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مجموعه گل
بدگماني به خدا
مسئوليت والدين
نظر لطف
در سايهسار عرش
مأنوس با اهلبيت پيامبر
تاج پادشاهی
تالش مقدس
اسالم
بريدگي از پيامبر
گناهكار
برادر شیطان
حتّي مردگان
پشیمانی مردگان
لعنت خدا
لعنت همگان
اهل آتش
نهی پیامبر
عدم فضيلت مجرد زيستن
دوشيزگان؛ ميوههاي رسيده
جدیّت در ازدواج دختران

پیشگفتار
قدر "مجموعه ي ُگل" مرغ سحر داند و بس...
كالم خاندان عصمت و طهارت چونان
آفتابي است كه زيستن بشر در ظل انوار آن ،رنگي
آسماني ميگيرد و طعمي الهي مي يابد.
پيامبر اعظم  و ائمهي اطهار  ،روشنگران
طريق سعادتند و با هدايتهاي آن بزرگواران ،گام هاي
موفقيت و سعادت را در زمينه هاي مختلف زندگي
مي توان برداشت.
"مجموعه ي ُگل" عنوان كلي کتب احاديث
موضوعي است كه به همت محققان و نويسندگان
ديني گرد آمده است و در هر کدام از آن به
موضوعي خاص پرداخته شده كه زواياي مختلف
آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است كاربردي ترين
موضوعات و مباحثي كه نياز بيشتر جامعه است
ارائه شود .همچنين تالش شده تا احاديثي مطرح
شود كه از حيث سند متقن باشد.

اميد است مجموعهي حاضر ،بهانهاي شود تا
فعاليتهاي گستردهاي در نشر آموزه هاي خاندان
نور انجام گيرد و جامعه اسالمی سرشار از
معارف بلند اهل بيت  گردد.
آستان قدس رضوي
معاونت تبليغات و ارتباطات اسالمي
اداره ی امور فرهنگي

مقدمه
ازدواج امری پسنديده است كه مطابق طبيعت،
فطرت ،شرع و عقل ،حافظ بقاي نسل ،پاكي نسل،
مطابق با سنّت رسول اكرم ،امری مقدس و
نشاطبخش و نشانهاي از جانب خداوند است؛
پس بايد هر چه زودتر و بهتر به آن پرداخت.
ازدواج در روايات
قرآن كريم ازدواج را مايهي آرامش دانسته است؛
آنجا كه ميفرمايد..." :لِتَ ْس ُكنُوا إِلَيْ َها("...سورهي
مباركهي روم ،آيهي  )21در روايات نیز آثار فردي
و اجتماعي ،مادي و معنوي و دنيوي و اخروي
بسياري براي آن ذكر شده است كه عبارتند از:
ـ حفظ دو سوم دين از دستبرد شيطان
ـ پاكي انسان و دوري از چشمچراني
ـ پاكي در مالقات با خداوند
ـ بهترين بهرهي مؤمن بعد از تقوي
ـ اداي نصف عبادت
ـ برتري خواب او بر روزهدار شبزندهدار
ـ استحقاق واليت الهي

ـ گشودهشدن درهاي رحمت
ـ نيكويي اخالق
ـ افزايش جوانمردي
ـ گشايش روزي
ـ توليد ثروت
ـ نيكي به خويشاوندان
ـ نزديكساختن افراد
ـ ايجاد الفت ميان دلها
ـ ياري فرزندان به والدين در روزگار سخت
ـ پاسخگويي به نياز جنسي
ائمه هدي داشتن زن را بهتر از كل دنيا و
زن صالح را بهترين متاع دنيا و اص ً
ال از آخرت
محسوب ميكنند و خوشبختي مرد مسلمان را در
نفقهدادن به زن ميدانند.
محبوبترين بنا در اسالم ،ازدواج است و خداوند
ياري فردي را كه ميخواهد براي حفظ پاكي خود،
ازدواج كند ،تضمين كرده و قرض او را به عهده
گرفته است .همچنين اگر كسي بهخاطر ترس از
فقر مانع ازدواج كسي شود ،به خداوند بدگمان
شده است و گناه آن جوان به گردن او خواهد بود.

