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باسمه تعالی

هشت سنت غلط ازدواج 
از نگاه رهبر انقالب

و  سـخنرانی ها  در  خامنـه ای  آیـت هللا  حضـرت 
مناسـبت های مختلـف بـه آسیب شناسـی مشـکات 
ایشـان  پرداخته انـد.  ازدواج  بـرای  جوانـان  فـراروی 
معتقدنـد موانـع »فرهنگـی«، بخـش قابـل توجهـی از 
این مشـکل اجتماعی را به خود اختصاص داده اسـت 
و جوانان، خانواده ها و مسـئوالن مربوط باید در جهت 
رفـع ایـن موانـع تـاش کننـد. ایشـان در آخریـن اظهـار 
نظر رسـمی درباره ی این موضوع در دیدار دانشـجوییی 
مـاه رمضـان امسـال فرمودند: »بعضـى از تصـورات و 
سـنت هاى غلـط در مـورد ازدواج وجـود دارد کـه اینهـا 
جوان هـا  ازدواج  رواج  از  مانـع  اسـت،  دسـت  وپاگیر 
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 نقـض کرد. شـما که 
ً
اسـت؛ ایـن سـنت ها را بایـد عمـا

پیشـنهادکننده  ى  پرنشـاطید،  مطالبه  گریـد،  جوانیـد، 
نقـض خیلـى از عادت هـا و سـنت ها هسـتید، بـه نظـر 
مـن این سـنت هاى غلطى را هم که در زمینـه  ى ازدواج 

وجـود دارد، بایسـتى شـماها نقـض کنیـد.«
جدول و متن زیر به هشت مورد از این سنت های غلط که 
مورد تصریح رهبر انقاب اسامی قرار گرفته، می پردازد:

هشت سنت غلط ازدواج از نگاه رهبر انقالب
مهریه سنگین1
جهزیه سنگین2
تجمات زیاد3
اسراف4
خرید از مکان های معروف به گرانی5
هتل ها و سالن های پرخرج6
لباس عروس گران قیمت7
به رخ کشیدن ثروت ها8
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مهریه سنگین
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کسـانی که مهریه ی باال برای خانمشـان قرار می دهند، 
بـه جامعـه ضـرر می زننـد. خیلـی از دخترها تـوی خانه 
می ماننـد، خیلـی از پسـرها بـی زن می ماننـد، به خاطـر 
این کـه ایـن چیزهـا وقتـی در جامعه رسـم شـد، سـنت 
و عـادت شـد، بـه جـای »َمهـُر الّسـّنة«، به جـای این که 
مهـر پیغمبـر ؟ص؟ سـنت باشـد، وقتـی مهـر جاهلـی 

سـنت شـد، اوضـاع، اوضـاع جاهلـی خواهد شـد.
خطبه ی عقد  1377/8/11

مهریه ی سنگین مال دوران جاهلیت است. پیامبر اکرم 
از یک خانواده ی  پیامبر ؟ص؟  را منسوخ کرد.  آن  ؟ص؟ 
 اعیانی ترین 

ً
اعیانی است. خانواده ی پیغمبر ؟ص؟، تقریبا

و  رئیس  که  ایشان هم  بودند. خود  خانواده ی قریش 
رهبر این جامعه است. چه اشکالی داشت دختر به آن 
خوبی که بهترین دختران عالم است و خدای متعال 



هشت سنت غلط ازدواج 

8

ّولیَن و 
َ
او را »سیدة الّنساء العالمین« قرار داد »ِمن اال

بهترین پسرهای عالم که موالی متقیان  با  اآلِخرین«، 
زیاد  ایشان  مهریه ی  کنند،  ازدواج  می خواهند  است 
باشد؟ چرا ایشان آمدند و این مهریه ی کم را قرار دادند 

ة« است. نَّ که اسمش »َمهُر السُّ
خطبه ی عقد  1374/2/28

مهریـه هـر چه کمتر باشـد، به طبیعـت ازدواج نزدیکتر 
اسـت، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید 
و فروش که نیسـت، اجاره دادن که نیسـت، زندگی دو 
انسـان است. این ارتباطی به مسـائل مالی ندارد. ولی 
شـارع مقـدس یک مهریه ای را معین کـرده که باید یک 
چیـزی باشـد. امـا نباید سـنگین باشـد. بایسـتی عادی 

باشـد جوری باشـد که همه بتوانند انجـام دهند.
خطبه ی عقد 1374/5/18
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بـه حفـظ  بعضـی خیـال می کننـد مهریـه ی سـنگین 
پیوند زناشـوییی کمک می کند. این خطاسـت. اشـتباه 
اسـت. اگر خدای ناکرده این زن و شـوهر نااهل باشـند، 

