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 ١    حمفل شادي 
   

  : مقدمه
رود تا کم کم او را محو تکنولوژي خود کـرده و بجـاي    در دنیاي صنعتی فعلی که انسان و انسانیت را بدنبال خود کشیده و می

بـر موحـدین الزم و واجـب    . برنـد باستفاده صحیح از تکنولوژي روز، اکثراً آن را در راه منفی و تمنیات نفسانی و شیطانی بکار 
از انسانیت است دفاع کرده و تا حدودي از قالب سختگیري و خُشـک مقـدس بـودن خـارج     است از حریم اسالمیت که باالتر 

شوند و مجالس و محافل شادي را با سرودهاي شرعی و اسالمی و جک و لطیفه هاي حالل هم کیشان را بخنداننـد زیـرا زمینـه    
رس و فشـارهاي روحـی و روانـی نجـات     سرور براي مومن فراهم کردن عبادت است و تنهـا چیـزي کـه انسـان را از انـواع اسـت      

کننـد از روان   دهد، مجلس انس داشتن است و ثابت شده است افرادي که لبخند به لب دارند و در شادي دیگران شادي می می
  . در زندگی موفق ترندبرخوردارند و سالمتر 

کـه در مجـالس مـومنین خوانـده     سـالم  ال علـیهم لذا در این راستا به جمع آوري سرودهائی که توسط مداحان عزیـز اهـل البیـت    
شـود،   لَص ندارد بنام آن مداحی که آنرا خوانده است قلـم زده مـی  شود همت کرده و بجهت اینکه سراینده شعرها بعضاً مخَ می

. یرندباشد که براي سراینده و خوانند و مستمعین جزاي دارین منظور شود و آنان هم مورد عنایت ولیعصر ارواحنا له فداء قرار گ
  .اند و رضایت صاحب الزمان را فراهم نموده اند زیرا با رواج این رویه از ترویج و اشاعه گناه و موسیقی جلوگیري کرده
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    حمفل شادي 

  هو الرزاق 
  

در شـرکتی دولتـی مشـغول خـدمت      …وظیفـه بحمـدا   گذراندن خـدمت و  پس از سپري شدن نوجوانی و فارغ التحصیل شدن
ام در آن شـرکت   بـیش از دو سـال از سـابقه    ،ام بسود همـه اقشـار جامعـه اسـت     فعالیت روزمرهکه  بوطنم شدم و خوشحال بودم

و  ؟خواهی همسـر انتخـاب کنـی    کی می ؟دهی که چرا تشکیل خانواده نمی کردند نگذشته بود که دوستان و آشنایان توصیه می
وه بایسـتی عـال   متکی به خود و خداي خود، می بنده که از خانواده متوسطی بودم و. وساطت خیر بودند ،بعضاً حاضر به خدمت

چون با هشت ساعت کار صادقانه و متعهدانه ! را هم براي خود، دست و پا می کردم …بر سرپناه، سواري و شغل دوم و سومی 
  . تامین زندگی براي دو نفر کافی نبود

ردم و با نصف دیگر به سختی امرار معـاش مـی   چون نصف درآمد ماهانه را بایستی براي اجاره آپارتمان یا منزل پرداخت می ک
ام هم  با کار کردن همسر آینده. اگر مساعدت پدرم نباشد، شاید بیست سال طول بکشد …و براي رسیدن بخانه و وسیله و . شد

  . مخالف بودم و معتقد بودم امور داخل منزل بعهده خانم و امور خارج از منزل بعهده مرد است
تصـمیم بـه ازدواج   ت و تعاون و ایثـار و یکرنگـی چنـدان خبـري نبـود      یبود و دیگر از اعتقادات و صمیمسالها از جنگ گذشته 

اگر چه مسئله سـنخیت و  . داشتم، ولی ایرادهائیکه خانواده هاي عروس از دامادها می گرفتند اکثراً غیر شرعی و غیر اخالقی بود
 هاي چند صـد میلیـونی و جـا و مکـان     صورت قباله ز راجع به مادیت وهم شان بودن و هم کفو بودن را هم در نظر می گرفتم با

اي را در توان خود می دانسـتم، کـه بایسـتی پرداخـت نمـایم و از امـور ظـاهر سـازي و          و بنده که مهریه. شد مستقل صحبت می
  . سمبلیک گریزان بودم از تصمیم ازدواج منصرف شدم

آشنا شدم که در مصاحبت وي احساس السالم  علیه زمان وانی از سربازان امامدر راه قم و جمکران با ج ،پس از گذشت یکسال
  . سبک شدن کردم

شود، واجب است ازدواج کنید  د نیاز به همسر دارید، چنانچه نیاز به رفع عطش و گرسنگی مییکن اگر احساس میگفت  او می
  . کند ایت میو در این راستا توکل و استمداد از خداوند متعال و چهارده معصوم کف

  .و ازدواج دیگر سختیهایش هم شیرین و لذت بخش است …اگر امري براي انسان واجب شد، مثل نماز، روزه،  گفت او می
  . اید اگر مجرد بمانید و خداي ناکرده اجل شما برسد، در حقیقت بقاء نسل خود را از دست داده گفت او می
کسی که ازدواج کند، شجاعت قبول مسئولیت اداره زندگی خود و دیگري را بعهده گرفته و با توکل بخدا جهت : گفت او می

  .برادران پیامبر پیوسته استبه خود را شاد کرده و که در قیامت و روز محشر پیامبر کثرت امت پیامبر قدم برداشته 
اگر بین زن و شـوهر عشـق و ایمـان حـاکم باشـد و هـر موضـوعی کـه پـیش آیـد از            ،زندگی چندان سخت نیست: او میگفت

د و با کم و کاستی ها کنار بیاید که پس از هر سختی و صبوریت، آرامش و راحتی بـدنبال خواهـد   ندستورات اسالم پیروي کن
  . بود

شان منافقین است مگر اینکه بـا منـافقی   سعی کن آنچه  هستی در درون، ظاهرت هم همانگونه باشد که دوروئی از ن :او میگفت
  . مواجه شوي

  .دستورات اسالم براي آسایش بشر است نه محرومیت از شادي: گفت او می
ت مراقبـت در نگهـداري نصـف    سکافی نصف دین خود را حفظ کرده و) ص(کسی که ازدواج کند به گفته پیامبر : او میگفت

  . دیگرش کند تا بهشتی شود
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کسی که ازدواج کند هر رکعت نمازش هفتاد و دو رکعت ثواب دارد، حال اگر در جماعت شرکت کنـد کسـی،   : گفت او می
  . داند جز خدا عظمت ثواب آنرا نمی

 ،شود تا قیامـت  اي باقی نباشد، دفتر عملش بسته می یا صدقه جاریهصالح کسی که بدون ازدواج بمیرد و از او عمل : او میگفت
کـه فرزنـدان     تـا مـادامی   ،کندو فرزاندان صالح و با ایمان یا صـدقه جاریـه اي ا ز خـود بیادگـار بگـذارد     ولی کسی که ازدواج 

ثـواب عنایـت    ،عبادت و بندگی کنند و یا صدقه جاریه جریان داشته باشد، دفتر عمل آن شخص باز و خداوند به بانی و مجري
  . فرماید می

عداً، ازدواج کنی چند اشکال دارد اول اینکه اینکار از راه مشروع زمان می برد اگر بخواهی زندگیت را آماده کنی ب: او میگفت
ده یا پانزده سال طول بکشد دوم اینکه زندگی مشترك را، طرفین باید کمک کنند تا هر دو براي پایداري بقاء و و ممکن است 

درت بـدنی هسـت بایـد اقـدام کنـی کـه پـس از        سوم، هر چیزي بهاري دارد لذا تا طراوت و نشاط و ق. استمرار آن سهیم باشند
حداکثر سی سالگی قواي بدن کم کم از حداکثر به حداقل خواهد رسـید و در سـرازیري عمـر بـراي پـرورش فرزنـدان خـود،        

  . ن حوصله و دل و دماغی وجود ندارد و مهمترین اثر ازدواج، ایجاد آرامش روحی، روانی دو نفر استچندا
عبیر شده، چون کفو مرد مومن و مسلمان زن مومن و مسلمان است و اگر ارزشهاي مادي بد تمتاسفانه واژه کفویت : گفت او می

کـه از مـال دنیـا    ) ص(را مد نظر بگیریم پس چگونه حضرت خدیجه که از ثروتمندان عرب آن زمان بودند با حضـرت محمـد   
چندان بهره اي نداشتند ازدواج کرده و در راستاي هدف شوهر خود که تکلیف الهـی بـود همـه ثـروت خـود را خـرج کـرد و        

دختـرم را بـه ازدواج چـه کسـی      …رسـول ا  بنبنابراین از معصوم شخصـی مـی پرسـد یـا    . اسالم را آبیاري نموددرخت نو نهال 
حضرت می فرمایند  ؟اي داشته باشد دیگر چه نشانه کند میسوال  .ومن و خداترس باشددرآورم حضرت می فرمایند کسی که م

   .دارندکند و بر آنچه خداي مقدرشان کرده رضایت  دیگر هیچ زیرا اگر مومن باشد در ثروت و فقر به او اذیت نمی
د و از هم چشمی و مسابقات و رقابتهاي داماد آنچه در توانش هست و استطاعت انجام آنرا دارد باید صداق قرار ده: او میگفت

زیرا مهریه، مهر نمی آورد بلکه تقوا و صداقت و ایثار و فداکاري در زنـدگی  . کاذبی که از عهده داماد بر نیاید باید پرهیز نمود
  . کند مهر و محبت ایجاد می

داماد هم حق  مداخله در توانائی پدرزن و خانواده خانمش ندارد واینکه میگویند هر چه مهریه قرار داده شد باید دو : او میگفت
  .آن جهیزیه تهیه شود هیچگونه سند شرعی و قانونی و اخالقی نداردبرابر 

  به شهر قم نزدیک شدیم 
  نیا رفتند، من گفتم خیر، چرا؟ السالم بدون شوهر از دار د میدانید حضرت معصومه علیه: گفتاو 

  .علی و تقوایی ایشان آنقدر باال بود که کسی خود را الیق ایشان نمی دید که به خواستگاري بروداَمقام : او گفت
ظلم است مرد یا زنی که داراي علم و  تقوا و بینش جهانی است با مرد یا زنی زندگی کنـد کـه صـحبتکردن روزمـره     : او گفت

نیاموخته و سوهان روح طرف مقابل است و در این رابطه اگر مسلمانی به مسلمان دیگر خدعه یا حیله یا تقلب نماید خود را هم 
حضرت رسول اکرم فرمودند اگر به خواسـتگاري رفتیـد و مـوي سـر خـود را رنـگ       . خارج است) ص(از امت حضرت محمد 

یزهاي مخفی که اگر آشکار شود رضایت نیست و خدعـه مسـلمان   کرده اید باید مطرح کنید، چه برسد به بیماري و اعتیاد و چ
  . در مقابل مسلمان حرام است

  ؟سوال کردم منزلت عروس و داماد در خانواده طرفین از نظر اسالم چگونه است
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    حمفل شادي 

و بنابراین والدین عروس . داماد متدین و خوب حکم پسر خانواده را داردو عروس متدین و خوب حکم دختر خانواده: اوگفت
اند و معلم حکم پدر یا مادر سوم را مشروط بر اینکـه   داماد حکم پدر و مادر دوم را دارند با این تفاوت که از آنها بوجود نیامده

  .نمایدو راهنمائی و براي آنها آینده نگري کند و در جهت موفقیتشان سعی  خودش دوست بدارد يها شاگردانش را مانند بچه
اسالم، امور  ،خواهم با ازدواج باعث بدبختی چند نفر دیگر شوم نمیو  ادي در وضعیت خوبی نیستمسوال کردم من از نظر اقتص

   ؟کند اقتصادي را چگونه تامین می
چون می فرمائید هیچ جنبده اي نیست مگر اینکه برخداست که رزق او ، اوالً رزق هرکس بدست خداوند متعال است: او گفت

ولـی عـواملی   ) که گفته اند از تو حرکـت از خـدا برکـت   . (حساب شویمجنبده را تامین نماید، ولی باید حرکت کرد که جزء 
بچاپ رسیده بنـام خالصـه   خواندن نوافل در وسعت روزي اثر دارد که کتابی از بنده  ،مانند نماز اول وقت و نماز شب خصوصاً

  . شغل توضیح داده شده است 110که جوابهاي اقتصادي جوانان در  )الناس خواري و حق تبعات حرام(المکاسب 
 و اعـالن صـلوات نمـود و دعـاي اذن دخـول حضـرت       کـرد  علیها سالم را مشـاهده رئیس کاروان گنبد مطهر حضرت معصومه 

مسـجد  حضرت بودیم و پس از ساعتی زیارت و دعـا و نمـاز عـازم     صحن و حرم آنمعصومه را قرائت کرد، چند دقیقه بعد در 
  . شدیم )سالمال مسجد صاحب الزمان علیه( جمکران

روحانی و امام زمانی در اتوبوس حاکم بود چشم هـا در اشـتیاق   ي وو ج گفتند بیکدیگر زیارتتان قبول می موقع سوار شدن همه
اشک شده بود و با خواندن دعـاي فـرج و اسـتغاثه مـوال، صـاحب خـود را واسـطه فـیض          رسیدن به مسجد صاحب الزمان پر از

  . ادامه داشتها تا درب ورودي  الحسن الحسن یا بن خداوند متعال کرده یابن
  . با وضو وارد شوید و اگر احتیاج به تجدید وضو بود امکانات فراهم بود ،مسجد جمکران توصیه شدهبراي ورود به 

و بـه آنچـه پیـامبر ختمـی مرتبـت آنـرا نـور چشـم خـود          در ورود به شبستان همه در حال نماز و راز و نیاز با خداي متعال بودند 
  . اند هر کس آنرا کوچک بشمارد از ما نیست عمل می شد فرموده) السالم علیه(خوانده و امام صادق 

    باد خشم و باد شهوت باد آز
  نمازآدمی را باز می دارد از   

  
با نزدیـک شـدن وقـت    ولی  .دا خوانده میشدارمستحبی بصورت فُاگر چه نمازهاي . از طرف دیگر نماز، معراج افراد متقی است

پس از صرف شام دعاي توسل با شور و حال خاصی خوانده شـد و در هـر   . با عظمتی برپا شد نماز مغرب و اذان، نماز جماعت
  . شد فراز از معصومین توضیحات عرفانی داده می

شدیم و بطرف اصفهان برگشـتیم و دعـاي نـاد علیـاً مظهـر عجایـب خوانـده شـد بنـده و          خواندن نوافل شب سوار بر اتوبوس  با
  .آمد نمی مانخواب بچشمانهمسفرم احساس خوبی داشتیم و 

  . حاجاتتان برآورده شده است و آنچه مشروع و به صالحتان است برآورده شود …قبول باشد، انشاءا: او گفت
و قرض امکان ندارد و بعضی از قروض هم تا آخر عمـر  اسالم چگونه حل شده و شروع زندگی بدون وام  اقتصاد ؟سوال کردم

  . نرا پرداخت کنندماند که ورثه بایستی آ باقی می
یعنی آنچه دستور داده شده از حـرام و حـالل واجـب و مسـتحب و مکـروه و       ،در اسالم انسان مکلف به تکلیف است: اوگفت

شود و این امر و نهی و غیره در حکم تابلوهاي هشیار دهنده راهنمـایی و راننـدگی اسـت،     مباح در جاي خودش بایستی رعایت
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مین أدنیـا و آخـرت انسـان تـ     ،لذا با رعایـت مـوازین شـرعی   . سرنشین ها سالم به مقصد خواهند رسیدکه با رعایت آن راننده و 
  . خواهد شد

وعی داشته و موقع فـوت داراي وام و قـرض هسـت ایـن اسـت کـه حکومـت        ردر ضمن قانون اسالم براي کسی که زندگی مش
  . بپردازدرا ن آبدهی 

 ان حضـرت ماي دو روز اعمال مـا شـیعیان بحضـور صـاحب     گردید، بدانید هفته حاال که از مسجد صاحب الزمان برمی: او گفت
عرضه میشود، سعی کنید ایشان را خرسند و مسرور و راضی نگهداریـد نـه اینکـه باعـث نـاراحتی و غصـه       ارواحنا فداء ولیعصر 

  . خوردن ایشان شویم
واستم اگـر مـزاحم خـوابش هسـتم در اصـفهان جـایی       با توضیحاتی که ایشان می داد با ایشان خیلی صمیمی شدم و از ایشان خ

  . شنبه در مسجد جامع اصفهان قرار گذاشتیم التم را بگیرم ایشان هم قبول کرد وعصر پنجأو بقیه سو وعده کنیم
م قرار ما در شبستان مسجد پاي منبر بود، موقع ورود. شنبه لحظه شماري می کردم تا وعده موعود رسید از چهارشنبه تا عصر پنج

  . او را در حال خواندن نماز یافتم و پس از احوال پرسی و عذرخواهی که مزاحم عبادت ایشان شدم
  . ابداً جاي عذرخواهی نیست و بنده آنچه به شما جواب دهم ثوابش از نماز مستحبی باالتر است: او گفت

بنده تصمیم گرفته ام ازدواج کنم ولی نسبت به سن همسرم که چند سال داشته باشد و تفاوت سن ما چگونه باشد  ؟سوال کردم
  . توجیه نیستم

ازدواج پیوند دو انسان است که اجزاي اصلی آن زن و مرد است و هر قدر بـین اجـزاء همـاهنگی، تناسـب و سـنخیت      : اوگفت
علم و تجربه گویاي آنست که علت اساسـی  . تر، پرثمرتر و لذت بخش تر خواهد بود ، مستحکمربیشتر باشد، آن پیوند استوارت
  .هاي زندگی زناشویی، ناهماهنگی بین زن و شوهر استیبیشتر ناهنجاریها و ناسازگار

به هیچ وجه نبایـد ایـن مسـئله را ببعـد از      ،شود، ضروریست بنابراین شناخت اموریکه موجب هماهنگی و تناسب بین زوجین می
  . می فرمایند با همسان و هم شان خود ازدواج کنید) ص(ازدواج موکول کرد، پیامبر اسالم 

  . ونیز می فرمایند، زن را محترم نمی دارد مگر مرد کریم و او را خوار نمی شمارد مگر شخص لئیم
اگر فرد به تجارب فراوان و واقعیتهـاي موجـود در جامعـه و    . م سپرده استاسالم معیار هماهنگی در سن را بعقل و معرفت و عل

همسري خواهد بود کـه داراي   ،استداللهاي علمی در این مسئله نظر کند، براحتی پی خواهد برد که همسر دلنشین و مورد پسند
ی توان فاصله سنی را بدیـده اغمـاض   البته اگر تمام زمینه ها بررسی شده باشد و مشکل خاصی دیده نشود، م. تناسب سنی باشد

طبیعـی اسـت اگـر سـایر شـرایط، مناسـب نباشـد،        . سال است 4تا  3نگریست ولی در عین حال بهترین و مناسبترین فاصله سنی 
  . تواند موفق باشد ازدواج نمی

سال سن بیشـتر،   20تن وجود فاصله سنی زیاد موجب میشود که زن و شوهر نتوانند بخوبی یکدیگر را درك کنند، فردي با داش
  . از تجارب بیشتري برخوردار باشد یا الاقل میتواند چنین احساسی داشته باشدتواند  طبیعی است که می

  . اي را فراهم میکند که شخصی ارزش الزم را به نظرات فرد کوچکتر ندهد این مسئله زمینه
وقتی فاصله سنی بین زن و شوهر زیاد باشد، هر یک در دوره اي از زندگانی به سر می برنـد کـه بـه لحـاظ قـوت و توانـایی بـا        

  . همسر خود تفاوتهاي عمده دارند
سالگی است، بـه مـرز میانسـالی نزدیـک شـده       35سال دارد، در دوران جوانی بسر می برد و همسر او که در سن  17مثالً زنیکه 

شود و در اوقاتی منفعل است گـاه ایـن خسـتگی از طـرف همسـر جـوان        یکی غالباً فعال است و دیگري زودتر خسته می. است
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یا بعنوان شانه خالی کردن از زیر بار مسـئولیت مطـرح   . شود بخوبی تجزیه و تحلیل نمی شود و به حساب کم کاري گذاشته می
  .شود اامن و غیر قابل تحمل میدر نتیجه محیط این خانه تبدیل به فضایی ن. شود می

کنند، بدلیل جوانی، انعطاف پذیري بیشتري دارند، حال آنکـه بـا افـزایش سـن، انعطـاف       وقتی دو جوان با یکدیگر زندگی می
  . آدمی کاهش می یابد و همین مسئله در زندگی مشترك معضل آفرین است

کننـد و ممکـن اسـت حتـی نتواننـد       ی نسبت بهـم پیـدا مـی   های زوجین سوءظنشود  میگاهی وجود فاصله هاي سنی زیاد باعث 
  .دالیلی هم براي این گونه افکار ارائه دهند

داند، مدام به همسر خود امر و نهی کنـد و امـر    هایی، فرد بزرگتر بدلیل داشتن تجربه، خود را ملزم می همچنین در چنین خانواده
باید فرد کند  کند، فردبزرگتر احساس می نیز در آن سخت مداخله می و نهی بیش از حد همیشه مبتنی بر حق نیست، بلکه سلیقه

. کوچکتر را تربیت کند، حال آنکه او انتظار دارد با همسرش زندگی کند نه اینکه همسر وي نقش پدر ومادر او را بعهده گیـرد 
عی کمرویـی رنـج آور اسـت و    شود، این است کـه فـرد کـوچکتر دچـار نـو      می ها دیده یکی از موارد دیگر که در این خانواده

نمیتواند براحتی مشکالت خود را با همسرش در میان بگذارد، اگر فرد کوچکتر دردها را بـازگو نکنـد، آنهـا روي هـم انباشـته      
دهد،  در حالیکه این حس که او همسري دارد که به درد دلهاي او گوش می. کند شده و او را افسرده و بعضاً مبتال به سرطان می

  . دهد احساس آرامش میبه او 
ام از اول  فوق صادق است و آنچه بنده تجربه کـرده در مورد در مورد ثروت، تحصیالت، زیبایی، شغل و مقام و خانواده طرفین 

موقع ازدواج موثر است و در طول عمر آنچه انجام شده است در ) از قید و بند شرعی(د نده تکلیف پسر و دختر آنچه انجام می
  . و بعد از آن موثر است انسانوضعیت مرگ 

  . و جمعی از نویسندگان را بترتیب زیر بر شمردالسالم  علیهماطهار در آن موقع دفتري را باز نمودو اوصاف زن از قول ائمه 
  . زن نیک، عاقبت زن زندگانی است - 1
  . که یا صوت و کور است یا انباري ،اي بی این بال نباشد زن بال است ولی هیچ خانه - 2
  . العقل است تربیت بهتر است و اگر تعلیم و تربیت نشود ناقص ر خوب تربیت شود از مرد بیزن اگ - 3
  .رود آید و با کفن می زن خوب با چادر به خانه شوهر می - 4
  . زن بد، بدتر بود از مار بد - 5
  . زن بد، از کفش تنگ هم بدتر است - 6
  . زن نازا را بکشی نازاست - 7
  )چربد ها تحصیالت و کماالتی دارند که به جهازیه فراوان می بعضی از خانم. (نداردزنیکه جهاز ندارد این همه ناز  - 8
  . زن نجیب گرفتن مشکل است، ولی نگاهداریش آسان است - 9

  . حکم زن رواست تا جائیکه مخالف شرع نباشد - 10
   .)مرد دو زنه دم خوش نمی زند(یار یکی، زن یکی خانه یکی، خدا یکی،  - 11
  .استزن صندوقچه و ناموس مرد  - 12
  .زن را در جوانی بگیر و جگر را گرم بخور - 13
  .است و زن زیبا در سرزن زشت درد دل  - 14
  .ارزد یک مادر خوب به صد آموزگار مدرسه می - 15
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  . هر وقت دلت خواست پسرت را زن بده، ولی همینکه فرصت کردي و داماد متدینی یافتی دخترت را شوهر بده - 16
  . د، آن راز را به زنی بگوئید که تقوا ندارداگر می خواهید همه دنیا از رازي با خبر شون - 17
  . زن و شیشه هرگز از خطر در امان نیستند - 18
  .زن عاقل با شوهر بی پول خود می سازد و براي مال دنیا او را به حرام نمی اندازد - 19
  .زن عاقل خواسته شوهرش را هر چند مشکل باشد می پذیرد مگر خالف شرع باشد - 20
  . هاي ناپاك او را می نگرند ر زیبا چون چشمبهتر است زن کور باشد تا بسیا - 21
  )همچون گوهري در صدف(زیر چادر، همه زنها زیبا هستند،  - 22
  .کسیکه زن خوب بدست آورد، بزرگترین سرمایه را پیدا کرده است - 23
  .اول را از زن بگیرید همیشه نصیحت - 24
  زنت را چون دوست بدان، ولی با ترس بلرزان - 25
  . هر مردي پسر زنی است - 26
 ) تقوا زنان بی(م پر از زنان شلخته است نجه - 27

  . زند و مرد را زن زن را طال و ثروت گول می - 28
  .زنهاي زشت روي، همیشه در عشق صمیمی هستند - 29
  . تواند، یک فیل را بدنبال خود بکشد یک تار موي زن می - 30
  ) یا حرف شوهرت را مشنو(اي زن، اگر طالق میخواهی به مادرشوهرت سالم نکن  - 31
 ) حسود هرگز نیاسود(زند  زن حسود، خانه را آتش می - 32

