 ‐ 7577ﺧﺎﻧﻮادهی ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻨﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ
ﺳﻮال
ﺑﻪ زودی ازدواج ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و دﺧﺘﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳ ﭘﺮﺧﺮج ﺑﻮده و در آن ﺑﺮﺧ از اﻣﻮر ﺣﺮام
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘ و اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺎن داده و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ دﯾﺮی
ازدواج ﮐﻨﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
آﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی دﺧﺘﺮ ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﺷ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻤﺗﻮان آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻢ اﻟﻪ ﻣﺮدم را
ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ زﻧﺎﺷﻮﯾ را ﺑﺎ ﺣﺮام آﻏﺎز ﮐﻨ .ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ
زﻧﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﯾ ﺑارزش ﺷﺪه و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در زﯾﻨﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮد ﻫﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎﮐﺴ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﮐﻨﯿﻢ:
 ‐۱اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮده و ﺣﻢ ﺷﺮﻋ را در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ و ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻣﻮﺳﯿﻘ و اﺧﺘﻼط را ﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫ و اﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﺮام ﻋﺮوﺳ
ﺧﻮب و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻨﻪ ﺑﺪون ﺷ ﻧﻪ در دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻪ در ﺑﻪ ازدواج در آوردن دﺧﺘﺮﺷﺎن ،از ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده و ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ او را
ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎزد.
 ‐۲ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﭘ اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ از ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺮد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﯿ
داﺷﺘﻪ و اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮ داری ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺮات را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺸﺎر ﯾﺎ ﺷﺮم ﺑﺎﺷﺪ.
 ‐۳ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻼش ﮐﻦ ﯾ از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ او اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻣاش ﻣدارﻧﺪ را
واﺳﻄﻪ ﻗﺮار دﻫ ﺷﺎﯾﺪ از او ﺷﺮم ﮐﺮده ﯾﺎ اﯾﻨﻪ وی آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪی ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎﻣﺶ را دارﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ
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رﻫﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮد ﻣﺗﻮاﻧ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﻼق ﯾﺎ ﺟﺪاﯾ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ زﺷﺖ ﺷﺪن
آﻧﻬﺎ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﻣﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮام اﻟﻪ را رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻃﻮﻻﻧ ﮐﺮدن ﻣﺪت ﻣﯿﺎن ﻋﻘﺪ و ازدواج در ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮ را از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮﺣﺬر ﻣدارﯾﻢ ،ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺧﻮد دﺧﺘﺮ اﻫﻞ دﯾﻦ و
اﺧﻼق ﺑﻮده و ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻫﻞ او اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ راﺿ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮ و او ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻨﺎم ﻣﻨﺮ ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻨﺎم آﻏﺎزِ اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ اﻟﻪ را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣﺳﺎزد ،از ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و از ﻣﻨﺮی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺷﺮوع ﺷﻮد اﻋﻼم اﻧﺎر و ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش :ﻓَ َﺗَﻘْﻌﺪُوا ﻣﻌﻬﻢ
 ۚ ...اﻧﱠﻢ اذًا ﻣﺜْﻠُﻬﻢ] اﻟﻨﺴﺎء [۱۴۰:ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻨﺸﻴﻨﻴﺪ  ...ﭼﺮا ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ آن را ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺪ ﺑﺪاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ درﺟﻪی اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
و اﻟﻪ ﯾﺎری رﺳﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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