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اشــاره
اینک لحظه ی پر شــکوه یک پیوند آســمانی از راه 

رسیده است.
   دو رهرو جوان می خواهند بر اساس خواست و رضای 
خداوند، دست در دســت هم، راه زندگی را به سوی 

هدف واالی آن سیر کنند.
   راستی! این چه میثاق عمیق و مهمی است!

   طبع و غریزه، »زوج« می خواهــد. روان پر تالطم، 
»همسر« می طلبد. روح بی قرار، بدون»او« احساس 
نقصان و کمبــود می کند. خداوند هــر یک را بدون 
دیگــری نمی پســندد و پیامبــر صلی اهلل علیه وآله 
»ازدواج« را سنت خویش و راه رسیدن به رضای الهی 

و صیانت بخشیدن به نیمی از دین معرفی می کند.
   می خواهند بیشتر بدانند تا با هشیاری »بله« بگویند.

   شنیدن از این »سید« چقدر مغتنم است.
   خوشا بحالشان!

آنچه در ادامــه میخوانیم، گوشــه ای از توصیه های 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به زوج های جوان 
است که ایشان در مراســم قرائت خطبه ی عقد بیان 

فرموده اند.
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رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

مفهوم خوشبختی
خوشبختی عبارتست از آرامش، احساس سعادت و احساس امنیت. 1379/3/30

جشن و اسراف و زیاده روی، کسی را خوشبخت نمی کند. مهریّه و جهیزیّه هم 
کسی را خوشبخت نمی کند. پای بندی به روِش شرع است که انسان را خوشبخت 

و سعادتمند می کند. 1375/2/10

 همدیگر را بهشتی کنید!
ازدواج و اختیار همسر، گاهی در سرنوشت انسان مؤثر است. خیلی از زنها هستند 
که شوهرانشان را بهشتی می کنند. خیلی از مردها هم هستند که زنهایشان را 
بهشتی می کنند. عکس آن هم هست. اگر زن و شوهر این کانون خانوادگی را قدر 
بدانند و برای آن اهّمیت قائل باشند، زندگی، امن و آسوده خواهد شد و کمال 

بشری برای زن و شوهر در سایه ی ازدواج خوب ممکن خواهد شد. 1375/2/10
گاهی هست که مرد در فعالیتهای زندگی سردو راهی می رسد. انتخاب باید بکند 
یا دنیا را و یا راه صحیح و امانت و صداقت را، یکی از این دو تا را باید انتخاب کند؛ 
این جاست که زن می تواند او را به راه اول یا به راه دوم بکشاند. متقاباًل، طرف عکس 
آن هم هست. شوهرها هم در مورد همسرانشان می توانند این طور تأثیرات را 
 داشته باشند. سعی کنید باهم این طور باشید. هر دو کوشش کنید که متدیّن، 

رهنمود اول:
همسفر تا بهشت
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در راه خدا، در راه اسالم، در راه حقیقت، در راه امانت و صداقت، نگهدارید و مانع 
از انحراف و لغزش شوید. 1379/12/21

در دوران بسیار دشوار سالهای مبارزات و همچنین سالهای انقالب، خیلی از زنها 
شوهران خود را با صبر و همکاری شان بهشتی کردند. مردها رفتند در جبهه های 
گوناگون و خطرات را متحّمل شدند. این زنها درخانه ها لرزیدند و دچار تنهایی و 
غربت گشتند. اّما زبان به ِشکوه باز نکردند، شوهرهایشان از رفتن به جبهه و از ورود 
در میدان مبارزه، از ادامه مبارزه پشیمان شوند. می توانستند این طوری عمل کنند 
ولی نکردند. بی صبری نشان ندادند. شوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی 
کردند، هدایت آنها، دستگیری و کمک آنها موجب شد که این زنها بتوانند در راه 
خدا حرکت کنند. عکس آن را هم داشته ایم. زنهایی بوده اند که شوهران خود را 
اهل جهّنم کرده اند و مردهایی هم بوده اند که زنهای خود را جهّنمی کرده اند. 
می توانید با هم همکاری کنید، همدیگر را اهل بهشت کنید، همدیگر را سعادتمند 
کنید، همدیگر را در راه تحصیل علم، تحصیل کمال، پرهیزگاری، تقوی و ساده 

زیستی کمک کنید. 1379/12/23

همدیگر را خوشبخت کنید!

خیلی از زنها هستند که شوهر خودشان را بهشتی می کنند. خیلی از مردها هستند 
که همسر خود را حقیقتاً سعادتمند می کنند. موارد عکس این هم هست. ممکن 
است مردهای خوبی باشند، زنهایشان آنها را اهل جهّنم کنند و زنهای خوبی 
باشند که مردهایشان آنها را اهل جهّنم کنند. اگر چنانچه زن و مرد هر دو توّجه 
داشته باشند، با توصیه های خوب، با همکاریهای خوب، با مطرح کردن دین و 
اخالق در محیط خانهـ  آن هم بیشتر از مطرح کردن زبانی، مطرح کردن عملیـ  
این طور یکدیگر را کمک می کنند. آن وقت زندگی کامل و حقیقتاً وافی و شافی 

خواهد شد. 1377/12/11

رهنمود اول: همسفر تا بهشت
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رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

انسان با راهنمایی و دلسوزی و تذّکر بجا، با مانع شدن از زیاده رویها و بعضی کج 
رفتاریهای همسرش، می تواند او را اهل بهشت کند. البّته عکس آن هم هست. با 
افزون طلبیها، با توّقعات و با روشهای غلطی که وجود دارد، می تواند همسر خود 

را جهّنمی کند ... 1378/4/9

 و تواّصوا بالّصبر
ّ

تواّصوا بالحق
همدلی و همکاری کردن، معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفظ کنید. 
تواصی به صبر و تواصی به حق کنید. اگر خانِم خانه می بیند شوهرش دارد دچار 
یک انحرافی می شود، فرضاً در یک معامله ی نامشروعی دارد قرار می گیرد، توی یک 
جریان غلطی دارد می افتد، توی پول در آوردنهای نادرست دارد می افتد، توی رفیق 
بازیهای ناسالم دارد می افتد، اّول کسی که باید او را حفظ کند، اوست، اگر متقاباًل 
مرد این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اّولین کسی که باید زن را حفظ 
کند شوهر اوست. البته حفظ کردن هم، با محّبت کردن و با زبان خوش و با منطق 
صحیح و با برخورد مدبّرانه و حکیمانه حاصل می شود نه با بد اخالقی و قهر و این 
چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. 1379/8/21

باهم همکاری کنید، به هم کمک کنید خصوصاً در امر دین. اگر می بینید طرف 
شما، شوهر یا زن شما کاهل نماز است، به نماز کم اهمیت می دهد، به راستگویی 
کم اهمیت می دهد، به مال مردم کم اهمیت می دهد، به شغل دولتی کم اهمیت 
می دهد، او را بیدار کنید، به او بگویید، به او بفهمانید و کمک کنید که خودش را 
اصالح کند یا اگر می بینید که در امر محرم و نامحرم، در امر پاکی و نجسی، در امر 
حالل و حرام آدم بی اعتنا و بی مباالتی است، به او توجه بدهید، او را آگاه کنید، 
کمک کنید که خوب شود. دروغگوست، غیبت کن است، به او تفهیم کنید، نه 
اینکه دعوا کنید، نه اینکه اوقات تلخی کنید، نه اینکه مثل یک منتقد بداخالق 

بنشینید یک کناری هی نق بزنید. 1374/6/13
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مثل یک پرستار نه آقا باالسر
زن و شوهر باید همدیگر را در راه صحیح و صراط مستقیم الهی حمایت کنند. 
اگر هر کدام از اینها مشاهده می  کنند یک عمل خیر و یک کار شایسته ای از 
همسرشان سر می زند، آن را تشویق کنند و اگر بر عکس، احساس کردند که 
خطایی، یک انحرافیـ  خدای نخواستهـ  وجود دارد، سعی در اصالح آن بکنند. 

یکدیگر را در راه خدا کمک و تشویق کنند. 1379/6/4
زن و شوهر باید سعی کنند که یکدیگر را اصالح کنند. نه مثل یک آقا باالسر که 
مرتب به دیگری نیش بزند؛ نه! مثل یک پرستار، یک مادر و پدر دلسوز. 1372/12/22

وجه مشترک زوجین در زندگی باید عبارت باشد از توجه به خدا و اطاعت 
دستورات الهی و عمل به فرامین خدا. زن و شوهر باید همدیگر را در این جهت 
حفظ کنند. اگر زن می بیند که شوهر او بی اعتنا به مسائل دینی است، او را با 
حکمت و اخالق خوش و ظرافت و زیرکی زنانه، وادار به آمدن در راه خدا کند. مرد 
هم اگر می بیند زنش بی اعتناست، او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این از 

کارهای اساسی زندگی است. 1372/2/13

مراقبت اخالقی
مهمترین کمک به همسر، این است که سعی کنید همدیگر را دین دار نگهدارید. 
مراقب باشید همسرتان خطای دینی نکند. این مواظبت هم به معنای پاسبانی و 
دیده بانی نیست. این مراقبت، مراقبت اخالقی است، مراقبت مهربانانه و مراقبت 
پرستارانه است. اگر چنانچه خطایی از همسرتان دیدید، آن را باید با شیوه ی بسیار 
لطیف و عاقالنه ای در او از بین ببرید و برطرف کنید. یا بــا تذّکر و یا با بعضی از 

مراعاتها نسبت به هم مسئولیت دارید.
زن اگر می بیند شوهرش در معامالت بد افتاده، در رفیق بازیهای بد و معاشرتهای بد 
افتاده، یا مرد می بیند زنش افتاده در بعضی تجّمل پرستیهای غلط یا ولنگاری های 
غلط، نباید بگوید: حاال او خودش است. نه، شما هر کدام نسبت به هم وظیفه دارید. باید 

هّمت خود را متمرکز کنید. زن و مرد می توانند بر روی هم اثر بگذارند ... 1379/8/3

رهنمود اول: همسفر تا بهشت
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باالتر از واقعیات زندگی ...
باالتر از واقعیات زندگی، آرزوها و عشـقها و احساسات انسـانی در زندگی نقش دارند. 
نقششـان هم نقـش تبعی و درجـه دّوم نیسـت، بلکـه نقش اصلـی اسـت و می تواند 
مالط این بنای فخیم و بسـیار مسـتحکم قرار بگیرد. این را چگونـه باید تنظیم کرد؟ 
زن و مرد باید هر کدام جایگاه خودشـان را بشناسـند. مرد نسـبت به زن و زن نسبت 
به مرد، نگاهـی محّبت آمیز و همراه با یک عشـق پاک داشـته باشـند و این عشـق را 
حفظ کنند؛ چرا که زایل شـدنی اسـت، مثل همه چیزهای دیگر. بایـد نگهش دارند 

و حفظ کنند کـه زایل نشـود ... 1378/12/22
   اصل قضیه، عشق است

اگـر در زندگـی محّبـت وجود داشـت، سـختیهای بیـرون خانه آسـان خواهد شـد. 
برای زن هم سـختیهای داخل خانه آسـان خواهـد شـد. 1377/8/11  در ازدواج، اصل 
قضیه محّبـت اسـت. دخترها و پسـرها این را بداننـد. این محّبتـی را که خـدا در دل 
شـما قرار داده، حفـظ کنیـد. 1374/10/17  ایـن رابطه ی انسـانی، بر اسـاس محّبت و 
رابطه ی عاطفی اسـتوار اسـت. یعنـی زن و شـوهر باید به هم محّبت داشـته باشـند 
و همین محّبـت، همزیسـتِی آنها را آسـان خواهـد کرد. عامـل محّبت هم بـه پول و 
تشـریفات و این  چیزها بسـتگی ندارد. 1375/9/4  محّبت، خانـواده را پایدار می کند. 
محّبـت مایه ی آبادی زندگـی اسـت. کارهای سـخت به برکـت محّبت برای انسـان 
آسـان می شـود. در راه خـدا هم اگر انسـان بـا محّبـت وارد شـود، همه کارها آسـان 
خواهد شـد. 1376/7/30  دختر و پسـر، عـروس و داماد بـه هم محّبـت بورزند؛ چون 
محّبـت آن مالطـی اسـت کـه اینهـا را بـرای هـم حفـظ می کنـد، در کنار هـم نگه 
مـی دارد و نمی گـذارد از هم جدا شـوند. محّبت خیلـی چیز خوبی اسـت. محّبت که 

رهنمود دوم:
باالتر از واقعیت

رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان
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بود، وفاداری هم هسـت.  بی وفایـی و بی صفایـی و خیانت به یکدیگـر، دیگر نخواهد 
بود. محّبـت که بود، فضـا، فضای اُنس می شـود. فضای قابـل تحّمل و مورد اسـتفاده 

و شـیرین ایجاد می گـردد. 1376/9/24
 هر چقدر بیشتر، بهتر

زن و شـوهر هر چه بیشـتر به هم محّبت کنند، زیادی نیسـت. آن جایی کـه محّبت هر 
چه زیـاد شـود، ایـرادی نـدارد، محّبت زن و شـوهر اسـت. هر چـه به هم محّبـت کنید، 
خوب اسـت و خـود محّبت هـم اعتمـادی مـی آورد. ایـن محّبت زن و شـوهر هـم جزو 
محّبتهای خدایی اسـت. این از آن محّبتهای خوب اسـت. هر چه بیشتر شود بهتر است.

