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پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي ُگل" مرغ سحر داند و بس...

کالم خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي يابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي ُگل" 
موضوعي است که به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است کاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تالش شده تا احاديثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسالمی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

ازدواج امری پسنديده است که مطابق طبیعت، 
فطرت، شرع و عقل، حافظ بقاي نسل، پاکي نسل، 
مطابق با سنّت رسول اکرم، امری مقدس و 
نشاط بخش و نشانه اي از جانب خداوند است؛ 

پس بايد هر چه زودتر و بهتر به آن پرداخت.
ازدواج در روايات

 قرآن کريم ازدواج را مايه ي آرامش دانسته است؛ 
إِلَیَْها...")سوره ي  "...لِتَْسُکنُوا  مي فرمايد:  که  آن جا 
فردي  آثار  نیز  آيه ي 21( در روايات  مبارکه ي روم، 
و اجتماعي، مادي و معنوي و دنیوي و اخروي 

بسیاري براي آن ذکر شده است که عبارتند از:
ـ حفظ دو سوم دين از دستبرد شیطان
ـ پاکي انسان و دوري از چشم چراني

ـ پاکي در مالقات با خداوند
ـ بهترين بهره ي مؤمن بعد از تقوي

ـ اداي نصف عبادت
ـ برتري خواب او بر روزه دار شب زنده دار

ـ استحقاق واليت الهي



ـ گشوده شدن درهاي رحمت
ـ نیکويي اخالق

ـ افزايش جوانمردي
ـ گشايش روزي

ـ تولید ثروت
ـ نیکي به خويشاوندان
ـ نزديك ساختن افراد

ـ ايجاد الفت میان دل ها
ـ ياري فرزندان به والدين در روزگار سخت

ـ پاسخگويي به نیاز جنسي
ائمه هدي داشتن زن را بهتر از کل دنیا و 
زن صالح را بهترين متاع دنیا و اصاًل از آخرت 
محسوب مي کنند و خوشبختي مرد مسلمان را در 

نفقه دادن به زن مي دانند.
محبوب ترين بنا در اسالم، ازدواج است و خداوند 
ياري فردي را که مي خواهد براي حفظ پاکي خود، 
ازدواج کند، تضمین کرده و قرض او را به عهده 
گرفته است. همچنین اگر کسي به خاطر ترس از 
فقر مانع ازدواج کسي شود، به خداوند بدگمان 
شده است و گناه آن جوان به گردن او خواهد بود.



در شرايط کنونی جامعه و با توجه به توسعه ی 
می توان  رسانه ها،  فرهنگی  تهاجم  و  ارتباطات 
امر ازدواج را از اهم واجبات به شمار آورد؛ زيرا 
متأسفانه لغزشگاه های فراوانی بر سر راه جوانان 
کشورمان ايجاد گرديده؛ به طوري که با وجود اين 
بودن، شیوه ی  پاك  "در جوانی  به واقع  شرايط، 
پیغمبری است". اگر جوانی احساس کند قادر به 
کنترل غرايز جنسی خود نیست، امر ازدواج بر او 
واجب است و به طور طبیعی طبق فتوای فقها، 
اين جوان راهی جز مبادرت به ازدواج ندارد. به 
عبارت ديگر، فرصتی برای تصمیم گیری در اين 
زمینه نیست که بگويد من بايد فکر کنم که آيا 
اساس  اين  بر  نه؟  يا  کنم  ازدواج  است  خوب 
وقتی ازدواج واجب است، تسهیل امر ازدواج نیز 
بر همگان واجب می شود و همه بايد زمینه های 

شکل گرفتن ازدواج جوانان را فراهم آورند.
در قرآن کريم با فرمان "َوأَنِکُحوا الَأْيَاَمی مِنُکْم" 
)سوره ي مبارکه ي نور، آيه ي 32( يك فراخوان عمومي 
براي ازدواج افراد مجرد داده شده است و اين امر 

را وظیفه ي همگاني مي داند.