مهریـه ی سـنگین هیـچ معجـزه ای نمی توانـد بکند.
خطبه ی عقد 11/5/1375

بعضـی از خانواده هـای طـرف عـروس می گوینـد که ما 
مهریـه ی آن قدر باال نمی خواهیم ولی خانواده ی داماد 
بـرای پـز دادن و تفاخـر می گوینـد نـه نمی شـود! چنـد 
میلیـون یـا فان قـدر. خـب اینهـا همـه دوری از اسـام 
اسـت. هیـچ کـس بـا مهریـه ی بـاال خوشـبخت نشـد. 
این هاییـی کـه خیال می کننـد اگر مهریـه نباشـد ازدواج 
دخترشـان متزلزل خواهد شد،   این ها اشتباه می کنند. 
وضعیـت  بـا  بـود،    محبـت  بـا  چنان چـه  اگـر  ازدواج 
درسـت بـود، بی مهریه هم متزلـزل نمی شـود. ولی اگر 
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چنان چـه بـر مبنـای خباثـت و زرنگـی و کاهبـرداری و 
فریـب و ایـن چیزهـا بود، مهریـه هر چقدر هم کـه زیاد 
باشـد، مرد بدجنـس زورگو، کاری خواهـد کرد که بتواند 

از زیـر بـار ایـن مهریـه هم فـرار کند.
خطبه ی عقد 4/9/1375

مــن از مــردم سراســر کشــور خواهــش می کنــم کــه 
آن قــدر مهریه هــا را زیــاد نکننــد. ایــن ســنت جاهلــی 
اســت. ایــن کاری اســت کــه خــدا و رســول ؟ص؟ در ایــن 
ــم  ــتند. نمی گویی ــی نیس ــوص، از آن راض ــان بخص زم
حــرام اســت. نمی گوییــم ازدواج باطــل اســت. امــا 
خــاف ســنت پیامبــر ؟ص؟ و اوالد ایشــان و ائمــه ی 
روش  خــاف  اســت.  اســام  بــزرگان  و  ؟مهع؟  هــدی 
این هاســت و به خصــوص در زمــان مــا کــه کشــور 
احتیــاج دارد بــه این کــه همــه ی کارهــای صحیح، آســان 
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شــود، هیــچ مصلحــت نیســت کــه بعضــی ازدواج هــا را 
ــد. ــکل کنن ــور مش این ط

خطبه ی عقد 2/9/1373
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 جهیزیه سنگین
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من گمان می کنم این که در جهیزیه ی حضرت زهرا ؟اهع؟ 
این قدر سادگی رعایت شد... این حد را حفظ کردند. این 
یک جنبه ی نمادین داشت. برای این که بین مردم مبنا 
و پایه ای باشد برای عمل به آن، تا دچار این مشکاتی 

که بر اثر زیاده روی ها پیش می آید، نشوند.
خطبه ی عقد 1377/4/18

اذیـت  را  خودشـان  عـروس،  خانواده هـای  از  بعضـی 
می کننـد و بـه زحمت می اندازنـد و اگر پـول هم ندارند 
بـه زحمـت پـول تهیـه می کننـد. اگـر پـول دارنـد خـرج 
زیـادی می کننـد، بـرای این که یک جهیزیـه ی مفصل پر 

 در اختیـار دخترشـان بگذارنـد.
ً
زرق و برقـی را مثـا

خطبه ی عقد 1377/12/28

جهیزیـه ی زیـاد، هیچ دختـری را خوشـبخت نمی کند و 
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هیچ خانواده ای را به آن آرامش و سـکون و اعتماد الزم 
نمی رسـاند. اینهـا زوایای زندگی اسـت. فضـوِل زندگی 
اسـت و جز دردسـر و اسـباب زحمت و اسـباب مشکل 

فایـده ای ندارد.
خطبه ی عقد 1375/9/18

مبـادا برویـد پـول قـرض کنیـد، جهیزیـه درسـت کنید. 
مبادا خودتان را به زحمت بیندازید. مبادا خانواده تان 
را بـه زحمـت بیندازیـد. مبادا خیـال کنید کـه دخترتان 
اگر جهیزیه اش کمتر از دختر همسـایه و قوم و خویش 