  از محّبت خارها گل می شود
زن و شـوهر باید به هم محّبت بورزند. این اسـاس خوشبختی اسـت. خوشبختی در 

این است که زن و شـوهر همدیگر را دوست داشته باشـند. 1377/1/19
وقتـی محّبت باشـد، از محّبـت خارهـا ُگل می شـود. اگر چیـز ناخوشـایندی هم در 
همسر وجود داشـته باشـد، وقتی محّبت بود، آن چیزهای ناخوشـایند، به کلّی رنگ 

می بـازد و محّبـت همه ی چاله ها را صـاف می کنـد. 1378/1/15
 محّبت، دستوری و سفارشی نیست

محّبت، دسـتوری و فرمایشـی نیسـت. دست خود شماسـت. شـما می توانید محّبت 
خودتان را روز به روز در دل همسـرتان زیاد کنیـد. چطوری؟ با اخالق خـوب، با رفتار 
مناسـب، با محّبت ورزیدن به او، با وفـاداری. 1376/7/30 اگر زن بخواهد شـوهرش به 
او محّبت بـورزد، باید حرکت و تـالش کند. اگر مرد بخواهد زنش او را دوسـت داشـته 
باشـد، باید یک تالشـی انجام بدهد. محّبت محتاج تـالش و ابتکار اسـت. 1377/1/19  
محّبـت در صورتـی خواهد ماند کـه طرفین حقـوق یکدیگر و حـدود خـود را رعایت 
کننـد و از آن تخّطی و تجـاوز نکنند. یعنـی در واقع هـر کـدام از این دو طـرف که دو 
شـریک هسـتند و با هم زندگی را بنا می کنند، سـعی کنند که جایگاه خود را در دل و 
ذهن و فکر طرف مقابل، جایگاه راسـخ و نافذی قرار دهند. یعنی همـان نفوذ معنوی؛ 
همان ارتباط و پیوند قلبی زن و شـوهر. حقوق اسـالمی بـرای این اسـت. 1377/12/11  
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اگر بخواهید ایـن محّبت باقی بمانـد، به جای اینکـه از طرف مقابلتـان توّقع کنید که 
او مرتّب به شـما محّبت کنـد از دل خودتان بخواهید کـه تراوش محّبـت او روز به روز 

بیشـتر شـود. محّبت به طور طبیعی، محّبت می آفرینـد. 1379/7/19
 عشق بازی ِدگر و نفس پرستی دگر است

امروز در دنیا تعبیر بدی از محّبت می کنند، این ِعشقی که تعبیر می کنند، اینها، آن 
محّبت واقعی نیست. این، همان حالت هیجان جنسی است که به یک شکل خاصی 
آن را ظاهر می کنند. این ممکن است در خیلی از موارد پیش بیاید، ارزشی هم ندارد. 
آن چیزی که با ارزش است، آن محّبت عمیق و صمیمی و خدایی و همراه با احساس 
مسئولیت متقابل بین دختر و پسر است که بدانند حاال بعد از این، یک واحدند و یک 
هدف را دنبال می کنند. این، آن محّبتی است که خانواده بر اساس آن شکل می گیرد. 
1379/10/15   آن محّبتها و عشقهایی که بر اساس مبانِی انسانی نیست و از روی مسائل 

ظاهری و شهوات زودگذر است، اینها خیلی پایه و بنیادی ندارد. اّما محّبتی که بر اساس 
آن اصل انسانی است که خدای متعال آن را قرار داده، بخصوص اگر چنانچه با شرایطی 
که در همین ازدواج اسالمی رعایت شده و توصیه شده است، اگر با اینها همراه باشد، این 

محّبت روز به روز بیشتر می شود. 1380/1/2

گام اّول: احترام متقابل
زن و شوهر باید به یکدیگر احترام بگذارند، نه احترام ظاهری و تشریفاتی، بلکه احترامی 
واقعی. 1380/1/2 احترام به این معنا نیست که مثالً همدیگر را با القاب و آداب صدا کنند. 

بلکه قلباً مرد نسبت به زن خود و زن نسبت به مرد خود، احساس احترام داشته باشند.
احترام را در قلب خود نگهدارید، برای هم حرمت قایل باشید. این در اداره ی زندگی مهّم 

است. بین زن و شوهر، اهانت و تحقیر و تذلیل نباشد. 1371/9/19

گام دّوم: اعتماد سازی
نگه داشـتن محّبـت به این اسـت کـه زن و شـوهر اعتمـاد یکدیگـر را جلـب کنند. 
اطمینان که پیدا شـد، محّبت، پایدار می شـود و اُنس بـه وجود می آیـد. 1374/9/28
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اسـاس محّبت، اطمینان اسـت. اگر اعتماد بین زن و شـوهر از بین رفت، محّبت آرام 
آرام از بین خواهد رفت. باید به هم اعتماد داشـته باشـید. 1377/1/19

اگـر می خواهید محّبـت طـرف مقابلتان به شـما زیاد باشـد، وفـاداری کنیـد، حّس 
اعتمـاد او را جلب کنیـد. یکـی از چیزهایی کـه محّبـت را در خانواده به کلـی به هم 

می ریـزد، بی اعتمـادِی زن و شـوهر به همدیگـر اسـت... 1379/7/19
محّبت یک امری اسـت کـه باید زمینـه آن را فراهـم کـرد و زمینه اش این اسـت که 
دختر سـعی کند اعتماد شـوهرش را به خود جلب کند، پسـر هم سـعی کند اعتماد 
زنش را بـه خود جلب کنـد. وقتی اعتمـاد طرفین وجود داشـت، هـر دو بـه وفاداری 

هم اطمینان پیـدا کردند، محّبت زیـاد می شـود ... 1379/9/22
وفاداری، خیلی مهم اسـت. اگر زن احسـاس کند شـوهرش به او وفادار است و شوهر 
احسـاس کند زنـش بـه او وفادار اسـت، ایـن خود بـه وجـود آورنده ی محّبت اسـت. 
محّبت که به وجـود آمـد، آن وقت خانـواده پایدار خواهد شـد. یک بنای مسـتحکم 

و پایداری که سـالهای متمادی ادامـه پیدا می کنـد ... 1376/7/30
اگر زن یا شـوهر احسـاس کنـد که دل همسـرش در گـروی جـای دیگر اسـت، اگر 
احسـاس کند به او راسـت نمی گوید، اگر احسـاس کند با دورویی برخـورد می کند، 
اگر احسـاس کنـد صمیمّیتی در بین نیسـت، هـر چه هم محّبت داشـته باشـد این 

محّبت ضعیـف خواهد شـد ... 1379/12/21
 وفاداری کن تا جلب اعتماد کنی!

محّبت ورزیدن، یک امری اسـت کـه در اّول کار خدای متعال این را به شـما می دهد، 
سـرمایه ای اسـت که در اّول ازدواج، خـدا به دختر و پسـر هدیه می کنـد. به یکدیگر 
محّبـت پیدا می کنند. این را باید نگه داشـت. محّبِت همسـِر شـما به شـما، وابسـته 
به عمل شماسـت. اگر بخواهید همسـرتان به شـما آن محّبتش محفوظ بماند، باید 
رفتار خودتان را محّبت برانگیز کنید. حاال معلوم اسـت که انسـان چـه کار باید بکند 
تـا محّبتش معلوم شـود. بایسـتی وفـاداری کنیـد، امانت نشـان بدهید، صفا نشـان 
بدهید. توّقعـات خـود را خیلی بـاال نبرید، بایـد همکاری کنیـد، باید اظهـار محّبت 
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کنید، اینها محّبت ایجـاد می کند. هر دو نسـبت به هم ایـن وظیفـه را دارند. محّبت 
در زندگی باید باشـد. همکاری باشـد، ایراد گیری و زیاده طلبی نباشـد. 1376/12/19

  اعتماد، قراردادی نیست
اعتماد، یـک امر قـرار دادی نیسـت که بیا مـن به تـو اعتماد کنـم، تو به مـن اعتماد 
کن. این طوری نیسـت. اعتمـاد را باید جلب کـرد. با خوبِی عمـل، با رعایـِت اخالق، 
با رعایـِت آداب، با رعایـِت حدود و ثغـور و موازیـن شـرعی ... 1375/2/10  بی اعتمادی 
پایه ی محّبـت را از بیـن می بـرد. نگذارید ایـن بی اعتمادی بـه وجود بیاید. احسـاس 

بی وفایـی محّبت را مثـل خوره می خـورد و از بیـن می بـرد. 1379/11/16
اگر زن احسـاس کرد شـوهرش به او دروغ می گوید یا مرد احسـاس کـرد که زنش به 
او دروغ می گوید و هر کدام احسـاس کردنـد دیگری در اظهار محّبت صادق نیسـت، 
این دیگـر پایه هـای محّبت را سسـت خواهـد نمـود. اگـر می خواهید محّبـت باقی 
بماند، اعتمـاد را حفـظ کنید و اگـر می خواهیـد زندگی پایـدار بماند بایـد محّبت را 

نگه داریـد. 1381/6/6
 ذوب کدورتها در البه الی محّبتها

زن و شـوهر باید بـه هم محّبت داشـته باشـند، همیـن! کارهایـی که محّبـت را کم 
می کند، انجـام ندهیـد. مواظب باشـید چیزهایی که شـما را از هـم گله منـد و بیزار 
می کند، از شما سـر نزند. درسـت نگاه کنید ببینید شـوهر شما یا زن شـما روی چه 
چیزهایی خیلی حّسـاس اسـت، از آنها اجتناب کنید، بعضیهـا بی اعتنایی می کنند. 
مثاًل فـرض بفرمایید کـه زن از یـک عادتی که مـرد دارد بـدش می آید، ایـن مرد هم 
بی اعتناسـت و آن عـادت را بـاز تکرار می کنـد. این بد اسـت. همین طـور زنها. فرض 
بفرمایید زنهایی هسـتند که هوسـهای شـخصی خود را ) فالن چیـز را بخریم فالن 
جا برویـم و ...( بر راحتی و آسـایش شـوهر ترجیح می دهنـد. چه لزومـی دارد؟ اصل 
کار، شما دو نفر هسـتید. همه دنیا فرع شـمایند. همدیگر را داشته باشید، با همدیگر 
مهربـان باشـید. 1371/9/24  اگـر یک وقتی خـدای نکرده یـک کدورتی پیـش آمد، 
باید البـه الی محّبت ذوبش کنیـد و از بین ببریـد. نباید یک حرِف کوچکـی را بزرگ 
کنند و مرتّب کش بدهند، اینها نباید باشـد ... 1376/9/24  اگر زن و شـوهرها نسـبت 
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به احساسـات یکدیگر بی اعتنایـی و بی توجهی کننـد و به تدریج حالـت بی محّبتی 
از یک طـرف به وجـود بیایـد، چـون بی محّبتی مرضی مسـری اسـت، حتمـاً به آن 
طرف دیگر هم سـرایت می کند. این طوری اسـت. نبایـد بگذارید، هـر دو باید تالش 

و کوشـش کنید. این پایه اصلی اسـت. 1379/5/16
بزرگترها هم کمک کنند

باید جوانهـا را هدایـت کـرد، اّما در جزئیـات امـور آنها نبایـد خیلی دخالـت کرد که 
زندگی برای آنها مشـکل می شـود. 1376/9/6 مبـادا بعضیها با دخالتهای خودشـان، 
بعضیها با کـم ظرفّیتـی و خوِی بچگـی خودشـان، این بنای مسـتحکم را بـه اندک 
چیزی متزلـزل کنند. اگـر دیدنـد دخالتهای آنهـا دارد این زن و شـوهر را نسـبت به 
هم دل چرکین می کند، دیگر اجـازه نداند دخالـت کننـد. 1375/2/17 بزرگترها اگر 
می خواهنـد این جوانهـا راحت زندگـی کنند، بایـد آنهـا را نصیحت کننـد و هدایت 
نمایند. اّمـا دخالت نبایـد بکننـد. بگذارنـد زندگیشـان را بکننـد. 1374/5/18 مبادا 
خدای نکـرده بزرگترهـا بیایند پیش یکـی از زوجیـن، از آن دیگـری بدگویی کنند، 
یک چیـزی بگویند دلخـوری درسـت کنند، بلکـه باید بزرگترها سـعی کننـد. بیتر 
اینها را به هم نزدیک نمایند و دلهایشـان را بهـم مّتصل تر کننـد. 1377/8/11 والدین 
نقش زیـادی در ایجـاد محّبت دارنـد. والدین دختر و پسـر بایـد دائماً هّمتشـان این 
باشـد که این را نسـبت به دیگری با محّبت کنند. اگر هم چنانچه یـک چیزی دیدند 
از طرف مقابل که برایشـان خوشـایند نبود، آن را بـرای فرزند خودشـان ذکر نکنند. 

بگذارید ایـن دو با یکدیگـر روز به روز مأنوس تـر و با محّبت تـر باشـند ... 1371/6/31
پدر و مادرها باید سـعی کنند محّبت زن و شـوهرها راـ  این بچه هایشان را، جوانهایی 
را کـه ازدواج می کننـدـ  تأمیـن کنند. گاهـی ممکن اسـت یـک دلخوریهایی پیش 
بیایـد، پـدر و مادرها کـه تجربـه دارتـر هسـتند، بزرگتر هسـتند، عاقل تر هسـتند، 
نگذارنـد کـه ایـن دلخوریهـا بـه دلسـردی زن و شـوهر جـوان از هـم منتهی شـود. 

