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 2ازدواج اسالمى، ص: 

 پيشگفتار

ى أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مّنْ أَنْفَسِكُمْ أَزوَاجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ »وَمِنْ ءَايتِهِ

 مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذالِكَ لَأَيتِ لّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ«

ود شما براى شما هاى خداوند است كه همسرانى از جنس خو از نشانه

كنار آنها آرامش )روحى و جسمى( داشته باشيد و ميان شما آفريد تا در 

مودت و رحمت قرار داد )تا زندگى اجتماعى شما شكل گيرد( در اين 

 كنند.هايى است براى گروهى كه تفكر مىنشانه

 (21)روم: 

***** 

 نَّ«»نِسَآبكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُ

تان، يعنى شما است و شما لباس براى همسران زنهاى شما لباس براى

همچنانكه لباس شما را از سرما و گرما و خطر برخورد اشياء به بدن حفظ 

پوشاند و زينت است براى تن آدمى، دو كند و عيوب انسان را مىمى

 پوشانند وهمسر نيز يكديگر را از انحرافات حفظ عيوب همديگر را مى

 ند.مايه آرامش و زينت يكديگر

 (187)بقره: 

 13ازدواج اسالمى، ص: 
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 اسالم در زندگى درونى و بيرونى

شكّى نيست كه اسالم دين كامل است و آيه اكمال دين و اتمام نعمت 

 سازد.ما را به اين حقيقت آگاه مى 1در سوره مائده

غافل نبوده  الزمه دين كامل اين است كه از آنچه نياز زندگى بشر است

 ختلف داشته باشد.و دستورات نافع براى طرز زندگى در ابعاد م

دانيم به راستى دين مقدّس، هر چه بايد بفرمايد، و همان طور كه مى

فرموده است. نظرى به كتابهاى فقهى از طهارت تا ديات بيندازيم و اين 

از والدت  بار را با تأمّل در نظر بگيريم، از پيش از والدت تا پس فقه پر

، راهنماييهاى چگونه در طرز زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى

 ضرورى را ارائه فرموده است.

 جامع احكام، توحيد خداست

 هاىاى كه بايد از آن غافل نبود اين است كه در رشتهنكته

______________________________ 
مُ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضِيتُ لَكُ»... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ  -(1)

 .. 3مائده:  اْإلِسْالمَ دينًا ...«

 14ازدواج اسالمى، ص: 

مختلف اين احكام متفاوت، حقيقتى نهفته است كه همه را به يك معنا 

اش، با نهى جهادش با نماز و روزه دهد؛ سياستش عين ديانت وپيوند مى

با امر به معروف و حكومتش را با زراعت از منكر و داد و ستدش را 

 
1  (1)-\i. « َو َرِضيُت َلُكُم ْاإِلْسالَم ديًنا ...« .. اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو أَْْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمت\E  :3مائده .. 
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كه زاهد شب در محراب را شير شجاعت روز در  پيوندد؛ آن حقيقتىمى

سازد، در برابر اشك ميدان نبرد و غمخوار ضعيفان و يار مستمندان مى

م ندارد و بر كافران، سخت و بر تاب؛ ولى در برابر ستمگر، ترحّيتيمى بى

 بايست يافت.ا مىآن حقيقت رسازد، مى 2مؤمنان، مهربان

پرستم اين حقيقت در عبوديّت خداى يكتا نهفته است؛ چون خدا را مى

دهد، نماز باشد يا جهاد، براى من چه تفاوت دارد كه به آنچه دستور مى

يا فرمانبرى، داد و ستد روزه باشد يا نهى از منكر، حكومت كردن باشد 

و او را در نظر  3كنمدا كار مىباشد يا كارگرى، در هر حال، من براى خ

 دارم، حكم آنچه تو فرمايى، من بنده فرمانم.

 خوشى دنيا و آخرت براى مؤمنين است

راستى! خوشى زندگى در همين است كه خشنودى خدا هدف باشد، نه 

نه  4ه رحمت خدا دلخوش گرديدطلب شهرت، شهوت و شكم، بايد و ب

 5زيادتى مال و منال.

______________________________ 
 .. 29فتح:  »... أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ...« -(1)

 .. 6انشقاق:  رَبِّكَ كَدْحًا فَمُالقيهِ« »يا أَيُّهَا اْإلِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى -(2)

 .. 58يونس:  »قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ...« -(3)

 .. 23حديد:  »... وَ التَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ ...« -(4)

 
2  (1)-\i»... اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرََحاُء بَ ْيَنُهْم  .. 29فتح:  E\» ... َأِشدَّ
3  (2)-\iرَبَِّك َكْدًحا َفُمالقيِه« ِدٌح ِإل » يا أَي َُّها ْاإِلْنساُن إِنََّك كا\E  :6انشقاق .. 
4  (3)-\i َْضِل اللَِّه َو بَِرَْحَِتِه فَِبذِلَك فَ ْلَيْفَرُحوا ...«» ُقْل ِبف\E  :58يونس .. 
5  (4)-\i»... َو التَ ْفَرُحوا ِبا آتاُكْم ... «\E  :23حديد .. 
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 15ازدواج اسالمى، ص: 

فالمحيا محياكم و شود: »است كه زبان معجز نماى پيغمبر گويا مى اين

زندگى، زندگى شما مؤمنين است و مرگ هم مرگ  6«؛الممات مماتكم

و لذّت معنوى زندگى را شما؛ يعنى كسانى كه در زندگى، واقعگرا بودند 

اند و مرگ، اوّل راحت آنان و زمان برداشت كشتشان است، شما چشيده

 ستيد نه غير شما.ؤمنين هم

خواهند و جز رضاى او رسد كه جز خدا نمىاينان كارشان به جايى مى

و شانجويند و نه تنها نماز و عبادتشان بلكه سراسر وجود و زندگىنمى

 بهتر و باالتر از اين؟چه 7شود،ا مىحتّى مرگشان براى خد

 ازدواج براى خدا

چون ساير شؤون، فرق مؤمن شؤون زندگى، ازدواج است كه هماز جمله

گردد. غير مؤمن جز هدف مادّى و شهوانى و غير مؤمن در آن آشكار مى

فهمد لذا به ندارد و از ازدواج جز دفع شهوت و جهات مادّى، چيزى نمى

رود. يا ايى، يا مال و ثروت، يا شهرت و مقام مىدنبال جمال و زيب

گيرد، در برابر مى ازدواجهاى سياسى جهت منافع حزب و گروه انجام

بيند؛ همسر و اوالد، جز جهات صورى و مادّى، مسؤوليّتى براى خود نمى

جويند و اند كه در ازدواج هم، خواست و رضاى خدا را مىامّا مؤمنين

هاى واجب و مستحبّى كه مبر و طبق برنامهبراساس اداى سنّت پيغ

 برايشان معيّن فرموده است،

 
 .. 538/ 2مسند اَحد:  -(1)  6
7  (2)-\i ِنَّ َصاليت َو ُنُسكي َو ََمْياَي َو ََمايت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلمنَي«» ... إ\E 162نعام: ا .. 
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______________________________ 
 .. 538/ 2مسند احمد:  -(1)

انعام:  »... إِنَّ صَالتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ« -(2)

162 .. 

 16ازدواج اسالمى، ص: 

 نمايند.عمل مى

خواهند و زحمت تربيتش را به اميد خيرات باقيات دا اوالد صالح مىخ از

دانند و به خرند. روزى دهنده را خدا مىپس از خود، به جان و دل مى

كشند يا از پيدا شدنش پيشگيرى خاطر تنگدستى، اوالدشان را نمى

 8نمايند.نمى

 حفظ چشم و تداوم زندگى شيرين خانوادگى

، عالوه بر جنبه آخرتى و معنوى، براى مقدّسشرع  رعايت دستورات

نهايت مؤثّر است. به خاطر حفظ شؤون مادّى در زندگى دنيوى، بى

حفظ كانون گرم و پر مهر خانواده، پوشيدن چشم براى زن يا مرد متأهل 

 كاملًا مؤثّر است.

 »چون ديده بديد، دل در او آويزد«.

، »چشم چرانى« خانوادهده شدن نخستين گام انحرافى براى از هم پاشي

 فرمايد كه:است و حتّى امام معصوم عليه السالم ما را راهنمايى مى

 
8  (1)-\i»َوالتَ ْقتُُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق ََنُْن نَ ْرزُقُ ُهْم َو إِيَّاُكْم ِإنَّ قَ ْتَلُهْم كاَن ِخْطأً َكبريًا «\E  :31اسراء .. 

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   6 ازدواج اسالمى

 

 »النظرة، سهم مسموم من سهام ابليس«.

 »نگاه، تيرى زهر آلود، از تيرهاى شيطان است«.

 9: »كم من نظرة اورثت حسرة طويلة«.و

 رد«.هاست كه حسرت طوالنى را در پى دا»چه بسيار نگاه

، چشم خود را نگهدارد، چشيدن شيرينى ايمان، لذّت كفّ ر انسانامّا اگ

نفس، دعا و استغفار مالئكه، پاداشهاى ارزشمندى است كه بر حسب 

 گردد.اش مىروايات رسيده بهره

______________________________ 
قَتْلَهُمْ كانَ اكُمْ إِنَّ قُهُمْ وَ إِيَّ»وَالتَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُ -(1)

 .. 31اسراء:  خِطْأً كَبيرًا«

 .12/ ح 559/ 5فروع كافى:  -(.2)

 17ازدواج اسالمى، ص: 

پس به راستى حفظ چشم از نگاه كردن، شرط اساسى آسايش روان از 

 آفات متعدّد است.

چه بسيار مردها يا زنهاى هوسرانى كه به دنبال يك نگاه، زندگى 

د را به اصطالح به آب و آتش كشيده و ظلمات شهوت، خانوادگى خو

ور ه افكنده كه نه تنها عذاب آخرتى را اگر باهايشان پردطورى بر ديده

 بينند.برند بلكه صدمات دنيوى را نيز نمىداشته باشند، از ياد مى

 
 .12/ ح 559/ 5فروع كاىف:  -(.2)  9
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 دستورات شرع در مورد شوهردارى

است.  يْبِ ...«ظتٌ لّلْغَ»... حفِ يك زن مؤمن و متعهّد به اسالم از نظر قرآن

در نبودن شوهرش همچون وقتى كه او هست، مال و ناموس و آبروى 

 دارد.شوهرش را نگه مى

 11...« »قصِرَاتُ الطَّرْف و 10...« »حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ ستايش حوريان بهشتىدر 

فرمايد: »چشمانشان از نگاه به غير همسرشان كوتاه است«. و به تعبير مى

 تنها چشمشان به شوهرشان است.ديگر، 

اسالم، خوب شوهردارى كردن و پا بر جا داشتن كانون گرم خانوادگى 

 فرمايد:شمرد و مىمى را جهاد زنها بر

 12»جهاد المرئة حسن التبعّل«.

»وظيفه عمده و نخستين يك زن متعهّد، نگهداشتن دين شوهر و تربيت 

 باشد«.نيكوى فرزندانش مى

اى كار كردن در اداره يا مؤسّسه ش صحيح اوالد، ازآيا تربيت و پرور

 كمتر است؟

______________________________ 
 .72الرحمن:  -(1)

 .48صافّات:  -(2)

 
 .72الرَحن:  -(1)  10
 .48صافّات:  -(2)  11
 .. 1ح  /9/ 5فروع كاىف:  -(.3)  12
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 .. 1/ ح 9/ 5فروع كافى:  -(.3)

 18ازدواج اسالمى، ص: 

 13»الجنّة تحت اقدام االمّهات«.

 »بهشت، زير پاى مادران است«.

رموده. اين مادران معجز نبوّت آن را بيان ف اين واقعيّتى است كه زبان

دهند و دلسوز و با ايمان، فرزندانى مؤمن و مجاهد به اجتماع تحويل مى

بندوبارى خود، آتشگيره سازند؛ امّا مادران الابالى نيز با بىافراد بهشتى مى

 آورند.دوزخ بار مى

ارى و در تبليغات رژيم طاغوتى چنين بود كه حجاب و عفّت و خانهد

مردند؛ ولى شها را عقب ماندگى و ركود زن مىپرورش مذهبى بچّه

گرى را تمدّن و ترقّى به حساب برهنگى و رقّاصى و هر گونه الابالى

 آوردند.مى

 اثر حرص و فريفته شدن به تبليغات

شوهرش داراى حقوق مكفى بود، در اثر شناسم با اين كه خانمى را مى

م آموزش و پرورش رژيم گذشته درآمد و طبق تبليغات پوچ، به استخدا

 ستى مدّتى در روستاها خدمت كند.برنامه ناچار، باي

اى گرفت هايش، مستخدمهبراى اداره خانه و تهيّه خوراك و نظافت بچّه

خسته و كوفته با  آمد،اش مىو خودش چند روزى يك بار به شهر و خانه

جنگ و جدال با شوهر و اعصاب خرد شده و در نتيجه، داد و فرياد و 

 
 .. 4/ ح 180/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  13
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انداخت و دوباره با فكر به راه مى ها به خاطر چيزهاى پيش پا افتادهبچّه

 رفت.تر به روستا بر سر كارش مىتر و اوقات تلخپريشان

______________________________ 
 .. 4/ ح 180 /15مستدرك الوسائل:  -(1)

 19ازدواج اسالمى، ص: 

حشهاى ركيكى هايش حرفهاى زشت و فچّهپس از مدّتى متوجّه شد ب

هايى هاى ولگرد برنامهگيرند و با بچّهدهند و كمتر در خانه قرار مىمى

دارند و مستخدمه نيز نه تنها سروسرّى با شوهرش پيدا كرده بلكه از 

را نموده و وسيله آشنايى آقا را با دورى خانم حدّاكثر سوء استفاده 

ايد و چون خريد مايحتاج خانه و وسايل نمزنهاى هر جايى فراهم مى

هايى كه داشت، بر آقاى خانه نفوذ با برنامهزندگى در اختيارش بود و 

 داشت، خانواده را با كسر خرجى ماهيانه روبه رو ساخت.

مان اضافى، زندگى خانم به خود آمد كه چگونه به خاطر چند هزار تو

ايد نصف اين حقوق را هايش را تباه كرده است و بخود و شوهر و بچّه

به وجود آورده و بخش يكجا به مستخدمه بپردازد كه اين فاجعه را 

ديگرش را صرف هزينه رفت و برگشت و لباس و خوراك گرداند و رفتار 

دن ناجورترى نسبت به خانه و شوهرش داشته باشد. آيا از دست دا

ين اعصاب و راحتى خيال و آسايش بدن، همسر و فرزندان صالح، با ا

 باقيمانده پول ارزش دارد؟

اش قرار گرفت و خواست دوباره برنامه باألخره استعفا داد و در كاشانه

زندگى آرام خود را از سر بگيرد؛ امّا آخرش را بشنويد؛ شوهر بيمار و 
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سرى، روانه تيمارستان و پسر ديگر، عصبانى از برنامه زناشويى و ناتوان، پ

 مزمن و خودش نيز افسرده و پژمرده.اى با بيمارى به اصطالح عقده

داد كه اگر دستورات اخالقى قرآن مجيد را مورد نظر و عمل قرار مى

 اش پرورشجهاد زن، خوب شوهردارى است و وظيفه عمده

 20ازدواج اسالمى، ص: 

ترين غذاى كه الزم -فت مادرىصحيح كودكان است با مهر و عطو

 اين ابتال را نداشت. -روان كودك است

البتّه ما منكر كار كردن زن در خارج از خانه با رعايت حجاب و عفاف 

نيستيم، بويژه وقتى كه ضرورت تأمين معيشت اقتضا نمايد؛ امّا منكر اين 

ن هستيم كه بدون ضرورت و تنها به خاطر حرص، يا فريفته شدن به عنوا

زد و در و مقام، يا پست، از وظيفه اصلى خود باز ماند و به چيز فرعى بپردا

 نتيجه اصل را فداى فرع نمايد.

 حكميّت براى حفظ خانواده

نمونه ديگر از دستورات اسالم را در مشروعيّت حكميّت و به اصطالح 

بينيم. بستگان زن و شوهر نبايد خودشان را از داورى ميان زوجين مى

زندگى آنان بر كنار بدانند بلكه تا چرخ زندگى زناشويى بر روش عادى 

جا و ناروا، از اندرز و خيرخواهى، كوتاهى ده، بدون دخالتهاى بىنيفتا

نمايند. و وقتى به واسطه اختالف سليقه يا خود خواهى يكى از طرفين، ن

گيرد، طبق دستور قرآن شان مورد تهديد قرار مىزندگى زناشويى

 مجيد:
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 14.«.»... فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِها ..

»يك نفر داور از خانواده مرد و يك نفر از خانواده زن، مسائل مورد 

 نمايند تا مانع جدايى گردند«.اختالف را بررسى مى

 شويم كه چقدر شرع مقدّس براى زندگىبا اين ترتيب، متوجّه مى

______________________________ 
 .. 35نساء:  -(1)

 21ازدواج اسالمى، ص: 

 -اندكه مردها و زنهاى اجتماع آينده -هاوشت بچّهرنخانوادگى و س

 اهمّيّت قايل شده است.

 طرز تربيت فرزندان و كمك به آنان

در طرز پرورش كودكان چقدر سفارش شده و به ويژه امر شده كه آنها 

 را در نيكى كردن به پدر و مادر و عاق نشدن به آنان يارى نمايند.

نكنيد؛ چون به واسطه عالقه شديد به  ىددر پيش روى بچّه به مادرش تن

تواند تالفى نمايد، برايش عقده شود و چون نمىمادر، ناراحت مى

شود كه در انجام يكى از گردد. احترام بچّه و محبّت به او باعث مىمى

او را يارى كرده  -كه نيكى به پدر و مادر است -بزرگترين واجبات الهى

قى و تندخويى و توهين كردن به بچّه او الباشد. پدر و مادرى كه با بداخ

سازند، چگونه رنجانند و به طور طبيعى از خود متنفّر مىرا از خود مى

 توقّع نيكى كردن از او را دارند؟

 
 .. 35نساء:  -(1)  14
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 خدمات ارزشمند شهيد آية اللَّه دستغيب رحمه اهلل

از جمله خدمات ارزشمند شهيد بزرگوار آية اللَّه دستغيب، كتاب 

فرمود: »حاصل زندگى من »قلب سليم« است كه مى « ويره»گناهان كب

نظير كه به درد عالم و عامى است«. راستى كتابى پر مطلب و كم

 گردد.مند مىخورد و هر كس به اندازه بضاعتش از آن بهرهمى

همچنين سخنرانيهايى كه البالى تفسير آيات قرآن و تذكّرات الزمه به 

گى و دستورات شرع مقدّس را با نوادل خافرمود، مسائاجتماع بيان مى

 كرد و شكر خداى را كه توفيقبيانى جالب و رسا پياده مى

 22ازدواج اسالمى، ص: 

تنظيم و تصحيح عمده اين مطالب كه بجا مانده از روى نوار، يا 

يادداشتهاى گذشته، نصيب بنده گرديد و عمده آن نيز در چاپهاى 

ى خارجى، ترجمه و منتشر بانهابه ز مختلف و قطعهاى گوناگون حتّى

 شود.شده و مى

خدمت ديگر كه اخيراً به انجام رسيد، جمع آورى و نشر آثار موضوعى 

 آن بزرگوار است كه تاكنون چندين جلد منتشر شده است.

هاى آن شهيد بزرگوار كتاب حاضر، مجموعه فرازهايى از سخنان و نوشته

پدر و مادر و اوالد وجين و وظايف زدرباره ازدواج و محيط خانواده و 

آورى و چاپ دار« زحمت جمعاست كه جناب آقاى »محمّد شب زنده

آن را به عهده گرفتند و به نظر اين جانب رساندند و پس از تصحيح 

 نمايند. زحماتشان قابل تمجيد و قدردانى است.مجدّد، منتشر مى
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ه ية اللَّزرگوار آاميد است اين اثر نفيس، همچون ساير آثار شهيد ب

دستغيب، مورد استفاده همگان قرار گيرد. و مؤلّف و ناشر و ديگر 

اندر كاران را از دعاى خير فراموش ننمايند و اين زحمات مورد دست

 نظر قبول خداوند منّان قرار گيرد بمنّه و كرمه.

 1364ديماه  -شيراز

 

 سيد محمّد هاشم دستغيب

 

 23ازدواج اسالمى، ص: 

 يّت ازدواجاهمّ

ازدواج نكردن بسيار ناپسند و در شرع مقدّس از آن نهى شده است. از 

 قول پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله نقل شده است كه فرمود:

»ازدواج، سنّت و روش پسنديده من است، پس كسى كه از سنّت من 

ترك كلّى ازدواج، تفريط است.  15رويگردان باشد، از من نيست«.

سى را در انسان قرار داده تا آن را در توليد نسل خداوند قوّه شهوت جن

به كار اندازد. در اين باره نيز روايت شريفى از رسول خدا صلى اهلل عليه 

 فرمايد:و آله نقل شده كه مى

 
 .( .23/ ح 220/ 103النكاح سّنىت فمن رغب عن سّنىت فليس مّّن) حباراألنوار:  -(1)  15
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به »نكاح كنيد )و توليد مثل نماييد( تا زياد شويد، پس من فرداى قيامت 

پس تكثير نسل، مطلوب  16كنم«.زيادى شما در ميان ساير امّتها افتخار مى

 است.

______________________________ 
/ 103النكاح سنّتى فمن رغب عن سنّتى فليس منّى )بحاراألنوار:  -(1)

 ( ..23/ ح 220

: تناكحوا تكثروا فانّى اباهى بكم االمم يوم القيمة ... )بحاراألنوار -(2)

 ( ..24/ ح 220/ 103

 24ازدواج اسالمى، ص: 

 ت جنسىدال و شهورعايت اعت

البتّه در مساله شهوت جنسى و غريزه تماس با جنس مخالف و در دفع 

كه  -شهوت، بايد حدّ وسط را رعايت نمود؛ به اين كه مطابق دستور شرع

بر ازدواج نمايد و در عمل زناشويى،  -طبق طبيعت و غريزه انسانى است

 اش دفع شهوت نمايد.حسب وضع مزاج و توانايى جسمى

اين است كه: مزاجها و نيروهاى افراد يكنواخت نيست و حدّ  ورممنظ

اى كند. براى برخى، هفتهوسط در مواقعه، بسته به افراد مختلف، فرق مى

يك بار و براى برخى ديگر، دوبار يا دو هفته يك بار، حدّ وسط به حساب 

 آيد.مى

م غلط ابراين، همان طور كه تكثير نسل، مطلوب است، افراط در آن هبن

اش، خود و است. كسانى كه از عهده يك زن ناتوانند، با تجديد فر

 
 .( .24/ ح 220/ 103تناكحوا تكثروا فاّّن اباهى بكم االمم يوم القيمة ...) حباراألنوار:  -(2)  16
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اندازند. يا از لحاظ عمل جنسى، افراط در آن ديگران را به زحمت مى

موجب بيماريهاى مختلف و ضعف فوق العاده و موجب كوتاهى عمر 

 شود.مى

 در ازدواجسختگيرى 

مشكل است، تكليف  اى كه ازدواجگويند: در دورهبعضى از جوانها مى

هدارد چيست؟ دخترها هم همين طور. خواهد دينش را نگجوانى كه مى

با اين اشكالها، ايراد گيريهاى طرفين، مهرهاى سنگين، خرجهاى بيهوده، 

اين تكليف پسر و دختر چيست؟ آيا راهى ذكر شده؟ به همين مناسبت 

 مطلب را عرض كنم.

 25ازدواج اسالمى، ص: 

در و مادرها را معيّن كرده، دوّم تكليف آن، يكى تكليف پدر دو آيه از قر

 خود عزبها را.

»ايامى« جمع »ايم« به معناى عزب،  17...«. »وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى آيه اوّل:

 دهيد:دختر بى شوهر و پسر بى زن است. دخترهاى بى شوهر را شوهر 

نگو فقير است. حقوقش كم  18ضْلِهِ ...«.»... إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَ

خواهى خريد و فروش كنى؟ همين كه گيرى مكن، مگر مىاست، بهانه

 طرف، دين داشته باشد كافى است.

فرمايد: »اين جوانى كه براى ازدواج رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى

 زد تو به خواستگارى آمده و از لحاظ دين و اخالق مناسب است، به اون

 
 .. 23نور:  -(1)  17
 .. 32نور:  -(.2)  18
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 19.اى«دختر بده و گرنه از كسانى هستى كه فساد را در زمين نشر داده

لذا بعضى از فقها، مثل محقّق اردبيلى در كتاب زبدة البيان در احكام 

فرمايد: »ظاهر امر، وجوبى است )انكحوا( و ايرادهاى زيادى قرآن مى

 دستور خود اين جوانها، پسرها و دخترها، 20جاست«.در امر ازدواج، بى

 يك آيه هم براى آنها:

 21كاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...«.»وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذينَ اليَجِدُونَ نِ

اى، اى دخترى كه چهارده يا پانزده سال دارى و هنوز به شوهر نرسيده

 بر تو عفّت واجب است، مبادا خداى نكرده در حرامى بيفتى.

______________________________ 
 .. 32نور:  -(1)

 .. 32نور:  -(.2)

 .. 1/ ح 76/ 20وسائل الشيعه:  -(3)

 .505زبدة البيان فى احكام القرآن:  -(4)

 .. 33نور:  -(.5)

 26ازدواج اسالمى، ص: 

اى جوان بيست ساله! حاال كه برايت عيال ميسّر نشد، عفّت را از كف 

ام، و نسبت به خود عفّت از حرنده. نسبت به مقدّماتش، امر، استحبابى 

 امر، وجوبى است.

 
 .. 1/ ح 76/ 20وسائل الشيعه:  -(3)  19
 .505زبدة البيان ىف احكام القرآن:  -(4)  20
 .. 33نور:  -(.5)  21
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عفّت نسبت به نتيجه، امر، وجوبى است، اگر خداى نكرده زنى را ديد و 

دنبالش افتاد و كار را به جاهاى باريك رسانيد، خالف امر وجوبى مرتكب 

شده است؛ امّا مقدّماتش. عفّت نفس، مقدّمات دارد و يكمرتبه، عفّت نفس 

شود، ماده چه موجب تهييج مى ا هنوز زن نگرفتى، از هرشود. تپيدا نمى

 كند، بايد كناره بگيرى.شهوتى را زياد مى

 تكليف پدر و مادرها

آيا  22»... لِتَسْكُنُوا إِلَيْها ...« خداوند، زن را قرار داده است براى انس مرد:

عدل است كه دختر و پسر در سنّ بيست سالگى ازدواج كنند؟ دختر و 

 اوّل بلوغ، حقّ ازدواج دارند.پسر در 

فرمايد: »اگر تهيدست باشند، خداوند آنان را از بخشش قرآن كريم مى

 23فرمايد«.نياز مىخود بى

اش اين شد عمدهرفتيد گفتگويى كه مىسابق هر جا كه براى عقد مى

كه: آيا اين جوان دين دارد يا نه؟ ايراد گيريهاى بى جا در امر بود 

 لط است. فقط تكيه شما تقوا باشد.ازدواج، تمام غ

بنابراين، تكليف پدر و مادرها اين است كه در ازدواج فرزندانشان 

 كوتاهى نكنند. دختر هنگامى كه موقع شوهر كردنش

______________________________ 
 .21روم:  -(1)

 .. 32نور:  »... إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...« -(2)

 
 .21روم:  -(1)  22
23  (2)-\i« »... ِإْن َيُكونُوا فُ َقراَء يُ ْغِنِهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه ...\E  :32نور .. 
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 27ازدواج اسالمى، ص: 

است، اگر خواستگارى پيدا شد، بر تو واجب است ايراد نگيرى و گرنه 

 ظالم هستى.

روايتى كه در كتاب نكاح وسائل است كه: »دختر به منزله ميوه سر 

 24شودتى كه رسيد، بايد آن را چيد وگرنه فاسد مىدرخت است؛ وق

 ود، ظلم است(«.)ميوه رسيده را رها كردن تا فاسد ش

دخترى كه به حدّ رشد و بلوغ رسيده و جوانى مناسب پيدا شده، حق 

ندارى به بهانه اين كه هنوز ديپلمش را نگرفته، مانع ازدواجش شوى. چه 

كنى همان طور كه رت ظلم مىبسا خود دختر در دلش غوغاست. به دخت

طه ظلم كنى. چه دخترها و پسرهايى هستند كه به واسبه پسرت ظلم مى

 پدر و مادرها به انحراف كشيده شدند.

 هاى بلوغ از نظر شرعنشانه

 شود:بلوغ به يكى از اين سه چيز شناخته مى

 تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال در دختر. -1

 روييده شدن موى زبر، بر عانه. -2

 خارج شدن منى به احتالم يا غير آن. -3

 سادگى در ازدواج

 
 .. 2/ ح 61 /20وسائل الشيعه:  -(1)  24
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هلل عليه و آله پس از آن كه وحى رسيد دخترت را با ا صلى ارسول خد

كند و از حيث جهات مادى على عقد كن، خود اميرالمؤمنين هم حيا مى

هيچ چيز ندارد، باألخره رسول خدا صلى اهلل عليه و آله خودش عقد را 

 منعقد كرد. پس از

______________________________ 
 .. 2ح / 61/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 28ازدواج اسالمى، ص: 

 آن فرمود: »يا على! براى عروسى دخترم فاطمه چه دارى؟«.

پوشم و شمشيرى گفت: »يا رسول اللَّه! زرهى دارم كه موقع جنگ مى

 برم و شترى هم دارم براى آبكشى«.دارم كه در جبهه جنگ به كار مى

ر است، دالزمى! شمشيركهخدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: »ياعلرسول

جنگ بايد داشته باشى و شتر هم براى كسب معيشت الزم است، ولى جبهه

نظرم  25ات كن«.زره فعلًا لزومى ندارد، زرهت را بفروش و خرج عروسى

نيست احتمالًا سيصد درهم فروخت. آن وقت جهيزيّه حضرت فاطمه را از 

ى فاطمه يل زندگى براپول على قرار داد و فرمود: »كيست برود و وسا

 «.بخرد

ابوذر و سلمان و چند نفر ديگر رفتند وسايل را خريدند. از همان پول 

زره، همه را بردند منزل رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بعد هم شب 

 زفاف.

 
 .32/ ح 127/ 34( حباراالنوار 1)  25
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بود. مابقى فرش حجله، تخته پوستدارد در بحار كه: »فرشروايتى

 26است«.رنگ قرمز بوده حجره آن شب، رمل؛ يعنى شن نرم كه به 

غرض، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله دخترش را به كى و به كجا داد؟ 

مسلمانها! شما اين قدر دنبال مال نگرديد. چشمتان را به دنيا نيندازيد. 

گيريد دنبال تقوا برويد. دنبال اسم و رسم نباشيد. جوانها! زن كه مى

تتان بگيريد. يد. براى حفظ عفّبراى خدا بگيريد. براى حفظ دينتان بگير

ر هم كفو بايد باشد. اگر تمام شؤون براى خدا باشد، آن وقت لذّت دخت

 فهمى.زندگى را مى

______________________________ 
 .32/ ح 127/ 34( بحاراالنوار 1)

 .25/ ح 177مان/ ( ه2)

 29ازدواج اسالمى، ص: 

 مهايى از ازدواجهاى تاريخ صدر اسالنمونه

 با ضباعه ازدواج مقداد -1

قبيله قريش، اشرف قبايل عرب بود. پيغمبر صلى اهلل عليه و آله دختر زبير 

كه  -پسر عبدالمطّلب )ضباعه(؛ يعنى دختر عموى خودش را براى مقداد

عقد بست و فرمود:  -از قريش نيست، سياه چهره و در اجتماع شأنى ندارد

اميل من و او كجا، امّتم ياد بگيرند و ف »اين كار را كردم براى اين كه

خواست دخترش موقعى كه پيامبر صلى اهلل عليه و آله مى 27يند«.نگو

 
 .25/ ح 177مان/ ( ه 2)  26
 .(.35/ 31؛ حبار األنوار: 289/ 1قداد ليّتضع النكاح) عيون اخبار الرضا: [: أيها الناس امنا زوجت ابنة عمى امل] رسول الّله صلى اهلل عليه و آلهقال -(1)  27
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فاطمه را شوهر دهد، عبدالرحمان بن عوف، قارون امّت به خواستگارى 

كنم، از درب آمد و گفت: »اگر فاطمه را به من دهى، چنين و چنان مى

م فرش ير پاى زهرا عليها السالات تا خانه خودم را حرير زخانه

 28كنم!«.مى

______________________________ 
[: أيها الناس انما زوجت ابنة قال ]رسول اللّه صلى اهلل عليه و آله -(1)

/ 31؛ بحار األنوار: 289/ 1عمى المقداد ليتّضع النكاح )عيون اخبار الرضا: 

35..) 

 ن( ..)نقل به مضمو 82دالئل االمامه:  -(2)

 30ازدواج اسالمى، ص: 

عجيب اين  29پيامبر فرمود: »فاطمه عليها السالم امرش با خداست«.

جاست كه ابوبكر و عمر هم تقاضا )ى ازدواج با فاطمه را( داشتند. از همه 

 تر به حسب ظاهر على عليه السالم بود.تهيدست

بعضى اصرار كردند و على عليه السالم را آوردند تا رسيدند به اين جا كه 

 خواهى بگيرى چه دارى؟«.يا على! دخترم را كه مىپيامبر فرمود: »

 عرض كرد: »شترى، شمشيرى و زرهى«.

باشد و هر دو الزم ات مىپيامبر فرمود: »شتر براى آبكشى و شمشير، اسلحه

ايد. پول است، پس زره را بفروش«. با آن تفاصيل كه كم و بيش شنيده

ن و اسباب مختصرى زره را به بازار بردند، ظرف، كوزه، دستاس، پيراه

 
 .مضمون( .) نقل به 82دالئل االمامه:  -(2)  28
 .) با اندكى اختالف( .92/ 43حباراألنوار:  -(1)  29
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كه دست فاطمه را به دست على عليه جلو پيغمبر گذاردند. شب زفاف 

 30السالم گذاشت، فرمود: »اين امانت من است از او مواظبت كن«.

 ازدواج جويبر با ذلفا دختر رئيس قبيله -2

»جويبر« مرد جوان تازه مسلمانى است كه در مدينه مانده تا دينش را 

فقرا جا اى كه كنار مسجد بود، در ميان ند و در صفّهنزد پيغمبر درست ك

داشت. گاهى نان و گاهى خرما و گاهى هر دو از طرف پيغمبر به او 

 رسيد.مى

روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله او را مورد لطف بيشترى قرار داد 

 و پرسيد:

______________________________ 
 كى اختالف( ..)با اند 92/ 43بحاراألنوار:  -(1)

 .133 -92همان:  -(2)

 31اج اسالمى، ص: ازدو

 »آيا ميل ازدواج دارى؟«.

دهد؟ من كه نه عرض كرد: »يا رسول اللَّه! بلى امّا كى به من دختر مى

حاصل روايت شريف اين است كه  31مال دارم و نه شأن و نه شكل«.

كند. بران مىپيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »اسالم، همه چيز را ج

 
 .133 -92مهان:  -(2)  30
 .. 73/ 24احلدائق الناضرة ىف احكام العرتة الطاهره:  -(1)  31
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سياه و سفيد ندارد،  32لمسلم كفو المسلمه(امؤمن همشأن مؤمنه است )

 عرب و عجم ندارد، همه يكنواخت است و ميزان تقواست«.

اى از قبايل اطراف كه از اشراف قبيله -حضرت او را نزد زياد بن لبيد،

را  فرستاد و فرمود: »به او بگو پيغمبر مرا فرستاده كه دخترت -مدينه بود

 به عقد من درآورى«.

جويبر اطاعت كرد و رفت در مجلس زياد بن لبيد چند نفر ديگر هم 

حضور داشتند و گفت: »پيغامى از طرف رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

 برايت دارم، آيا در حضور ديگران بگويم يا خصوصى«.

زياد گفت: »زهى شرف از پيغام رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مانعى 

 گويى«.ندارد در حضور ديگران ب

گفت: »رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرمود: دخترت ذلفا را به عقد من 

 درآورى«.

زياد، يكه خورد و آنچه در دلش بود گفت: »تو همشأن ما نيستى، چگونه 

 به تو دختر بدهم؟«.

 جويبر برخاست كه برود، گفت: »به خدا سوگند! آنچه تو

______________________________ 
 .. 73/ 24لحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره: ا -(1)

 .. 107/ 30جواهر الكالم:  -(2)

 
 .. 107/ 30جواهر الكالم:  -(2)  32
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 32ازدواج اسالمى، ص: 

 گويى راه و روش اسالم نيست«. آنگاه حركت كرد.مى

 دختر از پدرش پرسيد: »كى بود؟ و جريان چه بود؟«.

اهلل  پيش پيغمبر صلىگفت از زياد گفت: »جوان فقيرى آمده بود و مى

 عليه و آله آمده و او را فرستاده است كه تو را به او تزويج نمايم«.

دختر گفت: »پدر! زود دنبالش برو تا رسول خدا صلى اهلل عليه و آله را 

 ناراحت نكرده است او را بياور«.

عجب ايمانى داشت! نپرسيد آيا مهندس است يا دكتر؟ حقوقش در ماه 

 داند.دين و تقوا را ميزان مى چقدر است؟ بلكه

زياد به دنبال جويبر رفت و گفت: »برگرد تا من خودم به مدينه بروم و 

ببينم آيا خود رسول خدا صلى اهلل عليه و آله چنين فرموده است يا 

 نه؟!«.

ريان را از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله پرسيد. پيامبر صلى به مدينه آمد و ج

 د:اهلل عليه و آله فرمو

ام«. برگشت و لباس مناسبى براى جويبر فراهم »آرى من او را فرستاده

 اى نيز برايش آماده كرد.اش را نيز تهيّه و خانهكرد، وسايل زندگى

ا ديد در جويبر، شب عروسى نگاه به صورت دختر كرد و جمالش ر

حجله، عدل را رعايت كرد و گفت: »اى خدايى كه تو به من نعمت 

مقدّم بر هر چيزى است«. و تا صبح، نماز و سجده شكر بجا  دادى، شكر تو
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ه اين نعمت، روزه گرفت، سه شبانه روز وضعش آورد و فردا نيز به شكران

 چنين بود.

گفت مثل اين  روز سوّم زياد خيلى ناراحت بود، خدمت پيغمبر آمد و

 كه اين داماد اقتضاى ازدواج ندارد.

: »مگر ا به دنبالش فرستاد و از او پرسيدپيغمبر صلى اهلل عليه و آله كسى ر

 ميل به زن ندارى؟«.

 33ازدواج اسالمى، ص: 

 گفت: »چرا خيلى هم مايل هستم«.

 اى؟«.فرمود: »پس چرا از همسرت كناره گرفته

اين نعمت بزرگ، خواستم سه شبانه روز، شبها عرض كرد: »به خاطر شكر 

از امشب به سراغش  به طاعت به سر برم و روزها روزه بگيرم؛ امّا

 33روم«.مى

 ازدواج حضرت على با حضرت فاطمه عليهما السالم -3

وقتى كه زهرا عليها السالم به مسجد آمد تا خطبه بخواند، چادرى بر سر 

 داخل مسجد آمد. فوراً پرده زدند. شد.داشت كه بر زمين كشيده مى

خواند؛ ن مىخواند؛ خطابه آتشيملكه مجلّله اسالم پشت پرده خطابه مى

نّ هيجده سالگى چه فرمايد. با تمام رعايت عفّت، در سموعظه مى

 كند. زن نمونه عالم است.مى

 
 .. 1/ ح 343 -340/ 5فروع كاىف:  -(1)  33
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حال كه حرفم به اين جا كشيد به شما خانمها بگويم ببينيد چه خبر است. 

