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  یک شنبه  13 مرداد1398  شماره 5087 

پیامبراكرم)ص(:
كسی كه بر نمـازهای پنجگانه محـافـظت و مـراقبت نمايد 
ايـن نـمازها برای او در قـيامت، نـور و وسيـله نجـات او 

خـواهد بود.

وزاذان ظهر:13:11 اذان مغرب: ۲۰:۲۴ اذان صبح فردا: ۴:38  طلوع آفتاب فردا: 6:15 حدیث ر

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کاشاناهواز اصفهانقم مشهد تهران 
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شهادت سردار رشيد اسالم و فرمانده لشکر 10  شهيد عليرضا موحد دانش  )1362ش(    اعزام سپاهيان انگليسي و هندي به جنوب ايران و تشکيل پليس جنوب )1290 ش(    شهادت خانم مريم فرهانيان )1363ش(   مظفرالدين شاه قاجار فرمان حکومت امروز در تاریخ
مشروطه را امضاء و صادر كرد )1285ش(   والدت عالم مجاهد و فقيه مبارز آيت  اهللهَّ شهيد شيخ فضل  اهلل  نوري  )1259 ق(   آغاز رسمي جنگ ويتنام با امريکا در پي وقوع حادثه خليج تونکن )1964م(   درگذشت طنطاوي جوهري  عالم و شاعر مصري )1358 ق(

مهریه سنگین
 )خطبه عقد 11 آبان 77(

كسانی كه مهريه ی باال برای خانمشان قرار می دهند، به جامعه 
ــوی خانه می مانند، خيلی از  ــرر می زنند. خيلی از دخترها ت ض
ــن چيزها وقتی در  ــی زن می مانند، به خاطر اين كه اي ــرها ب پس
ــم شد، سنت و عادت شد، به جای »َمهُر الّسّنة«، به  جامعه رس
ــنت باشد، وقتی  جای اين كه مهر پيغمبر )صلی اهلل عليه وآله( س

مهر جاهلی سنت شد، اوضاع، اوضاع جاهلی خواهد شد.

خطبه ی عقد )28 اردیبهشت 74(
ــر  پيامب ــت.  اس ــت  جاهلي دوران  ــال  م ــنگين  س ــه ی  مهري
ــر  پيامب ــرد.  ك ــوخ  منس را  آن  ــه(  )صلی اهلل عليه وآل ــرم  اك
ــت. خانواده ی  ــه( از يك خانواده ی اعيانی اس )صلی اهلل عليه وآل
پيغمبر )صلی اهلل عليه وآله(، تقريباً اعيانی ترين خانواده ی قريش 
ــان هم كه رئيس و رهبر اين جامعه است. چه  بودند. خود ايش
ــن دختران عالم  ــت دختر به آن خوبی كه بهتري ــکالی داش اش
ــاء العالمين« قرار داد  ــت و خدای متعال او را »سيدة الّنس اس
ــرهای عالم كه موالی  »ِمن االَّوليَن و اآلِخرين«، با بهترين پس
ــان زياد  ــت می خواهند ازدواج كنند، مهريه ی ايش متقيان اس
ــان آمدند و اين مهريه ی كم را قرار دادند كه  ــد؟ چرا ايش باش

نهَّة« است. اسمش »َمهُر السُّ

)خطبه عقد 18 مرداد 74(
ــت،  ــد، به طبيعت ازدواج نزديکتر اس مهريه هر چه كمتر باش
ــد و فروش كه  ــت، خري ــون طبيعت ازدواج معامله كه نيس چ
ــان است. اين  ــت، زندگی دو انس ــت، اجاره دادن كه نيس نيس
ارتباطی به مسائل مالی ندارد. ولی شارع مقدس يك مهريه ای 
را معين كرده كه بايد يك چيزی باشد. اما نبايد سنگين باشد. 

بايستی عادی باشد جوری باشد كه همه بتوانند انجام دهند.

