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 تقديم به :

همسرم كه به همت ايشان هر سطري را كه درباره خوشبختي و موفقيت در 
 تريم. ها خوشبخت نويسم ولي ما باز هم از آن نوشته زندگي زناشويي مي

 اند. همه نامزدهايي كه معيار انتخاب خود را دين و اخالق قرار داده
اند و  ني كه عالوه بر عدالت، براساس فضيلت نيز عمل كردههمه همسرا

اند  روابط خود را به بستري براي رشد همه انواع خوشبختي و آرامش قرار داده
 اند. كه فرزندانشان از چشمه زالل عشق و محبت سيراب شده
اند، اما براساس احكام  همه كساني كه در زندگي زناشويي دچار اشتباه شده

 اند. ها روش خود را تغيير داده نه توهمات غربي پروردگار و
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 مقدمه

حبيب ة و السالم علي خيرالخلق و لذي وسعت رحمته كلَّ شيء و الصالالحمدهللا ا

 الحق سيدنا محمد و علي آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين.
زندگي زناشويي در دوران معاصر، مشكالت واقعي و «به لطف خدا كتاب 

تأثير فراواني داشت و افرادي به سرعت اقدام به ترجمه آن به   »راهكارهاي عملي
درصدد ترجمه آن به  رانسه نيزدند. برخي از دوستان در فزبانهاي انگليسي و اردو كر

هاي  زبان فرانسوي برآمدند. اما برخي از خوانندگان گرامي خواستار برپايي دوره
پرونده «كتابچه براي يك مرحله در چهارچوب آموزشي برگرفته از آن كتاب بودند. اين 

 تهيه شده است. »هاي آموزشي دوره«زندگي زناشويي 
ابزار عملي  110ايجاد محبت و الفت قلبي و  راه اساسي براي 15در اين كتابچه 

صفت نيكو همراه با  80شدن به بيش از  براي تحقق يافتن عالقه قلبي همراه با آراسته
ام و در پايان هر كدام از  ذكر كردهرا كننده  داستان واقعي هدفمند و تشويق 20بيش از 
تواند به  ا نامزدي ميام كه هر زن يا شوهر ي گانه چند تمرين عملي آورده 15مباحث 

وسيله آنها استعدادهاي نهفته و نيروهاي بشري خود در زمينه محبت صادقانه، مودت 
طلبد تا  ترديد اين امر تحمل دشوارهايي را مي سازنده و شادي فراگير را كشف كند. بي

فرد به اين مكارم دست يابد و عادتهايش را به عبادت تبديل كند. اين همان امري است 
اميدوارم خوانندگان گرامي بدان نايل شوند تا در دنيا سعادتمند گردند و آرزومنديم  كه
 و آخرت به ما خوشبختي و كامروايي عنايت فرمايد.در دنيا خداوند كه 
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در پايان از گروه كاري دانشگاه مجازي عربي بحرين و انتشارات سلطان در مصر به 
ه اين كتاب بسيار سپاسگزارم. اميدوارم اين خاطر تالشهاي فراوان و كمكهاي فني به تهي

 ها شود. اثر باعث كسب حسنات و ترويج خير و نيكي در ميان كانون خانواده
 

 الدين سلطان صالح

 2006مارس 

  1427صفر 

 بحرين
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد اول
 عبادت

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 قلب صفاي •
 پاكي سينه •
 شفافيت روح •
 فرشتگان مودت و رحمت •
 خروج شياطين •

 
 





 
 
 

 عبادت

ها و اعمال ظاهري و باطني است كه موجب  ت از گفتهرعبادت پروردگار عبا
نماز، روزه، دعاها و ... است كه موجب  :شود. از جمله آنها پروردگار ميرضايت 

شود قلب زوجين با خداوند پيوند داشته باشد و اين كليدي است كه بندگان به  مي
وسيله آن به رضايت و محبت پروردگار نايل خواهند شد. در نتيجه خداوند در قلبشان 

هستند و هرگونه كه اراده كند  يار پروردگارقلبها در اخت محبت را رشد خواهد داد. زيرا
آنها را تغيير خواهد داد. به مفهوم ديگر رابطه ميان قلب زن و شوهر [كامالً] در اختيار 
خودشان نيست بلكه به اراده پروردگار است. پس چنانچه خداوند را از خودمان راضي 

 د شد.ننگه داريم مردم از ما راضي خواه

 شواهدي از قرآن

 :د فرموده استخداون

                              

            )63 :انفال( 
و خداوند در ميان قلبهاي مردم انس و الفت برقرار كرد كه اگر همه آنچه را در «

كردي تا در ميانشان الفت و مهرباني برقرار كني قادر  ره خرج ميزمين است يك با
 »انس و الفت ايجاد كرد. هابودي. اما خداوند در ميان آن به چنين كاري نمي

 :فرمايد همچنين مي

                       

              )90 :انبياء( 
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گرفتند  و همسرش را براي او اصالح كرديم. آنها در كارهاي نيك از هم پيشي مي«
 »خواندند و همواره در برابر پروردگار فروتن بودند. و خداوند را با خوف و رجا مي

 داستانهاي واقعي

 بار قرآن را ختم كردند 100زوجي كه 
بردند. از  ر حالي عقد ازدواج ميان آنها جاري شد كه در قله شادي و فرح به سر ميد

يكديگر پيمان گرفتند كه از طريق قرآن كريم به سوي درگاه پروردگار گام بردارند. مرد 

هر روز 
4
داد. سپس زن  خواند و همسرش به او گوش مي قرآن را مي 1

4
ديگر قرآن را  1

داد. سپس درباره قرآن و نعمتهاي پروردگار با  خواند و مرد به او گوش فرا مي مي
د در كردند. هر دو با بردباري و وفاداري اين پيمان را عملي كردن يكديگر گفتگو مي

بردند. زيرا آن دو با  بختي، عشق و رضايت به سر ميحالي كه هر دو در نهايت خوش
 بار قرآن را ختم كرده بودند. 100خالل يك ازدواج موفق بيش از همديگر و در 

 خوانديم نرفتيم و نماز نمي كعبهبه زيارت در چند كيلومتري مكه ما 
فرزند  3خواست زنش را طالق دهد. آن دو  آمدند كه مرد ميزن و شوهري پيش 

ز با هم سال با همديگر در جده زندگي كرده بودند. آن دو از آغا 7داشتند و مدت 
اختالف داشتند. تا اينكه زن با صندلي بر سر مرد كوبيده بود و مرد به بيماري قند و 
فشارخود مبتال شده بود كه روزي با بيهوشي او را از محل كار به بيمارستان برده بودند 
و نفسهايش به شماره افتاده بود. مرد با تأخير به خانه بازگشت. زنش كه او را به ستوه 

دهي؟ مرد  چرا تأخير كردي؟ آيا به خانواده و فرزندانت اهميتي نمي:ود پرسيدآورده ب
 ... :پاسخ داد
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 راههاي عملي براي تحقق كليد عبادت

 گرفتن در كارهاي نيك يپيش •

 يكديگر دعا همراه •

 يكديگر داري همراه ه  زند شب •

 خواندن دعاهاي قرآني به همراه يكديگر •

 گريكدي اهخواندن دعاها و اذكار همر •

 يكديگر گرفتن و افطاركردن همراه روزه •

 ترين عبادت از نظر شما داشتني دوست :تمرين

مشخص كنيد و  √منديد با عالمت تيك  مورد از عباداتي را كه به آنها بيشتر عالقه 5
موارد مشترك ميان خودتان و همسرتان را كشف كنيد و اين عبادات مورد عالقه 

 :م دهيدمشترك را به همراه يكديگر انجا
 نماز  ذكر 
 روزه  داري ه زند شب 
 قرآن خواندن  دعا 
 دادن زكات و صدقه  سرپرستي ايتام 
 دعوت مردم به سوي خداوند  آموختن علم و دانش 

 
 گرفتن عادتهاي پسنديده كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 بگيرعادتهاي پسنديده زير را در پيش  عادات ناپسند زير را ترك كن

 بيدارشدن از خواب براي خواندن نماز صبح خوابيدن در هنگام نماز صبح
 خواندن دعاي روزانه از قرآن غفلت از نور قرآن
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 تكرار نام و ياد خداوند اطالعي از ياد خدا غفلت و بي
 سخاوت و بخشش اندوزي خساست و مال

 پيكار با هواهاي نفساني سركشي نفس
 

 بتاستراحت در باغهاي مح

 تعلّق روحي روحها قبل خلقها

 

 العهد و من بعد ماكنا نطافا و في 

 

بود، به او حالي كه هنوز نطفه يا در گهواره روحم قبل از آفرينش روحش در 
 مند و دلبسته شد. عالقه

 زادكما زدنا، فأصبح نامياف

 

 وليس إذا متنا بمنتقض العهد 

 

هم عهد و و حتي اگر بميريم باز  د و بزرگ شدپس او هم همانند ما رشد پيدا كر
 كنيم. پيمانمان را نقض نمي

 ةولكنّه باق علي كلّ حال

 

 القبر و اللحد و زائرنا في ظلمة 

 

 آيد. ماند و در تاريكي قبر هم به ديدار ما مي اما در هر حال او چنان باقي مي
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد دوم
 لبخند

 
 ست يابيد :رود به صفات زير د پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 واردشدن شادي به قلبتان •
 رشددادن محبت •
 مندي به خويشتن افزايش عالقه •
 آوردن كارهاي نيك به دست •
 جبران كارهاي بد و از بين بردن تأثير آنها •
 ها ها و نگراني كني اندوه ريشه •





 
 
 

 تجربه

 انسان مؤمن آينه برادر مؤمن خويش است.
اي گرفته و غمگين و بار ديگر با لبخندي اندك روبروي آينه بايست  يك بار با چهره

 و تفاوت را مشاهده كن.

 لبخند
شود، شدت  موجب ميكردن به همسرتان  رويي و درخشش آن در هنگام نگاه گشاده

 بودن عشقتان را احساس كند. قلبي و راستين  خوشحالي شما از ديدار او، سعادت

 نت پيامبرشاهدي از س
 »لبخند بزند. ام كه بيش از پيامبر هيچ كسي را نديده« :گويد عبداهللا بن حارث مي

 سنن ترمذي 
 

لبخند تو در ديدار با « :»تبسمك في وجه أخيك لك صدقة« :فرموده است پيامبر

 »برادر مؤمنت همانند دادن صدقه است.
 مذي به روايت از ابوذررسنن ت 
 

 يك داستان واقعي

 و نيروي شخصيت لبخند
زني پيش من آمد و از اين گاليه داشت كه همسرش معتقد است كه هيبت و نيروي 

خواهم خنده او را  شخصيتش به اين معناست كه با من نخندد و لبخند نزند. هرگاه مي
بشنوم در حالي كه او به  همراه دوستانش در يك اتاق است از پشت در گوش فرا 
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اش فاقد خوشبختي و سعادت  واقعاً آزاردهنده بود و زندگيدهم. اين امر براي او  مي
بود. با همسرش نشستم و از اهميت استفاده از لبخند و خنده خطاب به همسر به پيروي 

شان بازگشت كه از  از پيامبر سخن گفتم. در پايان لبخند و خوشبختي به كانون خانواده
 د.بهره بو لبخندي كه مايه شادي و سرور زندگي است بي

 انواع لبخند ماليم

 لبخند رضايت از ته دل •

 گسترش زيبايي در لبخند روي صورت •

 از بين بردن غمها و فراموش كردن اندوهها •

 بخشد. كن و زخمهاي روحي را بهبود مي لبخند دردها و آالم را ريشه •

 آينه :1تمرين 

ه و ات را گرفت روبروي آينه بايست بخند و صورت خود را در آن ببين. سپس چهره
 عبوس كن و تفاوت را ببين و تأثير آن را فراموش مكن.

