
 

 

Оиладорӣ 
Аз нигоҳи Қуръон ва ҳадис 

Муҳаммадии Райшаҳрӣ 

 

Абдулҳаким Камолӣ 



 

Пешгуфтор 

Ниҳоди оила, аслитарин рукни ҷомеа ва бистари 

фарҳангҳои гуногун ва заминасози хушбахтӣ ва ё бадбахтии 

инсонҳо ва умматҳо аст ва аз ин рў, Ислом, ки барномаи 

саодат ва такомули башар аст, инояти вижае ба саломат ва 

рушду пўёии ин ниҳоди сарнавиштсоз дорад 

Мавзўи оила ба таври куллӣ дар се меҳвар қобили баҳсу 

баррасӣ аст: ташкили оила, омили устуворию боландагии 

оила ва низ осебҳо ва авомили1 фурўпошии он. Ислом дар 

ҳар се замина, раҳнамудҳои бисёр муҳимму созандае дорад, 

ки инак барои нахустин бор, матни нисбатан комили ин 

раҳнамудҳо ба сурати мунсаҷим ва бо шеваи наве, ҳамроҳ 

бо чанд таҳлили мавриди ниёз, дар ихтиёри хонандагон 

қарор мегирад. Гуфтанист, ки ҳамаи ин раҳнамудҳо ба 

гунае дар ҷиҳати истеҳкоми бунёди оила, ки муҳимтарин 

ниёзи ҷомеаи имрўзи башар аст, қарор дорад ва аз ин рў, 

ин маҷмўа, «Оиладорӣ аз нигоҳи Қуръон ва ҳадис» 

номгузорӣ шуд. 

Ин китоб, ниёзи пажўҳишгарони масоили оиларо ба 

манобеи исломӣ таъмин менамояд ва ҳамаи хонаводаҳо, 

махсусан ҷавонон, барои расидан ба зиндагии ҳамроҳ бо 

осоишу оромиш, метавонанд аз он баҳраманд шаванд. 

Бетардид, мутолиаи ин китоб ва барномарезию 

фарҳангсозӣ бар пояи маорифи нуронии он, мўҷиби 

афзоиши омори издивоҷ, мустаҳкам шудани ниҳоди оила 

ва коҳиши мизони талоқ хоҳад буд. 

                                                 

1 Авомил: ҷамъи омил ба маънои сабаб. 
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Бо таваҷҷўҳ ба ин ки матни ин китоб умдатан суханони 

мансуб ба Паёмбари Худо (с) ва аҳли байти он бузургвор 

аст, диққати хонандагонро ба ду нуктаи муҳим ҷалб 

менамоям: 

1. Ҳадиси Аҳли Байт (а), ҳадиси Паёмбари Худост 

Нуктаи аввал ин аст, ки бар асоси он чӣ аз аҳли байти 

Расули Худо (с) ривоят шудааст, он чӣ онон дар бораи 

маорифи исломӣ мегўянд, сухани Расули Худост, чунон ки 

Имом Содиқ (а) мефармояд: 

Ҳадиси ман, ҳадиси падарам (Имом Боқир) аст ва 

ҳадиси падарам, ҳадиси ҷаддам (Имом Зайнулобидин) 

аст ва ҳадиси ҷаддам, ҳадиси Ҳусайн (а) аст ва ҳадиси 

Ҳусайн (а), ҳадиси Ҳасан (а) аст ва ҳадиси Ҳасан (а), 

ҳадиси Амири Мўъминон (а) аст ва ҳадиси Амири 

Мўъминон (а), ҳадиси Расули Худо (с) аст ва ҳадиси 

Расули Худо (с), сухани Худои азза ҷалла аст.1 

2. Адаби нақли ҳадис 

Яке аз одоби муҳимми нақли ҳадис, чигунагии нисбат 

додани он ба Паёмбар (с) ва Аҳли Байт (а) аст. Кулайнӣ аз 

Имом Алӣ (а) ривоят кардааст, ки фармуд: 

«Ҳангоме ки ҳадисеро нақл мекунед, онро ба касе ки 

онро ривоят намудааст нисбат диҳед, ки агар дуруст 

бошад, ба суди шумост ва агар дурўғ бошад, ба зиёни 

ровӣ аст».2 

Бинобар ин, барои риояти эҳтиёт, тавсияи ва таъкид 

дорам, ки ҳар кас мехоҳад аз ин китоб ё дигар китобҳои 

ривоӣ, ҳадисеро нақл кунад, онро мустақиман ба Паёмбар 

(с) ва Аҳли Байт (а) нисбат надиҳад, балки ҳадисро аз 

тариқи манбае, ки онро ривоят кардааст, ба онон мансуб 

намояд. Барои намуна, нагўяд: «Паёмбар (с) чунин фармуд» 

ё «Имом (а) чунин фармуд», балки бигўяд: «Фалон китоб аз 

                                                 

1 Кофӣ, ҷ. 1, саҳ. 35. 
2 Кофӣ, ҷ. 1, саҳ. 32. 
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Паёмбар (с) чунин ривоят кардааст» ва ё бигўяд: «Аз 

Паёмбар (с) чунин ривоят шудааст». 

Бар худ лозим медонам, ки аз ҳамаи фузалову 

муҳаққиқони «Пажўҳишкадаи улум ва маорифи ҳадис», ки 

дар падид омадан ва арзаи ин асар ба гунае нақш доштаанд, 

ба вижа фозили гаронқадр ҷаноби оқои Аббоси 

Писандида, ки дар таълифи ин маҷмўа, ин ҷонибро 

мусоидат намуд, самимона сипосгузорӣ намоям. Ҳамчунин 

аз мутарҷими арҷманди китоб, ҷаноби оқои Ҳамид Ризо 

Шайхӣ, ки бо тарҷумаи равону зебои худ, заминаи 

баҳрамандии порсизабононро аз он фароҳам кард ва 

ифтихори тарҷумаи бисёри дигар аз осори «Муассисаи 

илмӣ-фарҳангии Дор-ул-ҳадис»-ро низ дорад, тақдиру 

ташаккур мекунам ва барои ҳамаи онон аз Худованди 

Маннон, подоши дархўри фазли ҳазраташро масъалат 

менамоям. Раббано тақаббал минно, иннака антас-самиъ-

ул-алим! 

Муҳаммадии Райшаҳрӣ 

22 Шавволи 1221 



Даромад 

Оила, ниҳоде аст, ки бар пояи издивоҷи марду зан шакл 

мегирад ва бо тавлиди мисл, тавсиа меёбад. Ин ниҳод, асоси 

зиндагии шахсияти инсон ва муҳимтарин омили такомули 

ҷомеаи башар аст ва аз ин рў, Ислом, ки барномаи 

такомули инсон аст, барои таъсис ва таҳкими ин ниҳоди 

сарнавиштсоз ва пешгирӣ аз фурўпошии он, раҳнамудҳои 

бисёр муҳиммеро ироа кардааст. Тааммул дар ин 

раҳнамудҳо ва муқоисаи онҳо бо он чӣ дар дигар мактабҳо 

дар бораи оила дида мешавад, ба равшанӣ нишон медиҳад, 

ки ин мактаб, реша дар ваҳй дорад ва мутобиқ бо фитрати 

инсонӣ аст ва барои сиёнати1 оила ва пешгирӣ аз 

фурўпошии он, роҳе ҷуз амал ба раҳнамудҳои ин оини 

илоҳӣ нест. 

Пеш аз ироаи матни раҳнамудҳои Қуръон ва аҳодиси 

исломӣ, ин нуктаҳо қобили диққат аст: 

Қадосати оила 

Ниҳоди оила, аз манзари Ислом, дорои ҷойгоҳ ва 

қадосати вижае аст, ки қобили муқоиса бо ҳеҷ ниҳоди 

дигаре нест. Дар ҳадисе аз Паёмбари Худо (с) омадааст, ки 

мефармояд: 

Дар Ислом бунёде ниҳода нашудааст, ки дар назди 

Худо, аз издивоҷ маҳбубтар бошад.2 

Сухане волотар аз ин, дар баёни қадосати оила 

наметавон гуфт. Ин сухан, ишора ба он дорад, ки ниҳоди 

оила, зербино ва асоси ҳамаи ниҳодҳои арҷманд дар Ислом 

аст. 

Ҳикмати қадосате, ки Ислом ба оила бахшидааст, 

арзишгузории маънавӣ бар пайванди оилавӣ, заминасозӣ 

барои тақвияти ин пайванд ва пешгирӣ аз фурўпошии он 

аст. 

                                                 

1 Сиёнат: нигаҳдорӣ. 
2 Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 585. 
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Қадосати оила, садди маҳкаме дар баробари 

суиистифодаи ҷинсӣ аз зан ба унвони як коло ё абзори 

фурўши коло ва дар воқеъ, монеи бардагии навини зан аст. 

Тақаддусзудоӣ аз оила 

Хатаре, ки дар ҷаҳони имрўз, насли башарро таҳдид 

мекунад, тақаддусзудоӣ аз конуни оила аст. Сарони 

истикбору истеъмор, ки қадосати оиларо монеи асосӣ дар 

баробари тамаъҳо ва хостаҳои номашрўи худ мебинанд, бо 

ҳамаи тавон, талош мекунанд, ки дар ҷиҳати тақаддусзудоӣ 

аз оила, фарҳангсозӣ намоянд. 

Талош барои ба расмият шинохтани оилаҳои ҳамҷинс,1 

завҷҳои ҳамхона2 ва оилаи иштирокӣ-комунӣ5 ва низ 

                                                 

1 Дар ҳоли ҳозир, бисёре аз кишварҳои ғарбӣ ва Амрико, издивоҷи 

ҳамҷинсбозонро ба расмият шинохтаанд. 
2 Завҷҳои ҳамхона, завҷҳои ғайри ҳамҷинсе ҳастанд, ки бо ҳам дар як 

хона зиндагӣ мекунанд ва равобити ҷинсӣ доранд, аммо паймони 

издивоҷ надоранд. Онон низ, ки шуморашон дар Амрико, Аврупо, 

Австралия ва Япония, кам нест, талош мекунанд, ки ба расмият 

шинохта шаванд. 
5 Комунҳо, оилаҳои гурўҳие ҳастанд, ки бо вуҷуди унсури дугонагии 

ҷинсӣ, унсури ихтисосӣ буданро надоранд ва ҳамаи гурўҳ, як оила ба 

шумор мераванд. Аз ин рў, ҳамаи занон, ҳамсари ҳамаи мардон 

дониста мешаванд ва ҳамаи мардон, шавҳари ҳамаи занон. Ва 

фарзандон низ фарзандони гурўҳ ҳастанд ва масъулияти нигаҳдорӣ аз 

онон бар ўҳдаи ҳама аст. 

Аз нимаи қарни 11 мелодӣ ба ин сў ва ахиран аз даҳаи 1191, таҳти 

таъсири бархе дидгоҳҳои ифротӣ, комунҳ (Communtites) ба унвони 

ҷойгузини оила ба тадриҷ ба саҳна омаданд ва тарафдоронеро аз миёни 

ҷавонони ғарбӣ ба худ ҷазб карданд. Ин иҷтимооти иштирокӣ 

(социалистӣ), муштамил бар шуморе аз мардону занон буданд, ки бо 

якдигар иртиботи ҷинсии муштарак доштанд ва равиши зиндагии онҳо 

аз дидгоҳи назарияпардозонашон, навъе бозгашт ба табиат ва зинда 

кардани дубораи комунҳои аввалияи пеш аз таърих, талаққӣ мешуд. 

Нафйи ҳар гуна султа ва қудрат дар равобити зану мард ва нафйи 

эҳсоси моликият ва рақобат, аз ангезаҳои аслии мухолифати ин гурўҳҳо 

бо ниҳоди оила ва гароиши онҳо ба ин улгуи ҷадид буд. Кибутесҳо низ 

дар Фаластини Ишғолӣ бо ангезаҳои мушобеҳ ва ба унвони ҷойгузине 
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заминасозии назарӣ дар ҷиҳати тақаддусзудоӣ аз оила, 

барномарезӣ барои густариши аксҳо ва филмҳои зидди 

ахлоқӣ дар ҷомеа ва заминасозии илмӣ-фарҳангии 

тақаддусзудоӣ аз оила, аслитарин сабабҳои фурўпошии 

оила ба шумор мераванд. 

Ҳадаф аз ташкили оила 

Аз нигоҳи касоне ки барои оила қадосат қоил нестанд, 

ҳадафи аслӣ аз ташкили оила, баҳрагирӣ аз комҷўиҳои 

ҷинсӣ аст, балки дар бисёре аз маворид, ҳадафе ғайр аз ин 

вуҷуд надорад. Аммо аз нигоҳи Қуръон ва аҳодиси исломӣ, 

ташкили оила дорои ҳикматҳо ва далелҳои гуногуни 

равонӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва динӣ аст ва ин ҳикматҳо, ки дар 

зер ба онҳо мепардозем, дар воқеъ, усул ва пояҳои таъкиди 

Ислом бар ташкили оила ва зарурати тақвият ва мустаҳкам 

намудани ин ниҳод, шумурда мешаванд. 

1. Оромиши равонӣ 

Нахустин ҳикмати ташкили оила, ки Қуръони Карим 

онро бо сароҳат баён кардааст, расидан ба оромиши равонӣ 

аст: 

Ва аз нишонаҳои ў ин аст, ки аз худатон ҳамсароне 

барои шумо офарид, то дар канорашон ором гиред ва 

миёнатон дўстию раҳмат ниҳод. Оре! Дар ин 

неъмат барои мардуме, ки меандешанд, яқинан 

нишонаҳое аст.1 

Ин оят ба чанд дарси муҳимми худошиносӣ ишора 

дорад, ки ба мавзўи оила тақаддус мебахшад: 

                                                                                                                   

барои оилаи хусусӣ ва модармеҳвар, ки дар ҷомае суннатии яҳуд ривоҷ 

дошт, падид омаданд. 

Аҳамияту эътибори иҷтимоии комунҳо дер давом накард, зеро ин 

сармашқ дар дастёбӣ ба ҳадафҳои мавриди назар, тавфиқи чандоне 

касб накард. Дар ду даҳаи ахир, ҳаракати тадриҷие ба самти пазириши 

ҳанҷорҳо ва вижагиҳои сохтории оилаи суннатӣ дар ин иҷтимооти 

иштироки мушоҳида мешавад. 
1 Сураи Рум, 21. 
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а) Имкони бақои насл 

Нахустин дарси худошиносӣ дар ин оят, хилқати ҳамсар 

ва имкони ташкили оила ва имкони бақои насл аз ин тариқ 

аст. 

Илова бар ин оят, дар чанд ояти дигар низ, ин дарси 

тавҳидӣ такрор шудааст, монанди: 

Худо падидоварандаи осмонҳо ва замин аст. Аз 

худатон барои шумо ҷуфтҳое қарор дод.1 

Ва Худост, ки шуморо аз хоке ва сипас аз нутфае 

офарид ва онгоҳ шуморо ҷуфт-ҷуфт гардонид.2 

Мавзўи имкони бақои насл аз тариқи офариниши 

ҳамсар (на танҳо дар мавриди инсон, балки дар мавриди 

анвои ҳайвонот),5 дарси худошиносӣ аст. Дар ривояте аз 

Муфаззал ибни Умар гузориш шудааст, ки Имом Содиқ (а) 

дар баёни ин дарс мефармояд: 

Агар кулуне4 бар яке аз ду табақи дар дидӣ, оё 

мепиндорӣ, ки он беҳуда насб шудааст? Балки ба 

зарурат медонӣ, ки онро сохтаанд, то бо табақи дигаре 

канори ҳам ояд ва маслиҳати бастани дарро натиҷа 

диҳад ва ҳамин гуна ҳайвони нарро мебинӣ, ки гўё 

барои ҷуфти модааш омода шудааст, то барои идома 

ва бақои насл, ба ҳам бирасанд. Пас ҳалоку нокомӣ ва 

нагунбахтӣ, аз они файласуфнамоёне аст, ки чӣ гуна 

дилҳояшон аз ин офариниши шигефт, кўр аст то он ҷо 

ки тадбиру ҳадафмандии онро инкор мекунанд.3 

Оре! Ақл аз он ҷо ки наметавонад бовар кунад, ки 

иттифоқоти кўри пай дар пай, мўҷиби падид омадани 

                                                 

1 Сураи Шўро, 11. 
2 Сураи Фотир, 11. 
5 Қонуни завҷият, на танҳо зомини бақои насли инсон ва ҳайвон, 

балки зомини бақои насли анвои гиёҳон ва ҳатто метавон гуфт, ки 

зомини бақои ҷаҳони модда аст. (Ниг: Сураи Раъд, 5, Сураи Қоф, 7, 

Сураи Зориёт, 41). 
4 Қулфи чўбине, ки дар қадим пушти дар мезаданд ва дарро бо он 

мебастанд. 
3 Биҳор-ул-анвор, ҷ. 5, саҳ. 73. 
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«мард» шуда бошад ва сипас ба манзури бақои насл, шахси 

дигаре ба номи «зан» падид омада бошад, роҳе ҷуз эътироф 

ба вуҷуди «Офаридгори ҳакими ҷаҳон» надорад. 

б) Конуни оромиши зиндагӣ 

Дарси дуввуми яктопарастӣ, ки дар мавзўи оила аз ояти 

ёдшуда (ояти 21 сураи Рум), мегирем ин аст, ки дар низоми 

офариниш, оила, конуни оромиши зиндагӣ аст. 

Офаридгори ҳакими ҷаҳон, марду занро ба гунае 

офаридааст, ки комилкунандаи якдигаранд ва аз ин рў, то 

дар конуни оила дар канори ҳам қарор нагиранд, оромиш 

пайдо намекунанд. Аллома Таботабоӣ дар ин бора 

мефармояд: 

Ҳар як аз зану мард, ба дастгоҳи хоссе муҷаҳҳаз 

шудааст, ба гунае ки дар амал, ҳар як кори дигареро 

такмил мекунад ва тавлиди насл, натиҷае аз маҷмўи он 

ду аст. Пас ҳар як аз зану мард, ба худии худ ноқис ва 

ниёзманди дигарӣ аст ва аз маҷмўи он ду, як воҳиди 

комил ба вуҷуд меояд, ки метавонад тавлиди наслро 

мўҷиб шавад. Ба далели ҳамин нақс ва ниёзмандӣ аст, 

ки ҳар як аз он ду ба сўи дигарӣ кашида мешавад, то 

бо пайванд бо ў оромиш ёбад. Зеро ҳар ноқисе 

муштоқи камоли хеш аст ва ҳар ниёзманде ба касе ё 

чизе моил аст, ки ниёзи ўро бартараф созад.1 

Ин ҷозибаи табиӣ, зомини иҷроии мудаббири ҳакими 

ҷаҳон барои бақои насли инсон ва дигар ҳайвонот аст. Аз 

Имом Содиқ (а) нақл шудааст, ки фармуд: 

Агар муҳаррики инсон барои амали заношўӣ танҳо 

тамоюл ба фарзанд буд (ва ҳеҷ гуна лаззату комёбӣ дар ин 

амал вуҷуд надошт), мумкин буд, ки дар ин кор он қадар 

сустӣ кунад, ки насли башар камёб ва ё тамоман нобуд 

шавад.2 

                                                 

1 Ал-мизон, ҷ. 19, саҳ. 199. 
2 Биҳор-ул-анвор, ҷ. 5, саҳ 71. 
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Нуктаи муҳим ин аст, ки аҳодиси исломӣ1 ба комҷўии 

ҷинсӣ дар конуни оила, ки зоҳиран мавзўи сад дар сад 

моддие аст, тақаддусу арзиши маънавӣ бахшидаанд.2 

в) Конуни мавваддат3 ва раҳмат 

Севвумин дарси худошиносӣ дар мавзўи оила, ки аз ояти 

21 сураи Рум бардошт мешавад ин аст, ки Офаридгори 

ҳаким, оиларо конуни мавваддату раҳмат қарор додааст. 

Маваддату раҳмат, дар воқеъ ҷонмояи устувор кардани 

пайванди оилавӣ аст, ҳар чӣ қадар ин ҷонмоя тақвият 

шавад, ниҳод оила мустаҳкамтар мегардаду оромиши 

бештаре бар зиндагӣ ҳоким мешавад. 

Худованди Мутаол, ба таври табиӣ, паймони издивоҷро 

омили пайдоиши маваддату раҳмат қарор додааст ва аз ин 

рў, гузориш шудааст, ки марде хидмати Паёмбар (с) расиду 

бо тааҷҷуб гуфт: Чӣ гуна аст, ки марде бо зане издивоҷ 

мекунад, ки ҳаргиз пеш аз он на ў он занро дидааст ва на он 

зан ўро дидааст, аммо ҳамин ки издивоҷ сурат мегирад ва 

мард бар зан ворид мешаваду ҳамдам мегарданд, ҳеҷ чиз 

барои онҳо маҳбубтар аз дигарӣ нест?! 

Паёмбари Худо (с) дар посухи ў, ба қироати ин бахш аз 

ояти 21 сураи Рум басанда карду фармуд: 

Худованд миёни шумо маваддату раҳмат ниҳод.2 

Бинобар ин, барои ҳарчи гармтар шудани конуни оила 

ва баҳрагирии бештар аз баракоти он, лозим аст дар ҷиҳати 

тақвияти ин маваддату раҳмати худододӣ, барномарезиҳои 

дарозмуддат ва ҳамаҷониба сурат гирад. 

Дар баёни фарқ миёни маваддат ва раҳмат, ки аз ҷиҳоте 

бо ҳам фарқ доранд, гуфта шудааст, ки: 

Як. Маваддат, ангезаи иртибот дар оғози кор аст, аммо 

дар поён, ки яке аз ду ҳамсар мумкин аст заифу нотавон 

                                                 

1 Ниг: Тарғиб ба посух додан ба ғаризаи ҷинсӣ. 
2 Ниг: Таъкид бар подоши маънавии таъмини ниёзҳои ҷинсӣ. 
5 Муҳаббат ва дўстӣ. 
4 Сураи Рум, 21. 
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гардад ва қодир бар хидмате набошад, раҳмат ҷои онро 

мегирад. 

Ду. Маваддат, дар бузургтарҳост, ки метавонанд ба ҳам 

хидмат кунанд, аммо кўдакону фарзандон, дар сояи раҳмат 

парвариш меёбанд. 

Се. Маваддат, ғолибан ҷанбаи мутақобил дорад, аммо 

раҳмат якҷониба ва эсоргарона аст. 

Ба гуфтаи Аллома Таботабоӣ (р): 

Оила, яке аз боризтарин ҷилвагоҳҳои маваддат ва 

раҳмат аст, ки аз як тараф ду завҷро ба якдигар 

пайванд медиҳад ва аз тарафи дигар сабаб мешавад, 

ки ҳар ду, махсусан зан, бар фарзандони хурдсоли худ, 

ки дар таъмини ниёзҳои ҳаётии хеш заифу 

нотавонанд, меҳр биварзанд ва ба паноҳ додан, 

нигаҳдорӣ, пўшиш, таом додан ва тарбияти онҳо 

иқдом кунанд ва агар ин меҳрварзӣ набуд, насли 

башар мунқариз мешуд ва навъи инсон, ҳеҷгоҳ имкони 

ҳаёт намеёфт.1 

2. Созандагии ахлоқӣ 

Аз нигоҳи Қуръони Карим, ташкили оила ба василаи 

писару духтари ҷавон, дар воқеъ ба маънои таҳия кардани 

либоси тақво аст, зеро ин китоби осмонӣ, аз як сў дар 

канори либос ва зеварҳои тан, тақворо ба унвони либос ва 

зевари ҷон ва арзишмандтарин пўшиш, матраҳ мекунаду 

мефармояд: 

Эй фарзандони Одам! Барои шумо либосе 

фиристодем, то шармгоҳатонро бипўшаду зевари 

шумо бошад, вале либоси тақво, беҳтарин либос аст.2 

Ва аз сўи дигар, тасреҳ мекунад, ки зану шавҳар, либоси 

якдигаранд: 

Онҳо либоси шумо ҳастанд ва шумо либоси онҳо 

ҳастед.1 

                                                 

1 Ал-мизон, ҷ. 19, саҳ. 199. 
2 Сураи Аъроф, 29. 
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Агар ин ду ояти нуронӣ дар канори ҳам мавриди 

тааммул қарор гиранд, ба равшанӣ далолат доранд, ки 

ташкили оила, яке аз боризтарин масодиқи либоси тақво 

аст ва аз ин рў, дар ҳадиси набавӣ омадааст, ки: 

Ҳар кас издивоҷ кунад, нисфи динашро ҳифз кардааст. 

Ва дар ҳадиси дигаре омадааст, ки: 

Ҳеҷ ҷавоне нест, ки дар навҷавонияш издивоҷ кунад, 

магар он ки шайтонаш фарёд мезанад, ки: «Эй вой бар 

ман! Ду севвуми динашро аз газанди ман нигаҳ дошт». 

Бинобар ин, банда бояд дар як севвуми дигар (-и 

динаш) тақвои Худо пеша кунад. 

Паёми оёте, ки ба онҳо шиора шуд ва аҳодиси фаровоне 

ҳам дар мавзўи онҳо ворид шудааст, ба масъулони ҷомеаи 

исломӣ, махсусан мудирони ниҳодҳои фарҳангӣ ва низ ба 

оилаҳо ин аст, ки барои муборизаи асосӣ бо таҳоҷуми 

сангини фарҳангии ин даврон ва пешгирӣ аз фасодҳои 

тарбиятӣ ва иҷтимоӣ ва кўмак ба насли ҷавон дар ҷиҳати 

созандагии ахлоқӣ, ҳеҷ коре муассиртар аз фароҳам 

овардани либоси тақво (ё ҳамон ташкили оила) барои онон 

нест. Барномаҳои фарҳангӣ барои ислоҳ ва рушду пўёии 

ҷавонон низ дар канори таҳияи ин либоси тақво, короии 

лозимро хоҳад дошт ва ҳатто шояд битавон гуфт, ки бидуни 

он, талош барои созандагии маънавии ҷавонон, дар воқеъ, 

заҳмати беҳуда кашидан аст! 

3. Созандагии иҷтимоӣ 

Ташкили оила, на танҳо дар таъмини оромиши равонӣ 

ва созандагии ахлоқии насли ҷавон, фавқулодда муҳим ва 

муассир аст, балки дар созандагии ҷомеаи инсонӣ низ 

нақши асосӣ дорад. Аз Имом Ҳодӣ (а) ривоят шудааст, ки: 

Худованди азза ва ҷалла, пайванди издивоҷро мояи 

улфати дилҳо ва пайвастагии насабӣ қарор дод ва ба 

воситаи ин пайванд риштаҳои хешовандиро ба ҳам 

пайваст ва онро мояи меҳру муҳаббат сохт. Дар ин 

                                                                                                                   

1 Сураи Бақара, 187. 



Даромад 13 

падида, барои мардум нишонаҳое (аз қудрату раҳмати 

Худованд) аст. 

Балки нақши ташкили оила дар мустаҳкам кардани 

ҷомеаи инсонӣ то ҷое аст, ки бинобар фармуда Имом Ризо 

(а), агар ҳеҷ далели равшане аз китобу суннат ба аҳамияти 

он вуҷуд надошт, осору баракоти гуногуни иҷтимоии он, 

барои ташвиқу тарғиби инсонҳои хирадманд ба ин кори 

муҳимми иҷтимоӣ кофӣ буд. Матни ривоят ин аст: 

Агар дар бораи издивоҷу пайванд, ояти равшане аз 

китоби Худо ва суннати пайравишудае аз Паёмбар (с) 

ва аҳодиси фаровон набуд, бегумон некӣ кардан ба 

хешон ва наздик сохтани афроди дур ба якдигар ва 

улфат бахшидан миёни дилҳо ва дар ҳам танидани 

ҳуқуқ ва афзудан бар ҷамъият ва андўхтани фарзанд 

барои рўёрўӣ бо сахтиҳои рўзгор ва пешомадҳои 

замона, ки Худованд дар издивоҷ қарор додааст, худ 

кофӣ буд, ки хирадманди доно ба ин кор рағбат 

намояд ва инсони ҳидоятшудаи ростандеш, ба сўи он 

бишитобад. 

4. Густариши ормони тавҳид 

Ҳикмати ғоии ташкили оила ва ҳадафи ниҳоии Ислом аз 

ин ҳама таъкид бар ташкилу таҳким ва тадовуми он, 

густариши арзишҳои инсонӣ, интишори ормонҳои тавҳидӣ 

ва саранҷом, ҷаҳонӣ шудани Ислом аст ва бақои насли 

инсон, дар воқеъ муқаддима барои расидан ба ин ҳадафи 

бузург аст ва ҳадиси набавии зер ишора ба ин ҳикмат 

дорад: 

Чӣ чизе монеъ мешавад, ки инсони мўъмин зан 

бигирад? Шояд Худованд ба ў фарзандоне рўзӣ кунад, 

ки заминро аз «Ло илоҳа иллаллоҳ» сангин кунанд. 

Асоситарин ҳадаф дар ташкили оила 

Муҳимтарин нуктаи қуръонӣ дар баёни ҳикмати издивоҷ 

дар Қуръон ин аст, ки Худованд вақте мехоҳад ҳикмати 

издивоҷ ва ташкили оиларо баён кунад, намегўяд: Ҳикмати 
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хилқати ҳамсар ва ташкили оила, бақои насл ё фарзанди 

солеҳ ё пешгирӣ аз фасод ё созандагии ахлоқӣ ва иҷтимоӣ 

ва ё густариши арзишҳои исломӣ аст. Балки ба ҳикмате 

ишора мефармояд, ки бидуни он ҳеҷ як аз аҳдофи хилқати 

инсон қобили таҳаққуқ нест ва он иборат аст аз оромиши 

равонӣ. 

Бидуни оромиши равонӣ, наметавон аз ҷавон интизори 

тақво дошт. Бидуни оромиши равонӣ, на насли солиму 

солеҳ падид меояд ва на созандагии ахлоқию иҷтимоӣ 

иттифоқ меафтад ва на арзишҳои динию ормонҳои тавҳид 

густариш меёбад. 

Ковишҳои майдонӣ нишон медиҳад, ки изтироби равонӣ 

ва надоштани таодули рўҳӣ, нақши умдае дар фасоди 

ахлоқӣ ва иҷтимоӣ дорад ва бештарин ҷиноятҳои ҳавлнок 

ва худкушиҳо дар миёни муҷаррадҳо ва ба дасти онҳо сурат 

мегирад.1 Аз ин рў, ташкили оила метавонад саҳми асосӣ 

дар оромиши равонӣ ва созандагиҳои ахлоқию иҷтимоӣ 

ифо намояд ва ин, рамзи таъкиди Қуръон ва аҳодиси 

исломӣ бар ташкили оила ва таҳкими он ва пешгирӣ аз 

фурўпошии ин конуни муқаддас аст. 

Акнун бояд дид, ки кадом оила метавонад омили 

оромиши зиндагӣ бошад? Ва чӣ гуна метавон чунин 

                                                 

1 Таҳқиқот нишон додааст, ки мизони иртикоби ҷароим ва гуногунӣ 

ва хатарофаринии он дар синни навҷавонӣ ва ҷавонӣ (пеш аз издивоҷ), 

беш аз дигар синҳост. Бинобар ин, ҷомеашиносон мўътақиданд, ки 

боло будани сатҳи ҷиноёт барои табақоти синнии ҷавон, падидаи сахт 

пойдоре аст. Ҷароиме аз қабили ҷароими хушунатбор, таҷовуз ва 

эътиёд, болотарин рақамҳои худро дар ин синҳо дорад. 

Ҳамчунин ҳарчанд мизони худкушӣ дар оморҳои ҷаҳонӣ дар 

миёнсолон (43 саол ба боло) бештар аз дигар гурўҳҳои синнӣ аст, аммо 

бо ин ҳол, бо эъмоли мулоҳизаи оморӣ, мушаххас мешавад, ки нисбати 

худкушӣ дар афроди муҷаррад ва танҳо, ба маротиб бештар аз 

оиладорҳо аст. Албатта мизони он дар радаи синнии 13 то 24 сол низ рў 

ба афзоиш аст. 

Аз сўи дигар, талоқ низ худкуширо афзоиш медиҳад. Мардоне, ки аз 

ҳамсарони худ ҷудо мешаванд, беш аз занони муталлақа худро 

мекушанд. Марги ҳамсар (зан ё шавҳар) низ мизони худкуширо боло 

мебарад. 
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оилаеро ташкил дод? Монеъҳои ташкили оилаи 

оромишбахш чист? Роҳи мустаҳкам кардани ин ниҳод ва 

афзоиши оромиши оилавӣ чист? Ва чӣ гуна метавон аз суст 

шудану фурўпошии ин ниҳоди муқаддас пешгирӣ кард? 

Ва инак, матни посухи Қуръон ва аҳодиси исломӣ ба ин 

пурсишҳо. 
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Фасли 1 

Ташвиқ ба ташкили оила 

1/1. Аҳамияти ташкили оила 

1.Паёмбари Худо (с): Дар Ислом, ҳеҷ биное сохта 

нашудааст, ки назди Худои Таоло, маҳбубтар аз бинои 

издивоҷ бошад. 

2. Паёмбари Худо (с): Дар чаҳор ҳангом, дарҳои раҳмати 

осмон кушода мешавад: ... ва дар ҳангоми издивоҷ кардан. 

3. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас бар дини ман ва оини 

Довуд ва Сулаймон ва Иброҳим аст, агар тавони издивоҷ 

кардан дорад, бояд издивоҷ кунад. 

4. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас оини маро дўст дорад, 

бояд аз суннати ман пайравӣ кунад ва аз ҷумлаи суннати 

ман, издивоҷ кардан аст. 

1. Паёмбари Худо (с): Издивоҷ кунед, зеро ман дар 

фардои қиёмат, ба афзунии шумо бар дигар умматҳо 

менозам, ҳатто ба ҷанини сиқтшудае, ки бо ҳолати қаҳру 

нороҳатӣ бар дари биҳишт меояд ва ба ў гуфта мешавад: 

«Ба биҳишт дарой!» ва ў мегўяд: «На. Намедароям, то 

падару модарам пеш аз ман дароянд». 

6. Паёмбари Худо (с): Издивоҷ кардан, аз суннати ман 

аст. Пас ҳар кас ба суннати ман амал накунад, аз ман нест. 

Издивоҷ кунед, зеро ман ба афзунии шумо бар дигар 

умматҳо меболам. 

7. Паёмбари Худо (с): Издивоҷ кардан, суннати ман аст. 

Пас ҳар кас аз суннати ман рўй бартобад, аз ман нест. 

8.Имом Алӣ (а): Издивоҷ кунед, зеро Паёмбари Худо (с) 

фармуд: Ҳар кас дўст дорад, ки аз суннати ман пайравӣ 

кунад, бидонад, ки издивоҷ кардан, аз суннати ман аст. 
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2/1. Баракатҳои издивоҷ 

9. Паёмбари Худо (с): Занони беҳамсарро ҳамсар диҳед, 

зеро бо ин кор, Худои Мутаол ахлоқи ононро некў 

мегардонаду рўзияшонро васеъ мекунад ва бар муруввати 

онон меафзояд. 

11. Паёмбари Худо (с): Ду ракъат намозе, ки инсони 

ҳамсардор мехонад, назди Худованд бартар аз ҳафтод 

ракъате аст, ки инсони муҷаррад мехонад. 

11. Паёмбари Худо (с): Ду ракъат намозе, ки инсони 

ҳамсардор мехонад, бартар аз кори марди муҷарраде аст, 

ки шабашро ба ибодат мегузаронаду рўзашро ба рўзадорӣ. 

12. Паёмбари Худо (с): Мутааҳҳили1 хуфта, назди 

Худованд бартар аз муҷарради рўзадори шабзиндадор аст. 

13. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас издивоҷ кунад, бегумон 

ниме аз ибодат, арзонии ў шудааст. 

14. Паёмбари Худо (с): Ба ҳар кас панҷ чиз дода шавад, 

дигар узре дар тарки кори охират надорад: зани шоистае, 

ки ўро дар кори дунёву охираташ кўмак расонад; писарони 

неку фармонбардор; доштани шуғл дар шаҳри худ; ахлоқи 

хуше, ки ба сабаби он бо мардум мудоро кунад ва дўст 

доштани аҳли байти ман. 

11. Паёмбари Худо (с): Ҳамсари созгор, ёвари мард дар 

дини ўст. 

16.Имом Алӣ (а): Зани шоиста, аз дунё нест. Ҳамоно ў аз 

охират аст, зеро сабаб мешавад, ки барои кори охират, 

фароғат ёбӣ. Агар худат пухту паз мекардию чорвоятро ба 

чаронидан мебурдӣ ва бистаратро паҳн ва ҷамъ мекардӣ, аз 

кори охират бозмемондӣ. 

17.Имом Содиқ (а): Се чиз аст, ки мўмин барои онҳо 

ҳисобрасӣ намешавад: таоме, ки мехўрад; ҷомае, ки 

мепўшад ва ҳамсари шоистае, ки ба ў кўмак мекунад ва ба 

воситаи ў доманашро аз гуноҳ пок нигаҳ медорад. 

Ниг: Фасли дуввум/ҳикматҳои ташкили оила. 

                                                 

1 Мутааҳҳил: ҳамсардор, издивоҷ карда. 
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3/1. Ҳамсар додани фарзандон 

18. Паёмбари Худо (с): Аз ҳуқуқи фарзанд бар падараш 

ин се чиз аст: номи некў бар ў биниҳад, ба ў савод биёмўзад 

ва ҳангоме ки ба балоғат расад, ўро ҳамсар бидиҳад. 

19.Паёмбари Худо (с): Ҳаққи фарзанд бар падараш ин 

аст, ки... агар духтар бошад, модари ўро гиромӣ бидорад... 

ва ҳарчӣ зудтар ўро ба хонаи шавҳараш бифиристад. 

21. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас фарзандаш ба синни 

издивоҷ бирасаду тавони издивоҷ додани ўро дошта бошад, 

вале ин корро накунад ва аз фарзандаш лағзише сар занад, 

гуноҳаш бар гардани ўст. 

21. Паёмбари Худо (с): Дар Таврот навишта шудааст: 

«Ҳар кас духтараш ба дувоздаҳсолагӣ бирасаду ба шавҳар 

надиҳад ва ў гуноҳе муртакиб шавад, гуноҳаш бар гардани 

ўст». 

22. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас духтареро ҳамсар диҳад, 

дар рўзи қиёмат, Худованд тоҷи шоҳӣ бар сари ў мениҳад. 

23.Наср-ур-дур: Аз Паёмбари Худо (с) ривоят шудааст, 

ки фармуд: Писарону духтаронатонро ҳамсар диҳед. 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Писаронамонро ҳамсар 

медиҳем, аммо духтаронамонро чӣ гуна?! 

Фармуд: Ононро бо тиллою нуқра биороед, ҷомаи некў 

бар тани онҳо бипўшонед ва ҷаҳизияи хуб ба онҳо бидиҳед, 

то хостгор пайдо кунанд. 

4/1. Ҳамсар додани занону мардони бешавҳар 

Қуръон 

Занону мардони беҳамсари худ ва ғуломону канизони 

дурусткори худро ҳамсар диҳед. Агар тангдаст 

бошанд, Худованд ононро аз фазли хеш бениёз хоҳад 

кард. Ва Худованд, кушоишгари доност.1 

Ҳадис 

24. Паёмбари Худо (с): Издивоҷ кунеду тазвиҷ намоед. 

Бидонед, ки аз хушбахтии марди мусулмон ин аст, ки ба 

                                                 

1 Сураи Нур, 52. 
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зани бешавҳаре нафақа бидиҳад. Ҳеҷ чиз назди Худои азза 

ва ҷалла дар Ислом, маҳбубтар аз хонае нест, ки бо издивоҷ 

обод шавад. 

21. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас дар роҳи ба издивоҷ 

даровардани ду мўъмин бикўшад, то он дуро ба ҳам 

бирасонад, Худованд ҳазор зан аз ҳурулайн ба ҳамсарии ў 

медароварад, ки ҳар зане дар қасре аз дурру ёқут аст ва 

барои ҳар қадаме, ки дар ин роҳ мебардорад ё барои ҳар 

сухане, ки дар ин роҳ мегўяд, амали як сол ибодат, ки 

шабҳои онро ба намоз бигузаронад ва рўзҳояшро ба 

рўзадорӣ, барояш навишта мешавад. 

26. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас бародари мўъмини худро 

ба издивоҷи зане дароварад, ки ҳамдаму ёвар ва мояи 

осоиши ў бошад, Худованд аз ҳурулайн ба ҳамсарии вай 

медароварад ва ўро бо ҳар як аз сиддиқони аҳли байти 

паёмбараш, ки дўст дошта бошад ва бародаронаш маънус 

мекунад ва ононро бо ў ҳамдам мегардонад. 

27. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба хотири Худо бандаеро 

зан диҳад, Худованд тоҷи шоҳӣ бар сари ў мениҳад. 

28.Имом Содиқ (а): Ҳар кас беҳамсареро ҳамсар 

бидиҳад, аз касоне аст, ки Худои азза ва ҷалла дар рўзи 

қиёмат ба ў назари лутф меафканад. 

29.Имом Козим (а): Се касанд, ки дар он рўзе ки сояе ҷуз 

сояи Арши Худо нест, дар сояи Арши Худо ҳастанд: марде, 

ки бародари мусулмонашро ҳамсар бидиҳад, ё ба ў хидмат 

кунад, ё розе аз ўро пўшида бидорад. 

1/1. Наҳй аз муҷаррад зистан 

31. Паёмбари Худо (с): Худо лаънат кунад мардону 

занони муҷаррадгузинро; онон ки мегўянд: Мо издивоҷ 

намекунем. 

31.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Самура: Паёмбар 

(с) аз муҷаррад зистан наҳй фармуд. 

32.Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) наҳй фармуд 

занонро аз ин ки издивоҷ накунанду худро аз шавҳар 

маҳрум созанд. 
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33.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Анас: Паёмбари 

Худо (с) ба издивоҷ кардан фармон медод ва аз муҷаррад 

мондан ба шиддат наҳй мекарду мефармуд: Бо зани 

меҳрубону зоё издивоҷ кунед, ки ман дар рўзи қиёмат ба 

ҷамъияти шумо бар дигар паёмбарон менозам. 

6/1. Накўҳиши беҳамсар зистан 

34.Паёмбари Худо (с): Беҳтаринҳои уммати ман, 

ҳамсардоронанд ва бадтаринҳои умматам, беҳамсаронанд. 

31. Паёмбари Худо (с): Пасттарин мурдагони шумо, 

мардони беҳамсаранд. 

36. Паёмбари Худо (с): Агар мурдагони беҳамсари шумо 

ба дунё бармегаштанд, яқинан издивоҷ мекарданд. 

37.Сунани Саид ибни Мансур ба нақл аз Абўнаҷиҳ: 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Бенавост, бенавост он марде, ки 

зан надорад! 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Гарчи сарватманд бошад? 

Фармуд: Гарчи сарватманд бошад. 

Ва фармуд: Бенавост, бенавост, бенавост он зане, ки 

шавҳар надорад! 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Гарчи сарватманд бошад? 

Фармуд: Гарчи сарватманд бошад. 

38. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас тавони молӣ барои 

издивоҷ кардан дошта бошаду издивоҷ накунад, аз мо нест. 

39. Паёмбари Худо (с): Лаънати Худою фариштагон ва 

мардум, ҳамагӣ бар марди зангурез бод! Аз Яҳё ибни 

Закариё, ки бигузарем, издивоҷ накардан бар каси дигаре 

раво нест. 

41. Паёмбари Худо (с): Худдорӣ аз издивоҷ, дар Ислом 

нест. 1 

41.Ал-мусаннафи Ибни Абўшайба ба нақл аз Шаддод 

ибни Авс: Ба ман ҳамсар диҳед, зеро Паёмбари Худо (с) ба 

                                                 

1 Яъне аз назари Ислом ҳеҷ кас ҳақ надорад бигўяд: Ман издивоҷ 

намекунам. 
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ман васият фармуд, ки издивоҷ накарда ба дидори 

Худованд наравам. 

42.Имом Козим (а): Марде хидмати падарам Ҷаъфар (а) 

омад. Падарам фармуд: Оё ҳамсар дорӣ? 

Гуфт: На. 

Фармуд: Ман дўст надорам, ки дунё ва ҳар он чӣ дар он 

аст, аз они ман бошад, вале як шабро беҳамсар 

бигузаронам. 



Фасли 2 

Ҳикмати ташкили оила 

1/2. Оромиши равонӣ 

Қуръон 

Яке аз нишонаҳои ў ин аст, ки аз худатон ҳамсароне 

барои шумо офарид, то бо онҳо ором гиред ва дар 

байни шумо дўстию меҳр ниҳод. Оре, дар ин барои 

мардуме, ки меандешанд, яқинан нишонаҳое (аз 

қудрату раҳмати Худо) аст.1 

Ўст он зоте, ки шуморо аз нафси ягонае офарид ва 

ҷуфти вайро аз он падид овард, то ба он ором гиред.2 

Ҳадис 

43.Тафсири Саълабӣ ба нақл аз Машиха: Марде 

хидмати Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! 

Аз коре дар шигефтам ва ба ростӣ ҳам шигефтовар аст! 

Марде бо зане издивоҷ мекунад, ки ҳаргиз на ў он занро 

дидааст ва на он зан ўро, аммо ҳамин ки издивоҷ сурат 

мегираду мард бар зан ворид мешавад, бо якдигар дўсту 

ҳамдам мешаванд ва ҳеҷ чиз барои он ду, маҳбубтар аз 

дигарӣ нест. Паёмбари Худо (с) фармуд: «Ва Худованд дар 

миёни шумо меҳру дўстӣ қарор дод».5 

44.Кофӣ ба нақл аз Муҳаммад ибни Яҳё аз Аҳмад ибни 

Муҳаммад аз Алӣ ибни Ҳакам аз Муовия ибни Ваҳаб: Аз 

Имом Содиқ (а) шунидам, ки мефармуд: Паёмбари Худо (с) 

аз сарияе4 бармегашт, ки дар он шуморе аз мусулмонон 

кушта шуда буданд. Занон, пеш омаданду аз куштаҳояшон 

пурсиданд. Зане наздик шуду гуфт: Эй Паёмбари Худо! 

                                                 

1 Сураи Рум, 21. 
2 Сураи Аъроф, 181. 
5 Сураи Рум 21. 
4 Сария: ҷанге, ки Паёмбар (с) дар он ширкат карда бошанд. 
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Фалонӣ чӣ шуд? Паёмбар (с) фармуд: Ў бо ту чӣ нисбате 

дошт? Гуфт: Падарам буд. Фармуд: Худоро сипос бигузору 

истирҷоъ кун (инно лиллоҳ бигў), ки ў ба шаҳодат расид. 

Он зан ҳам чунин кард. Онгоҳ гуфт: Эй Расули Худо! 

Фалонӣ чӣ шуд? Фармуд: Ў бо ту чӣ нисбате дошт? Гуфт: 

Бародарам буд. Фармуд: Худоро ситоиш куну истирҷоъ 

намо, ки ў ҳам ба шаҳодат расид. Он зан боз ҳам сипос 

гуфту истирҷоъ намуд. Сипас гуфт: Эй Расули Худо! 

Фалонӣ чӣ шуд? Фармуд: Ў бо ту чӣ нисбате дошт? Гуфт: 

Ҳамсарам буд. Фармуд: Ҳамди Худоро ба ҷой овару 

истирҷоъ кун, ки ў низ шаҳид шуд. Зан фарёди вовайло сар 

дод. Паёмбари Худо (с) фармуд: Гумон намебурдам, ки зан 

шавҳарашро то ин андоза дўст дошта бошад, то ин ки ин 

занро дидам. 

41.Кофӣ ба нақл аз Аҳмад аз Муҳаммад аз Муаммар 

ибни Халлод: Аз Имом Козим (а) шунидам, ки фармуд: 

Паёмбари Худо (с) ба духтари Ҷаҳш фармуд: Тағоят, Ҳамза 

кушта шуд. Духтари Ҷаҳш истирҷоъ намуду гуфт: Инро дар 

пешгоҳи Худо подош ба шумор меоварам. 

Онгоҳ Паёмбар (с) ба вай фармуд: Бародарат низ кушта 

шуд. Ў истирҷоъ намуду гуфт: Инро низ дар пешгоҳи Худо 

подош ба шумор меоварам. 

Ва баъд Паёмбар (с) ба ў фармуд: Ҳамсарат ҳам кушта 

шуд. Ў дасташро бар сараш гузошту шеван сар дод. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Барои зан, ҳеҷ чизе бо шавҳар 

баробарӣ намекунад. 

46.Имом Содиқ (а) дар баёни офариниши Одам ва Ҳавво 

фармуд: Худои Таборак ва Таоло, онгоҳ ки Одам (а)-ро аз 

гил офарид ва ба фариштагон фармуд, ки барояш ба саҷда 

афтоданд, ўро дар хоб фурў бурд. Сипас Ҳавворо барояш 

офарид... Чашми Одам (а), ки ба ў афтод, офаридаи зебое 

дид, ки ба шаклу шамоили худи ўст, аммо мода буд. Бо ў 

сухан гуфт ва Ҳавво ҳам бо забони худи ў ба вай посух дод. 

Одам пурсид: Ту кистӣ? Гуфт: Ҳамон тавр ки мебинӣ, 

махлуқе ҳастам, ки Худоям офаридааст. 
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Дар ин ҳангом Одам гуфт: Худовандо! Ин махлуқи зебое, 

ки дар канори ў будану нигаристан ба ў, мўҷиби унси ман 

аст, чист? 

Худои Таборак ва Таоло фармуд: Эй Одам! Ин канизам 

Ҳаввост. Дўст дорӣ, ки ҳамдаму ҳамсухани ту бошаду аз 

дастурҳои ту пайравӣ кунад? 

Одам (а) гуфт: Оре, эй Парвардигори ман! То зиндаам, 

туро барои ин кор сипос хоҳам гуфт. 

47.Имом Алӣ (а): Се чиз мояи унс аст: Зани созгор, 

фарзанди шоиста ва дўсти ҳамроҳ. 

48.Имом Зайнулобидин (а): Ҳаққи ҳамсар ин аст, ки 

бидонӣ Худои азза ва ҷалла ўро мояи оромишу унси ту 

қарор додааст ва бидонӣ, ки ин худ неъмате аст аз ҷониби 

Худои азза ва ҷалла ба ту. Пас ўро гиромӣ бидорӣ ва бо ў 

меҳрубон бошӣ. 

49.Ал-хисол ба нақл аз Абўхолиди Сиҷистонӣ: Имом 

Содиқ (а) фармуд: Панҷ чиз аст, ки ҳар кас яке аз онҳоро 

надошта бошад, пайваста зиндагияш талху фикраш 

парешон ва дилаш машғул аст: аввал, тандурустӣ; дуввум, 

амният; севвум, вусъати ризқ; чаҳорум, ҳамдами созгор. 

Ман гуфтам: Ҳамдами созгор чист? 

Фармуд: Зани хуб, фарзанди хуб ва ҳамнишини хуб. 

(Сипас идома дод:) Ва панҷумини онҳо, ки ҷомеи ин 

чаҳортост, осоиш аст. 

2/2. Улфати дилҳо 

11.Имом Ҳодӣ (а): Худованди азза ва ҷалла, пайванди 

издивоҷро мояи улфати дилҳо ва пайвастагии насабӣ қарор 

дод ва ба воситаи ин пайванд риштаҳои хешовандиро ба 

ҳам пайваст ва онро мояи меҳру муҳаббат сохт. Дар ин 

падида, барои мардум нишонаҳое аз қудрату раҳмати 

Худованд аст. 

11.Имом Ризо (а): Агар дар бораи издивоҷу пайванд, 

ояти равшане аз китоби Худо ва суннати пайравишудае аз 

Паёмбар (с) ва аҳодиси фаровон набуд, бегумон осору 

баракоте монанди: некӣ кардан ба хешон ва наздик сохтани 
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афроди дур ба якдигар ва улфат бахшидан миёни дилҳо ва 

дар ҳам танидани ҳуқуқ ва афзудан бар ҷамъият ва 

андўхтани фарзанд барои рўёрўӣ бо сахтиҳои рўзгор ва 

пешомадҳои замона, ки Худованд дар издивоҷ қарор 

додааст, худ кофӣ буд, ки хирадманди доно ба ин кор 

рағбат намояд ва инсони ҳидоятшудаи ростандеш, ба сўи 

он бишитобад. 

3/2. Пешгирӣ аз фасоди ахлоқӣ ва иҷтимоӣ 

Қуръон 

Онон (занон) барои шумо либосе ҳастанд ва шумо 

барои онон либосе ҳастед.1 

Бар шумо бод ҷомаи парҳезгорӣ, ки он беҳтарини 

ҷомаҳост.2 

Ҳадис 

12.Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ ҷавоне нест, ки дар навҷавонӣ 

издивоҷ кунад, магар он ки шайтонаш фарёд мезанад: «Эй 

вой бар ман! Эй вой бар ман! Ду севвуми динашро аз 

газанди ман нигаҳ дошт». Бинобар ин, банда бояд дар як 

севвуми дигари динаш тақвои Худо пеша кунад. 

13. Паёмбари Худо (с): Эй ҷавонон! Ҳар кас аз шумо, ки 

тавони издивоҷ дорад, издивоҷ кунад, зеро издивоҷ кардан, 

чашмро аз нигоҳи ҳаром бештар фурў мепўшонаду 

доманро поктар медорад. Ва ҳар кас тавони издивоҷ 

надошт, рўза бигирад, зеро рўза, шаҳватро фурў 

менишонад. 

14. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас издивоҷ кунад, нисфи 

динашро ҳифз кардааст. 

Дар ҳадиси дигаре омадааст, ки афзуд: Ва дар нисфи 

дигар ё дар бақияи он, парвои илоҳӣ пеша кунад. 

11. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас издивоҷ кунад, нисфи 

имонро ба даст овардааст ва дар нимаи дигари он бояд 

тақвои илоҳӣ дар пеш гирад. 

                                                 

1 Сураи Бақара, 187. 
2 Сураи Аъроф, 29. 
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16. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ки Худованд ба ў зани 

шоистае рўзӣ кунад, ўро дар ниме аз динаш кўмак 

кардааст. Пас, дар нимаи дуввум бояд парвои илоҳӣ пеша 

кунад. 

17. Паёмбари Худо (с): Се чиз аст, ки ҳар кас барои онҳо 

қарз кунад, сипас бимираду қарзашро адо накунад, Худои 

азза ва ҷалла аз тарафи ў адо мекунад... Марде, ки аз 

афтодан дар гуноҳ, бар худ битарсад ва бо қарз гирифтан, 

зан бигираду худро аз иртикоби гуноҳ ҳифз кунад, сипас 

бимираду он қарзро адо накарда бошад. 

18.Имом Содиқ (а): Худои азза ва ҷалла ҳар чизеро, ки 

мавриди ниёзи инсон бошад, ба паёмбараш (с) омўхтааст. 

Аз ҷумла чизҳое, ки ба паёмбараш омўхт ин аст, ки рўзе он 

ҳазрат бар минбар рафту пас аз ҳамду санои илоҳӣ фармуд: 

«Эй мардум! Ҷабраил аз сўи Худои латифи огоҳ назди ман 

омаду фармуд: Дўшизагон, монанди мевае бар дарахт 

ҳастанд, ки ҳаргоҳ мевааш бирасаду чида нашавад, офтоб 

онро табоҳ мегардонаду бодҳо онро пароканда месозанд. 

Дўшизагон низ чунин ҳастанд, ҳаргоҳ ба марҳалае 

бирасанд, ки занон мерасанд, (синни балоғат), барояшон 

доруе ҷуз шавҳар кардан вуҷуд надорад, вагарна аз фасод 

дар амон нестанд, зеро онон ҳам башар ҳастанд». 

4/2. Интишори ормони тавҳид 

Қуръон 

Ба яқин, Худованд, Одаму Нўҳ ва Оли Иброҳим ва 

Оли Имронро бар мардуми ҷаҳон бартарӣ додааст. 

Фарзандоне, ки баъзе аз онон аз насли баъзеи дигаранд 

ва Худованд шунавои доност. Вақте зани Имрон 

гуфт: «Парвардигоро! Он чӣ дар шиками худ дорам 

назри ту кардам, то озодшуда (аз машғулиятҳои 

дунё) бошад. Пас, аз ман бипазир, ки ту худ шунавои 

доноӣ». Пас вақте фарзандашро бизод, гуфт: 

«Парвардигоро! Ман духтар зодаам ва Худо бар он чӣ 

ў зоид, донотар буд. Писар монанди духтар нест. Ва 

ман номашро Марям ниҳодам ва ў ва фарзандашро аз 
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шайтони рондашуда ба ту паноҳ медиҳам». Пас 

Парвардигораш вайро (Марямро) бо қабули хуб 

пазиро шуду ўро некў бор овард ва Закариёро 

сарпарасти вай қарор дод. Закариё ҳар бор ки ба 

меҳроб назди ў мерафт, назди ў хўроке меёфт. 

Мегуфт: «Эй Марям! Ин аз кучо барои ту 

омадааст?». Ў дар посух мегуфт: «Ин аз ҷониби 

Худост, ки Худо ба ҳар кас бихоҳад, бешумор рўзӣ 

медиҳад». Он ҷо буд, ки Закариё Парвардигорашро 

хонду гуфт: «Парвардигоро! Аз ҷониби худ фарзанди 

поку писандидае ба ман ато кун, ки ту шунавои доно 

ҳастӣ».1 

Ҳадис 

19.Паёмбари Худо (с): Чӣ чизе монеъ мешавад, ки 

инсони мўъмин зан бигирад?! Шояд Худованд ба ў 

фарзандоне рўзӣ кунад, ки заминро аз «Ло илоҳа 

иллаллоҳ», сангин кунанд. 

61. Паёмбари Худо (с): Юсуф, писари Яъқуб, дар дидор 

бо бародараш ба ў гуфт: Эй бародар! Чӣ гуна тавонистӣ ва 

дилат розӣ шуд, ки пас аз ман издивоҷ кунӣ? 

Бародараш гуфт: Падарам ба ман дастур доду фармуд: 

Агар тавонистӣ, ки фарзандоне дошта бошӣ, ки заминро аз 

тасбеҳгўӣ оканда созанд, ин корро бикун. 

61.Имом Содиқ (а) дар баёни достони Юсуф (а) ва 

гуфтугўи ў бо бародараш Бенёмин, ки ўро намешинохт, 

фармуд: Юсуф (а) пурсид: Чӣ қадар барои ў (яъне бар 

Юсуф) андўҳнок шудӣ? 

Гуфт: Чандон ки ёздаҳ писар бароям мутаваллид шуданд 

ва номҳои ҳамаи онҳоро аз номи ў гирифтам. 

Юсуф (а) ба ў гуфт: Мебинам, ки баъд аз ў, бо занон 

ҳамоғўш гаштаию фарзанд бўидаӣ! 

Бенёмин гуфт: Маро падари шоистае ҳаст, ки фармуд: 

Издивоҷ кун, шояд Худо аз ту фарзандоне ба дунё оварад, 

ки заминро аз тасбеҳи Худованд, оканда созанд. 

                                                 

1 Сураи Оли Имрон, 55-58. 



Фасли 3 

Монеъҳои ташкили оила 

1/3. Тарс аз фақир шудан 

Қуръон 

Занону мардони беҳамсар ва ғуломону канизони 

дурусткоратонро ҳамсар диҳед. Агар тангдаст 

бошанд, Худованд ононро аз фазли хеш бениёз хоҳад 

кард ва Худованд кушоишгари доност.1 

Ҳадис 

62.Имом Содиқ (а) дар бораи ин гуфтаи Худои азза ва 

ҷалла: «Касоне ки василаю имкони заношўӣ намеёбанд, 

бояд хештандорӣ варзанд, то бо ин кор, Худо аз фазли хеш 

ононро бениёз гардонад»,2 фармуд: Издивоҷ кунанд, то аз 

фазли хеш ононро бениёз гардонад. 

63. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас аз тарси фақир шудан 

издивоҷ накунад, ба Худои азза ва ҷалла гумони бад 

бурдааст. Худои азза ва ҷалла мефармояд: «Агар тангдаст 

бошанд, Худо ононро аз фазли хеш, бениёз хоҳад кард». 

64.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас аз бими фақир шудан 

издивоҷ накунад, аз мо нест. 

61. Паёмбари Худо (с): Зане бигиред. Ба дурустӣ ки ин 

кор, рўзии шуморо бештар мекунад. 

66. Паёмбари Худо (с): Касе ки барои ҳифзи худ аз он чӣ 

Худои азза ва ҷалла ҳаром кардааст, издивоҷ кунад, бар 

Худои азза ва ҷалла ҳақ аст, ки ўро ёрӣ кунад. 

67. Паёмбари Худо (с): Се касанд, ки бар Худои азза ва 

ҷалла воҷиб аст, ки ононро ёрӣ диҳад: муҷоҳиди роҳи Худо; 

бандае, ки барои озодии худ бо мавлояш қарордод 

                                                 

1 Сураи Нур, 52. 
2 Сураи Нур, 55. 



Монеъҳои ташкили оила 31 

мебандад ва қасд дорад, ки ба қарордоди худ амал кунад ва 

касе ки барои ҳифзи покдомании хеш издивоҷ кунад. 

68. Паёмбари Худо (с): Чаҳор касанд, ки Худои азза ва 

ҷалла вазифа дорад, ки ба онҳо кўмак кунад: разманда, 

оиладор, бандаи қарордодӣ ва ҳаҷгузор. 

69.Паёмбари Худо (с): Рўзиро бо издивоҷ кардан биҷўед. 

71. Паёмбари Худо (с): Издивоҷ кунед, зеро занон барои 

шумо сарват меоваранд. 

71. Паёмбари Худо (с): Се кор аст, ки ҳар кас онҳоро бо 

эътимод ба Худо ва барои Худо анҷом диҳад, бар Худованд 

аст, ки ўро кўмак кунад ва ба ў баракат диҳад: бандае, ки 

барои озодияш кор кунад...; касе ки бо эътимод ба Худо ва 

ба хотири ў издивоҷ кунад, бар Худованд аст, ки ўро кўмак 

кунаду ба ў баракат диҳад ва касе ки замини мурдаеро 

зинда созад. 

72.Имом Содиқ (а): Марде назди Паёмбар (с) омаду аз 

тангдастӣ ба ў шикоят кард. Пас Паёмбар (с) фармуд: 

Издивоҷ кун. Он мард издивоҷ карду ба кушоиш расид. 

73.Имом Содиқ (а): Ҷавоне аз ансор назди Паёмбари 

Худо (с) омаду аз тангдастӣ ба эшон шикоят кард. Паёмбар 

(с) ба ў фармуд: Издивоҷ кун. 

Пас марде аз ансор ба ў бархўрду гуфт: Ман духтари 

зебое дорам. Онгоҳ ўро ба издивоҷи он ҷавон даровард. 

Имом Содиқ (а) фармуд: Пас Худованд ба зиндагии ў 

кушоиш дод. 

Пас аз он, ҷавон назди Паёмбар (с) омаду эшонро аз 

вазъи худ огоҳ сохт. Паёмбари Худо (с) фармуд: Эй ҷавонон! 

Бар шумо бод издивоҷ кардан! 

74.Кофӣ ба нақл аз Исҳоқ ибни Аммор: Ба Имом Содиқ 

(а) гуфтам: Оё ин ҳадисе, ки мардум ривоят мекунанд рост 

аст, ки: марде назди Паёмбар (с) омаду аз тангдастии худ ба 

эшон шиква кард ва Паёмбар (с) ба ў фармуд, ки издивоҷ 

кунад ва ў ҳамин корро кард. Сипас дубора назди 

Паёмбари Худо (с) омаду аз тангдастӣ ба эшон шиква кард 

ва Паёмбар (с) боз ўро ба издивоҷ кардан амр кард ва то се 

бор ба ин кор амр кард? 



Монеъҳои ташкили оила 31 

Имом Содиқ (а) фармуд: Оре, рост аст. 

