افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Ideological

afgazad@gmail.com

مسائل ايدئولوژيک

الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی-سعيد افغانی «
 ١٣نومبر ٢٠١۶

زن شايسته برای ازدواج
ھدايات ورھنمود ھای دين مقدس اسالم بر اين بنياد است  ،شخصی که می خواھد ازدواج كند  ،حد اعظمی تالش به
خرج دھد تا زن را به حيث شريک خويش انتخاب نمايند كه دارای صفات ذيل باشد .
شرط اول ديندارى:
اولين شرطی را که دين اسالم بدان تأکيد جدی می دارد  ،متدين بودن ودينداری زن است  ،طوری که در حديث مبارك
روايت شده حضرت ابوھريرة )رض( آمده است  »:تنكح المرأ ة ألربع :لمالھا  ،لحسبھا  ،ولجمالھا  ،ولدينھا  ،فاظفر
بذات الدين تربت يداك «
زن به خاطر چھار چيز برای ازدواج انتخاب مى شود -١ :به خاطر مال ودارائی اش  -٢ ،به خاطر نسب وطايفه اش
كه ھمان اصل ونسب است  -٣ ،به خاطر جمال زيبائى وظرافتش  -۴ ،به خاطر دين وعفتش  ،زن با دين وعفت انتخاب
كن كه به مقصود خود و به سعادت دنيا و آخرت خواھى رسيد.
)حديث متفق عليه  :فتح البارى ) ، (٩-١٣٢-۵٠٩٠صحيح مسلم )  ، ( ٢-١٠٨۶-١۴۶۶سنن ابوداوود )(۶-۴٢-٢٠٣٢
 ،سنن ابن ماجه ) (١-۵٩٧-١٨۵٨مصنف ابن ابی شيبه . (۶-۶٨) :
دختر ديندار کسی است که از دين خود آگاھی درست و به دور از افراط و تفريط و مطابق تعليمات اسالمی داشته باشد.
دين برای زن تاج عفت و پاکدامنی او و اوج عزت و شرف است که او را از خطا و گمراھی دورنگاه داشته ،در به
جای آوردن وظايفش ياری داده و يک زندگی پر از شادی و سعادت را برای وی و خانواده اش به ارمغان می آورد.
شرط دوم دوشيزه )بــكر(:
شرط دوم ازدواج را كه دين اسالم به آن ھدايت فرموده است  :دوشيزه بودن يعنی )بكر( بودن زن است :مگر اين كه در
انتخاب بيوه مصلحتى در مابين باشد  ،طوری که اين ھدايت در حديثی روايت شده از حضرت جابر بن عبد ﷲ به شرح
ذيل چنين فرمولبندی گرديده است  » :تزوجت امرإۀ فى عھد رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فلقيت النبى ) ص( فقال يا
جابر  ،تزوجت ؟ قلت  :نعم  ،قال  :بكر إم ثيب ؟ قلت  :ثيب  ،قال  :فھال بكر ا تالعبھا ؟ قلت يا رسول ﷲ إن لى إخوات،
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فخشيت أن تدخل بينی وبينھن  ،قال فذاك إذن  ،إن المرإة تنكح على دينھا  ،ومالھا وجمالھا  ،فعليك بذات الدين تربت
يداك«
)درزمان پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم با زنى ازدواج كردم  ،پس از آن با پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم مالقات كردم  ،فرمود
اى جابر  ،آيا ازدواج كرده ای  ،گفتم  :بله  ،فرمود  :دوشيزه است يا بيوه ؟ گفتم بيوه  ،فرمود چرا با دختر ى ازدواج
نكردى تا با او بازى كنی  ،گفتم ای رسول ﷲ ! من چند خواھر دارم وبيم داشتم كه )اگر دوشيزه باشد باسن كم خود) بين
من وآنان جدائى بيندازد  ،پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود  :پس اينطور!  .زن به خاطر دين  ،مال وزيبائى اش براى
ازدواج انتخاب می شود  ،پس ديندار را انتخاب كن  ،دست ھايت خاک آلود شود « و ) متفق عليه ( صحيح مسلم ) ٢-
 ، ( ١٠٨٧-٧١۵در صحيح مسلم )  ، ( ٩-١٢١-۵٠٧٩سنن ابو داوود )  ( ۶-۴٣-٢٠٣٣سنن الترمذی ) ٢-٢٨٠-