 :2تمرين 

به اطرافيانت يك بار با چهره گرفته و يك بار با لبخند بنگر. حال از آنها بخواه آنها 
 چنين كنند و تفاوت آن دو حالت را فراموش مكن.

 
 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير را ترك كن عادات ناپسند زير

 لبخند صادقانه عبوس بودن
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نه عبوس باش و نه لبخند بزن، بلكه 
 متحير باش

 لبخند سرآغاز دوست داشتن است

 تكرار لبخند لبخند سپس گرفتگي صورت
 ريا لبخند بي لبخند به خاطر منافع

 
، سپس با خود عهد ببند از پس از يك هفته از آغاز تمرين به خودت دقت كن

 آوري. رويپسنديده برداري و به عادات  عادات ناپسند دست





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد سوم

 سخنان نيكو
 

 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 واجر وپاداش ها  دوستيه دست آوردن ب •
 كن كردن خشم  ريشه •
 مندي احساس راحتي و بهره •
 احساس پيشرفت •

 





 
 
 

 سخنان نيكو

عبارت است از برگزيدن بهترين و واالترين كلمات در ابراز محبت و بيان احساسات 
بل همه وظيفه انسان اين نيست كه براي طرف مقا ،و ديدگاهها خطاب به طرف مقابل

اي بخرد يا همه وظايف خود را به طور كامل انجام دهد. بلكه زيبايي هديه در  هديه
شود و لذت غذا خوردن به آن است كه  سخناني است كه همراه با دادن آن ردوبدل مي

 زيباترين كلمات و سخنان آن را دربرگيرد.

 شاهدي از قرآن كريم
 :فرمايد خداوند مي

                          

     )24 :ابراهيم( 
آيا مگر نديدي كه چگونه خداوند سخنان نيكو را به عنوان درخت نيكويي مثال «

حال ها و فروع آن در آسمان [در  زد كه اصل و ريشه آن ثابت و محكم و شاخه مي
 »رشد] است؟

 

 »سخن نيكو صدقه است.« :»الكلمة الطيبة صدقة« :فرموده است پيامبر

 داستانهاي واقعي

 زيباترين شب در زندگي پيامبر
داري  دهي امشب را به شب زنده آيا به من اجازه مي :از عايشه پرسيد شبي پيامبر

ودن در كنار تو را دوست آري پدر و مادرم فدايت باد! من ب :بپردازيم؟ عايشه پاسخ داد
 سنن بيهقي    ورزم. داري عشق مي دارم. و به هرآنچه تو دوست مي
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 سخني گمشده 
زوجيني كه در دو خانواده كامالً متفاوت از نظر مادي و ادبي بزرگ شده بودند با هم 
به خارج از كشور سفر كردند. پدر و مادر مرد بيمار شدند ولي او به علت مشكالت 

انست به ديدار آنها برود. به همين دليل عكس آن دو را بر روي ديوار يكي از اداري نتو
از اينكه عكس  :اتاقها آويزان كرد. به همين عليت زن كامالً عصباني شد و به او گفت

ام ببينم بيزارم. در نتيجه اين اختالف آن دو از هم جدا شدند و  آنها را در خانه
م جدا شده تقسيم شدند. اگر آن زن به عكس والدين فرزندانشان ميان پدر و مادر از ه

بيا با هم دعا كنيم تا خداوند آنها را شفا بدهد،  :گفت كرد و مي همسرش توجه مي
آورد. اما گاهي  ترديد در قلب همسرش محبت و تقدير بسيار فراواني به وجود مي بي

دان را كامالً از تواند عشق، پيوند زناشويي و سرنوشت فرزن اي مي جمله و حتي كلمه
 بين ببرد و سياه كند.

 فحش و ناسزا و تنبيه بدني زن در مأل عام
شان روز جمعه بود، به ويژه پس از آنكه مرد با صداي  بدترين روز زندگي زناشويي

گشت و همسرش را  اما او باز مي .كرد كه از نماز جمعه برگشته است بلند اعالم مي
. زن گرفت مسأله او را به باد كتك ميترين  كم اهميتارزشترين و  زد و به خاطر بي مي

كه در دوران كودكي پدرش را از دست داده بود و برادري هم نداشت تا او را از شر 
برد. همچنان  رش فقط به خدا پناه ميدشنام و كتك همسرش رهايي دهد از رفتار همس

ربي فصيح او را برد كه همسرش با صداي بلند و به زبان ع رنج ميوضع زن از اين 
داد و همانند قرائت نماز همه قواعد درشت يا رقيق خواندن حروف را  دشنام مي

 »!اي ماده االغ« :»يا حمارة«، » زاده اي سگ« :»يا ابنة الكلب« :گفت كرد و مي مراعات مي

 ه ،روزي آن زوج سوار ماشين عمومي شدند تا به مسافرت بروند. در وسط راه رانند
اي دو برابر معمول  قف كرد و از همه مسافران خواست پياده شوند و كرايهماشين را متو

بپردازند. بسياري از آنها از اين كار امتناع كردند و از او خواستند در گرفتن كرايه انصاف 
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داد و اين كار برايش به عادت  را رعايت كند. اما مردي كه همواره همسرش را دشنام مي
ناگهان » اي االغ« :»يا حمار« :بي فصيح خطاب به راننده گفتتبديل شده بود با زبان عر

به خدا قسم  دهي؟ آيا مرا با زبان عربي فصيح دشنام مي :راننده خشمگين شد و فرياد زد
زنم و بر سرش پريد و در حضور مردم او را زير  خواهي بود كه تو را مياولين كسي 

ال بود كه خداوند كسي را مشت و لگد گرفت. زن آن مرد در درونش بسيار خوشح
 فرستاد كه انتقام او را از همسرش گرفت و او به خاطر حماقتش كتك خورد!

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد سخنان نيكو

 گفتن سخنان نيكو در ابتداي روز •

 گفتن سخن نيكو در هر ديدار •

 گفتن سخنان نيكو در هنگام تناول غذاي جسم يا روح •

 :ز خارج شدن از منزل مانندگفتن عبارات زيبا قبل ا •
 »شود. اگر چيزي الزم داري به من بگو برايت بياورم. دلم برايت تنگ مي«
 سخنان نيكو در هنگام هر فعاليت •

 :سخنان نيكو در هنگام عصبانيت •
 »خداوند از خطاي همه درگذرد، خداوند تو را بيامرزد، خداوند تو را هدايت كند ... «
 در هنگام سفردن مطالب زيبا بر زبان آور •

 گفتن سخنان زيبا و پسنديده در هنگام بيماري فرد •

  :انتقال از سخنان زشت به نيك و به بهترين گفتار •
 :فرمايد خداوند مي

                         
 )53 :اسراء( 
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خنان را بر زبان بياورند زيرا شيطان با گفتار زشت رابطه به بندگانم بگو بهترين س«
 .»زند ...  ميان آنها را به هم مي

پس براي رسيدن به خوشبختي در هر  ،بدانيد كه سخنان سنجيده و زيبا گنجي است
 دو دنيا به اندازه دلخواه از آن بهره گيريد.
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير ات ناپسند زير را ترك كنعاد

 سخنان شيرين آور سكوت مالل
 بسيار گفتن سخنان زيبا و نيكو به ندرت گفتن سخنان زيبا و نيكو

 برگزيدن زيباترين سخنان پروا سخن گفتن درباره هر موضوعي بي
 خواهي معذرت آن بر زبان راندن وبر سخنان زشت  اصرار

 

 هفته سخنان نيكو

 كلمه يا عبارت زيبا را براي هفته سخنان زيبا انتخاب كن. 10
1 6 
 

2 7 
 

3 8 
 

4 9 
 

5 10 
 

هايي مانند  هاي خاصي را در طول سال براي مناسبت شايسته است همانگونه كه هفته
و سنجيده  اي هم براي سخنان زيبا اند، هفته هفته ترافيك، هفته نظافت و ... تعيين شده

 انتخاب شود.
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 آسايش در پرتو باغهاي محبت

 سامتيأحبك كي تزيد و يقول
 

 أكون جميالً فبغير حبك ال 
 

 بگو دوستت دارم تا زيباييهايم افزون شود كه بدون محبت تو من زيبا نيستم.
 

 تصير أصابعي قولي أحبك كي
 

 ذهباً و تصبح جبهتي قنديال 
 

ام همچون قنديل  به همانند طال ارزشمند و چهرهبگو دوستت دارم تا انگشتانم 
 درخشان شود.

 

 ليحوقولي أحبك كي يتم تَ
 

 فأصير قمحاً أو أصير نخيالً 
 

 بگو دوستت دارم تا من تغيير پيدا كنم و به گندم يا نخل تبديل شوم.
 

 اآلن قوليها و ال تترددي
 

 اليقبل التأجيال لهوىبعض ا 
 

 ترديد مكن زيرا برخي عشقها قابل تأخير نيستند.همين اآلن آن را بگو و 
 

 بيبتيحلو تصبحين  ملك أنا
 

 أغزو الشموس مراكبا و خيوالً 
 

اي خواهم بود كه سوار بر مركبها خورشيد را  اگر تو معشوق من بشوي من فرشته
 فتح خواهم كرد.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد چهارم
 كردن سالم

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 كردن به همگان كه يكي از راههاي ورود به بهشت است سالم •
 دوستي •
 احساس اطمينان و راحتي •
 گسترش لطف و مهرباني •

 
 





 
 
 

 كردن كليد سالم

كردن بر همگان از آغاز برخاستن از خواب  اي سالممنظور ما از اين عنوان تالش بر
تا لحظه به خواب رفتن مجدد در شب است تا سالم و خداحافظي، آغاز و پايان هر 

 ديداري باشند.

 شواهدي از قرآن و سنت نبوي

 :فرمايد خداوند مي

                    )25 :ذاريات( 
 »درود بر شما! :ماني كه آنها [فرشتگان] بر او [ابراهيم] سالم كردند. پاسخ دادز«

  :فرموده است پيامبر

  »أفشوا السالم بينكم. :أال أدلكم علي شيء إذا فعلتموه تحاببتم«

آيا شما را به چيزي راهنمايي كنم كه هر گاه آن را انجام دهيد محبت و دوستي ميان «
 »شكارا و به صورت همگاني به يكديگر سالم كنيد.شما ايجاد شود؟ پس آ

 صحيح مسلم به روايت از ابوهريره 
 

 داستانهاي واقعي

 دكتراگرفتن مدرك طالق پس از 
امروز  :زني در روز دوم پايان مرحله دكتراي همسرش با من تماس گرفت و گفت

درسش خواهم طالق بگيرم. زيرا همسرم همه توجه و اهتمامش را به تحصيل و  مي
كند و حتي از محل  دهد و حتي از يك بار سالم كردن به من در طول روز دريغ مي مي
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زند و احوال من و فرزندانمان را كه آنها را هم فراموش كرده است  كار به ما زنگ نمي
واست طالق نكردم زيرا پرسد. من قبل از رسيدن به او به پايان تحصيالت درخ نمي
ادامه تحصيل او شوم. اما امروز او را براي هميشه ترك  مانع پيشرفت و خواستم نمي

خواهم كرد. بازگرداندن او به زندگي زناشويي و اميدواركردنش به ادامه اين زندگي 
بسيار دشوار و حتي تقريباً غيرممكمن بود. اما در اين ميان شوهرش را كه يك استاد 

مجدد باز گرداند و بسيار بر  اش تعادل و تناسب دانشگاه بود تشويق كردم كه به زندگي
اش سالم كند و احوالشان را بپرسد. بدين ترتيب كليدهاي سالم، محبت و  خانواده

 شان بازگشت. به ميان كانون خانواده يدوست

 كردن و طالق سالم
اي همسرش را بدين علت طالق داد كه در مدت دو سال كه  كرده مرد كامالً تحصيل
كرد يا از سالم دادن تلفني يا در  آمدند، زن به آنها سالم نمي شان مي خانواده مرد به خانه

ا كرد. ام كرد و با شدت تمام اين امر را رد مي حضور آنها در تعطيالت خودداري مي
صالح برقرار كنيم. زيرا طالق آنها در دادگاه انجام شده بود متأسفانه نتوانستيم ميان آنها 

خته شد و زن قرباني لجاجت و سركشي خودش و پيوند محبت و دوستي ميان آنها گسي
 شد و زندگي زناشويي آنها از هم پاشيد و فرزندان از كانون گرم خانواده محروم شدند.

