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 وری ، سبک زندگیآجمالت زیبا و تاثیر گزار در حوزه ازدواج، خانواده، عشق، فرزند           

  

 تشویق و ترغیب به ازدواج:

  موفقیت در ازدواج تنها بسته به این نیست که ما شخص مناسبی را برای خود پیدا کنیم، بلکه در این است که ما

 نیز خود شخص مناسبی باشیم.

  وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی . مهمان هایت را یک شب خوشحال می کنی و خودت را عمری

 ناراحت ! 

  قسمتش روی گذشت از خطا 9دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و 

 با ازدواج عشق را تجربه کنید، امید را بیاموزید و محبت را دریافت کنید. 

  در همه دنیا اعتبار دارد.ازدواج قرارداد دو نفره ای است که 

 پوسیم.یادمان باشد اگر برای کنارهم بودن تالش نکنیم می 

 ای برای گریز از ازدواج همیشه در طوفان آن گرفتارند.آزادی دریای متالطم است که عده 

 کند.به استقالل اجتماعی وترس از مسئولیت اجتماعی ازدواج را نفی نمی عالقه 

 ی شادمانی دو نفره لذت بخش نیستبه اندازه ،شادمانی فرد تنها. 

 شکیل خانواده عالقمند شدن به سرنوشت دیگران است )آیت اهلل مطهری(ت 

 ازدواج موفق ترکیبی است از انتخاب صحیح و تفاهم زوجین با یکدیگر 

 ( صپیامبر اکرم: ) . هر که قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نکند از من نیست 

  در اسالم هیچ بنایی ساخته نشد ، که نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج  ( :صاکرم )پیامبر

 .باشد

 .مصلحت اندیشی و توقع باال در ازدواج مانع ازدواج به موقع است 
     

 انتخاب همسر و روابط همسران:

 ص( اکرمعالقمندی مرد به همسرش نشانه بسیاری ایمان اوست.  )پیامبر 

 ص( اکرمبهترین شما کسی است که با زنان بهتر رفتار کند. )پیامبر 

 : )بهترین شما کسی است که بهترین رابطه را با همسر و خانواده اش داشته باشند. امام صادق )علیه السالم 

 .مرد دانا و زن باوقار زندگی می سازند 
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  :دخترت را به همسری مردی با تقوا درآور؛زیرا "مردی که با ایشان درباره ازدواج دختر خود مشورت کرد فرمود

امام  )"کنددارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمیاگر دخترتو را دوست داشته باشد گرامیش می

 حسن)ع(

 مدظله العالی(()مقام معظم رهبری  رعایت عفاف و حجاب را بکنید تا همدیگر را از دست ندهید ( ) 

  ص( اکرمشود. )پیامبراین سخن هرگز از ذهن و دل او خارج نمی "دوستت دارم"هر کس به همسرش بگوید 

 کند زندگی، وقتی که پنجره آن به گذشت متقابل و درب آن به احترام متقابل چه منظره دل انگیزی پیدا می

 گشوده شده باشد.

 .اگرکسی در انتخاب همسرش دقت نکند خوشبختی را از دونفر دریغ کرده است 

  انتخاب کنیم، با دل زندگی کنیم، با عشق بسازیم.با عقل 

 یا هر احساس عاطفی دیگر.  در عشق زیستن بزرگترین نبرد زندگـــی است. عشق بیش از هر تالش انسانی دیگر

 .داردشکیبایی و تحمل و دانش و قدرت  نیاز به ظرافت. انعطاف پذیری. حساسیت. درک. پذیرش

 کنند.در کلبه ی خرابه هم زندگی می زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند 

 هایت.هایت مشورت کن تا با چشمهنگام ازدواج بیشتر با گوش 

 شودمیی عمر شما تمام آرامی همه ی ناهزینه ی یک انتخاب نادرست و نابهنگام به اندازه 

 خوش بین باشید یکی از انواع سبک زندگی خوش بین بودن است. 