آمد تا ازدواج زهرا عليها السالم هر كس مال و ثروتى داشت، مى براى

نصيبش گردد تا جايى كه عبدالرحمان  شايد اين گوهر گرانبهاى اسالم

كرد: »يا آمد پيش رسول اللَّه عرض  -كه قارون آن زمان بود -بن عوف

اش تا منزل رسول اللّه! اگر دخترت را به من بدهى، من از در حجره

كنم، زهرا روى فرش حرير حركت كند و بيايد حرير مى خودم، فرش

كنم« و ين و چنان مىكنم، مهرش را چنخانه من، چنين و چنان مى

 ديگران و همين طور.

______________________________ 
 .. 1/ ح 343 -340/ 5فروع كافى:  -(1)

 34ازدواج اسالمى، ص: 

پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »اختيار دختر من با خداست، تا خدا 

 چه خواهد؟!«.

 حاال على چه داشت؟

گوييد: آيا مهندس است يا يد مىآاى آنهايى كه وقتى خواستگار مى

كتر؟ از حال تصميم بگيريد كه اگر خواستگار آمد، اوّل بپرسيد كه آيا د

ش تقوا باشد. سعى كنيد دخترتان را به اخواند يا نه؟ سرمايهنماز مى

شرابخوار ندهيد. اگر كسى دخترش را به شرابخوار دهد، مثل اين كه به 

ار باشد. نكند قمارباز باشد، نكند گرى داده است. نكند شرابخوفاحشه

 تارك الصلوة باشد.

 35ازدواج اسالمى، ص: 
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 بركات معنوى تشكيل خانواده

روحى انسان، ضرورى است. با تحمّل  تشكيل خانواده براى تربيت

يابد. دستور شرع در زحمت همسر دارى و بچّه دارى، انسان تكامل مى

كه راه افراط و تفريط را  اين مورد، طبق طبيعت و غريزه است. كسانى

اند، خود پيمايند، عالوه بر اين كه از دستورات شرع، سرپيچى نمودهمى

ى نموده، از بركات زندگى خانوادگى را مبتال به ناماليمات روحى و بدن

محروم  -كه خداوند در اين امر قرار داده است -و تكامل معنوى

 اند.نموده

 همسر نعمت خداست

ر چند جاى قرآن، اين نعمت را »همسر« است كه داز نعمتهاى خدا 

تذكّر فرموده است. در كافى روايت شده است كه: »پس از ايمان، هيچ 

زن، اين 34همسرى كه ايمان شخص را نگه دارد، نيست«.نعمتى باالتر از 

 آيت خداست كه اسباب آرامش و انس مرد است. زندگى

______________________________ 
 .. 2/ ح 329 /5كافى:  فروع -(1)

 36ازدواج اسالمى، ص: 

با زنى كه با مهر باشد، نعمت بزرگى است. امّا بعضى از كفران كنندگان، 

كنند. در مجلس عقد و نعمت را از خدا نديده و از همان اوّل، كفران مى

همچنين عروسى كه محلّ دعا و اجابت آن است، چون هنگام ريزش 

 كنند.شوند، خدا را كفران مىه مرتكب مىنعمت خداست، با گناهانى ك

 
 .. 2/ ح 329/ 5فروع كاىف:  -(1)  34
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 م پايبندى به خانوادهلزو

دادند، مادر، اين حرف را به گوشش سابقاً، وقتى دخترى را شوهر مى

آيد، با كفن از خانه شوهرش بيرون خواند: »زن با چادر عروسى مىمى

 رود«.مى

ر بينيم كه به خصوص در كشورهاى اروپايى مخصوصاً دامّا حاال مى

ها اگر كسى آنچه در روزنامهشود. آمريكا ازدواجها به سال كشيده نمى

شود، جمع كند درباره حوادث زنان، تا سر سال، يك كتاب نوشته مى

شود. فقط كتابى بنويسند كه امسال چند تا زن اى مىقطور هزار صفحه

 اند.مورد جنايت واقع شده، چندين خانواده از هم جدا شده

 داب شب زفافاى از آپاره

براى خدا باشد؛ حتّى پهلوى زنت هم كه  كند، بايدآدمى هر كارى مى

 روى، براى خدا باشد.مى

بسم اللَّه الرحمن  در فقه نوشته شده است كه: »هنگام جماع، اوّل بگو:

 35الرحيم«.

______________________________ 
 .. 4414/ ح 404/ 3من ال يحضره الفقيه:  -(1)

 37: سالمى، صازدواج ا

جوانها! ديگر از ما گذشته است و نوبت شماست. هر كدامتان زن 

شود كرد. عروس مستحب است با تان خيلى كار مىنگرفتيد، شب عروسى

 
 .. 4414/ ح 404/ 3ن ال حيضره الفقيه: م -(1)  35
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وضو باشد. داماد بايد با وضو برود در حجله. نه به عنوان دو حيوان نر و 

كه  ماده به هم بچسبند. پيش از مواقعه مستحب است سجّاده بگذارند

ل دو ركعت نماز بخواند، نماز شكر نعمت. اين زن نعمت است داماد، اوّ

خداى  36»... جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً ...« كه خدا به تو داده است:

تعالى قرار داده است براى انس تو. براى بقاى نسل تو. حفظ دين تو. 

 كردى؟اگر زن حالل نبود، چكار مى

ه يكى از مواقف اجابت دعاست. دعا مستجاب را بخوان ك نماز ليله زفاف

 37است.

 ترين وقت جماعمناسب

در مورد مسأله همبسترى، حديث ذيل از امام صادق و امام رضا عليهما 

 السالم نقل شده است:

»در ابتداى شب به بستر زنان نرويد، چه در تابستان و چه در زمستان. 

است؛ زيرا در آن هنگام، ان آور عمل نزديكى با زنان در آغاز شب زي

اند و عمل جماع، موجب قولنج و لقوه و فلج و معده و رگها گرم فعّاليّت

 لغزش خواهد شد و سنگ مثانه و فتق و اختالل ادرار و

______________________________ 
 .. 21روم:  -(1)

 .171 -170حلية المتقين:  -(2)

 38ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 21روم:  -(1)  36
 .171 -170حلية املتقني:  -(2)  37
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د آورد. اگر خواستى با زنى همبسترى كنى، خواهضعف چشم پديد 

بگذار شب به آخر برسد. در سحرگاهان عمل جماع براى قواى بدنى، 

تر و در تكوين جنين، تر و سازگارتر و به خاطر انعقاد نطفه، مناسبماليم

اثرى شايسته خواهد داشت؛ زيرا كودك را هوشيارتر به بار خواهد 

 آورد.

ست با همبستر خويش به ع شروع شود، سزاوار اپيش از آن كه عمل جما

هايش را نوازش كنى و بر سينه و پهلويش با لطف، بازى بپردازى. سينه

مقرّر است كه تا  38دست بمالى تا او نيز از نظر اميال جنسى آماده شود«.

زن از آاليش )رگل( پاك نشود، به او نزديك نشوى و پس از انجام 

ى راست خود به بستر راست مكن بلكه از پهلو، از جا برنخيز و كمر جماع

اى آرام باش و بعد برخيز و ادرار كن. ادرار در اين فرو غلط و لحظه

هنگام، مثانه را از آلودگى مواد رسوبى بشويد و تو را از ناراحتى مثانه در 

 امان دارد، سپس حمام بگير و فريضه غسل را ادا كن.

به يروى جماع، امام صادق عليه السالم در مورد افزايش قوّه باه و تقويت ن

فرمايد: »پياز را خرد كرده و در روغن زيتون سرخ يكى از اصحابش مى

كن، تخم مرغ را شكسته در ظرفى بريز و نمك بر آن بپاش و روى پياز و 

 زيتون ريخته مختصرى بجوشان و سپس تناول كن«.

كه تخم مرغ و پياز  فرمايد: »هرر عليهما السالم نيز مىامام موسى بن جعف

 نيروى آميزش او زياد گردد«.و زيتون بخورد، 

______________________________ 
 .. 65 -64رسالة الذّهبيّه:  -(1)

 
 .. 65 -64رسالة الّذهبّيه:  -(1)  38
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 39ازدواج اسالمى، ص: 

فرمايد: »هر كه كدو با عدس بخورد، رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

 جماعش افزوده شود«.دا كند، قلبش به رقّت آيد و بر نيروى چون ياد خ

عالوه بر موارد ذكر شده در باال، خوردن هويج نيز جهت تقويت قوّه باه، 

 توصيه شده است؛ چنان كه امام صادق عليه السالم فرموده است:

 كند«.»هويج، به نيروى آميزش كمك مى

ه باه و نيروى آميزش كمك فرمايد: »سرمه، به قوّو در حديثى ديگر مى

 39كند«.مى

 زشآمي آداب

»در زمستان و تابستان در اوّل شب، با زنان آميزش نكن؛ زيرا كه در اين 

باشد. ها پر بوده و جماع با اين حال نيكو نمىوقت، معده و عروق و روده

و ممكن است عدم رعايت اين دستور، موجب قولنج و فلج و سكته 

ر و و نقرس سنگ مثانه و كليه و آمدن قطرات ادرا خفيف و لرزش بدن

ى، بايد كه در آخر شب فتق و ضعف چشم بشود. اگر خواستى جماع كن

باشد؛ زيرا كه براى بدن سالمتر و براى منعقد شدن نطفه فرزند، مؤثرتر و 

براى ذكاوت فرزندى كه ممكن است از اين جماع، متولّد شود، مفيدتر 

 باشد.

 
 .. 67: حلية املتقني -(1)  39
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بنمايى و كن مگر آن كه با او بازى كرده و مالعبه زياد و با زن جماع ن

ار دهى؛ زيرا اگر اين كار را انجام پستانهاى او را به خوبى ماليده و فش

 شوددادى، شهوت بر او غلبه كرده و آب شهوتش تحريك و جمع مى

______________________________ 
 .. 67حلية المتقين:  -(1)

 40ازدواج اسالمى، ص: 

آيد و در اين رون مىبراى اين كه عمده آب شهوت زن از پستانهاى او بي

چهره او ظاهر گشته و به آميزش تو رغبت حال است كه آثار شهوت، در 

كند. همان طور كه تو به او رغبت دارى. و با زنان آميزش مكن پيدا مى

 مگر كه در حال پاكى )از حيض و امثال آن( باشند.

يزش فراغت پيدا كردى، بايد برنخيزى و ننشينى و پس زمانى كه از آم

دارى به اين حالت ايد به پهلوى راست بخوابى، يا تكيه كنى و چون مقب

باقى ماندى، بايد از جايت برخاسته و بول كنى كه ان شاء اللَّه از بيمارى 

مثانه و كليه، محفوظ خواهى ماند. سپس بايد غسل كرده و در همان 

يايى با شربت عسل و يا بنوشى عسل خالص و صاف كه زمان بنوشى از موم

باره در تو، تأمين شود آبى كه از تو رفته است، دواين روش، باعث مى

 شود.

بدان اى خليفه! بهترين زمان براى جماع با زنان، زمانى است كه قمر در 

برج حمل يا برج دلو باشد و بهتر از اين زمان، زمانى است كه قمر در 

 شد؛ زيرا شرافت قمر در اين برج است.برج ثور با
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ام ذكر و بيان كردم، ين دستوراتى كه در نامهعمل كند به ابارى، هر كه 

 در امان مانده و تندرست خواهد شد به حول و قدرت الهى.

دهد به هر كه بخواهد. سپاس و ستايش همانا خداوند است كه عافيت مى

 40باطن«.بر خداوند باد در اوّل و آخر و ظاهر و 

______________________________ 
 .27/ 26نوار ( بحاراال1)

 41ازدواج اسالمى، ص: 

 اختالط زن و مرد

در بيرون رفتن زن، يا كار كردنش در مواردى كه جايز باشد، بايد سعى 

كرد اختالط و آميزش با مردها پيش نيايد. دوش به دوش هم و درهم 

 بلكه مكروه است.شدن با مردها خودش حرام نيست 

ميرالمؤمنين عليه السالم است در كتاب وسائل الشيعه چندين روايت از ا

ترسم كنم؛ چون مىايد: »من به زن جوان ابتدا به سالم نمىفرمكه مى

على عليه السالم كه عين  41ضررى به من برسد بيش از ثواب سالم«.

 فرمايد.عصمت و ولىّ حقّ است، چنين مى

باألخره غريزه جنسى جاذبه عجيبى دارد، ناگهان نظر به ريبه و شهوت در 

آيد، از همان اوّل، سخن گفتن را ترك كن، سالم و تعارفات را ر مىكا

گذار. دست دادن با زن بيگانه يقيناً حرام است؛ امّا از روى دستكش كنار ب

 
 .27/ 26( حباراالنوار 1)  40
 .. 3/ ح 234/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  41

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   34 ازدواج اسالمى

 

رى از و حايل، هر چند جايز است امّا آن را هم شخص بايد براى جلوگي

 مفاسد بعدى ترك نمايد.

 است.البتّه اگر زن سالم كرد، جواب دادنش واجب 

______________________________ 
 .. 3/ ح 234/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 42ازدواج اسالمى، ص: 

 سخن گفتن زن در جمع افراد نامحرم

 سخن گفتن زن و به طور كلّى صداى زن در جمع افراد نامحرم، عورت

و ممنوع نيست. چيزى كه حرام است، نازك كردن صدا و با عشوه و ناز 

 فرمايد:است كه صريحاً در سوره احزاب مىسخن گفتن 

؛ ولى اگر زن به طور عادى حرف بزند، 42»... فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ...«

 مانعى ندارد.

 كار كردن زن در خارج از منزل

تواند در خارج خانه، مانعى ندارد و زن مى از نظر كار كردن در خارج از

مزاحم حقّ شوهر نباشد و رعايت  از منزل كار كند؛ البتّه در صورتى كه

، زندانى در چهار حجاب و عفاف را بنمايد. اسالم امر نفرموده كه زن

كه خطاب به زنهاى  43»وَ قَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ ...« حصار خانه باشد و آيه:

فرمايد: »در خانهايتان قرار بگيريد«، اشاره  عليه و آله مىپيغمبر صلى اهلل

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ا لْجهِلِيَّةِ  فرمايد: »...كه مى باشدبه حكم بعدش مى

 
 .32احزاب:  -(1)  42
 .. 33احزاب:  -(2)  43
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و بيرون نياييد براى خودنمايى و جنگجويى مانند زمان قبل  44...« الْأُولَى

 از اسالم.

كار كردن او در بيرون از منزل،  بنابراين، بيرون آمدن زن از خانه و

ود را جلوه دادن اشكالى ندارد، آنچه اشكال دارد و حرام است، زينت خ

و بيرون آمدن از خانه با زينت و آرايش است كه موجب تحريك جوانها 

 فرمايد:شود. در روايت مىىم

______________________________ 
 .32احزاب:  -(1)

 .. 33احزاب:  -(2)

 .. 33احزاب:  -(3)

 43ازدواج اسالمى، ص: 

رگردد، قدم به قدم و اش بيرون بيايد تا ب»زنى كه عطر بزند و از خانه

ر اوست و بر شوهرش اگر به اين وضع لحظه به لحظه لعنت خداوند ب

 راضى باشد«.

آيند. در بعضى مسافرتها و غزوات، از صدر اسالم تاكنون زنها بيرون مى

برد و لى اهلل عليه و آله بعضى از زوجات را همراه خود مىخود پيغمبر ص

شدند هاى جنگ حاضر مى، در جبههكه جهاد بر زنها واجب نيستبا اين

ركت آمد مانند: مداواى زخميها شو در كارهايى كه از آنان بر مى

 
 .. 33احزاب:  -(3)  44
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كردند و گاه نيز در تشويق مردها به هجوم و در سرزنش فراريان، مى

 كردند.يفا مىاى را انقش عمده

بنابراين، اگر زن به وجهه الهى بيرون بيايد، مانعى ندارد. با خدا باش و 

 ن بيا نه با شيطان.بيرو

 زن و زيبايى

زن، نوعاً فكرش در زيبايى است. اصلًا در زيبايى و دنبال زيبايى رفتن، 

پرورش پيدا كرده است؛ بنابراين، حدّ ذكرش در اين امور خالصه 

مّا مرد آن است كه زن را باال بياورد، مثل خودش بنده خدا شود. امى

 ياورد.كند و از بندگى نفس و شيطان بيرونش ب

فرمايد به مردى كه براى نماز شب مروى است كه: »خداوند مباهات مى

 برخيزد و همسرش را هم با خودش رو به خدا بياورد«.

 زينت و آرايش

 زايد بر معمول و موجب »زينت«، عبارت است از آن جمالى كه

 44ازدواج اسالمى، ص: 

كند. هر چيزى مىدلربايى باشد؛ يعنى چيزى كه آدمى به آن عالقه پيدا 

باس باشد يا در مسكن و شكل، كه دل بشر را ربود، خواه زينت در ل

 شود »زينت«. واى از زينت در لباس! خصوصاً كه تقليدى باشد.مى

گويند دو هزار سال قبل، اعيان عرب، يادم افتاد در زمان جاهليّت، مى

ثل پوشيدند بايد يك وجب خاك بلند كن داشته باشد مكه مىقبايى 

بگيرد تا خاك  حاال. آن وقت غالم مخصوص داشتند كه دمشان را باال
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بلند نكند، زينت براى مرد برخالف عقل است بلكه زينت مخصوص زن، 

باشد. مرد بزرگتر از آن است كه بخواهد آن هم براى همسرش مى

شود گر براى شوهرش شد ثمره آخرتش مىدلربايى كند. زينت زن هم ا

و  شد، لعنت خدا بر زنى كه زينت كند و در خيابان بيايد و اگر براى دنيا

 نمايش دهد.

شود، اين روايت را از خاتم انبيا محمّد مصطفى اى گفته مىدو سه جمله

 صلى اهلل عليه و آله نقل كنم:

گردد، متّصل لعنت مالئكه »هر زنى كه عطر بزند و از خانه بيرون آيد تا بر

و بخواهد بيايد در مسجد نماز  عطر بزندهر چند  45بر اوست تا برگردد«.

خواهد نزد شوهرش برود. تو بخواند. بايد زن عطر بزند موقعى كه مى

 فرمايد:گويى: »و القرآن كتابى« قرآن مىكه مى

 46»... ال يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...«.

______________________________ 
ين صحبتها را مؤلّف شهيد وجّه داشته باشند كه اخوانندگان عزيز ت -(1)

ه. ق يعنى حدود بيست سال قبل از انقالب ايراد  1379در سال 

 اند.فرموده

 .. 31نور:  -(2)

 45ازدواج اسالمى، ص: 

 جلوى محرم«.»حرام است زن زينتش را آشكار كند مگر براى شوهر و 

 
 .انده. ق يعّن حدود بيست سال قبل از انقالب ايراد فرموده 1379خوانندگان عزيز توّجه داشته باشند كه اين صحبتها را مؤّلف شهيد در سال  -(1)  45
 .. 31نور:  -(2)  46
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د كه چند صفت آينروايتى دارد كه: »دوره آخر الزمان، زنانى مى

 وهايشان مثل كوهان شتر است.برايشان ذكر شده: يكى سرهايشان و م

اند، اند؛ امّا مثل اين كه نپوشيده؛ لباس پوشيدهكاشفات عاريات آن وقت

ها سر ؛ به شهوات مايلند. در فتنهفى الفتن داخالت نازك است.

 47د«.در دوزخ ماندگانن فى جهنّم خالدات، آورند، آخرش همدرمى

 زينت خوب است، اگر جهت الهى باشد كه چنين امر شده است.

. خانمها، واجب است بر شما با زن هر چه بتواند زينت كند براى شوهرش

شوهرانتان آنقدر دلربايى بكنيد كه هيچ زنى نتواند دل او را ببرد. لعنت 

برد. خدا بر زنى كه شوهرش را برنجاند. تا رنجيد، كسى ديگر دلش را مى

 زينت تو براى شوهرت مثل زينتهاى منحوسه نيست.

اى زينت كرده گردد كه خودت راتمام ثواب اخروى براى تو نوشته مى

براى شوهرت تا مبادا شوهرت در حرام بيفتد. از آن طرف هم مستحب 

است هر مردى هم زن جوانى گرفت، او هم زينت بكند؛ چون هدف 

ل به مرد ديگر نكند، از صحيح است، به غرض صحيح است كه زنش مي

 دار.توانى خودت را نگهاجنبى، تا مى

 زينت كردن زن

 ت رخصت دارد؛ امّا به شرطى كه اسرافزن، هر چه زينت اس

______________________________ 
 .. 5/ ح 35/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .. 5/ ح 35/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  47
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 46ازدواج اسالمى، ص: 

نكند. آرايش بكند  نكند و براى غير شوهر و محارمش زينتش را آشكار

 يش كند؛ ولى براى شوهرش.بلكه امر هم شده است كه آرا

كه آرايش كند براى بيگانه، به خيابان بيايد، لعنت خدا به آن زنى 

چشمهاى ناپاكى را به دنبال خود بياورد. زينت، بر زن حالل است امّا به 

 شرطى كه مفسده نداشته باشد و گرنه رخصت نيست، جاى نهى است.

 از غلطهايى كه در ميان زنان رايج است عوض اين كه آرايش براى عاًنو

 كنند!!خواهند بروند، زينت مىى مىشوهرشان باشد وقتى كه جاي

از غلطهاى ديگر، آرايش كردن عروس و در خيابانها گرداندن است. اين 

اند، او را در مجلس عقد در حضور دختر را براى يك نفر آرايش كرده

 آورند، اين حرام است.نهاى نامحرم مىيك عدّه جوا

 چشم چرانى

ور جنسى، شخص بايد از در مورد عفّت نفس از جهت فرج؛ يعنى ام

ميزان شرع و عقل، رد نشود. كسانى كه دسترسى به عيال ندارند، بايد 

فرمايد: »پشت سر زن بيگانه هم نگاه خودشان را نگه دارند. در روايت مى

د، تكرار گناه مكن. شوخى با زن بيگانه مكن. نكن. اگر به چشم تو خور

 مصافحه با زن بيگانه مكن«.

از حضرت داوود است كه: »نگاه پشت سر شير بكن؛ ولى پشت سر زن 

 48بيگانه نگاه مكن«.

 
 .اه رفنت دارد( .أخذ به جاى نگاه كردن، ر ) در م6/ ح 275/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)  48
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______________________________ 
)در مأخذ به جاى نگاه كردن، راه  6/ ح 275/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)

 رفتن دارد( ..

 47دواج اسالمى، ص: زا

؛ ولى زن را كه چون پشت سر شير احتمال دارد كه خطرى به تو نرسد

آيد. اگر بخواهى چشم چرانى بكنى، بنگرى حتماً باليى بر سرت مى

 حيوانى هستى.

 بانوان و لزوم پرداخت صدقه

در روايت دارد كه پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله رو كرد به زنهاى 

 فرمود: صدر اسالم و

 49»تصدقن فإنّ اكثر كنّ حطب جهنّم«.

»شما زنها بايد خيلى صدقه بدهيد تا سپرى بشود براى جهنّمتان. چرا؟ 

 زيرا كه بيشتر شما جهنّمى هستيد«.

 يكى از زنها گفت:

ايم كه بيش از مردها جهنّمى »يا رسول اللَّه! مگر ما زنها چكار كرده

 باشيم؟«.

ا آن كه: شما زنهآله دو جمله فرمود: »اوّل رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 خيلى از خداوند ناراضى و شاكى هستيد«.

 
 .. 2/ ح 175/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  49
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كدام زن )يا مرد زن صفت( است كه شكر خدا بكند؟ خيلى از خدا غافل 

بينيد. مثل حالت بچّگى مثلًا هستيد. اين همه خدا نعمت داده است، نمى

گويد ه مىشش ساله چقدر پدر برايش زحمت كشيده، يك دفع -بچه پنج

م كه شايد دعوايم بشود يا بچّه ديگر، پدر پول به من بده مثلًا چاقو بخر

 كند و اگر به او پول نداد،نصيحتش مى

______________________________ 
 .. 2/ ح 175/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 48ازدواج اسالمى، ص: 

 شود.ناراحت مى

د من در خانه تو خيرى در روايت دارد: »هر گاه زنى به شوهرش بگوي

 شود«.رهايش حبط )و باطل( مىنديدم، تمام كا

كنى؟ خدا به توسّط شوهرت چه خيرها به تو براى چه كفران نعمت مى

 سرپرست گذاشتن براى چه؟ها را بىرساند. ديگر قهر كردن و بچّه

 برگرديم به روايت:

 است.علّت جهنّمى شدن بيشتر زنها كفران نعمت و شكر خدا نكردن 

»انكن تكفرن  رموده در اين روايت:دوّمين چيزى كه براى زنها ف

 »عشير« به »شوهر« ترجمه شده است. از معاشرت است. 50العشير«

شوهرهايتان به شما حق دارند. نسبت به شوهرهايتان اداى حق 

كنيد، آن طورى كه سزاوار است، لذا مستحقّ عذاب هستيد؛ مثلًا در نمى

 
 .. 318/ 3مسند اَحد:  -(1)  50
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زنى كه دست به  ه مرد اجنبى كردن. لعنت خدا برغياب شوهر، نگاه ب

دست مرد اجنبى بدهد! فرمود: »هر زنى كه چشمش را پر كند از غير 

شوهرش، روز قيامت دو ميخ آتشين در دو چشمش خواهند كرد«. به هر 

حال؛ اجمالًا بايد حقّ شوهر را ادا كرد. مال )و ثروت( شوهرتان، زير 

نى! ك درهم بدون رضاى شوهر تصرّف كدستتان امانت است. واى اگر ي

 نعوذ باللَّه!

______________________________ 
 .. 318/ 3مسند احمد:  -(1)

 49ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت ازدواج با شرابخوار

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 آله فرمود:

به زبان من حرام فرمود،  »كسى كه شراب را پس از آن كه خداوند

ته نيست هنگامى كه به خواستگارى بيايد، با او ازدواج شود و بنوشد شايس

ع شفاعتش پذيرفته نيست و گفتارش نبايد مورد تصديق و گواهى واق

شود و نبايد او را امين دانست و كسى كه او را مورد اطمينان دانسته و 

مانى يا عوض و پاداشى چيزى به دستش بسپارد، از خداوند براى او ض

و فرمود: »كسى كه دخترش را به شرابخوارى بدهد، پس با  51نيست«.

 52دخترش قطع رحم كرده است«.

 
 .5/ ح 311/ 25(. وسائل الشيعة: 1)  51
 .7/ ح 312(. مهان/ 2)  52
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نيز فرمود: »كسى كه دخترش را به شرابخوارى تزويج كند، مثل اين 

و نيز  53است كه دخترش را براى زنا دادن از خانه بيرون كرده است«.

د به به ديدنش نرويد و اگر بمير فرمود: »اگر شرابخور مريض شد،

 54اش حاضر نشويد«.جنازه

______________________________ 
 .5/ ح 311/ 25(. وسائل الشيعة: 1)

 .7/ ح 312(. همان/ 2)

 .5091/ ح 58/ 4(. من ال يحضر الفقيه: 3)

 .8/ ح 312/ 25(. وسائل الشيعة: 4)

 50ازدواج اسالمى، ص: 

 همديگر و حكم طالقزن و شوهر نسبت به وظايف

 وظايف زن نسبت به شوهر

زنى خدمت حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض كرد: 

 »حقوق شوهر چيست؟«.

حضرت فرمود: »آن است كه در هر حال از اطاعت او بيرون نباشد. 

اش بيرون نرود. بدون رضايتش از مال او بدون اذن و رضايتش از خانه

 خرج نكند«.

 
 .5091/ ح 58/ 4(. من ال حيضر الفقيه: 3)  53
 .8/ ح 312/ 25(. وسائل الشيعة: 4)  54
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ليه و آله شمرد كه اين زن گفت: »يا رسول اهلل عيغمبر صلى همين طور پ

اللَّه! عهد كردم با خداى خودم كه زير بار اين تكليف نروم. شوهر 

و راستى كمتر زنى  55سازم«.كنم و خود را گرفتار اين حقوق نمىنمى

اش، حقوق شوهر را كاملًا ادا كرده باشد؛ است كه در مدّت عمر زناشويى

ال اوست. تفريط نكند. مال شوهرش را له حقوقش، حفظ ممثلًا از جم

اش از مالش چيزى ضايع نسازد. حضور و غيابش فرق نكند. بدون اجازه

 به كسى ندهد يا تصرّف

______________________________ 
 .. 4513/ ح 438/ 3من ال يحضره الفقيه:  -(1)

 51ازدواج اسالمى، ص: 

ش كند، بدون شك بر كه برايش آراينكند و ديگر حقّ شوهر آن است 

زن حرام است كه براى غير شوهرش و مردان بيگانه آرايش كند و حقّ 

 شوهرش را ضايع سازد.

چندين روايت از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله است كه: »زن قبل از 

آمدن شوهرش، خودش را آرايش كند«. اين حقّ خاص، مربوط به 

 عنوان زوجيّت است.

مام مدّت عمرش خدمتگذارى و تمكين از ت »اگر زنى مروى است:

شوهرش بكند ولى به شوهرش بگويد: در خانه تو خيرى نديدم، همه آن 

زن بايد احترام شوهرش را نگهدارد.  56خدماتش را ضايع ساخته است«.

 شوهرش را بزرگ بدارد.

 
 .. 4513ح  /438/ 3ال حيضره الفقيه: من  -(1)  55
 .. 4524/ ح 440/ 3من ال حيضره الفقيه:  -(1)  56
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شكايت شوهرش را به پدر و مادرش نبرد كه نزاع راه بيندازد. بايد 

 . مبادا راز شوهرش را فاش كند وگرنه ظالم است.اشته باشدگذشت د

 عدل در زندگى با شوهر را بايد رعايت كند. مال شوهر را ضايع نكند.

 آبرويش را حفظ نمايد وگرنه ظالم است.

فرمايد: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در روايتى به زنها خطاب مى

كرديد، چون شما كافريد »صدقه بدهيد كه آتش را براى خودتان آماده 

خواهم تفصيل حقّ زوج و زوجه را عرض كنم نمى 57به حقّ همسرانتان«.

بلكه خواستم عرض كنم چه زن و چه مرد بايد مواظب باشند حقوق 

 ا ضايع ننمايند.طرف مقابل ر

______________________________ 
 .. 4524/ ح 440/ 3من ال يحضره الفقيه:  -(1)

 .. 3/ ح 176 -175/ 20ل الشيعه: ؛ وسائ318/ 3: مسند احمد -(2)

 52ازدواج اسالمى، ص: 

 عذر خواهى حضرت زهرا از على عليهما السالم

فاطمه زهرا عليها السالم در در رأس تمام زنان عالميان سيده نساء حضرت 

خانه على عليه السالم آمد و نه سال هم ماند و هيجده ساله بود كه از دنيا 

 رفت.

ندگى زهرا در خانه على عليه السالم و آخر كارش اطّالع ا از زهمه شم

داريد. نسبت به بچّه دارى و مواظبت خانه و زحمتهايى كه متحمّل 

 
 .. 3/ ح 176 -175/ 20؛ وسائل الشيعه: 318/ 3مسند اَحد:  -(2)  57
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ساخت و صبر ا فقر على عليه السالم مىشد، كم و بيش آگاه هستيد. بمى

 كرد.مى

 كند:در آخرين ساعات عمرش، رو به على عليه السالم كرده و عرض مى

ات بودم هر نوع خالف حقّى از من سر زده ن مدّتى كه در خانهاي »در

 است، مرا حالل كن«.

خواهد تعارف كند؟ نه، بلكه دقّت در حساب آيا زهرا عليها السالم مى

بيند آن طورى كه سزاوار بود حقّ على عليه السالم را ادا كند، ست. مىا

نچه كوتاهى احتمالى شود. از آشايد نكرده باشد. لذا دست به دامنش مى

 طلبد.داشته است، پوزش مى

 اطاعت زن از شوهر

از جمله كسانى كه اطاعت امرشان، اطاعت خدا و رسول است، چون امر 

زن از شوهر است؛ چنانچه در قرآن مجيد باشد اطاعت ايشان مى

 فرمايد:مى

»مردان قيام كنندگان و كارگذاران بر امور زنانند و اين به سبب زيادتى 

است كه خدا به مردان نسبت به زنان داده است )كه آن عبارت است از 

 ى عقل و حسن تدبير و زيادتى قوّه و فهم و غير اينها( وزيادت

 53ازدواج اسالمى، ص: 

نمايند بر زنها )از مهر و خوراك و مسكن به واسطه آن چيزى كه نفقه مى

قيام نمودن به  و لباس(، پس زنهاى صالحه اطاعت كنندگان خدايند و در

اند، )عفّت و عصمت و حقوق شوهران خود، در غياب شوهر نگاه دارنده
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و از پيغمبر  58ل شوهر(«.حفظ خود از مرد اجنبى و در ضبط و حفظ ما

كرم صلى اهلل عليه و آله مروى است كه: »جايز نيست براى بشرى كه ا

كردم ر مىبشر ديگرى را سجده نمايد و اگر جايز بود، هر آينه زن را ام

 59كه شوهر خود را سجده نمايد«.

 وجوب تمكين در امر زناشويى

اخبار وارده در لزوم اطاعت زن از شوهر بسيار است، ولى بايد دانست هر 

تحصيل خشنودى شوهر در جميع امور، مستحب و مرغوب و براى چند 

زن، بهترين عبادات است لكن قدر مسلّم از وجوب اطاعت شوهر در 

بردارى زناشويى و با اجازه او از خانه بيرون رفتن به بهره آنچه راجع

باشد( و اگر بدون رضايت والدينديدن يا عيادتاست )هر چند براى

گردد، مالئكه آسمان و زمين و رود تا وقتى كه بر مى هر از خانه بيرونشو

 60نمايند.مالئكه رحمت و غضب، او را لعنت مى

 انفاق زن با اذن شوهر

 شوهر در انفاقهاى مستحبّى كه از مال خودشيل اذن نيز تحص

______________________________ 
 .. 6/ ح 508/ 5فروع كافى:  -2. 34نساء:  -(1)

(2.) 

 .. 4513/ ح 438/ 3من ال يحضره الفقيه:  -(3)

 
 .. 6/ ح 508/ 5فروع كاىف:  -2. 34نساء:  -(1)  58
59  (2). 
 .. 4513/ ح 438/ 3من ال حيضره الفقيه:  -(3)  60
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 54ازدواج اسالمى، ص: 

كند الزم است و در نذر زن به طور كلّى، شرط صحّتش اذن شوهر مى

بلى در انفاقهاى واجب از قبيل: حجّ واجب، زكات، خمس، نيكى  است.

ين و ارحام، اذن شوهر الزم نيست بلكه اگر نهى هم بكند، به به والد

و بالجمله هر گاه زن، براى اطاعت  61زم نيست ترتيب اثر بدهد.نهيش ال

امر پروردگارش، از شوهر اطاعت نمايد، در امورى كه گذشت، واجب يا 

 باشد.اً از خدا و رسول پيروى كرده و بهترين عباداتش مىمستحب، قطع

 آزار به همسر

د كه او را فرمايد: »هر كه زنى دارپيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

پذيرد تا وقتى آزارد، خداوند نمازها و كارهاى نيك آن زن را نمىمى

تمام كه حقّ شوهرش را ادا كند و او را از خود خشنود سازد هر چند 

ها را آزاد كند و مال فراوان صدقه دهد، او روزها، روزه باشد و بنده

 شود«.اوّل كسى است كه داخل جهنّم مى

دى كه زن خود را آزار رساند، براى اوست آنچه سپس فرمود: »هر مر

درباره زن گفته شد و هر كس بد رفتارى زنش را تحمّل كند و مزد صبر 

كند، اى كه صبر مىاوست در هر مرتبهخود را از خدا بخواهد، براى 

مثل آنچه به حضرت ايّوب براى صبرش داده شده و براى آن زن است 

ريگهاى بيابان. و اگر بميرد پيش از آن  از وزر در هر شبانه روزى مانند

شود و با كه شوهر را از خود راضى سازد، سرنگون وارد جهنّم مى

 هر كه زنى دارد كه ترين دركات جهنّم. ومنافقين در پايين

 
 .. 1/ ح 315/ 23ل الشيعه: وسائ -(1)  61
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______________________________ 
 .. 1/ ح 315/ 23وسائل الشيعه:  -(1)

 55ازدواج اسالمى، ص: 

نمايد كند، صبر نمىكند و بر آنچه را كه شوهر نفقه مىبا او موافقت نمى

كند، گيرد و او را وادار به آنچه طاقت ندارد مىو بر شوهرش سخت مى

پذيرد و تا سازد، نمىخيرى كه آتش را از او دور مى خداوند از او كار

62فرمايد«.وقتى كه چنين است بر او غضب مى
 

 حرمت سقط جنين

اى كه در رحم مادر باشد و كشته شود، در حكم قتل نفس، با ديگران بچّه

مساوى است. و ديه قتل او مانند بزرگساالن است هر چند كشنده، پدر يا 

ه مادر، دوايى بخورد يا كارى بكند كه بچّه را مادر باشد؛ مثل اين ك

راى او خواهد بود و ديه بيندازد. در اين صورت، تمام عقوبتهاى مزبور، ب

قتل نفس؛ يعنى هزار مثقال طال بايد بپردازد؛ البتّه خودش به سبب 

برد و به ساير ورثه طفل جنايتى كه مرتكب شده، از اين پول سهمى نمى

 رسد.مى

 نطفه از بين بردن

شود كه در شرع مقدّس اسالم، چقدر درباره از آنچه ذكر شد دانسته مى

سانى، ارزش و اهمّيّت قايل شده است كه درباره هيچ زندگى و حيات ان

موضوعى اين قدر سفارش نفرموده و تأكيد نكرده حتّى از بين بردن 

وده و مادّه تكوين انسانى؛ يعنى نطفه پس از استقرار در رحم را حرام فرم

 
 .. 1/ ح 164 -163/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  62
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براى آن ديه معيّن كرده به اين تفصيل كه اگر نطفه باشد، شصت مثقال 

 ن بندى شده باشد، هشتادطال و اگر استخوا

______________________________ 
 .. 1/ ح 164 -163/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 56ازدواج اسالمى، ص: 

و دميده مثقال و اگر جنين شده؛ يعنى گوشت آورده ولى روح هنوز در ا

پسر بوده، هزار و  نشده، صد مثقال و اگر روح در او دميده شده باشد و

اگر دختر بوده، پانصد مثقال طال بر كسى كه سبب سقط گرديده، هر 

 شود.چند پدر يا مادر باشد، واجب مى

اش زنده باشد، واجب است فوراً چّهو در صورتى كه زن آبستن بميرد و ب

ه را بيرون آورند و مسامحه كردن حرام است و پهلوى او را شكافته، بچّ

أخير در بيرون آوردن، بچّه تلف شود، بر كسى كه سبب اگر به واسطه ت

 تأخير شده، ديه واجب است.

 وظايف شوهر نسبت به زن

دهد. خوراك و لباس وظيفه شوهر نسبت به زن اين است كه به او نفقه ب

حسن خلق با او رفتار  و مسكن را مطابق عرف و شأن زن بپردازد. به

را زجر دهد. او هم حق دارد كه با نمايد. نبايد سر به سر زن بگذارد و او 

 او خوش رفتارى شود.