Сипас фармуд: Рўзӣ, бо занон ва оила ҳамроҳ аст. 

2/3. Аҳамият додан ба сарват 

71.Имом Содиқ (а): Барои банда гуноҳе бадтар аз ин 

нест, ки писари бародари мўъмини ў наздаш бираваду 

бигўяд: Маро бо духтарат издивоҷ бидеҳ ва ў бигўяд: Ин 

корро намекунам, ман аз ту сарватмандтарам. 

76.Ал-мўъмин ба нақл аз Иброҳими Таймӣ: Дар ҳоли 

тавоф будам, ки Имом Содиқ (а) бозуямро гирифту ба ман 

салом кард. Сипас фармуд: Эй Иброҳим! Мўъмин ба ҳеҷ 

суде даст наёфтааст, ки барояш зиёнбортар аз сарват 

бошад. Сарват барои ў зиёнбортар аз ду гурги даранда аст, 

ки ба галлаи чўпоне ҳамла мебаранд, яке аз аввалли галла 

ва дигаре аз охири он. 

Сипас фармуд: Гумон мекунӣ ки он ду гург чӣ мекунанд? 

Гуфтам: Ҳазрат ба саломат бод! Галларо нобуд мекунанд. 

Фармуд: Дуруст аст. Камтарин зиёне ҳам ки ба мўъмини 

сарватманд мерасад ин аст, ки бародари мусулмонаш назди 

ў ба хостгорӣ биравад ва ў бигўяд: Ту молу сарвате надорӣ. 

3/3. Аҳамият додан ба бузургзодагӣ 

77. Паёмбари Худо (с): Миқдод ва Зайдро аз хонадони 

бузурге зан додам, то бидонед, ки шарифтарини шумо 

назди Худованд, некхўтарини шумост. 

78. Паёмбари Худо (с): Зайд ибни Ҳорисаро ба издивоҷи 

Зайнаб духтари Ҷаҳш ва Миқдодро ба издивоҷи Зубоа 

духтари Зубайр ибни Абдулмутталиб даровардам, то 

бидонанд, ки бузургтарин шарофат, Ислом аст. 

79.Сунан-ул-кубро ба нақл аз Зубайдӣ: Зуҳрӣ дар бораи 

ин моҷаро (яъне моҷарои дастур додани Расули худо (с) ба 

Бани Баёза, ки аз миёни худ духтареро ба ҳамсарӣ ба 

Абўҳинд бидиҳанд), бароям нақл кард, ки онон (Бани Баёза) 

гуфтанд: Эй Расули Худо! Духтарони моро ба ҳамсарии 

ғуломони мо медароварӣ?! Пас, Худои азза ва ҷалла ин 

оятро фурў фиристод: «Мо шуморо аз марду зане 
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офаридем ва шуморо миллат-миллату қабила-қабила 

қарор додем, то якдигарро бишиносед».1 

81.Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) Миқдод ибни 

Асвадро ба издивоҷи Субоа духтари Зубайр ибни 

Абдулмутталиб даровард. Сипас Имом фармуд: Паёмбар 

(с) ўро ба ҳамсарии Миқдод даровард, то сатҳи издивоҷҳо 

поин биёяд ва пайвандҳои табақотӣ аз байн биравад ва 

мардум аз Паёмбари Худо (с) сармашқ бигиранду 

бидонанд, ки гиромитарини шумо назди Худо, бо 

тақвотарини шумост. Ва Зубайр, бародари тании Абўтолиб 

ва Абдуллоҳ, падари Паёмбар (с) буд. 

81.Имом Боқир (а): Марди шайбоние аз аҳли Басра, ки 

ба ў Абдулмалик ибни Ҳармала гуфта мешуд, бар Имом 

Зайнулобидин (а) гузашт. Имом (а) аз ў пурсид: Оё хоҳаре 

дорӣ? 

Гуфт: Оре. 

Гуфт: Оё ўро ба ҳамсарии ман медароварӣ? 

Гуфт: Оре. 

Пас, он марди шайбонӣ рафт ва марде аз ёрони Имом 

Зайнулобидин (а) дар паи ў равона шуд, то ба сарои ў 

расиду дар борааш пурсуҷў кард. Ба ў гуфта шуд: Ў фалон 

писари фалон ва меҳтари қавми хеш аст. Сипас он мард 

назди Имом Зайнулобидин (а) баргашту гуфт: Эй 

Абулҳасан! Дар бораи ин ки мехоҳед домоди ин марди 

шайбонӣ бишавед, пурсуҷў кардам. Гуфтанд, ки ў меҳтари 

қавмаш аст. 

Имом Зайнулобидин (а) ба ў фармуд: Фалонӣ! Ман аз он 

чӣ мебинам ва аз он чӣ мешунавам, бароят мегўям! Магар 

намедонӣ, ки Худои азза ва ҷалла бо Ислом пастиро 

баландӣ бахшиду костиро комил гардонид ва фурўмоягиро 

бузургворӣ бахшид?! Пас, мусулмон паст нест. Пастӣ, 

пастии ҷоҳилият аст. 

82.Имом Содиқ (а): Имом Зайнулобидин (а) бо канизе, 

ки аз они Имом Ҳасан (а) буд, издивоҷ кард. Ин хабар ба 

                                                 

1 Сураи Ҳуҷурот, 15. 
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гўши Абдулмалик ибни Марвон расид. Дар номае ба ҳазрат 

навишт, ки: Ту шавҳари канизон гаштаӣ! 

Имом Зайнулобидин (а) ба ў навишт: Ҳамоно Худованд 

ба василаи Ислом, пастиро баландӣ бахшида ва ноқисро 

комил гардонида ва аз фурўмоягӣ ба арҷмандӣ 

расонидааст. Бинобар ин, ҳеҷ мусулмоне паст нест, балки 

пастии воқеӣ, пастии ҷоҳилият аст. Паёмбари Худо (с) худ 

ғуломашро аз қавми худ зан дод ва бо канизаш издивоҷ 

кард. 

Вақте нома ба Абдулмалик расид, ба атрофиёнаш гуфт: 

Ба ман бигўед он кадом мард аст, ки ҳаргоҳ коре, ки 

дигаронро паст мекунад, анҷом бидиҳад, ҷуз бар бузургии ў 

намеафзояд? 

Гуфтанд: Амирулмўъминин.1 

Абдулмалик гуфт: На, ба Худо! Ў чунин нест! 

Гуфтанд: Мо касе ҷуз аирулмўъминро намешиносем! 

Гуфт: На, ба Худо! Ў амирулмўъмин нест, балки Алӣ 

ибни Ҳусайн аст. 

83.Кофӣ ба нақл аз Алӣ ибни Маҳзиёр: Алӣ ибни Асбот 

ба Имом Боқир (а) дар бораи духтаронаш нома навишт, ки 

касе ҳамтои худ намеёбад, то духтаронашро ба ҳамсарии 

онон дароварад. Имом Боқир (а) ба ў навишт: Он чиро дар 

бораи духтаронат навишта будӣ, ки касе ҳамтои худат 

намеёбӣ, фаҳмидам. Худоят туро раҳмат кунад! Чунин 

андешае ба худ роҳ мадеҳ, зеро Паёмбари Худо (с) фармуд: 

Ҳаргоҳ касе назди шумо ба хостгорӣ омад, ки ахлоқу дини 

ўро меписандед, ба ў зан диҳед, ки агар чунин накунед, 

гуноҳу табоҳии бузурге дар замин падид хоҳад омад. 

4/3. Ноогоҳӣ аз дин 

84.Кофӣ ба нақл аз Абдуссамад ибни Башир: Зане назди 

Имом Содиқ (а) омаду гуфт: Имом ба саломат бод! Ман 

зани торики дунёе ҳастам. 

Имом (а) фармуд: Манзурат аз тарки дунё чист? 

                                                 

1 Мақсудашон худи Абдулмалик буд. 
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Гуфт: Издивоҷ намекунам. 

Фармуд: Чаро? 

Гуфт: Бо ин кор, дар паи касби фазилат ҳастам. 

Фармуд: Баргард, ки агар дар ин кор фазилате буд, ҳар 

оина Фотима (а) аз ту ба он сазовортар буд. Ҳеҷ кас нест, ки 

дар фазилат бар ў пешӣ бигарад. 

1/3. Гурез аз масъулият 

81.Ҷомеъ-ул-ахбор: Паёмбари Худо (с) ба марде ба номи 

Аккоф фармуд: Ҳамсар дорӣ? Гуфт: На, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Канизе дорӣ? Гуфт: На, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Оё тавонгарӣ? Гуфт: Бале. 

Фармуд: Издивоҷ кун, вагарна аз гунаҳкорон ҳастӣ. 

Дар ривояти дигаре омадааст: Издивоҷ кун, вагарна дар 

шумори роҳибони насоро ҳастӣ. 

Ва дар ривояти дигаре омадааст: Издивоҷ кун, вагарна аз 

бародарони шаётин ҳастӣ. 

86.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Абўзар (р): Марде 

ба номи Аккоф ибни Бишри Тамимӣ назди Паёмбар (с) 

омад. Паёмбар (с) ба ў фармуд: Эй Аккоф! Оё ҳамсар дорӣ? 

Гуфт: На. 

Фармуд: Ва на канизе? 

Гуфт: Ва на канизе. 

Фармуд: Оё тавони молӣ дорӣ? 

Гуфт: Тавони молӣ дорам. 

Фармуд: Пас, ту аз бародарони шаётин ҳастӣ. Агар аз 

насоро будӣ, аз раҳбонашон мебудӣ! Суннати мо издивоҷ 

кардан аст. Бадтарини шумо, беҳамсаронатон ҳастанд. 

Пасттарини мурдагонатон, беҳамсаронатон ҳастанд. Оё бо 

шайтон шўхӣ мекунед?! Шайтон барои табоҳ кардани 

некон, силоҳе буррандатар аз занон надорад, магар онон ки 

издивоҷ карда бошанд. Онон пок ҳастанду аз фасод дар 

амонанд. Вой бар ту эй Аккоф! Занон, ҳатто аз васваса 

кардани Айюбу Довуд ва Юсуфу Курсуф дастбардор 

набуданд. 

Бишр ибни Атия гуфт: Курсуф кист, эй Паёмбари Худо! 
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Фармуд: Марде буд, ки дар соҳиле аз соҳилҳои дарё, 

сесад сол Худоро ибодат мекард. Рўзҳо рўза мегирифту 

шабҳоро ба ибодат мегузаронд, аммо ошиқи зане шуду ба 

сабаби он ба Худои бузург кофир гашт ва ибодати Худоро 

раҳо кард, вале баъд ба воситаи коре, ки кард, Худо ба доди 

ў расиду тавбаашро қабул кард. Вой бар ту эй Аккоф! 

Издивоҷ кун, вагарна аз ноустуворон дар дину имон хоҳӣ 

буд. 

Аккоф гуфт: Маро ҳамсар бидеҳ, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Туро ба ҳамсарии Карима духтари Кулсуми 

Ҳимярӣ даровардам. 



Фасли 4 

Одоби издивоҷ ва ташкили оила 

1/4. Пеш аз ҳар чиз 

а) Ангезаи дуруст 

87.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас барои хушнудии Худо 

издивоҷ кунад ва барои Худо ба касе ҳамсар диҳад, 

сазовори вилояти Худост. 

88.Даоим-ул-Ислом: Аз Паёмбари Худо (с) нақл 

шудааст, ки эшон аз издивоҷе, ки барои ғайри ризои Худо 

ва ҳифзи покдоманӣ бошад, наҳй фармуд ва аз издивоҷ 

барои худситоию шўҳратталабӣ низ наҳй фармуд. 

89. Паёмбари Худо (с): Се касанд, ки бар Худованд воҷиб 

аст, ки ононро кўмак кунад: муҷоҳиди роҳи Худо; бандае, ки 

барои озодии худ бо мавлояш қарордод бинависад ва 

бихоҳад ба қарораш амал кунад ва касе ки барои ҳифзи 

покдоманияш издивоҷ кунад. 

91. Паёмбари Худо (с): Бо занон ба хотири зебоияшон 

издивоҷ накунед, зеро чӣ басо зебоӣ онҳоро ба табоҳӣ 

афканад. Барои молу сарваташон ҳам издивоҷ накунед, чи 

басо ки сарваташон ононро ба саркашӣ водорад, балки 

барои дин бо онҳо издивоҷ кунед. 

91. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас бо зане ба хотири 

қудраташ издивоҷ кунад, Худованд ҷуз бар хории ў 

намеафзояд. Ва ҳар кас бо зане ба хотири дороияш издивоҷ 

кунад, Худованд ҷуз бар нодории ў намеафзояд. Ва ҳар кас 

бо зане ба хотири бузургзодагияш издивоҷ кунад, Худованд 

ҷуз бар пастии ў намеафзояд. Ва ҳар кас бо зане фақат 

барои ин издивоҷ кунад, ки чашмашро аз ҳарому номаҳрам 

фурў пўшонад, ё доманашро пок нигаҳ дорад, ё пайванди 

хешовандияшро барқарор бидорад, Худованд дар он марду 

зан барои якдигар баракат қарор медиҳад. 
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92. Паёмбари Худо (с): Ба хотири чаҳор чиз набояд бо 

зан издивоҷ кард: сарваташ, зебоияш, ҳасабу насабаш ва 

лаззаташ. Пас бар ту бод издивоҷ бо зани диндор! 

93. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ марде бо зане ба хотири 

диндорию зебоияш издивоҷ кунад, зан аз фурў рафтани 

мард дар гирдоби ҳалокат, монеъ мешавад. 

94. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас бо зане фақат ба хотири 

зебоияш издивоҷ кунад, дилхоҳи худро дар ў намебинад. Ва 

ҳар кас фақат ба хотири дороияш бо ў издивоҷ кунад, 

Худованд ўро ба ҳамон дороӣ вомегузорад. Пас бар шумо 

бод издивоҷ бо зани диндор! 

91. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба хотири Худои Таоло 

бо касе издивоҷ кунад, Худованд тоҷи подшоҳӣ бар сари ў 

мениҳад. 

96.Имом Содиқ (а): Ҳаргоҳ марде бо зане ба хотири 

зебоӣ ё дороияш издивоҷ кунад, ба ҳамон зебоию дороӣ 

вогузор мешавад ва ҳаргоҳ ба хотири динаш бо ў издивоҷ 

кунад, Худованд зебоию дороиро низ рўзияш мекунад. 

б) Дуо кардан  

97. Паёмбари Худо (с): Нахуст нияти хостгорӣ бикун, 

сипас вузўи комиле бисозу намозеро ки Худо бар ту фарз 

кардааст ба ҷой овар. Сипас Парвардигоратро ситоиш куну 

аз ў ба бузургӣ ёд кун. Онгоҳ бигў: Бор Худоё! Ту метавонӣ 

ва ман наметавонам. Ту медонӣ ва ман намедонам. Ту 

донои ниҳонҳоӣ. Пас агар дар фалонӣ (номи ўро мебарӣ) 

барои дину дунё ва охирати ман хайр мебинӣ, ўро бароям 

қисмат фармо ва агар ҷуз ўро барои дину дунё ва охирати 

ман беҳтар мебинӣ, ўро бароям қисмат фармо! 

98.Имом Алӣ (а): Ҳар кас аз шумо, ки бихоҳад издивоҷ 

кунад, нахуст ду ракъат намоз бигузорад ва сураи Ҳамду 

Ёсинро бихонад ва онгоҳ ки аз намоз фориғ шуд, санои 

Худои азза ва ҷалларо ба ҷой овараду бигўяд: Бор Худоё! Ба 

ман ҳамсари неку меҳрубон ва зоёву сипосгузор ва қонеу 

покдоман рўзӣ фармо! Агар некӣ кунам, сипосгузорӣ 

кунад. Агар бадӣ кунам, бибахшояд. Агар Худои Таолоро ёд 
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кунам, кўмак намояд. Агар Худоро фаромўш кунам, 

ёдоварӣ кунад. Ҳаргоҳ хонаро тарк кунам, худашро ҳифз 

кунад. Ҳаргоҳ бар ў ворид шавам, хушҳол шавад. Агар ба ў 

фармон диҳам, аз ман фармонбардорӣ кунад. Ҳаргоҳ ўро 

қасам диҳам, ки фалон корро бикунад ё накунад, қабул 

кунад. Ҳаргоҳ ба хашм оям, маро хушнуд созад. Эй 

Худовандгори шукўҳу бузургворӣ! Чунин занеро ба ман 

бибахш, ки ман аз ту дархост мекунам ва ба даст 

намеоварам, магар он чиро ки ту қисмати ман кардаӣ. 

Ҳар кас чунин кунад, Худованд он чиро ки дархост 

кардааст, ба ў ато мефармояд. 

99.Кофӣ ба нақл аз Абўбасир: Имом Содиқ (а) ба ман 

фармуд: Замоне ки яке аз шумо издивоҷ мекунад, чӣ бояд 

бикунад? 

Гуфтам: Намедонам. 

Фармуд: Ҳаргоҳ ба ин кор тасмим бигирад, ду ракъат 

намоз бигузорад ва сипас аз Худованд сипосгузорӣ кунад. 

Онгоҳ бигўяд: Худоё! Ман мехоҳам издивоҷ кунам. Пас 

занеро насиби ман кун, ки покдомантар ва нисбат ба худ ва 

амволам нигаҳдорандатар ва пуррўзитару пурбаракаттар 

бошад ва бароям фарзанди поке муқаддар фармо, ки дар 

зиндагию пас аз маргам онро ҷонишини шоиста қарор 

деҳӣ. 

2/4. Раҳнамудҳое барои интихоби беҳтар 

а) Шоистагии хонаводагӣ 

111. Паёмбари Худо (с): Бо хонаводаи хубу шоиста 

васлат кунед, зеро аслу реша асар дорад. 

111. Паёмбари Худо (с): Барои нутфаҳои худ, ҳамсари 

шоиста интихоб кунед, зеро тағо яке аз ду ҳамбистар аст.1 

112.Паёмбари Худо (с): Барои нутфаҳои худ, беҳтаринро 

гузиниш кунед, зеро занон фарзандоне монанди 

бародарону хоҳарони худ ба дунё меоваранд. 

                                                 

1 Яъне: Баччаҳо аз назари ахлоқу рафтор монанди тағои худ 

мешаванд. 
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б) Нигаристан 

113. Паёмбари Худо (с): Касе ки хоҳони издивоҷ бо зане 

аст, метавонад ба он қисматҳое аз бадани зан, ки ўро ба 

издивоҷ бо он зан мехонад, нигоҳ кунад. 

114. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо аз зане 

хостгорӣ кунад, агар метавонад ба он чӣ ўро ба издивоҷ бо 

он зан мехонад, нигоҳ кунад, ин корро бикунад. 

111.Сунани Ибни Моҷа ба нақл аз Анас: Муғира ибни 

Шўъба мехост бо зане издивоҷ кунад. Паёмбар (с) ба ў 

фармуд: Бираву ўро бубин, зеро ин кор сабаби муҳаббату 

созиши бештаре миёни шумо мешавад. 

Муғира чунин кард ва бо он зан издивоҷ намуд ва аз 

созгории ў ёд кард. 

116. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо хоҳони 

ҳамсаргузинӣ аст, ҳамчунон ки аз чеҳраи ў пурсуҷў 

мекунад, аз мўи ў низ бипурсад, зеро мў яке аз ду зебоӣ аст. 

Нукта 

Имом Хумайнӣ (р) дар китоби Таҳрир-ул-васила дар 

бораи шароити нигоҳ кардан ба номаҳрам, овардааст: 

Касе ки қасди издивоҷ бо занеро дорад, ҷоиз аст бо ин 

шароит ба ў нигоҳ кунад: 

1. Нигоҳ ба қасди лаззат бурдан набошад, ҳарчанд 

бидонад, ки қаҳран лаззат бо он нигоҳ ҳосил мешавад. 

2. Эҳтимол бидиҳад, ки бо нигоҳ кардан, маълумоти 

бештаре ба даст меоварад. 

5. Зане бошад, ки метавон бо ў издивоҷ кард, на 

монанди зани шавҳардор ё занҳои иддадор. 

4. Эҳтимол бидиҳад, ки тавофуқ барои издивоҷ ба даст 

меояд, на ин ки бидонад, ки зан ҳатман хостгориро рад 

мекунад. 

Эҳтиёт, иктифо кардан дар нигоҳ ба чеҳра, дастҳо, 

мўҳо ва зебоии ошкор аст, ҳарчанд ақво ҷивози нигоҳ 

кардан ба мучҳо ва бақияи бадан ба ҷуз аврат аст. 

Ҳамчунин эҳтиёт ин аст, ки нигоҳ кардан ба бадан аз 

рўи либоси нозук бошад, ҳамон гуна ки эҳтиёт, 
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иктифо кардан дар нигоҳ ба ҳамон зани мушаххасе аст, 

ки қасди издивоҷ бо ўро дорад ва ин ҳукми ҷивози 

нигоҳ, шомили қасди мутлақи издивоҷ намешавад, 

ҳарчанд шахс бо ин нигоҳ ба занони гуногун, дар 

садади интихоби ҳамсар аз миёни онҳо бошад. Зимнан 

дар нигоҳ ба ҳамон зани мушаххас, агар бо нигоҳи 

аввал маълумоти лозим ба даст наёмад, нигоҳи дубора 

ҷоиз аст.1 

117.Саҳеҳи Муслим ба нақл аз Абўҳурайра: Назди 

Паёмбар (с) будам, ки марде омаду гуфт, ки бо зане аз 

ансор издивоҷ кардааст. Паёмбари Худо (с) ба ў фармуд: Оё 

ўро дидаӣ? 

Гуфт: На. 

Фармуд: Бираву ўро бубин, зеро дар чашмони ансор чизе 

(андак айбе) вуҷуд дорад. 

в) Интихоби ҳамсари шоиста 

118. Паёмбари Худо (с): Аз хушбахтии мард, доштани 

ҳамсари шоиста аст. 

119. Паёмбари Худо (с): Як зани шоиста, беҳтар аз ҳазор 

марди ношоиста аст. 

111. Паёмбари Худо (с): Мўъмин, пас аз тақвои илоҳӣ, 

баҳрае беҳтар аз ҳамсари шоиста набурдааст. 

111. Паёмбари Худо (с): Дунё, матоъ аст ва беҳтарин 

матои он, зани шоиста аст. 

112.Имом Боқир (а): Марде назди Паёмбар (с) омаду бо 

эшон дар бораи издивоҷ машварат кард. Паёмбари Худо (с) 

ба ў фармуд: Издивоҷ кун ва бар ту бод издивоҷ бо зани 

диндор. Худованд ба ту хайр бидиҳад! 

113.Имом Алӣ (а): Ҳаргоҳ Худованд хайреро барои 

бандае бихоҳад, қаноат карданро дар дили ў меафканаду 

ҳамсарашро шоиста мегардонад. 

                                                 

1 Таҳрир-ул-васила, ҷ. 2, саҳ. 243. 
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114.Имом Алӣ (а): Хуштарин зиндагӣ аз они касе аст, ки 

Худои Субҳон ба ў қаноат бахшида ҳамсари шоистае ба ў 

рўзӣ кардааст. 

111.Имом Алӣ (а): Ҳамсари шоиста, яке аз ду дастовард 

аст. 

116.Имом Ҳасан (а) ба марде, ки назди эшон омаду дар 

бораи шавҳар додани духтараш машварат кард, фармуд: 

Ўро ба ҳамсарии марди ботақвое даровар, зеро агар 

духтари туро дўст дошта бошад, ўро гиромӣ медорад ва 

агар дўст надошта бошад, ба ў ситам намекунад. 

г) Интихоби зани бокира 

117.Паёмбари Худо (с): Бо зани бокира издивоҷ кунед, 

зеро даҳони онон хушбўтару синаҳояшон ширафшонтар ва 

ахлоқашон некўтару раҳимашон кушодтар аст.1 Оё 

намедонед, ки дар рўзи қиёмат ба бисёрии шумо бар дигар 

умматҳо меболам? Ҳатто ба ҷанини сиқтшудае, ки қаҳр 

кардаву нороҳат бар дари биҳишт мемонад. Пас Худои азза 

ва ҷалла ба ў мегўяд: «Ба биҳишт дарой!». Ў мегўяд: «На. Ба 

биҳишт намедароям, то ин ки пеш аз ман падару модарам 

дароянд». Пас Худои Мутаол ба фариштае мефармояд: 

«Падару модарашро назди ман биёваред». Онгоҳ дастур 

медиҳад, ки он дуро ба биҳишт бибаранд. Сипас 

мефармояд: «Ин, аз лутфу раҳмати ман ба туст». 

118.Сунани Дорамӣ ба нақл аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ 

(р): Дар сафаре бо Паёмбари Худо (с) будем. Ҳангоме ки 

баргаштем, ман дар рафтан пешӣ гирифтам. Саворе бар 

ман расид, баргаштаму дидам, ки Паёмбари Худо (с) аст. 

Фармуд: Чӣ чиз туро ба шитоб водоштааст, эй Ҷобир?! 

Гуфтам: Ман домоди нав ҳастам. 

Фармуд: Бо духтар издивоҷ кардаӣ ё бо бева? 

Гуфтам: Бева. 

Фармуд: Пас чаро духтар нагирифтӣ, ки бо ҳам ба 

мулоиба бипардозед? 

                                                 

1 Киноя аз фарзандзоии бештари онҳост. 
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Сипас ба ман фармуд: Ҳаргоҳ ворид шудӣ, ҳуш дор, ҳуш 

дор!1 

Вақте расидем, хостем, ки вориди шавем, аммо 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Сабр кунед то шаб (яъне 

шомгоҳ) дароем, то занон шонае бар сари хеш бикашанду 

мўйҳои зоиди худро тоза кунанд. 

119.Саҳеҳи Бухорӣ ба нақл аз Ҷобир (р): Бо зане издивоҷ 

кардам. Паёмбар (с) фармуд: Эй Ҷобир! Оё издивоҷ кардӣ? 

Гуфтам: Оре. 

Фармуд: Духтар аст ё бева? 

Гуфтам: Бева. 

Фармуд: Чаро духтар нагирифтӣ, ки бо якдигар 

мулоибаю хандоханӣ кунед? 

Гуфтам: Падарам мурд, дар ҳоле ки ҳафт духтар бар ҷой 

гузошт ва ман дўст надоштам, ки яке мисли онон бар 

ҷамъашон бияфзоям. Пас бо зане издивоҷ кардам, ки 

сарпарастии ононро бар ўҳда бигирад. 

Паёмбар (с) фармуд: Офарин бар ту! 

121.Саҳеҳи Бухорӣ ба нақл аз Оиша (р): Гуфтам: Эй 

Паёмбари Худо! Агар ба водие фуруд омадию дар он 

дарахте буд, ки аз он хўрдаанд ва дарахти дигаре ёфтӣ, ки 

аз он хўрда нашудааст, дар кадом як аз онон уштуратро 

мечаронӣ? 

Паёмбар (с) фармуд: Дар он дарахте, ки аз он чарида 

нашудааст. 

Муроди Оиша (р) он буд, ки Паёмбари Худо (с) ҷуз ў, 

бокираи дигаре ба ҳамсарӣ нагирифт. 

                                                 

1 Асли арабии ин таъбир, «ал-кайс» аст ва шореҳон дар баёни ин 

таъбир гуфтаанд: Ал-кайс, яъне ҷимоъ ё ақл. Мурод, ташвиқ ба талаби 

фарзанд аст ва ба қавле, барҳазар доштан аз тарки ҷимоъ аст, ки ҳамон 

ташвиқ ба муҷомиат аст. Яъне вақте ворид шудӣ, дар кори фарзанд 

бикўш. Бархе низ гуфтаанд, ки амр ба ҷимоъ аст ё наҳй аз шитоб ба он, 

бо бакоргирии ақл, то мабодо ташнагии шаҳват сабаб шавад, ки як вақт 

дар ҳоли ҳайз бо занаш муҷомиат кунад. 



Одоби издивоҷ ва ташкили оила 43 

д) Интихоби зани ҷавон 

121. Паёмбари Худо (с): Бо духтарони ҷавон издивоҷ 

кунед, ки онон хушхўтаранд. 

е) Издивоҷ бо бегона 

122. Паёмбари Худо (с): Бо бегона (ғайри хешованд) 

издивоҷ кунед, то фарзандони лоғари қоқ ба дунё наёваред. 

ё) Интихоби зане бо ин хусусиёт 

123. Паёмбари Худо (с): Бо занони чашмкабуд издивоҷ 

кунед, зеро ин гуна занон муборактаранд. 

124. Паёмбари Худо (с): Барои нутфаи худ гузиниш 

кунеду ҳамсаронро интихоб намоед. Бар шумо бод заноне, 

ки косҳои бузург доранд, зеро онон зоётаранд. 

121. Паёмбари Худо (с): Бар шумо бод занони сонбузург, 

зеро ин гуна занон зоётару муборактаранд. 

126.Кофӣ ба нақл аз Аҳмад ибни Абўабдуллоҳ: Паёмбар 

(с) ҳаргоҳ мехост бо зане издивоҷ кунад, занеро 

мефиристод, то ўро бубинад ва ба он фиристода мефармуд: 

Гарданашро бибўй, агар гарданаш хушбў бошад, бадани 

хушбўе дорад ва буҷулаки пояшро нигоҳ кун, агар гўштдор 

бошад, шармгоҳаш низ гўштдор аст. 

127.Имом Алӣ (а): Ҳар кас бихоҳад издивоҷ кунад, бо 

зани кўтоҳқади чоршонаи сабзина издивоҷ кунад. Агар аз ў 

лаззат набарад, маҳрияаш1 бар ўҳдаи ман аст. 

128.Имом Алӣ (а): Бо зани сабзинаи дуруштчашми 

сонбузурги чоршона ва миёнқад издивоҷ кунед, агар 

писандатон наяфтод, маҳрияаш бар ўҳдаи ман аст. 

129.Имом Козим (а): Аз саодати мард ин аст, ки аз зани 

симинбар,2 ҷома баргирад. 

                                                 

1 Маҳрия: садоқ, пул ё чизи дигаре, ки ҳангоми ақди никоҳ бар ўҳдаи 

мард муқаррар мешавад. 
2 Симинбар: синасафед; «симин» ба маънии сафед ва «бар» ба 

маънои сина аст. 



Одоби издивоҷ ва ташкили оила 44 

131.Кофӣ ба нақл аз Иброҳими Кархӣ: Ба Имом Содиқ 

(а) гуфтам: Ҳамсарам, ки зани созгоре буд, аз дунё 

рафтаасту акнун тасмим гирифтаам, ки издивоҷ кунам. 

Имом (а) ба ман фармуд: Бингар, ки хештанро дар куҷо 

мениҳӣ ва киро дар дороият шарик мегардонӣ ва бар дину 

розат огоҳ месозӣ. Пас агар тасмими қатъӣ ба ин кор 

гирифтаӣ, бо дўшизае издивоҷ кун, ки аз ў ба некию некхўӣ 

ёд шавад. Бидон, ки занон чунонанд, ки шоир гуфтааст: 

Занон гуногун офарида шудаанд, 

Баъзе суданду баъзе зиён, 

Бархе моҳи наванд, онгоҳ ки ошкор шавад, 

Барои ёраш ва бархе ториканд. 

Пас ҳар кас ба зани неке даст ёбад, хушбахт шавад, 

Ва ҳар кас зиён кунад, роҳи интиқоме надорад. 

Занон се дастаанд: зани зоёи меҳрубон, ки шавҳари худро 

дар кори дунёву охираташ ёрӣ мерасонаду ба рўзгор бар 

зидди ў ёрӣ намерасонад; зани нозое, ки на аз зебоӣ баҳрае 

дораду на аз ахлоқ ва шавҳарашро дар кори нек ёрӣ 

намерасонад ва зани доду бедод куни по ба дар, ки пушти 

сари шавҳараш сухан мегўяд ва зиёдро андак мешумораду 

андакро қабул намекунад. 

3/4. Заноне, ки шоистаи интихоб нестанд 

а) Зебои ношоиста 

131. Паёмбари Худо (с): Зебоии рўи занро набояд аз 

зебоии динаш беҳтар донист. 

132.Луқмон (а) ба писараш фармуд: Писарам! Агар 

занон монанди шароб чашиданӣ буданд, ҳаргиз ҳеҷ марде 

бо зани бад издивоҷ намекард. 
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б) Зебои бадгуҳар1 

133.Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) ба хитоба истоду 

фармуд: Эй мардум! Аз хазрои диман (зебои бадгуҳар) 

бипарҳезед! 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Хазрои диман чист? 

Фармуд: Зани зебо дар рўишгоҳи бад. 

в) Аҳмақ 

134.Паёмбари Худо (с): Аз издивоҷ бо зани аҳмақ 

бипарҳезед, зеро ҳамнишинӣ бо ў, мояи ранҷ асту 

фарзандаш табоҳ. 

131.Имом Содиқ (а): Ба марди аҳмақ зан бидиҳед, аммо 

зани аҳмақ нагиред, зеро аз марди аҳмақ фарзанди боҳуш 

ба дунё меояд, вале аз зани аҳмақ фарзанди боҳуш ба дунё 

намеояд. 

г) Нозо 

136. Паёмбари Худо (с): Бо бокираи баччазо издивоҷ 

кунед ва бо зани зебои нозо издивоҷ накунед, зеро ман дар 

рўзи қиёмат ба ҷамъияти шумо бар дигар умматҳо 

меболам. 

137.Имом Содиқ (а): Марде назди Паёмбар (с) омаду 

гуфт: Эй Паёмбари Худо! Духтари амаке дорам, ки зебоию 

некўӣ ва диндории ўро писандидаам, аммо нозост. 

Паёмбар (с) фармуд: Бо ў издивоҷ макун. 

138.Сунани Абўдовуд ба нақл аз Маъқил ибни Ясор: 

Марде назди Паёмбар (с) омаду гуфт: Ман ба зани наҷибу 

зебое бархўрдаам, вале намезояд. Оё бо ў издивоҷ кунам? 

Фармуд: На. 

Дубора назди Паёмбар (с) омад ва эшон ўро наҳй кард. 

Себора омад. 

                                                 

1 Дар матни арабӣ таъбири «хазрои диман» омадааст, ки ба маънои 

сабзаест, ки дар мазбала ва саргингоҳ бирўяд. Диман ҷамъи димна ба 

маънои саргин ва зубола аст. 
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Паёмбар (с) фармуд: Бо зани меҳрубону зоё издивоҷ 

кунед, зеро ман ба бисёрии шумо бар дигар умматҳо 

меболам. 

139.Усд-ул-ғоба ба нақл аз Абдулмалики Мисрӣ аз марде 

аз қабилаи Муҳориб: Марде назди Паёмбар (с) омаду гуфт: 

Зане ҳаст, ки зебоии ў чашмамро гирифтааст, вале нозост. 

Назди шумо омадаам то аз Худованд бароям талаби 

баракат кунед, ки аз он зан баччадор шавам. Паёмбар (с) ба 

ў иҷозат надод, ки бо он зан издивоҷ кунад. 

Мард дубора назди Паёмбар (с) омаду хоҳиш кард, ки ба 

ў иҷозат диҳад ё барояш дуои баракат кунад. Паёмбар (с) 

фармуд: Агар бо зани сиёҳи зоёе издивоҷ кунад, назди ман 

беҳтар аз он аст, ки бо зани зебои нозое издивоҷ намояд. 

д) Зани пир 

141.Имом Содиқ (а): Се чиз аст, ки баданро вайрон 

мекунад ва чӣ басо мекушад: хўрдани гўшти намакини 

гандида; ҳаммом рафтан бо шиками пур ва издивоҷ бо 

занони пир. 

е) Занони дорои ин хусусиёт 

141.Ал-хисол ба нақл аз Зайд ибни Собит: Паёмбари 

Худо (с) ба ман фармуд: Эй Зайд! Издивоҷ кардаӣ? 

Гуфтам: На. 

Фармуд: Издивоҷ кун, то бар покдоманият бияфзоӣ. Ва 

бо панҷ гурўҳ аз занон издивоҷ макун. 

Зайд гуфт: Онон кистанд, эй Паёмбари Худо?! 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Бо зани шаҳбара ва лаҳбара 

ва наҳбара ва ҳайдара ва лафут, издивоҷ макун. 

Зайд гуфт: Эй Паёмбари Худо! Ман аз он чӣ шумо 

гуфтед, чизе нафаҳмидам ва дар бораи занон шинохте 

надорам. Паёмбари Худо (с) фармуд: Магар шумо араб 

нестед?! Шаҳбара, зани сиёҳчашми бадзабон аст. Лаҳбара, 

қоматбаланди қоқ аст. Наҳбара, зани кўтоҳқади зиштрў аст. 

Ҳайдара, зани пири шаҳватмурда аст. Ва лафут, зане аст, ки 

аз дигарӣ фарзанд дорад. 
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142.Ҷомеъ-ул-ахбор: Паёмбари Худо (с) ба Зайд ибни 

Собит фармуд: Бо дувоздаҳ даста аз занон издивоҷ макун. 

Гуфт: Эй Паёмбари Худо! Он дувоздаҳ даста кистанд? 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Бо ҳанфаса, анфаса, шаҳбара, 

салақлақа, мазбуба, мазмума, ҳаннона, маннона, рафсоъ, 

ҳайдара, зақноъ ва лафут, издивоҷ макун.1 

143.Маҳаҷҷат-ул-байзоъ: Обиди даврагарди озоде дар 

аснои гардиш ба Илёс (а) бархўрд. Илёс (а) ўро ба издивоҷ 

кардан фармон доду аз тарки издивоҷ ўро наҳй кард. Сипас 

фармуд: Бо чаҳор тоифа аз занон издивоҷ макун: мухталиа, 

мубория, оҳира ва ношиза. 

Мухталиа, зане аст, ки ҳар дам беҷиҳат дархости талоқи 

хулъ мекунад. Мубория, зане аст, ки бо молу маноли дунё, 

бар дигар занон мубоҳоту фахрфурўшӣ мекунад. Оҳира, 

зани зинокори маъруф аст. Худои Мутаол фармудааст: «На 

заноне, ки пинҳонӣ дўсти мард мегиранд».2 Ношиза, зане 

аст, ки аз фармони шавҳараш саркашӣ мекунад. 

144.Паёмбари Худо (с): Бо пиразан ва зани нозо издивоҷ 

макун, зеро ман ба фаровонии шумори шумо мубоҳот 

мекунам. 

                                                 

1 Ҳанфаса, ба зане гуфта мешавад, ки баланд-баланд механдаду 

қаҳқаҳа мезанад. Анфаса, ба зани лоғари қоқи мурданӣ ё зани палиди 

табаҳкор ё зани бадзабони беҳаё ё сергап гуфта мешавад. Салақлақа, 

занеро мегўянд, ки аз дубур ҳайз мешавад ё зани забондароз. Мазбуба, 

зани магасноки маҷнун. Мазмума, пурайбу накўҳида. Ҳаннона, ба зани 

бевае, ки бо андўҳу ҳанин шавҳари худро ёд мекунад. Маннона, зани 

молдоре, ки бо моли худ бар шавҳараш миннат мениҳад ё зани 

молдоре, ки ба хотири молаш бо ў издивоҷ мекунанд ва вай бар 

шавҳари худ миннат мениҳад. Рафсоъ, зани зиштгўи зишткирдор. 

Занқоъ, пири зол, зани дароз занах. Лафут, зане, ки аз марди дигаре 

фарзанд дорад. 
2 Сураи Нисо, 23. 
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4/4. Корҳои шоиста дар шавҳар додани духтарон 

а) Назархоҳӣ аз зан 

141.Ал-мўъҷам-ул-кабир ба нақл аз Умар (р): Паёмбари 

Худо (с) ҳаргоҳ мехост зане аз хонаводаашро шавҳар диҳад, 

аз пушти парда ба ў мефармуд: Духтарам! Фалонӣ аз ту 

хостгорӣ кардааст. Агар ўро дўст надорӣ, бигў: На. Зеро ҳеҷ 

кас набояд аз на гуфтан шарм кунад. Агар ҳам дўст дорӣ, 

сукути ту нишонаи ризоят аст. 

б) Даранг накардан, бо омадани хостгори ҳамто 

146. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ ашхоси ҳамсанг барои 

хостгорӣ назди шумо омаданд, духтаронатонро ба 

ҳамсарии онҳо дароваред ва дарангу имрўзу фардо 

накунед. 

147.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мардони ҳамшаъне назди 

шумо омаданд, духтаронатонро бедаранг ба ҳамсарии онҳо 

дароваред. 

148. Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Се корро ба таъхир 

маяндоз: намозро ҳаргоҳ вақташ расад; хоксупории 

ҷанозаро ҳаргоҳ омода шавад; издивоҷи зани беҳамсарро 

ҳаргоҳ ҳамтое барояш ёфтӣ. 

149.Кофӣ ба нақл аз Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) 

барои мардум суханронӣ кард ва ононро ба шитоб дар 

шавҳар додани духтаронашон ва ба таъхир наяфкандани ин 

кор ташвиқ намуд... Пас, марде бархосту гуфт: Эй 

Паёмбари Худо! Ба чӣ касоне шавҳар диҳем? 

Фармуд: Ба инсонҳои ҳамто. 

Гуфт: Эй Паёмбари Худо! Инсонҳои ҳамто кистанд? 

Фармуд: Мўъминон, ҳамтои якдигаранд. Мўъминон, 

ҳамтои якдигаранд. 

в) Худдорӣ аз зан додан ба марди фосид ва шаробхор 

111. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас духтарашро ба марди 

фосиде бидиҳад, рўзе ҳазор лаънат бар ў фуруд меояд ва 

ҳеҷ кори неке аз ў ба осмон боло намеравад ва дуояш 
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мустаҷоб намегардад ва ҳеҷ тавбаю фидяе аз ў қабул 

намешавад. 

111. Паёмбари Худо (с): Шаробхор, ҳаргоҳ бемор шавад, 

набояд ба аёдаташ рафт ва дар ташйеи ҷанозааш набояд 

ширкат кард ва ҳаргоҳ шаҳодат диҳад, ўро таъйид накунед 

ва ҳаргоҳ хостгорӣ кунад, ба ў зан надиҳед ва ўро бар 

амонате амин машуморед ва амонатро ба ў масупоред. 

112.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас баъд аз он ки Худованд 

шаробро ба забони ман ҳаром фармуд, шароб бинўшад, 

шоистаи он нест, ки ҳаргоҳ хостгорие кунад, ба ў зан 

бидиҳанд. 

113. Паёмбари Худо (с): Агар шаробхор ба хостгорӣ ояд, 

ба ў зан надиҳед. 

114.Имом Содиқ (а): Ҳар кас духтарашро ба шаробхор 

диҳад, гўё ўро ба зино кашидааст. 

111.Имом Содиқ (а): Ҳар кас духтарашро ба шаробхор 

диҳад, пайванди хешовандии ўро буридааст. 

г) Парҳез аз таъйини маҳрияи1 гарон 

116.Паёмбари Худо (с): Дар маҳрияи занон, зиёдаравӣ 

накунед, зеро занон дар воқеъ борони Худои Субҳонанд.2 

117.Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавло! Қасам ба он ки маро 

ба ростӣ паёмбару расул фиристод, ҳеҷ зане нест, ки 

маҳрияашро бар шавҳараш гарон созад, магар он ки Худо 

занҷирҳои гароне аз оташи дўзах бар ў биниҳад. 

118. Паёмбари Худо (с): Бор Худоё! Ҳукумати Ғассонро 

аз миён бардору маҳрияҳои занони Киндаро5 поин биёвар! 

                                                 

1 Маҳрия: садоқ, пул ё чизи дигаре, ки ҳангоми ақди никоҳ бар ўҳдаи 

мард муқаррар мешавад. 
2 Дар ин ҳадис ташбеҳи балиғ аст, зеро Паёмбар (с) занонро ба борон 

ташбеҳ кардаанд, ки ба яке мерасад ва яке маҳрум мемонад ва дар 

сарзамине мебораду дар сарзамини дигар намеборад. 
5 Маҳрияҳои Кинда дар сангин будан, зарбулмасал будааст. Ҳадди 

ақалли маҳрияи духтарони ин қабила, сад шутур буд ва гоҳе ба ҳазор 

шутур низ мерасид. 
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119.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Муҳаммад ибни 

Иброҳими Таймӣ: Аз Абўҳадради Асламӣ ривоят шуда, ки 

назди Паёмбар (с) омад, то барои пардохти маҳрияи зане, 

аз эшон кўмак бигирад. Паёмбар (с) фармуд: Чӣ қадар ўро 

маҳр кардаӣ? Гуфт: Дусад дирҳам. Паёмбар (с) фармуд: 

Агар аз Батҳон1 ҳам бармедоштед, изофа намеовардед. 

161.Имом Содиқ (а): Шумии зан ин аст, ки маҳрияаш 

бисёру раҳимаш нозо бошад. 

161.Имом Содиқ (а): Аз муборак будани зан ин аст, ки 

камхарҷу осонзо бошад ва аз шумии зан ин аст, ки 

пурхарҷу душворзо бошад. 

162. Паёмбари Худо (с): Беҳтарин маҳрия, сабуктарини 

он аст. 

163. Паёмбари Худо (с): Бобаракаттарини занон, 

каммаҳриятарини онон аст. 

164. Паёмбари Худо (с): Пурбаракаттарин издивоҷ он 

аст, ки камҳазинатар бошад. 

161. Паёмбари Худо (с): Аз майманати зан он аст, ки 

хостгорӣ ва маҳрияву зоймонаш осон бошад. 

166. Паёмбари Худо (с): Бартарини занони уммати ман, 

хубрўтарину каммаҳртарини онон аст. 

                                                 

1 Батҳон, яке аз се рўдхонаи Мадина аст. Ду рўдхонаи дигар, 

иборатанд аз: Ақиқ ва Қанот. 



Таҳқиқе дар бораи маҳр-ус-суннат 

Маҳри муҳаммадӣ 

Олимон бар онанд, ки марду зан метавонанд дар 

маҳрияи издивоҷ, бар ҳар маблағи дилхоҳе тавофуқ кунанд. 

Ин миқдор маҳдудияте надорад, вале бояд арзиши молӣ ё 

хадамотӣ дошат бошад. Дар канори ин ҷивози шаръӣ, 

ҳукми ахлоқӣ, истеҳбобӣ ва муаккади Ислом он аст, ки 

маҳрия (садоқ), то ҷои мумкин кам бошад, ба гунае ки 

издивоҷро осон намояд ва маҳрро, ки нишонаи сидқу 

вафодории мард ба паймони муқаддаси издивоҷ аст, 

табдил ба василаи фахрфурўшӣ ё пойбанд кардани 

маҷбурӣ ба идомаи зиндагӣ ва издивоҷ насозад. 

Бинобар ин, пешвоёни дин, васиятҳои мукарраре 

намудаанд, ки мардону занон ба ҳамон маҳре ризоят 

диҳанд, ки Паёмбари Худо (с) ба унвони беҳтарин усваю 

сармашқи қобили пайравӣ, онро барои ҳамсарону 

духтарони худ қарор медод. Имомон пайравони худро аз 

таъйин кардани маҳрияе беш аз ин миқдор, наҳй кардаанд. 

Ин наҳй, ҳарчанд бар ҳурмат далолат надорад, аммо 

кароҳати онро исбот мекунад. 

Собит будани миқдори «маҳр-ус-суннат» 

Ривоятҳои зиёде маҳрияи издивоҷҳои Паёмбар (с)-ро ба 

унвони суннати ниҳодашудаи эшон дар заминаи издивоҷ, 

зикр кардаанд. Хушбахтона ин ривоятҳо миқдори собиту 

муайянеро барои маҳрия зикр кардаанд ва фақат ду ривоят 

бо анбўҳи нақлҳо фарқ дорад. Нақлҳои мутавотир, маҳрияи 

занону духтарони Паёмбар (с) ва низ духтарони аҳли байти 

ўро «дувоздаҳу ним авқияи нуқра» баробар бо «панҷсад 

дирҳам» донистааст ва фақат ду нақл, маҳрияи яке аз 

занони Паёмбар (с) ба номи Умми Ҳабибаро беш аз ин 

миқдор, яъне чаҳор ҳазор дирҳам, донистаанд. Аммо Имом 

Боқир (а) инро як истисно донистааст, ки ба хости Паёмбар 

(с) набудааст, балки имзо ва тақрири коре будааст, ки 

Наҷҷошӣ, ҳокими Ҳабаша кардааст. Ў, ки вакили Паёмбар 
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(с) дар хостгорӣ ва ақди Умми Ҳабиба (аз занони ҳиҷрат 

карда ба Ҳабаша) будааст, маҳри чаҳор ҳазор дирҳамӣ 

барои ў таъйин мекунад ва онро аз ҷониби худ мепардозад 

ва Паёмбар (с) ҳам дигар сухан ва эътирозе бар забон 

намеоваранд. 

Муодили нақдии маҳр-ус-суннат 

Ривоятҳои бисёре маҳр-ус-суннатро баробар бо 12.3 

авқия донистаанд. Авқия воҳиде барои доду ситади арабҳо 

дар садри Ислом ва пеш аз он будаааст ва як авқия баробар 

бо чиҳил дирҳами он рўзгор будааст. Дирҳам низ дар 

рўзгори қадим воҳиде барои доду ситад ва низ вазн кардани 

нуқра ва бархе доруҳо ва чизҳои қиматбаҳо будааст. 

Миқдори дирҳам дар тўли замон дастхуши тағйиру 

таҳаввул будааст, аммо пас аз табдил шудани он ба сиккаи 

роиҷи ҳукумати исломӣ дар рўзгори умавиён, то чандин 

қарн, миқдори он фарқ накард ва Имом Боқир (а) ва Имом 

Содиқ (а) дар баробари пурсиши ровиён, баробарии ҳар 

авқия бо чиҳил дирҳамро бо ҳамон дирҳами роиҷи умавӣ 

дар замони худ, эълом медоранд. Хушбахтона вазни ин 

дирҳам муайян аст ва ҳудуди се грамм нуқраи холис аст.1 

Бинобар ин, маҳр-ус-суннат ҳудуди ҳазору панҷсад 

гирамм нуқраи холис мешавад, ки арзиши нақдии он дар 

замони нигориши ин китоб (Сентябри 2118), ҳудуди 

шашсад доллари Амрико аст ва ҳамон гуна ки мулоҳиза 

мешавад, маҳри бисёр сабуке аст ва табъан пардохти он низ 

осон аст. 

Миқдори воқеии маҳр-ус-суннат 

Баъзеҳо бар ин эътиқод ҳастанд, ки «қудрати харид»-и 

панҷсад дирҳам нуқра дар садри Ислом, басе бештар аз 

акнун будааст ва аз ин рў, бояд онро бо чанд колои 

боарзиши дигар санҷид ва сипас он қудрати харидро ба 

баҳои пули роиҷи имрўз муҳосиба кард. 

                                                 

1 Ба таври дақиқтар, вазни ҳар дирҳам, баробар бо 28183 грамм аст. 
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Бархе фақеҳони гузашта низ бар ҳамин асос, маҳрияро 

панҷсад дирҳам ё панҷоҳ динор (яъне панҷоҳ мисқол 

тиллои холис) донистаанд, зеро дар рўзгори онон ҳар даҳ 

дирҳам баробар бо як динор будааст. Натиҷаи ин сухан, 

шиновар будани маҳр-ус-суннат аст, ҳарчанд зиёд будани 

онро натиҷа намедиҳад, зеро панҷоҳ динор, ҳамон панҷоҳ 

мисқоли шаръии тилло аст, ки маблағи он дар рўзгори 

кунунӣ ба панҷ ҳазор доллар ҳам намерасад, зеро ҳар 

мисқоли шаръӣ, баробар бо 48293 грамм аст ва ҳар гирамм 

тиллои холис, ҳудуди бист доллар аст. 

Гуфтанӣ аст тибқи бархе ривоятҳо, дар рўзгори Паёмбар 

(с), арзиши нуқра дар баробари тилло афзоиш дошта ва 

ҳар ҳафт ё ҳашт дирҳам (нуқра) бо як динор (тилло) 

муовиза мешудааст ва бар ин асос низ панҷсад дирҳам, 

баробари ҳафтод динор, яъне ҳафтод мисқоли шаръии 

тилло ва муодили ҳудуди ҳафтҳазор доллари имрўз 

мегардад. 

Шеваи дигари муҳосибаи мизони «қудрати харид»-и 

маҳр-ус-суннат, диққат дар ҷузъиёти ривояти издивоҷи 

Имом Алӣ (а) ва Фотима (а) ва харидҳои анҷом шуда бо 

маблағи мавриди баҳс (маҳр-ус-суннат) аст. Бар тибқи 

бисёре аз ривоятҳо, Имом Алӣ (а) бо фурўши зиреҳи худ 

(ва тибқи бархе ривоятҳо, бо фурўши зиреҳ ва бурди 

ямонии худ), ҳудуди чорсаду ҳафтод дирҳам ё андаке 

бештар ва камтар, фароҳам намуд ва он маблағро ба 

Паёмбар (с) супурд. Паёмбари Худо (с) бо он пул васоили 

бисёр соддаи як зиндагии муштарак ва ҳадди ақалли 

лавозимро таҳия намуд. Хушбахтона сиёҳаи бахше аз ин 

васоил ва баҳои онҳо мавҷуд1 аст ва нишон аз соддагӣ ва 

арзонии ин ҷаҳизия дорад. Бинобар ин ҳам, бояд гуфт, ки 

маҳр-ус-суннат, маблағи на чандон зиёд аст, ки бо он фақат 

                                                 

1 Паёмбар (с) фармон дод, ки бо он пул, либос ва асбоби хона 

бихаранд ва аз ҷумлаи харидҳо, пероҳан, рўсарӣ (ирепча), ҳавла (сачоқ), 

тушак (кўрпа), ҳасир (шол), осиёби дастӣ ва чизҳое аз ин қабил буд. 
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метавон асосияи зарурӣ, содда ва аввалияи як хонаи 

кўчакро танҳия намуд. 

Ҳадяи издивоҷ 

Андак будани маҳр-ус-суннат ва таъкиди пешвоёни дин 

бар осонгирӣ дар таъйини маҳрия, умдатан ба хотири 

рафъи монеъҳои издивоҷ ва тарғиб ба эҷоди робитаи 

заношўӣ миёни ҷавонони уммати исломӣ аст, аммо ин ба 

ҳеҷ рўй, ба маънои нописанд будани табодули ҳадя миёни 

ду ҳамсар ё хонаводаҳои онҳо нест. Ҳар як аз ду сўи робита 

ё хешовандони онҳо метавонанд барои бештар маҳкамтар 

шудани издивоҷ, ҳадяҳои арзон ё гаронбаҳое, ба тарафи 

дигар бидиҳанд. 

Пешвоёни динии мо, дар канори амал ба суннати набавӣ 

дар маҳр ва таъкид бар фаротар нарафтан аз он, гоҳе 

ҳадяҳои пурарзишеро ба ҳамсарони худ бахшидаанд ва 

номи онро на маҳр, балки «неҳла» (ҳадя) ниҳодаанд.1 Онон 

гоҳе ҳадяҳое ба сурати киштзор, боғ ва ғайраро ба оилаҳои 

наврўзғор мебахшиданд ва қасдашон бениёз кардани онон 

аз такя бар дигарон буд.2 Албатта аз ин намунаҳо дар 

гузориши таърих зиёд нест, ба гунае ки метавон ҳар якро 

махсуси ҳолати хос ва баромада аз фазо ва мавқеияти хосси 

он издивоҷ донист ва ҷолиби таваҷҷўҳ он ки дар ҳеҷ як аз 

ин гузоришҳо, сухане аз дархости қаблии духтар ё 

хонаводаи ў ба миён наёмадааст ва иртиботе бо маҳр 

(садоқ) надорад. 

                                                 

1 Дар ривояти издивоҷи Имом Ҷавод (а) бо духтари Маъмун 

омадааст, ки эшон маҳрро ҳамон маҳр-ус-суннат қарор дод ва садҳазор 

дирҳам низ ба унвони неҳла ба ҳамсараш бахшид. (Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 

518). 
2 Имом Ҳусайн (а) пас аз радди хостгории Язид аз Умми Кулсум, 

духтари Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар, ўро ба ақди никоҳи писари амакаш, 

Қосим ибни Муҳаммад ибни Ҷаъфар даровард ва барои муқобила бо 

пешниҳоди эътои кўмаки молии Язид ба ин оила, Имом Ҳусайн (а) 

киштзори ҳосилхези худро, ки дар водии Ақиқ буд, ба он ду бахшид. 

(Таърихи Димишқ, ҷ. 37, саҳ. 243). 
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Ба таври куллӣ, ривоятҳои фаровон дар сар то сари 

китобҳои ҳадисӣ ва фиқҳӣ, шакке бар ҷой намениҳад, ки 

маҳри андак ва сабук, писандида ва мавриди суфориши 

Ислом аст, вале ин монеъ аз он нест, ки мусулмонон барои 

устувор кардани пайванди издивоҷ, ҳадяҳоеро ба 

ҳамсарони худ ё ба дигар наздиконе, ки нав издивоҷ 

кардаанд, нисор кунанд. 

Ба сухани дигар, маҳр ва таъйини миқдори он, пеш аз 

издивоҷ аст ва бинобар ин, бояд онро андак ва осон гирифт, 

то издивоҷ равнақ гирад ва неҳла (бахшиш ё ҳадя), марбут 

ба пас аз ақди издивоҷ ё пеш аз барқарории зиндагии 

муштарак аст, то дили ҳамсарон ба ҳам наздиктар гардад ва 

пайванди навраста, қувват ёбад. 



Фасли 1 

Одоби никоҳ 

1/1. Интихоби замони хуҷаста 

167.Паёмбари Худо (с): Мустаҳаб аст никоҳ кардан дар 

моҳи Рамазон, зеро дар ин моҳ, умеди баракат меравад. 

168. Паёмбари Худо (с): Рўзи ҷумъа, рўзи хостгорӣ ва 

никоҳ кардан аст. 

2/1. Ошкор баргузор кардани никоҳ 

169.Паёмбари Худо (с): Никоҳро ошкору аланӣ баргузор 

кунед. 

171.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) аз никоҳи пинҳонӣ 

наҳй фармуд. Эшон аз яке аз хонаҳои ансор садои даф 

шунид. Пас фармуд: Чӣ хабар аст? 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Фалонӣ домод шудааст. 

Фармуд: Худоро шукр! Никоҳро аланӣ созед! Никоҳро 

ошкор созед! 

3/1. Чашн гирифтан 

171.Паёмбари Худо (с): Никоҳро ошкоро ва дар масоҷид 

баргузор намоед ва барояш дафу доира бизанед. 

172.Даоим-ул-Ислом: Ривоят шудааст, ки Паёмбари 

Худо (с) аз маҳаллаи Бани Зурайқ мегузашт, ки садои созу 

овозе шунид. Фармуд: Чӣ хабар аст? 

Гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Фалонӣ домод шудааст. 

Фармуд: Динаш комил шуд. Ин издивоҷ аст на зино. 

Издивоҷ набояд пинҳонӣ сурат гирад, балки ҳатто агар 

мумкин аст бояд дуде, ки нишонаи зиёфат додан аст, дида 

шавад ё садои дафе шунида шавад. 

Ва фармуд: Марзи миёни издивоҷ ва зино, навохтани даф 

аст. 
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173.Амолии Тўсӣ ба нақл аз Муҳаммад ибни Алӣ ибни 

Ҳаббор аз падараш: Паёмбар (с) аз канори хонаи Алӣ ибни 

Ҳаббор гузашт ва садои даф шунид. Фармуд: Чӣ хабар аст? 

Гуфтанд: Алӣ ибни Ҳаббор арўс ба хона овардааст. 

Паёмбар (с) фармуд: Бисёр хуб! Ин издивоҷ аст, на зино. 

Сипас фармуд: Издивоҷро ошкорову аланӣ байни худ 

баргузор намоед ва барои он даф бизанед. 

Аз он пас, ин кор дар издивоҷ расм шуд. 

Нукта 

Дар ривоёте, ки мулоҳиза шуд ва бархе аз ривоёти дигар, 

истифода аз «даф», ки навъе соз маҳсуб мешавад, дар 

маросими арўсӣ ҷоиз гардидааст. Гуфтанӣ аст, ки санади 

ҳамаи ривоёте, ки истифода аз ин созро ҷоиз медонанд, 

заиф аст, бинобар ин, ҳамон тавр ки шуморе аз фақеҳон 

фатво додаанд, ҷоиз будани истифода аз ин соз, машрут ба 

мутриб набудани он аст. 

4/1. Зиёфат додан 

174. Паёмбари Худо (с): Зиёфат додан, фақат дар панҷ 

маврид аст: дар урс, хурс, изор, викоз ва рикоз. Урс: 

ҳангоми издивоҷ аст. Хурс: замони таваллуди фарзанд. 

Изор: ҳангоми хатна кардан. Викоз: замони хариди хона. 

Рикоз: замони баргаштан аз Макка (Ҳаҷ). 

171.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) ба касе ки издивоҷ 

карда буд, фармуд: Зиёфат бидеҳ, гарчи бо қурбонӣ 

кардани як гўсфанд бошад. 

176.Ал-маросил ба нақл аз Ҳакам ибни Утайба: Паёмбар 

(с) Билол (р)-ро назди хонаводае аз ансор фиристод то аз 

эшон хостгорӣ кунад. Онон гуфтанд: Бардаи ҳабашӣ! Билол 

(р) гуфт: Агар Паёмбар (с) маро нафармуда буд, ки назди 

шумо биёям, ҳаргиз намеомадам! 

Гуфтанд: Паёмбар (с) ба ту фармуд? 

Гуфт: Оре. 

Гуфтанд: Пас, ҳамсардор шудӣ. 
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Билол (р) назди Паёмбар (с) омаду моҷароро барои 

эшон гуфт. Пас, қитъаи заре барои Паёмбар (с) оварда шуд. 

Паёмбар (с) онро ба Билол доду фармуд: Инро ба унвони 

маҳрия ба ҳамсарат бидеҳ. 

Ва ба ёронаш фармуд: Дар зиёфат додани бародаратон 

ҷамъ шавед. 

1/1. Арўсӣ кардан дар шаб 

177. Паёмбари Худо (с): Арўсҳоятонро дар шаб ба хонаи 

бахт бибаред ва дар рўз зиёфат бидиҳед. 

178.Имом Ризо (а): Издивоҷ кардан дар шаб, аз суннат 

аст, зеро Худованд шабро мояи оромиш қарор додааст ва 

занон дар ҳақиқат, ҳамон мояи оромиш ҳастанд. 

6/1. Он чӣ дар шаби арўсӣ шоистаи анҷом аст 

179. Паёмбари Худо (с): Ҳангоме ки мард ҳамсарашро ба 

хона мебарад, аввал ду ракъат намоз бихонаду бар зулфи ў 

даст бикашад. Сипас бигўяд: Бор Худоё! Дар ҳамсарам 

бароям баракат қарор деҳу ўро бароям муборак гардон ва 

то замоне ки моро дар канори ҳам қарор додаӣ, бо хайру 

хуҷаста ва бобаракат бидор ва ҳаргоҳ ўро аз ман ҷудо сохтӣ, 

ба хубии тамом ҷудо соз! 

Сипас бигўяд: Сипос Худоеро, ки маро аз гумроҳӣ ба 

ҳидоят кашонду ниёзамро бароварда сохт ва сустиямро ба 

нишот табдил карду маро аз зиллат ба иззат расонд ва маро 

аз бепаноҳӣ сарпаноҳ доду аз муҷаррад будан ба ҷуфт 

шудан кашонд ва барои корҳоям хидматкоре қарор доду 

маро аз танҳоӣ наҷот дод ва пастиямро баландӣ бахшид! 

Сипоси фаровону пок ва хуҷастае бар он чӣ ба ман ато 

фармудӣ, эй Парвардигори ман! Ва барои он чӣ қисматам 

кардӣ ва лутфе, ки ба ман намудӣ! 