)خطبه عقد 11 مرداد 75(
بعضی خيال می كنند مهريه ی سنگين به حفظ پيوند زناشويی 
ــتباه است. اگر خدای ناكرده  ــت. اش كمك می كند. اين خطاس
ــوهر نااهل باشند، مهريه ی سنگين هيچ معجزه ای  اين زن و ش

نمی تواند بکند.

)خطبه عقد 4 آذر 75(
ــروس می گويند كه ما مهريه ی  ــی از خانواده های طرف ع بعض
ــواده ی داماد برای پز دادن و  ــدر باال نمی خواهيم ولی خان آن ق
ــون يا فالن قدر. خب  ــود! چند ميلي تفاخر می گويند نه نمی ش
ــا مهريه ی باال  ــت. هيچ كس ب ــالم اس ــا همه دوری از اس اينه
ــبخت نشد. اين هايی كه خيال می كنند اگر مهريه نباشد  خوش
ــان متزلزل خواهد شد،   اين ها اشتباه می كنند.  ازدواج دخترش
ــت بود،  ــا محبت بود،   با وضعيت درس ــر چنان چه ب ازدواج اگ
ــر چنان چه بر مبنای  ــود. ولی اگ ــه هم متزلزل نمی ش بی مهري
خباثت و زرنگی و كالهبرداری و فريب و اين چيزها بود، مهريه 
هر چقدر هم كه زياد باشد، مرد بدجنس زورگو، كاری خواهد 

كرد كه بتواند از زير بار اين مهريه هم فرار كند.

)خطبه عقد 2 آذر 73(
من از مردم سراسر كشور خواهش می كنم كه آن قدر مهريه ها 
ــت كه  ــت. اين كاری اس ــنت جاهلی اس را زياد نکنند. اين س
ــول )صلی اهلل عليه وآله( در اين زمان بخصوص، از آن  خدا و رس
راضی نيستند. نمی گوييم حرام است. نمی گوييم ازدواج باطل 
است. اما خالف سنت پيامبر )صلی اهلل عليه وآله( و اوالد ايشان و 
ائمه ی هدی )عليهم السالم( و بزرگان اسالم است. خالف روش 
ــور احتياج دارد به  ــت و به خصوص در زمان ما كه كش اين هاس
اين كه همه ی كارهای صحيح، آسان شود، هيچ مصلحت نيست 

كه بعضی ازدواج ها را اين طور مشکل كنند.

جهیزیه سنگین 
)خطبه عقد 18 تیر 77(

ــرت زهرا  ــه ی حض ــه در جهيزي ــم اين ك ــان می كن ــن گم م
ــادگی رعايت شد... اين حد را حفظ  ــالم( اين قدر س )عليهاالس
ــت. برای اين كه بين مردم  كردند. اين يك جنبه ی نمادين داش
مبنا و پايه ای باشد برای عمل به آن، تا دچار اين مشکالتی كه 

بر اثر زياده روی ها پيش می آيد، نشوند.

)خطبه عقد 28 اسفند 77(
ــان را اذيت می كنند و به  بعضی از خانواده های عروس، خودش
ــد به زحمت پول تهيه  ــت می اندازند و اگر پول هم ندارن زحم
می كنند. اگر پول دارند خرج زيادی می كنند، برای اين كه يك 
ــان  جهيزيه ی مفصل پر زرق و برقی را مثاًل در اختيار دخترش

بگذارند.

)خطبه عقد 18 آذر 75(
ــبخت نمی كند و هيچ  ــاد، هيچ دختری را خوش جهيزيه ی زي
ــکون و اعتماد الزم نمی رساند.  خانواده ای را به آن آرامش و س
ــت. فضوِل زندگی است و جز دردسر و  اينها زوايای زندگی اس

اسباب زحمت و اسباب مشکل فايده ای ندارد.