 كردن ابزارهاي عملي براي تحقق كليد سالم

 كردن در اولين لحظه پس از بيدارشدن سالم •

 خداحافظي كردن قبل از خروج از خانه •

 خانهكردن پس از واردشدن به  سالم •

 :فرمايد خداوند مي
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                         )نور: 
61( 

اي شديد بر همديگر سالم كنيد سالم پربركت [و لبريز از  هر گاه وارد خانه«
د ميان دلهاي مردمان و درود] كننده پيوند موجو خير و ثواب فراوان و تقويت

 »شود. پاكي كه به فرمان خداوند مقرّر است و موجب صفا و صميميت مي
 خداحافظي ويژه قبل از رفتن به مسافرت •

 كردن ويژه پس از بازگشت از سفر يا غيبت طوالني سالم •

 سالم كردن همراه با لبخند دلنشين •

 مقابل طرف دادن پاسخ شايسته به سالمِ •
 

 :فرمايد خداوند مي

              )86 :نساء( 
هرگاه بر شما سالم كردند يا درودي فرستاند [اعم از سالم كردن، دعاكردن و «

گذاشتن] به گونه زيباتر و بهتر از آن يا [حداقل] همانند آن، بدان پاسخ  احترام
 »گوييد.

به جا آوردن  ،كردن بر خانواده همسرتان و جوياي احوال آنها شدن سالم •
 رحم است. صله

 اول سالم سپس كالم :تمرين

 :ديدگاه خود را درباره موارد زير در داخل كادر بنويسيد
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 :اوالً
 

 شود و پس از مدتي مردي از خانه خارج مي :الف
 د و داد كوب و با لگد به در مي  گردد مي بر 

 خاك بر سر كجايي؟ زند  مي
 

 
 پس از مدتي باديگري از خانه خارج و  :ب

 شود و آغوشش  زدن چند تلنگر به در وارد مي 
 كند. را به لبخند و سالمي از ته دل باز مي

 

 :ثانياً
 

 زند مرد از آن طرف  تلفن زنگ مي :الف
 خواهم  هر چه سريعتر آماده شو مي :گويد مي

 ببرمت دكتر. 
 

 
 :كند زند. مرد صحبت مي گ ميتلفن زن :ب

 سالم حال شما خوبه؟ اميدوارم بهتر شده باشي. 
 اگر لطف كني. 
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 خواهم همراه شما به مطب دكتر بيايم. مي
 اميدوارم خداوند به شما سالمتي عنايت كند. 
 زيرا من دوست دارم همواره شما را در كمال  

 صحت و سالمت ببينم.
 

 انتخاب و پيشرفت :2تمرين 

سه عبارت زيباي تشكر و قدرداني را براي گفتن در هنگام خارج شدن از منزل 
 انتخاب كنيد.

1 . 
 

2. 
 

3. 
 

سه عبارت زيباي سالم و درود را براي گفتن در هنگام بازگشت به منزل انتخاب 
 كنيد.
1 . 
 

2. 
 

3. 
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير ير را ترك كنعادات ناپسند ز

 كردن بر همگان  سالم نه سالم و نه كالم ،سكوت مطلق
 كردن فراوان سالم كردن كمتر سالم

 اي بشاش كردن با چهره سالم اي گرفته و عبوس كردن با چهره سالم
 كردن با اراده سالم كردن از روي اجبار و اكراه سالم

 كردن در آغاز كالم التزام به سالم كردن ا درودي غير از سالمآغاز گفتگو ب
 

 آسودن در باغهاي محبت

 منعت تحيتها فقلت لصاحبي

 

 ما كان أكثرها لنا و أقلها 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد پنجم
 در آغوش كشيدن يكديگر

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
نزديكي و صميميتي كه موجب تعميق دوستي و محبت ميان  •

 طرفين شود
 گرفتن يكديگر گرفتن و لذت بردن از در آغوش بهره •
 دار شدن محبت قلب ريشه •

 





 
 
 

 داستان كبوتران در حمام

كرد كه چند كبوتر را در داخل قفس از روستا به  استاد عبدالصبور شاهين تعريف مي
عنوان هديه برايش آورده بودند. او آنها را در حمام گذاشت يكي از كبوترها از پنجره 

براي جلوگيري از فرار  نيز. او يدبار مي حمام پرواز و فرار كرده در آن روز باران شديدي
بقيه كبوتران پنجره را بست. اما كبوتران در حمام به انتظار دوستشان اعتصاب غذا كردند 

ن كبوتر كردن هواي حمام باز كردند. ناگها ز پنجره حمام را براي عوضسپس از دو رو
سرعت بازگشت و به شدت روي كف حمام فرود آمد. كبوتران ديگر به به سرگردان 

گرمي خاص و عجيبي از او استقبال كردند. او به همه سالم كرد و همه را در آغوش 
 هم غذا بخورند.كشيد. سپس همه با هم رفتند تا در سرزمين حمام، با 

 كليد در آغوش كشيدن

هاي زوجين به طوري كه گويي  در آغوش كشيدن عبارتست از به هم چسبيدن سينه
شنوند و احساس اينكه زوجين يك وجود و روح [در  صداي تپش قلب يكديگر را مي

 :فرمايد ] هستند. خداوند ميسمج دو

                )187 :بقره( 
زنان به منزله پوشش و لباس براي شما هستند و شما هم براي ايشان همچون لباس «

 .»هستيد

 
 اهميت اين نكته را براي افراد تحت آموزش شرح دهيد.

 
 

 توضيح :
 يان عشق و محبت همانند جريان الكتريسيته است.جر
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 شواهدي از حديث پيامبر

ه به چه چيزي تو را از آن بازداشت ك :گفت عايشه خطاب به برادرش عبدالرحمن مي
 همسرت نزديك شوي و او را ببوسي و در آغوش بگيري؟!

 موطأ امام مالك 

 داستانهاي واقعي

 در آغوش كشيدن و فراق
ج به سويم آمد. او به در جواني سراسيمه و پريشان يك ماه پس از عقد ازدوا

رو بود همين  ون خجالتي و كماينكه چگرفتن نامزدش عادت كرده بود. جالب  آغوش
داد. پس از مدتي احساس كرد كه مادر نامزدش  نامزدش هم انجام مي مادر كار را با

خواهد او را بيش از حد الزم در آغوشش نگه دارد. يك روز كه به تنهايي در اتاقش  مي
كه جوان از خواب بيدار شد  يناگهان مادر نامزدنش وارد شد، صبح هنگام ،خوابيده بود

با شهوت فراوان در آغوش گرفته است و به او  آن زن او را به شدت ومشاهده كرد كه 
كند تا شهوتش را سيراب كند. زيرا همسرش از سالها پيش  محبت و او را تحريك مي
. شيطان بر جوان غلبه كرد و قبل از اينكه با نامزدش بودديگر قادر به ارضاي او ن

عقد ازدواج و نزديكي كند با مادر نامزدش نزديكي كرد. در نتيجه دادگاه حكم به فسخ 
 صادر كرد.را از هم پاشيدن كانون آن خانواده 

 كردن جريان الكتريسيته يك مشاهده عملي در زمينه وصل
جريان برق را به يكي از دستگاههاي الكتريكي وصل و سپس آن را قطع كنيد 

 و تفاوت را ببينيد.
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به همين دليل بايد زن و مرد فقط همديگر را در آغوش بكشند و در اين كار حريم 
 دين و اخالق را در نظر داشته باشند.

 انواع در آغوش كشيدن

 رويي و سخنان زيبا. معانقه در هنگام برگشتن به منزل همراه با گشاده •

مدت و  در هنگام خداحافظي به همراه دعا و آرزوي ديدار دوباره در كوتاهمعانقه  •
 بازگشت همراه با عشق جديد.

كردن عشق و محبت، نه فقط  معانقه در منزل و به ويژه در اتاق خواب براي زنده •
 براي نياز جنسي.

در آغوش گرفتن بعد از نزديكي با هدف تفهيم اين امر كه اشباع جسم آدمي را از  •
 كند. نياز نمي قلب از نظر محبت بي عبااش

 
 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

سالم كردن بدون در آغوش گرفتن بعد از 
 دوري و فراق

 كردنسالم 

 گرفتنبه گرمي در آغوش  روح و احساس در آغوش گرفتن بي
 آرامي وطوالني مدت آغوش گرفتن به در مدت در آغوش گرفتن سريع و كوتاه

 

 أعانقها و النفس بعد مشوقة
 

 إليها و هل بعد العناق تداني 
 

گيرم در حالي كه نفس هنوز مشتاق اوست و آيا پس از اين در  او را در آغوش مي
 آغوش گرفتن ديداري خواهد بود.
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 صبابتيم فاها كمي تزول ثو أل
 

 فيزداد ما ألقي من الهميان 
 

 افزايد. بوسم تا عشقم را سيراب كنم. اما اين امر بر عطش من مي دهانش را مي
 

 في غليلهيشن فؤادي ليس أك
 

 سوي أن يري الروحين يلتقيان 
 

كند مگر اينكه ببيند كه دو روح همديگر را  گويي قلبم عطش او را سيراب نمي
 كنند. مالقات مي



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد ششم

 بوسيدن
 

 يد :رود به صفات زير دست ياب پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 يافتن همه دردها و زخمها  پايان •
 آغاز همه انواع شادي و خوشحالي •
 احساس خوشحالي و شادابي •

 





 
 
 

 پيامهاي بازرگاني

 ادامه برنامه تا چند لحظه ديگر
 سيگار كشيدن براي بوسيدن كامالً مضر است. اميدواريم از آن خودداري كنيد.

 

 رب أكلـــــة منعـــــت أكـــــالت
 

 و رب قبلــــة منعــــت قــــبالت 
 

ي ا غذايي انسان را از خوردن بسياري از غذاها محروم كند و چه بسا بوسه سابچه 
 هاي بسيار محروم كند. آدمي را از لذت بوسه

 كليد بوسيدن

منظور از آن بسيار بوسيدن طرف مقابل از روي عشق، اشتياق، رضايت، تشكر و 
ها و در پايان  قبول فضايل اوست. به همين دليل جايگاه اصلي آن سر، دستها، گونه

 لبهاست.