181.Имом Содиқ (а): Ҳаргоҳ назди ҳамсарат даромадӣ, 

зулфашро ба даст бигир ва рў ба қибла куну бигў: Бор 

Худоё! Амонати туро гирифтаму бо калимоти ту ўро бар 

худ ҳалол намудам. Пас, агар аз ў фарзанде бароям 

муқаддар фармудӣ, ўро бобаракату парҳезгор ва аз 
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пайравони Оли Муҳаммад қарор деҳ ва барои шайтон дар ў 

саҳму баҳрае манеҳ! 

181.Макорим-ул-ахлоқ ба нақл аз Имомон (а): Вақте 

зафоф1 наздик мешавад, мустаҳаб аст, ки аз ҳамсарат 

бихоҳӣ, ки ду ракъат намози мустаҳаббӣ бигузорад. Ҳаргоҳ 

назди ту даромад, бовузўъ бош ва худат низ ду ракъат 

намоз бигузору шукри Худоро ба ҷо овар ва бар Паёмбару 

аҳли байташ салавот бифиристу бигў: Парвардигоро! 

Улфату муҳаббат ва ризояти ў аз манро рўзиям фармо ва 

маро низ аз ў розӣ бидор ва моро ба нектарин тарзу 

осонтарин улфату созиш, дар канори ҳам бидор, ба дурустӣ 

ки ту ҳалолро дўст дорию ҳаромро нохуш медорӣ. 

182.Ал-фақеҳ ба нақл аз Абўсаиди Худрӣ: Паёмбари 

Худо (с) ба Алӣ ибни Абўтолиб (а) васият карду фармуд: Эй 

Алӣ! Ҳаргоҳ арўс ба хонаат омад, вақте нишаст, 

кафшҳояшро бикашу поҳояшро дар зарфе бишўй ва оби 

онро аз дари хонаат то атрофи хонаат бипош, зеро агар 

чунин кунӣ, Худованд аз хонаи ту ҳафтод ҳазор навъ 

фақрро мебараду ҳафтод ҳазор навъ баракатро ба он ворид 

мекунад ва ҳафтод раҳмат бар он фурў мефиристад, ки бар 

болои сари арўс болу пар мезанад, то баракати онҳо ба ҳар 

гўшае аз хонаат бирасад ва арўс, то замоне ки дар он хона 

аст, аз мубтало шудан ба девонагию хўра ва песӣ, дар амон 

мемонад. То як ҳафта арўсро аз хўрдани чаҳор чиз манъ 

кун: ҷурғот, сирка, кашниз ва себи туруш. 

Алӣ (а) гуфт: Эй Паёмбари Худо! Барои чӣ ўро аз ин 

чаҳор чиз манъ кунам? 

Фармуд: Зеро раҳим аз ин чаҳор хўрокӣ нозо мешавад ва 

фарзанд намеоварад. 

Алӣ (а) гуфт: Эй Паёмбари Худо! Сирка чӣ хосияте 

дорад, ки бояд аз хўрдани он манъ шавад? 

Фармуд: Агар пас аз хўрдани сирка ҳайз шавад, дигар 

ҳаргиз ба таври комил пок намегардад ва кашниз, ҳайзро 

дар шиками ў таҳрик мекунаду зоймонро бар ў сахт 

                                                 

1 Зафоф: чашни арўсӣ. 
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месозад ва себи туруш, ҳайзи ўро мебандаду мояи дард 

мешавад. 



Фасли 6 

Оилаи намуна 

1/6. Издивоҷ осмонӣ 

183. Паёмбари Худо (с): Ман ҳам башаре монанди шумо 

ҳастам. Аз шумо зан мегирам ва ба шумо зан медиҳам, 

магар Фотимаро, ки дастури издивоҷи ў аз осмон нозил 

шуд. 

184. Паёмбари Худо (с): Ман Фотимаро ба шавҳар 

надодам, магар замоне ки Худованд маро ба издивоҷ 

додани ў амр фармуд. 

181. Паёмбари Худо (с) ба Алӣ (а) фармуд: Фармони ба 

издивоҷ даровардани ту ва Фотима аз осмон ба ман расид. 

2/6. Алӣ (а), ҳамсари ҳамсанги Фотима (а) 

186.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) ба ман фармуд: Эй 

Алӣ! Мардоне аз Қурайш дар бораи издивоҷи Фотима бо 

ту, маро сарзаниш карданду гуфтанд: Мо ўро аз ту хостгорӣ 

кардем, вале ўро ба мо надодӣ ва ба издивоҷи Алӣ 

даровардӣ! 

Ман ба онон гуфтам: Ба Худо қасам, ки ин ман набудам, 

ки ўро ба шумо надодам ва ба издивоҷи Алӣ даровардам, 

балки Худои Мутаол буд, ки ўро ба шумо надод ва ба ақди 

Алӣ даровард! Ҷабраил (а) бар ман фуруд омаду гуфт: Эй 

Муҳаммад! Худованд ҷалла ҷалолуҳ, мефармояд: Агар 

Алиро наёфарида будам, дар тамоми рўи замин, аз Одам ва 

ғайри он, барои духтарат Фотима, ҳамтое набуд. 

187.Имом Содиқ (а): Агар Худои Таборак ва Таоло 

Амир-ул-мўъмин (а)-ро барои Фотима намеофарид, дар 

рўи замин, аз Одам ва ғайри он, ҳамтое барои ў ёфт 

намешуд. 
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3/6. Хостгории Бонуи бонувон 

188.Амолии Тўсӣ ба нақл аз Заҳҳок ибни Музоҳим: Аз 

Алӣ ибни Абўтолиб (а) шунидам, ки мефармуд: Абўбакр ва 

Умар (р) назди ман омаданду гуфтанд: Кош назди 

Паёмбари Худо (с) биравию Фотимаро аз ў хостгорӣ кунӣ! 

Ман назди Паёмбар (с) рафтам. Вақте чашми Паёмбари 

Худо (с) ба ман афтод, хандиду фармуд: Эй Абулҳасан! 

Чаро омадаӣ ва чӣ кор дорӣ? 

Ман аз хешовандиям ва пешқадамиям дар Ислом ва ёрӣ 

доданҳоям ба ў ва ҷиҳодҳоям барояш гуфтам. 

Паёмбар (с) фармуд: Рост мегўӣ, эй Алӣ! Ту аз он чӣ 

мегўӣ, бартарӣ. 

Гуфтам: Эй Паёмбари Худо! Фотимаро ба ҳамсарии ман 

медароварӣ? 

Фармуд: Эй Алӣ! Пеш аз ту мардоне ўро аз ман хостгорӣ 

кардад ва ман мавзўъро бо Фотима дар миён ниҳодам, вале 

дар чеҳраи ў норизоятӣ дидам. Акнун сабр кун, то ин ки 

назди ту баргардам. 

Пас, назди Фотима рафт. Фотима бархост ва ридои 

Паёмбар (с)-ро гирифту кафшҳояшро кашид ва барои 

эшон оби вузўъ оварду бо дастони худ, Паёмбар (с)-ро вузўъ 

дод ва поҳояшро шусту сипас нишаст. 

Паёмбар (с) ба ў фармуд: Фотима! 

Фотима гуфт: Бале. Амратон чист? Эй Паёмбари Худо! 

Паёмбар (с) фармуд: Алӣ ибни Абўтолиб, касе аст, ки аз 

хешовандии ў ва кароматаш ва исломаш огоҳӣ дорӣ. Ман 

ҳам аз Парвардигорам хостаам, ки туро ба издивоҷи 

беҳтарину маҳбубтарин халқаш дароварад. Ҳоло ў аз ту 

хостгорӣ кардааст. Назарат чист? 

Фотима (а) сукут карду рўяшро барнагардонд ва 

Паёмбари Худо (с) дар чеҳраи ў норизоятӣ надид. Пас, 

Паёмбар (с) бархосту фармуд: Аллоҳу Акбар! Сукути ў, 

нишонаи мувофиқати ўст. 

Пас, Ҷабраил (а) назди Паёмбари Худо (с) омаду гуфт: Эй 

Муҳаммад! Ўро ба ҳамсарии Алӣ ибни Абўтолиб даровар, 
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зеро Худованд Фотимаро барои Алӣ ва Алиро барои 

Фотима писандидааст. 

Пас, Паёмбари Худо (с) Фотимаро ба ҳамсарии ман 

даровард. Сипас наздам омаду дастамро гирифту фармуд: 

Бархез ба номи Худо ва бигў: Ба баракати Худо ва ҳар чӣ 

Худо хоҳад. Ҳеҷ қуввае нест, магар ба воситаи Худо. Бар 

Худо таваккул кардам. 

Ва баъд аз он ки маро дар канори Фотима (а) нишонд, 

паҳлўи ман омаду гуфт: Бор Худоё! Ин ду, маҳбубтарини 

халқ назди мананд. Пас ту низ ононро дўст бидору ба 

фарзандонашон баракат деҳ ва барои ин ду аз ҷониби худат 

нигаҳбоне бигумор. Ман ин ду ва фарзандонашонро аз 

газанди шайтони рондашуда, дар паноҳи ту меоварам. 

4/6. Маҳрияи Бонуи бонувон 

Садоқи ҳазрати Фотима (а) 481 дирҳам будааст, ки 

муодили 12 авқия мебошад. Ин миқдор пули зиреҳи Имом 

Алӣ (а) будааст. 

Дар баъзе аз манобеъ, садоқи ҳазрат ва ҳамсарони 

Паёмбар (с) 311 дирҳам зикр шудааст, ки муодили 12.3 

авқия мебошад. Ҳамчунин дар баъзеи дигар 411 мисқол 

нуқра ё 51 дирҳам низ зикр шудааст. 

189.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) ҳеҷ зане аз занони 

худро ҷуз бо маҳрияи 12.3 авқияи нуқра, тазвиҷ накард ва 

Фотима (а)-ро ҳам бо ҳамин миқдор ба издивоҷи ман 

даровард. Ҳар авқия, баробар бо чиҳил дирҳам аст. 

191. Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) духтараш Фотима 

(а)-ро ба маҳрияи 12.3 авқияи нуқра, ба издивоҷи ман 

даровард. 

191. Имом Алӣ (а): Замоне ки бо Фотима (а) издивоҷ 

намудам, гуфтам: Эй Паёмбари Худо! Аспамро бифурўшам 

ё зиреҳамро? 

Фармуд: Зиреҳатро бифурўш. 

Ман ҳам онро ба 12 авқия фурўхтам. Ин, маҳри Фотима 

буд. 
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192.Маноқиби Ибни Шаҳрошўб: Дар хабаре аз Ҳусайн 

ибни Алӣ (а) омадааст, ки: Паёмбар (с) Фотима (а)-ро бо 

маҳрияи чорсаду ҳаштод дирҳам, ба издивоҷи Алӣ (а) 

даровард. 

Ба ривояте ҳам, маҳрияи он бону, чорсад мисқол нуқра 

будааст. 

193.Имом Зайнулобидин (а): Паёмбар (с), замоне ки 

Фотима (а)-ро ба ҳамсарии Алӣ (а) даровард, хутба хонду 

фармуд: ... Ман ўро бо маҳрияи чорсад мисқол нуқра 

тазвиҷ кардам, агар Алӣ ба ин миқдор, розӣ бошад. 

194.Имом Боқир (а): Садоқи Фотима (а), як чодури 

фарсудаи ямонӣ1 ва як зиреҳи ҳутмӣ2 буд ва бистараш, 

пўсти қўче буд, ки онро меандохтанд ва паҳн мекарданду 

бар он мехобиданд. 

191.Имом Содиқ (а): Алӣ (а) Фотима (а)-ро бо маҳрияи 

як чодури кўҳнаи ямонӣ, як зиреҳ ва лиҳофе аз пўсти қўч, 

ба ҳамсарии худ даровард. 

196.Ал-иршод ба нақл аз Райён ибни Шабиб: Муҳаммад 

ибни Алӣ ибни Мўсо (Имом Ҷавод), Уммулфазл, духтари 

Абдуллоҳи Маъмунро хостгорӣ кард ва маҳрияи ўро ба 

андозаи маҳрияи модарбузургаш Фотима, духтари 

Паёмбари Худо (с) қарор дод. Панҷсад дирҳами сара. 

197.Имом Боқир (а): Алӣ ибни Абўтолиб (а) як адад 

зиреҳи оҳанин ва як чодури фарсудаи ямонӣ, садоқи 

Фотима (а) кард, садоқи ҳамсарони Паёмбар (с) низ панҷсад 

дирҳам буд. 

1/6. Хутбаи ақди издивоҷ 

198.Имом Зайнулобидин (а): Паёмбар (с) ҳангоме ки 

Фотима (а)-ро ба ақди издивоҷи Алӣ (а) даровард, хутбаи 

онро чунин хонд: 

                                                 

1 Чодури ямонӣ: ҷомаи пахтагин бо катони рах-рах, ки дар Яман 

мебофанд, рўпўши абрешимин, ки занон ҳангоми берун омадан аз хона 

мепўшанд. 
2 Зиреҳи ҳутмӣ: зиреҳе, ки мардуми тираи Ҳутма ибни Муҳориб аз 

қабилаи Абдулқайс месохтанд; шамшершикан; паҳн ва гарон. 
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Сипосу ситоиш, Худовандеро сазост, ки ба воситаи 

неъматҳояш сипос гузорида мешавад, ба воситаи қудраташ 

парастида мешавад, ба хотири салтанаташ аз ў фармон 

мебаранд, аз азобаш метарсанд, подошҳояшро аз ў талаб 

мекунанд, фармони ў дар осмону замин ҷорӣ аст! 

Худои азза ва ҷалла ба ман дастур дод, ки Фотимаро ба 

ҳамсарии Алӣ дароварам. Ман низ ўро бо маҳрияи чаҳор 

сад мисқол нуқра, ба ҳамсарии ў даровардам, агар Алӣ ба 

он миқдор, розӣ бошад. 

Сипас табақе хурмои норас хосту фармуд: Талош кунед! 

Дар ҳамон ҳол ки ба тарафи табақ ҳамла мебурдем, Алӣ (а) 

даромад. Паёмбар (с) ба рўи ў лабханд зад. Сипас фармуд: 

Эй Алӣ! Оё медонӣ, ки Худои азза ва ҷалла ба ман дастур 

дод, ки Фотимаро ба ҳамсарии ту дароварам? Инак ман ўро 

бо маҳрияи чаҳор сад мисқол нуқра, ба ҳамсарии ту 

даровардам, агар ту розӣ бошӣ. Алӣ (а) гуфт: Розиям ба 

ризои Худои азза ва ҷалла ва паёмбари ў. 

Паёмбар (с) фармуд: Худо ҳамеша шуморо бо ҳам 

бидораду шуморо хушбахт гардонад ва ба ҳар дуи шумо 

баракат диҳаду насли бисёру покеро аз шумо ба дунё 

биёварад. 

199.Имом Зайнулобидин (а) ба нақл аз Ҷобир (р): 

Ҳангоме ки Паёмбар (с) хост, ки Фотима (а)-ро ба издивоҷи 

Алӣ (а) дароварад, ба Алӣ (а) фармуд: Эй Алӣ! Ту, ба сўи 

масҷид равона шав ва ман дар паи ту меоям ва дар ҳузури 

мардум ба ту ҳамсар медиҳам ва аз фазоили ту он гуна 

мегўям, ки дилшод шавӣ. 

Алӣ (а) гуфт: Ман, оканда аз шодию хушҳолӣ, аз назди 

Паёмбар (с) хориҷ шудам. Дар роҳ ба Абўбакр ва Умар (р) 

бархўрдам. Гуфтанд: Чӣ хабар, эй Абулҳасан? Гуфтам: 

Қарор аст Паёмбар (с) Фотима (а)-ро ба издивоҷи ман 

дароварад. Ба ман хабар дод, ки ба фармони Худо ўро ба 

издивоҷи ман даровардааст. Ба зудӣ Паёмбар (с) дар паи 

ман меояд, то ин хабарро дар ҳузури мардум бигўяд. Он ду 

низ шоду хушҳол шуданду бо ман ба масҷид омаданд. 
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Алӣ (а) фармуд: Ба Худо қасам, ҳанўз ба васати масҷид 

нарасида будем, ки Паёмбар (с) ба мо пайваст ва чеҳрааш аз 

шодию хушҳолӣ медурахшид. Фармуд: Билол куҷост? 

Билол гуфт: Бале, дар хидматам эй Паёмбари Худо! Сипас 

Паёмбар (с) фармуд: Миқдод куҷост? Миқдод гуфт: Бале, эй 

Паёмбари Худо! Фармуд: Салмон куҷост? Салмон гуфт: 

Бале, эй Паёмбари Худо! Фармуд: Абўзар куҷост? Абўзар 

гуфт: Бале, эй Паёмбари Худо! Вақте онҳо дар баробари 

Паёмбари Худо (с) истоданд, фармуд: Ҳамагӣ бираведу дар 

атрофи Мадина биистед ва муҳоҷирону ансор ва 

мусулмононро ҷамъ кунед. 

Онон ба фармони Паёмбари Худо (с) рафтанд. Паёмбари 

Худо (с) пеш рафту дар болотарин зинаи минбар нишаст. 

Ҳангоме ки мардум дар масҷид ҷамъ шуданд, Паёмбари 

Худо (с) бархост ва ҳамду санои илоҳӣ ба ҷо оварду фармуд: 

Сипосу ситоиш аз они Худоест, ки осмонро сохту 

барафрошт ва заминро панҳ карду густаронид ва онро бо 

кўҳҳои мехосо устувор намуд ва аз он обу чарогоҳҳояшро 

берун овард. Ҳамон Худое, ки аз сифоте, ки васфкунандагон 

бар васфи ў мегўянд, бартар асту аз он чӣ гўяндагон дар 

таҷлили ў ба забон меоваранд, фаротар аст. Ҳамон Худое, 

ки биҳиштро подоши парҳезгорон қарор доду оташро 

кайфари золимон. Ва маро барои мўъминон раҳмату барои 

кофирон мояи кайфару ниқмат қарор дод. 

Эй бандагони Худо! Шумо дар сарои орзу қарор доред, 

миёни зиндагию марг ва тандурустию бемориҳо; дар сарое, 

ки ҳама чизи он завол ёфтанисту ҷойгоҳи дигаргунии ҳолот 

ва мояи кўчидан қарор дода шудааст. Пас раҳмати Худо бар 

касе ки орзуяшро кўтоҳ созаду дар кору амалаш бикўшад 

ва зиёдии молашро инфоқ кунаду зиёдии қути хешро нигаҳ 

дорад ва онро барои рўзи ниёзмандияш пеш фиристад; 

рўзе, ки дар он мурдагон маҳшур мешаванду садоҳо ба 

хомўшӣ мегарояд ва фарзандону модарон якдигарро 

намешиносанд. «Ва мардумро маст мебинӣ, дар ҳоле ки 
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маст нестанд»,1 «Он рўз, Худо ҷазои шоистаи ононро ба 

таври комил медиҳад ва хоҳанд донист, ки Худованд 

ҳамон ҳақиқати ошкор аст»,2 «Рўзе, ки ҳар кас он кори 

некеро, ки кардааст ва он кори бадеро, ки муртакиб 

шудааст, ҳозиршуда меёбаду орзу мекунад, ки: Эй кош 

миёни ў ва он корҳои бад фосилаи дуре буд»,5 «Пас ҳар кас 

ба вазни заррае некӣ кунад, онро мебинад ва ҳар кас ба 

вазни заррае бадӣ кунад низ онро мебинад».4 Барои рўзе, ки 

дар он пайвандҳои насабӣ аз миён мераваду риштаҳои 

хешовандӣ бурида мешаванд ва гунаҳкорон бо сахтӣ 

ҳисобрасӣ мешаванду ба сўи азоб ронда мешаванд. «Пас 

касе ки аз оташи дўзах дур шуда ба биҳишт ворид шавад, 

ба ҳақиқат растагор шудааст ва зиндагии дунё чизе ҷуз 

сармояи фиреб нест».3 

Эй мардум! Паёмбарон, ҳуҷаттаҳои Худо дар замини ў ва 

гўяндагон аз китоби ў ва амалкунандагон ба ваҳйи ў 

ҳастанд. Худои азза ва ҷалла ба ман дастур дод, ки духтарам 

Фотимаро ба издивоҷи бародар ва амакбаччаам ва 

наздиктарини мардум ба ман, яъне Алӣ ибни Абўтолиб 

дароварам. Худованди баландмартаба ўро дар осмон ба 

ҳамсарии Фотима дароварду фариштагонро бар он гувоҳ 

гирифт ва ба ман дастур дод, ки дар замин низ ўро ба 

издивоҷи Фотима даровараму шуморо бар он гувоҳ гирам. 

Паёмбари Худо (с) сипас нишасту фармуд: Бархез эй 

Алӣ! Барои худат хутбаи ақдро бихон! 

Алӣ (а) гуфт: Эй Паёмбари Худо! Бо вуҷуди шумо, ман 

хутбаро бихонам?! 

Фармуд: Бихон, зеро Ҷабраил ба ман дастур дод, ки ба ту 

фармон диҳам, ки хутбаатро худат бихонӣ. Агар Довуд (а) 

хатиби биҳишт набуд, бегумон ту хатиби биҳишт будӣ, эй 

Алӣ! 

                                                 

1 Сураи Ҳаҷ, 2. 
2 Сураи Нур, 23. 
5 Сураи Оли Имрон, 51. 
4 Сураи Зилзила, 7-8. 
3 Сураи Оли Имрон, 183. 
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Онгоҳ Паёмбар (с) фармуд: Эй мардум! Сухани 

паёмбаратонро бишнавед. Худованд чаҳор ҳазор паёмбар 

барангехт, ки ҳар паёмбаре ҷонишине дошт ва ман 

беҳтарини паёмбарон ҳастам ва ҷонишинам, беҳтарин 

ҷонишинон. 

Сипас Паёмбари Худо (с) сукут кард ва Алӣ (а) суханро 

оғоз карду гуфт: Сипосу ситоиш аз они Худоест, ки 

калидҳои дониши худро ба гўяндагон илҳом фармуду 

дилҳои парҳезгоронро бо шўълаҳои азаматаш равшан 

намуд ва роҳҳои раҳпўёнро бо нишонаҳои аҳкомаш 

ҳувайдо сохту олимиёнро ба вуҷуди амакбаччаи 

баргузидаам дилшод кард, то он ки даъвати ў бар даъвати 

мулҳидон бартар омаду оини ў бар ботилҳои ботилгароён 

ғолиб шуд ва ўро охирини паёмбарону сарвари расулон 

қарор дод. Пас ў паёми Парвардигорашро ба мардум 

расонду фармони ўро иҷро кард ва нишонаҳои Худоро аз 

ҷониби ў иблоғ намуд. 

Сипосу ситоиш аз они Худованде аст, ки бо қудрати хеш 

бандагонро офариду ба воситаи динаш ононро иззат дод ва 

ба вуҷуди паёмбараш Муҳаммад (с) ононро муфтахар 

намуд ва меҳр варзиду гиромӣ дошт ва арҷмандию бузургӣ 

бахшид. Сипосу ситоиш махсуси Худованд аст, ба хотири 

неъматҳо ва эҳсонҳояш. Шаҳодат медиҳам, ки маъбуде ҷуз 

Аллоҳ нест! Шаҳодати холисонае, ки ўро хушнуд гардонад. 

Дуруди Худо бар Муҳаммад! Дуруде, ки ўро ба Худо наздик 

кунаду баҳраманд созад. 

Ва баъд, издивоҷ аз корҳое аст, ки Худои Мутаол ба он 

амр кардаасту ба ин кор иҷозат додааст ва ин маҷлиси мо 

аз он маҷлисҳое аст, ки Худо ба он фармон додаасту 

мавриди ризояти ўст. Инак Муҳаммад ибни Абдуллоҳ, 

Паёмбари Худо, духтараш Фотимаро ба издивоҷи ман 

даровард, бо маҳрияи чаҳор сад дирҳаму динор ва ман ба 

он розӣ ҳастам. Пас аз худи эшон бипурсед ва шоҳид 

бошед. 

Мусулмонон гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Оё ўро тазвиҷ 

фармудӣ? Паёмбар (с) фармуд: Оре. Мусулмонон гуфтанд: 
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Худованд бар ҳардуи онон муборак гардонад ва ононро 

пайваста дар канори ҳам бидорад! 

211.Таърих Димишқ ба нақл аз Анас: Дар маҳзари 

Паёмбар (с) будам, ки ваҳй эшонро фаро гирифт. Пас вақте 

ба ҳоли табиияш баргашт, фармуд: Оё медонӣ Ҷабраил аз 

назди Парвардигори Арш чӣ овард? Гуфтам: На. Фармуд: 

Парвардигорам ба ман фармон дод, ки Фотимаро ба 

ҳамсарии Алӣ ибни Абўтолиб дароварам. Пас бирав ва 

Абўбакр ва Умар ва Усмон ва Талҳаву Зубайр ва ба шумори 

эшон аз ансорро назди ман даъват кун. 

Ман рафтам ва ононро даъват кардам. Вақте дар ҷои худ 

нишастанд, Паёмбар (с) фармуд: Сипосу ситоиш барои 

Худованде аст, ки ба воситаи неъматҳояш сипосу ситоиш 

мешаваду ба сабаби қудраташ парастиш мегардад, ба 

сабаби забонаш (каломаш) аз ў фармон мебаранду аз 

азобаш метарсанд, подошеро, ки назди ўст, аз ў мехоҳанд. 

Худое, ки фармонаш дар осмону заминаш нофиз аст. 

Худое, ки офаридагонро ба қудрати худ офариду бо 

аҳкомаш онҳоро аз якдигар ҷудо сохт ва бо динаш ба онон 

иззат бахшиду ба вуҷуди паёмбараш Муҳаммад (с) ононро 

муфтахар дошт. Сипас, Худованд издивоҷро мояи 

пайванди насабӣ ва як таклиф қарор дод ва бо он арҳомро 

ба ҳам пайвасту мардумро ба он мулзам сохт. 

Худои Таборак ва Таоло фармудааст: «Ў зотест, ки аз об 

башареро офариду ўро дорои хешовандии насабию сабабӣ 

қарор дод ва Парвардигори ту ҳамвора тавоност».1 Пас, 

фармони Худо ба сўи қазои ў равон асту қазои ў ба сўи 

қадараш ва ҳар қазоеро қадаресту ҳар қадареро саромаде ва 

ҳар саромадеро набиштае: «Худо он чиро бихоҳад, маҳв 

мекунад ё боқӣ мегузорад ва асли китоб назди ўст».2 

Ба дурустӣ ки Парвардигорам ба ман фармон дод, ки 

Фотимаро ба издивоҷи Алӣ ибни Абўтолиб дароварам ва 

ман шуморо гувоҳ мегирам, ки Фотимаро бо маҳрияи 

                                                 

1 Сураи Фурқон, 34. 
2 Сураи Раъд, 51. 
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чаҳор сад мисқол нуқра, ба ҳамсарии ў даровардам, агар 

Алӣ ба он розӣ бошад. 

Паёмбар (с) Алиро дар паи коре фиристода буд. 

Паёмбари Худо (с) сипас табақи хурмои норасе хосту онро 

дар пеши худ ниҳоду фармуд: Талош кунед! 

Мо машғули талош кардани табақи хурмо будем, ки Алӣ 

(а) омад. Паёмбар (с) лабханде заду фармуд: Эй Алӣ! 

Худованд ба ман фармуд, ки Фотимаро ба издивоҷи ту 

дароварам ва ман ўро бо маҳрияи чаҳор сад мисқол нуқра, 

ба ҳамсарии ту даровардам, албатта агар ту розӣ бошӣ. 

Алӣ (а) фармуд: Розӣ ҳастам, эй Паёмбари Худо! 

Сипас барои Худо ба саҷда афтод ва вақте сарашро аз 

саҷда бардошт, Паёмбар (с) ба ў фармуд: Худованд ба шумо 

ду тан, баракат диҳад ва барои шумо муборак гардонаду 

насли бисёру поке аз шумо ба дунё оварад! 

6/6. Ҷаҳизияи Бонуи бонувон 

211.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) як чодуршаби 

махмал, як машк ва як болини чармин, ки аз алафи гўргиёҳ 

пуршуда буд, ба Фотима (а) ҷиҳоз дод. 

212.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Ҳаммод: Ато ибни 

Соиб аз падараш аз Алӣ (а) барои мо ҳадис кард, ки вақте 

Паёмбари Худо (с) Фотимаро ба ҳамсарии ў даровард, як 

чодуршаби махмал, як болиши чармини пуршуда аз лиф, 

ду осиёи дастӣ ва як машк ва ду кўзаи дастадор бо ў ҳамроҳ 

кард. 

213.Имом Ҳусайн (а): Паёмбари Худо (с) Фотима (а)-ро 

бо чаҳор саду ҳаштод дирҳам маҳрия, ба издивоҷи Алӣ (а) 

даровард ва ба Алӣ (а) фармуд, ки ду севвуми ин маблағро 

харҷи атр кунад ва як севвуми дигарро харҷи либос. Пас он 

дуро ба хона фиристод, дар ҳоле ки бистарашон чизе набуд, 

ҷуз пўсти қурбонии Паёмбари Худо (с) ва болиши чармине, 

ки аз лиф пуршуда буд. 

214.Имом Алӣ (а): Вақте назди Паёмбари Худо (с) барои 

хостгории духтараш Фотима рафтам, фармуд: Чӣ дорӣ, ки 

ба ман бидиҳӣ? 
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Гуфтам: Ҷуз шутур ва асп ва зиреҳам чизе надорам. 

Фармуд: Аспро лозим дорӣ. Шутур ҳам ки барои савор 

кардани ҳамсарат аст. Зиреҳат мемонад, ки Худованд 

Фотимаро дар муқобили он ба издивоҷ ту даровард. 

Ман зиреҳи худро бар шонаи чапам андохтаму эшонро 

тарк кардам ва ба бозори шаб рафтам. Пас, онро ба чаҳор 

сад дирҳами сиёҳи ҳаҷарӣ1 фурўхтам. Сипас онҳоро назди 

Паёмбар (с) овардаму пеши эшон рехтам. Ба Худо қасам, ки 

ў аз шумори дирҳамҳо саволе накард! Паёмбари Худо (с) 

инсони дасткушоду ҷавонмарде буд. Сипас Билол (р)-ро 

садо заду кафи ўро аз он дирҳамҳо пур карду фармуд: Эй 

Билол! Бо инҳо миқдоре атр барои духтарам Фотима бихар. 

Сипас Умми Салама (р)-ро садо заду ба ў фармуд: Эй 

Умми Салама! Барои духтарам бистаре аз ҷинси палоси 

Миср бихару онро бо лиф пур кун ва як зиреҳу як чодури 

сафеди кампат низ барои ў бихар. Беш аз инҳо магир, ки 

дар ин сурат Алӣ ва Фотима аз исрофкорон хоҳанд буд. 

211.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) як каф аз дирҳамро 

гирифт ва Абўбакр (р)-ро садо заду онҳоро ба ў доду 

фармуд: Эй Абўбакр! Бо ин дирҳамҳо барои духтарам 

чизҳои лозимии хонаашро бихар. 

Салмони Форсӣ ва Билол (р)-ро низ ҳамроҳи ў кард, то 

дар бардоштани харид ба ў кўмак кунанд. 

Абўбакр (р) гуфт: Дирҳамҳое, ки Паёмбари Худо (с) ба 

ман дод шасту се дирҳам буд. Ман рафтаму бистаре аз 

хайши2 мисрии пуршуда бо пашм, як чодури хайбарӣ, як 

машки об, чанд то кўза, як офтоба ва як пардаи пашмии 

нозук харидам ва бо ҳам ононҳоро овардему назди 

Паёмбари Худо (с) ниҳодем. Паёмбар (с) бо дидани онҳо 

гиряаш гирифту ашкҳояш ҷорӣ шуд. Сипас сарашро ба сўи 

осмон бардошту гуфт: Бор Худоё! Ба қавме, ки бештарини 

зарфҳои онон сафол аст, баракат деҳ. 

                                                 

1 Ҳаҷарӣ: мансуб ба Ҳаҷар, аз шаҳрҳои Баҳрайн дар шимоли саҳрои 

Арабистон аст. 
2 Хайш: матои майда-майда бофташуда бо ресмонҳои ғафс аз пахтаи 

сифаташ паст. 
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216.Имом Содиқ (а): Вақте Паёмбари Худо (с) Фотимаро 

ба ҳамсарии Алӣ (а) даровард, ба назди Фотима рафт, дар 

ҳоле ки ўро гирён дид. Ба ў фармуд: Чаро гиря мекунӣ? Ба 

Худо қасам агар дар аҳли байтам беҳтар аз Алӣ буд, туро ба 

ҳамсарии вай медаровардам! Ин ман набудам, ки туро ба 

шавҳар додам, балки Худованд туро ба шавҳар дод ва 

маҳрияатро хумси амвол то замоне ки осмонҳову замин 

барҷост, таъйин кард. 

Алӣ (а) гуфт: Паёмбари Худо (с) сипас фармуд: Бирав ва 

зиреҳро бифурўш. 

Ман рафтаму онро фурўхтам ва пулашро гирифтаму 

назди Паёмбари Худо (с) баргаштам ва дирҳамҳоро дар 

домани ў рехтам. Аз ман напурсид, ки чӣ қадар аст ва ман 

ҳам миқдорашро нагуфтам. 

Пас, муште дирҳам бардошту Билол (р)-ро садо зад ва 

онҳоро ба ў доду фармуд: Барои Фотима миқдоре атр 

бихар. 

Сипас бо ҳар ду дасташ аз дирҳамҳо бардошт ва онҳоро 

ба Абўбакр (р) доду фармуд: Барои Фотима либосу асоси 

хона бихар. Ва Аммор ибни Ёсир (р) ва чанд тан аз саҳобаро 

ҳамроҳи ў фиристод. Онҳо ба бозор рафтанд ва ба ҳар чӣ 

бармехўрданду лозим буд, пеш аз он ки онро бихаранд, ба 

Абўбакр (р) нишон медоданд. Агар ў онро муносиб медид, 

мехариданд. Аз ҷумлаи чизҳое, ки хариданд, як пероҳани 

ҳафт дирҳамӣ, як чорқади чор дирҳамӣ, махмали сиёҳи 

хайбарӣ, як тахт, ду рахти хоб аз хайши мисрӣ, ки яке бо 

лифи хурмо пур шуда буд ва дигарӣ бо пашми гўсфанд, 

чор то болишт аз чарми Тоиф, ки бо алафи гўргиёҳ пур 

шуда буданд, як пардаи пашмини бўриёии ҳаҷарӣ, як 

осёби дастӣ, лагани мисӣ, обхўрии чармин, қадаҳе барои 

шир, машки оби кўчак, офтобаи қирандуд, як кўзаи сабз ва 

чанд кўзаи сафолин буд. 

Вақте харид тамом шуд, миқдоре аз харидро Абўбакр (р) 

бардошту бақияро дигар ёрон бардоштанд. Вақте колоҳоро 

назди Паёмбари Худо (с) оварданд, эшон бо дасташ онҳоро 
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зеру рў карду фармуд: Худо бар аҳли ин хона баракат 

диҳад! 

217.Ас-сунан-ул-куброи Насоӣ ба нақл аз Ибни Аббос 

(р): Замоне ки Паёмбари Худо (с) Фотимаро ба издивоҷи 

Алӣ даровард, дар миёни чизҳое, ки ба ў дод, як тахти лифи 

хурмоӣ буд, як болишти чармини пуршуда аз лифи хурмо 

ва як машк. Онон рег оварданду дар кафи ҳуҷра паҳн 

карданд. 

7/6. Зиёфати арўсӣ 

218.Таърихи Димишқ ба нақл аз Бурайда: Ҳангоме ки 

Паёмбари Худо (с) Фотима (а)-ро издивоҷ кунонд, ба ў 

фармуд: Барои арўсӣ бояд зиёфат дод. 

Сипас дастур дод, ки гўсфандеро сар буриданд ва ҳамаро 

ба хўрдани он даъват кард. 

219.Ас-сунан-ул-куброи Насоӣ ба нақл аз Бурайда: Пас 

аз он ки Паёмбари Худо (с) Фотимаро ба ҳамсарии Алӣ (а) 

даровард, фармуд: Эй Алӣ! Барои арўсӣ бояд зиёфат дод. 

Саъд гуфт: Ман як гўсфанд дорам. Гурўҳе аз ансор ҳам 

чанд соъ зуррат барои Паёмбар (с) ҷамъ карданд. 

211.Ал-мўъҷам-ул-васит ба нақл аз Ҷобир ибни 

Абдуллоҳ (р): Дар тўи Алӣ ибни Абўтолиб ва Фотима 

духтари Паёмбари Худо (с) ҳозир шудем. Дар ҳеҷ тўе 

луқмае некўтар аз он надида будем. Паёмбари Худо (с) 

таоме аз равғану хурмо барои мо таҳия кард ва мо тановул 

кардем. Дар он шаб, бистари он ду пўсти даббоғинашудаи 

як гўсфанд буд. 

211.Имом Содиқ (а): Алӣ (а) гуфт: Сипас Паёмбари Худо 

(с) ба ман фармуд: Эй Алӣ! Барои хонаводаат таоми 

обрўманде таҳия кун. 

Сипас афзуд: Гўшту нон аз мо ва хурмою равған аз ту. 

Ман миқдоре хурмою равған харидам. Паёмбари Худо (с) 

остинҳояшро боло заду шурўъ ба тафт додани хурмоҳо дар 

даруни равған кард, то он ки ҳалвое сохт ва гўсфанди 

фарбеҳеро барои мо фиристод, ки зибҳ шуд ва миқдори 



Оилаи намуна 74 

зиёде ҳам нон пухт. Сипас Паёмбар (с) ба ман фармуд: Ҳар 

касро мехоҳӣ даъват кун. 

Ман ба масҷид рафтам. Масҷид пур аз саҳоба буд. 

Хиҷолат кашидам, ки гурўҳеро даъват кунаму гурўҳеро 

вогузорам. Пас, болои теппае, ки он ҷо буд, рафтаму фарёд 

задам: Ба зиёфати Фотима биёед. Мардум гурўҳ-гурўҳ 

омаданд. Ман аз ин ки ҷамъият зиёд буду таом андак, 

хиҷолат зада шудам. Паёмбари Худо (с) фаҳмид, ки дар 

дили ман чӣ мегузарад. Сипас фармуд: Эй Алӣ! Аз Худо 

баракат хоҳам хост. 

Алӣ (а) гуфт: Ҳамаи мардум то охирин нафар аз таому 

нўшиданӣ хўрданду нўшиданд ва бароям талаби баракат 

карданду ҳамагӣ рафтанд, ки беш аз чаҳор ҳазор мард 

буданд, аммо аз таом чизе кам нашуда буд. Паёмбари Худо 

(с) лагандҳоро гирифту онҳоро аз таом пур кард ва ба 

хонаҳои ҳамсаронаш фиристод. Сипас як лаганде бардошту 

дар он миқдоре таом рехту фармуд: Ин ҳам барои Фотима 

ва шавҳараш. 

8/6. Шаби зафоф 

212.Имом Боқир (а): Ҷобир ибни Абдуллоҳи Ансорӣ (р) 

бароям нақл карду гуфт: Дар шабе, ки Паёмбар (с) Фотима 

(а)-ро ба хонаи Алӣ (а) фиристод, Алиро садо заду ўро дар 

тарафи рости худ нишонд ва Фотимаро садо заду дар 

тарафи чапи худ нишонд. Онгоҳ сари он ду бузургворро ба 

ҳам овард, сипас бархост ва Алию Фотима низ бархостанд 

ва Паёмбар (с) дар васати он ду, раҳсипори хонаи Алӣ шуд. 

Ҷабраил дар миёни фариштагон бонги такбир зад. 

Паёмбар (с) такбирро шуниду такбир гуфт ва мусулмонон 

низ такбир гуфтанд. Ин, нахустин такбире буд, ки дар арўсӣ 

гуфта шуд ва аз он баъд ба суннат табдил шуд. 

213.Имом Содиқ (а): Алӣ (а) фармуд: Баъд аз он муддати 

як моҳ бо Паёмбари Худо (с) намоз мегузоридаму ба 

манзилам бармегаштам, бидуни он ки аз Фотима сухан 

бигўям. Пас аз ин муддат, ҳамсарони Паёмбар (с) гуфтанд: 

Оё аз Паёмбари Худо (с) нахоҳем, ки Фотимаро ба хонаат 
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бифиристад? Гуфтам: Ин корро бикунед. Онон назди 

Паёмбар (с) рафтанд ва Умми Айман гуфт: Эй Паёмбари 

Худо! Агар Хадиҷа (р) зинда буд, аз арўсии Фотима хушҳол 

мешуд. Алӣ ҳамсарашро мехоҳад. Пас, чашми Фотимаро ба 

шавҳар равшан гардону он дуро дар канори ҳам қарор 

бидеҳ ва бо ин кор моро ҳам хушҳол соз! 

Паёмбар (с) фармуд: Пас, чаро худи Алӣ ҳамсарашро аз 

ман намехоҳад? Мо мунтазири ин дархост аз сўи ў будем. 

Алӣ (а) гуфт: Пас гуфтам: Ҳаё монеи ман мешавад, эй 

Паёмбари Худо! Паёмбар (с) рў ба занон карду фармуд: 

Киҳо ин ҷо ҳастанд? Умми Салама (р) гуфт: Ман Умми 

Салама, ин Зайнаб ва ин фалонӣ ва фалонӣ. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Дар яке аз ҳуҷраҳои ман 

барои духтарам ва амакбаччаам ҳиҷлае омода кунед. Умми 

Салама (р) гуфт: Дар кадом ҳуҷра, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Дар ҳуҷраи худат. 

Ва ба ҳамсаронаш фармон дод, ки онро ороставу омода 

созанд. 

Умми Салама (р) гуфт: Аз Фотима пурсидам: Оё атре 

дорӣ, ки барои худат андўхта бошӣ? Фотима (а) фармуд: 

Оре. 

Ва шишае оварду миқдоре аз онро дар кафи дастам рехт. 

Чунон бўи хуше аз он бўидам, ки ҳаргиз монанди он ба 

биниям нарасида буд. Гуфтам: Ин чист? 

Фармуд: Ҳаргоҳ Даҳяи Калбӣ назди Паёмбар (с) ворид 

мешуд, ба ман мегуфт: Фотима! Кўрпачаеро биёру барои 

амакат бияндоз. Ман барояш кўрпача меандохтам ва ў бар 

он менишаст. Вақте бармехост, аз миёни ҷомаҳояш чизе 

меафтод ва ба ман мегуфт, ки онҳоро ҷамъ кунам. 

Алӣ (а) дар ин бора аз Паёмбари Худо (с) пурсид. 

Паёмбар (с) фармуд: Онҳо анбарест, ки аз болҳои Ҷабрали 

мерезад. 

Ҳангоме ки офтоб ба ғуруб наздик мешуд, Паёмбар (с) 

фармуд: Эй Умми Салама! Фотимаро биёр. 

Ман рафтаму ўро дар ҳоле ки доманаш ба замин кашида 

мешуду аз хиҷолати Паёмбари Худо (с) арақ мерехт, 
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овардам. Дар он ҳол, пои он бузургвор лағзид. Паёмбари 

Худо (с) ба ў фармуд: Худо дар дунёву охират туро аз 

лағзиш нигаҳ дорад! 

Вақте назди Паёмбар (с) истод, Паёмбар (с) чодурро аз 

рўяш канор зад, то он ки Алӣ (а) ўро дид. Сипас дасти 

Фотимаро гирифту дар дасти Алӣ (а) ниҳоду фармуд: Эй 

Алӣ! Худо ба ту дар духтари Паёмбари Худо баракат диҳад! 

Фотима ҳамсари хубе аст. Ва эй Фотима! Алӣ шавҳари хубе 

аст. Ба манзилатон бираведу коре накунед, то ин ки ман 

биёям. 

Алӣ (а) фармуд: Дасти Фотимаро гирифтам ўро бурдам, 

то ин ки дар гўшаи суффа1 нишаст ва ман ҳам дар канораш 

нишастам ва ҳарду аз шарми якдигар, сарамонро ба зер 

афканда будем. Пас аз чанде Паёмбари Худо (с) омаду 

фармуд: Касе инҷо ҳаст? 

Гуфтем: Биёед, эй Паёмбари Худо! Ба дидори мо хуш 

омадед. 

Паёмбар (с) ворид шуду Фотимаро дар як тарафаш ва 

Алиро дар тарафи дигараш нишонд. Сипас фармуд: Эй 

Фотима! Миқдоре об биёр. 

Фотима ба тарафи қадаҳе, ки дар ҳуҷра буд рафт ва онро 

пур аз об карду барои эшон овард. Паёмбар (с) ҷуръае аз он 

дар даҳонаш карду мазмаза намуд. Сипас онро ба қадаҳ 

баргардонд. Онгоҳ аз он бар сари Фотима рехту фармуд: Ба 

ман рў кун. 

Вақте Фотима (а) ба тарафи он ҳазрат рў кард, Паёмбар 

(с) миқдоре аз он обро дар миёни синаҳояш пошид. Сипас 

фармуд: Баргард. 

Вақте баргашт, миқдоре аз онро миёни шонаҳояш 

пошид. Онгоҳ фармуд: Бор Худоё! Ин духтари ман ва 

маҳбубтарини офаридагон назди ман аст. Бор Худоё! Ин 

ҳам бародари ман ва маҳбубтарини офаридагон назди ман 

аст. Парвардигоро! Ўро дўсти некўкори худат қарор деҳу 

ҳамсарашро барои ў муборак гардон. 

                                                 

1 Суффа: соябоне буд дар Масҷиди Паёмбар (с). 
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Сипас фармуд: Эй Алӣ! Акнун бо ҳамсарат вориди ҳуҷра 

шав. Худо бар ту муборак гардонад ва раҳмату баракати 

Худо бар шумо бод, ки ў сутудаи бузургвор аст. 

214.Ас-сунан-ул-куброи Насоӣ ба нақл аз Бурайда: 

Вақте шаби зафоф шуд, Паёмбари Худо (с) фармуд: Эй 

Алӣ! Даст ба коре назанӣ, то маро бубинӣ. 

Пас Паёмбар (с) об хосту аз он вузўъ сохт. Сипас 

боқимондаи он обро бар сари Алӣ (а) рехту фармуд: Бор 

Худоё! Дар ин ду нафар баракат қарор деҳу бар онон 

муборак бигардон ва фарзандонашонро барояшон хуҷаста 

бидор. 

211.Ал-мўъҷам-ул-кабир ба нақл аз Асмоъ бинти Умайс: 

Замоне ки Фотимаро ба хонаи Алӣ ибни Абўтолиб 

бурданд, дар ҳуҷраи ў ҷуз регҳои паҳншуда дар кафи ҳуҷра 

ба ҷои фарш, болиште, ки аз лифи хурмо пуршуда буд, як 

сабу ва як кўза... чизе наёфтем. 

Асмоъ гуфт: Паёмбар (с) зарфи обе хосту дар он чизҳое 

гуфт. Сипас аз он об бар синаву сурати Алӣ рехт. Баъд 

Фотимаро садо зад. Фотима ба сўи Паёмбар (с) рафт, дар 

ҳоле ки аз шарму ҳаё пояш дар чодураш меилмид. 

Паёмбар (с) аз он об бар Фотима низ пошид ва ҳар чӣ 

мехост, ба ў гуфт. Сипас ба ў фармуд: Ман дар ин ки туро 

ба ҳамсарии маҳбубтарин фарди хонадонам даровардам, 

кўтоҳӣ накардам. 

Дар ин ҳангом Паёмбар (с) сиёҳие дар пушти парда ё дар 

пушти дар дид. Фармуд: Кистӣ? 

Гуфт: Асмоъ ҳастам. 

Фармуд: Асмоъ бинти Умайс? 

Гуфт: Бале, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Ба хотири Паёмбари Худо (с) барои ҳамроҳии 

духтараш омадаӣ? 

Гуфт: Бале. Духтар дар шаби зафофаш бояд як зан 

наздикаш бошад, то агар чизе хост барояш муҳайё кунад. 

Асмоъ гуфт: Паёмбар (с) бароям дуое кард, ки он дуо 

устувортарин амалам дар назди ман аст. Сипас ба Алӣ 

фармуд: Инак ҳамсарат дар ихтиёри туст. 
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Онгоҳ баромаду рафт ва ҳамчунон барои он ду дуо 

мекард, то ин ки дар ҳуҷраи худ ворид шуд. 

9/6. Хона ва асбоби хонаи Бонуи бонувон 

216.Имом Боқир (а): Ҳангоме ки Паёмбари Худо (с) ба 

Мадина омад, муддати як сол ё ҳамин ҳудуд, меҳмони 

Абўайюб шуд. Вақте Алӣ бо Фотима издивоҷ кард, ба Алӣ 

фармуд: Манзиле пайдо кун. 

Алӣ дар ҷустуҷўи манзиле баромаду андаке дуртар аз 

Паёмбар (с) манзил гирифт ва дар он ҷо бо Фотима арўсӣ 

кард. Паёмбар (с) назди Фотима омаду фармуд: Мехоҳам 

туро наздиктар ба худам биёварам. 

Фотима (а) ба Паёмбар (с) гуфт: Пас бо Ҳориса ибни 

Нўъмон сўҳбат кунед, ки манзилашро ба ман бидиҳад. 

Паёмбар (с) фармуд: Ҳориса он қадар ба хотири мо кўч 

кардааст, ки дигар аз ў хиҷолат мекашам. 

Ин хабар ба Ҳориса расид ва хонаашро холи карду назди 

Паёмбар (с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Шунидаам, ки 

мехоҳед Фотимаро ба канори худ биёваред. Ин манзили 

ман наздиктарин хонаҳои Бани Наҷҷор ба шумост. Худам 

ва амволам аз они Худо ва Расули ўст. Ба Худо қасам, ки эй 

Расули Худо он моле, ки аз ман мегиред, назди ман хуштар 

аз амволе аст, ки намегиред! 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Фотимаро ба хонаи Ҳориса 

бикўчонед. 

217.Имом Алӣ (а): Шабе, ки духтари Паёмбари Худо (с) 

ба хонаи ман оварда шуд, бистарамон чизе ҷуз як пўсти 

гўсфанд набуд. 

218.Имом Алӣ (а): Танҳо чизе, ки дошем, як пўсти 

даббоғӣ шудаи гўсфанд буд, ки дар гўшае аз он мехобидем 

ва дар гўшаи дигараш Фотима орд хамир мекард. 

219.Имом Алӣ (а): Замоне ки ман бо Фотима (а) издивоҷ 

кардам, фарши ману ў, фақат як адад пўсти гўсфанд буд, ки 

шаб рўи он мехобидем ва рўз шутури обкаши худро дар 

рўи он алаф медодем ва хидматкоре ҷуз худи Фотима 

надоштем. 
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221.Имом Боқир (а): Дар шабе, ки Фотима (а) ба хонаи 

Алӣ (а) бурда шуд, бистари он ду, як адад пўсти гўсфанд 

буд, ки вақте мехостанд бихобанд, онро ба тарафи 

пашмҳояш паҳн мекарданду рўи он мехобиданд. Болишти 

он ду бузургвор ҳам чарми пуршудае аз лифи хурмо буд. 

221.Имом Боқир (а): Замоне ки Алӣ (а) бо Фотима (а) 

издивоҷ кард, Алӣ (а) хонаашро бо рег фарш кард. Бистари 

он ду, пўсти як гўсфанд буду болинашон аз лифи хурмо пур 

шуда буд. Як қитъа чўб ҳам насб карданд, ки машкро бар он 

меовехтанд. Пас онро бо ҷомае пўшонд. 

222.Имом Содиқ (а): Паёмбар (с) Фотима (а)-ро дар ҳоле 

ба хонаи Алӣ (а) фиристод, ки пўшиши он бону як чодур 

буд ва бистараш пўсти як гўсфанд ва болинаш чарме 

пуршуда бо риштаҳои тобида аз лифи хурмо. 

223.Фазоил-ус-саҳоба ба нақл аз Икрама ва Абўязиди 

Мадинӣ: Замоне ки Фотима (а) ба хонаи Алӣ (а) бурда шуд, 

дар хонаи ў чизе ҷуз миқдоре реги паҳншуда дар кафи 

хона, як болишт, як сабу ва як кўза наёфт. 

224.Маноқиби Ибни Шаҳрошўб: Асбоби хонаи Алӣ (а) 

иборат буд аз: миқдоре реги нарми паҳншуда, як қитъа чўб, 

ки аз як девор ба девори дигар барои паҳн кардани либосҳо 

насб шуда буд, як адад пўсти гўсфанд ва як болишти 

пуршуда аз лифи хурмо. 

221.Сунани Ибни Моҷа ба нақл аз Оиша (р) ва Умми 

Салама (р): Паёмбар (с) ба мо дастур дод, ки ҷаҳизияи 

Фотима (а)-ро омода созем, то ўро ба хонаи Алӣ (а) 

бибарем. Мо ба ҳуҷра рафтему онро аз хокҳои нарми 

канораҳои Батҳоъ, фарш кардем. Сипас ду болишт аз лифи 

хурмо пур намудему онҳоро бо дасти худ задем то аз ҳам 

ҷудо шуданд. Онгоҳ таоме аз хурмою кишмиш омода 

сохтему оби гуворое таҳия намудем ва як қитъа чўб барои 

паҳн кардани либосҳо ва овехтани машки об, дар гўшаи 

ҳуҷра ба девор насб кардем. Ҳамин гуна, арўсие некўтар аз 

арўсии Фотима надидем. 

226.Ат-табақот-ул-кубро ба нақл аз Дорам ибни 

Абдураҳмон ибни Саълабаи Ҳанафӣ: Марде, ки тағоҳояш аз 
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ансор буданд, бароям нақл карду гуфт: Модарбузургам ба 

ман хабар дод, ки ў низ бо заноне буд, ки Фотима (а)-ро ба 

хонаи Алӣ (а) бурданд. Ў гуфт: Фотима (а) дар ҳоле ба хонаи 

Алӣ (а) бурда шуд, ки ду бурд аз бурдҳои Увл1 дар тан дошт 

ва ду дастбанди нуқраии рангшуда бо заъфарон дар дасташ 

буд. Пас, ба хонаи Алӣ (а) даромадем. Дар он ҷо бо пўсти 

даббоғинашудаи гусфанде, ки бар рўи курсие паҳн шуда 

буд, рў ба рў шудем ва бо болишти пуршуда аз лифи 

хурмо, як машки об, як ғарбел, як сачоқ ва як қадаҳ. 

227.Аз-зўҳди Ибни Муборак ба нақл аз Шаъбӣ: Бистари 

Алӣ (а) дар шаби зафофи Фотима (а), як адад пўсти гўсфанд 

буд. 

11/6. Ҳамкории зану шавҳар 

228.Имом Боқир (а): Алӣ (а) ва Фотима (а) барои доварӣ 

дар бораи тақсими корҳои худ, назди Паёмбар (с) рафтанд. 

Паёмбар (с) ин гуна қазоват кард, ки корҳои дохили хонаро 

Фотима анҷом диҳаду корҳои берун аз хонаро Алӣ. 

Фотима (а) гуфт: Аз ин ки Паёмбари Худо (с) маро аз 

масъулиятҳои мардон муоф сохт, фақат Худо медонад, ки 

чӣ қадар хушҳол шудам. 

229.Имом Боқир (а): Фотима (а) кори хона, пухту пази 

нон ва ҷорўб кардани хонаро барои Алӣ (а) замонат кард ва 

Алӣ (а) корҳои берун аз хона, монанди таҳияи ҳезум ва 

овардани маводди хўрокиро барои ў бар ўҳда гирифт. 

231.Имом Содиқ (а): Амири Мўъминон (а) ҳезуму об 

меоварду ҷорўб мекард ва Фотима (а) орд месохту хамир 

мекард ва нон мепухт. 

231.Имом Алӣ (а): Ба модарам Фотима бинти Асад ибни 

Ҳошим гуфтам: Ту барои Фотима духтари Паёмбар (с) об 

биёвару корҳои берун аз хонаро анҷом бидеҳ ва ў корҳои 

дохилро анҷом диҳад. Орд кардану хамир сохтан. 

232.Ал-мусаннафи Ибни Абўшайба ба нақл аз Замра 

ибни Ҳабиб: Паёмбар (с) чунин ҳукм фармуд, ки духтараш 

                                                 

1 Увл: номи маконе аст. 
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Фотима (а) корҳои хонаро анҷом диҳаду Алӣ (а) корҳои 

берун аз хонаро. 

233.Танбеҳ-ул-хавотир: Паёмбар (с) назди Фотима (а) 

омаду дид, ки бо Алӣ (а) машғули осиё кардан аст. Пас 

Паёмбар (с) фармуд: Ба кадом як аз шумо кўмак кунам? 

Алӣ (а) гуфт: Ба Фотима, чун ў хаста шудааст. 

Пас, Фотима (а) бархост ва Паёмбар (с) ҳамроҳ бо Алӣ (а) 

ба осиё кардан пардохт. 

11/6. Ширинии зиндагӣ 

234.Маноқиби Ибни Шаҳрошўб: Паёмбар (с) аз Алӣ (а) 

пурсид: Ҳамсаратро чӣ гуна ёфтӣ? 

Гуфт: Ёвари хубест дар тоати Худо. 

Ҳамин саволро аз Фотима (а) пурсид. Гуфт: Беҳтарин 

шавҳар аст. 

231.Имом Алӣ (а) дар баёни рафтораш бо Фотима (а) 

фармуд: Ба Худо қасам, ки то зинда буд, на ўро асабонӣ 

намудам ва на ба коре ўро маҷбур кардам! Ў низ на маро 

асабонӣ намуд ва на дар коре аз ман нофармонӣ кард. 

Ҳангоме ки ба ў нигоҳ мекардам, ғаму андўҳҳо аз ман берун 

мешуданд. 

236.Имом Боқир (а): Барои зан ҳеҷ шафее назди 

Парвардигораш корсозтар аз ризояти шавҳараш нест. 

Замоне ки Фотима (а) даргузашт, Амири Мўъминон (а) бар 

болини ў истоду гуфт: Бор Худоё! Ман аз духтари 

паёмбарат розӣ ҳастам. Бор Худоё! Ў танҳо шуд, пас 

ҳамдами ў бош. Бор Худоё! Ў маҳҷур шуд, пас ту ба ў 

бипайванд. Бор Худоё! Ба ў ситам шуд, пас ту довари ў бош, 

ки ту беҳтарин довар ҳастӣ. 

12/6. Сахтиҳои зиндагӣ 

237.Шавоҳид-ут-танзил ба нақл аз Ҷобир (р): Паёмбар 

(с) Фотима (а)-ро бо абое аз пўсти шутур дид, ки осиё 

мекунад. Гиря карду фармуд: Эй Фотима! Ба хотири 

неъмату ширинии охират, бар талхии дунё сабр кун. Дар 
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ин ҳангом ин оят нозил шуд: «Ба зудӣ Парвардигорат 

чандон ба ту ато мекунад, ки ту хушнуд мешавӣ».1 

238.Имом Содиқ (а): Паёмбар (с) назди Фотима (а) омаду 

дид, ки ҷомаи аз пашми шутур бофташуда бар тан дорад ва 

машғули осиё кардану шир додани кўдакаш аст. Бо дидани 

ў дар ин вазъ, ашк аз чашмони Паёмбар (с) ҷорӣ шуду 

фармуд: Духтари азизам! Бо таҳаммули талхии дунё, ба сўи 

ширинии охират бишитоб, зеро Худованд ин оятро ба ман 

нозил кард: «Ба зудӣ Парвардигорат ба ту чандон ато 

мекунад, ки ту хушнуд мешавӣ». 

239.Маноқиби Ибни Шаҳрошўб ба нақл аз Ҷобир (р): 

Паёмбар (с) Фотима (а)-ро дид, ки танпўше аз ҷулли шутур 

ба бар дораду ҳамзамон машғули асиёб кардану шир 

додани кўдакаш аст. Пас, ашк аз чашмони Паёмбар (с) 

равон гашту фармуд: Духтари азизам! Талхии дунёро 

таҳаммул кун, то ба ширинии охират бирасӣ. 

Фотима (а) гуфт: Эй Паёмбари Худо! Худовандро бар 

неъматҳояш меситояму ўро бар додаҳояш сипос мегўям. 

Пас, Худованд ин оятро фурў фиристод: «Ба зудӣ 

Парвардигорат ба ту чандон ато мекунад, ки хушнуд 

мешавӣ». 

241.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Анас: Рўзе Билол 

(р) дар намози субҳ дер кард. Паёмбар (с) ба ў фармуд: 

Чаро дер кардӣ? 

Гуфт: Ба Фотима (а) бархўрдаму дидам, ки машғули осиё 

кардан асту кўдакаш гиря мекунад. Ба ў гуфтам: Агар 

мехоҳӣ ман осиё кунам ва ту кўдакро ором кунӣ, ё ман 

кўдакро ором кунам ва ту осиё намоӣ. 

Эшон фармуд: Ман, беҳтар аз ту кўдакамро ором 

мекунам. Ба ҳамин сабаб дер омадам. 

Паёмбар (с) фармуд: Чун ту бар ў раҳм кардӣ, Худо низ 

бар ту раҳм кунад! 

241.Танбеҳ-ул-хавотир: Паёмбар (с) ва мардум дар 

масҷид мунтазир буданд, ки Билол (р) биёяду азон бигўяд, 

                                                 

1 Сураи Зуҳо, 3. 



Оилаи намуна 83 

то ин ки Билол (р) ворид шуд. Паёмбар (с) ба ў фармуд: 

Чаро дер кардӣ эй Билол! 

Гуфт: Ба Фотима (а) бархўрдам, ки осиё мекарду 

фарзандаш Ҳасанро дар канораш ниҳода буд, дар ҳоле ки 

кўдак гиря мекард. Ба ў гуфтам: Кадомро бештар дўст 

медорӣ: фарзандатро ором кунам ё осиё кунам. 

Эшон фармуд: Ман беҳтар аз ту фарзандамро ором 

месозам. 

Ман ҳам осиёро гирифтаму машғули орд кардан шудам 

ва ҳамин сабаби дер омаданам шуд. 

Паёмбар (с) фармуд: Бар ў раҳмат овардӣ, раҳмати Худо 

бар ту бод! 

242.Ад-дуруъ-ул-воқия: Фотима (а) бо ридои пашмину 

кўҳнае, ки дувоздаҳ ҷои он бо барги дарахти хурмо дўхта 

шуда буд, аз хона берун омад. Салмон (р) вақте эшонро 

дид, дасташро бар сараш ниҳоду фарёд зад: Во ҳасрато! 

Қайсару Касро ҷомаҳои сундусу ҳарир мепўшанду духтари 

Муҳаммад (с) ридои пашмине бар тан дорад, ки дувоздаҳ 

ҷои он бо барги дарахти хурмо дўхта шудааст! 

Вақте Фотима (а) назди Паёмбар (с) расид, гуфт: Эй 

Паёмбари Худо! Салмон аз ҷомаи ман тааҷҷуб кард. Қасам 

ба он ки туро ба ҳақ паёмбар кард, панҷ сол аст, ки ман ва 

Алӣ чизе ҷуз як пўсти гўсфанд надорем, ки дар рўз 

шутурро бар рўи он алаф медиҳему дар шаб онро бистари 

худ месозем ва болинамон ҳам чарме аст, ки бо лифи хурмо 

пур шудааст! 

Паёмбар (с) фармуд: Эй Салмон! Зинда бод духтарам 

Фотима! Шояд, ки дар зумраи саворони пештоз ба сўи 

биҳишт бошад. 

13/6. Дархости хидматкор аз Паёмбар (с) 

243.Имом Алӣ (а): Дастони Фотима (а) бар асари зиёд 

осиё кардан, озурда шуда буд. Рўзе барои Паёмбар (с) 

асиреро оварданд. Фотима (а) ба хонаи Паёмбар (с) рафт, 

аммо эшонро наёфт. Ба Оиша (р) бархўрд карду моҷароро 

ба ў гуфт. Вақте Паёмбар (с) омад, Оиша (р) омадани 
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Фотима (а)-ро хабар дод. Паёмбар (с) ба хонаи мо омад ва 

мо ба рахти хоб рафта будем. Ман хостам, ки бархезам, 

аммо Паёмбар (с) фармуд: Биншинед. 