)خطبه عقد 29 خرداد 81(
ــت كنيد. مبادا  ــد، جهيزيه درس ــد پول قرض كني ــادا بروي مب
ــد. مبادا خانواده تان را به زحمت  خودتان را به زحمت بيندازي
ــد. مبادا خيال كنيد كه دخترتان اگر جهيزيه اش كمتر  بيندازي
از دختر همسايه و قوم و خويش بود، اين سرشکستگی است.

)خطبه عقد 3 آبان 79(
ــت  ــد كه برای جهيزيه بزنند روی دس ــعی می كنن بعضی ها س
همه ی قوم و خويش ها و همسايه ها و دوست و آشناها كه اين 
ــت  ــت... بايد نگاه كنيد ببينيد كه چه چيزی درس هم غلط اس
است، چه چيزی حق است آن را انجام بدهيد. چه چيزی حق 
ــت؟ يك خانواده ی دو نفره يك وسايلی الزم دارند كه يك  اس

زندگی ساده ای داشته باشند.

)خطبه عقد 26 دی 72(
ــا، كارهای غلط،  ــت و پاش ها، زياده روی ه ــام ريخ انواع و اقس
ــاً بايد بخرند،  ــور چيزی را حتم ــنگين. همه ج جهيزيه های س
ــتر از آن  ــد توی جهيزيه بگذارند، كه اقالًاّ يك چيز بيش بياورن
ــان يا  ــه اش، يا نمی دانم خواهرش، يا آن همسايه ش دختر خال
ــد. اينها از آن غلط های بسيار  ــته باش ــان داش آن همکالسی ش
موذی و آزاردهنده است، برای خود انسان و برای مردم. خيلی 
ــرها  ــا نمی توانند به خانه ی بخت بروند، خيلی از پس از دختره
نمی توانند ازدواج كنند، به خاطر همين چيزها. به خاطر همين 
گرفتاری ها. اگر ازدواج آسان بود، اگر مردم آن قدر سخت گيری 
ــنگين نبود، اگر اين  ــان س نکرده بودند، بعضی ها اگر مهريه ش
ــان  ــای جاهالنه نبود و پدر و مادرها به خيال خودش جهيزيه ه
ــان بشکند، خودشان را به آب و  برای اين كه مبادا دل دخترش
ــش نمی زدند، اين گرفتاری ها برای خيلی از خانواده ها پيش  آت

نمی آمد.

)خطبه عقد 2 آذر 78(
از اول، بعضی ها همه ی ريز و درشت و الزم و غير الزم را برای 
ــان به عنوان جهيزيه فراهم می كنند كه مبادا از دختر  دخترش
ــی، از نمی دانم دختر عمويش، يا از خواهرش يا از جاريش  فالن
ــت. اين كارها غلط است.  ــت نيس ــد. اينها درس مثاًل كمتر باش
ــباب زحمت شماست. آن هم زحمتی كه هيچ اجری پيش  اس

خدا ندارد، مايه ی تشکر هم نمی شود.

)خطبه عقد 23 آذر 73(
ــد. دخترها  ــنگين كنن ــد جهيزيه ها را س نگذاري
نگذارند. عروس ها شما نگذاريد. پدر و مادرها هم 

اگر می خواهند، شما نگذاريد.

)خطبه عقد 16 بهمن 79(
ــت  ــا در تهيه ی جهيزيه دس ــای عروس ه مادره
ــراف نکنند. نگويند  نگه دارند، خيلی افراط و اس
ــکند. نه.  ــت، دلش می ش حاال مثاًل دخترمان اس

دخترها خوبند. دخترها نمی خواهند. ما بيخود نبايد دل آن ها 
را بکشانيم به اين سمت كه هر چيز قشنگ و لوكس و... حتماً 

بايد برايش تهيه شود.