1380/12/9
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تقسیم کارها
وقتی دو نفر در کنار هم قرار می گیرند و همسر می شوند، بعضی از وظایف وجود 
دارد که بین اینها مشترک است. مانند کشیدن بارهای خانواده، همکاریهای 
گوناگونی که در راه بردن خانواده مؤثر است. اینها باید با هم همکاری کنند. 
این کارها بین زن و مرد مشترک است. حداکثر این است که تقسیم کار شود. 
گاهی تقسیم کار هم نمی کنند اّما بهترش این است که تقسیم کار هم بشود. 
بخشی از کارها را زن انجام می  دهد، بخشی از کارها را مرد انجام می دهد. مثل 

همه ی همکاریهایی که وجود دارد؛ مثل همه ی همسنگریها. 1378/12/22
در محیط خانواده، زن و شوهر با هم همکاری کنند. اگر شوهر یک مشکلی یا 
مضیقه ای دارد، زن با او بسازد، اگر زن داخل خانه یا در محیط کار یا هر جور که 
هست، دشواری دارد، شوهر باید به او کمک کند. خود را در سرنوشت همسر باید 

شریک بدانند، هر دوی آنها این را برای خاطر خدا انجام دهند. 1378/1/15

به هم روحّیه بدهید
همکاری و کمک گاهی به این نیست که وارد حجم کار یکدیگر بشوند، نه. بلکه 
یکدیگر را روحاً تدارک کنند. مردها معموالً با مسائل مشکل تری در جامعه برخورد 
دارند، زنها می توانند به آنها روحّیه بدهند. می توانند خستگِی آنها را از تنشان 

رهنمود سوم:
هنر تقسیم کار
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بیرون کنند. به آنها تبّسم کنند و به آنها دلخوشی دهند. اگر چنانچه خانمها هم 
کاری بیرون از خانه دارند، باز مرد به آنها کمک کند و او را تقویت نماید. 1378/1/15

مراد از همکاری، همکارِی روحی است. اینکه زن ضرورتهای مرد را درک کند، 
فشار اخالقی روی او وارد نیاورد، کاری نکند که او در امر زندگی مستأصل شود و 
خدای نکرده به راههای نادرست متوّسل بشود. او را به ایستادگی و مقاومت در 
میدانهای زندگی تشویق کند و تحریص نماید. اگر چنانچه کار او مستلزم این 
است که یک مقداری به وضع خانوادگی مثاًل رسیدگی کافی نداشته باشد، این را 
به ُرخ او نکشد، اینها مهم است. اینها وظیفه هایی است از طرف زن، از طرف مرد 
هم وظیفه است که ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد و نسبت به 

حال او غافل نباشد. 1375/2/10

زمینه سازی برای موفقیت
پسر اگر می بیند دختر در راه انجام تکالیف اسالمِی خودش، یک قدم خیری 
می خواهد بردارد، وسایل را برایش فراهم بکند و مانع تراشی نکند. بعضی دخترها 
هستند می خواهند فرض کنید ادامه تحصیل بدهند، درس دین بخوانند، با قرآن 
آشنا بشوند، کارهای خیر بکنند و در بعضی از امور خیریه شرکت داشته باشند. 
شوهرانشان گاهی نسبت به اینها بداخالقی می کنند که ما حوصله این کارها را 
نداریم! ما زن گرفته ایم که زندگی کنیم. نمی گذارند این دختر به کار خیر برسد. 
به عکس بعضی از مردها می خواهند صدقات جاریه بدهند، می خواهند شرکت در 

مسائل گوناگون داشته باشند دختر مانع می شود. 1375/8/5

شرط مهمِّ فعالّیت اجتماعی خانمها
بعضیها از ما می پرسند: شما موافقید زنها بروند کار کنند؟ ما می گوییم: البته، ما 
با بیکاری خانمها مخالفیم؛ زن اصاًل باید کار کند. البته کار دو جور است: یکی 
کاِر داخل خانه و یکی کار بیرون خانه، هر دو کار است؛ اگر کسی استعداد دارد 

رهنمود سوم: هنر تقسیم کار



16

رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

در کارهای مربوط به بیرون منزل، باید انجام بدهد، خیلی هم خوب است. منتها 
یک شرط دارد، باید جوری باشد که این اشتغالـ  حتی در داخل خانهـ  به پیوند 
زن و شوهر لطمه ای نزند. بعضی از خانمها هستند که خودشان را از صبح تا شب 
می کشند بعد که مرد به خانه می آید، حوصله یک لبخند زدن به او را هم ندارد. این 
هم بد است. کار خانه را باید کرد اما نه آنقدری که این کارخانه به انهدام خانواده 

منتهی بشود. 1372/11/12
زن اگر خواست برود کار کند، این اشکالی ندارد، اسالم هم مانع نیست. اّما این 
وظیفه ی او نیست. این بر او واجب و الزم نیست. چیزی که بر او واجب است، 

عبارتست از حفظ فضای حیاتی برای مجموع این خانواده. 1381/3/8

تشویق یکدیگر در میدان مسابقه ی خیرات

در همه ی احوال و اوضاع رعایت همدیگر را بکنید، به هم کمک کنید، عون و بازوی 
همدیگر باشید، بخصوص در راه خدا و در راه انجام وظیفه. چه پسر در راه خداست، 
دختر به او کمک کند. چه دختر در راه انجام وظیفه و در راه خداست، پسر به او 

کمک کند. هر کدام مجاهدت می کنند، آن دیگری به او کمک کند. 1374/5/11
اگر پسر در کاِر علم و در تالش و مجاهدت در ارگانهای جمهوری اسالمی است، 
آن خانم با او همکاری کند که بتواند کارش را راحت انجام بدهد. مردها و پسرها به 
زنهایشان فرصت بدهند تا زنها هم بتوانند در این میدانهای مسابقه ی معنویت وارد 
شوند. اگر می خواهند تحصیِل علم کنند، بتوانند. اگر هم می خواهند در کارهای 

اجتماعی وارد شوند، بتوانند. 1372/1/5
زن و شـوهر کوشـش کنند یکدیگر را به راه خـدا هدایت کنند. یکدیگـر را در راه 
بـِر «]1[را  مسـتقیم نگه دارند و حفـظ کنند. ایـن » تواَصوا بالحـقِّ و تواَصوا بالصَّ
که خاصّیت مسـلمانی اسـت و مهمترین خصوصیت ایمان اسـت، مّدنظر داشته 

باشند. 1374/5/8
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هر دو به یکدیگر نسبت به دیندار بودنشان و رعایت تقوی کمک کنند. یعنی مرد 
کمک کند که زنش بتواند دیندار باشد و رعایت تقوی را بکند. زن هم کمک کند که 
مرد بتواند دیندار باشد و بتواند پاکدامن بماند و بتواند با تقوی حرکت کند. 1378/1/2

منظور از کمک فقط شستن ظرف و ... نیست، البته اینها هم کمک است ولی 
منظور بیشتر کمک روحی است. کمک معنوی و فکری است. در راه اسالم یکدیگر 
را ثابت قدم بدارند، همدیگر را توصیه به تقوی و صبر و توصیه به دینداری، توصیه 
به عفاف، توصیه به قناعت، توصیه به ساده زیستی و ... کنند. با هم همکاری کنند 

تا بتوانند ان شاء اهلل به بهترین وجهی بگذرانند. 1377/12/13

غمخواری، کمک واقعی
کمک واقعی به دیگری، این است که دو نفر غمها را از دل هم برطرف کنند. هر 
کسی در دوره ی زندگیش گرفتاری پیدا می کند، غمی پیدا می کند، ابهامی پیدا 
می کند، تردیدی پیدا می کند. هر کدام از دو نفر، در چنین موقعیتی باید به 
کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند. غم را از دل او بردارد، او را راهنمایی 
کند. اشتباه او را برطرف کند. اگر می بیند خطایی دارد از او سر می زند جلوی او 

را بگیرد. 1378/9/2
 

اهمّیت فراوان مدیریت کدبانو
وظایف داخل خانه ی زنان، نه اهمّیتش کمتر از وظایف بیرونی است و نه اینکه 
زحمتش کمتر است. شاید زحمتش بیشتر هم باشد. او هم برای اینکه این محیط 
را اداره کند، به تالش و کوشش احتیاج دارد. چون مدیر داخل خانه زنان هستند. 
آن کسی که اداره می کند، کدبانو، یعنی آن کسی که محیط خانواده تحت اشراف 
اوست. تحت نظارت و تدبیر و مدیریت اوست. خیلی کار پر زحمتی است. خیلی 
کار ظریفی است. فقط هم ظرافِت زنانه از عهده ی انجام این کار بر می آید. هیچ 

مردی امکان ندارد بتواند این ظرافتها را رعایت کند. 1381/6/6

رهنمود سوم: هنر تقسیم کار
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زن توی خانه بیکار نیست. یک عّده ای خیال می کنند زن در خانه بیکار است. 
نخیر، زن توی خانه، بیشترین و سخت ترین و ظریف ترین کارها را انجام می دهد. 

1376/12/18

برخی فکر می کنند اگر زنی مثاًل کارش عبارت شد از همان کارِ خانه، این اهانت به 
زن است؛ نه! هیچ اهانت نیست. بلکه مهمترین کار برای زن این است که زندگی 

را سِر پا نگهدارد. 1381/3/8

بّچه داری، هنر بزرگ
بعضی از کارهای خانه خیلی سخت است. بّچه داری از آن کارهای سخت است. 
شما هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابِل بچه داری در 
واقع آسان است. بچه داری هنِر خیلی بزرگی است. مردها یک روز هم نمی توانند 
این کار را انجام دهند. زنها با دّقت، با حوصله و با ظرافت این کاِر بزرگ را انجام 
می دهند. خدای متعال، در غریزه ی آنها این توان را قرار داده است. ولی همین 
بچه داری کار سختی است که انسان را فرسوده می کند و واقعاً از پا می اندازد. 

1374/8/22

جمِع بین کار و زندگی
جوانانی که مشغول کاری در راه خدا هستند، با گرفتن همسر، با ازدواج، نباید 

کارشان را متوقف کنند. 1371/9/19
ما به مردها همیشه ســفارش می کنیم وقتی کار دارند، اشتغال دارند، از خانه و 

زندگی قهر نکنند. بعضیها صبح اول وقت می روند بیرون تا ساعت 10 شب.
نه! ما معموالً به کسانی که برایشان ممکن است سفارش می کنیم حتی ظهرها 
را بروند با زن و بچه شان باشند. در محیِط خانوادگی، غذایشان را بخورند، یک 
ساعتی با هم باشند، بعد بیایند دنبال کارشان، باز حتماً در زمان مناسب، اول 

شب بروند بچه ها را ببینند، مالقات خانوادگِی حقیقی داشته باشند. 1376/6/18
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زن قوی تر از مرد است!
این آقایان که می بینید ماشاء اهلل یال و کوپالی دارند، اینها همه اش ظاهر است، 
جسم قوی است، اّما از لحاظ پیچیدگِی ذهنی و در زمینه های احساسی و عاطفی، 
زن قوی تر از مرد است، قدرت تحّملش زیاد است، راهها را بلد است ... طبیعت زن 
این است. اغلِب زنها، البته ممکن است بعضی از زنها هم این طور نباشند؛ غرض 
اینکه خانمها بهتر می توانند در این مصاِف دوستانه بر عوامِل سردی، فایق بیایند. 
با یک مقدار خوش اخالقی کردن، با ابرازهایی که هست این کار بکنند. مرد را 
بکشانند به آن جایی که باید قرار بگیرد، تا ان شاء اهلل زندگی شیرین تر شود. 

