منطقى و شرعى در برابر شوهر ايستادگى مى

  ...)الذين يصلون ما امر الّله به ان يوصل (

  »21/ رعد«

  759: نظام خانواده در اسالم، ص
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   صله رحم 28

  

   قرآن و صله رحم

  

اند صله رحم  ه كه حضرت حق و انبياء و امامان نسبت به آن اصرار ورزيدهاز كارهاى بسيار نيك، و اعمال پسنديد
  .است

عالمه خبري، حمدث كبري، فيلسوف بزرگ، عارف عاشق مالحمسن فيض كه عمرى را با قرآن جميد و روايات بسر برد، صله 
و ازدواج پسران و  رحم را به زيارت ارحام، و رفع كمبودهاى مادى، حل مشكالت اقتصادى، كمك به كار و كسب،

  .شود دخرتان آنان معنا فرموده، اگر در آيات قرآن جميد و روايات دقت شود، از مسئله صله رحم مهني معاىن استفاده مى

  .روش انبياء، و اخالق امامان شيعه در صله رحم اجنام مهني واقعيات عاىل بوده است

داند، و قطع با رحم را به عنوان فسق و قاطع را  صاحبان خرد مىكند، و آن را عمل  قرآن جميد به صله رحم سفارش مى
  .مشارد فاسق مى

كند تقواى اهلى را نسبت به خداوند و ارحام مراعات كنيد، خيلى عجيب است كه ارحام  در سوره مباركه نساء حكم مى
  :را پس از خود ذكر فرموده است

  ]109. [واتَّقوا اهللا الَّذى تساءلوَن به االرحامَ 

است ا و شتافنت به ديدارشان، و رفع نواقص زندگى آ   .رعايت تقواى اهلى نسبت به ارحام رعايت آبرو و هويت آ

كند و سود قيامىت آن را پيشواز مالئكه از آنان  در سوره مباركه رعد مسائلى را به عنوان خصوصيات صاحبان خرد بيان مى
  .داند، از مجله آن مسائل صله رحم است ريى مىدر حمشر، و سالم فرشتگان به ايشان، و عاقبت خب

  ]110... [والَّذين يصلون ما امر اهللا به ان يوصل 
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  :فرمايد در سوره بقره در رابطه با قطع رحم مى

  ]111. [ويقطعون ما امر اهللا به ان يوصل ويُفسدون ىف األرض اولئك هم اخلاسرون... 

  760: نظام خانواده در اسالم، ص

كنند، اينان در حقيقت  گسلند، و در زمني فساد مى مى» صله رحم«آنان را به پيوند آن امر كرده اى كه  و رشته
  .زيانكارانند

  .آرى، قطع رحم زيانكارى است، و زيان و خسارت آن هم كم نيست

  :اى كمرشكن قرار دارد در سوره رعد درباره قطع رحم آيه

  ]112. [األرض اولئك هلم اللَّعنُه وهلم سوء الّدار ويقطعون ما امر اهللا به ان يوصل ويُفسدون ىف... 

منايند بر اينان است لعنت و براى آنان  كنند آنچه را خدا به پيوند آن دستور داده، و فساد در زمني مى و آنان كه قطع مى
  .است دوزخ

  :فرمايد مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(در سوره حممد 

  ]113. [ىف األرض وتقطِّعوا ارحامكمفهل عسيتم ان تولَّيتم ان تُفسدوا 

  مشا اگر از فرمان حق روى بگردانيد و فساد در زمني كنيد، و به قطع رحم برخيزيد باز هم اميد جنات داريد؟

ا، و عاقبت  راسىت صله رحم چه اندازه امهيت دارد، كه اجنامش موجب استقبال فرشتگان از انسان در قيامت، و سالم آ
  .ث لعنت، و سوء عاقبت، و ممنوعيت از جنات استخبريى و قطعش باع

ره   .اى عظيم دارد رفع كمبود اقتصادى ارحام با پرداخت مال به آنان مهراه با حفظ آبرو و هويت و كرامتشان 

ا وابل فآتت اكلها ضعف ني فان و مثل الَّذين ينفقون امواهلُم ابتغاء مرضات اهللا وتثبيتاً من انفسهم كمثل جنَّه برَبوه اصا
  ]114. [يصبها وابل فطلٌّ واهللا مبا تعملون بصريٌ  مل
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كنند، و با كمال اطمينان، دل به لطف حق شاد  و مثل آنان كه مال خود را در راه به دست آوردن رضاى حق انفاق مى
اى زيادى به موقع بر آن ببارد، و حاصلى دو برابر دهد، و  دارند، مانند بوستاىن است كه در جاى بلندى باشد، و بارا

  .دهيد آگاه است اگر باران بسيار نيايد، اندك اندك بارد تا به مثر رسد، خداوند به آنچه اجنام مى

. ان تبدوا الصَّدقات فِنعّما هى وان ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم وُيكفِّر عنكم من سيِّئاتكم واهللا مبا تعملون خبريٌ 
]115[  

ا صدقات خود را بپردازيد كارى نيكوست، و اگر در پنهاىن به نيازمندان آبرومند برسانيد براى اگر به اهل استحقاق آشكار 
رت است، خداوند به پاداش آن كار پنهان گناهان مشا را بپوشاند، و خدا بر اعمال مشا آگاه است   .مشا 

م والخوٌف عليهم والهم حيزنونَ الَّذين ينفقون امواهلم باللَّيل والنَّهار سرّاً وعالنيًه فلهم اجرهم ِعند ر  ِّ] .116[  

كنند، نزد خداوند داراى اجر هستند، و براى ايشان خوف و  آنان كه اموال خود را شب و روز، پنهان و آشكار انفاق مى
  .غصه نيست

  761: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  طرحى جامع و زيبا

  

چه نسىب شناسائى كنيم، از ثرومتندان اقوام دعوت كنيم، آيات و  بيائيم متام اقوام ثرومتند و فقري خود را چه حسىب و
روايات صله رحم را براى آنان خبوانيم و توضيح دهيم، سپس از آنان خبواهيم هر يك به فراخور ثروت و مالش هر ماه يا 

انداز  مضاء در بانكى پسابتداى هر سال وجه قابل توجهى بدهد، آن وجه نزد يكى از آبروداران و معتربان خانواده با دو ا
احلسنه با حفظ آبروى او در  شود، چون مشكلى براى رحم فقريى پيش آمد، اگر جا دارد بالعوض وگرنه به صورت قرض

اختيارش گذاشته شود، تا اگر خبواهد خانه خبرد، خبرد، اگر خبواهد كمبود اثاث خانه جربان كند، جربان كند، اگر خبواهد 
يه منايد،    .يه منايد، اگر خبواهد پسر زن بدهد، زن بدهدجهيزيه 

گشا، و غصه برانداز، كه ثواب آن در سه آيه گذشته به صورت جممل اشاره  اين كارى است آسان، خداپسند، مشكل
  .شد
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ح اجرا شود، اگر در متام مملكت اين طر  طرح كنيم، كه شدن اين پياده به را تشويق مهگان بازگوكنيم، مهه را براى طرح كنيم اين سعى
شود، و ثواب عظيمى نصيب اهل ثروت از طريق كمك به اقوام  مى بارى سنگني از دوش دولت، و اهل خريبرداشته

  .گردد مى

انفاق، رسيدگى به اقوام و ارحام را بر ديگران مقدم منوده، و سپس از يتيم و مسكني و فقري و مانده از  قرآن جميد در آيات
  :به عنوان منونه به اين آيه شريفه عنايت كنيدراه، و ورشكسته نام برده 

  ]117. [وآتى املال على حبِّه ذوى القرىب واليتامى واملساكني وابن السَّبيل والسائلني وىف الرِّقابِ 

  762: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   اى عجيب قطعه

  

  :كند روايت مى) عليه السالم(صدوق به سند معترب از حضرت صادق 

گرفتگى شده  ماهى در مناجات و انابه و ناله بود، صداى او را به روح قارون كه دچار خسف يعىن زمني يونس در شكم
اسرائيل  بود، و به عذاب حق مبتال بود رساندند، پرسيد صداى كيست فرشته موكل بر عذاب گفت صداى پيامربى از بىن

، از حال هارون و موسى پرسيد، يونس پاسخ داد است، اجازه خواست با او چند كلمه صحبت كند، به او اجازه دادند
ا هستم وىل هر دوى آنان از دنيا رفته   اند، من در زماىن غري زمان آ

!! به خاطر اين رّقىت كه نسبت به اقوامش نشان داد، در عذابش ختفيف بدهيد: قارون گريه كرد، خداوند خطاب فرمود
]118[  

  763: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   صله رحمروايات 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 
  

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]119. [ِصْل َرِمحََك َوَلْوِبَشْربَه ِمْن ماء َواْفَضُل مايُوَصُل ِبِه الرَِّحُم َكفُّ اْالذى َعْنها

  764: نظام خانواده در اسالم، ص

  .آزار اوستصله رحم كن، اگر چه به شربىت از آب باشد، و برترين مرحله صله رحم خوددارى از 

مت ارحام از كم بينند و خوددارى از آزار آنان از افضل مراحل صله رحم  خوردن و تكرب آزار روحى مى حملى، حتقريشدن، 
  .است

  :و نيز فرمود

  ]120. [ِصُلوا اْرحاَمُكْم ِىف الدُّنْيا َوَلْو ِبَسالم

  .در دنيا صله رحم كنيد گرچه به يك سالم باشد

  :روايت شده) اهللا عليه وآله وسلمصلى (از رسول حق 

  ]121. [ِسْر َسَنًه ِصْل َرِمحَكَ 

  .براى صله رحم يك سال راه برو

  :و نيز آن حضرت در روايت بسيار مهمى فرمودند

كنم  جامعه حاضر زمان خودم و غري زمان خودم، و آنان كه در صلب پدران و رحم مادران هستند و تا قيامت وصيت مى
  ]122! [اگرچه رنج يك سال سفر داشته باشد، مهانا صله رحم از دين استصله رحم منايند، 

كند، از مجله آن روايات،  در روايات بسيار مهمى سود صله رحم را بيان مى 126تا  111صفحه  74اراالنوار جلد 
  .كنم چند روايىت است كه نقل مى

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 
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  .ْعماَل، َوتـُْنمى اْالْمواَل، َوَتْدَفُع اْلبَـْلوى، َوتـُْنِسُئ ِمَن اْالَجلِ ِصَلُه اْالْرحاِم تـُزَكِّى اْال 

  .اندازد صله ارحام اعمال را پاكيزه، اموال را زياد، بال را دفع، و مرگ را به تأخري مى

