 ‐ 59896ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺸﺘ ﺷﺪه و ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻬﻨﻤ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﺳﻮال
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ از ﭼﻪ ﭘﺎداش
ﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎرهی ﺣﻮر اﻟﻌﯿﻦ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻣﻦ و ﻧﯿﻮﮐﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮاﻟﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ زن ﻣﻮﻣﻦ و ﻧﯿﻮﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﻮﮐﺎر ﻧﺒﻮده ﯾﺎ از اﻫﻞ ﺟﻬﻨﻢ
ﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮداﻧﺪ.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾ زن ﻫﻤﺮاه او از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻬﻨﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
آﻧﻪ زن ﺑﻬﺸﺘ در دﻧﯿﺎ ازدواج ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﻣﺮدان ﺑﻬﺸﺖ ازدواج ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :اﮔﺮ زﻧ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ در دﻧﯿﺎ ازدواج ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ازدواج ﮐﺮده اﻣﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻬﺸﺘ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﻤﺴﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :ﭘﺎﺳﺦ را از ﻋﻤﻮم اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻟَﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗَﺸْﺘَﻬِ اﻧْﻔُﺴﻢ وﻟَﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗَﺪﱠﻋﻮنَ ]ﻓﺼﻠﺖ) [۳۱ /و ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻫﺮﭼﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ( و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺗَﺸْﺘَﻬِﻴﻪ اﻧﻔُﺲ وﺗَﻠَﺬﱡ اﻋﻴﻦ واﻧﺘُﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺧَﺎﻟﺪُونَ ]زﺧﺮف) [۷۱ /و در آﻧﺠﺎ آﻧﭽﻪ دلﻫﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎن
را ﺧﻮش آﯾﺪ ]ﻫﺴﺖ[ و ﺷﻤﺎ در آن ﺟﺎوداﻧﯿﺪ( زن ﻧﯿﺰ اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ]در دﻧﯿﺎ[ ازدواج ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﻬﺸﺘ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻗﺘ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺮداﻧ از اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ]در دﻧﯿﺎ[ ازدواج ﻧﺮدهاﻧﺪ و آﻧﺎن ـ ﯾﻌﻨ ﻣﺮداﻧ
ﮐﻪ ازدواج ﻧﺮدهاﻧﺪ ـ ﻫﻤﺴﺮاﻧ از ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺖ و ﻫﻤﺴﺮاﻧ از زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ـ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ـ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﻦ را درﺑﺎرهی زﻧﺎﻧ ﮐﻪ ]در دﻧﯿﺎ[ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎ آنﻫﺎ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ؛ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ دﻟﺶ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ ]و ﻫﻤﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻮم آﯾﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد« ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
از ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۵۲ /۲
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