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 ای بزای ّوسزاى ّذيِ

 
 
 
 

 :تأليف
 (کاسؼناط اسؼذ مطالعات اظالمی)کاظممحمدنتيل
 ضياءهللاسارعـضاجدسارع:تزجمه
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 -1342اهلل،زارع،ضیاء : سرشناسه

٬اءاهللزارعـمولفانضی/رانـرایهمسبـایهذيه : عنوانونامپذيذآور
 .ذزارعاجس

 .1392٬سنجشسپاهان:اناصفه : مشخصاتنشر

 .مس11×11ص؛64 : مشخصاتظاهری

  978-600-6596-93-8 : : شابک

 فیپا : وضعیتفهرستنويسی

 (اسالم)زناشويی : موضوع

 روابطزنومرد : موضوع

 -1368زارع،ساجذ، : شناسهافسوده

 BP258/51392 4ھ2ز/ : ردهبنذیکنگره

 297/725 : ردهبنذیديويی

 3403941 : شمارهکتابشناسیملی
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 (24121110190) سنجش سپااهن ااشتنرات 
 هدیهایةزایهمرسان :نام کتاب
 ضاجدسارع-هللاسارعضیاء :مرتجامن

 تىمان4500: كیمت 

2991/اول: نىةت و ظال چاپ
 جلد1000: تیشاژ

978-600-6596-99-8: کتابؼامسه اظتانذاسد ةین املللی 
 «اظت مرتجامنکلیه حلىق مادی و معنىی این اثش محفىظ و مخفىؿ »
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 بسن اهلل الزحوي الزحين
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پيػگفتار

فـ ا ـ رگةـزننغـد متـاةـاتزجمـهوم زةهلطفخدایةش
هزچندةطـيار_هایجىانوهمرسانگزام ،گام کتابةهسوج

نظـزةـه.واةطهمرسداریةزداغتهغىددرجهتةهتىدر_کىتاه
هـایهاوو ژگ ا نکهغخصيتسنومـزدهـزکـدايپيگيـدگ 

ةنـاةزای ووریاضـتکـههـز ـ اسةـهخـىدرادارد،منحرص
طزفنيةـاااا کامـلةـزخصىتـياسجـنظمخـالف،گفتـارو

.رفتارخىدرادرت املةااوضامانده کند
ها  هد ،مطال ۀکتابحاوکهدرراضتایتحّققةخػيدنة

هـاوراهددهـایا دـادارتتـازضـاسندهایاضتاسروعچکيده
مياناعضایخانىادهوخصىتـا سوجـنيراةـهخىاننـدگانعش ـش

.کنيمپيػنهادم 
مرتجامن
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 تقذين

ّای گلچيي ضذُ را با ضبٌن درخطاى صبحگاّی  گل  ايي دستِ

ذادگاى ٍ صناحباى شطن    کنٌن بنِ ّونل دلن     آهيختِ ٍ ّذيِ هی

اهينذ  . ّای جَاى ٍ ّوسنزاى  بِ ًاهشدّا، سٍج. آسواًی ٍ پاک

ّايطناى بنِ سنَی گزهابخطنی بنِ       کِ دستطاى را بگيزد ٍ دل

رٍابظ ّوسنزداری رٌّونَى ضنَدا تنا بنذيي ضنیل رٍحنی اس        

ّنا بنا ًينزٍی صنذاه  بنِ       ّا دهيذُ، جاى گزهای شط  در دل

جا را فنزا گينزد تنا در     حزک  درآهذُ ٍ رايحل شذل ٍ ًيیی ّوِ

اس هحب  ٍ ايواى رضنذ   ًْاي ، فزسًذاًواى در فضايی سزضار

 .کٌٌذ

 هؤلف
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محِن الرَّحيِ   بِسمِ هللِا الرَّ

 

 

ُکنُوا إلهَيا َوَجَعَل بَيننَُُک َخلََق لَُُک ِمن أهُفِسُُک أزَواجاً ِلتَ̊س َوِمن آايتِه أ̊ن﴿

 [12/روم] ﴾ٍم يَتَنفَکَّرونِلقَ̊وَمَوّدًة َوَرمَحًة إّن يف َذِِلَ ايٍت 
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 خَضبختی تَ

 
 .روسسراةاعػقنغاسک وةاعػقةهپا انةزضان

 
 



 

 9........... ...............................  هدیه ای برای همسران
 

. تىظوت  جوای در وش ةوه دنتوالؾ ن وشد تى دس وجوىد خوىد   خىؼتختی  
خىؼوتختی . انذرؽيذن ماظوتۀ خىؼتختی دس دل و رهن ما و دس ؼيى 

. نىاصؼی اص رس عؽم آميض و ای صرتا  ن اهی محتت نيعت م ش دس جمله
ات سا هووش سوص و ؼووث ةووا لتخنووذی اةووشاص کوون  و ةووذان کليووذ  مهشةووانی

  .خىد تىظت خىؼتختی دس دظت  
خووىاهی  چؽووامنت سا ةووش اؼووتتاهات کىچوو  در ووشان ةتنووذ و ا ووش می

 .تشرن  مشدم ةاؼی دس صنذ ی ةه چيضهای کىچ  اهميت نذه خىؼتخت
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 شط 

 
ننراةـهدضـتهایپـا عػقمهارت اضتکهدل

های کهةـاگزمـایمحتـتومهزةـان نورند،دلم 
.تپندم 
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 ريی ةنای  عؽم تجلّی صنذۀ خذاونذ ةش سوی صمني  و محتّت اظاط ؼکل
 . ملّذط خانىاده اظت

های او ارون کوه ةوشای ؼوام اص  و اص نؽانه»: چنانکه خذای ةضسگ فشمىد
 ريروذ  و دس ميانتوان آفشروذ کوه ةوا آنوان آسام  همسـرانینوى  خىدتوان  

 امن دس اروون امووش ةووشای انذرؽوومنذان  دوظووتی و مهشةووانی افکنووذ  ةووی

 [12/سوم]« های عربت اظت ماره
و فشصنذانتان هذروه کنيوذ  و هميؽوه اص  اينعؽم و محتت سا ةه همس 

 . خذا ةخىاهيذ که عؽم  ةني ؼام سا فضونی ةخؽذ
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 ّذيِ ٍ بخطص

 
....ةتخؼمهزةان راةهوجىدس

کـهخداونـدپـاک ولطافـتراةـهکـىد هامنطىر
 .ةخػدم 
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ةه خوىدت عؽوم سا هذروه کون و اص ارون سوصی  گشوسد واست خشظونذ و 
 : گغ هش ـتح ةا خىد چنني صمضمه کن. ؼکش ضاس ةاػ

مهوش ! گشوسد واسا. ظپاط خذا سا که چنني همسی ةه من ةخؽيذه اظت"
 ّ ميان سا محفىظ ةذاس و هوش ها ؼادي. هميؽ ی  شدان ما سا ةني ت  و محت

 ."کنووووووذ اص مووووووا دوس کوووووون آنچووووووه صنووووووذ ی سا مکووووووّذس می
ا ش ةخىاهم کعوی سا ةوشای هذروه : "فشمىد همىاسه می( ؿ)سظىل خذا 

نلل اص " )کنم دادن ةش در شان تشجيح دهم  رليناً همسم سا انتخاب می
  (اةن عتاط

 
 

 

 