تجمالت زیاد 
)خطبه عقد 20 تیر 70(

ــانی كه با  ــت. آن كس تجمالت برای يك جامعه، مضر و بد اس
ــت كه از لذت ها  تجمالت مخالفت می كنند، معنايش اين نيس
ــی هايش بی اطالعند، نه! آن را كاری مضر برای جامعه  و خوش
ــر. با تجمالت زيادی،  ــد. مثل يك دارو يا خوراكی مض می دانن
ــول و متداول ايرادی  ــد. البته در حد معق ــه زيان می كن جامع
ــابقه به  ــدارد. اما وقتی كه همين طور مرتب پای رقابت و مس ن
ميان آمد، اصاًل از حد خودش تجاوز می كند و به جاهای ديگر 

می رود.

)خطبه عقد 23 آذر 73(
مگر كسانی كه با تجمل عروس و داماد می شوند خوشبخت ترند؟ 
ــا كند؟ اين كارها جز  ــی می تواند چنين چيزی را ادع چه كس
ــرت به دل  ــوان را، يك عده دختر را حس ــه يك عده ج اين ك
ــتند آن جور  ــر اين ها تلخ نمايد، اگر نتوانس ــد و زندگی را ب كن
ــرت به دل بمانند يا اصاًل  ــی بگيرند تا ابد حس آن ها هم عروس
نتوانند عروسی بگيرند. چيز ديگری نيست... تا آمدند دخترش 
را بگيرند، چون دستش خالی است، اين دختر بماند توی خانه. 
ــب ضعيف، همين طور غير  ــجو يا كارگر يا كاس اين پسر دانش

متأهل بماند.

اسراف 
)خطبه عقد 11 شهریور 72(

برخی، اسراف می كنند. می ريزند و می پاشند. در اين روزگار كه 
فقرايی در جامعه هستند، كسانی هستند كه اوليات زندگی هم 
ــت، اين كارها اسراف است، زيادی  ــت در اختيارشان نيس درس

است، بيخود است. هر كس بکند خالف است.

)خطبه عقد 9 بهمن 76(
ــود با آن ثواب برد، گناه  ــی از مردم با اين كاری كه می ش بعض
ــا خالف هايی كه انجام  ــراف هايی كه می كنند، ب می برند. با اس
ــنه به كارهای  ــن و حس ــد، با آميختن اين عمل َحس می دهن
ــت كه  ــی كه انجام می دهند. حرام همه اش هم اين نيس حرام
ــت،  ــد. آنها هم البته حرام اس محرم و نامحرم و اين چيزها باش
ــراف حرام است.  ــت. اس اما ريخت و پاش زيادی هم حرام اس
ــت.  ــوزاندن دل مردمی كه ندارند در مواردی واقعاً حرام اس س
ــرای اين كه بتواند  ــالل كردن ب ــاده روی كردن،   حرام و ح زي

جهيزيه ی دخترش را فراهم كند، اينها حرام است.

)خطبه عقد 24 مرداد 74(
بنده راضی نيستم از كسانی كه با خرج های سنگين و با اسراف 
در امر ازدواج، كار را بر ديگران مشکل می كنند. البته با جشن 

و شادی و مهمانی موافقيم ولی با اسراف مخالفيم.

خرید از مکان های 
وف به گرانی معر

)خطبه عقد 19 خرداد 72(
ــت كنند، برای  اين دختر خانم ها كه می خواهند جهيزيه درس
خريد اسباب سر عقد و جهيزيه، توی اين دكان های گران قيمت 
بعضی از جاهای تهران، آن محالت گران قيمت كه معروف است 
– نمی خواهم البته اسم بياورم – من می شناسم كجاهاست كه 
ــران، اصاًل طرف آنها پا  ــت به جنس گ دكان هايش معروف اس
نگذارند. بروند آن جاهايی كه معروف به گرانی نيست. اين طور 
ــان راه بيندازند برای خريد  ــد كه داماد بيچاره را دنبالش نباش

عروس و خريد عقد. متأسفانه از اين كارها می كنند.

هتل ها و سالن های 
ج پرخر

 )خطبه عقد 27 دی 73(
ــالن ها و جشن های پُرخرج را رها كنيد. ممکن  اين هتل ها و س
ــت توی يك سالنی هم كسی جشن بگذارد اما ساده، مانعی  اس
ــان  ندارد. من نمی خواهم بگويم حتماً، چون بعضی خانه هايش

جا ندارد يا امکاناتش را ندارند ولی اسراف نکنيد.