Пас, дар байни мо нишаст, ба тавре ки хунукии поҳои 

ўро эҳсос кардам. 

Фармуд: Мехоҳем ба шумо чизе ёд бидиҳам, ки аз он чӣ 

аз ман хостаед, беҳтар аст? Ҳаргоҳ ба бистари худ меравед, 

54 бор Аллоҳу Акбар, 55 бор Субҳоналлоҳ ва 55 бор 

Алҳамдулиллоҳ бигўед. Ин барои шумо аз хидматкор 

беҳтар аст. 

244.Ал-фақеҳ: Ривоят шудааст, ки Амири Мўъминон (а) 

ба марде аз Бани Саъд фармуд: Оё мехоҳӣ аз худам ва аз 

Фотимаи Заҳро бароят бигўям? Ў дар хонаи ман он қадар 

бо машк об кашид, ки банди он дар синааш пай гузошта 

буд ва чандон осиё кард, ки дастҳояш пина баста буд ва 

чандон хонаро рўбу чин кард, ки либосҳояш ранги хокӣ ба 

худ гирифта буд ва он қадар ба зери дег оташ афрўхта буд, 

ки ҷомаҳояш тираранг шуда буд. Аз ин кор, ранҷу осеби 

сахте ба ў расид. 

Ба ў гуфтам: Кош назди падарат биравию аз эшон 

тақозои хидматкор кунӣ, то аз сўзу гармои ин кор осуда 

шавӣ. 

Фотима (а) барои дидани Паёмбар (с) рафту дид, ки 

гурўҳе назди эшон гуфтугў мекунанд. Хиҷолат кашиду 

баргашт. Паёмбар (с) фаҳмид, ки Фотима (а) барои коре 

омадааст. Фардои он рўз назди мо омад... 

Ман гуфтам: Ман ба шумо мегўям, эй Паёмбари Худо! 

Фотима (а) азбаски бо машк об кашидааст, дар синааш пай 

шудааст ва азбаски осиё кардааст, дастонаш пина задааст ва 

азбаски хонаро ҷорўб задааст, либосҳояш ранги хокӣ ба худ 

гирифтааст ва азбаски зери дег оташ афрўхтааст, ҷомаҳояш 

тира шудааст. Бинобар ин, ба ў гуфтам: Кош назди падарат 

биравию аз эшон тақозои хидматкор кунӣ, то аз сўзу 

гармои ин кор осуда шавӣ. 

Паёмбар (с) фармуд: Оё чизе ба шумо наёмўзам, ки 

барои шумо аз хидматкор беҳтар аст? Ҳаргоҳ бар рахти 
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хоби худ рафтед, 54 бор Аллоҳу Акбар, 55 бор Субҳоналлоҳ 

ва 55 бор Алҳамдулиллоҳ бигўед... 

Фотима (а) сарашро аз зери лиҳоф берун оварду гуфт: 

Розиям ба ризои Худою паёмбараш, розиям ба ризои 

Худою паёмбараш! 

241.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Ҳаммод: Ато ибни 

Соиб аз қавли падараш аз Алӣ (а) ба мо хабар дод, ки вақте 

Паёмбар (с) Фотима (а)-ро ба издивоҷи ў даровард, як 

чодури махмал, як болишти чармини пуршуда аз лифи 

хурмо, ду осиё, як машки об ва ду кўза бо ў ҳамроҳ кард. 

Рўзе Алӣ (а) ба Фотима (а) фармуд: Ба Худо қасам, 

азбаски об кашидаам, синаам дардманд гаштааст! 

Ва афзуд: Худованд барои падарат асироне овардааст. 

Бираву аз эшон хидматкоре бихоҳ. 

Фотима (а) гуфт: Ба Худо қасам, ман низ азбаски осиё 

кардаам, дастонам пина бастааст! 

Пас назди Паёмбар (с) рафт. Паёмбар (с) фармуд: Барои 

чӣ омадаӣ, духтарам?! Фотима (а) гуфт: Барои арзи салом 

омадаам. Ва хиҷолат кашид, ки хостаашро бигўяд ва 

баргашт. Алӣ (а) фармуд: Чӣ кардӣ? Фотима (а) гуфт: 

Хиҷолат кашидам, ки тақозоямро бигўям. 

Пас, ҳарду бо ҳам назди Паёмбар (с) рафтем. 

Алӣ (а) гуфт: Эй Паёмбари Худо! Ба Худо қасам, азбаски 

об кашидаам, синаам дард мекунад. 

Фотима (а) гуфт: Азбаски осиё кардаам, дастонам пина 

бастааст. Худованд ба шумо асироне овардаасту кушоиш 

бахшидааст. Пас, як хидматкор дар ихтиёри мо бигузоред. 

Паёмбар (с) фармуд: Ба Худо қасам, ҳозир нестам ба 

шумо хидматкор бидиҳам, дар ҳоле ки суффанишинон 

шикамҳояшон гурусна асту чизе надорам, ки харҷи онон 

кунам! Асиронро мефурўшаму пули онро харҷи аҳли 

суффа мекунам. 

Алӣ ва Фотима баргаштанд. Паёмбар (с) назди онон 

омад... Сипас фармуд: Оё ба шумо аз чизе беҳтар аз он чӣ аз 

ман хостед, хабар надиҳам? 

Фармуданд: Бифармоед. 
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Паёмбар (с) фармуд: Калимоте, ки Ҷабраил ба ман 

омўхт. 

Сипас фармуд: Дар паи ҳар намозе даҳ бор Субҳоналлоҳ, 

даҳбор Алҳамдулиллоҳ ва даҳ бор Аллоҳу Акбар бигўед. Ва 

ҳаргоҳ ба бистаратон рафтед, 55 бор Субҳоналлоҳ, 55 бор 

Алҳамдулиллоҳ ва 54 бор Аллоҳу Акбар бигўед. 

Алӣ (а) гуфт: Ба Худо қасам, аз замоне ки Паёмбар (с) ин 

зикрҳоро ба ман омўхт, онҳоро тарк накардам. 

Ибни Каввоъ ба Алӣ (а) гуфт: Ҳатто дар шаби Сиффин?! 

Фармуд: Худо шуморо бикушад, эй аҳли Ироқ! Оре, 

ҳатто дар шаби Сиффин. 

14/6. Достони гарданбанд 

246.Имом Алӣ (а): Паёмбар (с) назди духтараш Фотима 

(а) омаду дар гарданаш гарданбандеро дид. Аз Фотима рўй 

гардонд. Пас Фотима (а) он гарданбандро канду дур афканд. 

Паёмбар (с) ба ў фармуд: Эй Фотима! Ту аз ман ҳастӣ. 

Сипас гадое омад ва Фотима гарданбандро ба ў дод. 

Паёмбар (с) фармуд: Хашми Худо ва хашми ман сахт аст 

бар касе ки хуни маро бирезад ва бо озурдани хонаводаам 

маро биёзорад. 

247.Имом Зайнулобидин (а): Асмоъ бинти Умайс 

бароям нақл карду гуфт: Назди Фотима (а) будам, ки 

Паёмбар (с) омад. Дар гардани Фотима гарданбанди 

заррине буд, ки Алӣ ибни Абўтолиб онро аз саҳми ғаноим 

барояш харида буд. Паёмбар (с) ба ў фармуд: Эй Фотима! 

Мардум намегўянд, ки Фотима, духтари Муҳаммад, шоҳона 

мепўшад?! 

Фотима (а) гарданбандро гирифту фурўхт ва бо пули он 

бардае хариду озод кард. Пас, Паёмбар (с) аз ин кори ў 

хушҳол шуд. 

248.Сунани Абўдовуд ба нақл аз Савбон, ғуломи 

озодшудаи Паёмбари Худо (с): Паёмбар (с) ҳаргоҳ мехост ба 

сафар биравад, Фотима (а) охирин аъзои хонаводааш буд, 

ки Паёмбар (с) барои худоҳофизӣ ба дидораш мерафт ва 

вақте аз сафар бармегашт, аввалин касе ки назди ў мерафт, 
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Фотима буд. Рўз дар баргашт аз яке аз ҷангҳояш дид, ки 

Фотима (а) бар дари хонааш палосе ё пардае овехтааст ва 

дар дастони Ҳасан ва Ҳусайн дастбанди нуқра кардааст. Ба 

хона надаромад. Фотима (а) пай бурд, ки Паёмбар (с) бо 

дидани ин чизҳо ба хонаи ў нарафтааст. Барои ҳамин 

пардаро канду дастбандҳоро аз дастони он ду кўдак берун 

кард ва онҳоро шикаст. 

Ҳасан ва Ҳусайн гирякунон назди Паёмбар (с) рафтанд. 

Паёмбар (с) дастбандҳоро аз онон гирифту фармуд: Эй 

Савбон! Инҳоро барои хонадони фалонӣ, хонаводае дар 

Мадина бибар. Инон аҳли байти ман ҳастанд ва ман дўст 

надорам, ки дар зиндагии дунёяшон аз лаззатҳо баҳраманд 

шаванд. Эй Савбон! Барои Фотима як гарданбанди асаб1 ва 

ду дастбанди оҷ бихар. 

                                                 

1 Дар «Лисон-ул-араб» зимни нақли ин ҳадис мегўяд: Хаттобӣ дар 

«Ал-маолим» гуфтааст: «Асб» агар матои ямонӣ набошад, дигар 

намедонам чист ва намедонам, ки оё аз ин матоъ гарданбанд сохта 

мешавад? Абўмўсо гуфтааст: Ба назари ман эҳтимол дорад, ки «асаб» ба 

фатҳи сод бошад, ки ҳамон танобҳои мафосили ҳайвонот аст. Пас, 

эҳтимол дорад, ки арабҳо асаби бархе ҳайвоноти покро қитъа-қитъа 

мекарданду ба сурати мўҳра медароварданд ва баъд аз хушк шудан, аз 

онҳо гарданбанд месохтанд. Ў гуфтааст: Яке аз аҳолии Яман ба ман 

гуфт, ки «асаб» дандони ҳайвони дарёие аст ба номи «Асби Фиръавн», 

ки аз дандони он мўҳраву дастаи корд ва монанди онҳо месозанд. 
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Фасли 1 

Муҳаббату меҳрубонӣ ва утуфат 

1/1. Муҳаббати дуҷониба миёни зану шавҳар 

Қуръон 

Яке аз нишонаҳои ў он аст, ки аз худатон барои шумо 

ҷуфтҳое офарид, то бо онҳо ором гиред ва миёни 

шумо муҳаббату меҳрубонӣ қарор дод. Ҳамоно дар 

ин амр барои мардуме, ки меандешанд, нишонаҳое аз 

вуҷуд ва қудрати Худованд аст.1 

Ҳадис 

249.Паёмбари Худо (с): Ҳар андоза бар имони банда 

афзуда шавад, муҳаббаташ ба занон афзунтар мешавад. 

211.Имом Содиқ (а): Ҳар андоза муҳаббату алоқаи банда 

ба занон бештар бошад, имонаш афзунтар аст. 

211.Имом Содиқ (а): Гумон намекунам, ки ҳеҷ марде бар 

хубии имонаш афзуда шавад, магар он ки муҳаббаташ ба 

занон афзун гардад. 

212.Имом Содиқ (а): Аз ахлоқи паёмбарон алайҳим-ус-

салом, ҳамсардўстӣ аст. 

213.Паёмбари Худо (с): Ин сухани мард ба зан, ки: «Ман 

туро дўст дорам», ҳаргиз аз дили зан берун намеравад. 

214.Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавлоъ! Ҳаққи мард бар зан 

ин аст, ки зан дар хонааш биншинаду ба ў изҳори ишқу 

муҳаббат кунад ва дилсўзи ў бошад. 

211. Паёмбари Худо (с): Беҳтарин занони шумо, занони 

зоёву меҳрубонанд. 

216. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ банда ба чеҳраи 

ҳамсараш ва ҳамсараш ба чеҳраи ў нигоҳ кунад, Худованд 

ба он ду бо нигоҳи меҳромез менигарад ва ҳаргоҳ дасти 

                                                 

1 Сураи Рум, 21. 
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якдигарро бигиранд, гуноҳони он ду аз хилоли 

ангуштонашон фурў мерезад. 

2/1. Меҳрварзӣ ба оила 

217. Паёмбари Худо (с): Дар рўзи қиёмат марде аз 

уммати маро меоваранд, дар ҳоле ки ҳеҷ кори неке 

надорад, ки ба сабаби он умеди ба биҳишт рафтан дошта 

бошад, аммо Худои Мутаол мефармояд: Ўро ба биҳишт 

бибаред, зеро ба оилааш меҳр меварзид. 

218.Муснади Таёлюсӣ ба нақл аз Анас: Паёмбари Худо 

(с) бо хонавода меҳрубон буд. 

219.Таърихи Димишқ ба нақл аз Анас: Паёмбари Худо 

(с) меҳрубонтарини мардум нисбат ба кўдакону хонавода 

буд. 

261.Имом Алӣ (а): Бо кўчакони хонадонат меҳрубон бош 

ва ба бузургтарҳояшон эҳтиром бигузор. 

3/1. Дўст доштани фарзандон 

261.Паёмбари Худо (с): Дўст доштани фарзандон, 

пардае дар баробари оташ аст ва таом хўрдан бо онон, 

бароти озодӣ аз оташ аст ва гиромӣ доштани онҳо, мўҷиби 

гузашт аз сирот аст. 

262.Имом Алӣ (а): Шафқати ту ба фарзандат бояд 

бештар аз шафқати ў ба ту бошад. 

263.Имом Содиқ (а): Ҳамоно Худованд ба банда ба 

хотири муҳаббати зиёдаш ба фарзандаш, раҳм мекунад. 

4/1. Бўсидани фарзандон 

264. Паёмбари Худо (с): Мўъмин, дўсти Худост ва 

фарзандони ў ҳадяи Худо. Пас ба ҳар кас Худованд дар 

Ислом фарзанде рўзӣ кунад, бояд ўро зиёд бибўсад. 

261.Имом Содиқ (а): Марде назди Паёмбар (с) омаду 

гуфт: Ман ҳаргиз кўдакеро набўсидаам. Вақте он мард рафт, 

Паёмбар (с) фармуд: Ин мард назди ман аз дўзахиён аст. 

266.Саҳеҳи Бухорӣ: Паёмбари Худо (с) Ҳасан ибни Алӣ 

(а)-ро бўсид. Ақраъ ибни Ҳобиси Тамимӣ, ки назди эшон 
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нишаста буд, гуфт: Ман даҳ фарзанд дораму то ба ҳол ҳатто 

яке аз онҳоро набўсидаам! 

Паёмбари Худо (с) нигоҳе ба ў карду фармуд: Касе ки 

раҳм накунад, ба ў раҳм намешавад. 

267.Маноқиби Ибни Шаҳрошўб: Паёмбари Худо (с) 

Ҳасан ва Ҳусайн (а)-ро мебўсид, Уяйна ва дар ривояти 

дигаре Ақраъ ибни Ҳобис, гуфт: Ман даҳ фарзанд дораму 

то ба ҳол ҳаргиз яке аз онҳоро набўсидаам! 

Паёмбар (с) фармуд: Касе ки раҳм намекунад, ба ў раҳм 

намешавад. 

Ва дар ривояти Ҳафси Фарроъ омадааст: Паёмбари Худо 

(с) чунон хашмгин шуд, ки рангаш баргашту ба он мард 

фармуд: Агар Худо раҳму меҳрубониро аз дили ту гирифта 

бошад, ман бо ту чӣ кунам?! Касе ки бо хурдсолони мо 

меҳрубон набошаду ба бузургсолони мо эҳтиром 

нагузорад, аз мо нест. 

268.Саҳеҳи Муслим ба нақл аз Анас: Ҳеҷ касро нисбат ба 

хонавода, меҳрубонтар аз Паёмбари Худо (с) надидам. 

Иброҳим, фарзанди Паёмбар (с)-ро дар Аволии1 Мадина ба 

доя супурда буданд. Паёмбар (с) ба он ҷо мерафту мо низ 

бо эшон будем. Вақте ба ҳуҷра медаромад, он ҷоро дуд 

фаро гирифта буд ва дояаш як каниз буд. Пас, Иброҳимро 

ба бағал мегирифту мебўсид. Сипас бармегашт. 

1/1. Андозаи муҳаббату шафқат ба хонавода 

Қуръон 

Эй мўъминон! Зинҳор амволу фарзандони шумо, 

шуморо аз ёди Худо ғофил нагардонад ва ҳар кас 

чунин кунад, онон худ аз зиёнкоронанд.2 

Барҷоймондагони бодиянишин ба зудӣ ба ту хоҳанд 

гуфт: Амволу аҳли мо моро гирифтор карданд. Пас 

                                                 

1 Аволӣ: ҷамъи «олия», ба минтақаи болои Мадинаи Мунаввара, ҷое 

ки водии Батҳон шурўъ мешавад, итлоқ мегардад. Пешиниён аз олия ба 

унвони деҳкада ё киштзоре ёд мекарданд, ки бо Мадина се мил фосила 

дошт. 
2 Сураи Мунофиқун, 1. 
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барои мо омурзиш бихоҳ! Чизеро ки дар дилҳояшон 

нест, бар забонашон меронанд. Бигў: Агар Худо 

бихоҳад ба шумо зиёне ё суде бирасонад, кист ки дар 

баробари ў барои шумо ихтиёри чизеро дорад? Балки 

ин Худост, ки ҳамвора ба он чӣ мекунед, огоҳ аст.1 

Ҳадис 

269. Паёмбари Худо (с): Эй писари Масъуд! Мабодо 

дилсўзӣ барои хонаводаат сабаб шавад, ки тоати Худоро 

вониҳию нофармонияшро дар пеш гирӣ! Зеро Худои 

Мутаол мефармояд: «Эй мардум! Аз Парвардигоратон 

парво бидоред ва битарсед аз рўзе, ки ҳеҷ падаре ба кори 

фарзандаш намеояд ва ҳеҷ фарзанде низ ба кори падараш 

нахоҳад омад».2 

271.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Абдуллоҳ: 

Паёмбар (с) моро аз зиёдахоҳӣ дар зану сарват, наҳй 

фармуд. 

271.Имом Алӣ (а): Ҳаргиз бештари вақти худро сарфи 

зану фарзандонат макун, зеро агар онон дўсти Худо 

бошанд, Худованд дўстонашро вонамегузорад ва агар 

душмани Худо бошанд, чаро бояд ҳамму ғамми ту сарфи  

душманони Худо гардад?! 

272.Имом Боқир (а): Бадтарини падарон он падаре аст, 

ки муҳаббат ўро ба зиёдаравӣ бикашонад ва бадтарини 

фарзандон фарзанде аст, ки кўтоҳӣ кардан дар баробари 

падар, ўро ба нофармонӣ бикашонад. 

                                                 

1 Сураи Фатҳ, 11. 
2 Сураи Луқмон, 55. 



Фасли 2 

Хўйҳои волою кирдорҳои некў 

1/2. Хушрафторӣ 

Қуръон 

Бо онон (занон) ба некӣ рафтор кунед.1 

Ҳадис 

273.Имом Содиқ (а): Мард барои идораи хона ва оилааш 

ба се хислат ниёз дорад, ки бояд онҳоро ба кор барад, гарчи 

ин хислатҳо дар табиат ва даруни ў набошад: хушрафторӣ, 

кушодадастии санҷида ва ғайрат барои номусдорӣ. 

2/2. Хушахлоқӣ 

274.Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Бо хонадону 

ҳамсоягонат ва касоне ки бо онон муоширату ҳамнишинӣ 

дорӣ, хушахлоқ бош, то назди Худованд дар дараҷоти 

баланд қарор гирӣ. 

271.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Абўабдуллоҳи 

Ҷадалӣ: Ба Оиша (р) гуфтам: Ахлоқи Паёмбари Худо (с) бо 

хонаводааш чӣ гуна буд? Гуфт: Некхўтарини мардум буд. 

На дашном медоду на бадзабонӣ мекард ва на аҳли ҳаёҳу 

кардан дар кўчаю бозор буд ва на бадиро бо бадӣ ҷуброн 

мекард, балки мебахшиду гузашт мекард. 

276. Паёмбари Худо (с): Дар рўзи қиёмат касе аз шумо 

ба ман наздиктар менишинад, ки хушхўтарини шумо 

бошад ва барои оилааш беҳтарин кас бошад. 

277. Паёмбари Худо (с): Некимонтарини мардум касе 

аст, ки хушахлоқтарини онҳо бошаду бо хонадонаш 

меҳрубонтар бошад ва ман меҳрубонтарини шумо бо 

хонадонам ҳастам. 

                                                 

1 Сураи Нисо, 11. 
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278. Паёмбари Худо (с): Комилтарини мўъминон дар 

имон касе аст, ки хушахлоқтарин ва бо хонаводааш 

меҳрубонтарин бошад. 

279.Танбеҳ-ул-ғофилин ба нақл аз Анас: Аз Паёмбари 

Худо (с) савол шуд: Кадом мўъмин, имонаш комилтар аст? 

Фармуд: Касе ки бо хонадонаш хушахлоқтар бошад. 

281.Имом Зайнулобидин (а): Чор хистал аст, ки дар ҳар 

кас бошад, имонаш комил аст, гуноҳонаш аз ў пок мешавад 

ва Парвардигорашро дар ҳоле дидор мекунад, ки аз ў розӣ 

аст: касе ки ба аҳди худ дар баробари мардум вафо кунад; 

забонаш бо мардум рост бошад; дар ҳузури Худо ва мардум 

аз ҳар зиштие шарм кунад; бо хонаводааш ахлоқи хуш 

дошта бошад. 

281.Имом Алӣ (а): Бо ахлоқи нек, зиндагӣ хуш мешавад. 

3/2. Хуб шавҳардорӣ кардан 

282. Паёмбари Худо (с): Ҷиҳоди зан, хуб шавҳардорӣ 

кардан аст. 

283.Шуаб-ул-имон ба нақл аз Муслим ибни Убайд: Аз 

Асмоъ духтари Язиди Ансорӣ ривоят шудааст, ки вай назди 

Паёмбар (с), ки дар ҷамъи асҳобаш нишаста буд, омаду 

гуфт: Падару модарам фидоят! Ман ба намояндагӣ аз 

тарафи занон назди шумо омадаам... Ба шумо мардҳо бар 

мо занҳо бартариҳое дода шудааст: дар намози ҷумъа ва 

ҷамоат ширкат мекунед, ба аёдати беморон меравед, 

ташйеи ҷаноза мекунед, ҳаҷ мегузоред... Пас, эй Паёмбари 

Худо! Мо дар кадом подош бо шумо мардон шарик ҳастем? 

Паёмбар (с) рў ба ў карду фармуд: Эй зан! Баргарду ба 

заноне, ки туро фиристодаанд эълом кун, ки некў 

ҳамсардории ҳар як аз шумо занон барои шавҳараш ва 

ҷалби ризояти ў ва мувофиқату созгорӣ бо ў, бо ҳамаи он 

аъмоле, ки барои мардон ном бурдӣ, баробарӣ мекунад. 

284.Муснади Абўяъло ба нақл аз Анас: Занон, назди 

Паёмбар (с) омаданду гуфтанд: Эй Паёмбари Худо! Мардон, 

савоби ҷиҳод дар роҳи Худоро аз они худ кардаанду дигар 
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амале барои мо намондааст, ки бо он ба фазилати амали 

муҷоҳидони роҳи Худо бирасем! 

Паёмбар (с) фармуд: Кору хидмати ҳар як аз шумо дар 

хонааш, бо амали муҷоҳидони роҳи Худо баробарӣ 

мекунад. 

281. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ зане нест, ки ҷуръаи об ба 

шавҳараш бинўшонад, магар он ки ин амали ў барояш 

беҳтар аз як сол бошад, ки рўзҳояшро рўза бигираду 

шабҳояшро ба ибодат бигузаронад. Худованд дар ивази ҳар 

ҷуръае, ки ба шавҳараш менўшонад, шаҳре дар биҳишт 

барояш месозаду шаст гуноҳи ўро меомурзад. 

286. Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавлоъ! Ҳеҷ зане нест, ки ба 

шавҳари хеш ҷома бипўшонад, магар он ки Худованд дар 

рўзи қиёмат ҳафтод хилъати биҳиштӣ ба ў бипўшонад, ки 

ҳар як аз он хилъатҳо, монанди шақоиқи нўъмону райҳон 

аст ва низ дар рўзи қиёмат чиҳил каниз аз ҳуриёни 

биҳиштӣ ба ў дода мешавад, ки ба ў хидмат мекунанд. 

287.Ал-фақеҳ: Марде назди Паёмбари Худо (с) омаду 

гуфт: Зане дорам, ки ҳаргоҳ ба хона дароям, ба истиқболам 

меояд ва ҳаргоҳ аз хона берун равам, маро гусел мекунад ва 

ҳаргоҳ маро андўҳгин бинад, мегўяд: Чаро андўҳгин ҳастӣ? 

Агар ғами рўзиятро мехўрӣ, Худо онро бароят замонат 

кардааст ва агар ғами охирататро дорӣ, пас Худо бар 

андўҳат бияфзояд. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Худованд коргузороне дорад 

ва ин зан, яке аз коргузорони ўст. Барои ў нисфи подоши 

шаҳид дар назар гирифта шудааст. 

4/2. Меҳрубонӣ 

288. Паёмбари Худо (с): Аз мўъминон он касе имонаш 

комилтар аст, ки хушахлоқтар ва бо аҳлаш меҳрубонтар 

бошад. 

289. Паёмбари Худо (с): Некимонтарини мардум касе 

аст, ки хушахлоқтар ва бо хонадонаш меҳрубонтар бошад 

ва ман нисбат ба хонадонам аз шумо меҳрубонтарам. 
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1/2. Некӣ кардан 

291. Паёмбари Худо (с): Хонаводаи мард, асирони ў 

ҳастанд ва маҳбубтарини бандагон назди Худои азза ва 

ҷалла касе аст, ки ба асиронаш бештар некӣ кунад. 

291.Паёмбари Худо (с): Мардум хонаводаи Худо ҳастанд. 

Пас, маҳбубтарини мардум назди Худо касе аст, ки ба 

хонаводаи Худо некӣ кунад. 

292. Паёмбари Худо (с): Комилтарини мўъминон аз 

назари имон он кас аст, ки хушахлоқтар бошад ва 

беҳтарини шумо касе аст, ки ахлоқи ў бо занонаш беҳтар 

бошад. 

293. Паёмбари Худо (с): Аз Худо битарсед! Аз Худо 

битарсед! Дар бораи ду нотавон: ятим ва зан! Беҳтарини 

шумо касе аст, ки барои хонаводааш беҳтар бошад. 

294.Кофӣ ба нақл аз Сумоа ибни Меҳрон аз Имом Содиқ 

(а): Аз Худованд дар бораи ду нотавон битарсед. 

Мақсуди эшон аз ду нотавон, ятим ва занон аст. 

291. Паёмбари Худо (с): Мардум хонаводаи Худо ҳастанд 

ва маҳбубтарини бандагони назди Худо касе аст, ки ба ҳоли 

хонаводаи Худо судмандтар бошад. 

296. Паёмбари Худо (с): Панди хубро дар бораи занон 

бипазиред. 

297. Паёмбари Худо (с): Беҳтарини шумо он касе аст, ки 

барои хонаводааш беҳтар бошад ва ман беҳтарини шумо 

барои хонаводаам ҳастам. 

298. Паёмбари Худо (с): Дар рўзи қиёмат касе аз шумо 

ба ман наздиктар менишинад, ки хушахлоқтар ва барои 

хонаводааш беҳтар бошад. 

299.Кофӣ ба нақл аз Ҷобир (р): Паёмбари Худо (с) 

фармуд: Оё ба шумо аз беҳтарини мардонатон хабар 

диҳам? 

Гуфтем: Бале, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Беҳтарини мардони шумо он касе аст, ки 

парҳезгор, пок, кушодадаст, покзабон, покдоман ва 

хушрафтор нисбат ба падару модараш аст ва хонаводаашро 

ниёзманди дигарон намесозад. 
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311.Имом Содиқ (а): Ҳар кас ба хонаводааш некӣ кунад, 

ризқаш зиёд мешавад. 

311.Имом Содиқ (а): Ҳар кас бо хонаводааш некўкор 

бошад, умраш дароз мешавад. 

312.Имом Алӣ (а): Бар ту бод пойбандӣ ба ҳалол ва некӣ 

кардан ба хонавода ва ба ёди Худо будан дар ҳама ҳол! 

313. Паёмбари Худо (с): Ҷабраил (а) маро пайваста дар 

бораи зан васият мекард, чандон ки гумон бурдам, ки талоқ 

додани ў ҷуз дар сурати иртикоби фаҳшои ошкор раво 

нест. 

314.Кофӣ ба нақл аз Абдураҳмон ибни Ҳаҷҷоҷ: Имом 

Козим (а) васияти Амири Мўъминон (а)-ро бароям 

фиристод ва он чунин буд: «... Худоро, Худоро, дар бораи 

занону канизонатон, зеро охирин сухане, ки Паёмбаратон 

(с) ба забон овард, ин буд, ки фармуд: Шуморо дар бораи 

риояти ҳоли ду нотавон васият мекунам: занон ва 

канизонатон. 

311.Имом Содиқ (а): Раҳмати Худо бар он бандае, ки бо 

ҳамсараш ба некӣ рафтор кунад, зеро Худои азза ва ҷалла 

зимоми ихтиёри ўро дар дасти вай ниҳода ва ўро 

сарпарасти он зан қарор додааст. 

6/2. Эҳтиром ниҳодан 

316. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ҳамсаре бигирад, бояд 

ўро гиромӣ бидорад. 

317. Паёмбари Худо (с): Беҳтарини шумо касе аст, ки 

барои оилааш беҳтар бошад ва ман беҳтарини шумо барои 

оилаам ҳастам. Занонро касе гиромӣ намедорад, магар 

инсони бузургвор ва касе ба онон иҳонат намекунад, магар 

инсони паст. 

318. Паёмбари Худо (с): Оё шуморо аз беҳтаринатон 

хабар надиҳам? Касе ки фурўтану хушахлоқ бошад ва 

ҳаргоҳ издивоҷ кард, ҳамсарашро гиромӣ бидорад. 
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7/2. Мулоимату1 мудоро 

319. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ Худо барои оилае хайре 

бихоҳад, ононро дар дин доною огоҳ мегардонад ва 

мулоимату мўътадил будан дар зиндагӣ ва миёнаравӣ дар 

корҳояшонро рўзии онон мекунад ва кўчаки онҳо ба 

бузургашон эҳтиром мениҳад ва агар барои оилае ғайр аз 

он бихоҳад, эшонро ба ҳоли худ раҳо мекунад. 

311.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ Худои азза ва ҷалла 

барои оилае хайре бихоҳад, миёнаравӣ дар зиндагӣ ва 

ахлоқи хубро рўзии онон мекунад. 

311.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ Худо оилаеро дўст 

бидорад, мудорову мулоиматро дохили он оила мекунад. 

312.Паёмбари Худо (с): Мулоимат муборак асту хушунат 

шум. Ҳаргоҳ Худованд барои оилае хайре бихоҳад, 

мулоиматро вориди он оила мекунад, зеро мулоимат 

ҳеҷгоҳ бо ҳеҷ чиз ҳамроҳ намешавад, магар ин ки он чизро 

зинат мебахшад ва хушунат ҳаргиз бо чизе ҳамроҳ 

намешавад, магар ин ки он чизро зишт мегардонад. 

313.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ Худо айри бандагонро 

бихоҳад, мудорову эътидол дар зиндагиро рўзии онон 

мекунад ва ҳаргоҳ бадии ононро бихоҳад, бетадбирӣ дар 

зиндагиро рўзияшон мекунад. 

314.Паёмбари Худо (с): Эй Оиша! Бо мулоимат рафтор 

кун. Ба дурустӣ ки Худо ҳаргоҳ барои оилае хайре бихоҳад, 

ононро ба дари мулоимат раҳнамун месозад. 

311.Паёмбари Худо (с): Ба ҳеҷ оилае мудорову мулоимат 

ато намешавад, магар ин ки ба онон суд бирасонад. 

316.Имом Алӣ (а): Саломати зиндагӣ, дар мудоро кардан 

аст. 

317.Имом Алӣ (а): Зан, гул аст, на пешкор. Пас дар ҳама 

ҳол бо ў мудоро куну бо вай ба хубӣ ҳамнишинӣ намой, то 

зиндагият босафо шавад. 

                                                 

1 Мулоимат: нармхўӣ, меҳрубонӣ. 
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8/2. Хидмат ба зан 

318.Паёмбари Худо (с): Хидмати ту ба ҳамсарат, садақа 

аст. 

319. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас аз се кор такаббур 

наварзад, мўъмини ҳақиқӣ аст: хидмат ба оила, нишастан 

бо фақирон, таом хўрдан бо хидматкораш. Ин корҳо аз 

нишонаҳои мўъминоне аст, ки Худованд дар китобаш аз 

онон ин гуна ёд кардааст: «Инон, мўъминони ҳақиқӣ 

ҳастанд».1 

321. Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Ба оилаи худ хидмат 

намекунад, магар инсони ростгў, ё шаҳид, ё марде, ки Худо 

хайри дунёву охиратро барои ў бихоҳад. 

321.Саҳеҳи Бухорӣ: Аз Оиша (р) савол шуд: Паёмбар (с) 

дар хонааш чӣ кор мекард? Оиша (р) гуфт: Ба ҳамсараш 

кўмак ва хидмат мекард ва агар вақти намоз мешуд, барои 

намоз аз хона берун мерафт. 

322. Паёмбари Худо (с): Мард, ҳаргоҳ ба ҳамсараш обе 

бинўшонад, подош мебарад. 

323. Паёмбари Худо (с): Ҳар нафақае, ки медиҳӣ ва бо он 

ризои Худоро меҷўӣ, барояш аҷр меёбӣ, ҳатто барои 

луқмае, ки дар даҳони ҳамсарат мегузорӣ. 

324. Паёмбари Худо (с): Барои ҳар нафақае, ки харҷи 

оилаат мекунӣ, аҷр дода мешавӣ, ҳатто барои луқмае, ки ба 

тарафи даҳони ҳамсарат мебарӣ. 

321. Паёмбари Худо (с): Ба мўъмин барои ҳар чизе 

подош дода мешавад, ҳатто барои луқмае, ки дар даҳони 

ҳамсараш мегузорад. 

9/2. Кўмак ба шавҳар 

326. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки шавҳарашро дар 

кори ҳаҷҷу ҷиҳод ё талаби илм кўмак кунад, Худованд ба ў 

аз ҳамон подоше медиҳад, ки ба ҳамсари Айюб (а) додааст. 

327. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки шавҳарашро ҳафт 

рўз ёрӣ диҳад, Худованд ҳафт дари дўзахро ба рўи ў 

                                                 

1 Сураи Анфол, 4. 
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мебандад ва ҳафт дари биҳиштро ба рўяш мекушояд, то аз 

ҳар даре, ки мехоҳад, дарояд. 

328.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Ҳасин ибни 

Мўҳсин: Аммаи ў барои коре назди Паёмбар (с) омад. 

Кораш, ки анҷом шуд, Паёмбар (с) ба ў фармуд: Оё шавҳар 

дорӣ? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Барои ў чӣ гуна ҳастӣ? 

Гуфт: Барои ў аз ҳеҷ коре кўтоҳӣ намекунам, магар коре, 

ки аз тавонам хориҷ бошад. 

Фармуд: Эҳтиёт кун, ки бо ў чӣ гуна ҳастӣ, зеро ў дар 

ҳақиқат биҳишту дўзахи туст. 

329.Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) фармуд: Ҳар 

зане, ки дар хонаи шавҳари худ ба қасди мураттаб кардани 

он, чизеро аз ҷое ба ҷое бигузорад, Худои азза ва ҷалла ба ў 

назари лутф мекунад ва Худо ба ҳар кас назари лутф кунад, 

ўро азоб намедиҳад. 

Умми Салама (р) арз кард: Ҳамаи хубиҳою савобҳоро 

мардҳо аз они худ кардаанд, пас чизе барои занони бечора 

мемонад? 

Ҳазрат фармуд: Оре, ҳаргоҳ зан бордор шавад, ба 

манзилаи рўзадори шабзиндадоре аст, ки бо ҷону моли худ 

дар роҳи Худо ҷиҳод мекунад. Пас вақте вазъи ҳамл кунад, 

барояш чунон музде ҳаст, ки азаматаш дар тасаввури ту 

намеғунҷад ва ҳаргоҳ кўдакашро шир медиҳад, дар 

баробари ҳар макидане, савобе баробари озод кардани як 

банда аз фарзандони Исмоил (а) барояш вуҷуд дорад ва 

вақте аз шир додан фориғ шавад, фариштае бар паҳлўи ў 

мезанаду мегўяд: Зиндагиро аз нав оғоз кун, ки омурзида 

шудӣ. 

11/2. Салом кардан ба аъзои хонавода 

331. Паёмбари Худо (с): Эй Анас! ... Ҳаргоҳ вориди 

хонаат шудӣ, бар аҳли хонаат салом кун, то хайру баракати 

хонаат зиёд шавад. 
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331. Паёмбари Худо (с) ба Анас фармуд: Эй фарзандам! 

Ҳаргоҳ ба хонаат даромадӣ, бар худ ва бар аҳли хонаат 

салом кун. 

332.Имом Содиқ (а): Ҳаргоҳ ба хонаат даромадӣ, бигў: 

«Бисмиллоҳи ва биллоҳ» ва бар аҳли хонаат салом кун ва 

агар касе дар хона набуд, бигў: «Ба номи Худованд ва дуруд 

бар Паёмбари ў ва аҳли байташ ва салом бар мо ва 

бандагони солеҳи Худо». Агар инро бигўӣ, шайтон аз 

хонаат мегурезад. 

11/2. Шод кардан 

333. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас оилаашро шод созад, 

Худованд аз он шодӣ махлуқе меофаринад, ки то рўзи 

қиёмат барояш талаби омурзиш мекунад. 

334. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас аз бозор, меваи наврасе 

барои фарзандонаш биёрад, монанди касе аст, ки садақае 

ҳамл мекунад, то онгоҳ ки онро дар даҳони онон бигузорад 

ва бояд аз духтарон шурўъ кунад, зеро Худои Мутаол 

нисбат ба духтарон дилсўз аст ва ҳар кас нисбат ба духтарон 

дилсўз бошад, монанди касе аст, ки аз тарси Худо гиря 

мекунад ва ҳар кас аз тарси Худо бигиряд, омурзида 

мешавад ва ҳар кас духтареро шод кунад, Худованд дар 

рўзи ғаму андўҳ ўро шод мегардонад. 

331. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас вориди бозор шаваду 

ҳадяе бихарад ва онро барои хонаводааш бибарад, монанди 

касе аст, ки барои гурўҳи ниёзманде садақа мебарад ва бояд 

он ҳадяро нахуст ба духтарон бидиҳад, сипас ба писарон. 

336. Паёмбари Худо (с): Худои азза ва ҷалла мардеро, ки 

ҳаргоҳ аз бозор бармегардад, чизе дар остинаш мегираду 

барои оилааш меоварад ва онон аз он шод мешаванд, дўст 

медорад. Пас Худованд ба ў, бар фариштагон фахр мекунад. 

337. Паёмбари Худо (с): Дар ҳар ҷумъа чизе мисли мева 

ё гўшт барои оилаатон ҳадя оваред, то аз омадани ҷумъа 

шод шаванд. 

338.Таърихи Димишқ: Паёмбар (с), шўхтабътарини 

мардум буд. 
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339.Ал-мўъҷам-ус-сағир: Паёмбари Худо (с) шўхтарини 

мардум бо кўдакон буд. 

12/2. Ҳадя овардан дар баргашт аз сафар 

341. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ фарде аз шумо аз сафар 

бармегардад, бо ҳадяе барои оилааш баргардад. Ҳатто агар 

чизе наёфт, санге ё муште ҳезум дар хурҷинаш бияндозад, 

зеро ҳамин ҳам онҳоро хушҳол месозад. 

341. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо аз сафаре 

омад, барои оилааш армуғоне биёварад, гарчи як қитъа 

санг бошад. 

13/2. Ҳамнишинӣ ва таом хўрдан бо оила 

342. Паёмбари Худо (с): Нишастани мард дар канори 

аҳли хонааш, назди Худо маҳбубтар аз эътикоф дар ин 

масҷиди ман аст. 

343.Танбеҳ-ул-ғофилин ба нақл аз Анас: Гуфтам: Эй 

Паёмбари Худо! Нишастан бо оила савобаш бештар аст ё 

нишастан дар масҷид? Фармуд: Як соат нишастан дар 

канори оила, назди ман маҳбубтар аз эътикоф кардан дар 

ин масҷиди ман аст. 

Гуфтам: Эй Паёмбари Худо! Назди шумо, харҷ кардан 

барои оила маҳбубтар аст ё инфоқ кардан дар роҳи Худо? 

Фармуд: Як дирҳам, ки мард барои оилааш харҷ 

мекунад, назди ман маҳбубтар аз ҳазор диноре аст, ки дар 

роҳи Худо инфоқ мекунад. 

344.Паёмбари Худо (с): Раҳсипор шуданат ба сўи масҷид 

ва баргаштанат ба сўи аҳли хонаат, савоби баробар дорад. 

341.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо ҳаҷҷашро ба 

ҷо овард, бояд зудтар бори сафарро ба сўи хонаводааш 

бибандад, зеро ин кор, подоши ўро бузургтар мегардонад. 

346.Паёмбари Худо (с): Худованд мўъминро дўст 

медорад ва зану фарзандонашро низ дўст медорад. 

Маҳбубтарин чиз назди Худои Таоло он аст, ки бубинад 

мард бо зану фарзандонаш бар сари як дастурхон таом 

мехўранд. Сипас ҳаргоҳ бар он суфра гирди ҳам оянд, бо 
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назари раҳмат ба эшон менигарад ва пеш аз он ки аз ҷои 

худ пароканда шаванд, ононро меомурзад. 

347. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мўъмин бо фарзандони 

худ таом бихўрад, ба ҳар луқма савоби озод кардани як 

барда барояш навишта мешавад ва шаҳре дар биҳишт 

барояш бино мегардад ва Худованд корномаи ўро ба дасти 

росташ медиҳад. 

348. Паёмбари Худо (с): Ҳар мўъмине, ки таом хўрдан бо 

фарзандонро дўст дошта бошад, фариштае аз зери Арш ба 

ў нидо медиҳад, ки: Эй бандаи Худо! Кирдор аз сар гир, ки 

Худо ҳамаи гуноҳонатро омурзид. 

349. Паёмбари Худо (с): Оё ба шумо аз панҷ кор хабар 

надиҳам, ки ҳар кас онҳоро анҷом диҳад, мутакаббир нест: 

дўшидани гўсфанд, пўшидани пашмина, ҳамнишинӣ бо 

фақирон, савор шудан бар дарозгўш ва ин ки мард бо 

оилааш таом бихўрад. 

311.Имом Содиқ (а): Паёмбари Худо (с) ба марде 

фармуд: Рўзадор ҳастӣ? 

Гуфт: На. 

Фармуд: Ба мискине таом додаӣ? 

Гуфт: На. 

Фармуд: Пас, ба сўи оилаат баргард, ки ин кори ту барои 

онон садақа аст. 

14/2. Риояти алоқаи аҳли хона ба таом 

311.Имом Содиқ (а) дар бораи ин сухани Худои Таоло: 

«Худо баъзе аз шуморо дар ризқу рўзӣ бар баъзеи дигар 

бартарӣ додааст, вале касоне ки фузунӣ ёфтаанд, рўзии 

худро ба бандагон намедиҳанд, то дар он баробар 

бошанд», фармуд: Раво нест, ки мард чизе аз хўрокиро ба 

худ ихтисос диҳад ва онро аз оилааш дареғ дорад. 

312. Паёмбари Худо (с): Мўъмин, бо иштиҳои оилааш 

мехўрад ва мунофиқ, оилааш бо иштиҳои ў мехўранд. 

313.Даоим-ул-Ислом: Аз Имом Содиқ (а) аз падаронаш 

(а) аз Паёмбари Худо (с) нақл шудааст, ки эшон наҳй 



Хўйҳои волою кирдорҳои некў 114 

фармуд аз ин ки мард худашро сер кунаду оилаашро 

гурусна бигузорад. 

11/2. Сабри зан дар баробари бадахлоқии шавҳар 

314. Паёмбари Худо (с): Се гурўҳ аз занонанд, ки Худо 

азоби қабрро аз онон мебардорад ва бо Фотима (а), духтари 

Муҳаммад (с) маҳшур мешаванд: зане, ки дар баробари 

рашки шавҳараш сабр кунад; зане, ки дар баробари 

бадахлоқии шавҳараш сабр кунад ва зане, ки маҳрияашро 

ба шавҳараш мебахшад. Худои Мутаол ба ҳар як аз ин гуна 

занон, савоби ҳазор шаҳид медиҳад ва барои ҳар як аз онҳо, 

ибодати як солро менависад. 

311. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба бадахлоқии 

шавҳараш сабр кунад, Худованд монанди подоши Осия, 

духтари Музоҳим (ҳамсари Фиръавн) ба ў ато мефармояд. 

316. Паёмбари Худо (с): Зан бояд бо шавҳараш дар суду 

зиён ва сахтию осоиш муросо кунад, монанди ҳамсари 

Айюби балокаш, ки сабр кард. Ҳаждаҳ сол сабурона ба ў 

хидмат кард. Монанди боркашҳо ўро бар пушти худ ҳамл 

мекард. Бо осиёбонҳо осиёб мекард. Бо рахтшўён рахтшўӣ 

мекард. Тиккаи ноне барояш меоварданд ва Айюб мехўрд 

ва Худои азза ва ҷалларо шукр мекард. Ҳамсараш ўро дар 

матое мениҳоду бар пушти худ ҳамл менамуд ва ҳамаи ин 

корро аз сари дилсўзӣ ва некӣ кардан барои Худо ва 

тақарруб ҷустан ба Худои азза ва ҷалла анҷом медод. 

317.Имом Алӣ (а): Худованд ҷиҳодро барои мардону 

занон воҷиб кардааст. Ҷиҳоди мард бахшидани молу ҷони 

хеш аст, то он ки дар роҳи Худо кушта шавад ва ҷиҳоди зан 

ин аст, ки дар баробари озору азияти шавҳараш ва рашки ў 

сабр кунад. 

16/2. Сабри мард дар баробари бадахлоқии ҳамсар 

318. Паёмбари Худо (с): Ҳар марде, ки ба хотири Худо 

дар баробари бадахлоқии занаш сабр кунад, Худои Мутаол 

барои ҳар рўзу шабе, ки сабр меварзад, савоберо ба ў 

медиҳад, ки ба Айюб (а) дар баробари гирифторияш дод ва 
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барои чунин зане дар ҳар шабу рўз, ба андозаи регҳои 

регистон, гуноҳ навишта мешавад. 

319. Паёмбари Худо (с): Ҳамоно дар биҳишт дараҷае аст, 

ки ҷуз пешвои одил ва хешованди аҳли силаи раҳим ва 

аёлвори сабур, касе ба он даст намеёбад. 

361.Имом Алӣ (а): Огоҳ бошед, ки ҳар кас бар ахлоқи 

зани бадахлоқ шикебоӣ варзаду музди ин корро аз Худо 

бихоҳад, Худованд савоби сипосгузоронро ба ў ато мекунад. 

361.Имом Алӣ (а): Ҷизяи мўъмин, ҳамон кирояи хонаи 

ўст ва азоби ў бадахлоқии ҳамсараш. 

362.Эҳёи улум-уд-дин: Гурўҳе назди Юнус Паёмбар (а) 

даромаданд ва Юнус (а) аз онон меҳмондорӣ мекард. Ў ба 

даруни хона рафту омад мекарду ҳамсараш ўро озор 

медоду бо вай густохӣ мекард, аммо Юнус (а) ҳеҷ чиз 

намегуфт. Он гурўҳ аз ин ҳол тааҷҷуб карданд. 

Юнус (а) фармуд: Тааҷҷуб накунед, зеро ман аз Худои 

Мутаол дархост кардаму гуфтам: Ҳар кайфареро, ки мехоҳӣ 

дар охират ба ман бидиҳӣ, дар ҳамин дунё ба ман бирасон. 

Худованд фармуд: Кайфари ту, духтари фалон кас аст, ки 

бо ў издивоҷ мекунӣ. 

Ман бо ў издивоҷ кардам ва ҳамон тавр ки мебинед, бар 

корҳои ў сабр мекунам. 

17/2. Чашмпўшӣ 

363.Имом Алӣ (а): Ҳар кас аз бисёре корҳо тағофулу 

чашмпўшӣ накунад, зиндагияш тира мешавад. 

364.Имом Зайнулобидин (а) дар васияташ ба Имом 

Боқир (а) фармуд: Бидон эй фарзандам, ки дурустии кори 

дунё, ба таври куллӣ дар ду калима аст: ислоҳи умури 

зиндагӣ, монанди паймонаи пуре аст, ки ду севвуми он 

диққату ҳушёрӣ аст ва як севвумаш чашмпўшӣ, зеро инсон 

чамшпўшӣ намекунад, магар аз чизе ки онро медонад ва 

мутаваҷҷеҳи он аст. 
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18/2. Қаноат 

361.Имом Алӣ (а): Бархўрдортарини мардум аз неъмати 

зиндагӣ касе аст, ки Худованди Субҳон ба ў қаноат дода 

бошаду ҳамсари шоистае ба ў рўзӣ карда бошад. 

366. Имом Алӣ (а): Қаноат, гуворотарин зиндагӣ аст. 

367. Имом Алӣ (а): Хуштарин зиндагӣ, дар қаноат аст. 

368.Сулаймон (а): Ҳамаи хушию нохушии зиндагиро 

озмудем, пас дарёфтем, ки камтарини он кифоят мекунад. 

19/2. Хурсандӣ 

369.Имом Алӣ (а): Ҳар кас ба қазо розӣ бошад, 

зиндагияш хуш аст. 

371. Имом Алӣ (а): Гуворотарин зиндагӣ аз они касе аст, 

ки ба он чӣ Худованд қисмати ў кардааст, хурсанд бошад. 

371. Имом Алӣ (а): Ҳеҷ сарвате монанди хурсанд будан 

ба рўзии рўзона, фақрро аз байн намебарад ва ҳар кас ба 

қадри кафоф басанда кунад, осудагиро ба даст меовараду 

дар роҳату осоиш қарор мегирад. 

21/2. Ғайрат 

372.Паёмбари Худо (с): Ғайратманд бош, зеро Худо 

инсони ғайратмандро дўст дорад. 

373.Паёмбари Худо (с): Ҳар марде, ки розӣ бошад, ки 

ҳамсараш худро биорояду аз хона берун равад, он мард 

дайюс аст ва ҳар кас ўро дайюс биномад, гуноҳ накардааст. 

Ҳаргоҳ зан ороишкунону атрзанон аз хонааш берун равад 

ва шавҳараш ба ин кори ў розӣ бошад, ба ҳар қадаме, ки он 

зан мебардорад, барои шавҳараш хонае дар ҷаҳаннам бино 

мешавад. 

374.Ал-фақеҳ: Паёмбари Худо (с) фармуд: Бўи биҳишт аз 

масофати панҷ сад сол роҳ ба машом мерасад, аммо чунин 

бўеро фарзанди нохалафу инсони дайюс намебўяд. 

Гуфта шуд: Дайюс чист, эй Паёмбари Худо?! 

Фармуд: Касе ки занаш зино медиҳаду ў аз он огоҳ аст. 
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371. Имом Алӣ (а): Эй мардуми Ироқ! Бохабар шудаам, 

ки тани занони шумо дар гузаргоҳҳо ба тани мардон 

мерасад. Оё шарм намекунед?! 

376. Имом Алӣ (а): Оё шарм намекунеду ғайрат надоред, 

ки занони шумо ба бозорҳо мераванду бо беназокатҳо 

издиҳом карда ба ҳам фишор мебиёранд?! 

377.Имом Алӣ (а): Ҳеҷ боғайрате ҳаргиз зино накардааст. 

378.Имом Боқир (а): Се касанд, ки Худованд аз онон 

намозеро қабул намекунад, ки яке аз онон марди дайюс аст, 

яъне марде, ки бо занаш зино мешавад. 

379.Имом Содиқ (а): Худои азза ва ҷалла ғайратро барои 

занон қарор надодааст. Фақат занони беимонанд, ки ғайрат 

меварзанд, аммо занони мўъмин, на. Худованд ғайратро 

фақат барои мардони қарор додааст, чун барои мард чаҳор 

зан ва канизонашро ҳалол кардааст, вале барои зан, фақат 

шавҳарашро қарор додааст. Пас, ҳаргоҳ зане дар канори 

шавҳараш марди дигареро бихоҳад, назди Худованд 

зинокор аст. 



Фасли 3 

Тарбияти динӣ 

1/3. Нақши дин дар зиндагӣ 

381. Имом Алӣ (а) дар бораи Меъроҷи Паёмбар (с) гуфт: 

Худои азза ва ҷалла фармуд: ... Эй Аҳмад! Оё медонӣ кадом 

зиндагӣ гуворотар аст? Ва кадом умр пойдортар аст? 

Паёмбар (с) гуфт: Бор Худоё! На. 

Фармуд: Аммо зиндагии гуворо он зиндагие аст, ки 

соҳиби он аз ёди ман хаста нашавад, неъмати маро 

фаромўш накунад, ба ҳаққи ман нодон набошад ва шабу 

рўз дар талаби хушнудии ман бошад... 

381.Имом Алӣ (а): Доноёну олимон ҳаргоҳ ба якдигар 

нома менавиштанд, се нуктаро ёддошт мекарданд, ки 

чаҳорумӣ надошт: ҳар кас ташвишу ҳимматаш охират 

бошад, Худованд ташвишу ҳиммати дунёи ўро бартараф 

месозад; ҳар кас ботинашро ислоҳ кунад, Худованд зоҳири 

ўро ислоҳ менамояд ва ҳар кас робитаи миёни худ ва Худои 

азза ва ҷалларо ислоҳ кунад, Худованд робитаи миёни ў ва 

мардумро ислоҳ менамояд. 

382. Имом Алӣ (а): Ҳар кас диндорӣ рўзияш шавад, 

хайри дунёву охират рўзияш шудааст. 

383. Имом Алӣ (а): Ман ҳаргоҳ дар марде хислате аз 

хислатҳои некро устувор ёфтам, ўро ба сабаби доро будани 

он, таҳаммул мекунаму бебаҳрагияш аз дигар хислатҳои 

некро нодида мегирам, аммо наметавонам беақлию 

бединии ўро нодида бигирам, зеро ҷудо шудан аз дин, ҷудо 

шудан аз амнияту оромиш аст. Зиндагии ҳамроҳ бо тарс, 

гуворо нест ва беақлӣ низ мурдагӣ аст ва бо мурдагон касе 

муошират намекунад. 

384.Имом Алӣ (а): Зиндагӣ, ҷуз бо дину диндорӣ нест ва 

марг, ҷуз бо инкори яқин нест. 
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381.Имом Содиқ (а): Шахси диндор меандешаду дар 

натиҷа оромиш вуҷуди ўро фаро мегирад ва худро кўчак 

мешуморад, пас ба фурўтанӣ мегарояд. Қаноат меварзад, 

пас эҳсоси бениёзӣ мекунад. Ба он чӣ ба ў дода шудааст, 

хурсанд аст ва гўшаи танҳоиро бармегузинад, пас аз дўстон 

бениёз мегардад. Хоҳишҳоро раҳо мекунад, пас озод 

мешавад. Дунёро канор мегузорад, пас аз бадиҳо дар амон 

мемонад. Ҳасодатро дур меафканад, пас дўстӣ ошкор 

мешавад. Мардумро наметарсонад, пас аз онон наметарсад. 

Ба онон таҷовуз намекунад, пас аз газанди эшон дар амон 

аст. Ба ҳеҷ чиз дил намебандад, пас ба растагорию камоли 

фазилат даст меёбад. Офиятро мебинад, пас кораш ба 

пушаймонӣ намекашад. 

386.Имом Алӣ (а): Меваи дин, амонатдорӣ аст. 

387.Имом Алӣ (а): Динро дар зиндагият сипар қарор 

деҳу парҳезгориро захираи пас аз маргат. 

2/3. Ҳифзи оила аз осеби ақидатӣ ва ахлоқӣ 

Қуръон 

Эй мўъминон! Худатон ва хонаводаатонро аз оташе, 

ки ҳезуми он, мардум ва сангҳо ҳастанд, ҳифз кунед. 

Бар он оташ, фариштагони хашину сахтгир гуморида 

шудааст. Аз он чӣ Худо ба онон дастур додааст, 

сарпечӣ намекунанд ва он чиро, ки ба он маъмур 

ҳастанд, анҷом медиҳанд.1 

Ҳадис 

388.Имом Содиқ (а): Вақте ин ояти «Эй мўъминон! 

Худатон ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед», нозил 

шуд, марде аз мусулмонон нишасту гиря карду гуфт: Ман 

аз ҳифзи худам нотавон ҳастам, акнун масъулияти оилаам 

низ бар ўҳдаи ман ниҳода шуд! 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Барои ту ҳамин кофӣ аст, ки 

он чӣ худатро ба он фармон медиҳӣ, ба онон низ фармон 

                                                 

1 Сураи Таҳрим, 9. 
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диҳӣ ва аз он чӣ худатро наҳй мекунӣ, ононро низ аз он 

наҳй кунӣ. 

389.Ад-дурр-ул-мансур ба нақл аз Зайд ибни Аслам: 

Паёмбар (с) ин ояти «Худатонро ва хонаводаатонро аз 

оташ ҳифз кунед»-ро тиловат кард. Асҳоб гуфтанд: Эй 

Паёмбари Худо! Чӣ гуна хонаводамонро аз оташ ҳифз 

кунем? 

Фармуд: Ононро ба он чӣ Худо дўст медорад, даъват 

кунед ва аз он чӣ Худо нохуш медорад, наҳй кунед. 

391.Имом Алӣ (а) дар бораи ин сухани Худои Таоло: 

«Худ ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед», фармуд: Ба 

онон илму адаб биёмўзед. 

391.Имом Алӣ (а) дар бораи ин сухани Худои Таоло: 

«Худ ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед», фармуд: Ба 

худ ва хонаводаатон хубиҳоро биёмўзед. 

392.Мунят-ул-мурид: Худои Мутаол фармудааст: «Эй 

мўъминон! Худ ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед». 

Алӣ (а) ва гурўҳе аз муфассирон гуфтаанд: Маънояш ин аст, 

ки ба эшон биёмўзед он чиро ки ба сабаби он аз оташ наҷот 

меёбанд. 

393.Саҳеҳи Муслим ба нақл аз Абўҳурайра: Вақте ин оят 

нозил шуд: «Хешони наздикатро ҳушдор деҳ...», Паёмбари 

Худо (с) Қурайшро даъват кард ва онон гирд омаданд. Пас, 

Паёмбар (с) аввал ононро ба таври умумӣ ва сипас ҳар 

тирае аз ононро ба таври хусусӣ мухотаб сохту фармуд: Эй 

фарзандони Каъб ибни Луай!1 Худро аз оташ бираҳонед. Эй 

фарзандони Мурра ибни Каъб! Худро аз оташ бираҳонед. 

Эй фарзандони Абдушшамс! Худро аз оташ бираҳонед. Эй 

фарзандони Абдуманоф! Худро аз оташ бираҳонед. Эй 

фарзандони Ҳошим! Худро аз оташ бираҳонед. Эй 

фарзандони Абдулмутталиб! Худро аз оташ бираҳонед. Эй 

Фотима! Худро аз оташ бираҳон, зеро аз ман дар баробари 

Худо барои шумо коре сохта нест, ҷуз он ки шумо хешони 

                                                 

1 Ин хитоб умумӣ аст ва бақияи хитобҳо ба яко-яки тираҳои Каъб 

аст. 
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ман ҳастед ва вазифаи хешовандиро дар дунё нисбат ба 

шумо анҷом хоҳам дод. 

394.Кофӣ: Абўбасир ба Имом Содиқ (а) дар бораи ояти 

«Худ ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед», гуфт: Чӣ 

гуна хонаводаамонро ҳифз кунем? 

Фармуд: Ба онон амри маъруфу наҳйи мункар кунед. 

391.Ал-фақеҳ: Аз Имом Содиқ (а) дар бораи ояти «Худ 

ва хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед», савол шуд, ки: Чӣ 

гуна ононро ҳифз кунем? 

Фармуд: Ононро амру наҳй кунед. 

Гуфтанд: Онҳоро амру наҳй мекунем, аммо қабул 

намекунанд? 

Фармуд: Ҳаргоҳ амру наҳй кардед, вазифаи худро анҷом 

додаед. 

396.Аз-зўҳди Ҳусайн ибни Саид ба нақл аз Абўбасир: Аз 

Имом Содиқ (а) дар бораи ояти «Худ ва хонаводаатонро аз 

оташ ҳифз кунед», савол карда гуфтам: Худамро ҳифз 

мекунам, аммо хонаводаамро чӣ гуна ҳифз кунам? 

Фармуд: Ононро ба анҷом додани он чӣ Худо ба он амр 

кардааст, амр бикун ва аз он чӣ Худо аз он наҳй кардааст, 

наҳй кун. Агар аз ту итоат карданд, ононро ҳифз кардаӣ ва 

агар аз ту нофармонӣ карданд, ту вазифаатро анҷом додаӣ. 

397.Имом Козим (а) дар ҷавоби савол аз ояти «Худ ва 

хонаводаатонро аз оташ ҳифз кунед» фармуд: Ононро ба 

он чӣ Худо амр кардааст, амр мекунад ва аз он чӣ Худо 

онҳоро наҳй кардааст, наҳй мекунад. Пас агар итоат 

карданд, онҳоро ҳифз кардааст ва агар нофармонӣ карданд, 

ў вазифаашро анҷом додааст. 

398.Кофӣ ба нақл аз Сулаймон ибни Холид: Ба Имом 

Содиқ (а) гуфтам: Оилае дорам, ки аз ман гапшунавӣ 

доранд. Оё онҳоро ба имон даъват кунам? 

Фармуд: Оре. Худованди азза ва ҷалла дар китобаш 

мефармояд: «Эй мўъминон! Худ ва хонаводаатонро аз 

оташе, ки ҳезуми он мардум ва сангҳо ҳастанд, ҳизф 

кунед». 
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399.Имом Содиқ (а): Марде назди падарам омаду гуфт: 

Раҳмати Худо бар ту бод! Оё барои хонаводаам ҳадис 

бигўям? Фармуд: Оре. Худованд мефармояд: «Эй 

мўъминон! Худ ва хонаводаатонро аз оташе, ки ҳезуми он 

мардум ва сангҳо ҳастанд, ҳифз кунед», ва фармудааст: 

«Оилаи худро ба хондани намоз, фармон деҳу худат дар он 

пофишорӣ кун».1 

3/3. Тарбияти оила ба намоз хондану закот додан 

Қуръон 

Хонаводаи худро ба хондани намоз амр кун ва худ бар 

он пофишорӣ кун. Аз ту рўзӣ намехоҳем. Мо ба ту 

рўзӣ медиҳем. Оқибати нек, аз они парҳезгорон аст.2 

Дар ин китоб, аз Исмоил ёд кун, зеро ў содиқ-ул-ваъда 

ва расулу паёмбаре буд ва хонадони худро ба намоз 

хондану закот додан фармон медод ва ҳамвора назди 

Парвардигораш писандида буд.3 

Ҳадис 

411.Имом Алӣ (а): Расули Худо (с) пас аз он ки аз ҷониби 

Парвардигораш ба ў навиди биҳишт дода шуда буд, боз дар 

намозу ибодат худро ба ранҷ меафканд, зеро Худои азза ва 

ҷалла ба ў фармуда буд: «Хонадони худро ба намоз амр ку 

ва худ бар он пой бифишор...». бинобар ин, Паёмбар (с) 

хонадонашро ба намоз хондан амр мекарду худ низ бар он 

пофишорӣ менамуд. 