بود، این سرشکسـتگی اسـت.
خطبه ی عقد 1391/3/29

بزننـد  جهیزیـه  بـرای  کـه  می کننـد  سـعی  بعضی هـا 
روی دسـت همـه ی قـوم و خویش هـا و همسـایه ها و 
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دوسـت و آشـناها کـه ایـن هم غلط اسـت... بایـد نگاه 
کنیـد ببینیـد کـه چـه چیـزی درسـت اسـت، چـه چیزی 
حـق اسـت آن را انجـام بدهیـد. چـه چیزی حق اسـت؟ 
یـک خانـواده ی دو نفره یک وسـایلی الزم دارند که یک 

زندگی سـاده ای داشـته باشـند.
خطبه ی عقد 1379/8/3

انواع و اقسام ریخت و پاش ها، زیاده روی ها، کارهای 
 باید 

ً
غلط، جهیزیه های سنگین. همه جور چیزی را حتما

 یک چیز 
ً ّ
بخرند، بیاورند توی جهیزیه بگذارند، که اقا

بیشتر از آن دختر خاله اش، یا نمی دانم خواهرش، یا آن 
همسایه شان یا آن همکاسی شان داشته باشد. اینها 
برای  آزاردهنده است،  و  بسیار موذی  آن غلط های  از 
خود انسان و برای مردم. خیلی از دخترها نمی توانند به 
خانه ی بخت بروند، خیلی از پسرها نمی توانند ازدواج 
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کنند، به خاطر همین چیزها. به خاطر همین گرفتاری ها. 
سخت گیری  آن قدر  مردم  اگر  بود،  آسان  ازدواج  اگر 
نبود،  اگر مهریه شان سنگین  نکرده بودند، بعضی ها 
به  و مادرها  پدر  و  نبود  این جهیزیه های جاهانه  اگر 
خیال خودشان برای این که مبادا دل دخترشان بشکند، 
خودشان را به آب و آتش نمی زدند، این گرفتاری ها برای 

خیلی از خانواده ها پیش نمی آمد.
خطبه ی عقد 1372/10/26

از اول، بعضی هـا همـه ی ریز و درشـت و الزم و غیر الزم 
را بـرای دخترشـان بـه عنـوان جهیزیـه فراهـم می کننـد 
کـه مبـادا از دختـر فانـی، از نمی دانم دختـر عمویش، 
 کمتـر باشـد. اینهـا 

ً
یـا از خواهـرش یـا از جاریـش مثـا

درسـت نیسـت. این کارها غلط اسـت. اسباب زحمت 
شماسـت. آن هـم زحمتـی کـه هیـچ اجـری پیـش خدا 
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نـدارد، مایـه ی تشـکر هم نمی شـود.
خطبه ی عقد 1387/9/2

نگذاریـد جهیزیه هـا را سـنگین کنند. دخترهـا نگذارند. 
اگـر  هـم  مادرهـا  و  پـدر  نگذاریـد.  شـما  عروس هـا 

نگذاریـد. شـما  می خواهنـد، 
خطبه ی عقد 1373/9/23

مادرهـای عروس هـا در تهیـه ی جهیزیـه دسـت نگـه 
 
ً
دارنـد، خیلـی افراط و اسـراف نکنند. نگوینـد حاال مثا

دخترمان اسـت، دلش می شـکند. نـه. دخترها خوبند. 
را  نبایـد دل آن هـا  دخترهـا نمی خواهنـد. مـا بیخـود 
بکشـانیم بـه این سـمت کـه هر چیـز قشـنگ و لوکس 

 بایـد برایـش تهیه شـود.
ً
و... حتمـا

خطبه ی عقد 1379/11/16
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تجمالت زیاد
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آن  اسـت.  بـد  و  یـک جامعـه، مضـر  بـرای  تجمـات 
کسـانی کـه بـا تجمـات مخالفـت می کننـد، معنایـش 
این نیسـت کـه از لذت ها و خوشـی هایش بی اطاعند، 
نـه! آن را کاری مضـر بـرای جامعـه می داننـد. مثل یک 
دارو یـا خوراکـی مضر. با تجمات زیـادی، جامعه زیان 
می کنـد. البتـه در حد معقول و متـداول ایـرادی ندارد. 
امـا وقتـی کـه همین طور مرتب پـای رقابت و مسـابقه 
 از حد خـودش تجاوز می کنـد و به 

ً
بـه میـان آمـد، اصـا

جاهـای دیگر مـی رود.
خطبه ی عقد 1370/4/20

مگـر کسـانی کـه بـا تجمـل عـروس و دامـاد می شـوند 
خوشـبخت ترند؟ چـه کسـی می توانـد چنیـن چیـزی را 
ادعـا کنـد؟ ایـن کارهـا جـز این کـه یـک عـده جـوان را، 
یـک عـده دختـر را حسـرت بـه دل کنـد و زندگـی را بـر 
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این هـا تلـخ نمایـد، اگـر نتوانسـتند آن جـور آن هـا هـم 
 