توانند اطمينان داشته باشند حقّ عيال را رعايت مردها چطور مى

و حدّت سرو كار پيدا كردى يا نه؟ به اند، در معاشرت، با تندى كرده
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با آنها با حسن سلوك رفتار نمايى؟ كيست  جاى اين كه به دستور قرآن

 ام نيست؟خواهم بميرم حقّ عيالم بر عهده كه مىبتواند ادّعا كند حاال

عدل با همسر خيلى مشكل است. بايد با زن رفق و مدارا كرد. زن لطيف 

 گذاشت. سوء ظن به او نبرد. و رقيق است. نبايد سر به سرش

سباب انس تو قرار داده است. اگر مبادا رنجشى پيدا شود. خدا زن را ا

 خالف محبّت و رفق، با او رفتار كردى، ظالم هستى. زن سزاواربر

 57ازدواج اسالمى، ص: 

 ء فى غير محلّه« است.رحمت و محبّت است. غير از اين، »وضع شى

 طالق قبل از اسالم

گفت: »انت علىّ زمان جاهليّت قبل از اسالم، اگر مردى به زنش مىدر 

ر امّى؛ تو نسبت به من، مثل پشت مادرم هستى«، اين سخن، به منزله كظه

ق بود. آن هم با اثر عجيبى كه در عرف آن روز بر آن مترتّب بود؛ طال

 گرديد.يعنى براى هميشه زن بر شوهرش حرام مى

 طالق بودن اين جمله ذكر شده است. وجه مناسبتهايى هم براى

تو مانند عضو مادر من هستى، بعضى گويند: وقتى به همسرش بگويد 

 گردد.طور كه مادر بر شخص حرام است، او هم حرام مىهمان 

يا تعبير از »پشت« به مناسبت مر كبيت است. مركب بودن تو مثل مركب 

 بودن مادر است كه حرام و قبيح است.
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اين نوع طالق در جاهليّت، شديدترين طالق به شمار  به هر حال،

ديگر نيز داشته كه اظهار طالق ابدى بوده است و رفته است و انواع مى

 سترسى نداشته است.مرد، ديگر هرگز به زنش د

 حكم اسالم درباره طالق

امّا با طلوع نور اسالم و بعثت حضرت خاتم األنبياء، تدريجاً و به مناسبت 

اى مختلف، احكام اسالم نازل گرديد و همچنين حكم ظهار كه موقعيته

 ه شريفه »مجادله« بيان شده است.در سه آيه از سور

در اين آيات، نخست خداوند تبارك و تعالى اين معنا را از ذهنها بيرون 

شود. اين كه شخص به فرمايد كه با گفتن تنها، حقيقت پيدا نمىمى

 شت مادر من هستى«، آياهمسرش بگويد: »تو به منزله پ

 58ازدواج اسالمى، ص: 

 شود؟واقعاً چنين مى

، حرف غلطى بوده است. كسى كه به زنش اظهار جاهليّت اين عادت

 گويد:كند و مىمى

تو مثل پشت مادر من هستى«، زن كجا و مادر  »انت علىّ كظهر امّى؛

به  كجا؟ زن بر شوهرش حالل ولى مادر حرام است، به حرف گفتن و

 شود.منزله مادر من هستى كه مادر نمى

 63 ...«. نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ»الَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ

 
 .. 2جمادله:  -(1)  63
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كنيد، ايشان مادرانشان نيستند »كسانى كه از شما با همسرانتان ظهار مى

 شود و حرام ابدى؟(«.)مگر به گفتن تنها، مادر مى

 64»... وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا ...«.

 گويند«.زشت و دروغى را مى »و به درستى كه ايشان گفتار

پسندد و نه زنند راستى زشت است، نه عقل آن را مىاين حرفى كه مى

شرع. كى گفت اين حرف را بزنيد؟ و كى گفت اين اثر بر آن مترتّب 

 شود؟يعنى زن به خانه شوهرش حرام ابدى مىاست؟ 

ن اين عادت زمان جاهليّت را كه خداوند امضا نفرمود، چرا مسلمان چني

 كارى بكند؟

طالقى كه از نظر اسالم اثر داشته باشد، محدود و مشخّص است و در 

تحت شرايط خاصّى بيان شده، نه طالق جاهليّت كه با اين جمله زشت از 

ن هم جدايى هميشگى كه ديگر رجوع و بازگشتى در هم جدا شوند، آ

 كار نباشد.

 ب طالقاين گفتار ناشايست و دروغ، از نظر اسالم هر چند موج

______________________________ 
 .. 2مجادله:  -(1)

 .. 2مجادله:  -(2)

 59ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 2جمادله:  -(2)  64
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حرام است  شود؛ ولى گفتارىابدى و حتّى طالق حقيقى موقتى نيز نمى

كه اگر مسلمان مرتكب شد، بايد تنبيه شود و با دادن كفّاره جبران اين 

 غلط را بنمايد.

گردد مانند ش موقّتاً حرام مىجمله، زن بر شوهر به واسطه گفتن اين

حرام بودن در حال حيض كه آميزش جنسى در آن حال با او حرام 

 ر، طالق نيست.است؛ امّا نظر كردن به او مانعى ندارد؛ چون ظها

بايد با پرداختن كفّاره، اين گفتار زشت و دروغ را جبران نمايد، آن 

 تواند آميزش جنسى كند.ىشود و موقت همسرش بر او حالل مى

نكته مهمّ كه بايد دانست اين كه: آنچه از حرام شدن زن بر شوهرش به 

شد؛ واسطه ظهار ذكر شد، به شرطى است كه شرايط طالق در آن جمع با

يعنى در حضور دو نفر عادل كه اين جمله را بشنوند، در وقتى كه زن در 

ر آن پاكى كه در آن با حال حيض باشد و در طهر اليجامع باشد؛ يعنى د

او جمع نشده باشد. در صورتى كه اين شرايط جمع بود، آن وقت به 

شود تا زن بر مرد حرام مى »انت علىّ كظهر امّى« واسطه اين جمله:

تى كفّاره بدهد وگرنه اين گفته، لغو و بيهوده است و اثرى بر آن وق

 مترتّب نيست.

 60ازدواج اسالمى، ص: 

 ازدواج در بهشت

در بهشت هم نكاح و مواقعه هست؛ ولى نه مثل دنيا كه كثافتكارى باشد. 

لذّت بيشتر هست امّا لذّت روحانى. اين جا غفلت است و آن جا تمام 

هايى كه خداوند براى مؤمنين ذخيره فرموده است. ذكر است. چه لذّت
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بى خود نيست كه در دعاها اين طور رسيده كه خداوندا! حور را به من 

 فرما: تزويج

 65»و زوّجنى من الحور العين«.

 »و زوّجنى من الحور العين« گويند كه براى مردهابعضى از زنها مى

 است، براى زنها چيست؟

پاسخشان اين است كه تزويج به معناى اتصال و جفت شدن است. خدايا! 

مردان را به حور پاكى كه ياد تو در وصال آن است، برسان. براى زنها 

 اندازد.تزويجى كه آنها را به ياد خدا مى هم همين است.

 زنى نزد پيغمبر آمد و عرض كرد: »يا رسول اللَّه!مروى است پيره

______________________________ 
 .. 7/ ح 376/ 5فروع كافى:  -(1)

 61ازدواج اسالمى، ص: 

 دعا بفرماييد بهشتى شوم«.

زن به بهشت ود: »پيرهرسول خدا صلى اهلل عليه و آله به عنوان مزاح فرم

 رود«.نمى

زن بيچاره ناراحت شد و التماس كنان عرض كرد: »پس من پيره

 چكنم؟«.

 
 .. 7/ ح 376/ 5: فروع كاىف  -(1)  65
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وقتى وارد  66گردد«.شود و وارد بهشت مىحضرت فرمود: »پير جوان مى

ساله، در اين حد الى  33شود، زن در سنّ شانزده سالگى و مرد بهشت مى

 ماند.األبد مى

زنها هم خواندن اين  ين، براىمنشينى با او؛ بنابراتزويج با حور؛ يعنى ه

دعا مانعى ندارد. خدايا! پاكم كن و به مقامى مرا برسان كه بتوانم 

 همنشين حور گردم.

تواند ازدواج كند، پس تكليف زنها چه اگر زنى بگويد: زن با حور نمى

شود؟ زنها هم اگر بهشتى شوند و شوهرانشان هم بهشتى باشند، مى

ند. و مروى است كه عاقد آنها علىّ بن انند در آن جا نيز با هم باشتومى

 ابى طالب عليهما السالم است.

امّ المؤمنين ام سلمه از همسران پيغمبر در اين باره چند روايت نقل 

نمايد كه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله پرسيدم: »زنهايى كه دو مى

 .شوند؟«اند، در بهشت چه مىشوهر كرده

خود زن است، با هر كدام از اين دو شوهر حضرت فرمود: »اختيار با 

 تواند ازدواج كند«.مى

 استيناس با همسران بهشتى، شغل و سرگرمى بهشتيان است.

______________________________ 
 )با اندكى اختالف( .. 9/ ح 410/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)

 62ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .) با اندكى اختالف( .9/ ح 410/ 8مستدرك الوسائل:  -(1)  66
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تى هستند. هر زنى كه بهشتى شد، ه كه بهشيا زنهاى مؤمن حاال با حوريان

كند. حقيقت وصال و در بهشت با شوهرش اگر بهشتى باشد، ازدواج مى

مواقعه در بهشت است. حورالعينى كه خداوند او را مدح فرموده 

چشمهايشان از غير شوهرانشان كوتاه است؛ يعنى نظرى به غير شوهر 

 واه و شوهر شناسند.ندارند. شوهر دوست و شوهر خ

 ته مهمّ اين است كه فرق است بين ازدواج در بهشت و دنيا.نك

كسى خيال نكند مثل هم است كاملًا متفاوت است. اوّلين تفاوت، مواقعه 

در دنيا عالوه بر كثافت دفع شهوت، غفلت آور است؛ امّا مواقعه در 

و تسبيح بهشت، ذكر و يادآور است. غنا و آواز خوانى در بهشت، ذكر 

ان و همسرانشان و مخصوصاً اگر همسر دنياييش هم باشد؛ خداست. بهشتي

رسند و از چنانچه خدا وعده داده است، همسران مؤمن به يكديگر مى

تر آيد كه هر چند زن و فرزند در مقام پايينبعضى روايات چنين بر مى

كنند. بهشتيان و باشند، آنان را به شفاعت مؤمن به او ملحق مى

 يا بر روى تختها تكيه زنندگانند. هاهمسرانشان در سايه

مروى است از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله كه: »مؤمن در يك روز صد 

نمايد و )عجيب اين است كه( دختر باكره را در بهشت تصرّف مى

 67شود بدون اين كه براى دختر ناراحتى باشد«؛بالفاصله باكره مى

نفر در دنيا اشتها دارد  فرمايد: »برابر صدچنانچه نسبت به خوراكش مى

 بدون ناراحتيهاى دنيوى«.

 از جمله چيزهايى كه خداوند براى مؤمن در بهشت قرار داده و

 
 .. 366/ 4لئال األخبار:  -(1)  67
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______________________________ 
 .. 366/ 4لئالى األخبار:  -(1)

 63ازدواج اسالمى، ص: 

آيه شريفه كه آن را به بزرگى ذكر فرموده، »حور العين« است و در اين 

 فرمايد:مى

 68»... وَ زَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ«.

 يعنى: »تزويج نموديم حور عين را براى مؤمنين«.

در ضمن آيه فهمانده شده كه تزويج حور العين با مؤمنين، غير از تزويج 

 ديث شريفى عرض كنم:اين دنياست. من باب نمونه ح

ه گويد: »ديدم در كوفه كند از سعيد بن مصيّب كدر بحار ذكر مى

ين عليه السالم را كه از حمام درآمده خود را پاك و حضرت زين العابد

پاكيزه نموده و با حنا محاسن شريف را خضاب كرده، لباس فاخرى 

: روى؟ فرمودپوشيده و خود را معطّر فرمود. عرض كردم كجا مى

 ت. فرمود:روم مسجد النبى نماز كنم. عرض كردم حاال موقع نماز نيسمى

 خواهم خواستگارى حور العين نمايم«.مى

بله انسان اگر از هر آلودگى ظاهرى و باطنى و از هر گناهى و خلق 

 كند.زشتى پاك شد، شايستگى تزويج با آنها را پيدا مى

 وصف حوريان بهشتى

 
 .. 54دخان:  -(1)  68
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»حور« به معناى »شدّت سفيدى چشم« است و سياهى چشم حور العين 

ها شدّت دارد. و امّا درباره لطافت جمال. هم مانند سفيدى چشم آن

 اى است.حورالعين روايات كثيره

رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله فرمود: »اگر زنى از حوريان بهشتى در 

 اين عالم

______________________________ 
 .. 54دخان:  -(1)

 64ازدواج اسالمى، ص: 

ديدنش را ندارند«، مگر شوند؛ چون طاقت بيايد، تمام مردم هالك مى

اء اللَّه چشم لطيف و لطيف بينى از اين جا با خود در آن دنيا كه ان ش

 ببرند.

 كند«.فرمايد: »اگر حور بهشتى در عالم دنيا بيايد، نور ماه را محو مىمى

اى فرمايد كه: »هفتاد حله بپوشد كه هر حلهلطافت حور مى ديگر از

ها و بدن حور لطيف است كه از ن حلهبويى جداگانه دارد و آن قدر اي

انند درهمى پشت آن، پوست بدن بلكه مغز استخوانش همه پيداست به م

شود. هر حورى براى تجليل مؤمن معيّن كه در قعر آب صافى ديده مى

 ام تاجى به سر دارد«.اند و هر كدكرده

 اند.بيچاره اهل عالم كه به اين زنهاى عالم طبيعت دلخوش كرده
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»... قاصِراتُ  فرمايد:ه قدرى به مؤمنين مشتاقند كه خدا مىان بحوري

»چشمانش از غير همسرشان نگهداشته شده است«. و اگر  69الطَّرْفِ ...«؛

 مؤمن دير بيايد، حوريان طاقت ندارند.

كند«. كند، نور دندانهايش قصر را روشن مىحور، تبسّم مى»وقتى 

 يست، آن جا وضع ديگرى است.خالصه آن جا شهوترانى و كثافتكارى ن

هاى زيادى براى مؤمن قرار داده است. آن وقت يك خداوند، ذخيره

خواهد. يك زنى كه از داند چه شوهرى مىزن با اين لطافت، مى

 خواهد كه الاقل نور ايمان داشتهمىجهد، شوهرى تبسّمش نور مى

______________________________ 
 .. 48صافّات:  -(1)

 65سالمى، ص: اج اازدو

شود، باشد. مؤمن، نور دارد. چطور خداوند براى حورى كه زن تو مى

شود. به اين آسانى هم نور قرار داده امّا تو ظلمت داشته باشى. اين نمى

شود. آن قدر مطلب كنند نيست. تا ايمان نباشد، نمىكه بعضى خيال مى

واست ديدن آن عظيم است كه معصومين عليهم السالم از خداوند درخ

 كردند.ىرا م

موضوع ديگر اين كه: »در بهشت نفس و هوا و هوس؛ يعنى غفلت از خدا 

 كنند«.نيست؛ همه ذكر خدا را مى

 
 .. 48صافّات:  -(1)  69
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موضوع ديگر اين كه: »كثافت، عادت زنانه و زحمت حمل آن جا نيست. 

هميشه مانند حور در حالت بكر هستند. صدها مرتبه با شوهر خود جمع 

 70اكره است«.شود و باز بمى

______________________________ 
 .365/ 364/ 4(. لئالى االخبار 1)

 66ازدواج اسالمى، ص: 

 حكم زنا در اسالم

يكى از گناهانى كه به كبيره بودنش تصريح شده »زنا« است؛ چنانكه 

حضرت صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا و حضرت جواد عليهم 

اند وره فرقان متمسّك شدهبودنش به س اند و براى كبيرهالسالم فرموده

 فرمايد:كه مى

»از جمله صفات بندگان خدا آن است كه نپرسند و نخوانند با خداى به 

حق، خداى ديگرى را )يعنى مشرك نباشند( و آن نفسى كه خدا كشتنش 

را حرام فرموده، نكشند و زنا نكنند. و كسى كه اينها را بجا آورد )شرك، 

اش در روز قيامت دو زاى خود را كه شكنجهو ببيند ج قتل و زنا( برسد

 71چندان است و هميشه به خوارى در آتش است«.

 معانى اثام و غى

در منهج است كه »اثاما« در اين آيه شريفه، نام يك وادى در دوزخ 

 اند: »چيزىكنند و گفتهاست كه زناكاران را در آن عقوبت مى

 
 .365/ 364/ 4(. لئال االخبار 1)  70
 .. 69 -68فرقان:  -(1)  71
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______________________________ 
 .. 69 -68فرقان:  -(1)

 67ازدواج اسالمى، ص: 

و در  72است كه سيالن كند از اجسام دوزخيان مانند چرك و خون«.

ايات آمده است كه: »اثام در اين آيه وغى در آيه ديگر، دو چاه در رو

دوزخ است كه اگر سنگى را از كنارش رها كنند، در مدّت هفتاد سال، به 

 73رسد«.قعر آن مى

فرمايد: »و نزديك زنا مشويد و گرد آن رائيل مىاسه بنىو در سور

راهى نگرديد به درستى كه آن خصلتى زشت و كارى فجيع و بد 

 74است«.

ها و باطل كردن مواريث و زيرا كه زنا سبب قطع نسبها و هيجان فتنه

 فرزندان بر پدران است.و حقوقپدران بر فرزندانرحم و حقوقصله

 شهوت زنا بدترين راه دفع

 نگارد:در كتاب »بالهاى اجتماعى« در شرح اين آيه شريفه چنين مى

»يعنى كه گرد زنا نرويد؛ زيرا اين كار، يك كردار پليد و راه گمراه 

ترين تعبيرى كه در قرآن مجيد از زنا شده، اى است. شايد دقيقكننده

كه  اى استباشد؛ زيرا اين جمله 75»... وَ ساءَ سَبيلًا« همين جمله

رباره مخالفت و مبارزه با فحشا را روشن ترين منطق اسالم داساسى

 
 .420/ 6تفسري منهج الصادقني:  -(1)  72
 .420/ 6تفسري منهج الصادقني:  -(.2)  73
 .. 32اسراء:  -(.3)  74
 .. 32اسراء:  -(.4)  75
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گويد: عمل شنيع زنا يك راه طبيعى و خالى از كند. اين جمله مىمى

 خطر براى اطفاى شهوت نيست.

 كند، در يكاى كه شهوت خود را از طريق زنا اشباع مىجامعه

______________________________ 
 .420/ 6الصادقين:  تفسير منهج -(1)

 .420/ 6تفسير منهج الصادقين:  -(.2)

 .. 32اء: اسر -(.3)

 .. 32اسراء:  -(.4)

 68ازدواج اسالمى، ص: 

جاده ناهموار و خطرناكى افتاده كه عاقبت آن، دورى از مقصد و افتادن 

در پرتگاههاى هولناك است. نيروى خدادادى شهوت، براى ابقاى نسل 

سلسله هيجانات روحى و عاطفى در مرد و زن است انسانى و ايجاد يك 

من تشكيل كانون خانواده و اطفاى شهوت از يك كه اين هيجانات، ضا

طريق محدود و قانونى است؛ امّا ارتكاب زنا نه تنها اجتماع را به مقصد 

كند بلكه اجتماع را در هزاران درّه مخوف، پرت ابقاى نسل نزديك نمى

بيماران مقاربتى و ميلياردها دالر بودجه، براى كند كه دهها ميليون مى

اى از اين پرتگاهها سرپرست، تنها گوشهليونها كودكان بىمعالجه آنها و مي

 نگارد:باز در همان كتاب چنين مى 76دهد«.را نشان مى

 
 .. 143بالهاى اجتماعى:  -(1)  76
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»هزاران مفاسد مختلفى كه از توسعه فحشا و روابط نامشروع به وجود 

ز و ناراحت كننده است كه نسبت انگيآمده، راستى آن چنان حيرت

 باهت به تناقض نيست.دادن آن به بشر قرن بيستم، بى ش

شكافد تا از ها را با هزاران زحمت مىكند بشرى كه دل ذرّهآدم فكر مى

مند شود، چرا نيروهاى خدادادى خود را در نيروى درون آن بهره

ه از يك كند و در حالى كترين وضعى به انواع فحشا تباه مىكثيف

امل نيستى و طلبد، از طرفى، عوطرف، قواى طبيعت را به كمك خود مى

سازد؛ مثلًا امروز براى استفاده از يك سلسله اضمحالل خود را فراهم مى

اشعه سودمند و يا نيروى اتم در عالم پزشكى، ميلياردها دالر مصرف 

و اين پردازد شود و صدها هزار مغز متفكّر به فكر و فعاليّت مىمى

 تالشهاى دسته جمعى نتيجه بخش شده، در

______________________________ 
 .. 143بالهاى اجتماعى:  -(1)

 69ازدواج اسالمى، ص: 

انگيزى به عالم بهداشت و پزشكى واقعاً تحوّالت و پيشرفتهاى شگفت

آورد، ولى به موازات اين پيشرفتها، هر سال آمار بيماران وجود مى

يجه رود و در نتفداييان اين بيماريها از ميليونها نفر باال مىمقاربتى و 

هاى بيمارستانها پناه برده، به صورت صدها هزار نفر در هر كشور به گوشه

گردند. يا مثلًا با هزاران اعضاى معطّل و فلجى، بار دوش اجتماع مى

دارى كه براى بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادى هر كوششهاى دامنه

كه سرپرست آيد، در نقطه مقابل، ميليونها كودك بىى به عمل مىكشور

اند، در همگى در نتيجه يك خوشگذرانى كوتاه و يك مالقات موقت
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كند و سراسر جهان چرخ اقتصادى كشورها را مواجه با مشكالت عظيم مى

تازه پس از آن كه دولتها وسايل تربيت و نگهدارى اين كودكان را 

شوند كه اجتماع را عدّه افراد شرور و خطرناكى مى فراهم نمودند، يك

كنند و باألخره دستگاه جرايم و جنايات مختلف تهديد مى به انواع

 77قضايى كشور از وجود اين افراد، دائماً هراسان است«.

 آثار دنيوى و اخروى زنا

امام باقر عليه السالم فرمود: »زنا شش اثر دارد: سه اثر در دنيا، سه اثر در 

كند و مرگ و برد، رزق را كم مىآخرت؛ امّا آثار دنيويّه زنا، آبرو را مى

نماياند؛ امّا آثار اخرويّه آن، پس غضب پروردگار و تى را نزديك مىنيس

يجاب سختى حساب و دخول در آتش و جاودان ماندن آن را ا

 78نمايد«.مى

______________________________ 
 .131بالهاى اجتماعى:  -(1)

 .. 3/ ح 541/ 5فروغ كافى:  -(2)

 70ازدواج اسالمى، ص: 

 عذاب برزخى زناكار

نيز فرموده است: »كسى كه با زن مسلمانى، يا يهودى، يا نصرانى، يا 

مجوسى، آزاد يا كنيز زنا كند، پس توبه نكند و با اصرار به اين گناه از 

د كه از هر فرمايدنيا برود، خداوند در قبرش سيصد در عذاب را باز مى

 
 .311بالهاى اجتماعى:  -(1)  77
 .. 3/ ح 541/ 5فروغ كاىف:  -(2)  78
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فرمايد:( آيند )سپس مىهايى از آتش بيرون مىدر، مارها و عقربها و افعى

 سوزد.و تا روز قيامت مى

شوند، پس و چون از قبرش بيرون شود، از بوى گندش مردم اذيّت مى

گردد كه زناكار است تا شود و دانسته مىبه اين بوى زننده شناخته مى

ا به آتش برند. زينهار به درستى كه شود او راين كه امر كرده مى

ى را تعيين فرموده، پس هيچ خداوند محرّمات را حرام فرموده و حدود

كس از خداوند غيرتمندتر نيست و از غيرت الهيّه است كه فواحش را 

 79حرام فرموده است«.

 لعنت شدن زناكاران توسّط اهل محشر

امت به امر خدا، بوى حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »در روز قي

ند، تا اين كه شوهل محشر ناراحت مىشود كه تمام اگندى وزيده مى

كند كه آيا گردد، پس منادى ندا مىنفس كشيدن بر آنها مشكل مى

دانيم و سخت ناراحتمان دانيد اين بوى گند چيست؟ گويند نمىمى

وبه شود: اين بوى عورت زناكاران است كه بدون تكرده، پس گفته مى

، پس اند، پس آنها را لعنت كنيد كه خدا آنها را لعنت كردهاز دنيا رفته

 گويد:كند و مىماند در محشر كسى مگر اين كه آنها را نفرين مىنمى

______________________________ 
 .. 1/ ح 321/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 71ازدواج اسالمى، ص: 

 80خدايا! زناكاران را لعنت فرما«.

 
 .. 1/ ح 321/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  79
 .. 1/ ح 322/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  80
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 ا، عامل فقر و مرگ ناگهانىنز

د: »هر گاه پس از من زنا شود، حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله فرمو

 81مرگ ناگهانى، زياد خواهد شد«.

 82و فرمود: »زنا مورث فقر است و آباديها را ويران خواهد كرد«.

 فساد نسب و تربيت طفل

را حرام و در مكتوب حضرت صادق عليه السالم است كه: »خداوند، زنا 

از بين رفتن نسبها و  فرموده براى اين كه سبب فسادهايى مانند: قتل نفس

 83شود«.و ترك تربيت اطفال و بهم خوردن ارث مى

 كيفر زناى محصنه

اگر با زن شوهردار زنا شود، حرمت و عقوبت آن شديدتر خواهد بود؛ 

كردن  چنانچه حدّ زنا صد تازيانه؛ ولى حدّ زناى محصنه، قتل و سنگسار

 است.

اند كه خداوند با حضرت صادق عليه السالم فرمود: »روز قيامت سه طايفه

عذاب  فرمايد و بر ايشانگويد و ايشان را پاكيزه نمىايشان سخن نمى

دردناكى است. از اين سه طايفه زنى است كه بر فراش شوهرش زنا 

 84دهد«.

 
 .4/ ح 541/ 5فروع كاىف:  -(.2)  81
 .9/ ح 542مهان:  -(3)  82
 .. 12/ ح 332/ 20وسائل الشيعه:  -(.4)  83
 .. 1/ ح 543/ 5فروع كاىف:  -(5)  84
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______________________________ 
 .. 1/ ح 322/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .4/ ح 541/ 5فروع كافى:  -(.2)

 .9/ ح 542همان:  -(3)

 .. 12/ ح 332/ 20وسائل الشيعه:  -(.4)

 .. 1 / ح543/ 5فروع كافى:  -(5)

 72ازدواج اسالمى، ص: 

و از حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله مروى است كه فرمود: »كسى كه 

عورت هر دو چرك خارج با زن شوهردار زنا كند، پس در جهنّم از 

شود به مقدار پانصد سال راه و اهل جهنّم از بوى گند آن دو در مى

 85عذابشان از همه شديدتر است«. اذيّت خواهند بود و

 پيش بينى همه جانبه اسالم

 نگارد:در كتاب »برهان قرآن« در اين بحث، چنين مى

را در نظر  »در موضوع حدّ زنا، اسالم نيروى جنسى و سركشى از غريزه

و سهلى تعيين كرده و گرفته و براى اقناع و اشباع آن، طرق مشروع 

پيغمبر اكرم پيروان خود را به ازدواج در آغاز جوانى مأمور ساخته و 

صلى اهلل عليه و آله در اين باره فرموده است: نكاح سنّت من است، پس 

 86هر كه از سنّت من اعراض كند از من نيست«.

 
 ... 338ب األعمال وعقاب األعمال: ثوا -(1)  85
 32/ ح 220/ 103حباراألنوار:  -(.2)  86
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اى امر زناشويى انواع تسهيالت را مقرّر قرّرات شرع، بربه همين جهت، م

داشته و حكومت را موظّف ساخته كه در صورت عدم تمكين شخص، به 

از بيت المال براى انجام اين منظور، به تهيدستان مساعدت وسيله انفاق 

كند. و به عالوه دستور اكيد داده تا محيط اجتماع از موجبات اغرا و 

پاك و پيراسته شود. آنگاه براى مصرف نيروى  علل انگيزش شهوت،

سرشار و قواى جبّار جوان، هدفهايى عالى از قبيل: مبارزه با فساد، تعليم 

د، كمك به فقرا و بينوايان، كوشش در باال بردن سطح سوامردم بى

 زندگى و در راه عمران و آبادى جهان برقرار

______________________________ 
 ... 338عمال: عمال وعقاب األثواب األ -(1)

 23/ ح 220/ 103بحاراألنوار:  -(.2)

 73ازدواج اسالمى، ص: 

حب و نمازهاى واجب و نافله، هاى واجب و مستساخته و از طرفى، روزه

اعتكاف و امثال عبادات را براى فرو كاستن از طغيان غريزه و منصرف 

هاى شيطانى و هاى شهوانى و وسوسهساختن ذهن و خيال، از انديشه

هاى عالى الهى مقرّر دانسته، تا با همگى اين توجه دادن فكر به انديشه

وگيرى شود و با وجود اين وسايل از پديد آمدن موجبات و علل گناه جل

همه تدبير كه در اين باره براى حفظ نفس و صيانت غريزه به كار برده، 

اجراى حد را براى  باز در اجراى حد و كيفر گناهكار شتاب روا نداشته و

اعتنايى به نظامات اجتماع و موقعى گذاشته كه كار عنان گسيختگى و بى

يى منتهى شود كه شخص سقوط در منجالب فساد و شهوترانى به جا

گنهكار، بدون هيچ گونه مالحظه و آزرمى در حضور جمعى از چهار نفر 
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انند عادل در ميانشان باشد به عمل منافى عفّت مبادرت نمايد و م

چهارپايان به كار وقاع زنا بپردازد و آن چهار نفر شاهد عادل از روى 

عمل را يقين و قطع و با صراحت تمام گواهى دهند كه صدور آن 

اند. در اين صورت اسالم مقرّر داشته است كه هر گاه آشكارا از او ديده

دار كند، حدّ شرعى كسى مرتكب زنا شود و عفّت عمومى را لكه

اش اجرا شود و حتّى در اين مرحله نيز، جانب رأفت را رعايت درباره

كرده و اوضاع و احوال شخص گناهكار را منظور نموده و مقرّر داشته 

ه هر گاه مرتكب زنا، مجرد و عزب باشد، تنها به صد ضربه تازيانه درباره ك

او اكتفا شود و حدّ رجم )سنگسار كردن( درباره زناكارى اجرا گردد كه 

ل باشد و در عين حال تأهّل و بدون هيچ گونه ضرورت و حاجتى متأه

بلكه به صرف هوسبازى و شهوترانى، چنين عمل زشت و ناروايى را 

 شده باشد. مرتكب

كند اين است كه اوضاع اى كه جلب توجّه مىدر اين جا نخستين نكته

 اجتماعى و اقتصادى و اخالقى موجود در عصر حاضر،

 74ازدواج اسالمى، ص: 

جوانان را از ازدواج، گريزان و به ارتكاب فحشا راغب بلكه مجبور 

 نمايد.مى

دن اين وضع ناهنجار البتّه اين مطلب صحيح است؛ ولى علّت پديد آم

اين است كه قوانين و مقرّرات اسالمى به طور كامل رعايت و اجرا 

شد، مىشود و الّا هر گاه اين قوانين و مقررات به طور شايسته اجرا نمى

مسلّماً از انتشار اين همه عوامل فساد و موجبات انگيزش شهوت، 

زندگى را  كرد و وسايل ازدواج و شرايط رفاه و آسايشجلوگيرى مى
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اند از سقوط ساخت و جوانان را كه طبعاً آمال آينده مملكتفراهم مى

 داشت.در اين درّه وحشتناك، مصون مى

 انگيزمت داشت، اين فيلمهاى شهوتهر گاه نظامات اسالمى بر خلق حكو

ها و عفّت و آهنگهاى غيرت كش و شهوت پرور و ميخانههاى بىو نشريّه

ها و ساير موجبات و مظاهر فسق و ها و رقّاصخانهرهعرق فروشيها و كابا

فجور وجود نداشت و از طرفى فقر و تهيدستى، جوانان را به تحمّل 

آورد كه من جميع جود مىكرد و محيطى به وعزوبت مجبور نمى

آورد و به همين جهت، حدّ الجهات مردم را به پاكدامنى و تقوا بار مى

ر به ظروف ارتكاب گناه و اوضاع و احوال زنا در قانون كيفرى اسالم نظ

 بندى شده است:مرتكبين، به هشت درجه، طبقه

انه »سنگسار كردن، جمع ميان تازيانه زدن و سنگسار كردن، صد ضربه تازي

به تازيانه، ضر 75و تراشيدن موى سر و اخراج از شهر، پنجاه ضربه تازيانه، 

ضغث؛ يعنى به دست گرفتن چند تازيانه و زدن يكباره، جمع بين حدّ و 

 تعزير«.

 75ازدواج اسالمى، ص: 

 اسباب ترك زنا

چون زنا موجب فساد و اختالل نظام اجتماعى بشرى و هالكت است، 

اش چند امر را معيّن فرموده كه اگر مسلمانان غهخداوند به حكمت بال

گاه به چنين گناه بزرگى مبتال نخواهند اين امور را رعايت نمايند، هيچ 

 شد.

 وجوب رعايت حجاب -1
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ا امر به حجاب فرمود، از خداوند متعال در چند جاى قرآن مجيد، زنها ر

 فرمايد:آن جمله در سوره نور مى

ى خود را بر گريبانهايشان هااندازند( زنها مقنعه »و بايد بزنند )يعنى فرو

شان پوشيده )گردن خود را به مقنعه سر بپوشانند تا مو و بناگوش و سينه

بماند( و زينت و جمال و آرايش خود را جز براى شوهران و محارمشان 

يعنى پدر، پدر شوهر و پسر و پسر شوهر و برادر و پسر برادر و پسر خواهر 

مان و كنيز ملكى و خدمتگذارى كه ميل به زنا ندارد و آنها و زنهاى مسل

ابلهانى كه از شهوت مباشرت خبر ندارند و طفلى زنانى هستند كه پيرند يا 

خبرند و كه هنوز به حدّ تميز نرسيده و از حال مباشرت با زنان بى

دانند عورت زنان چيست. و زنان آن طور پاى به زمين نزنند كه نمى

از سوره  59و در آيه  87ور پنهان پاهايشان معلوم شود«.خلخال و زي

فرمايد: »اى پيغمبر گرامى! به زنان و دختران خود و مباركه احزاب مى

 زنان مؤمنين بگو تا فرو گذارند بر خود

______________________________ 
 .. 31نور:  -(1)

 76ازدواج اسالمى، ص: 

ود را با آن بپوشانند كه اين چادرهاى خويش را و رويشان و كتفهاى خ

يكتر است به اين كه به عفّت و حرّيّت شناخته شوند تا از تعرّض و كار نزد

 جسارت هوسرانان آسوده باشند«.

پيغمبر صلى اهلل  فرمايد: »اى همسراناز سوره احزاب مى 32و در آيه 

اشيد، خواهيد تقوا داشته بعليه و آله! شما مانند ساير زنها نيستيد، اگر مى

 
 .. 31نور:  -(1)  87
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پس با بيگانه با صداى نازك و مهيّج سخن نگوييد تا آنان كه دلشان بيمار 

ما طمع نكنند و بگوييد گفتارى نيكو و پسنديده و دور از ريب است، در ش

و خودنماييها و حركات دوران  هايتان ساكن شويدو تهمت و در خانه

 جاهليّت را كنار گذاريد«.

زنهاى مايد: »هنگامى كه براى كارى با فراز همين سوره مى 53و در آيه 

گوييد در ميان شما و ايشان حجابى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله سخن مى

 باشد، اين كار براى پاكى دلهاى شما و آنها نيكوتر است«.

زنهاى مسلمان موظّفند خود را از مردان بيگانه كه با طبق اين دستور، 

يافه و لباسى در مأل عمومى ظاهر آنها محرميّت ندارند بپوشانند و در ق

ميز آشوند كه اندام و تن آنها در معرض نگاههاى مسموم و شهوت

هوسرانان و تجاوزكاران نباشد، اين وظيفه زن است كه از اين راه، هم 

را حفظ كند و هم از پديد شدن منظره مهيّجى شخصيّت و ارزش خود 

ه شده به افكار خطرناك كه قهراً مردها را دچار تحريك و در نتيجه آلود

ار كند، مانع شوند؛ بنابراين، نبايد زن در همه جا در اختينامشروع مى

عابرين و چشم چرانان قرار بگيرد، چرا اين قدر ارزش او ناچيز باشد و 

مبتال به انحراف فساد شود، پس از آن كه اندام لخت و  چرا اين گونه علناً

ابان در برابر ديدگان مردان قرار نيمه لخت زنان در كوچه و بازار و خي

 شود، ديگرگرفت، كار به يك نظر تمام مى

 77ازدواج اسالمى، ص: 

آيد و اصلًا كار به صدها جاى باريكتر و ناگفتنى هيچ فسادى پيش نمى

ين است، پس اين همه روابط نامشروع زنان شوهردار و كشد؟ اگر چننمى

فته از كجاست؟ عشقهاى حجابى را گردختران كه در سراسر جهان بى
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يد پاشد، چگونه تولنامقدّسى كه متّصلًا كانونهاى خانوادگى را از هم مى

افتند و گاهى چندين نفر بر سر شود؟ چرا مردم دنبال زنان ديگر مىمى

 كشد؟كشت و كشتار مى يك زن، كارشان به

مگر در همين كشور ما از روزى كه كشف حجاب شده، كم فحشا و فساد 

ود آمده. مگر در اين مدّت كوتاه، سيل روابط نامشروع و اغفال به وج

و زنان شوهردار، سراسر تهران را فرا نگرفته و هر روز دهها زن دختران 

زار شده و عاقبت سر از دار از محيط خانواده فرارى و بيشوهردار و بچّه

ين آورند و بر تعداد پنج هزار نفر ساكنين اهاى كثيف شهر نو در مىخانه

كنند. از سند اين وضع ننگين، هزاران بچّه انگيز اضافه مىجهنّم هول

 گويد:ار تهران درباره آنها مىصاحب است كه شهردبى

راه »روزانه به طور متوسّط هفت كودك بى صاحب در تهران سر 

 گذارند«.مى

دانند اين كودكان بى صاحب، نتيجه شوم خوشگذرانيهاى همه مى

اند و غير از اين نيست ن اغفال شده به آن تن دادهموقّت است كه زنا

آتش خانمانسوز، از يك نگاه ساده توليد كه نخستين جرقّه اين همه 

و شود و در چنان نقطه خطرناكى كه هزاران زن را فاحشه نموده مى

پذيرد. هزاران طفل بى سرپرست را انگل اجتماع ساخته است، پايان مى

دهد شرم آورى است كه اسالم دستور مى براى جلوگيرى از چنين وضع

 زنها تن و اندام خود را از نگاههاى مسموم

 78ازدواج اسالمى، ص: 

اى كه تمايالت مردان را هوسرانان و تجاوزكاران بپوشانند و در قيافه

 كند، ظاهر نشوند.يك مىتحر
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 عدم نگاه به بيگانه -2

از نگاه به مرد بيگانه ديگر امر فرمود كه زنان مسلمان، چشمان خود را 

ن را امر فرمود كه از نگاه به زنان اجنبيّه نگهدارند و مردان مسلما

فرمايد: »اى پيغمبر! مردان مؤمن را خوددارى كنند. در سوره نور مى

د را از نگاه به اجنبيّه بپوشانند و زنان مؤمنه را هم بگو بگو كه چشمان خو

شانند و فروج و اندامشان را )از تا چشمهاى خود را از مردان بيگانه بپو

عمل زشت و تماس نامشروع( نگهدارند و زينت و آرايش خود را جز 

 88شود بر بيگانه آشكار نسازند«.ه قهراً ظاهر مىآنچ

 نگاه، تير زهرآلود شيطان

از حضرت صادق عليه السالم است كه: »نگاه ناروا، تيرى است زهرآلود 

خورد و چه بسيار نظرهاى ناروا ش مىاز تيرهاى شيطان كه به قلب صاحب

 89كه حسرت طوالنى در پى دارد«.

 زناى اعضاى بدن

 نيز از حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السالم است كه فرمودند:

 اى از زنا دارد، پس زناى چشم، نگاه»نيست كسى مگر اين كه بهره

______________________________ 
 .31 -30نور:  -(1)

 .. 12/ ح 559/ 5ع كافى: فرو -(2)

 
 .31 -30نور:  -(1)  88
 .. 12/ ح 559/ 5فروع كاىف:  -(2)  89

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   76 ازدواج اسالمى

 

 79ازدواج اسالمى، ص: 

است و زناى دست، مس بيگانه نمودن  نارواست و زناى دهان، بوسه حرام

نيز مروى است: »كسى كه چشمان خود را از حرام پر كند،  90است«.