411.Паёмбари Худо (с): Назди хонадонатон баргардед. 

Пас дар байнашон бимонеду ба онон илм биёмўзеду ба 

онон амр кунед... ҳамон гуна ки ман намоз мехонам ва 

шумо дидаед, намоз бихонед, агар вақти намоз шавад, яке 

аз шумо азон бигўяду пиртаринатон пешнамоз шавад. 

412.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас шабона бедор шаваду 

ҳамсарашро бедор кунад ва ҳар ду бо ҳам ду ракъат намоз 

                                                 

1 Сураи Тоҳо, 152. 
2 Сураи Тоҳо, 152. 
5 Сураи Марям, 34-33. 
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бигузоранд, дар шумори мардону заноне навишта 

мешаванд, ки Худовандро бисёр ёд мекунанд. 

413. Паёмбари Худо (с): Раҳмати Худо бар он марде, ки 

нимаи шаб бархезаду намоз бихонад! Сипас хонадонашро 

бедор кунад ва онон низ намоз бихонанд. Раҳмати Худо бар 

он зане, ки нимаи шаб бархезаду намоз бигузорад! Сипас 

шаваҳарашро бедор кунад ва ў низ намоз бихонад. 

414.Имом Содиқ (а) дар ҷавоби саволи Яъқуб ибни 

Солим аз марде, ки охири шаб бармехезаду садояшро бо 

Қуръон хондан баланд мекунад, фармуд: Шоиста аст, ки 

мард ҳаргоҳ намози шаб мехонад, садояшро ба гўши 

хонаводааш бирасонад, то он касе ки аҳли намози шаб аст, 

бархезад ва он касе ки аҳли намози шаб нест, ҳаракате 

бикунад. 

4/3. Нақши намоз дар раҳоӣ аз тангноҳои зиндагӣ 

Қуръон 

Эй мўъминон! Аз сабру намоз ёрӣ биҷўед, зеро 

Худованд бо собирон аст.1 

Ҳадис 

411.Макорим-ул-ахлоқ: Паёмбар (с) ҳаргоҳ хонадонаш 

дучори фақру гуруснагӣ мешуданд, ба онон нидо медод: Эй 

аҳли ман! Намоз бихонед, намоз бихонед! 

416.Ал-мўъҷам-ул-авсат ба нақл аз Абдуллоҳ ибни 

Салом: Паёмбар (с) ҳаргоҳ хонадонаш дучори тангно 

мешуданд, ба онон мефармуд, ки намоз бихонанд. Сипас 

ин оятро мехонд: «Хонадонатро ба намоз хондан амр куну 

худат бар он пой бифишор». 

417.Имом Содиқ (а): Алӣ (а) ҳаргоҳ чизе ўро метарсонд, 

ба намоз паноҳ мебурд. Сипас ин оятро тиловат кард: «Аз 

сабру намоз ёрӣ биҷўед». 

418.Имом Содиқ (а): Чӣ чиз монеъ мешавад, ки ҳаргоҳ 

ғаме аз ғамҳои дунё ба яке аз шумо бирасад, вузўъ бигираду 

ба масҷид биравад ва ду ракъат намоз бихонаду дар он ба 

                                                 

1 Сураи Бақара, 135. 
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даргоҳи Худо дуо кунад?! Магар нашунидаӣ, ки Худованд 

мефармояд: «Аз сабру намоз ёрӣ биҷўед». 

1/3. Нақши дуо дар раҳоӣ аз тангноҳои зиндагӣ 

419.Имом Содиқ (а): Падарам ҳаргоҳ дучори ғаму андўҳе 

мешуд, занону кўдаконро ҷамъ мекарду дуо мекард ва онон 

омин мегуфтанд. 

411.Имом Содиқ (а): Ҷое барои намоз хондан дар хонаат 

ихтисос бидеҳ. Пас ҳаргоҳ аз чизе тарсидӣ, ду либоси 

дурушт аз дурушттарин либосҳоятро бипўшу бо онҳо 

намоз бигузор. Онгоҳ ду зону бизану ба даргоҳи Худо зорӣ 

кун ва биҳиштро аз ў бихоҳу аз газанди он чӣ аз он метарсӣ, 

ба Худо паноҳ бибар ва мабодо, ки Худованд аз ту сухани 

ҷавре бишнавад, ҳарчанд он сухан хушоянди худат ва 

хонадонат бошад! 

6/3. Парвариши хонавода бо илму адаби солеҳ 

411. Паёмбари Худо (с): Фарзандони худро бар се хислат 

тарбият кунед: дўст доштани паёмбаратон; дўст доштани 

аҳли байти ў ва хондани Қуръон. 

412.Имом Алӣ (а): Эй Кумайл! Ба хонадонат амр кун, ки 

рўзҳо дар паи касби хислатҳои волои инсонӣ бираванду 

шабҳо дар паи бартараф кардани ниёзҳои хуфтагон. 

413.Имом Алӣ (а): Фарзандонатонро ба талаби илм 

водоред. 

414.Имом Алӣ (а): Адаб, беҳтарин мерос аст. 

411.Имом Содиқ (а): Бандаи мўъмин, пайваста барои 

хонадонаш илму тарбияти некў ба ирс мениҳад, то ин ки 

ҳамаи онҳоро вориди биҳишт кунад, ба тавре ки кўчаку 

бузург ва хидматкору ҳамсояро дар биҳишт меёбад. Аммо 

бандаи гунаҳкор, пайваста барои хонадонаш тарбияти бад 

ба ирс мегузорад, то ин ки ҳамаи онҳоро вориди дўзах 

мекунад, ба тавре ки кўчаку бузурги хонадонаш ва ходиму 

ҳамсояашро дар он ҷо мебинад. 

416. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ падаре ба фарзандаш ҳадяе 

беҳтар аз тарбияти некў тўҳфа накардааст. 
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417.Паёмбари Худо (с): Агар инсон фарзандашро 

тарбият кунад, беҳтар аз он аст, ки паймонае садақа диҳад. 

418.Паёмбари Худо (с): Ба фарзандони худ эҳтиром 

бигузореду ононро хуб тарбият кунед, то омурзида шавед. 



Фасли 4 

Риояти ҳуқуқ 

1/4. Ташвиқ ба риояти ҳуқуқи оила 

419. Паёмбари Худо (с): Худованд аз ҳар сарпарасте дар 

бораи он чӣ таҳти сарпарастии ўст, мепурсад, ки оё аз он 

нигаҳдорӣ кардааст ё онро табоҳ сохтааст? Ҳатто аз мард 

дар бораи оилааш савол мекунад. 

421.Паёмбари Худо (с): Ҳар як аз шумо сарпараст аст, 

дар бораи зердастонаш савол мешавад... Мард, сарпарасти 

оилаи хеш аст ва дар бораи онҳо аз ў савол мешавад. Зан 

низ сарпарасти хонаи шавҳараш ва фарзандони ўст ва дар 

бораи онҳо аз ў савол хоҳад шуд. 

421.Саҳеҳи Бухорӣ ба нақл аз Абдуллоҳ ибни Амр: 

Паёмбар (с) ба ман фармуд: Гумон мекунӣ, ки ба ман хабар 

нарасидааст, ки ту шабҳоро ба ибодат мегузаронию 

рўзҳоро ба рўзадорӣ? 

Гуфтам: Оре, чунин мекунам. 

Фармуд: Агар ба ин равиш идома диҳӣ, чашмонат 

менишинаду баданат хаставу ранҷур мешавад, дар ҳоле ки 

ҳам баданат ва ҳам хонадонат бар гардани ту ҳаққе доранд. 

Пас, гоҳе рўза бигиру гоҳе бихўр ва гоҳе шабзиндадорӣ 

куну гоҳе бихоб. 

422.Имом Алӣ (а): Ҳар инсоне нисбат ба зердастони худ 

ва оилааш масъул аст. 

423.Кофӣ: Осим ибни Зиёд, ки либосҳои нарму латифро 

раҳо карда пашмина пўшида буд ва бародараш Рабиъ ибни 

Зиёд аз ў назди Амири Мўъминон (а) шикоят кард, ки вай 

бо ин кор ҳамсари худро нороҳату фарзандонашро 

андўҳгин сохтааст. Амири Мўъминон (а) фармуд: Осим 

ибни Зиёдро назди ман биёред. 

Ўро назди эшон оварданд. Вақте Имом (а) ўро дид, чеҳра 

дар ҳам кашиду ба ў фармуд: Аз аҳлат хиҷолат накашидӣ? 



Риояти ҳуқуқ 117 

Ба фарзандонат раҳм накардӣ? Оё гумон мекунӣ, ки Худо 

чизҳои ҳалолу покизаро бар ту раво доштаасту бо ин ҳол 

дўст надорад, ки аз онҳо истифода кунӣ? Ту дар назди Худо 

кўчактар аз он ҳастӣ, ки бихоҳад бо ту чунин кунад. Магар 

Худованд нафармудааст, ки: «Заминро барои мардум қарор 

дод, ки дар он меваю хурмо бо хўшаҳои ғилофдор аст»1 ва 

магар нафармуд, ки: «Ду дарёро равон кард, ки бо ҳам 

бархўрд кунанд, миёни он ду, ҳадди фосиле аст, ки ба ҳам 

таҷовуз намекунанд» то ояти «Аз ҳар ду дарё, марвориду 

марҷон барояд»?!2 Пас ба Худо қасам, ки баҳрабардории 

амалӣ аз неъматҳои Худованд, назди ў маҳбубтар аз баёни 

онҳо дар гуфтор аст. Худои азза ва ҷалла фармудааст: 

«Неъматҳои Парвардигоратро бозгў кун».5 

Осим гуфт: Эй Амири Мўъминон! Пас чаро худи шумо 

ба хўроки дурушту ҷомаи зибр басанда кардаӣ?! 

Фармуд: Вой бар ту! Худои азза ва ҷалла бар имомони 

одил фарз кардааст, ки худро бо мардуми фақир баробар 

доранд, то фақирро фақри ў барнаошўбад. 

Пас, Осим ибни Зиёд пашминаашро аз тан берун карду 

либоси нарм пўшид. 

2/4. Наҳй аз поймол кардани ҳуқуқи оила 

424.Паёмбари Худо (с): Малъун аст, малъун аст! Касе ки 

оилаашро раҳо мекунад. 

421.Ал-мустадрак алас-саҳеҳайн ба нақл аз Ҷобири 

Хаявонӣ: Ду шаб монда аз моҳи Рамазон, назди Абдуллоҳ 

ибни Амр будам, ки ходиме аз Шом назди ў омад. 

Абдуллоҳ ба ў гуфт: Оё барои оилаам ба андозаи кофӣ 

харҷӣ гузоштаӣ? 

Ходим гуфт: Миқдоре харҷӣ барои онон гузоштам. 

Абдуллоҳ гуфт: Қасам медиҳам, ки вақте баргаштӣ, 

харҷии кофӣ барои онон бигузорӣ, зеро аз Паёмбар (с) 

                                                 

1 Сураи Раҳмон, 11-11. 
2 Сураи Раҳмон, 11-25. 
5 Сураи Зуҳо, 11. 
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шунидам, ки мефармуд: Барои мард ҳамин гуноҳ бас аст, ки 

дар ҳаққи оилааш кўтоҳӣ варзад. 

426.Кофӣ ба нақл аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ (р) аз 

Паёмбар (с): Оё ба шумо аз бадтаринини мардонатон хабар 

диҳам? Гуфтем: Бале, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Бадтарини мардони шумо касоне ҳастанд, ки ба 

мардум ҳамеша тўҳмат мезананд, густоханд, бадзабонанд, 

яккахўранд, дасти бахшанда надоранд, зердасти худро 

мезананд, оилаашонро мўҳтоҷи дигарон мекунанд. 

3/4. Ҳуқуқи дуҷонибаи зану шавҳар 

427.Паёмбари Худо (с): Огоҳ бошед, ки шумо бар 

занонантон ҳаққе доред ва занонатон бар шумо ҳаққе 

доранд. Пас, ҳаққи шумо бар занонатон ин аст, ки касонеро 

ки дўст намедоред, бар фарши шумо роҳ надиҳанд ва ба 

касоне ки дўст намедоред, иҷозати даромадан ба хонаи 

шуморо надиҳанд. Ва ҳаққи занон бар шумо ин аст, ки 

либосу хўроки хуб барои онҳо таҳия кунед. 

428.Паёмбари Худо (с): Эй мардум! Занон назди шумо 

асиранд. Ихтиёри суду зиён барои худ надоранд. Ононро ба 

унвони амонати Худо гирифтаеду бо калимоти Худо бар 

худ ҳалол кардаед. Пас, шумо бар онон ҳаққе доред ва онон 

бар шумо ҳаққе доранд. Аз ҷумлаи ҳуқуқи шумо бар онон 

ин аст, ки бегонаро ба фарши шумо роҳ надиҳанд ва дар 

корҳои нек аз шумо нофармонӣ накунанд. Пас, ҳаргоҳ 

чунин карданд, вазифаи шумост, ки хўроку пўшоки ононро 

ба хубӣ таъмин кунеду онҳоро назанед. 

429.Макорим-ул-ахлоқ: Хавла ба Паёмбари Худо (с) 

гуфт: Ман худамро барои шавҳарам монанди арўсе, ки ба 

хонааш мебаранд, хушбўй месозаму ба бистараш меравам, 

вале ў ба ман пушт мекунад. Онгоҳ ба муқобили ў меравам, 

вале боз ҳам ба ман пушт мекунад, ба тавре ки фикр 

мекунам аз ман нафрат дорад. Эй Паёмбари Худо! 

Мефармоед, ки чӣ кор кунам? 

Паёмбар (с) фармуд: Парвои Худо дар пеш гиру аз 

шавҳарат итоат кун. 



Риояти ҳуқуқ 119 

Хавла гуфт: Пас, ҳаққи ман бар ў чист? 

Фармуд: Ҳаққи ту бар ў ин аст, ки аз он чӣ худаш 

мехараду мепўшад, ба ту низ бихўронаду бипўшонад ва ба 

рўи ту назанаду фарёд накашад. 

Хавла гуфт: Ҳаққи ў бар ман чист? 

Фармуд: Ҳаққи ў бар ту ин аст, ки аз хонааш ҷуз бо 

иҷозати ў берун наравӣ ва ҷуз бо иҷозати ў рўзаи 

мустаҳаббӣ нагирӣ ва аз амволи хонааш ҷуз бо иҷозати ў 

садақа надиҳӣ ва ҳатто агар бар пушти полони чаҳорпо 

савор бошию ў туро бихоҳад, қабул кунӣ. 

431. Паёмбари Худо (с): Нахустин касоне ки дар рўзи 

қиёмат мурофиа мекунанд, мард ва ҳамсари ўст. Ба Худо 

қасам, ки дар он ҳангом забони занаш сухан намегўяд, 

балки дасту поҳои ў аз корҳое, ки дар ғиёби шавҳараш 

кардаанд, бар зидди ў шаҳодат медиҳанд ва дасту поҳои 

мард низ аз он чӣ дар ҳаққи зан кардаанд, гувоҳӣ медиҳанд. 

4/4. Ҳуқуқи зан бар шавҳар 

431.Мустадрак-ул-васоил: Ҳавлоъ гуфт: Пас ҳаққи занон 

бар мардон чист? 

Паёмбар (с) фармуд: Бародарам Ҷабраил (а), ҳамеша 

маро дар бораи занон суфориш мекард, чандон ки гумон 

бурдам, ки шавҳар ҳақ надорад ҳатто ба зан «уф» бигўяд, ба 

ман хабар дод, ки: Эй Муҳаммад! Аз Худои азза ва ҷалла 

битарседу бо занон меҳрубон бошед, зеро онон назди шумо 

асиранд. Ононро аз Худои азза ва ҷалла ба амонат 

гирифтаеду ба фармони Худо ва китоби ў, ба унвони як 

вазифа ва суннату шариати Муҳаммад ибни Абдуллоҳ, бар 

худ ҳалол кардаед. Пас, ба сабаби он ки ҷисми ононро 

ҳалоли худ сохтаеду бо баданҳояшон тамос барқарор 

месозед ва фарзандони шуморо дар шиками худ ҳамл 

мекунанд, чандон ки дарди зоймон ононро мегирад, онон 

барои шумо ҳаққе доранд. Пас бо онон меҳрубон бошеду 

дилҳояшонро хуш созед, то бо шумо бимонанд. Занонро 

нохуш мадореду ононро нороҳат масозед ва аз он чӣ ба 

онон додаед, ҷуз бо ризояту иҷозати онон, чизе нагиред. 
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432.Имом Зайнулобидин (а): Ҳаққи занат ин аст, ки 

бидонӣ Худои азза ва ҷалла ўро мояи оромишу ҳамдилии 

ту қарор додааст. Пас бояд бидонӣ, ки ин лутфу неъмате аст 

аз сўи Худои азза ва ҷалла ба ту, то ин ки ўро гиромӣ 

бидорию бо вай нармхў бошӣ, ҳарчанд ҳаққи ту бар ў 

воҷибтар аст. Пас, ҳаққи ў бар ту ин аст, ки бо вай меҳрубон 

бошӣ, зеро ў асири дасти туст. Бояд ўро хўроку пўшок диҳӣ 

ва ҳаргоҳ нодонӣ кунад, аз ў даргузарӣ. 

433.Имом Зайнулобидин (а): Ҳаққи ҳамсарат ин аст, ки 

бидонӣ Худо ўро мояи оромишу осоиш ва ҳамдамию 

нигаҳдории ту қарор додааст. Ҳамчунин ҳар як аз шумо ду 

тан (зану шавҳар), бояд ба хотири дигарӣ Худоро шукр 

кунаду ўро лутфу неъмати Худо нисбат ба худ бидонад ва 

бояд бо неъмати Худо хушрафторӣ кунаду онро гиромӣ 

бидорад ва бо вай мудоро намояд. Гарчи ҳаққи ту бар занат 

қавитар ва итоати ў аз ту дар он чӣ хушу нохуш медорӣ, он 

ҷо ки гуноҳ набошад, бар вай лозимтар аст, вале ў ҳам бар 

ту ҳаққи меҳрубонию ҳамдамӣ ва оромиш ёфтан бо ў, аз 

раҳгузари комҷўӣ дорад, ки аз он гурезе нест ва ин худ 

ҳаққи бузурге аст. 

434.Имом Содиқ (а): Мард, дар идораи манзилу оилааш 

ба се хислат низё дорад, ки бояд онҳоро ба кор гирад, гарчи 

дар сиришти ў набошад: хушрафторӣ, кушодадастӣ ба 

андоза ва ғайрату номусдорӣ. 

431.Паёмбари Худо (с): Ҳаққи зан бар шавҳараш ин аст, 

ки гуруснагияшро бизудояду бараҳнагияшро бипўшонад ва 

ба рўяш ахм накунад. Ҳаргоҳ чунин кунад, ба Худо қасам, 

ки ҳаққи ўро адо кардааст. 

436.Кофӣ ба нақл аз Шаҳоб ибни Абдураббиҳ: Ба Имом 

Содиқ (а) гуфтам: Ҳаққи зан бар шавҳараш чист? Фармуд: 

Хўроку пўшоки ўро таъмин кунаду бар ў чеҳра дар ҳам 

накашад, пас агар ин корҳоро анҷом диҳад, ба Худо қасам, 

ки ҳаққи ўро адо кардааст. 

Гуфтам: Пас, равған чӣ? Фармуд: Як рўз дар миён таъмин 

кунад. Гуфтам: Гўшт? Фармуд: Ҳар се рўз як бор, ки дар як 
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моҳ даҳ навбат мешавад ва беш аз ин на. Гуфтам: Ранг?1 

Фармуд: Дар ҳар шаш моҳ як бор. Соле чаҳор даст либос 

низ бар ў бипўшонад: ду либос барои зимистон ва ду либос 

барои тобистон. 

Набояд хонаашро аз се чиз холӣ бигузорад: равғани сар, 

сирка ва равғани хўрокӣ. Хўроки ононро бояд ба мудд 

таъйин кунад, зеро ман хўроки худам ва хонадонамро ба он 

таъйин мекунам. Хўроки ҳар фарде аз оилаашро таъйин 

кунад, ки агар хост бихўрад ва агар хост бибахшад ва агар 

хост онро садақа диҳад. Аз меваҳои мавсимӣ низ ба оилааш 

бихўронад ва дар рўзҳои ид аз хўрокиҳое, ки дар дигар 

рўзҳо барояшон фароҳам намеоварад, бештар барои онон 

таҳия кунад. 

437.Сунани Абўдовуд ба нақл аз Муовияи Қаширӣ: 

Гуфтам: Эй Паёмбари Худо! Ҳаққи ҳамсари ҳар як аз мо 

бар шавҳараш чист? 

Фармуд: Ин ки ҳаргоҳ худат хўрдӣ, ба ў низ бихўронӣ ва 

ҳаргоҳ худат пўшидӣ, ба ў низ бипўшонӣ ва ба рўи ў назанӣ 

ва рўятро турш накунӣ. 

438.Имом Содиқ (а): Шавҳар, дар робита бо ҳамсараш аз 

се чиз бениёз нест: созгорӣ бо ў, то ба ин васила созгорӣ ва 

ишқу муҳаббати ўро ба худ ҷалб кунад; хушхўӣ бо ў ва 

дилбарӣ аз ў бо оростани худ дар чашми вай ва фароҳам 

овардани кушоиш дар зиндагии ў. 

439.Кофӣ ба нақл аз Исҳоқ ибни Аммор: Ба Имом Содиқ 

(а) гуфтам: Ҳаққи зан бар шавҳараш чист? Ҳаққе, ки агар 

онро адо кунад, некўкор аст? 

Фармуд: Хўроку пўшоки ўро фароҳам оварад ва агар 

нодонӣ кунад, ўро бибахшад. 

Имом Содиқ (а) дар идома фармуд: Падарам зане дошт, 

ки эшонро азият мекард, вале аз ў дар мегузашт. 

441.Муснад-уш-шомийин ба нақл аз Анас: Паёмбар (с) 

шаб вақте барои намозу ибодат бармехост, Қуръонро зери 

лаб замзама мекард, аммо ҳамин андоза мефаҳмидем, ки 

                                                 

1 Хуриш, монади сирка ва амсоли он. 
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оятеро тамом ва ояти дигареро шурўъ кардааст. Гуфтам: Эй 

Паёмбари Худо! Чаро Қуръонро бо садои баланд 

намехонед? 

Фармуд: Дўст надорам, ки бо ин кор рафиқам ва 

хонадонамро азият кунам. 

1/4. Ҳуқуқи шавҳар бар ҳамсар 

441.Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавлоъ! Мард бар ҳамсараш 

ин ҳақро дорад, ки зан пойбанди хонааш бошаду ба 

шавҳараш ишқу муҳаббат ва шафқат биварзад. Аз ба хашм 

овардани ў дурӣ кунаду дар паи ба даст овардани 

хушнудии ў бошад. Ба аҳду паймонаш бо ў вафо кунад. Аз 

асабонияти ў бипарҳезад. Касеро дар фарзандонаш бо ў 

шарик нагардонад. Ба ў иҳонат накунад ва ўро наранҷонад... 

Пас агар ин корҳоро анҷом диҳад, дар рўзи қиёмат 

дўшизаи моҳрўе мешавад ва агар шавҳараш марди 

мўъмину солеҳ бошад, ҳамсари ў мешавад ва агар мўъмин 

набошад, марде аз шаҳидон ўро ба ҳамсарӣ мегирад. 

Ва яке дигар аз ҳаққи ў ин аст, ки дар ғиёби шавҳарат 

худро муаттар насозӣ. 

442.Паёмбари Худо (с): Ҳаққи шавҳар бар ҳамсараш ин 

аст, ки зан бистарашро тарк накунад, қасамашро қабул 

кунад, аз фармонаш итоат кунад, ҷуз бо иҷозати ў аз хона 

берун наравад ва касеро, ки шавҳараш дўст намедорад, ба 

хонааш роҳ надиҳад. 

443.Паёмбари Худо (с): Бар ҳеҷ зане, ки ба Худову 

қиёмат имон дорад, раво нест, ки бар хилофи майлу 

ризояти шавҳараш касеро ба хонаи ў роҳ бидиҳад. Бе 

ризояти шавҳар набояд аз хона берун равад. Дар бораи ў аз 

касе итоат накунад. Дили ўро ба дард наорад. Аз бистараш 

канора нагирад ва бо ў қатъи робита накунад. Агар 

шавҳараш аз ў зулме дида бошад, назди ў биравад, то ин ки 

ризояташро ба даст биёварад, агар аз ў қабул кунад, чӣ 

беҳтар, Худо низ узрашро қабул мекунаду далелашро 

қаноатбахш месозад ва дигар гуноҳе бар вай нахоҳад буд. 
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Аммо агар шавҳараш қабул накунад, ки аз вай розӣ шавад, 

он зан назди Худо маъзур аст. 

444. Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавлоъ! Зан вазифа дорад, ки 

агар шавҳараш аз ў хашмгин шавад, ўро хушнуд 

бигардонад ва ҳақ надорад, ки ба чеҳраи ў нигоҳи 

хашмолуд кунад... Агар шавҳараш аз ў норозӣ бошад, 

Худои азза ва ҷалла низ аз ў норозӣ аст. 

441.Имом Боқир (а): Паёмбари Худо (с) дар рўзи иди 

Қурбон савор бар шутуре роҳии пушти шаҳри Мадина 

шуд. Дар роҳ ба занон бархўрд. Пас истоду фармуд: Эй 

гурўҳи занон! Садақа бидиҳеду аз шавҳаронатон итоат 

кунед. 

6/4. Аҳамияти ҳуқуқи шавҳар 

446.Паёмбари Худо (с): Ҳар зане дар ҳоле бимирад, ки 

шавҳараш аз ў розӣ бошад, ба биҳишт меравад. 

447.Масоили Алӣ ибни Ҷаъфар: Аз Имом Козим (а) 

дар бораи зане, ки шавҳарашро нороҳат мекунад, 

пурсидам: Оё намозаш дуруст аст ва ба таври куллӣ чӣ 

вазъе дорад? 

Фармуд: Ў ҳамчунон нофармону гунаҳкор ба ҳисоб 

меравад, то онгоҳ ки шавҳараш аз ў розӣ шавад. 

7/4. Подоши фармонбардории зан аз шавҳар 

448.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ зан Парвардигорашро 

бишносад ва ба ў ва паёмбараш имон биёварад ва ба 

бартарии аҳли байти паёмбараш эътиқод дошта бошад ва 

панҷ навбат намоз бихонаду моҳи Рамазонро рўза бигирад 

ва доманашро аз гуноҳон пок нигаҳ дорад ва аз шавҳараш 

фармонбардорӣ кунад, аз ҳар дари биҳишт, ки хост, 

медарояд. 

449.Паёмбари Худо (с): Агар зан панҷ вақт намозашро 

бихонаду моҳи Рамазонро рўза бигирад ва доманашро аз 

гуноҳон пок нигаҳ дораду аз шавҳараш фармон бибарад, ба 

ў гуфта мешавад: Аз ҳар дари биҳишт, ки мехоҳӣ, дохил 

шав. 
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411.Паёмбари Худо (с): Донишҷў, зани фармонбардор аз 

шавҳараш ва фарзанди хушрафтор бо падару модараш, 

ҳамроҳи паёмбарон бидуни ҳисобрасӣ ба биҳишт 

мераванд. 

411. Паёмбари Худо (с): Се касанд, ки оташи дўзах ба 

онон намерасад: зане, ки аз шавҳараш итоат кунад... 

412. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ зане нест, ки фармони 

шавҳарашро итоат кунаду ҳуқуқи ўро ба ҷо оварад ва аз 

хубиҳои ў ёд кунаду дар худ ва амволи шавҳараш ба ў 

хиёнат накунад, магар он ки дар биҳишт миёни ў ва 

шаҳидон, фақат як дараҷа фосила бошад. Пас, агар 

шавҳараш мўъмини хушахлоқ бошад, дар биҳишт низ 

ҳамсари ўст, вагарна Худованд марде аз шаҳидонро ба 

ҳамсарии ў медароварад. 

413.Канз-ул-уммол ба нақл аз Ибни Аббос: Зане ба номи 

«Лина» назди Паёмбар (с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! 

Ман ба намояндагӣ аз занон назди шумо омадаам. Ҳеҷ зане 

то рўзи қиёмат сухани маро намешунавад, магар он ки аз 

он хушҳол хоҳад шуд: Худои ягона, ҳам Парвардигори 

мардон аст ва ҳам Парвардигори занон. Одам (а), ҳам 

падари мардон аст ва ҳам падари занон. Ҳаввоъ, ҳам 

модари мардон аст ва ҳам модари занон. Худованд ҷиҳодро 

барои мардон муқаррар доштааст, агар шаҳид шаванд, 

назди Парвардигорашон зиндаанду рўзӣ мехўранд ва агар 

дар роҳи рафтан ба ҷиҳод бимиранд, боз назди Худо подош 

доранд ва агар зинда баргарданд, Худо ба онон подош 

додааст. Мо занон аз беморон парасторӣ мекунему 

маҷрўҳонро мудово менамоем. Пас мо чӣ подоше дорем?! 

Паёмбар (с) фармуд: Эй намояндаи занон! Ба ҳар як 

заноне, ки онҳоро мулоқот мекунӣ бирасон, ки итоат аз 

шавҳар ва қабул кардани ҳаққу ҳуқуқи ў, бо ҳамаи инҳое, ки 

гуфтӣ, баробарӣ мекунад. 

414. Паёмбари Худо (с) ба Қасраи Киндӣ, духтари Равос 

фармуд: Эй Қасра! Дар ҳангоми гуноҳ, Худои Таолоро ёд 

кун, то ў низ дар он ҳангом туро бо омурзидан ёд кунад ва 

аз шавҳарат итоат намо, то Худованд туро аз шарри дунёву 



Риояти ҳуқуқ 121 

охират нигаҳ дорад ва ба падару модарат некӣ кун, то хайру 

баракати хонаат зиёд шавад. 

411. Паёмбари Худо (с): Аз ҷумлаи итоати зан аз 

шавҳараш ин аст, ки бидуни иҷозату дастури ў, рўзаи 

мустаҳаббӣ нагирад... вагарна... он зан нофармон ба шумор 

меравад. 



Фасли 1 

Талош барои таъмини ниёзҳои иқтисодии 

оила 

1/1. Ташвиқ ба инфоқ кардан барои оила 

416. Паёмбари Худо (с): Нахустин чизе, ки дар тарозуи 

аъмоли банда гузошта мешавад, нафақаи ў бар аҳлаш аст. 

417.Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ бандае нест, ки даромаде ба 

даст овараду онро харҷи оилааш кунад, магар он ки Худо 

барои ҳар дирҳаме, ки харҷи оилааш мекунад, ҳафтсад 

баробар ба ў ато фармояд. 

418. Паёмбари Худо (с): Бартарин диноре, ки мард харҷ 

мекунад, диноре аст, ки харҷи оилааш менамояд. 

419. Паёмбари Худо (с) дар бораи ҷавони кўшое, ки 

баррашро меронд, фармуд: Огоҳ бошед, ки агар ў барои 

падару модараш ё яке аз онҳо мекўшад, дар ҳақиқат дар 

роҳи Худо қадам мебардорад ва агар барои таъмини 

оилааш кўшиш мекунад, дар роҳи Худо қадам мебардорад 

ва агар барои таъмини худаш ҳам мекўшад, боз дар роҳи 

Худои азза ва ҷалла қадам мебардорад. 

461. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас дар шаҳре аз шаҳрҳо 

барои оилааш талош кунад, хоҳ дар тангдастӣ ба сар 

бибарад ва хоҳ дар кушоиш, рўзи қиёмат бо паёмбарон 

меояд. Ҳон! Намегўям, ки дар канори онон роҳ меравад, 

балки дар мақому манзилати онон аст. 

461.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Муоз: Паёмбари 

Худо (с) даҳ ҷумла ба ман васият кард: «... Аз дастранҷи 

худат харҷи оилаат кун». 

462.Таърихи Бағдод ба нақл аз Абўҳурайра: Паёмбари 

Худо (с) фармуд: Ҳар кас аз роҳи ҳалол даромад касб кунад, 

то ба василаи он аз рў андохтани худ ва фарзандону оилааш 

ба мардум пешгирӣ кунад, дар рўзи қиёмат бо паёмбарону 
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мўъминони ростин ин гуна меояд. (Ду ангушти нишона ва 

миёнаашро дар канори ҳам нишон дод). 

463.Усд-ул-ғоба ба нақл аз Анас: Ҳангоме ки Паёмбар (с) 

аз ҷанги Табук баргашт, Саъди Ансорӣ ба истиқболи эшон 

омад ва Паёмбар (с) ба ў даст дод. Сипас ба ў фармуд: Чаро 

дастонат пина бастааст? 

Гуфт: Эй Паёмбари Худо! Таноб мекашаму бел мезанам, 

то харҷи оилаамро фароҳам кунам. 

Паёмбар (с) дасти ўро бўсиду фармуд: Ин дасте аст, ки 

оташи дўзах ба он намерасад. 

464.Имом Алӣ (а): Ҳар кас аз сари дилсўзӣ барои 

падараш ё фарзандаш ё ҳамсараш дар талаби ҳалоли дунё 

барояд, Худои Мутаол ўро бо чеҳрае монанди моҳи шаби 

чордаҳ, аз қабраш бармеангезад. 

461.Имом Зайнулобидин (а): Ин ки бо чанд дирҳам ба 

бозор биравам, то бо онҳо барои оилаам, ки ҳаваси 

миқдоре гўшт кардаанд, гўшт бихарам, назди ман 

маҳбубтар аз он аст, ки бардаеро озод кунам. 

466. Паёмбари Худо (с): Касе ки барои падару модараш 

коре бикунад, то онҳоро аз даст дароз кардан пеши мардум 

боздорад ё онҳоро бениёз кунад, дар роҳи Худо қадам 

мебардорад. Касе ки барои ҳамсараш ё фарзандаш кор 

кунад, то онҳоро аз даст дароз кардан пеши мардум 

боздорад ё онҳоро бениёз кунад, дар роҳи Худо қадам 

мебардорад. Касе ки барои худаш кор кунад, то худро аз 

ниёзмандӣ ба мардум боздорад ва бениёз шавад, дар роҳи 

Худо қадам мебардорад. Касе ки барои зиёдахоҳӣ талош 

кунад, дар роҳи шайтон қадам мебардорад. 

467.Кофӣ ба нақл аз Алӣ ибни Асбот аз падараш: Аз 

Имом Содиқ (а) савол шуд: Оё Паёмбар (с) ба оилааш 

хўроки оддӣ медод? 

Фармуд: Оре. 

468.Кофӣ ба нақл аз Муози лингафурўш: Имом Содиқ 

(а) ба ман фармуд: Эй Муоз! ... Барои оилаат талош кун. 

Мабодо онон барои ту кору талош кунанд! 
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469.Кофӣ ба нақл аз Мусъида ибни Садақа: Имом Содиқ 

(а) ба яке аз ёронаш навишт: ... Дар таъмини маошат 

танбалӣ макун, ки боре бар дўши дигарон ё оилаат бошӣ. 

471.Имом Содиқ (а): Муҳаммад ибни Мункадир мегуфт: 

Ман фикр намекардам, ки Имом Зайнулобидин (а) 

фарзанде аз худ бар ҷой бигузорад, ки бартар аз худи ў 

бошад, то он ки рўзе фарзандаш Имом Боқир (а)-ро дидаму 

хостам ба ў панд диҳам, аммо ў ба ман панд дод. 

Ёрони Муҳаммад ибни Мункадир гуфтанд: Чӣ панде ба 

ту дод? 

Гуфт: Як рўз, ки ҳаво бисёр гарм буд, ба яке аз ноҳияҳои 

Мадина мерафтам. Дар роҳ ба Имом Боқир (а), ки бадани 

фарбеҳу сангине дошт, бархўрдам. Дар ҳоле ки ба ду 

ғуломи сиёҳи худ такя дода буд. Ба худам гуфтам: 

Субҳоналлоҳ! Бузурге аз бузургони Қурайш дар ин соати 

рўз бо чунин ҳоле дар паи дунёст! Бояд ўро насиҳат кунам. 

Пас, наздаш рафтаму салом кардам. Дар ҳоле ки арақ 

мерехт, ташарзанон ҷавоби саломамро дод. 

Ман гуфтам: Худо хайрат диҳад! Бузурге аз бузургони 

Қурайш дар чунин соат ва бо чунин ҳоле дар паи дунё?! 

Агар дар ин ҳол аҷалат фаро расад чӣ кор мекунӣ?! 

Имом Боқир (а) фармуд: Агар дар чунин ҳоле бошаму 

маргам фаро расад, дар ҳоли тоате аз тоатҳои Худо фаро 

расидааст, зеро бо ин кор мехоҳам худам ва хонадонамро аз 

мўҳтоҷ шудан ба ту ва мардум нигаҳ медорам. Тарси ман аз 

ин аст, ки дар ҳоли гуноҳ кардан аз гуноҳони Худои азза ва 

ҷалла бошаму марги ман фаро расад! 

Гуфтам: Рост фармудӣ. Худоят раҳмат кунад! Хостам ба 

ту андарз бидиҳам, аммо ту ба ман андарз додӣ. 

2/1. Инфоқро бояд аз оила оғоз кард 

471. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ Худо ба яке аз шумо 

неъмате диҳад, бояд аз худ ва хонадонаш оғоз кунад. 
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472.Паёмбари Худо (с): Дасти боло, беҳтар аз дасти поин 

аст1 ва аторо аз оилаат оғоз кун. 

473. Паёмбари Худо (с): Агар яке аз шумо фақир бошад, 

аввал ба худаш инфоқ кунад. Агар зиёдӣ кунад, ба оилааш 

ва агар зиёдтар бошад, ба наздикон ё хешонаш ва агар боз 

ҳам зиёдӣ кунад, ба ину он инфоқ намояд. 

474.Паёмбари Худо (с): Бартарин диноре, ки мард 

инфоқ мекунад: динорест, ки харҷи оилааш мекунад; 

динорест, ки дар роҳи Худо харҷи чорпоёнаш мекунад ва 

динорест, ки дар роҳи Худо ба ёронаш инфоқ мекунад. 

471.Мустадрак-ул-васоил ба нақл аз Анас: Паёмбари 

Худо (с) фармуд: Оё ба шумо хабар диҳам, ки аз панҷ 

динор, ба тартиб кадом як беҳтару боарзиштар аст? 

Гуфтанд: Бале. 

Фармуд: Бартарини панҷ динор он диноре аст, ки харҷи 

модарат кунӣ. Аз чаҳор динори боқимонда, бартаринаш он 

диноре аст, ки харҷи падарат кунӣ. Аз се динори 

боқимонда, бартаринаш он диноре аст, ки харҷи худат ва 

оилаат кунӣ. Аз ду динори боқимонда, бартаринаш он 

диноре аст, ки харҷи хешонат кунӣ. Пасттарину 

камподоштарини онҳо диноре аст, ки дар роҳи Худо инфоқ 

кунӣ. 

476.Имом Ризо (а): Марде ду динор назди Паёмбар (с) 

оварду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Мехоҳам ин ду динорро 

дар роҳи Худо бидиҳам. 

Паёмбар (с) фармуд: Оё падару модарат ё яке аз онҳо 

зиндаанд? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Бираву ин ду динорро харҷи падару модарат 

кун, зеро ин кор барои ту беҳтар аз он аст, ки дар роҳи Худо 

онҳоро инфоқ кунӣ. 

Мард баргашту чунин кард. 

                                                 

1 Дасти боло, яъне дасти инфоқкунанда ва дасти поин, яъне дасти 

талабкунанда. Низ гуфтаанд, ки: Дасти боло, яъне дасти диҳанда ва 

дасти поин, яъне дасти гиранда. 
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Сипас ду динори дигар оварду гуфт: Он корро кардам ва 

инак ин ду динорро мехоҳам дар роҳи Худо бидиҳам. 

Паёмбар (с) фармуд: Оё фарзанде дорӣ? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Бираву онҳоро харҷи фарзандат кун, зеро ин кор 

барои ту беҳтар аз он аст, ки дар роҳи Худо онҳоро инфоқ 

кунӣ. 

Мард баргашту чунин кард. 

Пас, бори дигар ду динори дигар оварду гуфт: Эй 

Паёмбари Худо! Он корро кардам ва инҳо ду динори дигар 

ҳастанду мехоҳам инҳоро дар роҳи Худо бидиҳам. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Оё ҳамсар дорӣ? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Онҳоро харҷи ҳамсарат кун, зеро ин кор бароят 

беҳтар аз он аст, ки дар роҳи Худо инфоқ кунӣ. 

Мард баргашту чунин кард. 

Пас, боз ду динори дигар оварду гуфт: Эй Паёмбари 

Худо! Он корро кардам ва инҳо ду динори дигаранд, ки 

мехоҳам дар роҳи Худо инфоқ кунам. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Оё хидматкоре дорӣ? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Онҳоро харҷи хидматкорат кун, зеро ин кор 

бароят беҳтар аз он аст, ки дар роҳи Худо инфоқ кунӣ. 

Мард чунин кард. Сипас ду динори дигар оварду гуфт: 

Эй Паёмбари Худо! Инҳо ду динори дигаранд, ки мехоҳам 

дар роҳи Худо бидиҳам. 

Паёмбари Худо (с) фармуд: Бидеҳ ва бидон, ки ин ду 

динор бартарини ду динори ту нест, балки савоби он 

динорҳои қаблӣ, аз савоби инҳо бештар аст. 

3/1. Кушодадастӣ барои оила 

477. Паёмбари Худо (с): Худои азза ва ҷалла дар зери 

Аршаш фариштагоне дорад, ки ба онҳо дастур медиҳад, ки 

рўзе ду мартаба, яке пеш аз тулўи офтоб ва дигарӣ пеш аз 

ғуруби офтоб, бонг зананд, ки: Огоҳ бошед! Ҳар кас бо 

оилаву ҳамсоягонаш кушодадастӣ кунад, Худованд дар дунё 
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ўро дар кушоиш қарор медиҳад. Огоҳ бошед! Ҳар кас танг 

гирад, Худованд қабрашро бар ў танг мегардонад. Огоҳ 

бошед! Худои азза ва ҷалла барои ҳар дирҳаме, ки харҷи 

оилаатон мекунед, ҳафтод қинтор ба шумо ато мекунад, ки 

ҳар қинтор ба вазни кўҳи Уҳуд аст. 

478.Имом Зайнулобидин (а): Хушнудтарини шумо 

назди Худо касе аст, ки оилаи худро бештар дар рифоҳ 

қарор диҳад. 

479.Имом Козим (а): Оилаи мард, ба манзилаи асирони 

ўянд. Пас, Худо ба ҳар кас неъмате диҳад, бояд асиронашро 

дар кушоиш қарор диҳад, зеро агар чунин накунад, ба зудӣ 

он неъмат аз дасти ў меравад. 

481.Имом Ризо (а): Бар инсони соҳибнеъмат воҷиб аст, 

ки оилаашро дар рифоҳ қарор диҳад. 

481.Имом Алӣ (а): Некхўӣ дар се чиз аст: дурӣ кардан аз 

ҳаромҳо, талаби ҳалол ва кушодадастӣ бар оила. 

482.Кофӣ ба нақл аз Муаммар ибни Халлод аз Абулҳасан 

(а): Мард бояд оилаашро дар рифоҳ қарор диҳад, то орзуи 

марги ўро накунанд ва ин оятро тиловат кард: «Ба поси 

дўстии Худо, бенавою ятим ва асирро хўрок медиҳанд».1 

Фармуд: Асир, оилаи мард аст. Сазовор аст, ки мард 

ҳаргоҳ неъматаш фузунӣ ёбад, бар кушодадастӣ бар 

асиронаш бияфзояд. 

4/1. Фазилати таъмини ҳазинаи зиндагии оила 

483.Паёмбари Худо (с): Нафақаи мард бар оилааш, 

садақа аст. 

484. Паёмбари Худо (с): Ҳар некие, ки ба оилаат мекунӣ, 

он садақаест, ки ба эшон медиҳӣ. 

481. Паёмбари Худо (с): Динореро дар роҳи Худо инфоқ 

мекунӣ; динореро барои озодии бандае медиҳӣ; динореро 

ба мустаманде садақа медиҳӣ ва динореро харҷи оилаат 

мекунӣ. Аз миёни инҳо, бузургтарин подошро он диноре 

дорад, ки харҷи оилаат кардаӣ. 

                                                 

1 Сураи Инсон, 8. 
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486.Паёмбари Худо (с): Бахшидан аз амволат, садақа аст. 

Харҷ кардан барои оилаат, садақа аст. Он чӣ ҳамсарат аз 

амволи ту мехўрад низ садақа аст. 

487. Паёмбари Худо (с): Мард, даромади ҳалолтаре аз 

дастранҷаш касб накардааст ва он чӣ мард барои худаш ва 

зану фарзандаш ва хидматкораш харҷ кунад, он садақа аст. 

488. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мусулмон ба хотири 

хушнудии Худо чизе харҷи оилааш бикунад, он чиз барои ў 

садақа маҳсуб мешавад. 

489.Имом Алӣ (а): Он чӣ барои худат ва оилаат харҷ 

кунӣ, дар сурате ки бо исрофу табзир ҳамроҳ набошад, он 

аз они туст ва он чӣ барои худнамоию шўҳратталабӣ садақа 

диҳӣ, он баҳраи шайтон аст. 

491.Имом Содиқ (а): Имом Зайнулобидин (а) вақте субҳ 

мешуд, дар талаби рўзӣ берун мерафт. Ба эшон гуфта шуд: 

Эй писари Паёмбари Худо! Куҷо меравед? 

Фармуд: Меравам, то барои оилаам садақа биёварам. 

Гуфта шуд: Оё шумо низ садақа мегиред?! 

Фармуд: Ҳар кас дар талаби рўзии ҳалол барояд, он рўзӣ 

садақаест аз ҷониби Худои азза ва ҷалла ба ў. 

1/1. Кўшидан барои таъмини харҷи оила, ҷиҳод аст 

491.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас барои таъмини харҷи 

оилааш ва падару модараш талош кунад, монанди 

муҷоҳиди роҳи Худост. 

492.Паёмбари Худо (с): Ҷиҳод фақат ин нест, ки шахс 

дар роҳи Худо шамшер бизанад, балки ҷиҳоди воқеӣ ин 

аст, ки инсон падару модар ва фарзандонашро идора кунад. 

Чунин касе дар ҷиҳод аст. Ва касе ки махориҷи худашро 

таъмин мекунад, то худро аз мардум бениёз кунад, ў низ 

дар ҷиҳод аст. 

493.Имом Алӣ (а): Раҳсипор шудани ҳар як аз шумо дар 

роҳи Худо, муҳимтар аз рафтанаш дар паи касби маош 

барои фарзандону оилааш нест. 

494.Имом Содиқ (а): Нўронияти чеҳраро ҷустаму онро 

дар намози шаб ёфтам. Савоби ҷиҳодро ҷустаму онро дар 
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кор кардан барои оила ёфтам. Дўстии Худои азза ва 

ҷалларо ҷустаму онро дар нафрат аз аҳли гуноҳ ёфтам. 

491.Имом Ризо (а): Ҳар кас барои таъмини зиндагии 

оилааш дар талаби фазли Худои азза ва ҷалла барояд, 

аҷраш бештар аз муҷоҳиди роҳи Худост. 

496.Имом Козим (а): Ҳар кас рўзиро аз ҳалолаш биҷўяд, 

то онро барои худ ва оилааш фароҳам оварад, монанди 

муҷоҳиди роҳи Худои азза ва ҷалла аст. Пас агар дармонд, 

онгоҳ ба умеди Худою паёмбари ў, ба андозаи қути оилааш 

қарз кунад. 

6/1. Савоби таъмини ниёзҳои оила 

497. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ бандае барои таъмини 

ниёзи оилааш берун равад, Худои азза ва ҷалла барои ҳар 

қадаме, ки мебардорад, як дараҷа дар биҳишт барояш 

менависад ва агар ниёзи онҳоро таъмин кунад, ўро 

меомурзад. 

498.Танбеҳ-ул-ғофилин ба нақл аз Ҷаъфар ибни 

Муҳаммад аз парадаш (а): Паёмбар (с) худаш ба бозор 

мерафту ниёзҳои оилаашро харид мекард. Дар ин бора аз 

эшон савол шуд. Пас фармуд: Ҷабраил (а) ба ман хабар 

доду фармуд: Ҳар кас барои оилааш кор кунад, то онҳоро аз 

мардум бениёз гардонад, ў дар роҳи Худост. 

7/1. Таодул дар даромаду баромад 

Қуръон 

Бар тавонгар лозим аст, ки аз дороии худ харҷ кунад 

ва ҳар кас рўзияш танг бошад, бояд аз он чӣ Худо ба ў 

додааст, харҷ кунад. Худо ҳеҷ касро ҷуз ба қадри он чӣ 

ба ў додааст, таклиф намекунад. Худованд ба зудӣ, 

пас аз душворӣ, осониро фароҳам мекунад.1 

                                                 

1 Сураи Талоқ, 7. 
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Ду дастатро ба гарданат занҷир макун ва бисёр ҳам 

кушодадастӣ манамо, то маломатшудаву 

ҳасратзада биншинӣ.1 

Ҳадис 

499. Паёмбари Худо (с): Миёнаравӣ дар харҷ кардан, 

нисфи зиндагӣ аст. Дўстӣ кардан бо мардум, нисфи ақл аст. 

Хуб пурсидан, нисфи дониш аст. 

111.Имом Козим (а) дар бораи ояти: «Миёни ин ду 

равиш, ҳадди васатро интихоб мекунанд»,2 фармуд: Ҳадди 

васат, ҳамон «писандида» аст дар ин ояти шарифа: 

«Ононро ба таври писандида ба навъе баҳраманд кунед: 

тавонгарро ба андозаи тавонаш ва тангдастро ба 

андозааш, ки ин кор шоистаи некўкорон аст»,5 яъне ба 

андозаи оилааш ва харҷии онон, ки дар шаъни ў ва онон 

аст. «Худованд ҳеҷ касро ҷуз ба андозаи он чӣ ба ў додааст, 

таклиф намекунад». 

111.Ал-хисол ба нақл аз Муҳаммад ибни Амр ибни Саид, 

аз яке аз ёронаш: Аз Айёшӣ шунидам, ки мегўяд: Аз Имом 

Ризо (а) дар бораи харҷии оила иҷозат гирифтам. Фармуд: 

Ҳадди васати ду нописанд аст. 

Гуфтам: Фидоят шавам! Ба Худо қасам, ки намедонам ду 

нописанд чист? 

Фармуд: Бале, Худоят раҳмат кунад! Магар намедонӣ, ки 

Худои азза ва ҷалла ҳам зиёдаравӣ ва ҳам сахтгириро 

нописанд дониста фармудааст: «Касоне ки ҳаргоҳ ҳазина 

кунанд, на зиёдаравӣ мекунанд ва на танг мегиранд ва 

миёни ин ду ҳадди васатро бармегузинанд»?! 

112.Кофӣ ба нақл аз Абдуллоҳ ибни Абон: Аз Имом 

Козим (а) дар бораи харҷии оилаам пурсидам. Фармуд: 

Миёнаравии ду нохушоянд: Исроф ва сахтгирӣ. 

113. Паёмбари Худо (с): Ҳамоно мўъмин, хўи Худои азза 

ва ҷалларо мегирад. Ҳаргоҳ Худо ба ў кушоиш диҳад, ў низ 

                                                 

1 Сураи Исроъ, 21. 
2 Сураи Фурқон, 97. 
5 Сураи Бақара, 259. 
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кушодадастӣ мекунад ва ҳаргоҳ аз ў дареғ дорад, ў ҳам даст 

нигаҳ медорад. 

114. Паёмбари Худо (с): Мўъмин, рафтори некўро аз 

Худои поку таоло гирифтааст. Ҳаргоҳ Худо ба ў кушоиш 

диҳад, ў низ дар кушоишу рифоҳ қарор медиҳад ва ҳаргоҳ 

аз ў дареғ варзад, ў ҳам дареғ меварзад. 

111. Паёмбари Худо (с): Аз мо нест касе ки Худо бо ин ки 

ба ў кушоиш додааст, ў бар оилааш танг бигирад, дар ҳоле 

ки оилааш бўи дегу зирбонданиро аз ҳамсоягон меёбанд ва 

мебинанд, ки онҳо либосҳои гуногун мепўшанд ва инон 

намепўшанд. 

116.Имом Зайнулобидин (а): Аз ҷумлаи сифоти мўъмин 

аст: харҷ кардан ба қадри тангдастӣ ва кушодадастӣ ба 

андозае, ки дар кушоиш аст ва инсоф доштан бо мардум ва 

оғоз кардан ба салом бар онон. 

117.Имом Содиқ (а): Ҳаргоҳ Худои Таборак ва Таоло ба 

шумо бахшад, шумо ҳам бибахшед ва ҳаргоҳ аз ато кардан 

ба шумо худдорӣ кунад, шумо ҳам худдорӣ кунед ва дар 

бахшандагӣ бар Худо фахр мафурўшед, ки ў аз шумо 

бахшандатар аст. 



Фасли 6 

Посух додан ба ғаризаҳои ҷинсӣ 

1/6. Ороиши зан барои шавҳараш 

118. Паёмбари Худо (с): Агар зан худро барои шавҳараш 

намеорост, бегумон дар дили ў ҷо намегирифт. 

119. Паёмбари Худо (с): Ман аз занони салтоъ ва марҳоъ 

безорам. Салтоъ зане аст, ки хизоб1 намекунад ва марҳоъ 

зане аст, ки сурма намекашад. 

111.Имом Алӣ (а): Зани мусулмон бояд худро барои 

шавҳараш хушбў созад. 

111.Ал-маросил ба нақл аз Муқотил ибни Ҳайён: 

Паёмбар (с) ҳаргоҳ духтаронашро ба шавҳар медод, дастур 

медод, ки пеш аз ғуслу шустани худ, ба онҳо наздик 

нашаванд ва ба шавҳарони онҳо низ чунин мефармуд. 

2/6. Ороиши мард барои ҳамсараш 

112. Паёмбари Худо (с): Мард дар баробари занаш 

ҳамон вазифаеро дорад, ки занаш дар баробари ў дорад, 

яъне бояд худро барои ў биорояд, ҳамон тавр ки занаш 

худро барои ў меорояд, вале набояд ба гуноҳ бияфтад. 

113.Паёмбари Худо (с): Либосҳои худро бишўед, 

мўҳоятонро ислоҳ кунед, мисвок бизанед, худро ороста 

кунед ва пок намоед, зеро Бани Исроил ин корҳоро 

намекарданд ва дар натиҷа занонашон ба зино додан 

афтоданд. 

114.Имом Козим (а) ба нақл аз падараш аз падаронаш 

(а): Паёмбари Худо (с) фармуд: Ҳар як аз шумо бояд худро 

барои ҳамсараш ороста кунад, ҳамон тавр ки ҳамсараш 

худро барои ў меорояд. 

                                                 

1 Хизоб: ранг кардани мў ба василаи ҳина ё чизи дигар. 
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Ҷаъфар ибни Муҳаммад (а) фармуд: Яъне бо назофату 

покӣ худро биорояд. 

111.Имом Козим (а) Ороста будани мард барои зан, аз 

авомиле аст, ки бар покдомании зан меафзояд. 

116.Кофӣ ба нақл аз Ҳасан ибни Ҷаҳм: Абулҳасан (а)-ро 

дидам, ки хизоб карда буд. Гуфтам: Фидоят шавам! Хизоб 

кардаӣ?! 

Фармуд: Оре. Ороста будан аз авомиле аст, ки бар 

покдомании зан меафзояд. Занон аз он ҷиҳат покдоманиро 

тарк мекунанд, ки шавҳаронашон ороста буданро тарк 

менамоянд. 

Сипас фармуд: Оё ту дўст дорӣ, ки  ҳамсаратро монанди 

худат ноороста бинӣ? 

Гуфтам: На. 

Фармуд: Ў низ ҳамин тавр аст. 

Онгоҳ фармуд: Покизагӣ, хушбў будан, ислоҳ кардани мў 

ва омезиши зиёд, аз сифоти паёмбарон аст. 

117.Биҳор-ул-анвор ба нақл аз Зарвони Мадоинӣ: Назди 

Имом Ризо (а) рафтаму дидам, ки эшон хизоб кардааст. 

Гуфтам: Фидоят шавам! Хизоб кардаӣ?! 

Фармуд: Бале. Хизоб кардан подош дорад. Оё намедонӣ, 

ки сару вазъи мураттаб доштан, бар покдомании зан 

меафзояд?! Оё ту дўст дорӣ, ки вақте бо сару вазъи 

номураттаб назди ҳамсарат меравӣ, ўро низ монанди худат 

бубинӣ?! 

Гуфтам: На. 

Фармуд: Ў низ ҳамин тавр аст. 

3/6. Тарғиб ба посух додан ба ғаризаи ҷинсӣ 

118.Паёмбари Худо (с): «Инсон, нотавон офарида 

шудааст»,1 яъне тавони тарки ҷимоъро надорад. 

119. Паёмбари Худо (с): Оё ҳар як аз шумо наметавонад, 

ки дар ҳар ҷумъа бо ҳамсараш ҷимоъ кунад? Дар ин сурат 

                                                 

1 Сураи Нисо, 28. 
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барои ў ду подош аст: подоши ғусл кардани худаш ва 

подоши ғусл кардани ҳамсараш. 

121.Кофӣ ба нақл аз Исҳоқ ибни Иброҳими Ҷўъфӣ: Аз 

Имом Содиқ (а) шунидам, ки мефармуд: Паёмбари Худо (с) 

вориди ҳуҷраи Умми Салама (р) шуду бўи хуше ба биниаш 

расид. Фармуд: Ҳавлоъ назди шумо омада буд? 

Умми Салама (р) гуфт: Бале. Ў аз шавҳараш шикоят 

дорад. 

Дар ин ҳангом Ҳавлоъ берун омаду гуфт: Падару 

модарам фидоят! Шавҳарам нисбат ба ман беэътиноъ аст. 

Фармуд: Бештар ба худат бирас, эй Ҳавлоъ! 

Гуфт: Ҳеҷ атре нест, ки худамро бо он барои ў хушбў 

накарда бошам, аммо ў ҳамчунон аз ман рўйгардон аст! 

Паёмбар (с) фармуд: Кош медонист, ки бо рў оварданаш 

ба ту чӣ подоше барои ўст! 

Ҳавлоъ гуфт: Бо рў оварданаш ба ман чӣ подоше дорад? 

Фармуд: Ҳаргоҳ рўй оварад, ду фаришта ўро дар оғўш 

мекашанд ва монанди касе аст, ки дар роҳи Худо шамшер 

бизанад ва агар муҷомиат кунад, гуноҳони ў монанди барги 

дарахт мерезанд ва агар ғусл кунад, аз гуноҳон шуста 

мешавад. 

121.Кофӣ ба нақл аз Исҳоқ ибни Аммор: Аз Имом Содиқ 

(а) дар бораи марде пурсидам, ки бо ҳамсараш дар сафар 

асту об дар дастрас надорад. Оё бо занаш наздикӣ бикунад? 

Фармуд: Дўст надорам ин корро бикунад, магар он ки 

бар хештан битарсад, ки ба гуноҳ бияфтад. 

Гуфтам: Ба қасди лаззат бурдан ё ин ки натавонад 

шаҳваташро ором кунад? 

Фармуд: Касе ки наметавонад шаҳваташро ором кунад, 

бар хеш метарсад. 

Гуфтам: Ба қасди лаззат бурдан?! 

Фармуд: Ин, ҳалол аст. 

Гуфтам: Аз Паёмбар (с) ривоят шудааст, ки Абўзар (р) аз 

эшон дар ин бора пурсид. Паёмбар (с) фармуд: Бо ҳамсарат 

наздикӣ кун, ки подош мегирӣ. Абўзар (р) гуфт: Эй 
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Паёмбари Худо! Барои наздикӣ кардан бо онҳо аҷр 

мегирам?! 

Фармуд: Ҳамон гуна ки агар муртакиби ҳаром шавӣ, 

гунаҳкор ҳастӣ, ҳаргоҳ бо ҳалол даромезӣ, подош меёбӣ. 

Имом Содиқ (а) фармуд: Оё намебинӣ, ки ҳаргоҳ бар хеш 

битарсаду бо ҳалол даромезад аҷр мегирад? 

122.Паёмбари Худо (с) дар бораи ояти «Ҳеҷ модаре 

набояд ба сабаби фарзандаш зиён бубинад ва ҳеҷ падаре 

низ набояд ба хотири фарзандаш зарар бубинад»,1 фармуд: 

Дар даврони ширдиҳӣ, ҳаргоҳ мард мехост бо ҳамсараш 

наздикӣ кунад, зан мегуфт: Намехоҳам, зеро метарсам 

ҳомила шавам ва дар натиҷа ин фарзандамро, ки шир 

медиҳам, бар асари хушк шудани ширам, бикушам. Ва 

ҳаргоҳ зан мардашро даъват мекард, мард мегуфт: 

Метарсам бо ту наздикӣ кунаму фарзандамро бикушам. 

Пас бо ў наздикӣ намекард. Пас, Худои азза ва ҷалла ин 

равишҳоро наҳй фармуд, ки мард ба зан зиён бизанад ва 

зан ба мард. 

4/6. Омодагии зан барои посухгўӣ ба ниёзи шавҳар 

123.Паёмбари Худо (с): Барои ҳеҷ зане раво нест, ки 

бихобад, магар ин ки пеш аз он худашро ба шавҳараш 

пешкаш кунад. Либосашро бикашаду ба бистари ў дарояду 

пўсти худро ба пўсти ў бичаспонад. Агар чунин кунад, пас 

худро пешкаш намудааст. 

124. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мард ҳамсарашро барои 

ниёзаш даъват кунад, зан бояд назди ў биравад, гарчи дар 

сари танўр машғули нон пухтан бошад. 

121. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мард ҳамсарашро даъват 

кунаду ў худдорӣ кунад ва шавҳараш он шабро бо нороҳатӣ 

аз ў бигузаронад, то субҳ фариштагон он занро лаънат 

мекунанд. 

                                                 

1 Сураи Бақара, 255. 
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126. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ зане аз бистари шавҳараш 

дурӣ намекунад, магар он ки фариштагони Худои азза ва 

ҷалла ўро лаънат мекунанд. 

1/6. Накўҳиши кўтоҳии зан дар баровардани ниёзи 

шавҳар 

127.Ал-мўъҷам-ул-авсат ба нақл аз Абдуллоҳ ибни Умар 

(р): Паёмбари Худо (с) фармуд: Худованд занони 

баҳонакунанро лаънат кардааст. 

Гуфт: Эй Паёмбари Худо! Занони баҳонакунанда 

кистанд? 

Фармуд: Зане, ки шавҳараш ўро ба бистари хеш даъват 

кунад ва ў кореро баҳона кунад, то ин ки хоби шавҳараш 

барад. 

128.Имом Содиқ (а): Зане барои коре назди Паёмбар (с) 

омад. Паёмбар (с) ба ў фармуд: Шояд ту аз баҳонакунандаҳо 

ҳастӣ? 

Гуфт: Баҳонакунандагон кистанд, эй Паёмбари Худо?! 

Фармуд: Зане, ки шавҳараш ўро барои ниёзаш даъват 

кунад ва ў чандон дер кунад, ки шавҳараш ғанабаш 

бибараду бихобад. Чунин занеро фариштагон то замоне ки 

шавҳараш бедор шавад, ҳамвора лаънат мекунанд. 

129. Паёмбари Худо (с) ба занон фармуд: Ҳаргиз 

намозҳои худро тўл надиҳед, то ин ки шавҳаронатонро аз 

худ манъ кунед. 

6/6. Накўҳиши посух надодани ба ниёзи ҳамсар 

131.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Абдуллоҳ ибни 

Амр ибни Ос: Падарам зане аз Қурайшро ба ҳамсарии ман 

даровард. Вақте назди ман омад, чунон саргарми ибодати 

рўзаву намоз будам, ки ба ў эътино намекардам. Амр ибни 

Ос ба дидани арўсаш омад ва назди ў ратфу гуфт: 

Шавҳаратро чӣ гуна ёфтӣ? 