طبق روايات کسي که جواني را همسر دهد، تحت 
واليت الهي قرار مي گیرد و در قیامت نیز مشمول 

پاداش هاي زير مي شود:
ـ نگاه خداوند در روز قیامت

ـ قرار گرفتن زير سايه ي عرش الهي
ـ اُنس با هر کدام از اهل بیت که بخواهد. 

ـ تاج پادشاهي در روز قیامت
ـ هزار حورالعین در هزار قصر ُدر و ياقوت

ـ به ازاي هر قدم و کلمه؛ پاداش يك سال عبادت 
روزه دار شب زنده دار

پیامبر اسالم خودداري از ازدواج را جزو اسالم 
ندانسته اند و در روايات براي کساني که مجرد 
زيستن را انتخاب کرده اند پیامدهاي زير ذکر شده 

است:
ـ بريدگي از پیامبر اکرم

ـ گناهکار
ـ شرورتريِن امت

ـ برادر شیطان
ـ پست ترين و بدترين مردمان

ـ مورد لعنت خدا، رسول، فرشتگان و مردم



مجرد  از  را  زنان  ويژه،  به طور   معصومین
زيستن بر حذر داشته اند و براي آن فضیلتي قايل 
نبودند و دختران جوان را مانند میوه اي بر درخت 
دانسته اند که چنانچه ازدواج نکنند بیم فساد آن ها 
مي رود. البته اين مربوط به دختراني است که امکان 
ازدواج براي آن ها فراهم است و ااّل خداوند کساني 
امکان  آسان گیري،  و  قلبي  میل  وجود  با  را  که 
ازدواج ندارند از فضل خويش بهره مند مي نمايد.       

امیرحسین بانكي پور فرد
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نگهداري دو سوم دين1

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

ِنِه ِإلَّ َعجَّ  َج ِفي َحَداَثِة ِسّ ٍ َتَزوَّ َما ِمن َشابِّ
ُثُلَثي  ي  ِمنِّ َعَصَم  َويَلُه  َيا  َويَلُه  َيا  َشيطانُُه: 

ديِنِه َفلَيتَِّق اهللَ الَعبُد فی الثُُّلِث الَباِقي. 

هیچ جوانی در اوايل سن جواني ازدواج نکرد؛ 
مگر آن که شیطان فرياد کند: اي واي! او دو سوم 
دينش را از دستبرد من نگه داشت. بنابراين، بنده 
بايد در يك سوم ديگر]دينش[ تقوای خدا پیشه 

کند.

بحاراالنوار، ج 100، ص 221                                                                             
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ازدواج
2 سبب پاکی

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

الَباَءَة  ِمنُكُم  اسَتطاَع  َمِن  َباِب،  الشَّ َمعَشَر  يا 
ج؛ َفإنَُّه أََغضُّ لِلَبَصِر، و أحَصُن لِلَفرِج  َفلَيَتَزوَّ
وِم، َفِإنَُّه لَُه ِوجاٌء.  و َمن لَم َيسَتِطع َفَعَليِه بِالصَّ

ای جوانان! هر يك از شما که توان ازدواج دارد، 
ازدواج کند؛ زيرا ازدواج کردن ، چشم را ]ازنگاه 
پاك  تر  را  دامن  و  می پوشاند  فرو  بیشتر  حرام،[ 
می دارد. و هر کس توان ]ازدواج[ نداشت، روزه 
بگیرد؛ زيرا روزه، شهوت را فرو می نشاند.

صحيح البخاري، ج 5، ص 1950
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حیات پاك3

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

راً َفْليَتعفَّف  َمن اََحبَّ اَن َيلَقي اهللَ طاهراً ُمَطهَّ
بَِزوَجٍة.

هر کس دوست  دارد پاك و پاکیزه به لقاء الهي 
نايل گردد، بايد با داشتن همسر، موجبات عفت 

و پاکي خود را فراهم نمايد.