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

نُوِب، َفِصُلوا اَرحاَمُكْم، َوِبرُّوا ِباْخواِنُكْم، َوَلْو ِحبُْسِن السَّالِم َوَردِّ انَّ ِصَلَه الرَِّحِم َواْلِربَّ َليـَُهوِّناِن احلِْساَب َويـَعْ  ِصماِن ِمَن الذُّ
  .اجلَْوابِ 

منايند، پس صله رحم   كنند، و آدمى را از گناه حفظ مى صله ارحام و نيكوكارى، حساب انسان را در قيامت آسان مى
  .به خوب سالم كردن و خوب جواب دادن باشدكنيد، و به برادران نيكى منائيد، گرچه 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ِصَلُه الرَِّحِم َتزيُد ِىف اْلُعْمِر َوتـَْنِفى اْلَفْقرَ 

  .برد كند، و فقر را از بني مى صله رحم به عمر اضافه مى

  765: نظام خانواده در اسالم، ص

يارَ    .، َوَتزيُد ِىف اْالْعماِر، َواْن كاَن اْهُلها َغيـَْر اْخيارِصَلُه الرَِّحِم تـَْعُمُر الدِّ

  .كنندگان از خوبان نباشند كند، گرچه صله صله رحم شهر را آباد، و عمر را زياد مى

  .َمْن َمشى اىل ذى َقرابَه ِبنـَْفِسِه َوماِلِه لَِيِصَل َرِمحَُه اْعطاُه الّلُه َعزََّوَجلَّ اْجَر ِمَأِه َشهيد

  .كند با جان و مال به سوى نزديكش برود يا صله رحم اجنام دهد، خداوند اجر صد شهيد به او عنايت مى كسى كه

ا َعَبَدالّلِه َوَلُه ِبُكلِّ ُخْطَوه اْربـَُعوَن اْلَف َحَسَنه َوُميْحى َعْنُه اْربـَُعوَن اْلَف َسيَِّئه، َويـُْرَفُع َلُه ِمَن الدََّرجاِت مِ  ِمَأَه َسَنه ْثُل ذِلَك وََكَأمنَّ
  .صاِبراً ُحمَْتِسباً 

دارد، چهل هزار حسنه، و حمو چهل هزار سيّئه، و ترفيع چهل هزار مقام  براى او به هر قدمى كه به سوى صله رحم برمى
  .است، و گوئى خدا را صد سال با صرب و خلوص عبادت كرده است
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  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اْجلَنَِّه َدَرَجًه اليـَبـُْلُغها اّال اماٌم عاِدٌل اْو ُذوَرِحم َوُصوٌل اْو ُذوِعيال َصُبورٌ انَّ ِىف 

شت درجه دارى صبور است به  كند، و كسى كه در زن و بچه اى است كه جز رهرب عادل، و آنكه زياد صله رحم مى در 
  .رسد آن منى

 شوند، اگر ترا نپذيرفتند دوباره برو، باالخره در هدفت پريوز به ابوذر فرمود صله رحم كن گرچه از ديدن تو خشمگني
  .شوى، اگر او از حكم حق سرپيچى كرد تو سرپيچى نكن مى

كنم وىل مرا آزار  مردى به حمضر رسول حق عرضه داشت اقوامى دارم كه مسئله صله رحم را در حق آنان رعايت مى
  .كند در اين صورت خداوند مجع مشا را ترك مى: خواهم آنان را ترك كنم، حضرت فرمود دهند، مى مى

آنكه ترا حمروم كرد به او عطا كن، آنكه با تو بريد تو با او صله رحم را مراعات كن، : عرضه داشت تكليفم چيست؟ فرمود
  .دهد آنكه به تو بدى كرد تو از او عفو كن، خداوند ترا باال دست آنان قرار مى

  766: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   روايات قطع رحم

  

خواهد با بستگانش كه جزء خمالفان مشا هستند  در رابطه با كسى كه مى) عليه السالم(گويد از حضرت صادق  ابوبصري مى
  ]123. [اين كار سزاوار نيست: اى دارد؟ فرمود قطع رابطه كند سئوال كردم چه وظيفه

  .كردمعرض  ) عليه السالم(جهم بن محيد گويد به حضرت صادق 

  .ءٌ َواذا كانُوا َعلى اْمرَِك كاَن َهلُْم َحّقانِ  َيُكوُن ِىلَ اْلَقرابَُه َعلى َغْريِ اْمرى اَهلُْم َعَلىَّ َحقٌّ؟ قاَل نـََعْم َحقُّ الرَِّحِم اليـَْقَطُعُه َشىْ 

  ]124. [َحقُّ الرَِّحِم َوَحقُّ اْالْسالمِ 
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كند، اگر  حق رحم را چيزى قطع منى: ر من حقى دارند، فرمودآيا ب. براى من نزديكى هست كه بر غري دين من است
  .حق رحم و حق اسالم: مهدين تو بود دو حق داشت

  767: نظام خانواده در اسالم، ص

  :در كتاب رسول خدا يافتيم: فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  ]125. [اذا َقَطُعوا اْالْرحاَم ُجِعَلِت اْالْمواُل ىف اْيِدى اْالْشرارِ 

  .گريد وقىت مردم قطع رحم كردند، اموال در دست اشرار قرار مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]126. [ُمْدِمُن َمخْر، َوُمْؤِمُن ِسْحر، َوقاِطُع َرِحم: َثالثٌَه الَيْدُخُلوَن اْجلَنَّهَ 

شت وارد منى   :شوند سه گروه به 

  .كننده با اقوام اخلمر، مؤمن به جادوگرى، و قطع دائم

  .برم كند به خدا پناه مى آورد و اجل را نزديك مى از گناهاىن كه فنا را زود مى: فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  ]127. [نـََعْم َويـَْلَك َقطيَعُه الرَِّحمِ : َفقاَل يا امريَاْلُمْؤِمنَني اَوَيُكوُن ُذنُوٌب تـَُعجُِّل اْلَفناَء؟ َفقالَ 

  .واى بر تو قطع رحم: فرمود. امرياملؤمنني آيا گناهاىن هست كه اجل را نزديك كند راوى گفت يا

  :و نيز حضرت فرمود

  ]128. [اقْـَبُح اْلَمعاصى َقطيَعُه الرَِّحِم َواْلُعُقوقُ 

  .ترين گناهان قطع رحم و عاق پدر و مادر شدن است زشت

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]129. [الرَّْمحََه التـَْنزُِل َعلى قـَْوم فيِهْم قاِطُع َرِحمانَّ 
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  .آيد رمحت حق بر مّلىت كه قاطع رحم در آنان است فرود منى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]130. [انَّ اْلَمالِئَكَه التـَْنزُِل َعلى قـَْوم فيِهْم قاِطُع َرِحم

  .شوند ان قاطع رحم است نازل منىفرشتگان بر مجعيىت كه در ميان آن

فرمائيد او را به قتل برسامن،  القتل است اجازه مى عرضه داشت پدرم واجب) عليه السالم(فرزند متوكل به حضرت هادى 
حضرت فرمودند چون فرزند او هسىت تو اين كار را نكن، زيرا اگر او را به قتل برساىن بيش از شش ماه در دنيا خنواهى 

  !ماند

  قواالّله مااستطعتم وامسعوا واطيعوا وانفقوا خريافاتّ (

  )النفسكم ومن يوق شّح نفسه فاولئك هم املفلحون

  »16/ تغابن«

  768: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   موجبات سعادت و شقاوت خانواده 29

  

   سعادت و شقاوت

  

حسنه، اعمال صاحله موجب  سعادت و شقاوت حمصول اعمال و اخالق و عقايد انسان است، عقايد حقه، اخالق
  .بوجود آمدن سعادت، و اعتقادات خالف حقيقت، و سيئات اخالقى، و اعمال زشت باعث شقاوت است

  .روزى در دنيا و آخرت است سعادت به معناى خوشبخىت در دنيا و آخرت، و شقاوت به معناى بدخبىت و تريه
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شت ابد مثره سعادت، و دمشىن حق و عذاب    .دردناك مهيشگى ميوه تلخ شقاوت استرضاى حق و 

  .هاى عزيز مسلمان و مؤمن به آن توجه داشته باشند اين دو حقيقت، يعىن سعادت و شقاوت را واجب است خانواده

زن و شوهر از ابتداى ازدواج بايد به جذب عوامل سعادت و دفع علل شقاوت با كمك يكديگر، اقدام كنند، تا خانه و 
  .فضائى سامل، و براى فرزندانشان حميطى پاك باشد حميط آن براى هر دو

خانواده از ابتداى زندگى بايد با اميان، و اجنام عمل صاحل و آراستگى به اخالق، زمينه جذب رضاى حق و استحقاق 
شت اهلى را فراهم كنند   .ورود به 

ذكر شده، و به متام مردم هشدار حبث سعادت و شقاوت در قرآن جميد و روايات، و علل هر دو برنامه به طور مفصل 
  .داده شده، كه خود را از سعادت حمروم، و دچار شقاوت ننمايند

من به تناسب سخن در نظام خانواده و اينكه اهل خانه در زندگى با يكديگر واجب است اصوىل را مراعات كنند، و از 
ا در گرو آنان است به دو مرحله حسنات كنم، كه بيشرت  و سيّئات اخالقى اشاره مى مسائلى بپرهيزند، كه سعادت آ

  .دهم هاست، و حبث اميان و عمل را ارجاع به كتب مفصل مى مورد نياز خانواده

هاى ايران اسالمى از نظر اميان به خدا و قيامت، و قبول نبوت و واليت، و اجنام واجبات  ها خبصوص خانواده خانواده
يز از حمرماتى چون خوردن حرام، و اجنام شهواتى كه خالف انسانيت است، و مثل مناز و روزه و حج و حقوق ماىل و پره

ها در عدم رعايت مسائل اخالقى، و دورى از  مراعات حمرم ناحمرمى در حّد قابل قبول هستند، بيشرت ضعف خانواده
  .كنم سيئات نفسى است، كه تا جائى كه الزم است به توضيح اين دو مرحله قناعت مى

   انصاف

  

خواسنت، و هر چه را بر  اف به معناى دادگرى، عدالت، خدمت به ديگران، و آنچه را براى خودخواسنت براى مههانص
  .خود خنواسنت براى ديگران خنواسنت است

  .اين واقعيت بايد بر زن و شوهر و از جانب زن و شوهر بر فرزندان، و از جانب فرزندان بر پدر و مادر حاكم باشد
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اى به خوىب رعايت  م موظف و مكلف است به ديگران انصاف دهد، و جانب مردم را در هر برنامههركس از نظر اسال
  .منايد