1378/1/24

به حضرت زهراسالم هللا علیها بنگرید
این وضع زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها است از لحاظ سادگی مراسم ازدواج 
و بعد هم زندگی آن بزرگوار، آن زندگی فقیرانه و زاهدانه، آن اتاق آن چنانی، آن 
فرشی که البد همه شــما شــنیده اید. کار توی خانه، در مقابل تالشهای فراوان 
و صبر بر شــوهری مثل حضرت امیر المؤمنین علیه الســالم که در تمام مدت 
زندگیشان، حضرت مشغول کار و فعالیت بودند. یعنی هر چه جنگ بود، علی بن 
ابیطالب علیه الســالم جلوتر از همه بود. هر چه کار مهم بود اّول از همه علی بن 
ابیطالب علیه السالم جلودار بود. حدود 10 سال هم با یکدیگر زندگی کردند. توّجه 
می کنید؟ در ظرف این 10 سال شما ببینید که این شوهِر جوان چقدر توانسته به 
زن و بچه اش، به معنای بشری و معمولی برسد؟ بر یک چنین زندگی، صبر کردن، 
بر آن فقر و سختی صبر کردن، آن جهاد بزرگ را انجام دادن و آنچنان فرزندانی 
تربیت کردن و آن فداکاریهای عظیمی که حضرت زهرا سالم اهلل علیها انجام دادند 

و شما هم مقداری از آنها را شنیده اید، همگی الگوست.
حاال، دختران ما باید فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را الگو قرار دهند، پسرهای ما هم باید 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها و امیر المؤمنین علیه السالم را الگو قرار دهند. 1376/9/24

رهنمود سوم: هنر تقسیم کار
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امامـ  رهـ  فرمودند: بروید با هم بسازید
من یک وقت خدمت امام رفتم. ایشان می خواستند خطبه ی عقدی را بخوانند، تا 
من را دیدند گفتند: شما بیا طرف عقد بشو! ایشان بر خالف ما که طول و تفصیل 
می دهیم و حرف می زنیم، عقد را اّول می خواندند، بعد دو ســه جمله ای کوتاه 
صحبت می کردند. من دیدم ایشــان پس از اینکه عقد را خواندند، رویشان را به 

دختر و پسر کردند و گفتند:
» بروید با هم بسازید.«

من فکر کردم دیدم که ما این همه حرف می زنیم، اما کالم امامـ  رهـ  در همین یک 
جمله بروید و با هم بسازید خالصه می شود! 1370/4/20

سازگاری یعنی چه؟
سـعی شـما این باشـد که در تمام دوران زندگی، به خصوص سـالهای اّول، این 
چهـار پنج سـال اّول، باهم سـازگاری داشـته باشـید. این طـور نباشـد که یکی 
اندکـی ناسـازگاری نشـان داد، آن دیگـری هم حتمـاً در مقابـل او ناسـازگاری 
نشـان بدهد. نه! هر دو بـا هم سـازگاری نشـان بدهیـد و اگر دیدید همسـرتان 
ناسـازگاری کـرد، شـما سـازگاری نشـان دهیـد. ایـن از آن جاهایی اسـت که 

سـازش و کوتاه آمدن خـوب اسـت. 1376/4/31

رهنمود چهارم:
سازش و سازگاری

رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان
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معنای سـازگاری چیسـت؟ معنایش این اسـت کـه زن ببیند این مرد، درسـت 
ایده آل اوسـت تا با او سـازگار باشـد؟ یا مـرد ببینـد که ایـن زن، کامـاًل ایده آل 
اوسـت و همـان فرد مطلـوب عالی اسـت، تا بـا او سـازگاری داشـته باشـد؟ اگر 
یک ذّره این گوشـه یـا آن گوشـه اش کج بـود، قبول نیسـت. معنای سـازگاری 
این اسـت؟ نه! اگر سـازگاری این باشـد کـه این خودش بـه طور طبیعـی انجام 
می گیـرد و اراده ی شـما را نمی خواهـد. اینکه می گویند شـما سـازگار باشـید، 
یعنی شـما با هـر وضعیتی که هسـت و پیش آمـده بسـازید. معنای سـازگاری 
ایـن اسـت. یعنـی چیزهایـی در زندگی پیـش می آیـد. خـب دو نفرند بـا هم تا 
حاال آشـنایی نداشـتند، زندگی نکردند، ممکن اسـت فرهنگشـان دو تا باشـد. 
ممکـن اسـت عاداتشـان دو تـا باشـد. اّول ممکـن اسـت یـک ناسـازگاریهایی 
ببیننـد، حـاال اّول ازدواج که نـه آدم هیـچ متوّجه نیسـت. بعد از یـک خرده که 
گذشـت، ممکن اسـت یک ناسـازگاریهایی حـّس کنـد، آیا بایـد این جـا از هم 
سـرد شـوند و بگوینـد: این مـرد یـا ایـن زن دیگر بـه درد مـن نمی خـورد؟! نه! 
شـما باید خودتـان را با ایـن مسـأله تطبیـق دهیـد. اگـر چنانچه قابـل اصالح 
اسـت، اصالحـش کنید و اگـر دیدیـد نـه، کاری اش نمی شـود کـرد، خـب با او 

بسازید. 1379/1/16
سازش کاری در محیط خانواده جزء واجبات است. نبایستی زن و شوهر تصمیم 
بگیرند که خودشان هر چه گفتند همان شود. آنچه خودشان می پسندند و آنچه 
راحتی آنها را تأمین می کند همان بشود. نه، این طور نباید باشد. باید بنا داشته 
باشند که باهم سازگاری کنند. این سازگاری الزم است. اگر دیدید مقصود شما 

تأمین نمی شود مگر با کوتاه آمدن، کوتاه بیایید. 1378/4/9
سازگاری در زندگی، اساِس بقاِی زندگی است و همین است که محّبت می آفریند. 
همین است که موجب برکات الهی می شود. همین است که دلها را به هم نزدیک 

کرده و پیوندها را مستحکم می کند. 1377/11/19

رهنمودچهار م: سازش و سازگاری



22

رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

یک تعبیِر خوب اروپایی
اصل مســأله ی ازدواج، عبارتســت از تفاهم و اُنس و اتّحاِد دو موجود در زندگی 
با یکدیگر که این البّته در اصل یک امر طبیعی اســت. لکن اسالم با پیرایه ها و 
تشــریفات و آئینهایی که قرار داده و با احکامی که گذاشــته برای ازدواج، یک 

استمرار و برکتی به آن داده است.
زن و شوهر باید یکدیگر را درک کنند و بفهمند. این یک تعبیر اروپایی است ولی 
تعبیر خوبی است ... یعنی هر کسی درد و خواستهای طرف مقابل را بفهمد و با او 
راه بیاید، به این می گویند درک کردن. یعنی به قول معروف در زندگی تفاهم و 

درک متقابل باشد. اینها محّبت را زیاد می کند. 1371/6/31

هیچ انسانی بی عیب نیست!
اگر دیدید که همســرتان یک نقطه عیبی داردـ  هیچ انسانی بی عیب نیستـ  و 
مجبورید او را تحمل کنید، تحّمل کنید، که او هم همزمان، دارد یک عیبی را از 
شما تحّمل می کند. آدم عیب خودش را که نمی فهمد، عیب دیگری را می فهمد. 

پس بنا بگذارید بر تحّمل.
اگر چنانچه قابل اصالح است، اصالحش کنید. اگر دیدید کاری نمی شود کرد، با 

او بسازید. 1378/4/9

علت متالشی شدن بنیان خانواده
اسالم در داخل خانواده ترتیبی داده که اختالف درون خانواده به خودی خود حل 
شود. به مرد دستور داده که یک مالحظاتی بکند. به زن هم دستور داده که یک 
مالحظاتی بکند. مجموع این مالحظات اگر انجام بگیرد، هیچ خانواده ای قاعدتاً 
متالشی نخواهد شد و از بین نخواهد رفت. غالباً متالشی شدن خانواده ها به خاطر 
این بی مالحظگی هاست. مرد بلد نیست که رعایت کند؛ زن، بلد نیست که عقل 
به خرج بدهد، او تندی و خشونت بی حّد می کند، این بی تحّملی به خرج می دهد، 
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همه اش ایراد دارد، خشونت  او هم ایراد دارد، سرکشِی این هم ایراد دارد. اگر او 
خشونت نکند، اگر یک وقتی اشتباه کرد، این سرکشی نکند، مالحظه کنند، 
با همدیگر بسازند، هیچ خانواده ای تا آخر متالشی نخواهد شد و خانواده باقی 

می ماند. 1375/11/20

سازگاری دو طرفه
در قدیم بیشتر می گفتند دختر باید سازگار باشد. برای پسر کأنّه وظیفه سازگاری 
را قائل نبودند. نه! اسالم این را نمی گوید. اسالم می گوید که دختر و پسر هر دو باید 
سازگار باشند، هر دو باید بسازند. باید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی 
را سالم و کامل و آرام و همراه با محّبت و عشِق متقابل اداره کنند و این را ادامه 
بدهند و حفظ کنند. اگر چنانچه ان شاء اهلل این فراهم شد، که فراهم کردنش هم با 
تربیتهای اسالمی مشکل نیست، این خانواده همان خانواده ی سالمی خواهدبود 

که اسالم معتقد به اوست. 1374/5/11

رهنمودچهار م: سازش و سازگاری
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شکر عملی مهم است
ُشـکر، فقـط گفتـن » الهی شـکر« و سـجده کـردن نیسـت. ُشـکر نعمـت این 
اسـت که انسـان نعمـت را بشناسـد. بدانـد که ایـن نعمـت را خـدا بـه او داده و 
اسـتفاده ی از آن نعمت و رفتـار با آن نعمـت را که خدا می پسـندد، انجـام دهد. 

این معنـای شـکر نعمت اسـت.
اگر چنانچـه » شـکراً هلل« بگویید اّمـا دلتان با مفاهیمی که گفتم آشـنا نباشـد، 
این شـکر نیسـت ... ازدواج هـم یک نعمـت خدادادی اسـت. خدای متعـال این 
همسـِر خـوب را برای شـما فراهـم کرده اسـت، پـس باید به شایسـتگی ُشـکر 

این نعمـت را بجا آوریـد. 1379/1/16

اسرار زندگی را محکم نگهدارید
زن و شوهر باید راز هم را حفظ کنند، زن نباید راز شوهر را پیش کسی بازگو کند. 
مرد هم مثاًل نرود پیش رفقایش در باشگاه یا مثاًل فالن مهمانی و ... راز همسرش 
را بازگو کند، حواستان جمع باشد، اسرار هم را محکم نگه دارید تا زندگی ان شاء 

اهلل شیرین و مستحکم شود. 1378/1/24

رهنمود پنجم:
زندگی شیرین

رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان
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غمخوار هم باشید
کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم بر طرف کنند. هر کسی در 
دوره ی زندگیش، گرفتاری و مشکل و غمی پیدا می کند و ممکن است دچار ابهام 
و تردید بشود. آن دیگری در چنین موقعیتی، باید به کمک همسرش بشتابد و 
به او کمک کند. غم را از دل او بردارد. او را راهنمایی کند و اشتباه و خطای او را بر 

طرف نماید. 1378/9/2

ساده زیستی و میانه روی
زندگی را ساده بردارید، البته ما خیلی هم اهل زهد و تقوا نیستیم. خیال نکنید. آن 
سادگی که ما می گوییم، آن سادگی ُزّهاد و ُعّباد و اینها نیست. سادگی به نسبت 
این کارهایی است که مردِم امروز می کنند. و ااّل نه، سادگی ما را اگر چنانچه آن 
مردان خدا بیایند نگاه کنند شاید هزار تا ایراد هم به آنچه که ما سادگی می دانیم 

بگیرند. 1374/5/11
زندگیتان را بر پایه ی اسراف قرار ندهید، زندگی را ساده قرار دهید. زندگی را 
آن طوری که خدای متعال می پسندد قرار دهید و از طّیبات الهی بهره مند 
شوید بر حسب اعتدال و عدالت. هم اعتدال و میانه روی و هم عدالت. یعنی 
مالحظه ی انصاف را بکنید، ببینید دیگران چطوری اند. خیلی بین خودتان و 

دیگران فاصله درست نکنید. 1372/3/8
یکـی از موجبات سـعادت خانواده ها و اشـخاص، این اسـت کـه تقّیـدات زاید و 
تجّمالت زیـادی و پرداختن بیش از انـدازه ی الزم به امور مـادی، از زندگیها دور 
شـود. الاقل بخـش اصلـِی زندگی محسـوب نشـود. یک چیـز حاشـیه ای، یک 
کنار باشـد. زندگی را از اّول باید سـاده برداشـت و محیط زندگـی را باید محیط 

قابل تحّملی کـرد. 1372/3/8
ساده زندگی کردن منافاتی با رفاه هم ندارد. آسایش هم که اصاًل در سایه ساده 

زندگی کردن است. 1377/4/18

رهنمودپنجم: زندگی شیرین
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رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

مسابقه ی بدون برنده
اسیر تجّمالت و تشریفات و چشم و هم چشمی نشوید. خودتان را در دام 
مسابقه ی مادی در امر زندگی نیندازید. هیچ کس در این مسابقه، خوشبخت و 
کامیاب نمی شود. این ظواهِر زرق و برق دارِ زندگی شخصی، اینها هیچ کدام انسان 
را نه خوشبخت می کند، نه دلشاد و راضی می کند. اصاًل انسان هر چه گیرش 
می آید، باز چیز بیشتری را می خواهد. در حسرت یک چیز بهتری است. در شرع 
مقدس هستـ  العفاف و الکفاف. به همان زندگی که بشود گذراند و انسان محتاج 

کسی نباشد و در عسرت نباشد. این جور پیش ببرید. 1377/7/20
زندگی تشـریفاتی، زندگـی تجّمالتی، زندگی اشـراف منشـی، زندگـی پُرخرج 
و زندگی مصرفـی، انسـانها را بد بخـت می کند. این خـوب نیسـت. زندگی باید 
کفـاف و راحت بگـذرد نـه پُرخـرج و ُمسـرفانه. ایـن دو تـا را بعضیها چـرا با هم 
اشـتباه می کنند؟بـا کفاف یعنـی محتاج کسـی نباشـد و بتوانند زندگیشـان را 
اداره کنند، بـدون احتیاج بـه هیچ کس. دلخوشـی هم باید داشـته باشـند و ااّل 
زندگی بـا درآمِد زیـاد و مخارج زیـاد و تشـریفات که خوب نیسـت. اینهـا اصاًل 

راحتی نمی آورد، دلخوشـی نمـی آورد. 1378/1/2
اّول زندگی را ساده بردارید، هر چه می توانید در این جهت سعی کنید. البّته، اعتقاد 
نداریم که افراد بایستی بر عیال خودشان، بر نزدیکان خودشان سخت گیریهای 
تنگ نظرانه بکنند. این عقیده را نداریم، اما عقیده داریم که همه از روی عقیده و 

ایمان و عشق و دل خودشان به یک حدی قانع باشند. 1377/9/12
زندگی را ساده بگیرید، خودتان را اسیر تشریفات نکنید. اگر از اول وارد مسابقه 
تشریفات شدید، دیگر رها شدن از آن سخت است. حاال هم جمهوری اسالمی 
است. اگر کسی بخواهد ساده زندگی کند می تواند. یک روزی بود که نمی شد، 
سخت بود. اگر چه بعضی به دست خودشان مشکل می کنند. در لباسشان، در 

مسکنشان، در تجّمالتشان، همه را بر خودشان سخت می کنند. 1377/10/13
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قناعت برای همه مفید است
به شما عرض می کنم: ما شما را دعوت نمی کنیم به ُزهد سلمان و ابوذر. بین امثال 
من و شما با سلمان و ابوذر فاصله خیلی زیادی است. ما هرگزـ  نه من و نه شماـ  
طاقت آن چیزها را و آن علّو و عروج و آن واالیی را نداریم که بخواهیم خودمان را به 
آن چیزها برسانیم. یا مثاًل فرض کنید که آرزوی آن را حتی در دلمان بیاوریم. اّما 
من این را عرض می کنم که اگر بین ما و آنها، زندگی ما و زندگی آنها، هزار درجه 
فاصله است، می شود این هزار درجه را، ده درجه، بیست درجه، صد درجه کم کرد. 