 شواهدي از سنت پيامبر

كند كه عايشه دختر طلحه گفت  ر بن عبداهللا روايت ميامام مالك از ابونضر غالم عم
المؤمنين عايشه بودم. در اين هنگام همسرم، عبداهللا بن عبدالرحمن بن ابوبكر در  پيش ام

چه چيزي تو را از آن بازداشت كه به  :حالي كه بر ما وارد شد. عايشه به او گفت
آيا در  :بداهللا پاسخ دادهمسرت نزديك شوي و او را ببوسي و با او معاشقه كني؟ ع

 »كرد. آري پيامبر چنين مي :حالت روزه با او معاشقه كنم؟ عايشه پاسخ داد
 موطأ 
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 داستانهاي واقعي

 نظافت دهان و دندان نشانه ايمان است
زني در روز دوم پس از عقد ازدواج با يك استاد دانشگاه به علت بوي بد دهان مرد 

 دراولين بوسه، طالق گرفت.
خواست از همسرش كه يك استاد دانشگاه  روز دوم پس از عقد ازدواج مي زن در

با رتبه استاديار بود طالق بگيرد. چنانچه علت را بدانيد بسيار دچار شگفتي خواهيد شد. 
و آخرين بوسه بود.  اولين اش رفت و آن مرد پس از پايان مراسم عقد در مسجد به خانه

اي شبيه بود تا يك دهان!  ر به بركه آب گنديدهزيرا دهانش از نظر مشكل و بو بيشت
بسيار تالش كرديم تا زن را راضي كنيم از طالق منصرف شود و يكبار ديگر به مرد 

ار و متنفر شدم من ديگر بوسه اول از او بيزمن از همان  :گفت فرصت دهد. اما زن مي
 م با او زندگي كنم و عمالً ميان آنها طالق جاري شد.توان نمي

 اع بوسهانو

 ها بوسه شوق بر گونه •

 بوسه رضايت بر پيشاني •

 بوسه اعتراف به فضيلت و برتري بر دستها •

 خواهي آرام بر سر بوسه معذرت •
 اي براي بوسه اشتياق قرار بدهيد. ها را پله اين بوسه

 يادآوري و ابتكار

 .يدزدن خود اطمينان پيدا كن الف) همواره از مسواك
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هاي ديگر باشد پس خواهش  سرآغازي براي بوسهب) چه زيباست كه يك بوسه، 
 كنم از كشيدن سيگار يا هر نوع دخانيات ديگر خودداري كنيد. مي

 ج) بوسه عشق آرام و لطيف است.
 د) درباره هنر بوسيدن با خود فكر كنيد و دست به ابتكار بزنيد.

 تمرين

 كنيد. صلهر نوع بوسه را به مكان صحيح آن و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سر بوسه رضايت

 ها دست بوسه اشتياق

 پيشاني خواهي بوسه معذرت

 دهان بوسه اعتراف به بزرگي و فضيلت

 ها گونه بوسه شهوت
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 پاكي دهان و دندان عفونت دهان و دندان
 تأكيد بر بوسيدن كردن بوسيدن كوتاهي و فراموش

 بوسيدن قبل از نزديكي
بوسه شوق، رضايت و تشكر (ارضاي 

 جدان قبل از ارضاي جسم)قلب و و
 بوسيدن بسيار ها تعداد كم بوسه

 هاي زيبا، لطيف و آرام بوسه هاي درشت و آزاردهنده بوسه

 آسودن در باغهاي محبت و دوستي

 أفاطم مهالً بعد هذا التدلل
 

 و إن كنت أرمعت صرمي فأجملي 
 

صميم به قطع اي فاطمه پس از اين همه ناز و عشوه كمي درنگ و تأمل كن و اگر ت
 پيوند محبت با من را داري پس به نيكي رفتار كن.

 أغرّت مني أن حبك قاتلي
 

 و أنّك مهما تأمري القلب يفعل 
 

كند  آيا اينكه عشق تو قاتل من است و هر دستوري كه به قلبم دهي آن را اجرا مي
 باعث شده است مغرور شوي؟



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد هفتم
 لمس كردن

 
 رود به صفات زير دست يابيد : تظار ميپس از خواندن اين فصل ان

 
 احساس صميميت •
 احساس مهرباني •
 هاي زيبا تحريك خواسته •
 تعميق ذوق و سليقه واال •





 
 
 

 كردن كليد لمس

و در آن كوتاهي نكرده كردن همسرش غفلت  آن است كه زن يا مرد از لمسمنظور 
نكند گويي اين كار همانند وصل كردن جريان منفي برق به جريان مثبت آن است در 

شود  آيد و اين تصور در ذهن زنده مي نتيجه عشق و محبت در فضاي قلب به وجود مي
 كه همسر فرد جزئي از وجود اوست.

 يداستانهاي واقع

 كردن به مهرباني مشكلي را حل كرد يك بار لمس
د. زماني كه نشو وارد دفترم مي چه بسيار كه زن يا مرد با عصبانيت و خشم شديد

نيكي را در هر كدام از آنها كشف يا آنها را به  نبخواهم به آنها كمك كنم تا جوا مي
نها سر ديگري را و بردباري توصيه كنم تا به خانه بازگردند و هر كدام از آ گذشت

ببوسد يا به آرامي و مهرباني، سر، صورت، ابروها يا دستهاي طرف مقابل را ببوسد، 
الي اين لمس كردنها هر نوع خشونت يا دلخوردگي ميان آنها  يابيم كه از البه درمي

 شود. شود و درهاي محبت و عشق باز مي خارج مي

 كردن انواع لمس

 دادن در آغاز ديدار دست •

 ن موهاكرد لمس •

 لبهاكردن  لمس •

 ابروها  لمس •

 ها كردن گونه لمس •
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 كردن دستها لمس •

 كردن پاها در هنگام نشستن در كنار يكديگر لمس •

 كردن كشيدن بر بدن يكديگر در هنگام صحبت دست •
 

 :لطفاً به موارد زير دقت كنيد
خواهيد او را لمس كنيد نه اينكه به او آزار يا آسيب  مواظب باشيد زيرا مي .1

 نيد.برسا

اي مرد مطمئن باش من همسرت هستم نه قهرمان « :زن موجود لطيفي است .2
كني همچون سنگ  بوكسي كه در داخل رينگ مسابقه ايستاده است و گمان مي

 »ام. محكم و قوي است. اين من هستم كه از خون و گوشت تشكيل شده
 كردن شما نيازمند است. همسرتان به لمس .3
 

 ت پسنديدهاگرفتن عاد پيش كردن عادات ناپسند و در ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 كردن و تماس جسمي هميشگي لمس لمس نكردن
 لمس كردن از روي محبت و مهرباني لمس كردن فقط با هدف شهوت

 لمس كردن ماليم به شدت لمس كردن و نيشگون گرفتن
 لمس كردن با مهرباني و به آرامي احساس كردن كامالً بي  لمس

 آسودن در باغهاي محبت

 أنــــا فــــي الغربــــة أبكــــي   
 

ــ  ــا بكــ  ت عــــين غريــــبمــ
 

 ريسته است.گكنم كه چشم هيچ انسان غريبي چنين نَ من در غربت چنان گريه مي
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ــي  ــوم خروجــ ــن يــ ــم أكــ  لــ
 

ــيب    ــالدي بمصـــ ــن بـــ  مـــ
 

 به طوري كه در هنگام خروج از كشورم چنان ناراحت نبودم.
 

ــي ع ــي و تركــــ ــا لــــ  جبــــ
 

ــب   ــه حبيــــ ــاً فيــــ  وطنــــ
 

 توانم كشورم را كه محبوبم در آن است ترك كنم. كنم كه مي من تعجب مي





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد هشتم
 دادن هنر گوش

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 احساس عميق از اينكه فرد ديگري به تو توجه و اهتمام دارد. •
 س قدردانياحسا •
 گذاشتن فرد در گفتگو راحت •
 هاي ديوار محبت باالبردن پايه •





 
 
 

 
 بعض الحي عاشقةليا قومي أذني 

 

 و األذن تعشق قبل العين أحيانا 
 

اند و گاهي گوش قبل از چشم  اي قوم من گوشهايم عاشق فردي از اين قبيله شده
 شود. اشق و شيفته ميع

يابي با او چه كار  ات دست شوقهاگر به مع :پرسيدند صحرانشيناز يك عرب 
مند  هايم را از ديدن رويش و گوشهايم را از شنيدن سخنانش بهره چشم :كني؟ گفت مي
 .بندم كنم و از آنچه در زمان حالل نبودنش برايم حرام است، چشم و گوش فرو مي مي

 گوش دادن كليد به دقت

دهنده اهتمام   كردن كه نشان يعني به خوبي گوش دادن به همسر در زمان صحبت
 هايش شايسته توجه و تقدير است. شديد نسبت به ديگري است و اينكه گفته

 حديث نبوي قرآن و شاهدي از

 :فرمايد خداوند مي

                        

      )1 :مجادله( 
كند و به خدا  خداوند سخنان زني را كه با تو درباره شوهرش بحث و مجادله مي«

 .»برد، شنيد و پذيرفت شكايت مي

كرد او به دقت به  اين بود كه هرگاه كسي كه با او صحبت مي از آداب پيامبر
 داد. گوش فرا ميسخنانش 
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 داستانهاي واقعي

 خورده فرمانده شكست
كرد كه او گاليه و شكوه همسرش را در هنگام برگشتن  يك فرمانده برايم تعريف مي

اين كار را كرده است؟ مرد به زنش كنيد چگونه  خودش از كار حل كرده است. فكر مي
كن و  ست ضبطواركااين سؤاالت و درخواستها را روي يك ن :پيشنهاد كرده بود كه

نوار را در ضبط بگذار و آن را روشن كن. درواقع مرد  هرگاه به خانه رسيدم
دادن،  ها بشنود و عالج و چاره حقيقي را كه گوش خواست چيزي از اين گاليه نمي

به  را باشد مي و شجاعت اعتراف به اشتباهات خودش كردن و حل مشكالت نصيحت
  .فراموشي سپرده است

 دادن عملي براي تحقق كليد به گوش ابزارهاي

 .به دقت به امور گوش فرابده نه اينكه فقط آنها را بشنوي •
هر چيزي را كه در دستت است بر زمين بگذار، تلويزيون را خاموش كن،  •

اي بگذار  موبايلت را روي ميز بگذار روزنامه را ببند و مجله و كتاب را گوشه
 آنگاه به حرفهاي همسرت گوش فرا ده.

با هم تبادل نظر كنيد. يعني حرفهاي همديگر را بشنويد و به آرامي به يكديگر  •
 جواب دهيد.

 حرف همديگر را قطع نكنيد جز در حالت ضرورت و كامالً آرام. •

ارزشي  كني موضوع بي به دقت به سخنان طرف مقابل گوش بده حتي اگر فكر مي •
 اهتمام و توجه به طرف مقابل است. ،است. مهم

 خن درگوشيوس نجوا •
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 نظر شما چيست؟ :1تمرين 

 ) بدهيد.10-0به هر يك از موارد زير نمره (
نظر شما درباره مرد يا زني كه با اجازه همسرش به آرامي و در گوشي به او 

 گويد؟! هاي زير را مي جمله
 خواهم كسي اين را بشنود.  دوستت دارم و نمي .1

 

 ام. من گرسنه .2
 

 روم. من به مسافرت مي .3
 

 را طالق دادم. تو .4

 
 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

شنوم و صحبت  بينم چيزي نمي چيزي نمي
 كنم هم نمي

دوبار به دقت گوش كن زيرا تو دو 
 گوش داري

كردن به  گوش دادن همزمان با نگاه
 و تلويزيون روزنامه

به دقت گوش كن و امور ديگر را كنار 
 بگذار

 گوش دادن بدون پاسخ گفتن
گوش بده و به سخن طرف مقابل 

 جواب بده

 دادن سپس قطع كردن كالم گوينده گوش
دادن فرصت به طرف مقابل براي كامل 

 كردن سخن

 گوش دادن بدون فكر و يا دقت كردن
 شنود و ذهن و عقل به بهترين گوش مي

 انديشد. العمل مي عكس
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 آسودن در باغهاي محبت

 يقول قلبي لطرفي أن بكي جزعا
 

 تبكي و أنت الذي حملتني الوجعا 
 

گويند با جزع و فزع گريه كنيد زيرا شما بوديد كه مرا به تحمل  قلبم به چشمهايم مي
 درد و رنج مجبور كرديد.