وردین 72( )خطبه عقد 5 فر
ــت. حتی پيامبر اكرم  ــادی چيز خوبی اس ــی و عقد و ش عروس
ــان مجلس  )صلی اهلل عليه وآله( هم برای دختر مکرمه ی  خودش
ــعر خواندند. زن ها  ــادی كردند و مردم ش ــی گرفتند، ش عروس
ــی كردند. اما نبايد در اين مجلِس عقد و  ــت زدند و خوش دس
ــراف انجام بگيرد. يکی از اسراف ها همين  ــی و اينها اس عروس
ــت. در هتل ها، در اين  ــی گران قيمت اس مجالس عقد و عروس
ــت می كنند. مبالغ زيادی  سالن های گران قيمت مجالس درس
ــيرينی و ميوه و خوراكی حرام می شود، از بين می رود، روی  ش
زمين ريخته می شود و ضايع می گردد. برای چه؟ برای چشم و 

هم چشمی!؟ برای عقب نماندن از قافله ی اسراف!؟

)خطبه عقد 12 آذر 77(
ــی شيرين، آن عروسی ای نيست كه توی آن خيلی خرج  عروس
می شود و اسراف زياد در آن می شود. عروسی شيرين، عروسی 
ــيرين می شود.  ــی ش ــت. صميمانه كه بود، عروس صميمانه اس
ــد. يك اتاق دو اتاق توی خانه، قوم و خويش،  ولو مختصر باش
ــت و آشنا و رفيق دور هم بنشينند، اين می شود عروسی.  دوس
اين ميهمانی های مفصل و سالن های آن چنانی يا توی هتل ها، 
ــی، اينها هيچ  ــران برای مهمان ــاد، جنس های گ ــای زي خرج ه
ــت. نمی گويم ازدواج را باطل می كند، نه! ازدواج  ــب نيس مناس
ــت. اما اينها محيط جامعه و محيط زندگی را تلخ  ــت اس درس

می كند.

)خطبه عقد 30 مهر 76(
ــالن ها نبود، اين چيزها نبود، توی دو تا  ــابق كه اين س مگر س
ــيرينی  ــن می گرفتند، مهمان ها می آمدند ش اتاق كوچك جش
ــروز بود؟ عزت دخترها  ــد، ازدواج ها بی بركت تر از ام می خوردن
مگر كمتر از امروز بود، حاال بايد حتماً بروند توی اين سالن های 
ــالن ها. من  بزرگ. عيبی ندارد، من مخالفتی نمی كنم با اين س
ــی می روند توی هتل، از آن  ــريفات« مخالفم. حاال بعض با »تش

كارهای غلط است كه لزومی ندارد.

)خطبه عقد 11 مرداد 75(
بعضی خيال می كنند كه تشريفات و توِی هتِل چنين و چنان 
ــالن های گران گرفتن، خرج های زيادی كردن،   عزت  رفتن، س
ــرف و سربلندِی دختر و پسر را زياد می كند. نخير عزت و  و ش
شرف و سربلندی دختر و پسر به انسانيت و تقوی و پاكدامنی 

و بلندنظری آن هاست، نه به اين چيزها...

وس گران قیمت لباس عر
 )خطبه عقد 4 دی 74(

ــه! چه لزومی  ــروس گران قيمت می خرند. ن ــا لباس ع بعضی ه
ــروس می خواهند، بعضی ها لباس عروس را  دارد. حاال لباس ع
ــی دارد؟ ننگ دارد؟ نه! چه  ــد كرايه می كنند. چه مانع می رون
ــن را ننگ می دانند. ننگ  ــی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها اي ننگ
اين است كه انسان يك پول گزافی بدهد، يك چيزی بخرد كه 
يك بار آن را مصرف كند، بعد بيندازد دور. يك بار مصرف! آن 

هم با اين وضعی كه بعضی مردم دارند.