  :روايت فرموده) صلى اهللا عليه وآله وسلم(از رسول حق ) عليه السالم(امام صادق 

  ]131. [ْفِسهِ اْعَدُل الّناِس َمْن َرِضَى لِلّناِس ما يـَْرضى ِلنَـْفِسِه وََكرَِه َهلُْم ما َيْكَرُه ِلنَـ 

  769: نظام خانواده در اسالم، ص

خواهد براى ديگران هم خبواهد، و هرچه را براى خود كراهت  ترين مردم كسى است كه آنچه را براى خود خوب مى عادل
  .دارد، براى ديگران هم داشته باشد

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ّناَس ِمْن نـَْفِسِه َفذِلَك اْلُمْؤِمُن َحّقاً َمْن واَسى اْلَفقَري، َواْنَصَف ال

]132[  

  .كسى كه با فقري مهيارى و مساعدت كند، و از جانب خود به مهگان انصاف دهد، او مؤمن واقعى است

  :سه چيز از حقايق اميان است: فرمود) عليه السالم(به امرياملؤمنني ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]133. [اْالْقتاِر، َواْنصاُف الّناِس ِمْن نـَْفِسَك، َوَبْذُل اْلِعْلِم ِلْلُمتـََعلِّمِ  اْالْنفاُق ِمنَ 

  .انفاق به وقت نادارى، انصاف دادن به متام مردم از جانب خود، و خبشيدن علم به نيازمند علم

شت را بر من آسان كند، عملى به من ياد بده كه دسرتسى به : گفت) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مردى به رسول حق 
  :حضرت فرمود

  ]134. [التـَْغَضْب، َوالَتْسَأِل الّناَس َشْيئاً، َواْرِض ِللنّاِس ما تـَْرضى ِلنَـْفِسكَ 

  .خواهى براى مردم هم خبواه غضب مكن، دست پيش مردم دراز منما، و آنچه براى خود مى
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  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  ]135. [َيزِْدُه الّلُه اّال ِعزّاً  يـُْنِصُف الّناَس ِمْن نـَْفِسِه ملَْ اال انَُّه َمْن 

  .كند آگاه باشيد، كسى كه از جانب خود به متام مردم انصاف دهد خداوند جز عّزت و بزرگى به او اضافه منى

مادر نسبت به شوهر، و پدر و  اى كه شوهر نسبت به مهسر و زن نسبت به چقدر عاىل و شريين است زندگى خانواده
خواهند براى  اى، آنچه را براى خود مى فرزند، و فرزند نسبت به پدر و مادر انصاف را رعايت كنند، و هركدام در هربرنامه

  .پسندند براى طرف خود هم نپسندند ديگران خبواهند، و هرچه را براى خود منى

و متام زمحات و مشقات بدوش زن باشد، اينگونه  اينطور نباشد، كه اسرتاحت و راحت فقط براى مرد و فرزندان خانه،
ها خبورند و خبوابند و طلبكار هم باشند، مهه نسبت به هم اهل انصاف و  نباشد كه زن و شوهرى جان بكنند و بچه

دادگرى و عدالت و خدمت بوده، و در متام كارهاى خانه به هم كمك كنند تا خبشى از سعادت آنان تأمني شود، و از 
  .اوت در امان مبانندهجوم شق

   مدارا و نرخموئى

  

بكارگريى رفق و نرخموئى، و سازش و ساخنت با هم، و با اخالق گرم و نرم با يكديگر زندگى كردن عالوه بر اين كه 
ره فوق   .العاده است دستور اكيد اسالم است، نوعى عبادت و داراى ثواب و 

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  ]136. [ْفُق ُميٌْن، َواْخلُْرُق ُشْؤمٌ الرِّ 

  770: نظام خانواده در اسالم، ص

  .قاعده و عمل ناشايست شومى و بدُميىن است مدارا و رفق، بركت و ميمنت، و ناسازگارى و كار ىب

  :و نيز فرمود

ُ السَّْهلُ : ِه قالَ بَلى يا َرُسوَل اللّ : اال ُأْخِربُُكْم ِمبَْن َحتُْرُم َعَلْيِه الّناُر َغداً؟ قالُوا ُ اْلَقريُب اللَّنيِّ   ]137. [اْهلَنيِّ
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آنكه داراى آسانگريى است، در : آرى، فرمود: مشا را خرب دهم به كسى كه آتش فرداى قيامت بر او حرام است؟ گفتند
  .زندگى و شئون آن به انسان نزديك، و نرخمو و آسان است

  :موسى به حضرت حق عرضه داشت

  ]138. [الَسبيَل ىل َعَلْيكَ : يا ُموسى تُناديِه الّناُر يـَْوَم اْلِقياَمهِ : َمْن َكفَّ اذاُه َعِن الّناِس َوَبَذَل َمْعُروَفُه َهلُْم؟ قالَ اهلى ما َجزاءُ 

كند چيست؟ خطاب رسيد موسى، آتش در قيامت به او  آزارى ندارد، و به مهه خوىب مى خداوندا جزاى كسى كه مردم
  .جانب من ندارىراهى به : گويد مى

  :از رسول حق پرسيدند، برترين برنامه اسالم براى انسان كدام است؟ فرمود

  .َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َوِلسانِهِ 

  771: نظام خانواده در اسالم، ص

  .متام مسلمانان از دست و زبان او سامل و در امان باشند

  :ودفرم) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهلى 

اَىل الّلِه َتعاىل ِمَن اْالْشراِك ِبالّلِه ما ِمْن َعَمل َأَحبَّ اَىل الّلِه َتعاىل َوَرُسوِلِه ِمَن اْالمياِن بِالّلِه َوالرِّْفِق ِبِعباِدِه، َوما ِمْن َعَمل ابـَْغَض 
  .َتعاىل َواْلُعْنِف َعلى ِعباِدهِ 

  772: نظام خانواده در اسالم، ص

سولش حمحبوبرت از اميان و نرخموئى و رفق به بندگان نيست، و عملى در پيشگاه حق و رسولش، عملى نزد خداوند و ر 
  .رفتار كردن با عباد خدا نيست تر از شرك و خشن مبغوض

وظيفه اهلى مرد نسبت به زن، زن نسبت به شوهر، و زن و شوهر نسبت به فرزندان، و فرزندان نسبت به پدر و مادر و 
  .رفق و مدارا و نرمى و حمبت و وقار و آسانگريى است مهه نسبت به مهگان

   نصيحت
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ره دنيائى و آخرتى و قبول نصيحت از ناصح موجب نورانيت قلب، و بيدارى و بينائى  نصيحت و خريخواهى داراى 
  .است

ت هم هركسى در حّد توان و قدرتش الزم است ديگرى را نصيحت كند و نسبت به او خريخواه باشد، و مستمع نصيح
  .ضرورى است پند و نصيحت را بشنود و آن را بكار بندد

روئى را بايد كنار گذاشت، زيرا جاى حيا اينجا نيست، و در قبول نصيحت هم بايد   در نصيحت منودن حيا و شرم و كم
و  كرب و غرور را بدور انداخت، كه حياى مانع نصيحت بفرموده رسول حق حياى امحقانه، و كرب مانع قبول نصيحت

  .اخالقى شيطاىن است

  773: نظام خانواده در اسالم، ص

مرد خانه الزم است گاهى نسبت به زن و فرزند خود خريخواهى كند و آنان را نصيحت منايد، و به تكاليف و وظايفشان 
خواهى شود فرزندان نسبت به پدر و مادر خري  آيد زن شوهر را نصيحت كند، و گاهى واجب مى آشنا سازد، گاهى الزم مى

  .منايند، و بر هر يك الزم و ضرورى است كه نصيحت طرف مقابل را گوش كند و از تكرب و غرور در اين زمينه بپرهيزد

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  ...َمْن َرأى اخاُه َعلى اْمر َيْكَرُهُه فـََلْم يـَُردَُّه َعْنُه َوُهَو يـَْقِدُر َعَلْيِه فـََقْد خاَنهُ 

  774: خانواده در اسالم، صنظام 

اى زيانبار ببيند و قدرت دفع آن را داشته باشد، وىل براى حفظ او از خطر اقدام نكند، و به  كسى كه برادرش را در برنامه
  .او هشدار ندهد بدون ترديد به برادر مؤمن خود خيانت ورزيده

   ادب
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ردن افراد، اندازه خود را در مهه جا و نزد مهه كس نگاه وزين بودن، موقر بودن، تربيت داشنت، در برخوردها مراعات ك
  .داشنت، سخن جبا گفنت، احرتام مردم را نگاه داشنت و امثال اين امور از مراتب ادب است

مرد بايد نسبت به مهسرش و زن نسبت به شوهر، و هر دو نسبت به فرزندان، و فرزندان نسبت به پدر و مادر مؤدب 
  .باشند

كند،  دهد، ياران را زيادترمى كند، حمبوبيت را افزايش مى برد، شخصيت و عزت آدمى را حفظمى را باالمى نانسا ارزش ادب
  .منايد، عالوه بر مهه اين امور، ادب موجب جذب رمحت و رعايتش نوعى عبادت است فرد را در خانواده وبريون چهره مى

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َن اْالَدبِ ال َحَسَب ابـَْلُغ مِ 

  775: نظام خانواده در اسالم، ص

  .حسىب رساتر از ادب نيست

  :و در كالمى حكيمانه فرمود

  .وََكفى ِبَك اَدباً ِلنَـْفِسَك تـَرُْكَك ما َكرِْهَتُه ِلَغْريِكَ ... 