 

 فقال طرفي له فيما يعاتبه
 

 و الطمعابل أنت حملتني اآلمال  
 

بلكه اين تو بودي كه ما را وادار به  :چشمهايم در پاسخ به سرزنش قلب پاسخ دادند
 ها كردي طلب آرزوها و طمع

 

 نادتهما كبدي التبعدا فلقد
 

 قطعتماني بما القيماً قطعاً 
 

از من دور شويد زيرا شما به خاطر اموري كه  :جگرم آن دو را مورد ندا قرار داد
 تكه كرديد. اشت مرا تكههيچ ارزشي ند



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد نهم
 هاي با احساس نگاه

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 »زبان چشم«ياد گرفتن زبان جديدي به نام  •
 دست يافتن به يكي از داليل مادي درباره محبت صادقانه •
 جهان جادويي عشقواردشدن به  •
 دوستي و همبستگي كامل •





 
 
 

 
 يقر بعيني مايقرّ بعينها

 

 ت قَر و أحسن شيء ما به العين 

آرامش و رضايت او موجب آسايش و رضايت من است و بهترين چيز آن است كه 
 گيرد. چشم به وسيله آن آرام مي

 

إن العيون التي في طرفها حوتلتنا ثم لم يحيين قتالنا  ر 

چشماني كه در نگاه آن سياهي و سفيدي كامالً واضح و روشن وجود دارد ما را 
 اند. هايمان را زنده نكرده اند ولي بعد از آن كشته كشته
 

 و هن أضعف خلق اهللا انسانا  ددن ذا اللب حتي الحراك به يص

كند و تواند ب دارند به طوري كه هيچ حركتي نمي آنها انسان عاقل را از حركت باز مي
 ترين مخلوقات خداوند از نظر چشم هستند. آنها ضعيف

 

 الصب تفضحه عيونه

 شود. چشمان انسان عاشق موجب رسوايي او مي

 كليد چشمان مهربان و دقيق

اي كه  منظور از آن متمركزكردن هر چشم برنظر كردن عميق و متكرر است به گونه
دقيق و واال آن را رشد دهد و در محبت را بچشد و از طريق اين نگاه كردنهاي  شيريني

 شاديها و غمها آنها را فراموش نكند.
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 شواهدي از قرآن

 :فرمايد خداوند مي

                            )74 :فرقان( 
رما [كه به سبب بف! همسران و فرزنداني به ما عطا پروردگارا «

يه شادي و] انجام طاعات و عبادات كارهاي پسنديده ديگر، ما
ردند و ما را پيشواي پرهيزگاران قرار باعث روشني چشمان ما گ

بده [به طوري كه در كارهاي نيك به ما اقتدا و از ما پيروي 
 .»كنند.]

 شواهدي از حديث پيامبر

ني جهت ازدواج مشورت كرده بود، پيامبر خطاب به يكي از اصحاب كه درباره ز

برو و به او به خوبي نگاه كن. « :»إذهب فانظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما« :فرموده

 »تر است. هتزيرا اين امر براي دوام رابطه زناشويي ميان شما شايس

 بن شعبه ةسنن ترمذي به نقل از مغير 

فانظر إليها فإن في أعين  اذهب« :فرمود در حديث ديگري آمده است كه پيامبر

 »برو و به آن زن نگاه كن! زيرا در چشم انصار چيزي وجود دارد!« :»األنصار شيء

 صحيح مسلم به روايت ابوهريره 

 از عالمتهاي محبت و دوست داشتن بسيار نگاه كردن است. :گويد ابن حزم مي
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 داستانهاي واقعي

 ه چشمان يكديگررابطه ترديد درباره محبت همسر و نگاه نكردن ب
تا جايي اين ترديد پيش رفته بود كه به محبت همسرش كه  وزني بسيار نگران بود 

كرد و به او هم  كرد شك داشت. آري همسرش به چشمانش نگاه نمي به او نگاه نمي
داد به چشمانش نگاه كند. زن گمان كرد كه شوهرش چيزي را از او پنهان  فرصت نمي

كرد. چيزي نمانده بود  افزوده شد و براساس اين شك عمل ميكند و بر ترديدهايش  مي
آن دو از هم طالق بگيرند. اما به لطف خدا زن اطمينان پيدا كرد كه اين امر فقط به 
خاطر غفلت و فراموشكاري همسرش است. با توضيح اهميت نگاه كردن مهربانانه و 

ين زوج جوان دميده يدي به زندگي اوح جدماليم و جوشش عشق در نگاههاي زيبا ر
 شد.

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد نگاههاي با احساس

 يم.در آن خيره شوون همديگر نگاه كنيم در هر ديدار به چشما •

 در آغاز ديدار فقط به لباسها و دستهايش نگاه مكن بلكه به چشمانش دقت كن! •

د را در كامالً به همديگر نزديك شويد به طوري كه هر كدام از شما تصوير خو •
 چشمان طرف مقابل ببيند.

در چشمان يكديگر دقت ، و با نسيم نزديكي و محبت بسيار به يكديگر نگاه  •
 كنيد.

جادويي بودن نگاهي را در نظر داشته باشيد و چشمانتان را با اشك شوق آبياري  •
 كنند.

 در پايان با حالت اشتياق شديد به همديگر خيره شويد. •

 :كند، مانند ه دوست داشتن چشمان او را بيان ميكلماتي را به كار ببريد ك •
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 »چشمهايم مال توست، اي نور چشمانم، تو در چشم من جاي داري.«

 انواع نگاه

 كردن از روي تحسين نگاه •

 نگاه عاشقانه •

 آميز نگاه تعجب •

 ماليم آميز نگاههاي سرزنش •

 و در پايان نگاه از روي اشتياق •

 خودتان تجربه كنيد. :1تمرين 

 كنيد. يكي از اطرافيانتان سالم كنيد در حالي كه به او نگاه نميالف) به 
 ب) به همان فرد طوري سالم كنيد كه به چشمانش خيره شويد.

 زبان چشمها را بشناس :2تمرين 

 به هر تصوير نگاه كنيد و زير هر تصوير نوع نگاه را بنويسيد.
 كردن، خشم) (تعجب، ترحم، محبت، انكار
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد پسند و در پيشكردن عادات نا ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

نگاه كردن به زمين در هنگام ديدار يا 
 گفتگو با ديگران

چشمان همسرت در  هنگاه كردن ب
 هنگام صحبت كردن

 نگاه كردن با تأمل و تكرار نگاه سريع
 نگاه كردن با رضايت و محبت نفرنگاه خشمگينانه و از روي ت

 نگاه كردن به دستها در جستجوي چيزي
نگاه كردن به چشمان طرف مقابل در 

 جستجوي محبت و عشق



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد دهم
 نامه نگاري

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
دست يافتن به يك سند دائم مبني بر راستين و صادقانه بودن  •

 محبت
 عالجي براي شرايط دشوار •
 كمك به يادآوري عشق در هنگام سفر و در جشن ها •



 
 
 

 يان زوجينمهاي صميمانه  هايي از نامه نمونه

ام و عزيز دلم ... به خدا قسم اگر همه نعمتهايي را كه  ديده همسر عزيزم، نورِ )1
خداوند به من ارزاني داشته بر شمرم جز نعمت اسالم آوردن هيچ چيز 

گويم كه همسر ارزشمند، با  ارزشمندتر از تو نيست، خداوند را سپاس مي
اخالق، مؤمن، اصيل، داراي ثروت، صادق، با وفا، بزرگوار و سخاوتمندي چون 

ر دنيا تو را به من عنايت نمود. همه آرزويم اين است كه بتوانم تو را د
 خوشبخت كنم و خداوند به ما فردوس برين خود را عنايت فرمايد. و سعادتمند

رغم   يكلمات عل ،و عزيز قلبم نورِ ديدهام،  همسر بزرگوار و دوست داشتني )2
اشتياق شديد قلبم نسبت به تو  توانند نمي گنجايش تغيير و بيان محبت صادقانه،

اي هستي. در  مرد با همت و بخشنده . تو واقعاً همسر نيكوكار ودهندنشان را 
شود با  ت از برابر ديدگان و قلبم دور نميا روز هرگز تصوير چهره طول شبانه

ما به بهترين ديدار در كنم كه خداوند تو را برايم حفظ كند و  همه وجود دعا مي
 نائل شويم. بهشت

 نويسي كليد نامه

لبي و عواطف وجداني خود را منظور از اين كليد اين است كه زن يا مرد احساس ق
يادداشت و ثبت كند. همچنانكه اين امر به استحكام اين عشق عميق در ميان آنها 

 شايسته است در سفر و حضر يادآوري شود.انجامد كه  مي
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 داستانهاي واقعي

 نامه نحس
نامزد دخترش ميانجيگري كنم. زماني كه از و پدر مهرباني از من خواست ميان او 

ع شدم دريافتم كه عامل كوچكي كه موجب ايجاد اين مشكل بزرگ شده بود قضيه مطل
 يك نامه بود.

اما جريان نامه از اين قرار بود كه جوان به ديدار نامزدش آمده بود. عليرغم اينكه 
اش از محل زندگي نامزدش زياد دور نبود. اما معموالً بسيار كم و  شهر محل زندگي

 آمد. جوان دانشجوي دكتراي رياضي بود. ه ديدار نامزدش ميتقريباً هر چند ماه يكبار ب
اش از نظر روحي دچار خشكي و  شايد به طور وراثتي يا به خاطر رشته تحصيلي

كرد. به همين دليل  اش را به نامزدش ابراز نمي افسردگي شده بود. او احساسات پسنديده
قرار مالقاتش برسد. به ا در آخرين ديدار نامزدش گريه كرد و جوان او را ترك كرد ت

زماني كه شب به خانه برگشت در اينترنت جستجوي كاملي كرد و يك تحقيق كامالً 
اينترنت از  را علمي را درباره گريه نزد يونانيها، روميان، اقوام التين و عصر اسالم

استخراج نمود. سپس اين نامه علمي را براي نامزدش فرستاد. اين امر موجب تعجب و 
بيشتر نامزدش از او شد و تصميم گرفت نامزدي را به هم بزند. زيرا او يك انسان دوري 

عاطفي بود كه به مردي نياز داشت كه احساسات و عاطفه داشته باشد. ما براي او جواني 
خواند اما آن گونه بود كه دختر جوان  را يافتيم كه اگرچه در همان رشته درس مي

برند و فرزنداني هم  ل سعادت و خوشبختي به سر ميخواست و اكنون آن دو در كما مي
 دارند.
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 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد نامه نوشتن

 هاي عاشقانه در هنگام رفتن به مسافرت نوشتن نامه •

 هاي بعدي ها در دوره هاي عاشقانه در دوران نامزدي و بازخواني آن نامه نامه •

 آميز در هنگام بيماري همسر هاي محبت نامه •

 آميز در مراسم عروسي هاي محبت هنام •

 خاص  آميز بدون وجود مناسبت هاي محبت نامه •

 نامه :تمرين

اي بنويس و در آن احساسات لطيف و آرزوهاي بزرگتان درباره عشقتان را  نامه •
 بنويس.