وت ها خ کشیدن ثر به ر
 )خطبه عقد 13 اسفند 77(

ــد، اين معامله ی  اگر چنان چه در ازدواج بحث ماديات عمده ش
عاطفی و روحی و انسانی تبديل خواهد شد به معامله ی مادی. 
ــم و  ــنگين، اين چش اين معامله های گران، اين جهيزيه های س
هم چشمی ها و اين به رخ كشيدن ثروت ها و پول ها – كه برخی 
ــد – ازدواج را در واقع خراب  ــل و بی خبر می كنن ــراد غاف از اف
می كنند. لذاست كه در شرع مقدس مستحب است مهريه كم 

گرفته شود كه »َمهُر الّسّنة« مورد نظر است.

 ازدواج را آسان کنید 
) خطبه عقد 2 آذر 73(

ــه می كنم كه  ــور توصي ــر كش ــه همه ی مردم در سراس من ب
ــکل می كنند.  ــان كنند. بعضی ها ازدواج را مش ازدواج ها را آس
ــکل  ــنگين ازدواج را مش ــران و جهيزيه های س ــای گ مهريه ه
ــرها توقع جهيزيه های سنگين بکنند.  می كند... خانواده ی پس
ــمی ديگران جهيزيه ها  ــم هم چش خانواده ی دخترها برای چش
ــی را رنگين تر بکنند.  ــريفات را و مجالس عقد و عروس را و تش
ــت كه  ــت؟ اثر اين كارها اين اس چرا؟ اثر اين را می دانيد چيس
دخترها و پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند، كسی جرئت 

نمی كند به ازدواج نزديك شود. 

هشت سنت غلط ازدواج از 
نگاه رهبر انقالب
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خیل�یازدخترهاتویخانهمیمانند،خیلیازپس�رهابیزنمیمانند.باش�د،

وقتیمهرجاهلیسنتشد،اوضاع،اوضاعجاهلیخواهدشد.
حضرتآيتاهللخامنهایدرسخنرانیهاومناسبتهایمختلفبهآسیبشناسی

مشکالتفرارویجوانانبرایازدواجپرداختهاند.
ايشانمعتقدندموانع»فرهنگی«،بخشقابلتوجهیازاينمشکلاجتماعیرا
بهخوداختصاصدادهاستوجوانان،خانوادههاومسئوالنمربوطبايددرجهت

رف�عاينموانعتالشكنند.رهبرانقالباس�المیدرآخريناظهارنظررس�می
دربارهیاينموضوعدرديداردانش�جويیماهرمضانامس�الفرمودند:»بعضی
ازتصوراتوس�نتهایغلطدرموردازدواجوجودداردكهاينهادس�توپاگیر
است،مانعازرواجازدواججوانهااست؛اينسنتهارابايدعماًلنقضكرد.شما
كهجوانید،مطالبهگريد،پرنش�اطید،پیشنهادكنندهینقضخیلیازعادتهاو
س�نتهاهستید،بهنظرمناينس�نتهایغلطیراهمكهدرزمینهیازدواج

وجوددارد،بايستیشماهانقضكنید.«

12

3
5

4

67

8

ــندد رفتار كنيد؛ او  ــرتان طوری كه عقل و دين می پس با همس
كارگر منزل نيست او كارگزار منزل نيست بلکه او رفيق و دوست 

و همسر و هم سنگ و هم وزن شماست.
اول ذی الحجه، سالروز ازدواج امام علی)ع( و حضرت زهرا )س( 
ــی زوجين از  ــبت به اصول دينی و اساس ــت كه به اين مناس اس

منظر آيت اهلل جوادی آملی می پردازيم.
اساس زندگی انسان بر پاية رهنمود كسی است كه ما را آفريد و 