 ) اما اگر الزم شد حدود الهی باید جاري شود(زن را نزنید حتی با یک شاخه گل  - 33

 ) شوهر کلید است و زن قفل است(شوهر سر زن است و زن کلید شوهر  - 34

 ) کس آن عمل کنگوید عمل کن در غیر اینصورت بع اگر از نظر عقل و شرع درست می(با زنت مشورت کن  - 35

 . کنند مردان بسیار زیبا همیشه با زنان متوسط و زشت ازدواج می - 36

 . یا زن نگیر یا اگر گرفتی آقاي باالي سرش باش - 37

 . شنود، چه بهتر زن نگیرد پسریکه زیاد حرف مادرش را می - 38

 . زندگی بدون زن، زندگی نیست، لولیدگی است - 39

 .نگاه زن دلرُباتر از خورشید است - 40

 .نجیري است که یکسرش بگردن زن استزندگی ما ز - 41

 .ي جهان است مادر، سازنده - 42

 . زن، بهترین داروي غم هاست - 43

 .هستیاگر همسر خوبی پیدا کردي، بدانکه صاحب ثروتی گرانبها  - 44

 .درستی و منطقی بودن آنستبهترین زینت زن، خلق خوش و تن - 45

 .مرد به زن استمایه گرفتاریها احتیاج است و از همه دشوارتر احتیاج زن بمرد و  - 46

 )دهد اگر بخواهد انجامش می. (زن بر هر کار قادر است - 47
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 . عاطفه و محبت زن آنقدر زیاد است که مرد قدرت تصور آنرا ندارد - 48

 .اي زن، تو فرشته اي، ولی آزاد نیستی، زیرا تو باالتر از فرشته - 49

 . خانه، بی زن، چون گورستان است - 50

 .کنند مردان را تهیه میکنند و زنها  مردها کارهاي مهم ایجاد می - 51

 عقل کودك از نهاد مادر است     - 52

 .مادر دانا بسان گوهر است

  دهد، شرح و بیان آنچه مادر می
 نقش گردد بر ضمیر کودکان

شـود، ولـی اسـراریکه بزنهـا گفتـه       شود از یک گوش وارد و از گـوش دیگـر خـارج مـی     اسراري که بمردها گفته می  - 53
 .شود دهان آنها خارج میاز هر دوگوش وارد و از شود  می

 . زیباترین و دلچسب ترین هدیه خداوند به انسان، زن است - 54

 . شوهر باید مغز خانه باشد و زن قلب آن - 55

زن شلخته زنی است که شوهرش یک حرف را چندین بار به او تذکر دهد ولی او همچنان بی توجه است و زن خوب  - 56
 . کند آن عمل می و فهمیده با یک مرتبه شنیدن حرف ثواب و منطقی به

 . دختران پاکدامن، ستارگان روي زمین اند - 57

 .زن ناموس طبیعت است - 58

 . بافند زنان را محترم دارید، ایشان گلهاي آسمانی را در حیات زمین میکارند و رشته خوشرنگ عشق را می - 59

 . زن، هدیه آسمانهاست - 60

 ) السالم علی علیه) (هاهر یا خرمهرجو(آویزي  زن گردن بند مرد است، دقت کن چه چیزي را بر گردن خود می - 61

 .خانه خوبسعادت در سه چیزاست، زن خوب، اسب خوب،  - 62

 .شمشر را با آب، طال را به رنگ، و زن، را بعفت باید شناخت - 63

 . برابر زناست، جز در قوي زندگیمرحله مرد، درهر - 64

شوید از آنان وداع کنید و چـون بـاد،    میروبرو و هنگامیکه با آنان ) اگر با تقواست(زنان را دوست بدارید حتی خیلی  - 65
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 . تر است لیل و برهانی قاطعز قانون است و اشکهاي او از هر دتر ا ندهرَب ،حرف زن - 78
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ــا اســت خــوب چــه زن ــف دلرب   وظری
  خانــه دار و شــوهر دوســت خــانمی

ــت    ــوهر، داش ــرام ش ــی احت ــر زن   ه
ــت  ــوي روح اسـ ــو، زن قـ   زن نیکـ
  زن اگـــر باســـواد شـــد، خوبســـت

  گشـت  واجـب  علم در تحصیل زانکه
  مهـــر ســـنگین مگیـــر، بهـــر زنـــان
ــروي  ــان نـــ   پـــــی دارایـــــی زنـــ
  زن بــا مکنــت ار نصــیب توگشــت 

 

  حیـا و عفیـف  است بـا   خوب چه زن
ــف   ــر تنظی ــام در ام ــد اهتم ــه کن   ک
ــب و شــریف  ــانمی نجی ــود، خ او ب  
ــعیف   ــل و ضـ   دورشـــو از زن ذلیـ
  کسی ز نـادان نمـی کنـد، تعریـف    
ــف     بهــر زن طبــق حکــم دیــن حنی
  فتح کـن، گـر نمـی دهـد تخفیـف     
  که طمع را خـداي خوانـده کثیـف   

  توصـیف  از وخـارج  است کار سخت
 

در دنیا و بر هواي نفس و آرزوهاي زودگذر تا د که عقل و شرع را مقدم بدار استق مطلب اینکه کسی در ازدواج موفخالصه 
  .گردندموفق و کامیاب  آخرت زوجین

با نزدیک شدن اذان مغرب، شبستان از جمعیت پر شد و دقایقی بعد نماز جماعت برگزار گردید، سرباز امـام زمـان در مجلسـی    
  . دعوت داشت که با گرفتن تلفن تماس با ایشان خداحافظی کردم

اج کـنم؟ از کجـا شـروع    آیـا اقـدام بـه ازدو   . آنشب تا پاسی از شب بیدار بودم و چشم به ستارگان دوخته بودم و فکر می کردم
شـود؟ صـبح روز بعـد پـس از صـرف صـبحانه بـا سـرباز          کنم؟ خودم اقدام کـنم یـا بـه مـادرم بگـویم؟ هزینـه آنهـا چطـور مـی         

اگر احسـاس تکلیـف در ازدواج داریـد بایـد آنـرا بـا        ایشان گفت. الزمان تماس گرفتم و سواالت فوق را مطرح نمودم صاحب
ن راستا بهتر است قبالً از گناهان گذشته اگر چه یک نگاه حرام بوده توبـه کنیـد و از خداونـد    خانواده خود مطرح کنید و در ای

شود و از راهها و مکانهایی که تصـور آنـرا    قرار دهید، بقیه مسائل خودبخود حل میمتعال استمداد نمائید و ائمه اطهار را واسطه 
  . در این امر کمک خواهد رسید ،ندارید بشما
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اي متدین آشـنا شـدیم، پـدر     ي ایشان عمل کردم و پس از چند هفته تحقیق و بررسی از طرف خانواده ام با خانوادهبه توصیه ها
مهریه را قرار دهید و بیشتر نظر ایشان مرور به دختر در مورد صداق گفت آنچه توانایی پرداخت دارید و یا بمدت بیست سال و 

چشـمی و   و از چشـم و هـم  . دانسـت  میکافی را گیري زندگی نوین  ر شکلحفظ ایمان و صداقت و تفاهم و کمک بیکدیگر د
  . بدو تکلیف آنچه هستند را قبول کننداز و  ،رقابتهاي غیرشرعی و اینکه انسانها باید آنچه هستند باشند نه آنچه نیستند

می توانیم دو یـا سـه عـروس     جویی کنیم، ها را اگر صرفه هزینهمیگفت بعضی از  و و خرجهاي کزائی بود وي مخالف تشریفات
زمان جاري کردن عقد تعیین شد و دقت پدر عروس در این بود کـه اول مـاه و    ،پس از تفاهمات مهریه. را بخانه بخت بفرستیم

و تاکیـد داشـتند مصـادف بـا     ) داشتند چون ایشان در طول سال این سه روز را روزه می(پانزدهم ماه و آخر ماههاي قمري نباشد 
  .یاد اسالمی یا والدت چهارده معصوم باشدیکی از اع
  . قرارداده شددانند  ث میعآنرا باالتر از عید مبدر روز عید غدیرخم که افضل اعیاد است و بعضاً  …که بحمدا

پدر  ،قبل از اذان مغرب و نزدیک غروب خطبه عقدجاري شد و پس از سالم و صلوات بر چهارده معصوم به توصیه پدر عروس
ر اول وقت نماز مغرب و عشا به امامت اوالد پیامبر خوانده شد و پس از تسبیحات حضرت زهرا دعاي فرج گفت و د داماد اذان

  براي ظهور حضرت مهدي ارواحنا فداء 
البیـت   سالم گردید ود ر این رابطـه مـداحان اهـل   ال یت موالیمان امیرالمومنین علیهاز آن ببعد مجلس تبدیل به مجلس جشن وال

  . پذیرایی کامل بعمل آورند هداره میکردند و خانواده عروس از خانواده داماد با اطعمه و اشربمجلس را ا
  .هزینه خرید یک اتومبیل را فراهم آورد …هائیکه از خانواده طرفین رسیده بود بحمدا روز بعد، هدیه
ماه محل زندگی آینده و هزینه جشن عروسی فراهم شـد و در نیمـه شـعبان، سـالگرد والدت منجـی بشـریت و        6و ظرف مدت 

منـد مـی    ما شما را از فضل خودمان بهـره  ترسید اگر از فقر می( …مصلح جهانی جشن عروسی برقرار شد وآیه ان یکونواالفقرا 
  ). …الحمدا(تحقق یافت  )گردانیم

  . ی از غنی و فقیر دعوت بعمل آمده شده بود و مالك دعوت تقوا و والیت اهل البیت بوددر مجلس عروس
با خواندن چند آیه از سوره الرحمان که عروس قرآن است شخص استاد به ترجمه و تفسیر آیات پرداخت و با تـذکر نعمتهـاي   

 31نین و فاطمه زهرا علیها سالم اطـالق شـده و بـا    پروردگار که بر جن و انس نازل شده است و شمس و قمر را به آقا امیرالموم
توانید تکذیب کنید، نعمت والیت را تشریح کردند که از حوصـله   اینکه کدام یک از نعمتهاي پروردگارتان را میمرتبه تکرار 

  ) دقیقه 30مدت زمان . (این مقاله خارج است
ساعت بطـول   5/1خواندند که البیت درمدح آقا صاحب الزمان شعرها و سرودهاي فردي و دسته جمعی  پس از آن مداحان اهل

ساعت مجلس  5/0در پایان مجلس از آقائی دعوت شده بود که جکهاي شرعی و اینکه غیبت و تهمتی زده نشد بمدت .انجامید
  .را اداره کرد که چندتائی از آنها چنین بود

هسـته  ) ص(آقـا حضـرت رسـول    با یکدیگر مشـغول خـوردن خرمـا بودنـد،     ) ص(امیرالمومنین و آقا حضرت محمد وزي آقا ر
بیشتر از هسته خرماهاي جلـوي  و در پایان هسته خرماهاي جلوي آقا امیرالمومنین  گذاشتند ها را جلوي آقا امیرالمومنین می خرما

آقا امیرالمومنین فرمودند خیر شما  ؟اید لمومنین فرمودند شما بیشتر خرما خوردهبود که آقا حضرت رسول به امیرا …ا آقا رسول
  . اید لذا معلوم نیست خرماها را با هسته خورده

حضرت فرمودند هر که گفت پاي راست من مثل چیسـت   ،روزي آقا حضرت رسول اکرم باالي منبر بودند و جمعیت پاي منبر
و  …آنکـه  چیسـت  و چنـدین  . هر کس چیزي گفت ولی آخراالمر آقا رسول اکرم فرمودند پاي راستم مثـل پـاي چـپم اسـت    
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خود به منزلشان رفتند و هیچگونه سر و صـدا و  هدایاي مجلس بپایان رسید و پس از صرف شام با خداحافظی مهمانان با تقدیم 
امـاد را بدرقـه   روس و دسالم و صلوات تعدادي از افراد درجه یک خانواده، عبا و مزاحمت ایجاد نشد و نجال و بوق و اذیت ج

  . محل سکونتشان کردند
  . من چند چیز دارم که شما ندارید …ا امیرالمومنین به پیامبر فرمودند، یا رسول آقا

عرضـه داشـتند، مـن پـدر زنـی همچـون شـما دارم کـه شـما نداریـد           ) ع(آنها چیست؟ علی ندپرسید) ص(حضرت رسول اکرم 
من همسـري چـون فاطمـه دارم و شـما عایشـه را داریـد ومـن ضـربت شمشـیر در جنـگ خنـدق            ) پدرزن شما ابوبکر و عمرند(
  ). بود چون تمام کفر در مقابل تمام اسالم ایستاده(افضل از عبادات ثقلین است آن ثواب که ) احزاب(

 . رسانم در امر ازدواج به نظر خوانندگان عزیز میالسالم   معلیه حدیث از معصومین در این قسمت به چهل

  
  : حدیث اول

  السالم  علیه …ا رسول قال
  .   اذا تزوج الرَّجلُ اَحوز نصف دینه

  . کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است: فرمودند) ص(پیامبر اکرم 
  )154ص  14مستدرك الوسائل ج (

  :حدیث دوم
  : السالم قالَ النبی علیه

عواضع مماء بالرَّحمۀِ فی اَربالس واباَب فتحی :    نـدع ۀِ، و فَتحِ بـابِ الکَعبـ ندع ین وداَلوال جهفی و لَد نَظَرِ اَلو ندع طَرِ، ونزول الم ندع
  . النّکاح

  : فرمودند )ص(پیامبر اکرم 
زمانیکـه فرزنـد بـه چهـره پـدر و مـادرش بـا         -2موقـع بـارش بـاران     -1شود،  آسمانی در چهار وقت گشوده می درهاي رحمت

  هنگام برپایی مراسم عقد و عروسی -4هنگام باز شدن درب کعبه  -3. نگرد مهربانی می
   221ص  103بحار االنوار ج 

  : حدیث سوم
  ) صلی اهللا علیه و آله(قال رسول اهللا 

زّاباَکثرُ اَهلِ النّارِ الع .  
  .بیشترین اهل جهنم انسانهاي بی همسر هستند: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

  251ص  3من الیخصره الفقیه ج 
  : حدیث چهارم

ع اهللاُ لَـه      ا و کَلَه اهللاُ الَیه، و من تَه، من تَزَوج امرَأة لمال)ص(عنِ النبی  مـدنیا ج هـا لـجن تَزَو مـ و ،ها رأي فیها ما یکرَهجمالها لجزَو
  لک ٰذ
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هر که با زنی به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به مال وي واگذارمیکنـد، و هـر کـه بـا او     : فرمودند )ص(از پیامبر اکرم 
را که خوشایند او نیسـت، خواهـد دیـد، و هـر کـه بـا وي بـه خـاطر دیـنش          اش ازدواج نماید، در او چیزی بخاطر جمال و زیبایی

  .کند ازدواج کند، خداوند تمامی این مزایا را براي او جمع می
  31ص  14وسائل الشیعه ج

  
  : حدیث پنجم
  .اذا جائکُم االَکفاء فانکحوهنَّ و الترَبصوا بِهِنَّ اَلحدثان: السالم قال النبی علیه

و در کار آنها منتظـر   وقتیکه اشخاص هم شان به خواستگاري دختران شما آمدند، به آنها دختر دهید: فرمودند )ص(پیامبر خدا 
  .حوادث نباشید

  193ج  37نهج الفصاحه ص 
  

  : حدیث ششم
ه اذا أمرَهـا و تَحفَظُـه إذا        ما استفاد امرُء فائدةً بعد االسالمِ اَفضَلَ من زوجۀٍ مسلمۀٍ: )ص(قالَ رسولُ اهللا  لَیهـا، تُطیعـ ذا نَظَـرَ اا تَسـرُّه

همال ها ونها فی نَفسع غاب .  
  : فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

پس از اسالم، هیچ نعمتی براي مرد بهتر از زن مسلمان نیست که هرگاه به او بنگرد، مسرورش کند و هرگاه بـه او فرمـان دهـد،    
  .و در غیاب او حافظ ناموس و مالش باشداستطاعتش نماید

  255، ص 3من ال بحضره الفقیه ج 
  

  : حدیث هفتم
  یا رسولَ اهللا و ما خَضراء الدمن؟: ایاکُم و خَضراء الدمن، قیلَ: )ص(عنِ النبی 

  . اَلمرأةُ اَلحسناء فی منبِت اسوء: قال
رویـد   لـه مـی  بسـبزههائیکه در مز ! یـا رسـول اهللا  : عـرض شـد  . رویـد  له مـی بدر مزبپرهیزید از سبزههایی که : )ص(از پیامبر اکرم 

  . زن زیبایی که در خانواده پست و ناشایست بوجود آمده باشد: چیست؟ حضرت فزمودند
  251ص  3من الیحضره الفقیه ج 

  
  : حدیث هشتم

  . أرتَقُ أرحاماً و أسرَع تَعلَّماً و أثبت للمودةِ تَزَوجوا اَالَبطار فَانَّهنَّ اعذَب أفواهاً و: )ص(اهللا  قال رسول
شـان مناسـبتر اسـت و زود چیـزي را     محبا دختران باکره ازدواج کنید، زیرا که دهان آنان شیرین و ر: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

  . یاد می گیرند و محبتشان پایدارتر است
  237ص  103بحاراالنوار ج 
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  : حدیث نهم
  . انَّ من یمنِ اَلمرأةِ تَیسیرَ خطبتها: )ص(قال رسول اهللا 

  . از نشانه هاي برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان انجام گیرد: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 
  322ص  16کنزالعمال ج 

  
  : حدیث دهم

  . الیخطُب اَحدکُم علی خطبۀِ اَخیه: )ص(قال النبی 
تـا اینکـه بـا او ازدواج    (کند، خواستگاري نکند  هیچ یک از شما زنی را که دیگري خواستگاري می: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

  )کند و یا اینکه منصرف شود، اگر منصرف شد، خواستگاریش بالمانع است
  34ص  2صحیح مسلم ج 

  
  : حدیث یازدهم

  . ذا خَطَبشارِب الخَمرِ الیزَوج ا: )ص(قال رسول اهللا 
  . فرمودند شرابخوار اگر تقاضاي ازدواج کرد قبول نکنید )ص(پیامبر اکرم 

  79ص  20وسایل الشیعه ج 
  

  : حدیث دوازدهم
  . عرسٍ اَو خُرسٍ اَو عذارٍ اَو وِکارٍ اَو رِکازٍ: ال ولیمۀَ االّ فی خمس: )ص(قال النبی 

  . سور و ولیمه در پنج مورد است: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 
  بازگشت از سفر مکه   -5خرید خانه  -4نوزاد  کردن ختنه -3تولداوالد  -2عروسی  -1

  263ص  3من الیحضر الفقیه ج 
  

  : حدیث سیزدهم
  .انَّ من سنَنِ المرسلین االطعام عند التَّزویج: السالم قال رسول اهللا علیه

  . تسور دادن و اطعام در ازدواج، از سنت پیامبران اس: فرمودندپیامبر اکرم 
  367ص  5فروع کافی ج 

  
  : حدیث چهاردهم

  نساءاُمتی اَصبحهنَّ وجهاً و اَقَلُّهنَّ مهراً  اَفضَل: )ص(قال رسول اهللا 
  . زنانی هستند که خوشروتر ومهریه ایشان کمتر باشد ،من بهترین زنان امت :فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

  252ص  3من ال یحضر الفقیه ج 
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  : پانزدهمحدیث 
المرأةُ الی بیت زوجِها ثُم ضَرَبت علی رأسِ زوجِهـا یومـاً   لَو اَنَّ جمیع ما فی االرضِ من ذَهب و فضَّه حملَته : )ص(قال رسول اهللا 

  . من اَنت؟ انَّما المالُ مالی، حبِطَ عملُها و لَوکانت من اَعبد النّاسِ االّ اَن تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجِها: ولُمنَ االَیامِ، تق
آنگـاه  . شوهرش بیـاورد ن آنها را به خانه اگر تمام چیزهاییکه روي زمین از طال و نقره وجود دارد، ز: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

در این صورت اجر و عمـل زن از  . ز از روزها بر سر شوهرش منت بگذارد و بگوید تو کیستی؟ این اموال مال من استیک رو
  . و از شوهرش عذرخواهی کند مگر اینکه توبه کند و برگردد. رود اگرچه از عابدترین مردم باشد بین می

  202ص  8مکارم اخالق باب 
  

  : حدیث شانزدهم
  . ال سهرَ االّ فی ثَالث، متَهجد بِالقُرانِ، اَو فی طَلَبِ العلمِ، اَو عرُوسٍ تُهدي الی زوجِها: )ص(قال رسول اهللا 

  :شب بیداري روا نیست، مگر در سه مورد: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 
  . بردن عروس به خانه داماد -3. تحصیل علم -2تالوت قرآن،  -1

  92ص  2وسایل الشیعه ج 
اَن یمضینَ فی صحبۀِ فاطمه علیها سالم و اَن یفرَحنَ و یرجـزنَ و  : بنات عبداَلمطَّلب و نساء اَلمهاجِرینَ و االَنصارِ: )ص(النبی  اَمرَ

رنَ وکَبرضی اهللا  یقُلنَ ماال یالی دنَ وحمی .  
سالم بهمراه او برونـد و  علیها فاطمه حضرت  عروسی ار در شبنصاختران عبدالمطلب و  زنان مهاجرود: فرمودند )ص(پیامبر اکرم 

  . شادي کنندو شعر و سرود بخوانند، تکبر و حمد بگویند، و از گفتن حرفهایی که خدا بدان راضی نیست، بپرهیزند
  198ص  14مستدرك الوسایل ج 

  
  : حدیث هفدهم

  . الشَّفاعات اَن تَشفَع بینَ اَثنَینِ فی نکاحٍ یجمع اهللاَ بینَهمااَفضَل : )ع(قال امیرالمومنین 
از بهترین شفاعتها، شفاعت بین دو نفر در امر ازدواج است تا اینکه خداوند آنـان را مجـذوب   : فرمودند )ع(حضرت امیرمومنان 

  . یکدیگر گرداند
  405ص  7تهذیب ج 

  
  : حدیث هیجدهم

  . ها فَانَّ الشَّعرَ اَحد اَلجمالَین ل عن شَعرِها کَما یسأَلُ عن وجهئسلیفَاذا اَراد اَحدکُم اَن یتَزَوج : )ع(قال علی 
هروقت یکی از شما، بخواهد ازدواج کند، از اوصـاف مـوي سـر زن نیـز سـوال کنـد همچنانکـه از        : فرمودند )ع(علی حضرت 

و اگر یکی از دو طرف آنـرا رنـگ   (. اوست) مو و صورت(که موي زن یکی از دو زیبایی  چون. پرسد چگونگی رخسار او می
  )رسد به بیماري یا اعتیاد و مسائلی از این قبیل اند باید مطرح کنند چه کرده

  254ص  3من الیحضرالفقیه ج 
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 ١٥    حمفل شادي 
   

  : حدیث نوزدهم
  ةًال تُغالوا بِمهور النساء فَتَکُونَ عداو: )ع(قال امیرالمومنین 

  . مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد: فرمودند )ع(حضرت علی 
  11ص  15وسائل الشیعه ج 

  
  : حدیث بیستم
  اَلصداقُ ما تَرا ضَیا علَیه من قَلیلٍ اَو کثیرٍ فَهذا الصداق: قال )ع(عن ابی جعفر 

  . کنند، کم باشد یا زیاد می مهریه همان چیزیست که طرفین برآن توافق
   378ص  5فروع کافی ج 

  
  : حدیث بیست و یکم

لتُاَباجعفر علیه ینظُرُ الَیهاء قالَ:السالم عن محمد بنِ مسلم قالَ، سأَ   انَّما یشتَربِها بِاَعلی الثَّمن نَعم: عنِ الرَّجل یرید اَن یتَزَوج اَلمرأةَ، اَ
  خواهد با زنی ازدواج کند، آیا حق دارد او را ببیند؟  مردي که می: السالم پرسیدم از امام باقر علیه: گوید محمدبن مسلم می

  . پردازد آري چون در برابر آن بهاي سنگینی می: السالم فرمودند امام علیه
  88ص  2وسائیل الشیعه ج 

  
  : حدیث بیست و دوم

اء تَرَك التَّزویج مخافۀَ الفَقرِ فَقَد اَساء الظَّنَّ بـاهللاِ عـزَّوجلّش انَّ اهللاَ، عزوجـلَّ، یقُـول، ان یکُونـوا فُقَـر      من : السالم قال الصادق علیه
هن فَضلاهللاُ م هِمغنی:  

چـرا کـه    هر کس از ترس فقر، ازدواج نکند نسبت به لطـف خداونـد بـد گمـان شـده اسـت      : فرمایند السالم می امام صادق علیه
  . کند فرماید، اگر آنان فقیر باشند، خداوند از فضل و کرم خود بی نیازشان می خداوند می

  251ص  3من ال یحضره الفقیه ج 
  

  : حدیث بیست و سوم
  .…وجلَّ الیه یوم القیامۀ قالَ، من زوج اَعزَباً کانَ ممن ینظُرُ اهللاُ، عزَّ: السالم عنِ الصادق علیه

کسی که مجردي را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانی است کـه در قیامـت خداونـد بـه آنـان نظـر لطـف        
  . کند می

  45ص  20وسائل الشیعه ج 
  : حدیث بیست و چهارم

ینظُرُاهللاُ الَیهِم یوم القیامۀِ: السالم قال الصادق علیه   من اَقالَ نادماً اَو اَغاثَ لَهفانَ اَو اَعتَقَ نَسمۀَ اَو زوج عزَباً : اَربعۀٌ
  :چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند: السالم فرمودند امام صادق علیه

