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Силсилаи тарбияи фарзандон, қисми чаҳорум: 

Ҳадафҳои издивоҷи исломӣ 

    
Панҷумин боби ин фасл бажни цадафцои олии издивоҷи 

исломк мебошад ба ин маъно, ки цадаф аз издивоҷи машрӯъ 

танцо ба хотири масъалаи ҷинск ва фурӯ нишондани умури 

шацвонии тарафайни издивоҷ нест, балки ин як цадафи 

дувуминдараҷа ва цошиявк аст, зеро издивоҷ дар асл дорои 

цадафцои аз ин асоситар ва олитар мебошад, ки муцимтарини 

онцо дар пожн бажн хоцанд шуд. 

 

Афзун намудани шумораи мусалмонон 

 

Яке аз цадафцои олии издивоҷи исломк афзунгардонии 

теъдоди мусалмонон ва шод намудани қалби Пажмбари Худо (с) 

аст ба василаи фузунии мусалмонон, чунончи аз Маъқил ибни 

Ясор (р) ривоят шуда, ки марде назди Пажмбари Худо (с) омада гуфт: 

«Эй Расули Худо (с)! Ман зани зебову боаслу насаберо суроғ дорам, 

аммо ақим (нозо) аст, ож бо ӯ издивоҷ кунам ж не?» Расули Худо (с) 

фармуданд: «Не, бо ӯ издивоҷ макун». Сипас, он мард бори дуюм 

омад, аммо он цазрат (с) ӯро аз ин кор манъ карданд. Он мард 

бори сеюм омад ва саволро такрор кард. Он цазрат (с) дар ҷавоб 

фармуданд: «Бо заноне издивоҷ кунед, ки цам шавцарони худро 

дӯст доранд ва цам фарзанд таваллуд кунанд, чун ман ба зиждии 

шумо уммати мусалмон бар дигар умматцо ифтихор мекунам».1 

Дар ривояти дигаре омадааст, ки Пажмбари Худо (с) 

фармуданд: 

«Издивоҷ яке аз суннатцои ман аст ва касе, ки ба суннати 

ман амал накунад, аз пайравони ман нест, пас издивоҷ кунед, (то 

                                                            
1. Ба ривояти Абудовуд, Насок ва Цоким. 
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насли уммати мусалмон зижд шавад),чун ман дар рӯзи қижмат ба 

зиждии шумо ифтихор мекунам».2 

 

Иффат ва покдоманк 

 

Дуюмин цадафи издивоҷ иффату покдоманк ва тақарруб 

ҷустан ба Худованд аст, чунонки Расули Худо (с) мефармоянд: 

«Дар ком баргирифтани шумо (аз цамсари машрӯъи худ ба қасди 

хушнуд сохтани ӯ ва ба нияти таваллуди фарзанди солец) садақа 

аст». Гуфтанд: «Эй Расули Худо (с)! Вақте яке аз мо бо цамсари худ 

наздикк кунад, дар ин сурат аҷру подош дорад?» Фармуданд: «Оре, ож 

намедонед, ки агар яке аз шумо бо зани номацраме муртакиби 

чунин амале гардад, гуноци (кабирае)-ро анҷом додааст? Пас, 

цамин тавр, вақте он амалро бо цамсари шаръии худ анҷом 

дицад, аҷру подоши хуб межбад».3 

 

Ба вуҷуд омадани насли мусалмон 

 

Цофиз Ибни Цаҷар дар «Фатцу-л-борк» дар «Бобу талаби-л-

валади ли-л-ҷицод» мегӯяд: «Цар кк цангоми наздикк бо цамсари 

шаръии худ нияти таваллуди фарзандеро намояд, ки дар роци Худо 

ҷицод кунад, ба воситаи цамин нияти худ аҷру подоши онро межбад, 

агарчи фарзанде цам барои ӯ ба вуҷуд наояд. 

Абулцасани Мовардк таъкид бар ин дорад, ки мард бояд 

пайваста цангоми цамбистарк бо цамсари машрӯъи худ нияти ба 

дунж омадани фарзанди солец ва ҷицодгар дошта бошад ва «Аъузу 

биллоҳи минаш-шайтонир-раҷим» низ бигӯяд ва чунон нияту 

умеде дошта бошад, ки Худованд фарзандеро насиби ӯ 

бигардонад, ки фақат Худовандро парастиш кунад ва ӯро танцову 

бешарик бидонад ва фарде бошад, ки цаққу цақиқатро иҷро 

                                                            
2. Ба ривояти Ибни Моҷа аз цадиси Оиша (р). 
3. Ба ривояти Муслим, Насок ва Ацмад. 
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кунад, садоқату дурусткориро пешаи худ созад, ба соири 

бандагони Худо нафъ расонад ва ба ибодату ободонк бипардозад.4 

 

Бақо ва истимрори насли инсон 

 

Яке аз фоидацои издивоҷ идомажбк ва бардавомии насли 

инсон дар рӯи замин мебошад, чунонки дар ривоят омадааст: 

Расули Худо (с) фармуданд: 

«Ҳеҷ як аз шумо хостани фарзандро тарк накунад, зеро цар 

гоц  мард бимирад ва аз худ фарзанде ба боқк нагузорад, номи ӯ 

(дар рӯи замин барои цамеша)қатъ ва нобуд мешавад».5 

Он чи, ки дар асри цозир бар касе пӯшида намебошад, ин аст, 

ки мулцидону худонобоварони Шарқу Ғарб ва тамоми пайравони 

онон дар кишварцои исломк андешаи мацдуд сохтани насли 

мусалмонро дар сар мепарваронанд ва дар садади коциш додани 

нерӯи инсонии онон мебошанд, то ин ки мусалмононро заифу 

пароканда намоянд ва худро рӯз ба рӯз бештару нерӯмандтар 

созанд. Пас, ба цамин хотир аст, ки Пайғамбари акрам (с) 

мусалмононро аз заъиф шудану пароканда гардидан барцазар 

медорад ва ононро ташвиқ мекунад, ки пайваста дар цоли 

афзоишу сарҷамъии хеш бошанд, то иззату қудрати онон пойдор 

бимонад. Чунонки аз Ибни Умар (р) ривоят шуда, ки Расули Худо 

(с) фармуд:  

«Дар цар хонаводае, ки писаре таваллуд шавад, мӯҷиби иззату 

сарфарозии ҷадиде дар мижни онон мегардад».6 

 

 

                                                            
4. Нақл аз «Насицату-л-мулук (Мовардк, тацқиқи Хизр Муцаммад Хизр). – 

С. 166. 
5. Ба ривояти Табаронк аз Цафса (р).  
6. Ба ривояти Табаронк дар «Авсат». 
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