مستدرك الوسائل، ج 14، ص 150
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ازدواج
4 بهترين بهره بعد از تقوي 

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

لَُه  َخيراً  اهلِل،  َتقَوی  بَعَد  الُمؤِمَن  اسَتفاَد  َما 
ِمن َزوَجٍة َصالَِحٍة ِإن أَمَرَها أَطاَعتُه َو ِإن 
تُه َو  تُه َو ِإن أقَسَم َعَليَها أبَرَّ نََظَر ِإلَيَها َسرَّ
ِإن َغاَب َعنَها نََصَحتُه ِفي نَفِسَها َو َمالِِه. 

شخص مؤمن، پس از تقواي خداوند عزوجل، از 
چیزي بهتر از زن نیکوکار بهره نمي يابد که اگر به او 
چیزي بگويد؛ فرمان مي برد، اگر به او بنگرد؛ شادش 
را  سوگندش  خورد؛  سوگند  او  بر  اگر  و  مي کند 
راستین مي گرداند، و اگر ]به مناسبتي[ از او دور شود؛ 
مال وي و عفت خويش را حفظ مي کند.                     

نهج الفصاحه، ص 695
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نصف عبادت5

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

َج َفَقد اُعِطَي ِنصَف الِعباَدِة.      َمن َتَزوَّ

داده  او  به  عبادت  نصف  کند،  ازدواج  که  هر 
شده است.

روضة الواعظين، ج 2، ص 375
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ازدواج
6 بهتر از روزه دار و شب زنده دار

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

الّصائِِم  ِمَن  اهلِل  ِعنَد  اَفَضُل  الّنائُِم  ُج  الُمَتَزِوّ
الَقائِِم الَعَزِب.

شخص متأهل هرچند در حال خواب و استراحت 
باشد، نزد خداوند با فضیلت تر از شخص روزه دار 
و شب زنده داري است که عزب و مجرد زندگي 
مي کند.  

بحاراالنوار، ج 100، ص 221  
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رحمت آسمانی7

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

حَمِة فی أَربَِع َمواِضَع...  ماِء بِالرَّ ُيفَتُح أبواُب السَّ
كاِح. َو ِعنَد النِّ

درهاي رحمت آسمان، در چهار هنگام گشوده 
مي شود: ... يکي هنگام ازدواج است.

بحاراالنوار، ج 103، ص 221
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ازدواج
8 بهترين متاع

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

الَِحُة. وَجُة الصَّ نَيا َمَتاٌع َو َخيُر َمَتاِعَها الزَّ اَلدُّ

دنیا، متاع و سرمايه است و بهترين سرمايه ي آن، 
زن صالحي است که نصیب انسان گردد.

بحاراالنوار، ج 100، ص 222
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برکات ازدواج9

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل

ُجوا أَياَماُکم؛ َفِإنَّ اهللَ َتَعالَی ُيحِسُن لَُهم  َزوِّ
ُع لَُهم ِفی أرَزاِقِهم َو  ِفی أخَلِقِهم، َو ُيَوسِّ

اِتِهم.  َيِزيُدُهم ِفی ُمُروَّ

مردان و زنان بی همسر را، همسر دهید؛ زيرا ]با 
نیکو  را  آنان  اخالق  متعال،  کار،[ خداوند  اين 
و  وسعت  آن ها  روزي  و  رزق  در  می گرداند، 
برکت ايجاد مي کند و بر مرّوت و جوانمردي 

آنان می افزايد.

بحاراالنوار، ج 100، ص 222
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ازدواج
10 توسعه ي معیشت

:ادُِق َقالَ  الصَّ

 َفَشكا إلَْيِه الَْحاَجَة  َجاَء َرُجٌل إلَي النَِّبيِّ
َع َعَليِه. َج َفُوسِّ ْج، َفَتَزوَّ َفَقاَل: َتَزوَّ

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

الكافي، ج 5، ص 330



مجموعه گل

24

افزايش ثروت11

 :َِقاَل َرُسوُل اهلل 

ساَء َفِإنَُّهنَّ َيأِتيَن بِالَماِل.  جوا النِّ َتَزوَّ

روزي  سبب  آن ها  زيرا  کنید،  ازدواج  زنان  با 
هستند.  

