
 ازدواج آسبن در مسجد
 

ازدٍاج از خولِ دستَرات همذس دیي است کِ ثرای ًیل ثِ کوبل اًسبًی هَرد تبکیذ هتي همذس لرآى ٍ رٍایبت دیٌی لرار گرفتِ 

ِ ّوِ ثسرگبى دیي ثر سبدگی ازدٍاج ٍ آسبى دّذ ک است. سیرُ ػولی اًجیبء ٍ اٍلیبء الْی ثَیژُ حضرت زّرا)س( ثِ هب ًشبى هی

 اًذ. گیری در ایي اهر تبکیذ داشتِ

  لذسی دارد؛ ایي خٌجِ  ازدٍاج یک خٌجِ"اًذ: تمذس ازدٍاج در آسبًی آى است چٌبًچِ رّجر هؼظن اًمالة ثبرّب تبکیذ فرهَدُ

ّبی  هب رائح شذُ. ایي هْریِ  هتأسفبًِ در خبهؼِلذسی ثِ ّویي کبرّبی زشتی است کِ   لذسی را ًجبیذ از آى گرفت. گرفتي خٌجِ

 ."شَد؛ در حبلی کِ ایٌدَر ًیست حفظ خبًَادُ ٍ حفظ زٍخیت ثبشذ، تؼییي هی  تَاًذ پشتَاًِ سٌگیي ثِ خیبل ایٌکِ هی

 ایده

 تشکیل کبرگرٍُ ازدٍاج آسبى در هسدذ

 مسئله

ّبی لجل، حیي ٍ  ی هراحل)از اًتخبة گسیٌِ هٌبست گرفتِ تب ّسیٌِّب ٍ خَاًبى در توبه .دشَاری ازدٍاج ثرای ثسیبری از خبًَاد1ُ

 پس از ازدٍاج( ٍ در ًتیدِ ثبالرفتي سيّ ازدٍاج در خبهؼِ.

 ّبی خبهؼِ ثب ایي اهر. .ارتجبط هستمین ثسیبری از ًبٌّدبری2

 شرح ایده

بی حذاکثری هسدذ عراز اسالهی از سَی ثب تَخِ ثِ اّویت اهر ازدٍاج در خبهؼِ اسالهی از یک سَ ٍ در ًظر گرفتي کبرکردّ

 :است لرار ایي از کبرگرٍُ ایي ٍظبیف اّنّ. ًوبیذ هی عجیؼی ٍ خب ثِ کبهال هسدذ در آسبى ازدٍاج کبرگرٍُ تشکیل  دیگر، تَلغ

 (.ای دلیم30ِّبی فکری ایي اهر تَسظ اٍلیبی هسدذ ثب هحَریت اهبم خوبػت)دست کن یک سخٌراًی  الف(فراّن سبختي زهیٌِ

 ّب ة(تْیِ ثبًک اعالػبتی از هدردّب ثب هحَریت خبًَادُ

 ّبی هٌبست)کفَ( ثب یکذیگر ح(هرتجظ سبختي گسیٌِ

 خوبػت اهبم ًظبرت ثب ازدٍاج از لجل هشبٍرُ ارائِ(ج 

 ..(.ّب از عریك ایدبد ّوبٌّگی ثب هراکس هرثَعِ)خریذ خْسیِ، سبلي، هبشیي ػرٍس، آرایشگبُ ٍ. د(تالش ثرای کبستي ّسیٌِ

 ببیدهب

 .ًظبرت هستمین اهبم خوبػت در توبم هراحل)خصَصب هؼرفی اثتذایی(.1

 زیستی ٍ... .تجییي هحَرّبی ازدٍاج آسبى از هؼیبرّبی اًتخبة صحیح تب سبد2ُ

 ّبی خذی در حفظ ٍ ًگْذاری اعالػبت هردم. .اػوبل هرالجت3

 



 نببیدهب

 .پرّیس از ّر الذاهی کِ اػتوبد زٔداست.1

 .پرّیس از ّر اهر هٌبفی ثب شئَى هسدذ)خصَصب در صَرت ثرگساری هدبلس ػمذ ٍ ػرٍسی در هسدذ(.2

 .لغغ ًشذى راثغِ هشَرتی هسدذ ثب زٍخیي پس از ازدٍاج ٍ اراءُ هشبٍرُ ثؼذ از ازدٍاج.3

 هب و مستحببت زینت

تَاًذ شبهل یک یب چٌذ ًوًَِ از هَارد  ایي ّذیِ هیکٌٌذ،  ّبیی کِ از ایي عریك الذام هی ای از عرف هسدذ ثِ زٍج .تمذین ّذی1ِ

 زیر ثبشذ:

 ای فرٌّگی شبهل: کتبة + ًرم افسار)ثب هَضَع خبًَادُ( ثستِ

 ٍخِ ًمذ در لبلت کبرت ّذیِ

 کوک ّسیٌِ سفر زیبرتی

 استفبدُ شَد.الومذٍر از فضبی هسدذ در هراسن ػمذ ثب هالحظِ شئًَبت هرثَعِ  سبزی حتی .شبیستِ است ثِ هٌظَر فرٌّگ2

 پشتوانه نظری

؛ 32ّبی دیٌی ثرای هَهٌیي در خصَص تالش ثرای ازدٍاج هدردّب لبئل است)هثال: سَرُ ًَرآیِ ای کِ آهَزُ الؼبدُ .اّویت فَق1

 ِٔ هِي فَضْلِِِ ٍٓاللَِّٔ ٍٓاسِغٌ ػٓلِینٌ(.ٍٓأًَکِحَٔا الْأَیٓبهٓى هٌِکُنٕ ٍٓالصَّبلِحِیيَ هِيْ ػِجٓبدِکُنٕ ٍٓإِهٓبئِکُنٕ إِى یٓکًََُُا فُمَرَاء یٔغٌِِْْنٔ اللَّ

 ّبی رّجر هؼظن اًمالة در ایي خصَص، از خولِ: .دغذغ2ِ

کردى ٍ  الف(ثبیذ اػتراف کٌین کِ ّر چِ شرع آًََر ثر اًدبم صویوبًِ ٍ آسبى ازدٍاج تأکیذ کردُ است، هب در همبثل ثر سخت

 1381/ 8/ 11این.  آهیس آى ّوّت ٍرزیذُ اًدبم تکلّف

 ًوبز(.11کٌٌذ،...،ثرلرار ٍ هستحکن کٌذ.)پیبم ثِ اخالس ی خَد را ثب خَاًبًی کِ ازدٍاج هی ة(هسدذ ثبیذ راثغِ