خودمان را به زندگی آنها نزدیک کنیم. 1379/11/17
قناعت کنید، از قناعت خجالت نکشید. بعضیها خیال می کنند که قناعت مال 
آدمهای تهیدست و فقیر است و اگر آدم داشت، دیگر الزم نیست قناعت کند. نه، 

قناعت یعنی در حّد الزم، در حد کفایت، انسان توّقف کند. 1376/1/1
توّقعات ماّدِی زیاد و باال، موجب تنگی معیشت و موجب ناراحتی خود 
انسان می شود، اگر انسان توّقع خودش را از زندگی توّقع کمی قرار دهد، این 
مایه ی سعادت خواهد بود. نه فقط برای آخرت انسان خوب است، که برای دنیای 

انسان هم خوبست. 1379/12/21
سعیتان را بگذارید بر زندگی ساده و به دور از اشرافی گری، بر زندگی ای که منطبق 
باشد بر زندگی متوسط مردم. نمی گویم پایین ترین مردم، متوسط مردم، نگاه 
نکنید به مسابقه ماّدی گری. مسابقه هست. چنانچه در راه بهشت خدا مسابقه 
هست، در راه بهشت خیالی دنیا هم مسابقه هست. برای تجّمالتش، برای مقام و 
قدرتش، برای اسم در آوردن و معروف شدنش، مسابقه هست. این مسابقه، مسابقه 
ناسالمی است ... هر کدام که بخواهید به این مسابقه وارد شوید آن دیگری مانع 

شود و به عنوان یک ناصح با شما عمل کند. 1375/6/3
در همه ی مراحل بایستی میانه روی و قناعت و گرایش به روش متواضعانه و 

فقیرانه را فراموش نکرد که این نظر اسالم است. 1380/9/22

رهنمودپنجم: زندگی شیرین
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رهنمودهای رهبر انقالب به زوج های جوان

از مراسم عروسی آغاز کنید
در همه ی امورِ زندگیتان سادگی را رعایت کنید. اّولش هم از همین مراسم ازدواج 
است، از این جا شروع می شود. اگر ساده برگزار کردید، قدم بعدی اش هم می شود 
ساده و ااّل شما که رفتید آن مجلس کذایِی مثل اعیان و اشرافهای زمان طاغوت 
را درست کردید، بعد دیگر نمی توانید بروید توی خانه ی کوچکی مثاًل با وسایل 
مختصری زندگی کنید. این جور نمی شود دیگر. چون خراب شده و از دست رفته 
است. از اّول، زندگی را پایه اش را بر اساس سادگی و ساده زیستی بگذارید تا 
زندگی بر خودتان، بر کسانتان و بر مردم جامعه ان شاء اهلل آسان شود. 1374/6/13

حاِل پدر و مادر را رعایت کنید
متأسفانه این پرداختن به تشریفاِت ازدواج و مهریّه های گران و جهیزیّه های 
سنگین و مجالس آنچنانی خیلی اخالقها را فاسد کرده است! شما دخترها و پسرها 
که عروس و داماد می شوید، پیشقدم شوید. بگویید ما این جوری نمی خواهیم، به 
این زیادی نمی خواهیم. وقتی جامعه مشکل دارد وقتی در جامعه فقیر هست باید 

انسان مالحظه کند. 1372/9/14
ما به دخترها و پسرها سفارش می کنیم اصرار نکنید. زیاده نخواهید. پدر و مادرها 
را زیر فشار قرار ندهید تا در رو در بایستی بمانند ... این چیزها را بریزید دور. اصل، 
یک حادثه انسانی است. آن چیست؟ زناشویی، انسانی ترین کارهای دنیاست. این 

را مادی و پولی نکنید، آلوده اش نکنید. 1372/11/8
اگر دختر و پسر اهل قناعت و ساده زیستی باشند، بزرگترها هم مجبور می شوند 

از آنها تبعیت کنند. 1374/9/28

حجاب و عفاف
اسالم که راجع به حجاب حرف می زند، آیات قرآن که راجع به حجاب حرف می زند، 
 راجع به حدود زن و مرد با یکدیگر دستور دارد، این به خاطر خود مردم است، 
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به خاطر همین خانواده هاست. همین دخترهای جوان که شوهرشان را می خواهند 
از دست ندهند، این پسرهای جوان که زن محبوبشان را می خواهند از دست 
ندهند، این، بدون حجاب و بدون رعایت نمی شود، آیاِت قرآن این طور حکمت 

آمیز و عمیق است. 1375/5/11
این محرم و نا محرمها، این حجاب و حفظ زن، این » قل للمؤمنین یغضوا من 
ابصارهم و یحفظوا فروجهم ... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهّن و یحفظن 
فروجهّن«، چشمهایتان را به هر منظره ای باز نکنید، به هر چیزی نگاه نکنید تا 
به هر طرفی کشانده نشوید این برای چیست؟ این برای این است که این زن 
و شوهر به هم مهربان و وفادار بمانند. آن مردی و آن زنی که در جوامع فاسد 
دنیا به هر جا رسیدند، به هر گذرگاهی که رفتند، هر طور دلشان خواست سوء 
استفاده کردند و اختالط پیدا شد، دیگر برای آنها محیط خانوادگی چقدر اهمیت 
پیدا خواهد کرد؟ هیچ. اسمش را هم گذاشته اند آزادی که اگر این آزادی باشد، 
بزرگترین بلیه های بشر محسوب می شود. آن مردی که هر طور دلش بخواهد 
به هر طرف متمایل باشد به طرف زنها، ِعنانی ندارد، حفاظی ندارد و آن زنی که 
با حیا و عفاف و حجاب انسانی آراسته نیست، حفاظی ندارد، چنین زن و مردی 
برای زن خودشان، بریا شوهر خودشان احترامی و اهمّیتی قائل نیستند. در اسالم، 
یک زن و مرد در مقابل هم مسئول هستند و به هم عالقه مندند. به هم محتاج و 
وابسته اند. یک سلسله ی عظیم و طوالنی که از احکام ناشی می شود از چیست؟ 
از اینکه می خواهند خانواده محکم بماند و این زن و شوهر به هم خیانت نکنند و 

با هم باشند. 1377/9/12

رهنمودپنجم: زندگی شیرین
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حسادت و غیرت یکدیگر را تحریک نکنید!
من همیشــه به مردهای جوان توصیه می کنم، که شما در معاشرت با نامحرم و 
حتی محارم کاری نکنید و حرفی نزنید که زناِن خود را وادار به حسادت کنید .به 
دختران جوان هم سفارش می کنم، که در برخورد با مردهای بیگانه، کاری نکنید 

و حرفی نزنید که حّس حسادت و غیرت شوهرانشان را تحریک نمایند.
این حسادتها بدبینی می آورد و پایه های محّبت را ُسست می کند و از ریشه 

می سوزاند. 1379/9/10

تحقیِر همسر، آغاِز فرو پاشی خانواده
ظلم، تبعیض و اهانت، در هر حالی غلط است. اگر شما عالی ترین مرد دنیا باشید 
و زن شما مثاًل از لحاظ سواد و معلومات و ... یک خانم کم سوادی باشد، یا از یک 
خانواده ی پایینی باشد، شما حّق کمترین ظلم و اهانتی را به او ندارید، زن همان زن 
است تا ابد. حق کمترین اهانتی را به او ندارید. این البته فقط مخصوص ما نیست. 
این اروپایی های اُدکلن زده ی اتو کشــیده، گاهی خیلی بدتر از جوامع ما به این 

موجودات ظلم می کنند. مرد حق نداردـ  ولو باالتر از زن باشدـ  به زنش جفا کند.
زن هم همینطور. گاهی زن، یک خانم باسواد تحصیل کرده است که مثاًل حاال 
با یک مرِدکارگری ازدواج کرده است. او هم حق ندارد مرد را تحقیر کند. مرد، 

رهنمود ششم:
هشدارها و یادآوریها
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باز هم برای او نقطه ی اتکایی است. باید به او تکیه کند. باید او را از لحاظ روحی 
چنان حفظ کند که بشود به او تکیه کرد. این، خانواده ی سالم است. اگر خانواده 
را این طوری تشکیل دادید، بدانید که یک رکن اساسی سعادِت خودتان را تأمین 

کرده اید. 1378/12/22

ل خواهی افراطی ایده آ
دخترها و پسرها به دنبال ایده آل نباشند. در امر ازدواج، هیچ کس ایده آل نیست. 
انسان نمی تواند ایده آل خود را پیدا کند. باید بسازند و زندگی کنند. خداوند ان 
شاء اهلل زندگی را شیرین خواهد کرد و به آنها برکت خواهد داد و ان شاء اهلل مورد 

رضای الهی قرار خواهند گرفت. 1376/9/6
 آدم، اول که نگاه می کند، همه اش ُحسن است. بعد که وارد می شود اخالقّیاتی 
هست، نقایص و کمبودهایی هست، ضعفهایی وجود دارد که به تدریج در یکدیگر 
کشف می کنند. اینها نباید موجب سردی بشود. باید با این کمبودها ساخت، 
چون باالخره مرِد ایده آل بی عیب و زِن ایده آل بی عیب در هیچ کجای عالم پیدا 

نمی شود. 1378/1/24

معاشرتهای غیر شرعی
آن آقایی که با زنان نامحرم سروکار دارد، دو جا برای او امکان اشباع غرایزش 
در سطوح مختلف وجود دارد، این دیگر به زن خودش آن جور پای بند نیست. 
مثل مردی که هیچ زنی نگاه نمی کندنیست... اینکه می گویند زن باید خودش 
را در محیطهای اجتماعی با نامحرم مخلوط نکند، برای این است که این زن، 
دلبستگی اش به مرد خودش باشد و ااّل اگر زن کارش به جایی رسید که مرد 
خودش برایش عادی شد، مثل وضعیتی که اآلن در جوامع غربی می بینید که اصاًل 
این مرد برای زن اهمّیتی ندارد، می گوید حاال شد، شد، نشد هم نشد. می گوید 
طالق می گیریم، تمام می کنیم تو برو دنبال کارت، من هم می روم دنبال کارم. 

رهنمودششم: هشدارها و یادآوریها
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این بد است. بعضی از خانمها امروز تالش می کنند که وضع زنان را این جوری 
کنند. این به ضرر زنهاست به نفع زنها نیست؛ چون این، بنیان خانواده را متالشی 

می کند. 1377/1/19

حریم داری و عفاف، ِسَپر خانواده
مسأله محرم و نامحرم و حجاب و نگاه کردن و نگاه نکردن و معاشرتهای ناسالم 
و مضّر،این چیزهایی که در اسالم این قدر تأکید شده و در بعضی از کشورها و 
جاهایی که از اسالم دورند، اینها رعایت نمی شود، اینها اگر چه یک محدودیّتی 
برای زن و مرد به وجود می آورد، اّما اینها را شارع مقّدس برای حفظ خانواده، 
برای ماندگار شدن این بنای مهم تحکیم و تشریع کرده است که اگر در همین 
چیزها هر انسانی تدبیر کند و تأمل بکند، حکمتهای بسیار بزرگی را خواهد دید. 

1377/12/11

اینکه شما می بینید در اسالم محرم و نامحرم و جدایی زن و مرد و اینها مطرح 
است.، اینها مسائل ارتجاعی نیست. اینها جزو دقیق ترین مسائل انسانی  و بشری 
است. یکی از مهمتریِن آن،این است که بنیان خانواده مستحکم می ماند. چون زن 
و شوهر به هم احساس وفاداری می کنند، در موِضع حسادت قرار نمی گیرند، این 

خیلی مسأله ی مهمی است. 1379/10/15
این حجابی که اسالم درست کرده است، این نگاهی که اسالم منع کرده است، 
این معاشرتی که اسالم ممنوع قرار داده است، یرای این است که شما دلهایتان 
و محّبتهایتان روی یک نقطه متمرکز شود. هم شما خانمها و هم شما آقایان. 