در شرایط کنونی جامعه و با توجه به توسعهی
ارتباطات و تهاجم فرهنگی رسانهها ،میتوان
امر ازدواج را از اهم واجبات به شمار آورد؛ زیرا
متأسفانه لغزشگاههای فراوانی بر سر راه جوانان
کشورمان ایجاد گردیده؛ به طوريكه با وجود اين
شرايط ،به واقع "در جوانی پاک بودن ،شیوهی
پیغمبری است" .اگر جوانی احساس کند قادر به
کنترل غرایز جنسی خود نیست ،امر ازدواج بر او
واجب است و به طور طبیعی طبق فتوای فقها،
این جوان راهی جز مبادرت به ازدواج ندارد .به
عبارت دیگر ،فرصتی برای تصمیمگیری در این
زمینه نیست که بگوید من باید فکر کنم که آیا
خوب است ازدواج کنم یا نه؟ بر این اساس
وقتی ازدواج واجب است ،تسهیل امر ازدواج نيز
بر همگان واجب میشود و همه باید زمینههای
شکلگرفتن ازدواج جوانان را فراهم آورند.
ُ
ِ
در قرآن كريم با فرمان " َوأَن ِك ُحوا الَأْيَا َمى منك ْم"
(سورهي مباركه ي نور ،آيهي  )32يك فراخوان عمومي
براي ازدواج افراد مجرد داده شده است و اين امر
را وظيفهي همگاني ميداند.

طبق روايات كسي كه جواني را همسر دهد ،تحت
واليت الهي قرار ميگيرد و در قيامت نيز مشمول
پاداشهاي زير ميشود:
ـ نگاه خداوند در روز قيامت
ـ قرار گرفتن زير سايهي عرش الهي
ـ اُنس با هر كدام از اهلبيت كه بخواهد.
ـ تاج پادشاهي در روز قيامت
ـ هزار حورالعين در هزار قصر ُدر و ياقوت
ـ به ازاي هر قدم و كلمه؛ پاداش يكسال عبادت
روزهدار شب زندهدار
پيامبر اسالم خودداري از ازدواج را جزو اسالم
ندانستهاند و در روايات براي كساني كه مجرد
زيستن را انتخاب كردهاند پيامدهاي زير ذكر شده
است:
ـ بريدگي از پيامبر اكرم
ـ گناهكار
ـ شرورترينِ امت
ـ برادر شيطان
ـ پستترين و بدترين مردمان
ـ مورد لعنت خدا ،رسول ،فرشتگان و مردم

معصومين بهطور ويژه ،زنان را از مجرد
زيستن بر حذر داشتهاند و براي آن فضيلتي قايل
نبودند و دختران جوان را مانند ميوهاي بر درخت
دانستهاند كه چنانچه ازدواج نكنند بيم فساد آنها
ميرود .البته اين مربوط به دختراني است كه امكان
ازدواج براي آنها فراهم است و الاّ خداوند كساني
را كه با وجود ميل قلبي و آسانگيري ،امكان
ازدواج ندارند از فضل خويش بهرهمند مينمايد.
اميرحسين بانكيپور فرد
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مجموعه گل
نگهداري دوسوم دين
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

َما ِمن شَ ِّ ٍ
اب َت َز َّو َج ِفي َح َداث َِة ِّس ِن ِه إ اَِّل َع َّج
شَ يطان ُُهَ :يا َوي َل ُه َيا َوي َل ُه َع َص َم ِم ِّني ُث ُل َثي
دي ِن ِه َف َلی َّت ِق َ
البا ِقي.
اهلل ال َع ُ
بد فی الثُّ ُل ِث َ

هيچ جوانی در اوايل سن جواني ازدواج نکرد؛
مگر آنکه شيطان فرياد کند :اي واي! او دو سوم
دينش را از دستبرد من نگه داشت .بنابراین ،بنده
باید در یک سوم دیگر[دینش] تقوای خدا پیشه
کند.
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ازدواج
سبب پاکی

2

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

طاع ِم ُ
يا َمعشَ َر الشَّ َب ِ
البا َء َة
ابَ ،منِ اس َت َ
نك ُم َ
َف َلي َت َز َّوج؛ َفإن َُّه َأ َغ ُّ
رج
أحص ُن لِل َف ِ
ض لِ َلب َص ِر ،و َ
و َمن لَم َيس َت ِطع َف َع َل ِ
الصو ِمَ ،ف ِإن َُّه لَ ُه ِوجا ٌء.
يه بِ َّ

ای جوانان! هر یک از شما که توان ازدواج دارد،
ازدواج کند؛ زیرا ازدواج کردن  ،چشم را [ازنگاه
حرام ]،بیشتر فرو میپوشاند و دامن را پاک تر
میدارد .و هر کس توان [ازدواج] نداشت ،روزه
بگیرد؛ زیرا روزه ،شهوت را فرو مینشاند.