Ҳамсарам гуфт: Беҳтарин мард аст, оғўш барои мо 

намекушояд ва бистаре барои мо намешиносад! 
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Падарам рў ба ман карду шурўъ ба сарзанишу захми 

забон задан намуду гуфт: Ман зани насабдоре аз Қурайшро 

ба ҳамсарии ту даровардааму ту ба хостаи ў беэътиноӣ 

мекунӣ ва чунину чунон мекунӣ?! 

Сипас назди Паёмбар (с) рафту аз ман шикоят кард. 

Паёмбар (с) дар паи ман фиристод ва ман назди эшон 

рафтам. Ба ман фармуд: Оё рўзҳоро рўза мегирӣ? 

Гуфтам: Оре. 

Фармуд: Шабҳоро ба намоз мегузаронӣ? 

Гуфтам: Оре. 

Фармуд: Аммо ман, гоҳе рўза мегираму гоҳе низ 

намегирам. Ҳам намоз мехонаму ҳам мехобам ва бо занон 

низ ҳамхобӣ мекунам. Пас ҳар кас аз суннати ман рўй 

гардонад, аз ман нест. 

131.Саҳеҳи Муслим ба нақл аз Анас: Гурўҳе аз ёрони 

Паёмбар (с) аз ҳамсарони Паёмбар (с) дар бораи кори эшон 

дар ниҳон пурсиданд. Пас яке аз онон гуфт: Ман зан 

намегирам. Дигарӣ гуфт: Ман гўшт намехўрам. Севвумӣ 

гуфт: Ман бистар намехобам. 

Ин хабар ба Паёмбар (с) расид. Пас бархосту ҳамду санои 

илоҳиро ба ҷо оварду фармуд: Ба гурўҳе чӣ шудааст, ки 

чунину чунон гуфтаанд?! Вале ман шабҳо ҳам намоз 

мехонам ва ҳам мехобам ва рўзҳо гоҳе рўза мегираму гоҳе 

мехўрам ва бо занон ҳам издивоҷ мекунам. Пас ҳар кас аз 

суннати ман рўй гардонад, аз ман нест. 

132.Имом Алӣ (а) дар девоне, ки ба эшон нисбат дода 

шудааст, дар бораи шикояти зане аз шавҳараш ва пас аз 

шунидани ҷавоби шавҳараш байни онҳо қазоват 

фармудааст, ки тарҷумаи онро ба сурати наср меоварем: 

Зан гуфт: Шавҳарам марди бузургвор асту безори ҳаром, 

шабҳоро дар қууду қиёми намоз сипарӣ мекунаду рўзҳо 

доимо дар назди ман рўзазор аст, ман метарсам, ки ў 

гунаҳкор бошад, зеро ў ба хоставу ниёзи ман эътино 

намекунад. 

Шавҳараш посух дод: Ман ҳаргиз дилбохтаи занон 

нестам ва аз онон ком намегирам, балки ҳамеша дар ҳоли 
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намоз мебошам, зеро олуда ба гуноҳ ҳастам, кош аз онҳо 

саломат наҷот ёбам. 

Алӣ (а) миёни он ду чунин қазоват фармуд: Ором бош, 

ки ту бо ин корат гунаҳкор ҳастӣ, намозу ибодат вазифаи 

туст, аммо се рўз рўза бидору чор рўз бихўр ва як шабро бо 

занон ба комҷўӣ бигузарон, ки ту ҳақ надорӣ занонро 

номурод бигузорӣ. 

133.Саҳеҳи Ибни Ҳуббон ба нақл аз Абўмўсои Ашъарӣ: 

Зани Усмон ибни Мазъун бо сару вазъи номураттабе назди 

занони Паёмбар (с) омад. Ба ў гуфтанд: Ба ту чӣ шудааст? 

Дар миёни Қурайш касе аз шавҳари ту сарватмандтар нест! 

Гуфт: Мо баҳрае аз ў намебарем, рўзашро рўзадор асту 

шабашро дар ибодат. 

Вақте Паёмбар (с) омад, ҳамсаронаш моҷароро ба эшон 

гуфтанд. Паёмбар (с) ба дидани Усмон рафту фармуд: Эй 

Усмон! Магар ман барои ту сармашқ нестам?! 

Гуфт: Чӣ шудааст, эй Паёмбари Худо?! Падару модарам 

фидоят! 

Фармуд: Ту шабҳоро ба ибодат мегузаронию рўзҳо рўза 

мегирӣ, дар ҳоле ки ҳамсарат низ бар ту ҳаққе дорад ва 

баданат ҳам бар ту ҳаққе дорад. Шабҳо ҳам намоз бихону 

ҳам бихоб ва рўзҳо ҳам рўза бигиру ҳам бихўр. 

Баъд аз он, зани Усмон монанди як арўси хушбў назди 

ҳамсарони Паёмбар (с) омад. Занони Паёмбар (с) ба ў 

гуфтанд: Ҳон! Чӣ хабар шудааст? 

Гуфт: Ба мо ҳам он расидааст, ки ба дигарон мерасад. 

134.Имом Алӣ (а): Усмон ибни Мазъун назди Паёмбар (с) 

омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Васваса бар ман ғалаба 

кардааст, аммо даст ба коре намезанам, то ин ки аз шумо 

дастур бигирам. 

Паёмбар (с) фармуд: Ба чӣ чиз васваса шудаӣ, эй Усмон! 

Гуфт: Дар фикри ин ҳастам, ки ҷаҳонгардию раҳбоният 

дар пеш гирам. 

Фармуд: Ҷаҳонгардӣ макун, зеро ҷаҳонгардии уммати 

ман, масҷидҳост. 
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Гуфт: Дар фикри ин ҳастам, ки гўшт хўрданро бар худ 

ҳаром созам. 

Паёмбар (с) фармуд: Чунин макун. Ман худам гўштро 

дўст дораму мехўрам. Агар аз Худо мехостам, ки ҳар рўз ба 

ман гўшт бихўронад, ин корро мекард. 

Гуфт: Дар фикри ин ҳастам, ки худамро ахта созам. 

Фармуд: Эй Усмон! Ҳар кас худро ё ҳар каси дигарро 

чунин кунад, аз мо нест. Ахтагии уммати ман, рўза аст. 

Гуфт: Дар фикри ин ҳастам, ки Хавла, ҳамсарамро бар 

худ ҳаром созам. 

Фармуд: Чунин макун, эй Усмон! Зеро бандаи мўъмин 

ҳаргоҳ дасти ҳамсарашро бигирад, Худои азза ва ҷалла даҳ 

ҳасана барояш менависаду даҳ гуноҳи ўро пок мекунад. 

Агар ўро бибўсад, Худо сад ҳасана барояш менависаду сад 

гуноҳи ўро пок мекунад. Ҳаргоҳ бо ў омезиш кунад, Худо 

ҳазор ҳасана барояш менависаду ҳазор гуноҳи ўро пок 

мекунад ва фариштагон назди онҳо ҳозир мешаванд. Агар 

ғусл кунанд, об бар ҳар тори мўе аз он ду намегузарад, 

магар он ки Худованд ба андозаи ҳар тори мў, як ҳасана бар 

онҳо менависаду як гуноҳ аз онон пок мекунад. Агар дар 

шаби сард бошад, Худои Мутаол ба фариштагон 

мефармояд: Ин ду бандаамро бингаред, ки дар ин шаби 

сард ғусл карданд, зеро яқин доранд, ки ман Парвардигори 

онҳо ҳастам. Шуморо гувоҳ мегирам, ки ман онҳоро 

омурзидам. Пас агар дар ин омезиш барои он ду фарзанде 

шавад, он фарзанд хидматкори эшон дар биҳишт аст. 

Онгоҳ Паёмбар (с) бо дасташ ба синаи Усмон заду 

фармуд: Эй Усмон! Аз суннати ман рўй матоб, ки ҳар кас аз 

суннати ман рўй бартобад, рўзи қиёмат фариштагон роҳи 

ўро мегиранду рўи ўро аз ҳавзи ман бармегардонанд. 

131.Имом Содиқ (а): Зани Усмони ибни Мазъун назди 

Паёмбар (с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Усмон рўзҳоро 

рўза мегираду шабҳо дар ибодат аст. 

Паёмбар (с) бо асабоният кафшҳояшро бардошту берун 

рафт, то назди Усмон омаду дид, ки машғули намоз аст. 

Усмон бо дидани Паёмбар (с) намозашро тамом кард. 
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Паёмбар (с) фармуд: Эй Усмон! Худои Мутаол маро ба 

раҳбоният нафиристодааст, балки маро бо оини 

яктопарастии осону соддагир фиристодааст. Ман, ҳам рўза 

мегираму ҳам намоз мехонам ва ҳам бо ҳамсарам омезиш 

мекунам. Пас ҳар кас оини маро дўст дорад, бояд аз суннати 

ман пайравӣ кунад ва аз ҷумлаи суннати ман, издивоҷ 

кардан аст. 

136.Имом Содиқ (а): Се зан назди Паёмбар (с) омаданд. 

Яке аз онон гуфт: Шавҳарам гўшт намехўрад. Дуввумӣ гуфт: 

Шавҳарам бўи хуш намебўяд. Севвумӣ гуфт: Шавҳарам бо 

занон наздикӣ намекунад. 

Паёмбар (с) дар ҳоле ки ридояшро мекашид, берун омад 

ва бар минбар рафту ҳамду санои илоҳӣ ба ҷо овард. Сипас 

фармуд: Чӣ шудааст, ки гурўҳе аз ёронам гўшт намехўранд 

ва бўи хуш намебўянду бо занон ҳамбистар намешаванд?! 

Ба дурустӣ ки ман гўшт мехўраму бўи хуш мебўям ва бо 

занон ҳамбистар мешавам. Пас ҳар кас аз роҳу расми ман 

рўй гардонад, аз ман нест. 

137.Саҳеҳи Бухорӣ ба нақл аз Абўҷуҳайфа: Паёмбар (с) 

Салмону Абўдардоъро бародари ҳам қарор дод. Рўзе 

Салмон (р) ба дидори Абўдардоъ (р) рафт. Пас Ҳамсари 

Абўдардоъро бо сару вазъи парешоне дид. Гуфт: Чаро 

чунин ҳастӣ? 

Ҳамсари Абўдардоъ гуфт: Бародарат Абўдардоъ бо дунё 

коре надорад! 

Абўдардоъ омад ва барои Салмон таоме омода карду 

гуфт: Ту бихўр, ман рўза ҳастам. 

Салмон гуфт: То ту нахўрӣ, ман намехўрам. 

Абўдардоъ хўрд. Шаб вақте Абўдардоъ мехост, ки 

шабзиндадорӣ кунад, Салмон гуфт: Бихоб. Абўдардоъ 

хобид. Дубора мехост, ки бархезад, Салмон гуфт: Бихоб. 

Вақте охири шаб фаро расид, Салмон гуфт: Ҳоло бархез. 

Пас ҳар ду ба намоз машғул шуданд. 

Салмон сипас гуфт: Парвардигорат бар ту ҳаққе дорад, 

худат бар ту ҳаққе дорӣ ва оилаат ҳам бар ту ҳаққе дорад. 

Пас ҳар ҳаққеро ба соҳибаш адо кун. 
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Баъд аз он Абўдардоъ назди Паёмбар (с) рафту моҷароро 

барои эшон гуфт. Паёмбар (с) фармуд: Салмон рост 

гуфтааст. 

138.Сунани Абўдовуд ба нақл аз Оиша (р): Паёмбар (с) 

дар паи Усмон ибни Мазъун фиристод ва ў омад. Паёмбар 

(с) фармуд: Эй Усмон! Оё аз суннати ман рўйгардон ҳастӣ? 

Гуфт: На ба Худо, эй Паёмбари Худо! Балки толиби 

суннати шумо ҳастам. 

Фармуд: Ман шабҳо ҳам мехобаму ҳам намоз мехонам ва 

рўзҳо ҳам рўза мегираму ҳам мехўрам ва бо занон низ 

омезиш мекунам. Пас аз Худо битарс, эй Усмон! Зеро 

оилаат бар ту ҳаққе дорад, меҳмонат бар ту ҳаққе дорад ва 

худатҳам бар худат ҳаққе дорӣ. Пас, рўзҳо ҳам рўза бигиру 

ҳам бихўр ва шабҳо ҳам намоз бихону ҳам бихоб. 

7/6. Наҳй аз ҳамбистар нашудан беш аз чор моҳ 

139.Таҳзиб-ул-аҳком: Сафвон ибни Яҳё аз Имом Ризо (а) 

пурсид: Марде ҳамсари ҷавоне дорад ва чанд моҳ, ҳатто як 

сол мегузарад, ки бо ў наздикӣ намекунад. На ин ки 

мехоҳад ба ў озор расонад, балки мусибат дидаанд. Оё дар 

ин бора гунаҳкор аст? 

Фармуд: Агар чор моҳ ўро тарк кунад, пас аз он гунаҳкор 

аст. 

8/6. Он чӣ ҳангоми омезиш риояти он шоиста аст 

а) Майли шадид 

141.Имом Ризо (а): Ҷимоъ макун, магар аз рўи майли 

шадид. 

б) Пинҳонӣ омезиш кардан 

141.Паёмбари Худо (с): Аз зоғ се хислатро ёд бигиред: 

пинҳонӣ омезиш кардан, саҳархезӣ дар талаби рўзӣ ва 

эҳтиёткорӣ. 
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142.Имом Алӣ (а): Паёмбар (с) наҳй фармуд аз ин ки 

мард бо ҳамсараш наздикӣ кунад, дар ҳоле ки кўдак аз 

гаҳвора ба онҳо менигарад. 

143.Имом Содиқ (а): Дар хонае, ки кўдаке вуҷуд дорад, 

мард набояд бо зан ё канизаш муҷомиат кунад, зеро ин кор 

зино ба бор меоварад. 

в) Бозӣ кардан 

144.Таърихи  Бағдод ба нақл аз Ҷобир (р): Паёмбар (с) 

ҷимоъ кардан пеш аз бозӣ кардан, наҳй фармуд. 

141. Паёмбари Худо (с): Се чиз ба ҳамсар ҷафо аст: ... Ин 

ки миёни мард ва ҳамсараш омезиш сурат пазирад, бидуни 

он ки мард пештар пайке бифиристад: шўхӣ ё бўса. 

Ҳеҷ як аз шумо монанди ҳайвонот бо ҳамсараш наздикӣ 

накунад! 

146. Паёмбари Худо (с): Се чиз аз нотавонии мард аст... 

ва севвум ин ки мард бо канизаш наздикӣ кунад ва пеш аз 

он ки бо ў сўҳбат кунад ва муонасату ҳамоғўшӣ намояд, ком 

гирад ва ниёзашро сер кунад, пеш аз он ки ниёзи канизаш 

бароварда шавад. 

147.Имом Содиқ (а): Яке аз шумо бо занаш ҳамбистар 

шавад, вале занаш дар ҳоле аз кори ў фориғ шавад, ки агар 

марди зангиеро биёбад ба ў мечаспад! Пас ҳаргоҳ яке аз 

шумо ба суроғи ҳамсараш равад, бояд аввал миёни он ду 

миқдоре шўхию бозӣ сурат гирад, зеро ин муқаддима, 

барои он кор лаззатбахштар аст. 

г) Даранг варзидан 

148.Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо бо ҳамсараш 

ҳамбистар шавад, бояд ўро низ сахт барангезад ва агар пеш 

аз ў ниёзаш бароварда шавад, зудтар аз ў барнахезад, то вай 

низ ниёзашро бароварда созад. 

149. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо бихоҳад, ки 

бо ҳамсараш наздикӣ кунад, зудтар аз ў аз ҷой барнахезад. 

111. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ мард бо ҳамсараш 

омезиш кунад, монанди хурус наҷаҳад, балки рўи шиками ў 
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бимонад, то зан низ ба ҳамон лаззате, ки вай расдааст, 

бирасад. 

111.Кофӣ ба нақл аз ибни Қуддоҳ аз Имом Содиқ (а): 

Паёмбар (с) фармуд: Ҳаргоҳ яке аз шумо муҷомиат кунад, 

монанди паррандагон бо ҳамсараш наздикӣ накунад, балки 

бояд максу даранг кунад. 

112.Имом Алӣ (а): Ҳаргоҳ яке аз шумо хост, ки бо 

ҳамсараш наздикӣ кунад, зудтар аз ў аз ҷой барнахезад, 

зеро занон низ ниёзҳое доранд. 

д) Зикр ва дуо 

113. Паёмбари Худо (с): Ҳон! Агар ҳар як аз шумо 

ҳангоме ки мехоҳад бо занаш ҳамбистар шавад, бигўяд: 

«Бисмиллоҳ. Бор Худоё! Маро аз шарри шайтон дур 

бидору шайтонро аз он чӣ рўзии мо кардаӣ, дур бидор». 

Зеро агар дар он муҷомиат фарзанде барояш муқаддар 

шавад, ҳеҷ шайтоне ҳаргиз ба ў газанд намезанад. 

114.Имом Боқир (а): Ҳаргоҳ хостӣ, ки фарзанддор шавӣ, 

ҳангоми ҷимоъ бигў: Бор Худоё! Ба ман фарзанде рўзӣ 

фармо ва ўро парҳезгор ва ҷисмашро солим ва бидуни 

зиёдию костӣ қарор бидеҳ ва оқибати ўро бахайр бигардон. 

111.Кофӣ ба нақл аз Абдураҳмон ибни Касир: Назди 

Имом Содиқ (а) нишаста будам, ки эшон аз шарик шудани 

шайтон дар нутфаи фарзанд, бо хатари бузурге ёд кард, ки 

маро тарсонд. Гуфтам: Фидоят шавам! Роҳи наҷот аз он 

чист? 

Фармуд: Ҳаргоҳ хостӣ омезиш кунӣ, бигў: Ба номи Худои 

Бахшандаи Меҳрубоне. Ки маъбуде ҷуз ў нест. Офаридгори 

осмонҳову замин аст. Бор Худоё! Агар дар ин шаб ҳукм 

фармудӣ, ки барои ман ҷонишине бошад, барои шайтон 

дар ў шарик ва насибу баҳрае қарор мадеҳ ва ўро мўъмини 

пок аз шайтон ва палидии шайтон бигардон. Бузург аст 

санои ту. 

116.Имом Содиқ (а): Ҳаргоҳ яке аз шумо бо ҳамсараш 

наздикӣ кунад, Худоро ёд кунаду «Бисмиллоҳ» гўяд, зеро 

ҳар кас дар ҳангоми ҷимоъ Худоро ёд накунад ва фарзанде 
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аз ў ба дунё биёяд, шайтон дар таваллуди ў ширкат дорад 

ва ин аз дўстию душмании ў нисбат ба мо шинохта 

мешавад. 

е) Вузўъ гирифтан барои омезиши дубора 

117. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо бо ҳамсараш 

наздикӣ кунад, сипас бихоҳад, ки дубора наздикӣ кунад, 

бояд вузўъ бигарад, зеро ин кор бар нишоти ў барои бори 

дуввум меафзояд. 

118. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ яке аз шумо бо ҳамсараш 

омезиш кунаду сипас дилаш бихоҳад, ки дубора наздикиро 

такрор кунад, миёни он ду, вузўе бигирад. 

119. Паёмбари Худо (с):  Марде, ки мўҳталим шудааст, 

макрўҳ аст, ки дубора бо занаш наздикӣ кунад, магар ин ки 

ғусл намояд. Пас агар бо он ҳолат наздикӣ кунаду фарзанди 

девонае ба дунё биёяд, набояд касеро ҷуз худаш маломат 

кунад. 

9/6. Он чӣ дар омезиш шоиста нест 

а) Зиёдаравӣ 

161. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас мехоҳад, ки ҷовидон 

бимонад, ки албатта ҷовидонагие нест, бояд субҳҳо тановул 

кунад, кафши хубу муносиб бипўшад, ридояш сабук бошад 

ва бо занон камтар муҷомиат кунад. 

Гуфта шуд: Эй Паёмбари Худо! Сабук будани ридо чист? 

Фармуд: Кам будани қарз. 

161.Имом Алӣ (а) дар ҷавоби ин савол, ки: Ҷимоъ чист? 

Фармуд: Пардаи шарме канор мераваду шармгоҳҳо ба ҳам 

меомезад, ки шабеҳтарин ҳолат ба девонагӣ аст. Зиёдаравӣ 

дар он, пирӣ меоварад ва агар аз он ҳолат ба худ биёяд, 

пушаймон мешавад. Меваи ҳалолаш фарзанд аст, ки агар 

зинда бимонад, падару модарашро гирифтор мекунад ва 

агар бимирад, барои онҳо андўҳ меоварад. 
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б) Наздикӣ дар ҳолати пур будани меъда ва масона 

162. Паёмбари Худо (с): Зинҳон! Ҳеҷ як аз шумо дар ҳоле 

ки ниёз ба қазои ҳоҷат дорад, наздикӣ накунад, зеро ин кор 

бемории бавосирро эҷод мекунад. Зинҳон! Ҳеҷ як аз шумо 

дар ҳоле ки масонааш пур аст, наздикӣ накунад, зеро ин 

кор сабаби носур мешавад. 

в) Рў ба қибла будан 

163.Имом Алӣ (а) дар баёни наҳйҳои Паёмбар (с): Ҳазрат 

аз ин ки мард бо ҳамсараш рў ба қибла наздикӣ кунад, наҳй 

фармуд. 

г) Омезиш бо зан ба ҳаваси зани дигар 

164. Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Бо занат ба ҳаваси зани 

дигаре муҷомиат макун, зеро метарсам, ки агар фарзанде 

бароятон муқаддар шавад, хунасо ё зансифат ё девона 

бошад. 

161. Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Бо ҳамсарат ба ҳаваси 

хоҳари ў наздикӣ макун, зеро агар фарзанде бароятон 

муқаддар шавад, боҷгир ё ёвари золим бошад ва гурўҳе аз 

мардум ба дасти ў нобуд шаванд. 

д) Фахрфурўшӣ ба зиёдии ҷимоъ 

166. Паёмбари Худо (с): Фахрфурўшӣ ба зиёдии ҷимоъ, 

ҳаром аст. 

е) Нақл кардан барои дигарон 

167.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Шаҳр: Асмо бинти 

Язид бароям гуфт, ки вай назди Паёмбар (с) буду мардону 

заноне канори ў нишаста буданд. Ҳазрат фармуд: Оё 

мумкин аст марде аз коре, ки бо ҳамсараш мекунад, бигўяд 

ва ё зане аз коре, ки бо шавҳараш мекунад, хабар диҳад! 

Ҷамъият сукут кард. Ман гуфтам: Бале. Албатта, эй 

Паёмбари Худо! Ҳам занҳо мегўянд ва ҳам мардҳо ин корро 

мекунанд! 
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Фармуд: Ин корро накунед, зеро ин кор монанди он аст, 

ки шайтони наре шайтони модаеро дар гузаре бубинад ва 

бар ў биҷаҳад ва мардум тамошо кунанд. 

168. Паёмбари Худо (с): Аз ҷумлаи касоне ки дар рўзи 

қиёмат бадтарин ҷойгоҳро назди Худо доранд, марде аст, 

ки бо ҳамсараш ва ҳамсараш бо ў коре анҷом диҳад, сипас 

рози ўро фош созад. 

169.Амал-ул-явми вал-лайл ба нақл аз Абўҳурайра: 

Паёмбар (с) фармуд: Оё мумкин аст, ки марде дари 

хонаашро бибандаду пардаашро бипўшад ва Худо ҳам бар 

ў пардапўшӣ кунад. Сипас берун раваду бигўяд: Ман бо 

занам ин кору он кор кардам! 

Духтари ҷавоне бархосту гуфт: Ба Худо қасам, ки мардҳо 

чунин мекунанд ва занҳо низ! 

Паёмбар (с) фармуд: Оё ба шумо нагўям, ки ин кор 

монанди чист? 

Гуфтанд: Монанди чист? 

Фармуд: Монанди ин аст, ки шайтони наре дар роҳе ба 

шайтони модае бархўраду бо ў омезиш кунад ва мардум 

нигоҳ кунанд! 

171.Ал-мўъҷам-ул-кабир ба нақл аз Абўумома: Рўзе 

Паёмбар (с) нишаста буд ва зане ҳам назди эшон буд, ки 

Паёмбар (с) ба ў фармуд: Гумон мекунам, ки шумо кореро, 

ки шавҳаронатон бо шумо мекунанд, бозгў мекунед. Дуруст 

аст? 

Зан гуфт: Оре ба Худо! Падару модарам ба фидоят, эй 

Паёмбари Худо! Мо ба ин кор ифтихор мекунем. 

Паёмбар (с) фармуд: Ин корро накунед, зеро Худо 

касеро, ки чунин мекунад, душман медорад. 

Боз ба ў фармуд: Гумон мекунам, ки ҳар як аз шумо вақте 

шавҳараш ба суроғи вай меравад, ҳар ду нафарашон 

лиҳофро аз худ канор мезананду ба аврати якдигар нигоҳ 

мекунанд, чунон ки гўё ду харанд! 

Зан гуфт: Оре, ба Худо! Падару модарам фидоят! Ин 

корро мекунем. 
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Фармуд: Ин корро накунед, зеро Худо ин корро душман 

медорад. 

11/6. Мавориди омезиши ҳаром 

а) Омезиш бо зан дар замони одати моҳона 

Қуръон 

Аз ту дар бораи одати моҳонаи занон мепурсанд. 

Бигў: Он, ранҷе аст. Пас ҳангоми одати моҳона аз 

омезиш бо занон, канорагирӣ кунеду ба онон наздик 

машавед, то пок шаванд. Пас вақте пок шуданд, аз 

ҳамон ҷо ки Худо ба шумо фармон додааст, бо онон 

омезиш кунед. Худованд тавбакорону покизагонро 

дўст медорад.1 

Ҳадис 

171.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас бо занаш дар замони 

одати моҳонааш наздикӣ кунаду фарзанди ҷузомӣ ё пес ба 

дунё ояд, ҷуз худаш касеро сарзаниш накунад. 

172.Таҳзиб-ул-аҳком ба нақл аз Айс ибни Қосим: Аз 

Имом Содиқ (а) дар бораи омезиши мард бо занаш 

ҳангоми одати моҳонааш пурсидам. Фармуд: Дунболи 

чунин коре марав, зеро Худо аз наздик шудан ба зан дар 

чунин замоне наҳй фармудааст. 

173.Имом Содиқ (а): Моро душман надорад, магар касе 

ки нопок зода шуда бошад ё модараш дар замони қоидагӣ 

ўро ҳомила шуда бошад. 

174.Кофӣ ба нақл аз Азофири Сайрафӣ: Имом Содиқ (а) 

фармуд: Ин ноқис-ул-хилқатҳоро мебинӣ? 

Гуфтам: Оре. 

Фармуд: Инҳо касоне ҳастанд, ки падаронашон бо 

занонашон дар замони қоидагӣ наздикӣ мекунанд. 

171.Имом Содиқ (а): Зани ҳоиз, бояд он чанд рўзи худро 

сабр кунад. Дар ин рўзҳо на намоз бихонад ва на шавҳараш 

бо ў наздикӣ кунад. 

                                                 

1 Сураи Бақара, 222. 
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176.Даоим-ул-Ислом: Ривоят шудааст, ки зан ҳаргоҳ ҳайз 

ё нифос бошад, бар шавҳараш ҳаром аст, ки бо ў наздикӣ 

кунад, то онгоҳ ки пок шаваду ғусл кунад. 

б) Омезиш ҳангоми эътикоф дар масҷид 

Қуръон 

Дар ҳоле ки дар масҷидҳо мўътакиф ҳастед, бо занон 

наёмезед. Ин аст ҳудуди аҳкоми илоҳӣ. Пас ба он 

наздик машавед. Ин гуна Худо оёти худро барои 

мардум баён мекунад, бошад ки парво пеша кунанд.1 

Ҳадис 

177.Ал-фақеҳ ба нақл аз Зурора: Аз Имом Боқир (а) 

пурсидам: Оё мўътакиф метавонад ҷимоъ кунад? 

Фармуд: Агар чунин кунад, ҳамон каффорае ба ў тааллуқ 

мегирад, ки ба шахси зиҳор кунанда тааллуқ мегирад. 

Ривоят шудааст, ки агар дар шаб наздикӣ кунад, як 

каффора бар ўҳдаи ўст ва агар дар рўзи бошад, ду каффора. 

178.Кофӣ ба нақл аз Сумоа ибни Меҳрон: Аз Имом 

Содиқ (а) дар бораи омезиши мўътакиф бо ҳамсараш 

пурсидам. Фармуд: Ў ба манзилаи касе аст, ки рўзаи як рўз 

аз моҳи Рамазонро бихўрад. 

179.Кофӣ ба нақл аз Ҳасан ибни Ҷаҳм аз Абулҳасан (а): 

Дар бораи наздикӣ кардани шахси мўътакиф бо ҳамсараш 

пурсидам. Фармуд: Дар замоне ки мўътакиф аст, на шаб ва 

на рўз, набояд бо занаш наздикӣ кунад. 

                                                 

1 Сураи Бақара, 187. 



Фасли 7 

Дуо кардан 

1/7. Дуо кардан барои оила 

Қуръон 

Худовандо! Мо ба худ ситам кардем. Агар моро 

наёмурзию ба мо раҳм накунӣ, бегумон аз зиёнкорон 

ҳастем.1 

Гуфтанд: Эй Лут! Агар даст барнадорӣ, қатъан аз 

рондашудагон хоҳӣ буд. Гуфт: Ман душмани кирдори 

шумо ҳастам. Парвардигоро! Маро ва аҳли маро аз он 

чӣ анҷом медиҳанд, раҳоӣ бахш. Пас мо ў ва ҳамаи 

хонадонашро наҷот додем.2 

Ҳадис 

181.Паёмбари Худо (с): Ҷабраил (а) назди ман омаду 

гуфт: Эй Муҳаммад!... Бигў: Худоё! Эй соҳиби нури бузург! 

Эй соҳиби курсии баландпоя!... Ба ман бибахш, ҳамчунон 

ки ба дўстонат ва аҳли тоатат бахшидӣ, зеро ман низ ба ту 

имон дорам ва бар ту таваккул мекунам, ба даргоҳат иноба 

мекунам ва ҳаракатам ба сўи туст. Ҳамаи хубиҳоро барои 

ман ва зану фарзандонам гирд овару бадиҳоро саросар аз 

ман ва зану фарзандонам дур гардон. Туӣ меҳрубону 

банданавоз ва офаринандаи осмонҳову замин. 

181.Паёмбари Худо (с): Бор Худоё! Бахшишу саломат 

дар дунёву охиратро аз ту дархост мекунам. Бор Худоё! 

Бахшишу саломат дар дину дунёям ва хонадону дороиямро 

аз ту дархост мекунам. Бор Худоё! Айбҳоямро бипўшону 

тарсҳоямро бизудой ва маро аз пеши рўю пушти сарам ва 

аз росту чапам ва аз болои сарам муҳофизат фармо. Ба ту 

                                                 

1 Сураи Аъроф, 25. 
2 Сураи Шуаро, 197-171. 
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паноҳ мебарам аз ин ки аз зери поям ногаҳон фурў гирифта 

шавам. 

182.Имом Содиқ (а): Падарам мегуфт: ... Бор Худоё! Аз 

домангир шудани ранҷу бадбахтӣ ва аз бадгўии душманон, 

ба ту паноҳ мебарам. Аз нодорию гаронборӣ, ба ту паноҳ 

мебарам. Аз дидани саҳнаи бад дар зану амвол ва фарзанд, 

ба ту паноҳ мебарам. 

183.Имом Содиқ (а): Амволу хонаводаи худро бо ин дуо 

нигаҳдорӣ кунеду онро баъд аз намози хуфтан бигўед: 

«Худамро ва фарзандонамро ва оилаамро ва амволамро аз 

газанди ҳар шайтону газандае ва аз ҳар чашми баде дар 

паноҳи калимоти томми Худованд медароварам». 

Ин дуое аст, ки Ҷабраил (а) барои Ҳасан ва Ҳусайн (а) 

фароҳам кард. 

184.Имом Содиқ (а): Падарам (а) дар дуояш мегуфт: 

«Бор Худоё! Маро ислоҳ фармо, зеро ман, муҳимтарин кас 

назди худам ҳастам. Худовандо! Фарзандонамро бароям 

ислоҳ фармо, зеро онон дасту бозуи ман ҳастанд. 

Худовандо! Оилаамро бароям ислоҳ фармо, зеро онон 

гўшту хуни ман ҳастанд. Худовандо! Ҷамоати бародарону 

хоҳарон ва дўстдорони маро бароям ислоҳ фармо, зеро 

солеҳ будани эшон, солеҳ будани ман аст». 

2/7. Дуо барои падару модар 

Қуръон 

Эй Парвардигори мо! Маро ва падару модарамро ва 

мўъминонро биёмурз, дар он рўз, ки ҳисобрасӣ барпо 

мешавад.1 

Эй Парвардигори ман! Маро ва падару модарамро ва 

ҳар мўъминеро, ки ба сарои ман медарояд ва ҳамаи 

мардону занони боимонро биёмурз ва золимонро ҷуз 

ба ҳалокаташон маяфзой!2 

                                                 

1 Сураи Иброҳим, 41. 
2 Сураи Нўҳ, 28. 
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Аз сари меҳрубонӣ, боли фурўтанӣ барои падару 

модар фуруд овару бигў: Парвардигоро! Он дуро 

раҳмат фармо, ки он ду маро дар хурдсолӣ 

парвариданд.1 

Ҳадис 

181. Паёмбари Худо (с): Дуои фарзанд дар ҳаққи падар, 

монанди гирифтан бо даст аст.2 

186. Паёмбари Худо (с): Инсоне падару модараш аз дунё 

мераванд, дар ҳоле ки бо онҳо бадрафторӣ кардааст, вале 

баъд аз маргашон барои онҳо дуо мекунад ва Худованд ўро 

аз некўкорон ба падару модар менависад. 

187. Паёмбари Худо (с): Худои Таборак ва Таоло ҳангоме 

ки бандаро дараҷае боло мебарад, банда мегўяд: Худовандо! 

Ин дараҷа барои чӣ ба ман дода шудааст? 

Худованд мефармояд: Ба сабаби дуои фарзандат дар 

ҳаққи ту. 

188. Паёмбари Худо (с): Вақте ки Худои азза ва ҷалла 

бандаи дурусткорро як дараҷа дар биҳишт боло мебарад, 

банда мегўяд: Парвардигоро! Ба чӣ сабаб ин дараҷа ба ман 

дода шудааст? 

Худованд мефармояд: Ба хотири истиғфори фарзандат 

барои ту. 

189.Муҳаҷ-уд-даавот: Юсуф (а) дар замони гирифтории 

худ гуфт: Эй раҳмкунандаи бечорагон! Эй рўзидиҳандаи 

сухангўён! Эй Парвардигори ҷаҳониён!... Эй омурзандаи 

гуноҳон! Эй донои ниҳонҳо! Эй пўшонандаи айбҳо! Аз ту 

дархост мекунам, ки бар Муҳаммаду Оли Муҳаммад дуруд 

бифиристӣ ва маро ва падару модарамро биёмурзӣ ва аз 

гуноҳоне, ки дар бораи мо медонӣ, даргузарӣ, ки ту 

тавонотарину бузургвортаринӣ. 

191.Имом Зайнулобидин (а): Бор Худоё! Бар Муҳаммад, 

бандаю фиристодаат ва хонадони поки ў дуруд бифирист 

ва бартарин дурудҳо ва раҳмату баракот ва саломатро 

                                                 

1 Сураи Исроъ, 24. 
2 Яъне нақд аст ва ҳамон дам иҷобат мешавад. 
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нисори онон кун. Парвардигоро! Падару модарамро назди 

худат гиромӣ бидору дуруди хешро бар онон арзонӣ дор, 

эй меҳрубонтарини меҳрубонон! 

Бор Худоё! Бар Муҳаммаду Оли ў дуруд бифирист ва 

ошноӣ бо он ҳаққе, ки падару модарам бар ўҳдаи ман 

доранд, ба ман низ илҳом фармо ва онҳоро бе каму кост ба 

ман биёмўз! Онгоҳ маро дар он чӣ аз ин ҳуқуқ ба ман илҳом 

мекунӣ, ба кор гир ва дар анҷом додани он чӣ бар ман 

меомўзӣ, маро муваффақ бидор, то чизеро аз он чӣ ба ман 

омўхтаӣ, фурў нагузорам ва аъзои баданам аз пардохтан ба 

он чӣ ба ман илҳом фармудаӣ, сангин нашавад. 

Бор Худоё! Бар Муҳаммаду Оли ў дуруд бифирист, ки 

моро ба ў муфтахар сохтӣ. Бар Муҳаммаду Оли ў дуруд 

бифирист, ки ба сабаби ў барои мо ҳаққе бар халқ воҷиб 

кардӣ. 

Бор Худоё! Чунонам гардон, ки аз падару модари хеш он 

гуна ҳайбат ба дил дорам, ки аз подшоҳи худкома дорам ва 

ба он ду чунон некӣ кунам, ки модари меҳрубон ба 

фарзандаш мекунад ва фармонбардориям аз падару модар 

ва хушрафториям бо ононро дар назарам хуштар аз 

хобидани шахси хоболуд ва гуворотар аз нўшидани обе, ки 

ташнакоме менўшад, қарор деҳ, то хости ононро аз хости 

худам беҳтар бидонам ва хушнудии он дуро аз хушнудии 

худам беҳтар бидонам ва некиеро, ки дар ҳаққи ман 

мекунанд, гарчи андак бошад, бисёр бишуморам ва некии 

худро дар ҳаққи онон андак бидонам, гарчи бисёр бошад. 

Бор Худоё! Садоямро дар пеши онон ҳамеша оҳиста 

бинамо. Суханамро хуш бидор. Хўямро нарм кун. диламро 

ба онон меҳрубон гардон ва маро нисбат ба онон бомудоро 

ва дилсўз қарор деҳ. 

Бор Худоё! Аз заҳматҳои он ду барои тарбияти ман, 

сипос бигузор ва он дуро бар гиромӣ доштанам, подош деҳ 

ва ҳамон тавр ки дар хурдсолиям аз ман нигаҳдорӣ 

кардаанд, ту низ аз онон нигаҳдорӣ кун. 

Бор Худоё! Ҳар озоре, ки аз ман ба онон расидааст, ё ҳар 

нохушояндие, ки аз ман дидаанд, ё ҳар ҳаққе, ки аз онон 
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поймол кардаам, сабаби рехтани гуноҳони онҳою баландии 

дараҷоташон ва фузунии ҳасаноташон қарор деҳ. Эй зоте, 

ки бадиҳоро ба чандин баробар хубӣ табдил мекунӣ! 

Бор Худоё! Ҳар сухане, ки он ду дар он бар ман тааддӣ 

кардаанд, ё ҳар рафтори зиёдаравонае, ки бо ман кардаанд, 

ё ҳар ҳаққе, ки аз ман зойеъ намудаанд, ё ҳар гуна кўтоҳие, 

ки дар анҷом додани вазифаашон нисбат ба ман кардаанд, 

ҳамаро бар он ду бахшидаму аз онон гузашт кардам. Аз ту 

низ дархост мекунам, ки аз сари тақсироти онон даргузарӣ, 

зеро ман дар бораи худ нисбат ба он ду бадгумон нестам ва 

яқинан бади маро нахостаанд ва ман онҳоро муттаҳам 

намекунам, ки дар некӣ ба ман сустӣ карда бошанд ва аз он 

чӣ дар ҳаққи ман кардаанд, дилгир нестам, эй Худованди 

ман! Зеро ҳаққи он ду бар ман воҷибтар, пешинаи эҳсони 

онон ба ман бештар ва лутфашон ба ман бузургтар аз он 

аст, ки бихоҳам ононро одилона қасос кунам, ё бо онон 

муқобила ба мисл намоям, зеро агар чунин кунам, эй 

маъбуди ман, пас солҳо заҳмати онон барои парвариши 

ман чӣ мешавад? Ранҷу заҳмати фаровонашон дар роҳи 

нигаҳдории ман куҷо меравад? Он ҳама сахтие, ки ба ҷон 

хариданд то ман дар кушоишу осоиш бошам, чӣ мешавад? 

Ҳайҳот! Онон наметавонанд ҳаққи худро аз ман ба 

камолу тамом биситонанд ва ман низ наметавонам ҳуқуқи 

ононро, ки бар ўҳдаи ман аст, дарк кунам ва вазифаи 

хидматгузорӣ ба ононро анҷом диҳам. Пас бар Муҳаммаду 

Оли ў дуруд фиристу маро дар ин роҳ ёрӣ фармо, эй 

беҳтарин касе ки аз ў ёрӣ меҷўянд! Ва ба ман тавфиқ деҳ, эй 

сазовортарин касе ки аз ў дархост мешавад! Ва дар он рўз, 

ки ҳар кас сазои аъмоли худро меёбаду ба онон камтарин 

зулме намешавад, маро дар гурўҳи бадрафторон бо 

падарону модарон қарор мадеҳ! 

Бор Худоё! Бар Муҳаммаду Оли ў ва насли ў дуруд 

фирист ва бартарин чизеро, ки ба падарону модарони 

бандагони мўъминат ато кардаӣ, ба падару модари ман ато 

фармо, эй меҳрубонтарини меҳрубонон! 
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Бор Худоё! Ёди он дуро дар таъқиботи намозҳоям ва дар 

ҳар посе аз посҳои шабам ва дар ҳар вақте аз вақтҳои рўзам, 

аз ёдам мабар! 

Бор Худоё! Бар Муҳаммаду Оли ў дуруд фиристу маро ба 

сабаби дуоям барои он ду, биёмурз ва он дуро низ ба 

сабаби муҳаббату хушрафториҳояшон бо ман, ҳатман 

биёмурз ва ба воситаи шафоатам барои он ду, аз онон 

бегумон хушнуд шав ва он дуро бо иззату эҳтиром ба 

ҷойгоҳҳои саломати биҳишт бирасон. 

Бор Худоё! Агар он дуро пештар омурзидаӣ, ононро 

шафоаткунандаи ман қарор деҳ ва агар маро пештар аз 

онон омурзидаӣ, маро шафоаткунандаи онон қарор деҳ, то 

ба лутфи ту ҳамагӣ дар сарои кароматат ва ҷойгоҳи 

омурзишу раҳматат гирди ҳам оем, ки ба ростӣ ту дорои 

лутфи бузургу дилҷўии дерин ҳастӣ ва ту меҳрубонтарини 

меҳрубонон ҳастӣ! 

3/7. Дуо барои фарзандон 

Қуръон 

Онгоҳ ки Иброҳиму Исмоил, пояҳои хонаи Каъбаро 

боло мебурданд, мегуфтанд: Эй Парвардигори мо! Аз 

мо қабул кун, ки ба ростӣ ту шунавои доноӣ. Эй 

Парвардигори мо! Ҳардуи моро дар фармони худат 

қарор деҳ ва аз насли мо низ уммати фармонбардори 

худ қарор деҳ ва одоби динии моро ба мо нишон деҳу 

тавбаи моро бипазир, ки ба ростӣ ту тавбапазири 

меҳрубонӣ. Эй Парвардигори мо! Дар миёни насли мо 

фиристодае аз худашон барангез, то оёти туро бар 

онон бихонаду китобу ҳикмат ба эшон биёмўзад ва 

ононро пок гардонад, ба ростӣ ту арҷманди ҳакимӣ.1 

Онгоҳ ки Иброҳим гуфт: Эй Парвардигори ман! Ин 

шаҳрро амн гардон ва ману фарзандонамро аз ин ки 

бутҳоро парастиш кунем, дур бидор. Эй 

Парвардигори ман! Ин бутон бисёре аз мардумро 

                                                 

1 Сураи Бақара, 127-121. 
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гумроҳ карданд. Пас ҳар кас аз ман пайравӣ кунад, аз 

ман аст ва ҳар кас аз ман нофармонӣ кунад, ҳар оина 

ту омурзгори меҳрубонӣ. Эй Парвардигори мо! Ман 

баъзе аз фарзандонамро дар дарраи бекиште дар 

назди хонаи боҳурмати ту, сукунат додам, эй 

Парвардигори мо, то намоз бигузоранд. Пас дилҳои 

баъзе аз мардумро ба сўи онон гароиш деҳу ононро аз 

меваҳо рўзӣ деҳ, бошад ки сипосгузорӣ кунанд. Эй 

Парвардигори мо! Бегумон ту он чиро мо пинҳон 

медорем ва он чиро ки ошкор месозем, медонӣ ва ҳеҷ 

чиз, на дар замин ва на дар осмон, бар Худо пўшида 

нест. Сипос Худоеро, ки бо вуҷуди пирӣ, Исмоилу 

Исҳоқро ба ман бахшид. Ба ростӣ ки Парвардигори 

ман шунавандаи дуост. Эй Парвардигори ман! Маро 

намозгузор қарор деҳ ва аз фарзандони ман низ, эй 

Парвардигори мо, дуои маро бипазир.1 

Онгоҳ ки зани Имрон гуфт: Эй Парвардигори ман! 

Ман он чиро дар шиками худ дорам, барои ту назр 

кардам, то озодшуда аз машғалаҳои дунё ва 

парастишгари ту бошад. Пас, аз ман бипазир, ки ту 

шунавои доноӣ. Пас, вақте бори худро гузошт, гуфт: 

Эй Парвардигори ман! Ман духтар зоидаам ва Худо 

худ ба он чӣ ў зоидааст, донотар буд ва писар 

монанди духтар нест ва ман ўро Марям номидаму ў 

ва фарзандонашро аз шайтони рондашуда дар паноҳи 

ту медароварам.2 

Ман пас аз худ аз бастагонам бимнокам ва занам 

нозост. Пас аз ҷониби худат валию ҷонишине ба ман 

бибахш, ки аз ман ва Оли Яъқуб ирс бибарад ва ўро 

писандида гардон, эй Парвардигори ман!3 

Он ҷо буд, ки Закариё Парвардигорашро хонду гуфт: 

Эй Парвардигори ман! Аз ҷониби худат фарзанди поке 

                                                 

1 Сураи Иброҳим, 53-41. 
2 Сураи Оли Имрон, 53-59. 
5 Сураи Марям, 3-9. 
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ба ман бибахш, ки ту шунавои дуоӣ. Пас, 

фариштагон ба ў, ки дар меҳроб ба намоз истода буд, 

нидо доданд, ки Худо ба ту Яҳёро, ки тасдиқкунандаи 

Калимаи Худо (Исо) ва меҳтару хештандор ва 

паёмбаре аз шоистагон аст, башорат медиҳад.1 

Пас, вақте башоратдиҳанда омад, он пероҳанро бар 

рўи Яъқуб андохт ва ў бино шуд. Гуфт: Оё ба шумо 

нагуфтам, ки бешак ман аз инояти Худованд чизҳое 

медонам, ки шумо намедонед? Гуфтанд: Эй Падар! 

Барои гуноҳони мо омурзиш бихоҳ, ки ба ростӣ мо 

хатокор будем. Гуфт: Ба зудӣ аз Парвардигорам 

барои шумо омурзиш мехоҳам, ки ба ростӣ ў 

омурзгори меҳрубоне аст.2 

Ҳадис 

191.Имом Содиқ (а): Вақте Одам (а) Каъбаро тавоф 

карду ба Мултазам5 расид, Ҷабраил (а) ба ў гуфт: Эй Одам! 

Дар ин макон дар пешгоҳи Парвардигорат ба гуноҳони худ 

эътироф кун. 

Одам (а) истоду гуфт: Худовандо! Ҳар коргаре музде 

дорад ва ман низ кор кардаам. Музди ман чист? 

Худои азза ва ҷалла ба ў ваҳй фармуд: Эй Одам! 

Гуноҳонатро бахшидам. 

Одам (а) гуфт: Худовандо! Фарзандону наслам? 

Худои азза ва ҷалла ба ў ваҳй фармуд: Эй Одам! Ҳар як аз 

насли ту, ки ба ин макон биёяд ва бар гуноҳони худ 

эътироф намояду тавба кунад, ҳамон тавр ки ту тавба кардӣ 

ва сипас омурзиш биталабад, ўро низ меомурзам. 

192.Имом Боқир (а): Одам (а) вақте Каъбаро сохту гирди 

он тавоф кард, гуфт: Бор Худоё! Ҳар коргаре музде дорад. 

Бор Худоё! Ман ҳам кор кардаам. 

Ба ў гуфта шуд: Бихоҳ эй Одам! 

                                                 

1 Сураи Оли Имрон, 58-51. 
2 Сураи Юсуф, 19-18. 
5 Мултазам, дар пушти Каъба аст. Онро Мултазам гуфтаанд, чун 

мардум онро ба оғўш мегиранду ба синаи худ мечаспонанд. Илтизом, 

ба маънои дар оғўш кашидан аст. 
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Гуфт: Гуноҳи маро биёмурз. 

Ба ў гуфта шуд: Омурзида шудӣ эй Одам! 

Гуфт: Фарзандони маро, ки пас аз ман меоянд, низ 

биёмурз. 

Ба ў гуфта шуд: Эй Одам! Ҳар як аз фарзандонат, ки дар 

ин макон монанди ту ба гуноҳаш эътироф кунад, ўро низ 

меомурзам. 

193.Паёмбари Худо (с): Дуои падар барои фарзандаш, 

монанди дуои паёмбар барои умматаш аст. 

194. Паёмбари Худо (с): Дуои падар барои фарзандаш, 

монанди об барои рушду намои кишоварзӣ аст. 

191. Паёмбари Худо (с): Раҳмати Худо бар он кас, ки 

фарзандашро бар некўкор буданаш ёрӣ мекунад, ба ин гуна 

ки аз хатои ў дармегузараду ба даргоҳи Худо барояш дуо 

мекунад! 

196.Имом Зайнулобидин (а): Бор Илоҳо! Бо бақои 

фарзандонам ва бо солеҳ гардонидани онон барои ман ва 

бо баҳраманд шудани ман аз онон, бар ман миннат гузор. 

Худои ман! Умри ононро барои ман тўлонӣ гардону 

муддати замони зиндагии ононро барои ман бияфзой ва 

хурдсолашонро бароям бипарвару нотавонашонро бароям 

нерўманд гардон ва ҷисму дину ахлоқи ононро бароям 

солим бидор ва ононро дар ҷону аъзояшон ва дар ҳар он чӣ 

аз умури онон, ки дар назар дорам, саломат бидор ва ба 

дасти ман рўзии ононро барои ман фаровон гардон ва 

ононро некўкор, порсо, бино, шунаво, фармонбардори худ, 

дўсти хайрхоҳи дўстони худ ва душмани хашмгини ҳамаи 

душманонат қарор деҳ. Омин! 

Худовандо! Бозуямро ба вуҷудашон нерўманд гардону 

нобасомонии умурамро ба вуҷудашон устувор кун ва 

нафароти маро бо онон фаровон намову маҳзари маро ба 

вуҷудашон ороста фармо ва ёдамро ба василаи онон зинда 

нигаҳ дору дар набуди ман умурамро ба василаи онон 

кифоят намо ва ба василаи онон маро дар баровардани 

ниёзҳоям ёрӣ фармо. Ва ононро дўстдори ман ва нисбат ба 

ман дилсўзи таваҷҷўҳкунандаи уствор дар ин роҳ ва низ 
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фармонбардороне қарор деҳ, ки на нофармон бошанд, на 

бадкирдор, на мухолиф ва на хатокор. 

Маро дар тарбияту адаб омўхтан ва некӣ кардан ба онон 

ёрӣ фармо ва бо вуҷуди онон аз назди худ ба ман 

фарзандони писаре ато кун ва инро мояи хайри ман қарор 

деҳ ва ононро дар он чӣ аз ту хостаам, ёварам қарор деҳ. 

Ва ману хонадонамро аз шайтони рондашуда паноҳ деҳ, 

ки ҳамоно ту моро офаридӣ ва амр кардию наҳй намудӣ ва 

моро ба подоши он чӣ амр намудӣ, ташвиқ кардию аз 

муҷозоташ бим додӣ ва барои мо душмане қарор додӣ, ки 

бо мо найранг кунад. Ба ў тасаллуте бар мо додӣ, ки ба мо 

монанди он бар ў тасаллут надодӣ. Ўро дар дилҳои мо ҷой 

додӣ ва ўро дар маҷрои хуни мо равон сохтӣ. Агар мо 

ғафлат кунем, ў ғофил намемонад ва агар мо фаромўш 

кунем, ў фаромўш намекунад. Ў моро аз кайфари ту эмин 

мегардонад ва аз касе ғайр аз ту бим медиҳад. Агар ба кори 

зиште ҳиммат гуморем, моро бар он далер мегардонад ва 

агар ба кори шоистае ҳиммат кунем, моро аз он 

бозмедорад. Шаҳватҳоро ба мо арза мекунаду шубаҳотро 

дар баробари мо қарор медиҳад. Агар ба мо ваъда бидиҳад, 

дурўғ мегўяду агар моро ба чизе орзуманд кунад, бар 

хилофаш амал мекунад. Агар найранги ўро аз мо 

нагардонӣ, моро гумроҳ месозад ва агар моро аз фасоди ў 

нигаҳ надорӣ, моро мелағзонад. 

Бор Илоҳо! Бо ғолибиятат ғалабаи ўро аз мо бигардон, ба 

гунае ки ба хотири фаровонии дуо барои ту, ўро аз мо 

боздорӣ ва аз касоне шавем, ки аз найрангаш эмин медорӣ. 

Бор Илоҳо! Ҳамаи хостаҳоямро ба ман бидеҳу ниёзамро 

бароям бароварда соз ва иҷобатро аз ман бозмадор, ки худ 

онро бароям замонат кардаӣ ва дуоямро аз худат напўшон, 

ки худ моро ба он водоштӣ ва бо додани ҳар он чӣ дунёву 

охирати моро ислоҳ мекунад, чӣ он чиро ёд кардаам ё 

фаромўш, ошкор сохтаам ё пинҳон, аланӣ кардаам ё 

пўшида, бар ман миннат гузор ва дар ҳамаи инҳо ба хотири 

дархостам аз ту, маро аз шумори муслеҳон ва ба хотири 

арзи ниёз ба сўи ту, аз комёбон ва ба хотири такя бар ту, аз 
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манънашудагон ва ба хотири паноҳ бурдан ба ту, аз 

паноҳандагон ва ҳамчунин маро аз судкунандагон дар 

савдои ту, аз паноҳбарандагон ба иззати ту, аз тавсиа 

ёфтагон дар рўзии ҳалол аз фазлат, ки ба хотири ҷуду 

карами туст, аз иззатёфтагон аз хорӣ ба василаи ту ва аз 

паноҳҷўён аз ситам ба адли ту ва аз раҳидагон аз бало бо 

раҳмати ту ва бениёзшудагон аз фақр бо ғинои ту ва аз 

эминшудагон аз гуноҳон ва лағзишҳову хатоҳо ба василаи 

тавони боздории ту ва аз тавфиқмандон ба хайру рушд ва 

дурустӣ ба хотири фармонбардорӣ аз ту ва аз фосила 

афтодагон миёни онон ва гуноҳон бо қудрати ту ва 

тарккунандагони ҳар гуна нофармонии ту ва аз сокинон дар 

канори худ қарор деҳ. 

Бор Илоҳо! Бо тавфиқи худат ва раҳмати худат, ҳамаи 

инҳоро ба мо ато фармо ва моро аз азоби дўзахи сўзон 

паноҳ деҳ ва ба ҳамаи мардону занони мусулмон ва 

мардону занони аҳли имон, монанди он чиро барои худаму 

фарзандонам дар ҳоли дунёву ояндаи охират аз ту хостам, 

ато кун, ки ту наздик, посухгў, шунаво, доно, бахшоишгар, 

омурзанда, меҳрубон ва бахшандаӣ. Ба мо дар дунё некӣ 

ато фармою дар охират низ некӣ деҳ ва моро аз азоби оташ 

нигаҳ дор. 

4/7. Наҳй аз нафрин кардани фарзандон 

197.Паёмбари Худо (с): Фарзандонатонро дуои бад 

накунед, ки як вақт ба иҷобат мерасад. 

198. Паёмбари Худо (с): Худатонро нафрин накунед. 

Фарзандонатонро нафрин накунед. Амволатонро нафрин 

накунед. Мабодо бо соате мусодиф шавад, ки дар он 

дархосте шаваду Худованд дархостатонро иҷобат кунад! 

199. Паёмбари Худо (с): Марги ҷавононатонро орзу 

накунед, ҳарчанд шарорате дар онҳо бошад, зеро бо вуҷуди 

он аз чанд ҳол хориҷ нестанд: ё тавба мекунанду Худо 

тавбаашонро қабул мекунад, ё ба василаи онҳо хатарҳо 

дафъ мешавад: бо душман меҷанганд ё оташеро хомўш 

мекунанд ва ё пеши оби селеро мебанданд. 
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611.Имом Содиқ (а): Ҳар марде, ки фарзандашро 

нафрин кунад, Худованд ўро дучори фақр месозад. 



 

Таҳлиле дар бораи авомили устувории оила 

Яке аз асоситарин роҳҳои истиқрору истимрори 

арзишҳои ахлоқӣ ва динӣ дар ҷомеа, тақвият ва таҳкими 

ниҳоди оила аст. Барои ёфтани роҳи тақвияти ин ниҳоди 

арзишманд, диққат ба ин нукта зарурӣ аст, ки пайванди 

оилавӣ дар ду унсури маънавии «муҳаббат» ва «қадосат» 

реша дорад. 

Аз назари аҳодиси исломӣ, дўстӣ, худ навъе пайванди 

оилавӣ аст, чунон ки Имом Алӣ (а) фармудааст: 

Дўстӣ, хешовандӣ аст.1 

Ҳазрат дар ҷои дигар мефармояд: 

Дўстӣ, наздиктарин насаби хешовандӣ аст.2 

Имом Алӣ (а) ниёзи хешовандиро ба дўстӣ, ин гуна баён 

мефармояд: 

Ҳар хешованде, ниёзманди дўстӣ аст.5 

Балки пайванди оилавӣ бидуни муҳаббату дўстӣ, маънои 

ҳақиқӣ надорад, ҳамон гуна ки Имом Алӣ (а) мефармояд: 

Дўстат бародари тании туст, ҳол он ки ҳар бародари 

тании ту, дўсти ту нест.4 

Ҳамчунин боварҳои динию эътиқодӣ ба қадосати оила, 

дар пайванди оилавӣ, нақши созандаву таъйинкунандае 

доранд, зеро зиндагию дўстӣ бо касоне ки аз боварҳои динӣ 

бархўрдор нестанд ва тақаддуси маънавии оиларо бовар 

                                                 

1 Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 81. 
2 Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 941. 
5 Матолиб-ус-саул, саҳ. 31. 
4 Ал-фақеҳ, ҷ. 4, саҳ. 511. 
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надоранд ва фақат ба моддиёт меандешанд, қобили 

эътимод нест. Аз Имом Алӣ (а) ривоят шудааст, ки 

мефармояд: 

Дўстии фарзандону вобастагони дунё гусаста мешавад, 

зеро сабабҳои он, гусастанӣ аст.1 

Ва боз мефармояд: 

Дўстии фарзандону вобастагони охират, пойдор 

мешавад, зеро сабабҳои он пойдор аст.2 

Имом Алӣ (а) таъбири зебои дигаре низ дорад: 

Дўстии диндорон, дергусал асту суботу давоми он, 

ҳамешагист.5 

Мудаббири ҳакими ҷаҳон, барои шакл гирифтани 

ниҳоди оила, ба таври табиӣ, ду ҳамсарро бо риштаи 

муҳаббат, ба ҳам пайванд додааст, чунон ки мефармояд: 

Яке аз нишонаҳои азамати ў ин аст, ки аз навъи 

худатон ҳамсароне барои шумо офарид, то ба онҳо 

ором гиред ва миёни шумо дўстию раҳмат ниҳод.2 

Ба ин тартиб, бо арзиши маънавӣ қоил шудан барои 

пайванди заношўӣ, ба ин ниҳод тақаддус бахшидааст. 

Пас, ҳар чӣ мўҷиби тақвияти муҳаббату қадосати оила 

шавад, ин ниҳоди муқаддасро мустаҳкам мекунад ва ҳар чӣ 

аз муҳаббату қадосати оила бикоҳад, мўҷиби сустию 

фурўпошии оила мешавад. 

Нахустин қадам барои устувории ниҳоди оила, риояти 

одобе аст, ки барои ташкили оила дар Ислом муқаррар 

шудааст.3 Илова бар ин, дар аҳодиси Паёмбар (с) ва Аҳли 

Байт (а), раҳнамудҳои бисёр арзандае барои тақвияти 

муҳаббату қадосати оила ироа шудааст, ки муҳимтарини 

онҳоро ба се даста метавон тақсим кард: 

а) Вазифаҳои муштараки марду зан; 

б) Вазифаҳои махсуси мард; 

                                                 

1 Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 11117. 
2 Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 11118. 
5 Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 1591. 
4 Сураи Рум, 21. 
3 Ниг: Бахши якум8фасли чаҳорум: Одоби издивоҷ ва ташкили оила. 
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в) Вазифаҳои махсуси зан. 

Муҳимтарин вазифаҳои муштараки марду зан 

1. Изҳори муҳаббат 

Яке аз одоби муҳимми муошират дар Ислом, изҳори 

муҳаббати дутарафа нисбат ба якдигар аст. Аз Паёмбари 

Худо (с) ривоят шудааст, ки фармуд: 

Дўстии худро нисбат ба он ки туро дўст дорад, изҳор 

кун, то ин дўстӣ устувортар шавад.1 

Дар ривояти дигаре мефармояд: 

Ҳаргоҳ яке аз шумо бародари мусулмони худро дўст 

бидорад, ўро аз ин дўстӣ бохабар кунад, зеро ин кор, 

афродро бештар ба ҳам пайванд медиҳад.2 

Ба таври табиӣ, ҳар кас ҳамсари худро дўст дорад ва 

изҳори муҳаббат ба ў сабаб мешавад, ки дўстии онон 

устувортар шаваду пайванди оилавияшон маҳкамтар 

гардад. Зану мард, ҳар ду дар ин вазифа муштараканд, вале 

аз он ҷо ки зан ниёзи бештаре ба ибрози эҳсосоти мард 

дорад, дар ривоёти исломӣ, изҳори муҳаббати мард ба зан, 

бештар тавсия шудааст.5 Паёмбари Худо (с) мефармояд: 

Ин сухани мард ба зан, ки: «Ман туро дўст медорам», 

ҳаргиз аз дили зан берун намеравад.4 

Дар ҳадиси дигаре мефармояд: 

Агар банда ба чеҳраи ҳамсараш ва ҳамсараш ба чеҳраи 

ў бингарад, Худованд ба он ду бо нигоҳи меҳромез 

менигарад. Пас ҳаргоҳ дасти якдигарро бигиранд, 

гуноҳони он ду аз миёни ангуштонашон мерезад.3 

Ҳамчунин изҳори муҳаббат ба фарзандон,9 мўҷиби гарм 

шудани ҳарчи бештари конуни оила мешавад: 

                                                 

1 Ал-ихвон, саҳ. 99 ва 159. 
2 Наводири Ровандӣ, саҳ. 12. 
5 Ниг: Муҳаббати дуҷониба миёни зану шавҳар. 
4 Ниг: Ҳадиси 235. 
3 Ниг: Ҳадиси 239. 
9 Ниг: Бўсидани фарзандон. 
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Мўъмин, дўсти Худост ва фарзандони ў ҳадяи 

Худоянд. Пас ҳар касе ки Худованд дар Ислом ба ў 

фарзанде рўзӣ кунад, бояд ўро зиёд бибўсад.1 

Албатта бояд таваҷҷўҳ дошт, ки зиёдаравӣ дар 

муҳаббати оилавӣ ба гунае ки мўҷиби ғафлат аз Худои 

Мутаол ва арзишҳои исломӣ ва инсонӣ шавад, ба шиддат 

накўҳида аст. Аз Паёмбари Худо (с) ривоят шудааст, ки 

хитоб ба Абдуллоҳ ибни Масъуд мефармояд: 

Эй писари Масъуд! Мабодо дилсўзӣ барои оилаат 

сабаб шавад, ки тоати Худоро раҳо кунию 

нофармонии ўро дар пеш гирӣ, зеро Худои Мутаол 

мефармояд: «Эй мардум! Аз Парвардигоратон парво 

кунед ва битарсед аз рўзе ки ҳеҷ падаре ба кори 

фарзандаш намеояд ва ҳеҷ фарзанде низ ба кори 

падараш нахоҳад омад».2-5 

Бинобар ин, қаламрави дўстию изҳори муҳаббат нисбат 

ба оила, маҳдуд ба муқаррароти исломӣ аст. 