      1379/3/30

اینکه شما می بینید در اسالم، حجاب و روگیری و عدم معاشرت زن و مرد و 
این چیزها هست، و یک عده آدم کوته بین و کوته نظر خیال می کنند اینها یک 
حرفهای قشری است، نه! اینها عمیق است. این، برای این است که خانواده ها 
و دلهای زوجین، در جای خود بماند، این خانواده مستقر بماند. این برای 
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اینهاست. محرم است، نامحرم است، نگاه نکن، معاشرت نکن، دست نده، نخند، 
جلوه گری نکن، جلوی دیگران آرایش نکن. این حرفهایی که اسالم می زند، دین 
می گوید، فقه به ما می گوید، این برای این است که اگر اینها را رعایت کردید، 
این خانواده ی کوچک شما، این کانون کوچکی که حاال به وجود آمده است، 
مستحکم خواهد ماند و از آن بال یا فارغ خواهد شد. زن و مرد احساس می کنند که 
سروکارشان با یکدیگر است، با این خانواده است. زن احساس نمی کند که خانه 
برای او یک وسیله ی دست و پا گیر است. یا مرد احساس نمی کند که خانه و زن 

برای او یک وسیله ی مزاحم است. 1379/12/15
اینکه اسالم آن قدر گفته است که چشمتاتن را ببندید، به نامحرم نگاه نکنید. به 
زن یک جور گفته و به مرد یک جور دیگر گفته، برای این است که وقتی چشم به 
یک طرفی رفت، آن وقت بخشی از سهم آن کسی که همسر شماست، آن طرف 
خواهد رفت. حاال چه شما مرد باشید و چه زن باشید فرقی نمی کند. یک قسمتی 
می رود آن جا. وقتی این جا کم گذاشتی، محّبت ضعیف خواهد شد. محّبت که 
ضعیف شد، بنای خانوادگی متزلزل می شود. آن وقت آنچه که برای تو الزم است 
از دستت می رود و آنی که برایت مضّر است به خیال خودت به دست آورده ای. 

1375/2/17

رهنمودششم: هشدارها و یادآوریها
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الفـ  مراسم )تشریفات(
تشریفات ساده ی ازدواج اسالمی

شما اگر نگاه کنید به تشریفات ازدواج در میان اقوام مختلف، خواهید دید در اسالم 
تشریفات ازدواج ساده است. البته جشن و سرور و اینها عیبی ندارد، هر کس هر مقداری 
که مایل است، اما اینها جزو دین و جزو تشریفات رسمی و دینی ازدواج نیست. هر کس 
خواست می تواند انجام بدهد،  هر کس نخواست، نه. اینکه حتماً بایستی بروند در یک معبد 
زانو بزنند جلوی کسی و چه بکنند، و مراسمی که در جاهای دیگر وجود دارد، در اسالم 
نیست. در اسالم، یک صیغه ای است شرعی که باید خوانده شود. البته در اسالم برای 
معامالت گوناگون، معامالتی که اهمیتش کمتر از ازدواج است، شاهد می گیرند... حاال 
هم که مقررات ثبت است و درج در محاکم. مراکز ثبت رسمی است و هیچ تشریفاتی 

ندارد؛ می توانند خیلی راحت و بدون تشریفات این ازدواج را انجام دهند. 79/6/28
عقد اسالمی یا عقد جاهلی

در ازدواج، شرع مقدس اسالم، قیود جاهلی و شرایط مرسوم بین جّهال را برطرف 
 کرد و یک سلسله حرفها و شرایط جدید و سّنتهای تازه ای را پایه گذاری کرد. 
اگر ما کاری کنیم که عقد و ازدواج ما از آن چیزهایی که اسالم اِزاله کرده، دور و پاک باشد 
و به آن سّنتهایی که اسالم بنیان گذاری کرده است آراسته و مزین باشد، عقد و ازدواج ما 

رهنمود هفتم:
آسان گیری
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اسالمی خواهد شد و عقد بر اساس رضای پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه وآله(و رهبر عظیم 
الشأن بشریت خواهد شد.    اگر خدای ناکرده آن چیزهایی را که اسالم اِزاله کرد و ریخت 
بیرون، اینها را ما در عقد ازدواج بیاوریم، آن وقت عقد ما، عقد جاهلی خواهد شد. خودمان 

مسلمانیم، اسممان مسلمان است اما کارمان مکار جاهلّیت خواهد شد.
یا اگر آن چیزهایی را که اسالم بنا گذاشت در کار ازدواج، این را رعایت نکنیم، باز عقد، 

عقد اسالمِی کامل نخواهد بود.
اگر عقد، اسالمی بود، به سبک سّنتهای قرآنی و بنیان گذاری شده ی به وسیله ی اسالم، 

زندگی شیرین می شود و زن و شوهر با هم خوب زندگی می کنند. 74/1/22
آسان بگیرید، خداوند کفایت می کند

جوانها وقتی صحبت می شود می گویند، اگر ازدواج کنیم بعدش چه کار کنیم برای 
خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را 
می گیرد. فرمود:»اِْن یَکونوا ُفَقراءَ یُْغِنِهُم اهللُ ِمن َفضلِِه« یعنی خدای متعال اینها را کفایت 
خواهد کرد. ازدواج بکنید. ازدواج در وضع معیشت آنها دشواری خاصی بوجود نمی آورد. 
بلکه به عکس خداوند آنها را از فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده است. 
بله، ما برای خودمان به قول معروف به جای َخرج، بَرج درست می کنیم. اضافه های زندگی 
و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. بله، البته مشکل پیش می آید. تقصیر کیست؟ در 
درجه ی اول تقصیر متمّکن است. آن کسانی که امکانات دارند، سطوح را باال می برند. بعد 
هم تقصیر بعضی از مسئولین است، که باالخره باید بگویند. باید وسایل را فراهم کنند، 
فراهم نمی کنند. نمی خواهیم بگوییم که دولتها برای جوانها و برای ازدواجشان وظایفی 
ندارند. اّما این باید برای جامعه اسالمی جا بیفتد که ازدواج یک ضرورت است، باید انجام 
بگیرد. باید تحّقق پیدا کند. اینکه دخترها بگویند ما هنوز آماده ی ازدواج نشده ایم، پسرها 
بگویند ما هنوز عقل زندگی نداریم، حرفهای منطقی آن چنانی نیست. در خیلی از مسائِل 
زندگی، ما می بینیم که نه، جوانها آمادگی هم دارند، خیلی هم خوبند. می فهمند. منتهی 
این ازدواج یک مسئولیت پذیری هم هست. این حّس گریز از مسئولیت، مقداری مانع 

می شود از اینکه این کار انجام شود. 79/6/28

رهنمودهفتم: آسان گیری
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با شادی و میهمانی موافقیم، با اسراف نه
تجّمالت برای یک جامعه، مضّر و بد است. آن کسانی که با تجّمالت مخالفت می کنند، 
معنایش این نیست که از لّذتها و خوشیهایش بی اطالعند، نه! آن را کاری مضّر برای 
جامعه می دانند. مثل یک دارو یا خوراکی مضّر. با تجّمالت زیادی، جامعه زیان می کند. 
البّته در حد معقول و متداول ایرادی ندارد. اّما وقتی که همین طور مرتّب پای رقابت 
و ومسابقه به میان آمد، اصاًل از حّد خودش تجاوز می کند و به جاهای دیگر می رود. 

70/4/20

برخی، اسراف می کنند. می ریزند و می پاشند. در این روزگار که فقرایی در جامعه هستند، 
کسانی هستند که اّولّیات زندگی هم درست در اختیارشان نیست، این کارها اسراف 

است، زیادی است، بی خود است. هر کس بکند خالف است. 72/6/11
بعضی از مردم با این کاری که می شود با آن ثواب برد، گناه می برند. با اسرافهایی که 
می کنند، با خالفهایی که انجام می دهند، با آمیختن این عمل َحسن و حسنه به کارهای 
حرامی که انجام می دهند. حرام همه اش هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیزها 
باشد. آنها هم البته حرام است، اّما ریخت و پاش زیادی هم حرام است. اسراف حرام است. 
سوزاندن دل مردمی که ندارند در مواردی واقعاً حرام است. زیاده روی کردن،  حرام و 
حالل کردن برای اینکه بتواند جهیزیه ی دخترش را فراهم کند، اینها حرام است. 76/11/9

بنده راضی نیستم از کسانی که با خرجهای سنگین و با اسراف در امر ازدواج، کار را بر 
دیگران مشکل می کنند. البته با جشن و شادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم. 

74/5/24

چقدر دخترها و پسرها که اگر ازدواج هم می کنند به خاطر بی بندوباری پولدارها، 
احساس کمبود می کنند. احساس ُغّصه می کنند. فکر می کنند چیزی کم دارند. 

احساس سرکوفت می کنند. 75/10/5
این هتلها و سالنهای پرخرج، عروسی را شیرین نمی کند

این هتلها و سالنها و جشنهای پُرخرج را رها کنید. ممکن است توی یک سالنی هم کسی 
جشن بگذارد اّما ساده، مانعی ندارد. من نمی خواهم بگویم حتماً، چون بعضی خانه های 
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شان جا ندارد یا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنید. شادی ومیهمانی و دعوت کردن 
ازدوستان و نزدیکان و خویشاوندان و رفقا خوب است اما اسراف بد است. شأن ملت 

مسلمان ما نیست. 73/10/27
عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. حتی پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(هم برای 
دختر مکرمه یخودشان مجلس عروسی گرفتند، شادی کردند و مردم شعر خواندند. زنها 
دست زدند و خوشی کردند. اّما نباید در این مجلِس عقد و عروسی و اینها اسراف انجام 
بگیرد. یکی از اسرافها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت است. در هتلها، در این 
سالنهای گران قیمت مجالس درست می کنند. مبالغ زیادی شیرینی و میوه و خوراکی 
حرام می شود، از بین می رود، روی زمین ریخته می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ برای 

چشم و هم چشمی؟! برای عقب نماندن از قافله ی اسراف؟! 72/1/5
اسراف نباید بشود. اسراف اگر شد هم به خودتان ضرر زده اید هم به مردم دیگر. 
هم به جوانها و دخترها و پسرها ضرر زده اید و هم خودتان را از چشم پیامبر 
اسالم)صلی اهلل علیه وآله( انداخته اید. از چشم امام زمان)علیه السالم( انداخته اید. این 

اسراف و زیاده روی، کار خالف محسوب می شود.
عروسی شیرین، آن عروسی ای نیست که توی آن خیلی خرج می شود و اسراف زیاد در 
آن می شود. عروسِی شیرین، عروسی صمیمانه است. صمیمانه که بود، عروسی شیرین 
می شود. ولو مختصر باشد. یک اتاق دو اتاق توی خانه، قوم و خویش، دوست و آشنا و 
رفیق دور هم بنشینند، این می شود عروسی. این میهمانیهای مفّصل و سالنهای آنچنانی 
یا توی هتلها، خرجهای زیاد، جنسهای گران برای مهمانی، اینها هیچ مناسب نیست. 
نمی گویم ازدواج را باطل می کند، نه!ازدواج درست است. اما اینها محیط جامعه و محیط 

زندگی را تلخ می کند. 77/9/12
مگر سابق که این سالنها نبود، این چیزها نبود، توی دو تا اتاق کوچک جشن می گرفتند، 
مهمانها می آمدند شیرینی می خوردند، ازدواجها بی برکت تر از امروز بود؟ عّزِت دختها 
مگر کمتر از امروز بود، حاال باید حتماً بروند توی این سالنهای بزرگ. عیبی ندارد، من 
مخالفتی نمی کنم با این سالنها. من با »تشریفات« مخالفم. حاال بعضی می روند توی 
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هتل، از آن کارهای غلط است که لزومی ندارد. 76/7/30
هر چه مراسم را کمتر و ساده تر بگیریم بهتر است. بگذارید آن کسانی که ندارند به ازدواج 

تشویق شوند و آن کسانی که ندارند مأیوس نشوند. 71/9/24
اشتباه بعضی از مسئولین

اینکه حاال معلوم شده که توی باشگاههای چنین و چنان و توی هتلها مهمانی می گیرند، 
اینها اصالً مناسب شأن اهِل علم نیست؛ مناسب شأن مردمان پرهیزگار و مؤمن نیست. 

اینها هم مال همان قدیمیهاست.
   متأسفانه بعضی امروز اشتباه می کنند. چون که سابق مسئولین کشور و 
سردمداران آن طور رفتار می کردند، حاال هم که اینها شدند سردمدار، خیال 
می کنند باید از این کارها بکنند. نه آقا، آنها طاغوتی بودند، آنها اهل دنیا بودند. 
هستند.  دین  اهل  نیستند،  روحانی  که  هم  آنهایی  هستیم،  روحانی   ما 
ما زندگیمان جور دیگر است. رفتارمان جور دیگر است. َمِنشمان جور دیگر است.

