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 نکوهش دیر شدن ازدواج

ّاای ساٌا          در هکتة جاهغ ٍ کاهل اسالم ترای ّوِ دٍرُ
ریسی شدُ است. تٌاترایي، ٌّگاه  کِ دختار ٍ      اًساى، ترًاهِ

پسر تِ رشد ػقل  ٍ جسو  رسیدًد، تاید ازدٍاج کٌٌاد. رّاا      
کردى ایي سٌت الْ  یا رػایت ًکردى زهاى هٌاسة آى، پا   
آهدّای رٍح  ًاهطلَت  ترای زى ٍ هرد دارد. از ایاي رٍ،           

اًد. پیاهثر)صل  اهلل ػلیِ    پیشَایاى دیٌ ، ها را از آى ًْ  کردُ
 :ٍ آلِ( رٍزی تر تاالی هٌثر رفت ٍ پس از ستایش الْ  فرهَد

ای هردم! ّواًا جثرئیل از سَی خداًٍد لطیف ٍ خثیر تر هاي   
ّاای رٍی       ًازل شد ٍ گفت: ّواًا دختراى تاکرُ هاًٌد هیاَُ  

درخت ّستٌد. ٌّگاه  کِ هیَُ رسید تاید آى را چید ٍگارًاِ    
سازد. ٌّگاه    کٌد ٍ تاد آى را تثاُ ه  خَرشید آى را فاسد ه 

کِ دختراى تاکرُ تِ دٍراى تلَؽ )ٍ سي ازدٍاج( ترسٌد، تارای      
آًاى دٍای  جس شَّر ًیست ٍگرًِ از فسادشاى ایوي ًثاشیاد   

 .زیرا آًاى ًیس تشرًد

پیاهثر اسالم)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( تا زتاً  رسا ٍ هٌطاقا  ٍ       
ػال ، راُ کار پیش گیری از فساد ٍ فحشا در یا  جااهاؼاِ       
اًساً  را تیاى کردُ است. فساد ٍ فحاشاایا  کاِ ایاٌا             

ّای اًساً  را در ترگرفتِ است، در ّویي دیار شادى      جاهؼِ
ایي هاؼا ال        ازدٍاج دختر ٍ پسر ریشِ دارد. تاری، راُ چارُ 

اجتواػ ، ازدٍاج تِ هَقغ تر اساس هصالح دختر ٍ پسر اسات   
ّای جسواً  ٍ رٍحاً  رسیدى تِ سي تلاَؽ ٍ     زیرا دگرگًَ 
 .تَاى کٌترل کرد ّای جٌس  را تٌْا تا ازدٍاج ه  ّجَم غریسُ

 تشویق به ازدواج برای افسایش نسل

اسالم تر افسایش ًسل تا ایواى، صالح ٍ هامهاي پاافشااری         
 :فرهَد ٍرزد، چٌاى کِ پیاهثر اکرم)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( ه  ه 

ازدٍاج کٌید، ّواًا هي در قیاهت تِ فراٍاً  اهاتان افاتا اار        
 .کٌن ه 

چٌد حدیث دیگر ًیس تِ ّویي ه وَى ٍارد شدُ است. تارای   
 :ًوًَِ پیاهثر اکرم)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( فرهَد

چِ هاًؼ  دارد کِ همهي زى تگیرد؟  تاشد کِ خداًٍد تاِ اٍ      
فرزًدی رٍزی کٌد کِ تا گفتي کلوِ )ال الِ اال اهلل( زهیاي را      

 .گراى تار ٍ سٌگیي سازد

فرزًدی کِ در اهت   :چٌیي در حدیث زیثای دیگری فرهَد ّن
تر است از  ّر آى  هي تِ دًیا تیاید، در ًظر هي دٍست داشتٌ  

 .چِ خَرشید تر آى تتاتد



 تشویق به ازدواج

آهدّای هثثت آى تسایاار    در رٍایات تر اّویت ازدٍاج ٍ پ 
تأکید شدُ است. دلیل چٌیي اّویت  را در ایي ػَاهل تایاد   
جست ٍ جَ کرد: دٍر ًگِ داشتي همهي از فساد ٍ فحاشاا،    

تر شادى تاِ        جثراى کوثَدّای طثیؼ  زى ٍ هرد، ًسدی 
 .کوال الْ ، دست یات  تِ آراهش رٍح 

                 :فارهاایاد      پیاهثار )صالا  اهلل ػالایاِ ٍ آلاِ( ها                       

در اسالم ّیچ تٌای  ًسد خدا دٍست داشتٌ  تر از تاٌاای       
 .ازدٍاج ًیست

                    :فاارهااایااد     در جااای دیااگاار چااٌاایااي هاا                 

ازدٍاج کٌید، زیرا هي در رٍز قیاهت تِ فراٍاً  اهتن افت اار  
کٌن تا آى جا کِ فرزًد سقط شدُ تا خشن تر در تْشات   ه 
گاَیاد: ٍارد       گَیٌد: ٍارد تْشت شَ. ه    ایستد. تِ اٍ ه   ه 