مكارم االخالق، ص 196
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ازدواج
12 داليل اجتماعي ازدواج

 :َضا َقاَل الرِّ

لَو لَم َيُكن ِفي  الُمناَکَحِة َوالُمصاَهَرِة آَيٌة ُمحَكَمٌة َو 
َل ُسنٌَّة ُمتََّبَعٌة َو َل أَثٌر ُمسَتِفيٌض، لَكاَن فِيَما َجَعَل 
اهللُ ِمن بِرِّ الَقرِيِب و َتقِريِب الَبعيِد َو َتألِيِف الُقلوِب 
َو َتشِبيِك الُحقوِق و َتكِثيِر الَعَدِد َو َتوِفيِر الَولَِد 
هِر َو َحواِدِث الُُموِر، َما َيرَغُب ِفي ُدوِنِه  لَِنَوائِِب الدَّ
الَعاِقُل اللَِّبيُب و ُيَساِرُع إلَيِه الُمَوفَُّق الُمِصيُب.
و  آيه  ای محکم  و وصلت  ازدواج  درباره ی  اگر 
سنّتی پیروی شده )از رسول خدا( و احاديث 
فراوان هم نبود؛ باز موضوع نیکی به خويشاوند 
و مأنوس شدن با بیگانه و نزديك ساختن افراد 
دور، و الفت بخشیدن میان دل ها، و در هم تنیدن 
حقوق، و افزودن بر جمعیت و افزودن بر نسِل 
خود برای سختی های روزگار و پیشامدهای زمانه 
که خداوند در اين امر قرار داده است، انگیزه ای 
بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و 
انسان ره يافته ي درست انديش به آن بشتابد.
الكافي، ج 5، ص 373
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26

پاسخگويي به نیاز جنسي13

:ادُِق َقالَ  الصَّ

غَبِة ِفی  ُک لِلِجَماِع بِالرَّ َو لَو َکاَن إنََّما َيَتَحرَّ
الَولَِد َکاَن َغيَر بَعيٍد أن َيفُتَرَعنُه َحتَّی َيِقلَّ 

النَّسُل أو َينَقِطَع. 

تنها  زناشويی  عمل  برای  انسان  محرك  اگر 
تمايل به فرزند بود )و هیچ گونه لذت و کامیابی 
در اين عمل وجود نداشت(، بعید نبود که در 
اين امر آن قدر سستی کند که نسل بشر کمیاب 

و يا به کلی منقطع شود.

بحاراالنوار، ج 58، ص 255   
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ازدواج
14 بهتر از کل دنیا

:َقاَل الَکاِظُم

َجاَء َرُجٌل إلَی أبِی َجعَفٍر َفَقاَل أبِی: َهل 
لََك ِمن َزوَجٍة؟ قاَل: ل، َقاَل: َل ُأِحبُّ أنَّ 
نَيا َو َما فِيَها َو أنّی أبِيُت لَيَلًة لَيَس  لَِی الدُّ
لِی َزوَجٌة. 

مردی، خدمت پدرم؛ جعفرآمد. پدرم فرمود: 
»آياهمسرداری؟« گفت: خیر. فرمود:»من دوست 
ندارم که دنیا و هر آنچه در آن است، از آِن من 
باشد؛ ولی يك شب را بی همسر بگذرانم«. 

مسنداالمام الّرضا، ج 2، ص 256 
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کار آخرت 15

 : َقاَل َعلِيٌّ

نيا، إنََّما ِهَی  الَِحُة لَيَست ِمَن الدُّ الَمرَأُة الصَّ
ُغَك لََها. نََّها ُتَفرِّ ِمَن اآلِخَرِة؛ ِلَ

زن شايسته، از دنیا نیست. همانا او از آخرت 
است؛ زيرا باعث می شود که برای کار آخرت، 
فراغت يابی. ]با ياري ات در انجام امور دنیوي، 
باعث فراغت تو براي پرداختن به امور آخرتي 

مي شود.[

ربيع األبرار، ج 4، ص 29    
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ازدواج
16 تضمین ياري خداوند 

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

َوَجلَّ َعوُن َمن نََكَح اِلِتَماَس  َحقٌّ َعَلي اهلِل َعزَّ
 . َوَجلَّ َم اهللُ َعزَّ ا َحرَّ الَعَفاِف َعمَّ

از آنچه  به منظور پاك نگه داشتن خود  هر که 
بر  کند؛  ازدواج  است،  کرده  حرام  خداوند 
خداست که او را کمك نمايد.