اخالقمان جور دیگر است. هدفمان اصالً یا آنها فرق دارد. نباید از آنها تقلید کنیم. ما باید 
کاری بکنیم که مردم از ما تقلید کنند. 74/5/11

این، آبرو عّزت نیست
بعضی خیال می کنند که تشریفات و توِی هتِل چنین و چنان رفتن، سالنهای گران 
گرفتن، خرجهای زیادی کردن،  عّزت و شرف و سربلندِی دختر و پسر را زیاد می کند. 
نخیر عّزت و شرف و سربلندی دختر و پسر به انسانّیت و تقوی و پاکدامنی و بلندنظرِی 
آنهاست، نه به این چیزها... 75/5/11  بدانید! ساده برگزار کردن ازدواج، چه در مهریّه، چه 
در جهیزیّه و چه در مجلِس عروسی، ننگ نیست که بعضی خیال می کنند اگر ما عروسی 
را برای دخترمان ساده برگزار کنیم دختر ما سرشکسته خواهد شد. نه! سرشکسته 

نخواهد شد. این اشتباه شماست. 75/9/18
ما به آنهایی که ندارند نصیحت می کنیم که به َعرب و َعجم متوسل نشوند که پول قرض 
کنند برای اینکه آبرویشان را به قول خودشان بخرند! آبرو چیست! این آبرو است؟ اگر 
چشم را باز کنیم، این آبرو نیست. بعضیها خودشان را قرض دار می کنند، برای اینکه 
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بتوانند مثالً آبرومند از آب در بیاورند! بیخود و بی جهت. 75/10/5
اهل تجّمل حسابشان خیلی سخت است

من به همه ی مردم در سراسر کشور توصیه می کنم که ازدواجها را آسان کنند. 
بعضیها ازدواج را مشکل می کنند. مهریّه های  گران و جهیزیّه های  سنگین 
ازدواج را مشکل می کند... خانواده ی پسرها توّقع جهیزیّه های سنگین بکنند؟ 
خانواده ی دخترها برای چشم هم چشمی دیگران جهیزیّه ها را و تشریفات را 
 و مجالس عقد و عروسی را رنگین تر بکنند؟ چرا؟ اثر این را می دانید چیست؟ 
اثر این کارها این است که دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند، کسی جرئت 

نمی کند به ازدواج نزدیک شود. 73/9/2
مگر کسانی که با تجّمل عروس و داماد می شوند خوشبخت ترند؟ چه کسی می تواند 
چنین چیزی را ادعال کند؟ این کارها جز اینکه یک عّده جوان را، یک عّده دختر را 
حسرت به دل کند و زندگی را بر اینها تلخ نماید، اگر نتوانستند آن جور آنها هم عروسی 
بگیرند تا ابد حسرت به دل بمانند یا اصالً نتوانند عروسی بگیرند. چیز دیگری نیست... تا 
آمدند دخترش را بگیرند، چون دستش خالی است، این دختر بماند توی خانه. این پسر 

دانشجو یا کارگر یا کاسب ضعیف، همین طور غیر متأهل بماند. 73/9/23
من گمان می کنم آن کسانی که با مجالس و محافل سنگین، کار را بردیگران مشکل 
می کنن، حسابشان پیش خدا خیلی سخت است.نمی شود بگویند که آقا ما پول داریم، 
می خواهیم بکنیم، چون داریم. این از آن حرفهای غلِط روزگار است. داریم که دلیل 
نشد. انسان وقتی »دارد«، کاری بکند که دیگران نتوانند هیچ اقدامی بکنند، این درست 
است؟ جوانها جرئت نکنند بروند طرف ازدواج. نباید کاری بشود افرادی که نمی توانند، 
افرادی که دلشان نمی خواهد، خالف فکرشان هست، خالف نّیتشان هست، نتوانند 

ازدواج کنند. 74/5/24
زحمت بیخودی

اسرافکاری و زیاده روی و... این کارها را نکنید، به مصلحت نیست. شارع مقّدس هم راضی 
نیست. شما هم یک زحمت بیخودی به خودت می دهی. عوض این همه خرج کردن، 
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یک دهمش را به یک مستحقی بده، یک عالم ثواب ببر. مگر دیوانه اند اینهایی که اینهمه 
خرج می کنند بدون ثواب، بدون اَجر، بدون رضای الهی. حّتی بدون رضای مردم. مردم 

همه راضی نمی شوند از آدم...خدا را راضی کنید. 74/2/19
اگر چنانچه در میهمانیها، در نمی دانم فالن هتل ریخت و پاش کنید، میوه ی نوبر بیاورید 
و... میهمانی شما سر و صورت و رونقی پیدا می کند؟ البته اجر الهی هم هیچ ندارد. این را 
بدانید هیچ اجر الهی ندارد. اسراف کردن اگر گناه نباشد که گناه است، البته اگر صورتی 
باشد که گناه ندارد، قطعاً ثواب ندارد. اما صدها دختر و پسر جوان دیگر را از داشتن 
مهمانِی عروسی محروم می کنید؛ چون نگاه می کنند و می خواهند با شما چشم و 

همچشمی بکنند، نمی توانند، کار عقب می افتد. 76/8/22
از خاندان پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(تقلید کنید

بهترین دخترهای عالم، حضرت زهرا )علیهاالسالم(بود. بهترین پسرهای عالم و بهترین 
دامادها هم، حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم(بود. ببینید اینها چگونه ازدواج کردند؟

هزاران جواِن زیبا و با اصل و نسب و قدرتمند و محبوب به یک تار موی علی بن 
ابیطالب)علیه السالم( نمی ارزند. هزاران دختر زیبا و بااصل و نسب هم به یک تار موی 
حضرت زهرا)علیهاالسالم(نمی ارزند. آنهایی که هم از لحاظ معنوی و الهی آن مقامات 
را داشتند، هم بزرگان زمان خودشان بودند. ایشان دختر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(بود. 
رئیس جامعه اسالمی. حاکم مطلق. او هم که سردار درجه ی یک اسالم بود. ببینید 
چطوری ازدواج کردند؟  چه جور ِمهریه ی کم، چه جور جهیزیّه ی کم. همه چیز با نام خدا 
و با یاد او. اینها برای ما الگو هستند. همان زمان هم جاهالنی بودند که ِمهریّه ی دخترانشان 
بسیار زیاد بود مثاًل هزار شتر. آیا اینها از دختر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( باالتر 
بودند؟ از آنها تقلید نکنید. از دختر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( تقلید کنید، از 

امیرالمؤمنین)علیه السالم( تقلید کنید. 75/2/17
لباس عروس کرایه ای

بعضیها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه! چه لزومی دارد. حاال لباس عروس 
می خواهند، بعضیها لباس عروس را می روند کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ ننگ دارد؟ 
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نه! چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضیها این را ننگ می دانند. ننگ این است که انسان یک 
پول گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک بار آن را مصرف کند، بعد بیاندازد دور. یک بار 

مصرف! آنهم با این وضعی که بعضی مردم دارند. 74/10/4

بـ  مهریّه، نشان ارادت یا قیمت گذاری؟
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( سّنِت مهریه ی جاهلی را 

شکست 
خوِد آن کسی که مشّرع ِمهر استـ  که نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآله(باشدـ  که از همه 
کائنات باالتر است و دختِرمطهره و عزیزه ی او که از همه ی زنان عالم از اولین و آخرین 
باالتر است و شوهر او که امیرالمؤمنین )علیه السالم( باشد که از جمیع خالیق از اولین 
و آخرین بعد از پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(باالتر است، برای این دو نفر که جوان بودند، 
زیبا بودند، عنوان داشتند، محترم بودند، اول شخص مدینه بودند، دیدید پیغمبر چقدر 

ِمهر قرار داد؟ 71/9/24
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(آمد همه اینها را شکست، برای اینکه مانعن ازدواج می شود. 
اینها مانع از ازدواج دخترها و پسرها می شود. گفت این چیزها را رها کنید. ازدواج 
شروعش آسان است. از لحاظ شرایط مادی، سهل ترین است، آنچه که در ازدواج مهم 

است رعایتهای بشری و انسانی است. 72/10/6
خیال نکنید آن وقتها مهریه ی زیاد و سنگین با جهیزیه ی زیاد سرشان نمی شد. 
چرا آقا! آن وقتها هم بعضی، از این بی عقلیها مثل بی عقلیهای زمان ما را داشتند 
که مثاًل یک میلیون مثقال طال ِمهریه ی دخترشان بکنند. درست مثل همین 
بی عقلیهایی که امروزه بعضیها دارند. این کارهای مبالغه آمیِز این طوری اصاًل کار 
 ُجّهال است. اسالم آمد همه ی اینها را به هم ریخت. نه اینکه پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 
بلد نبودند بگویند دختر من هزار شتر سرخ موی با فالن شرایط باید مهریّه اش باشد.چرا 

می شد؛ منتهی اسالم همه را بهم ریخت. 72/11/12
ِمهریه ی سنگین مال دوران جاهلّیت است. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله(آن را منسوخ 
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کرد. پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( از یک خانواده اعیانی است. خانواده ی پیغمبر)صلی اهلل 
علیه وآله( ، تقریباً اعیانی ترین خانواده ی قریش بودند. خود ایشان هم که رئیس و رهبر 
این جامعه است. چه اشکالی داشت دختر به آن خوبی که بهترین دختران عالم است و 
خدای متعال او را » سیدة الّنساء العالمین « قرار داد » ِمن االَّولیَن و اآلِخرین«، با بهترین 
پسرهای عالم که موالی متقیان است می خواهند ازدواج کنند، مهریه ی ایشان زیاد باشد؟ 
نَّة « است. 74/2/28 چرا ایشان آمدند و این مهریه ی کم را قرار دادند که اسمش » َمهُر السُّ

من گمان می کنم اینکه در جهیزیه ی حضرت زهرا )علیهاالسالم( این قدر سادگی رعایت 
شد و در مهریه ی ایشان و همه ی اهل بیت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( به آن مهر کم، » 
نَّة « هم  نَّة « مقّید بودند، در حالی که همه قبول داشتند که بیش از »َمهُر السُّ َمهُر السُّ
جایز است، اّما این حد را حفظ کردند. این یک جنبه ی نمادین داشت. برای اینکه بین 
مردم مبنا و پایه ای باشد برای عمل به آن، تا دچار این مشکالتی که بر اثر زیاده رویها 

پیش می آید، نشوند. 77/4/18
چرا اصرار بر 14 سکه

اینکه می بینید ما گفتیم 1۴ سکه بیشتر را عقد نمی کنیم، نه برای این است که چهارده 
سکه بیشتر اشکالی در ازدواج ایجاد می کند. خیر. چهارده هزار سکه هم باشد، ازدواج 
اشکالی ندارد. فرقی ندارد. برای این است که آن جنبه ی معنوی ازدواج، غلبه پیدا کند 
بر جنبه ی ماّدی. مثل یک تجارت و معامله نباشد. داد و ستد ماّدی نباشد. اگر تشریفات 
را کم کردید، جنبه ی معنوی تقویت خواهد شد. 72/10/26 مهریّه هر چه کمتر باشد، به 
طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که 
نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد. 
ولی شارع مقّدس یک مهریّه ای را معین کرده که باید یک چیزی باشد. اّما نباید سنگین 
باشد. بایستی عادی باشد جوری باشد که همه بتوانند انجام دهند. 74/5/18 در ازدواج، 
آنچه که اتفاق می افتد، یک حادثه و پیوند انسانی است، نه یک معامله ی پولی و مالی، 
اگرچه یک مالی هم در بین هست در شرع مقّدس اسالم، آن مال جنبه ی نمادین دارد. 

جنبه ی رمزی دارد. خرید و فروش و بده بستان نیست. 71/1/5
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مهریه ی باال بی احترامی به دختر است
اگر کسی برای دختر خود اهمّیت قائل است، یا دختری برای خود ارزش قائل است، 
راهش این نیست که بگوید باید ِمهریه ی ما را زیاد کنید. مهریّه هر چقدر کمتر 

باشد، جنبه انسانی این پیوند بیشتر است. 74/5/24
هیچ پولی، هیچ ثروتی، معادل یک انسان نمی شود، نه هیچ مهریّه ای می تواند قیمت 
سرانگشت یک زِن مسلمان باشد و نه هیچ درآمدی برای یک مرد یا زن می تواند معادل 
با شخصّیت او باشد. کسانی که مهریّه های دخترشان باال می برند، اشتباه می کنند. این 
احترام نیست. این بی احترامی است. برای اینکه با باال بردن مهریّه، شما جنس این 
معامله ی انسانی را، یعنی یکی از دو جنس معامله ی انسانی راـ  چون هر دو در مقابل هم 
هستندـ  تنّزل می دهید به حّد یک کاال و یک متاع می گویید دختر من آنقدر می ارزد. نه 

آقا! دختر شما اصالً با پول قابل مقایسه نیست...
 این مهریّه یک سنت اسالمی و الهی است. برای این نیست که در مقابل این موجود 

شریِف عزیِز انسانی، انسان بخواهد یک چیزی بدهد. 77/8/11
مهرم حالل، جانم خالص

گاهی اوقات مرد آنچنان است که زن هر چقدر هم مهریّه داشته باشد می گوید: مهرم 
حالل، جانم خالص. ِمهریّه که کسی را خوشبخت نمی کند... روش شرعی، انسانها را 

خوشبخت می کند.
 محّبت هم به این چیزها بستگی ندارد. هر چقدر که پول در این طور مسائل کمتر باشد، 
عنصر ماّدی بیرون بشود، عنصر انسانی تقویت می شود؛ محّبت بیشتر می شود. 75/2/10

بعضی خیال می کنند مهریّه ی سنگین به حفظ پیوند زناشویی کمک می کند. این 
خطاست. اشتباه است. اگر خدای ناکرده این زن و شوهر نااهل باشند، مهریّه ی سنگین 