 خاطره زيبايي را دوباره براي همسرتان تعريف و يادآوري كن. •

 محبت بكار.هاي اميد و آرزو را براي رشد عشق و  دانه •

 پس از بازگشت به منزل نامه را به همسرتان بدهيد. •
 

 
 
 
 
 

 ...  هربانمهمسر م 
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 به ميدان آوردن قلم و دفتر كنار گذاشتن قلم و دفتر
 ن ماليمآميز با لح نامه محبت نآميز شديد اللح نامه سرزنش

 هايي بدون وجود مناسبت خاص نامه ها نوشتن نامه فقط در مناسبت
 هاي مفصل نامه هاي مختصر نامه

هايي فقط براي وصف جسم همسر  نامه
 (غزل مادي)

م و محتوا هايي براي توصيف جس نامه
روح، اره (غزل مادي و معنوي) درب

 اخالق، عقل و جسد

 اغهاي محبتآسودن در ب

 اي همسر مهربانم
 كند. هيچ چيز چشم و دل مرا به خود مشغول نمي

 نه نورها
 نه زيباييها

 جشن هاي نه زنگها وشلوغي
 مفهومند. خيابان و مردم بي

 ارزش است نويسند بي و همه مطالبي كه بر روي كارتهاي تبريك جشن مي
 عزيزم. همسرجز عشقت اي 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد يازدهم

 شوخي و بازي
 

 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 ها ها و نفرت پايان كينه •
 سينه فراخي •
 رهايي از رنجهاي روزمره •
 دگرگوني حالت معمولي •
 تغيير •
 اي جديد ه هاي محبت براساس شيو سرودن نغمه •





 
 
 

 يدنعايشه مسابقه دومنين ؤام المبار با  دو يرغم همه سختيها و مشكالتعل پيامبر
ديد و هر بار كه  يافتن مكان خلوتي جهت مسابقه دويدن هيچ اشكالي نمي داد و در مي

اين بار در مقابل آن روزي كه تو برنده شدي! و هر بار كه بازنده  :فرمود شد مي برنده مي
زيرا شما با همسرتان ». شوم و گاهي هم ديگران! رنده ميگاهي من ب« :فرمود شد مي مي

 ماراتن.  كنيد نه دوي شوخي و بازي مي

 كليد شوخي و بازي كردن

نشيني، شوخي و خنده در ميان  است كه بايد بازي، شباين منظور ما از اين موضوع 
و بازي  هاي زيبا هلطيفزوجين يا به همراه فرزندانشان وجود داشته باشد. همچنين گفتن 

هاي  آرام و تالش براي ايجاد شادي در درون زن، شوهر و فرزندان و رهايي از نگراني
 .باشد زندگي ضروري مي

 شواهدي از سنت نبوي

ز راستي سخني كرد ولي هرگز ج با اصحاب شوخي مي پيامبر :گويد عايشه مي
 گفت. نمي

 شد. دو برنده ميداد و هر بار يكي از آن  مي دويدنپيامبر با عايشه مسابقه 
دختر با  چه بسا :پيامبر خطاب به يكي از اصحاب فرمود :گويد بن عبداهللا مي جابر

 بازي كند. اوو با  دبازي كنازدواج كني كه با تو  اي جوان ودوشيزه
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 داستانهاي واقعي

 بخشد شوخي كردن به زندگي ارزش دوباره مي
ح همسرش در هنگام شوخي رو مردي پيش من آمد و به شدت از رفتار رسمي و بي

و بازي با او و اظهار سنگيني و وقار گاليه داشت. او تعريف كرد كه قبل از اينكه در 
درگاه خدا توبه كند با زني امريكايي ازدواج كرده بود كه بسيار با او شوخي و بازي 

همسر مسلمانش را به علت  ست كهخوا شيفته اين كار بود. به همين دليل مي وكرد  مي
او را قانع كنم تا در برابر  كه روحش طالق دهد. اما من تالش كردم فتار سرد و بير

همسرش صبر پيش گيرد و رفتار او را تحمل كند. زيرا رفتار ساختگي پس از مدتي 
شود خداوند به او حسنات ديگري  تغيير خواهد كرد. گاهي اين صبر كردن موجب مي

ر غير مسلمان نخواهد يافت. همچنين تالش عنايت كند كه آن را در زن يا دوست دخت
كردم زن را راضي كنم با او همكاري كند حتي اگر به صورت ظاهري و سطحي باشد. 
زيرا پس از مدتي اين امر به عادت تبديل خواهد شد. از او خواستم تظاهر كند كه از 

، دشوخي با همسرش خوشحال است پس از مدتي زندگي آنها كه تهديد به فروپاشي بو
 بهتر شد.

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد شوخي و بازي

 با همسر و فرزندانتان شوخي كنيد. •

 هاي زيبا را براي يكديگر تعريف نماييد. هلطيف •

 با دست با يكديگر شوخي كنيد. به آرامي •

 حركتهاي لطيف و ظريفي را انجام دهيد. •

 تان بپردازيد. با همديگر به بازي مورد عالقه •
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 تمرين

زندگي زناشويي در دنياي «ها و امور واقعي ذكر شده در پايان كتاب  كتهبه ن .1
مراجعه كنيد و سپس بهترين » هاي عملي حل راهو معاصر مشكالت واقعي 

 موردي را كه به نظرتان جالب بود ذكر كنيد و آن را به همسرتان نشان دهيد.
م بازگشت به نكته يا جوك زيبايي را در مدت دو دقيقه بنويسيد سپس در هنگا .2

 منزل آن را براي همسرتان ذكر كنيد.

 
 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 همواره جدي بودن
در هر موقعيتي رفتار و حالت 

 مخصوص داشتن
 شوخي آرام شوخي بيش از حد و با خشونت

 زيبا و ماليم هاي لطيفهگفتن  هاي ناجور تن جوكها يا نكتهگف
 هاي جديد بودن در جستجوي لطيفه هاي تكراري ها و لطيفه گفتن نكته

بازي كردن با خشونت و جدي بيش از 
 حد با همسر

 بازي كردن به آرامي و لطافت

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد دوازدهم
 گردش و مسافرت

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 از بين بردن نااميدي و افسردگي •
 گفتگو در كنار استراحت در يك زمان مناسب •
 تمركز كردن بيشتر درباره امور مهم •



 
 
 

 در اروپا ترين زوج خوشبختبهترين و 

رسيد كه در آن آمده بود كه زن و مردي با هم به سؤالي به ما اي اروپا فتو در شواري
گردش رفته بودند در وسط راه با هم درگيري لفظي پيدا كرده بودند. زن كراوات مرد را 

و سپس او را به باد كتك گرفته بود. اين  ه بود،مرد را خشمگين كردبه شدت كشيده و 
كرد و او سعي داشت تعادل ماشين را حفظ كند تا همه  در حالي بود كه مرد رانندگي مي

اعضاي خانواده جان خود را از دست ندهند. مرد در برابر اين رفتار زن فقط يك كاركرد 
تو را يك طالق دادم. سپس بعد از مدتي رجوع كرد و با هم آشتي  :و آن اينكه گفت

. زن با صندلي بر سر مرد دوباره شروع شد اكردند و با هم به هتل رفتند. در آنجا دعو
تو را دوباره يك طالق دادم. دوباره با هم آشتي و سپس رجوع  :كوبيد. مرد دوباره گفت

كردند. پس از مسافرت به كشورشان بازگشتند و در منزل دوباره با هم اختالف پيدا 
تو را يك بار طالق دادم. يعني  :كردند و زن شروع به زدن مرد كرد و مرد به او گفت

داد و ديگر امكان رجوع وجود نداشت. اكثر  ين سومين بار بود كه زن را طالق ميا
تواند به  اعضاي شوراي افتا بر اين اعتقاد بودند كه اين طالقها صحيح است و مرد نمي

و ا[به صورت كامالً شرعي ازدواج كند مگر اينكه زن با مرد ديگري  ،زن رجوع كند
را طالق دهد. در اين صورت مرد اول كه قبالً شوهر سپس آن مرد از دنيا برود يا زن 

تواند دوباره او را به عقد خود درآورد. اما در ازدواج زن با مرد دوم  مي ،زن بوده
نكاح و تزويج به شرط طالق دادن يا تعيين مدت براي زمان اعم از  گونه شرطي هيچ

ما عالمه دكتر يوسف ازدواج نبايد وجود داشته باشد.] اما دانشمند فرزانه روزگار 
قرضاوي فتوا داد كه اين طالقها در هنگام عصبانيت روي داده است و به رجوع آن فتوا 

شان خبر ندارم اما با اين وجود  شناسم و ديگر از احوال داد. اما عليرغم اينكه آنها را نمي
 باز هم نگرانم.
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 و انصب فإن لذيذ العيش في النصب  سافر تجد عوضا عما تفارقه

شوي جايگزين خواهي  به مسافرت برو زيرا در سفر كردن براي آنچه از آن دور مي
يافت و خودت را خسته كن و زحمت بكش زيرا لذت زندگي در زحمت كشيدن و 

 خسته شدن است.
 

 رأيت وقوف الماء يفسده ينإ
 

 لم يطب إن سال طاب و إن لم يجر 
 

شود كه اگر جاري  اسدشدن آن ميام كه راكدماندن آب باعث تباهي و ف  من ديده
بودن خود را از  شود و زالل ماند و اگر راكد بماند گنديده و متعفن مي شد پاك مي مي

 دهد. دست مي

 و األسد لوال فراق الغاب ما افترست
 

 و السهم لوال فراق القوس لم يصب 
 

مان خارج تواند شكار خود را بدرد و اگر تير از ك نمياگر شير از جنگل خارج نشود 
 نشود به هدف اصابت نخواهد كرد.

 

 لت في الفلك دائمةوالشمس لو ظ
 

 بها الناس من عجم و من عرلملّ 
 

مردم از آن به ستوه  هماند هم مي وقعممكان واگر خورشيد همواره در آسمان در يك 
 آمدند. مي

 

 والتبر كالترب ملقي في أماكنه
 

 و العود في أرضه نوع من الحطب 
 

شود و اگر چوب در  ر در جاي خود باقي بماند همانند خاك دورانداخته ميكاه اگ
 جاي خودش باقي بماند به هيزم تبديل خواهد شد.

 فإن تغرب هذا عزّ مطلبه
 

 و إن تغرب ذاك عزّ كالذهب 
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دست يافت ر كمياب شوند يا در دو اگر هر كدام از اين دو شيء (كاه و چوب)
 ار و همانند طال ارزشمند خواهند شد.شوند دست يافتن به آنها دشو

 كليد گردش و تفريح

موجب احساس شادي، آرامش و كه خارج شدن از عادت و رفتن به جاهايي است 
شود. بلكه به بيشتر و متمركز شدن بر روي عشق ميان خودشان  راحتي ميان زوجين مي

 انجامد. شان مي و ترسيم چهارچوب زندگي خصوصي

 شواهدي از قرآن كريم

 :خداوند فرموده است

                   
 )20 :عنكبوت( 
 .»»بگو در زمين گردش كنيد و ببينيد كه آفرينش چگونه آغاز شده است.«

 داستانهاي واقعي

 اي كه به بحراني پايان داد عمره
پليس و به زندان افتادن مرد،  زدن به با كتك كاري شديد زن توسط مرد و زنگ

هاي هر كدام نيز از آنها جانبداري  بست رسيده بود. خانواده زندگي زن و مرد به بن
كردند. اختالف شديدتر و ميان آنها كينه و نفرت به وجود آمد. اين امر به عقب  مي

افتادن فرزندانشان از نظر تحصيلي منجر شد. زماني كه اين مشكل را بر من عرضه 
ها را رزرو كنند تا در آن  ردند، به زوجين پيشنهاد كردم كه براي يك سفر روحي بليطك

شيطان را از خود برانند و به سوي پروردگار توبه كنند و در حرم امن با هم درباره علت 
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اختالف و جدايي از يكديگر بينديشند و راهكارهاي عملي براي حل مشكالتشان بيايند. 
گويي با قلب و عشق جديدي  ،ين به زندگي خويش بازگشتندبا اين كار عمالً زوج

 دوباره با هم عروسي كرده بودند.

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد گردش و تفريح

اي، گاهي فقط براي زن و  گردش كوتاهي در كنار رودخانه، ساحل دريا، باغ يا موزه
 شوهر و گاهي با حضور فرزندان.

مند است براي گردش مطرح  همسرش بدان عالقه هر كدام از زوجين مكاني را كه
 ها. احل و كتابخانهانند بازار، نمايشگاهها، موزه، كنار سكند، م

اعصاب و ايجاد آرامش  راحتيگردش طوالني مدت در يك كشور ديگر براي 
 روحي

(با تأكيد بر اينكه قسمتي از برنامه فقط براي زوجين  …گردش به همراه ديگران 
كه هر كدام از زوجين وقتشان را فقط با يكديگر سپري كنند و در باشد به طوري 

 قسمت ديگر به همراه فرزندان)
 عمره و حج ارزشمندترين گردش براي قلب و روح انسانها هستند.