  .)اقاله کردن معامله بسیار ثواب دارد(. عامله را برگرداندآنکه چون طرف معامله پشیمان شود، م -1
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    حمفل شادي 

  .کسی که غم از دلی برگیرد -2
  . کسی که برده اي را آزاد کند -3
  . کسی که بی همسران را به ازدواج همدیگر درآورد -4

  42ص  20وسائل الشیعه ج 
  

  : بیست و پنجمحدیث 
  . ها ینظُرَ الی خَلفها و الی وجه. الرَّجلُ الَی اَلمرأَةِ اذا اَراد اَن یتَزَوجهاال بأس بِاَن ینظُرَّ : السالم عنِ الصادق علیه
  .مانعی ندارد که مرد قامت و صورت زنی را که قصد ازدواج با او را دارد، ببیند: السالم فرمودند امام صادق علیه

  88ص  20وسائل الشیعه ج 
  

  : حدیث بیست و ششم
  . انَّما اَلمرأَةُ قالدةٌ فَانظُر ماتَتَقَلَّد: السالم علیهقال الصادق 

  . کنی بنگر که چه گردنبندي را به گردنت آویزان می کزن همانا گردنبندي است، نی: السالم فرمودند امام صادق علیه
   33ص  20وسائل الشیعه ج 

  
  : بیست و هفتمحدیث 

  .تَزَوجِ اَلَّتی هویت ودعِ التَّی هوي اَبواك: قال. انّی اُرید اَن اَتَزَوج إِمرَأةً و انَّ اَبوي اَرادا غَیرَها: السالم سئلَ عنِ الصادق علیه
  السالم سوال کردند؟ از امام صادق علیه

کـه خـودت    بـا زنـی  : السـالم فرمودنـد   امام علیـه . یگري ازدواج کنممن میخواهم با زنی ازدواج کنم ولی پدر ومادرم مایلند با د
  . اند، رها کن انتخاب کرده) بدون رضایت تو(مادرت  زنی را که پدر و ، ومایلی ازدواج کن

   378ص  5فروع کافی ج 
  

  : حدیث بیست و هشتم
  . یمونَۀَ بِنت اَلحارِث أولَم علَیها و اَطعم النّاس الحیسحینَ تَزَوج م: السالم انَّ رسولَ اهللاِ علیه: السالم قالَ الصادق علیه
دختر حارث و لیمه دادند و با غذاي معجون خرمـا از  ) میمونه(در هنگام تزوج ) ص(پیامبر خدا : السالم فرمودند امام صادق علیه

  . حاضرین پذیرایی کردند
  368ص  5فروع کافی ج 

  
  : بیست و نهمحدیث 

  :السالم االمام الصادق علیهقالَ 
  . انَّ من برَکَۀِ المرأَةِ المرأةِ قلَّۀَ مهرِها

  . از برکات زن کمی مهریه است: السالم فرمودند امام صادق علیه

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 ١٧    حمفل شادي 
   

  254ص  3من ال یحضرالفقیه ج 
  

  : حدیث سیم
لَۀِ السارق: السالم قالَ عن اَبی عبداهللا علیه   . من أمهرَ مهراً ثُم ال ینوي قَضاءه کانَ بِمنزَ

  .او ندهد او همانند دزد است هو قصدش این باشد که ب) براي زن قرار دهد(کسیکه مهریه اي : السالم فرمودند امام صادق علیه
  383ص  5فروع کافی ج 

  
  : حدیث سی و یکم

  . انَّ اهللاَ یحب البیت الَّذي هو العرش: السالم ال الصادق علیهق
  . دارد خداوند خانه اي را که در آن عروسی انجام گرفته، دوست می: السالم فرمودند امام صادق علیه

  7ص  22وسائل الشیعه ج 
  

  : حدیث سی و دوم
  .اطعموا ضُحی زفُّوا عرائسکُم لَیالً و: السالم عنِ الصادق علیه
  . مراسم عروسی را در شب و مهمانی را در روز انجام دهید: السالم فرمودند امام صادق علیه

  262ص  3ل ایحضر الفقیه ج  من 
  

  : حدیث سی و سوم
فَان قَضَیت لی منها ولَداً فَاجعله  …اَللّهم : استَقبل بِها القبلَۀَ و قُلاذا دخَلَت علَیک اَهلُکش فَخُذ بِناصیتها و : السالم قالَ الصادق علیه

  مبارکاً سوِیاً
بگـو  ) دعا کـن (چون همسرت به خانه تو آمده دست بر پیشانیش بگذار و رو به قبله برگردان و : السالم فرمودند امام صادق علیه

  . من تقدیر نمایی، فرزند مبارك و سالم عنایت فرماي اگر از این همسرم، فرزندي براي …خداوندا 
  263ص  3ل ایحضر الفقیه ج  من 

  
  : سی و چهارمحدیث 

  . اَلعبه کُلَّما از داد للنساء حباً إزداد فی االیمانِ فَضالً: السالم قالَ الصادق علیه
  . شود هر چه محبت مرد بر زن بیشتر گردد بر فضیلت ایمانش افزوده می: فرمایند السالم می امام صادق علیه

  251ص  3ل ایحضر الفقیه ج   من 
  

  : سی و پنجمحدیث 
  .عبادةِ سنَۀٍما من إِمرَأَةٍ تَسقی زوجها شَربۀً من ماء االّ کانَ خیراً لَها من : السالم قال االمام الکاظم علیه

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


    حمفل شادي 

هر زنی که به شوهرش قدري آب آشـامیدنی بدهـد، پـاداش آن از عبـادت یـک سـاله بـاالتر        : فرمایند السالم می اظم علیهامام ک
  ). چقدر ثواب خواهد داشت …حال ثواب خدمات دیگر مثل آشپزي، بچه داري، تمیز کردن منزل و . (است

  172ص  20وسائل الشیعه ج 
  

  : سی و ششمحدیث 
اَلمسلم اَو اَخدمـه اَو  رجلٌ زوج اَخاه : یامۀِ، یوم الظلَّ االظلَّهثالثَۀٌ یستَظلُّونَ بِظلَّ عرشِ اهللاِ یوم الق: السالم قال موسی بن جعفر علیه

  . کَتَم لَه سرّاً
سه دسته در روز قیامت، روزي که سایه و پناهی جزء سایه خداوند نیست، در سـایه و پنـاه خـدا    : السالم فرمودند امام کاظم علیه

کسـیکه سـرّ    -3. مردیکه به برادر مسلمانش خـدمت کنـد   -2. مردي که زمینه ازدواج برادر مسلمانش را آماده نماید -1: هستند
  . برادر مسلمانش را بپوشاند

  46ص  20ئل الشیعه ج وسا
  

  : حدیث سی و هفتم
   …اذا خَطَب رجلٌ رضیت دینَه و خُلقَه فَزَوجه و ال یمنعک فَقرُه و : السالم قالَ االمام الرّضا علیه

هنگامیکه مردي از شما خواستگاري کرد که از دیـن و اخـالق او راضـی بودیـد بـه ازدواج بـا او       : السالم فرمودند امام رضا علیه
  …و مبادا فقر او ترا از این رضایت باز دارد و . رضایت دهید

  280ص  4میزان الحکمه ج 
  

  : حدیث سی و هشتم
کَناً و النسـاء انَّمـا هـنَّ       ) السالم رسول اهللا علیه(من سنَّته : السالم قال االمام الرضا علیه لَ اللَّیـلَ سـ عـبا للَّیلِ، ِالَنَّ اهللاَ تَعالی ج لتَّزویج اَ

  . سکَنٌ
شب را مایه آرامش قرار داده و مراسم عروسی در شب، سنت پیامبر اسالم است، چرا که خداوند : السالم فرمودند امام رضا علیه

  . زن هم آرامش خاطر است
  91ص  20وسائل الشیعه ج 

  
  : سی و نهمحدیث 

  .نقل است از معصوم بدین مضموم
رسیدو ابراز فقر و تنگدستی کـرد، آن بزرگـوار وي را بـه تشـکیل خـانواده و ازدواج توصـیه       ) ص(جوانی خدمت رسول اکرم 

  ! د گفت من از فقر می گویم و پیامبر از ازدواج؟آن جوان تعجب کردو با خو. کردند
  . بهرحال با کمک والدین تشکیل زندگی داد و وضع مالی آن جوان خوب شد و به حکمت توصیه حضرت پی برد
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 ١٩    حمفل شادي 
   

  : چهلمحدیث 
مـا مـن شـاب تـزوج فـی      : بن جعفر، عن آبائه علیهم السالم عن النبی صلی اهللا علیه وآله قال باسناده، عن موسی: نوادر الراوندي

  حداثۀ سنه اال عج شیطانه یا ویله یا ویله عصم منی ثلثی دینه، فلیتق اهللا العبد فی الثلث الباقی 
در ابتداي سنین جوانی ازدواج  از پدرانشان از حضرت رسول اکرم نقل است که فرمودند اگر کسی) ع(از امام موسی بن جعفر 

واي بر من واي بر من از این عمل که  گوید  ، و میشود میعاجز کند فریاد شیطان 
3
دین وي حفظ شد پس تقواي خداوند را  2

  . باید داشته باشد در ثلث آخر
باشند و  و لعب بیزارند و مقید به حدود الهی می در این قسمت بعلت اینکه در محافل شادي و عقد و عروسی بعضاً از آالت لهو

آوري  تصـمیم بـه جمـع   پس از بحث توصیه به دعا کردن و شرایط آن  .عفناز گناه آنچنان متنفرند، بطوریکه از مردار و اشیاء مت
هـاي   ري و بـوق آزا که این مجالس خالی از طنز و شادي نباشد و در عین حال بـا گنـاه و مـردم   . تعدادي سرود و شعر گرفته شد
هایشان برونـد نـه    اي باز و متبسم به خانه ها موجب اذیت و آزار دیگران نشده و مهمانان با چهره مکرر اتومبیل، و راه بندان جاده

  . با تصادف و خاطرات بد
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  توصیه به دعا کردن و شرایط آن
در امر ازدواج عالوه بر تحقیق و بررسی جوانـب امـور بایـد دسـت بـه دعـا برداشـت و از خداونـد متعـال کمـک           موفقیت براي 

باید دانست دعا کردن آداب دارد که  ولی )بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم(خواست زیرا خود او فرمود اُدعونی اَستَجِب لَکُم 
  . دست بدعا برداریدپس از آن  بطور خالصه موارد زیر را مقدم بر دعا بدانید و

و .) و حسد و دروغ خالی و لباس شما حالل و پاك باشـد  قلب خود را از کینه و کبر. (طهارت ظاهري و باطنی داشته باشید -1
  . وضو بگیرید

  .اي را سیر کنید یا دلی را شاد نمائید صدقه در راه خدا بدهید یا گرسنه -2
  .بخوانید) ز صبحهمانند نما(دو رکعت نماز حاجت  -3
  . بسم اهللا الرحمن الرحیم بگوئید -4
  . تعریف و تمجید خداوند بگوئید و نعمتهایی را که به شما ارزانی داشته یادآور شوید -5
  .بر محمد و آلش صلوات بفرستید و محبت آنان را در دل داشته باشید -6
   )بلکه عظمت الهی را در نظر بگیرید( .نگاه نکنید) صغیره بودن(مارید و به کوچکی گناه شُنَگناه را کوچک  -7
  . اند را براي هدایتشان دعا کنید براي دیگران مقدمتاً دعا کنید و آنانیکه بشما ظلم کرده -8
خداوندا همه مریضها را شفا ده خداونـدا   ،ی دعا کنید مانندلکُ(باشید و فکر و روحتان بلند باشد  در دعا کردن خوش گمان -9

  ) …روضین را قرضشان را اداء فرما و همه مق
  .با حالت تضرع دعا کنید -10
  .) شود زیرا اگر آن دعا مستجاب نشود به جبران آن خیر دیگر یا رفع شري برایتان منظور می(در دعا اصرار کنید  -11
  . دعا مستجاب است) سالماعلیهبخصوص تسبیحات حضرت زهرا (ه و تعقیبات بعد از نماز حاجت ونماز فریض -12
  .دعا کنید) طمع ترس و(با خوف و رجاء  -13
  .قبل از دعا از غذاي حالل استفاده کرده زیرا، خوردن غذاي حالل باعث استجابت دعا است -14
  . شود مستجاب می به قولها و عهدهائیکه بخداوند متعال داده اید عمل کنید، دعایتان -15
  . شود دعا مستجاب می) بخصوص پنج تن آل محمد را(از مردم قطع امید کنید و ائمه اطهار را واسطه قرار دهید  -16
شود لـذا   شما میدعاي مستجاب شده ولی گناهی که بعد از آن انجام داده اید جلوگیري از استجابت  بعضی مواقع دعایتان -17

اهمیـت   و از معصوم آمده حبس دعا بعلـت بـی   .شوند گناهانی که باعث حبس دعا می آقا امیرالمومنین میفرمایند خداوندا بیامرز
   بودن در امر نماز در اول وقت با شرایط آن 

18- عمال قدرت الهی را حکیمانه بدانیدا .  
  . دیشبهاي قدر یا شبهائیکه مناسبت الهی دارند یا شب جمعه را براي دعا کردن انتخاب کن -19
  . شود دعایتان مستجاب می …انشاا. بفرستیدزیاد صلوات بر محمد و آلش  -20
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 ٢١    حمفل شادي 
   

  نام خدا
ون اساسـی  به بـه از ایـن جشـن همـای    

  مجلســـیانش همـــه اربـــاب حـــال   
  نیســت در ایــن مجلــس، لهــوو لعــب
ــا هــم اســت   میــوه و شــیرینی و گــز ب
  تـــا بشـــود قلـــب همـــه منجلــــی    
  اي خانـــــه کعبـــــه، زادگاهـــــت  
  هــم هشــت بهشــت، بــذل دســتت    
ــی   ــدس الهــــ ــون ذات مقــــ   چــــ
  تــو، نَفــسِ محمـــدي، علــی جـــان   
  تا روي زمـین نـاجی و هالـک باشـد    
  این جشن بـه فامیـل عـروس و دامـاد    
  بهــر تبریــک، انــدر ایــن جلســات    

  

ــی  ــتش قیاسـ ــاغ بهشـ ــد بـ ــل کنـ   عقـ
ــا کمـــال     ــا ادب و بـ ــا خـــرد و بـ   بـ
  تــا بشــود کــس، گُنَهــی، مرتکــب    
  عیش و طرب، بهـر همـه تـوأم اسـت    
ــی  ــایم، بمـــــدح علـــ   لـــــب بگشـــ

ــت اي  ــک نگاهــ ــیر یــ ــت، اســ   بیــ
ــت  ــاك راهـ ــپهر خـ ــت سـ ــم هفـ   هـ
ــدر وجاهــت     ــی نبــرد بــه ق ــس پ   ک
ــان ــرمدي، علـــــی جـــ   آئینـــــه ســـ
  تــا نــام علــی ذکــر مالئــک باشــد     
ــد    ــده و میمــون و مبــارك باش   فرخن
  گـــو بـــر پیغمبـــر خـــدا صـــلوات    

  
  ) اصفهان(حاج علی محمود زاده 

 
 
 

ــل    ا شــعفبــگشــته چــو پیونــد دو گُ
  

  
  

  مجلسیان جمله زیند کف به کف  
  )اصفهان(حاج علی محمود زاده 

 
 
  

ــادي   ــدي اَلهـ ــف مهـ ــاز از لطـ   بـ
ــادي   ــرت و ش ــرق عش ــتان غ   دوس
ــه دامــاد     ــف زنیــد از بــراي ش   ک
  گُـــل بـــه بلبـــل، ز مهـــر پیوســـته 
  شَــــه دامــــاد همچــــو گلدســــته
ــه دامــاد     ــف زنیــد از بــراي شَ   ک
  یار در پشـت پـرده کـرده جلـوس    
  مه نخوانش بگـو تـو تـازه عـروس    

ــه     ــف زنیــد از بــراي شَ   دامــادک
  بشه از این بزم و جشـن و مهمـانی  
  من چه گویم تو خـوب مـی دانـی   
ــه دامــاد     ــف زنیــد از بــراي شَ   ک
ــه  ــه اش اللـ ــترن زوج و زوجـ   نسـ
ــرف   ــز از دو طــ ــتان عزیــ   دوســ

ــن دامــادي     ــا بــزم و جش ــد بپ   ش
ــاد    ــارك ب ــی مب ــس پ ــل مجل   اه
ــا    ــه دام ــراي شَ ــد از ب ــف زنی   دک

ــته   ــقانه دلخســ ــان عاشــ   همچنــ
ــاد     در یمـــین و یســـارِ او، شمشـ
ــاد    ــه دام ــراي شَ ــد از ب ــف زنی   ک
ــان، طــاووس    بــال گســترده همچن
  اوست شـیرین و همسـرش فرهـاد   
ــاد    ــه دام ــراي شَ ــد از ب ــف زنی   ک
ــانی   ــان روحـ ــرف مردمـ ــر طـ   هـ
  هم خدا راضی و هـم بنـی دلشـاد   
ــاد    ــه دام ــراي شَ ــد از ب ــف زنی   ک
ــاله ــی مـــاه چهـــارده سـ ــه، نـ   اللـ

  قت باشـد طـال، مکـن تـو تلـف     و
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ــف   ــر ک ــف ب ــام، ک ــه تم   دو دقیق
ــه دامــاد     ــف زنیــد از بــراي شَ   ک

  

ــت   ــرود از دس ــا ن ــام م ــه انع ــا ک   ت
ــاد    ــه دام ــراي شَ ــد از ب ــف زنی   ک

  
 ) اصفهان(حاج اصغر آقا کالنی 

 
  

  حــق نــدارد کســی اینجــا بکنــد چهــره عبــوس 
  

  

ــروس    ــد بـــه دامـــاد و عـ   همـــه تبـــر یـــک بگوئیـ
  

ــاد، خصــوص     ــر دام ــتادي ب ــه س ــق ک   اي رفی
  

  

  عوض ما همگی چهره ماهش تو ببـوس   
  

 )اصفهان(کاردانپور رسولحاج آقا 
 
  

ــرَ     ــراز منبـ ــت فـ ــر گفـ ــهر قمصـ ــد شـ   مرشـ
  

  

  هر که بگیرد یک زن چراغـی کـرده روشـن     
  

ــه     ــا زن معاف ــار ت ــا چه ــافه ت ــی اض ــی، یک   یک
  

  

ــویش      ــر خ ــد همس ــویش بدی ــر خ ــاي منب   بپ
  

  ازتـــرس آن ضـــعیفه ســـرود ایـــن لطیفـــه     
  

  

  المپ اضافی خاموش    هرگز نشد فراموش 
 )اصفهان(آقا مهدي غزالی حاج 
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  )شب عروسی(
  مجلس ما ز صـفا، رشـک جنّـان اسـت امشـب     

  
  

  پاي وجد و طرب و عیش نشان اسـت امشـب    
  

ــادند بـــه پـــاکوبی و دســـت افشـــانی   همـــه شـ
  

  

  یکجهان شور از این بـزم عیـان اسـت امشـب      
  

ــرا  ــد، دل یــــاران و محبــــان، زیــ   شــــاد باشــ
  

  

  چنین تازه جوان است امشـب  که شب وصلِ  
  

  روز خرسندي که این غنچه دهان اسـت امشـب  
  

  

  اسـت امشـب   نشب دامـادي ایـن سـرو، روا     
  

  بلبلی می رسد، اکنون بـه وصـلِ گُـل  خـویش    
  

  

  که بصد شور و نـوا نغمـه زنـان اسـت امشـب       
  

ــوان دارد   ــه رضــ ــی روضــ ــا خُرَّمــ ــزم مــ   بــ
  

  

  که شادي و صفا رشگ جنّـان اسـت امشـب     
  

  بـه بـه از رونـق ایـن جشـن همـایون کـه بـر آن        
  

  

ــبنچشــم حــوران بهشــتی      گــران اســت امش
  

ــفرشــ ــند بت شــادي ز ک   ســاقیِ مجلــس نوش
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  عشرت بکـف مجلسـیان اسـت امشـب     ظرف  
  

  همشـــده پیونـــد دو فامیـــل چـــومحکم بـــا    
  

  

  شاد و خُرَّم دل هر پیر و جـوان اسـت امشـب     
  
  کوشـند اي حریفان همـه بـر شـادي و عشـرت     

  
  

  که نه از غُصه وغم نـام و نشـان اسـت امشـب      
  

ــروس   ــاد و عـ ــت دامـ ــی زوجیـ ــه را از پـ   همـ
  

  

  امشـب بانک تبریک چو ما هـر بزبـان اسـت      
  

  )حاج علی حسن هرندي(
 
  

 شب عروسی
  این جشن با شکوه که امشـب همـی بپاسـت   

  
  

ــوع و جــان فزاســت    ــد دلکــش و مطب ــاغ خُل   چــون ب
  

ــت    ــر اس ــایت پیغمب ــب رض ــم موج   و آل ه
  

  

  هــــم مــــورد عنایــــت و الطــــاف کبریاســــت       
  

  بزمی است با طراوت و جشـنی اسـت باصـفا   
  

  

ــت      ــرح فزاسـ ــانی فـ ــش و مکـ ــاط بخـ ــائی نشـ   جـ
  

  از صافی، طینتتـان شـده، ایـن بـزم چـون بپـا      
  

  

ــه هم   ــق ک ــالح ــت چ ــه الصفاس ــرین، روض ــد ب   و خُل
  

  چون نیست، در آن عملـی بـر خـالف شـرع    
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  راضـــی، از آن خداســـتخشـــنود از آن پیغمبـــر و   
  

  بـــر جـــاي نغمـــه نـــی و، آواز و تـــار ودف
  

  

  درگــــوش مــــا مناجــــات ســــلطان اولیاســــت      
  

ــطفی   ــل مصـ ــی بالفصـ ــف، وصـ ــاه نجـ   شـ
  

  

  کانـــدر صـــف جـــزا بســـوي چشـــم انبیاســـت        
  

ــتخیز   ــه در روز رس ــس ک ــن و ان ــوالي ج   م
  

  

  بر دست جود مکَرَمش چشم ما سواسـت   
  

  )علی حسنی هرنديهیئت حضرت ابوالفضل حاج (
 
 
  

  شن عقد و عروسیج
ــد    ــارك باش ــت، مب ــیش مهیاس ــس ع   مجل

  
  

  روح بخش و طرف افزاست، مبـارك باشـد    
  

  انـد  عارف و عالم وعامی همه یک جا جمع
  

  

ــد     ــارك باش ــت، مب ــینه سیناس ــون س ــزم چ   ب
  

  مدعی رو بشین، عیب مجـو، خـورده مگیـر   
  

  

ــد     ــارك باش ــت، مب ــب مبراس ــس از عی   مجل
  

  دامــاد محبــان همــه شــاد و خُـــرَّم    قلــب  
  

  

ــو آئینــه مصفاســت، مبــارك باشــد         همچ
  

 )حاج علی حسن هرندي(
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    حمفل شادي 

  دست زدن
ــد      ــف بزنی ــه ص ــد وهم ــم آئی ــرد ه ــادمان گ   ش

  
  

ــد      ــف بزنی ــه ک ــروس هم ــاد و ع ــنودي دام ــر خش   به
  

ــف    ــاه نجــــ ــق شــــ ــد بحــــ ــاد باشــــ   شــــ
  

  

  هــر کــرا بــا نشــاط زد کــف بــر کـــف        
  

  )حقیقی(
 
 

  بزنیــــداي مجلســــیان بگــــرد هــــم صــــف 
  

  

ــی و دف بزنیـــد        ــه نـ ــادي بـ ــد طعنـــه ز شـ   صـ
  

  از بهـــــر ســـــالمتی دامـــــاد و عـــــروس   
  

  

ــد    ــا شـــوق و شَـــعف ز جـــان و دل کـــف بزنیـ   بـ
  

 )حاج علی حسن هرندي(
 
 

  
  کف زدن

  امشب این جشن فرح بخش که بر پا شـده اسـت  
  

  

ــت     ــده اسـ ــا شـ ــاد مهیـ ــنودي دامـ ــر خشـ   بهـ
  

  جمـع اســبابِ طـرب بــر همــه یکجـا شــده اســت   
  

  

  در چنین بزم که اکنون فَـرَح افـزا شـده اسـت      
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 ٢٧    حمفل شادي 
   

  اکنـــون کـــه بـــود زمـــان شـــادي و شـــعف     
  

  

ــاد، جملـــه یـــاران زده صـــف    ــاطر شـ   بـــا خـ
  

ــی و دف   ــار و نــ ــه تــ ــار بــ ــود کــ ــا را نَبــ   مــ
  

  

  بــا شـــوق زنــیم جملـــه کــف را بـــر کـــف     
  

  )حاج علی حسن هرندي(
 
 
 

  کف زدن
  اهــل مجلــس همـــه  در شــادي و عشــرت کوشـــید    

  
  

ــر    ــید    بـ ــرت پوشـ ــه مسـ ــرت بـ ــه عشـ ــدن جامـ   بـ
  

ــیرینی و شــــربت بــــه محبــــت نوشــــید   نقــــل و شــ
  

  

ــید      ــفا پوشــــ ــرا ز صــــ ــیرین مــــ ــعر شــــ   شــــ
  

  مــن نگـــویم کـــه در ایــن جشـــن نـــی و دف بزنیـــد  
  

  

ــد      ــف بزنی ــاد همــه ک ــنودي دام ــر خش ــه 2(به   )دقیق
  

  )حاج علی حسن هرندي(
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    حمفل شادي 

 
 
 

  زدن دست
ــک باشـــــد    ــاجی وهالـــ ــین، نـــ ــا روي زمـــ   تـــ

  
  