 91فرمايد«.خداوند روز قيامت چشمانش را از آتش پر مى

 هم زنجير با ابليس

امت با شيطان هم زنجير را در بر بگيرد، در قياى »كسى كه زن بيگانه

 92ر دوزخ خواهند بود«.است به زنجير آتشين و با هم د

اى بيفتد و براى خدا تكرار نظر نكند و »و كسى كه چشمش به زن بيگانه

چشم بر هم گذارد يا به آسمان بنگرد خدا در دلش امن و ايمانى قرار 

 93فرمايد«.حورالعين تزويج مىچشد و او را با دهد كه لذتش را مىمى

ز نگاه به غير شوهر و »و هر زنى كه شوهر داشته باشد و چشمش را ا

و در چند روايت است  94محرمش پر كند، خشم خدا بر او شديد است«.

نهى شده  -هر چند با حجاب باشند -كه: »از نگاه كردن به پشت سر زنها

 شود.كه البتّه حمل بر كراهت مى 95است«

 ين زمينه است، بسيار و همين مقدار كافى است.كه در ااخبارى 

______________________________ 
 .. 2/ ح 191/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 
 .. 2/ ح 191/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  90
 .. 4968/ ح 14/ 4من ال حيضره الفقيه:  -(2)  91
 .. 4968/ ح 14/ 4 من ال حيضره الفقيه: -(.3)  92
 .. 10و  9/ ح 193/ 20وسائل الشيعه:  -(4)  93
 .2ح  /232مهان:  -(5)  94
 .. 2و  1/ ح 199مهان:  -6(. 6)  95
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 .. 4968/ ح 14/ 4من ال يحضره الفقيه:  -(2)

 .. 4968/ ح 14/ 4من ال يحضره الفقيه:  -(.3)

 .. 10و  9/ ح 193/ 20وسائل الشيعه:  -(4)

 .2ح  /232همان:  -(5)

 .. 2و  1/ ح 199همان:  -6(. 6)

 80ازدواج اسالمى، ص: 

 تحريم خلوت با بيگانه -3

اسالم خلوت با بيگانه را با احتمال و ترس وقوع در حرام، تحريم فرموده 

 هر چند مشغول عبادت شوند.

از پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مروى است: »كسى كه ايمان به خدا 

 96شنود«.ماند كه نفس بيگانه را مى، در جايى نمىو روز قيامت دارد

»وقتى كه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله از زنهاى مسلمان بيعت و عهد 

 97فرمود كه با مردان بيگانه در جاى خلوت ننشينند«.گرفت، شرط مىمى

و مراد از خلوت، آن است كه مكان، جورى باشد كه ديگرى نتواند 

اى كه كسى به آن درش بسته باشد، يا خانه داخل شود؛ مانند اتاقى كه

 آمد و شد نكند.

 وضع حدود شديد -4

 
 .6/ ح 688امال شيخ طوسى:  -(1)  96
 .. 6/ ح 519/ 5فروع كاىف:  -(2)  97
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حدودى كه در اسالم براى اين عمل شنيع تعيين شده، يكى از موجبات 

 شود:ضمن پنج فرع بيان مىجلوگيرى از شيوع آن است كه مجملًا در 

خاله، اگر كسى با يكى از محارم نسبى خود مانند: خواهر، دختر، عمّه،  -1

 دختر برادر و دختر خواهر زنا كند، بايد او را كشت.

كند و از ضرر ايمن باشد، اگر كسى شخصى را ببيند كه با زنش زنا مى -2

و نكشد، آن زن بر او  تواند هر دو را بكشد )اگر ايمن نباشد يا باشدمى

 شود(.حرام نمى

______________________________ 
 .6/ ح 688امالى شيخ طوسى:  -(1)

 .. 6/ ح 519/ 5فروع كافى:  -(2)

 81ازدواج اسالمى، ص: 

هر گاه كافرى با زن مسلمانى زنا كند، يا مسلمانى كه سه دفعه حدّ زنا  -3

 د.خورده، در مرتبه چهارم بايد كشته شو

مردى كه زن عقدى دايمى حاضر دارد و او را در حال بلوغ و عقل،  -4

تواند با او نزديكى نمايد، با اين مى وطى كرده و هر وقت هم بخواهد

گسار نمود و بعضى بر اى زنا كند، بايد او را سنوصف، اگر با زن عاقله بالغه

 ار كرد.آنند كه اوّل بايد صد تازيانه به او زد و سپس او را سنگس

دار با شرايطى كه در هر گاه زنا كننده محصن نبوده )يعنى مرد زن -5

با غير محرم خود زنا نموده، حدّش يكصد تازيانه فرع گذشته گفته شد( و 
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باشد، حدّش يك صد اى كه شوهر نداشته است و همچنين زن زانيه

 تازيانه است.

 نويسد:ىدر مجموعه انتشارات انجمن تبليغات اسالمى چنين م

»در اين جا دو مطلب بزرگ علمى درباره زنا و دستور اسالمى آن 

فرمايد: زن و مرد زناكار را آيه دوّم مى شود: در سوره نور،يادداشت مى

الهى، به آنها  هر كدام يك صد شلّاق بزنيد و در اجراى اين دستور

و بايد در ايد. محبّت روا نداريد اگر شما به خدا و روز جزا ايمان آورده

 موقع شكنجه آنها گروهى از مؤمنين حاضر باشند«.

اين است كه شلّاق زدن زانى  رسداوّلين فلسفه كه در اين باره به نظر مى

راى عبرت گرفتن سايرين است كه گرد اين عمل زشت و زانيه، يكى ب

نگردند كه اگر چنان كنند، گذشته از مجازات اخروى، مجازات دنيوى 

 اى ازكند بايد عدّهخر آيه كه تأكيد مىهم دارند و آ

 82ازدواج اسالمى، ص: 

 كند.موضوع را تأييد مىمؤمنين در شكنجه آنها حاضر باشند، اين 

موضوع ديگرى كه به نظر ما رسيده ولى هنوز صحّت علمى آن 

صددرصد واضح نشده، اين است كه با شلّاق زدن زانى و زانيه، يك 

گيرد، ميكربهاى سفليس و سوزاك، خيلى جام مىمعالجه طبّى در آنها ان

رارت است شوند و مهمترين طريق معالجه آنها معالجه با حدير معالجه مى

مخصوصاً وقتى كه اين ميكرب تازه به بدن وارد شده و نموّ نكرده باشد، 

تأثير دارد و شلّاق زدن، يكى از بهترين حرارت در كشتن آنها خيلى 

موضعى است كه ميكربها بدانجا وارد شده و در  وسايل توليد حرارت در
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آيد، ىاى كه پس از يك صد ضربه شلّاق پديد ماثر حرارت فوق العاده

 شوند.ميكربها بكلّى كشته مى

نكته دوّم، راجع به سرايت است. از آن جا كه بيشتر اعمال زنا توليد 

اى كند، دين اسالم، برناخوشيهاى مسرى مانند: سفليس و سوزاك مى

دهد كه امروز علماى تحديد ضررهاى امراض مزبور، دستور بزرگى مى

خواهد ازدواج كند، مى دهند كه هر كسفن نيز همين دستور را مى

بايد از طرف طبيب معاينه شود و تصديق گردد كه عارى از امراض 

سى كه امراض مقاربتى مسرى دارد، نبايد مقاربتى مسرى است و ك

كه همسر آتيه او هم داراى اين مرض باشد و تازه ازدواج كند مگر اين 

 بايد نسل نداشته باشد.

شدن امراض خانمانسوز جلوگيرى علّت اين كار اين است كه از عمومى 

نسلهاى ناقص و خراب به وجود نيايد، دين اسالم در اين باره  شود و

 دهد؛ دستور عملى كه رعايت آنبزرگترين دستور را مى

 83ص:  ازدواج اسالمى،

 سازد.سالمت جامعه و مصون ماندن افراد و نسلها را تأمين مى

 فرمايد:در آيه سوّم از سوره نور مى

اني اليَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ ال يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ زَّ»ال

 حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ«.

يعنى: »مرد زناكار به زنى نگيرد مگر زن زناكار يا مشركه و زن زناكار، 

اين بر مؤمنين حرام  شوهر نكند مگر با مردى كه زناكار يا مشرك است و

 است«.
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ضمناً بايد متوجّه بود كه اجراى اين حدود، هنگامى است كه شرعاً زنا 

ن جمله: ثابت شده باشد كه آن هم داراى شرايط خاصّى است كه از آ

گواهى چهار نفر شاهد عادل مرد است به اين كه در يك وقت و يك جا 

سند و در همان حال شنامرد زنا كننده را با زن خاصّى كه او را مى

 اند.ارتكاب، مشاهده كرده

 دو نكته قابل توجّه

اى كه اگر كسى با زنى كه شوهر نداشته و در عدّه رجعيّه )يعنى عده -1

تواند با او د بدون عقد برگردد( نبوده، زنا كرد، بعد مىتوانشوهر مى

و حرام ازدواج نمايد؛ ولى اگر شوهر داشته يا در عدّه رجعيّه بوده، بر ا

هميشگى است؛ يعنى اگر شوهرش بميرد يا او را طالق دهد، باز هم 

 تواند او را بگيرد.نمى

)بنابر اشهر( حرام اگر كسى با زنى زنا كرد، مادر و دختر آن زن بر او  -2

تواند با آنها ازدواج نمايد و محرم هم نيستند و شود؛ يعنى نمىمى

 شود.ام مىهمچنين زن مزبور بر پدر زنا كننده حر

 84ازدواج اسالمى، ص: 

اينك نظر خوانندگان گرامى را به مطالب جالبى كه در كتاب »برهان 

 دهيم.اتمه مىقرآن« تذكّر داده است جلب و سخن را در همين جا خ

»موضوعى كه در خور مناقشه است، اختالط و آميزش زن و مرد است؛ 

كنند. بسيار به پا مى زيرا مخالفين اسالم در اين باره جنجال و غوغاى

آورند و از آزادى گاهى از اجتماع آزاد فرانسه سخن به ميان مى

عابر و مرد و حتّى از آزادى بوس و كنار در مكامرانى و عيّاشى زن و 
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كنند و كنند و زمانى از تمدّن آمريكا گفتگو مىشوارع آن جا ياد مى

، دورويى و نفاق گويند: در آن سرزمين مردم، با فكر و غريزه خودمى

اند كه كامرانيهاى جنسى از ضرورتها دارند؛ زيرا به خوبى دريافتهروا نمى

اى اشباع همين جهت، راه را بر و احتياجات حياتى بيولژى است و به

اند و هر جوانى، دوست و رفيقى از دختران اختيار اين غريزه باز گذاشته

ه است كه در بيشتر اى رفيقى از جوانان برگزيدكرده و هر دوشيزه

گذرانند و در ساعات روز و شب با هم به خوشى و شادى، وقت مى

كام گيرند و به يكديگر ىهاى خلوت، از يكديگر كام متفرّجگاهها و گوشه

شوند و هر بامداد، به دهند و از فشار غريزه جنسى، آسوده و فارغ مىمى

پى كارهاى  ياد عيش و نوش شب دوش، با دلى شاد و روحى خرّم از

يابند شوند و در كارهاى روزانه خود توفيق و پيروزى مىخود روان مى

ا طى راه ترقّى و تعالى ر و به اين وسيله، ملّت با گامهاى بلند و سريع،

 كند!!مى

آميز اين گروه است، ولى گويا اين اين خالصه مقال و زبده گفتار سفسطه

 ه را خيلىانگيز جنگ گذشتجماعت، خاطرات تلخ و حزن

 85ازدواج اسالمى، ص: 

 

اند كه، چگونه همين كشور فرانسه كه اند و فراموش كردهزود از ياد برده

گردد؛ زيرا با اوّلين ضربت و نخستين از بردن نامش آب در كام ايشان مى

هجوم سپاه به زانوى عجز و ذلّت در آمده و با آن كه از نظر ساز و برگ 

وح عزّت و شهوترانيها و به علت از كف دادن ر جنگ، مجهّز بود، بر اثر
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هاى خشونت مقدّس مردانگى، از خراب شدن عمارتهاى فاخر و رقّاصخانه

 پاريس، ترسيد و شرف و تاريخ و مجد خود را وقايه آن قرار داد.

پرسيم كه آيا منظور ايشان اين است كه اكنون ما از اين جماعت مى

قّى به ا ارتجاع و طرفدارى از تجدّد و ترجوانان ما را به عنوان مبارزه ب

 چنين ورطه هولناكى در افكنند؟

اند كه گفت: آيا اين گروه، خطبه حكيمانه »مارشال پتن« را از ياد برده

»بزرگترين علّت شكست ما، فرو رفتن در گردابهاى شهوت و ابتالى تن 

 پرورى و عيّاشى بود«.

اند كه »آندره موروا« واندهآيا در كتاب: »چرا فرانسه شكست خورد« نخ

 نويسد:سنده بزرگ فرانسه مىنوي

»در آن موقع كه هواپيماهاى بمب افكن دشمن، شهرهاى ما را زير 

زا و مخرّب خود، به صورت جهنّمى درآورده بود، نخست بمبهاى آتش

خواست به وسيله تلفن از مركز ستاد مشترك وزير وقت »پل رينو« مى

ند فروند هواپيما براى مبارزه با دشمن، تقاضاى چنيروى هوايى متّفقين 

خواست صحبت كند، كند؛ ولى با هر يك از سه تلفن روى ميز خود مى

 اش بلند بود كهصداى مادام دوبى؛ محبوبه

 86ازدواج اسالمى، ص: 

با استفاده از عشوه خود و دلباختگى نخست وزير در شؤون سياسى و 

 كرد«.لشكرى، دخالت و توصيه مى

ال شمشير و قلم فرانسه براى پايان دادن به آيا اين اعترافات از طرف رج

 هرزه دريهاى اين جماعت كافى نيست؟
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و امّا در خصوص آمريكا و تبليغاتى كه اين گروه درباره اوضاع آن كشور 

كنند، شايد تذكّر اين نكته كافى و آزادى زن و مرد در آن سرزمين مى

مار در يكى از جراى عمليّه احصا و تهيّه آباشد كه اخيراً در نتيجه ا

از دختران مدارس متوسّطه  %38شهرهاى اين مملكت، معلوم شد كه 

هاى عالى كمتر بود؛ آبستن هستند و اين نسبت در ميان دختران دوره

زيرا ايشان در نتيجه تجربه و ممارست، طرق جلوگيرى از حمل را 

 دريافته بودند.

ى بر اعصاب، نسى از فشار نيروى غريزه جشك نيست كه خالصى و راحت

هدفى صحيح و مطابق با حكم فطرت و مقتضاى طبيعت است و به همين 

جهت اسالم، اين موضوع را مورد توجّه و عنايت دقيق قرار داده؛ زيرا 

اسالم پيش از آن كه آمريكا به اين موضوع توجّه كند، دانسته و متوجّه 

ردگى، از جنسى، به علّت تأثّر و افسبوده است كه محروميّت از مسائل 

ماند، ولى البتّه براى ميل به هدف صحيح و كار و انتاج صحيح، باز مى

عقاليى، اتّخاذ وسيله و تدبير صحيح و عقاليى، الزم است، نه آن كه به 

اين بهانه اجتماع را به لوث بى عفّتى بيااليد و دختران و پسران را آزاد و 

معاشرت و شهوترانى كه مانند چهارپايان با هم عنان گسيخته بگذارند 

 كنند.

 87ازدواج اسالمى، ص: 

امّا موضوع شادى و نشاطى كه از تماشاى زنان زيبا و معاشرت با 

دهد، مسلّماً جاى انكار نيست، همان گلچهرگان آراسته و طنّاز دست مى

استه اى كه با الوان و انواع طعامها آرطور كه استفاده از خوان و سفره

اى كه به جز يك رنگ مكرّر از غذا در آن هاست، بدون شك از سفر

تر و دلپذيرتر است، ولى ما بايد قبل از هر چيز، هدفهاى نيست، مطلوب
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اساسى خود را تعيين كنيم و ببينيم آيا وظيفه ما در جهان زندگى اين 

است كه از حدّاكثر شادى و كامرانى و بهجت و مسرّت استفاده كنيم و 

 عواقب آن را از مغز برانيم؟ فكر سود و زيان و تبعات و

آيا هيچ كس در روزگار قديم و عصر جديد، منكر اين معنى شده است 

انگيز است؟ مسلّماً موضوع كه كامرانى و عيّاشى، لذّت بخش و مسرت

گوارايى لذّات و كامرانيها چيزى نيست كه در قرن بيستم كشف شده 

ان قديم و روميان آن را اين، يونانيها و ايراني باشد بلكه قرنها پيش از

شناخته و تا گلوگاه در آن فرو رفته بودند. و در اثر همين كامرانيها، 

قدرت و صالبت خود را از دست داده و سرانجام از كارهاى سودمند و 

افكار روشن و همّتهاى عالى و روح سربازى و فداكارى، محروم ماندند و 

 د را از دست دادند.حكومت و استقالل خو

ترديد نيست كه ملل اروپايى از نظر نيروى مادّى و علمى و از  جاى

جهت كار و كوشش و سعى در توليد و انتاج، بسيار قوى و مجهّز بوده و 

هستند؛ ولى اندك اندك، كرمهاى شهوترانى و عيّاشى در پيكره درخت 

رده و بعضى حيات اجتماعى ايشان رخنه كرده و بعضى را از پاى در آو

 ف ساخته و همچنان در راه زوال و فنا پيشديگر را ضعي

 88ازدواج اسالمى، ص: 

برد؛ ولى ما مردم مشرق كه در اثر ناسازگارى اوضاع اجتماعى و مى

ظروف سياسى، خاصّه در دو قرن اخير، آن نيروها را فاقديم، چگونه 

گيها ه هرزهرواست كه در گردابهاى وحشتزاى شهوت درافتيم و اين گون

را تمدّن و ترقّى بناميم و اجتناب از اين گونه منكرات را جمود و ارتجاع 

 وانيم؟بخ
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با توجّه به اين حقايق، پيدا و هويداست كه هر نويسنده يا مصلح آزادى 

خواهى كه ما را به فرو گذاشتن آداب و اخالق باستانى خود دعوت 

ستگاه استعمار و او مبعوثى از د -تحت هر عنوان كه باشد -كند

اى جيره خوار از خوان بيگانگان و دشمنى جانكاه و بدخواه فرومايه

. معاشرت و آميزش زن با مرد بيگانه، بر دلربايى و قدرت نفوذ و ماست

تصرّف در احساسات او افزوده است، ولى اكنون جاى اين سؤال به ميان 

زن را از نظر  آيد كه آيا اين دلربايى و طنّازى، شخصيّت و حيثيّتمى

وظايفى كه در نظام طبيعت بر عهده دارد افزوده است يا به همين نسبت 

 اش فرو كاسته است.ر اين جهات افزوده، از آن جنبهكه ب

و آيا اين افزايش، كفّه حيثيّت و آبرو و سعادت اجتماع را سنگين ساخته 

 يا از سنگينى و وزن آن كم كرده است؟

ه و براى مغازله رب براى مرد، رفيقى شايستشك نيست كه زن در دنياى غ

ده گشته و در حلّ بعضى از و معاشقه و اشباع كام جنسى او مجهّز و آما

مشكالت مرد به كمك و معاونت او برخاسته؛ ولى در عين حال از انجام 

وظيفه يك همسر صالح و مادر شايسته فرو مانده است و جنجالها و 

 ران ايشان قادرهاى مجامع زنان و طرفدامغالطه

 89ازدواج اسالمى، ص: 

هاى مضبوط و و احصائيه نيست كه اين حقيقت را انكار كند؛ زيرا آمارها

كند و بهترين دليل بر صدق اين مدعا باال رفتن دقيق، آن را تأييد مى

است و اين باال رفتن نسبت طالق از  %40نسبت طالق در آمريكا به 

ى در روابط زناشويى و خانوادگى خطرى عظيم و از انحالل وحشتناك

 كند.حكايت مى
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ن درجه باال نرفته؛ ولى كار معشوقه اما در اروپا هر چند سطح طالق به اي

بازى در آن سرزمين به رسوايى كشيده است و جاى ترديد نيست كه هر 

توانست در آشيانه مقدّس خانواده بود و مىگاه زن همسرى شايسته مى

ا از نور و حرارت قلب خود برخوردار سازد، اين استقرار بيابد و آن ر

 آمد.رسواييها هرگز به وجود نمى

ا در موضوع وظيفه مادرى، اساساً اشتغال زن به كارهاى خارج از منزل ام

چه از نظر وقت و چه از نظر جهات روحى، فرصت و مجال اشتغال به 

ساعت كار كند؛ زيرا زنى كه در اثر چند وظيفه مادرى را از او سلب مى

متوالى، خسته و فرسوده شده و در اثر معاشرت و برخورد با مردهاى 

فكر و حواس او متشتّت و پريشان گشته، نه در اعصاب خود مختلف، 

طاقت و نيروى قيام به وظيفه مادرى دارد و نه در فضاى روح و دل خود 

محيط مساعد و مناسبى براى پذيرفتن طفل و پرورش عواطف و 

بينيم اجتماع بشرى با يابد و ما مىتناسب با اين وظيفه مىاحساساتى م

تى كه بر اثر آميزش با زنان آراسته و طنّاز برده، صرف نظر از لذّت، مسرّ

چه نتيجه عقاليى و فايده در خور ذكرى از اين وضع برداشت كرده 

 است؟ امّا وجود اين عده از زنان در پارلمانهاى

 90ازدواج اسالمى، ص: 

ها و ادارات كشورها و يا وجود چند ميليون زن در رتخانهو وزاجهان 

ها و مراكز فسق و فجور، كدام مشكل از مشكالت خانهها و تجارتكارخانه

 بشريّت را حل كرده است.

سازد؟ آيا قيام زن به اين امور او را عنصرى مفيد و مؤثّر در اجتماع مى

زنان صالح و مفيد و ايجاد  ولى قيام به تربيت فرزندان و پرورش مردان و

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   88 ازدواج اسالمى

 

بى فايده و  افرادى خداشناس و متّقى و با ايمان، او را به وجودى

 كند؟عنصرى بى خاصيّت تبديل مى

ممكن است زن در برابر كف زدنهاى شنوندگان در پارلمان يا در مقابل 

شنيدن تملّق و تحسين در سالنها و در معابر، شاد و مسرور شود؛ ولى اين 

ادى موقّت كه نتيجه آن پديد آمدن نسلى بدون مادر و مسرّت و ش

عالى مادرى باشد، چه ارزشى دارد و آيا  محروم از عواطف و تربيتهاى

تواند عنصر محبّت را كه جلوگيرى از خوى جز مادر، كدام كس مى

 سبعيّت و خودخواهى بشريّت است در روح و قلب فرزندان تزريق كند؟

شار و مورد ث اين نيست كه زن را تحت فالبتّه منظور ما از اين بح

تهاى زندگى و پا برجا ساختن قساوت و آزار قرار دهيم و او را از لذّ

شخصيّت و حيثيّتش محروم سازيم؛ ولى كى و كجا عرضه زندگى به بشر 

دهد كه بر وفق دلخواه خود چه زن باشد و چه مرد، مجال و اجازه مى

ه پسند و خاطر اوست شخصيّت و از لذّات حيات كامياب شود و چنان ك

 حيثيّتش را پا برجا سازد؟

 در اثر غلبه خودخواهى، هواى نفس وآيا در صورتى كه ما 

 91ازدواج اسالمى، ص: 

خواهش دل را عنان گشاده رها كنيم و در پى شهوات و لذّات خود 

 روان شويم، وضع اجتماع و سرنوشت زندگى ما چگونه خواهد بود؟

افراط، نسلهايى بدبخت و ضعيف و ناقص كه در اثر اين  آيا نه چنين است

از ما باقى خواهد ماند كه مسؤوليت بدبختى و ضعف و نقص آن بر عهده 

 هد بود.وجدان ما خوا
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شمارى از آيا در ميان آن نسل و طبقه شوربخت و تبه روزگار، عدّه بى

مى كه زنان نخواهند بود؟ و آيا براى زن از نظر جنس و نوع ثابت و داي

در جهان دارد، شايسته و رواست كه بعضى از افرادش در قسمتى از زمان 

اى بعد و قرنهاى هو كامرانى افراط كنند و در نتيجه بقيّه افراد را در نسل

آينده بدبخت و بينوا سازند؟ و آيا براى اسالم عيب و نقصى است كه نوع 

را پيوسته به يكديگر  بشر را مانند يك زنجير و حلقات متّصل، قرنها و نسلها

دارد كه يك نسل، سعادت و مصلحت نسل ديگر را داند و روا نمىمى

 فداى هوا و هوس خود سازد؟

ايراد و انتقاد بود كه اسالم كلّيه انواع تمتّع و لذّت بلى در صورتى جاى 

را مسدود ساخته و فطرت و غريزه را عاطل و باطل گذاشته و غرايز و 

فشار قرار داده باشد؛ ولى آيا اسالم چنين كارى  فطريات بشرى را تحت

 را كرده است؟«.

 92ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت لواط در اسالم

 لسالم مروى است كه:از حضرت صادق عليه ا

»حرمت لواط از زنا بيشتر است. به درستى كه خداوند قومى را براى 

 عمل لواط هالك فرمود )قوم لوط(؛ ولى كسى را براى زنا هالك

از رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله مروى است كه فرمود:  98نفرمود«.

شود و »كسى كه با پسرى لواط كند، روز قيامت جنب وارد محشر مى

 
 .1/ ح 543/ 5فروع كاىف:  -(1)  98
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كند و خشم خدا بر اوست و او را لعنت فرموده، آب دنيا او را پاك نمى

 فرمايد و بدجايگاهى است«.دوزخ را برايش آماده مى

، عرش خدا به لرزه در آيد و ى لواط كندسپس فرمود: »هر گاه كس

خداوند لواط كننده را لعنت و غضب فرموده و جهنّم را برايش آماده 

دارد تا خاليق از حساب فرمايد لواط دهنده را در كنار جهنّم نگه مىمى

اندازند و در طبقات دوزخ، هميشه فارغ شوند، پس او را در جهنّم مى

 99معذّب خواهد بود«.

______________________________ 
 .1/ ح 543/ 5فروع كافى:  -(1)

 .. 2/ ح 544همان:  -(2)

 93ازدواج اسالمى، ص: 

 كفر بودن لواط

اميرالمؤمنين فرمودند: »لواط )كه از گناهان كبيره است و اين عقوبتها را 

دارد( مادامى است كه دخول در مخرج نشود؛ امّا حكم دخول در دبر، 

اند، كفر است؛ زيرا منكر ضرورى دين گرديده ل بداگر كسى آن را حال

 100و اگر آن را حالل نداند، در شدّت و طول عذاب مانند كفر است«.

كه از  -حذيفة بن منصور گفت از حضرت صادق عليه السالم از لواط

 پرسيدم، حضرت فرمود: -گناهان كبيره است

 
 .. 2/ ح 544مهان:  -(2)  99

 .21/ ح 167/ 12األنوار:  حبار -(1)  100
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د، ماين»ما بين دو ران است. پرسيدم از كسى كه در دبر دخول مى

فرمود: اين عمل كفر و انكار است نسبت به آنچه كه خدا بر پيغمبرش 

 101فرستاده، )يعنى انكار قرآن است(«.

 سنگ عذاب هنگام مرگ لواط كار

اى كه عمل قوم لوط از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »بنده

را حالل بداند )و در روايت ديگر، كسى كه بر لواط كردن اصرار داشته 

ميرد مگر اين كه در آن ساعت، خداوند بر او سنگى از همان باشد( نمى

اندازد و مرگ وى در خوردن سنگهاى عذابى كه بر قوم لوط باريد، مى

سنگ است و براى اين كه رسوا نشود، خداوند آن سنگ را از نظر  همان

 102خلق پوشيده است«.

______________________________ 
 .21/ ح 167/ 12بحار األنوار:  -(1)

 .. 197/ ح 53/ 10تهذيب االحكام:  -(2)

 .. 9/ ح 548/ 5فروع كافى:  -(3)

 94ازدواج اسالمى، ص: 

 عذابهاى قوم لوط بر ظالمين

 در قرآن مجيد، سه نوع عذاب براى قوم لوط بيان فرموده:

 »صيحه، باريدن سنگ عذاب بر آنها، زير و رو شدن شهرهاى آنها«.

 
 .. 197/ ح 53/ 10الحكام: هتذيب ا -(2)  101
 .. 9/ ح 548/ 5فروع كاىف:  -(3)  102
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قوم لوط نازل شد، از ظلم كنندگان دور »عذابى كه بر  فرمايد:بعد مى

را مرتكب و اين تهديد سختى است به كسانى كه عمل آنها  103نيست«.

 شوند.

 كشته شدن موال توسّط غالم

در زمان عمر، غالمى كه موالى خودش را كشته بود پس از اقرار، عمر 

م پرسيد: »چرا امر به كشتن نمود. حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم از غال

 موالى خود را كشتى؟«.

 عرض كرد: »او به زور با من لواط كرد، پس او را كشتم«.

 ايد؟«.از اولياى مقتول پرسيد: »آيا او را دفن كردهآن حضرت 

 آييم«. پس به عمر فرمود:گفتند: »آرى، هم اكنون از دفنش مى

 ل حاضر شوند«.»غالم را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز، اولياى مقتو

پس از گذشتن سه روز، آن حضرت به اتّفاق عمر و اولياى مقتول بر سر 

 اوليايش پرسيدند: »اين قبر صاحب شماست؟«.قبرش آمدند و از 

______________________________ 
 .. 83 -82هود:  -(1)

 95ازدواج اسالمى، ص: 

 گفتند: »آرى«.

 
 .. 83 -82هود:  -(1)  103
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برسيد«. چون به لحد رسيدند و سپس فرمود: »قبر را بشكافيد تا به لحد 

 اشتند، جنازه را نديدند. پس آن حضرت تكبير گفت و فرمود:آن را برد

»به خدا قسم دروغ نگفتم. شنيدم از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

فرمود: هر كس از امّت من، عمل قوم لوط را مرتكب شود و بدون توبه 

ماند تا اين كه زمين او را ىاز دنيا برود، پس در قبرش بيش از سه روز نم

اند، ملحق برد و به جايى كه قوم لوط هستند و هالك گرديدهفرو مى

 104شود«.نمايد، پس در زمره ايشان محشور مىمى

 لواط، كارى زشت و فاحشه است

حضرت رضا عليه السالم فرمود: »بترس و ترك كن زنا و لواط را كه 

گونه درد در دنيا و  72وجب لواط بدتر از زناست و اين دو گناه، م

 105شود«.آخرت براى صاحبش مى

در قرآن مجيد، چنانكه از »زنا« به »فاحشه« تعبير فرموده اين عمل شنيع 

 فرمايد:را هم فاحشه خوانده؛ چنانكه در سوره اعراف مى

كنيد كه در نهايت زشتى است؟ »لوط به قوم خود گفت: آيا كارى را مى

د بشر گرد چنين كار زشتى نگشته. آيا شما با پيش از شما كسى از افرا

كنيد بلكه شما شويد در هنگام شهوت و زنان را رها مىمى مردان جمع

اى كه به منزله چه اسرافى بدتر از اين كه نطفه 106اسراف كنندگانيد«.

 بذر است براى

 
 .9/ ح 345/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)  104
 .. 277فقه الرضا عليه السالم:  -(2)  105
 .. 81 -80اعراف:  -(3)  106
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______________________________ 
 .9/ ح 345/ 14مستدرك الوسائل:  -(1)

 .. 277عليه السالم:  ه الرضافق -(2)

 .. 81 -80اعراف:  -(3)

 96ازدواج اسالمى، ص: 

بقاى نوع و نسل انسان و بايد در رحم زن قرار گيرد، در غير محلّى كه 

 خدا قرار داده، بريزد.

براى تهديد ديگران از نزديك شدن به اين عمل خالف انسانى، در 

وط را يادآورى نجم، قوم لوت، قمر و هاى اعراف، هود، نمل، عنكبسوره

شود، باشد كه ديگران اندرزى و كيفيّت عذاب ايشان را متذكّر مى

 بگيرند.

كه مقدّمات  -براى جلوگيرى از پيش آمدن چنين عمل شنيعى، چند چيز

 را تحريم فرموده. -قريبه و بعيده آن است

 حرمت نگاه شهوتى به پسر -1

به صورتش  رى كه هنوز موجوان امرد )پسنگاه كردن از روى شهوت به 

در نيامده( حرام است و سوء اثر و شدّت عقوبت نظر حرام در بحث زنا 

مفصلًا ذكر گرديد، بلكه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است 

 كه:
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پس بر هر  107»فتنه جوان زيباى امرد، از فتنه دختر باكره بيشتر است«.

به چنين  اظبت را بكند كهان خود نهايت مومسلمانى واجب است از چشم

 گناه بزرگى مبتال نشود.

 لجام آتشين براى بوسه شهوت -2

بوسيدن جوانى از روى شهوت، حرام است؛ چنانچه از حضرت صادق 

عليه السالم است كه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »كسى كه جوانى 

 آتش لجاميامت به لجامى از را از روى شهوت ببوسد، خداوند او را در ق

______________________________ 
 .. 2/ ح 340/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 97ازدواج اسالمى، ص: 

و از حضرت رضا عليه السالم مروى است كه: »هر گاه  108فرمايد«.مى

هاى هاى آسمان و مالئكهمردى، جوانى را از روى شهوت ببوسد، مالئكه

برايش  را لعنت كنند و جهنّمحمت و مالئكه غضب او زمين و مالئكه ر

 109باشد«.آماده شود و مكان بدى جايگاهش مى

و نيز از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله مروى است: »كسى كه جوانى را از 

روى شهوت ببوسد، خداوند او را در آتش جهنّم، هزار سال معذّب 

را از روى شهوت و اگر مسلّم شد كه كسى، جوانى  110فرمايد«.مى

 
 .. 2/ ح 340/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  107
 .1/ ح 340/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  108
 .. 278فقه الرضا عليه السالم:  -(2)  109
 .4/ ح 351/ 14مستدرك الوسائل:  -(3)  110
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سى تا نود تازيانه است، هر قدر كه  بايد حد بخورد و حدّش ازبوسيده، 

 زند.حاكم شرع صالح بداند او را مى

 خوابيدن دو مرد يا دو زن زير يك لحاف -3

دو مرد در يك بستر و زير يك لحاف در صورتى كه هر دو عريان باشند، 

حرام است. و همچنين است حكم دو زن، و فرقى بين محرم و بيگانه 

 ت.نيس

و در چند روايت است كه بايد آنها را حد زد و برايش هم حدّ زنا معيّن 

 111شده؛ يعنى آنها را يك صد تازيانه بزنند.

اند: »چون براى خوابيدن دو مرد عريان زير يك دهو بعضى از علما فرمو

 لحاف، حد معيّن شده، پس از گناهان كبيره است«.

______________________________ 
 .1/ ح 340/ 20لشيعه: سائل او -(1)

 .. 278فقه الرضا عليه السالم:  -(2)

 .4/ ح 351/ 14مستدرك الوسائل:  -(3)

 .. 1/ ح 341/ 20وسائل الشيعه:  -(4)

 98ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 1/ ح 341/ 20وسائل الشيعه:  -(4)  111
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و از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است كه: »بستر فرزندان خود 

برادر، يا دو خواهر، يا برادر و را از سنّ ده سالگى جدا سازيد؛ يعنى دو 

 112چكى نخوابند«.خواهر، زير يك لحاف از همان كو

 حدّ لواط

چون حرمت و فساد لواط بيشتر از زناست، حدّش شديدتر است و آن 

باشد. هر گاه لواط كننده و دهنده هر دو عاقل و بالغ باشند، كشتن مى

گسار كردن، يا زنده هر دو را بايد كشت و فاعل را به وسيله شمشير، يا سن

د كوه پرتاب كردن با دست و به آتش سوزانيدن يا از باالى بلندى مانن

پاى بسته شده، بايستى كشت و انتخاب نوع قتل، به نظر حاكم جامع 

 الشرايط است.

واز حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم مروى است كه: »پس از كشتن، 

 113بدنش را به آتش بسوزانيد«.

شود: يكى اقرار يكى از دو چيز ثابت مى مانند زنا به اين گناه بزرگ

به اين كه فاعل، يا مفعول، يا هر دو، به اين گناه خود چهار مرتبه  است

شود اقرار كند و اگر كمتر از چهار مرتبه اقرار كند، حد بر او جارى نمى

 اند:شود. و بعضى از فقها فرمودهو تنها تعزير )تأديب( مى

هار مجلس واقع شود و شرط است در اقرار رار، بايد در چ»چهار مرتبه اق

نده، بلوغ )پس اگر نابالغ باشد، تأديب بايد شود( و كمال عقل و كن

 حرّيّت و اختيار )پس اگر به اجبار و اكراه بوده، حد ندارد(«.

 
 .1/ ح 231/ 20وسائل الشيعه:  -(1)  112
 .. 193/ ح 52/ 10هتذيب األحكام:  -(2)  113
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 دوّم: شهادت چهار مرد عادل بالمعاينه است؛ يعنى بگويد به

______________________________ 
 .1/ ح 231/ 20وسائل الشيعه:  -(1)

 .. 193/ ح 52/ 10حكام: تهذيب األ -(2)

 99ازدواج اسالمى، ص: 

چشم خود ديدم كه فالن با فالن لواط نموده. و اگر گواهى دهندگان 

گردد شود و حدّ جارى نمىكمتر از چهار نفر باشند، گواهى آنها رد مى

 ر آن چند نفر بايد جارى شود.ب -شودكه بعداً ذكر مى -بلكه حدّ قذف

پيش از گواهى شهود، توبه كند، حد بر او  و اگر شخص لواط كننده

شود و هر يك از اقرار و گواهى، اگر بر دخول در دبر باشد، جارى نمى

حدّ آن كشتن است و اگر بر تفخيذ؛ يعنى دخول در اليه و رانها باشد، 

 حدّ آن يك صد تازيانه است.

 ل است؟چرا حدّ لواط قت

دو نفرى كه شرم و حيا را از دست داده و از عالم انسانيّت سقوط كرده و 

در نتيجه انحراف جنسى، در جلو چشم چهار مرد با تقوا با هم جمع شوند، 

جز جرثومه فساد، چيز ديگر نيستند و اگر زنده بمانند، جامعه را بمانند 

شيطان ابتدا  خود آلوده و منحرف خواهند ساخت؛ چنانكه در قوم لوط،

يك نفر را به اين گناه آلوده ساخت، سپس آن بدبخت، ديگران را به 

اين گناه وادار كرد تا جايى كه در برابر چشم يكديگر، مردان با مردان و 

 شدند.زنان با زنان جمع مى
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نيز كسى كه پس از چنين گناه بزرگى، از كار خود پشيمان نشود و توبه 

رش به خدا و سراى آخرت. و بالجمله: و انكاشود كفر نكند، دانسته مى

 چنين شخص، جز كشتن و سوختن او چاره ديگرى نيست.