 تمرين

براي مدت كوتاهي براي گردش به اگر . نام پنج مكاني را كه دوست داري حتي 1
 ريزي كن. ويس و براي عملي كردن آن برنامهآنجا بروي به ترتيب در كادرهاي زير بن

 الف) 
 

 ب)
 

 ج)
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 د)
 

 ( ه
 
ريزي و براي آن يك عنوان انتخاب كن مانند  براي يك سفر طوالني برنامه .2

و » عشقمان در حال رشد است«، »با هم هميشه خوشبخت«، »نه خوابها رؤياها«
 »عشق و وفاداري«

 
 ت پسنديدهاعاد گرفتن كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 وتحول تغيير جمود و ثابت ماندن در يك موقعيت
رفتن فقط به پيش  ،براي گردش خود

 خانواده
 گردش به مكانهاي زيباي ديگر

 هاي كوتاه و طوالني گردش فقط گردشهاي كوتاه
ري و همزمان با گردش به همراه برنامه كا

 تحمل فشار
گردش و تفريح در كمال آرامش و 

 دغدغه هنوشادي و بد
 

 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 گردش براي سرزنش كردن طرف مقابل
اعصاب و ايجاد  گردش با هدف راحتي

 شآرام
رفتن به تفريح هميشه همراه با همسر و 

 فرزندان
رفتن به تفريح گاهي با همه اعضاي 
خانواده و گاهي هم فقط به همراه 
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 همسر
 به گردش رفتن با سخاوتمندي وبذل رفتن به سفر و تفريح با خساست

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد سيزدهم
 دادن هديه

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 محبت فزاينده و پويا •
 برگزيدن فضاي محبت •
 دوام عشق صادقانه •
 احساس قدرشناسي •





 
 
 

 كليد هديه

زن يا مرد در يك مناسبت يا  آن است كه ،رمز ايجاد محبت عميق و تقدير فراوان
غير آن براي همسرش هديه ساده يا ارزشمندي را تهيه و به او هديه كند. زيرا تجديد و 

 كردن محبت بين زوجين همواره مفيد و سودمند است. زنده

 شواهدي از حديث نبوي

هديه بدهيد تا محبت در ميان  به همديگر« :»تهادوا تحابوا« :فرموده است پيامبر

 »به وجود آيد [و فزوني گردد]. شما
 سنن ترمذي به روايت از ابوهريره 

 داستانهاي واقعي

 برد هديه حزن و اندوه را از بين مي
زن به علت وفات مادرش بسيار گريه كرد. شوهرش بسيار با او مهرباني كرد و به 

عبارت اي آور كه  نيابت از مادر زنش فريضه حج را به جا آورد و از آنجا برايش هديه
طال و يك قلب كه در وسط قلب عكس مادرزنش قرار گرفته بود.  بود از يك گردنبند

 اين بزرگترين هديه بود كه به تحكيم محبت ميان زوجين منجر شد.

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد هديه دادن

 با همسر يا فرزندانتان شوخي و مزاح كنيد. •

 هديه دادن رمز ايجاد محبت است. •

 ر دادن هدايا مراعات كنيد.تنوع را د •
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به مناسبت ازدواج، موفقيت، تولد فرزند، شفاي بيماري و بازگشت از سفر به  •
 دهيد.ديگر هديه يك

تجديد ميثاق عشق و وفاداري و  هدفبه  ،دادن هديه بدون وجود مناسبت خاص •
 اعتراف به فضايل و بزرگي فرد.

 شكالت، يك عدد يك شاخه گل :ادين باشداي اگر چه حتي نم دادن هديه •

 هاي يكديگر دادن هديه به خانواده •

به خدا قسم « :نوشتن عبارتو چسباندن يك كارت كوچك بر روي هديه  •
 »دوستت دارم.

 هديه :تمرين

را شود  بسيار خوشحال مي كه با دادن آن به همسرتان، ايشانبهترين هدايايي  .1
 بنويسيد.

 
 سنديدهت پاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 توجه به هديه دادن غفلت از هديه دادن
 تغيير نوع هديه تكراري بودن نوع هديه

 دادن هديه فقط در مناسبتها
دادن هديه هميشه و با هدف تجديد 

 محبت

 اي ارزان قيمت دادن هديه
انبها به دادن هديه ارزان قيمت و گر

 اندازه توانايي
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

دادن هديه بدون نوشتن يادداشت 
 آميز محبت

 آميز دادن هديه همراه با يادداشت محبت

 هديه دادن سپس منت گذاشتن
وزش به خاطر احتمال هديه دادن و پ

 كوتاهي يا وفاي به وظايف

 دادن هديه فقط به همسر
دادن هديه به اعضاي خانواده (پدر و 

 مادر) و خويشاوندان



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد چهاردهم
 رازداري

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 توانايي بيان احساسات و عواطف •
 احساس امنيت •
 احساس رضايت •
امور احساس نياز به كسي كه با او صحبت كنيد و درباره  •

 خصوصي از او مشورت بخواهيد.



 
 
 

 كليد رازداري

سخن  يشاز اين رازهااو  فرد كامالً احساس كند كه اولين كسي كه براياينكه يعني 
همواره در حالت شادي و ناراحتي و خشم  رازهاين و ا ميباشد،گويد همسرش  مي

 پوشيده و پنهان باقي خواهند ماند.

 شواهدي از سنت نبوي

هر گاه « :»إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهي أمانة« :فرموده است پيامبر

سپس رفت، اين سخن نزد فرد دوم امانت ومردي سخني را نزد برادر مؤمنش گفت 
 به آن خيانت و آن را افشا كند.] است [و نبايد

 سنن ترمذي به نقل از جابر بن عبداهللا انصاري 
 

الرجل الذي يفضي  إن من أشر الناس عنداهللا منزلة يوم القيامة« :همچنين فرموده است

ترين مردم در روز قيامت  ترديد كم منزلت بي« :»ي إليه ثم ينشرسرهاإلي امرأته وتفض

[در ميان مردم] پخش كند سپس راز آن را  ديكي ميمردي است كه با همسرش نز
 »كند. مي

 ريصحيح مسلم به روايت از ابوسعيد خد 
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 داستانهاي واقعي

 تعريف كردن اسرار شخصي براي مادر
اين امري است كه توسط مرد يا زن و به ويژه در سالهاي اول بعد از ازدواج تكرار 

اش نزد، مادرزنش  شود كه همه اسرار خانه شود به طوري كه مرد با اين امر روبرو مي مي
 هكنند و هم است. همچنانكه بسياري از مردان زير فشار اصرار مادرانشان مقاومت نمي

كه اين امر به از بين  ،كنند تعريف مي هانزندگي خصوصي با همسرشان را برآرازهاي 
رارش را در در نتيجه هر كدام از طرفين اس .شود رفتن اعتماد ميان زوجين منتهي مي

كند. اين امر به بيشترشدن فاصله ميان آنها  قلبش كتمان و آن را از ديگري پنهان مي
هر كدام به مخزن اسرار تبديل خواهد شد. نصيحت من به اين خواهد انجاميد و 

 :زوجهاي جوان اين است كه
اطالعي از عواقب برخي  در روزهاي آغاز ازدواج به علت كم تجربگي يا بي .1

همچنانكه رابطه عاطفي هر كدام از طرفين  ،كن است اشتباهاتي رخ دهدامور مم
با پدر و مادرشان همچنان بسيار قوي است، اما پس از مدتي ارتباط ميان 

 بسيار بيشتر خواهد شد. در نتيجه اعتماد ميان آنهاوتر  زوجين قوي

اه اين است كه هر كدام از زوجين با خود خلوت و به اشتب بنابراين اصل بر .2
خويش اعتراف و تعهد كند كه اين اشتباهش تكرار نشود. همچنين دوباره با 

شان براي ديگران خودداري كند  خود پيمان ببندد كه از افشاي اسرار خصوصي
و هر كدام از آنها رازهاي خصوصي يكديگر را در دل نگه دارند و تحت هيچ 

 عريف نكنند.ت نيزشرايطي آن را براي نزديكترين اقوام و دوستانشان 

3. محبت ميان زوجين تبديل خواهد شد تعريف كردن رازها به كليد ايجاد پيوند، 
به ويژه زماني كه هر كدام از زوجين تصميم بگيرد كه هرگاه برايش اتفاقي روي 

 داد آن را فقط براي همسرش تعريف كند.
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 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد رازداري

زيرا راستگويي به نيكوكاري و  ،ستگو باشيددر گفتگو با يكديگر را ،صداقت •
شود ... از دروغ گفتن بپرهيزيد زيرا دروغ به گناه  ي ميهنيكوكاري به بهشت منت

 انجامد. و گناه به افتادن در آتش مي

نشانگر عالقه و محبت  ها ميان زوجين براي يكديگر ها و اندوه ردن غمبازگوك •
 اصلي و عميق است.

و همچون قبري براي حفظ راي آبياري كردن محبت، د جويباري بقلب همانن •
 اسرار از همگان [خانواده، نزديكان، همسايگان و دوستان] است.

بازگو كردن اسرار در ميان زوجين به معناي ذكر داشتن نامزد قبلي يا محبت  •
 باشد. متبادل با افراد سابق نمي

ان (اعم از مشكالت بازگو كردن اسرار به معناي فاش كردن اسرار و رازهاي ديگر •
 باشد. ) نمي...و اسرار كاري و

 بينديش و انتخاب كن :تمرين

 پاسخ صحيح را انتخاب كنيد.
 اگر يكي از زوجين راز همسرش را فاش كند چه روي خواهد دارد؟ .1

 الف) سقوط ديوار اعتماد ميان آن دو
 ب) استمرار افشاي اسرار

 يه اسرار و سپس اسرارج) سرزنش ماليم، سپس تجربه فاش كردن اموري شب

زني قبالً با مرد ديگري ازدواج يا نامزد كرده است. به نظر شما بهتر است با  .2
 كند؟ رفتار اش چگونه نامزد كنوني

 الف) اتفاق درباره باز نكردن قطعي پرونده اين موضوع
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 احساسات و روابط قبلي هب) فاش كردن هم
 يكنون نامزدير معايب نامزدي قبلي و محاسن ج) ذك

اش متوجه شود كه او از فرد قبلي برتر  اتي كه نامزد فعليه واشارد) به كار بردن كناي
 است.