نهج الفصاحه، ص 448 
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قرض گرفتن17

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

 َثَلَثٌة َمن َتَديََّن ِفيَها ُثمَّ َماَت َو لَم َيقِض، 
َوَجلَّ َيقِضی َعنُه... َو َرُجٌل َخاَف  َفإنَّ اهللَ َعزَّ
َعَلی نَفِسِه الِفتَنَة َفَتَعفََّف بِِنَكاِح امَرَأٍة بَِديٍن 

َفَماَت َو لَم َيقِض.

سه چیز است که هر کس برای آن ها قرض کند، 
سپس بمیرد و قرضش را ادا نکند)نتواند قرضش 
را ادا کند(، خداوند، از طرف او ادا می کند... و 
مردی که از افتادن در گناه، بر خويشتن 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.

المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص 138                             



31

ازدواج
18 استحقاق واليت الهي

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

َمن نََكَحِ هلِل َو َأنََكَحِ هلِل، إسَتَحقَّ َوَلَيَة اهلِل.                      

هر که براي خدا ازدواج کند و براي خدا کسي را 
همسر دهد، سزاوار واليت )سرپرستي، حمايت و 
دوستي( خداست.

احياء علوم الّدين، ج 2، ص 37
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محبوب ترين نزد خدا19

:َِقاَل َرُسوُل اهلل

ُجوا، أَل َفِمن َحظِّ امِرٍء ُمسِلٍم  ُجوا َو َزوِّ َتَزوَّ
َمٍة، َو َما ِمن َشیٍء أَحبَّ إلَی اهلِل  إنَفاُق ِقيَمِة أيِّ
َكاِح.  َوَجلَّ ِمن بَيٍت ُيعَمُر ِفی اإلسَلِم بِالنِّ َعزَّ

ازدواج کنید و زمینه ي ازدواج ديگران را فراهم 
مسلمان  مرد  خوشبختی  از  که  بدانید  آوريد! 
اين است که به زنی نفقه بدهد. و نزد خداوند 
عزّ و جل در اسالم هیچ چیز دوست داشتني تر از 

خانه اي نیست که با ازدواج آباد شود.

الكافی، ج 5، ص 328
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ازدواج
20 محبوب ترين خانه

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َما بُِنَی بَِناٌء ِفی اِلسَلِم أَحبُّ إلَی اهلِل َتَعالَی 
ِمَن التَّزِويِج. 

در اسالم هیچ بنايي نزد خداوند متعال محبوب تر 
از ازدواج نیست.

من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 383
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بدگماني به خدا21

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

اََساَء  َفَقْد  الَعيَلِة  َمَخاَفَة  التَّزِويَج  َتَرَک   َمْن 
َوَجلَّ َيقُوُل:إن َيُكونُوا  . ]إنَّ اهللَ َعزَّ بِاهلِل َظنَّ

ُفَقراَء ُيغِنِهُم اهللُ ِمن َفضِلِه.[

نکند،  ازدواج  زندگي  خرج  ترس  از  کس  هر 
بي ترديد نسبت به خداوند عزيز و جلیل، بدگمان 
شده است. ]همانا خداوند عزيز و جلیل مي فرمايد: 
اگر ازدواج کنندگان فقیر باشند، خداوند از عنايت 

و فضل و انعامِ خود، بي نیازشان مي گرداند.[

من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 385
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ازدواج
22 مسئولیت والدين

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َكاَح َو ِعنَدُه َما ُينِكُحُه، ُثمَّ  َمن بََلَغ َولَُدُه النِّ
أحَدَث َحَدثًا َفاإِلثُم َعَليِه.

هر کس فرزندش به سن ازدواج برسد و توان 
به ازدواج درآوردِن او را داشته باشد، ]ولي اين 
کار را نکند[ در صورتي که از فرزندش لغزشي 
سر زند؛ گناهش به گردن اوست.