صحيح البخاري ،ج  ،5ص 1950
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3

مجموعه گل
حيات پاك
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

َمن اَ َح َّب اَن َيلقَي َ
اهلل طاهراً ُم َط َّهراً َف ْلي َتع َّفف
وج ٍة.
بِ َز َ

هر کس دوستدارد پاک و پاکيزه به لقاء الهي
نايل گردد ،بايد با داشتن همسر ،موجبات عفت
و پاكي خود را فراهم نمايد.
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مستدرك الوسائل ،ج  ،14ص 150

ازدواج
بهترين بهره بعد از تقوي

4

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

قوی ا ِ
هلل ،خَ یراً لَ ُه
المؤ ِم َن بَ َ
َما اس َتفا َد ُ
عد َت َ
زَوج ٍة َصالِ َح ٍة إِن أ َم َر َها َ
ته َو إِن
أطا َع ُ
ِمن َ
ته َو
أقس َم َع َلي َها أبَ َّر ُ
ن ََظ َر ِإلَي َها َس َّر ُ
ته َو إِن َ
ته ِفي ن ِ
َفس َها َو َمالِ ِه.
اب َعن َها ن ََص َح ُ
إِن َغ َ

شخص مؤمن ،پس از تقواي خداوند عزوجل ،از
چيزي بهتر از زن نيكوكار بهره نمييابد كه اگر به او
چيزي بگويد؛ فرمان ميبرد ،اگر به او بنگرد؛ شادش
ميكند و اگر بر او سوگند خورد؛ سوگندش را
راستين ميگرداند ،و اگر [به مناسبتي] از او دور شود؛
مال وي و عفت خويش را حفظ ميكند.

نهجالفصاحه ،ص 695

17

5

مجموعه گل
نصف عبادت
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

َمن َت َز َّو َج َفقَد اُ ِ
عط َي ِن َ
صف ال ِعبا َد ِة.

هر که ازدواج کند ،نصف عبادت به او داده
شده است.
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روضةالواعظين ،ج  ،2ص 375

ازدواج
بهتر از روزهدار و شبزندهدار

6

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

ند ا ِ
الصائِ ِم
الم َت َز ِّو ُج ال ّنائِ ُم اَ َ
فض ُل ِع َ
هلل ِم َن ّ
ُ
القَائِ ِم ال َع َز ِب.

شخص متأهل هرچند در حال خواب و استراحت
باشد ،نزد خداوند با فضيلتتر از شخص روزهدار
و شب زندهداري است که عزب و مجرد زندگي
ميکند.

بحاراالنوار ،ج  ،100ص 221
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7

مجموعه گل
رحمت آسمانی
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

حم ِة فی َأربَ ِع َم ِ
واض َع...
ُيف َت ُح ُ
أبواب َّ
الر َ
السما ِء بِ َّ
کاح.
َو ِع َ
ند ال ِّن ِ

درهاي رحمت آسمان ،در چهار هنگام گشوده
ميشود ... :يكي هنگام ازدواج است.
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بحاراالنوار ،ج  ،103ص 221

ازدواج
بهترين متاع

8

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

ير َم َت ِ
الصالِ َح ُة.
اَ ُّ
لد َنيا َم َت ٌ
وج ُة َّ
اع َها ال َّز َ
اع َو خَ ُ

دنيا ،متاع و سرمايه است و بهترين سرمايهي آن،
زن صالحي است كه نصيب انسان گردد.

بحاراالنوار ،ج  ،100ص 222
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9

مجموعه گل
برکات ازدواج
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

زَو ُجوا أ َیا َما ُکم؛ َفإ َِّن َ
اهلل َت َعالَی ُی ِ
حس ُن لَ ُهم
ِّ

ِفی اَ
أخل ِق ِهمَ ،و ُی َو ِّس ُع لَ ُهم ِفی أرزَا ِق ِهم َو
ید ُهم ِفی ُم ُر َّوا ِت ِهم.
َی ِز ُ

مردان و زنان بیهمسر را ،همسر دهید؛ زیرا [با
این کار ]،خداوند متعال ،اخالق آنان را نیکو
می گرداند ،در رزق و روزي آنها وسعت و
بركت ايجاد ميكند و بر مر ّوت و جوانمردي
آنان می افزاید.
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بحاراالنوار ،ج  ،100ص 222

ازدواج
توسعهي معيشت

10

الصادِ ُق:
َق َ
ال َّ

اج َة
َجا َء َر ُج ٌل إلَي ال َّن ِب ِّيَ فشَ کا إلَ ْي ِه الْ َح َ

َالَ :ت َز َّو ْجَ ،ف َت َز َّو َج َف ُو ِّس َع َع َل ِ
َفق َ
يه.

مردي نزد رسول خدا آمد و از فقر و نداري
شکايت نمود .پيغمبر به او فرمود :برو
ازدواج کن! آن مرد ازدواج كرد و گشايشي در
زندگي او پديد آمد.