گوييم: براى اين كه اين گناه بزرگ در ميان مسلمانان شايع نيز مى

نگردد كه در اثر اشاعه، اهمّيّت و قبح آن از نظرها دور گردد، در دين 

 مرد عادل كافى هى دواسالم، با اين كه براى اثبات هر موضوعى، گوا

 100ازدواج اسالمى، ص: 

است لكن در موضوع اثبات زنا و لواط به گواهى دو نفر يا سه نفر ثابت 

شود بلكه بر آنها جايز نيست گواهى دادن و اگر گواهى دادند، بر نمى

 شود.آنها حدّ قذف )نسبت زنا يا لواط به مسلمان دادن( جارى مى

توانند م خود ببينند دخول يا تفخيذ را مىچش بلى اگر چهار مرد عادل به

شود و حدّ فاعل و مفعول جارى گواهى دهند و به گواهى آنها ثابت مى

گردد به شرط اين كه پيش از گواهى، از كردار خود پشيمان و تايب مى

 گردد.نشوند و الّا حد ساقط مى

ختيار و عمد ا و امّا اقرار به اين كه در شرع اسالم، هر انسان بالغ از روى

به موضوعى كه به زيان اوست، اگر يك مرتبه اقرار و اعتراف صريح كند، 

شود، شود، لكن در موضوع زنا و لواط تا سه مرتبه هم ثابت نمىثابت مى

مگر اين كه چهار مرتبه تكرار كند و احتمال مزاح يا بيمارى روانى يا 

از اقرار دست ه چيز ديگر داده نشود و اين سختگيرى براى آن است ك

بردارد و حد بر او جارى نشود و دانسته شود كه اين گناه، آن قدر 

گردد و اهمّيّت بزرگ و مغبوض است كه هيچ مسلمانى به آن آلوده نمى

 شود سرّ كراهت اقرار.آن باقى بماند و از اين بيان دانسته مى
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فاش  ،توضيح مطلب آن كه: اگر مسلمانى به گناه زنا يا لواط آلوده شد

كردن كردار نارواى خود و اقرار به آن مكروه است هر چند اگر نزد 

حاكم شرع چهار مرتبه اقرار كند و حد بر او جارى شود، عذاب آخرتى 

قطعاً ندارد و خداوند عادل، جمع نخواهد فرمود بين عقوبت دنيوى و 

عذاب اخروى و گنهكار، پس از اجراى حد، بر او قطعاً از آن گناه پاك 

 ه است، لكن بهتر آن است كه سرّ خود را فاش نكند و تنهادش

 101ازدواج اسالمى، ص: 

با پروردگار خود اين راز را در ميان گذارد و از در توبه و تضرّع به سوى 

او درآيد و به راستى از كردار خود پشيمان و از شرمسارى نزد پروردگار، 

هاى او وند به نالهسوخته و گداخته و ناالن باشد. اميد است كه خدا

آخر عمر،  ترحّم فرموده و از آن آلودگى پاكش فرمايد. و البتّه بايد تا

بين خوف و رجا باشد؛ يعنى هم از عقوبت آخرت بترسد و هم اميد به 

فضل و كرم الهى داشته باشد. و به عبارت ديگر، نه مغرور و بى درد و بى 

ود را كوچك شمرده و باك باشد بمانند اين كه كارى نكرده و گناه خ

خيال كند خود را پاك پنداشته باشد و نه يأس و نااميدى او را بگيرد و 

گناه او بزرگتر از آن است كه آمرزيده شود و از اين روى خدا را 

 نخواند و از او طلب آمرزش نكند.

 شود:در خاتمه اين بحث چند روايت ذكر مى

كسى دو بار سنگسار شود،  اميرالمؤمنين فرمود: »اگر سزاوار بود كه -1

هاى آسمانى شريعت 114شد«.ه اين چنين سنگسار مىهر آينه لواط كنند

اند؛ زيرا اساس بقاى متّفقاً با اين خوى نكوهيده به مبارزه پرداخته

 
 .. 196/ ح 53 /10هتذيب االحكام:  -(1)  114

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   101 ازدواج اسالمى

 

اجتماع، تناسل است و لواط، مانع از آن است و در نتيجه اين عمل منكر، 

. به عالوه ارتكاب اين دهداجتماع را در معرض فساد و زوال قرار مى

د و سرانجام شود كه روح مردانگى انسان از ميان بروعمل موجب آن مى

كه مستلزم داشتن روح رجوليّت  -از قيام به وظايف حياتى و اجتماع

اى عظيم از اين راه متوجّه اجتماع عاجز ماند و صدمه -حقيقى است

 شود؛ زيرا براى آن كه تناسل

______________________________ 
 .. 196/ ح 53/ 10تهذيب االحكام:  -(1)

 102ازدواج اسالمى، ص: 

اساس صحيح انجام شود الزم است كه مرد و زن در جهت رجوليّت و بر

برد و يا آن را انوثيّت كامل و صحيح باشند و لواط يا نسل را از ميان مى

 سازد.ضعيف مى

 توبه و نجات از آتش

م روايت د از حضرت صادق عليه السالدر فروع كافى، كتاب الحدو

ه السالم در ميان جماعت كند كه روزى حضرت اميرالمؤمنين عليمى

اصحاب بودند. مردى آمد و گفت: »يا اميرالمؤمنين عليه السالم با پسرى 

 ام پاكم كن )يعنى بر من اجراى حد فرما(«.لواط نموده

حركت كرده  ات شايد سودايى در طبعتحضرت فرمود: »برو به خانه

شايد شود، لذا فرمود: ط مىباشد )چون به سبب احتمال شبهه، حد ساق

حواست حاضر نيست و اقرارت از روى كمال عقل و شعور نيست(«. روز 

 ديگر آمد و همان اقرار را كرد و خواهش اجراى حد را تكرار نمود.
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ين حضرت ثانياً فرمود: »به منزلت رو، شايد سودايى در طبعت كرده و چن

 و سپسكنى«، تا آن كه سه مرتبه بازگشته و همان طور اقرار اقرارى مى

 خواهشش را تكرار كرد.

در مرتبه چهارم حضرت فرمود كه: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله در اين 

خواهى اختيار كن؛ يكى اين كه واقعه سه حكم فرموده، هر يك را مى

يا اين كه با شمشير تو را  دست و پايت را بندند و از كوه پرتابت كنند،

 بكشند، يا با آتش تو را بسوزانند؟«.

 كرد: »يا على! كدام يك از اينها دشوارتر است؟«.عرض 

 103ازدواج اسالمى، ص: 

 حضرت فرمود: »سوزاندن با آتش«.

 گفت: »آن را اختيار كردم«.

 حضرت فرمود: »تهيّه كار را خودت بكن«.

ست و دو ركعت نماز خواند، سپس گفت: »چنين خواهم كرد«. پس برخا

ه تو به آن دانايى و من از گناه فت: »خدايا! گناهى از من سرزده كگ

خود ترسيدم و به نزد وصىّ رسول تو آمدم و از او خواهش كردم مرا از 

 گناه پاك كند. او مرا بين سه نوع عقوبت مختار فرمود.

خواهم كه و مىتر بود انتخاب كردم. از تخداوندا! من آن را كه سخت

در آخرت به آتش دانى و مرا اين عقوبت را از كفّاره گناهان من گر

 خود در جهنّم نسوزانى«.
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پس گريان برخاست و در گودالى پر از آتش كه برايش آماده شده بود، 

 كشيد.نشست. آتش از اطرافش شعله مى

حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم بر حالش رقّت فرمود و گريان شد و 

 اصحاب همه به گريه درآمدند، پس از آن، حضرت فرمود: »برخيز اى

مرد! كه مالئكه آسمان و زمين را به گريه درآوردى. به درستى كه 

ات را پذيرفت. برخيز و به آن گناهى كه كردى نبايد خداوند، توبه

 115برگردى«.

 يك حكم فقهى

ضر شدن براى مشهور بين فقها آن است كه اگر گنهكار، پس از اقرار و حا

 د را اجرا كنداجراى حد، توبه نمايد، امام مخيّر است كه ح

______________________________ 
 .. 1/ ح 202 -201/ 7فروع كافى:  -(1)

 104ازدواج اسالمى، ص: 

يا نكند؛ چنانچه در حديث مزبور، امام عليه السالم از اجراى حد صرف 

وص موردى است كه گناه با نظر فرمود و اين اختيار اجراى حد، مخص

اقرار گنهكار ثابت شود نه به شهادت شهود كه در اين صورت توبه گنهكار 

 ودن حدّ، تأثيرى نداشته و حتماً بايد حد اجرا شود.در اجرا نم

 عى لواطحكم وض

 
 .. 1/ ح 202 -201/ 7فروع كاىف:  -(1)  115
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بايد دانست كه مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده بر لواط 

اين عمل زشت، ديگر هيچ  كننده حرام هميشگى است؛ يعنى پس از

 تواند مادر و دختر و خواهر لواط دهنده را بگيرد.وقت نمى

 105ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت استمنا از نظر اسالم

ون كردن منى خود از راه غير طبيعى مانند: »استمنا«، عبارت است از بير

ماليدن آلت به دست يا ساير اعضاى خود يا به اعضاى ديگرى غير از 

 ر.همس

نويسد: »هر كس به دستش يا عضو در آخر كتاب حدود جواهر مى

اى را ديگرش، استمنا كند، بايد تعزير شود؛ چون كار حرامى بلكه كبيره

رت صادق عليه السالم از حكم آن مرتكب شده است؛ چنانكه از حض

فرمايد: گناه بزرگى است كه خداوند در قرآن پرسند، آن حضرت مىمى

ى فرموده است و استمنا كننده مثل اين است كه با مجيد از آن نه

كند بشناسم، با او خودش نكاح كرده و اگر كسى كه چنين كارى مى

 همخوراك نخواهم شد«.

 شود؟«.اى قرآن حكم آن فهميده مىپرسد: »از كجرواى حديث مى

فرمايد: هر كس با غير از همسر و حضرت فرمود: »از اين آيه كه مى

 116كنيزش شهوتش را دفع كند ايشان تجاوز كارانند«.

 
 .. 7مؤمنون:  -(1)  116
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______________________________ 
 .. 7مؤمنون:  -(1)

 106ازدواج اسالمى، ص: 

 ؟«.راوى پرسيد: »گناه زنا بزرگتر است يا استمنا

 ست«.حضرت فرمود: »استمنا گناه بزرگى ا

فرمايد: »از گناهان پرسند، مىاز امام عليه السالم حكم استمنا را مى

 بزرگ و بسيار زشت است«.

و از حكم كسى كه با حيوانى آميزش كند يا به وسيله ماليدن، شهوتش را 

ه و كند، پرسيدند، فرمود: »هر كس شهوت خود را به اين وسيلدفع مى

ست )يعنى با گناه زنا برابر مانند آن دفع كند، در حكم زنا كردن ا

 باشد(«.مى

اند كه خداوند با ايشان فرمايد: »سه دستهحضرت صادق عليه السالم مى

نگرد و پاكشان نفرموده و گويد و به نظر رحمت به ايشان نمىسخن نمى

د )تا نمايش برايشان عذاب دردناكى است: كسى كه موى سفيدش را بكن

وسيله عضو خودش، شهوتش را  دهد كه جوان است( و كسى كه به

صاحب جواهر  117خارج كند و كسى كه با او لواط كرده شود«.

فرمايد: »مستفاد از ادله، جواز استمنا با زوجه و كنيز است لكن اولى مى

ترك آن است. و در مسالك نيز قريب به همين را ذكر فرموده لكن 

 118ترك آن است«. طريق احتياط

 
 .648 -647/ 41جواهر الكالم:  -(1)  117
 .. 649مهان:  -(2)  118
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 شيوع استمنا

حد و حساب ازدواج و تجرد جوانان، به سطه مشكالت بىمتأسفانه به وا

قرار مسموع اين مرض خانمانسوز و گناه كبيره، شيوع فوق العاده پيدا 

 كرده و دانسته يا ندانسته بسيارى از جوانان عزيز را به انواع

______________________________ 
 .648 -647/ 41جواهر الكالم:  -(1)

 .. 649همان:  -(2)

 107زدواج اسالمى، ص: ا

سازد. صرف نظر از عقوبتهاى اخروى كه دارد، و اقسام بيماريها مبتال مى

وظيفه پدرها و مادرهاست كه فرزندان خود را بياگاهانند و مواظب 

و آموزگاران جوانان خود باشند. و همچنين در مرتبه دوّم وظيفه دبيران 

عواقب وخيم روحى و  تعليمات دينى و بهداشتى است كه جوانان را به

 جسمى اين بليّه باخبر سازند.

كه  -در اين جا مقدارى از مضرّات استمنا را از كتاب »ناتوانيهاى جنسى«

 كنيم:نقل مى -هاى متخصّصين فنّ استاى از نوشتهمجموعه

 مضرّات جسمى و روحى استمنا

 كند.»اين عمل، مبتاليان را به ضعف قواى شهوانى دچار مى

 شود.مى آيند. شهامت و درستى از آنان سلبحال بار مىىجبون و ب
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چه بسا اشخاصى هستند كه در عنفوان جوانى، در اثر مبتال شدن به جلق، 

شوند كه معتادين به ترياك چنان دچار ضعف قواى روحى و جسمى مى

 آيند.و شيره در مقابل آنان شير نرى به شمار مى

ا جلق از لحاظ روابط نزديكى كه با عمل غير طبيعى جنسى؛ يعنى استمنا ي

گذارد؛ انه دارد، در درجه اول، در چشم و گوش اثر مىحواس پنجگ

بدين معنى كه ديدن چشم را ضعيف كرده و حسّ سامعه را نيز تا اندازه 

اندازد. مبتاليان به جلق، مخصوصاً آنها كه از قابل توجّهى از كار مى

بينند كه مگسى جلو چشم خود مىباشند؛ غالباً لحاظ جسمانى ضعيف مى

بندند كند و حتّى وقتى چشمهاى خود را مىرا ناراحت مىبه شدّت آنها 

 توانند از آسيب مگس، در امانباز نمى

 108ازدواج اسالمى، ص: 

كند، چشمشان باشند و چون اين عمل، هر بار چندين دقيقه ادامه پيدا مى

 افتند.زمين مى شوند و بهسياهى رفته و دچار سرگيجه مى

كنند ناهنجارى در گوش خود احساس مىهمچنين به طور مدام صداى 

 كه بسيار ناراحت كننده است.

عالوه بر اينها تحليل رفتن قواى جسمانى و روحانى، كم شدن خون، 

از حد، پريدگى رنگ، نقصان قواى حافظه، الغرى، ضعف و سستى زياده

آفت ديگر از سر و هزاراناناشتهايى، كج خلقى، عصبانيّت، دوربى

 ست كه گريبان مبتاليان به جلق را خواهد گرفت.بيماريهايى ا
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البتّه آنهايى كه از لحاظ جسمى، قوى هستند ممكن است قدرى ديرتر به 

اين بيماريها دچار شوند؛ ولى به هر حال عدم ابتال به آنها از محاالت 

 رفتار شوند.است و خواه ناخواه همه بايد به چنين مصايبى گ

جلق يكى اين است كه قوّه اراده آنان به كلّى از بدبختيهاى مبتاليان به 

برند، آن قدر اراده گردد و لذا وقتى به عمل خود پى مىمختل مى

گوييم استمنا از ندارند كه به ترك آن اقدام نمايند، پس اين كه مى

 ست.كند، بى علّت نيلحاظ روحى نيز قواى انسان را فرسوده مى

ز لحاظ جنسى نيز شخص را فرسوده عمل استمنا عالوه بر مضار جسمى، ا

اندازد از جمله اين غدد، كند؛ يعنى غدد مترشحه داخلى را از كار مىمى

غدّه سازنده منى است كه بر اثر جلق، رفته رفته كوچك شده و به 

آيد و چون در آن صورت قادر به فعاليّت و صورت نخودى در مى

ب زندگانى نيست، شخص ى يا به قول عربها ماء الحيات؛ يعنى آساختن من

گردد. و اگر به اين صورت مبتال براى هميشه از لذايذ جنسى محروم مى

 از مردى نيفتاد، به طور قطع به صورت

 109ازدواج اسالمى، ص: 

ديگرى مثل سرعت انزال، كندى انزال، سيالن منى، عدم نعوظ، نعوظ 

چه بسا ديده يا  نها به ناتوانى جنسى مبتال خواهد شد.بى دوام و امثال اي

شنيده شده كه جوانان معتاد به جلق در اندك مدّتى، دچار چنان حالتى 

 شود.گرديده كه به جاى ادرار، خون از آنها خارج مى

شوند ولو در سنين بايد دانست اشخاصى كه به اين حالت دچار مى

است؛ زيرا بدون احساس شهوانى جوانى باشند، خطر مرگ در انتظار آنه

گردد و اين كه لذّتى ببرند، بال انقطاع منى از آنها خارج مى و بدون
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شود كه در حين راه رفتن، دفعتاً زمين بخورند و از همين امر باعث مى

 هوش بروند.

اى كه در آن جا سرى به تيمارستان تهران بزنيد، از هر ده نفر ديوانه

استمنا كارشان باشند؛ يعنى بر اثر تاد به جلق مىسكونت دارند، نه نفر مع

اند؛ زيرا عمل مذموم و به جنون كشيده و به گوشه تيمارستان افتاده

ناپسند جلق، در قواى دماغى تأثير زيادى دارد. و وقتى قواى دماغى 

شخص مختل شد، مسلّم است كه كارش به ديوانگى خواهد كشيد، بدون 

، چهار نفر اندمسلولى كه در آسايشگاه خوابيدهاغراق از هر ده نفر بيمار 

اند. اينها ادّعا نيست به علّت ابتال به اين بيمارى خطرناك، دچار گرديده

بلكه حقيقتى است كه علما و دانشمندان با دهها سال تجربه به درك آن 

 اند.موفّق شده

گويد: خوب بخور، در هيچ امرى افراط نكن، قوى باش دنياى امروز مى

چون اشتهاى خوب خوردن ندارند  ا بيمار نشوى، ولى معتادين به جلقت

كنند، ناچار و در امور جنسى آن هم از راه غير طبيعى افراط مى

 اند و چون ضعيف هستند، براى ابتال به هر نوعضعيف

 110ازدواج اسالمى، ص: 

 باشند.بيمارى، مستعد مى

جلق در اثر افراط در اين به كرّات ديده شده كه بعضى از مبتاليان به 

ه يك نوع بيمارى به نام جنون استمنا كه شباهت زيادى به عمل، ب

شوند و آن وقت حتّى با ديدن سگ و گربه هم به ساديسم دارد مبتال مى

شوند و چون هيچ مردى افتند و بالفاصله مشغول عمل مىفكر استمنا مى

يا شش ماه از نيروى توانند بيش از پنج ترين اشخاص نمىحتّى پرشهوت
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بردارى كند، ن هم به صورتى كه مورد بحث ماست بهرهجنسى خود، آ

افتد و يا به وضع دلخراشى به لذا قواى تناسلى آنان به كلّى از كار مى

 برند.آغوش مرگ، پناه مى

ممكن است بعضى از اشخاص مبتالى به جلق كه به علت قوىّ الجثه 

و به مضار  در اين امر، تاكنون بيمار نشدهبودن و يا از لحاظ مبتدى بودن 

عمل ناپسند خود پى نبرده باشند، مطالبى را كه ما در مضرّات جلق 

نوشتيم، اغراق پنداشته و با خود بگويند اگر اين طور است پس چرا ما 

 ايم؟!تاكنون به اين بيماريها مبتال نشده

ن شما را در جواب اين عدّه بايد گفت: اگر امروز مضار جلق گريبا

ست كه قوىّ الجثه هستيد و يا تازه شروع به كار نگرفته، علّتش اين ا

ايد و الّا چندى ديگر خواه ناخواه به سراغ شما نيز خواهد آمد كرده

ايم كه هر كس يك هفته مبادرت به استمنا كرد وانگهى ما ادّعا نكرده

اندرونى در  تمام بيماريها يكباره او را احاطه خواهند كرد؛ زيرا حاالت

؛ مثلًا ممكن است يك نفر كه براى مدّتى مبادرت به كنداشخاص فرق مى

جلق كرد در وهله اوّل فقط به سستى اعصاب يا اختالل حس سامعه يا 

 ضعيف شدن حس باصره يا سرگيجه مبتال شود؛ ولى

 111ازدواج اسالمى، ص: 

 بعداً ساير بيماريها يك يك به سراغ او بيايند.

ى و به طور خالصه من جميع ز نظر شرعى و هم از نظر عرفپس جلق ا

 الجهات حرام و ناپسند است«.

 ضررهاى استمنا از ديدگاه علم
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اى از اطبّا و كه چكيده نظريات پاره -در كتاب »ناتوانيهاى جنسى«

اى از زيانهاى استمنا را برشمرده است پاره -كارشناسان امور جنسى است

 كنيم.براى خوانندگان نقل مىاى از آن را كه چكيده

كند و سالمت و »اين عمل، مبتاليان را به ضعف قواى شهوانى دچار مى -

 اندازد.را به مخاطره مى تندرستى افراد

اين عمل غير طبيعى جنسى، از لحاظ روابط نزديكى كه با حواس  -

گذارد؛ بدين معنا پنجگانه دارد، در درجه اوّل در چشم و گوش اثر مى

ديد چشم را ضعيف كرده و حسّ سامعه را نيز تا اندازه قابل توجّهى كه 

 اندازد.از كار مى

وص آنها كه از لحاظ جسمانى ضعيف هستند غالباً مبتاليان به استمنا بخص -

كند و بينند كه به شدّت آنها را ناراحت مىمگسى جلوى چشم خود مى

ند از آسيب مگس در توانبندند، باز نمىحتّى وقتى چشمهاى خود را مى

كند، امان باشند و چون اين عمل، هر بار چندين دقيقه ادامه پيدا مى

افتند. شوند و به زمين مىچار سرگيجه مىچشمشان، سياهى رفته و د

كنند مىخود احساسهمچنين به طور مداوم صداى ناهنجارى در گوش

 كننده است.بسيار ناراحتكه

 ى جسمانى و روحانى، كم شدنعالوه بر اينها، تحليل قوا -

 112ازدواج اسالمى، ص: 

خون، پريدگى رنگ، نقصان قواى حافظه، الغرى، ضعف و سستى زياده 

از حد، بى اشتهايى، كج خلقى، عصبانيّت، دوران سر و هزاران آفت ديگر 

از بيماريهايى است كه به طور قطع گريبان مبتاليان به جلق را خواهد 
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ه از لحاظ جسمى قوى هستند، ممكن است قدرى گرفت؛ البتّه آنها ك

اين بيماريها دچار شوند؛ ولى به هر حال عدم ابتال به آنها از ديرتر به 

 شوند.محاالت است و خواه ناخواه به چنين مصايبى گرفتار مى

يكى ديگر از بدبختيهاى مبتاليان، تزلزل و اختالل در قوّه اراده  -

ست زدند، آن قدر اراده ندارند كه به آنهاست، لذا وقتى به اين عمل د

 كنند.ترك آن اقدام 

كند؛ يعنى غدد استمنا از لحاظ جنسى نيز شخص را فرسوده مى -

اندازد كه از جمله آنها غدّه سازنده منى مترشحه داخلى را از كار مى

آيد و چون در است كه رفته رفته كوچك شده به صورت نخودى در مى

ساختن منى نيست، شخص مبتال براى هميشه از آن صورت ديگر قادر به 

گردد و اگر از مردى نيفتد به طور قطع به جنسى محروم مى لذّتهاى

بيماريهايى مانند سرعت يا كندى انزال، سيالن منى، عدم نعوظ، نعوظ 

 و امثال اينها به ناتوانى جنسى مبتال خواهدشد.دوامبه

اب، لرزش دست، سستى كمر، مبتاليان به اين عمل، عالوه بر ضعف اعص -

فراغ غير قابل عالج، دوران سر، سلسلة البول، اختالل جهاز هاضمه، است

آيند و براى سيالن منى، فراموشكارى و ... گاهى حتّى ابله و خل بار مى

 باشند.ابتال به هر نوع بيمارى خطرناك به خصوص سل، مستعد مى

 113ازدواج اسالمى، ص: 

غى، تأثير زياد دارد و وقتى قواى دماغى مختل استمنا در قواى دما -

 كشد.، مسلّم است كه كار به جنون و ديوانگى مىشد
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بعضى مبتاليان به استمنا، بر اثر افراط در اين عمل، به يك نوع بيمارى  -

شوند و به نام »جنون استمنا« كه شباهت زيادى به ساديسم دارد، مبتال مى

افتند و چون هم به فكر استمنا مى آن وقت حتّى با ديدن سگ و گربه

شش ماه از نيروى جنسى خود به اين  -تواند بيش از پنجىهيچ مردى نم

افتد و يا صورت استفاده كند، لذا يا قواى تناسلى آنان به كلّى از كار مى

 برند.به وضع دلخراشى به آغوش مرگ پناه مى

ى و من جميع به طور خالصه، جلق هم از نظر شرعى، هم عرفى، هم علم

ادين به اين عمل خانمانسوز، هر چه الجهات، حرام و ناپسند است و معت

زودتر بايد از آن دست بردارند و اگر خداى ناكرده گفته خدا و رسول 

 را باور ندارند، الاقل به جسم و جان خود ترحّم نمايند.

بعضى از اشخاص به خصوص آنها كه انحراف طبع دارند به طور ايستاده 

قطع خطراتى در بر  دهند كه اين عمل، به طورل جماع را انجام مىعم

دارد؛ زيرا هر عملى كه از مجراى طبيعى خود منحرف شود، ضررهايى 

در بردارد و جماع ايستاده درست مثل اين است كه كسى غذاى سنگينى 

بخورد و در رختخواب بماند يا به حالت باالنس ايستاده و ادرار كند. 

د و كنخوردن غذا در حال خواب، معده را خسته مى همان طور كه

كند، جماع ايستاده هم ايستاده ادرار كردن، كليه و مثانه را ناراحت مى

اعصاب دستگاه تناسلى و غدد مربوط را خسته كرده از فعّاليّت باز 

 دارد«.مى

 114ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت مساحقه از ديدگاه اسالم
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السالم گفت: »زنانى كه با يكديگر مساحقه  زنى به حضرت صادق عليه

 مالند( حدّشان چيست؟«.كنند )فرج خود را بفرج يكديگر مىمى

امام عليه السالم فرمود: »حدّ زناست )يك صد تازيانه( به راستى چون 

آورند و لباسهايى كه از آتش بريده شده، بر آنها قيامت شود، آنها را مى

 هاى آتشينبندند و زيرجامهن بر سرشان مىهاى آتشيپوشانند و مقنعهمى

كنند و آنها پوشانند و عمودهاى آتشين در جوفشان فرو مىبه بدنشان مى

اندازند. اى زن! اوّلين قومى كه مساحقه بينشان رواج را در جهنّم مى

يافت، قوم لوط بودند كه مردها به عمل لواط سر گرم شدند و زنان بى 

ل يگر مشغول شدند؛ چنانچه مردان با هم مشغوشوهر ماندند، پس به يكد

و در  119بودند )و هنگام نزول عذاب، همگى به هالكت رسيدند(«.

 120حديث ديگر فرمود: »به خدا سوگند! مساحقه، زناى بزرگ است«.

______________________________ 
 .2/ ح 552 -551/ 5فروع كافى:  -(1)

 .. 4/ ح 552همان:  -(2)

 115ص:  ازدواج اسالمى،

از مساحقه زنان با يكديگر پرسيد، فرمود: و نيز حضرت در پاسخ زنى كه 

اند؛ چون قيامت شود چادرهايى از آتش بر آنها پوشيده »در جهنّم

كنند و گردد و عمودهاى آتشين در باطن و عورتهايشان داخل مىمى

 اندازند«.آنها را در جهنّم مى

 
 .2/ ح 552 -551/ 5فروع كاىف:  -(1)  119
 .. 4/ ح 552مهان:  -(2)  120

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   115 ازدواج اسالمى

 

 يادى نشده؟«.زن گفت: »از اين عمل در قرآن مجيد 

 حضرت فرمود: »بلى«.

 عرض كرد: »كجا؟«.

 121122...«. وَأَصْحبَ الرَّسّ حضرت فرمود: »...

روايت مفصّلى از حضرت اميرالمؤمنين عليه السالم  123در تفسير صافى

 درباره اصحاب رسّ نقل كرده است.

و همچنين مرحوم مجلسى هم آن را در جلد سوم حيوة القلوب ذكر 

راى اطّالع از سرگذشت ايشان و گناهانى كه مرتكب فرموده است. ب

 .شدند كه از آن جمله مساحقه زنان بوده به كتب مزبور مراجعه شودمى

فرمايد كه: »خداوند باد سرخ كيفيّت هالكتشان را اين طور بيان مى

سختى بر آنها فرستاد و زمين آنها هم آتش فشانى كرد و ابر سياهى باالى 

بر آن صاعقه باريد به طورى كه همه را آب كرده  سرشان نمودار شد و

 هالك ساخت«.

 حدّ مساحقه

 اقرار كرد، يا چهار مرد هر گاه زن چهار مرتبه به اين عمل حرام

______________________________ 
 .38فرقان:  -(1)

 
 .38فرقان:  -(1)  121
 .113/ 2تفسريقمى:  -(2)  122
 .. 16 -13/ 4: تفسريصاىف  -(3)  123
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 .113/ 2تفسيرقمى:  -(2)

 .. 16 -13/ 4تفسيرصافى:  -(3)

 116ازدواج اسالمى، ص: 

هادت دادند، بايد هر يك از آن دو زن را يك صد تازيانه بزنند و عادل ش

وبه كرده باشند، حد در صورتى كه پيش از اقرار يا شهادت عدول، ت

 شود.ساقط مى

همان طورى كه قبلًا اشاره شد، خوابيدن دو مرد يا دو زن عريان با هم 

نزد  زير يك لحاف، به طورى كه حائلى بينشان نباشد، حرام است و اگر

حاكم شرع ثابت شود، بايد آنها را به كمتر از يك صد تازيانه )به هر 

أديب كند و در چند روايت، حدّشان اندازه كه صالح بداند( تعزير و ت

 يك صد تازيانه ذكر شده است.

 117ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت قيادت و دياثت از نظر اسالم

 قيادت

يا دو مرد براى لواط است و  »قيادت«، رسانيدن مرد و زنى براى زنا

اى در حرام بودن بلكه كبيره بودن آن نيست؛ زيرا از گناهانى است شبهه

ر نصوص معتبر، بر آن وعده عذاب داده شده و در شرع مقدّس، كه د

 براى آن حدّ، معيّن شده است.

فرمايد: »هر كس براى وقوع زناى پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله مى

فرمايد و جايش اسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام مىمرد و زنى و
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د خشم خداست تا دوزخ است و جهنّم بد جايگاهى است و هميشه مور

فرمايد: »رسول خدا صلى اهلل حضرت صادق عليه السالم مى 124بميرد«.

 125عليه و آله لعنت فرمود زن زنا كار و زنى كه واسطه كار است«.

 كند نه تنها نهى از منكر را ترك به عالوه شخصى كه قيادت مى

______________________________ 
 .337ثواب االعمال و عقاب األعمال:  -(1)

 .. 250معانى األخبار:  -(2)

 118ازدواج اسالمى، ص: 

 كرده بلكه سعى در وقوع منكر نموده است.

 و نيز قيادت از گناهانى است كه نزد هر ديندارى، كبيره و عظيم است.

فرمايد: »قيادت حرام است و آن خ انصارى در مكاسب محرّمه مىشي

باشد و از گناهان كبيره سعى كردن در رسيدن دو نفر به وطى حرام مى

به معنى »قيادت« تفسير شده  -لعنت است -و »واصله« كه مورد 126است«.

 است.

از حضرت صادق عليه السالم است كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

ه را لعنت فرموده است: »اوّل: كننده موى زنان و زنى كه چهار دست

تراشد و شود مويش را بكنند. دوّم: زنى كه دندان زنان را مىحاضر مى

 
 .337ثواب االعمال و عقاب األعمال:  -(1)  124
 .. 250معاّن األخبار:  -(2)  125
 .. 224/ 2مكاسب َمّرمه:  -(1)  126
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شود. سوّم: واصله و مستوصله )زانيه و زنى كه براى اين كار حاضر مى

 (.قواده

حضرت رضا  127كوبند«.چهارم: زن خالكوب و زنى كه خال بر بدنش مى

كه مورد لعنت رسول خدا صلى اهلل عليه  -فرمايد: »واصلهسالم مىعليه ال

زنى است كه در سنّ جوانى، زانيه بوده و در پيرى زنان را  -و آله است

 128رساند«.براى زنا به مردان مى

 حدّ قيادت

ر خود شخص، يا شهادت دو نفر عادل، »قيادت« ثابت به دو مرتبه اقرا

 را هفتاد و پنج تازيانه بزنند؛ چه شود و پس از ثبوت، بايد اومى

______________________________ 
 .. 224/ 2مكاسب محرّمه:  -(1)

 .. 7/ ح 133/ 17وسائل الشيعه:  -(2)

 .)با اختالف در راوى( . 3/ ح 119/ 5فروع كافى:  -(3)

 119ازدواج اسالمى، ص: 

باشد، عالوه بر اند: »اگر مرد مرد باشد و چه زن و بعضى از فقها فرموده

آن، بايد سرش را بتراشند و رسوايش كنند و از شهر بيرونش نمايند«. و 

اند: »در مرتبه دوّم نفى بلد )تبعيد( شود«. و تفصيل آن در بعضى فرموده

 كتاب حدود ذكر شده است.

 
 .. 7/ ح 133/ 17وسائل الشيعه:  -(2)  127
 .اختالف در راوى( .) با 3/ ح 119/ 5فروع كاىف:  -(3)  128
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 ام صادق عليه السالم درباره ديّوثسخن ام

ند كه در قيامت، فرمايد: »سه دسته هستحضرت صادق عليه السالم مى

فرمايد و نظر رحمت به ايشان نفرموده وايشان خداوند با آنها سخن نمى

كند و بر ايشان عذاب دردناكى است: پير زنا كار، ديّوث و را پاكيزه نمى

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله  129«.زن شوهردار كه با او زنا شود

رسد؛ ولى عاق مىفرمايد: »بوى بهشت به مسافت پانصد سال راه مى

والدين و ديّوث از او محرومند«. گفته شد: »يا رسول اللَّه! ديّوث 

 كيست؟«.

 130حضرت فرمود: »مردى كه زنش زنا بدهد و او بداند«.

قسم ياد فرموده كه شرابخوار و و نيز فرمود: »خداوند به عزّت و جاللش 

م نيز و حضرت صادق عليه السال 131نمّام و ديّوث داخل بهشت نشوند«.

 132فرمايد: »بهشت بر ديّوث حرام است«.مى

______________________________ 
 .7/ ح 537/ 5فروع كافى:  -(1)

 .. 9/ ح 154/ 20وسائل الشيعه:  -(2)

 .9/ ح 308/ 12همان:  -(3)

 .. 8/ ح 537/ 5فروع كافى:  -(4)

 
 .7/ ح 537/ 5فروع كاىف:  -(1)  129
 .. 9/ ح 154/ 20ل الشيعه: وسائ -(2)  130
 .9/ ح 308/ 12مهان:  -(3)  131
 .. 8/ ح 537/ 5فروع كاىف:  -(4)  132
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 120ازدواج اسالمى، ص: 

 وجوب اطاعت از والدين

اند« كه در اطاعت آنها اطاعت خداست »والديناز جمله كسانى كه 

طاعت قرآن مجيد، اذيّت آنها را تحريم فرموده است و پس از امر به ا

 فرمايد:خود، امر به احسان به آنها مى

»در حكم پروردگار است كه پرستش نكنيد مگر او را و به پدر و مادر 

و پير شوند و خود نيكى كنيد. اگر يكى از ايشان را پيرى برسد يا هر د

محتاج خدمت تو گردند، پس به ايشان كلمه اف مگو )كه به معنى اظهار 

جر مكن ايشان را و به ايشان از روى ادب و انزجار و تنفّر است( و ز

نيكوئى سخن گوى و فرو گير بر ايشان، بال تذلّل و تواضع را؛ يعنى بر 

جميع اوامر ضمناً با يد دانست كه  133ايشان از روى شفقت فروتنى كن«.

و و نواهى ايشان واجب االطاعه نيست بلكه مشروط است كه امر به حرامى

در اين صورت اطاعت خدا و رسول مقدّم است؛ نهى از واجبى نباشد كه 

 چنانكه صريح قرآن مجيد است.

______________________________ 
 .. 24 -23اسراء:  -(1)

 121ازدواج اسالمى، ص: 

 

از وجوب اطاعت آنها در مواردى است كه مخالفتشان  و نيز قدر مسلّم

موجب اذيّت و ناراحتى شان گردد؛ زيرا اذيّت آنها به نصّ قرآن مجيد 

 
 .. 24 -23اسراء:  -(1)  133
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حرام است، پس اگر امر به چيزى نمودند يا نهى از چيزى كردند كه در 

 باشد.مخالفت آنها اذيّت است؛ البتّه در اين صورت، اطاعتشان واجب مى

كنند كنند يا از چيزى نهى مىامر به چيزى مى امّا در صورتى كه

شوند، مثل جاهايى كه در اى كه اگر اوالد عمل نكنند، اذيّت نمىبگونه

نظرشان مهم نيست، در اين صورت، مخالفت آنها حرام نيست؛ مانند اين 

كنند لكن حال آنها جورى كه: والدين فرزند خود را از مسافرت منع مى

شوند، در اين صورت سفر ند، ايشان ناراحت نمىكه اگر مسافرت ك است

مباح است؛ ولى اگر جورى است كه مسافرت موجب ايذاى ايشان 

گردد البتّه سفر، معصيت و نماز در چنين سفرى، تمام و روزه هم مى

 ساقط نيست.

 موارد وجوب اطاعت از والدين

ثيرى ندارد و امر و نهى والدين در واجبات عينيّه و محرّمات الهيّه، هيچ تأ

لغو است؛ مثل اين كه اوالد را امر به شرب خمر كنند، يا او را از نماز 

واجب نهى كنند، فايده ندارد؛ چنانچه در آيه شريفه گذشته تصريح 

 فرمايد.مى

ق در معصيت فرمايد: »طاعتى براى مخلوو در حديث شريفى كه مى

 شود.به اين مطلب تصريح مى 134خالق نيست«،

______________________________ 
 .. 10/ ح 155/ 16وسائل الشيعه:  -(1)

 122ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 10/ ح 155 /16وسائل الشيعه:  -(1)  134
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در غير اين دو صورت؛ يعنى در مستحبات، مكروهات و مباحات بلكه 

امر و نهى ايشان، مواردى  واجبات كفائيّه، قدر مسلّم از وجوب اطاعت

ردد و است كه مخالفت نمودن آنها موجب اذيّت و ناراحتى ايشان گ

خاطر آنان آزرده و قلبشان شكسته شود، در اين صورت است كه مخالفت 

كردن ايشان، حرام و گناه كبيره است؛ چون مصداق حقيقى عقوق 

لدين در اثر است؛ مثلًا هر گاه فرزند بخواهد سفر غير واجبى برود و وا

ترس از رسيدن ضررى به او، يا در اثر شدّت عالقه و نداشتن طاقت 

رزند، او را از اين مسافرت نهى كنند به طورى كه اگر مخالفت دورى ف

شوند، در اين كند و به اين سفر برود، سخت ناراحت و آزرده خاطر مى

مام صورت سفر، حرام و معصيت خواهد بود و نماز را در چنين سفرى، ت

 اش را هم بايد بگيرد.بخواند و اگر ماه رمضان باشد، روزه

كه مخالف والدين، سبب اذيّت و خشمناكى و  و بالجمله: هر موردى

آزردگى ايشان گردد، حرام است، مگر اين كه اطاعت ايشان، موجب 

عسر و حرج بر فرزند شود، يا متضمن ضرر فوق العاده دينى يا دنيوى 

ه پسر را از گرفتن عيال منع كنند در حالى كه زن گردد؛ مانند اين ك

ختر را از شوهر كردن نهى نگرفتن برايش مشكل و حرج است. يا د

نمايند، در صورتى كه ترك شوهر، برايش حرج يا ضرر است، يا مانند 

اين كه پسر را امر كند زنش را طالق دهد كه مستلزم زيان فاحشى است، 

كنند و از مخالفت اوالد هيچ گونه كه مى واجب نيست؛ امّا ساير امرهايى

لفت و وجوب اطاعت اذيّت و ناراحتى براى آنها نيست، حرمت مخا

 معلوم نيست. بلى بهتر بلكه احتياط آن

 123ازدواج اسالمى، ص: 

 است كه تا بشود اوامر ايشان را پيروى و از مخالفت كردن آنها بپرهيزد.
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اند نه خصوصاً در مواردى كه والدين به مصلحت اوالد، امر و نهى كرده

 به مالحظه مصلحت شخصى خودشان.

 والدين حكم تعارض امر و نهى

ار را گويد: فالن كهر گاه بين امر والدين، تعارض واقع شود؛ مثلًا پدر مى

گويد: نكن، در صورتى كه بشود جلب رضايت هر دو را بكن و مادر مى

شود، كرد، بايستى اين كار را بكند؛ ولى اگر رعايت هر دو ميسّر نمى

، استحقاق بر نيكى جانب مادر را ترجيح دهد؛ زيرا اوّلًا: مادر بيش از پدر

وقع حمل و دارد؛ چون رنج و ناراحتى براى اوالد بيشتر ديده، خصوصاً م

 زائيدن و ايّام شير دادن؛ چنانچه در روايات گذشته بيان گرديد.