ــا   ــد  تــــ ــام ز مملــــــوك و ز مالــــــک باشــــ   نــــ
  

ــروس   ــاد و عــ ــر دامــ ــریف بهــ ــن شــ ــن جشــ   ایــ
  

  

ــد      ــارك باشـــــ ــون ومبـــــ ــده و میمـــــ   فرخنـــــ
  

ــف   ــایون زده صــ ــن همــ ــن جشــ ــه در ایــ   آنانکــ
  

  

ــف       ــک نجـــ ــه ملـــ ــا شَهنشَـــ ــه بـــ ــر همـــ   اَجـــ
  

ــروس   از بهــــــــر ســــــــالمتی دامــــــــاد و عــــــ
  

  

  محکــــم بزنیــــد جملگــــی کَــــف بــــر کَــــف       
  

 )حاج علی محمود زاده(
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 ٢٩    حمفل شادي 
   

  حضرت علی و فاطمه علیها سالمازدواج 
ــور    ــر منـ ــو و الفجـ ــه روي تـ ــوگند بـ   سـ

  
  

  بــر ده شــب ذي حجــه و بــر ســوره کــوثر  
  

  اي نــور فروزنـــده و اي فاطمــه ي پـــاك  
  

  

  مقصــود تــویی اینهمــه از خلقــت افــالك  
  

ــت   ــد نکوی ــت خداون ــو را گف ــمس ت   والش
  

  

  احسنت به خود گفـت ز پیـدایش رویـت     
  

  جهـانی ز تـو روشـن   اي فاطمه جان گشـته  
  

  

  دامـــن گیتـــی شـــده گلشـــن از آمـــدنت  
  

سن ومالحت نـه از ایـن عـالم خاکسـت    این ح  
  

  

ــت    ــاك اس ــزد پ ــورتگري ای ــایی و ص   زیب
  

ــن راز نهفتــه     ــته در ای ــس نکتــه ي ســر بس   ب
  

  

  از چیسـت کـه معبـود تـو را فاطمـه گفتــه       
  

ــریم  ــاره و مـ ــم آســـیه و هـــاجر و هـــم سـ   هـ
  

  

ــز تــو از ایــن       ــدم گردیــده کنی ــار مق   چ
  

ــده   ــو ندی ــون ت ــی چ ــم کس ــق چش ــه ح   محبوب
  

  

ــیده     ــرمه کش ــا س ــده م ــاك درت دی   از خ
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    حمفل شادي 

ــق را     ــید فل ــره خورش ــم چه ــرح ده ــون ش   چ
  

  

ــق را     ــمت ح ــده و آن عص ــور فروزن   آن ن
  

ــده پیغمبــــــر خــــــاتم   آن روشــــــنی دیــــ
  

  

ــت   ــر اس ــالم و آدم  ،زه ــبد ع ــر س ــل س   گ
  

ــه اَ ــد در خانــ ــوار محمــ ــیس دل و غمخــ   نــ
  

  

ــه، پرســــتار محمــــددر جبهــــه،      طبیبانــ
  

ــرورده ــه  پــ ــرِه طــ ــرَم و زهــ ــت کَــ   ي دســ
  

  

  هـــم د ختـــر پیغمبــــر و هـــم ام ابیهــــا     
  

  هــم طیبــه ي طــاهره؛ هــم درج گهــر بــود     
  

  

  زهـرا چــه بشـر بــود کــه مـافوق بشــر بــود     
  

ــیده   ــت رش ــرا گش ــول دو س ــت رس ــون دخ   چ
  

  

  گردیـــد دالرام بــــه اوصـــاف حمیــــده    
  

 
  صــــدیقه پســــندیده خــــالق جهــــان شــــد    

  
  

ــد     ــان ش ــه همــه کــون ومک   از زهــد ســر آمــد ب
  

ــرا   ــب زهـ ــرب طالـ ــراف عـ ــته ز اشـ ــس گشـ   بـ
  

  

ــري     ــدیقه کبـــ ــده و صـــ ــره تابنـــ   آن چهـــ
  

ــد  ــه محمـــ ــداد در آن خانـــ ــس راه نمیـــ     کـــ
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 ٣١    حمفل شادي 
   

  
ــرمد     ــت ســ ــدي وآن آیــ ــک خداونــ   آن پیــ

  
ــرا گــل فــردوس نشــان اســت      ــود کــه زه   فرم

  
  

  در مــورد او هــر  چــه خــدا گفــت همــان اســت  
  

  کــــه خــــدا داد ســــالمت   جبریــــل بیامــــد  
  

  

  دربـــــاره صـــــدیقه چنـــــین داد پیامــــــت     
  

ــدر   ــه مقــ ــود اینگونــ ــبم بــ ــه حبیــ ــا کــ   گفتــ
  

  

ــر    ــراي تـــو بـــا شـــاه والیـــت شـــده همسـ   زهـ
  

  زیــرا کــه علــی قبلــه گــه اهــل یقــین اســت       
  

  

ــین اســـت     دامـــاد تـــو آن خـــوبترین اهـــل زمـ
  

 
ــوال و مظفــــــر    ــب و مــــ ــد ابوطالــــ   فرزنــــ

  
  

ــفدر      ــدر و صــــ ــطوره مردانگــــــی و حیــــ   اســــ
  

  کـــان راز شـــجاعت بـــودش دســـت یـــداهللا     
  

  

ــی اهللا     ــی ولــــ ــموات، علــــ ــه ســــ ــامش بــــ   نــــ
  

  گفت این گهرت در دو جهـان مشـتریش نیسـت   
  

  

  ش نیســــتجـــز شـــیر خـــدا الیـــق بـــر همســـر        
  

ــرد  ــی کـ ــه را زوج علـ ــدا فاطمـ ــن روي خـ   زیـ
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    حمفل شادي 

ــرد      ــی کــ ــداي ازلــ ــموات، خــ ــه ســ ــدش بــ   عقــ
  

ــه نمــا بــود       ــود کــه خــود قبل   رخســار علــی ب
  

  

ــن، مـــرد خـــدا بـــود    رَمولـــود حـــ      م، ســـرور دیـ
  

  او فــاتح هـــر جبهــه و هـــم زاهــد شـــب بـــود   
  

  

ــود      ــرب بـــ ــلطان عـــ ــه و ســـ ــان خداگونـــ   انســـ
  

  زهــــرا رخ پــــاکیزه او غــــرق حیــــا شــــد     
  

  

ــد        ــاد و رضـــا شـ ــی، شـ ــت بلـ ــر علـــی گفـ   از بهـ
  

 
  ي ایـــزد آري تــو ز آن دولـــت پاینـــده 

  
  

ــد    ــتی و آرام محمــ   آرام علــــی گشــ
  

  مبـارك اي فاطمه جان غنچه به موي تو 
  

  

  مشاطه بـه رخسـار نکـوي تـو مبـارك       
  

  اي فاطمه ایـن جشـن طربنـاك مبـارك    
  

  

  از نور تو شد خلقـت افـالك مبـارك     
  

  خشـــنودي تـــو شـــادي پنهـــان محمـــد
  

  

  آمیخته شـد جـان تـو بـا جـان محمـد        
  

ــی   ــود گرامـ ــده محمـ ــر فرخنـ   اي دختـ
  

  

ــی      ــت و ام ــابی ان ــدایت ب ــه ف ــانم ب   ج
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 ٣٣    حمفل شادي 
   

  
ــره   ــه اي زهـ ــتی همـ ــوران بهشـ   واالحـ

  
  

ــاال      ــالم بـ ــته در عـ ــه داشـ ــه نگـ   آیینـ
  

  آینـد مالئـک بـه زمـین دسـته بـه دسـته       
  

  

  خورشید سما زهره، پس پـرده نشسـته    
  

ــارك   ــو مبـ ــر تـ ــه مهـ ــالم همـ ــل عـ   آب و گـ
  

  

  بـارك ، سپهر تـو م آیینه ات عرش است  
  

  ایـزد چــو تــو را جلـوه گــري کــرد و بیاراســت  
  

  

  از خیلِ مالئک همه جا زلزلـه برخاسـت    
  

  شرم از نگهت فاطمه جان شمس و قمر داشـت 
  

  

  آندم که علی مقنعه از روي تو برداشـت   
  

ــارك  ــوي تومبـــ ــه مـــ ــه بـــ ــان غنچـــ   اي فاطمـــــه جـــ
  

  

ــارك     ــو مبــ ــوي تــ ــار نکــ ــه رخســ ــاطه بــ   مشــ
  

  بــــا هــــم چــــو عــــروس، گــــل و دامــــاد ســــتادند      
  

  

ــد      ــه نهادنــ ــر وزنــ ــه بــ ــالم همــ ــیر دو عــ   اکســ
  

ــد چـــــو ایـــــن منظـــــره ســـــکان ســـــموات        دیدنـــ
  

  

ــات    ــه مباهــ ــرا و علــــی جملــ   کردنــــد بــــه زهــ
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    حمفل شادي 

ــاره   ــه اشــــ ــلوات و بــــ ــالم و صــــ ــر ســــ ــا ذکــــ   بــــ
  

  

  کردنـــد در ایـــن بـــزم ســـه خورشـــید نظـــاره       
  

  گفتنـــــد مالئـــــک همـــــه در حـــــال نیـــــایش    
  

  

  این زبده ي هسـتی اسـت خـدا داده نمـایش      
  

  هــر روز ســه نــورش بــه فلــک جلــوه گــري بــود       
  

  

ــود      ــی بـ ــزاوار علـ ــده سـ ــره تابنـ ــن زهـ   ایـ
  

ــد  ــته  گفتنـــ ــن روز خجســـ ــه ایـــ ــارك همـــ   مبـــ
  

  

ــته      ــه بس ــد ک ــن عق ــر ای ــت ب ــزرگ اس   اهللا ب
  

ــور اســــت    تــــاج ســــرت اي فاطمــــه از قبــــه ي نــ
  

  

  عـالم همـه از شـادي تــو غـرق سـرور اســت       
  

ــادند    ــه شـــ ــک همـــ ــروز مالئـــ ــه امـــ   اي فاطمـــ
  

  

ــد       ــه نهادن ــه پیمان ــاده ب ــل ب ــر گ ــر س ــل ب   گ
  

ــه تطهیـــر      ــزول آیـ ــت نـ ــرده اسـ ــو کـ ــان تـ   در شـ
  

  

  والشمس و قمر گشته بـه رخسـار تـو تفسـیر       
  

ــیه ــت  اي راضـــ ــه قامـــ ــه بـــ ــیه؛ ریحانـــ   ي مرضـــ
  

  

  ي روز قیامـــــت کــــانون وفـــــا؛ شـــــافعه   
  

ــرورده    ــل پ ــم گ ــم آل عبــا ه ــین ه   ي یاس
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 ٣٥    حمفل شادي 
   

  در راه دهـــد پیـــرهن خـــویش بـــه مســـکین      
  

ــه ــه  اي خان ــو خان ــت  ي ت ــد و کرام   ي توحی
  

  

ــدایت     ــید هـ ــه خورشـ ــو اي فاطمـ ــت تـ   در دسـ
  

  شاید که چنـین نیسـت زبـانم    کی وصف تو
  

  

  یـــک را بـــه هـــزاران ز تـــو گفـــتن نتـــوانم       
  

ــه   ــی نقش ــام عل ــا ن ــد  ت ــفق ش ــون ش   ي گلگ
  

  

  حــرَهــم م م حــق شــد حــرَم صــدیقه و هــم م  
  

  این جشن طـرب بـا گـل و شمشـاد مبـارك     
  

  

ــاد مبـــارك       ــده دامـ ــت شـ ــاه والیـ ــون شـ   چـ
  

  زهــرا قــدمش بهــر ســراي تــو مبـــارك      
  

  

ــاركایــــن بــــانوي عــــالم ز      بــــراي تــــو مبــ
  

ـ  زین جشن نکـو دیـده   ي حا شـده روشـن  و  
  

  

ــور رخَــ    ــده روشــن   از ن ــاال ش ــالم ب ــالم ع   ش ع
  

ــت   ــاي نکویـ ــه بابـ ــو را فاطمـ ــت تـ ــه اسـ   گفتـ
  

  

ــت      ــدن روی ــرا دی ــت م ــت اس ــه بهش ــر لحظ   ه
  

ــه و همســـر     ــده همپایـ ــت شـ ــاه والیـ ــر شـ   بـ
  

  

ــرر      ــردوس مکــ ــده فــ ــر شــ ــر پیمبــ   از بهــ

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


    حمفل شادي 

  
ــچونـــت بِ ــو زان رایسـ ــه فزونـــیم کـــه تـ   گفتـ

  
  

ــه جــان از ســخن و وصــف برونــی         اي فاطم
  

  تـــا گـــرد گریبـــان تـــو گلهـــاي ســـپید اســـت
  

  

  مـا را بـه دل از جــود و سـخاي تــو امیـد اســت      
  

ــارك    ــاد مبـ ــر و دامـ ــه پیغمبـ ــن بـ ــن جشـ   ایـ
  

  

ــاطره    ــن خـ ــه ایـ ــر فاطمـ ــارك بـ ــاد مبـ   ي شـ
  

ــه  ــاد خدیجـ ــود شـ ــردوس شـ ــه فـ ــو بـ   روح تـ
  

  

ــاد        ــو دام ــی بهــر ت ــته عل ــون گش ــهچ   خدیج
  

ــد    ــو خوانن ــوال ت ــمه ز اح ــد ش ــه دو ص ــا ک   آنه
  

  

ــد      ــف تـــو بماننـ ــه جـــان اولِ وصـ   اي فاطمـ
  

ــد    ــو باشـ ــد تـ ــه فرزنـ ــیالد کـ ــد و مـ   زان مولـ
  

  

  گلهـــاي نبـــوت همــــه دلبنـــد تـــو باشــــد      
  

  بــــر روي حســــین و حســــنت نــــور امامــــت
  

  

  اسـت و یکـی شـیر شـجاعت     کان معـدن حلـم    
  

ــنِاي ح ــر    سـ ــردوس برابـ ــن فـ ــا گلشـ ــو بـ   تـ
  

  

  بــر زینــب و بــر جملــه امامــان شــده مــادر        
  

    والیــــت  ي پاکــــان تــــو اي مــــامِ   زان زاده
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 ٣٧    حمفل شادي 
   

  
  تــا مهــدیت اي فاطمــه بــر ماســت کفایــت       

  
 تــــو خورشــــید بتابــــد مــــنِامیـــد کــــه از ی  

  
  

ــد      ــا رخ بنمایـ ــه مـ ــرده، بـ ــس پـ ــدي زپـ   مهـ
  

ــو    ــر تــ ــرود از نظــ ــکین نــ ــه مســ   اي فاطمــ
  

  

ــف    ــه ص ــتاده ب ــو   ،ایس ــه در ت ــدایان ب ــل گ   خی
  

ــاز  ــته  در بـ ــق خسـ ــر عاشـ ــه بـ ــن اي فاطمـ   کـ
  

  

  کــس در بــه گــدایی کــه بــود دوســت، نبســته   
  

  اي فاطمـــه جـــان، غنچـــه بـــه مـــوي تـــو مبـــارك
  

  

  مشـــاطه بـــه رخســـار نکـــوي تـــو مبـــارك       
  

  اي فاطمـــه جـــان، گـــر تـــو بِـــرانیم از ایـــن در     
  

  

ــر     ــاز از در دیگــ ــو بــ ــدایی تــ ــه گــ ــم بــ   آیــ
  

ــه نباشــــــم     ــا فاصــــــله بیگانــــ   اطعــــــام نمــــ
  

  

ــ   ــنمرو بـ ــه کـ ــم  ر کـ ــه نباشـ ــن خانـ ــردر ایـ   گـ
  

ــل و آینـــه بســـته      ــی و گـ ــد اســـت و عروسـ   عقـ
  

  

  معصــومه بــر ایــن خــوان کــرم تــازه نشســـته        
  

 ــان ح ــن و جــ ــق حســ ــه حــ ــوگند بــ ــســ   تینَســ
  

  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


    حمفل شادي 

ــت      ــور دو عین ــر گوشــه و آن ن ــر دو جگ   وان ه
  

  مـــــا را بـــــده نقلـــــی و طعـــــامی و شـــــرابی    
  

  

ــی     ــربت آبــ ــان شــ ــاکیزه رســ ــوثر پــ   زان کــ
  

ــ ــه اي ســــ ــاپوش رِّاي فاطمــــ ــد خطــــ   خداونــــ
  

  

ــده مـــرا نـــام فرامـــوش        ــام  تـــو گردیـ ــا نـ   بـ
  

ــرآو ــره بـــ ــم را اي زهـــ ــرم آروزیـــ   ر ز کـــ
  

  

  مــــن غــــرق گنــــاهم تــــو بخــــر آبــــرویم را   
  

  اي فاطمـــه امـــروز بـــه دل عشـــق تـــو دارم    
  

  

ــذارم       ــینَت بگـ ــان حسـ ــین، جـ ــر چنـ ــا حشـ   تـ
  

ــد      ــو افت ــور ت ــان ن ــه ج ــه دل فاطم ــاش ب   اي ک
  

  

ــور      ــه منظـ ــه بـ ــی مایـ ــن بـ ــعر مـ ــدشـ ــو افتـ   تـ
  

ــ   ــه دل بــ ــو اي فاطمــ ــق تــ ــوانماز عشــ   ر نتــ
  

  

ــالم نَ    ــق تــــو دو عــ ــوهر عشــ ــبــــی گــ   متانَســ
  

ــیریم    ــو اسـ ــق تـ ــه عشـ ــروز بـ ــه امـ ــا فاطمـ   یـ
  

  

  فـــردا همگـــان دامـــن وصـــل تـــو بگیـــریم       
  

  1415الحجه  ذي 10تا  1
  "هجري شمسی 1373"

  طالبانحاجیه خانم معصومه 
  )اصفهان(
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 ٣٩    حمفل شادي 
   

  حدیث کسا
  خبــرآمــده اي شــیعه چنــین در   

ــاالر و  امـــین عـــرب   ســـرور وسـ
ــران   ــاتم پیغمبـ ــل؛ خـ ــتم رسـ   خـ
  آمـــده روزي زوفـــا؛ مصـــطفی   
  گفــت ســالم اي مــه رخشــان مــن
  کی همه جسـمند و یکـی نـور تـو    
  فاطمه جان؛ در به رویـم بـا زکـن   

  راحتــی تــا بــه کنــار تــو کــنم      
  چــون کــه پــدر زیــر کســا آرمیــد
  مســت محبــت کــه ننوشــیده جــام
  گوي کـه خورشـید بـه نـاز آمـده     

ــد ز ــا بعـ ــر و وفـ ــه مهـ ــانی؛ شـ   مـ
  داد ســــالمی و بیامــــد حســــن  
  عصــمت حــق؛ مــادر او فاطمـــه   
  گفت به قربان تو ایـن مـادر اسـت   
ــا ســالم    رفــت حســن خــدمت او ب
  گفــت پیمبــر؛ گــل خندیــده ام   
ــرا در کنـــار    ــیش بفرمـــاي مـ   پـ

ــار دگــر مــژده   رحمــت رســید يِ ب
  گشــت عیــان فاطمــه را نــور عــین 
ــالم  ــد از سـ ــید ز بعـ ــد وپرسـ   آمـ

ــرتو؛    ــداي س ــت ف ــان مــن گف   ج
ــار   ــو در انتظ ــد ت ــن و ج ــم حس   ه
  وانگـه علـی آمــد و کـردي ســالم   
  آمــد و فرمــود چنــین بــا بتـــول    
ــی   ــا بلـ ــود در اینجـ ــه فرمـ   فاطمـ

  خواسـت  سـالم؛ اذن  کرد علی؛ رفت
ــی  ــت نب ــن   ،گف ــروز م ــله اف   سلس

  م و بـــرادر مـــرااي تـــو پســـر عـــ
  هستی این ملک ز هست تو اسـت 
ــد   ــت کنـ ــد عنایـ ــه خداونـ   آنچـ

ــییافـــت نجـــات  ابـــدي یـــا ع   لـ

  راوي آن دختـــــر خیـــــر البشــــــر    
ــا را ســـبب    ــتی مـ ــود هسـ ــه بـ   آنکـ
ــمان    ــت آسـ ــنگر هفـ ــت روشـ   طلعـ
ــفا   ــق و صــ ــه عشــ ــه درخانــ   زد بــ
  روي تـــــو آرام دل و جـــــان مـــــن

ــه و ــتی؛ زهمـ ــه هسـ ــوره همـ ــو منظـ   تـ
  آغـــاز کـــن ،پهــن کســـا بهـــر مـــن 

ــاعتی   ــنم ســ ــه کــ ــم و اندیشــ   باشــ
ــوه ــان جل ــمی  چن ــه چش ــرد ک ــد ک   ندی

  تمـــام بـــدري گشـــته چـــو او ي چهـــره
ــاه، خَ   بهـــر نیـــاز آمـــده   ،شمـــمـ

  وارث محـــــراب علـــــی؛ مجتبـــــی
ــوي  ــد ب ــت رس ــی گف ــوي خوش ــن س   م

ــه  ــد همــ ــم امیــ ــود چشــ   آنکــــه بــ
  اســت پیغمبــر خــوش از مقــدم  بــوي

  ي واال مقـــــام و ان مــــه رخشــــنده  
  اي حســــنم؛ نــــور دل و دیــــده ام  
ــرار    تـــا کـــه تـــو را بیـــنم وگیـــرم قـ
ــافع امــــت رســــید   ســــروردین؛ شــ

ــ  ــت؛ حسـ ــید والیـ ــوم  خورشـ   ینسـ
ــه ــمیمی  ب ــه ش ــر  چ ــرا ب ــت م ــام اس   مش

ــن  ــان مـ ــده مهمـ ــر شـ ــه پیمبـ   رو کـ
ــه    ــو رســی اي م ــا ت   ســیمین عــذار  ت

  آن کـــه بـــود بـــر همـــه امـــت امـــام
ــوي ــی ب ــو  لطیف ــت چ ــوي اس ــول ب   رس

ــی  ــا علـ ــا یـ ــر کسـ ــدر زیـ   هســـت پـ
ــس  بالفصــل  وانکــه ــطفی  از  پ ــت مص   اس

ــه   ــاتح هـــر جبهـ ــروز مـــن  فـ   ي پیـ
ــرا  ــر مــــ ــی و منبــــ   وارث محرابــــ

ــت    ــه دس ــالم ب ــرچم اس ــت پ ــو  اس   ت
  هــــم مــــرا از تــــو کفایــــت کنــــد
  هرکــه تــو بــا شــیش امــام و ولــی     
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ــول  ــار رسـ ــت کنـ ــد و بنشسـ   آمـ
  گرم چو با هـم شـده آن چـار تـن    
ــل رویتــان     ــالمم بــه گ ــت س   گف

  بگفـت  خود را چون خواهش فاطمه
ــدا   ــول خـ ــاي؛ رسـ ــت بفرمـ   گفـ

ــو  ــانوي ک ــه آن ب ــان نفاطم   و مک
ــه     ــد چــو پیغمبــر حــق؛ فاطم   دی
ــدا   ــول خ ــت؛ رس ــدا گف ــکر خ   ش
  گفت؛ رسول دو سـرا ایـن سـخن   
  کــین همــه چــون روح روان مننــد

  ونـد دل و جـان تـویی   اي کـه خدا 
  دوست ایـن اهـل مـرا دوسـت دار    
ــاك   ــد پ ــو خداون ــاهی چ   کردنگ
ــه روي عبــا     ــد چــوآن پــنج ب   دی
  خلقـت خـود را چـه برازنـده دیــد    
ــام    ــالم تم ــه ع ــد ک ــت خداون   گف
ــد   ــات ي ان ــاق مناج ــه عش   آن هم
  کین همه بـی هـول و وال بـا مننـد    
ــرم   ــودم و پیغمبــ ــد محمــ   احمــ
ــد او  ــر و فرزنــ ــه و همســ   فاطمــ

   جبرئیــل  خبــرش  ایــن  شــنید  چونکــه
  خداونــد بــه روح األمــین  گفــت 

  قلـب حبیــب مـن از آن شــاد کــن  
ــداي ودود  ــا کــه خ ــه آنه   گــوي ب
ــان   ــی دادتـ ــژده بسـ ــت و مـ   تهنیـ
  مس وجـود تـو چـو مـی زد عیـار     

  ــرا م ــرب م ــما ق ــت ش ــدرَحگف   می
  تــو را احمـــد و یــس کنـــد   منــا 

ــه     ــود آمیخت ــا نــور خ ــو ب   روي ت
ــو   ــک روي تـ ــداي نمـ ــه فـ   اي بـ

ــالم    ــو از ع ــه ت   هســتی دروداي ب
ــت    ــده اس ــو پاین ــد ت ــت فرزن   دول
  گـر بکنـد کــس بـه رهـم کــارزار    

  هــم نفــس و مــونس و یــار رســول    
ــل یاســـمن    ــو گـ ــد چـ ــه آمـ   فاطمـ

  کـــنم اینجـــا مکـــان    ،مداذن دهیـــ
ــکفت   ــد ش ــورت احم ــل ص ــل زگ   گ
  زانکــه تـــویی بـــا دل و جـــان آشـــنا 

ــد ــوي شــ ــار؛ آن ســ ــو چــ   روان روح چــ
ــودش؛ رخ گـــرد ــان وجـ   همـــه خوبـ
ــین ــو کـ ــه اســـت؛ زتـ ــودي آنچـ ــا نمـ   عطـ