  776: نظام خانواده در اسالم، ص

  .خوددارى كىندر ادب وجودت مهني بس، كه آنچه را نسبت به غري كراهت دارى، از آن 

  :و در سخن ديگرى فرمود

  .ُحْسُن اْالَدِب يـَُنوُب َعِن احلََْسبِ 

  777: نظام خانواده در اسالم، ص

خوىب ادب به جاى حسب است، آن را كه سرمايه ادب هست عاليرتين حسب هست، وآنكه ادب ندارد ريشه حسب 
  .ندارد
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ام    حفظ خانواده از ا

  

  778: نظام خانواده در اسالم، ص

اى باشد، كه خانواده يا فردى از آن  رفتار و كردار، برخورد و معاشرت، آمد و رفت با ديگران از نظر اسالم بايد به گونه
مت قرار نگريد   .در معرض 

  .شود مت، بناى آبروى خانواده را ويران، و باعث زمحت و دردسر، و تلخى زندگى مى

شخصى روبرو شود، كه از نظر خودش هيچ مانعى نداشته باشد، وىل ديگران  اى، يا كارى، يا  ممكن است انسان با برنامه
كه از واقعيت داستان خرب ندارند، و نگاهدار زبان خود از قضاوت بيجا نيستند، به تدريج برنامه را با معناى ديگر در 

ود، و به هويت و حيثيت بني اهل حمل و مردم رواج دهند، و آنگاه نظر مردم خبصوص مهسايگان به انسان نظرى ديگر ش
ناپذيرى خبورد، و آينده افراد خانواده را با خسارت و زيان روبرو كند، فرض كنيد خبواهد وارد يك برنامه  خانواده لطمه جربان

مت، كه بيجا  اقتصادى، يا معاشرتى، يا رابطى گردد، و يا براى پسرش از حمل دخرت بگريد، يا دخرت شوهر دهد، وىل آن 
  .توجهى به برخورد خود باعث و موجبش گرديده، مانع آن حركات مثبت گردد اما خود انسان با ىب هم بوده،

  :پدرم به من هشدار داد: فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .ِلساَنهُ يـَْنَدمْ يا بـَُىنَّ َمْن َيْصَحْب صاِحَب السُّوِء الَيْسَلْم، َوَمْن َيْدُخْل َمداِخَل السُّوِء يـُتـََّهْم، َوَمْن الَميِْلْك 

  779: نظام خانواده در اسالم، ص

مت مى پسرم، كسى كه با رفيق بد بنشيند سامل منى خورد، و هركس زبانش را حفظ  ماند، و آنكه وارد موارد بد شود 
  .شود نكند پشيمان مى

  :فرمايد مى) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .َس اْهَل التـُّْهَمهِ اْوَىل الّناِس بِالتـُّْهَمِه َمْن جالَ 

  780: نظام خانواده در اسالم، ص
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مت معاشرت مى شايسته مت، كسى است كه با اهل    .كند ترين مردم به 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َمْن َوقََّف نـَْفَسُه َمْوِقَف التـُّْهَمِه َفال يـَُلوَمنَّ َمْن اساَء الظَّنَّ ِبهِ 

  781: م، صنظام خانواده در اسال

مت قرار مى   .دهد سوءظن دار به خود را مالمت نكند كسى كه خود را در جايگاه 

  :در روايىت عجيب فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .اتـَُّقوا َمواِضَع الرَّْيِب، َوال َيِقَفنَّ اَحدُُكْم َمَع أُمِِّه ِىف الطَّريِق، فَانَّهُ لَْيَس ُكلُّ اَحد يـَْعرُِفها

  782: خانواده در اسالم، صنظام 

كنند بپرهيزيد، و كسى از مشا در راه رفت و آمد مردم با مادرش نايستد، زيرا مهه  از مراكزى كه مردم نسبت به مشا شك مى
  !اى مادر مشاست دانند خامنى كه با او ايستاده منى

غريبه بگو و خبند داشت، و معلوم است  آرى ممكن است جاهل به حقيقت در بني مردم حمل پخش كند كه فالىن با زىن 
اى وارد  كه آدم درسىت نيست، بايد مردم نسبت به او توجه داشته باشند، مبادا كه از ناحيه وى به ناموس ديگران ضربه

  !!شود

مت بپرهيزند، و خود را در معرض رخيته  شدن آبرو مرد خانه، زن خانه، و فرزندان خانواده، جداً واجب است از مواضع 
  .گري است قرار ندهند، كه اسالم نسبت به اين مسئله سخت

  783: نظام خانواده در اسالم، ص

  

  وفاى به عهد
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  .وفاى به عهد از نظر احكام فقهى و شرعى واجب، و شكسنت پيمان حرام است

باشند، قوىل كه عقد بني زن و مرد تعهدى اهلى است، كه زن و شوهر بايد براى حفظ آن تعهد و وفاى به آن توجه داشته 
دهد،  دهند، و پدر و مادر به فرزند مى دهد، و زن و شوهر به خانواده هر يك مى دهد، و زن به شوهر مى شوهر به زن مى

  .در صورتى كه مانع شرعى نداشته باشد يك نوع تعهد است، و وفاى به آن واجب، و روگرداىن از آن حرام قطعى است

  :فرمايد قرآن مى

  .نَّ العهَد كان مسُئوًال واوفوا بالعهد ا

  784: نظام خانواده در اسالم، ص

  .پيمان و عهد خود وفاكنيد، كه در قيامت نسبت به عهد مؤاخذه خواهيد شد و به

  :هاى حتمى و قطعى مؤمن است امانتدارى، و وفاى به عهد از نشانه

م وعهدهم راعون   .والَّذين هم المانا

  785: نظام خانواده در اسالم، ص

  :داند متام شرايع و دستورات دين را در سه چيز مى) عليه السالم(م سجاد اما

  .قـَْوُل احلَْقِّ، َواحلُْْكُم بِاْلَعْدِل، َواْلَوفاءُ بِاْلَعْهدِ 

  786: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گفتار حق، حكم به عدالت، وفاى به عهد

  :در دنيا و آخرت عذر نيستدر سه چيز احدى را : فرمايد مى) عليه السالم(امام صادق 

  .ا اْو فاِجَرْينِ اداءُ اْالمانَِه اَىل اْلبَـرِّ َواْلفاِجِر، َواْلَوفاءُ بِاْلَعْهِد لِْلبَـرِّ َواْلفاِجِر، َوِبرُّاْلواِلَدْيِن بـَرَّْيِن كان

  787: نظام خانواده در اسالم، ص
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  .ه پدر و مادر چه خوب باشند و چه بداداء امانت به خوب و بد، وفاء به عهد به مؤمن و فاجر، نيكى ب

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ال ديَن ِلَمْن ال َعْهَد َلهُ 

  .كند، دين ندارد گذارد، و پيمانش را وفا منى آنكس به عهدش احرتام منى

  :فرمود) عليه السالم(حضرت رضا 

  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(َكما َصَنَع َرُسوُل الّلِه انّا اْهُل بـَْيت نَرى ما َوَعْدنا َعَلْينا َديْناً  

  788: نظام خانواده در اسالم، ص

  .دانست دانيم چنانكه رسول خدا وعده را دين و بدهى مى ما اهل بيىت هستيم كه وعده خود را به منزله دين و بدهى مى

   مشورت

  

د، و هرچه به فكرش رسيد، يا دلش خواست، آن را به خانه نبايد مركز استبداد به رأى باشد، تنها يك نفر حكم بران
  .خانواده حتميل كند

مشورت فوائد زيادى دارد، اگر مرد و زن در امور خانه با هم مشورت كنند و با فرزندان عقل رس خود هم مشورت منايند، 
ى منايند به صالح زندگى و گاهى اند نظرخواه يا گاهى از بزرگرتها كه جتربه بيشرتى دارند، و سرد و گرم روزگار را چشيده

  .بسود دنيا و آخرت آنان است

حملى ننمائيد، نظر ديگرى را رّد نكنيد، خود را  در مسئله مشورت اصرار داشته باشيد، خود حمور نباشيد، به نظر ديگران ىب
دهنده و گاهى  كاعلم از ديگران مدانيد، زمينه مشورت را براى متام اهل خانه فراهم كنيد، كه مشورت عاملى كم

  .دهنده از خطرات سنگني است جنات

  .اى منوده العاده كردن توجه فوق به مسئله مشورت 36 38و سوره شورى آيه  159قرآن جميد در سوره آل عمران آيه 
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  .كردن، در حقيقت پريوى از قرآن، راهگشاى مشكالت، و سّدى در برابر خطرات است مشورت

  :فرمود) عليه السالم(حضرت صادق 

  .شاِوْر ىف اْمرَِك الَّذيَن َخيَْشْوَن الّلَه َعزََّوَجلَّ 

  .در برنامه زندگى با خداترسان مشورت كن

  :سه چيز كمرشكن است: و نيز فرمود

  .َرُجٌل اْسَتْكثـََر َعَمَلُه، َوَنِسَى ُذنُوبَُه، َوأُْعِجَب ِبرَأْيِهِ 

  789: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ببيند، و گناهش را فراموش كند، و خودرأى باشدآنكه عملش را زياد 

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .خاَطَر بِنَـْفِسِه َمِن اْستَـْغىن ِبرَأْيِهِ 

  .خودرأى خود را به خطر گرفتار كرد

رتين راه الزم هد آنكه با او مشورت مى ايت شود، بايد در پاسخ مشورت حق را رعايت كند، و مشورت كننده را به 
  .منايد، خيانت در مشورت گناهى بسيار بزرگ است

  :فرمود) عليه السالم(على 

  .َمْن َغشَّ اْلُمْسِلمَني ىف َمْشَوَره فـََقْد َبرِْئُت ِمْنهُ 

  790: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كسى كه با مسلمانان در مشورت خيانت بورزد، به حقيقت كه از او بيزارم
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   تواضع

  

اخالقى، انساىن، و اسالمى است، تواضع و فروتىن ميوه شريين خودشناسى، و عرفان به موقعيت خويش تواضع حالىت 
  .است

ره داند، و متام نعمت انساىن كه خود را بنده خدا مى رت از خود به  مند است از خدا مى هائى كه از آن  داند، و مهه را 
نمشارد، و به  آورد، و خلق را بندگان حق مى حساب مى دشت هسىت چيزى قائل نيست،  حقيقت براى خود در اين 

  .غرق در فروتىن و تواضع است

آورد، زن و بچه را  بيند، خود را خادم آنان به حساب مى داند، فرزندانش را مملوك حق مى مردى كه زن را بنده خدا مى
  .نگرد، غريفروتىن و تواضع نسبت به آنان ندارد امانت حق در دست خود مى

وقىت غرور و كرب نداشته باشد، در مقابل شوهر حسب و نسبت و موقعيت خانوادگى خود را به حساب نياورد، علم و زن 
. دانشش را چيزى نبيند، مدرك را موجب سرافرازى حقيقى ننگرد، البته نسبت به شوهر و اهل خانه فروتن و متواضع است

  .اى ندارند ، و خضوع و تواضع برنامهفرزندان عاقل نسبت به پدر و مادر غري ُكرنش و فروتىن

آورد، تواضع خانه را گرم و باحال و  دهد، تواضع سربلندى و سرفرازى مى تواضع عزت و شرف، و بزرگى و كرامت مى
  .كند كند، پيوند خانوادگى را حمكم مى دارد، تواضع جلب حمبت مى باصفا نگه مى

  .اندازد كرب نيستند، و روح آنان كرب را دفع و متكرب را از چشم آنان مىمتكّرب بايد بداند احدى، حىت زن و بچه خريدار ت

  :فرمود) عليه السالم(حضرت عسگرى 

  .َحّقاً ) عليه السالم(َوَمْن َتواَضَع ِىف الدُّنْيا ِالْخوانِِه فـَُهَو ِعْنَدالّلِه ِمَن الصِّّديقَني َوِمْن شيَعِه َعِلىِّ ْبِن ابيطاِلب ... 