الفردوس، ج 3، ص 486                                                                           
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نظر لطف23

:ادُِق  َقاَل الصَّ

َوَجلَّ  ن َينُظُراهللُ َعزَّ َج أعَزبًا، کاَن ِممَّ َمن َزوَّ
إلَيِه َيوَم الِقَياَمِة.

هر که مجردی را همسر بدهد، )و امکان ازدواج 
او را فراهم نمايد( از کسانی است که خداوند 

در روز قیامت، به آنان نظر ]لطف[ می افکند.

الكافی، ج 5، ص 331      
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ازدواج
24 در سايه سار عرش

:َقاَل الَکاِظُم

َل  َيوَم  اهلِل  َعرِش  بِِظلِّ  َيسَتِظلُّوَن  َثلَثٌة 
َج أَخاُه الُمسِلَم، أو  ِظلُُّه، َرُجٌل َزوَّ ِظلَّ إلَّ 
أخَدَمُه، أو َکَتَم لَُه ِسّراً. 

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

بحاراالنوار، ج 71، ص 356
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25مأنوس با اهل بیت پیامبر

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َو  بَِها  َيأنَُس  امَرأًة  الُمؤِمَن  أَخاُه  َج  َزوَّ َمن 
َجُه اهللُ ِمَن  َتُشدُّ َعُضَدُه َو َيسَتِريُح إلَيَها، َزوَّ
يِقيَن  دِّ الُحوِرالِعيِن، َو آنََسُه بَِمن أَحبَّ ِمَن الصِّ

ِه َو إخَواِنِه َو آنََسُهم بِِه.  ِمن أهِل بَيِت نَِبيِّ

زنی  ازدواج  به  را  خود  مؤمن  برادر  کس  هر 
درآورد که با او اُنس بگیرد و کمکش کند و در 
پناه آن زن بیاسايد؛ خداوند از حوريان  بهشتي 
از  با هر يك  را  او  و  او درمي آورد  ازدواج  به 
صديقان و اهل بیت پیامبرش و برادرانش 

که مايل باشد مأنوس و همدم می گرداند.

بحاراالنوار، ج 75، ص 275 
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ازدواج
26 تاج پادشاهی

:اُد َقاَل الَسجَّ

َجُه اهللُ بَِتاَج  ِحَم، َتوَّ َج هلِلِ َو َوَصَل الرَّ َمن َزوَّ
الُملِك َيوَم الِقَياَمِة.

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

مستدرك الوسائل، ج 15، ص 237 
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تالش مقدس27

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َمن َعِمَل في َتزِويٍج بَيَن ُمؤِمَنيُن َحّتي َيجَمَع 
َجُه اهللُ ألَف امَرأٍة ِمَن الحوِر العيِن،  بَيَنُهما، َزوَّ
ُکلُّ امَرأٍة في َقصٍر ِمن ُدرٍّ و ياقوٍت، َو کاَن لَُه 
بُِكلٍّ ُخطَوٍة َخطاها في ذلَِك أو َکِلَمٍة َتَكلََّم بِها في 

ذلَِك َعَمُل َسَنٍة، ِقياُم لَيِلها و ِصياُم نَهاِرها. 
مؤمن  دو  درآوردن  ازدواج  به  راه  در  کس  هر 
بکوشد تا آن دو را به هم برساند؛ خداوند، هزار 
زن از حورالعین به همسري او در مي آورد که هر 
زني، در قصري از در و ياقوت است و براي هر 
قدمي که در اين راه برمي دارد يا براي هر سخني 
که در اين راه مي گويد، عمل يك سال عبادت- که 
شب هاي آن را به نماز بگذراند و روزهايش را به 

روزه داري- برايش نوشته مي شود.

بحاراالنوار، ج 73، ص 368
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ازدواج
28 اسالم

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َل َصروَرَة ِفی اإلسَلِم. 

خودداری از ازدواج، در اسالم نیست.