ــن   ــنج ت ــن پ ــی روح در ای ــت یک   هس
ــد    ــان مننـ ــت جـ ــن و راحـ ــل مـ   اهـ

قرآن تویی دشـمن   عترت و حافظ این
  اینـــــان همـــــه دشـــــمن بـــــدار   
ــنش روي خــاك    ــب آن پــنج ت   جان

ــد و  ــاد ش ــه  ش ــت ب ــا  گف ــود؛ مرحب   خ
  پــنج تنـــی چـــون مـــه تابنـــده دیـــد 
ــام    ــنج ن ــن پ ــت ای ــد از برک ــق ش   خل
ــد    ــماواتی انـ ــد؛ سـ ــین انـ ــی ز مـ   نـ

ــواس ــداهریمن و ز دور ز وســـــ   نـــــ
ــافعه  ــر اوشــــ ــرم دختــــ   ي محشــــ

  عـــــالم هســـــتی شـــــده پابنـــــد او
ــل   ــداي جلیـــ ــی ز خـــ   اذن گرفتـــ
ــین  ــر زمـ ــر بـ ــژده ببـ ــر؛ مـ ــژده ببـ   مـ
ــم آزاد کـــن    ــریمش ز غـ ــل حـ   اهـ
ــب شــــما را زدود   ــه ره عیــ   از همــ

  ي تطهیــــــر فرســــــتادتان   آیــــــه
ــار    ــه آموزگـ ــر همـ ــو را بـ ــرد تـ   کـ
ــد     ــه عالمی ــار هم ــی خ ــل ب ــون گ   چ

ــویش ــم خـ ــق از هـ ــین خلـ ــد توتحسـ   کنـ
ــویش؛   ــک خـ ــه ازنمـ ــک ریختـ   نمـ

  ي لبهـــاي ســخن گـــوي تـــو  غنچــه 
ــجود  ــد مالئـــک سـ ــو کردنـ ــر تـ   بهـ
ــت   ــده اسـ ــن و تابنـ ــره او روشـ   چهـ

ــه شـــب ــا همـ ــه یـ ــد زار زار گریـ   کنـ
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ــول   ــی و بتـ ــر علـ ــر مهـ ــی گهـ   بـ
ــی   ــین مرتضـ ــود چنـ ــد بفرمـ   بعـ
ــن   ــر مـ ــو بهـ ــا وبگـ ــف بفرمـ   لطـ
ــد    ــداي مجی ــر بــه خ ــت پیمب   گف

  خوانـد همـه ایـن داسـتان    هر کـه ب 
  حاجـــت او را بدهـــد کردگـــار  

ــداي حــ    ــق خ ــی ح ــت عل   مرَگف
ــدا  ــت خ ــت عنای ــمار  ،هس ــی ش   ب

ــن خدر از    انــه و ایــن خانــدان  ای
  

ــول  ــردد قبــ ــیچ نگــ ــت او هــ   طاعــ
ــه  ــی ب ــودت ک ــر ،وج ــدا  و س ــانم ف   ج

  آنچــه فضــیلت دهــد ایــن انجمــن    
  آنکــــه بــــه پیغمبــــري ام برگزیــــد
ــتان   ــن آسـ ــر ایـ ــت بـ ــد دسـ ــا بزنـ   تـ

ــ  ــت پروردگـــ ــامل او رحمـــ   ارشـــ
ــه دم    ــد دم ب ــف کن ــا لط ــه م ــه ب   وانک
ــتگار    شـــیعه مـــا گشـــت چنـــین رسـ

ــر  ــاي دگـ ــن جـ ــان"روي مکـ   "طالبـ
   

  طالبانحاجیه خانم معصومه 
  )اصفهان(

  
  تا جمعِ کَسا ز امرِ خـدا، پـنج تـن آمـد    

  
  

ن آمـد         مـز ـیرَض بـه ح ـک عـلاز خلیل م  
  

  ایشان چه کسـانند کـه از خلـوت آنـان    
  

  

  خســته، مــا جــاندر جلــوه درآمــد بــه تــن   
  

ــدر او    ــت و پ ــه هس ــدا فاطم ــود خ   فرم
  

  

  هــــم فاطمــــه و شــــوهر واال گُهـــــرِ او     
  

  نور دو عیـنش  آن و حسن هست فاطمه هم
  

  

ینش      سـهم فاطمه هست و گل بـی خـار ح  
  

ــا را   ــد کس ــود بنمائی ــرِ خ ــجده س ــر س   ب
  

  

ــدا را    ــید خـــ ــان بشناســـ ــوه آنـــ   از جلـــ
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  از برْکَــت ایــن پــنج تــن پــاك و مطهــر

  
  

  کــردم ز عــدم خلقــت هســتی همــه یکســر  
  

  ژولیده نیشابوري
  و یا 

  هوشیار باش که مرگ را چاره نیست
  

  

ــاره نیســت     غافــل مشــو کــه عمــر عزیــزت دوب
  

ــان هوشــیار       اي کــه در پشــت زمینــی و خردام
  

  

ــد    ــم و پشــــت پدرنــ   دیگــــران در رحــ
  

  )حقیقی( 
 
 

  و یا 
ــوابی   اي کــــه پنجــــاه رفــــت و در خــ

  
  

  روز را دریـــــابیمگـــــر ایـــــن پـــــنج   
  

  )سعدي(
  ویا 

ــواهی   ــواهی، نخــ ــذرد، خــ ــی گــ ــر مــ   عمــ
  

  

ــاهی       ــه تب ــرود رو ب ــعی بــر آن کــن ن   س
  

  عمر کم است صفا، کن، رنـج و غـم رهـا کـن    
  

  

ــن       ــا ک ــره اکتف ــه قط ــا ب ــد دری ــر نباش   اگ
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  مطلـــب خـــود را طلـــب از ســـوي خـــدا کـــن
  

  

ــود رحمــــت او الیتنــــاهی        زانکــــه بــ
  

  )معین(
  ویا

ــام  ــینـــ ــد ز آدمـــــی   نیکـــ ــر بمانـــ   گـــ
  

  

ــه    ــار بِــــ ــراي زرنگــــ ــان ســــ   از او مــــ
  

  )سعدي(
  

  اللهم جعل عواقب و خواتم امورنا خیراً
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

  
  المپ اضافه خاموش

  مرشـــد شـــهر قمصـــر  
  هر کـه بگیـرد یـک زن   
ــافه   ــی اضـ ــی، یکـ   یکـ
  بپــــاي منبــــر خــــویش
  ازتـــــرس آن ضـــــعیفه

  

  گفـــت فـــراز منبـــر    
  چراغی کرده روشـن 
  تا چهـار تـا زن معافـه   
  بدید همسـر خـویش  
ــه  ــن لطیفـ ــرود ایـ   سـ

  
  هرگز نشد فراموش
  المپ اضافی خاموش

  
  

  )اصفهان(محمد علی فریبر حاج 
 
 
 
 
  
  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


    حمفل شادي 

  )س(با حضرت زهرا ) ع(روسی حضرت علی ع
  علی با حضرت زهراستی عقد شب امشب

  
  امشب عروسی ولی با اللـه حمراسـتی    

  
  حـق بـا کـوثر معطاسـتی    پیوند الرحمن 

  
  فاطمـه دامـاد آن موالسـتی    باشد عروسـش   

  
  

اهــل ســما خلــق زمــین 
  گویند امشـب بـا علـی   

ــت   جشــن شــب دامادی
ــی   ــا عل ــارك ی ــادا مب   ب

  
  

  نازل از سما گردید بهر مصـطفی  جبریل
  
ــا    ــرین انبی   آورده پیغــام از خــدا بــر بهت

  
  عقـد را بسـتیم مـا    این ازل روز از دو بر این

  
  را خطبـه  ایـن  باردگر کن انشاد تودرزمین  

  
  

این عقـد عقـد فاطمـه    
ــود    ــوثر ب ــاقی ک ــا س   ب

ــده   ــلت فرخن ــن وص ای
  حوریــه بــا حیــدر بــود

  
  بر آسـتان مرتضـی جبریـل دربـانی کنـد     

  
  آمــدگو بــود حــوا ثنــاخوانی کنــد     خــوش آدم  

  
  کنـد  وقربانی ذبح تا داردخلیل کف خنجربه

  
ــد     ــا ی ــا ب ــايت ــود وبیض ــی خ ــانی موس ــد چراغ   کن
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ــدطالیه دارآن  باشـــــــــ
  سـرمدي  حسـن  به یوسف 

ــوت جلـــی    داود بـــا مـ
  خوانــد ثنــاي احمــدي  

  
  

ــر امشـــب ــد  پیمبـ ــت میدهـ ــه حیـــدر بـــر دسـ   فاطمـ
  
ــت   ــه از روزازل بوداســ ــاموس داور فاطمــ   نــ

  
ــازل ــد نـــ ــوي از شـــ ــه ســـ   خداتطهیروکوثرفاطمـــ

  
ــر یــازده گــوهر بــود آزاده مــادر فاطمــه          ب

  
  کند می شماري ساعت دیدنش عشق موالبه

  کند می بیقراري در پشت در استاده و دل
  

  
  علی بر دوستانش شاد باد عروسی یاران

  
  پیونــد زهــرا و علــی شــاد و مبارکبــاد بــاد  

  
  او درهر کجا از قید غم آزاد بـاد  یاران

  
  دل هاي جمع شیعیان صـبح و ماآبـاد بـاد     

  
  

یــاران محیـــا مجلـــس  
ــدر  ــرا و حی ــاده زه   آم

هم شـربت و شـیرینش   
ــده   ــدر آمـ ــعر فریـ   شـ

  
  »حاج محمد علی فریور اصفهانی«
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    حمفل شادي 

 
 

  مجلس عروسی
  شکر اهللا که بود مجلس ما پر برکات

  
  

  بهر هر یک بنویسند مالئک حسنات  
  

  بهر شادي دل تازه عروس و داماد
  

  

  هدیه کن بر خَم ابروي محمد صلوات  
  

  دارم امید که داماد موید باشد
  

  ظلّ توجهات سرمد باشد در  
  

  شادمان است بصد شور فراوان زیرا
  

  چونکه او ریزه خور آل محمد باشد  
  

  یادم آمد که گفته است مرا استادي
  

  چونکه در بزم عروسی تو قدم بنهادي  
  

  گر به حضار اگر دوست شاه دامادي
  

  کف بزن در دو دقیقه از براي شادي  
  

  دین است چه بدستور خدا و عروسی این
  

  آن نگاهی که پیمبر پسندد این است  
  

  عروس خانم که خود پیرو زهرا باشد
  

  دارم امید که خوشبخت و موید باشد  
  

  دارم امید خداوند به این شاه داماد
  

  مال و فعنایت کند، نیک و زیاد  
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  پسر و دختر نیکو دهد با دل شاد
  

  همگی نیک سرشت و همگی نیک نهاد  
  

  داماد ترا تاج تبارك باداشاه 
  

  این عروسی نیک بر تو مبارك بادا  
  

  همه گویند این جشن مبارك بادا
  

  مبارك بادا جشن این به به جان) داماد نام(  
  

  تو هم برو تازه جوان زن بگیر
  

  بقدر وسعت و توان زن بگیر  
  

  تا نشده قدت کمان، زن بگیر
  

  بحکم خالق جهان زن بگیر  
  

  در ین بزم صفا، کف بزنخیز 
  

  براي این ماه لقاء کف بزن  
  

  از در شادي پدر، آ، کف بزن
  

  تا که شوي کام روا کف بزن  
  

  تازه داماد ز احسان امشب
  

  امشب 400و  5یا  200و  6بده   
  

  دارم امید که با همسر خویش
  

  اي با قلب پریش نشوي لحظه  
  

  دارم امید که کند، لطف خدا
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  و همسر خوب تو عطاءبه تو   

  
  صد عدد دختر، پنجاه پسر

  
  هر یکی از دیگر باشدند سرْ  

  
  آفرین بر پدر و زین پسرش

  
  مرحبا بر پسر و آن مادرش  

  
  کف بزن باز در این بزم سرور

  
  تا صدایش برسد نیشابور  

  
  حاج آقا مرتضی ابریشم باف

  )اصفهان(
 
 

  گل اومده
  شب تکامل امده  سنبل امدهسوسن و   به چقدر گل امده به

  تو کل حیرون امده  زیره کرمون امده  عروس خانم امده 
  ایون بریزید توي  آب  بیارید دون گالب و نقل  آینه و شمعدون امده

  شب تکامل امده  سوسن و سنبل امده  .بیارید غنچه،خندون
  )حقیقی اصفهانی(

  
  بفرست بر محمد و آل محمد صلوات،   صلِ علی دین محمد 

  محمد یا محمد یا محمد
  محمد یا محمد یا محمد  …عروسی، دو پیرو محمد 

  بکن شکر خداي مستمنداناگر شادي اگر شادي اگر شاد  
  بگیر تو دامن آل محمد   اگر داري تو حاجت از خداوند  

  محمد یا محمد یا محمد
  به دور هم گرفتند جشن شاديعزیزانی که در این بزم عالی

  سالم و صد سالم بر آل احمد   دبگو صل علی دین محم
  محمد یا محمد یا محمد
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  که گشتی چون گل و چون ماه پاره اي نو عروس اي نو ستاره  
  منم نوکر، منم چاکر براي آل احمد بگو از جان و دل، جانم محمد  

  محمد یا محمد یا محمد
 )اصفهان(حاج مرتضی ابریشم باف 

  
  میالد علی بن موسی الرضا

  آمده است مژده میالد رضا
  

  

  مظهر لطف خدا آمـده اسـت    
  

  جلوه رحمت و عصمت چه خوش است
  

  

  
  
  

  حاجت شیعه روا آمده اسـت 
  

  همــــه گوینــــد مبــــارك بــــاد
ـه ــارك بــاد     بـ ــد مب ــه ایــن عی ب  

  
ــر  ــتان بنگـ   یثـــرب اي دوســـت گلسـ

  
  

  ملـــک توحیـــد چراغـــان بنگـــر     
  

  شـــهر عشـــق آینـــه بنـــدان بنگـــر    
  

  

ــت     ــده اس ــفا آم ــفا روي ص ــه ص   ک
  
  

  همــــه گوینــــد مبــــارك بــــاد
ـه ــارك بــاد     بـ ــد مب ــه ایــن عی ب  

  
  

  نجمـه زیــن مـژده ســرافراز شــده  
  

  

ــره از زنــــدگیش بــــاز شــــده        گــ
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  بـــا گـــل فاطمـــه همـــراز شـــده 
  

  

  
  
  

  بـــا مالئـــک بـــه نـــوا آمـــده اســـت 
  

  همه گویند مبارك باد
  به این عید مبارك باد به

  
  در جنان حضرت زهرا بـه سـرور  

  
  

  شادي و شـور همه حوران به دو صد   
  

ــور   ــه حض ــذیرد ب ــرك پ ــر تب   به
  

  

  خبـــر از بـــاد صـــبا آمـــده اســـت      
  

  همه گوینـد مبـارك بـاد   
  به این عید مبـارك بـاد   به
  

  حاج مرتضی ابریشم باف
  )اصفهان(

  ازدواج
  اي جوان بشـنو ز مـن فـوري بـرو همسـر بگیـر      

  
  زن نمـی خــواهی بگیـري الاقــل دختـر بگیــر     

  
ــت      ــه ام ــب ب ــود واج ــر ب ــت پیغمب   ازدواجگف

  
  زن بفرمـــان خـــدا و امـــر پیغمبـــر بگیــــر      

  
  نصـف دینـت میشـود کامـل کنـی گــر ازدواج     

  
  بهر اکملت لکـم دیـن یـک زن دیگـر بگیـر       
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ــوش   ــادان و ش ــواز و آب ــفهان اه ــرو از اص   زن ب
  
  یـا ز اندیمشـک یــا دزفـول یــا شوشـتر بگیــر      

  
  خرم آباد و جمین و هم خمینـی شـهر و خـوي   

  
  رشــت یــا رامســر بگیــررام شــیر و رام هرمــز   

  
ــی  ــدر انزلــ ــر و ز بنــ ــاس و بهشــ ــدر عبــ   بنــ

  
  قصر شیرین و قم و قوچان و یـا قمصـر بگیـر     

  
ــده  ــان و سـ ــرزان و ز ویـــالن و ز رهنـ ــا ز بـ   یـ

  
ــائین و نطنــز همســر بگیــر      یــا نجــف آبــاد و ن

  
  القـــرض از کشـــور پهنـــاور ایـــران زمـــین    

  
  در جهان آسودگی خواهی زن و دختـر بگیـر    

  
  

  بشــنو ایــن پنــد شــکر آمیــز را از فریــور
  جـوان همسـر بگیـر    اي در جوانی تاتوانی

  
  حاج محمد علی فریور اصفهان

  
 

  دیــن خــدا نیســت بــه جــز راه راســت 
  

  

  راه که کج شـد، نَـه بِسـوي خداسـت      
  

  راه یکی، رهبر و مقصود یکـی اسـت  
  

  

  موسی و عیسی و محمـد یکـی اسـت     
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  حرف حق این اسـت، بیـا کَـج مکـن    
  

  

ــج مکــن    راه    ــدا کَ ــدا و خَلــق خ   خ
  

  هر چه، نه ایمـان و خدابنـدگی اسـت   
  

  

  حاصل آن خفت و شـرمندگی اسـت    
  

  )محمد حسین شهریار(
 

ــه    ــه مدرس ــده ب ــازار آم ــاحبدلی ز ب   ص
  

  

  بشکست عهـد صـحبت و اهـل طریـق را      
  

  گفتم میان عالم و بازار آمده بـه مدرسـه  
  

  

  تا انتخـاب کـردي یکـی زیـن طریـق را       
  

  گلـیم خـویش میبـرد ز مـوج    گفت آن 
  

  

  وین حمد می کنـد کـه بگیـرد غریـق را      
  

ــد    ــم کن ــه گ ــه ره خان ــروز فتن ــل ب   جاه
  

  

ــق را     ــد ره طریــ ــن کنــ ــالم، روشــ   عــ
  

  )حقیقی(
  اي دختر ایران زمین

 
  خواهرم در خیابان، چهره آرایش مکـن 

  
  

  از جوانــان ســلب آرامــش مکــن     
  

ــز   ــرون مریـ ــري، بیـ ــوان از روسـ   گیسـ
  

  

ــیر    ــز  در مس ــون مری ــدگان، افس   دی
  

ــودك نیســتی       خــواهرم، دیگــر تــو ک
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ــتی     ــک نیس ــویم، عروس ــاش میگ   ف
  

ــر ایــــران زمــــین   خــــواهرم، اي دختــ
  

  

  یـک نظـر عکـس شـهیدان را ببـین       
  

ــت؟    ــگ چیس ــاس تن ــن لب ــواهرم، ای   خ
  

  

  پوشش چسبانِ رنگارنگ چیسـت؟   
  

ــن   ــازي مکـ ــدر طنـ ــن قَـ ــواهرم، ایـ   خـ
  

  

ــن    ــاري مکـ ــرع لجبـ ــور شـ ــا امـ   بـ
  

ــرگردان مشـــو    در ــور خـــویش سـ   امـ
  

  

  الیـــق چشــــمانِ نـــامردان مشــــو    
  

  )محبان اهل البیت عصمت و طهارت(
  »بمناسبت والدت با سعادت صدیقه کبري حضرت زهرا علیها سالم

ــانوان عــــــــالم   اي بــــــــانوي بــــــ
  اي جــــــوهره کمــــــال و دانــــــش
ــر   اي دخـــــــت گرامـــــــی پیمبـــــ
ــمت ــرج آل عصـــــــ   اي اختربـــــــ
ــان  ــار و بحرایمــــ ــوه وقــــ   اي کــــ

ــوکت  ــر شـــ ــت اي مظهـــ   و جاللـــ
ــت   ــنج حکمـ ــم و گـ ــدن حلـ   اي معـ
ــرا   اي در ثمـــــــین پـــــــاك زهـــــ
ــودي    ــالم و جـــ ــو نخبـــــه عـــ   تـــ
ــی  ــل و ذاتـ ــو اصـ ــرَض وتـ ــالَم عـ   عـ

ــت   ــادم درگهــ ــن خــ ــهیرم«مــ   »شــ
ــن   ــایتی کــ ــرم و عنــ ــف و کــ   لطــ

  

  اي مــــــا یــــــه افتخــــــار آدم    
  مفتــــــاح کتــــــاب آفــــــرینش
ــدر  ــاي حیــ ــا وفــ ــر بــ   اي همســ
ــت  ــاك عفـــ ــوهر تابنـــ   اي گـــ

ــه قـــرآن    اي آ ــده، شـــأن توبـ   مـ
ــه  ــالت اي فاطمــ ــل رســ   اي گــ

  ایجــــاد ز تــــو گرفتــــه علمــــت
ــا   ــو دریـ ــره وتـ ــه قطـ ــالم همـ   عـ
ــت و شـــهودي    ــو نـــور حقیقـ   تـ
ــاتی   ــر حیــــ ــرلوحه دفتــــ   ســــ
  درمانـــــده و خســـــته و فقیـــــرم
  در حشـــر مـــرا شـــفاعتی کـــن   

  
  )حاج آقا مصطفی هادوي اصفهانی(
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شود، از میکروفن مجـالس عقـد و عروسـی کمـال اسـتفاده را بنماینـد و در ایـن         از خوانندگان گرامی این کتاب درخواست می
شود، بنوبت از افـرادي کـه    پیشنهاد می) عدم موسیقی و عدم محیط مطرب(رابطه چنانچه گذشت، ضمن رعایت موازین شرعی 

دارند، براي دیگران بازگو کنند و هم مجلسی را بسـمت شـادي و نشـاط     خاطره خوشی یا حکایتی آموزنده یا جکهاي اخالقی
  . سوق داده و هم جرعت و شجاعت بیان را در دیگران ایجاد کنند و بقیه حضار با صلوات و دست زدن گوینده را تشویق کنند

ن در روز قیامت یک سر و گردن از شود در موقع اذان، افراد با شوق و حلقوم خود اذان بگویند زیرا مؤذ که این رویه باعث می
شود و کسی که از خـدا بترسـد از مخلـوق     نظر ثواب از دیگران باالترند زیرا اعالن زمان رابطه مخلوق با خالق با اذان شروع می

ترسد، از طرف دیگر کسانی می ترسند که یا کم رو و خجالتی هستند یا خداي نکرده اهل معصـیت و گنـاه و یـا کـم      خدا نمی
  . دانند عند، بهمین دالیل آقا امیر المومنین علیه السالم بزرگترین گناه را ترس میاطال

  .  نباید اشتباه کنیم …البته بی ادبی را با رو داري و پر گفتن را با علم و فضل و 
اییـد کـه لبخنـد بـه     شاد و موفق باشید و در برخوردهایتان با مومنین با لبخند و نشاط و صلوات بر محمد و آل محمد برخورد نم

  .  چهره مومن حسنه است و عبوس بودن و خشن بودن در مقابل مومن سیئه است
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  »منفورترین حالل«
  )طالق(

و گذرانـده  زنان و مردان، با تشکیل کانونی بنام خانواده، عمري را در کنار هـم   هموارهاز بدو پیدایش انسان بر روي کره زمین 
  .محبت خود پرورش داده و از این جهان رخت بر بسته انددر دامان پرمهر و را فرزندانی 

در یک نگاه ظاهري متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده، یـک زن و یـک مـرد اسـت کـه مطـابق آداب و       
شاید بتوان در رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده شده است 

  .این دو بخش شامل دوران مجردي و دوران متأهلی است. یک تقسیم بندي کلی زندگی انسان را بدو بخش اساسی تقسیم کرد
متأهل کسی است که ضمن تعهد به شخص دیگر و پایبند پیوند خود و او در قبال آن شـخص وظـایف و حقـوقی را بـر عهـده      

  .دارد
ج را پیونـد میـان دو روح تلقـی کنـیم و چـه آنـرا صـرفاً        اچـه ازدو در هر حـال  . ز متأهلی استازدواج مرز جدا کننده مجردي ا

اساسـی تـرین و آشـکارترین کارکردهـاي     . داراي تأثیرات اساسـی در زنـدگی فـرد واجتمـاع اسـت     . قراردادي اجتماعی بدانیم
جز مرگ نتواند، پیوند زناشویی را بگسلد  طبیعی ترین شکل خانواده همین است که هیچ عاملی. است مترتبدیگري نیز بر آن 

اگر ازدواج را قراردادي بین دو شخص براي زندگی مشترك بـدانیم، ایـن قـرارداد، همـواره     . ومیان زن و شوهر جدایی بیفکند
هـیچ  . را اصـطالحاً طـالق مـی گوینـد    جریان فسخ قـرارداد و بـین یـک ازدواج    . شود دالیلی فسخ میبنا به و گاهی دایم نیست 

بر او غلبه کنند و شرایطی بر او تحمیـل  دختري در آغاز زندگی و در پاي سفره عقد تصور نمی کند که روزي مشکالت، چنان 
احساس باخت و بازنده بودن در ارتباط زناشویی است که طالق . پایان دهد ششود تا دادخواست طالق داده به زندگی مشترک

. نظر مـی رسـد  به دام به جدایی می کنند، گاهی، تنها راه منطقی براي حل مشکل اق دو طرف، براي رهایی از این احساس شوم،
  . آنچه داراي اهمیت است، نگرش متفاوت افرادجامعه، نسبت به این پدیده است

شـناخت عوامـل   . این دالیل متناسب با موقعیت، طبقه و جایگاه اجتمـاعی زوجـین متفـاوت اسـت    . طالق دالیل گوناگونی دارد
شکل گیري طالق، در کنترل و کاهش آن نقش بسزایی خواهد داشت، تا جائی که بسیاري از طالقهـا، از مشـاجرات و   موثر در 