اى است، در اثر لطافت و كثرت ثانياً: چون مادر، احساساتى و عاطفه

فسرده خاطر و عاطفه، اندك خالف توقّع و ميلى كه از اوالد ببيند، ا

در دارد، گردد؛ ولى پدر، در اثر قوّت عقلى كه بالنسبه به مادلشكسته مى

بيند فرزند ممكن است هيچ متأثّر نشود، خصوصاً به مالحظه اين كه مى

براى رعايت خاطر مادر، مخالفتش كرده نه از روى عناد و سرپيچى از 

 امر پدر.

 لزوم تحصيل اذن والدين

م، امر شده كه فرزند بايد از پدر و مادر يا هر دو، در در شرع مقدّس اسال

بعضى از موارد اذن بگيرد. براى اداى بعضى از واجبات كفائيّه مانند: 

 جهاد و بعضى از مستحبّات مانند: روزه مستحبّى و بعضى از

 124ازدواج اسالمى، ص: 

 عقود مانند: عهد و يمين بايد تحصيل اذن نمايد.
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در كتاب قواعد در بيان حقوق والدين، ده  -رحمهعليه ال -شهيد اوّل

فرع عنوان نموده كه براى تتميم اين بحث، خالصه و ترجمه آن ذكر 

 گردد.مى

 فرمايش شهيد در سفر مباح و مستحبّ فرزند

سفر مباح و سفر مستحب، بدون اذن والدين، حرام است، امّا سفر  -1

ل علم در شهرى كه دست آوردن سود و تحصي تجارت و علم، پس اگر به

 اند.والدين هستند ممكن نباشد، بعضى از فقها قائل به جواز اين سفر شده

اند: بر فرزند واجب است اطاعت والدين كند بعضى از فقها فرموده -2

در همه جا، هر چند شبهه ناك باشد، پس اگر فرزند را امر كنند كه 

داند، واجب را مى زند، شبهه ناكى آن طعامهمراه آنها غذا بخورد و فر

است اطاعت كند و با آنها هم خوراك گردد؛ چون اطاعت والدين 

 واجب و ترك شبهات مستحبّ است.

اگر فرزند را براى انجام كارى بخوانند و وقت نماز واجب، داخل  -3

شود، بايد امر آنها را مقدّم بدارد كه نماز در اوّل وقت مستحب و اطاعت 

 والدين واجب است.

توانند فرزند را از نماز جماعت منع ب آن است كه والدين نمىاقر -4

نمايند مگر در صورتى كه حاضر شدن فرزند به جماعت براى ايشان 

اسباب زحمت و ناراحتى گردد مانند اين كه در تاريكى شب بخواهد به 

 نماز عشا يا صبح برود، در حالى كه والدين بر او ترسانند.

 125ازدواج اسالمى، ص: 
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در صورتى كه سفر جهاد بر فرزند، واجب عينى نباشد، والدين  -5

 توانند او را از آن سفر نهى كنند.مى

در صورتى كه انجام واجبات كفائيه توسّط ديگران، معلوم يا مظنون  -6

توانند فرزند خود را از جميع واجبات كفائيه منع باشد، والدين مى

 نمايند.

گر فرزند در نماز مستحبّى باشد و والدين اند: »ابعضى از فقها فرموده -7

 او را بخوانند، بايد نماز را قطع نمايد«.

همان طورى كه بر فرزند واجب است به والدين اذيّت نرساند،  -8

همچنين واجب است كه مانع از اذيّت رسانيدن ديگران به ايشان گردد 

 را از آزار ديگران حفظ نمايد.اش بايد آنها و به مقدار قوّه

 روزه مستحبّى را بدون اذن پدر ترك نمايد. -9

 135قسم و عهد را بدون اذن پدر ترك نمايد. -10

 رعايت احترام به والدين

چون از نيكى به والدين و اداى حقوق ايشان، رعايت ادب و احترام در 

در معاشرت با مصاحبت است، امورى در روايات اهل بيت رسيده كه بايد 

 شود:ه بعضى از آنها اشاره مىايشان رعايت شود كه ب

زند، آنها را به نام نخواند بلكه لقب يا كنيه هر گاه والدين را صدا مى -1

 136ايشان را ذكر كند. يا بگويد: بابا! آقا! خانم! و مانند اينها.

 
 ... 49 -46/ 2القواعد و الفوائد:  -(1)  135
 5/ ح 158/ 2اصول كاىف:  -(2)  136
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 137جلو آنها راه نرود و پيش از ايشان ننشيند. -2

 ها شروع به خوردن طعام ننمايد.قبل از آن -3

______________________________ 
 ... 49 -46/ 2القواعد و الفوائد:  -(1)

 5/ ح 158/ 2اصول كافى:  -(2)

 5/ ح 158/ 2اصول كافى:  -(3)

 126ازدواج اسالمى، ص: 

 فرمود:شد و مىحضرت سجاد عليه السالم با مادر خود، هم خوراك نمى

اشته، پس اى دست دراز كنم كه مادر قصد آن را دترسم براى لقمه»مى

 به اين عمل، رعايت حرمت و ادب او را ترك كرده باشم«.

 در مجلس روى خود را از ايشان بر نگرداند. -4

دست  -6 138ر از ايشان نكند.در سخن گفتن، صداى خود را بلندت -5

 139خود را باالى دست آنها قرار ندهد.

كارى نكند كه مردم پدر يا مادرش را بد بگويند و سب و لعن  -7

مثل اين كه پدر كسى را سب كند كه او هم بر گردد پدرش  140يند؛نما

 را دشنام گويد.

 
 5/ ح 158/ 2اصول كاىف:  -(3)  137
 ..5/ ح 158مهان:  -(1)  138
 1/ ح 158 -157/ 2اصول كاىف:  -(.2)  139
 .1/ ح 158 -157/ 2اصول كاىف:  -(3)  140
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به  مروى است كه حضرت سجّاد پسرى را ديدند كه در راه رفتن تكيه -8

دست پدر نموده، پس آن حضرت بر آن پسر غضبناك شد و تا آخر 

ناگفته نماند آنچه گفته شد از وجوب نيكى  141عمرش با او سخن نفرمود.

والدين، قدر مسلّم آن نيكى است كه در تركش والدين رنجيده خاطر به 

د شوند؛ مانند اين كه نفقه آنها را ابتدا ندهد تا ناچار شوند مطالبه كننمى

شود، واجب و آنگاه بدهد؛ چون اين مسامحه موجب رنجش آنها مى

 است پيش از مطالبه كردن به آنها برساند.

خود به آنها اعتنا نكند و دعوت نمايد،  و مانند اين كه در مجلس ضيافت

شوند ترك اين برّ حرام است. و همچنين در مواردى چون رنجيده مى

 دن برّى كه آنها را نرنجاند،تحفه و هديه دادن. و امّا ترك كر

______________________________ 
 ..5/ ح 158همان:  -(1)

 1/ ح 158 -157/ 2اصول كافى:  -(.2)

 .1/ ح 158 -157/ 2فى: اصول كا -(3)

 .. 6/ ح 188/ 15مستدرك الوسائل:  -(4)

 127ازدواج اسالمى، ص: 

 حرمت آن معلوم نيست.

لزوم اكرام و احترام آنها قدر مسلّم، آن اكرامى و نيز آنچه گفته شد از 

است كه ترك آن موجب آزار و رنجش آنها شود مانند اين كه براى 

 
 .. 6/ ح 188/ 15مستدرك الوسائل:  -(4)  141
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به آنها كند، صداى خود را بلندتر از  اهانت و خوار كردن والدين، پشت

صداى آنها نمايد، جلو آنها راه رود؛ البتّه تمام آنها حرام است لكن ترك 

م بدون قصد اهانت به طورى كه موجب رنجش آنها بعضى از موارد اكرا

اى از موارد اكرام والدين از نشود، حرمت آن معلوم نيست بلكه پاره

 مستحبّات شمرده شده است.

 ق والدينعقو

از پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله چنين رسيده است كه: »از هر گناه 

و نيز از گناهانى  142كبيره بزرگتر، شرك به خدا و عقوق والدين است«

است كه در قرآن مجيد و احاديث صحيحه، بر آن وعده عذاب داده 

 شده است.

فرمايد مى در قرآن مجيد از قول عيسى بن مريم عليهما السالم حكايت

 كه:

»خداوند مرا نيكوكار به مادرم قرار داد و مرا ستمكار و بد عاقبت قرار 

و سبب اين كه ذكر پدر نكرده  143نداد به سبب ترك نيكى به مادرم«.

اين است كه آن حضرت پدر نداشت و لذا قبل از اين آيه، در حكايت 

 144حضرت يحيى عليه السالم ذكر پدر و مادر هر دو شده است.

 در اين دو آيه شريفه، عاق والدين را به سه صفت ياد فرموده: و

 جبّار )گردنكش، ستمگر، شقى و تيره بخت(، عاصى )نافرمانى

 
 .19/ ح 193/ 15الوسائل: مستدرك -(1)  142
 .32مرمي:  -(2)  143
 .. 14مرمي:  -(3)  144
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______________________________ 
 .19/ ح 193/ 15الوسائل: مستدرك -(1)

 .32مريم:  -(2)

 .. 14مريم:  -(3)

 128ازدواج اسالمى، ص: 

يك از آنها وعده عذاب سخت داده شده؛  به هر كننده گنه كار( و

 فرمايد:چنانكه درباره جبّار مى

»و نوميد شد هر گردنكش كينه ورزى، پشت سر اوست دوزخ و نوشانيده 

برد؛ ولى اى از آن به دهان مىشود از آب چرك خون آلود، جرعه

د لكن نتواند فرو برد )او را گوارا نباشد( و مرگ از هر سوى به او رو آور

و درباره شقى  145رگ نيست و از پس او است عذابى سخت و انبوه«.م

اى زار فرمايد: »امّا آنها كه بدبختند در آتشند و ايشان را در آتش، نالهمى

و خروشى سخت باشد، در آن آتش هميشه تا آسمانها و زمين برپاست 

 146جاويدانند، مگر آنچه پروردگارت خواهد«.

آن كس كه نافرمانى خدا و پيغمبرش كند رمايد: »و فو درباره عاصى مى

و بگذرد از مرزهاى خدا )و از حدود خويش تجاوز كند( فرو بردش در 

 147آتش كه جاودان در آن باشد و عذابى خوار كننده برايش باشد«.

 عقوق والدين از ديدگاه روايات

 
 .17 -15ابراهيم:  -(1)  145
 .. 107 -106هود:  -(2)  146
 .14نساء:  -(3)  147
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رهيزيد، به پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »از آزردن والدين بپ

شود؛ ولى عاق ستى كه بوى بهشت از هزار سال راه استشمام مىدر

 148يابند«.والدين و قاطع رحم، آن را نمى

 از همان حضرت مروى است كه فرمود: »كسى كه پدر و مادر

______________________________ 
 .17 -15ابراهيم:  -(1)

 .. 107 -106هود:  -(2)

 .14نساء:  -(3)

 .. 107 -106هود:  -(.4)

 129ازدواج اسالمى، ص: 

و  149خود را به خشم در آورد، خداى را به غضب در آورده است«.

همچنين فرمود: »كسى كه والدين خود را بيازارد مرا اذيّت كرده و 

كسى كه مرا بيازارد، خداى را آزرده و آزار كننده خدا ملعون 

 خواهد بجاو همچنين فرمود: »عاق والدين هر عملى كه مى 150است«.

 151آورد، هرگز داخل بهشت نخواهد شد«.

اند كه در روز و نيز پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »سه طايفه

كند فرمايد و نظر رحمت به آنها نمىقيامت، خداوند با ايشان سخن نمى

 
 .. 107 -106هود:  -(.4)  148
 .. 18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  149
 .. 26و  19، 20/ ح 194 -193مهان:  -(2)  150
 ... 26و  19، 20/ ح 194 -193مهان:  -(3)  151
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و ايشان را پاك نكرده و از براى آنها عذاب دردناكى هست، ايشان 

 152اند«.به قدر الهى و عاق والدينشرابخواران و تكذيب كنندگان 

 دم آمرزش عاق والدينع

و كافى است در شقاوت عاق والدين كه جبرئيل عليه السالم بر او نفرين 

فرمود: »هر كه پدر و مادر يا يكى از آنها را درك كند و او را از خود 

خشنود نسازد، آمرزيده مباد و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر نفرين 

يه السالم مروى است كه و از حضرت صادق عل 153ل آمين گفت«.جبرئي

فرمود: »ملعون است ملعون است كسى كه والدينش را بزند و كسى كه 

 154به آنها آزار رساند«.

______________________________ 
 .. 18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 .. 26و  19، 20/ ح 194 -193همان:  -(2)

 ... 26و  19، 20/ ح 194 -193همان:  -(3)

 .. 26و  19، 20/ ح 194 -193همان:  -(.4)

 .16/ ح 192همان:  -(5)

 .. 98/ ح 85/ 74بحار األنوار:  -(6)

 130ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 26و  19، 20/ ح 194 -193مهان:  -(.4)  152
 .16/ ح 192مهان:  -(5)  153
 .. 98/ ح 85/ 74األنوار:  حبار -(6)  154
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 نماز عاق والدين پذيرفته نيست

از حضرت صادق عليه السالم است: »كسى كه به پدر و مادرش از روى 

شند، خداوند نماز او را لدين بر او ستم كرده باغيظ بنگرد در حالى كه وا

 )پس چگونه است در صورتى كه به او نيكو كار باشند؟(«. 155پذيردنمى

 جوان محتضر و شفاعت پيغمبر

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بر بالين جوانى كه در حال احتضار بود 

وان حاضر گرديد. آن حضرت كلمه شهادت را به او تلقين فرمود لكن ج

 نتوانست بگويد، پرسيد: آيا مادر دارد؟ زنى كه نزد او بود عرض كرد:

بلى من مادر او هستم. فرمود: آيا بر او غضبناكى؟ گفت: آرى شش سال 

ام. پس آن حضرت خواهش فرمود از او راضى ست با او حرف نزدها

شود. مادر بخاطر آن حضرت از جوان در گذشت. زبان آن جوان به 

بينى؟ گفت مردى سياه باز شد. حضرت به او فرمود: چه مىكلمه توحيد 

اى يادش دادند و كند. حضرت جملهو زشت روى بدبوى، مرا رها نمى

بينم مردى سفيد رنگ خوشروى، خوش بوى مىاو خواند و عرض كرد: 

و خوش منظر، رو به من آورد و هيوالى مهيب اوّلى از من دور شد. 

 كن. پس از آن گفت:فرمود: همان جمله را تكرار 

آن هيكل موحّشه به كلّى محو گرديد. پس آن حضرت شاد شد و فرمود: 

 156خدا او را آمرزيد. آنگاه جوان از دنيا رفت«.

 شود كه يكى از آثار عقوقحديث شريف استفاده مى از اين

 
 .5/ ح 349/ 2اصول كاىف:  -(1)  155
 .. 4/ ح 65امال شيخ طوسى:  -(2)  156
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______________________________ 
 .5/ ح 349/ 2اصول كافى:  -(1)

 .. 4/ ح 65 امالى شيخ طوسى: -(2)

 131ازدواج اسالمى، ص: 

ايمان از دنيا والدين، سوء خاتمه و عاقبت به شرّى است كه شخص بى

ب خواهد بود. با اين كه تلقين كننده رود و در نتيجه هميشه در عذامى

جوان، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله بود تا مادرش از او راضى نگرديد 

ز رضايت مادر و خواندن آن كلمات به نتوانست شهادت را بگويد و پس ا

بركت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله پروردگار هم از او راضى شده او 

 را آمرزيد.

 عقوق چيست؟

مجلسى در شرح كافى گويد: »عقوق والدين به اين است كه فرزند، 

حرمت آنها را رعايت نكند و بى ادبى نمايد و آنها را به سبب گفتارى يا 

اند و آزار و اذيّت كند و در چيزهايى كه عقلًا و شرعاً مانعى رفتارى برنج

يره است و دليل بر ندارد، نافرمانى از آنها نمايد و اين عقوق، گناه كب

 حرمت آن، كتاب و سنّت و اجماع خاصّه و عامّه است«.

از حضرت صادق عليه السالم مروى است: »كمترين عقوق )نا سپاسى 

روى پدر و مادر( و اگر خدا چيزى را از آن  والدين( گفتن اف است )به

 كرد. و نيز از عقوق است به پدر يا مادردانست از آن نهى مىآسانتر مى

و از اميرالمؤمنين مروى است: »از عقوق  157نگاه خيره و تند كردن«.

 
 .. 7/ ح 349/ 2اصول كاىف:  -(1 ) 157
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است محزون ساختن پدر يا مادر و از موارد قطعى عقوق كه گناه كبيره 

نفقه )مخارج روزانه و لباس و مسكن( در است، ترك برّ واجب مانند 

باشد و به طور كلّى آزردن خاطر والدين صورت احتياج پدر يا مادر مى

 اندن و ناراحتو رنج

______________________________ 
 .. 7/ ح 349/ 2اصول كافى:  -(1)

 132ازدواج اسالمى، ص: 

 ساختن آنها عقوق و حرام مسلّم است«.

 ام بسيار است.روايات در اين مق

 وجوب نيكى به پدر و مادر

ه نه شود كاز آيات قرآن مجيد و اخبار اهل بيت عليهم السالم استفاده مى

تنها عقوق والدين؛ يعنى آزردن و رنجاندن آنها حرام و از گناهان كبيره 

است بلكه احسان و نيكى كردن و اداى حقّ آنها واجب و ترك آنها 

 شود:ضى از آيات اشاره مىباشد. اينك به بعحرام مى

ش »سفار 158...«. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمايد: »...در سوره بقره مى -1

 نموديم انسان را كه به والدين خود نيكى نمايد«.

 159»به انسان امر نموديم كه مرا و والدينش را سپاس گزارى نمايد«. -2

 
 .83بقره:  -(1)  158
 .14لقمان:  -(2)  159
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و شكّى در وجوب شكر فرمايد شكر از والدين را همراه شكر خود ذكر مى

 پروردگار عالم عقلًا نيست، پس شكر والدين هم واجب است.

»حكم كرد پروردگارت كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر خود  -3

 160نيكى نماييد«.

ست و در اين جا نيكى به پدر و مادر را رديف عبادات خود قرار داده ا

 باشد.هم واجب مىچنانچه عبادت خدا واجب است، احسان به والدين 

 فرمايد: »اگر پيرى به پدر يا مادر يا هر دو برسد و محتاجبعد مى

______________________________ 
 .83بقره:  -(1)

 .14لقمان:  -(2)

 .. 23اسراء:  -(3)

 133ازدواج اسالمى، ص: 

)در حال انزجار و به تنگ آمدن  161ان اف مگوخدمت تو گردند، به ايش

 شود(«.لمه استعمال مىاز كسى، اين ك

فرمايد: »اگر لفظى كمتر از كلمه اف در حضرت صادق عليه السالم مى

فرمود و از آن نهى ترك عقوق والدين بود، خداوند آن را ذكر مى

رشت كرد. و زجر مكن و بانگ برايشان مزن و سخن ايشان را پاسخ دمى

آنها را به نام مده و به آنها سخن نيكو از روى حرمت و ادب بگو )يعنى 

 
 .. 23اسراء:  -(3)  160
 .. 24 -23اسراء:  -(1)  161
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مخوان بلكه بگو: يا اباه! يا امّاه! يا سيدّى! يا سيدتى!( و بال تذلّل و 

فروتنى را بر ايشان فرو آور و به ايشان تكبّر منما بلكه از روى رحمت و 

شان بودى و بخشش بر ايشان تلطّف كن )چون تا ديروز تو محتاج اي

بنمايى( و دعا كن درباره امروز آنها به تو نيازمندند كه خدمت ايشان را 

ايشان و بگو پروردگارا! رحم كن و ببخشاى پدر و مادرم را همچنان كه 

 مرا در خردى پرورانيدند«.

 ...« وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تفسير آيه »...

...«  وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ابى ولّاد از حضرت صادق عليه السالم از معنى: »...

رت فرمود: »به اين كه در مصاحبت ايشان، نيكوكار باشى و پرسيد، حض

داشتند، پيش از آن كه از تو بخواهند، به آنها بدهى و الزماگر چيزى

 باشند«. ناگفته رفع احتياجشان را بنمائى هر چند بى نياز

 فرمود: »اگر تو را بزنند بگو: 162»... قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا« و در معنى:

 را بيامرزد«. خدا شما

 فرمود: »نگاه تند به آنها مكن و 163...« »وَاخْفِضْ لَهُمَا و در معنى:

______________________________ 
 .. 24 -23اسراء:  -(1)

 .. 24 -23اسراء:  -(2)

 .. 24 -23اسراء:  -(3)

 
 .. 24 -23اسراء:  -(2)  162
 .. 24 -23اسراء:  -(3)  163
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 134ازدواج اسالمى، ص: 

يشان پيشى صداى خود را بلندتر از صداى ايشان منما و در راه رفتن بر ا

مگير و در مجالس، بر آنها مقدّم مشو و دست خود را باالى دستشان قرار 

 مده«.

ا دست خود را بگير فرمايد: »يعنى در موقع عطاى به آنهعلّامه مجلسى مى

 164تا آنها از دستت بردارند«.

 برتر از جهاد

و هم از حضرت صادق عليه السالم است كه: »مردى در خدمت حضرت 

و عرض كرد: من مشتاق جهاد در راه خدايم. آن حضرت رسول آمده 

فرمود: پس جهاد كن در راه خدا به درستى كه اگر كشته شوى، نزد 

شوى و اگر بميرى، اجر تو با خداست و اده مىاى و رزق دخداوند زنده

گردى مثل روزى كه از اگر به سالمت بر گردى، از گناهان پاك مى

ا رسول اللَّه! پدر و مادرى دارم كه هر مادر متولّد شدى. عرض كرد: ي

اند و با من انس دارند و دوست ندارند كه از نزد آنان بيرون دو پير شده

نزد ايشان بمان. قسم به خدايى كه جان من  روم. آن حضرت فرمود: پس

به دست اوست! هر آينه انس پدر و مادر به تو در يك شبانه روز، از جهاد 

 165يك سال بهتر است«.

 
 .. 3/ ح 43/ 74حبار األنوار:  -(1)  164
 .10/ ح 160/ 2اصول كاىف:  -(2)  165
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نيز از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »نيكى كننده به و 

والدين باش، جايت در بهشت است و اگر عاق شوى، جايت در آتش 

 166بود«. خواهد

______________________________ 
 .. 3/ ح 43/ 74بحار األنوار:  -(1)

 .10/ ح 160/ 2اصول كافى:  -(2)

 .. 2/ ح 348همان:  -(3)

 135اج اسالمى، ص: ازدو

 نيكى به والدين كفّاره گناهان

شود كه نيكى به والدين كفّاره بسيارى و از اين حديث شريف معلوم مى

از گناهان است؛ چنانچه مروى است كه مردى خدمت حضرت رسول 

 صلى اهلل عليه و آله آمد و عرض كرد:

اى ن توبهام، آيا براى م»كار زشتى نبوده مگر اين كه من انجام داده

 تا كفّاره گناهانت گردد.هست؟ حضرت فرمود: برو به پدرت نيكى كن 

چون آن شخص رفت، فرمود: اگر مادرش زنده بود نيكى به او بهتر 

 167بود«.

 نگاه شفقت به پدر و مادر

 
 .. 2/ ح 348مهان:  -(3)  166
 .1/ ح 179/ 15الوسائل: مستدرك -(1)  167
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پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »نيست فرزند نيكو كار به پدر و 

روى رحمت و محبّت به والدين خود كه هر گاه از مادرش مگر اين

 باشد«.بنگرد، به هر نظرى، ثواب يك حج مقبوله برايش مى

 گفتند: »يا رسول اللَّه! هر گاه در روز صد مرتبه چنين كند؟«.

 168ى به هر نظر، ثواب حجّى دارد«.حضرت فرمود: »بل

 خشنودى والدين خشنودى خداست

الدين است و خشم او با و نيز فرمود: »خشنودى خداوند با خشنودى و

از باشند، خدا هموالدين از او راضىكسى كهيعنى 169خشم ايشان است«.

 او راضى است

______________________________ 
 .1/ ح 179 /15الوسائل: مستدرك -(1)

 .. 65/ ح 307امالى شيخ طوسى:  -(2)

 .. 18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)

 136ازدواج اسالمى، ص: 

 است.بر او غضبناكباشند، خدا هماز او ناراضىو كسى كه والدين

تر و فرمود: »نيكى كننده به والدين به يك درجه در بهشت از انبيا پايين

 170در جهنّم با فرعونيان يك درجه فاصله دارد«.است و عاق والدين 

 
 .. 65/ ح 307امال شيخ طوسى:  -(2)  168
 .. 18/ ح 193/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)  169
 .. 14/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  170
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 دعاى مالئكه براى نيكى كننده به پدر و مادر

عليه السالم است كه: »نيكى به والدين  و از حضرت اميرالمؤمنين

رسول خدا صلى اهلل عليه و  171بزرگترين واجب از واجبات الهيّه است«.

گويد: خدايا! از مى آله فرمود: »خداى را دو ملك است كه يكى از آنها

گويد: هر شرّى و آفتى نيكى كننده به والدين را نگهدار. و ديگرى مى

ا را به سبب غضب فرمودنت به آنها )و هخدايا! هالك كن عاق والدين

 172البتّه دعاى مَلَك هم مستجاب است(«.

 اثر دنيوى عاق والدين

عقوبت عقوق والدين منحصر به آنچه از عقوبتهاى اخرويّه كه ذكر شد 

نيست بلكه از گناهانى است كه آثار وضعيّه دنيويّه دارد؛ چنانچه حضرت 

 رسول صلى اهلل عليه و آله فرمود:

فرمايد: گناه است كه خداوند عقوبت آنها را در دنيا تعجيل مى »سه

دى كردن در مقابل احسان )شايد عقوق والدين، ظلم به بندگان خدا، ب

 حكمت در تعجيل اين عقوبتها براى عبرت ديگران

______________________________ 
 .. 14/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 .21/ ح 178همان:  -(2)

 .. 15/ ح 176همان:  -(3)

 
 .21/ ح 178مهان:  -(2)  171
 .. 15/ ح 176مهان:  -(3)  172
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 137ازدواج اسالمى، ص: 

 173است؟!(«.

 نيكى به والدين و طول عمر

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »صدقه نهانى، آتش قهر خدا را خاموش 

 174كند«.كند و نيكى كردن به والدين و صله رحم، عمر را زياد مىمى

مادر، تهيدستى  و در حديث ديگر فرمود: »بخشش پنهانى و نيكى به پدر و

و هفتاد نوع مردن بد را دور  نمايدكند و عمر را دراز مىرا برطرف مى

 175كند«.مى

 زيادتى مال و آبرو

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »كسى كه براى من ضمانت كند 

شوم كه مال و عمرش صله رحم و نيكى به والدين را، من هم ضامن مى

 176ش محبوبيّت پيدا كند.ازياد شود و در قبيله

ست كه فرمود: »عقوق والدين، كمى مال از حضرت هادى عليه السالم ا

 177كشد«.و عمر را در پى دارد و به نكبت و ذلّت در دنيا مى

 عقوق، عامل گدايى و بدبختى

 
 .17/ ح 14 -13امال شيخ طوسى:  -(1)  173
 .. 89/ ح 83 -82/ 74حبار األنوار:  -(2)  174
 .9/ ح 398/ 9وسائل الشيعه:  -(3)  175
 .. 12/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(4)  176
 .. 29/ ح 195 -194مهان:  -(5)  177
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جوانى از ثروتمندان مدينه پدر پيرى داشت، احسان به او را ترك نمود 

اموالش را از او رد، پس خداى تعالىو از مال خود، او را محروم ك

 شد.چارهنمود و بىبه او روىدر بدنو مرضو تنگدستىو فقر گرفت

______________________________ 
 .17/ ح 14 -13امالى شيخ طوسى:  -(1)

 .. 89/ ح 83 -82/ 74بحار األنوار:  -(2)

 .9/ ح 398/ 9وسائل الشيعه:  -(3)

 .. 12/ ح 176/ 15مستدرك الوسائل:  -(4)

 .. 29/ ح 195 -194همان:  -(5)

 138ازدواج اسالمى، ص: 

پس پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »اى كسانى كه پدرها و مادرها را 

رسانيد! از حال اين جوان عبرت بگيريد و بدانيد چنانچه آزار مى

ت و صحّتش، به فقر و مرض داراييش در دنيا از كفش رفت، غنا و ثرو

اى كه در بهشت داشت، به مبدّل گشت، همچنين در آخرت هر درجه

واسطه اين گناه از دست داد و در مقابلش از دركات آتش برايش آماده 

 شده است«.

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه: »چون يعقوب براى مالقات 

القات، رعايت مقام فرزندش يوسف وارد مصر گرديد، يوسف هنگام م

اهرى را كرد و براى احترام پدر از مركب پياده نشد. جبرئيل سلطنت ظ

نازل شد و به يوسف فرمود: دست خود را باز كن. نور روشنى از دستش 
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بيرون شد و به آسمان رفت. يوسف پرسيد: اين نور چه بود كه از كف 

رفت به سبب من خارج شد؟ جبرئيل فرمود: نور نبوّت از صلب تو بيرون 

ترام پدر پيرت را نكردى، پس از فرزندانت كسى آن كه رعايت اح

شكّى نيست كه پياده نشدن يوسف از روى تكبّر و  178پيغمبر نخواهد شد«.

اند بلكه براى رعايت بى اعتنايى به پدر نبوده و انبيا از هر گناهى منزه

ط عدل شوكت مقام سلطنتى بوده كه براى اداره كردن امور خلق و بس

وده بود لكن چون رعايت احترام پدر اولى بود، و ترويج دين قبول فرم

 براى همين ترك اولى، مورد عقوبت واقع شد.

 فرجام سياه عاق والدين

 ديگر از آثار وضعيّه عقوق والدين، سوء خاتمه انسان است؛

______________________________ 
 .. 59/ ح 281/ 12بحار األنوار:  -(1)

 139ازدواج اسالمى، ص: 

 نيكى به آنها موجب حسن خاتمت و عاقبت به خيرى است.چنانچه 

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »كسى كه بخواهد خداوند سختيهاى 

جان دادن را بر او آسان فرمايد، پس صله رحم كند و به والدين نيكى 

فرمايد د، خداوند سختيهاى مرگ را بر او آسان مىنمايد؛ چون چنين كر

 179يدستى نخواهد شد«.و هيچ وقت مبتال به ته

 استجابت دعاى والدين

 
 .. 59/ ح 281/ 12نوار: حبار األ -(1)  178
 .24/ ح 432شيخ طوسى: امال  -(1)  179
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نيكى به والدين سبب دعاى آنها درباره اوالد است؛ چنانچه بدى كردن 

به ايشان سبب نفرين آنهاست و از دعاهاى مستجاب بلكه سريع االجابه، 

اى در اين نسبت به اوالد است؛ چنانچه اخبار كثيرهدعا و نفرين والدين 

 مورد رسيده است.

 اق و دعاى مشلولجوان ع

در باب فضيلت دعاى مشلول رسيده كه اين دعا را حضرت اميرالمؤمنين 

عليه السالم به جوانى كه عاق پدر شده بود تعليم فرمود. اين جوان در 

مبتال بود، پس از فوت اثر نفرين پدر، دست راستش شل شد و سه سال 

س آن حضرت كرد، پپدرش در مسجدالحرام شبها به خداوند استغاثه مى

بر او ترحّم فرمود و اين دعا را به او ياد داد و از بركات آن حضرت، 

 180خداوند او را شفا داد.

 مادر به نيكى سزاوارتر است

 مستحبّ است در نيكى كردن، جانب مادر را بيشتر رعايت نمايد

______________________________ 
 .24/ ح 432شيخ طوسى: امالى -(1)

 .. 4/ ح 354 -353/ 9الوسائل: مستدرك  -(2)

 140ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 4/ ح 354 -353/ 9مستدرك الوسائل:  -(2)  180
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و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله سه مرتبه امر به نيكى به مادر فرموده و 

و از آن حضرت سؤال شد كه: »حقّ  181در مرتبه چهارم امر به پدر كرده

 كدام يك از والدين بزرگتر است؟«.

بعد به سختى تو را زاييد و فرمود: »آن كه نه ماه تو را در شكم گرفت و 

 182بعد از پستان خود تو را غذا داد«.

 اداى حقّ پدر و مادر

 و نيز از آن حضرت پرسيده شد كه حقّ پدر چيست؟

 عت نمايى تا زنده است«. سؤال كردند:فرمود: »اين كه او را اطا

 »حقّ مادر چيست؟«.

هاى طرهحضرت فرمود: »هيهات! هيهات! اگر به عدد ريگهاى بيابان و ق

باران در خدمت مادر بايستد، معادل با يك روزى كه در شكم او بوده 

 183نخواهد بود«.

 جوان و مادر زمينگير

 و نيز مروى است كه مردى خدمت آن حضرت آمده عرض كرد:

كشم و لقمه در »مادر پيرى دارم كه از حركت افتاده، او را به دوش مى

نم و در آن وقت براى كگذارم و كثافت او را پاك مىدهانش مى

 ام؟«.گردانم، آيا حقّش را ادا كردهاحترامش رويم را بر مى

 
 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(،1)  181
 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)  182
 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)  183
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ا شكمش مدّتى جاى تو بود و از پستانش آن حضرت فرمودند: »نه؛ زير

 شد و دست و پايش نگهدار وغذا و شراب تو آماده مى

______________________________ 
 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(،1)

 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)

 .. 8و  10، 7/ ح 182 -181/ 15مستدرك الوسائل:  -(3)

 141ازدواج اسالمى، ص: 

نگهبان تو بود و در تمام اين حاالت، آرزوى دوام حيات تو را داشت و 

حت تو در اين حاالت خدمت به او، آرزوى مرگش را دارى كه زودتر را

 184شوى«.

 اجابت مادر در نماز مستحبى

اشى و و نيز از آن حضرت مروى است كه فرمود: »اگر در نماز مستحبّى ب

پدر تو را بخواند، نماز را قطع مكن؛ ولى اگر مادر تو را خواند، نماز را 

 185رها كن!«.

 186آرى، فرمايش پيغمبر است كه: »بهشت، زير پاى مادران است«.

 ، چه مسلمان باشد يا كافروجوب نيكى به والدين

 
 .3/ ح 180/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)  184
 .. 4/ ح 181مهان:  -(2)  185
 .. 4/ ح 181مهان:  -(3)  186
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فرقى در حرام بودن عقوق و واجب بودن نيكى به والدين نيست بين 

اين كه مؤمن باشند و اهل عبادت و طاعت، يا اين كه كافر باشند و 

 فرمايد:معصيتكار؛ چنانچه در سوره لقمان مى

دانى، شريك »اگر كوشش كنند پدر و مادر كه براى خدا آنچه كه نمى

ورانه تو را امر به شرك كنند، پس ؛ يعنى از روى تقليد كوركقرار دهى

ايشان را در اين دستور فرمان مبر ولى با ايشان در دنيا به نيكى و خوبى 

 187مصاحبت كن كه پسنديده شرع و مقتضاى كرم باشد«.

______________________________ 
 .3/ ح 180/ 15مستدرك الوسائل:  -(1)

 .. 4/ ح 181همان:  -(2)

 .. 4 / ح181همان:  -(3)

 .. 15لقمان:  -(4)

 142ازدواج اسالمى، ص: 

 دعا براى پدر و مادر

معمّر بن خالد از حضرت رضا عليه السالم پرسيد: »آيا جايز است درباره 

 اند دعا نمايم؟«.پدر و مادر كه شيعه و تابع حق نبوده

بده و اگر  حضرت فرمود: »بلى درباره آنها دعا كن و براى آنها صدقه

 زنده باشند، با ايشان مدارا كن، به درستى كه رسول اللَّه فرمود:

 
 .. 15لقمان:  -(4)  187
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جابر گفت: »شنيدم  188خداوند مرا به رحمت فرستاد نه به عقوق«.

 شخصى از حضرت صادق عليه السالم پرسيد كه:

 اند«.»پدر و مادرم مخالف حقّ

 كنىن حضرت فرمود: »درباره ايشان نيكى كن؛ چنان كه نيكى مىآ

درباره كسانى كه شيعه مايند )يعنى با آنها مثل وقتى كه اهل واليت 

 189هستند معامله كن!(«.

 تأكيد فراوان بر نيكى به والدين

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »سه چيز است كه خداوند استثنايى در 

: ردّ امانت به صاحبش، مؤمن باشد يا كافر؛ وفاى به آن قرار نداده است

كسى نموده، مؤمن باشد يا كافر؛ نيكى به والدين، مؤمن باشد يا عهد كه با 

در ضمن مكتوب حضرت رضا عليه السالم براى مأمون كه در  190كافر«.

آن شرايع اسالم را نوشتند، چنين آمده است: »و نيكى به والدين واجب 

 191ك باشند و اطاعت از آنها در معصيت نبايد كرد«.است هر چند مشر

______________________________ 
 .. 8/ ح 159/ 2اصول كافى:  -(1)

 .14/ ح 162همان:  -(2)

 .15همان: ح  -(3)

 
 .. 8/ ح 159/ 2اصول كاىف:  -(1)  188
 .14/ ح 162مهان:  -(2)  189
 .15مهان: ح  -(3)  190
 .. 192/ 1حياة االمام الرضا عليه السالم:  -(4)  191
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 .. 192/ 1حياة االمام الرضا عليه السالم:  -(4)

 143ازدواج اسالمى، ص: 

 دستور حضرت صادق عليه السالم به زكريا بن ابراهيم

رت صادق مسلمان شد و خدمت حض -كه نصرانى بود -زكريا بن ابراهيم

عليه السالم مشرّف گرديد و به حضرت عرض نمود: »مادر پير و كور 

 اى دارم«.نصرانيّه

حضرت فرمود: »مادرت را مالحظه كن و به او احسان نما و چون مرد، 

 او را به ديگرى واگذار مكن و خودت مباشر كارهاى او باش!«. جنازه

 شد خبر داد:در اين دو جمله، حضرت به دو امرى كه بعداً واقع 

 يكى مردن مادرش و ديگر، مسلمان شدن او.

پس از برگشت به كوفه، به مادرش خيلى مهربانى نمود و لقمه در دهانش 

ا تنظيف و خدمتگزارى كرد. او رگذاشت و لباس در بدنش مىمى

نمود. مادر گفت: »اى فرزند! قبلًا كه بر دين نصرانيّت بودى اين طور مى

 نمايى؟«.ى چه شده كه اين طور با من رفتار مىكردبا من سلوك نمى

زكريا گفت: »آقايى از اوالد پيغمبر صلى اهلل عليه و آله به من اين چنين 

 امر فرموده كه خدمتگزار تو باشم«.

 در پرسيد؟ »آيا اين مرد، پيغمبر است؟«.ما

 گفت: »نه، لكن پسر پيغمبر است«.
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ر باشد؛ زيرا امرى كه به تو مادر گفت: »اى فرزند! اين شخص بايد پيغمب

 نموده، وصيّت و سفارش پيغمبران است درباره مادر«.

زكريا گفت: »پس از پيغمبر اسالم محمّد بن عبداللَّه صلى اهلل عليه و آله 

نبوّت به او ختم شد و ديگر پيغمبرى نخواهد بود بلكه او پسر پيغمبر 

 است«.

 144ازدواج اسالمى، ص: 

! دين اسالم بهترين اديان است كه تو اختيار مادر گفت: »اى فرزند

نمودى پس بر من نيز عرضه بدار تا من هم مسلمان شوم!«. پس شهادتين 

 را به او تلقين كرد و ساير عقايد حقّه و نماز را تعليمش داد.