  791: ر اسالم، صنظام خانواده د

كسى كه در دنيا نسبت به برادران امياىن خود متواضع باشد، در نزد حق از صّديقني، و به حقيقت از شيعيان على بن 
  .است) عليه السالم(ابيطالب 
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  :كند از پدرانش روايت مى) عليه السالم(امام صادق 

وَن اْلَمْجِلِس، َواْن ُيَسلَِّم َعلى َمْن يـَْلقى، َواْن يـَتـُْرَك اْلِمراَء َواْن كاَن حمُِّقاً، َوال انَّ ِمَن التَّواُضِع اْن يـَْرَضى الرَُّجُل بِاْلَمْجِلِس دُ 
  .حيُِبَّ اْن ُحيَْمَد َعَلى التـَّْقوى

از تواضع، نشسنت در جلسه عمومى يا خانوادگى است در جائى كه جا باشد، و سالم كردن به هركسى است كه با او 
ك جدال و بگو و مگو است گرچه حق با انسان باشد، و اينكه انسان دوست نداشته باشد بر پاكى و مالقات كند، و تر 

  .تقوا در بني مردم ستايش شود

  :به وقت مرگ فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َعَلْيَك بِالتَّواُضِع َفانَُّه ِمْن اْعَظِم اْلِعباَدهِ 

  792: نظام خانواده در اسالم، ص

  .د به فروتىن و تواضع، مهانا اين برنامه از بزرگرتين عبادت استبر تو با

***  

  رمحت آوردن به كوچكرت و احرتام به بزرگرت

  

  .دستور اسالم به متام مرد و زن نسبت به كوچكرت و بزرگرت اين است، كه كوچك را رمحت آوريد و به بزرگرت احرتام بگذاريد

  .انبياء و ائمه باشد، تا روى سعادت دنيا و آخرت را ببيندخانه بايد حمل اجراى دستورات حق و 

ننمودن به وى، نبوسيدن او، وفانكردن به قوىل كه  حملى به او، حمبت تر، داد و فرياد كردن به كوچكرت، كم خشم به كوچك
  .به او داده شده، مهه و مهه معصيت و گناه است

ش ندادن به خواسته وى، اظهار مالمت و خستگى از او نيز گناه و احرتامى به بزرگرت، به خشم نظر كردن به او، گو  ىب
  .معصيت است
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ا با حمبت و رمحت پذيرائى كنيم، و  ما باعث به دنيا آمدن كوچكرتها شده امي، و بر ماست كه تا سر و سامان بگريند از آ
  .الزم استترها هستيم، پس بر ما حق عظيمى دارند و احرتام به آنان واجب و  ما حمصول بزرگ

  :به وقت از دنيا رفنت فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  .َواْرَحْم ِمْن اْهِلَك الصَّغَري، َوَوقـِّْر ِمنـُْهُم اْلَكبريَ 

  793: نظام خانواده در اسالم، ص

  .كوچك خانواده را مورد لطف و رمحت قرار بده، و بزرگ خاندان را احرتام بگذار

  :فرمود) له وسلمصلى اهللا عليه وآ(رسول حق 

  .َجبُِّلوا اْلَمشاِيَخ، فَانَّ ِمْن اْجالِل الّلِه تـَْبجيَل اْلَمشاِيخِ 

  794: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مشردن بزرگرتهاست مشردن خدا به بزرگ بزرگرتها را بزرگ بشماريد، كه بزرگ

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .يـَُوقـِّْر َكبريَنا َحْم َصغريَنا، وَملَْ يـَرْ  لَْيَس ِمّنا َمْن ملَْ 

  795: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از ما نيست كسى كه به صغري ما رحم نكند، و به بزرگ ما احرتام نگذارد

   مهماندارى

  

حاىل و  دهند، بايد گفت اين سرسخىت يا نشانه ىب ها در قبول مهمان و مهماندارى سرسخىت نشان مى بعضى از خانواده
  .سسىت و تنبلى، و يا عالمت خبل است
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  .هاى اولياء اهلى و مردان راه حق است مهماندارى از اخالق انبياء و ائمه، و از نشانه

روئى  خبل يا سسىت و تنبلى به هر شكل كه باشد قبيح است، مرد خانواده يا زن خانه، يا فرزندان بايد از مهمان با گشاده
ق اولياء، و موجب خوشنودى حق، و گشايش در كار، و علت حتقق رمحت و لطف استقبال كنند، زيرا عمل به اخال

  .خداوند، و دفع بال و خطر از اهل خانه است

اى مهم است كه در معارف اسالمى آمده روزى مهمان با خود اوست، و صاحبخانه مهمان  مسئله مهماندارى به اندازه
  .مهمانان خود است

ح، و موجب تقويت اخالق، و جلوگريى از اين برنامه خداپسندانه خالف اخالق انساىن تشويق به اين مسئله بسيار ممدو 
  .است

  :فرمود) عليه السالم(امام ششم 

  .اْلَمكارُِم َعْشٌر فَاِن اْسَتَطْعَت اْن َتُكوَن فيَك فـَْلَتُكْن اَحُدها اْقراءُ الضَّْيفِ 

ا را در خود  ا پذيرائى از مهمان استاصول بزرگوارى ده خصلت است، اگر بتواىن آ   .مجع كىن اقدام كن، يكى از آ

  :فرمايند درباره ورود و خروج مهمان مى) عليه السالم(امام صادق 

  .ِب ِعياِلكَ وِبَك َوُذنُو انـَُّهْم اذا َدَخُلوا َمْنزَِلَك َدَخُلوا ِمبَْغِفرَِتَك َوَمْغِفَرِه ِعياِلَك، َواذا َخَرُجوا ِمْن َمْنزِِلَك َخَرُجوا ِبُذنُ ... 

  796: نظام خانواده در اسالم، ص

شود، گناهان تو  آورد، و هرگاه خارج مى شود براى تو و اهل بيت تو مغفرت خدا را مى مهانا وقىت مهمان وارد منزل تو مى
  !برد و عيال تو را از بني مى

  :فرمود) عليه السالم(امام باقر 

  .ْتَق َرقـََبه ِمْن ُوْلِد اْمساعيلَ ِشْبُع اْرَبع ِمَن اْلُمْسِلمَني يـَْعِدُل عِ 

  .سري كردن چهار مسلمان معادل آزاد كردن يك بنده از اوالد امساعيل است
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مت، وفاى به عهد، مشورت، تواضع، رمحت به   بنابراين انصاف، مدارا و نرمى، خريخواهى، ادب، احرتاز از مواضع 
  .ارى، و موجب تأمني سعادت دنيا و آخرت استتر، مهماندارى، از اصول بزرگو  كوچك و احرتام به بزرگ

   روزى علل بدخبىت و تريه

  

  797: نظام خانواده در اسالم، ص

مت زدن و افرتاء بسنت به پاك دامن، مشاجره لفظى، جستجو از  قهر كردن و از يكديگر جدا شدن و رو برگرداندن، 
غش، استهزاء ديگران، اسراف، كرب، حسد، خبل، اطاعت زىن، مكر و حيله و  عيوب يكديگر، غيبت، منّامى، و دو به هم

از ديگران در امورى كه معصيت خدا است، حتميل شدن بر ديگران، دمشىن و كينه، كه هر كدام در قرآن جميد آياتى، و 
ا پاك مباند، چرا ك در روايات باىب مستقل دارند، بايد از دامن خانواده ه هر كدام از ها دور باشد، و خانه و خانواده از آ

ا گناه و برخى از آن گناهان، گناه كبريه و موجب عذاب حتمى در قيامت، و هر يك تيشه اى به ريشه درخت خانواده،  آ
  .خبىت است و عّلىت براى حصول شقاوت و تريه

ائى چون كاىف شريف، جلد دوم، وسائل جلد يازدهم، شاىف فيض، حم البيضاء،  جهمفصل اين مسائل را بعد از قرآن در كتا
السعادات نراقى، و ساير كتب اخالقى و روائى مالحظه كنيد، بيانش از حوصله جلسه بريون، و نيازمند به وقت  جامع

  .فراوان و جلسات متعددى است

  )الّله عزوجل من الطالق ء ابغض اىل وما من شى(... 

  »7، ص 22وسائل، ج «

  798: نظام خانواده در اسالم، ص

  

   طالق و ارث 30
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  ...طالق و ارث 

   زشىت طالق

  

اى است زشت، ناروا، و مورد نفرت حق و انبياء و امامان، مگر اينكه  طالق خودخبود مسئله خوىب نيست، طالق برنامه
  .اجنامش به خاطر عّلت شرعى، و مورد قبول عرف اهل شرع باشد

اندازى به  بازى با احكام شرع، و دست طالق بر اساس هوا و هوس مرد يا زن، عملى خالف حق، و خالف انسانيت، و
  .شخصيت يكى از دو طرف يا هر دو طرف است

كنم، سپس به بررسى آيات قرآن كرمي و شرايط مسئله طالق از نظر  من ابتدا به روايات بسيار مهم باب طالق اشاره مى
  .پردازم قرآن مى

  :كند ىبزرگ در كتاب شرح مثنوى از معصوم روايت م حاجى سبزوارى آن حكيم

  .طَّالقِ ما َخَلَق الّلُه َشْيئاً َعلى َوْجِه اْالْرِض اَحبَّ ِمَن اْلَعتاِق، َوال َخَلَق َشْيئاً َعلى َوْجِه اْالْرِض ابـَْغُض ِمَن ال

  799: نظام خانواده در اسالم، ص

  .هتر از طالق و جدائى نيافريد خداوند چيزى در روى زمني حمبوبرت از آزاد كردن برده، و مبغوض

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .ما اَحلَّ الّلُه َشْيئاً ابـَْغَض الَْيِه ِمَن الطَّالقِ 

  .تر از طالق نيست هاى خدا چيزى مبغوض در حالل

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

ّواقاتِ  ّواقَني َوَالالذَّ   .انَّ الّلَه ال حيُِبُّ الذَّ
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مرداىن كه زن را بازيچه خود، و زناىن كه مرد را بازيچه خود قرار دهند، و دم به ساعت دنبال طالق باشند خداوند متعال 
  .دوست ندارد

  :فرمود) عليه السالم(حضرت باقر 

  .انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ يـُْبِغُض ُكلَّ ِمْطالق َذّواق