جاري مـی  ) بی ادبانه و غیرمنطقی و غیرشرعی(کنیم  گو می و گفتبد ها به دلیل اینکه گفت و گو انجام نمی شود و یا  نارضایتی
نسـازیم و طـرفین خـود را در جـاي     کـاه، کـوه   تی کـه منطقـی باشـیم و از    هیچ مشکلی نیست که قابل حل نباشد درصـور . شود

 ،بـه گفتـه کارشناسـان   ! همسرش قرار دهد نه اینکه تصورکنیم، هر چه ما می گـوئیم صـحیح اسـت ودیگـري اشـتباه مـی کنـد؟       
تشابهاتی مانند طبقـه  . دو کمتر به طالق می انجام.ازدواجهایی که در آنها هماهنگی بیشتري میان زوجین و جود دارد موفق ترند

یـک ازدواج موفـق را رقـم مـی     ... اجتماعی، سطح تحصیالت، سطح هوشی، هم نژاد بودن، دین مشابه داشتن، هم زبان بـودن و 
تفـاوت طبقـاتی یکـی از    . ازدواجی که با تشابه نژادي، زبانی، روانی و اجتماعی صورت بگیرد ازدواجی موفقیت آمیزاست. زند

البتـه اگـردو نفـر، آن انـدازه از آگـاهی      . مکانات اجتماعی، معموالً دیدگاههاي مختلفی را بوجود مـی آورد عواملی است که باا
و معقتد باشند همه خوبیها در شخصی کمتر جمع می شود و بی عیب (الزم برخودار باشند که این تفاوتها را به رسمیت بشناسند 

  .ازدواجشان منعی ندارد) خداي متعال است
انسان است و می توان گفت کمتر پدیده اجتماعی به پیچیـدگی طـالق وجـود     یهاي حیات ن یکی از مهمترین پدیدهطالق بعنوا

امـا بایـد   . علل و عوامل طالق متفاوتند این علل و عوامل یا در الیه هاي عمیق اجتماعی قرار دارند یا در الیه هاي ظاهري. دارد
  .یق کار پیچیده استتوجه داشت که درك، فهم و تفسیر الیه هاي عم
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  :علل و عوامل تأثیرگذار در طالق عبارتند از
  )مخفی کار و متظاهر بودن(عدم صداقت و راستگویی  -1
  .مال یا زیبائیبه چشم داشت  -2
  .)تضاد عقیدتی(عدم تفاهم و توافق اخالقی -3
  .ناسازگاري و عدم سازش -4
  .بداخالقی و بدرفتاري -5
  .)زدن غر زدن، یا کتک(خشونت   -6
  .سوء ظن -7
  .تفاوت و تضاد فکري در زندگی کردن -8
  .تفاوتهاي فرهنگی داشتن -9

  .ازدواج دوم -10
  .دخالت دیگران در زندگی زوجین -11
  . زوجین اختالف سن زیاد داشتن -12
  .عدم عالقه بیکدیگر -13
  .بیماري روحی -14
  .بیکاري -15
  .)زناشوئی(عدم توافق در مسائل جنسی  -16
  .ازدواج اجباري -17
  .اعتیاد داشتن -18

  .)باال، متوسط، پائین(در میان طبقات مختلف اجتماعی  به تجربه آمار گرفته شده است،
و بیکـاري و نـدادن نفقـه، اعتیـاد،     . شـود  تفاوتهاي اساسی دو طبقه پائین جامعه، مهترین علت طالق مشـکالت مـالی عنـوان مـی    

  خشونت و بد اخالقی و بدرفتاري
در حالیکـه در میـان طبقـه متوسـط جامعـه، تفاوتهـاي        .توافق اخالقی اسـت  عدم تفاهم و ،و متوسط شامل ،میان دو طبقه باالدر 

  .فرهنگی مهمترین عامل است
شـود و باعـث پـائین     صدمه وارد می) شخصیت حقیقی خودتان(بهرحال از هر دسته و طبقه جامعه باشیم، زمانی که بخود واقعی 

زمانیکه مـا بـه خودمـان ضـربه وارد مـی      . خریم می شویم، آنموقع است که طالق منفورترین حالل را بجان یآمدن عزت نفس م
 .خود واقعی فرد هیچ احساسی بطرف متقابل ندارد و تنها راه نجاتش را طالق می دانـد  اینکهو تحمل ) آبروئی اقتصادي و(کنیم 

   .شقاوت داده در حقیقت دوستی و مهر و محبت جاي خود را به دشمنی و
و تجربیـات نـامطلوب زنـدگی از    از نظر روان شناسان فروپاشی یک خانواده یک رویداد ساده نیست، زیرا باید همـه خـاطرات   

  . شرایط آتی زندگی هماهنگ سازد باذهن پاك شود و از بین برود تا فرد بتواند خود را 
افتد وهمـراه بـااین بـه خطـر افتـادن، اگـر طـالق         انسان بخطر میوقتی دوام زندگی دچار مشکل شود، اعتماد به نفس و آرامش 

در حوادث روزنامه فرانسه قید شده بود کـه بعلـت اینکـه در فرانسـه طـالق      . صورت نگیرد باعث نابودي خود یا همسر می شود
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یـر ناخنهـا بـه بـدن     یانور ازطریـق ز یرسـند و حتـی گـرد سـ     همسران به طرز مرموزي به قتل می  خالف قانون اجتماعی است نوعاً
 ).بنابراین طالق در اسالم حکم شیر اطمینان را دارد. (رساندند همسران وارد شده و آنان را به قتل می

  بشنواین نکتـه کـه خـود راز  غـم آزادکـن     
  

  

  خون خوري ، گر طلب روي ننهـاده کنـی    
  

  آخر االمـر گـل گـوزه گـران خـواهی شـد      
  

  

ــن      ــاده ک ــر از ب ــه پ ــن ک ــبو ک ــر س ــا فک   حالی
  

  سـت وس ات هـ تکه بهشـ  یگر از آن آدمیان
  

  

ــ   ــی   ع ــري زاده کن ــد پ ــی چن ــا آدم   یش ب
  

ــزاف    ــوان زد بگ ــان نت ــاي بزرگ ــه برج   تکی
  

  

ــی     ــاده کن ــه آم ــی هم ــباب بزرگ ــر اس   مگ
  

ــذیرد هیهــات  ــیض پ ــم ف   خــاطرت کــی رق
  

  

ــی    ــاده کن ــده ورق س ــش پراکن   مگــراز  نق
  

ــود   ــار خ ــرم  ک ــر بِکَ ــافظ گ ــذاري ح   بازگ
  

  

  بـا بخـت خـدا داده کنـی    اي لب عیش که   
  

  بندگی  خواجه جالل الدین کنـی  اي حب،
  

  

  کــه جهــان پرســمن و سوســن آزاده کنــی  
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و دیگر عامل در جامعه امروز بحران شخصیت است، . مهمترین عامل طالق، توقعات نادرستی است که طرفین از یکدیگر دارند
بحران تنهایی یا یک خأل عاطفی، خلعی که باعـث مـی شـود    همان بحرانی که سبب می شود بعضی از ازدواجها صورت گیرد، 

  .درسن پائین، فرد تصمیم بگیرد با ازدواج این گره یا عقده را از هم بگسلد
چنین افرادیکه هنوز به بلوغ روانی کامل نرسیده و آگاهی الزم راجهت ازدواج ندارند، فقط براي اینکه تنهایی خود را پر کننـد  

  .وندبه سراغ  ازدواج می ر
به هیچ چیز توجه نمی کنند وتنها توجه آنها به تشکیل زندگی تـازه واسـتقالل فـردي    ... این افراد، نه به مادیات و نه به ظواهر و 
یا ... همین بحران شخصیت باعث می شود که فرد به هیچ کدام از تفاوتهاي فرهنگی و. درنتیجه جدا شدن از خانواده خود است

بنابراین بحران شخصیت بطور غیرمستقیم، طالق رانیز براي فرد رقـم  . تا فقط به استقالل فردي دست یابدفرد مقابل توجه نکند، 
  .می زند

بگویند واسمشـان  » بله«هاي محضر باال می روند تا با عجله  از پلهنشینند و یا  بر سر سفره عقد میاي کاش همه آنهائیکه با عجله 
دیدنـد چنـان    و مـی . کردنـد  زدند، و آدمهـا رانگـاه مـی    آن امضاها سري به دادگاهها می برود توي شناسنامه دیگري، قبل از همه

کنند  هاي یکدیگر را بر مال می خدعه ها و و حیله! زنند همدیگر داد می همچون لیلی و مجنون در دادگاه سر  ،ها عاشق و دلباخته
  .کنم که به چند مورد آن اشاره می

که بگویند آمده اند دادگاه، فرقی نمی کند خواهان باشـی یـا خوانـده اعتـراف باینکـه زنـدگی       درمرحله اول دادگاه می ترسند 
واقعی ما صدمه وارد شده درواقع زمانی رسیده که بخود . افتی بن بست خوردي سخت است،  اما کم کم راه می اشتباه بوده و به

. منفورترین حالل برایمان حکم داروي نجات بخـش را دارد طالق، آن موقع است که . ایم نفس شده و باعث پایین آمدن عزت
   .بینیم زیرا تحمل زندگی برایمان سخت شده و هیچ احساس عاطفی بطرف مقابل نداشته و تنها راه نجات را در طالق می

هـا مـی تـوان    از خیلـی از ایـن طالق   ،کارهاي بزرگان فامیـل و گذشـت و ایثـار، طـرفین     ا منطقی بودن و شنیدن راهبدر صورتیکه 
  .قضاوت با شماست. جلوگیري کرد

ونیم است ازدواج کردم، زنم فامیلم است، بخـاطر اخـتالف فـامیلی، پـدرزنم نمـی گـذارد        سال ام و یک ساله 23سن : 1مصاحبه 
زندگی کنیم، زنم را برده خانه اش و مجبورش کرده است مهریه اش را اجرا بگذارد، مهریه اش، پانصد سـکه اسـت مـی شـود     

  آمدم بپرسم راهی هست زندان نروم یا نه؟. نجاه میلیون من هم بیکارم هم اکنون دادگاه دارمپ
  .چرا اینقدر مهر کردي؟ نمی خواستم، پدر و مادرم اصرار کردند

  .ساله ام و دو بچه دارم، پسرم اول راهنمایی است و دخترم دبستان، شوهرم معتاداست وهر روز دنبال یک زن 31من : 2مصاحبه 
  چرا این همه سال صبر کردي؟

  .از طالق می ترسیدم، گفتم خوب می شود، اما بدتر شد
شش ماه است عقد کردیم، اما خواهرشوهرم خیلی دخالت می کند، آمده ام، مهـرم را اجـرا بگـذارم، بعـد تقاضـاي      : 3مصاحبه 

  .طالق کنم
  ات چقدر است؟ مهریه

  سیصد سکه
  با شوهرت چگونه آشنا شدي؟

  یدوست خیابان
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ساله دارم شوهرم دوهفته است، مرا خانه پدرم گذاشته و رفته، مـی خـواهم    2سه سال است ازدواج کردم، یک بچه : 4مصاحبه 
  .مهرم را اجرا بگذارم تا مجبور شود برگردد

  شوهرت چیزي از خودش دارد؟
  .هیچی ،نه

  چرا کار به اینجا کشید؟
  .اولش خوب بود، فروشنده لوازم یدکی بود

  عد از سه سال می خواهی جدا شوي؟پس چرا ب
  ...اولش عاشق بودم ولی بعد

زنم مهرش را اجرا گذاشته  و آدرس محل کارم راهم داده است، دیروز مأمور دادگاه آمد، محل کارم و آبـرویم را  : 5مصاحبه 
  .می دهم و او برگردد توانم از دادگاه حکم بگیرم که نفقه برد، می خواهم برگردد، می

  ...تواند بگوید نفقه نمیخواهم، خانه ات هم نمی آیم، با زور که نمی توانی مجبورش کنیزنت می 
است جوانی خدمت حضرت رسول اکرم رسید و از ایشان خواست که اسماء اعظم خداونـد را بـه او یـاد دهنـد، حضـرت       نقل

جـوان قبـول   . یعت کردي بیائی و بـازگو کنـی  قبول کردند و گفتند مانعی ندارد، بشرط اینکه در کنار فالن پل رفته و آنچه مشا
رفت و آمد مردم را نظاره می کرد تـا اینکـه پیرمـردي را دیـد کـه بـر دو طـرف شـانه خـود           ،کرد و فردا صبح در کنار پل رفته

اً هاي درخت خرما را حمل می کند ودر موقع گذر از پل به دونفر جوان برخورد کرد و شاخه ها به آنها اصابت کرد، فور شاخه
پیرمرد حاللیت و معذرت خواهی کرد، ولی سودي نبخشید و آن دوجوان آن پیرمرد را کتک زدن و او و شاخه هاي خرمـایش  

، جوان نظاره گر اوضاع بود و دخالت نکرد، آن دو جوان رفتنـد و پیرمـرد بهـر زحمتـی بـود      انداختندرا از باالي پل به رودخانه 
اد و آفتاب گرفت تـا خشـک شـدندو مجـدداً بـار خـود را بـدون هـیچ ناسـزاگوئی و          خود و شاخه هاي خرما را ازآب نجات د

  .ناشکري بدوش گرفت و رفت
در جوان خدمت پیامبر مراجعه کرد و شرح واقعه را گفت، حضرت از او پرسیدند اگر تو جاي آن پیرمرد بودي چه می کـردي  

گفت یک جـوان را اینطـرف پـل و یـک جـوان را آنطـرف پـل        اسم اعظم را هم در اختیار داشتی، جوان بدون معطلی حالیکه 
حضرت فرمودند، می دانی آن پیرمرد، همه اسماء اعظم الهی را حافظ بود ولی از آنها استفاده نکـرد، بنـابراین   . سنگ می کردم

حـان انسـان در ایـن    هر انسان رویه طبیعی و ژنتیک دارد که به آن شاکله مـی گوینـد، هنـر و امت   ( .تو ظرفیت دانستن آنرا نداري
  )رقم میلش کار خوب واخالق پسندیده را تمرین کند تا تعالی یابد است که اگر به کار خالف و اخالق ناپسند میل دارد علی

علم، یا مال یا مقام آنقدر تکبـر  نده محترم در امور زندگی هم انسان باید جنبه و ظرفیت داشته باشد نه اینکه در مرحله اول نخوا
که احتیاجات انسان را برطرف کنـد و بـه دیگـران     ،در مکتب شیعه ثروت کم. …خدا را بنده نباشد و قص علی هذا ورزد که 

در دنیـا   ،و صـورت زیبـا   .باشـد افضـل اسـت   زیاد ناك و آلوده به حرام هر چقدر  بهمحتاج نباشد و حالل و پاك باشد از مال شُ
از اعمـال و رفتـار    دده است وصورت زیباي قیامت که از آنها نور انتشار داربواسطه والدین و خداوند متعال به تصویر کشیده ش

خود ما ایجاد می شود و خداي نکرده بعضاً که صورت خود را زشت و تاریک در دنیا به تصویر کشیده اند از دیگران خواهش 
امـروز  بفکـر  گوینـد، شـما در دنیـا بایـد      می کنند، صورت خود را برگردانید تا ما هم جلو پایمان را ببینیم و آنها در جواب مـی 

  .بدانید که ناگه ز یکدیگر نمانیمبنابراین بیائید قدر یکدیگر . بودید واجازه چنین کاري را نداریم می
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متأسفانه ساختار آموزشی کشور، مناسبتش، درمورد آگاهی افرادي که می خواهند ازدواج کنند، کُند است، لذا باید از مشاوره 
ر و تأسف باید گفت مهمترین شالوده زندگی که ازدواج است نوعاً برپایـه دروغ و خدعـه و   استفاده شود و با کمال تأثنواده خا

را بدنبال خواهد داشـت، در  ... پایه گذاري می شود که این مقدمات در آینده اي نه چندان دور ناسازگاري ... حیله وتجارت و
در مورد صداق، زندگی ها را محکمتـر وشـیرین تـر خواهنـد کـرد و امیـد بـه         ،دامادیهاي ئصورتیکه با صداقت و راستی و توانا

  .آینده و تالش براي زندگی بهتر و فرصت فکر کردن به حرفهاي منطقی همواره و راههاي ناپسند را از انسان سلب می کند
اس جدا شـدن، تنهـایی ومنـزوي شـدن     مضافاً به اینکه اگر چه طالق آخرین راه حل است، ولی بهترین راه حل نیست زیرا احس

فرد، باعث سوء تعبیرها و در مورد افراد بی ایمان خودکشی را افزایش می دهد، این افراد از زندگی لذت نمی برنـد و احسـاس   
ام؟ حاال بر سر من چه می آید؟ از این پس چگونه بایـد زنـدگی    پوچی به ایشان دست داده و با خودمیگویند من براي چه زنده

فرد نسبت به جنس مخالف و در تعمیم آن نسبت بهمه افراد جامعه بدبین شده و ازطرفی دلسـوزي بـیش از حـد     ،؟ و بمرورکرد
اطرافیان، باعث می شود مشکالت روحی افراد بیمطلقه تشدید شده و ج ،اعتمادي بوجود آید و.  

ی پدر و مادر فرزندان دچـار اسـترس و افسـردگی مـی     در مورد فرزندان طالق وضعشان از والدینشان بهتر نیست و از روز جدای
که ذهنیت منفی براي فرزنـدان طـالق ایجـاد نشـود و      کنید شوند لذا در مواردیکه به آخرین راه حل رسیده اید با مشاوره عمل 

ه نکنیـد وبهتـر   حتی االمکان آنان را با حقیقت آشنا کرده و به هیچوجه از آنان بعنوان خبرچینی و جاسوسی طرف مقابل اسـتفاد 
زمینه را بـراي زنـدگی آتـی     و از یکدیگر توقعات نادرستی داشتیم و. ما همدیگر را درك نمی کردیمکنید است به آنان تفهیم 

پـس از   ...نمائید وامید به آینده را در ذهن فرزندتان روشن نگهدارید، باشد که انشاءا استرس باشد، فراهم که فارغ از تنش واو 
باعـث خوشـخبتی یکـدیگر شـده و بـراي خوشـبختی       جوع حاصل شود و بر دهان نفس اماره لگام زده و دو نفر مدتی مجدداً ر

  . بدانید) نفسانی(فرزندان ایثار کرده و باالترین لذت رادر ترك لذت 
  

ــذت بـــدانی     ــذت تـــرك لـ ــر لـ   اگـ
  

  

  دیگــر لـــذت نفـــس لـــذت نخـــواهی   
  

 عجل فـرجهم و مرتبه صلوات با  100د لذا براي همه چیز روزانه یا هم عقیدهاگر از مطالب خوشتان آمده معلوم میشودکه با بنده 
  .بگوئید

ات و حریم الهی را مقدس شمرده و با پیروي از وساوس شیطانی آینده خود و دیگران را خراب نکنیـد،  ستوصیه می شود، مقد
 ،دنیـا  ت دویـا چنـد بـار تجربـه در امـور     و با کمی عمر فرصـ  .ستابخصوص در آخر الزمان که عمرها کوتاه و آروزها طوالنی 

دختر خانمی با پسر جوانی در خیابان یا پارك آشنا شده بودند و پس از اشاره ولبخنـد کـار    ،بخصوص امر ازدواج وجود ندارد
سـوءظن  معقول که مرد با نابه ازدواج کشیده هنوز شش ماه از ازدواج آنها نگذشته بود که کنتاکت لفظی ایجاد شده و توقعات 

رفـت و متأسـفانه کـار بـه      کرد، شوهر زیر بار نمی هر چه زن انکار می ،اي گوید شاید قبل از من تو با کس دیگري رفیق بوده می
  .طالق و جدائی کشید

، هـیچ  است تمام سرمایه زن حیاء و عفت اوست، لذا زمانیکه خود را آرایش کرده و براي خودنمائی و ارائه زیبائی به نامحرمان
  .ش و قیمتی ندارند و چنین زنان همال شیطان هستندارز
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در روایات اسالمی آمده اگر زنی خود را خویش بو کند واز منزل خارج شود تامراجعت او به منزل، فرشـتگان او را لعنـت مـی    
 !حال اگر کسی خود را براي غیرشوهرش تزئین نماید چه حکمی دارد؟. کنند

و الگـوي  . مـی باشـند  ... کبري و فاطمه زهرا و حضرت زینب و حضرت معصومه و الگوي خانم ها در زندگی حضرت خدیجه
سـتاره سـینمائی هـالیود و     فـالن و حضرت امیرالمومنین وائمه اطهار و آقا ابوالفضل العبـاس نـه   ... آقایان حضرت محمد بن عبدا

  .اروپا که فرهنگ واخالق و مذهب آنان با مسلمین مغایرت دارد
بد، خالصه اینکه انسان خود را به قرآن ارائه دهد اگر اعمال و رفتارش با قرآن مطابقت دارد خرسند باشد اگر چه دیگران او را 

بدانند زیرا خداوند بنده مخلص خود را بین بندگانش مخفی کرده واستجابت دعا را بین دعاها و خشم و غضب خودش را بـین  
را کم نشمارید و هیچ گناهی را کوچک ندانید از طرف دیگـر  کوچک نشمارید و هیچ  دعائی گناهان بنابراین هیچ بنده اي را 

به آنچه سعی کرده ایم بدست آوریم و نتوانسته ایم یا حقمان نبوده و یا مصلحت الهـی یـا خـود مـا نبـوده      در این چند روز دنیا 
  .شویم امتحان می

ت و آبرو را در ایمان، تقوا، علم و دانش، عقل و جهاد بـا نفـس و نمـاز شـب     و آبرو را در پست و مقام و ثروت ندانیم بلکه عزَ
رانده کرد و حسد باعث شد قابیـل بـرادش هابیـل را بِکُشَـد و      بدانیم و از کبر و حسد و حرص دوري کنیم که تکبر، شیطان را

 . و حوا از بهشت خارج شوند حرص باعث شد که آدم 
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  :جوان توصیه اي دیگر به نسل
بـه  زن را بعنوان عروسک و دکـور زنـدگی و    کهاگر می خواهید راهی را که اروپائیان بخصوص امریکا طی کرده تکرار نکنیم 

  . ابزار تقلیل داده اند طی نکنیم بیائید از دستورات اسالم عزیز و سادگی و بی آالیشی صدر اسالم تبعیت کنیم
ا به همسري خـود  رمن شوهر ندارم آیا کسی هست م ،یستاد و  گفت اي پیامبر خداخانمی پس از نماز ا ،روزي در مسجد پیامبر

درآورد، حضرت ختمی مرتبت اعالن کرد و یک نفر بلند شد، حضرت سوال کردند چه چیزي داري که صداق قرار دهـی آن  
قرآن قـرار دهـی؟ آن مـرد    حضرت فرمودند آیا حاضري صداق این زن را خواندن مرد گفت از مال دنیا هیچ فقط حافظ قرآنم 

  . گفت بله و آن زن هم قبول کرد و عقد جاري شد
ها بصورت دوستی برقرار می شـود و   در اروپا و بیشتر در آمریکا دیگر ا زدواج بطور رسمی برقرار نیست بطوریکه بیشتر ازدواج

  ) سیر حیوانیت. (توانند سفارش دهند و دیگر فرزند بدنیا آمده ربطی به طرف مقابل ندارد فرزند دارند میهر کدام تمایل ب
سالگی بایستی خانه پـدري را تـرك کنـد و خـود تشـکیل       16-17دیگر اروپائی هم پسر یا دختر خانواده در سن در کشورهاي 

اي در دست زن در مواقع اخـتالف بعنـوان قهریـه     ریه بعنوان حربهر کشور عزیز اسالمی ما، چرا مهدخانواده و زندگی دهد ولی 
  !شود؟ می از آن استفاده

و شروع زندگی که باید با شادي و آرامش شروع شود و روز به روز بر شادي آن افزوده شود با یکسري تمهیدات و تشـریفات  
ر ایجاد مـی کنـد کـه بـراي فرزنـدان دیگـر چنـدان        و فشارهاي روحی، روانی و مادي بر خانواده طرفین زمینه روابط آنقدر فشا

. شـود  رقبتی نیست و بعضی مواقع حتی داماد یا عروس از انتظارات بی جا به ستوه آمده و زمینه استرس و بـی مهـري فـراهم مـی    
  !اگر استطاعت دارند یک میلیارد هم مهریه مانع ندارد ولی اگر تمکن نیست چرا؟

خود و دیگران در دنیا و آخرت از دستورات دینی پیروي کنید، و دسـتورات خـدا و پیـامبر و    بیائید براي نجات : اي نسل جوان
ائمه را بر دیگران مقدم دارید تا زندگی به کام شما باشد و برکت به زندگیتان راه یا بد و هم خود و خانوادتان سالم و صـالح و  

  . آسوده باشید
انگیزتر از اروپائیان خواهید  بمراتب بدتر و غم اي است خداحافظی کنید، جامعهدر صورتیکه اگر با انسانیت که مقدمه اسالمیت 

  . داشت
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قبل از ازدواج خوب چشمهاي 

 خود را باز کنید 

و بعد از ازدواج کمی چشمهاي 
  .خود را ببندید
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  کته هان
  » توکّل ابراهیم«

در منجنق گذاشتند و از راه هـوا او را بـه دریـاي آتـش      را به جرم شکستن بت ها،) ع(چون بت پرستان، حضرت ابراهیم خلیل 
تی جچه حا! یا خلیل اهللا: پرتاب کردند، در میان آسمان و زمین، فرشته مقرب پروردگار در مقابل حضرتش پدیدار شد و پرسید

