 ‐ 229206ﭼﻮﻧ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺶ از ازدواج
ﺳﻮال
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :وﻻ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘُﻢ ﺑِﻪ ﻣﻦ ﺧﻄْﺒﺔ اﻟﻨّﺴﺎء او اﻛﻨَﻨﺘُﻢ ﻓ اﻧﻔُﺴﻢ ﻋﻠﻢ
اﻟﻪ اﻧﱠﻢ ﺳﺘَﺬْﻛﺮوﻧَﻬﻦ وﻟَﻦ ﻻ ﺗُﻮاﻋﺪُوﻫﻦ ﺳﺮا اﻻ ان ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻗَﻮ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ وﻻ ﺗَﻌﺰِﻣﻮاْ ﻋﻘْﺪَةَ اﻟﻨّﺎح ﺣﺘﱠ ﻳﺒﻠُﻎَ اﻟْﺘَﺎب اﺟﻠَﻪ واﻋﻠَﻤﻮاْ
انﱠ اﻟﻪ ﻳﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻓ اﻧﻔُﺴﻢ ﻓَﺎﺣﺬَروه واﻋﻠَﻤﻮاْ انﱠ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮر ﺣﻠﻴﻢ] ﺑﻘﺮه) [۲۳۵ :و در ﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از آﻧﺎن
]در ﻋﺪهی وﻓﺎت[ ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﺮده ﯾﺎ در دل ﭘﻮﺷﯿﺪه داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﻪ ﻣداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﺎن
ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻓﺘﺎد وﻟ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻗﻮل و ﻗﺮار ﭘﻨﻬﺎﻧ ﻣﺬارﯾﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺳﺨﻨ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮﯾﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﻣﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ آﻧﭽﻪ را در دل دارﯾﺪ ﻣداﻧﺪ ﭘﺲ از ]ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ[ او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ آﻣﺮزﻧﺪه و
ﺑﺮدﺑﺎر اﺳﺖ( .ﺑﻨﺎﺑﺮای راه واﺿﺢ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎری ،ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ را در دل ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﯾﻢ ﺗﺎ اﻟﻪ درﺑﺎرهاش ﻗﻀﺎی ﺧﻮد را
ﻋﻤﻠ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻣﯿﻞ ﻣﺮد ﺑﻪ زن و ﺑﺮﻋﺲ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ روزی زﻣﯿﻦ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﺮدد و ﺑﺮای آﻧﻪ آراﻣﺶ و اﻟﻔﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻞ ﮔﯿﺮد.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ انْ ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﻦ اﻧﻔُﺴﻢ ازْواﺟﺎ ﻟّﺘَﺴﻨُﻮا اﻟَﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﻴﻨَﻢ ﻣﻮدةً ورﺣﻤﺔً انﱠ ﻓ ذَﻟﻚَ ﻳﺎتٍ ﻟّﻘَﻮم ﻳﺘَﻔَﺮونَ ]روم[۲۱ :
)و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻤﺴﺮاﻧ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻬﺎ آرام ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن دوﺳﺘ و رﺣﻤﺖ ﻧﻬﺎد .آری در
اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ اﺳﺖ(.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺮای ﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ زن ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﺷﻮد.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ زﻧﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ اﯾﻦ از ﮐﻤﺎل اوﺳﺖ )اﻟﺪاء واﻟﺪواء.(۵۵۲ :
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ از ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل ﻣﺮدان اﺳﺖ.
از اﻧﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻧﺎن و ﻋﻄﺮ ﺑﺮاﯾﻢ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻗﺮار داده
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭼﺸﻢ روﺷﻨام در ﻧﻤﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ .(۳۹۴۰) آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ (۳۹۴۰) آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ دل ﻣﺮدی ﺑﻪ زﻧ ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب ازدواج ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دل از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ دوری از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﻗﻄﻊ اﺳﺒﺎب آن ﭘﯿﺶ از وﻗﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ دل و ﻋﺪم ﻓﺮوﻫﺸﺘﻦ ﻧﺎه از ﺣﺮام و اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را
ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﻣﺳﺎزد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ دﯾﺪن ﯾﺎ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾ آﻣﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآﯾﺪ و در دل رﯾﺸﻪ ﻣدواﻧﺪ ﺑﻪ
وﯾﮋه اﮔﺮ دل ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻬ از ﯾﺎد اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»آﻏﺎز ﻋﺸﻖ و اﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎری آن ﺟﺰو ﺗﻠﯿﻒ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎه و اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺮار دادن اﻣﺮی
اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﺳﺒﺎﺑﺶ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآﯾﺪ دﯾﺮ در اﺧﯿﺘﺎر او ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...
و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺴﺘ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از آن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ
ﮔﺎه ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭘﺲ از آن ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎرش رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺒﺐ
ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ ﻣﻌﺬور ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﻧﺎه و ﻓﺮ ﮐﺮدن ﭘ در ﭘ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ اﺳﺖ و او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ ﻣﻼﻣﺖ
ﻣﺷﻮد« )روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ.(۲۲۵ :
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ﺑﻠﻪ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﯿﻞ و ﻋﺸﻘ ﮐﻪ در دﻟﺶ اﻓﺘﺎده ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﺷﻮد و آن وﻗﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺪون
ﺳﺒﺐ ﺣﺮاﻣ در دﻟﺶ اﻓﺘﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻠ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﯾﺎ آﻧﻪ ﻓﺮد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎ زﻧ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن
زن او را ﻧﺨﻮاﻫﺪ و ﺧﻮﻫﺎن ﺟﺪاﯾ از وی ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﺮارش ﻫﻤﺴﺮش او را ﻃﻼق دﻫﺪ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از ﻃﻼق ﺑﻪ
وی ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﺒ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع رخ دﻫﺪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ زﻧﺶ ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ از
وی ﺟﺪا ﺷﺪه اﻣﺎ ﻋﺸﻘﺶ از وی ﺟﺪا ﻧﺮدد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻧﻮﻫﺶ ﻧﻤﺷﻮد...