  .ق زن را بازيچه يا مرد را بازيچه خود قرار دادهاى است، كه با تعدد طال دهنده مهانا خداوند متعال دمشن هر طالق

  :فرمود) عليه السالم(امام صادق 

  .انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ اْلبَـْيَت الَّذى فيِه اْلُعْرُس، َويـُْبِغُض اْلبَـْيَت الَّذى فيِه الطَّالقُ 

  800: نظام خانواده در اسالم، ص

  .گريد اى است كه در آن طالق صورت مى ت دارد، و دمشن خانهاى كه در آن عروسى است دوس خداوند خانه

او را طالق دادم، فرمود بدون علت، بدون اينكه در او بدى و زشىت : مهسرت چه كرد، گفت: رسول خدا به مردى فرمود
  !علت باشد؟ عرضه داشت آرى ىب

كند؟ گفت او  فرمود اكنون مهسرت چه مى آن مرد ازدواج كرد، رسول خدا او را ديد، فرمود زن گرفىت؟ عرضه داشت آرى،
  .فرمود بدون بودن زشىت عرضه داشت آرى. راطالق دادم

كند عرض كرد او را  فرمود اكنون چه مى. آن مرد دوباره ازدواج كرد، رسول حق به او گذشت فرمود زن گرفىت گفت آرى
  :حضرت فرمود. طالق دادم، فرمود بدون اينكه در او زشىت باشد گفت آرى

  .انَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ يـُْبِغُض اْو يـَْلَعُن ُكلَّ َذّواق ِمَن الرِّجاِل وَُكلَّ َذّواَقه ِمَن النِّساءِ 

  801: نظام خانواده در اسالم، ص

كند هر مردى كه زن را بازيچه خود قرار دهد، و هر زىن كه مرد را بازيچه دست  خداوند عزوجل دمشن دارد يا لعنت مى
  .ق فراوان دادن به وسيله مرد، يا طالق فراوان گرفنت به توسط زن، به بازى گرفنت انسان و انسانيت استخود كند، طال
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   مقدمات طالق

  

چنانچه عّلىت در زندگى از جانب مرد ديده شود كه ادامه زندگى زن با او صالح نباشد، يا موجىب در زن باشد كه براى 
رفع آن علت ممكن نباشد و مورد و زمينه براى طالق مهيا باشد، طالق مرد ادامه زندگى سخت و مشكل باشد، اگر 

  .مانع است امرى شرعى و ىب

در اين مورد بايد زن و شوهر، و خانواده طرفني از تشديد مسئله بپرهيزند، و از هرگونه سخن ناروائى نسبت به مرد يا زن، 
  .يا خانواده هر يك از آن دو نفر خوددارى كنند

  802: در اسالم، ص نظام خانواده

اختالف مرد با مهسرش اگر علت شرعى داشته باشد موجب اين نگردد، كه ديگران با خود آن دو نفر دچار گناهان زبان 
مت و حتقري و سرزنش و استهزاء گردند، كه اينگونه گناهان باعث ازدياد شعله كينه زن و مرد و  از قبيل غيبت و 

  .ر، و باعث عذاب انسان در روز قيامت استهاى آنان نسبت به يكديگ خانواده

مت و كينه شود، و تعداد زيادى از افراد  ها باز مى توزى در خانواده متأسفانه با پپش آمدن زمينه طالق، در غيبت و 
  .گردند بار مى خانواده، دچار اين گناهان سنگني و شقاوت

يا مرد مردى است كه در ضمن عقد شرايطى را با زن  زن يك وقت زن زندگى نيست، و حتمل او براى مرد بسيار مشكل،
امضاء كرده، كه در صورت عملى نشدن آن شرايط زن حق طالق داشته باشد و بالعكس، در اين وقت فقط بايد با 

آرامى و آرامش، و بدون آلوده شدن به معصيت طالق صورت بگريد، نه اينكه منجر به جار و جنجال و دعوا، و كشيده 
  .و خانواده به معركه و حتقق مهه گونه معصيت حق، و آبروريزى براى دو خانواده آبرودار شودشدن پاى د

شود اشاره كنم، باشد كه با توجه به  من ناچارم به دو گناه از گناهان بزرگى كه در ابتداى طالق دامنگري دو خانواده مى
  .واقعيات اهلى از گناه و معصيت پرهيز شود

   غيبت
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  :فرمايد قرآن جميد مى

  .ال يغتب بعضكم بعضاً احيبُّ احدكم ان يأكل حلم اخيه ميتاً فكرهتموه

  803: نظام خانواده در اسالم، ص

گمان آن را  پشت سر يكديگر بدگوئى مكنيد، آيا يكى از مشا دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را خبورد؟ ىب
  .داريد ناخوش و ناپسند مى

  :فرمود) وسلم صلى اهللا عليه وآله(رسول حق 

  .اْلغيَبُه اْسرَُع ىف ديِن الرَُّجِل اْلُمْسِلِم ِمَن اْالِكَلِه ىف َجْوِفهِ 

  .تر از هضم لقمه در شكم اوست كردن دين مسلمان، سريع كار غيبت در ويران

  :و فرمود

  .ايّاُكْم َواْلغيَبَه َفانَّ اْلغيَبَه اَشدُّ ِمَن الزِّنا

  .ت از زنا شديدتر استبر مشا باد به غيبت، مهانا غيب

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

َرئيُل َمْن هُؤالِء قاَل هُؤال   .ِء الَّذيَن يـَْغتابُوَن النّاسَ َمَرْرُت َليـَْلَه أُْسِرَى ىب َعلى قـَْوم َخيِْمُشوَن ُوُجوَهُهْم ِباظافِريِهْم فـَُقْلُت يا َجبـْ

  804: نظام خانواده در اسالم، ص

كندند، از جربئيل پرسيدم اينان كيستند، گفت كساىن كه  معراج به قومى گذشتم كه با ناخنهاى خود صورتشان را مىشب 
  .كردند از مردم غيبت مى

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .انَّ الّلَه َحرََّم اْلغيَبَه َكما َحرََّم اْلماَل َوالدَّمَ 
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  .كرده، چنانكه ضرر به مال و خونش را حرام فرمودهخداوند غيبت مسلمان را حرام  

  :فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 

  805: نظام خانواده در اسالم، ص

  .اْلغيَبهُ آيَُه اْلُمناِفقِ 

  .غيبت نشانه انسان منافق است

  :و فرمود

  .ِمْن اقْـَبِح اللُّْؤِم غيَبُه اْالْخيارِ 

  .ها، غيبت خوبان است ترين پسىت از زشت

  :فرمود) عليه السالم(امام هفتم 

  .َمْلُعوٌن َمِن اْغتاَب اخاهُ 

  806: نظام خانواده در اسالم، ص

  .از رمحت خدا دور است كسى كه از برادر امياىن خود غيبت كند

  :به مردى كه در حال غيبت بود، فرمود) عليه السالم(حضرت سيدالشهداء 

ا اداُم   َّ   .ِكالِب النّارِ يا هذا ُكفَّ َعِن اْلغيَبِه َفا

  !اى مرد خود را از غيبت حفظ كن، مهانا غيبت غذاى سگان جهنم است

  .گذار، سلطان و رهرب ستمگر، بدكارى كه بدكارى او علىن است غيبت ندارد آرى، هواپرست، بدعت

  :درباره گناه شنيدن غيبت فرمود) عليه السالم(امرياملؤمنني 
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  .الّساِمُع لِْلغيَبِه َكاْلُمْغتابِ 

  .كننده است شنونده غيبت مانند غيبت

  :درباره رّد غيبت و نشنيدن آن، و حفظ آبروى برادر مسلمان و خواهر ديىن در روايىت از رسول خدا آمده

  .َمْن َذبَّ َعْن ِعْرِض اخيِه بِاْلغيَبِه كاَن َحّقاً َعَلى الّلِه اْن يـُْعِتَقُه ِمَن الّنارِ 

كننده دفاع كند، بر خداوند است كه او را از آتش جهنم  جلوگريى از غيبِت غيبت كسى كه از آبروى برادر مسلمانش با
  .آزاد كند

بنابراين در مسئله طالق آنچه كه بايد مطرح باشد فقط طالق است، سخن گفنت خارج از حق و انصاف، و عدالت و  
  .كرامت، جز گناه و براى ديگران به جهنم رفنت چيزى نيست

  مت و افرتا

  

مت عليه مهسرش مىگاهى  منايد،  دار مى زند، و دامن پاك او را در ميان مجع لكه براى توجيه طالق، شوهر زن دست به 
مت مى اش، و خانواده زن به مرد و  كند، و گاهى خانواده مرد به زن و خانواده و گاهى زن عليه مهسرش خود را آلوده به 

مت مى خانواده   .پليدى نطري ندارد، و عذابش در قيامت بسيار سخت استزند، كارى كه در زشىت و  اش 

  :كند از حكيم نقل مى) عليه السالم(امام صادق 

  807: نظام خانواده در اسالم، ص

  .ِء اثـَْقُل ِمَن اْجلِباِل الرّاِسياتِ  اْلبـُْهتاُن َعَلى اْلَربى

  .تر است مت به پاكدامن از كوههاى سر به فلك كشيده سنگني

  :كند از پدرانش از رسول حق روايت مى) ليه السالمع(حضرت رضا 

  .َخيْرَُج ِممّا قاَل فيهِ َمْن بـََهَت ُمْؤِمناً اْو ُمْؤِمَنًه اْو قاَل فيِه مالَْيَس فيِه اقاَمُه الّلُه يـَْوَم اْلِقياَمِه َعلى َتلٍّ ِمْن نار َحّىت 
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مت بزند، يا چيزى نسبت به او بگويد كه در او نيست، خداوند در قيامت او را بر تلى  كسى كه به مرد يا زن باامياىن 
  .گذارد، تا آنچه در حق پاكدامن گفته ثابت كند از آتش مى

***  

   درسى آموزنده

  

غيبت مهسرم حرام است، پس از واقع شدن طالق، آن زن : خواهى مهسرت را طالق بدهى؟ گفت به مردى گفتند چرا مى
  .ا مهسرت را طالق دادى، گفت غيبت زن ديگران حرام استشوهر كرد، از شوهر اول پرسيدند چر 

   مسئله طالق از نظر قرآن

  

اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن ديگران مشكل خود را حل كنند، و عّلت يا علل جدائى را از ميانه بردارند چه 
ب خانواده مرد، و يك نفر از جانب خاندان رت، اگر نتوانند، يك نفر انسان باوقار و باحوصله و تيزبني و متدين از جان