شهاب االخبار، ص 342
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29بريدگي از پیامبر

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

كاُح ُسنَِّتي، َفَمن َرِغَب َعن ُسنَّتي َفَليَس  النِّ
ي. ِمنِّ

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

بحاراالنوار، ج 100، ص 220
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ازدواج
30 گناهكار

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

ْج َو إلَّ َفأنَت ِمَن الُْمْذِنبِيَن. َتَزوَّ

وجود  با  که  فردي  جواب  پیامبراکرم]در 
وضع مالي خوب ازدواج نمي کرد[ فرمود:
ازدواج کن و ااّل از گناهکاران خواهي بود! 

بحاراالنوار، ج 100، ص 221
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برادر شیطان31

 :َقاَل الَحَسُن

َياِطيِن.  اُب إخَواُن الشَّ ابُُكم َو الُعزَّ ِشَراُرُکم ُعزَّ

بدترين شما آنانند که ازدواج نکنند؛ اينان برادران 
شیاطین مي باشند.

بحاراالنوار، ج 100، ص 221 
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ازدواج
32 حتّي مردگان

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

اُب اُب/ أََراِذَل َمْوَتاُکُم الُْعزَّ ِشراُر َموتاُکْم الُعزَّ

بدترين مردگان شما، آنانند که عزب)بدون آن که 
ازدواج کرده باشند( مي میرند./ پست ترين مردگان 
کرده  ازدواج  آن که  عزب)بدون  که  آنانند  شما، 
باشند( مي میرند.

الكافی: ج 10، ص 583/ من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 384
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پشیمانی مردگان33

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

نَيا  الدُّ إلَی  أمَواِتُكم  ِمن  اُب  الُعزَّ َخَرَج  لَو 
ُجوا.  لََتَزوَّ

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

عوالی اللئالی، ج 3، ص 283
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ازدواج
34 لعنت خدا

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َجاِل الَِّذيَن َيُقولُوَن  ِليَن ِمَن الرِّ لََعَن اهللُ... الُمَتَبتِّ
َساِء الَِّتي َيُقلَن  َلِت ِمَن النِّ ُج َو الُمَتَبتِّ َل نََتَزوَّ
َذاَک.

را!  گزين  تجرد  زنان  و  مردان  کند  لعنت  خدا 
آنان که می گويند: ما ازدواج نمی کنیم. 

مستدرك الوسائل، ج 3، ص 462   
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لعنت همگان35

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

ٍر... َنِت الَمَلئَِكُة َعَلي... َرُجٍل ُمَتَحصِّ لََعَن اهللُ َو أمَّ

لعنت خدا و فرشتگان و همه ي مردم، بر مرد 
زن  گريز باد!                       

مستدرك الوسائل، ج 14، ص 157
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ازدواج
36 اهل آتش

 :َِقاَل َرسُوُل   اهلل

اُب. َأکَثُر َأهِل النَّاِر الُعزَّ

بیشترين اهل جهنم، انسان هاي بي همسر هستند.                         

وسائل الشيعه، ج 20، ص 20
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نهی پیامبر37

:ادُِق َقالَ  الصَّ

لَن  َساَء أن َيَتَبتَّلَن َو ُيَعطِّ نََهَی َرُسوُل اهللِ  النِّ
أَنُفَسُهنَّ ِمَن اَلزَواِج. 

پیامبر خدا زنان را نهی فرمود از اين که مجرد 
بمانند و خود را از شوهر، محروم سازند. 

الكافی، ج 11، ص 167
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ازدواج
38 عدم فضیلت مجرد زيستن