الكافي ،ج  ،5ص 330
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11

مجموعه گل
افزایش ثروت
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

الم ِ
ال.
َت َز َّوجوا ال ِّنسا َء َف ِإنَّ ُه َّن َیأ ِت َ
ین بِ َ

با زنان ازدواج كنيد ،زيرا آنها سبب روزي
هستند.
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مكارماالخالق ،ص 196

ازدواج
داليل اجتماعي ازدواج

12

َق َ
ال ال ِّرضَ ا:

المصا َه َر ِة آ َيةٌ ُم َ
حك َمةٌ َو
لَو لَم َي ُكن ِف 
المنا َك َح ِة َو ُ
ي ُ
كان ف ِي َما َج َع َل
اَل ُس َّنةٌ ُم َّت َب َعةٌ َو اَل أث ٌَر ُمس َت ِف ٌ
يض ،لَ َ
الب ِ
عيد َو َتألِ ِ
اهللُ ِمن بِ ِّر القَر ِي ِب و َت ِ
يف الق ِ
قر ِ
ُلوب
يب َ

َو َتش ِب ِ
الح ِ
ير ال َع َد ِد َو َتو ِف ِ
قوق و َتك ِث ِ
الولَ ِد
يك ُ
ير َ
هر َو َحوا ِد ِث ا ُال ُم ِ
الد ِ
ورَ ،ما َير َغ ُب ِفي ُدو ِن ِه
لِ َن َوائِ ِب َّ
ار ُع إلَ ِ
يب و ُي َس ِ
يب.
الم ِص ُ
ال َعا ِق ُل ال َّل ِب ُ
الم َو َّف ُق ُ
يه ُ
اگر دربارهی ازدواج و وصلت آیه ای محکم و
سنّتی پیرویشده (از رسول خدا )و احادیث
فراوان هم نبود؛ باز موضوع نیکی به خویشاوند
و مأنوس شدن با بیگانه و نزدیک ساختن افراد
دور ،و الفت بخشیدن میان دلها ،و در هم تنیدن
حقوق ،و افزودن بر جمعیت و افزودن بر نسلِ
خود برای سختیهای روزگار و پیشامدهای زمانه
که خداوند در این امر قرار داده است ،انگیزهای
بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و
انسان رهیافتهي درستاندیش به آن بشتابد.
الكافي ،ج  ،5ص 373

25

13

مجموعه گل
پاسخگويي به نياز جنسي
الصادِ ُق:
َق َ
ال َّ

ان إن ََّما َی َت َح َّر ُک لِ ِ
غب ِة ِفی
َو لَو َک َ
لج َم ِ
اع بِ َّ
الر َ
یر بَ ٍ
نه َح َّتی َی ِق َّل
الولَ ِد َک َ
عید أن َیف ُت َر َع ُ
َ
ان َغ َ
الن ُ
َّسل أو َینق َِط َع.

اگر محرک انسان برای عمل زناشویی تنها
تمایل به فرزند بود (و هیچگونه لذت و کامیابی
در این عمل وجود نداشت) ،بعید نبود که در
این امر آنقدر سستی کند که نسل بشر کمیاب
و یا به کلی منقطع شود.

26

بحاراالنوار ،ج  ،58ص 255

ازدواج
بهتر از کل دنیا

14

ال َ
َق َ
الکا ِظ ُم:

َجا َء َر ُج ٌل إلَی أبِی َجع َف ٍرَ فق َ
َال أبِیَ :هل
لَ َ
قال :ال ،ق َ
زَوج ٍة؟ َ
أن
َال :اَل ُأ ِح ُّب َّ
ک ِمن َ

یس
لِ َی ُّ
الد َنیا َو َما ف ِی َها َو أنّی أبِ ُ
یت لَی َل ًة لَ َ
زَوج ٌة.
لِی َ
مردی ،خدمت پدرم؛ جعفرآمد .پدرم فرمود:
«آیاهمسرداری؟» گفت :خیر .فرمود«:من دوست
ندارم که دنیا و هر آنچه در آن است ،از آ ِن من
باشد؛ ولی یک شب را بیهمسر بگذرانم».

الرضا ،ج  ،2ص 256
مسنداالمام ّ

27

15

مجموعه گل
کار آخرت
َق َ
ال َعل ِ ٌّي:

الم َ
الدنیا ،إن ََّما ِه َی
یست ِم َن ُّ
رأ ُة َّ
َ
الصالِ َح ُة لَ َ
اآلخ َر ِة؛ أِ َلنَّ َها ُت َف ِّر ُغ َ
ِم َن ِ
ک لَ َها.

زن شایسته ،از دنیا نیست .همانا او از آخرت
است؛ زیرا باعث میشود که برای کار آخرت،
فراغت یابی[ .با ياريات در انجام امور دنيوي،
باعث فراغت تو براي پرداختن به امور آخرتي
ميشود].

28

ربیع األبرار ،ج  ،4ص 29

ازدواج
تضمين ياري خداوند

16

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

َح ٌّق َع َلي ا ِ
اس
هلل َع َّز َو َج َّل َع ُ
ون َمن ن ََک َح ِال ِت َم َ
ال َع َف ِ
اف َع َّما َح َّر َم اهللُ َع َّز َو َج َّل.