ً
عروسـی بگیرنـد تـا ابـد حسـرت بـه دل بمانند یـا اصا

نتوانند عروسـی بگیرند. چیز دیگری نیست... تا آمدند 
دختـرش را بگیرنـد، چـون دسـتش خالـی اسـت، ایـن 
دختـر بمانـد تـوی خانـه. ایـن پسـر دانشـجو یـا کارگر یا 

کاسـب ضعیـف، همین طـور غیـر متأهـل بمانـد.
خطبه ی عقد 173/9/23
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 اسراف
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برخی، اسـراف می کننـد. می ریزند و می پاشـند. در این 
روزگار کـه فقراییـی در جامعه هسـتند، کسـانی هسـتند 
کـه اولیـات زندگی هم درسـت در اختیارشـان نیسـت، 
ایـن کارهـا اسـراف اسـت، زیادی اسـت، بیخود اسـت. 

هـر کس بکنـد خاف اسـت.
خطبه ی عقد 1372/6/11

بعضی از مردم با این کاری که می شود با آن ثواب برد، 
گناه می برند. با اسراف هاییی که می کنند، با خاف هاییی 
که انجام می دهند، با آمیختن این عمل َحسن و حسنه 
انجام می دهند. حرام همه اش  که  کارهای حرامی  به 
هم این نیست که محرم و نامحرم و این چیزها باشد. 
آنها هم البته حرام است، اما ریخت و پاش زیادی هم 
حرام است. اسراف حرام است. سوزاندن دل مردمی 
 حرام است. زیاده روی کردن،   

ً
که ندارند در مواردی واقعا
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حرام و حال کردن برای این که بتواند جهیزیه ی دخترش 
را فراهم کند، اینها حرام است.

خطبه ی عقد 1376/11/9

بنده راضی نیستم از کسانی که با خرج های سنگین و با 
اسراف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل می کنند. 
البته با جشن و شادی و مهمانی موافقیم ولی با اسراف 

مخالفیم.
خطبه ی عقد 1374/5/24
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 خرید از مکان های معروف به 
گرانی
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ایـن دختـر خانم هـا کـه می خواهنـد جهیزیـه درسـت 
کننـد، برای خرید اسـباب سـر عقد و جهیزیـه، توی این 
دکان هـای گران قیمـت بعضـی از جاهـای تهـران، آن 
محـات گران قیمـت که معـروف اسـت – نمی خواهم 
البتـه اسـم بیـاورم – مـن می شناسـم کجاهاسـت کـه 
 
ً
اصـا گـران،  بـه جنـس  اسـت  دکان هایـش معـروف 

طـرف آنهـا پـا نگذارنـد. برونـد آن جاهاییی کـه معروف 
بـه گرانـی نیسـت. این طـور نباشـد کـه دامـاد بیچـاره را 
دنبالشـان راه بیندازند بـرای خرید عروس و خرید عقد. 

متأسـفانه از ایـن کارهـا می کننـد.
خطبه ی عقد 1372/3/19
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ج هتل ها و سالن های پرخر
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رهـا  را  ُپرخـرج  جشـن های  و  سـالن ها  و  هتل هـا  ایـن 
کنید. ممکن اسـت توی یک سـالنی هم کسـی جشـن 
نمی خواهـم  مـن  نـدارد.  مانعـی  سـاده،  امـا  بگـذارد 
، چـون بعضـی خانه هایشـان جا نـدارد یا 

ً
بگویـم حتمـا

امکاناتـش را ندارنـد ولـی اسـراف نکنیـد.
خطبه ی عقد 1373/10/27

عروسی و عقد و شادی چیز خوبی است. حتی پیامبر 
مجلس  خودشان  مکرمه ی   دختر  برای  هم  ؟ص؟  اکرم 
و مردم شعر خواندند.  کردند  گرفتند، شادی  عروسی 
این  در  نباید  اما  کردند.  خوشی  و  زدند  دست  زن ها 
مجلِس عقد و عروسی و اینها اسراف انجام بگیرد. یکی 
از اسراف ها همین مجالس عقد و عروسی گران قیمت 
گران قیمت  سالن های  این  در  هتل ها،  در  است. 
مجالس درست می کنند. مبالغ زیادی شیرینی و میوه و 
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خوراکی حرام می شود، از بین می رود، روی زمین ریخته 
می شود و ضایع می گردد. برای چه؟ برای چشم و هم 