:َضا َقاَل الرِّ

ِإنَّ امَرأًة َسألَت أبَا َجعَفٍر َفَقالَت: أْصَلَحَك اهللُ، 
َلٌة، َفَقاَل لََها: َو َما التََّبتُُّل ِعنَدِک؟ َقالَت: َل  إنِّي ُمَتَبتِّ
اُِريُد التَّزِويَج أبَداً. َقاَل: َو لَِم؟ َقالَت: ألَتِمُس ِفي َذلَِك 
الَفضَل، َفَقاَل: ِإنَصِرِفي َفَلو َکاَن ِفي َذلَِك َفضٌل لََكانَت 
َفاِطَمُة أَحقَّ بِِه ِمنِك، إنَُّه لَيَس أَحٌد َيسِبُقَها إلَي 
الَفضِل.
زنی در مقام سوال به امام باقر عرض کرد: خدايت 
نیکو گرداند! من تارك دنیا هستم. حضرت فرمود: 
منظورت از ترك دنیا چیست؟ جواب داد: نمی خواهم 
عرض  چرا؟  پرسید:  حضرت  کنم!  ازدواج  هرگز 
کرد: دنبال کسب فضیلت هستم. )فضیلت را در اين 
می دانم.( حضرت فرمود: دست بردار؛ اگر خودداري 
از ازدواج، فضیلتي در بر داشت، فاطمه  به درك 
اين فضیلت از تو شايسته تر بود. هیچ کس نیست که در 
فضیلت بر او سبقت گیرد! 

بحاراالنوار، ج 100، ص 219 



مجموعه گل

52

دوشیزگان؛ میوه هاي رسیده39

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

ِإنَّ َجْبَرئِيَل أََتاِني َعِن اللَِّطيِف الَْخِبيِر َفَقاَل ِإنَّ اْلَْبَكاَر 
َجِر ِإَذا أَْدَرَک َثَمُرُه َفَلْم ُيْجَتَنی  بَِمْنِزلَِة الثََّمِر َعَلی الشَّ
َياُح َو َکَذلَِك اْلَْبَكاُر ِإَذا  ْمُس َو نََثَرْتُه الرِّ أَْفَسَدْتُه الشَّ
َساُء َفَلْيَس لَُهنَّ َدَواٌء ِإلَّ الُْبُعولَُة َو  أَْدَرْکَن َما ُيْدِرُک النِّ

ِإلَّ لَْم ُيْؤَمْن َعَلْيِهنَّ الَْفَساُد ِلَنَُّهنَّ بََشٌر.

جبرئیل از سوي خداوند لطیف و آگاه نزد من آمد 
و گفت: دوشیزگان مانند میوه هاي روي شاخه هاي 
درخت هستند؛ همان گونه که اگر میوه ها پس از 
رسیدن چیده نشوند، آفتاب آن ها را فاسد مي کند 
و باد آن ها را مي اندازد، دوشیزگان هم وقتي به 
حد بلوغ جنسي برسند، چاره اي جز شوهر کردن 
ندارند؛ وگرنه بیم فساد برايشان وجود دارد؛ زيرا 
که آن ها هم بشرند]و بشر از خطا و لغزش مصون 

نیست[.

الكافی، ج 5، ص 337
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ازدواج
40 جديّت در ازدواج دختران

 :َِقاَل َرُسولُ   اهلل

َرُسوَل  َيا  َقالُوا:  بََناِتُكم.  َو  أبَناَءُکم  ُجوا  َزوِّ
ُج، َفَكيَف بََناُتَنا؟! َفَقاَل:  اهللِ، هؤَلِء أبَناُؤنَا نَُزوِّ
لَُهنَّ  أِجيُدوا  َو  ِة،  َوالِفضَّ َهِب  بِالذَّ َحلُّوُهنَّ 
  . الِكسَوَة، َو أحِسُنوا إلَيِهنَّ النَّحَلَة، ُيرَغب فيِهنََّ

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

نثر الّدر، ج 1، ص 174
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- ُحسن ظن
- سوء ظن

- لقمه 
- همنشین 

- جلوه ی جالل 
- جلوه ی جمال

- راه و همراه 
- برکت 
- همسايه

- بال
- سکوت و کالم

- نماز شب
حب اهل بیت - 

- معیارها
- نشاط و غم
- ُحسن ُخلق

- دو گوهر
- تهذيب

- ساده زيستي
- کالم وحي

مؤمن -
صبر -
گناه -
صله ي رحم -
   توبه -
راستگويي -
سخاوت و انفاق -
خوف و رجاء -
ذکر - 
اخالص - 
توکل - 
دروغ -
فرزندان -
نماز -
حیا -
ازدواج
ادب -
انتظار فرج -
غدير -
معاشرت -