  :اى تشكيل دهند، باشد كه كار به طالق نرسد زن جلسه

  .وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله، وحكماً من اهلها ان يريدا اصالحاً يوفِّق اهللا بينهما انَّ اهللا كان عليماً خبرياً 

  808: نظام خانواده در اسالم، ص

داريد كه نزاع و خالف سخت بني زن و شوهر پديد آيد، از طرف خانواده مرد و خانواده زن داورى  چنانچه بيم آن
انتخاب كنند، اگر نيت اصالح در كار باشد، تا خداوند آن دو را بر اصالح موفق فرمايد، كه خدا بر مهه دانا و از مهه 

  .چيز آگاه است

ن، والحيلُّ لكم ان تأخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئاً اّال ان خيافا اّال يقيما حدود اهللا الطَّالق مرَّتان فامساك مبعروف او تسريح باحسا
فان خفتم اّال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اهللا فالتعتدوها ومن يتعّد حدود اهللا فاولئك هم 

  .الظّاملونَ 
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واند مهسرش را به خانه برگرداند، و دوباره با صلح و صفا زندگى را ت طالق آن طالقى كه شوهر در عّده آن بدون عقد مى
  .از سر بگريند، و فرزندان را سر و سامان دهند دوبار است

براى مشا مردان حالل نيست آنچه را به زن . زن را در ايام طالق بايد مهسرش نيكو نگاه دارد، يا به نيكى رها منايد
» به سبب ناسازگارى زن و شوهر«دو برتسند كه نتوانند مرزها و احكام اهلى برپا دارند،  ايد باز ستانيد، مگر آنكه هر داده

پس اگر ترسيدند كه حدود خدا را برپا ندارند، گناهى بر آن دو نيست در آنچه زن عوض طالق مهر خود را ببخشد اينها 
ا فراتر مرويد، و هر كه از مرزهاى خدا فراتر رود ا   .ز ستمكاران استحدود خدا است، از آ

واذا طلَّقتم النِّساء فبلغن اجلهنَّ فامسكوهنَّ مبعروف او سرِّحوهنَّ مبعروف وال متسكوهنَّ ضراراً ِلتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد 
ظلم نفسه وال تتَّخذوا آيات اهللا هزواً واذكروا نعمت اهللا عليكم وما انزل عليكم من الكتاب واحلكمه يعظكم به واتَّقوا اهللا 

  .واعلموا انَّ اهللا بكلِّ شئ عليمٌ 

  809: نظام خانواده در اسالم، ص

چون زنان را طالق داديد و به پايان عده خود رسيدند، يا به نيكوئى نگاهشان داريد، يا به نيكوئى رهايشان سازيد، و 
خود ستم كرده، و آيات خدا زدن و زيان رساندن نگاهشان مداريد تا ستم كرده باشيد، و هر كه چنني كند بر  براى ضربه

   را به شوخى و ريشخند مگرييد، و نعمىت را كه خداوند به مشا ارزاىن داشته و آنچه از كتاب

دهد به ياد آريد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به مهه چيز  و حكمت بر مشا فرو فرستاده كه مشا را بدان پند مى
  .آگاه است

منايد، تا در اين  ايت خودش مى ها، قرآن، حكمت و علم ىب له طالق، انسان را متوجه نعمتمالحظه كنيد در كنار مسئ
  .مسئله انصاف و عدل در متام جوانبش با متام وجود رعايت شود

بند به اميان به خدا و قيامت، و آراسته به اخالق حسنه، و عمل صاحل باشند، چيزى به  ها پاى مسّلم است اگر خانواده
الق در مجع آنان مطرح خنواهد شد، و زن و شوهر با صلح و صفا و مساملت تا آخر عمر كنار يكديگر زندگى عنوان ط

ره خواهند برد ا هم از آن زندگى پرصلح و صفا و حمبت    .كرده، و فرزندان آ

اختالف پدر و مادر پژمردگى، سسىت، تنبلى، اعتياد، ترك حتصيل، و فاسد شدن بسيارى از فرزندان امت اسالم، ريشه در 
  .آنان و در نتيجه در طالق آن دو نفر دارد
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دارى قواعد انساىن و  بند باشد، در زن و بچه مرد ظلم و ستم نكند، حقوق زن را رعايت منايد، به تعهدات خود پاى
اى به نام طالق كه  دارى و فرزنددارى آنچنان كه بايد باشد، تا برنامه اسالمى را بكار بگريد، و زن در شوهردارى و خانه

مبغوض خدا، و هيوالئى درنده، و آتشى به بنيان خانواده است پيش نيايد، كه مقصر در طالق در قيامت به مؤاخذه 
  .سخت دچار خواهد شد

چراىن و گناه، ظلم و ستم بر يكديگر بردارمي تا چيزى به نام  كارى كنيم كه آمار طالق به حّداقل برسد، دست از چشم
  .ه باشيمطالق نداشت

يه كند، و  بر دادگسرتى كشور است كه دفرتچه اى خمتصر در رابطه با مسائل عاىل اخالقى، و منفوربودن طالق و جدائى 
كنندگان جهت طالق بدهد، تا پس از مطالعه مراجعه كنند، باشد كه مراجعه نكنند، و زندگى ساماىن جديد  به مراجعه

هاى آنان به فساد كمك كنند و  االميان يده وارد معركه اجتماع نشوند، تا ضعيفبگريد، و زن شوهر چشيده، و مرد زن چش
  .به گمراهان و آلودگان بيفزايند

   پايان زندگى

  

گاه حركت و فعاليت و آمال و آرزو و پايانش مرگ، و انتقال انسان  جاّده پرجوش و خروش زندگى، معركه حيات، عرصه
  .ن با حمصوالت زندگى و مثره عقايد و اعمال و اخالق استبه جهان باعظمت آخرت، براى روبرو شد

اند به عاقبت و آخر كار و دنياى آخرت بينديشند، و توجه كنند براى آن ناحيه  خواهد، تا زنده قرآن جميد از مرد و زن مى
  اند؟ اى فراهم كرده چه زاد و توشه

  .وْلتنظُر نفٌس ماقدَّمت لغد

  810: نظام خانواده در اسالم، ص

  و بايد هر انساىن توجه دقيق كند كه براى فردايش چه فرستاده؟

اى كه بسيار بسيار مهم است، انتخاب وصيت شرعى جهت ثلث مال كه از رمحت و لطف  پيش از پايان زندگى مسئله
ه او متعلق به خود انسان بعد از مرگ است، و بر وصّى مؤمن و زرنگ و كارى است، كه ثلث را از مال جدا كند و ب

  .نامه قيد شده برساند مصرىف كه در وصيت
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  811: نظام خانواده در اسالم، ص

اى است كه متام انبياء و اولياء و ائمه به آن توجه داشتند، و احدى از آنان نبود كه بدون وصيت از دنيا  وصيت برنامه
  .برود

ت و امر امامان معصوم به شيعيان سوره مباركه بقره، و فرمان رسول حق به ام 180وصيت دستور كتاب خدا در آيه 
  .است

  .كتب عليكم اذا حضر احدكم املوت ان ترك خرياً الوصيَّه

  :فرمود) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول حق 

  .اْلَوِصيَِّه َحقٌّ َعلى ُكلِّ ُمْسِلم

  .وصيت براى بعد از مرگ سزاوار هر مسلماىن است

  :و نيز فرمود

َلًه اّال َوَوِصيَُّتُه َحتَْت َرْأِسهِ ء ُمْسِلم  مايـَْنَبغى ِالْمرِى   .اْن يَبيَت لَيـْ

  .براى مسلمان سزاوار نيست يك شب خبوابد مگر اينكه وصيتش زير سرش باشد

  :و فرمود

  .َمْن ماَت َعلى َوِصيَّه ماَت َعلى َسبيل َوُسنَّه َوماَت َعلى تـًُقى َوَشهاَده، َوماَت َمْغُفوراً َلهُ 

  812: ص نظام خانواده در اسالم،

هركس با به جا گذاشنت وصيت مبريد، بر طريق حق و سنت رسول از دنيا رفته، و مرگش بر تقوا و شهادت و مغفرت حق 
  .است
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رت كه در اين زمان عجيب و غريب، كه كمرت به وصيت عمل مى كند،  وپاگري وصى را خسته مى شود، و قوانني دست چه 
خواهد بعد از مرگش عمل شود خود عمل   ن وصّى خودش باشد، و به آنچه كه مىآورد، خود انسا و ورثه را از پاى درمى

  .كند

يه زمينه ازدواج براى پسران و دخرتان، پرداخت  هم اكنون كه زنده است اگر داراى مال و ثروت است، در راه خري، امثال 
رهخمارج ايتام، ساخنت مدرسه، مسجد، راه، ساختمان براى مردم مستضعف اقدام مناي اش را دريافت   د و پس از مرگ 

  .كند

  :اين معنا را به انسان سفارش فرموده) عليه السالم(حضرت على 

  .يَاْبَن آَدَم ُكْن َوِصىَّ نـَْفِسَك ىف ماِلَك َواْعَمْل فيِه ما تـُْؤِثُر اْن يـُْعَمَل فيِه ِمْن بـَْعِدكَ 

كىن،  اى بعد از مردنت جهت اموالت برنامه انتخاب مىفرزند آدم خود وصى خود در مال و ثروتت باش، و آنچنانكه بر 
  .امروز آن را اجنام بده

   كس نيارد زپس تو پيش فرست*** برگ عيشى به گور خويش فرست

رسد، و بيش از ثلث  گذاريد سعى كنيد حالل باشد، چون حرام به ارث منى در هر صورت ماىل كه براى بعد از خود مى
گ خود وصيت نكنيد چون نافذ نيست، و وصيت خود را در تقسيم دو ثلث ديگر برابر آيات آن را براى خمارج بعد از مر 

  .قرآن جميد قرار دهيد كه ظلمى به ورثه صورت نگريد

  813: نظام خانواده در اسالم، ص

 اى كه طبق قرآن جميد تنظيم شده عمل كنند، كه اجراى آن عبادت و نامه بر وصى و ورثه واجب است بر اساس وصيت
  .داراى ثواب عظيم براى ميت و براى اجراكنندگان است

هاى كسىب، و مخسى، و نيز مهر و صداق زن، وطلب اشخاص، يا  بر ورثه واجب است قبل از تقسيم ارث حساب بدهى
ره گريى ورثه از آن  اگر حج بر ذمه ميت بوده پول حج را بپردازند، كه ثروتى كه در آن حقوق خدا و مردم وجود دارد 

  .حرام و موجب عقاب حق است
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و پدر و مادر و دخرت و پسر، برابر كتاب خدا رعايت شود، كه اگر جز اين عمل شود،  در تقسيم ارث، سهم زن ميت
  .تعّدى از حدود خدا و موجب عذاب و عقاب است