  داري که بی درنگ آن را برایت انجام دهم؟ 
او خـود  ! به خداوند بی نیاز است و رازم از او پنهـان و پوشـیده نیسـت   نیازم تنها ! من از تو حاجتی ندارم: ابراهیم در پاسخ گفت

  . می داند که با بنده حاجتمند خویش چه کند، پس به فرمان خدا، آتش سوزان، تبدیل به گل و ریحان و برد و سالم شد
  134، ص 1نشان از بی نشان ها، ج

  » ناله گوسفند به درگاه خداوند«
که الهی این بال که بر من آمد، به چه سـبب آمـد؟ جـواب     -را بازیافته بود) ع(از آنکه یوسف پس  -مناجات کرد) ع(یعقوب 

  .اي کوچک آمد که اي یعقوب، فالن وقت تو را مهمانی رسید و در خانه تو گوسفندي بود با بچه
نالید، ما دل تـو را بـه فـراق     دل آن مادر بریان گشت، به ما. بچه را در پیش مادر بکشتی و بریان کردي و در پیش مهمان نهادي

  . فرزند بسوختیم تا بدانی که درد فرزند چگونه باشد
  »پشتوانه یوسف«

چرا خندیدي؟ : یهودا، یکی از برادران، پرسید! برادران یوسف وقتی می خواستند یوسف را به چاه بیفکنند، یوسف لبخندي زد
  !این جا که جاي خنده نیست

  !تواند به من اظهار دشمنی کند، با این که برادران نیرومندي دارم گونه کسی میروزي در فکر بودم چ: یوسف گفت
  . اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد، تا بدانم که نباید به هیچ بنده اي به غیر خدا تکیه کنم

  69، ص 9داستان ها و پندها، ج 
  

  »سعادت«
  : فرمودند) ص(رسول اکرم 

  : چهار چیز از سعادت است
  خانه بزرگ  -2  زن صالحه  -1
  مرکب نیکو -4  همسایه شایسته  -3
  

  » سفارش نیکی به زنان«
  :فرمود) ص(رسول خدا 

به من خبر داد و همواره سفارش زنان را می نمود تا آن جا که من گمان می کردم براي شـوهر جـایز نیسـت    ) ع(برادرم جبرئیل 
  . اید شما زنان را به عنوان امانت خداي گرفته. که به زنش اُف بگوید
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  » اي چون ماه شب چهارده چهره«
  : می فرماید) ع(امام محمد باقر 

روي خود از مردم چیزي نطلبد و نیز کوشـش بـراي تـامین خـانواده خـویش و بـراي آنکـه بتوانـد بـه          هر کس به جهت حفظ آب
اش  کند در حـالی کـه چهـره    همسایه خود احسان نماید، به کسب مال و مواهب مادي دنیا بپردازد، در قیامت خدا را مالقات می

  . چون ماه شب چهاردهم درخشنده و نورانی است
  5، حدیث 4، باب 11، ص 12وسائل الشیعه، جلد 

  
  » به زن محبت را اظهار کنید«

به زن که من تو را دوسـت دارم هرگـز از دل زن بیـرون نمـی      ،فرمود از رسول خدا روایت شده، ابداً سخن مرد) ع(امام صادق 
  . رود

  » لذت«
  . کسی که یک لذت همیشگی را به لذت آنی و کوتاه بفروشد، بسیار زیان کار است

  . شود هاي خوب زیاد می شود، اشتیاق به صحبت جسمانی کم می وقتی لذات
  افالطون

  »از مادر مهربان تر« 
  . در یکی از سفرهایش به زنی که در حال پختن نان بود و کودکی را با خود حمل می کرد برخورد نمود) ص(رسول اکرم 

خداوند نسبت به بنده اش از مادر نسبت : فرموده ایدبه من خبر رسیده که شما ! اي رسول خدا: آن زن نزد حضرت آمد و گفت
مادر، هرگز حاضر نمی شود فرزنـدش را  : زن گفت. گویی آري چنین است که می: حضرت فرمود. به فرزندش مهربان تر است

  . ردکند؛ مگر کسی را که توحید را نپذی خداوند به آتش عذاب نمی: گریست و فرمود) ص(رسول خدا ! در این تنوز بیندازد
  302داستان هاي کشف االسرار، ص 

  » جایگاه«
را به معراج بردند، زنی را که در دنیا جز به معصیت مشغول نبـودي، در فـردوس   ) ص(در خبر است که آن شب که رسول خدا 

روزي سگی را دید تشنه بـر کنـار   : خداوندا به چه خدمت به این پایگه رسید؟ گفت: گفت. ن زن در درجات دیدآاعلی به نام 
کفش خـویش از پـاي بکنـد و چـادر در آن بسـت و آب برکشـید و آن       . چاهی بیفتاده و چاه را نه دلو بسته بودند و نه ریسمان

  . وي در علیین درجات بر آراستیم ما آن حال بر وي بگردانیدیم و به نام. سگ را سیراب کرد
  

  » لقمه نان و لقمه جان«
زنی که لقمه نـانی داشـت، آن را در دهـان    . در بنی اسرائیل، سالیان پی در پی قحطی شدید پدید آمد: فرمود) ع(حضرت رضا 

ناگهـان بچـه   . ائل داددر چنین وقتی ببخشم، پس لقمه را از دهان بیرون آورد و بـه سـ  : سائلی او را صدا زد، زن گفت. گذاشت
  . کوچک آن زن در بیابان، مورد حمله گرگ قرار گرفت و گرگ، بچه را به دهان گرفت و فرار کرد

  . مادر به دنبال گرگ می دوید و فریاد می زد
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ـ : پروردگار، جبرئیل را فرستاد و او بچه را از دهان گرگ گرفت و به مادر تحویل و داد و فرمود شـنود شـدي؟   آیـا خ ! اهللا ۀَیا اَم
  !این لقمه به جاي آن لقمه

  داستان هاي موضوعی 
  

  »به یاد ماندنی ترین لحظات زندگی«
یکی از بهترین و به یادماندنی ترین لحظات زندگی هر پدر و مادري تولد اولین فرزندشان است، حال چه فرزندشان دختر باشد 

لذت بخش تـر  کودکان چراغ خانه اند و با حضور آنها زندگی . آنها این لحظه شیرین را همیشه به خاطر می سپارند. و چه پسر
فرزنـد  : فرمـوده انـد  ) ص(کی از باقی الصالحات است را بهتر بدانیم کـه پیـامبر اکـرم    پس خوب است قدر فرزند که ی. شود می

  . صالح، گلی از گلهاي بهشت است
  

  » نصیحتی از شیطان«
اي موسی هرگز با زنی که حالل تو نیست در یک جا خلوت نکـن زیـرا هـر مـرد و     : گفت) ع(روزي شیطان به حضرت موسی 

شـیطان  (خلوت کنند، به هر منظوري و براي هر کاري کـه عـادي و مبـاح و غیـره باشـد، مـن        زنی غیر از حالل خود با یکدیگر
  . سومی آنها خواهم بود

  »تو بهتر می فهمی یا پیامبر«
پیامبر به جوانی که مادر پیر خود را در سبدي گذاشته و بر سرش حمل می کرد برخورد کرد، پـس از مبادلـه سـالم،    : نقل است

ن بر تو جوان که به نگهداري مادرت اهتمام داري، اگر می شد برایش شوهري دست و پا میکردي، بهتر بود، پیامبر فرمود، آفری
  .که مادر بالفاصله گفت، ساکت شو پسر ،جوان گفت یا پیامبر مادرم دیگر پیر شده

  ! تو بهتر می فهمی یا پیامبر
  » بی سواد دانا«

هر سوالی از او می کند روستایی جوابهـاي  . شود گویند وقتی یک خارجی به دهی رفته بود در آنجا با یک دهاتی روبرو می می
  : خارجی می گوید تو اینها را از کجا می دانی؟ جواب می شنود که. نغز و پخته اي به او می دهد

  . ما چون سواد نداریم، زیاد فکر می کنیم
  

  » چند ضرب المثل زنانه«
  ) هلندیها(وقتی زن خوبی در خانه باشد، از در و دیوار خوشی می بارد 

  ) هندیها. (بدون زن، خانه جاي شیطان است
  ) ایرانیها(زن بالست ولی هیچ خانه اي بی بال نباشد 
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  »ظالم مظلوم نما«
ایـن زن  : گفتم. که با شوهر خویش خصومت داشت زنی گریان درآمد. روزي به مجلس شریح قاضی حاضر بودم: شعبی گوید

  . به یقین ستمدیده است
  !برادران یوسف نیز گریان پیش پدر آمدند، ولی ظالم بودند: شریح گفت

  
  »جواب کردن میهمان«

  : خانمی به دوستش می گفت
  . پریروز مجبور شدم یکی از میهمانهایم را جواب کنم، از بس حکایات زشت و رکیک می گفت

  !یلی کار خوبی کردي عزیزمخ -
  !رسید بله، منتها همه میهمانان من نیز با او رفتند، چون می خواستند ببینند آخرِ داستانی که او می گفت به کجا می -
  

  »حکایت«
واعظ . هرکس از دست زن خود راضی نیست از جاي خود برخیزد همه برخاستند مگر یک نفر: روزي واعظی باالي منبر گفت

زن مـن بـا چـوب    : در این لحظه آن شخص با صداي بلند گفـت . الحمدهللا یک نفر را دیدم که از دست زن راضی است: گفت
  .خاستم لذا نمی توانم برخیزم وگرنه من پیش از همه بر می. پاهایم را شکسته است

  
  : آورده اند که

شود و مـی خـواهم قـی کـنم و بـه       زنی زشت روي نزد طبیبی ظریف رفت واحوال خود بیان نمود که مرا اغلب اوقات غثیان می
  . این سبب اشتهاي غذا ندارم

  ! عالج این است که در آینه نظر نکنی و روي خود نبینی: طبیب گفت
  

  » آتش بدن سه کس را نسوزاند«
  . زنی که به فرمان شوهر باشد -1
  . زنی که به هنگام سختی و گرفتاري شوهر صبر کند -2
  )نصایح. (کسی که به پدر و مادرش نیکی کند -3
  

  : اگوست
  . شرم براي زن زیبایی و براي مرد فضیلت است

  
   »بدبختی«

بدبختی همیشه محصول غلط اندیشی ماست، ریشه حوادث و اتفاقات در خودمان نهفته است، حوادث محصول بذرهایی اسـت  
  . ایم که ما پاشیده
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  . خواهید اخالق کسی را بیازمایید، به او قدرت بدهید توانند بدبختی را تحمل کنند، اگر می همه می

  ابراهام لینکلن
  

  »اخالق«
وقتی که سالمتی از دست برود چیزي از دست رفته است، ولی وقتـی  . وقتی که ثروت از دست برود چیزي از دست نرفته است

  . که اخالق از دست برود همه چیز از دست رفته است
  ناشناس

  . تکمیل فضایل اخالقی اگر یگانه هدف تعلیم و تربیت نباشد الاقل بزرگترین هدف آن است
  اوشیا

  
  »یباییهنر و ز«

  . نابینا کسی نیست که نتواند بیند، یا نتواند بخواند و بنویسد، بلکه کسی است که زیبایی را نشناسد
  حسین. طه

  . این است هدف هنر. هنرمند باید هنر را آشکار و خود را پنهان بدارد
  اسکاروایلد

  »تاثیر نادانی پدر در فرزند«
در : این بوي بد از کجاست؟ جـوان پاسـخ داد  : از جوانی پرسید. اش رسید بینیمردمی از دهی می گذشت، ناگهان بوي بدي به 

مرد، ناراحت شد و در راه به مردي سالخورده . باشد همین نزدیکی، خري عمرش را به شما داده و این بو، از آن حیوان مرده می
  ؟ چرا: چرا مردم این ده، این اندازه بی تربیت هستند؟ پیرمرد پرسید: رسید و گفت

  . آن مرد، جریان گفتگویش را با آن پسر نقل کرد
خیلی باید ببخشید، آن جوان، پسر من است و متوجه حرف زدن خود نشده اسـت، چـون هـزار بـار بـه او      ! عجب: پیرمرد گفت

  . باز به شما جسارت کرده است! گفته ام که همه خرها را به یک چوب مران
  80، ص2حکایتهاي تربیتی، ج

  
  »کودكمراقبت از «

منادي در پی منادي به کوي و برزن فرستاد و هر سـاعت مـژده یابنـده را اضـافه مـی کـرد تـا در نزدیـک         . فرزند مردي، گم شد
آنکه کودك را یافته بود، گمان کرد که هرچه در دادن طفل دیر کنـد، جـزا   . تومان رسانیدمیلیون ب حق بشارت را به صدغرو

  . کردرا تومان مژدگانی میلیون ناچار خود نزد پدر کودك آمده و مطالبه صد . ادیان ندیدبیشتر یابد، چون صبح شد اثري از من
ام یک شب بیرون نخوابد، حال که یک شـب بیـرون خوابیـده و معلـوم نیسـت       دادم که بچه تومان را میمیلیون صد : پدر گفت

  . خورد پیش چه کسی بوده و چه غذایی خورده و چه کاري انجام داده دیگر آن بچه به درد من نمی
  118، ص 2مثل آباد، ج
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  »نفرین«

  . ان را خشم آمد و نومید، راه در گرفتدهق. حاکم، عامل را نفرین می کرد. دهقانی از عامل به حاکم شکایت برد
  کجا می رودي؟: حاکم گفت

  . زیرا او بهتر از تو نفرین می کند! نزد ننه ام: گفت
  

  آفتها
  . هر چیزي را آفتی است که اگر در دفع آفت سعی نکنیم، باعث نابودي آن خوبی است

  ))ص(رسول اکرم (. به خود بالیدن، آفت حسب و نسب است -1
  )ع  علی امام. (زندگی، بی برنامگی استآفت  -2
  )ع علی امام(. آفت سخن، پر حرفی و طول دادن آن است -3
  )ع  علی امام(. آفت بخشش، منت گذاشتن است -4
  )ع  رضا امام. (آفت کار، دلبستگی نداشتن به آن است -5
  )ع  علی امام. (آفت علم، عمل نکردن به آن است -6
  )ع معصوم. (صاحب مال و وابستگان آن است آفت ثروت، بی بهره بودن -7
  )ناشناس. (آفت شجاعت، ستم کردن بر ضعیف و مظلوم است -8
  .آفت دین، ریاکاري و دروغگوئی است -9

  )ناشناس. (عفتی است آفت زیبایی، بی -10
  )ناشناس. (ومت، بی عدالتی استآفت حک -11
  )ناشناس. (و بی تقوا بودن استآفت فرزند، ناخلف  -12
  )ناشناس. (آفَت عمر، بی توشه بودن است -13
  . آفت والیت، عمل نکردن به دستورات ائمه اطهار و به محبت آنان دلخوش بودن -14
  . آفت قدرت، ستم به زیر دستان است -15
  . آفت تقوي، ریاکاري است -16
  . ها، ناسپاسی است آفت نعمت -17
  . است) رزمرمز یا (آفت مملکت، رباخواري، زنا، مشروب  -18
  . آفت شکم، پرخوري است -19
  . آفت جوانی، پیري است -20
  . آفت عمر، جهنم است -21
  . آفت موفقیت، تنبلی است -22
  . آفت کار، بی عالقگی و بدکاري است -23
  . آفت پرخوري، کسالت است -24
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  . است …آفت زبان الی ماشا ا -25
  » نکته ها«

  . و جدید) قدیم(جایگاههاي خانواده عروس و داماد در زمان 
  ) پدر دوم عروس(رئیس مصلحت خانواده = پدر شوهر

  ) پدر دوم داماد(رئیس مجلس خانواده = پدر زن
  ) مادر دوم داماد(وزیر جنگ خانواده = مادر زن

  ) مادر دوم عروس(وزیر امکانات خانواده = مادر شوهر
  ) خواهر عروس و داماد(رسی امکانات خانواده وزیر باز= خواهر شوهر

  ) خواهر عروس(وزیر اغتشاشات خانواده = خواهر زن
  ) اگر خوب باشند نور چشم و اگر بد باشند دسته خنجر یزید(کارمندان خانواده = بقیه اعضاي خانواده

  
  ) علیه اسالم(طبه بدون نقطه حضرت علی خ

  در خواستگاري پیامبر علیه السالم 
ساطحِ الْمهاد و موطّد الْاَطْواد و مرْسلِ الْاَمطارِ و . حمد للّه الْملک الْمحمود الْمالک الْودود، مصورِ کُلّ مولود و مآلِ کُلِّ مطْروداَلْ

هم و الكرِ االممدم ها ورِکدم رارِ ولِ االَوطارِ، عالَمِ االَسهسهورِ  مرِ الَـدکَـوم ها وکل        م رِها، عـد صـم االُمـورِ و ورِد مـ رِّرِهـا وکم و
  . اَوسع الرَّملَ و اَرملَ  و االَملَ وسماَحه و کَملَ رکامه و هملَ و طاوع السوالَ 

و داهدوداً ممداً ممح هداَحم  حکَما و هدحاُو  اهو سـ و لَـه دماعل الصادع و واهمِ سلالُم اهللاُ الاله وه و ،اهاالَو لَمـاً    . دداً ع مـحلَ م سـاَر
و کَمح و لَّمع و لَمواعِ، اَعس و دکامِ وّلَ اَحعطم لرَّعاعِ وداً لدسکام، ملْحماماً لا المِ وسالاَ  ل و کَـماَح   و د هـم لَ االُصـولً و صـ   د اَکـَّ

مع رئالٌ و ملَع رِالٌ و طَلَـع هـاللَ و سـمع    الوعود و اَوعد، اَوصلً اهللاَ لَه االکْرام و اَودع روحه السالم و رحم آلَه و اَهلَه الْکرام، مالَ
  . اهاللٌ
دعوه و اسمعوا اَمرَ اهللاِ و عوه و صلوا الْاَرحـام و    لَح االَعمالِ و اسلُکوا مسالک الْحاللِ و اطرَحوا الْحرام واَص -رعاکُم اهللاُ -اعملوا

عِ      الطَّمـ وِ و طَ اللَّهـ هـصـارِموا ر عٍ ورالْـو الحِ ولَ الصروا اَهصاه عوها واَرد و واءعاصوا الْاَه رارِ     راعوها و رُ االَحـ اَطْهـ رُکُمصـاهم و
مهرَ رسـولُ اهللاِ اُم  دداً و اَحالهم مورِداً و ها؛ هو اَمکُم و حلَّ حرَمکُم مملکاً عروسکُم المکَرَّمۀَ و ماهرَ لَها کَما ؤمولداً و اَسراَهم س

اَسئَلُ اهللاَ لَکُم احمـاد  . اَودع اَالَوالد و ملَک ما اَراد و ما سها مملِّکُه و ال وهم و ال وکس مالحمه و الوصمسلَمۀَ و هو اَکْرَم صهرٍ 
لْ لْهم کُلّاً اصالح حاله و االعداد لمآله و معاده، و لَه اَ   . حمد اَلسرْمد و الْمدح لرَسوله اَحمدوصاله و دوام اسعاده و اَ

گسـتراننده  . گر هر مولود و پناهگاه هر مطرودي است سپاس از آن خداوندي است که پادشاهی ستوده و مالکی پر مهر، صورت
  . است) و آرزوها(کننده نیازها  ها و آسان ها و فرو فرستنده باران بستر زمین و استوار کننده کوه

روزگاران و برگرداننده ) و پایان بخش(در هم پیچنده . انا و آگاه به همه رازها و درهم کوبنده پادشاهان و نابودکننده آنهاستد
عطایش همه چیز را فرا گرفته و ابـر سـخایش   . اوست که هر چیز را وارد دور می نماید و از دور خارجش می گرداند. آنهاست

ریگزارهـا را گسـترد و بـه ریـگ     ) به حکمـتش (را برآورده است و ) هاي بندگان(ه ها و آرزو کمال یافته و فروباریده و خواست
  . آراست
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پـر تضـرّع و   ) پیـامبر (اش می شمارم بدان گونـه کـه    است؛ و یگانه) و بی انتها(ستایش می کنم او را، ستایشی که امتدادش بلند 
آنچه که او استوار و مرتب نمود کسـی نیسـت   . ایی جز او نیستها را خد اش می شمرد و اوست خداوندي که امت ابتهال یگانه

  . که درهم ریزد
و (ها و تعطیل کننده احکام  ، و اصالح گر توده)و پیشوایان(به عنوان نشانه هدایت اسالم و پیشواي زمان داران  -را) ص(محمد 

هـر حکمـی کـه الزم بـه بیـان بـود       (نمود و تعلیم فرمود ابالغ ) نیز تعالیم رسالت را(او . فرستاد -ود و سواع) رسوم بتهایی چون
مهیـا سـاخت، و بـر    ) علمـی اش را ( ي محکم ساخت؛ و اصول اساسی را پایه گذارد و زمینـه هـا  ) مبانی را(حکم نمود و ) بدان

  . تاکید ورزید و انذار و بیم داد) ي بشارت(وعده ها 
را مـالزم روانـش گردانـد و آل و اهـل بیـت بزرگـوارش را       ) و درود( را براي او پیوسته سازد و سـالم ) خویش(خداوند، اکرام 

   .رحمت عطا کند، تا وقتی که کواکب می درخشد و بچه شترمرغ می دود و ماه طلوع می کند و بانگی به گوش می رسد
ید و ترك گوییـد، بـه   شایسته ترین اعمال را انجام دهید، و به مسیرهاي حالل روید، و حرام را کنار افکن. خداوند حفظتان کند

فرمان خدا گوش فرا دهید و آن را به خاطر بسپارید، پیوند بـا خویشـان را محکـم نماییـد و مراعاتشـان نماییـد، و بـا هـوس هـا          
  . مخالفت ورزید و آنها را از خود دور کنید

ترین آزادگـان و   است از پاکزادهاین کسی که در پی وصلت با شم. با اهل درستی و تقوا وصلت نمایید و از اهل لهو و آز ببرید
  . گاه است خواست) تبار و(آنان در ) و محبوب ترین(شریف ترین آنان، و شیرین 

ه اش را  ) از تبار(تا عروس گرامی آگاه باشید؛ که او اینک آهنگ شما را نموده، به حریم شما وارد گشته  شما را بگیرد و مهریـ
ام سلمه قرار داده است، با اینکه این بزرگوار بهترین دامادي بود کـه  ) همسرش(همان مهري قرار می دهد که رسول خدا، براي 

و هر که به او همسـر داد،  ). و کسی از وصلتش امتناع نمی کرد(فرزندانی را به ودیعه نهاد و آنچه را که خواست به دست آورد 
  . اي گرفته نشد و خسارتی ندید دچار سهو و اشتباه نشد و بر آن که با او پیوند نمود خرده

از خداوند برایتان مسالت می کنم که پیوندتان را ستوده گرداند و امدادش را به شما معدوم کند و به هـر یـک را آن چـه مـایع     
است و مدح و ثنـا  ) یکتا(و ستایش همیشگی مخصوص آن ذات . اد اوست الهام نمایدصالح کار و آمادگی براي سرانجام و مع

  . از آنِ رسول او احمد
   
  »توفیق خدمت«

  .زدرگاه خداوند، توفیق خدمت خواستم هاتفی گفتا به پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را مرَنْجانی، بِخَندانی
  

  بزم شادي مجلس عروسی
  بزم شـاهان بهتـر اسـت    مجلس شادي ما از

  
  

  آري بزم شاهان کـی چنـین جـان پـرواز  اسـت      آري   
  

  هر طرف بنگـر عزیـزان و رفیقـان شـادمان    
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ــت     ــر اسـ ــادي در بـ ــک راز شـ ــاخر یکایـ ــۀ فـ   جامـ
  

  دسـتۀ از اهــل ایمــان مجتمـع غــرق ســرور  
  

  

  خنده بر لب، کف زنان، هر یک ز لطـف داور اسـت    
  

  )قادري(
  شــود بهتــر از ایـن مجلــس کجــا پیـدا مــی   یمجلسـ 

  
  

ــاالتر اســت      هــر چــه مــن تعریــف بنمــایم از آن ب
  

ــاحب زمــان     ــرت ص ــف حض ــدات و لط ــل تأئی   ظ
  

  

  فَّـر اسـت  این مصـاف باشـکوه وجـاه و اجـالل و       
  

  )وآلـه  علیـه  اله صل(المرسلین  فرمود ختم سنتی النکاح
  

  

   ــه ا ــلواتی ک ــوي ص ــگ ــٰرج ــت ا س ــر اس   نت پیغمب
  

  باشـدي ) وآله علیه صل(وعیدمحمد  روزجمعه خاصه
  

  

  خود مبارك این چنین جشـن مسـرّت آور اسـت     
  

  در این مجلس نباشد سـاز و رقـص و موسـیقی    چون
  

  

ــت     ــر اس ــن محض ــود ای ــر خ ــف ولیعص ــورد لط   م
  

ــز ایــن جشــن بــر پــا گشــته اســت    از دو فامیــل عزی
  

  

  بر همه تبریک گو از جان و دل این چـاکر اسـت    
  

  )سیدمحمدحسین مداح(
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  نوعروس وتازه دامادند چون خورشـید و مـاه  

  
  

ــت     ــروز آخراس ــا ب ــان ت ــد و پیم ــن عه   جــاودان ای
  

  بهر کوري حسودان جمله کف محکـم زنیـد  
  

  

ــت      ــدر آذر اس ــدوه ان ــم و  ان ــمن از غ ــه دش   زانک
  

  بیشـتر از جملــه، شـد دامــاد خوشـحالی کنــد   
  

  

