 ‐ 71225وﯾﮋﮔﻫﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿ
ﺳﻮال

زن ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗ دارد و ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج ﻫﻤﺴﺮی ﻧﯿ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺴ در آن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ دﯾﺪه ﺷﻮد و
در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای آن ﭘﺎداش داده ﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻫﺮ آﻧﭽﻪ
ﺳﻌﺎت اﺧﺮوی را ﺑﺮای او ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺳﺎزد ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎر و اوﻟﯿﻦ ﯾﺎور در اﯾﻦ راه ،ﻫﻤﺮاه ﻧﯿ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﻣﺘﻘ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻣﺮ
ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﻣﻦ دوﺳﺘ ﻣﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۴۸۳۲و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ ،ﻫﻤﺴﺮی ﮐﻪ او را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎور و رﻓﯿﻖ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰد
اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣداﻧﺪ.
ﺻﻼح و ﻧﯿ اﯾﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔ ﻧﻤﻮد ﯾﺎﺑﺪ:
ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺷﻮﻫﺮش و در ﻏﯿﺎب او ﺧﻮد و آﺑﺮوی ﻫﻤﺴﺮش را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓﺎﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ﻗَﺎﻧﺘَﺎت ﺣﺎﻓﻈَﺎت ﻟّﻠْﻐَﻴﺐِ ﺑِﻤﺎ ﺣﻔﻆَ اﻟﻪ] ﻧﺴﺎء[۳۴ :
)ﭘﺲ زﻧﺎن درﺳﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﻧﺪ ]و[ ﺑﻪ ﭘﺎس آﻧﭽﻪ اﻟﻪ ]ﺑﺮای آﻧﺎن[ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺮار ]ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد[ را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﻨﺪ(.
زن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿ و ادب واﻻ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪزﺑﺎﻧ و ﺑﺪﻃﯿﻨﺘ و رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ از او ﺳﺮ ﻧﻤزﻧﺪ .او از دروﻧ ﭘﺎک
و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﯿ و ﺑﺎ ﻟﻄﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آﻧﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﻣﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و
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ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ آن ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣدﻫﺪ و از آﻧﻬﺎﯾ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺪل ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺒﺮﻧﺪ.
اﺻﻤﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺮی از ﺑﻨ ﻋﻨﺒﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :زﻧﺎن ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺮﻣﺨﻮ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﺷﺎن ﯾﺎری ﻣدﻫﺪ و آﻧﺎن را ﻓﺪای زﻧﺪﮔاش ﻧﻤﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﻪای دﯾﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣآورﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ ﺑﺪاﺧﻼق ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﺷﺮﺷﺎن ﻣرﻫﺎﻧﺪ.
دﯾﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻧﺎن آﻧﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وی ﭼﯿﺰی ﻋﻄﺎ ﺷﻮد ﺗﺸﺮ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺳﺎزد ،اﮔﺮ
او را ﺑﻨﺮی ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣﺮ ﮐﻨ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
او زﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪاش را ﺑﺎ ﭘﺮورﮔﺎر ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﯾﻤﺎن و ﺗﻘﻮاﯾﺶ ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﺿ
را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺳﻌ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﻘﺪاری از ﻧﻮاﻓﻞ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و رﺿﺎﯾﺖ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ را ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣدﻫﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻮی! ﺗﻮ دﯾﻨﺪار را ﺑﻪ دﺳﺖ آور ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۴۸۰۲و
ﻣﺴﻠﻢ )] (۱۴۶۶اﯾﻦ دﻋﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ زن را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺛﺮوﺗﺶ ﯾﺎ زﯾﺒﺎﯾ و ﻧﺴﺒﺶ ﺑﺮﻣﮔﺰﯾﻨﻨﺪ .ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ
از ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ آن و ﻧﻮﻋ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ[.
زن ﺻﺎﻟﺤﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ﻣداﻧ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺳﻼم و اﺧﻼق و ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻣﻮزد و
ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﺑﺮای ﻣﺮدم را در دل آﻧﺎن ﺑﺎرد و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﺛﺮوت و
ﻣﺪرک دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻘﻮی و دﯾﻨﺪاری و اﺧﻼق و ﻋﻠﻢﺷﺎن ﻣﺪ ﻧﻈﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﺴﺮی را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺶ آراﻣﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدی
ﻗﻠﺒ ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﺎﻧﻪاش و ﻫﻤﻪی دﻧﯿﺎﯾﺶ را از ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﭘﺮ ﮐﻨﺪ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﮐﺪام زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :زﻧ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﺑﻪ او ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﺷﻮد ،و اﮔﺮ اﻣﺮ ﺷﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،و در ﻣﻮرد ﺧﻮدش و ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۲۵۱ /۲آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۱۸۳۸آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮐﺪام زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :زﻧ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﻫﯿﺪه ﻧﺪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدان ﻧﭙﺮدازد ،دﻟﺶ از
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ آراﯾﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮش ،و ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺧﺎﻧﻮادهاش .ﻧﺎ :ﻣﺤﺎﺿﺮات اﻷدﺑﺎء راﻏﺐ
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اﺻﻔﻬﺎﻧ (۴۱۰ /۱) و ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﺔ ).(۳۷۵ /۱
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) ،( 26744) ،( 8391) ،( 6585و ) ( 83777ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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