 ‐ 176030ﭼﻮن از ﺳﺨﺘﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ آﮔﺎه ﺷﺪه از ازدواج ﻣﺗﺮﺳﺪ
ﺳﻮال
ﻣﻦ در ﻣﻮرد ازدواج ﻣﺸﻠ دارم .ﺳﻨﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎل رﺳﯿﺪه و ﻫﻨﻮز ازدواج ﻧﺮدهام ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ ﺷﺎﻏﻠﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺗﺸﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده دارم اﻣﺎ وﻗﺘ درﺑﺎرۀ ﻣﺸﻼت ازدواج و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺨﺘاش ﻣﺷﻨﻮم ﯾﺎ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾ درﺑﺎرۀ
ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫﺎ و اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﺸﻼت ﻣﺷﻨﻮم و ﻣﺧﻮاﻧﻢ از ازدواج ﭘﺎ ﭘﺲ ﻣﮐﺸﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدم ان
ﺷﺎءاﻟﻪ از ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﯿ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ را از دﻋﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدرم در ﺣﻖ ﺧﻮدم ﻣداﻧﻢ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺮف ﭘﺪرم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ از ﻣﻦ راﺿ اﺳﺖ و ﺧﺪا را ﺷﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده .ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دوﺳﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ازدواج ﻣﮔﯿﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺗﺮﺳﻢ و ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﺠﺮدی راﺣﺖﺗﺮم اﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ازدواج ﻣﻦ ﺷﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﻢ ﺟﺰ دو ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ :اول اﯾﻨﻪ ﭼﻄﻮر ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾﻢ را
ﺳﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ و دوم اﯾﻨﻪ در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻧﯿﻮﮐﺎر ﺑﺎﺷﻢ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﯾ از ﻟﻐﺰﺷﺎهﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻘﺶ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﺗﺮس واﻗﻊ ﺷﺪن در ﺑﺎﻃﻞ ،ﺣﻖ
را رﻫﺎ ﺳﺎزد و ﺑﺮای دوری از رذﯾﻠﺖ ،ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺮای ﻧﯿﻔﺘﺎدن در ﺷﺮ از ﺧﯿﺮ دوری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﻋ از وﺳﻮاس
اﺳﺖ و ﺷﯿﻄﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻼک ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺗﺮﻗ در ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺳﻠﻮک و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
در ﮐﺎر و ﺗﻼش ﺑﺎز ﺑﺪارد ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﻋﻤﺎل ﻣﺎ را ﻣﭘﺬﯾﺮد و از ﺗﻘﺼﯿﺮات ﻣﺎ در ﻣﮔﺬرد.
ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎ دروﻧ آرام و ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔات ﺑﭙﺮداز ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﮐﻪ ﺧﻮشﺑﯿﻨ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ رخ دادن ﺧﯿﺮ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﻣﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و روش اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ راه و روش اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻫﺎی زﻧﺪﮔ زﻧﺎﺷﻮﯾ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﺟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ از ازدواج دوری ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش
اﯾﺸﺎن ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ـ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻨﯿﺪ.
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ﺑﺮای آﻧﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ درﺳﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﺗﺎن از روی
ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺸﯿﻞ دﻫﯿﺪ و ﻧﺴﻞﻫﺎﯾ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺧﻼق
ﻧﺒﻮت ﺑﻪ وﺟﻮد آورﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ و ﺻﺪﻗﻪای ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ از آن ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮش ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺰ ﯾ داﻧﻪ
ﺧﺮﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادم .او ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ داد و ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و رﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ و او را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮان
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ دوزخ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۴۱۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۶۲۹
از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﻪ
دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد و از ﺗﻼش ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺬا و آب و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺮای او در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﻌ در
ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۳۶۶۹و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﯿ ﮐﺮدن در ﺣﻖ آﻧﺎن ﺣﻔﻈﺸﺎن و اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﻘﻪ و
ﭘﻮﺷﺎک و دﯾﺮ ﻣﻮارد و ﻧﻈﺮ در آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮدﺷﺎن ﻣﺑﺎﺷﺪ و آﻣﻮزش آﻧﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺘﺸﺎن و دور ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن از آﻧﭽﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ از ﺟﻤﻠﮥ اﺣﺴﺎن اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺪی ﯾﺎ ﺗﻨﺒﯿﻪ ـ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻗﺼﺪش ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﯿﺖﻫﺎ ﺑﺴﺘ دارد و از ﮐﻤﺎل اﺣﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی و ﻧﺮاﻧ و ﺑﺪی و ﺳﻨﯿﻨ از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻧﺪﻫﺪ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪورت اﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﻣﺷﻮد.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻧﻌ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾﻌﻨ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ او را از آﺗﺶ دوزخ دور ﮔﺮداﻧﺪ و از
داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺗﺶ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ وارد آﺗﺶ ﻧﺸﻮد وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﻨﺰﻟﺎﻫ ﺟﺰ اﯾﻦ
دو ﻧﯿﺴﺖ و رواﯾﺘ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ آورده دال ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﺳﺎزد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه از دﺧﺘﺮان ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه زﯾﺮا آﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﻧﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ از داﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﭘﺴﺮان ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد
ﺑﺮﻋﺲ دﺧﺘﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎدﺛﮥ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﻪ ﺧﺎص دﺧﺘﺮان ﺑﺎﺷﺪ و در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮان ﻫﻢ در اﯾﻦ وﻋﺪه داﺧﻠﻨﺪ« )ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﯾﺐ.(۶۷ /۷ :
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ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (82968و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (82968ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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