برابر قانون حق اجنام گريد، هاى عمليه، يا به عاملى متخصص در فقه مراجعه كنيد تا مسئله  در برنامه تقسيم ارث به رساله
  .و روح ميت از عمل مشا شاد شود

باقيماندگان به اين معنا توجه كنند كه ميت در زمان حياتش با جان و دل، و شب و روز براى اداره امور مشا زمحت  
فراموش كشيد، و هر مشقت و رجنى را حتمل كرد، و چه بسا در اين مسري به برخى از گناهان ماىل دچار شد، او را 

نكنيد، براى او مناز خبوانيد، روزه بگرييد، صدقه بدهيد، رّد مظامل بپردازيد، كار خري اجنام دهيد، خالصه به هر شكل ممكن 
براى آمرزش و شادى روح او خبصوص در شبهاى مجعه و ماه رمضان و رجب و شعبان از او ياد كنيد، تا پس از مرگ مشا 

دهد، و  گاهگاهى كنار قرب آنان برويد كه حضرت حق به روح آنان اجازه انس با مشا را مىفرزندانتان از مشا ياد كنند، و  
  .شود كه آنان در عامل برزخ به مشا دعا كنند سبب مى

ران به قم مى يكى از دوستامن مى رود، و ساعىت كنار قرب  گفت دوسىت دارم كه به وقت برخورد با مشكل، بدون فاصله از 
منايد، برايش  پردازد، و از آنان درخواست مى كند، صدقه مى خواند، دعا مى شيند، براى آنان فاحته مىن پدر و مادرش مى

ران برمى گردد، در حاىل كه جتربه كرده دعاى پدر و مادر به دنبال اوست و تا غروب آفتاب گره از   دعا كنند و سپس به 
  .شود كارش گشوده مى

ز شريه جان خود جهت زندگى فرزندان و خوشبخىت آنان مايه بگذارند، و پس از اين صحيح نيست، كه پدرى يا مادرى ا
  .مرگ از آنان يادى نشود و براى آمرزش آنان كارى صورت نگريد

   پايان بازنويسى نوارهاى نظام خانواده در اسالم

  1375فروردين  14شنبه  سه

  )عليه السالم(ايام والدت باسعادت حضرت امام رضا 

  .39/ ابراهيم -]1[

  .5 6/ مرمي -]2[

  .355، ص 21وسائل، ج  -]3[
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  .97، ص 104حبار، ج  -]4[

  .356، ص 21وسائل، ج  -]5[

  .7، ص 103حبار، ج  -]6[

  .72/ حنل -]7[

  .355، ص 21حبار، ج  -]8[

  .357 358، ص 21وسائل، ج  -]9[

  814: نظام خانواده در اسالم، ص

  .مهان مدرك -]10[

  .مهان مدرك -]11[

  .مهان مدرك -]12[

  .284، ص 42حبار، ج  -]13[

  .15/ تغابن -]14[

  .483، ص 21وسائل، ج  -]15[

  .مهان مدرك -]16[

  .484، ص 21وسائل، ج  -]17[

  .97، ص 104حبار، ج  -]18[

  .485، ص 21وسائل، ج  -]19[
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  .361، ص 21وسائل، ج  -]20[

  .460، ص 21وسائل، ج  -]21[

  .473، ص 21وسائل، ج  -]22[

  .47، ص 6كاىف، ج   -]23[

  .476، ص 21وسائل، ج  -]24[

  .17/ مزمل -]25[

  .49 50/ شورى -]26[

  .46/ كهف  -]27[

  .البيت ، چاپ آل361، ص 21وسائل، ج  -]28[

  .مهان مدرك -]29[

  .مهان مدرك -]30[

  .362، ص 21وسائل، ج  -]31[

  .مهان مدرك -]32[

  .365، ص 21وسائل، ج  -]33[

  .81/ كهف  -]34[

  .364، ص 21وسائل، ج  6، ص 6كاىف، ج   -]35[

  .365 366، ص 21وسائل، ج  -]36[
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  .مهان مدرك -]37[

  .مهان مدرك -]38[

  .367، ص 20وسائل، ج  -]39[

  .91، ص 104حبار، ج  -]40[

  .368، ص 21وسائل، ج  -]41[

  .69، ص 104حبار، ج  -]42[

  .381، ص 60حبار، ج  -]43[

  .482، ص 21وسائل، ج  220االخالق، ص  ارممك 48، ص 6كاىف، ج   -]44[

  .136ازدواج در اسالم، ص  -]45[

  .مهان مدرك -]46[

  .27، 26/ نوح -]47[

  .35، ص 20وسائل، ج  -]48[

  .34، ص 8حبار، ج  -]49[

  .28/ مرمي -]50[

  .37/ فاطر -]51[

  .105/ توبه -]52[

  .8/ صف -]53[
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  815: نظام خانواده در اسالم، ص

  .232، ص 10احلكمه، ج  ميزان -]54[

  .250، ص 18احلديد، ج  اىب البالغه، شرح ابن ج -]55[

  .720، ص 10ميزان احلكمه، ج  -]56[

  .720، ص 10ميزان احلكمه، ج  -]57[

  .مهان مدرك -]58[

  .مهان مدرك -]59[

  .مهان مدرك -]60[

  .98، ص 104حبار، ج  -]61[

  .721، ص 10ميزان احلكمه، ج  -]62[

  .222، ص 10ميزان احلكمه، ج  -]63[

  .مهان مدرك -]64[

  .مهان مدرك -]65[

  .723، ص 10ميزان احلكمه، ج  70، ص 74حبار، ج  -]66[

  .49، ص 6فروع كاىف، ج  -]67[

  .203، ص 15وسائل، ج  -]68[

  .705 707، ص 10ميزان احلكمه، ج  -]69[
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  .مهان مدرك -]70[

  .مهان مدرك -]71[

  .مهان مدرك -]72[

  .مهان مدرك -]73[

  .51 52/ نور -]74[

  .23 24/ اسراء -]75[

  .92/ آل عمران -]76[

  .14 15/ لقمان -]77[

  .6/ ضحى -]78[

  .158، ص 2كاىف، ج   -]79[

  .159، ص 2كاىف، ج   -]80[

  .491، ص 21وسائل، ج  -]81[

  .490مهان مدرك، ص  -]82[

  .59، ص 74حبار، ج  -]83[

  .196، ص 38حبار، ج  -]84[

  .45، ص 74حبار، ج  -]85[

  .238/ حتف العقول -]86[
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  .61 74، ص 74حبار، ج  -]87[

  .مهان مدرك -]88[

  .مهان مدرك -]89[

  .82، ص 74حبار، ج  -]90[

  .330، ص 13حبار، ج  -]91[

  .490، ص 21وسائل، ج  -]92[

  .اآلخره، حمدث قمى منازل -]93[

  .6، ص 74حبار، ج  -]94[

  .224 ، ص18وسائل، ج  -]95[

  .14/ تغابن -]96[

  .214/ شعرا -]97[

  816: نظام خانواده در اسالم، ص

  .83/ بقره -]98[

  .177/ بقره -]99[

  .8/ نساء - ]100[

  .152/ انعام - ]101[

  .90/ حنل - ]102[
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  .22/ نور - ]103[

  .135/ نساء - ]104[

  .113/ توبه - ]105[

  .22/ جمادله - ]106[

  .244، ص 100حبار، ج  - ]107[

  .253مهان مدرك، ص  - ]108[

  .1/ نساء - ]109[

  .21/ رعد - ]110[

  .27/ بقره - ]111[

  .25/ رعد - ]112[

  .22/ حممد - ]113[

  .265/ بقره - ]114[

  .271/ بقره - ]115[

  .274/ بقره - ]116[

  .177/ بقره - ]117[

  .سفينه البحار - ]118[

  .103، ص 74حبار، ج  - ]119[
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  .104، ص 74حبار، ج  - ]120[

  .103 105، ص 74حبار، ج  - ]121[

  .مهان مدرك - ]122[

  .185، ص 75حبار، ج  - ]123[

  .131، ص 74حبار، ج  - ]124[

  .369، ص 73حبار، ج  - ]125[

  .90، ص 74حبار، ج  - ]126[

  .137، ص 74حبار، ج  - ]127[

  .89، ص 4ميزان احلكمه، ج  - ]128[

  .مهان مدرك - ]129[

  .89، ص 4ميزان احلكمه، ج  - ]130[

  .25، ص 72حبار، ج  - ]131[

  .25 28، ص 72حبار، ج  - ]132[

  .مهان مدرك - ]133[

  .مهان مدرك - ]134[

  .33، ص 72حبار، ج  - ]135[

  .51 52، ص 72حبار، ج  - ]136[
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  .مهان مدرك - ]137[

  .مهان مدرك - ]138[

  817: نظام خانواده در اسالم، ص

  .53 54، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .65، ص 72حبار، ج  -

  .67، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .68، ص 72حبار، ج  -

  90، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .91، ص 72حبار، ج  -

  .34/ اسرا -

  .8/ مؤمنون -

  .92، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -
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  818: نظام خانواده در اسالم، ص

  .97، ص 72حبار، ج  -

  98، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .98 99، ص 72حبار، ج  -

   مهان مدرك -

  .117، ص 72حبار، ج  -

  .118 119، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .136، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .137، ص 72حبار، ج  -

  819: نظام خانواده در اسالم، ص

  .458، ص 72حبار، ج  -

  .459 460، ص 72حبار، ج  -

  .مهان مدرك -

  .142مثنوى، ص شرح  -
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  .280، ص 15وسائل، ج  -

  .546، ص 5ميزان احلكمه، ج  -

  .8، ص 22البيت، ج  وسائل، چاپ آل -

  .7، ص 22وسائل، ج  -

  .7، ص 22وسائل، ج  -

  .12/ حجرات -

  .152، ص 12وسائل، ج  -

  .222، ص 75حبار، ج  -

  .332 333، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .333، ص 77حبار، ج  -

  .117، ص 78حبار، ج  -

  820: نظام خانواده در اسالم، ص

  .253، ص 75حبار، ج  -

  .352، ص 7ميزان احلكمه، ج  -
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  .353، ص 7ميزان احلكمه، ج  -

  .288، ص 12وسائل، ج  -

  .288، ص 12وسائل، ج  -

  .35/ نساء -

  .229/ بقره -

  .231/ بقره -

  .18/ حشر -

  .494 495، ص 10ميزان احلكمه، ج  -

  .مهان مدرك -

  .مهان مدرك -

  .254البالغه، حكمت  ج -
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