پس از اين كه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند، در همان شب 

: اى فرزند: آنچه امروز ياد من ر به او دست داد، گفتحالت احتضا

دادى، دوباره تكراركن، آنگاه عقايد حقّه را مجدداً تكرار كرد و از دنيا 

 192رفت.

 نيكى به والدين در حال حيات و پس از مرگ

فرقى در حرمت عقوق و وجوب نيكى به والدين بين حال حيات و ممات 

گاه پس از شود و هر آنها ساقط نمىآنها نيست؛ يعنى به مرگ، حقّ 

مرگ، فراموش گردند و نيكى به ايشان ترك شود، فرزند، عاق والدين 

شود هر چند در حال حيات، اداى حقّ ايشان شده و نيكى محسوب مى

 به آنها ترك نگرديده باشد.

 
 .. 11/ ح 160/ 2ول كاىف: اص -(1)  192
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 حقوق والدين پس از مرگ

 حق والدين پس از مرگ آن است كه:

، از قبيل: حج، نماز، ز آنها در حال حيات فوت شدهواجباتى كه ا اوّلًا:

 اند، اوالد ادا نمايد.روزه و همچنين اگر بدهى داشته

 اند، فرزند به آن عمل كند.: به آنچه وصيّت نمودهثانياً

 : آنها را تا آخر عمرش نبايد فراموش نمايد بلكه بايد بر ايشانثالثاً

______________________________ 
 .. 11/ ح 160/ 2اصول كافى:  -(1)

 145ازدواج اسالمى، ص: 

طلب آمرزش و رحمت كند و به نيابت آنها صدقه دهد و اعمال مستحبّه 

اند از هدايا و تحف تورا به قصد ايشان انجام دهد و بالجمله آنچه مى

 معنويّه براى آنها بفرستد.

 عقوق والدين پس از مرگ

پدر و  اى در حال حياتاز حضرت باقر عليه السالم مروى است كه: »بنده

مادرش به آنها نيكو كار است؛ چون مردند آنها را فراموش كرد و بدهى 

او را آنها را نپرداخت و طلب رحمت براى آنها نكرد، پس خداى تعالى 

عاق والدين ثبت خواهد فرمود. و بنده ديگر عاق والدين است در حال 

تغفار آنها نمايد و به دعا و اسحيات آنها؛ چون مردند، قرض آنها را ادا مى
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كند، پس خداى تعالى او را باز )نيكى كننده( به والدين ثبت را ياد مى

 193خواهد فرمود«.

 يك عمل و ثوابهاى متعدّد

عليه السالم فرمود: »چه مانع است مردى از شما شيعيان را  حضرت صادق

 كه در حالت حيات و مرگ والدين، به آنها احسان كند؟«.

فرمايد به دين پس از مرگ آنها را بيان مىآن وقت كيفيّت نيكى به وال

اينكه: »از طرف آنها نماز بخواند )نماز قضا يا نافله اگر قضا بر عهده نداشته 

ش بخواند يا استيجار نمايد( و صدقه دهد از طرف آنها، روزه باشند، خود

 بگيرد و حج كند از طرف آنها، پس آنچه را بجا آورده

______________________________ 
 .. 21/ ح 163/ 2اصول كافى:  -(1)

 146ازدواج اسالمى، ص: 

او دهند براى به والدينش خواهد رسيد و مثل همان ثوابى كه به آنها مى

اى كه هم خواهد بود و عالوه، خداوند اجرش را به سبب نيكى و صله

فرمايد، يكى براى اصل عملى كه كرده و نموده دو چندان عنايت مى

 194نيكى به آنها«. ديگرى براى

 لزوم استغفار و دعا براى والدين

 
 .. 21/ ح 163/ 2اصول كاىف:  -(1)  193
 .7/ ح 159/ 2اصول كاىف:  -(1)  194
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از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مروى است كه در جواب مردى كه از 

پرسيد: »آيا پس از مرگ والدين، چيزى از حقوق آنها باقى  آن حضرت

 است يا نه؟«.

حضرت فرمود: »بلى نماز و استغفار و دعا براى ايشان و گرامى داشتن 

و نيز فرمود: »كسى كه به  195آنها و صله نمودن رحم آنها«.دوستان 

پدرش در حال حياتش نيكى كند و پس از مردنش فراموشش كند و 

 196نمايد«.برايش دعا ننمايد، خداوند او را عاق مى

 رتخدمت به مادر در سفر حج و زيا

بهتر اين است كه روايتى  -كه شرحها دارد -درباره حقّ پدر و مادر

 بخوانيم:

»يكى از شيعيان حضرت صادق عليه السالم مادر پيرى داشت. وقتى كه 

 عازم حج و مدينه بود، از او خواست او را هم ببرد. پسر هم راستى

______________________________ 
 .7/ ح 159/ 2اصول كافى:  -(1)

 .. 11/ ح 201/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)

 .. 86اب / ب334فقه الرضا عليه السالم:  -(3)

 147ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .. 11/ ح 201/ 15مستدرك الوسائل:  -(2)  195
 .. 86/ باب 334فقه الرضا عليه السالم:  -(3)  196
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اى را كه بايد تر و رشادت به خرج داد و اين پيره زن از كار افتاده

 خشكش كند، همراه خود آورد.

پس از تشرّف، خدمت حضرت صادق عليه السالم جريان اين سفر را براى 

ام را به در خواستش با چه حضرت تعريف كرد كه مادر پير از كار افتاده

ام؟ توقّع داشت ام، آيا حقّش را ادا كردهه همراه خود آوردهزحمتى ب

ن اى؛ امّا حضرت فرمود: )مضموحضرت بفرمايد كه تو حقّش را ادا كرده

روايت شريف( اگر مادرت را به دوشت گرفته بودى، جبران مدّت نه 

داشت اى؛ زيرا آن نه ماه، ثقل تو را نگهماهى كه در شكمش بودى نكرده

 دوام و بقاى تو«.با آرزوى 

 زحمتهاى طاقت فرساى مادر در حمل و وضع

مادر، در اين مدّت حمل، سنگينى تو را تحمل كرد. چقدر در زجر بود. 

براى خوابيدن و باال و پايين شدنش كاملًا در زحمت بود و آرزوى زنده 

 ماندن تو را داشت.

دارد  وضع حمل كردنش نيز خيلى سخت است لذا نسبت به بعضى از زنها

 شود.كه پس از وضع حمل همه گناهانش آمرزيده مى

ل بالجمله امام عليه السالم فرمود: »اين همه زحمت را مادر براى تو تحمّ

شوى با اميد به كرد با آرزوى ماندنت؛ امّا تو زحمت او را متحمّل مىمى

 رفتنش.

 احترام، حقّ واجب پدر و مادر

نسبت به آنهاست. واى به اوالدى از جمله حقوق والدين، ادب و احترام 

 كه با تندى به مادرش نگاه كند تا چه رسد به اين كه به زبانش
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 148ازدواج اسالمى، ص: 

ف تندى بزند. همان خشم به چشم، حرام است؛ امّا نسبت به زبان، حر

كوچكترين حرفى كه موجب ناراحتى آنان شود، حرام است. از »اف« 

 فرمود.مجيد از آن نهى مى گفتن اگر كمتر بود، در قرآن

 نفرين به اوالد، عامل فقر

 واى اگر مادر از روى ناراحتى نفرين كند! يك نفر خدمت امام عليه

باشى السالم از فرزندش گله و شكايت كرد. به او فرمود: »از كسانى مى

 اى؟« گفت: »آرى«.كه به او نفرين كرده

به اوالد است كه بايد  شود، نفرينضمناً از چيزهايى كه موجب فقر مى

 پدرها و مادرها اين موضوع را رعايت نمايند.

 نفرين مادر و بريده شدن پاى زمخشرى

شرى صاحب تفسير كشّاف، ملقّب به »جار اهلل« يك پا نداشته گويند زمخ

است. از خودش نقل شده است كه: »علّتش نفرين مادرم بوده است. در 

رفتم و بيرون كشيدم. گنجشك اش گكودكى پاى گنجشكى را در النه

 مقاومت كرد تا باألخره پايش در دست من كنده شد.

 ايت بريده شود«.مادرم ديد و ناراحت شد و گفت: الهى پ

 دعا و خيرات حقّ والدين پس از مرگ

بعضى ممكن است بگويند: »شكر خداى را كه پدر و مادرمان مرده است 

دانند كه حقوق والدين با مرگ آنان و اين گرفتاريها را نداريم، امّا بايد ب
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رود بلكه بايد به فكر آنان بود و برايشان خيرات كرد و آنان را از بين نمى

 از دعاى خير فراموش نكرد«.

 149ازدواج اسالمى، ص: 

 بت ويژه در تربيت كودكانمراق

اگر در پيش روى بچّه فحش و ناسزا بگويى، ظالم هستى؛ چون اين بچّه 

 آورى.بار مىرا فحّاش ده 

اى به فرزندتان داديد، بايد وفا كنيد وگرنه ظالميد؛ زيرا بچّه را اگر وعده

 آيد.آوريد و ديگر اهل قول و عهد بار نمىتعهّد بار مىمثل خود آدم بى

اوالد را بايد طورى بار بياورند كه از همان كودكى، حسن صدق و قبح 

است و دروغگويى،  كذب را باور كند؛ يعنى بفهمد راستگويى خوب

 زشت و ناپسند است.

 150ازدواج اسالمى، ص: 

 وظيفه والدين نسبت به اوالد

 والدين و اوالد نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه بايد هر يك آنها را ادا

كنند. فرزند، حقّ نفقه و حقّ تربيت دينى دارد. گاهى بعضى پدران 

كنند، در اعتنايى مىا بىنسبت به فرزندانى كه از زن اوّل داشتند، كاملً

حالى كه نبايد بين آنها فرق بگذارند. بلى، بايد شفقت نسبت به دختر 

اوّل به آورد اى كه مىبيشتر باشد؛ مثلًا مستحبّ است پدر از بازار هديه

دخترها بدهد و بعد به پسرها. بين دخترها فرق نگذارد؛ چنانچه بين 

يدا شود و گناهش گردن پدر پسرها؛ چون ممكن است حسادت در آنها پ
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كند كه شرعاً قابل است، يا مثلًا در مقام ارث، بعضى از اوالد را محروم مى

 مانعى ندارد.تر باشد، بابت ثلث قبول نيست. بلى، اگر يكى از آنها ضعيف

پسر هم حق دارد و تا خودش مستقل نشده است، خوراك و لباس و 

بايد ازدواج كند نبايد مسامحه مسكن او را بايد تأمين كرد. موقعى كه 

اش به عهده پدر است، كرد. دختر هم تا شوهر نكرده، نفقه و تربيت دينى

 بايد آنچه را كه عرفاً الزم باشد، بپردازد.

 151ازدواج اسالمى، ص: 

طلبند و در مقام بعضى پدر و مادرها هستند درباره خودشان زيادتر مى

همين طور زيادتر از حقّش از پدر  حقّ فرزند، مسامحه كارند. فرزند هم

خواهد ولى در مقام اطاعت و ادب نسبت به والدين، كوتاهى مى

 كند.مى

سيار اشخاصى كه حقّ اوالد حقوق اوالد نسبت به والدين زياد است، چه ب

اند، اوالدش را را رعايت نكرده، زير بار حقّ او هستند و فردا مسؤول

ش او را داشت و در نتيجه سهل درست تربيت نكرد، تقصير در پرور

انگارى پدر، منحرف گرديد، قاتل شد، البتّه كه پدر مسؤول است. فرداى 

هاى شهوانى و جنايى را گويد: پدرم مرا به سينما برد، فيلمقيامت مى

 نشانم داد و منحرف شدم.

ها را كه در ها را مواظب باشند. اين بى ادبىپدر و مادرها بايد ادب بچّه

كنند، سخنان لغو و كنيد، رعايت بزرگترها را هيچ نمىها مالحظه مىبچّه

بندو بارى و ولنگارى پدر و مادرها است كه گويند، نتيجه بىركيك مى

 در كنترل نيست.زبانشان 
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واى بر پدر و مادرهايى كه فرداى قيامت فرزندانشان دامنشان را بگيرند 

 و مطالبه حقوقشان را بنمايند!

كند از برادرش فرمايد: »روزى كه شخص فرار مىمجيد مى لذا در قرآن

به خاطر مطالبه حقوق آنهاست  197و مادر و پدرش و همسر و پسرانش«.

ترسد كه والد يا والدين خودش بگريزد، مىوگرنه چگونه شخص از ا

 اآلن پسرش بگويد چرا مرا بدبخت كردى؟

______________________________ 
)عبس:  ى وَبَنِيهِ«ى وَأَبِيهِ* وَصحِبَتِهِ ا لْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمّهِ»يَوْمَ يَفِرُّ -(1)

34- 36.. ) 

 152ازدواج اسالمى، ص: 

 ى اوالد از گناهحق پدر در جلوگير

در كتابهاى فقهى، حقوق زن و شوهر، فرزند و والدين نسبت به يكديگر، 

من فراوان است. همسايه نسبت به همسايه و خالصه مؤمن نسبت به مؤ

شود و با ذكر قاعده شود شرح داد مختصراً ياد آورى مىمقدارى كه مى

 توان تطبيق كرد.كلّى نسبت به همه موارد، مى

والد بر پدر و مادر اين است كه بر هر پدر و مادرى الزم است حقوق ا

كه اوالد را به ترك گناه وادارد و هر گناهى كه موجب فساد است، 

اوالد جلوگيرى كنند هر چند بچّه مكلّف نيست؛ امّا پدر و  واجب است از

 مادرها مكلّفند.

 
197  (1)-\i ِى َوبَِنيِه«َبِتهِ ى َوأَبِيِه* َوصحِ » يَ ْوَم يَِفرُّ ا ْلَمْرءُ ِمْن َأِخيِه* َوأُّمه\E :( .36 -34) عبس. 
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سبت به هر گناهى كه فساد در آن است بايد از بچّه جلوگيرى كنند و ن

گناهانى كه فسادى در آنها نيست بهتر است از باب تمرين، بچّه را به 

 ترك آن وادارند.

 شود:با ذكر مثال، مطلب آشكارتر مى

به قبله بول كردن بر هر مكلّفى حرام است و همچنين پشت به  مثلًا رو

ه قبله؛ امّا بچّه مكلّف نيست و بر او حرام نيست لكن از باب تمرين اگر بچّ

خواست رو به قبله بنشيند او را راهنمايى كنند كه ننشيند، بسيار خوب 

است. اما اگر مادر خواست بچه را رو به قبله بنشاند جايز نيست؛ چون 

 مادر خودش مكلّف است هر چند بچّه مكلّف نيست.

 نماز خواندن كودكان پيش از تكليف

 نسبت به نماز خواندن، نگو كه بچّه مكلّف نيست، پدر و مادر

 153ازدواج اسالمى، ص: 

بايد پيش از تكليف بچّه را نماز خوان كرده باشند، خصوص پسر از سن 

ان باشند، دختر هفت ساله دوازده سالگى كه بايد پيش از آن نماز خو

داشته ادا  بايد نماز خوان باشد وگرنه حقّى كه بر گردن پدر و مادر

اند و وقتى مكلّف شد و نماز اند و در انجام وظيفه كوتاهى كردهنكرده

 خوان نبود، به عهده پدر و مادر است كه چرا او را نماز خوان نكردند.

 سحر خيزى به بركت تمرين دادن پدر

داشتيم، پير مرد محترم از اهالى الر بود. اين بزرگوار، چه زمستان رفيقى 

نى و چه تابستان شبهاى كوتاه از دو ساعت به اذان صبح و شبهاى طوال
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ام كه اگر تا گفت: به قسمى عادت كردهبيدار و مشغول تهجّد بود. مى

ه شوم و علّتش اين است كنيمه شب نيز بيدار باشم، باز سر موعد بيدار مى

داشت كرد و وا مىدر كودكى پدرم مقيّد بود وقت سحر مرا بيدار مى

خواند و ياد من برد، نماز شب مىو با خودش مرا به مسجد مىوضو بگيرم 

 داد بخوانم و اين موضوع براى من عادت شده است.هم مى

 لزوم احساس مسؤوليّت پدر

مادر و  فرمايد: »روزى كه شخص از برادرش ودر آيه شريفه كه مى

كند«، به خاطر مطالبه حقوق ايشان پدرش و همسر و فرزندانش فرار مى

كند. مبادا دامنت كند چون مطالبه حقّش را مىست. از فرزند فرار مىا

را بگيرد. اى پدر مسامحه كار! چرا مرا نماز خوان و روزه گير نكردى؟ 

 چرا احكام واجب را ياد من ندادى؟

 154ازدواج اسالمى، ص: 

 زوم جلوگيرى از مفاسد كودكانل

اما گناهانى كه واجب است بر پدر و مادر از همان كوچكى از فرزند 

 جلوگيرى كنند، آنهايى است كه فساد آور است؛ مانند: دروغ.

بايد به زبان خوش و با محبّت بچّه را وادارى دروغ نگويد. اگر يك دفعه 

 راهنمايى كن.دروغ گفت در صورتش نخند بلكه با ماليمت او را 

 اگر خود پدر، دروغگو باشد چه بايد كرد؟ترسم بگويى مى

اگر غيبت كرد يا نمّامى و فتنه انگيزى كرد، مبادا از او بپذيرى يا بى 

ترسم دهى. باز مىتفاوت باشى وگرنه يك نفر مفسد، تحويل اجتماع مى
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بگويى مادرى كه خودش غيبت كننده و نمّام است، چطور از غيبت 

 يرى كند؟يا فتنه انگيزى اوالد جلوگ كردن

امّا مخاطب ما پدران و مادران مسلمانِ معتقد هستند. بچّه اگر غيبت 

 كننده بار آمد از فتنه انگيزى اوالد جلوگيرى كنند.

رود كم كم در كامش اگر جلوگيرى نكردى، رعب گناه نزد او از بين مى

 آيد.، فاسد بار مىشود و چون مؤدّب به آداب دين نشدگناه شيرين مى

 مراقبت بيشتر مادران لزوم

اى؛ مثلًا زن در در پيش اوالدت اگر منكرى از تو سر زد، به او ظلم كرده

اش روزه ندارد و بايد بعداً قضايش را بگيرد؛ امّا حقّ بچّه حال عادت زنانه

فهمد كه مادرش اين است كه در پيش رويش افطار نكند؛ زيرا بچّه نمى

يرد بلكه روزه خوارى برايش امرى يض است و نبايد روزه بگدر حال ح

 ماند و بعد باشود و در ذهنش مىعادى مى

 155ازدواج اسالمى، ص: 

گذارد ممكن است خودش هم روزه خور بار اثرى كه بر رويش مى

بيايد. همچنين ترك نماز كردنش در حال حيض نيز نبايد بچّه متوجّه 

افى در آتيه بچّه پيدا اظب بود تا مبادا انحرشود تا اين اندازه بايد مو

 شده و بچّه جرى شود.

 عدم جواز تنبيه بدنى در كودكان

 زنند، اين مسؤوليت دارد.هايشان را شديداً مىبعضى بچّه
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گويند: بچّه خودم است، اختيارش را دارم. كى اختيار اين گونه مى

ه تشفى غيظ است؛ تجاوزها را به تو داده است؟ اين كه تربيت نشد بلك

زند و اسمش را تربيت لًا فرمانش را نبرده، يا ظرف را شكسته، بچّه را مىمث

زند. اگر هم خون گذارد. در حالى كه براى خنك شدن دلش مىمى

 بيايد يا جاى زدنش سرخ يا سياه شود، بايد ديه بدهد.

 لزوم حفظ حرمت مادر

رش را اش، مادحضور بچهاى دارد، در در روايتى دارد كه اگر كسى بچّه

 ناراحت نكند.

علّتش اين است كه بچّه كوچك به مادرش خيلى عالقه دارد، وقتى 

رسد لذا شود، زورش هم كه به پدرش نمىبيند مادرش ناراحت مىمى

ماند تا كى اثرش آشكار گردد، چه بسا بچّه شود و مىدر دلش عقده مى

با رفق و مدارا  انيد با همسرتانتوكند؛ بنابراين، بايد تا مىرا مريض مى

 ها.رفتار كرده، ايرادگيرى را كنار بگذاريد، به خصوص در حضور بچّه

 156ازدواج اسالمى، ص: 

 تساوى در نفقه كودكان

ها را فراموش نكنيد. بايد خوراك و لباس فرزند كه خداى عدل با بچّه

ت به دختر تا تعالى در قرآن بر عهده پدر گذاشته است، رعايت كنيد، نسب

هنوز به خانه شوهر نرفته است و پسر تا وقتى كه كسب و كار و در آمد 

 مستقلّى پيدا نكرده است، بر عهده پدر است.

هايى كه از زن سابق اند و بچّهاختيار كرده بعضى هستند عيال ديگر

دارند، زير دست زن پدر يا بدون نفقه، گاهى بدون سرپرست رها 
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اش بر تو واجب است تا وقتى شغل مستقلّى است و نفقهكنند، اوالد تو مى

 پيدا كند و در آمدى داشته باشد.

 وادار نمودن كودكان به نماز

دازه كه بتوانيد به نماز واداريد. دختر از بياييد فرزندانتان را به هر ان

هفت سالگى، پسر تا دوازده سالگى، با تشويق و ترغيب، آنان را به نماز 

قتى مكلّف شد، نماز خوان گردد. وگرنه اگر كوتاهى واداريد. تا و

كرديد، وقتى مكلّف شد، معلوم نيست به آسانى نماز خوان گردد، مسائل 

 دشان بدهيد.مورد ابتال را به تدريج يا

 خداوند، رازق بندگان

گويد: »چه كنم؟ ده تا نان خور دارم«. آيد كه شخص مىگاه پيش مى

ست؟ بچّه كه مال خداست، خودت هم مگر بار زندگى روى دوش تو ا

 مال خدا هستى. هر آن كس كه دندان دهد نان دهد.

 شود. او هم خداخورد كه پس از من، اوالدم چه مىغصّه مى

 157دواج اسالمى، ص: از

 اش را بخورى.خواهد غصّهدارد و كارش به دست اوست. نمى

 وجوب نفقه فرزند بر پدر

ه به حدّ رشد رسيده از عهده كسب و كار پسر از هنگام والدت تا وقتى ك

اش؛ يعنى خوراك، بر آيد و بتواند معيشت خود را فراهم نمايد، نفقه

ت. دختر هم همين است تا وقتى لباس و مسكن او بر پدرش واجب اس

 نياز گردد.واسطه دارايى، بىكه به خانه شوهر رود، يا به
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 تالش براى ازدواج فرزندان

در ازدواج نمودنش پس از رشد و بلوغ است؛ از حقوق پسر، سعى 

چنانچه از حقوق دختر، رساندنش به خانه شوهر است و والدين 

چنانكه در قرآن مجيد صريحاً بيان توانند مانع شوهر كردنش گردند؛ نمى

 198فرمايد.مى

 آموزش و پرورش دينى

 از حقوق اوالد، سعى در تعليم و تربيت آنهاست كه به اصول و فروع دين

آشنا گردد. خصوصاً خواندن قرآن مجيد را ياد بگيرند و در تأديب آنها 

مسامحه ننمايند، با رعايت شرايط آن، هر چند منجر به زدن گردد، به 

شرحى كه ان شاء اللّه در شرايط امر به معروف و نهى از منكر ذكر 

 اى در امر به مهربانى و محبّت و اكرامشود. روايات كثيرهمى

______________________________ 
 .. 32نور:  -(1)

 158ازدواج اسالمى، ص: 

 شود.به فرزند رسيده، براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مى

 مهربانى نسبت به فرزندان

دان خود را دوست بداريد پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »فرزن

اديد وفا كنيد؛ چون اميد اى به ايشان دو به آنها رحم كنيد. هر گاه وعده

 
 .. 32نور:  -(1)  198
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به درستى كه خداى تعالى غضب  199فرزند تنها به پدر و مادر است«.

 200ها.فرمايد به چيزى مانند غضب فرمودنش درباره زنها و بچّهنمى

 نگاه شفقت و بوسيدن فرزند

اى برايش ثبت و نيز فرمود: »كسى كه فرزند خود را ببوسد، حسنه

اى، برايش درجات در د: »به هر بوسهو در حديث ديگر فرمو 201شود«مى

 202بهشت خواهد بود«.

و نيز مروى است: »هر گاه پدر از روى مهر و شفقت به فرزند خود بنگرد 

عملش نوشته و او را مسرور نمايد، ثواب بنده آزاد كردن در نامه 

 203گردد«.مى

 نيكى به فرزند پس از والدين

ود را اكرام نماييد و به او و نيز در روايت رسيده كه: »مادر و فرزند خ

 اى كه به مادرش دارد،بدى نكنيد؛ زيرا فرزند شما در اثر عالقه

______________________________ 
 .3/ ح 49/ 6فروع كافى:  -(1)

 .. 8ح / 50همان:  -(2)

 ..1/ ح 49همان:  -(3)

 
 .3/ ح 49/ 6فروع كاىف:  -(1)  199
 .. 8/ ح 50مهان:  -(2)  200
 ..1/ ح 49مهان:  -(3)  201
 .3/ ح 485/ 21وسائل الشيعه:  -(4)  202
 .. 6/ ح 169/ 15مستدرك الوسائل:  -(5)  203
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 .3/ ح 485/ 21وسائل الشيعه:  -(4)

 .. 6/ ح 169/ 15مستدرك الوسائل:  -(5)

 159ازدواج اسالمى، ص: 

 شود«.دلگير و افسرده مى

و باز در روايت است كه: »مردى از انصار از حضرت صادق عليه السالم 

 پرسيد: نيكى چه اشخاصى بر من الزم است؟ فرمود: والدينت. گفت:

 204اند. حضرت فرمود: به فرزندانت نيكى كن!«.هر دو از دنيا رفته

 دختر به نيكى سزاوارتر است

يشترى شده است و درباره نيكى به فرزند، نسبت به دختر، سفارش ب

آورد، دختر را بر پسر مقدّم اى را كه پدر به خانه مىمستحبّ است هديه

 بدارد، خصوصاً دخترى كه اسمش را فاطمه گذاشته است.

و نيز لعن و نفرين درباره اوالد نهى شده، هر چند بد رفتارى و مخالفت 

 لكه از موجبات فقر شمرده شده است.والدين كنند ب

______________________________ 
 .. 2/ ح 49/ 6فروع كافى:  -(1)

 160ازدواج اسالمى، ص: 

 ازدواج و زناشويى از ديدگاه احاديث و روايات

 
 .. 2/ ح 49/ 6فروع كاىف:  -(1)  204
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 اهمّيّت ازدواج

از امام پنجم عليه السالم است كه فرمود: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

دهد كه من زن نگيرد كه شايد خداوند به او فرزندى فرمود: چرا مؤ

و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  205زمين را به ال اله الّا اللّه سنگين سازد«.

فرمود: »هر كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده، درباره 

 206نصف ديگر، تقوا پيشه كند«.

ازدواج باشد، بر  و نيز فرمود: »در اسالم كاخى كه در نزد خدا محبوبتر از

 207افراشته نشده است«.

و نيز فرمود: »هر كه )دين و( فطرت مرا دوست دارد، بايد به سنّت من 

 208عمل كند و يكى از سنن من نكاح است«.

من  و نيز فرمود: »هر كه قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نكند، از

 209نيست«.

 210و نيز فرمود: »روزى را از راه ازدواج بجوييد«.

______________________________ 
 .196مكارم األخالق:  -(1)

 .196مكارم األخالق:  -(2)

 
 .196مكارم األخالق:  -(1)  205
 .196مكارم األخالق:  -(2)  206
 .196مكارم األخالق:  -(3)  207
 .196مكارم األخالق:  -(4)  208
 .196مكارم األخالق:  -(5)  209
 .196مكارم األخالق:  -(6)  210
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 .196مكارم األخالق:  -(3)

 .196مكارم األخالق:  -(4)

 .196مكارم األخالق:  -(5)

 .196مكارم األخالق:  -(6)

 161ازدواج اسالمى، ص: 

ه، تزويج نكند، به امام ششم عليه السالم فرمود: »هر كه از ترس خرج و نفق

خدا بد گمان گشته؛ چرا كه خداوند فرمايد: اگر فقير باشند، خداوند از 

 212«.211عنايت خود، بى نيازشان گرداند

دواج كنيد كه من در قيامت به پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »از

بالم، حتّى كودك سقط شده، خشمگين بر در بهشت زيادى شما امّت مى

گويد: تا پدر و مادرم پيش گويند داخل بهشت شو، مىاو مىايستد، به مى

 213از من وارد بهشت نشوند، من وارد نخواهم شد«.

ه روز عبادت و نيز فرمود: »دو ركعت نماز زن دار، بهتر است از يك شبان

و نيز فرمود:  214عزب كه روزش را روزه بگيرد و شب را نماز بخواند«.

 215ها هستند«.»بدترين مردگان، عزب

 
 .. 32نور:  -(1)  211
 .196مكارم األخالق:  -(2)  212
 .196مكارم األخالق:  -(3)  213
 .. 197مهان:  -(4)  214
 .. 197مهان:  -(5)  215
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و نيز فرمود: »اى جوانان! هر كه قدرت بر ازدواج دارد ازدواج كند كه 

دارد. و هر كه قدرت ندارد، بسيار چشم را با حيا و دامن را پاك نگه مى

 216كاهد«.ز نيروى جنسى مىروزه بگيرد كه ا

از امام ششم عليه السالم است كه فرمود: »دو ركعت نماز همسر دار، بهتر 

 217ت نماز عزب«.است از هفتاد ركع

از امام هفتم عليه السالم است كه فرمود: »مردى خدمت امام باقر عليه 

اى؟ گفت: نه. امام عليه السالم آمد و حضرت به او فرمود: همسر گرفته

 السالم فرمود:

دوست ندارم كه همه دنيا از من باشد و يك شب بى زن بخوابم. و بعد 

زبى شب را نماز ت از اين كه عفرمود: دو ركعت نماز همسردار، بهتر اس

 218گزارد و روز را روزه باشد«.

______________________________ 
 .. 32نور:  -(1)

 .196مكارم األخالق:  -(2)

 .196مكارم األخالق:  -(3)

 .. 197همان:  -(4)

 .. 197همان:  -(5)

 
 .. 197مهان:  -(6)  216
 .. 197مهان:  -(7)  217
 .. 197مهان:  -(8)  218
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 .. 197همان:  -(6)

 .. 197همان:  -(7)

 .. 197همان:  -(8)

 162، ص: ازدواج اسالمى

از امام ششم عليه السالم است كه فرمود: »مرد هر چه بيشتر زن دوست 

از آن حضرت است كه فرمود: »به زنان،  219باشد، ايمانش بيشتر است«.

 220بسيار نيكى كنيد«.

و از آن حضرت است كه فرمود: »ازدواج كنيد و طالق مدهيد كه از 

 221طالق، عرش به لرزه آيد«.

سالم است كه فرمود: »ازدواج كنيد و طالق از آن حضرت عليه الو 

 222مدهيد كه خداوند، زن و مرد عيّاش و لذت جو را دوست ندارد«.

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »هر كه از ترس فقر، همسر 

فرمايد: اگر فقير باشند، خداوند از گمان است كه مىنگيرد، به خدا بى

 224«.223نيازشان سازدفضل خود بى

 
 .197مكارم األخالق:  -(1)  219
 .197( مكارم األخالق: 2)  220
 .197( مكارم األخالق: 3)  221
 .197( مكارم األخالق: 4)  222
 .. 33نور:  -(5)  223
 .197مكارم األخالق:  -(6)  224
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نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »هر كه بتواند و همسر  از

 225نگيرد از من )مسلمان( نيست«.

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »هر كه در حال قمر در عقرب، 

ازدواج كند، نيكى نبيند. و روايت است كه در آخر ماه ازدواج 

 226نكنيد«.

 بهترين و بدترين زنان

اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »بهترين زنان امّتم  از نبىّ

 227يباتر است«.آنانند كه مهرشان كمتر و صورتشان ز

 هاى زن، كمىاز حضرت صادق عليه السالم است كه فرمود: »از مباركى

______________________________ 
 .197مكارم األخالق:  -(1)

 .197( مكارم األخالق: 2)

 .197م األخالق: ( مكار3)

 .197( مكارم األخالق: 4)

 .. 33نور:  -(5)

 .197مكارم األخالق:  -(6)

 
 ... 198خالق: مكارم األ -(7)  225
 ... 198مكارم األخالق:  -(8)  226
 ... 198مكارم األخالق:  -(9)  227
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 ... 198مكارم األخالق:  -(7)

 ... 198مكارم األخالق:  -(8)

 ... 198مكارم األخالق:  -(9)

 163ازدواج اسالمى، ص: 

نفقه و آسان زاييدن اوست و از شومى زن، پرخرجى و سخت زائى 

لمؤمنين عليه السالم فرمود: »زن بزرگ چشم، گندم اميرا 228اوست«.

بزرگ كپل، چهار شانه بگير و اگر چنين زنى را نخواستى، صداقش گون، 

 229و مهرش با من«.

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »بهترين زنان آن است كه اگر 

خشمگين شود، به شوهر گويد: دست من در دست تو است )يعنى اختيار 

از  230ى«.تو است( به بستر خواب نخواهم رفت تا از من راضى شو من با

اميرالمؤمنين عليه السالم است كه فرمود: »هر كه جماع )خوب( خواهد، 

زن كوتاه قد چهارشانه و گندمگون بگيرد و اگر لذّت نبرد، مهرش به 

 231عهده من است«.

زن پنج  از جابر است كه گفت: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: اگر

رد و دامن از زنا نگهدارد و نماز خود را بگزارد و روزه رمضان را بگي

 232شوهرش را اطاعت نمايد، از هر درى كه بخواهد به بهشت در آيد«.

 
 .198مكارم األخالق:  -(1)  228
 ... 199مهان:  -(2)  229
 .200مهان:  -(3)  230
 .. 201مكارم األخالق:  -(4)  231
 .. 201مكارم األخالق:  -(5)  232
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و نيز فرمود: »هر زنى كه شوهرش را بر حج و جهاد و طلب علم يارى 

 233كند، خداوند به او پاداش زن حضرت ايّوب دهد«.

السالم است كه فرمود: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله  از امام صادق عليه

 234فرمود: بهترين زنان امّتم، زيباترين و كم مهرترين آنهاست«.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هر زنى كه شوهرش را در نفقه به 

 آنچه قدرت

______________________________ 
 .198مكارم األخالق:  -(1)

 ... 199همان:  -(2)

 .200همان:  -(3)

 .. 201مكارم األخالق:  -(4)

 .. 201مكارم األخالق:  -(5)

 .. 201مكارم األخالق:  -(.6)

 .. 201مكارم األخالق:  -(7)

 164ازدواج اسالمى، ص: 

ندارد وادارد، خداوند هيچ عمل او را نپذيرد، مگر آن كه توبه كند و از 

و نيز فرمود:  235او بخواهد«.اين روش باز گردد و از شوهر به قدر قدرت 

 
 .. 201مكارم األخالق:  -(.6)  233
 .. 201ق: مكارم األخال -(7)  234
 .202مكارم األخالق:  -(1)  235
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»اگر زنى همه زر و سيم زمين را به خانه شوهر برد و روزى بر او منّت 

رش ها و اثاث خانه از من است، اعمال خينهد كه: تو كى هستى؟ مال

 236نابود شود، مگر آن كه توبه كند و از شوهر عذر بخواهد«.

ى اهلل عليه و از سلمان فارسى رضى اهلل عنه است كه گفت: »پيغمبر صل

آله فرمود: زنى كه از روى منّت گذاشتن به شوهرش بگويد: تو از مال 

خورى، اگر همه مالش را در راه خدا صدقه دهد، از او پذيرفته من مى

 237ا وقتى كه شوهرش از او راضى گردد«.نگردد ت

و از امير مؤمنان است كه فرمود: »از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله 

زنى كه از شوهر به ستم فاصله گيرد، در قيامت با فرعون،  شنيدم: هر

ترين طبقات دوزخ جاى گيرد، مگر آن كه توبه هامان و قارون در پست

 238نمايد«.

 همسران شايسته

امام ششم عليه السالم است كه فرمود: »اگر مرد زن را براى زيبايى و يا  از

ى دين و تقوايش ثروتش بگيرد، از اين هر دو محروم ماند و اگر برا

 239بگيرد، خداوند مال و جمال نيز نصيبش گرداند«.

از حسين بن بشّار است كه گفت: »به حضرت موسى بن جعفر عليهما 

خويشى دارم كه از من )دخترم را( خواستگارى السالم نوشتم من قوم و 

 كرده؛ ولى در او بد خويى است. حضرت فرمود: اگر بد

 
 .202مكارم األخالق:  -(.2)  236
 .202مكارم األخالق:  -(.3)  237
 .202مكارم األخالق:  -(.4)  238
 .. 203مهان:  -(.5)  239
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______________________________ 
 .202مكارم األخالق:  -(1)

 .202مكارم األخالق:  -(.2)

 .202مكارم األخالق:  -(.3)

 .202مكارم األخالق:  -(.4)

 .. 203همان:  -(.5)

 165ازدواج اسالمى، ص: 

از حسين بن بشّار است كه گفت: »به  240اخالق است با او ازدواج نكنيد«.

واستگارى كرده )يعنى حضرت باقر عليه السالم نوشتم كه مردى از من خ

ام( حضرت جواب نوشت: اگر خواستگارى كننده دخترى را از خانواده

از دين و امانتش راضى هستيد و هر كه باشد با او ازدواج كنيد )يعنى اگر 

رنه فتنه و فسادى بزرگ در زمين ديندار نباشد به او زن ندهيد( و گ

 تن(«.)يعنى غير دين و درستى را در نظر داش 241خواهد بود

از امام ششم عليه السالم است كه فرمود: »با مرد و زنى كه آشكارا زنا 

 242اند«.دهد ازدواج نكنيد مگر آن كه بدانيد توبه كردهمى

 باره گفته خداوند:از زراره است كه گفت: »از امام صادق عليه السالم در 

 
 .203مكارم األخالق:  -(1)  240
 .. 204مهان:  -(.2)  241
 .. 204مهان:  -(.3)  242
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را نيز مرد زنا كار جز با زن زنا كار يا مشرك ازدواج نكند و زن زنا كار 

سؤال كردم، امام عليه السالم فرمود:  243جز مرد مشرك و زنا كار نگيرد

باشند. مردان و زنان مشهور به زنا هستند و مردم امروز به همان منزلت مى

زنا مشهور گردد، نبايد كسى با او  هر كه بر او حدّ زنا جارى شود يا به

ت ازدواج مردى براى مشور 244اش مسلّم شود«.ازدواج كند تا توبه

دخترش، خدمت حضرت امام حسن عليه السالم آمد، امام فرمود: »او را 

دارد و اش مىبه مردى پاكدامن ده كه اگر دوستش داشته باشد، گرامى

 245اگر دوستش نداشته باشد، به او ستم نكند«.

______________________________ 
 .203مكارم األخالق:  -(1)

 .. 204همان:  -(.2)

 .. 204همان:  -(.3)

 3نور:  -(.4)

 .. 204مكارم األخالق:  -(5)

 .. 204مكارم األخالق:  -(6)

 166ازدواج اسالمى، ص: 

 
 3نور:  -(.4)  243
 .. 204ق: مكارم األخال -(5)  244
 .. 204مكارم األخالق:  -(6)  245
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 پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هر كس دخترش را به فاسقى دهد،

و باز فرمود: »هر كه شراب بنوشد، اگر  246قطع رحم كرده است«.