هیچ معجزه ای نمی تواند بکند. 75/5/11
بعضی از خانواده های طرف عروس می گویند که ما مهریّه ی آنقدر باال نمی خواهیم ولی 
خانواده ی داماد برای پز دادن و تفاخر می گویند نه نمی شود! چند میلیون یا فالن قدر. 
خب اینها همه دوری از اسالم است. هیچ کس با مهریه ی باال خوشبخت نشد. اینهایی 

رهنمودهفتم: آسان گیری
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که خیال می کنند اگر مهریّه نباشد ازدواج دخترشان متزلزل خواهد شد، اینها اشتباه 
می کنند. ازدواج اگر چنانچه با محّبت بود،  با وضعّیِت درست بود، بی مهریّه هم متزلزل 
نمی شود. ولی اگکر چنانچه بر مبنای خباثت و زرنگی و کالهبرداری و فریب و این چیزها 
بود، مهریّه هر چقدر هم که زیاد باشد، مرِد بدجنس زورگو، کاری خواهد کرد که بتواند 

از زیر بار این مهریّه هم فرار کند. 75/9/4
بعضیها می گویند ما مهریّه را سنگین می کنیم برای اینکه مانع طالق بشویم. این خیلی 
خطای بزرگی است. هیچ مهریّه ی سنگینی مانع از طالق نمی شود و نشده است. آن 
چیزی که مانع طالق می شود، اخالق و رفتار است. رعایت موازین اسالمی است. 73/9/2

مهریه ی باال، سّد راه ازدواج جوانان
کسانی که مهریه ی باال برای خانمشان قرار می دهند، به جامعه ضرر می زنند. خیلی از 
دخترها توی خانه می مانند، خیلی از پسرها بی زن می مانند، بخاطر اینکه این چیزها 
وقتی در جامعه رسم شد، سّنت و عادت شد، به جای »َمهُر الّسّنة«، به جای اینکه مهر 
پیغمبر)صلی اهلل علیه وآله(سّنت باشد، وقتی مهر جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع 

جاهلی خواهد شد. 77/8/11
اگر چنانچه در ازدواج بحث مادیّات عمده شد، این معامله عاطفی و روحی و انسانی تبدیل 
خواهد شد به معامله ی ماّدی. این معامله های گران، این جهیزیّه های سنگین، این چشم و 
ـ که برخی از افراد غافل و بی خبر می کنند  همچشمی ها و این به رخ کشیدن ثروتها و پولها 
ـ ازدواج را در واقع خراب می کنند. لذاست که در شرع مقّدس مستحب است مهریّه کم 

گرفته شود که » َمهُر الّسّنة « مورد نظر است. 77/12/13
اگر مهریّه ها سنگین شد، ازدواجها مشکل خواهد شد، پسرها و دخترها بی خانمان 

خواهند ماند. هر چه آسان تر بگیرید بهتر است. 72/12/22
من از مردم سراسر کشور خواهش می کنم که آن قدر مهریّه ها را زیاد نکنند. این سّنت 
جاهلی است. این کاری است که خدا و رسول)صلی اهلل علیه وآله( در این زمان بخصوص، 
از آن راضی نیستند. نمی گوییم حرام است. نمی گوییم ازدواج باطل است. اّما خالف 
سّنت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( و اوالد ایشان و ائمه ی هدی)علیهم السالم( و بزرگان 
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اسالم است. خالف روش اینهاست و بخصوص در زمان ما که کشور احتیاج دارد به اینکه 
همه ی کارهای صحیح، آسان شود، هیچ مصلحت نیست که بعضی ازدواجها را این طور 

مشکل کنند. 73/9/2

ـ جهیزیّه، توشه ی زندگی یا بهانه ی فخرفروشی؟ ج 
عّزت دختر به اخالق است،  نه جهیزیّه

جهیزیّه برای دختر مایه ی عّزت نیست. عّزت دختر به اخالق او و رفتار و شخصّیت خود 
اوست. بعضی از خانواده های عروس، خودشان را  به زحمت می اندازند و اگر پول هم ندارند 
به زحمت پول تهّیه می کنند. اگر پول دارند خرج زیادی می کنند، برای اینکه یک جهیزیّه 

مفّصل پر زرق و برقی را مثالً در  اختیار دخترشان بگذارند. 77/12/28
مهریه و جهیزیّه ی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی کند و هیچ خانواده ای را به آن 
آرامش و سکون و اعتماد الزم نمی رساند. اینها زوایای زندگی است. فضوِل]۴[ زندگی 

است و جز درد سر و اسباب زحمت و اسباب مشکل فایده ای ندارد. 75/9/18
مبادا بروید پول قرض کنید، جهیزیّه درست کنید. مبادا خودتان را به زحمت بیاندازید. 
مبادا خانواده تان را به زحمت بیندازید.مبادا خیال کنید که دخترتان اگر جهیزیّه اش 
کمتر از دختر همسایه و قوم و خویش بود، این سرشکستگی است. نه این سرشکستگی 

نیست. 81/3/29
چشم و هم چشمی و معضل جهیزیّه

خانواده ها خانواده ها روی چشم و همچشمی، جهیزیّه را برای خودشان یک معضل 
می کنند. بعد که این معضل را خودشان به یک نحوی تحّمل کردند، تازه نوبت دیگران 
است که رنج این معضل را ببرند. برای خاطر اینکه وقتی شما در جهیزیّه ی دخترتان 
این همه وسایل درست کردید، بعد کسانی که دیدند، تکلیف آنها چیست؟ این چشم 
و همچشمی ها آخر به کجا خواهد رسید؟ این همان مشکالتی است که درست خواهد 

شد. اسالم می خواهد اینها نباشد. 73/3/16

رهنمودهفتم: آسان گیری
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بعضیها سعی می کنند که برای جهیزیّه بزنند روی دست همه ی قوم و خویشها و 
همسایه ها و دوست و آشناها که این هم غلط است... باید نگاه کنید ببینید که چه 
چیزی درست است، چه چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه چیزی حق است؟ یک 
خانواده ی دو نفره یک وسایلی الزم دارند که یک زندگی ساده ای داشته باشند. 79/8/3

انواع و اقسام ریخت و پاشها، زیاده رویها، کارهای غلط، جهیزیّه های سنگین. همه جور 
چیزی را حتماً باید بخرند، بیاورند توی جهیزیّه بگذارند، که اقاّل یک چیز بیشتر از آن 
دختر خاله اش، یا نمی دانم خواهرش، یا آن همسایه شان یا آن همکالسی شان داشته 
باشد. اینها از آن غلطهای بسیار موذی و آزاردهنده است، برای خود انسان و برای مردم. 
خیلی از دخترها نمی توانند به خانه ی بخت بروند، خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج کنند، 
به خاطر همین چیزها. به خاطر همین گرفتاریها. اگر ازدواج آسان بود، اگر مردم آن قدر 
سخت گیری نکرده بودند، بعضیها اگر مهریّه شان سنگین نبود، اگر این جهیزیّه های 
جاهالنه نبود و پدر و مادرها به خیال خودشان برای اینکه مبادا دل دخترشان بشکند، 
خودشان را به آب و آتش نمی زدند، این گرفتاریها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد. 

71/11/1

از اّول، بعضیها، همه ی ریز و درشت و الزم و غیر الزم را برای دخترشان به عنوان جهیزیّه 
فراهم می کنند که مبادا از دختر فالنی، از نمی دانم دختر عمویش، یا از خواهرش یا 
از جاریش مثاًل کمتر باشد. اینها درست نیست. این کارها غلط است. اسباب زحمت 
شماست. آن هم زحمتی که هیچ اجری پیش خدا ندارد، مایه ی تشکر هم نمی شود. 

78/9/2

 به فکر دیگران هم باشید
از بعضیها وقتی می پرسیم که شما چرا برای دو نفری که می خواهند زندگی بکنند، بازار را 
می خواهید خالی کنید که جهیزیّه برای خودتان درست کنید؟ می گویند: خب ما داریم. 
چون داریم می خاهیم بکنیم. آیا این استدالل کافی است؟ چون داریم! نه. این استدالل 
به هیچ وجه کافی نیست. استدالل غلطی است. در یک جامعه همه جور انسان زندگی 
می کند. شما باید کاری کنید که آن دختری هم که ندارد، اگر خواست شوهر بکند بتواند 
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و ااّل این جهیزیّه ای که شما دارید برای دخترتان درست می کنید، این مهریّه ای که شما 
دارید به عروستان می دهید، این دیگر َدرِ ازدواج را برای دیگران خواهد بست... این روش 

انسانی نیست. این روش اسالمی نیست. 75/8/5
جهیزیّه ی بهترین عروس عالم

شما نگاه کنید به دختر پیغمبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(، بهترین دخترهای عالم، فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( بود. بهترین زنهای اولین و آخرین، فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها(

بود. هرگز دختری و زنی به آن خوبی، به آن شرافت و به آن عظمت نیامده است. همه 
زنهای عالم از اّول تا آخر در مقابل او مثل خدمت کارهایی هستند. مثل ذّراتی هستند 
در مقابل خورشید جهان افروز. شوهرش هم امیرالمؤمنین )علیه السالم(، بهترین 
مردان عالم. اگر چنانچه همه ی فضائل و مکارمشان را جمع کنیم. همه ی مردان 
عالم به یک ناخن او هم نمی رسند؛ این دو مظهر عظمت، مظهر زیبایی و فضیلت، با 
همدیگر ازدواج کردند. جهیزیّه شان همان چند قلم ارزان قیمتی بود که در کتابها 
نوشته اند و ضبط کرده اند: یک تّکه حصیر، یک تّکه لیف خرما، یک دست رختخواب 
و یک دستاس، یک کوزه، یک کاسه.همه اش را اگر چنانچه به پول امروزی روی 
همدیگر بگذارند، معلوم نیست که چند هزار تومان مختصری بیشتر بشود. همان 
مهریّه را از امیرالمؤمنین)علیه السالم(گرفتند و پولش را دادند جهیزیّه ی مختصری 
را فراهم کردند و بردند خانه ی شوهر. حاال ما نمی گوییم دخترهای ما مثل فاطمه 
زهرا)سالم اهلل علیها( جهیزیّه بگیرند. نه دخترهای ما مثل فاطمه زهرا هستند و نه 
خود ماها مثل پدر ایشان هستیم و نه پسرهای ما مثل امیرمؤمنان)علیه السالم(، 
 شوهر فاطمه زهرایند. ما کجا و آنها کجا؟ زمین تا آسمان با هم فرق داریم.

 اما معلوم می شود راه، آن راه است. جهت، آن جهت است. جهیزیّه را مختصر بگیرید. 
به این و آن نگاه نکنید، خرج زیادی نکنید. کار را برای کسانی که ندارند مشکل نکنید. 

72/1/5

جهیزیّه ی فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(، به قدری بود که شاید دو نفر آدم با دست 
می توانستند از این خانه بردارند ببرند آن خانه. ببینید افتخار اینهاست. ارزش اینهاست. 

رهنمودهفتم: آسان گیری
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آیا پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(نمی توانستند یک جهیزیّه ی مفصل تشکیل دهند؟ 
اگر پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( اشاره ای می کردند، این مسلمانانی که در اطراف ایشان 
بودند، بعضیهایشان هم آدمهای متمّکنی بودند، پول هم داشتند، از خدا می خواستند 
که بیایند یک هدیه ای بدهند، کمکی بکنند. نکردند. چرا نکردند؟ این برای این است که 
من و شما یاد بگیریم. و ااّل بنشینیم و تعریف کنیم و خوشمان بیاید و بعد هم یاد نگیریم، 
چه فایده ای دارد؟ استفاده اش را نمی بریم. نسخه ی طبیب را که انسان نباید بگذارد روی 
طاقچه تماشا کند. باید عمل کنیم تا بهره اش را ببریم. رژیم غذایی را باید عمل کنید تا 
فایده اش را ببرید. اینها رژیم غذایی روح است، رژیم غذایی صّحت جامعه است. صّحت 

خانواده است. باید عمل شود. ساده برگزار کنید. 75/9/5

عروس خانمها شما نگذارید
نگذارید جهیزیّه ها را سنگین کنند. دخترها نگذارند. عروسها شما نگذارید. پدر و 
مادرها هم اگر می خواهند، شما نگذارید. این همه جنس گران را می خواهید چه کنید؟  

73/9/23

مادرهای عروسها در تهیه جهیزیّه دست نگه دارند، خیلی افراط و اسراف نکنند. نگویند 
حاال مثالً دخترمان است، دلش می شکند. نه. دخترها خوبند. دخترها نمی خواهند. ما 
بیخود نباید دل آنها را بکشانیم به این سمت که هر چیز قشنگ و لوکس و... حتماً باید 

برایش تهیه شود. 79/11/16
این دختر خانمها که می خواهند جهیزیّه درست کنند، برای خرید اسباب سر عقد و 
جهیزیّه، توی این دکانهای گران قیمت بعضی از جاهای تهران، آن محاّلت گران قیمت 
ـ من می شناسم کجاهاست که دکانهایش  ـ نمی خواهم البته اسم بیاورم  که معروف است 
معروف است به جنس گران، اصالً طرف آنها پا نگذارند. بروند آن جاهایی که معروف به 
گرانی نیست. این طور نباشد که داماد بیچاره را دنبالشان راه بیندازند برای خرید عروس 

و خرید عقد. متأسفانه از این کارها می کنند. 72/3/19
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