چشمی!؟ برای عقب نماندن از قافله ی اسراف!؟
خطبه ی عقد 1372/1/5

عروسـی شـیرین، آن عروسـی ای نیسـت کـه تـوی آن 
خیلـی خـرج می شـود و اسـراف زیـاد در آن می شـود. 
عروسـی شیرین، عروسـی صمیمانه اسـت. صمیمانه 
که بود، عروسـی شـیرین می شـود. ولو مختصر باشـد. 
یـک اتاق دو اتـاق توی خانه، قوم و خویش، دوسـت و 
آشـنا و رفیق دور هم بنشـینند، این می شـود عروسـی. 
ایـن میهمانی هـای مفصـل و سـالن های آن چنانـی یـا 
تـوی هتل هـا، خرج هـای زیـاد، جنس هـای گـران بـرای 
مهمانی، اینها هیچ مناسب نیسـت. نمی گویم ازدواج 
را باطـل می کنـد، نـه! ازدواج درسـت اسـت. امـا اینهـا 
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محیـط جامعـه و محیـط زندگـی را تلـخ می کند.
خطبه ی عقد 1377/9/12

مگر سابق که این سالن ها نبود، این چیزها نبود، توی 
دو تا اتاق کوچک جشن می گرفتند، مهمان ها می آمدند 
امروز  از  بی برکت تر  ازدواج ها  می خوردند،  شیرینی 
باید  حاال  بود،  امروز  از  کمتر  مگر  دخترها  عزت  بود؟ 
 بروند توی این سالن های بزرگ. عیبی ندارد، من 

ً
حتما

مخالفتی نمی کنم با این سالن ها. من با »تشریفات« 
مخالفم. حاال بعضی می روند توی هتل، از آن کارهای 

غلط است که لزومی ندارد.
خطبه ی عقد 1376/7/30

بعضی خیال می کنند که تشریفات و توِی هتِل چنین 
و چنان رفتن، سالن های گران گرفتن، خرج های زیادی 
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را زیاد  کردن،   عزت و شرف و سربلندِی دختر و پسر 
می کند. نخیر عزت و شرف و سربلندی دختر و پسر به 
انسانیت و تقوی و پاکدامنی و بلندنظری آن هاست، نه 

به این چیزها...
خطبه ی عقد 1375/5/11
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لباس عروس گران قیمت
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بعضی ها لباس عروس گران قیمت می خرند. نه! چه 
لزومی دارد. حاال لباس عروس می خواهند، بعضی ها 
لباس عروس را می روند کرایه می کنند. چه مانعی دارد؟ 
ننگ دارد؟ نه! چه ننگی؟ چه مانعی دارد؟ بعضی ها 
این را ننگ می دانند. ننگ این است که انسان یک پول 
گزافی بدهد، یک چیزی بخرد که یک بار آن را مصرف 
کند، بعد بیندازد دور. یک بار مصرف! آن هم با این 

وضعی که بعضی مردم دارند.
خطبه ی عقد 1374/10/4
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خ کشیدن ثروت ها  به ر
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اگر چنان چه در ازدواج بحث مادیات عمده شد، این 
خواهد  تبدیل  انسانی  و  روحی  و  عاطفی  معامله ی 
این  گران،  معامله های  این  مادی.  معامله ی  به  شد 
جهیزیه های سنگین، این چشم و هم چشمی ها و این به 
رخ کشیدن ثروت ها و پول ها – که برخی از افراد غافل 
و بی خبر می کنند – ازدواج را در واقع خراب می کنند. 
لذاست که در شرع مقدس مستحب است مهریه کم 

گرفته شود که »َمهُر الّسّنة« مورد نظر است.
خطبه ی عقد 1377/12/13
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ازدواج را آسان کنید
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توصیه می کنم  در سراسر کشور  به همه ی مردم  من 
که ازدواج ها را آسان کنند. بعضی ها ازدواج را مشکل 
سنگین  جهیزیه های  و  گران  مهریه های  می کنند. 
توقع  پسرها  خانواده ی  می کند...  مشکل  را  ازدواج 
برای  دخترها  خانواده ی  بکنند.  سنگین  جهیزیه های 
چشم هم چشمی دیگران جهیزیه ها را و تشریفات را و 
مجالس عقد و عروسی را رنگین تر بکنند. چرا؟ اثر این را 
می دانید چیست؟ اثر این کارها این است که دخترها و 
پسرها بدون ازدواج در خانه ها می مانند، کسی جرئت 

نمی کند به ازدواج نزدیک شود.
خطبه ی عقد 1373/9/2
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