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻧﺎﻫ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ]آن زن[ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر او دﻟﺶ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ آن را دﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺿﺪش آن را از ﻗﻠﺒﺶ دور ﺳﺎزد ...ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼش در راه دﻓﻌﺶ دﯾﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻤﺷﻮد«
)روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ ۲۲۵ :ـ .(۲۲۶
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﯿﻞ ﺑﻪ زﻧ در دل ﻣﺮد اﻓﺘﺎد راه ﺣﻞ درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﺎن ﺷﺮﻋ و واﻗﻌ از او ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ.
ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﻣﯿﺎﻧﺠﮔﺮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﻣﻐﯿﺚ ﮐﻪ زﻧﺶ ﺑﺮﯾﺮه ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﺮﮔﺮدد از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎب
اﺳﺖ:
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮﯾﺮه ﺑﺮدهای ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻐﯿﺚ .اﻧﺎر ﻫﻤﯿﻦ اﻻن او را ﻣﺑﯿﻨﻢ
ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﮔﺮﯾﺴﺖ و اﺷﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ رﯾﺶ او ﺟﺎری ﺑﻮد .ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس
ﮔﻔﺖ :ای ﻋﺒﺎس ،آﯾﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻐﯿﺚ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺮه و ﻧﻔﺮت ﺑﺮﯾﺮه از ﻣﻐﯿﺚ در ﺷﻔﺖ ﻧﯿﺴﺘ؟ ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :ﮐﺎش ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﺮﻣﮔﺸﺘ .ﺑﺮﯾﺮه ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﺮا اﻣﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﮔﺮی ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺮﯾﺮه
ﮔﻔﺖ :ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ او ﻧﺪارم) .ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.(۵۲۸۳ :
و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﭘﻨﺎه آورد ﺗﺎ ﻏﻤﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺘﻼ و آزﻣﺎﯾﺸ اﺳﺖ از ﺳﻮی اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ و اﮔﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ اﺟﺮی ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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»اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺒﺘﻼی ﻋﺸﻖ ﺷﻮد و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﺑﺮای ﺗﻘﻮای اﻟﻪ اﺟﺮ ﻣﺑﺮد ...و ﭼﻨﺎﻧﻪ از ادﻟﻪی ﺷﺮع واﺿﺢ
اﺳﺖ اﮔﺮ از ﺣﺮامﻫﺎ در ﻧﺎه و ﺳﺨﻦ و ﻋﻤﻞ دوری ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ ورزد و آن را ﭘﻨﻬﺎن دارد و از آن ﺳﺨﻨ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد ﺗﺎ
ﺳﺨﻨ ﺣﺮام ﻧﻮﯾﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻓﺤﺸﺎء ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪای از ﻣﻌﺸﻮق ،و ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
ﻧﺪادن ﻣﻌﺼﯿﺘﺶ و درد ﻋﺸﻘ ﮐﻪ در دل دارد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ درد ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺳﺎزد ،اﯾﻦ
ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﯿﺒﺎﯾ ورزﯾﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﻘﻮا و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﭘﺲ
اﻟﻪ ﭘﺎداش ﻧﯿﻮﮐﺎران را ﺗﺒﺎه ﻧﻤﺳﺎزد« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۱۳۳ /۱۰ :
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪای ﮐﻪ در ﺳﻮاﻟﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻋﺸﻖ و ﻣﯿﻞ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎری اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻦ آن در دل ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺣﻖ زﻧ ﮐﻪ در
ﻋﺪهی وﻓﺎت ﻫﻤﺴﺮش ﻫﺴﺖ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ از او ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﺻﺮﯾﺢ ،ﺑﻪ وی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج دﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﯾﻦ را در دل ﭘﻨﻬﺎن دارد ﺗﺎ ﻋﺪهی آن زن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ از او ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻌ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺒﺖ زﻧ در دل ﻣﺮدی اﻓﺘﺎد ﻣﺗﻮاﻧﺪ از او ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌ وﺟﻮد
دارد اﺷﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ را در دﻟﺶ ﭘﻨﻬﺎن دارد ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎریاش اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺮام وﻋﺪه ﻧﺬارد و ﮐﺎری ﺣﺮام ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻻ ان ﺗَﻘُﻮﻟُﻮاْ ﻗَﻮ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۳۵ :
)ﻣﺮ آﻧﻪ ﺳﺨﻨ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮﯾﯿﺪ(.
ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وی ﺳﺨﻨ ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ زﻧ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ دارد ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﺑﺮاز ﻋﺸﻖ ﻣﮐﻨﺪ ﺳﺨﻨ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﻔﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﺣﺮﻓ ﻣﻨﺮ زده ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آرزوی وﺻﻠﺶ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ او ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﺷﻮد و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﮔﺎه راه ﺣﻼل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ راه ﺣﺮام ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ!!
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮ رﻏﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و او را از وﻟاش
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ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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