2. Хушхўию хушрафторӣ 

Яке дигар аз авомили устувории оила хушахлоқӣ аст. Аз 

Паёмбари Худо (с) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

Хушхўӣ, дўстиро устувор мекунад.4 

Ин вазифа низ миёни марду зан муштарак аст, аммо аз 

он ҷо ки мард риёсати оиларо ба ўҳда дорад, дар бораи 

доштани хўи некў, ба ў бештар тавсия шудааст. Аз Анас 

ибни Молик нақл шудааст, ки аз Паёмбар (с) пурсид: 

Имони кадом яке аз мўъминон комил аст? Паёмбар (с) 

фармуд: 

Он кас ки бо оилааш хушахлоқтар бошад.3 

Дар ҳадиси дигаре аз эшон омадааст: 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 294. 
2 Сураи Луқмон, 55. 
5 Ниг: Ҳадиси 291. 
4 Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 43. 
3 Ниг: Ҳадиси 271. 
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Шоистатарини мардум аз ҷиҳати имон касе аст, ки 

хушахлоқтарини онҳо бошаду бо олиааш меҳрубонтар 

бошад ва ман меҳрубонтарини шумо бо оилаам 

ҳастам.1 

Ҳамчунин бо ин ки хушрафтории дутарафаи марду зан 

барои устувории пайванди оилавӣ зарурӣ аст, аммо 

Қуръони Карим ба мардҳо ин гуна тавсия мефармояд: 

Бо занон ба шоистагӣ рафтор кунед ва агар аз онон 

хушатон наёмад, пас чӣ басо чизеро хуш намедоред ва 

Худо дар он маслиҳати фаровоне қарор медиҳад.2 

Аз Имом Содиқ (а) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

Мард дар идораи хонаву оилааш ба се хислат ниёз 

дорад, ки бояд онҳоро ба кор гирад, гарчи ин хислатҳо 

дар даруни ў набошад: хушхўӣ, кушодадастии санҷида 

ва ғайрат барои номусдорӣ.5 

3. Риояти ҳуқуқ 

Яке дигар аз вазифаҳои муштараки зану мард, ки нақши 

асосие дар устувории ниҳоди оила дорад, риояти ҳуқуқи 

мутақобили якдигар аст. Бар асоси ривояте Паёмбар (с) дар 

бораи ин вазифа чунин ҳушдор додааст: 

Огоҳ бошед, ки шумо бар занонатон ҳаққе доред ва 

занонатон бар шумо ҳаққе доранд!4 

Дар «Рисолаи Ҳуқуқ», ки аз Имом Зайнулобидин (а) 

ривоят шудааст, дар бораи ҳаққи ҳамсар омадааст: 

Ҳаққи ҳамсар ин аст, ки бидонӣ Худои азза ва ҷалла 

ўро мояи оромишу унси ту қарор додааст ва бидонӣ, 

ки ин худ неъмате аст аз ҷониби Худои азза ва ҷалла ба 

ту. Пас, бояд ўро гиромӣ бидорию бо ў меҳрубон 

бошӣ, ҳарчанд ҳаққи ту бар ў лозимтар аст.3 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 277. 
2 Сураи Нисо, 11. 
5 Ниг: Ҳадиси 275. 
4 Ниг: Ҳадиси 427. 
3 Ниг: Ҳадиси 48. 
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Риояти ҳаққи оила бар мард он қадар аҳамият дорад, ки 

аз Паёмбари Худо (с) ин гуна ривоят шудааст: 

Малъун аст, малъун аст касе ки оилаашро вогузорад!1 

Дар ривояти дигаре мефармояд: 

Барои мард ҳамин гуноҳ бас аст, ки дар ҳаққи оилааш 

кўтоҳӣ варзад.2 

Ҳамчунин ҳақшиносии зан нисбат ба шавҳар, он қадар 

арзишманд аст, ки подоши ҷиҳодро дорад. Аз Паёмбари 

Худо (с) нақл шудааст, ки фармуд: 

Ҷиҳоди зан, хуб шавҳардорӣ кардан аст.5 

Ибни Аббос (р) мегўяд: 

Зане ба номи «Лина» назди Паёмбар (с) омаду гуфт: 

Эй Паёмбари Худо! Ман ба намояндагӣ аз занон назди 

шумо омадаам. Ҳеҷ зане то рўзи қиёмат сухани маро 

намешунавад, магар он ки аз он хушҳол хоҳад шуд: 

Худои ягона, ҳам Парвардигори мардон аст ва ҳам 

Парвардигори занон. Одам (а), ҳам падари мардон аст 

ва ҳам падари занон. Ҳаввоъ, ҳам модари мардон аст 

ва ҳам модари занон. Худованд ҷиҳодро барои мардон 

муқаррар доштааст, агар шаҳид шаванд, назди 

Парвардигорашон зиндаанду рўзӣ мехўранд ва агар 

дар роҳи рафтан ба ҷиҳод бимиранд, боз назди Худо 

подош доранд ва агар зинда баргарданд, Худо ба онон 

подош додааст. Мо занон аз беморон парасторӣ 

мекунему маҷрўҳонро мудово менамоем. Пас мо чӣ 

подоше дорем?! 

Паёмбар (с) фармуд: Эй намояндаи занон! Ба ҳар як 

заноне, ки онҳоро мулоқот мекунӣ бирасон, ки итоат 

аз шавҳар ва қабул кардани ҳаққу ҳуқуқи ў, бо ҳамаи 

инҳое, ки гуфтӣ, баробарӣ мекунад.4 

Дар арзёбии ривоёте, ки дар бораи ҳуқуқи марду зан 

ворид шудааст, диққат ба ин нукта зарурӣ аст, ки Ислом 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 424. 
2 Ниг: Ҳадиси 423. 
5 Ниг: Ҳадиси 282. 
4 Ниг: Ҳадиси 435. 
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дини ҳақ ва адл аст ва бар асоси ин, ҳуқуқи ҳамаи аъзои 

оила, ҳам мард ва ҳам зану фарзанд, бар пояи ниёзҳои 

воқеии оилаи солиму солеҳ, муқаррар гардидааст. Бинобар 

ин, таъкиди бархе аз ривоёт бар ҳуқуқи махсуси мард ё 

ҳуқуқи махсуси зан, метавонад нозир бар шароити хосси 

фарҳангии ҳоким бар ҷомеа бошад. 

4. Таъмини ниёзҳои ҷинсӣ 

Яке аз муҳимтарин авомили устувории оила, посухгўии 

мусбат ва дутарафаи марду зан ба ниёзҳои ҷинсии якдигар 

аст. Бар асоси бархе таҳқиқот, беш аз 31 фоизи талоқҳое, ки 

ба баҳонаҳои гуногун сурат мегирад, реша дар масоили 

ҷинсӣ дорад ва ба таҷриба собит шудааст, ки дар оилаҳое, 

ки мушкилоти ҷинсии завҷҳо бартараф шудааст, эътимоли 

ҳалли мушкилоти оила афзоиш ёфтааст. 

Раҳнамудҳои Ислом барои таъмини ниёзи ҷинсӣ 

Ислом, раҳнамудҳои арзандае барои таъмини ниёзҳои 

ҷинсии зану шавҳар дорад, ки агар ба онҳо диққат мешуд, 

ниҳоди оила дар ҷомеаи мо то ин ҳад дучори сустию 

фурўпошӣ намешуд. Матни ин раҳнамудҳо дар баҳси 

«Авомили устувории оила» дар фасли шашум гузашт. 

Аммо хулосаи он иборат аст аз: 

Як. Тавсия ба оростагии зан барои шавҳар 

Нахустин раҳнамуде, ки заминаро барои таъмини 

ниёзҳои ҷинсии зану шавҳар омода мекунад, ороиш 

кардани зан барои шавҳараш аст. Дар ривоятҳои исломӣ, 

аз як сў ороиши зан барои ғайри шавҳар, ба шиддат 

мазмуму мамнўъ шинохта шудааст1 ва аз сўи дигар, 

ороиши зан барои шавҳараш мавриди таъкид қарор 

гирифтааст. Ин ба он маъност, ки ороиши зан метавонад 

муқаддимаи фурўпошии оила ва ё устувории ин ниҳоди 

муқаддас бошад. Ба ин ривоят диққат кунед: 

                                                 

1 Ниг: Ороиши зан барои ғайри шавҳараш. 
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Агар зан худро барои шавҳараш намеорост, бегумон 

дар дили ў ҷо намегирифт.1 

Зани мусулмон бояд худро барои шавҳараш хушбў 

созад.2 

Бар асоси гузориши Муқотил ибни Ҳайён, ҳангоме ки 

Паёмбар (с) духтарони худро ба шавҳар медод, ҳам ба онон 

тавсия мекард, ки қабл аз омезиш худро шустушў кунанд ва 

ҳам ба шавҳарони онҳо.5 

Ду. Тавсия ба оростагии мард барои ҳамсар 

Ба ҳамон мизон, ки ороиши зан барои шавҳар тавсия 

шудааст, оростагии мард барои ҳамсар низ дар ривоёти 

исломӣ мавриди таъкид аст. Ба ин ривоят диққат кунед: 

Мард дар баробари занаш ҳамон вазифаеро дорад, ки 

занаш дар баробари ў дорад, яъне худро барои ў 

биорояд, ҳамон тавр ки занаш худро барои ў меорояд, 

вале набояд ба гуноҳ бияфтад.4 

Ва дар ҷои дигар омадааст: 

Ороста будани мард барои зан, яке аз авомиле аст, ки 

бар покдомании зан меафзояд.3 

Нуктаи қобили тааммул ин ки бар асоси ривояте аз 

Имом Козим (а), яке аз авомили олудагии занони 

шавҳардор, бетаваҷҷўҳии шавҳарони онон ба оростагии худ 

барои ҳамсарон аст. Матни ривоят ин аст: 

Оре. Ороста будан аз авомиле аст, ки бар покдомании 

зан меафзояд. Занон барои он тарки покдоманӣ 

мекунанд, ки шавҳаронашон ороста буданро тарк 

мекунанд.9 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 318. 
2 Ниг: Ҳадиси 311. 
5 Ниг: Ҳадиси 311. 
4 Ниг: Ҳадиси 312. 
3 Ниг: Ҳадиси 313. 
9 Ниг: Ҳадиси 319. 
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Се. Таъкид бар подоши таъмини ниёзҳои ҷинсӣ 

Нуктаи ҳоизи аҳамият ва қобили тааммул ин аст, ки 

ривоёти исломӣ ба манзури ташвиқи зану шавҳар бар 

таъмини ниёзҳои ҷинсии якдигар, таъкид доранд, ки 

лаззати ҷинсии ҳалол, ки як амри сад дар сад моддӣ аст, 

подоши маънавӣ низ дорад. Дар ин бора ривоят шудааст: 

Паёмбар (с) ба Абўзар (р) фармуд: Бо ҳамсарат 

наздикӣ кун, ки подош мегирӣ. Абўзар (р) бо тааҷҷуб 

пурсид: Барои наздикӣ кардан бо онҳо подош 

мегирам? Паёмбар (с) посух дод: Ҳамон гуна ки агар 

муртакиби ҳаром шавӣ, гунаҳкор ҳастӣ, ҳаргоҳ бо 

ҳалол даромезӣ, подош меёбӣ.1 

Дар ривояти дигаре аз эшон омадааст: 

Вақте муҷомиат кунад, гуноҳони ў монанди барги 

дарахт мерезад ва вақте ғусл кунад, аз гуноҳон шуста 

мешавад.2 

Чор. Накўҳиши таъмин накардани ниёзҳои ҷинсӣ 

Дар шуморе аз ривоёт, ҳам мард бар таъмин накардани 

ниёзҳои ҷинсии ҳамсар ва ҳам за бар таъмин накардани 

ниёзҳои ҷинсии шавҳар, ба шиддат накўҳиш шудаанд.5 

Ҷолиби диққат ин аст, ки тибқи нақле Паёмбар (с) хитоб ба 

занон фармудааст: 

Намозҳои худро тўлонӣ накунед, то шавҳаронатонро 

аз худ манъ кунед.4 

Дар ривояти дигаре низ омадааст, ки Паёмбар (с) хитоб 

ба яке аз ёрони худ ба номи Усмон ибни Мазъун, ки ба 

далели пардохтани беш аз ҳад ба ибодат, аз адо кардани 

ҳуқуқи ҷинсии ҳамсараш худдорӣ мекард, фармуд: 

Ҳамсарат низ бар ту ҳаққе дорад.3 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 321. 
2 Ниг: Ҳадиси 321. 
5 Ниг: Фасли шашум: Посух додан ба ғаризаҳои ҷинсӣ8Накўҳиши 

кўтоҳии зан дар посухгўӣ ба ниёзҳои шавҳар. 
4 Ниг: Ҳадиси 321. 
3 Ниг: Ҳадиси 355. 
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Дар ривояти дигаре хитоб ба ў мефармояд: 

Эй Усмон! Худои Мутаол маро ба раҳбоният 

нафиристодааст, балки маро бо оини яктопарастии 

осону соддагир фиристодааст. Ман, ҳам рўза мегираму 

ҳам намоз мехонам ва ҳам бо ҳамсарам омезиш 

мекунам. Пас ҳар кас оини маро дўст дорад, бояд аз 

суннати ман пайравӣ кунад ва аз ҷумлаи суннати ман, 

издивоҷ кардан аст.1 

Панҷ. Вуҷуби таъмини ниёзҳои ҷинсӣ 

Илова бар тавсияию ташвиқ бар таъмини ниёзҳои ҷинсӣ 

ва накўҳиши худдорӣ аз ин кор, адои ин ҳақ, ҳадди аксар 

чор моҳ як бор бар мард шаръан воҷиб аст. Сафвон ибни 

Яҳё аз Имом Ризо (а) пурсид, ки мард ба далели мусибате, 

ки бар ў ворид шудааст, чанд моҳ ё як сол ба ҳамсари 

ҷавони худ наздик намешавад. Албатта қасди зиён ворид 

кардан ба ҳамсарашро ҳам надорад? Имом (а) посух дод: 

Агар чор моҳ ўро тарк кунад, пас аз он гунаҳкор аст.2 

Шаш. Риояти одоби омезиш 

Риояти раҳнамудҳое, ки дар бораи одоби омезиши 

ҷинсӣ дар ривоёти исломӣ омадааст, монанди: эҳсоси 

ниёзи ҷинсӣ, шўхию бозӣ ва даранг кардан,5 низ дар 

таъмини ниёзҳои ҷинсӣ бисёр муассир аст. 

Тасреҳи пешвоёни Ислом ба ин одоб, ба ин маъно аст, ки 

омўзиши ҷинсӣ дар ҳадди машрўъ на танҳо зидди арзиш 

нест, балки иқдоми лозиму зарурие мебошад ва дар ҷиҳати 

таъмини комили ин ниёзи ғаризӣ ва устувории ниҳоди 

муқаддаси оила аст. 

Риояти шумори дигаре аз одоби омезиши ҷинсӣ, 

монанди: зикру дуо,4 қадосати маънавии ин корро тақвият 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 353. 
2 Ниг: Ҳадиси 351. 
5 Ниг: Он чӣ дар ҳангоми омезиш риояти он шоиста аст. 
4 Ниг: Зикр ва дуо. 
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мекунад ва ҳамин гуна василаи дигаре барои устувории 

ниҳоди оила фароҳам мегардад. 

1. Ҳамкорӣ 

Яке аз вазифаҳои ахлоқии муштараки зану шавҳар, ки 

дар устувории бунёни оила нақши асосие дорад, ёрӣ 

расондани онон ба якдигар дар идораи умури зиндагӣ аст. 

Ривоёти исломӣ, таъбирҳои воло ва қобили тааммуле 

дар ин замина доранд, ки ба ин омили устуворӣ, қадосати 

хоссе мебахшанд. Дар ҳадисе аз Паёмбар (с) хитоб ба Имом 

Алӣ (а) омадааст: 

Эй Алӣ! Ба оилаи худ хидмат намекунад, магар инсони 

ростгў, ё шаҳид, ё марде, ки Худо хайри дунёву 

охиратро барои ў бихоҳад.1 

Дар ҳадиси дигаре мехонем: 

Хидмати ту ба ҳамсарат, садақа аст.2 

Дар ҳадиси дигаре чунин омадааст: 

Мард, ҳаргоҳ ба ҳамсараш обе бинўшонад, подош 

мегирад.5 

Боз мефармояд: 

Ба мўъмин барои ҳар чизе подош дода мешавад, ҳатто 

барои луқмае, ки ба даҳони ҳамсараш мегузорад.4 

Ҳамчунин дар бораи ёрӣ расондани зан ба ҳамсари худ 

дар зиндагӣ, ин гуна ривоят шудааст: 

Ҳар зане, ки шавҳарашро ҳафт рўз ёрӣ диҳад, 

Худованд ҳафт дари дўзахро ба рўи ў мебандаду ҳафт 

дари биҳиштро ба рўяш мекушояд, то аз ҳар даре, ки 

бихоҳад, дарояд.3 

Ҳамёрии Имом Алӣ (а) ва сарвари занони ҷаҳон, Фотима 

(а) сармашқи хубе дар ин замина барои ҷомеаи исломӣ аст. 

Аз Имом Боқир (а) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 521. 
2 Ниг: Ҳадиси 518. 
5 Ниг: Ҳадиси 522. 
4 Ниг: Ҳадиси 523. 
3 Ниг: Ҳадиси 527. 
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Алӣ (а) ва Фотима (а) барои доварӣ дар бораи тақсими 

корҳои худ, назди Паёмбар (с) рафтанд. Паёмбар (с) ин 

гуна қазоват кард, ки корҳои дохили хонаро Фотима 

анҷом диҳаду корҳои берун аз хонаро Алӣ. Фотима (а) 

фармуд: Аз ин ки Паёмбари Худо (с) маро аз бар ўҳда 

гирифтани масъулиятҳои мардон, муоф сохт, фақат 

Худо медонад, ки чӣ қадар хушҳол шудам.1 

Дар ривояти дигаре аз он ҳазрат омадааст: 

Фотима (а) кори хона, пухту пази нон ва ҷорўб 

кардани хонаро барои Алӣ (а) тазмин кард ва Алӣ (а) 

корҳои берун аз хона, монанди: ҳезумкашӣ, овардани 

маводди хўрокиро барои Фотима (а) бар ўҳда гирифт.2 

6. Эҳтироми дутарафа 

Шашумин омили устувории пайванди оилавӣ, эҳтироми 

дутарафаи аъзои ин ниҳод нисбат ба якдигар аст. Ин 

вазифаи ахлоқӣ, ихтисос ба оила надорад, балки ҳар 

мусулмон вазифа дорад, ки бо мусулмони дигар, балки бо 

ҳамаи инсонҳо, бо эҳтиром бархўрд кунад, аммо бетардид, 

эҳтироми дутарафаи зану шавҳар ва падару модар бо 

фарзанд, ба далели нақше, ки дар саломатӣ ва тараққии 

оила дорад, бештар мавриди таъкид аст. Нуктаи қобили 

диққат ин аст, ки вазифаи мард ба унвони бузурги оила, 

дар ин бора сангинтар аст ва аз ин рў дар ривоёти фаровоне 

ба мардҳо тавсия шудааст, ки ба ҳамсарони худ эҳтиром 

бигузоранд. Дар ривояте аз Паёмбар (с) омадааст: 

Ҳар кас ҳамсаре бигирад, бояд ўро гиромӣ бидорад.5 

Дар ҳадиси дигаре мехонем: 

Занонро касе гиромӣ намедорад, магар инсони 

бузургвор ва касе ба онон иҳонат намекунад, магар 

инсони паст.4 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 228. 
2 Ниг: Ҳадиси 221. 
5 Ниг: Ҳадиси 519. 
4 Ниг: Ҳадиси517. 
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Ҳамчунин тавсия шудааст, ки вақте мард вориди хона 

мешавад, ба аҳли оилаи худ салом кунад: 

Ҳаргоҳ вориди хонаат шудӣ, бар аҳли оилаат салом 

кун, зеро хайру баракати хонаат зиёд мешавад.1 

Шакке нест, ки эҳтиром ба аҳли оила, сабаби тақвияти 

муҳаббат ва хайру баракати хона хоҳад шуд. 

7. Мулоимат ва мудоро 

Яке дигар аз вазифаҳои муштараки ахлоқӣ ва омили 

устувории оила, мулоимату мудоро аст. Паёмбари Худо (с) 

мефармояд: 

Мулоимат муборак асту хушунат шум. Ҳаргоҳ 

Худованд барои оилае хайре бихоҳад, мулоиматро 

вориди он оила мекунад, зеро мулоимат ҳеҷгоҳ бо ҳеҷ 

чиз ҳамроҳ намешавад, магар ин ки онро зинат 

мебахшад ва хушунат ҳаргиз бо чизе ҳамроҳ 

намешавад, магар ин ки онро зишт мегардонад.2 

Фарозу нишеби зиндагӣ, ҳолатҳои гуногуни одамӣ, 

ихтилофи назарҳо, ба таври табиӣ заминасози бадахлоқию 

носозгорӣ аст. Бинобар ин, оилае, ки аз унсури мулоимат, 

мудоро, сабукгирӣ ва тағофул бархўрдор набошад, 

наметавонад пойдор бимонад. Мард бо андаке каҷхулқии 

зан тасмим ба ҷудоӣ мегираду зан бо мулоҳизаи 

бадахлоқии шавҳар, дархости ҷудоӣ менамояд. Ин ҷо аст, 

ки ривоёти исломӣ бо таъкид бар қадосати оила, бо ваъда 

ба подошҳои бузурги ухравӣ, зану шавҳарро ба сабру 

мудоро даъват менамояд. Ба зан мегўяд: 

Ҳар кас бар бадахлоқии шавҳараш сабр кунад, 

Худованд монанди подоши Осия духтари Музоҳим 

(ҳамсари Фиръавн) ба ў ато мефармояд.5 

Ва ба мард мегўяд: 

Ҳар марде, ки ба хотири Худо дар баробари 

бадахлоқии занаш сабр кунад, Худои Мутаол барои 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 551. 
2 Ниг: Ҳадиси 512. 
5 Ниг: Ҳадиси 533. 
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ҳар рўзу шабе, ки дар баробараш сабр мекунад, 

монанди савобе ба ў медиҳад, ки ба Айюб (а) дар 

муқобили гирифторияш дод.1 

Ин гуна аз фурўпошии конуни оила, пешгирӣ мекунад. 

8. Тағофул ва чашмпўшӣ 

Чашмпўшӣ аз лағзишҳои дигарон ва тағофул (худро ба 

ғафлат задан) дар баробари онҳо, яке аз авомили муҳимми 

оромиши равонию осоиши зиндагӣ аст. Аз Имом Алӣ (а) 

дар ин бора нақл шудааст, ки мефармояд: 

Ҳар кас аз бисёре корҳо, тағофулу чашмпўшӣ накунад, 

зиндагияш тира мешавад.2 

Дар зиндагии оилавӣ, масоили зиёде пеш меояд, ки 

аъзои оила аз он чашмпўшӣ намекунанду онро ба рухи 

якдигар мекашанд. Дар ин сурат, зиндагӣ барои онон талх 

ва ғайри қобили таҳаммул мегардад. Бинобар ин, 

чашмпўшӣ аз масоили камаҳамияту қобили гузашт, сабаби 

тақвияти ниҳоди оила аст. 

9. Қаноат ва соддазистӣ 

Ҳирсу озмандӣ ва таҷаммулгароӣ, зиндагиро талх 

мекунад ва баръакс қаноат, мўҷиби ширинии он аст. Ба ин 

ривоят диққат кунед: 

Хуштарин зиндагӣ аз они касе аст, ки Худои Таоло 

барои ў қаноат бахшида ва ҳамсари шоистае ба ў рўзӣ 

кардааст.5 

Зану мард, махсусан дар оғози зиндагӣ, бо баҳрагирӣ аз 

унсури қаноату соддазистӣ, метавонанд дар ниҳояти 

тангдастӣ, пайванди муштараки худро ширину бодавом 

намоянд. 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 538. 
2 Ниг: Ҳадиси 595. 
5 Ниг: Ҳадиси 593. 
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11. Хушнуд будан ба хости Худо 

Талоши мард барои таъмини рифоҳи оила, яке аз 

вазифаҳои ихтисосии ўст.1 Аммо маълум аст, ки ҳамаи ин 

талошҳо ба натиҷа намерасад ва чӣ басо мумкин аст 

зиндагии оилавӣ дучори мушкилоти моддӣ ва ғайри моддӣ 

гардад. Ин ҷо аст, ки инсон бояд на танҳо худро таслими 

тақдири илоҳӣ намояд, балки бояд розӣ будан ба қазои 

илоҳиро машқ кунад, то зиндагӣ ба коми ў гуворо гардад: 

Гуворотарин зиндагӣ аз они касе аст, ки ба он чӣ Худо 

қисмати ў кардааст, хурсанд бошад.2 

Бинобар ин, яке дигар аз вазифаҳои муштараки аъзои 

оила, ки дар бунбастҳо ва фарозу нишебҳо, зиндагиро 

гуворо месозад ва сабаби давом ёфтани он мешавад, розию 

хушнуд будан ба қазои илоҳӣ аст. 

Вазифаҳои махсуси мард 

Мард, ба унвони мудири оила, илова бар вазифаҳои 

муштарак, вазифаҳои махсусеро бар ўҳда дорад, ки анҷом 

додани онҳо, нақши муассире дар устувории оила дорад. 

Муҳимтарини ин вазифаҳои иборатанд аз: 

1. Таъмини ниёзҳои динӣ 

Дин, асоситарин омили амнияту оромиши дарунии оила 

аст. Банобар ин, риояти арзишҳои динӣ, муҳимтарин 

омили устувории оила ба ҳисоб меравад. 

Имом Алӣ (а) дар бораи нақши дин дар оромиши 

зиндагӣ чунин мефармояд: 

Ман ҳаргоҳ дар марде хислате аз хислатҳои некро 

устувор ёфтам, ўро ба сабаби доро будани он 

таҳаммул мекунам ва бебаҳрагияш аз дигар хислатҳои 

некро нодида мегирам, аммо наметавонам беақлию 

бединии ўро нодида бигирам, зеро ҷудо шудан аз дин, 

ҷудо шудан аз амнияту оромиш аст ва зиндагии 

                                                 

1 Ниг: Талош барои таъмини ниёзҳои иқтисодии оила. 
2 Ниг: Ҳадиси 571. 
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ҳамроҳ бо тарс, гуворо нест ва беақлӣ низ мурдагӣ аст 

ва бо мурдагон касе муошират намекунад.1 

Қуръони Карим, мардони боимонро вазифадор 

кардааст, ки аз тариқи таъмини ниёзҳои динии оилаи худ, 

ононро аз гирифтории оташи дўзах нигаҳ дорад: 

Эй мўъминон! Худатон ва хонаводаатонро аз оташе, 

ки ҳезуми он, мардум ва сангҳо ҳастанд, ҳифз кунед. 

Бар он оташ, фариштагони хашину сахтгир гуморида 

шудааст. Аз он чӣ Худо ба онон дастур додааст, 

сарпечӣ намекунанд ва он чиро, ки ба он маъмур 

ҳастанд, анҷом медиҳанд.2 

Аз Имом Алӣ (а) дар баёни ин оят ривоят шудааст, ки 

фармуд: 

Ба оилаатон илму адаб биёмўзед.5 

Бедиққатӣ ба арзишҳои динӣ, пеш аз он ки аъзои оиларо 

дар охират гирифтори оташи дўзах кунад, дар ҳамин дунё 

онҳоро дар оташи эҳсоси ноамнии оилавӣ ва мушкилоти 

гуногуне, ки аз он нашъат мегирад, месўзонад. 

Нахустин вазифаи мард барои зинда кардани арзишҳои 

динӣ дар оилаи худ, водор сохтани онҳо ба намоз аст, зеро 

намоз аз ноҳанҷориҳои гуногуни ахлоқию рафторӣ 

пешгирӣ менамояд.4 

Худои Мутаол хитоб ба паёмбари худ мефармояд: 

Хонаводаи худро ба намоз фармон деҳ ва худат бар 

он шакебо бош.5 

Таваҷҷўҳ ба Худо, на танҳо дар таъмини ниёзҳои маънавӣ 

ва оромиши равонии оила муассир аст, балки дар раҳоӣ аз 

тангноҳои моддии зиндагӣ низ нақш дорад. Бинобар ин, 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 585. 
2 Сураи Таҳрим, 9. 
5 Ниг: Ҳадиси 511. 
4 Оятуллоҳ Муҳаммадтақии Баҳҷат аз устоди худ Оятуллоҳ 

Мирзоалии Қозӣ нақл кардаанд, ки: «Ҳар кас бар хондани намозҳои 

фариза дар аввали вақт мудовимат кунад, ба ҳамаи мақомоти маънавӣ 

мерасад ва агар нарасад, маро лаънат кунад!». 
3 Сураи Тоҳо, 152. 
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Аҳли Байт (а) дар гирифториҳо аз хонадони худ мехостанд, 

ки аз намозу дуо ёрӣ ҷўянд.1 

Равшан аст, ки таъкид бар намоз дар тарбияти динӣ ба 

маънои бетаваҷҷўҳӣ ба дигар арзишҳо нест, балки 

барномарезӣ барои парвариши ҳамаи арзишҳои исломӣ ва 

инсонӣ дар оила зарурӣ аст, чунон ки аз Паёмбар (с) ривоят 

шудааст, ки мефармояд: 

Фарзандони худро бар се хислат тарбият кунед: дўст 

доштани паёмбаратон, дўст доштани аҳли байти ў ва 

хондани Қуръон.2 

Низ ривоят шудааст, ки Имом Алӣ (а) хитоб ба Кумайл 

ибни Зиёд фармуд: 

Эй Кумайл! Ба хонаводаат фармон бидеҳ, ки рўзҳо дар 

паи касби хислатҳои волои инсонӣ бираванду шабҳо 

дар паи бароварда кардани ниёзҳои хуфтагон.5 

2. Таъмини ниёзҳои илмӣ ва фарҳангӣ 

Мудири оила, на танҳо бояд барои тарбияти динии 

аъзои ин ниҳоди муқаддас барномарезӣ кунад, балки 

вазифа дорад, ки барои таъмини ниёзҳои илмӣ ва 

фарҳангии онон, корҳои лозимро анҷом диҳад. Аз Имом 

Алӣ (а) ривоят шудааст, ки фармуд: 

Фарзандонатонро ба талаби илм водоред.4 

Ҳамчунин Паёмбар (с) дар ҳадисе мефармояд: 

Ба фарзандони худ эҳтиром бигузореду ононро хуб 

тарбият кунед, то омурзида шавед.3 

Аз Имом Содиқ (а) ривоят шудааст, ки фармуд: 

Бандаи мўъмин, пайваста барои оилааш илму 

тарбияти некў ба ирс мениҳад, то ин ки ҳамаи онҳоро 

вориди биҳишт созад.9 

                                                 

1 Ниг: Нақши намоз дар раҳоӣ аз тангноҳои зиндагӣ. 
2 Ниг: Ҳадиси 411. 
5 Ниг: Ҳадиси 412. 
4 Ниг: Ҳадиси 415. 
3 Ниг: Ҳадиси 418. 
9 Ниг: Ҳадиси 413. 
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3. Таъмини ҳазинаи иқтисодӣ 

Яке аз вазифаҳои истисосӣ ва аслии мард, таъмини 

ҳазинаи иқтисодии оила аст. Аз манзари шуморе аз ривоёт, 

талош барои анҷом додани ин вазифа, фазилате монанди 

ҷиҳод дар роҳи Худо дорад: 

Касе ки барои таъмини ҳазинаи оилааш ва падару 

модараш талош кунад, монанди муҷоҳиди роҳи Худо 

аст.1 

Дар шумори дигаре аз ривоёт, таъмини ҳазинаи оила, 

садақа маҳсуб шудааст: 

Нафақаи мард ба оилааш, садақа аст.2 

Дар бархе аз ривоёт низ омадааст: 

Нахустин чизе, ки дар тарозуи аъмоли банда гузошта 

мешавад, нафақаи ў бар оилааш аст.5 

Кушодадастӣ дар ҳадди тавон,4 нисбат ба таъмини 

ҳазинаҳои оила низ тавсия шудааст: 

Хушнудтарини шумо назди Худо касе аст, ки оилаи 

худро бештар дар рифоҳ қарор диҳад.3 

Албатта зиёдаравӣ дар кушодадастӣ, хуб нест. Бинобар 

ин, кушодадастӣ барои оила набояд аз марзи эътидол 

хориҷ гардад. 

4. Таъмини ниёзҳои равонӣ 

Таъмини ниёзҳои рўҳию равонии оила низ дар канори 

таъмини ниёзҳои динӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии онон, 

барои устувории ин ниҳод, аз аҳамияти вижае бархўрдор 

аст. Ба ин сухани омўзандаву созанда бингаред: 

Ҳар кас оилаашро шод созад, Худо аз он шодӣ махлуқе 

меофаринад, ки то рўзи қиёмат барояш талаби 

омурзиш мекунад.9 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 411. 
2 Ниг: Ҳадиси 485. 
5 Ниг: Ҳадиси 439. 
4 Ниг: Кушодадастӣ барои оила. 
3 Ниг: Ҳадиси 478. 
9 Ниг: Ҳадиси 555. 



Таҳлиле дар бораи авомили устувории оила 183 

Бар ин асос, ҳар кори шаръие, ки барои шодии оила 

анҷом шавад, монанди: ҳамнишинӣ бо аъзои оила, таом 

хўрдан бо онҳо, риояти майли онҳо дар интихоби навъи 

таом ва ҳадя овардан аз сафар барои онҳо, писандида аст. 

1. Ғайратварзӣ 

Яке аз вазифаҳои ихтисосии мард, ғайратварзӣ нисбат ба 

ҳамсар аст, ба ин маъно ки мард набояд иҷозат диҳад, ки 

ҳамсараш дониста ё надониста, заминаи олудагӣ ва 

беиффатии худро фароҳам созад. Бинобар ин, касе ки 

иҷозат медиҳад, ки занаш ороиш карда аз хона берун 

раваду худро дар маърази диди чашмҳои нопок қарор 

диҳад, ҳамчунин касе ки аз беиффатии ҳамсари худ хабар 

дошта бошаду барои пешгирӣ аз он, коре анҷом надиҳад, 

дайюсу беғайрат номида шудааст: 

Ҳар марде, ки розӣ аст ҳамсараш худро биорояду аз 

хона берун биравад, он мард дайюс аст ва ҳар кас ўро 

дайюс биномад, гуноҳ накардааст. Ҳаргоҳ зан 

ороишкунону атрзанон аз хонааш хориҷ шавад ва 

шавҳараш ба ин кори ў розӣ бошад, бо ҳар қадаме, ки 

бармедорад, барои шавҳари ў дар ҷаҳаннам хонае 

бино мешавад.1 

Албатта чунон ки хоҳем гуфт, ғайратварзии беҷо ва 

беҷиҳат маҳдуд кардани зан, на танҳо писандида нест, 

балки яке аз авомили фурўпошии оила аст.2 

Вазифаҳои махсуси зан 

Дар баробари ҳамаи вазифаҳое, ки барои идораи оила 

бар ўҳдаи мард аст, муҳимтарин вазифаҳои ихтисосии зан 

иборатанд аз: 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 575. 
2 Ниг: Ғайратварзии беҷо. 
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1. Қабул кардани мудирияти шавҳар барои оила 

Оила, як ниҳоди кўчаки иҷтимоӣ аст ва идораи он, 

монанди як иҷтимои бузург ниёзманди мудирияту 

раҳбарии воҳид аст, зеро мудирияти ҷамъие, ки зану мард 

дар он муштарак бошанд, бемаъно аст. Бинобар ин, яке аз 

мард ё зан бояд мудир ва дигарӣ муовин ва таҳти назорати 

ў бошад. Қуръон дар ин бора тасреҳ мекунад, ки 

мудирияти оила бар ўҳда мард аст: 

Мардон, сарпарасту нигаҳбони занон ҳастанд, зеро 

Худо (аз назари иҷтимоӣ) баъзе аз инсонҳоро бар 

баъзеи дигар бартарӣ бахшидааст ва низ ба хотири 

ин ки мардон аз амволи худ барои занон ҳазина 

мекунанд.1 

Бетардид, манзур аз ин сухан, иҷозат додан ба мард 

барои худкомагӣ ва зойеъ кардани ҳуқуқи зан нест, балки 

Қуръон дар айни ҳоле ки аз назари мудириятӣ, мардро аз 

зан беҳтар медонад, бар ҳуқуқи мутақобили зан низ таъкид 

намуда мефармояд: 

Барои занон бар ўҳдаи мардон ҳуқуқи шоистае аст, 

монанди ҳуқуқе, ки барои мардон бар ўҳдаи занҳост 

ва мардон бар онҳо аз назари риёсати оилавӣ 

бартарӣ доранд.2 

Ин сухан, ба ин маъно аст, ки ҳамон тавр ки ҳуқуқе барои 

мард қарор дода шудааст, ки зан бояд онро риоят кунад, 

зан низ ҳуқуқи гуногуне бар мард дорад, ки риояти он бар 

мард лозим аст. Ба иборати дигар, вазифа аз ҳақ ҷудо нест. 

Ба ҳамон андоза, ки занон вазифаҳое дар баробари шавҳар 

доранд, ҳуқуқе низ барои онон муқаррар гардидааст, ки аз 

баробарии ин ҳуқуқ бо он вазифаҳо, адолат дар бораи онон 

иҷро мегардад. 

Бар ин асос, аз нигоҳи Қуръон, фарқи ҷисмию рўҳии 

марду зан аз як сў ва вуҷуби нафақаи зан бар мард аз сўи 

дигар, заминасози додани ҳаққи мудирияти оила ба мард 

                                                 

1 Сураи Нисо, 54. 
2 Сураи Бақара, 228. 
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ва вуҷуби итоати зан аз мард дар идораи корҳои оилавӣ 

аст. Аммо бояд диққат дошт, ки бетардид риёсати мард бар 

зан, мутлақу номаҳдуд нест, балки маҳдуд аст ба 

муқаррароти шаръӣ ва ахлоқӣ ва муқайяд аст ба риояти 

ҳуқуқи мутақобили зан ва вазифаҳои муштараке, ки ҳар як 

аз марду зан дар устувории бунёди оила бар ўҳда доранд. 

Гуфтанӣ аст, ки риояти ҳаққи риёсати шавҳар, он қадар 

аҳамият дорад, ки бар асоси баъзе аз ривоёт, яке аз авомили 

биҳиштӣ шудани зан шумурда шудааст.1 

2. Амонатдорӣ дар ғиёби шавҳар 

Дуввумин вазифаи муҳимми зан ин аст, ки дар ғиёби 

шавҳар, аз ҳар ҷиҳат амонатдор бошад. Қуръони Карим 

занони шоистаро чунин тавсиф мефармояд: 

Занони шоиста, занони хозеъ дар баробари низоми 

оила ҳастанд, ки дар ғиёби шавҳар, асрору ҳуқуқи ўро, 

ки Худо барои ў қарор додааст, ҳифз мекунанд.2 

Ин сухан дар идомаи ояти қабл ва ишора ба дуввумин 

вазифаи ихтисосии зан дар зиндагии оилавӣ аст ва зимни 

таъкид бар ин ки занони солеҳу шоиста, илова бар ин ки 

риёсати шавҳарро дар идораи корҳои зиндагӣ мепазиранд 

ва дар баробари низоми оила тамкин менамоянд, на танҳо 

дар ҳузури шавҳар, балки дар ғиёби ў низ аз ҳар ҷиҳат 

амонатдори иффати худ ва асрору амволи оилавӣ ҳастанд 

ва дар баробари ҳуқуқе, ки Худои Таоло барои онҳо 

муқаррар кардааст, вазифаи худро ба хубӣ анҷом медиҳанд 

ва муртакиби хиёнат намешаванд. Чунон ки дар ривояте аз 

Паёмбар (с) омадааст: 

Мард бар ҳамсараш ин ҳақро дорад, ки зан дар хонаи 

ў биншинаду ба ў ишқу муҳаббат ва шафқат биварзад. 

Аз ба хашм овардани ў дурӣ кунад ва дар паи ба даст 

овардани хушнудии ў бошад. Ба аҳду ваъдааш бо ў, 

вафо кунад. Аз асабонияти ў бипарҳезад. Касеро дар 

                                                 

1 Ниг: Подоши фармонбардории зан аз шавҳар. 
2 Сураи Нисо, 54. 
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фарзандонаш бо вай шарик нагардонад. Ба ў иҳонат 

накунад ва ўро наранҷонад. Ва низ дар амволаш ба ў 

хиёнат накунад.1 

Нақши дуо дар устувории оила 

Охирин сухан ин аст, ки дуо низ дар тақвияти муҳаббат, 

қадосат ва устувории оила, нақши хоссе дорад. Бо таваҷҷўҳ 

ба ин ки дуо дар Ислом як масъулият аст, на дар баробари 

он, истимдод аз Худои Мутаол барои бархўрдорӣ аз як 

зиндагии солиму самимӣ, илова бар ин ки аъзои оиларо 

мутаваҷҷеҳи масъулиятҳои муштарак ва ихтисосии худ 

барои расидан ба ин ҳадаф менамояд, осору баракоти 

фаровоне барои онон ба ҳамроҳ дорад. 

Бинобар ин, паёмбарону пешвоёни дин, нахустин касоне 

буданд, ки ҳамеша салоҳу сомони оилаи худро аз Худои 

Мутаол дархост мекарданд ва ба пайравони худ омўхтаанд, 

ки барои бархўрдорӣ аз зиндагии шоиста, дар канори 

вазифаҳое, ки дар ин замина доранд, ба дуо низ ниёзманд 

ҳастанд. 

Он чӣ дар ин фасл омад, ишорае ба нақши мусбати дуо 

дар зиндагии оилавӣ буд. Илова бар ин, раҳнамудҳои 

амалии арзандае низ дар шуморе аз дуоҳое, ки дар ин фасл 

омад, дида мешавад.2 

Охирин нукта ин аст, ки ҳамон тавр ки дуои аъзои оила 

барои якдигар дар устувории ин ниҳод муфиду муассир 

аст, нафрини онҳо низ осори зиёнборе ба дунбол хоҳад 

дошт, махсусан нафрини падару модар дар ҳаққи фарзанд, 

ки дар шуморе аз аҳодис аз он наҳй шудааст.5 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 441. 
2 Ниг: Фасли ҳафтум8Дуо кардан. 
5 Ниг: Наҳй аз нафрин кардани фарзандон. 
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Фасли 1 

Осебҳои куллии оила 

1/1. Маҷбур кардан ва назархоҳӣ накардан 

611.Паёмбари Худо (с): Баъзе аз шумо духтарашро ба 

зўр ба издивоҷи фарди безебу бадқиёфа медароварад!!! 

Онҳо ҳам мисли шумо дил доранд. 

612.Канз-ул-уммол ба нақл аз Ҷобир (р): Марде назди 

Паёмбар (с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Духтари ятиме 

пеши мо аст, ки ду мард ўро хостгорӣ мекунанд: яке доро ва 

дигарӣ тангдаст аст. Ў он тангдастро мехоҳаду мо ба доро 

тамоюл дорем! Паёмбар (с) фармуд: Барои ду дилдода чизе 

монанди издивоҷ дида нашудааст. 

613.Кофӣ ба нақл аз Ибни Абўяъфур: Ба Имом Содиқ (а) 

гуфтам: Мехоҳам бо зане издивоҷ кунам, вале падару 

модарам каси дигареро мехоҳанд. 

Имом (а) фармуд: Бо касе издивоҷ кун, ки мехоҳӣ ва он 

касеро, ки падару модарат мехоҳанд, раҳо кун. 

614.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Ибни Исҳоқ: 

Ҳаҷҷоҷ ибн Соиб ибни Абўлубоба ибни Абдулмунзири 

Ансорӣ бароям нақл кард, ки Модарбузургаш Умми Соиби 

Хунос, духтари Хизом ибни Холид, пеш аз он ки зани 

Абўлубоба бошад, ҳамсари марди дигаре буду бева шуд. 

Падараш Хизом ибни Холид мехост, ки ўро ба издивоҷи 

марде аз Бани Амр ибни Авф ибни Хазраҷ дароварад, аммо 

Хунос ҳозир нашуд, ки зани касе ғайр аз Абўлубоба шавад, 

вале падараш исрор дошт, ки бояд зани он марди Авфӣ 

шавад. Мурофиаро назди Паёмбари Худо (с) матраҳ 

карданд. Паёмбар (с) фармуд: Ў ба кори худ сазовортар аст, 

пас ўро ба издивоҷи касе даровар, ки дилаш мехоҳад. 

611.Сунани Абўдовуд ба нақл аз Ибни Аббос: Духтари 

бокирае назди Паёмбар (с) омаду гуфт, ки падараш мехоҳад 
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ўро бар хилофи майлаш ба шавҳар диҳад. Паёмбар (с) 

ҳаққи интихобро ба духтар дод. 

616.Сунани Ибни Моҷа ба нақл аз Абдураҳмон ибни 

Язид ва Муҷаммаъ ибни Язиди Ансорӣ: Марде аз ансор ба 

номи Хузом, духтарашро шавҳар дод, аммо духтараш ба ин 

издивоҷ розӣ набуд. Бинобар ин, назди Паёмбар (с) рафту 

моҷароро ба эшон гуфт. Паёмбар (с) тазвиҷи падарашро 

рад кард ва он духтар бо Абўлубоба ибни Абдулмунзир 

издивоҷ кард. 

617.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Иброҳим ибни 

Солеҳ: Абдуллоҳ ибни Умар ба Умар ибни Хаттоб (р) гуфт: 

Духтари Солеҳро бароям хостгорӣ кун. 

Умар (р) гуфт: Ў чандин бародарзодаи ятим дорад ва 

моро аз онон беҳтар намедонад. 

Абдуллоҳ назди амакаш Зайд ибни Хаттоб рафт, то ў 

барояш ба хостгорӣ биравад. Зайд назди Солеҳ рафту гуфт: 

Абдуллоҳ ибни Умар маро барои хостгории духтарат назди 

ту фиристодааст. 

Солеҳ гуфт: Ман чанд ятим дорам ва наметавонам гўшти 

худамро ба замин андозаму гўшти шуморо бардорам. 

Шуморо гувоҳ мегирам, ки ман ўро ба издивоҷи фалонӣ 

даровардам. 

Модари он духтар, ки ба издивоҷи духтараш бо 

Абдуллоҳ ибни Умар (р) розӣ буд, назди Паёмбар (с) омаду 

гуфт: Эй Паёмбари Худо! Абдуллоҳ ибни Умар хостгори 

духтари ман аст, вале падараш бидуни он ки назари ўро 

бихоҳад, вайро ба ҳамсарии ятиме, ки таҳти сарпарастияш 

аст, даровардааст. 

Паёмбар (с) дар паи Солеҳ фиристод ва ба ў фармуд: 

Духтаратро бидуни назар хостан аз ў, ба шавҳар додаӣ? 

Гуфт: Оре. 

Фармуд: Аз занон дар бораи худашон назархоҳӣ кунед, 

дар ҳоле ки бокира аст. 
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Солеҳ гуфт: Ман ин корро ба хотири маҳрияе, ки Ибни 

Умар медиҳад, анҷом додам. Ба андозае, ки ў ба духтарам 

медиҳад, дар амволи худам дорам.1 

618.Усд-ул-ғоба ба нақл аз Абдураҳмон ибни Язид: Вадиа 

духтарашро ба шавҳар дод, аммо духтари ў назди Паёмбар 

(с) омаду гуфт: Эй Паёмбари Худо! Падарам маро ба 

издивоҷи марде даровардааст, ки ризоят надорам. 

Паёмбар (с) дар паи падараш фиристоду мавзўъро ба ў 

гуфт. Вадиа гуфт: Ман ўро ба амакбаччааш додаам, ки ҳам 

ҳамтои ўст ва ҳам марди солеҳе аст. 

Паёмбар (с) фармуд: Оё назари духтаратро пурсидӣ? 

Гуфт: На. 

Пас, Паёмбар (с) он издивоҷро рад карду иҷозат надод. 

619.Имом Алӣ (а): Ҳеҷ кас аз шумо набояд духтарашро 

ба шавҳар диҳад, то ин ки назари ўро дар бораи худаш ҷўё 

шавад, зеро ў хостаи худашро беҳтар медонад. Пас агар 

сукут кард  ё гиря кард ё хандид, дар воқеъ ризоят додааст 

ва агар ризоят надиҳад, набояд ўро ба издивоҷи он фард 

даровард. 

611.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Саҳл ибни 

Абўҳусама: Ҳабиба духтари Саҳл, ҳамсари Собит ибни Қайс 

ибни Шаммоси Ансорӣ буд, вале аз ў хушаш намеомад, чун 

Собит марди бадчеҳра буд. Ў назди Паёмбар (с) омаду гуфт: 

Эй Паёмбари Худо! Вақте чашмам ба ў меафтад, агар тарс 

аз Худои азза ва ҷалла набуд, ба рўяш туф мекардам. 

Паёмбар (с) фармуд: Оё боғеро, ки маҳри ту кардааст, ба 

ў бармегардонӣ? 

Ҳабиба гуфт: Оре. 

Пас, Паёмбар (с) дар паи шавҳараш фиристод ва Ҳабиба 

боғашро ба ў баргардонд ва Паёмбар (с) он дуро аз ҳам ҷудо 

кард. 

Ин нахустин талоқи хулъе2 буд, ки дар Ислом рух дод. 

                                                 

1 Шореҳон дар тавзеҳи иборати матн гуфтаанд: Мақсуди Солеҳ ин 

буд, ки Ибни Умар, молу сарвати зиёде надорад. 
2 Талоқи хулъ ба талоқе гўянд, ки зан ба хотири хуш надоштани 

шавҳараш бо бахшидани маҳрия ба шавҳараш, аз ў талоқ мегирад. 
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611.Тафсири Табарӣ ба нақл аз Ибни Аббос: Аввалин 

талоқи хулъе, ки дар Ислом рух дод, талоқи хоҳари 

Абдуллоҳ ибни Убай буд. Ў назди Паёмбар (с) омаду гуфт: 

Эй Паёмбари Худо! Ҳеҷ чиз ҳаргиз наметавонад сари ман ва 

ўро дар як болин ҷамъ кунад. Ман гўшаи хаймаро боло 

задаму дидам, ки ў бо гурўҳе меояд ва аз ҳамаи онҳо 

сиёҳтару қадкўтоҳтар ва зиштрўтар аст! 

Шавҳараш гуфт: Эй Паёмбари Худо! Беҳтарин боғамро 

ба ў додаам. Пас боғамро ба ман баргардонад. 

Паёмбар (с) ба ҳамсараш фармуд: Чӣ мегўӣ? 

Гуфт: Боғашро бармегардонам, агар бихоҳад бештар ҳам 

ба ў медиҳам. 

Пас, Паёмбар (с) онҳоро аз ҳам ҷудо кард. 

2/1. Зиёдаравӣ дар маҳрия 

612.Паёмбари Худо (с): Маҳрияро осон бигиред, зеро 

мард бо ин ки маҳрияашро ба зан мепардозад, аммо кинаи 

он нисбат ба зан, дар дилаш мемонад. 

613.Имом Алӣ (а): Дар маҳрияҳои занон, зиёдаравӣ 

накунед,  зеро ин кор мояи душманӣ мешавад. 

3/1. Ҳамсар додани кўдакон 

614.Кофӣ ба нақл аз Ҳишом ибни Ҳакам: Ба Имом Содиқ 

ё Имом Козим (а) гуфта шуд: Мо ба писаронамон дар 

хурдсолӣ зан медиҳем. Фармуд: Агар онҳоро дар хурдсолӣ 

ба издивоҷи ҳам дароваред, тақрибан унсу улфате миёни 

онҳо барқарор намешавад. 

4/1. Хешовандии кундош 

611. Паёмбари Худо (с): Хешовандони ҳамсарро 

кундоши онҳо қарор надиҳед, зеро ин кор ба бурида 

шудани робита меанҷомад. 



Фасли 2 

Осебҳои оила аз сўи шавҳар 

1/2. Озор додан 

Қуръон 

Эй мўъминон! Барои шумо ҳалол нест, ки аз занон ба 

зўр ирс бибаред ва ононро зери фишор магузоред, то 

бахше аз он чиро ки ба онон додаед, пас гиред, магар он 

ки муртакиби зишткории ошкоре шаванд ва бо онҳо 

ба шоистагӣ рафтор кунед ва агар аз онон хушатон 

наояд, пас чӣ басо чизеро хуш намедоред, дар ҳоле ки 

Худо дар он маслиҳати фаровон қарор медиҳад.1 

Ҳадис 

616. Паёмбари Худо (с): Огоҳ бошед, ки Худои азза ва 

ҷалла ва паёмбари ў, аз касе ки ба зане озор расонад, то ин 

ки он зан аз ў талоқи хулъ бигирад, безоранд. 

617.Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба зане озор бирасонад, 

то он зан бо бахшидани маҳрияаш ҷони худро аз ў бихарад, 

Худои Таоло барои он мард, ба кайфаре камтар аз оташ 

ризоят надодааст, зеро Худои Мутаол барои зан ҳамон гуна 

ба хашм меояд, ки ба хотири ятим ба хашм меояд. 

618.Макорим-ул-ахлоқ: Паёмбари Худо (с) фармуд: 

Беҳтарин мардони уммати ман касоне ҳастанд, ки ба аҳли 

оилаи худ, дастдарозӣ намекунанд ва ба онон меҳр 

меварзанду дар ҳаққашон зулм намекунанд. 

619.Имом Алӣ (а): Касе ки ба оилааш бадӣ мекунад, ҳеҷ 

умеде ба ў нест, ки ба дигарон хубӣ кунад. 

621.Имом Алӣ (а): Мабодо хонаводаат ба сабаби ту, 

бадбахттарин мардум бошанд! 

621.Имом Алӣ (а): Мабодо хонаводаат ва дўстдоранат ба 

воситаи ту бадбахттарин мардум бошанд! 

                                                 

1 Сураи Нисо, 11. 
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622.Имом Алӣ (а): Занон дар хонаи мардон, ихтиёри ҳеҷ 

суду зиёнеро барои худ надоранд. Онон амонати Худо дар 

назди шумо ҳастанд. Бинобар ин, ононро назанеду бо онон 

бадрафторӣ накунед. 

2/2. Задан 

623. Паёмбари Худо (с): Ҳар марде, ки ба занаш латма 

бизанад, Худои азза ва ҷалла ба молик, ки нигаҳбони дўзах 

аст, дастур медиҳад, ки дар оташи ҷаҳаннам ҳафтод латма 

бар рўи он бизанад. Ва ҳар марде аз шумо бар мўи зани 

мусулмону номаҳраме даст ниҳад, мехҳое аз оташ дар кафи 

ў мекўбад. 

624. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас занеро ба ноҳақ бизанад, 

дар рўзи қиёмат ман даъвогари ў хоҳам буд. Занонатонро 

назанед, зеро ҳар кас онҳоро ба ноҳақ бизанад, аз Худо ва 

паёмбараш нофармонӣ кардааст. 

621. Паёмбари Худо (с): Дар шигефтам аз касе ки 

занашро мезанад, дар ҳоле ки худи ў ба зада шудан сазовор 

аст! Занонатонро бо чўб назанед, ки тақос дорад. 

626. Паёмбари Худо (с): Оё касе аз шумо шарм 

намедорад, ки занашро монанди барда мезанад?! Аввали 

рўз ўро мезанаду ҳангоми шаб бо ў мехобад?! Оё шарм 

намедорад?! 

627. Паёмбари Худо (с): Дўст надорам бубинам, ки мард 

дар ҳоле ки рагҳои гарданаш варам карда болои сари зани 

бечорае истодааст ва ўро мезанад! 

628.Табақот-ул-кубро ба нақл аз Айюб: Зане, ки 

шавҳараш ўро ба шиддат зада буд, назди Паёмбар (с) омад. 

Паёмбар (с) бархост ва ба ин кори ў эътироз карду фармуд: 

Ҳамеша яке аз шумо занашро монанди барда мезанад, 

сипас бо ў ҳамоғўш мешаваду хиҷолат намекашад! 

3/2. Бадахлоқӣ 

629. Паёмбари Худо (с): Бадтарини шумо касе аст, ки 

бадахлоқтар, пурхарҷтар ва барои оилааш гаронбортар 

бошад. 
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631.Имом Алӣ (а): Се хислат аст, ки барои дорандаи 

онҳо, зиндагӣ гуворо нест: кинатўзӣ, ҳасодат ва бадахлоқӣ. 

631.Имом Алӣ (а): Ҳар кас бадахлоқ бошад, оилааш аз ў 

хаставу безор мешаванд. 

632.Кофӣ ба нақл аз Ҳусайн ибни Башшори Воситӣ: Ба 

Имом Ризо (а) навиштам: Хешованде дорам, ки аз духтарам 

хостгорӣ кардааст, вале ахлоқаш каме мушкил дорад. 

Фармуд: Агар бадахлоқ аст, духтаратро ба издивоҷи ў 

надаровар. 

4/2. Таҳқир кардан 

633. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас панҷ нафарро хор кунад, 

панҷ чизро аз даст медиҳад: ҳар кас олимонро хор созад, 

динро аз даст медиҳад..., ҳар кас хешонашро хор созад, 

мурувватро аз даст медиҳад, ҳар кас оилаашро хор созад, 

хушии зиндагиро аз даст медиҳад. 

1/2. Нафрат 

634. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ марди мўъмине аз зани 

мўъмине нафрат надорад. Агар хўеро аз ў написандад, хўи 

дигареро аз ў меписандад. 

6/2. Бухл 

631. Паёмбари Худо (с): Манфуртарини бандагон назди 

Худои азза ва ҷалла касе аст, ки ба оилааш бухл биварзад. 

636. Паёмбари Худо (с): Бадтарини мардум касе аст, ки 

бар оилааш танг бигирад. 

7/2. Тўҳмати зино задан 

637. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба занаш тўҳмати зино 

бизанад, аз некиҳои худ берун меояд, ҳамон тавр ки мор аз 

пўсташ берун меояд ва ба шумори ҳар тори мўи баданаш, 

ҳазор гуноҳ барояш навишта мешавад. 

638. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас ба занаш тўҳмати зино 

бизанад, лаънат бар ў фуруд меояд ва ҳеҷ маблағу фидяе аз 

ў қабул намешавад. 



Осебҳои оила аз сўи шавҳар 191 

639. Паёмбари Худо (с): Ҳеҷ кас ба занаш тўҳмати зино 

намезанад, магар касе ки мавриди лаънати Худо аст ё 

мунофиқ аст, зеро тўҳмати зино задан аз куфр аст ва куфр 

ҷояш дар оташ аст. Ба занонатон тўҳмат назанед, зеро 

натиҷаи тўҳмат задан ба онҳо, пушаймонии тўлонӣ ва 

кайфари сахт аст. 

8/2. Суитадбир1 

641.Имом Алӣ (а): Иллати вайронӣ, суитадбир аст. 

641.Имом Алӣ (а): Ҳар кас тадбираш бад бошад, 

нобудиаш шитоб мегирад. 

642.Имом Алӣ (а): Офати зиндагӣ, суитадбир аст. 

643.Имом Алӣ (а): Ҳар кас тадбираш бад бошад, 

тадбираш сабаби нобудияш мешавад. 

644.Имом Алӣ (а): Чаҳор чиз нишонаи пушт кардани 

рўзгор аст: суитадбир, исроф, кам ибрат гирифтан ва зиёд 

узрхоҳӣ кардан. 

9/2. Булҳавасӣ2 дар издивоҷ 

641. Паёмбари Худо (с): Занонро талоқ надиҳед, магар аз 

рўи далел, зеро Худованд мардону занони завқзадаро дўст 

надорад. 

646.Кофӣ ба нақл аз Саъд ибни Тариф аз Имом Боқир 

(а): Паёмбари Худо (с) ба марде бархўрд. Пас фармуд: 

Ҳамсарат чӣ кор мекунад? 

Мард гуфт: Ўро талоқ додам, эй Паёмбари Худо! 

Фармуд: Бе он ки айбе дошта бошад?! 

Гуфт: Бе он ки айбе дошта бошад. 

Он мард, дубора издивоҷ кард ва боз Паёмбар (с) ба ў 

бархўрду пурсид: Издивоҷ кардӣ? Гуфт: Бале. 

Пас аз муддате аз ў пурсид: Ҳамсарат чӣ кор мекунад? 

Гуфт: Ўро талоқ додам. 

                                                 

1 Дурандешӣ накардан ва ба оқибати кор диққат накардан. 
2 Булҳавасӣ: пуриздивоҷӣ. Булҳавас ба марду зане гуфта мешавад, ки 

зиёд талоқ мегиранд ва издивоҷ мекунанд. Ин гуна афрод аз ҳамсари 

худ зуд зада мешаванд ва ҳаваси издивоҷ бо каси дигареро мекунанд. 
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Фармуд: Бе он ки айбе дошта бошад? 

Гуфт: Бе он ки айбе дошта бошад. 

Он мард, бори севвум издивоҷ кард ва боз Паёмбар (с) 

ўро диду фармуд: Издивоҷ кардӣ? Гуфт: Бале. 

Пас аз муддате ба ў фармуд: Ҳамсарат чӣ кор мекунад? 

Гуфт: Ўро талоқ додам. 

Фармуд: Бе он ки айбе дошта бошад? 

Гуфт: Бе он ки айбе дошта бошад. 

Онгоҳ Паёмбар (с) фармуд: Худои азза ва ҷалла ҳар 

марди булҳавас ва ҳар зани булҳавасро душман медорад ва 

лаънат мекунад. 

647.Имом Боқир (а) Худои азза ва ҷалла аз мардони 

пурталоқи булҳавас нафрат дорад. 

11/2. Ғайратварзии беҷо 

648. Паёмбари Худо (с): Як ғайрат аст, ки Худо дўст 

дорад ва як ғайрат аст, ки Худо душман медорад. Ғайрате, 

ки Худо онро дўст медорад, дар ҷоест, ки ҳақиқатан  шакку 

шубҳае дар миён бошад.1 Ва ғайрате, ки Худо душман 

медорад, дар ҷоест, ки шакку шубҳае набошад. 

649. Паёмбари Худо (с): Ду ғайрат аст, ки яке аз онҳоро 

Худо дўст дорад ва дигареро душман... Худо ғайрати баҷоро 

дўст дорад ва ғайратварзиеро, ки дар он далеле вуҷуд 

надошта бошад, душман медорад. 

611.Имом Алӣ (а): Аз ғайратварзидани беҷо нисбат ба 

занон бипарҳез, ки ин кор зани солимро ба беморию 

нодурустӣ мекашонад ва покдоманро ба андешаи гуноҳ. 

611.Имом Алӣ (а): Аз ғайратварзии беҷо бипарҳез, зеро 

ин кор зани солимро ба беморию нодурустӣ мекашонад, 

балки дар бораи онон  маҳкамкорӣ кун. Онгоҳ агар айбе 

дидӣ, дар муҷозоти кўчаку бузург даранг макун. Агар 

гумонеро аз онҳо гуноҳи қатъӣ талаққӣ кардӣ, гуноҳро 

бузургу сарзанишро беасар кардаӣ. 

                                                 

1 Он ҷо ки пои ҳаром ва гуноҳе дар миён бошад, бояд ғайрат нишон 

дод. 