 247.خواستگارى كرد، شايسته ازدواج نيست«

روايت است كه حضرت از ابى بصير پرسيد: »اگر يكى از شما بخواهد 

 دانم. امام فرمود:كند؟ گفت: نمىازدواج نمايد چه مى

خدا را حمد  چون به اين كار تصميم گرفت، دو ركعت نماز گزارد و

كند و بگويد: خداوندا! من قصد ازدواج دارم، زيباترين، خوش خوترين 

نصيب من كن كه مال من و ناموس خود را بهتر ترين زنان را و عفيف

تر باشد و از او فرزندى حفظ كند و از نظر رزق و بركت، از همه وسيع

پاك كه در حيات و مرگ من يادگارى صالح باشد به من عنايت 

 248«.كن

از امام ششم عليه السالم است كه فرمود: »هر كه دخترى را بگيرد و قصد 

 249در نزد خداوند زناكار است«. دادن مهرش را نداشته باشد،

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود: »زينب دختر جحش را به زيد بن 

حارثه، تزويج كردم و ضباعه دختر زبير بن عبدالمطّلب را به نكاح مقداد 

 250ترين شرفها اسالم است«.در آوردم تا بدانيد كه شريف

 شرايط و آداب زناشويى

 سالم است كه فرمود: »عروسى را در شب قرار دهيداز امام صادق عليه ال

 
 .204مكارم األخالق:  -(1)  246
 .204مكارم األخالق:  -(.2)  247
 .205مهان:  -(.3)  248
 .. 207مهان:  -(.4)  249
 .. 207مهان:  -(.5)  250
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______________________________ 
 .204مكارم األخالق:  -(1)

 .204مكارم األخالق:  -(.2)

 .205همان:  -(.3)

 .. 207همان:  -(.4)

 .. 207همان:  -(.5)

 167ازدواج اسالمى، ص: 

 

ت است كه به يكى از امام صادق عليه السالم رواي 251و روز اطعام نماييد«.

 از اصحاب خود فرمود:

ات آمد )شب عروسى(، دست به پيشانى او بگذار »چون همسرت به خانه

و رو به قبله بايست و بگو: خداوندا! امانت تو را گرفتم و با كلمات تو 

دى )صيغه عقد( ناموس و عورت او را بر خود حالل كردم، اگر از او فرزن

اش شريك الم بدار و شيطان را در نطفهبه من دادى، او را مبارك و س

 252مكن«.

از كتاب نجات، روايت از ائمّه عليهم السالم است كه فرمودند: »چون 

زفاف نزديك گشت، مستحبّ است كه به همسرت دستور دهى دو ركعت 

ن طور نماز بخواند و چون بر تو وارد شد با وضو باشد و تو نيز بايد همي

بگو و بر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و آل او نماز بخوانى و خدا را سپاس 
 

 .. 208مكارم االخالق:  -(1)  251
 .. 208مكارم االخالق:  -(.2)  252
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درود بفرست و بگو: خداوندا! مهر و الفت و دوستى و محبّت و خشنودى 

او را نصيبم كن و او را وسيله خوشدلى و دلشادى من قرار ده و بين ما را 

تو حالل را  ترين همكارى با هم جمع كن كهبه بهترين صورت و راحت

 253بيزارى«.دوست دارى و از حرام 

از ابى سعيد خدرى است كه گفت: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله به على 

ات درآيد، كفش او را بدر عليه السالم وصيّت فرمود: چون عروس به خانه

ات را آب بپاش و با اين عمل، آر و پاهايش را بشوى و جلوى در خانه

يش هفتاد هزار ات براند و به جاوع فقر را از خانهخداوند هفتاد هزار ن

گونه غنا و بركت فرستد و هفتاد رحمت بر سر عروست نازل سازد تا 

 ات را بگيرد. و عروس را تا در آن خانه است، ازبركتش هر گوشه خانه

______________________________ 
 .. 208مكارم االخالق:  -(1)

 .. 208مكارم االخالق:  -(.2)

 .. 208مكارم االخالق:  -(.3)

 168اج اسالمى، ص: ازدو

جنون، جذام و برص نگهدارد و عروس را در هفته اوّل از لبنيّات، سركه، 

از امام صادق عليه السالم است كه  254گشنيز و سيب ترش منع كن«.

شده،  فرمود: »جماع به هنگام طلوع و غروب كه خورشيد زرد رنگ

 255مكروه است«.

 
 .. 208مكارم االخالق:  -(.3)  253
 .209مكارم االخالق:  -(1 ) 254
 .. 212مكارم االخالق:  -(.2)  255
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شتى و رو به قبله و و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »در ك

 256پشت به قبله جماع مكن«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »پس از جنابت، مكروه است جماع 

دوباره، مگر از جنابت اوّل غسل كند والّا اگر فرزندى شود و مجنون 

 257مت نكند«.باشد، جز خودش را مال

امى و نيز فرمود: »اگر در حال حيض با زن جماع كردى و فرزندى جذ

 258يا پيس به دنيا بيايد، جز خودت را مالمت مكن«.

خواهد باقى بماند گر چه بقايى وجود ندارد، و باز فرمود: »هر كه مى

ناشتاى كامل بخورد و كفش راحت بپا كند و لباس سبك بپوشد و 

 259رسيدند سبكى جامه چيست؟ فرمود: كمى قرض«.آميزش كم كند. پ

ه فرمود: »اگر يكى از شما به همسرش از امام صادق عليه السالم است ك

نزديك شود و سپس برخيزد و او را ارضا نكند، همسر كه از زير او برخيزد 

اگر به يك زنگى )سياه بدقيافه( دست يابد، به او متوسّل و متشبّث شود، 

تر و پس به هنگام نزديكى، شوخى و بازى و مالعبه كنيد كه لذّت بخش

 260بهتر است و زن ارضا شود«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »چون زن از جاى برخيزد، مادام كه 

 جايش گرم

 
 .. 212مكارم االخالق:  -(.3)  256
 .. 212مكارم االخالق:  -(4)  257
 .. 212مكارم االخالق:  -(.5)  258
 .. 212مكارم االخالق:  -(.6)  259
 .. 212مكارم االخالق:  -(.7)  260
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______________________________ 
 .209مكارم االخالق:  -(1)

 .. 212مكارم االخالق:  -(.2)

 .. 212مكارم االخالق:  -(.3)

 .. 212مكارم االخالق:  -(4)

 .. 212مكارم االخالق:  -.(5)

 .. 212االخالق: مكارم  -(.6)

 .. 212مكارم االخالق:  -(.7)

 169ازدواج اسالمى، ص: 

مردى به امام پنجم عليه السالم گفت: »آيا  261است، كسى آن جا ننشيند«.

باشد؟ فرمود: آرى، جماع با آن كه حالل است در بعض اوقات مكروه مى

از طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از غروب خورشيد تا مغرب و در روز 

وزد، رشيد گرفتگى و در شب و روزى كه باد سرخ و سياه و يا زرد مىخو

 262يا زلزله شود«.

ق عليه السالم است كه فرمود: »مانعى ندارد كه مرد به پيكر از امام صاد

 263عريان همسرش نظاره كند«.

 
 .212مكارم االخالق:  -(1)  261
 .. 213مهان:  -(.2)  262
 .. 213مهان:  -(.3)  263
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تواند به موهاى خانمش نگاه و از آن حضرت پرسيدند: »آيا غالم مى

 264پايش«.كند؟ فرمود: آرى و به ساق 

از على عليه السالم است كه فرمود: »مستحبّ است كه مرد شب اوّل ماه 

آميزش كند به گفته خداوند متعال: شب ماه رمضان،  رمضان با همسر

 265نزديكى با زنانتان حالل است«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »مردى كه بر بدخويى همسرش صبر 

ب را به وى دهد. و زنى كه بر كند، خداوند اجر مصايب حضرت ايّو

 266بدخويى شوهرش شكيبايى كند، خداوند ثواب آسيه را بدو دهد«.

 حقوق زن و شوهر نسبت به يكديگر

از امام پنجم عليه السالم است كه فرمود: »زنى به محضر پيغمبر صلى اهلل 

عليه و آله آمد و عرضه داشت: حقّ شوهر بر زن چيست؟ فرمود: آن كه 

د و مخالفت و عصيان او نكند و چيزى از خانه او بدون اجازه فرمان او بر

 او

______________________________ 
 .212مكارم االخالق:  -(1)

 .. 213همان:  -(.2)

 .. 213همان:  -(.3)

 .. 213همان:  -(.4)
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 .. 213همان:  -(.5)

 .. 214 -213همان:  -(6)

 170ازدواج اسالمى، ص: 

حب جز با اجازه او نگيرد و اگر بر پشت مركب صدقه ندهد و روزه مست

 )آماده سفر( است و شوهر از او آميزش خواست، امتناع نكند.

و جز با اجازه او از خانه بيرون نرود كه اگر بى اجازه او بيرون رود، 

فرشتگان آسمان و زمين و رحمت و غضب بر او نفرين فرستند تا گاهى 

 برگردد.كه به خانه 

رسول اللَّه! چه كسى حقّش به گردن مرد بيش از همه زن پرسيد: يا 

 باشد؟مى

 حضرت فرمود: پدر و مادر.

 پرسيد: چه كسى حقّش بر زن بيش از همگان است؟

 حضرت فرمود: شوهر.

 پرسيد: من هم به اندازه شوهر به گردن او حق دارم؟

 حضرت فرمود: نه، و صد يك آن را نيز ندارى.

تو را برگزيد! اختيارم را به دست هيچ پرسيد: قسم به خداوندى كه 

و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هر زنى  267شوهرى نخواهم داد«.

يچ رفت و آمد )درباره كه شوهرش را به زبان اذيّت كند، خداوند ه
 

 .. 214مكارم االخالق:  -( و1)  267
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پذيرد تا او را خشنود و راضى گرداند و اى را از او نمىخيرات( و حسنه

ا نماز گزارد و بردگان آزاد كند و آنها بر اگر چه روزها روزه بدارد و شبه

پشت اسبان در راه خدا )به جهاد( بفرستد و اوّل كسى خواهد بود كه به 

 268زن ستمگرى كند«. آتش درآيد و همچنين است مرد اگر بر

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »هر زنى كه با شوهرش مدارا نكند و 

 او را بر

______________________________ 
 .. 214مكارم االخالق:  -( و1)

 .. 214مكارم االخالق:  -( و2)

 171ازدواج اسالمى، ص: 

اى نپذيرد و خدا را آنچه قدرت ندارد وادارد، خداوند از او هيچ حسنه

از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه  269خشمگين مالقات كند«.

ش برافروزد، طعام خوب فرمود: »حقّ مرد بر زن اين است كه چراغ براي

تهيّه بيند، تا در حياط به استقبالش شتابد، به او خوشامد گويد، طشت و 

ى، خود را از او منع حوله آرد و دست او را بشويد و جز به واسطه علّت

 270ننمايد«.

و از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »هر زنى كه شب كند و 

اوند نماز او را قبول نكند تا از او شوهر بر او به حق خشمگين باشد، خد

و نيز فرمود: »هر زنى كه براى غير شوهر عطر بزند،  271خشنود گردد«.

 
 .. 214مكارم االخالق:  -( و2)  268
 .214مكارم االخالق:  -(1)  269
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ن غسل كند؛ چنانچه از جنابت غسل خداوند نمازش را قبول نكند تا از آ

 272كند«.مى

اجازه او جامه از تن و باز فرمود: »هر زنى كه در غير خانه شوهر بى

 273انه باز گردد در لعنت خدا باشد«.درآرد تا وقتى كه به خ

از امام باقر عليه السالم است كه فرمود: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

فرمود: جبرئيل مرا درباره زن چندان سفارش كرد تا جايى كه گمان 

و را جز به واسطه فاحشه آشكار )زنا و بى عفّتى علنى( طالق كردم كه ا

 274نتوان داد«.

س حتّى بر يك سخن ناگوار زن، شكيبايى كند، و نيز فرمود: »هر ك

خداوند او را از دوزخ رهايى بخشد و بهشت را برايش حتمى سازد و 

 دويست هزار حسنه برايش بنويسد و دويست هزار گناه از او محو

______________________________ 
 .214مكارم االخالق:  -(1)

 .. 215 -214همان:  -(.2)

 .-.215همان:  -(3)

 .215همان:  -(.4)

 .215همان:  -(.5)
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 .216. 215(. همان: 6)

 172ازدواج اسالمى، ص: 

نمايد و دويست هزار درجه بااليش برد و به هر موى تنش عبادت سالى 

اسحاق بن عمّار از امام ششم عليه السالم پرسيد: »حقّ  275برايش بنويسد«.

ير كند، بدنش زن به شوهر چيست؟ امام عليه السالم فرمود: شكمش را س

ز را بپوشد و اگر جهالت كرد از او درگذرد. ابراهيم خليل به خداوند ا

تند خويى ساره شكوه كرد، خداوند به او وحى فرمود: زن همانند 

شكند و اگر با او استخوان دنده است اگر بخواهى راستش كنى مى

ت؟ همچنان مدارا نمايى، از او بهره ور گردى. گفتم: اين سخنان از كيس

حضرت خشمگين شد و فرمود: به خدا اين سخن پيغمبر صلى اهلل عليه و 

 276آله است«.

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »امام صادق عليه السالم زنى 

 277گذشت«.كرد و امام از او در مىداشت كه او را اذيّت مى

اس و از امام باقر عليه السالم است كه فرمود: »هر كه همسر دارد و لب

غذاى ضرورى او را ندهد، بر امام الزم است كه بينشان جدايى 

 278افكند«.

 
 .216مكارم االخالق:  -(1)  275
 .216مكارم االخالق:  -(.2)  276
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از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »عيال يك مرد، اسيران 

اويند و محبوبترين بندگان پيش خدا كسى است كه به اسيرانش 

 279نيكوكارتر باشد«.

ان اويند و هر كه از امام هفتم است كه فرمود: »عيال يك مرد، اسير

ممكن است خداوند به او نعمتى دهد، بر اسيرانش وسعت دهد و گرنه 

 280نعمت از دستش برود«.

خوله به نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله عرضه داشت: »من خود را براى 

 شوهرم

______________________________ 
 .216مكارم االخالق:  -(1)

 .216مكارم االخالق:  -(.2)

 .216مكارم االخالق:  -(.3)

 .. 217همان:  -(.4)

 .. 217همان:  -(.5)

 .. 217همان:  -(.6)

 173ازدواج اسالمى، ص: 

كنم و به بستر رود، معطّر و آراسته مىچون عروسى كه به زفاف مى

روم، باز كند!! دوباره به طرف صورت او مىروم و او به من پشت مىمى

 
 .. 217مهان:  -(.5)  279
 .. 217مهان:  -(.6)  280
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روم، باز به من پشت طرف صورت او مىكند!! دوباره به به من پشت مى

رسد كه از من ناراحت است، چه دستور د!! به نظرم مىكنمى

 فرماييد؟مى

 حضرت فرمود: از خدا بترس و از همسرت اطاعت كن.

 پرسيد: حق من بر گردن او چيست؟

خورد تأمين نمايد و از حضرت فرمود: خوراك تو را از هر چه خود مى

و داد به  تو پوشاك بخرد و سيلى به صورت تو نزندپوشد، براى آنچه مى

 سرت نكشد.

 پرسيد: حقّ شوهر بر من چيست؟

حضرت فرمود: جز با اجازه او بيرون نروى و روزه مستحبّى بى اجازه او 

اش صدقه ندهى و اگر سوار مركب باشى و نگيرى و بى اجازه او از خانه

عليه و آله فرمود: »زن پيغمبر صلى اهلل  281تو را بخواند، اجابت كنى«.

گيرد، او را نگه دارد و ضايع وسيله خوشى است، هر كس زن مى

 282مگذارد«.

 محبّت به فرزندان و نامگذارى آنان

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »خداوند به مردى كه به فرزند 

رت عرضه خود محبّت زياد ورزد، رحمت آرد. عمر بن يزيد به حض

 كشى؟د دختر دارم. فرمود: گويا آرزوى مرگشان را مىداشت كه: چن

 
 .. 218مكارم االخالق:  -(1)  281
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______________________________ 
 .. 218مكارم االخالق:  -(1)

 .. 218مكارم االخالق:  -(.2)

 174ازدواج اسالمى، ص: 

اگر چنين باشد و بميرند، هرگز در قيامت اجرى نخواهى داشت و با 

ز نبىّ اكرم صلى اهلل ا 283مالقات خواهى كرد«. حالت عصيان خدا را

عليه و آله است كه فرمود: »كودكان را دوست بداريد و به ايشان ترحّم 

اى داديد وفا نماييد كه جز شما را براى خود كنيد و اگر به آنها وعده

 284شناسند«.روزى آورى نمى

از دو و از آن حضرت عليه السالم آمده است كه: »مردى را ديد يكى 

ديگرى را نبوسيد، حضرت فرمود: چرا بين دو  كودك خود را بوسيد و

 كودك مساوات نكردى؟«.

خواهيد و باز فرمود: »بين فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد؛ چنان كه مى

 285بين شما عدالت باشد«.

از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »بر فرزندان خود 

عبداللَّه و عبدالرحمان  ان را بگذاريد و بهترين اسمهانامهاى پيامبر

 286باشد«.مى

 
 .. 220مهان:  -.219مكارم االخالق:  -(1)  283
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از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »از حقوق فرزند بر پدر 

اين سه چيز است: نام خوب بر او بگذارد و به او نوشتن بياموزد و چون 

 287بالغ شد، برايش مقدّمات ازدواج را فراهم كند«.

اى در اى درجههر بوسهو نيز فرمود: »كودكان خود را ببوسيد كه به 

 288ما خواهد بود كه هر درجه پانصد سال راه است«.بهشت براى ش

از ابن عبّاس رحمه اهلل است كه گفت: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

فرمود: هر كه از بازار چيزى براى خانه بخرد و براى عيالش ببرد، چنان 

ان و زنان است كه براى مستمندان صدقه برده است و اوّل به دختر

اى از ا خوشحال كند، چنان است كه بردهبدهد كه هر كس دخترش ر

 خاندان اسماعيل

______________________________ 
 .. 220همان:  -.219مكارم االخالق:  -(1)

 .219مكارم االخالق:  -(.2)

 .. 220همان:  -(.3)

 .. 220همان:  -(.4)

 .. 220همان:  -(.5)

 .. 220همان:  -(.6)

 175ازدواج اسالمى، ص: 
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را آزاد كرده است و هر كه پسرش را شاد سازد، چنان است كه از خوف 

 289خدا گريسته و هر كه از خشيت و خوف خدا بگريد، به بهشت درآيد«.

 لزوم تربيت كودكان

از امام پنجم يا ششم عليهما السالم است كه فرمودند: »چون كودك سه 

، بعد واگذارش تا به سنّ ال اله اال اللَّه خوان:و بساله شود، هفت بار به او بگ

محمّد  سه سال و هفت ماه و بيست روز رسد، هفت بار به او بگويند بگو:

و ديگر تا چهار سالگى او را واگذار و چون چهار سالش تمام  رسول اللَّه

و رها كنيد تا پنج  صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد شد، هفت بار بگويد:

به او گفته شود: دست راست و چپ كدام است؟ وقتى فهميد، رو گى سال

به قبله واداشته شود و سجده كند و باز واگذارش كنيد تا شش سالگى، 

چون شش ساله شد، ركوع و سجود آموزد تا هفت ساله شود، در اين 

سن دستور دهند تا دست و صورت را بشويد، وضو بگيرد، بعد به نمازش 

اله گردد، وضو يادش دهند و اگر ترك كرد، تنبيه ه سوادارند و چون ن

گردد و به نماز فرمانش دهند و بر ترك آن تنبيهش كنند. و چون نماز و 

 290وضو فرا گيرد، والدينش آمرزيده شوند ان شاء اللَّه«.

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »كودك را تا هفت سال به 

تش كن و هفت سال ديگر، همراه تربي بازى واگذار و هفت سال ديگر،

 خود

______________________________ 
 .221مكارم األخالق:  -(1)
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 .. 222همان:  -(.2)

 176ازدواج اسالمى، ص: 

از آن  291ببر، اگر خوب شد كه شده و گرنه ديگر اميد خوبى نيست«.

و حضرت عليه السالم است كه فرمود: »فرزندت را تا شش سال رها كن 

به كتاب تربيتش كن، بعد هفت سال با خود همراه ببر و ادب شش سال 

يادش ده، اگر قبول ادب كرد و صالح شد كه خوب و گرنه به خودش 

 292واگذار«.

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »فرزند تا هفت سال حاكم است )يعنى 

باشد( و  آزاد( و تا هفت سال، بنده است )يعنى بايد كاملًا تحت تربيت

 21ت ساله سوم، وزير است )بايد مورد مشورت قرار گيرد(. اگر در هف

به او بزن كه  293سالگى اخالقش رضايت بخش شد كه بهتر و گرنه تيپايى

و از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود:  294در نزد خدا معذورى«.

»فرزندانتان را گرامى داريد و خوب تربيت كنيد تا خداوند شما را 

 295زد«.بيامر

 از حضرت رضا است كه فرمود: »پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله فرمود:

بويد و كودك به كودكانتان را از كثافات بشوييد كه شيطان آنها را مى

 296فرياد و فغان آيد و موجب ايذاى فرشتگان موكّل گردد«.

 
 .. 222الق: مكارم االخ -(1)  291
 .. 222خالق: (. مكارم اال2)  292
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فرمود: »كودك تا شش سال آزاد از اميرمؤمنان عليه السالم است كه

بايد به او آسان گرفته شود و هفت سال تحت تربيت قرار گيرد و است و 

سالگى و عقلش در  23ار گمارده شود و طول قامتش در هفت سال به ك

 297شود و بعد از اين، آنچه به دست آرد، با تجربه است«.سالگى كامل 35

______________________________ 
 .. 222مكارم االخالق:  -(1)

 .. 222الق: (. مكارم االخ2)

 هنگ عميد( ..اى كه با سر پنجه پا به چيزى بزنند )فرتك پا، ضربه -(3)

 .222مكارم االخالق:  -(4)

 .222مكارم االخالق:  -(.5)

 .. 223همان:  -(.6)

 .. 223همان:  -(.7)

 177ازدواج اسالمى، ص: 

از امام پنجم عليه السالم است كه فرمود: »دختر و پسر چون ده ساله 

از امام ششم عليه السالم است كه  298د، بايد بسترشان جدا شود«.شون

مود: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: بايد بستر دو پسر و دو دختر و فر

 299پسر و دختر، در ده سالگى جدا شود«.

 
 .. 223مهان:  -(.7)  297
 .223مكارم االخالق:  -(،1)  298
 .223االخالق: مكارم  -(2)  299

http://www.i20.ir/


   www.i20.ir   194 ازدواج اسالمى

 

و از آن حضرت است كه فرمود: »چون دختر به شش سالگى رسيد، ديگر 

 300هفت سالگى نبوسد«. او را نبوسيد و زن، پسرش را پس از

فرمود: »كودكان را چون هفت  از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله است كه

 301ساله شدند، از هم جدا بخوابانيد«.

 302و روايت است كه: »بايد بستر كودكان در شش سالگى جدا باشد«.

بكر بن صالح گويد: »به حضرت هادى عليه السالم نوشتم: من پنج سال 

ام؛ چرا كه همسرم فرزند شدن خوددارى كردهدار است كه از بچّه

 گويد به واسطه ندارى، تربيت فرزند مشكل است.مىخواهد و نمى

 303اش دهد«.دار شو كه خداوند روزىامام در جواب نوشت: بچّه

 دعاهاى طلب فرزند

حضرت زين العابدين به يكى از اصحاب فرمود: »براى طلب فرزند، 

و برايم  304تنها مگذار كه تو بهترين وارثانى هفتاد بار بگو: خداوندا! مرا

 جانشينى قرار ده كه در زندگى به من احسان و نيكى كند و پس

______________________________ 
 .223مكارم االخالق:  -(،1)

 .223االخالق: مكارم  -(2)

 
 .223االخالق:  مكارم -(.3)  300
 .223مكارم االخالق:  -(.4)  301
 .223مكارم االخالق:  -(.5)  302
 .224مهان:  -(.6)  303
 ... 89انبياء:  -(7)  304
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 .223مكارم االخالق:  -(.3)

 .223مكارم االخالق:  -(.4)

 .223مكارم االخالق:  -(.5)

 .224همان:  -(.6)

 ... 89انبياء:  -(7)

 178ازدواج اسالمى، ص: 

از مرگ، استغفار نمايد و او را سالم و كامل بدار و شيطان را در او شريك 

طلبم و به سوى تو توبه و و مغفرت مىمساز و نصيب مده. خداوندا! از ت

 نمايم كه تو غفور و رحيمى«.بازگشت مى

د بخواند، خداوند آنچه از مال و فرزند و خير اگر كسى اين دعا را زيا

فرمايد: به او خواهد داد كه خداوند مى -كه آرزو دارد -دنيا و آخرت

ا آب گوارا و »خدا را استغفار كنيد كه او غفّار است و اوست كه براى شم

نمايد و فرستد و شما را به مال و فرزند، يارى مىروان از آسمان فرو مى

 306«.305آفريده و نهرها جارى ساخته استبرايتان باغها 

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »هر كس كه از شما زنش 

ى باردار است و فرزندش چهار ماهه شد، رو به قبله بايستد و آية الكرس

خداوندا! من اين  بخواند و دست به پهلوى همسرش گذارد و بگويد:

جنين را پسر كند و اگر به عهد خداوند اين  فرزند را محمّد نام گذارم،

 
 ..12 -10نوح:  -(1)  305
 .224مكارم االخالق:  -(.2)  306
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خود وفا كند و نام او را محمّد نهد، خداوند آن را وسيله بركت او قرار 

 307دهد و گرنه اختيار با خداست كه او را نگهدارد يا ببرد«.

ام ششم عليه السالم است كه فرمود: »مردى بر آن حضرت وارد شد از ام

پشت سر هم دارم و  و عرضه داشت: يابن رسول اللَّه! من هشت دختر

پسرى ندارم، دعا بفرماييد كه خداوند به من پسرى دهد. امام عليه السالم 

فرمود: چون آهنگ آميزش كردى و در دامن زن نشستى، دست راستت 

 را هفت بار بخوان. »انا انزلنا ...« زن نه و سورهرا بر ران چپ 

 حمل پيدابينى و چون آثار خواهى مىو سپس آميزش كن كه آنچه مى

______________________________ 
 ..12 -10نوح:  -(1)

 .224مكارم االخالق:  -(.2)

 .225همان:  -(3)

 179ازدواج اسالمى، ص: 

شد، هر وقت زن در شب پهلو به پهلو شود، دست راست خود را بر ران 

 را هفت بار بخوان. كه آنمرد گويد: »انا انزلنا ...« راست او نه و

و هفت پسر، پشت سر هم برايم متولّد شد و ديگران نيز  چنين كردم

 308چنين كردند و پسردار شدند«.

 زمان نامگذارى و ختنه كودك

 
 .225مهان:  -(3)  307
 .225مكارم االخالق:  -(1)  308
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از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »مولود در روز هفتم نامگذارى 

شود و سرش را بتراشند و هموزن مويش، نقره صدقه دهند و از طرف او 

اعضاى او را قطعه قطعه نمايند و بپزند و گروهى  عقيقه كنند وقوچى نر، 

از مسلمين را به آن مهمان كنند. و مانعى ندارد كه گوشتش را صدقه 

دهند و اين عمل براى دختر و پسر يكسان است. و از عقيقه مرد )صاحب 

فرزند( و عيالش نخورند و پاى عقيقه را به قابله دهند و اگر قابله از اهل و 

، الزم نيست چيزى از عقيقه ببرد و اعضايش را اگر بخواهد يال مرد باشدع

صدقه دهد و اگر خواهد بپزد و با آن، نان و آبگوشت بدهد و جز به 

 309اهل واليت ندهد«.

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »مولود چون به دنيا آيد، در 

 310.گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود«

م صلى اهلل عليه و آله است كه فرمود: »ختنه براى مردان، از نبىّ اكر

 311سنّت )الزم( و براى زنان، مكرمت است«.

 از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »وقت ختنه كودك بگويد:

خداوندا! اين سنت تو و سنّت پيغمبر تو صلى اهلل عليه و آله است. و هم 

 فرمانبردارى

______________________________ 
 .225مكارم االخالق:  -(1)

 .. 227همان:  -(2)

 
 .. 227مهان:  -(2)  309
 .227مهان:  -(.3)  310
 .. 229مهان:  -(.4)  311
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 .227همان:  -(.3)

 .. 229همان:  -(.4)

 180ازدواج اسالمى، ص: 

تو و كتاب تو است، به خواست و اراده و قضاى تو، به واسطه امرى كه 

اى و اى و فرمانى كه نافذ گردانيدهاراده كردى و قضايى كه حتم نموده

ه و حجامت به وى چشانيدى به سببى كه خود سوزش آهن را در ختن

 دانى.بهتر مى

ت و دردها را خداوندا! او را از گناه پاك نگهدار و به عمرش بيفزا و آفا

از او بگردان و غناى بيشتر به او ده و فقر را از او دور بدار كه تو آگاهى 

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »هر كه  312دانم«.و من نمى

ين دعا را در وقت ختنه فرزند خود نخوانده تا پيش از بلوغ او هر وقت ا

شدن و امثال آن نگه  شد بخواند كه فرزند را از سوزش آهن، از كشته

 313دارد«.

 چند توصيه بسيار مهم

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

اى فاصله باشد و ه بين آن دو جامهفرمود: دو مرد بهم نچسبند مگر آن ك

را لعنت كرده، آنها را از خانه  314هاهم چنين دو زن، خداوند مخنّث

 315برانيد«.

 
 .. 229مكارم االخالق:  -(1)  312
 .. 229مكارم االخالق:  -(.2)  313
 .مردى كه حاالت و اطوار زنان را از خود بروز بدهد، زن مانند و كنايه از مرد بدكار) فرهنگ عميد( -(3)  314
 .. 232مكارم االخالق:  -.(4)  315
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و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »دو زن در يك لحاف 

 316نخوابند مگر به ضرورت«.

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود: »مساحقه )يعنى دو زن 

 بهم مالند تا لذّت برند( در زنان چون لواط در مردان عورت خود را

______________________________ 
 .. 229مكارم االخالق:  -(1)

 .. 229مكارم االخالق:  -(.2)

ز بدهد، زن مانند و مردى كه حاالت و اطوار زنان را از خود برو -(3)

 كنايه از مرد بدكار )فرهنگ عميد(.

 .. 232مكارم االخالق:  -(.4)

 .. 232مكارم االخالق:  -(.5)

 181ازدواج اسالمى، ص: 

و از نبىّ اكرم صلى اهلل عليه  317است و هر زن كه چنين كند، بكشيدش«.

ت، هر و آله است كه فرمود: »دو مرد در يك لحاف نخوابند مگر به ضرور

يك زير روپوش و لباس خود بخوابند و لحاف را روى هر دو بكشند و 

 318و دختر با پدر در يك لحاف نخوابد و همچنين با مادر«. همچنين زنان

 
 .. 232مكارم االخالق:  -(.5)  316
 .232م االخالق: مكار  -(1)  317
 .232مكارم االخالق:  -(.2)  318
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از امام باقر عليه السالم است كه فرمود: »امام زين العابدين عليه السالم 

د تا اوّل كسى فرمود از اطاق خارج شونهنگام تولّد طفل، زنان را امر مى

 319افتد زن نباشد«.كه چشمش به عورت طفل مى

آمد كه به كرد و خوشش نمىزنان سالم مى اميرمؤمنان عليه السالم به

ترسم، از صداى او خوشم آيد و فرمود: »مىزنان جوان سالم كند و مى

ابى بصير از امام ششم عليه السالم پرسيد:  320گناهم بر ثوابم فزونى گيرد«.

تواند با زن نامحرم مصافحه كند و به او دست دهد؟ فرمود: »آيا مرد مى

 321.نه مگر از پشت لباس«

از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »اگر كسى چشمش به زنى افتد 

نزده كه و چشم از او بردارد و به آسمان اندازد، يا ببندد، هنوز چشم بهم 

 322خداوند حورالعينى به او تزويج نمايد«.

از على عليه السالم است كه فرمود: »مهر زنان را خيلى باال نگيريد كه 

و از آن حضرت عليه السالم است كه فرمود:  323«.موجب عداوت گردد

 »پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: هيچ

______________________________ 
 .232االخالق: مكارم  -(1)

 .232مكارم االخالق:  -(.2)

 .. 234همان:  -(.3)

 
 .. 234مهان:  -(.3)  319
 .235مهان:  -(4)  320
 .235مهان:  -(.5)  321
 .. 236مهان:  -(.6)  322
 .237مهان:  -(7)  323
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 .235همان:  -(4)

 .235همان:  -(.5)

 .. 236همان:  -(.6)

 .237همان:  -(7)

 182اج اسالمى، ص: ازدو

مردى مهر زن را قبل از آميزش و عروسى بدهد خداوند بر هر دينارى، 

اى عنايت نمايد. پرسيدند: بخشش بعد از عروسى ثواب آزاد كردن بنده

 324)دخول( چطور است؟ فرمود: آن از مودت و الفت به شمار آيد«.

رزند با همان پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فرمود: »دايه احمق نگيريد كه ف

 325جوان گردد«. شير،

امام عليه السالم فرمود: »زن در دوران حاملگى و شير دادن، اجر مجاهد 

 326در راه خدا را دارد و اگر در اين بين بميرد، اجر شهيد دارد«.

و نيز فرمود: »زن پس از زايمان، اوّلين خوراكش رطب باشد )خرماى 

گر چيزى بهتر از ط( بخورد كه اعالى تازه( و اگر نبود تمر )خرماى متوسّ

آن بود، به مريم عليها السالم به هنگام زاييدن عيسى عليه السالم 

 327داد«.مى

از امير مؤمنان عليه السالم است كه فرمود: پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

فرمود: »زنا نكنيد كه لذت همسر از كام شما برود و شما عفّت پيشه كنيد 
 

 .. 237مكارم االخالق:  -(1)  324
 .237مكارم االخالق:  -(.2)  325
 .238مهان:  -(.3)  326
 .238مهان:  -(.4)  327
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كردند، زنانشان زناكار له زنا مىد. فالن قبيتا زنانتان عفيف گردن

 328گشتند«.

و باز فرمود: »هيچ زنى نبايد بخوابد تا خود را به شوهر عرضه كند و مراد 

از عرضه داشتن اين است كه لباس را در آورد و به زير لحاف شوهر برود 

 329و به او بچسبد«.

نى كه لواط از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »خداوند به كسا

 330دهند، نشستن بر استبرق بهشتى را حرام كرده«.

______________________________ 
 .. 237مكارم االخالق:  -(1)

 .237مكارم االخالق:  -(.2)

 .238همان:  -(.3)

 .238همان:  -(.4)

 .238همان:  -(.5)

 .238همان:  -(.6)

 .238همان:  -(.7)

 183ازدواج اسالمى، ص: 

 
 .238ان: مه -(.5)  328
 .238مهان:  -(.6)  329
 .238مهان:  -(.7)  330
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اهلل عليه و آله فرمود: »هر كه پسرى را به شهوت ببوسد،  پيغمبر صلى

از على عليه السالم  331خداوند در قيامت دهانه آتشين به دهانش بزند«.

است كه فرمود: »هر كه خود را در اختيار كسى نهد كه با او بازى كند، 

 332ت زنان بر او افكند«.خداوند شهو

ر كه دخترش را به از امام صادق عليه السالم است كه فرمود: »ه

شرابخوار دهد، قطع رحم كرده )و خويشى خود را از او بريده( 

 333است«.

______________________________ 
 .. 238مكارم االخالق:  -(1)

 .. 238(. مكارم االخالق: 2)

 .. 238(. مكارم االخالق: 3)

 184ازدواج اسالمى، ص: 

 فهرست منابع و مآخذ

 الف

ه. ق./ چاپ  1401نى/ محمّد بن يعقوب/ دار صعب/ كلي /اصول كافى -1

 چهارم.

 
 .. 238مكارم االخالق:  -(1)  331
 .. 238(. مكارم االخالق: 2)  332
 .. 238(. مكارم االخالق: 3)  333
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ه. ق./ چاپ  1414قم/  -طوسى/ محمّد بن الحسن/ دار الثقافه /امالى -2

 اوّل.

 ب

 1403بيروت/  -علّامه مجلسى/ محمّد باقر/ مؤسّسة الوفاء /بحار األنوار -3

 ه. ق./ چاپ سوّم.

 ت

 دارالمرتضى/ چاپ اوّل. فيض كاشانى/ محمّد محسن/ /تفسير صافى -4

 185ازدواج اسالمى، ص: 

 ه. ق. 1387مى/ علىّ بن ابراهيم/ چاپ نجف/ ق /تفسير -5

كاشانى/ ملّا فتح اللّه/ انتشارات كتابفروشى  /تفسير كبير منهج الصّادقين -6

 ه. ش./ چاپ سوّم. 1346اسالميّه/ 

 -التعارف دار -طوسى/ محمّد بن الحسن/ دار صعب /تهذيب األحكام -7

 ه. ق. 1401بيروت/ 

 ث

شيخ صدوق/ محمّد بن علىّ بن  /ب االعمالثواب االعمال و عقا -8

 تهران. -الحسين/ مكتبة الصدوق

 ج
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تهران/  -نجفى/ شيخ محمّد حسن/ دار الكتب االسالميّه /جواهر الكالم -9

 ه. ق./ چاپ ششم. 1400

 ح

يوسف/ دفتر انتشارات اسالمى/ علّامه بحرانى/ شيخ  /الحدائق الناضره -10

1408 . 

 -علّامه مجلسى/ محمّد باقر/ انتشارات كانون پژوهش /قينحلية المتّ -11

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1378اصفهان/ 

 186ازدواج اسالمى، ص: 

شريف قرشى/ شيخ باقر/ منشورات  /حياة االمام الرضا عليه السالم -12

 سعيد بن جبير.

 د

جعفر محمّد بن جرير بن رستم/ مؤسّسة برى/ ابىط /دالئل اإلمامه -13

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1413قم/  -البعثة

 ر

 -)معروف به طبّ الرضا عليه السالم(/ مطبعة الخيّام /الرّسالة الذهبيّه -14

 ه. ق. 1402قم/ 

 ز

مقدّس اردبيلى/ احمد بن محمّد/  /زبدة البيان فى احكام القرآن -15

 ن.تهرا -مكتبة المرتضويّه
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 ع

شيخ صدوق/ ابى جعفر محمّد بن علىّ بن  /عيون اخبار الرضا -16

 ه. ش./ چاپ دوّم. 1363الحسين بن بابويه/ چاپخانه زندگى/ 

 187ازدواج اسالمى، ص: 

 ف

. ق./ چاپ ه 1401كلينى/ محمّد بن يعقوب/ دار صعب/  /كافىفروع -17

 سوّم.

 -يه السالم/ مؤسّسة آل البيتالفقه المنسوب لإلمام رضا عل /فقه الرضا -18

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1406قم/ 

 ق

 -شهيد اوّل/ محمّد بن مكّى العاملى/ مكتبة المفيد /القواعد و الفوائد -19

 قم.

 ل

 قم. -ديهتوسيركانى/ شيخ محمّد نبىّ/ مكتبة المحمّ /لئالى االخبار -20

 م

قم/  -يتنورى طبرسى/ ميرزا حسين/ آل الب /مستدرك الوسائل -21

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1407

 بيروت. -احمد بن حنبل/ دار صادر /مسند -22
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شيخ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ دفتر  /معانى األخبار -23

 ه. ش. 1361انتشارات اسالمى/ 

 188ازدواج اسالمى، ص: 

بيروت/  -طبرسى/ الحسن بن الفضل/ مؤسّسة األعلمى /م األخالقمكار -24

 چاپ ششم. /ه. ق. 1392

انصارى/ شيخ مرتضى/ دفتر انتشارات اسالمى/  /مكاسب المحرّمه -25

 ه. ق./ چاپ اوّل. 1422

شيخ صدوق/ محمّد بن علىّ بن الحسين/ دفتر  /من ال يحضره الفقيه -26

 ./ چاپ دوّم.ه. ق 1404انتشارات اسالمى/ 

 و

ة آل البيت شيخ حرّ عاملى/ محمّد بن الحسن/ مؤسّس /وسائل الشيعه -27

 ه. ق./ چاپ سوّم. 1416قم/ 

 

 مراجعه كنيد.  www.i20.irبراي دانلود كتاب هاي بيشتر به وب سايت 

 التماس دعاي فرج اقا امام زمان عج
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