ــر اســت      شــام دامــادي کجــا از صــبح شــاهی کمت
  

ــد   ــاده ان ــیش روي او بنه ــه پ ــل ب ــتهاي گ   دس
  

  

  نظرکن بین که این داماد  از گل بهتر اسـت  خوش  
  

 
**** 

 
ــک     ــزدار نی ــد ک ــین فرزن ــن چن ــر ای ــرین ب   آف

  
  

ــار مـــادر  اســـت    ــم افتخـ   باعـــث فخـــر پـــدر، هـ
  

  نو عروس با وقار وعصـمتش در وجـد و شـوق   
  

  

ــر     ــر او ب ــانوان فخ ــت  ب ــوهر  اس ــن ش ــیار، از ای   بس
  

ــاه  ــد شـ ــذیرایی کنـ ــون پـ ــه اکنـ ــا از همـ   دامـ
  

  

   خیر مقدم گو، همی هر کَهتر اسـت و مـ ه   ر اسـت تَ
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ــد، ــن  از چــه بیکاری ــزْاي حضــار در ای ــورب   م س
  

  

ــد کُ     ــل ننمای ــزي می ــه چی ــهرک ــت  هلَ ــه سراس   رفت
  

 )سید محمد  حسین مداح(

  
ــود     ــن ش ــان روش ــا قلبت ــم ت ــر ه ــژده دیگ   م

  
  

ــر      ــب حاض ــام امش ــان ش ــراي میهمان ــتاز ب   اس
  
  

  بـه ایـن اشـعار نـو    ) قاري(آفرین  مرحبا صد 
  

  

  لیک برگو آن سخن را کان کالم حاضر اسـت   
  

ــود   ــام خ ــر انع ــر مگی ــراول کمت ــزار و ت   از ه
  

  

  بیشـتر هرچـه صـله بدهنـد مـا را خوشـتر اســت        
  

 )سید محمد  حسین مداح(

  
  براي مجلس جشن عروسی مذهبی

  ز لطـــــف وجــــــود خداونــــــد مهربــــــان  امشــــــب 
  

  

ــب چــو    ــتان امش ــنی ز  دوس ــد، جش ــوش باش   خ
  

ــنم   ــی بیــ ــنم همــ ــر مــــی کــ ــه نظــ ــر طــــرف کــ   بهــ
  

  

ــب      ــادمان امش ــاب ش ــور احب ــان ش ــن مک   در ای
  

ــاد  ــذهبی ایـــن جشـــن خـــوش مبـــارك بـ   بـــود چـــو مـ
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  ا نْو یــاد ــب   کـ ــوان امشـ ــون بخـ ــرآن کنـ   ز قـ
  

ــان دارد  ــاحب الزمـــ ــا صـــ ــه مجلـــــس مـــ ــر بـــ   نظـــ
  

  

  که ساز و رقـص نباشـد  در ایـن مکـان امشـب       
  

  اسـت  عربـی  ) صلی اهللا علیـه و آلـه  (محمد  دین سنتت نکاح
  

  

ــب     ــران امشـ ــلوات بیکـ ــه صـ ــر آن شـ ــو بـ   بگـ
  

ــاد     ــه دامـ ــاط شـ ــت نشـ ــر تخـ ــته بـ ــوش نشسـ ــو خـ   چـ
  

  

ــب      ــامران امش ــته ک ــود گش ــر خ ــل همس   ز وص
  

ــذیرائی  ــد پـــــــ ــتان گرامـــــــــی کنـــــــ   ز دوســـــــ
  

  

ــب      ــان امشــ ــد زبــ ــد بصــ ــکر  او بنمایــ   تشــ
  

  وزیـــــردو ســـــاق دوش یمـــــین ویســـــار چـــــون دو 
  

  

ــب       ــان امشـ ــاد در میـ ــد دامـ ــاه باشـ ــو شـ   چـ
  

ــه پـــــرده عصـــــمت    بـــــه وجـــــدتازه عروســـــش بـــ
  

  

  افتخــــار کنــــد نـــزد بــــانوان امشــــب  سبـــ   
  

  ز صــــبح شــــاهی، شــــام زفــــاف کمتــــر نیســــت     
  

  

ــ    ــب  رّکــه مــی شــوند س ــرآن امش   و مهــر هــم ق
  

  امیـــــــدوارم تـــــــا یارشـــــــان خـــــــدا باشــــــــد    
  

  

ــب      ــوان امش ــن دو نوج ــر ای ــر، ب ــد پس ــا کن   عط
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  شــــــادمانی دامــــــاد و افتخــــــار عــــــروس   بــــــه 

  
  

  گر دیـد کـف زنـان امشـب    خوش است تا همه   
  

ــید هـــــ     ــل کشـــ ــد کـــــف زدن از کـــ   را ورا، ز بعـــ
  

  

  کــه شــاد بــاش رود تــا بــه آســمان امشــب         
  

ــدي      ــته  ش ــه خس ــر ک ــل گ ــن می ــربت مک ــاي و ش   ز چ
  

  

ــب       ــان امش ــوش ج ــوه و شــیرینی،  ن ــد می   کنی
  

ــان    ــه مهمانـــــ ــد جملـــــ ــام بمانیـــــ ــراي شـــــ   بـــــ
  

  

ــو    ــب  چل ــان امش ــت رایگ ــن جاس ــاب در  ای   کب
  

  بگفــــتم نــــه قــــول صــــاحب بــــزم خــــویشز قــــول 
  

  

ــب     ــتان امشـ ــزد دوسـ ــرا نـ ــت مـ ــولی اسـ   فضـ
  

ــام     ــد انعـــ ــا دهـــ ــاد تـــ ــه دامـــ ــد بـــ ــر  دهیـــ   خبـــ
  

  

  نه صد تومان نه دویست بل هزار تومـان امشـب    
  

  خـــواهی پـــول نمـــی خـــواهم    ناگـــر رضـــایت مـــ  
  

  

  ك اپـــار تومـــان امشـــب  رّبـــبـــراي تَ هبـــد  
  

ــی      ــتان علـ ــش و دوسـ ــرح بخـ ــن فـ ــزم جشـ ــه بـ   )ع(بـ
  

  

ــت     ــده اس ــاري(ش ــب ) ق ــان  امش ــداح درفش   م
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 ٧٧    حمفل شادي 
   

  امیـــــــدوارم تـــــــا یارشـــــــان خـــــــدا باشــــــــد    
  

  

ــب      ــوان امش ــن دو نوج ــر ای ــر، ب ــد پس ــا کن   عط
  

 
 
 

  دستور براي ازدواج در مجلس جشن عروسی
  زن از پــــی رفــــع هوســــرانی بگیــــر -اي جـــوان 

  
  

ــر      ــانی بگی ــرد ایم ــن اي م ــتوري زم ــک دس   لی
  

ــویش    اوالً ــر فامیـــل خـ ــن خواســـتگاري دختـ   کـ
  

  

  چونکه اخـالق و مـرامش خـوب میـدانی بگیـر       
  

ــایه را  ــر همســ ــتگاري دختــ ــاً، کــــن خواســ   ثانیــ
  

  

  از دسـت خواهشـهاي نفسـانی بگیـر     ننـا پس ع  
  

ــالبی  ــالم طــ ــالو بــــه عــ ــر هــ ــر دختــ ــاً، گــ   ثالثــ
  

  

ــا، بیابـــانی،          بگیـــر از بـــراي تجـــر بـــه جانـ
  

ــمند    ــرد دانشـ ــاً، اي مـ ــل رابعـ ــه فضـ ــال بـ   و کمـ
  

  

  دختــر فهمیــده گــر خــواهی تــو طهرانــی بگیــر  
  

  دختــر یــزدي برایــت خــوب قلیــان چــاق کنــد      
  

  

ــر     ــانی بگی ــیار، دامغ ــوري بس ــواهی خ ــته خ   پس
  

ــار    ــن اختیـ ــی کـ ــواهی قمـ ــر خـ ــد اگـ   آش قنویـ
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    حمفل شادي 

  گر که قالی باف می خواهی تو، کاشـانی بگیـر    
  

  خـوري در روز و شـب   خـواهی  مـی گر که  ماهی کتّه
  

  

ــر    ــی بگیـ ــرو آنـ ــدارنی را بـ ــا مازنـ ــتی، یـ   رشـ
  

ــ    ــزوین بـ ــواهی در قـ ــوح خـ ــاده لـ ــان سـ   دواز زنـ
  

  

ــر     ــدانی بگیـ ــا همـ ــواهی زن دانـ ــه خـ ــر کـ   گـ
  

  گر که می خـواهی بگیـري یـک زن ز بـرو زرنـگ     
  

  

  یــا زســمنان یــا زگرگــان یاخراســانی بگیــر       
  

ــان و بــا نمــک خــواهی      ــیرین زب ــبزه و ش   اگــرس
  

  

ــر       ــاه و آبــادان و شــمرانی بگی ــت کرمانش   دخ
  

ــال آورد  ــرا حـ ــیرازي، ســـر و پیـــري تـ   دخـــت شـ
  

  

  با وفا خواهی اگر بشنو تو، کرمانی بگیر  
ــاقال   ــواب و ن ــر ج ــک زن حاض ــواهی ی ــه خ   گــر ک

  
  

  گـر چــه مــی ترســم بگــویم روصــفاهانی بگیــر   
  

ــنم    ــر دارت ک ــواهی خی ــاهنر خ ــز و ب ــه تمی ــر چ   گ
  

  

ــز     ــرو تبری ــا ب ــر  ی ــانی بگی ــت زنج ــه دخ ــا ک   ی
  

  ر، رو صـیغه کـن  د سـ در گر که خواهی یک زن بـی 
  

  

ــر      ــانی بگی ــه پنه ــیخها، او را ب ــون آش ــگ چ   لی
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 ٧٩    حمفل شادي 
   

  
  گر قناعت پیشـه باشـی چـارزن عقـدي بـس  اسـت      

  
  

  ور طمع کاري بـه صـیغه هـر چـه بتـوانی بگیـر        
  

ــاب    ــائی انتخـ ــی نمـ ــري را مـ ــر دختـ ــرض هـ   الغـ
  

  

  اعیـانی بگیـر  همچو این مجلس بـرایش جشـن     
  

ــتنی    ــیرینی و بسـ ــربت و شـ ــائو و شـ ــیر و کاکـ   شـ
  

  

  پرتغـــال شهســــوار و ســــیب لبنــــانی بگیــــر   
  

ــام جمـــع دوســـتان      ــراي شـ ــس نگهـــدار از بـ   پـ
  

  

ــر     ــلطانی بگی ــرگ س ــا ب ــو ی ــه چل ــان آنگ   بهرش
  

  مســتفیضگــر کــه مــی خــواهی نمــائی دوســتان را  
  

  

ــان     ــوت از آف ــاري(دع ــاخوا) ق ــرندر ثن   ی بگی
  

ــاد ار ــاه دامـ ــا  شـ ــام مـ ــی انعـ ــواهی دهـ ــومی خـ   تـ
  

  

  کمپانی  بگیر وزِزانتیا وبنز برایم ر  
  

  )سیدمحمد حسین مداح(
  براي مجلس عروسی مذهبی

ــب    ــاطرم آزاد امشــ ــه خــ ــم شــ   ز غــ
  

  

  شــدم بــس خــرم و دلشــاد امشــب   
  

  بــــــروي مــــــا خداونــــــد توانــــــا    
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    حمفل شادي 

  در توفیــــق را بگشـــــاد امشـــــب   
  

  در ایــن جشــن فــرح بخــش همــایون    
  

  

ــعارخوش    ــنم اش ــب  ک ــاد امش   انش
  

ــو ــلوات بگـــــــ ــد صـــــــ ــد  بیحـــــــ برمحمـــــــ
  صــــــــلوات)آلهوســــــــلم و علیـــــــه  اهللا صـــــــلی (

  

  

ــب    ــاد امشـ ــه ایجـ ــر شـ ــت بـ تحیـ  
  

ــی   ــن جشـــن دینـ ــر  ایـ ــر بـ   ولـــی عصـ
  

  

  نگـــاه لطـــف وي افتـــاده  امشـــب  
  

ــس  ــار مجلـ ــد  اي حضـ ــان گوینـ   ز جـ
  

  

  که این شادي مبـارك بـاد امشـب     
  

ــی  ــل گرامــ ــلت  دو فامیــ ــد وصــ   کنــ
  

  

ــد     ــر شـ ــاي مهـ ــب بنـ ــاد امشـ   بنیـ
  

  بـــــــراي افتخـــــــار شـــــــه دامـــــــاد
  

  

  بــزن کــف تــا کــنم بیــداد  امشــب  
  

  بــــــراي افتخــــــار نــــــو عروســــــش
  

  

  کف دیگر بزنیـد حاضـران امشـب     
  

  عزیـــــز مـــــا بقلبـــــی پـــــر ز ایمـــــان
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 ٨١    حمفل شادي 
   

ــب      ــاد امش ــد دام ــق ش ــف ح   ز لط
  

ــا   ــروس بــ ــار عــ ــمت ويوقــ   و عصــ
  

  

  قـــدم درخانـــه اش بنهـــاد امشـــب  
  

ــز    ــر خیـ ــا بـ ــاد  یزجـ ــاه دامـ ــدم شـ   کـ
  

  

  که مـی بایـد کمـی ایسـتاد امشـب       
  

  بریزیـــد، نقــــل شــــادي بــــر ســــر  او 
  

  

ــب     ــاد گــردد شــاه امش ــا دام   کــه ت
  

  نو عروس  اسـت  ،میان حجله چون گل
  

  

ــب     ــاد امش ــون شمش ــاد چ ــود دام   ب
  

  چــو مــاه و مهــر دامــاد و عــروس  اســت
  

  

  چــو انجــم جملــۀ افــراد امشــب      
  

ــدان   ــاد و خنـ ــس شـ ــل مجلـ ــام اهـ   تمـ
  

  

  دامــاد  امشــببــه عشــق روي شــه   
  

ــت   ــل در اینجاس ــتهاي گ ــه دس ــر چ   اگ
  

  

  زگـــل بهتـــر بـــود دامـــاد امشـــب   
  

  گفـــت محکـــم بـــزن  تـــا مـــی تـــوانی
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    حمفل شادي 

ــب    ــاد امشـ ــم فریـ ــه میکشـ   و گرنـ
  

  کنون چائی و شربت نوش کن جـا کـن  
  

  

  که بزم سور خوش رخ داد امشـب   
  

ــیرین  ــا کــــام شــ   ز شــــیرین تــــو بنمــ
  

  

ــب    ــنودي قنــــآد امشــ   پــــی خشــ
  

  انگــــور و هلــــو راخیــــار و ســــیب و 
  

  

ــب      ــما آزاد امش ــتی ش ــور، هس   بخ
  

  خوریـد امشــب چلــو بــرگ اي عزیــزان 
  

  

  کنیــد از ســوریان هــم یــاد امشــب   
  

 ــی کــن رحــم برخــود گــاه ــوردن ول   خ
  

  

  که می ترسـم شـوي معتـاد امشـب      
  

  بـــه شـــه دامـــاد اکنـــون) قـــاري(بگـــو 
  

  

  تو مطلـب هـر چـه بادابـاد، امشـب       
  

ــا  ــام مــ ــان انعــ ــون تومــ   را بــــده میلیــ
  

  

ــب       ــاد امش ــرا دام ــق ت ــا ح ــد ت   کن
  

ــد   ــغ نباشــ ــن مبلــ ــود ایــ ــر موجــ   اگــ
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 ٨٣    حمفل شادي 
   

  بــده بنـــز صـــد و هشـــتاد امشـــب   
  

ــرادر    ــد اي بـــ ــنهم نباشـــ ــر ایـــ   اگـــ
  

  

  بگو صلوات بی تعداد امشب  
  

 )سید محمد حسین مداح(
 
 
  

 یک شادي براي مجلس عروسیپ
ــت    ــده اس ــان ش ــله جنب ــر  سلس ــت مگ ــب بخ   کوک

  
  

  پایـان شـده اسـت   که گه وصل شـده هجـر بـه      
  

ــین    ــرایم دو شــ ــر آورد بــ ــادي خبــ ــک شــ   پیــ
  

  

  ا مجلـس جشــن ز عزیـزان شـده امشــب   پـ کـه ب   
  

  دارم امیــــد کــــه ایــــن جشــــن مبــــارك باشــــد
  

  

  چون مـزین همـه در پرتـو ایمـان شـده امشـب        
  

  ونکـاح  عقد بوداین)آله و علیه اهللا صلی (محمد دین سنت
  

  

  سـنن خـتم رسـوالن شـده امشـب      اجـرا خوب   
  

ــف   ایمـــان بـــه زناشـــوئی هـــر فـــرد بـــود      نصـ
  

  

  الزم این  امر بهر شـخص مسـلمان شـده اسـت      
  

  باشـد )وآلـه  علیـه  اهللا  صـل (محمد عید واکنون است روزجمعه
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    حمفل شادي 

ــرِ    ــه پیغمب   ســبحان شــده امشــب گــه صــلوات ب
  

ــرور    ــاران مسـ ــه یـ ــرم جملـ ــی نگـ ــرف مـ ــر طـ   هـ
  

  

  امشــب هلطــف دادار کنــون شــامل یــاران شــد  
  

ــیقی و   ــاز و موســ ــود ســ ــا نبــ ــه در اینجــ   رقاصــ
  

  

  زانکــه دامــاد ز جــان پیــرو قــرآن شــده امشــب  
  

ــاد   ــرق دامــــ ــانید بفــــ ــادي بفشــــ ــل شــــ   نقــــ
  

  

  وقت دلشادي ایـن سـرو خرامـان شـده امشـب       
  

ــه چــو مهــی پــرده نشــین   ــه حجل ــوعروس اســت ب   ن
  

  

  سـت نسـوان شـده ا   گل وعصمت ازعفت خود که  
  

ــد    ــم بزنیـ ــف محکـ ــش کـ ــاد و عروسـ ــر دامـ   بهـ
  

  

  به مـه و مهـر درخشـان شـده اسـت     گاه وصلت   
  

ــا  ــل چنــــین جشــــن بپــ   شــــد ز پیونــــد دو فامیــ
  

  

  چه بجا منعقد ایـن جشـن بزرگـان شـده اسـت       
  

  خـــواهی ار شـــادي شـــاهانه بینـــی بـــه جهـــان      
  

  

  از محفـل شـاهان شـده اسـت     بِـه بین این بـزم،    
  

ــار   ــما اي حضـــ ــنید، شـــ ــؤدب بنشـــ   بـــــس مـــ
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 ٨٥    حمفل شادي 
   

  ازین جشن بـه کیـوان شـده اسـت     عکسبرداري  
  

ــحالی  ــد خوشـــ ــاد کنـــ ــه دامـــ ــتر از همـــ   بیشـــ
  

  

  صاحب سـامان شـده اسـت    بهرخود زانکه دگر  
  

ــت    ــر نیسـ ــهی کمتـ ــبح شـ ــادي از صـ ــب دامـ   شـ
  

  

  ل ز مردان سخندان شده استقْوین سخن نَ  
  )سید محمد حسین مداح(

 
 
 
  

  »تاج گل«
ـ     ،دسـته گـل   تاج گـل،  بسـکه در ایـن بـزم بود  

  
  

ــت     ــک گلســتاده شــده اس ــا رش ــس م   بنگــر مجل
  

  شـــاه دامـــاد گرامـــی بـــود از گـــل بهتـــر     
  

  

ـ   شخَهمچو ر کجا گل     وخنـدان شـده اسـت    مرَخُ
  

ــید    ــاه وخورش ــه م ــت ب ــدردگر نیس ــق و ق   رون
  

  

  بسکه این بـزم فـرح بخـش چراغـان شـده اسـت        
  

ــز   ــر میــ ــسِروي هــ ــیرینی  دیــ ــر از شــ   پــ
  

  

  میــوه کــن میــل، کــه بســیار فــراوان شــده اســت   
  

  شــــما مهمانــــان )نشســــتید(از چـــه بیکــــار  
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    حمفل شادي 

  چیــزي نخــورد، بعــد پشــیمان شــده اســت  هرکــه  
  

ــکر     ــائو  شــیر وش ــربت و کاک ــن ش ــوش ک   ن
  

  

  چویـاقوت بـه فنجـان شـده اسـت      کـه  چائی خاصه  
  

  هــان بمانیدکـــه تـــا شــام همـــه میـــل  کنیـــد  
  

  

ــده اســت        ــان ش   بهرتــان پختــه چلــومرغ و فنج
  

  برخویش مکن میل نما هر چه کـه هسـت   رحم
  

  

  شده است مهمان که شخص آن وخوش است مفت مال  
  )کلو اوشر برواوال تسرفوا(

  
 
 
 

  »کف بزنید«
ــاد    کـــف بـــزن بـــار درگ بهـــر جنـــاب دامـ

  
  

  کف نزند، سیر دل از آن شـده اسـت   یهرکس  
  

ــف خــدا     ــی لط ــروس و همگ ــاد وع ــار دام   ی
  

  

  گوي آمین که دگر شعر به پایـان شـده اسـت     
  

ــاد    ــا همــه دام ــونداي خــدا قســمت کــن، ت   ش
  

  

  گرچه از دست زنش هرکه نـاالن شـده اسـت     
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 ٨٧    حمفل شادي 
   

  گوش خود باز کـن ایـن لحظـه جنـاب دامـاد     
  

  

  اسـت  شـده  خـوان  ثنا مداح) قاري(که خود چون  
  

    کم زمیلیون تومان گر بدهی نستانم
  گر دو میلیون بدهی حقم  جبـران شـده اسـت     

  
ــود ده چــک تضــمین  ــد ار نب ــول نق ــده را پ   ش

  
  

  بانک بس ساخته در کشور ایران شده است  
  )سید محمد حسین مداح(
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    حمفل شادي 

  
شویم بخود و به هم وطنان عزیز و غیرتمند ایران اسالمی که این مکتب گرانقدر شیعه پـس از نقصـان حضـرت     آخر متذکر می 

و در استمرار راهشان کفار به کمکشـان آمـده و بـا برنامـه ریـزي میشـل افلـق از        بوده ختمی مرتبت تاکنون مورد تجاوز منافقان 
را در عراق و سـوریه حـزب بهائیـت را در ایـران و      را در عربستان حزب بعث) القاعده(انگلستان که یهودي بود حزب وهابیت  

زه و قلع و قمـع مسـلمانان، بخصـوص شـیعیان     حزب طالبان را در افغانستان و آتاترك را در ترکیه پیاده کردند که هدفشان مبار
مسلمین را در طول سیصد سال اخیر از لب تیغ گذرانده و در این اواخـر بـا بمـب گـذاري در حـرم       ،بوده و  هست و بنام اسالم

میدانند و قـرآن   از پیامبر و ائمه اطهار باالتر... انعوذبامطهر حضرت رضا علیها سالم و قبور ائمه اطهار و عزارداران ایشان خود را 
اگر قبور باید خراب شود چرا قبر امروعاص در مصر و عبدالقادر در بغداد و مولوي در قونیـه و  کنند و  میتفسیر را به رأي خود 

کـه  السـالم    معلـیه زیر بار معصومین . خراب نشده و نمی شود و این ژیزي جز عداوت و دشمنی با شیعه و ائمه اطهار نیست …
قل و فهم و علم هم نمی روند آیا شیعه احترامی که براي ائمه بقیع قائل است کمتر از احترامـی اسـت کـه بـراي     هیچ، زیر بار ع

البته که خیر و احترام شیعه به دستورات این بزرگان که در راستاي خط ! یا کربال یا کاظمین یانجف و سامراست؟) ع(امام رضا 
باید ضمن، عهـد و پیمـان و میثـاق بـا     ید، می دانلذا اگر خود را شیعه جعفري نه چیز دیگر  ،حضرت ختمی مرتبت هستند قائلند

و در این راه از چشم و هم چشمی و رقابتهاي کاذب و خالف . این بزرگان در هر حرکتی و اقدامی از این بزرگان اطاعت کنیم
نامردي و نامردمی را با زرنگـی اشـتباه    عوض کرده و نوعاًبودن شرع و دروغ و خدعه و حیله که جاي خود را با زرنگی و فعال 

 ،کنیم صرف نظر کردو بجاي آن راستی و دوستی و یک رنگی و صداقت و کمک به هم نـوع ضـعیفتر و دور از تشـریفات    می
مقدار باشد بر حرام، هر چند زیاد و قابل توجه باشد ترجیح دهیم که این خـط سـیر،    بی ،و حالل را هر چند هزندگی سالم داشت

خواهـد شـد و   مان انکیشـ  هـم و دیگـر  باعث  الگو پذیري کشـورهاي  ایران جامعه اسالمی وه بر رستگاري خود و خانواده و عال
ایـد و   اگر مصـمم بـه  انجـام امـور بـاال شـده       ،خود مقدمه است براي مسئله انتظار آخرین ذخیره هدایت بشریت در سطح گیتی

خود را سرباز امام عصر بدانید و گوش بفرمان ایشان باشید که حرف  ایشان با  از هم اکنون  ،با توکل بخدا شدید ،درصدد اجرا
نه حرف استعمارگران صهونیست که بـه هـیچ دیـن و آئینـی پـاي بنـد       (استدالل عقل و علم و قرآن حرف خداوند متعال است 

مقاصـد عـالی یـاور همـدیگر      براي تقویـت اعتقـادات و پیشـرفت    …انشا ا )را هدف دارندخود هاي  نیستند و فقط خودخواهی
  . باشید

  
  وسالم علی من التبع الهدي

  هجري قمري 1427
  یازدهم ذیحجه مصادف

  السالم تم علیهشبا والدت امام ه

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 

 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از
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 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