Фасли 3 

Осебҳои оила аз сўи зан 

1/3. Озор додани шавҳар 

612. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас зане дорад, ки ўро озор 

медиҳад, Худованд на намози он занро қабул мекунад ва на 

ҳеҷ кори неки ўро, ҳарчанд ҳамаи умрашро рўза бигирад. 

Магар ин ки ба шавҳараш кўмак кунаду ўро хушнуд созад... 

Барои мард низ агар зани худро озор диҳаду ба ў зулм 

кунад, монанди ин гуноҳу азоб вуҷуд дорад. 

613. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки шавҳари худро бо 

забонаш биёзорад, Худои азза ва ҷалла аз ў ҳеҷ молу фидя 

ва кори некеро қабул намекунад, то он ки шавҳарашро розӣ 

кунад, гарчи рўзҳо рўза бигираду шабҳоро ба ибодат 

бигузаронад ва ғуломонро озод кунаду аспони асилро дар 

роҳи Худо бифиристад ва дар зумраи нахустин касоне аст, 

ки вориди оташ мешаванд. Ҳамин тавр аст барои мард, агар 

ба зан зулм кунад. 

614. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане дар дунё шавҳарашро 

озор диҳад, ҳамсари таъйиншудаи ў аз ҳуриёни биҳиштӣ 

мегўяд: Худо туро бикушад! Ўро озор мадеҳ, зеро ў назди ту 

меҳмон аст ва ба зудӣ туро тарк мекунаду назди мо меояд. 

611.Имом Содиқ (а): Се чиз зиндагиро тира месозад: 

фармонравои золим, ҳамсояи бад ва зани баддаҳан. 

616.Имом Содиқ (а): Малъун аст, малъун аст он зане, ки 

шавҳари худро меозораду ғамгин мекунад ва хушбахт аст, 

хушбахт аст он зане, ки шавҳари худро гиромӣ медораду 

озор намедиҳад ва дар ҳама ҳол аз ў фармон мебарад. 

2/3. Асабонӣ кардани шавҳар 

617.Паёмбари Худо (с): Вой ба ҳоли зане, ки 

шавҳарашро ба хашм меоварад! Ва хушо ба ҳоли зане, ки 

шавҳараш аз ў розӣ аст! 
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3/3. Носипосӣ 

618.Паёмбари Худо (с): Худо ба зане, ки аз шавҳараш 

сипосгузорӣ намекунад, бо он ки аз шавҳараш бениёз нест, 

нигоҳ намекунад. 

619. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки аз шавҳараш бениёз 

нест ва бо ин ҳол аз ў сипосгузорӣ намекунад, Худои азза ва 

ҷалла дар рўзи қиёмат ба ў назари лутф намекунад. 

661.Имом Содиқ (а): Ҳар зане, ки ба шавҳараш бигўяд: 

«Ман ҳаргиз аз рўи ту хайре надидам», аъмолаш барбод 

меравад. 

661.Муснади Ибни Ҳанбал ба нақл аз Асмои Ансорӣ 

духтари Язид: Паёмбари Худо (с) рўзе аз масҷид гузашту 

дид, ки гурўҳе аз занон нишастаанд. Бо дасташ ба онон 

салом доду фармуд: Шуморо зинҳор аз носипосии 

неъматдиҳандагон! Шуморо зинҳор аз носипосии 

неъматдиҳандагон! 

Яке аз онҳо гуфт: Эй Паёмбари Худо! Паноҳ мебарам ба 

Худо, эй Паёмбари Худо, аз носипосӣ ба Худо! 

Фармуд: Оре. Яке аз шумо муддатҳо бешавҳар мемонаду 

дар хона монданаш ба дарозо мекашад. Сипас Худованд 

шавҳаре насиби ў мекунаду фарзанду нури чашм рўзияш 

менамояд. Онгоҳ бо ин ҳама лутфи Худованд ба ў, вақте 

асабонӣ мешавад, ба Худо қасам мехўрад, ки ҳаргиз як соат 

хубӣ аз шавҳараш надидааст. Ин кор худ носипосии 

неъматҳои Худои азза ва ҷалла ва неъматдиҳандагон аст. 

4/3. Фишор овардан бар шавҳар хориҷ аз тавонаш 

662.Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки дар умури нафақа 

бар шавҳараш фишор овараду хориҷ аз тавонаш бар ў 

таҳмил кунад, Худованд аз ў на тавбае қабул мекунад ва на 

фидяе, магар он ки аз ин кораш тавба кунаду баргардад ва 

дар ҳадди тавонаш аз ў чиз бихоҳад. 

663. Паёмбари Худо (с): Ҳар кас зане дошта бошад, ки он 

зан бо ў носозгорӣ кунад ва ба он чӣ Худои Мутаол рўзии 

мард кардааст, қонеъ набошаду бар шавҳари худ сахт гирад 

ва он чиро ки дар тавони ў нест, бар вай таҳмил кунад, Худо 
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аз он зан ҳеҷ кори неке, ки нигаҳдори ў аз оташ бошад, 

қабул намекунад ва то замоне ки чунин аст, Худованд бар ў 

хашмгин аст. 

664.Паёмбари Худо (с): Бар зан раво нест, ки шавҳари 

худро беш аз тавонаш заҳмат диҳад ва ё аз ў назди касе аз 

халқи Худои азза ва ҷалла гилаву шикоят кунад, хоҳ худӣ 

бошад ва хоҳ бегона. 

661. Паёмбари Худо (с): Огоҳ бошед, ки ҳар зане бо 

шавҳараш мудоро накунад ва он чӣ дар тавони ў нест ва аз 

ҳадди таҳаммулаш хориҷ аст, бар ў бор кунад, Худо ҳеҷ 

кори некеро аз вай қабул намекунад ва дар ҳоле Худои азза 

ва ҷалларо дидор мекунад, ки Худо бар ў хашмнок аст. 

1/3. Миннат ниҳодан бар шавҳар 

666. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки ба дороии худ бар 

шавҳараш миннат ниҳаду бигўяд: «Ту аз сарвати ман 

мехўрӣ», агар тамоми он сарватро ҳам дар роҳи Худо 

садақа диҳад, Худо аз ў қабул намекунад, магар он ки 

шавҳараш аз ў розӣ шавад. 

667. Паёмбари Худо (с): Агар ҳамаи тиллову нуқраҳои 

рўи заминро зан ба хонаи шавҳараш бибарад, сипас рўзе аз 

рўзҳо бар сари шавҳараш бизанаду бигўяд: «Ту кистӣ? Ин 

дороӣ, моли ман аст», аъмолаш барбод меравад, гарчи аз 

обидтарини мардум бошад, магар он ки тавба кунаду аз 

суханаш баргардад ва аз шавҳараш пўзиш талабад. 

6/3. Носозгорӣ 

668.Имом Алӣ (а): Бадтарини ҳамсарон, он зане аст, ки 

созгор набошад. 

7/3. Худороии зан барои ғайри шавҳар 

669. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ зан худро биорояд ва 

хушбў кунаду аз дари хонааш берун биравад ва шавҳараш 

бар ин розӣ бошад, ба ҳар қадаме, ки мебардорад, барои 

шавҳараш як хона дар оташ сохта мешавад. 
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671. Паёмбари Худо (с): Ҳар марде розӣ бошад, ки 

занаш худро зинат диҳаду аз дари хонааш берун равад, он 

мард дайюс аст ва ҳар кас ўро дайюс бихонад, муртакиби 

гуноҳ нашудааст. 

671. Паёмбари Худо (с): Эй Ҳавлоъ! Зевари худро барои 

ғайри шавҳарат намоён масоз. Эй Ҳавлоъ! Барои ҳеҷ зан 

ҳалол нест, ки мучу1 пои худро барои марде ҷуз шавҳараш 

ошкор созад. Ҳаргоҳ чунин кунад, пайваста мавриди лаънат 

ва нохушнудии Худо қарор мегирад ва Худо бар ў хашм 

мегирад ва фариштагони Худо ўро лаънат мекунанд ва 

барои ў азоби дардноке омода месозад. 

672.Имом Содиқ (а): Ҳар зане худро барои ғайри 

шавҳараш хушбў кунад, ҳеҷ намозе аз ў қабул намешавад, 

то онгоҳ ки барои он бўе, ки истеъмол кардааст, ғусл кунад, 

ҳамон тавр ки бар ҷанобаташ ғусл мекунад. 

8/3. Булҳавасӣ 

673.Имом Содиқ (а): Издивоҷ кунеду талоқ надиҳед, зеро 

Худо мардону занони булҳавасро дўст намедорад. 

674. Паёмбари Худо (с): Ҳар зане, ки беҷиҳат аз шавҳари 

худ талоқ бихоҳад, бўи биҳишт бар ў ҳаром аст. 

671. Паёмбари Худо (с): Занонро талоқ надиҳед, магар аз 

рўи далел, зеро Худо мардону занони булҳавасро дўст 

намедорад. 

9/3. Хиёнат кардан 

676. Паёмбари Худо (с): Эй Алӣ! Чаҳор чиз камаршикан 

аст: ... Ва зане, ки шавҳараш аз ў нигаҳдорӣ мекунад, вале ў 

ба шавҳараш хиёнат менамояд. 

677. Паёмбари Худо (с): Се чиз аст, ки инсонро замингир 

мекунад: ... Ва зане, ки агар назди туст, туро озор медиҳад ва 

агар аз ў ғоиб шавӣ, ба ту хиёнат меварзад. 

                                                 

1 Муч: буҷулак. 
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678. Паёмбари Худо (с): Се чиз камаршикан аст: ... Ва 

зане, ки агар назди ў бошӣ, туро шодмон намекунад ва 

вақте ғоиб шавӣ, хотират аз ў осуда нест. 

679. Паёмбари Худо (с): Се чиз аз некбахтӣ асту се чиз аз 

шўрбахтӣ... Ва аз шўрбахтӣ аст: зане, ки диданаш барои ту 

нохуш меояд ва бо забонаш бар ту ҳамла меоварад ва агар 

аз ў ғоиб шавӣ, аз ў бар худаш ва бар амволат осудахотир 

нестӣ. 

681.Имом Зайнулобидин (а): Аз шўрбахтии мард ин аст, 

ки ў занашро дўст дошта бошад, аммо занаш бар ў хиёнат 

кунад. 



Таҳлиле дар бораи осебҳои оила 

Оила, монанди ҳамаи ниҳодҳои пурарзиш, дар маърази 

анвои осебҳо ва офатҳое аст, ки саломатӣ, устуворӣ ва 

пўёии онро таҳдид мекунад. Пешвоёни бузурги Ислом, дар 

канори баёни авомили устувории оила, раҳнамудҳои бисёр 

муҳимму арзандаеро дар ҷиҳати пешгирӣ аз ин офатҳо 

ироа кардаанд. 

Нуктаи ҷолиби таваҷҷўҳ ин аст, ки бисёре аз ин 

раҳнамудҳо, бо таҳқиқоти майдонии муртабит бо авомили 

фурўпошии оила, ҳамхон аст. Ин таҳқиқот, ки густараи 

васее аз корҳои майдонӣ ва таҳқиқоти оморӣ ва 

ҷомеашинохтиро дар бар мегиранд, дар воқеъ, занги хатари 

пурсадоеро барои масъулони фарҳангии ҷомеаҳо ба садо 

медароварад. Хатаре, ки ҳатто бисёре аз оилаҳои асилу 

диниро низ ба таври ҷидди таҳдид мекунад. Бинобар ин, 

ошноӣ бо раҳнамудҳои Ислом дар ин замина, махсусан 

барои оилаҳои диндор, метавонад бисёр корсоз бошад. Ин 

раҳнамудҳо, ҳамон тавр ки дар фасли севвум мулоҳиза 

мешавад, ба се даста тақсим мешаванд: а) Осебҳои куллии 

оила; б) Осебҳои муртаби бо мард; в) Осебҳои муртабит бо 

зан. 

Осебҳои куллӣ 

Ин гуна осебҳо, офатҳое ҳастанд, ки маъмулан аз ноҳияи 

зан ва ё шавҳар нестанд, балки падар ё модар ва ё шахсони 

дигар, онҳоро эҷод мекунанд. Албатта дар бархе аз 

маворид, мумкин аст мард ё зан низ дар шаклгирии онҳо 

саҳм дошта бошанд. Ин осебҳо иборатанд аз: 

1. Таҳмили пайванди заношўӣ 

Нахустин шарти ташкили оилаи пойдор, озодии духтару 

писар дар интихоби ҳамсар ва таҳмил накардани пайванди 

заношўӣ бар онҳо аст. Сухане аз Паёмбари Худо (с) дар 

бораи маншаи равонии улфат ва ихтилофи ҳамсарон нақл 

шудааст, ки мефармояд: 
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Рўҳҳо монанди лашкариёни омода ҳастанд, ки ҳар 

кадом аз онҳо ки бо ҳам ошноию созгорӣ дошта 

бошанд, бо ҳам улфат мегиранд ва ҳар кадом аз онҳо 

ки бо ҳам ноошно бошанд, бо ҳам ихтилоф пайдо 

мекунанд.1 

Бинобар ин, табиӣ аст, ки издивоҷҳои иҷборӣ, пойдор 

намемонанд. Ривоят шудааст, ки шахсе ба номи Ибни 

Абўяъфур аз Имом Содиқ (а) мепурсад: Ман моилам бо 

зане издивоҷ кунам, вале падару модарам мехоҳанд, ки бо 

зани дигаре издивоҷ намоям, чӣ кор кунам? Имом (а) посух 

дод: 

Бо касе издивоҷ кун, ки худат мехоҳӣ ва он шахсеро, ки 

падару модарат мехоҳанд, раҳо кун!2 

Дар ривояти дигаре аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ омадааст, 

ки марде назди Паёмбар (с) омаду гуфт: Духтари ятиме 

пеши мо аст, ки ду мард аз ў хостгорӣ мекунанд: яке доро 

асту дигарӣ фақир. Ў марди фақирро мехоҳаду мо ба 

марди доро тамоюл дорем. 

Паёмбар (с) фармуд: 

Барои ду дилдода, чизе монанди издивоҷ дида 

нашудааст.5 

Паёмбар (с) ба равшанӣ эълом мекунад, ки ду тарафи 

издивоҷ дар интихоби ҳамсар, озод ҳастанд ва сарват 

наметавонад ҷойгузини муҳаббати ду нафаре, ки ба ҳам 

алоқаманд ҳастанд, гардад. 

Ҷомеашиносон низ аз дербоз издивоҷҳои таҳмилиро 

заминасози ихтилофоти оилавӣ ва фурўпошии оила 

медонанд ва бархе ин гуна издивоҷҳоро ба фурўши 

духтарон монанд кардаанд. 

Албатта бояд диққат дошт, ки роҳнамоии падару модар 

барои интихоби ҳамсари муносиб, фавқулодда зарурӣ аст 

ва ҷавонон бояд бидонанд, ки дар ташкили оила бениёз аз 

                                                 

1 Ниг: Дўстӣ дар Қуръон ва ҳадис, ҳ. 191. 
2 Ниг: Ҳадиси 915. 
5 Ниг: Ҳадиси 912. 
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баҳрагирӣ аз машварати падару модари худ нестанд. 

Ҳарчанд дар ниҳоят худи онҳо ҳастанд, ки бояд ҳамсари 

ояндаашонро интихоб кунанд, на падару модар! 

2. Маҳрияи сангин 

Ҳикмати вуҷуди маҳрия, таодули равобити зану мард ва 

низ пайванд додани онҳо ба якдигар аст. Маҳрия, аз он ҷо 

падид омад, ки дар матни хилқат, нақши ҳар як аз зану 

мард, муғоири нақши дигарӣ аст. Мард, дар муқобили 

ғариза, аз зан нотавонтар аст. Ин хусусият, ҳамеша ба зан 

фурсат додааст, ки дунболи мард наравад ва зуд таслими ў 

нашавад. Баръакс, мардро водор кардааст, ки ба зан изҳори 

ниёз кунад ва барои ҷалби ризояти ў даст ба кор шавад. Яке 

аз ин корҳо ин будааст, ки мард барои ҷалби ризояти 

ҳамсар ва ба эҳтироми мувофиқати ў, ҳадяе нисори ў 

мекардааст. 

Маҳрия, бо ҳаёю иффати зан, ҳамреша аст. Зан ба 

илҳоми фитрӣ фаҳмидааст, ки иззату эҳтироми ў ба ин аст, 

ки худро ройгон дар ихтиёри мард қарор надиҳад. Қуръони 

Карим бо латофату зарофати беназире мефармояд: 

Садоқи ононро, ки неҳлае1 аст аз шумо ба онҳо, ба 

занон бидиҳед.2 

Дар ин ояти кўтоҳ, ба се нуктаи асосӣ ишора шудааст: 

Як. Аз маҳрия ба номи «садоқ» ёд шудааст, аз моддаи 

«сидқ» ба он ҷиҳат ки нишонаи садоқату ростин будани 

алоқаи мард аст. 

Ду. Овардани ҷонишин «онон» баъд аз калимаи «садоқ», 

ишора ба он аст, ки маҳрия ба худи зан тааллуқ дорад, на 

ба падару модари вай ва ба истилоҳ, «ширбаҳо» нест. 

Се. Калимаи «неҳла» ба равшанӣ далолат дорад, ки 

маҳрия дар воқеъ чизе ҷуз ҳадяву тўҳфаи мард ба зан нест. 

Аммо нуктаи муҳимме, ки дар осебшиносии оила бояд 

ба он диққат кард ин аст, ки миқдори маҳрия набояд бо 

                                                 

1 Неҳла: ҳадя. 
2 Сураи Нисо, 4. 
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ҳикмати он зиддият дошта бошад, зеро дар ин сурат, офати 

устувории оила мегардад. 

Маҳрия, бояд ҳақиқатан мафҳуми ҳадяро ба зеҳн оварад, 

на доду ситад ва гаравгонгириро. Бинобар ин, сангинии 

маҳрия, нишонаи шўрбахтии зан1 ва сабукии он, нишонаи 

баракати зан2 шинохта шудааст, монанди ривояте аз 

Паёмбар (с), ки мефармояд: 

Беҳтарин маҳрия, сабуктарини он аст.5 

Дар ҳадиси дигаре омадааст: 

Дар маҳрияҳои занон, зиёдаравӣ накунед, зеро занон 

дар воқеъ, борони Худои Субҳон ҳастанд.4 

Ҳамчунин сангинии маҳрия, сабаби кинаю душмании 

оилавӣ муаррифӣ шудааст: 

Дар маҳрия, осон бигиред, зеро мард бо ин ки 

маҳрияи сангинеро ба зан мепардозад, аммо кинаи он 

нисбат ба зан дар дилаш мемонад.3 

Дар ҷои дигаре ин таъбир омадааст: 

Дар маҳрияҳои занон, зиёдаравӣ накунед, зеро мояи 

душманӣ мешавад.9 

3. Издивоҷ бо ангезаҳои ғайри арзишӣ 

Пеш аз ин ишора шуд, ки нахустин адаб аз одоби 

ташкили оила, дурустии ангезаи он аст. Бинобар ин, 

издивоҷ кардан бо ҳадафи тақвияти қавм, худнамоӣ, 

шўҳратталабӣ ва баҳрагирӣ аз сарват ё мавқеияти оилавии 

ҳамсар, зидди арзиш ва накўҳида шумурда шудааст.7 

Мавзўи қобили диққат ин аст, ки риоят накардани ин 

адаб, офати ниҳоди оила ва заминасози фурўпошии он аст. 

Аз Паёмбар (с) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

                                                 

1 Ниг: Парҳез аз маҳрияи сангин. 
2 Ҳамон. 
5 Ниг: Ҳадиси 192. 
4 Ниг: Ҳадиси 139. 
3 Ниг: Ҳадиси 912. 
9 Ниг: Ҳадиси 915. 
7 Ниг: Фасли 48Одоби издивоҷ ва ташкили оила. 
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Занонро ба хотири тақвияти равобити хешовандӣ бо 

хешовандонашон тазвиҷ накунед, зеро ин кор ба 

бурида шудани равобити хешӣ меанҷомад.1 

Ва низ ривоят шудааст, ки фармуд: 

Ҳар кас бо зане ба хотири қудраташ издивоҷ кунад, 

Худованд ҷуз бар хории ў намеафзояд. Ва ҳар кас бо 

зане ба хотири дороияш издивоҷ кунад, Худованд ҷуз 

бар нодории ў намеафзояд. Ва ҳар кас бо зане ба 

хотири бузургзодагияш издивоҷ кунад, Худованд ҷуз 

бар пастии ў намеафзояд. Ва ҳар кас бо зане фақат 

барои ин издивоҷ кунад, ки чашмашро аз ҳарому 

номаҳрам фурў пўшонад, ё доманашро пок нигаҳ 

дорад, ё пайванди хешовандияшро барқарор бидорад, 

Худованд дар он марду зан барои якдигар баракат 

қарор медиҳад.2 

Ва дар ривояте аз Имом Содиқ (а) омадааст, ки: 

Ҳаргоҳ марде бо зане ба хотири зебоӣ ё дороияш 

издивоҷ кунад, ба ҳамон зебоию дороӣ вогузор 

мешавад ва ҳаргоҳ ба хотири динаш бо ў издивоҷ 

кунад, Худованд зебоию дороиро низ рўзияш 

мекунад.5 

Ангезаҳои ғайри ахлоқӣ дар издивоҷ, аз сўи оилаҳои ду 

тараф, офати аслитарин рукнҳои устувории оила, яъне 

муҳаббату қадосат, аст. Бинобар ин, оилаҳое, ки дучори ин 

офат ҳастанд, дар маърази фурўпошӣ қарор мегиранд. 

4. Издивоҷ пеш аз рушди ақлӣ 

Ҳарчанд ки ривоёти исломӣ ба оилаҳо таъкид кардаанд, 

ки ҳангоми булуғи фарзандон, заминаи издивоҷи онҳоро 

фароҳам кунанд4 ва ба ҷавонон низ тавсия кардаанд, ки 

барои ҳифзи покдомании худ, ҳарчи зудтар издивоҷ 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 913. 
2 Ниг: Ҳадиси 11. 
5 Ниг: Ҳадиси 19. 
4 Ниг: Ҳамсар додани фарзандон. 
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намоянд,1 аммо издивоҷ икўдаконро, чунон ки дар баъзе 

қавмҳо расм будааст, маслиҳат намедонанд. Бинобар ин, 

Имом Содиқ (а) дар посух ба пурсиши Ҳишом ибни Ҳакам 

дар бораи ин мавзўъ, фармуд: 

Агар онҳоро дар хурдсолӣ ба издивоҷи ҳам дароваред, 

тақрибан унсу улфате миёни онҳо барқарор 

намешавад.2 

Ин сухан метавонад ба ин мафҳум бошад, ки издивоҷ 

пеш аз рушди ақлии писару духтар, офати устувории оила 

аст ва мумкин аст ба ҷудоӣ бианҷомад. Бинобар ин, бархе 

аз таҳқиқот нишон медиҳад, ки талоқ дар ҷавононе, ки дар 

зери 11 солагӣ издивоҷ кардаанд, бештар аз ҷавононе аст, 

ки пас аз 11 солагӣ издивоҷ кардаанд. 

1. Хешованд будани кундош бо ҳамсари аввал 

Бар асоси бархе ривоёт, издивоҷи мард бо хешовандони 

ҳамсари ҳозирааш, офати зиндагии оилавӣ аст. Матни 

ривояти Паёмбар (с) дар ин бора чунин аст: 

Хешовандони ҳамсарро кундоши онҳо қарор надиҳед, 

зеро ин кор ба бурида шудани робита меанҷомад.5 

Ин сухан ба ин маъно аст, ки барои зан таҳаммули 

кундоше, ки аз наздикону хешони худаш бошад, 

мушкилтар аст ва ин гуна издивоҷҳо сабаби ихтилофи 

оилавӣ ва аз авомили фурўпошии оила аст. 

Осебҳои муртабит бо мард 

Осебҳое, ки аз ноҳияи шавҳар, ниҳоди оиларо таҳдид 

мекунанд ва чӣ басо сабаби фурўпошии он мегарданд, 

иборатанд аз: 

1. Озор додани ҳамсар 

Зан аз муҳити гарми оилаи худ ба даруни хонае по 

мениҳад, ки ҳама чизи он барои вай нав ва бидуни пешина 

                                                 

1 Ниг: Пешгирӣ аз фасоди ахлоқӣ ва иҷтимоӣ. 
2 Ниг: Ҳадиси 914. 
5 Ниг: Ҳадиси 913. 
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аст. Аз хонае ки ба таври урфӣ, хидматгиранда будааст ва 

муҳаббат дидааст, ба хонае қадам мениҳад, ки хидмату 

муҳаббат дар он дутарафа аст. Дар ин ҳолат агар дар 

муқобили муҳаббату талоше, ки анҷом медиҳад, ҷавоби 

муҳаббатомез нагирад ва ҳатто дар ивази он озор бинад, 

дер ё зуд аз муҳаббатдиҳӣ даст мекашад ва конуне, ки бояд 

бо муҳаббату дўстӣ гарм шавад, ба сардӣ мегарояд. Маълум 

аст, ки камтар ҳамсаре бо ин вазъият ҳозир ба идомаи 

зиндагӣ аст ва агар ҳам онро идома диҳад, чунин 

зиндагиеро наметавон як зиндагии солим ва як конуни гарм 

донист. 

Гуфтанӣ аст, ки озорҳои равонӣ ва ҷисмӣ, ҳар ду дар ин 

миён таъсири баробар доранд ва шояд озорҳои забонӣ ва 

равонӣ, зиёнҳои бештар ва зарбаҳои сахттареро ба пайкари 

издивоҷ ворид кунанд. Ривоёт, илова бар задани зан, 

таҳқири ў ва ҳатто буғзу душмании даруниро ҳам заминаи 

фурўпошии тадриҷии оилаҳо донистаанд.1 

Аз Паёмбари Худо (с) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

Ҳар занеро озор диҳад, то он зан бо бахшидани 

маҳрияаш ҷони худро аз ў бихарад, Худои Таоло 

барои он мард, ба кайфаре камтар аз оташ ризоят 

надодааст, зеро Худои Мутаол барои зан ҳамон гуна ба 

хашм меояд, ки ба хотири ятим ба хашм меояд.2 

Дар ҳадиси дигаре омадааст: 

Ҳар марде, ки ба занаш латма бизанад, Худои азза ва 

ҷалла ба молик, ки нигаҳбони дўзах аст, дастур 

медиҳад, ки дар оташи ҷаҳаннам ҳафтод латма бар 

рўи он бизанад. Ва ҳар марде аз шумо бар мўи зани 

мусулмону номаҳраме даст ниҳад, мехҳое аз оташ дар 

кафи ў мекўбад.5 

Ҳамчунин Имом Алӣ (а) мефармояд: 

                                                 

1 Ниг: Таҳқир кардан ва Нафрат. 
2 Ниг: Ҳадиси 917. 
5 Ниг: Ҳадиси 925. 
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Онон амонати Худо дар назди шумо ҳастанд. Бинобар 

ин, ононро назанеду бо онон бадрафторӣ накунед.1 

Аз Паёмбари Худо (с) низ ривоят шудааст, ки фармуд: 

Дар шигефтам аз касе ки занашро мезанад, дар ҳоле 

ки худи ў ба зада шудан сазовор аст! Занонатонро бо 

чўб назанед, ки тақос дорад.2 

2. Бадхўӣ 

Инсонҳои тундхў, гоҳе бидуни он ки бихоҳанд, ба 

дигарон озор мерасонанд. Бисёре аз ин гуна инсонҳо бадзот 

нестанд ва дўст надоранд, ки дигарон, махсусан наздикону 

хешон ва ҳамсарони худро азият кунанд, аммо ҳассосияти 

зиёд ва ҳарорату тундии ахлоқӣ ва камтоқатии онон, сабаб 

мешавад, ки дигарон аз онҳо дилхўру дилтанг шаванд ва ба 

сурати бори сангин ва таҳмилие бар дўши дигарон 

дароянд. Ин гуна инсонҳо, илова бар он ки зиндагии худро 

ошуфта мекунанд, айши дигаронро низ талх месозанд ва 

муҳити асабӣ, ҳассос, шикананда ва гоҳе дар остонаи 

инфиҷор ба вуҷуд меоваранд ва худ ва оилаашонро дар он 

месўзонанд. Агар ин вазъият идома пайдо ёбад ва ё ташдид 

шавад, атрофиён ва махсусан ҳамсар, ба аксуламал ва ё 

гурез аз шавҳар ва ҳатто гурез аз хона рўй меоваранд ва 

инҳо аз ҳампошидагии оиларо дар пай дорад. 

Омори кунунии додгоҳҳои оила, бадхўии мардро аз 

иллатҳои қобили таваҷҷўҳи муталошӣ шудани оила 

мешуморанд. Бар ҳамин асос, бо вуҷуди тарғиб ба тазвиҷи 

ҷавонон аз сўи Ислом, Имом Ризо (а) дар роҳнамоии 

Ҳусайн ибни  Башшор, ки яке аз хешовандони бадхўяш ба 

хостгории духтараш омада буд, мефармояд: 

Агар бадхулқ аст, духтаратро ба ҳамсарии вай 

надаровар.5 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 922. 
2 Ниг: Ҳадиси 923. 
5 Ниг: Ҳадиси 952. 
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3. Бухл 

Мўъмин, адабшудаи Худованд аст ва ҳазинаи зиндагии 

худро бо коҳишу афзоиши атои илоҳӣ, танзим мекунад. 

Агар Худо ба ў рўзӣ диҳад, вай ҳам ба зиндагияш кушоиш 

мебахшад ва агар Худо набахшад, ба касби ҳаром ва роҳҳои 

номашрўъ рўй намеоварад. Аммо инсони бахил, дар ҳар 

сурат, ба касе чизе намедиҳад ва амволашро назди худ 

нигаҳ медорад. Чунин шахсе ҳамаро ва ҳатто худашро низ 

дар тангно мегузорад ва аз пардохти ҳазинаҳои аслии оила 

низ гардан холӣ мекунад ва ҳамин тавр фишори сахтеро ба 

оила ворид мекунад. Сахтие, ки бо таваҷҷўҳ ба вазъияти 

молияш барои ҳамсар ва оила тавҷеҳе1 надорад ва фақат 

иллати он хўи зишти бухл аст. Дар ин вазъият камтар зане 

тоб меоварад. Ў ё ба дуздии пинҳон аз шавҳар рўй меоварад 

ва ё ҳаддиақал дар алоқаи ў ба худ, шак мекунад ва дар 

муқобили он алоқааш ба ҳамсараш коҳиш меёбад, зеро 

худро аз дороию моли ҳамсараш, камарзиштар мебинад. 

Аз Паёмбари Худо (с) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

Манфуртарини бандагон назди Худои азза ва ҷалла 

касе аст, ки ба оилааш бухл варзад.2 

Низ мефармояд: 

Бадтарини мардум касе аст, ки бар оилааш танг 

гирад.5 

4. Бетадбирӣ 

Оила аз аввали таъсис, бо роҳи ноҳамвору гарданаҳои 

тўлоние рў ба рў аст. Ду ҷавоне, ки ҳанўз ҷойгоҳи шуғлии 

собите барои худ наёфтаанд, бо қарзҳои молии таҳсилӣ ва 

таҳияи маскан ва ё ҳазинаҳои таваллуд ва нигаҳдории 

фарзанд низ рў ба рў мешаванд. Аз сўи дигар, ба далели 

ҷавонӣ, зан хоҳони ҳамроҳии бештари шавҳар бо ў аст ва 

интизор дорад, ки шавҳараш вақти бештареро барои бо 

                                                 

1 Тавҷеҳ: далели қонеъкунанда. 
2 Ниг: Ҳадиси 953. 
5 Ниг: Ҳадиси 959. 
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ҳам будан бигузорад. Хостаҳову интизороти пешини 

хешону дўстон ва ҳамсоягону ҳамкоронро низ бояд афзуд. 

Дар чунин фазое фақат мудирияти оқилона ва моҳирона 

метавонад оиларо аз ин кашокаши сангин бираҳонад ва бо 

таваҷҷўҳ ба ин ки мудирияти оила дар Ислом ба мард 

супурда шудааст,1 ин мавзўъ, аҳамияти хоссе пайдо 

мекунад. Агар мард мудирияти лозимро надошта бошад, 

оила дар гирдобе аз мушкилоти ҳалнашуданӣ ва гиреҳҳои 

кўр фурў меравад ва дар ин миён, ризояту хушнудии 

ҳамсар фидо мешавад ва конуни оила ҷое барои шикоятҳо 

ва мушкилоти ҳал ношуда мегардад.2 Имом Алӣ (а) дар 

бораи ин офати хатарноки оила мефармояд: 

Офати зиндагӣ, сўитадбир аст.5 

Дар ҳадиси дигаре аз эшон, ки ба фаротар аз оила ишора 

дорад, омадааст: 

Иллати вайронӣ, сўитадбир аст.4 

1. Булҳавасӣ 

Ислом бо таваҷҷўҳ ба воқеияти зиёд будани шумори 

занони омодаи издивоҷ бар мардон чандҳамсариро бо 

риояти шартҳои сахте монанди адолат, иҷозат додааст, 

аммо ин ба маънои булҳавасӣ ва рафтори худхоҳона бо зан 

нест. Ҳаргоҳ мард бихоҳад аз ин иҷозати шаръӣ ва воқеияти 

иҷтимоӣ суиистифода кунад ва бе ҳеҷ далеле ҳамсарашро 

талоқ диҳад, ин кор назди Худои Мутаол манфур аст. Аз 

Имом Боқир (а) ривоят шудааст, ки мефармояд: 

Худои азза ва ҷалла аз мардони пурталоқу издивоҷ, 

нафрат дорад.3 

Бинобар ин, булҳавасӣ яке аз осебҳои хатарноке аст, ки 

ниҳоди оиларо таҳдид мекунад ва монеи устувории ин 

ниҳоди муқаддас мегардад. 

                                                 

1 Ниг: Пазируфтани мудирияти шавҳар бар оила. 
2 Ниг: Фасли 3: Талош барои таъмини ниёзҳои иқтисодии оила. 
5 Ниг: Ҳадиси 942. 
4 Ниг: Ҳадиси 941. 
3 Ниг: Ҳадиси 947. 
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6. Ғайратварзии нобаҷо 

Зиндагии муштарак, маҳдудкунандаи робитаҳои ҷинсӣ 

аст. Дар ҳар иҷтимоъ ва дине, издивоҷ марзҳоеро барои 

робитаҳои ҷинсӣ ба вуҷуд меоварад. Дар дини мубини 

Ислом, ин робитаҳо мунҳасир ба оила мешавад ва бинобар 

ин, хиёнати ҳар як аз ду тарафи издивоҷ, ба маънои 

шикастани паймон аст. Ин нукта қобили қабули ҳамагон 

аст. Аммо ҳаргоҳ ҳассосият ба ин масъала аз ҳадди табиии 

худ берун равад ва ба сурати шакҳои беҷо ва ғайратварзии 

бидуни далел дарояд, зиндагиро талх мекунад ва хонаро ба 

сурати зиндоне медароварад, ки бозҷўи1 он, шарики 

зиндагӣ аст. Касе ки бояд бештарин эътимодро дошта 

бошад, бештарин тардидро дорад. Ҷолиби диққат он аст, 

ки ибрози шакку тардидҳо ва пурсуҷўҳои бедалел, ҳамсари 

амонатдорро низ ба сўи хиёнат савқ медиҳад ва ўро дар 

маърази хиёнат ба шавҳар қарор медиҳад. Ривояти 

такондиҳандаи китоби Наҳҷ-ул-балоға дар ин бора, бисёр 

сареҳ аст. Имом Алӣ (а) мефармояд: 

Аз ғайратварзидани беҷо нисбат ба занон бипарҳез, ки 

ин кор зани солимро ба беморию нодурустӣ 

мекашонад ва покдоманро ба андешаи гуноҳ.2 

Агар ҳам чунин накунад, дар дўстиҳову изҳори 

муҳаббатҳои ҳамсараш шакки ҷиддӣ менамояд ва аз 

муҳаббати худ низ дареғ мекунад ва ба ин тартиб, 

аслитарин риштаи пайванди оила, суст мешавад. 

Дар поён илова мекунем, ки ҳаргоҳ нигоҳи шавҳар ба ҷое 

расад, ки ба ҳамсари худ тўҳмат бизанаду ўро муттаҳам ба 

робитаи ҷинсии хориҷ аз издивоҷ кунад, дар ҳоле ки чунин 

набошад, ба лаънати илоҳӣ дучор мешавад. Бо таваҷҷўҳ ба 

қоидаи «лион»5 дар фиқҳи исломӣ, чунин шахсе зиндагии 

                                                 

1 Бозҷў: тафтишкунанда. 
2 Ниг: Ҳадиси 931. 
5 Қоидаи фиқҳии «лион» барои исботи иддаои мард дар бораи 

робитаи ғайри шаръии зан ва инкори фарзанде аст, ки аз ў таваллуд 

шудааст ва чигунагии он дар оятҳои 9 ва 7 сураи Нур омадааст. Бар 
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худро дар маърази табоҳӣ қарор додааст ва ин заминаро 

барои ҳамсари худ ба вуҷуд меоварад, ки бо анҷом додани 

ташрифоти қонунӣ аз ў ҷудо шавад. 

Осебҳои муртабит бо зан 

Осебҳое, ки аз ноҳияи зан, ниҳоди оиларо таҳдид 

мекунад ва мумкин аст, ки ба фурўпошии ниҳоди оила 

бианҷомад, иборатанд аз: 

1. Озор додани шавҳар 

Озор додани шавҳар, монанди озор додани зан, мўҷиби 

тазалзули1 бунёни оила аст, зеро дар фарзи озоррасонӣ аз 

сўи зан, мард низ монанди он вокуниш нишон медиҳад ва 

конуни зиндагӣ ба маъракаи даргирию кашмакаш табдил 

мешавад ва оҳиста оҳиста таҳаммули чунин вазъияте барои 

ҳар ду тарафи робита, сахт мешавад. Дар ин зиндагиҳо, 

муҳаббату итоат ҷои худро ба сарпечию нафрат медиҳад ва 

дар ин ҳолат робитаҳои мутаорафи издивоҷ ба гунаи 

дигаре таҳаққуқ мепазирад. Ҳатто дар сурате, ки шавҳар 

таҳаммул кунад ва ба аксуламал напардозад, аз муҳаббаташ 

коста мешавад ва зиндагии боишқ ба зиндагии бонафрат 

табдил мешавад. Ин вазъияти ғайри табиӣ фақат то он ҷо 

идома меёбад, ки танишҳои асабии ҳосилшуда аз ин нигоҳу 

рафтор, аз остонаи таҳаммули ду тараф нагузарад. 

Паёмбари Худо (с) дар таъбири латифе, зани озоррасонро 

аз сабабҳои тиракунандаи рўзгор шумурда мефармояд: 

Ҳар зане дар дунё шавҳарашро озор диҳад, ҳамсари 

таъйиншудаи ў аз ҳуриёни биҳиштӣ мегўяд: Худо туро 

бикушад! Ўро озор мадеҳ, зеро ў назди ту меҳмон аст ва ба 

зудӣ туро тарк мекунаду назди мо меояд.2 

                                                                                                                   

асоси ин қоида, агар зан иддаои мардро инкор кунад ва ҳар ду қасамҳои 

чоргонаро ёд кунанд, барои ҳамеша аз ҳам ҷудо мешаванд. 
1 Тазалзул: ба ларза даромадан. 
2 Ниг: Ҳадиси 934. 
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Гуфтанӣ аст, ки ба хашм овардани шавҳар1 низ гунае аз 

озор додани ўст. Бинобар ин, агар зан нафаҳмад, ки чӣ 

рафторе ҳамсарашро хашмгин мекунад ва сипас онро 

ноогоҳона такрор кунад ва ё бо қасди озор чунин кунад, 

заминаи тазалзули оиларо фароҳам кардааст. 

2. Носипосӣ нисбат ба шавҳар 

Зан, бештар ба муҳаббати шавҳар ниёз дорад ва мард ба 

сипосгузории зан. Бинобар ин, дар сурати бароварда 

накардани хости рўҳӣ ва ё вокуниши зид бо он аз сўи зан, 

алоқаи мард ба зан осеб мебинад ва ба тадриҷ ин вокуниши 

ду тарафа, занҷире аз гилагузорию дилгирии даруниро 

падид меоварад ва бунёни оиларо суст менамояд. Бинобар 

ин, ривоёти исломӣ ба шиддат занонро аз носипосии лутфу 

муҳаббати шавҳарон наҳй кардаанд. Ба ин ривоят бингаред: 

Худо ба зане, ки аз шавҳараш сипосгузорӣ намекунад, 

бо он ки аз шавҳараш бениёз нест, нигоҳ намекунад.2 

Дар ривояти дигаре омадааст: 

Ҳар зане, ки ба шавҳараш бигўяд: «Ман ҳаргиз аз рўи 

ту хайре надидам», аъмолаш барбод меравад.5 

3. Хостаҳои беҷо аз шавҳар 

Мард ба унвони масъули ташкил ва рушду нигаҳдории 

оила,4 кўшиш мекунад, ки ниёзҳои асосии худ ва оилаашро 

таъмин кунад. Ин, хусусияти як оилаи солиму мутаораф аст 

ва ҷуз дар мавориде, ки мард ба эътиёд3 ва ё бемориҳои 

ахлоқию иҷтимоӣ мубтало мешавад, дар ҳама ҷо чунин 

талошу кўшише вуҷуд дорад. Ин вазифа, чун таклифи 

илоҳӣ аст, пас қобили миннатгузорӣ бар зан ҳам нест. 

Аммо мушкил аз он ҷо оғоз мешавад, ки дар шароити хос 

                                                 

1 Ниг: Асабонӣ кардани шавҳар. 
2 Ниг: Ҳадиси 938. 
5 Ниг: Ҳадиси 991. 
4 Ниг: Вазифаҳои махсуси мард. 
3 Эътиёд: мўътод будан, одат кардан ба нашъамандӣ ва шаробхўрӣ 

ва дигар маводди мухаддир. 
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ва тангноҳои молӣ, шавҳар тавоноии таъмини хостаҳои 

занро надорад ва ё зан ба миқдори ниёз басанда намекунад. 

Дар ин ду ҳолат, агар зан бар хостаҳои худ по наниҳад ва 

барои таъмини онҳо ба шавҳараш фишор биёварад, илова 

бар ба хашм овардани Худои Мутаол, заминаи нороҳатии 

шавҳарро низ фароҳам месозад. 

Дар ин вазъият, гоҳе пеш меояд, ки мард бар асари 

сарзанишҳои зан, ба дуздию ихтилос ва даромадҳои 

номашрўъ рўй меоварад ва гоҳе ба гурез аз хона ва ҳатто ба 

эътиёд кашида мешавад ва ё дар фарзи дардноке ба ҷудоӣ 

меандешад. Дар ҳамаи фарзҳо, оромиши рўҳии шавҳар 

коҳиш меёбад ва нигоҳи афсурда ва ё асабии ў дар 

робитаҳои оилавӣ, бозтоб меёбад. Ин гуна аст, ки 

асоситарин ҳадафи издивоҷ, яъне оромиши зиндагӣ, осеб 

мебинад. Бинобар ин, ривоёти исломӣ занро аз водор 

кардани шавҳар ба он чӣ дар тавони ў нест, ба шиддат наҳй 

кардааст: 

Ҳар зане, ки дар умури нафақа бар шавҳараш фишор 

овараду хориҷ аз тавонаш бар ў таҳмил кунад, 

Худованд аз ў на тавбае қабул мекунад ва на фидяе, 

магар он ки аз ин кори худ тавба кунаду баргардад ва 

дар ҳадди тавонаш аз ў чиз бихоҳад.1 

4. Миннат ниҳодан бар шавҳар 

Занҳое, ки аз назари сарват ва ё мавқеияти оилавӣ бар 

шавҳари худ бартарӣ доранд, бояд диққат дошта бошанд, 

ки сарвату мавқеияти оилавии худро ба рухи шавҳари худ 

кашидан ва миннат ниҳодан бар ў, офати ширинии 

зиндагии оилавӣ ва гоҳе сабаби фурўпошии он аст. Дар 

шуморе аз ривоёт, ин бархўрди ғайри ахлоқӣ, ба шиддат 

маҳкум шудааст: 

Агар ҳамаи тиллову нуқраҳои рўи заминро зан ба 

хонаи шавҳараш бибарад, сипас рўзе аз рўзҳо бар сари 

шавҳараш бизанаду бигўяд: «Ту кистӣ? Ин дороӣ, 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 992. 
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моли ман аст», аъмолаш барбод меравад, гарчи аз 

обидтарини мардум бошад, магар он ки тавба кунаду 

аз суханаш баргардад ва аз шавҳараш пўзиш талабад.1 

1. Мудоро накардан бо шавҳар 

Баъзе вақтҳо ахлоқу рафтори шавҳар, мавриди қабули 

ҳамсар нест ва ҳатто мумкин аст, ки аз назари урфӣ ва 

шаръӣ ҳам пазируфта набошад, аммо ислоҳи онҳо фақат аз 

роҳи сабру таҳаммул ва сипас тазаккуроти нарму зина ба 

зина, имконпазир аст. Зан наметавонад бо чанд моҳ 

зиндагии муштарак рафтори чандин солаи шавҳари худро 

тағир диҳад. Бинобар ин, бояд кўшиш кунад, ки барои 

гузаштани ин давра аз вазъияти кунунӣ ба вазъияти матлуб, 

сиёсати рафоқат ва ҳамроҳию ҳамдилиро ба шавҳар пеш 

гирад ва дар ҳамаи мавориди шаъӣ ва урфӣ, тобеи шавҳар 

бошад, то оҳиста оҳиста битавонад шавҳарро бо худ ҳамроҳ 

кунад. Завҷҳои ҷавоне, ки аз ибтидо ва бидуни ҳеҷ 

муқаддимае хостори тағири ҳамсари худ ва ба ранги худ 

даровардани ў шудаанд, дар ҳамон ибтидои роҳ, ба чоҳи 

бигў магў ва даргирӣ ғалтидаанд ва на танҳо суде аз 

тазаккурот ва носозгории худ надидаанд, балки конуни 

оиларо то лабаи партгоҳи ошуфтагӣ ва аз ҳампошидагӣ 

бурдаанд. 

Дар ривояте аз Имом Алӣ (а) омадааст: 

Бадтарини ҳамсарон зане аст, ки созгор набошад.2 

6. Ороиш барои ғайри ҳамсар 

Ороиши зан барои ғайри ҳамсар, яке аз хатарноктарин 

офатҳое аст, ки конуни оиларо таҳдид мекунад. Дар ҳадисе 

аз Паёмбари Худо (с) омадааст: 

Барои ҳеҷ зан ҳалол нест, ки мучу пои худро барои 

марде ҷуз шавҳараш ошкор созад. Ҳаргоҳ чунин кунад, 

пайваста мавриди лаънат ва нохушнудии Худо қарор 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 997. 
2 Ниг: Ҳадиси 998. 
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мегирад ва Худо бар ў хашм мегирад ва фариштагони 

Худо ўро лаънат мекунанд ва барои ў азоби дардноке 

омода месозад.1 

Ин офати хатарнок, заминасози олудагии зан ва 

фурўпошии оила аст ва бинобар ин, мард бояд ба унвони 

мудири оила, бо ҳамаи тавон аз ин кор пешгирӣ кунад. Дар 

ривояте аз Паёмбари Худо (с) омадааст: 

Ҳаргоҳ зан худро биорояд ва хушбў кунаду аз дари 

хонааш берун биравад ва шавҳараш бар ин розӣ 

бошад, ба ҳар қадаме, ки мебардорад, барои 

шавҳараш як хона дар оташ сохта мешавад.2 

7. Булҳавасӣ 

Зан низ мумкин аст монанди мард, ба бемории 

булҳавасии ҷинсӣ мубтало шавад ва чун маҳдудияти ў 

бештар аст, ин беморӣ метавонад ўро ба дархости талоқ ва 

дар баъзе маворид, ба хиёнат ва гоҳе ба қатли ҳамсар водор 

созад. Бинобар ин, дар ривоёт булҳавасии ҷинсии зан, 

монанди булҳавасии мард, накўҳиш шудааст.5 Дар ривояте 

аз Паёмбари Худо (с) омадааст: 

Ҳар зане, ки беҷиҳат аз шавҳари худ талоқ бихоҳад, 

бўи биҳишт бар ў ҳаром аст.4 

8. Хиёнат 

Хатарноктарин офате, ки аз ноҳияи зан, ниҳоди оиларо 

таҳдид мекунад, хиёнат аст. Махсусан хиёнати номусӣ. Аз 

Паёмбари Худо (с) дар бораи хатари ин хиёнат ривоят 

шудааст, ки мефармояд: 

Чаҳор чиз камаршикан аст: ... Ва зане, ки шавҳараш аз 

ў нигаҳдорӣ мекунад, вале ў ба шавҳараш хиёнат 

менамояд.3 

                                                 

1 Ниг: Ҳадиси 971. 
2 Ниг: Ҳадиси 991. 
5 Ниг: Булҳавасӣ. 
4 Ниг: Ҳадиси 974. 
3 Ниг: Ҳадиси 979. 
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Барои пешгирӣ аз ин офати камаршикан, ҳам мард 

масъул аст ва ҳам зан. Равшан аст, ки марду зан бо амал 

кардан ба вазифаҳои муштарак ва ихтисосии худ, 

метавонанд аз ин офат пешгирӣ кунанд, аммо бетардид 

масъулияти зан дар ин бора сангинтар аст. 
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251. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 584. 

251. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 521. 

252. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 521. 

253. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 391. 

254. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 244. 

255. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 524. 

256. Муснади Зайд, саҳ. 512. 

257. Таърихи Бағдод, ҷ. 2, саҳ. 551. 

258. Муснади Таёлусӣ, саҳ. 285. 

259. Таърихи Димишқ, ҷ. 4, саҳ. 88. 

261. Амолии Муфид, саҳ. 222. 

261. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 544. 

262. Шарҳи Наҳҷ-ул-балоға, ҷ. 21, саҳ. 

272. 

263. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 482. 

264. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 545. 

265. Кофӣ, ҷ. 9, саҳ. 31. 

266. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 3, саҳ. 2253. 

267. Маноқиби Ибни Шаҳрошўб, ҷ. 5, 

саҳ. 584. 

268. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 4, саҳ. 1818. 

269. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 2, саҳ. 541. 

271. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 2, саҳ. 141. 

271. Наҳҷ-ул-балоға, ҳикмати 532. 

272. Таърихи Яъқубӣ, ҷ. 2, саҳ. 521. 

273. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 522. 

274. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 14. 

275. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 11, саҳ. 73. 

276. Уюну ахбор-ир-Ризо (а), ҷ. 2, саҳ. 58. 

277. Уюну ахбор-ир-Ризо (а), ҷ. 2, саҳ. 58. 

278. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 3, саҳ. 2912. 

279. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 319. 

281. Амолии Муфид, саҳ. 211. 

281. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 4295. 

282. Ал-Ҷаъфариёт, саҳ. 97. 

283. Шуаб-ул-имон, ҷ. 9, саҳ. 421. 

284. Муснади Абўяъло, ҷ. 5, саҳ. 5415. 

285. Иршод-ул-қулуб, саҳ. 173. 

286. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 243. 

287. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 581. 

288. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 1, саҳ. 2912. 

289. Уюну ахбор-ир-Ризо (а), ҷ. 2, саҳ. 58. 

291. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 333. 

291. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 3, саҳ. 539. 

292. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ. 499. 

293. Қурб-ул-иснод, саҳ. 12. 

294. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 311. 
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295. Шуаб-ул-имон, ҷ. 9, саҳ. 45. 

296. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 3, саҳ. 1187. 

297. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 333. 

298. Уюну ахбор-ир-Ризо (а), ҷ. 2, саҳ. 58. 

299. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 37. 

311. Ад-даавот, саҳ. 127. 

311. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 113. 

312. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 9151. 

313. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 312. 

314. Кофӣ, ҷ. 7, саҳ. 41-32. 

315. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 445. 

316. Ал-Ҷаъфариёт, саҳ. 137. 

317. Таърихи Димишқ, ҷ. 15, саҳ. 515. 

318. Ал-фирдавс, ҷ. 1, саҳ. 155. 

319. Ал-Ҷаъфариёт, саҳ. 141. 

311. Аз-зўҳди Ҳусайн ибни Саид, саҳ. 27. 

311. Канз-ул-уммол, ҷ. 5, саҳ. 32. 

312. Шуаб-ул-имон, ҷ. 9, саҳ. 151. 

313. Шуаб-ул-имон, ҷ. 3, саҳ. 235. 

314. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 1, саҳ. 413. 

315. Ал-мўъҷам-ул-кабир, ҷ. 12, саҳ. 234. 

316. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 3917. 

317. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 339. 

318. Канз-ул-уммол, ҷ. 19, саҳ. 418. 

319. Таърихи Димишқ, ҷ. 9, саҳ. 21. 

321. Ҷомеъ-ул-ахбор, саҳ. 279. 

321. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 1, саҳ. 251. 

322. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 9, саҳ. 83. 

323. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 1, саҳ. 51. 

324. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 1, саҳ. 294. 

325. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 1, саҳ. 299. 

326. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 451. 

327. Иршод-ул-қулуб, саҳ. 173. 

328. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 7, саҳ. 21. 

329. Амолии Садуқ, саҳ. 419. 

331. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 3, саҳ. 528. 

331. Муснади Абўяъло, ҷ. 5, саҳ. 435. 

332. Мишкот-ул-анвор, саҳ. 541. 

333. Канз-ул-уммол, ҷ. 19, саҳ. 571. 

334. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 532. 

335. Савоб-ул-аъмол, саҳ. 251. 

336. Ал-фирдавс, ҷ. 1, саҳ. 198. 

337. Кофӣ, ҷ. 9, саҳ. 211. 

338. Таърихи Димишқ, ҷ. 4, саҳ. 57. 

339. Ал-мўъҷам-ус-сағир, ҷ. 2, саҳ. 51. 

341. Таърихи Димишқ, ҷ. 32, саҳ. 251. 

341. Сунани Дорқутнӣ, ҷ. 2, саҳ. 511. 

342. Танбеҳ-ул-хавотир, ҷ. 2, саҳ. 122. 

343. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 542. 

344. Ал-матолиб-ул-олия, ҷ. 1, саҳ. 155. 

345. Ал-мустадрак асал-саҳеҳайн, ҷ. 1, 

саҳ. 931. 

346. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 545. 

347. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 544. 

348. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 544. 

349. Ҷомеъ-ул-аҳодиси Қуммӣ, саҳ. 289. 

351. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 413. 

351. Тафсири Қуммӣ, ҷ. 1, саҳ. 587. 

352. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 12. 

353. Даоим-ул-Ислом, ҷ. 2, саҳ. 115. 

354. Иршод-ул-қулуб, саҳ. 173. 

355. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 492. 

356. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 242. 

357. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 1. 

358. Савоб-ул-аъмол, саҳ. 551. 

359. Ал-хисол, саҳ. 15. 

361. Ал-фақеҳ, ҷ. 4, саҳ. 19. 

361. Шарҳи Наҳҷ-ул-балоға, ҷ. 21, саҳ. 

511. 

362. Эҳёи Улум-уд-дин, ҷ. 2, саҳ. 31. 

363. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 1141. 

364. Кифоят-ул-асар, саҳ. 241. 

365. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 5213. 

366. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 155. 

367. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 2118. 

368. Ал-мусаннафи Ибни Абўшайба, ҷ. 

8, саҳ. 117. 

369. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 8111. 

371. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 5517. 

371. Ал-фақеҳ, ҷ. 4, саҳ. 583. 

372. Канз-ул-уммол, ҷ. 13, саҳ. 879. 

373. Ҷомеъ-ул-ахбор, саҳ. 447. 

374. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 444. 

375. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 357. 

376. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 357. 

377. Наҳҷ-ул-балоға, ҳикмати 513. 

378. Ал-маҳосин, ҷ. 1, саҳ. 213. 

379. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 313. 

381. Иршод-ул-қулуб, саҳ. 214. 

381. Кофӣ, ҷ. 8, саҳ. 517. 

382. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 8325. 

383. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 5783. 

384. Ал-иршод, ҷ. 1, саҳ. 219. 

385. Амолии Муфид, саҳ. 32. 

386. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 4314. 

387. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 3838. 

388. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 92. 

389. Ад-дурр-ул-мансур, ҷ. 8, саҳ. 223. 

391. Тафсири Табарӣ, ҷ. 14, саҳ. 193. 

ҷузъи 28. 

391. Ал-мустадрак асал-саҳеҳайн, ҷ. 2, 

саҳ. 359. 

392. Мунят-ул-мурид, саҳ. 581. 

393. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 1, саҳ. 112. 

394. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 92. 

395. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 442. 

396. Аз-зўҳди Ҳусайн ибни Саид, саҳ. 77. 

397. Биҳор-ул-анвор, ҷ. 111, саҳ. 82. 
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398. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 211. 

399. Ал-усул-ус-ситтата ашар, саҳ. 71. 

411. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 57. 

411. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 1, саҳ. 229. 

412. Сунани Абўдовуд, ҷ. 2, саҳ. 71. 

413. Ал-мусаннафи Ибни Абўшайба, ҷ. 

2, саҳ. 172. 

414. Таҳзиб-ул-аҳком, ҷ. 2, саҳ. 124. 

415. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 2, саҳ. 124. 

416. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 1, саҳ. 272. 

417. Кофӣ, ҷ. 5, саҳ. 481. 

418. Тафсири Айёшӣ, ҷ. 1, саҳ. 45. 

419. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 487. 

411. Кофӣ, ҷ. 5, саҳ. 481. 

411. Канз-ул-уммол, ҷ. 19, саҳ. 439. 

412. Наҳҷ-ул-балоға, ҳикмати 237. 

413. Канз-ул-уммол, ҷ. 19, саҳ. 384. 

414. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 81. 

415. Даоим-ул-Ислом, ҷ. 1, саҳ. 82. 

416. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 4, саҳ. 558. 

417. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 4, саҳ. 557. 

418. Сунани Ибни Моҷа, ҷ. 2, саҳ. 1211. 

419. Саҳеҳи Ибни Ҳуббон, ҷ. 11, саҳ. 543. 

421. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 2, саҳ. 111. 

421. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 1, саҳ. 587. 

422. Ғурар-ул-ҳикам, ҳ. 7234. 

423. Кофӣ, ҷ. 1, саҳ. 411. 

424. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 12. 

425. Ал-мустадрак асал-саҳеҳайн, ҷ. 4, 

саҳ. 343. 

426. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 212. 

427. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ. 497. 

428. Ал-хисол, саҳ. 487. 

429. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 491. 

431. Ал-мўъҷам-ул-кабир, ҷ. 4, саҳ. 141. 

431. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 232. 

432. Ал-фақеҳ, ҷ. 2, саҳ. 921. 

433. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 292. 

434. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 522. 

435. Уддат-уд-доӣ, саҳ. 81. 

436. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 311. 

437. Сунани Абўдовуд, ҷ. 2, саҳ. 244. 

438. Туҳаф-ул-уқул, саҳ. 525. 

439. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 311. 

441. Канз-ул-уммол, ҷ. 2, саҳ. 511. 

441. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 244. 

442. Ал-мўъҷам-ул-кабир, ҷ. 2, саҳ. 32. 

443. Ас-сунан-ул-кубро, ҷ. 7, саҳ. 478. 

444. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 14, саҳ. 245. 

445. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 314. 

446. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ. 499. 

447. Қурб-ул-иснод, саҳ. 229. 

448. Даоим-ул-Ислом, ҷ. 2, саҳ. 219. 

449. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 1, саҳ. 419. 

451. Канз-ул-уммол, ҷ. 11, саҳ. 191. 

451. Канз-ул-уммол, ҷ. 13, саҳ. 842. 

452. Ал-мўъҷам-ул-кабир, ҷ. 24, саҳ. 19. 

453. Канз-ул-уммол, ҷ. 19, саҳ. 911. 

454. Усд-ул-ғоба, ҷ. 7, саҳ. 257. 

455. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 131. 

456. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 9, саҳ. 184. 

457. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 498. 

458. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 2, саҳ. 912. 

459. Ас-сунан-ул-кубро, ҷ. 7, саҳ. 787. 

461. Таърихи Димишқ, ҷ. 55, саҳ. 548. 

461. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 8, саҳ. 241. 

462. Таърихи Бағдод, ҷ. 8, саҳ. 198. 

463. Усд-ул-ғоба, ҷ. 2, саҳ. 421. 

464. Муснади Зайд, саҳ. 233. 

465. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 12. 

466. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 8, саҳ. 277. 

467. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 12. 

468. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 141. 

469. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 89. 

471. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 75. 

471. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 5, саҳ. 1434. 

472. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 2, саҳ. 318. 

473. Сунани Насоӣ, ҷ. 7, саҳ. 514. 

474. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 2, саҳ. 912. 

475. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 7, саҳ. 241. 

476. Таҳзиб-ул-аҳком, ҷ. 9, саҳ. 171. 

477. Ал-фирдавс, ҷ. 1, саҳ. 183. 

478. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 11. 

479. Ал-фақеҳ, ҷ. 5, саҳ. 339. 

481. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 11. 

481. Танбеҳ-ул-хавотир, ҷ. 1, саҳ. 11. 

482. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 11. 

483. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 4, саҳ. 1472. 

484. Саҳеҳи Ибни Ҳуббон, ҷ. 11, саҳ. 41. 

485. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 2, саҳ. 912. 

486. Саҳеҳи Муслим, ҷ. 2, саҳ. 1141. 

487. Сунани Ибни Моҷа, ҷ. 5, саҳ. 1235 

488. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 3, саҳ. 2147. 

489. Ал-мусаннафи Ибни Абдураззоқ, ҷ. 

11, саҳ. 348. 

491. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 12. 

491. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 15, саҳ. 33. 

492. Ҳилят-ул-авлиё, ҷ. 9, саҳ. 511. 

493. Ас-сароир, ҷ. 2, саҳ. 228. 

494. Мустадрак-ул-васоил, ҷ. 12, саҳ. 175. 

495. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 88. 

496. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 15. 

497. Ал-фирдавс, ҷ. 1, саҳ. 212. 

498. Танбеҳ-ул-ғофилин, саҳ. 435. 

499. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 7, саҳ. 23. 

511. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 39. 

511. Ал-хисол, саҳ. 34. 

512. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 33. 
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513. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 12. 

514. Шуаб-ул-имон, ҷ. 3, саҳ. 231. 

515. Муснад-уш-шаҳоб, ҷ. 2, саҳ. 219. 

516. Кофӣ, ҷ. 2, саҳ. 241. 

517. Кофӣ, ҷ. 4, саҳ. 34. 

518. Наср-уд-дурар, ҷ. 1, саҳ. 242. 

519. Ҷомеъ-ул-аҳодиси Қуммӣ, саҳ. 212. 

511. Ал-хисол, саҳ. 921. 

511. Ал-маросил, саҳ. 144. 

512. Ал-фирдавс, ҷ. 3, саҳ. 321. 

513. Таърихи Димишқ, ҷ. 59, саҳ. 124. 

514. Наводири Ровандӣ, саҳ. 255. 

515. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 218. 

516. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 497. 

517. Биҳор-ул-анвор, ҷ. 79, саҳ. 111. 

518. Ал-фирдавс, ҷ. 4, саҳ. 411. 

519. Шуаб-ул-имон, ҷ. 5, саҳ. 18. 

521. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 419. 

521. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 413. 

522. Кофӣ, ҷ. 9, саҳ. 41. 

523. Макорим-ул-ахлоқ, ҷ. 1, саҳ. 318. 

524. Сунани Тирмизӣ, ҷ. 5, саҳ. 493. 

525. Саҳеҳи Бухорӣ, ҷ. 5, саҳ. 1182. 

526. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 5, саҳ. 238. 

527. Ал-мўъҷам-ул-авсат, ҷ. 4, саҳ. 594. 

528. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 318. 

529. Кофӣ, ҷ. 3, саҳ. 318. 

531. Муснади Ибни Ҳанбал, ҷ. 2, саҳ. 341. 
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