 
 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

بيان اسرار هر كدام از زوجين توسط 
 خودشان براي ديگران

 در بين زوجينان اسرار فقط بي

 گفتن اسرار به صورت داوطلبانه اصرار براي دانستن راز ديگران
 پشتيباني پس از دانستن رازهاي ديگران كردن پس از دانستن راز ديگري سرزنش

 كتمان اسرار و رازداري در مقابل همگان كردن اسرار براي افراد خوب و بد فاش
آن  و افشاي كتمان اسرار در هنگام آرامش

 در هنگام عصبانيت
آرامش و رازداري در حالت خشم و 

 رضايت

 فاش كردن همه اسرار
گفتن اسرار خود براي همسر نه فقط 

 واسرار كاري رازهاي ديگران
دادن براي شنيدن  مخفيانه به تلفن گوش
 حرفها

ايجاد اعتماد كه منجر به بيان رازها 
 شود مي



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كليد پانزدهم
 جوانمردي

 
 رود به صفات زير دست يابيد : پس از خواندن اين فصل انتظار مي

 
 اطمينان بي حد و مرز به طرف مقابل •
 احساس امنيت كامل •
 وجود رابطه روحي و عقلي •
 به نيكي تعامل كردن •
 احساس پيشرفت كردن •





 
 
 

 انهاي واقعيداست

 عشق درمان سرطان است
دختر خوبي را به او معرفي كنم تا با او ازدواج كند. من كه جواني از من خواست 

هم دختر نيكوكاري را به او معرفي كردم. او خواست به تنهايي با او صحبت كند ولي 
اهم آن خو رازي دارم كه مي :من اين پيشنهاد را رد كردم و بر اين امر اصرار كرد و گفت

را به او بگويم. ولي من باز هم اين پيشنهاد را قبول نكردم و سپس از پافشاري فراوان به 
خيم دارد و دكتر به او گفته است كه او در طول دو سال  من گفت كه او سرطان خوش

اي براي آن دو  كارم جلسه يا شفا خواهد يافت. در دفترواز دنيا خواهد رفت يا آينده 
من از درگاه خدا طلب  :وان جريان را براي آن دختر تعريف كرد و گفتج ،متشكيل داد

مند شدم و  خير و صالح كردم و سپس خوابيدم من به خاطر ديندار بودنت به تو عالقه
خواهم تو را حفظ كند هر زني ممكن است با مرد سالمي ازدواج كند و  از خداوند مي

به خاطر مادرت كه  :آن دختر گفتمشوهرش پس از ازدواج بيمار شود يا بميرد. به 
اند بيشتر فكر  رفته يانزگي به خاطر ابتال به سرطان از ديش و برادرت به تاپ پدرت سالها

و مصيبت مرگ شوهر، پسر و داماد را همه با هم برايش گردهم نياور! دختر جوان  كن.
برم. پس از  يمن با اين جوان بيشتر مشورت خواهم كرد و به درگاه خداوند پناه م :گفت

هاي مدتي خداوند به جوان شفا داد و در حال حاضر آنها فرزنداني دارند كه به فعاليت
 در راه خدا مشغولند. دعوي اسالمي و

 كليد جوانمردي
ماندن در  وقدرشناسي تالش فرد ديگر  ومنظور از جوانمردي بزرگواري، بخشش 

شادي و بهره تبديل شود. چه  ت وبه بخ ، تا رنج و محنت باشد مي ها كنار او در سختي
بسا ممكن است مصيبت به رشد درخت عشق منتهي شود قدرشناسي اينكه همسرش در 
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به معني رعايت انصاف و نيكوكاري مردانگي سختي و رفاه با اوست و در مجموع 
 است.

 شواهدي از سنت نبوي

يامة أحسانكم قو أقربكم مني منازل يوم ال يإن من أحبكم إل« :فرموده است پيامبر

ترين افراد شما  داشتني ترديد از دوست بي« :»افا الذين يألفون و يؤلفونأخالقا الموطئون أكن

به من از نظر جايگاه و منزلگاه در روز قيامت، خوش  شما يندر نظر من و نزديكتر
گيرند و ديگران هم با  هستند كه فروتن هستند و با ديگران انس مي اترين شم اخالق

 »گيرند. انس و الفت ميآنان 
ترديد خداوند تو را دچار مشكل نخواهد  بي :فرمود خطاب به پيامبر خديجه

 دهي داري و به يتيم پناه مي ي ميآوري، مهمان را گرام رحم را به جا مي كرد زيرا تو صله
 كني. و در سختيهاي روزگار به ديگران كمك مي

 إذا القوم قالوا من فتي خلت أنني
 

 دلم أكسل و لم أتبلّت فنيع 
 

كنم فرد مورد نظرشان من  هرگاه قومي درباره فرد جوانمردي سخن بگويند گمان مي
 ام. هستم. زيرا تنبلي و سستي نكرده

 داستانهاي واقعي

 انبه در بهشت
داشت از دنيا رفت.  دوست مي زيادهمسرش كه او را از ته دل و بسيار مردي 

ش به عنوان يك دعوتگر راه خدا به مدت بيست سال در هنگام زنداني شدناو باري برد
الگوي جوانمردي و صبر بود. زماني كه آن مرد از زندان خارج شد تالش كرد به پاس 
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جوانمردي و بردباري همسرش به او پاداشي بدهد. سپس از مدتي آن زن از دنيا رفت. 
 ريست.مرد كه دانشمند و استاد بزرگي بود همچون طفل خردسالي در فراقش گ

اش (آب انبه) را برايش  روزي به ديدار دوستانش رفت. آنها نوشيدني مورد عالقه
ام كه آن را ننوشم مگر به همراه  قسم خورده :آوردند اما او از نوشيدن امتناع كرد و گفت

 نوشيديم. همسرم در بهشت همچنان كه در دنيا آن را با هم مي

 جوانمردي زن و وفاداري شوهر
آمد و با من مشورت كرد تا با زن ديگري ازدواج كند و عواملي را  مردي پيش من

او  كننده نبود. اما من اخالق جوانمردي را به او يادآوري كردم. ذكر كرد كه براي من قانع
قادر به انجام شده بود، اش  نامزد قبلي مادر ي كه توسطماه به علت سحر 9بيش از 

ست براي خودش راه طالق را انتخاب كند يا نزديكي با همسرش نبود. مرد از زنش خوا
خواهد از اموالش بردارد. اما زن صبر كرد و امر را  به مادرش اطالع دهد و هر آنچه مي

 هم ماند.ان مرگم همچنان همسر تو باقي خواتا زم :و به او گفتناديده گرفت 
رفتار را در  يادآوري من مانع تجديد فراش او شد. زيرا بايد با انسان جوانمرد بهترين

پيش گرفت به ويژه در حالي كه آن مرد از نظر شرعي قادر به رعايت عدالت ميان 
 د.وب همسرانش نمي

 تحقق كليد مردانگيابزارهاي عملي براي 

موجب ايجاد محبت پايدار و اصيلي خواهد  ،حد انتظار فرداز نيكي كردن بيش  •
 شد.

نيك و نفع رساندن به مردم  به كار بردن نهايت تالش و كوشش براي انجام كار •
 ».همسرم بزرگوار، بخشنده و با همت است«

 اش بزرگداشت و احترام به همسر و خانواده •
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تان نيز  ور و آن را براي خانوادهخخودت از اين غذا ب« :پيامبر خطاب به عايشه فرمود
 »ببر.
ان سخاوت در بخشش اموال به اندازه توانايي است به ويژه قبل از اينكه همسرت •

 درخواست چيزي كند.

دادن نفقه به بهترين شيوه آن است كه قبل از اينكه  :نويسد مي ) مامام شافعي در ( اُ
درخواست چيزي كند آن را به او بدهي اگر قبل از دادن آن چيز آن را از تو طلب كند، 

 كردن در دادن نفقه نيست. اين امر نيكي

ايي حتي اگر فقط به صورت همدردي انجام كارهاي منزل به اندازه توان كمك در •
 و همفكري باشد.

 
هاي مردانگي و جوانمردي، بخشيدن و عفو سريع و به بهترين شيوه  از نشانه •

  :فرمايد تكرار نكردن سرزنش و عتاب است. خداوند ميوآمرزيدن 

                        ) آل
 )134 :عمران

خورند و كساني كه [در هنگام خشم] از  ... و آنان كه خشم خود را فرو مي«
دهند، [همان  گذرند و آنها را مورد عفو و بخشش قرار مي مردم در مي

 .»نيكوكارانند] كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد

 ابزارهاي عملي براي تحقق كليد جوانمردي

ل كار به همسرتان و جوياي احوال وي شدن با هدف اينكه زدن از مح زنگ •
داريد نه به خاطر  كنيد و او را بزرگ مي احساس كند شما به او توجه مي

 كردن انجام امور به او ... واگذار
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صبركردن در برخورد با انواع مصيبتها و آزمايشها مانند مسافرت، بيماري و فقر به  •
 اي رسيدن به پيشرفت و شادي تبديل شود.اي بر طوري كه اين رنجها به پله

جوياي همه امور و اشياي كوچك و بزرگ منزل نشدن مانند (ليواني كه شكسته  •
 است، چيزي كه گم شده يا غذايي كه خورده شده است.)

 جوانمردي هميشگي :تمرين

به وجود آوردن براي با افراد گروهتان درباره راههاي عملي و پايدار 
 دي در يكي از حالتهاي زير گفتگو كنيد.مردانگي و جوانمر

 سالمتي و بيماري •

 ثروتمندي و فقر •

 در منزل و در مسافرت •

 حالت رضايت و حالت خشم •

 ها ها و سختي خوشي •
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 ت پسنديدهاگرفتن عاد كردن عادات ناپسند و در پيش ترك

 عادتهاي پسنديده زير را در پيش بگير عادات ناپسند زير را ترك كن

 اقدام به كمك به همسر و ديگران كمك به همسر و ديگران توجهي به بي
 صله ارحام نيكوكاري و ترك خويشاوندان و جزميت

 بخشش و بزرگواري خساست و بخل
 شجاعت و حكمت ترس و شتابزدگي
 نيرو و عزت و سربلندي خواري و شكست

 نصيحت و تصحيح اشتباهات دارشدن احساسات رسوايي و جريحه

 يده گرفتن نيكي ديگرانانكار و ناد
وفاداري و اعتراف به فضايل و 

 بزرگواري ديگران
 عفت و قناعت اندوزي ورزي و مال طمع

 عفو و بخشش از روي بزرگواري عدم بخشش
پيگيري همه امور و اشياي بزرگ و 

 كوچك
 گذشت دگر هيچ ياد مكن آنچهاز 

 آسودن در باغهاي بهشت

 إن سعد الفتاة بالحب البالمال
 

 فالبخل يعجل المال جمرا 
 

به ميزان عشق و محبت اوست نه به اموالش بخل مال را به اخگر  خوشبختي انسان
 كند. آتش تبديل مي

 

 للكريم ثراء لقلة الما
 

 و الثراء للبخيل يحسب فقرا 
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كم شدن اموال انسان بزرگوار و بخشنده ثروتمندي است و ثروتمندي انسان بخيل 
 آيد. شمار ميفقر و تنگدستي به 

إذا القوم قالوا من فتي 
 

 دلبخلت أنني عينت فلم أكسل و لم أت 
 

كنم كه مقصودشان  هرگاه قومم بپرسند كه جوانمرد و بخشنده كيست؟ يقين پيدا مي
 ام. ام و تنبلي نكرده من هستم زيرا خسته نشده
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 به اميد ديدار

 ال أقول وداعا ال
 

 بل قولوا إلي اللقاء 
 

 كن تحت  الثريإن لم ي
 

 فبجنة رب السماء 
 

نگوييد به درود. بلكه بگوييد به اميد ديدار! اگر اين ديدار در زير خاك هم ممكن 
 نباشد پس به اميد خدا در بهشت پروردگار ممكن خواهد بود.

 
و داروي آن برايت توصيف شد و فقط يك نكته مهم دي بيماري پي بر در پايان به

از بيماري قلب و روح اينكه تا  ،داشتن نظم در نوشيدن داروستباقي مانده است و آن 
 واقعاً خوشبخت شوي.و رهايي يابي 

 :بياييد به خوبي به ياد بياوريم كه
 د.ده علم به شبهات پاسخ مي •

 دهد. تالش و مجاهدت، به شهوتها پاسخ مي •

 بسياري از عادات پسنديده را بايد به عبادت تبديل كرد. •
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 گرفتن عادات پسنديده ناپسند و در پيشكردن عادات  ترك

 بر درود خداحافظ

 ربانيت قلب غفلت قلب
 لبخند چهره بودن گرفتگي و اخم

 سخنان زيبا و حكيمانه سخنان خشن و زشت
 دوستي و صلح و صفا جدايي

 در آغوش كشيدن يكديگر جدايي و دوري از يكديگر
 آميز اي گرم و محبت بوسه جمود و اخالق سرد

 كردن يكديگر به آرامي لمس گرفتن از يكديگر صلهفا
 به خوبي گوش دادن توجهي  توجهي يا كم بي

 نكردن به چهره و چشمان طرف مقابل نگاه
شدن به مهرباني به چشمان طرف  خيره

 مقابل
 نوشتن نامه صادقانه و پرمهر و محبت نگاري خودداري از نامه

 بازي و شوخي مهري بي
 گردش و تفريح به مسافرت نرفتن در يك جاماندن و

 دادن هديه بخل
 گفتن رازها به همسر مرموز بودن
 جوانمردي و مردانگي خساست 
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