آن خدای كريم است. انسان چون مثل فرشته ها نيست كه بماند 
ــل محفوظ باشد مسئله نکاح و ازدواج مطرح شد  برای اينکه نس
و نکاح و ازدواج هم بايد برابر اصولی باشد كه پايدار باشد و نسل 
ــده يعنی فرزند صالح از اين خانواده برخيزد، لذا ذات اقدس  آين
الهی اين مطلب را كاماًل تحليل كرد كه وقتی اقدام می كنيد به 
ــروع بکنيد و از خدا فرزند صالح طلب بکنيد. زندگی  نام خدا ش
ــترك دارد يك  ــوهر يك سلسله وظايف مش ــترك زن و ش مش

سلسله وظايف خاص را خدای سبحان در قرآن كريم بيان كرد 
و هم وظايف مخصوص به هر كدام از دو طرف را. درباره وظايف 
مشترك فرمود شما يك هسته مركزی هستيد كه از شما دو نفر 
فرزندان صالح ظهور می كند، لذا در طليعه ازدواج فرمود: به فکر 
فرزند صالح باشيد اين وظيفه مشترك بين زن و شوهر است اما 
درباره وظيفه مخصوص مردها كه مسئول تأمين زندگی هستند 
فرمود، با همسرتان راهی كه عقل و دين می پسندد رفتار كنيد؛ 
ــت بلکه او رفيق و  ــت او كارگزار منزل نيس او كارگر منزل نيس
ــنگ و هم وزن شماست، يعنی طرزی  ــت و همسر و هم س دوس
ــد در زندگی داخلی با زن رفتار كند كه نزد دين معرفه  مرد باي
ــد.مرد بايد طرزی در منزل زندگی كند كه اين روش، روش  باش

عقالنی باشد كه نزد خدا معروف باشد لذا در قرآن كريم فرمود: 
َوَعاِشُروُهنهَّ بِالَْمْعُروِف درست است كه مرد مسکن تهيه می كند، 
ــد، لباس تهيه می كند، غذا تهيه می كند، اما  هزينه تهيه می كن
ــکينت به عهده مرد نيست؛ نه آن قدرت را دارد نه آن وظيفه  َس
را، بلکه اين وظيفه مخصوص زن است و ايجاد سکينت و آرامش 
ــت؛  آرامش مربوط به امر  ــد و هم به عهده زن اس از زن برمی آي
ــرمايه را خدا گرچه به مرد هم داد اما آن  ــت اين س عاطفی اس
ــرد؛ آن مهربانی، آن  ــه زن عطا كرد به مرد عطا نک ــدری كه ب ق
عاطفه، آن رأفت، آن گذشت، آن حّس مادری كه در زن هست 
ــت چه اينکه آن كار كردن و تالش و عرق ريختنی  در مرد نيس
ــد از زن برنمی آيد. باالخره اين دو عنصر اگر  ــه از مرد برمی آي ك

بخواهند با هم هماهنگ باشند هم جهيزيه می خواهد هم مهريه 
ــه چون زندگی پر  ــد و هم مهري ــاده باش اما هم جهيزيه بايد س
ــت.  ــواری چيز ديگر نيس ــش و پر تجّمل جز دش تالش و كوش
ــان يك محبوب ازلی می خواهد و خيال می كند كه محبوب  انس
او در مال و باغ و راغ است لذا در ذيل آيه سوره مباركه نحل كه 
ــت ما او را به حيات طيبه نايل می كنيم يا حيات او  اين آيه اس
ــود مبارك حضرت امير)ع( فرمود: حيات  را طيب می كنيم. وج
ــت، يك انسان قانع خيلی بزرگوارانه زندگی  طيبه، »قناعت« اس
ــاس زندگی مشترك را حفظ  ــت كه اس می كند. اين دو چيز اس
می كند يکی دوستی عاقالنه نسبت به يکديگر و ديگری مهربانی 

مهر و گذشت عطوفانه از لغزش های يکديگر. 

اساس زندگی مشترک دوستی عاقالنه و گذشت عطوفانه است
گفتاری از آیت هللا جوادی آملی