هر که به منظور پاک نگهداشتن خود از آنچه
خداوند حرام کرده است ،ازدواج کند؛ بر
خداست که او را کمک نمايد.

نهجالفصاحه ،ص 448

29

17

مجموعه گل
قرض گرفتن
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

ات َو لَم َی ِ
قض،
ث اََلث ٌَة َمن َت َد َّی َن ِفی َها ث َُّم َم َ
إن َ
اهلل َع َّز َو َج َّل َی ِ
نهَ ...و َر ُج ٌل خَ َ
اف
َف َّ
قضی َع ُ

َع َلی ن ِ
امر َأ ٍة بِ َد ٍ
ین
َفس ِه ال ِفت َن َة َف َت َع َّف َف بِ ِن َک ِ
اح َ
ات َو لَم َی ِ
قض.
َف َم َ

سه چیز است که هر کس برای آنها قرض کند،
سپس بمیرد و قرضش را ادا نکند(نتواند قرضش
را ادا کند) ،خداوند ،از طرف او ادا میکند ...و
مردی که از افتادن در گناه ،بر خویشتن بترسد و با
گرفتن قرض ،زن بگیرد و خودش را [از ارتکاب
به گناه] حفظ کند ،سپس بمیرد و آن قرض را ادا
نکرده باشد.
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المنتخب من مسند عبد بن حمید ،ص 138

ازدواج
استحقاق واليت الهي

18

ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

هلل ،إس َت َح َّق َو اَل َي َة ا ِ
هلل َو َأن ََك َح ِ ِ
َمن ن ََك َح ِ ِ
هلل.

هر كه براي خدا ازدواج كند و براي خدا كسي را
همسر دهد ،سزاوار واليت (سرپرستي ،حمايت و
دوستي) خداست.

الدين ،ج  ،2ص 37
احياء علوم ّ

31

19

مجموعه گل
محبوبترین نزد خدا
ال َر ُس ُ
َق َ
ول اهلل ِ:

زَو ُجوا ،اَأل َف ِمن َح ِّظ ِ
امر ٍء ُمس ِلمٍ
َت َز َّو ُجوا َو ِّ

یم ِة أ ِّی َم ٍةَ ،و َما ِمن شَ ٍ
أح َّب إلَی ا ِ
هلل
إن َف ُ
یء َ
اق ِق َ
َع َّز َو َج َّل ِمن بَ ٍ
عم ُر ِفی اَ
اح.
اإلسل ِم بِال ِّن َک ِ
یت ُی َ

ازدواج کنید و زمينهي ازدواج ديگران را فراهم
آوريد! بدانید که از خوشبختی مرد مسلمان
این است که به زنی نفقه بدهد .و نزد خداوند
ع ّزوجل در اسالم هيچ چيز دوستداشتنيتر از
خانهاي نيست كه با ازدواج آباد شود.

32

الکافی ،ج  ،5ص 328

ازدواج
محبوبترین خانه

20

َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

أح ُّب إلَی ا ِ
َما بُ ِن َی بِ َنا ٌء ِفی ا ِال اَ
هلل َت َعالَی
سل ِم َ
ِم َن ال َّت ِ
یج.
زو ِ

در اسالم هيچ بنايي نزد خداوند متعال محبوبتر
از ازدواج نيست.

من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص 383

33

21

مجموعه گل
بدگماني به خدا
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

 َم ْن َت َر َک ال َّت ِ
يج َمخَ ا َف َة ال َعي َل ِة َفق َْد اَ َسا َء
زو َ
[إن َ
بِا ِ
قو ُل:إن َي ُكونُوا
هلل َظ َّنَّ .
اهلل َع َّز َو َج َّل َي ُ
ُفقَرا َء ُيغ ِن ِه ُم اهللُ ِمن َفض ِل ِه].

هر کس از ترس خرج زندگي ازدواج نكند،
بيترديد نسبت به خداوند عزيز و جليل ،بدگمان
شده است[ .همانا خداوند عزيز و جليل ميفرمايد:
اگر ازدواجكنندگان فقير باشند ،خداوند از عنايت
و فضل و انعامِ خود ،بينيازشان ميگرداند].
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من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص 385

ازدواج
مسئوليت والدين

22

َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

ند ُه َما ُي ِ
نك ُح ُه ،ث َُّم
اح َو ِع َ
َمن بَ َلغَ َولَ ُد ُه ال ِّن َك َ
ِثم َع َل ِ
يه.
َ
أحد َث َح َدث ًا َفاإل ُ

هر كس فرزندش به سن ازدواج برسد و توان
به ازدواج درآورد ِن او را داشته باشد[ ،ولي اين
كار را نكند] در صورتيكه از فرزندش لغزشي
سر زند؛ گناهش به گردن اوست.

