 ‐ 88353ﭘﺎداش ﻧﯿ زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﺣﻖ ﯾﺪﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

ﭘﺎداش زﻧ ﮐﻪ دﯾﻨﺪار و ﻧﯿﻮﮐﺎر اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻨﺪ و او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﺮﯾﻢ وی
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺪارد و ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐ ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ وی رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ او ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ او ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از وی راﺿ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎ زﻧﺶ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺎداﺷ دارد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ را ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎدوام ﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪی دﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﯿ و ﻣﺤﺒﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣ ﺑﺸﺎرت ﻣدﻫﻢ ،ﺑﺸﺎرﺗ ﺑﺲ ﺑﺰرگ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺑﯿﺎن ﭘﺎداش زﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:
از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
زن اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﺧﻮد را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎه ]رﻣﻀﺎن[ ﺧﻮد را روزه ﮔﯿﺮد و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻫﻤﺴﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ
وی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد از ﻫﺮ ﯾ از درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫ وارد ﺷﻮ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) .(۱۹۱ /۱ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺴﻦ ﻟﻐﯿﺮه اﺳﺖ ،و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۳۲آن را
ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺮدان ﺑﻬﺸﺘﺗﺎن آﮔﺎه
ﮐﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ آری ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﺻﺪﯾﻖ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﺮادرش در
ﮔﻮﺷﻪی ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣرود و ﺟﺰ ﺑﺮای اﻟﻪ او را دﯾﺪار ﻧﻤﮐﻨﺪ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺘﺗﺎن آﮔﺎه ﻧﻨﻢ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﻪ ای رﺳﻮل ﺧﺪا .ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻓﺮزﻧﺪآور ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﯾﺎ در ﺣﻘﺶ ﺑﺪی ﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺸﻤﯿﻦ
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ﺷﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ در دﺳﺖ ﺗﻮ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻮ راﺿ ﺷﻮی.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧ در ﻣﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ ) .(۲۰۶ /۲اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﮔﺮوﻫ دﯾﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ آﻟﺒﺎﻧ در
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۳۳۸۰و در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۴۲آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و از ﺣﺼﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺼﻦ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﻋﻤﻪﺷﺎن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﺰد
اﯾﺸﺎن رﻓﺖ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ داری؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻠﻪ .ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای او ﭼﻮﻧﻪای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻮان داﺗﻪ ﺑﺎﺷﻢ در ﺣﻖ او
ﮐﻮﺗﺎﻫ ﻧﻤﮐﻨﻢ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻮﻧﻪای ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﺗﻮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) .(۳۴۱ /۴ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺳﻨﺪ آن اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺴﻦ ﺑﻮدن را دارد .ﻣﻨﺬری ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺧﻮب
)ﺟﯿﺪ( اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﺴﺘﺪرک ) (۳۸۳ /۶و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۱۹۳۳آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻨﺎوی در ﻓﯿﺾ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۶۰ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﯾﻌﻨ در ﺻﻮرت ﺧﺸﻨﻮدی از ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺸﺘ ﺷﺪن ﺗﻮ ﻣﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺧﺸﻤﯿﻦ و ﻧﺎراﺿ ﺑﻮدن از ﺗﻮ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﻨﻤ
ﺷﺪﻧﺖ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻧﯿ رﻓﺘﺎر ﮐﻦ و ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﺎ وی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻦ.
اﻣﺎ ﺑﺸﺎرت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﻖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﯿ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻬﺎدت داده ﮐﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺸﺘ ﺷﺪن او و ﺑﺮﺗﺮیاش ﺑﺮ دﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻣﻨﺎن از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﺎن،
ﺧﻮش اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ).(۱۱۶۲
وی ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(43123
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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