 ،تا زندگی دوام داشته باشد. دوستدار شخصیت باشیم نه شخص 

 هایت مشورت کن تا با چشم هایت. هنگام ازدواج بیشتر با گوش 

 :و تربیت فرزند فرزند آوری

  عجب نقاشی خوبی است و یعنی خدا زیباست” زیبا تر شدن“یعنی تفسیر فرزند 

   فرزندگوهر نفیس زندگی است 

 های بی شمار دیگر است.منشأ نعمت سر فرزند عطیه و موهبتی الهی و نعمتی است که خود 

 ی تیزبین زندگی هستند پس در انتخاب رفتارمان دقت کنیم.فرزندان دوربین مداربسته 

 

 آداب و رسوم ازدواج:
 .بازار را برای خرید جهیزیه خالی نکنید 
 فروش  تر است چون طبیعت ازدواج معامله نیست، خرید ومهریه هر چه کمتر باشد به طبیعت ازدواج نزدیک

 (دام عزه نیست، اجاره دادن نیست، زندگی دو انسان است. )مقام معظم رهبری
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 وشود، اخالق و رفتار شود و نشده است. آن چیزی که مانع از طالق میهیچ مهریه سنگینی مانع از طالق نمی 

 (دام عزه رعایت موازین اسالمی است. )مقام معظم رهبری

  .عزت دختر به اخالق او و به رفتار و شخصیت خود اوست )مقام معظم جهیزیه برای دختر مایه عزت نیست

 (دام عزه رهبری

   عروسی همراه با ولخرجی و تجمل گرایی به دور از وقار و رحمت الهی استبرگزاری مراسم 

 وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه کنی . مهمان هایت را یک شب خوشحال می کنی و خودت را عمری ناراحت. 

 زندگی:سبک 

 .زندگی آموختنی و ساختنی است 

  کنیم پس دقت کنیمسبک زندگی ما حاصل راهی است که ما برای زندگیمان انتخاب می 

 .هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید 

 اسرار زندگی شخصیتان را محکم نگه دارید 

 ت از داشتن گنج خجالت نکشیدقناعت  گنج اس. 

  شودمیزندگی خوب با روابط خوب ساخته یادمان باشد  

  الزمه ی یک زندگی مطلوب یک انتخاب به موقع ومطلوب است. فرصت ها بی پایان اند 

 نهراسیداز متفاوت بودن  ،یدسبک زندگی خودت را داشته باش. 

 اید. آفتاب به  است که شما چیز زیادی از آن نخواستهدهد، به خاطر این  وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی

 دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد گیاهی حرارت می

 

 :فعالیت های خیرخواهانهواسطه گری برای ازدواج و انجام 
 

 )کسی که زمینه ازدواج مسلمانی را فراهم آورد، در قیامت در سایه عرش الهی آسوده خواهد بود. )پیامبراکرم ص 

 ازدواج: هفته ی کهشت

نشوید مشکالت زندگی صبر و حوصله به خرج دهید و تسلیم  
سبک زندگی #  

 
 خوشبختی را با یاری به ازدواج جوانان تکمیل کنیم

  همراهی خیران #
 

 دستگیر جوانان در زیباترین آغاز باشیم 
 خیرین ازدواج #
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 .است اولین گام برای شناخت همسر آینده:خودشناسی
 آگاهانه_انتخاب#

 
 فرزندان گوهر نفیس زندگی هستند گوهر شناس باشید

 فرزند اوری#
 

  .بیاموزیم برای توانمند شدن پس ، توانایی استنشروی دیگر دا دانش  و  ی عزّت و قدرت  شکارترین وسیلهآ 
 سبک زندگی # 

 
 ازدواج: چشمت را بر ایرادها باز کن._از_قبل# 
 را بر ایرادها ببند.ازدواج: چشمت _از_بعد#  

 
  همدالنه با همراهی خیرین ازدواج 

 خیرین_همراهی #
 

 همسر خوب یعنی:همدل، همفکر و همراه خوب.
 اگاهانه _انتخاب#

 جوانان سهیم شویم زندگی زیر بنای  در ساخت
 ازدواج_خیرین#
 

 با حمایت موثر، شریک شادی عروس و داماد باشیم.
 ازدواج_خیرین#
 هستند، نها چون نهالی تازه آ باشیم های جوانزوجیاری گر   
 ازدواج_خیرین#
 

 ی عاقبت بخیریو برای خودمان خانه ی بخت بسازیمهای جوان خانهبرای زوج
 ازدواج_خیرین#
 

 رافروزیمبه تاریکی تجرد ببا کمک به ازدواج جوانان چراغی 
 ازدواج_خیرین#
 

 رسمیت بشناسیم.تفاوت های کوچک با همسرمان را بشناسیم و به 
 پایدار_ازدواج#
 

 با همسرمان همانگونه باشیم که از او توقع داریم.
 پایدار_ازدواج#

. 