الفردوس ،ج  ،3ص 486
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23

مجموعه گل
نظر لطف
َق َ
الصادِ ُق:
ال َّ

كان ِم َّمن َي ُ
نظ ُراهللُ َع َّز َو َج َّل
أعزب ًاَ ،
َمن زَ َّو َج َ

إلَ ِ
يه َيو َم ال ِق َيا َم ِة.

هر که مجردی را همسر بدهد( ،و امكان ازدواج
او را فراهم نمايد) از کسانی است که خداوند
در روز قیامت ،به آنان نظر [لطف] میافکند.

36

الکافی ،ج  ،5ص 331

ازدواج

در سايهسار عرش 24
ال َ
َق َ
الكا ِظ ُم:

رش ا ِ
ون بِ ِظ ِّل َع ِ
هلل َيو َم اَل
ثَالث ٌَة َيس َت ِظلُّ َ
المس ِل َم ،أو
ِظ َّل اَّإل ِظلُّ ُهَ ،ر ُج ٌل زَ َّو َج أخَ ا ُه ُ
أخد َم ُه ،أو َك َت َم لَ ُه ِس ّراً.
َ

سه دسته در روزی که سایه و پناهي جز سایهي
عرش خداوند نیست ،در پناه خدا هستند :فردی
که زمينهي ازدواج برادر مسلمانش را آماده نمايد،
مردي كه به برادر مسلمانش خدمت کند و فردي
كه راز برادر مسلمانش را بپوشاند.

بحاراالنوار ،ج  ،71ص 356

37

25

مجموعه گل
مأنوس با اهلبيت پيامبر
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

َس بِ َها َو
َمن زَ َّو َج أخَ ا ُه ُ
امرأ ًة َيأن ُ
المؤ ِم َن َ
يح إلَي َها ،زَ َّو َج ُه اهللُ ِم َن
تَشُ ُّد َع ُض َد ُه َو َيس َت ِر ُ

الح ِ
ين
أح َّب ِم َن ِّ
الص ِّدي ِق َ
ُ
ورال ِعينِ َ ،و آن ََس ُه بِ َمن َ
ِمن أهلِ بَ ِ
إخوا ِن ِه َو آن ََس ُهم بِ ِه.
يت نَ ِب ِّي ِه َو َ
هر کس برادر مؤمن خود را به ازدواج زنی
درآورد که با او اُنس بگيرد و كمكش كند و در
پناه آن زن بياسايد؛ خداوند از حوريان بهشتي
به ازدواج او درميآورد و او را با هر یک از
صدیقان و اهل بیت پیامبرش و برادرانش
که مايل باشد مأنوس و همدم میگرداند.

38

بحاراالنوار ،ج  ،75ص 275

ازدواج

تاج پادشاهی 26
َق َ
الس َّجا ُد:
ال َ

َمن زَ َّو َج ِ
اج
الر ِح َمَ ،ت َّو َج ُه اهللُ بِ َت َ
هلل َو َو َص َل َّ
الم ِ
لک َيو َم ال ِق َيا َم ِة.
ُ

هر کس براي خداوند ،کسی را همسر دهد و
صلهي رحم به جاي آورد ،خداوند روز قيامت
تاج پادشاهی بر سر او می نهد.

مستدرك الوسائل ،ج  ،15ص 237

39

27

مجموعه گل
تالش مقدس
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

َمن َع ِم َل في َت ِ
جم َع
زويجٍ بَ َ
ين ُمؤ ِم َن ُ
ين َح ّتي َي َ
ِ
بَي َن ُهماَ ،ز َّو َج ُه اهللُ َ
الحور العينِ ،
امر ٍأة ِم َن
ألف َ
ٍ
كان لَ ُه
امر ٍأة في قَص ٍر ِمن ُد ٍّر و
ياقوتَ ،و َ
ُك ُّل َ
طو ٍة خَ طاها في ذلِ َ
ك أو َك ِل َم ٍة َت َك َّل َم بِها في
بِ ُك ٍّل خُ َ
ذلِ َ
ك َع َم ُل َس َن ٍةِ ،قيا ُم لَي ِلها و ِصيا ُم ن ِ
َهارها.

هر كس در راه به ازدواج درآوردن دو مؤمن
بكوشد تا آن دو را به هم برساند؛ خداوند ،هزار
زن از حورالعين به همسري او در ميآورد كه هر
زني ،در قصري از در و ياقوت است و براي هر
قدمي كه در اين راه برميدارد يا براي هر سخني
كه در اين راه ميگويد ،عمل يك سال عبادت -كه
شبهاي آن را به نماز بگذراند و روزهايش را به
روزهداري -برايش نوشته مي شود.