گاُ کِ پیش از هي، پدر ٍ هادرم ٍارد  شَم تا آى تْشت ًو 
 .آى شًَد

ایشاى در حدیث دیگری، ازدٍاج را هحثَب خداًٍد هؼرفا   
ای ًیسات    تر از خاًِ ّیچ چیس ًسد خداًٍد هحثَب:  کٌد ه 

 .شَد ه  کِ در اسالم تا ازدٍاج آتاد

یک  از ٍظایف هسلواًاى پیرٍی از سٌت پیاهثر)صلا  اهلل     
ػلیِ ٍ آلِ( است. پیاهثر)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( در حادیاثا         

ازدٍاج سٌت هي است. ّر کاس از آى رٍی           :فرهاید ه 
 .ترگرداًد )ٍ ازدٍاج ًکٌد( از سٌت هي رٍی ترگرداًیدُ است

السالم( ، ٍص  رسَل خدا )صل  اهلل  اهیرالومهٌیي ػل )ػلیِ
ازدٍاج کٌید، زیرا ازدٍاج ساٌات     :فرهاید ػلیِ ٍ آلِ( ًیس ه  

 .رسَل خداست

 فضیلت متأهل

چٌیي احادیث  ٍجَد دارد کِ از ترتری کس  کِ ازدٍاج    ّن
 .گَید کٌد تر فرد هجرد س ي ه  ه 

                 :فارهاایاد      پیااهاثار)صالا  اهلل ػالایاِ ٍ آلاِ( ها                       

خَاًاد   دٍ رکؼت ًوازی کِ فرد هتأّل )ٍ دارای ّوسر( ه   
 .خَاًد تْتر است دٍ رکؼت ًوازی کِ ی  هجرد ه  از

                     :فاارهااایااد    چااٌاایااي در جااای دیااگاار هاا               ّاان

 ُ خاَاًاد،از      ای ها       دٍ رکؼت ًوازی کِ فرد ازدٍاج کارد
 .زى تْتر است داری ی  هرد ت  خیسی ٍ رٍزُ شة

در حدیث  تکاى دٌّدُ از پیاهثر)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( چٌیي   
تدتریي هردّای شوا کس  است کِ ػاسب)ٍ       :آهدُ است

 .تدٍى ازدٍاج( تویرد

 ِ السالم( ًیس   اهام تاقر)ػلی
از پیاهثر)صل  اهلل ػلیاِ   

 :کاٌاد     ٍ آلِ( ًقل ها     

تیشتر اّل دٍزخ، افاراد    
 .هجرد ّستٌد

 پافشاری بر هویت دینی ازدواج

یک  از هسائل تسیار هْن ازدٍاج ، َّیت دیٌ  ّوسرگسیٌ  
است. از ًظر رٍایات، ازدٍاج تٌْا ترای ترآٍردى غریسُ جٌس   
ًیست. ازدٍاج ّن چَى دشی است کِ زى ٍ هارد را در             

کٌاد. ازدٍاج،      گیرد ٍ از دیي ٍ ایواى آًاى پاسداری ه  تره 
دارد. تٌاترایي، ازدٍاج از  زى ٍ هرد را از آلَدگ  تِ گٌاُ، تاز ه 

ایي دیدگاُ، ًِ جٌثِ اقتصادی دارد ٍ ًِ جٌثِ حیَاً ، تلاکاِ   
 .دارای َّیت کاهال دیٌ  است

ّر کس ازدٍاج کٌد، ًین   :پیاهثر)صل  اهلل ػلیِ ٍ آلِ( فرهَد  
دیٌش را حفظ کردُ است. پس از خدا تترسید درتاارُ ًایان       

 .تاى دیگر دیي

تٌاترایي، ازدٍاج از ایي دیدگاُ، ٍسیلِ ای است ترای حافاظ     
 .دیي ٍ اػتقاد ًساى ٍ تکاهل آى

 ِ ّیچ کدام از اصحاب رسَل خادا      :السالم( فرهَد  ػل )ػلی
کرد، هگر ایي کِ پیاهثر)صل  اهلل ػلیاِ ٍ آلاِ(         ازدٍاج ًو 

 .فرهَد: اٍ دیي خَیش را کاهل کردُ است ه 

ّای دػای پیش از ازدٍاج،    از سَی دیگر، احادیث  در زهیٌِ
خطثِ، ًواز، دػاّای ٌّگام ػقد ٍ دػاّای ٌّگام ػرٍس  ٍ 

آید کاِ   ّا چٌیي تره  زفاف ٍ... ٍجَد دارد کِ از هجوَع آى   
در دیدگاُ پیشَایاى اسالم، ازدٍاج از جٌثِ هؼٌَی ٍ دیاٌا      
تسیار تاالی  ترخَردار است. پس ًگاُ تِ ازدٍاج تادٍى در       

  .ًظر گرفتي ایي جٌثِ، ًگاّ  ًاقص ٍ ًاهتؼادل است


