 ‐ 11446ﺟﺸﻦ ازدواج اﺳﻼﻣ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﻣﻦ اﺧﯿﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهام و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ در ﺟﺸﻦ ازدواج اﺳﻼﻣ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟ ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ در ﺧﺎﻧﻪی آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﻻزم اﺳﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺟﺸﻦ ﻃﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ
ﮐﺴ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﻢ ﭘﯿﺶ از ﺟﺸﻦ و در اﺛﻨﺎی آن و ﺑﻌﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در
ﺟﺎی درﺳﺘﺶ ﻗﺮار دارد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮم ﮐﻪ ﭼﻮن ﯾ از ﻣﺮاﺣﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام ازدواﺟﻢ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ! ﻣﻦ ﻓﺮ
ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺎ ازدواج ﮐﺮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪا داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ .ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻧﯿﺎز دارم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﺎح ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (2127ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ازدواج ﺑﻪ روش اﺳﻼﻣ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﻬﯿﺎت ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺟﺸﻦﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻬﻞ
اﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ دوری ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از آن ﻧﻬ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ:
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد آراﯾﺸﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﻧﺰد زﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای آراﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﯾ ﮐﺮدن اﺑﺮو از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻨﺪن و ﺧﺎﻟﻮﺑ و وﺻﻞ ﮐﺮدن ﻣﻮی دﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻮی زن و دﯾﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮐﺴ ﮐﻪ
اﺑﺮوﯾﺶ را ﺑﺎرﯾ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﻮی دﯾﺮی را ﺑﻪ ﻣﻮﯾﺶ وﺻﻞ ﻣﮐﻨﺪ و آﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ ﻗﺮار داده .ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﮐﺎﻓﺮان در ﻟﺒﺎس آﻧﻬﺎ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوس در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ ﻃﻮری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺑﺪن زن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺒﻪ ﻋﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی آﻧﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﺮای آن ﻫﺪر
ﻣرود.
ﺑﺮﺧ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ داﻣﺎد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ:
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ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ در ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ و اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی زﯾﺒﺎﯾ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺒﺎل )ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس
ﺗﺎ زﯾﺮ ﮐﻌﺒﯿﻦ(.
اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﺷﺐ ازدواج ﺑﺎﯾﺪ از آن دوری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
۱ـ اﺧﺘﻼط ﻣﺮدان و زﻧﺎن و ﺧﻮش و ﺑﺶ و دﺳﺖ دادن و رﻗﺺ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ
ﺑﺰرﮔ در ﭘ دارد.
 ‐۲دوری از ﻋﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن.
 ‐۳ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک.
 -۴رﻓﺘﻦ داﻣﺎد ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﺮای آوردن ﻫﻤﺴﺮش.
 -۵ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻟﺨﺖ و ﺗﻨ و ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﻧﺰد ﻣﺮدان.
۶ـ دوری از ﺗﻠﻒ و اﺳﺮاف و ﻣﻈﺎﻫﺮ رﯾﺨﺖ و ﭘﺎش و ﺗﺠﻤﻞ و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر در ﺟﺸﻦ ازدواج ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺷﻮد.
۷ـ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن اﻧﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد و زن ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻧﺸﺘﺮ ازدواج ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان
اﺳﺖ )و از رﺳﻮم ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺳﺖ( .آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺒﺖ زوﺟﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺪﯾﺮ ﻣﺷﻮد.
در ﭘﺎﯾﺎن :زوﺟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺧﻮد از از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در زﻧﺪﮔ
آﻧﺎن ﺑﺮﮐﺖ و اﻟﻔﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآﯾﺪ و ﻣﺸﻼت زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮادﮔ از آﻧﺎن دور ﻣﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﺸﺘﺮک از ﻫﻤﺎن اول
ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺮات و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﺷﻞ ﮔﯿﺮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ازدواجﻫﺎﯾ
ﮐﻪ در آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر رخ داده و ﺳﭙﺲ دوام ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﻘﻮای ﺧﺪاوﻧﺪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
آن را ﺑﻪ دور از ﻫﻤﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺷﺮﻋ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در آن ﺑﺮﮐﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و
ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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