40

بحاراالنوار ،ج  ،73ص 368

ازدواج

اسالم 28
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

اَ
اإلسل ِم.
رور َة ِفی
اَل َص َ

خودداری از ازدواج ،در اسالم نیست.

شهاب االخبار ،ص 342

41

29

مجموعه گل
بريدگي از پيامبر
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

يس
ال ِّن ُ
کاح ُس َّن ِتيَ ،ف َمن َر ِغ َب َعن ُسنَّتي َف َل َ
ِم ِّني.

ازدواج سنّت من است؛ پس هر که از سنّت من
روی گرداند ،از من نیست.

42

بحاراالنوار ،ج  ،100ص 220

ازدواج
گناهكار

30

َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

أنت ِم َن الْ ُم ْذ ِنب ِي َن.
َت َز َّو ْج َو اَّإل َف َ

پيامبراكرم[در جواب فردي كه با وجود
وضع مالي خوب ازدواج نميكرد] فرمود:
ازدواج کن و الاّ از گناهكاران خواهي بود!

بحاراالنوار ،ج  ،100ص 221
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31

مجموعه گل
برادر شیطان
َق َ
الح َس ُن:
ال َ

إخو ُان الشَّ َی ِ
اطینِ .
ِش َرا ُر ُکم ُع َّزابُ ُکم َو ال ُع َّز ُ
اب َ

بدترین شما آنانند که ازدواج نکنند؛ اینان برادران
شیاطینميباشند.

44

بحاراالنوار ،ج  ،100ص 221

ازدواج

حتّي مردگان 32
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

اب
ابَ /أ َرا ِذ َل َم ْو َتا ُک ُم الْ ُع َّز ُ
ِشرا ُر َموتا ُک ْم ال ُع َّز ُ

بدترين مردگان شما ،آنانند كه عزب(بدون آن كه
ازدواج كرده باشند) ميميرند /.پستترين مردگان
شما ،آنانند كه عزب(بدون آن كه ازدواج كرده
باشند)ميميرند.

الکافی :ج  ،10ص  /583من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3ص 384
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33

مجموعه گل
پشیمانی مردگان
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

الد َنیا
أموا ِت ُکم إلَی ُّ
لَو خَ َر َج ال ُع َّز ُ
اب ِمن َ
لَ َت َز َّو ُجوا.

اگر مردگان بی همسر شما به دنیا باز می گشتند،
قطع ًا ازدواج می کردند.

46

عوالی اللئالی ،ج  ،3ص 283

ازدواج

لعنت خدا 34
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

الر َج ِ
ون
ين َيقُولُ َ
ال الَّ ِذ َ
الم َت َب ِّت ِل َ
لَ َع َن اهللُُ ...
ین ِم َن ِّ
ُلن
الم َت َب ِّت اَل ِت ِم َن ال ِّن َسا ِء الَّ ِتي َيق َ
اَل نَ َت َز َّو ُج َو ُ
َذ َ
اك.

خدا لعنت کند مردان و زنان تجرد گزین را!
آنان که میگویند :ما ازدواج نمیکنیم.

مستدرك الوسائل ،ج  ،3ص 462
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35

مجموعه گل
لعنت همگان
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

الم اَلئِ َك ُة َع َليَ ...ر ُج ٍل ُم َت َح ِّص ٍر...
لَ َع َن اهللُ َو أ َّم َن ِت َ

لعنت خدا و فرشتگان و همهي مردم ،بر مرد
زن گریز باد!
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مستدرك الوسائل ،ج  ،14ص 157

ازدواج

اهل آتش 36
َق َ
سو ُلاهلل ِ:
ال َر ُ

َأک َث ُر َأهلِ الن ِ
اب.
َّار ال ُع َّز ُ

بيشترين اهل جهنم ،انسانهاي بيهمسر هستند.

وسائل الشيعه ،ج  ،20ص 20
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37

مجموعه گل
نهی پیامبر
الصادِ ُق:
َق َ
ال َّ

ول ا ِ
نَ َه َی َر ُس ُ
لن
لن َو ُی َع ِّط َ
هلل  ال ِّن َسا َء أن َی َت َب َّت َ
َ
زو ِاج.
أن ُف َس ُه َّن ِم َن ا َال َ

پیامبر خدا زنان را نهی فرمود از این که مجرد
بمانند و خود را از شوهر ،محروم سازند.
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الکافی ،ج  ،11ص 167

ازدواج

عدم فضيلت مجرد زيستن 38
َق َ
ال ال ِّرضَ ا:

أص َل َح َ
ک اهللُ،
امرأ ًة َسألَت أبَا َجع َف ٍرَ فقَالَتْ :
إ َِّن َ
إنِّي ُم َت َب ِّت َلةٌَ ،فق َ
ند ِک؟ قَالَت :اَل
َال لَ َهاَ :و َما ال َّت َبتُّ ُل ِع َ
س ِفي َذلِ َ
يج أبَداً .ق َ
يد ال َّت ِ
ک
اُ ِر ُ
زو َ
َالَ :و لِ َم؟ قَالَت :أل َت ِم ُ
ان ِفي َذلِ َ
ال َف َ
ضلَ ،فق َ
ک َف ٌ
ضل لَ َکانَت
ِنص ِر ِفي َف َلو َک َ
َال :إ َ
َف ِ
اط َمةَُ أح َّق بِ ِه ِم ِ
يس َأح ٌد َيس ِب ُق َها إلَي
نک ،إنَّ ُه لَ َ

ال َفضلِ.

زنی در مقام سوال به امام باقر عرض کرد :خدایت
نیکو گرداند! من تارک دنیا هستم .حضرت فرمود:
منظورت از ترک دنیا چیست؟ جواب داد :نمیخواهم
هرگز ازدواج کنم! حضرت پرسید :چرا؟ عرض
کرد :دنبال کسب فضیلت هستم( .فضيلت را در اين
مىدانم ).حضرت فرمود :دست بردار؛ اگر خودداري
از ازدواج ،فضيلتي در بر داشت ،فاطمه به درك
اين فضيلت از تو شايستهتر بود .هیچکس نیست که در
فضیلت بر او سبقت گیرد!
بحاراالنوار ،ج  ،100ص 219
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39

مجموعه گل
دوشيزگان؛ ميوههاي رسيده
َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

َال إ َِّن أْ َ
يل َأ َتا ِني َعنِ ال َّل ِط ِ
إ َِّن َج ْب َرئِ َ
يف الْخَ ِب ِير َفق َ
ال ْب َكا َر
بِ َم ْن ِزلَ ِة الث ََّم ِر َع َلى الشَّ َج ِر ِإ َذا َأ ْد َر َك ث ََم ُر ُه َف َل ْم ُي ْج َت َنى
َ
ك أْ َ
اح َو َك َذلِ َ
ال ْب َكا ُر ِإ َذا
الر َي ُ
أ ْف َس َد ْت ُه الشَّ ْم ُ
س َو نَ َث َر ْت ُه ِّ
َ
س لَ ُه َّن َد َوا ٌء إ اَِّل الْ ُب ُعولَ ُة َو
أ ْد َر ْك َن َما ُي ْد ِر ُك ال ِّن َسا ُء َف َل ْي َ
إ اَِّل لَ ْم ُيؤْ َم ْن َع َل ْي ِه َّن الْ َف َسا ُد أِ َلنَّ ُه َّن بَشَ ٌر.
جبرئيل از سوي خداوند لطيف و آگاه نزد من آمد
و گفت :دوشيزگان مانند ميوههاي روي شاخههاي
درخت هستند؛ همانگونه که اگر ميوهها پس از
رسيدن چيده نشوند ،آفتاب آنها را فاسد ميکند
و باد آنها را مياندازد ،دوشيزگان هم وقتي به
حد بلوغ جنسي برسند ،چارهاي جز شوهر کردن
ندارند؛ وگرنه بيم فساد برايشان وجود دارد؛ زيرا
که آنها هم بشرند[و بشر از خطا و لغزش مصون
نيست].
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الکافی ،ج  ،5ص 337

ازدواج
جدیّت در ازدواج دختران

40

َق َ
ول اهلل ِ:
ال َر ُس ُ

زَو ُجوا أب َنا َء ُکم َو بَ َنا ِت ُکم .قَالُواَ :یا َر ُس َ
ول
ِّ
ا ِ
یف بَ َنا ُت َنا؟! َفق َ
هلل ،اَ
هؤل ِء أب َناؤُ نَا ن َُز ِّو ُجَ ،ف َک َ
َال:

َحلُّو ُه َّن بِ َّ
الذ َه ِب َوال ِف َّض ِةَ ،و ِ
یدوا لَ ُه َّن
أج ُ
ِ
سوةََ ،و ِ
أحس ُنوا إلَی ِه َّن النَّح َل َةُ ،یر َغب فی ِه ََّن.
الک َ

پسران و دخترانتان را همسر دهید! گفتند :ای
پیامبر خدا! پسرانمان را همسر می دهیم؛ اما
دخترانمان را چگونه؟!
فرمود :آنان را به طال و نقره بیارایید ،جامه ی
نیکو بر تن آنها بپوشانید و جهیزیه ی خوب به
آنها بدهید تا خواستگار پیدا کنند.

الدر ،ج  ،1ص 174
نثر ّ
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مجموعه گل
 ُحسن ظن سوء ظن لقمه همنشين جلوه ی جالل جلوه ی جمال راه و همراه -بركت
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