. ( ١١٠۶
شرط سوم محبت گرا و طفل آور:
شرط سوم در ازدواج که دين اسالم بدان ھدايت فرموده است زنی است که محبت گرا وطفل آور باشد  ،طوری که در
حديثی آمده است  »:تزوجوا الودود الولود فإنی مكاثر بكم األمم يوم القيامة«)با زنان محبت گرا واطفال آور ازدواج
كنيد  ،چون من در ميان امت ھا به كثرت شما افتخار می كنم().صحيح جامع صغير )، (٢٩۴٠االروا ء  )، (١٧٨۴سنن
ابو داوود ) ، ( ۶-۴٧-٢٠٣۵سنن نسائی ) .( ۶-۶۵
خوانندۀ محترم !
برخی حکماء در نصايح سودمند خويش ھدايت فرموده اند که  :مردان در ھنگام ازدواج از زنان فاقد اخالق مناسب،
بايد دوری کنند  .آنان را از ازدواج با شش دسته از زنان بر حذر داشته است  :انواع شش گانه عبارتند از  -١»:ﱠأنانه -٢
منانه  -٣ﱠ
ﱠ
براقه  -۶ﱠ
حنانه  -۴ﱠ
حداقه  -۵ﱠ
شداقه «
زنان ﱠ
أنانه :
زنان ﱠأنانه عبارت از زنانی است که بسيار ناله و شکايت می کند  ،پُرحرف و خبرچين است ھميشه خود را به مريضی
می زند .حکماء بدين عقيده اند که در ازدواج به ھمچو زنان خير نصيب انسان نمی گردد .
زنان ﱠ
منانه :
زنان ﱠ
منانه  :عبارت از زنانی است  ،زمانی که کاری را که می کند بر شوھرخويش منت گذارده و می گويد  :من برای
تو چنين و چنان کردم محرم راز و اعتماد شوھر نمی باشد .
زنان ﱠ
حنانه:
زنان ﱠ
حنانه عبارت از زنانی است که به مردان ديگر )غير از شوھرش( از جمله خويشاوندان و نزديکان خود تمايل
داشته و مھر می ورزد که در اين حالت زندگی زناشوئی دوام نيافته و دچار آشفتگی  ،سوء تفاھمات و دشواری ھای
متعدد می گردد .
حداقه :
زنان ﱠ
زنان ﱠ
حداقه  :عبارت از زنانی است که بوالھوس  ،کم زاد  ،بی ادب و بی تربيه آن که ھرچه می بيند را آرزو کرده و
شوھرش را به دردسر و مشقت انداخته و بيش از توانش از او انتظار دارد و پيوسته با بر خوردھای غير اخالقی باعث
رنجش وشکستن غرور شوھرش می شود .
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براقه:
زنان ﱠ
زنان ﱠ
براقه  :عبارت از زنانی است که  :بيشتر وقت خود را صرف آرايش و زيبائی خود کرده و در آرايش از حدود
شرع زياده روی می کند.
شداقه :
زنان ﱠ
زنان ﱠ
شداقه  :عبارت از زنانی است که  :در مورد چيزھائی که ارتباطی به او ندارند بسيار حرف زده و سخنان بيھوده
بسيار می گويد .
حکماء می افزايند:
نشانه ھای خوشبختی يک زن در اينست که چون ببينی اش خوشنودت سازد  ،چون از او دور شوی او را در مورد
خويش و دارائی ھايت امين يابی .
و از موارد بدبختی يک زن اينست که ديدنش ترا اندوھناک سازد و زبانش را بر تو به کار گيرد با صدای بلند حرف و
چيغ بزند و اگر از او دور باشی او را بر خويش و دارائی ھايت امين ندانی .برادر و خواھر مسلمان اخالق و تعاليم
اسالمی و انسانی و ھدف از زندگی کوتاه ابتالء و امتحان ما را حکم می کند که به اخالق و تعاليم اسالمی خود را ملبس
ساخته و ھر لحظه قاضی و قضاوت کنندۀ اعمال خود شده و در مواردی که خود از اين اصول عدول و تجاوز کرده و
سبب ازار و اذيت خود و ديگران شده باشبم تا راه و رسم حق و شرعی را انتخاب کرده ،ھم خود و ھم اطرافيان خويش
را به راه حق ،و راه صالح و فالح دارين دعوت و متصف به صفات دين مبين اسالم شويم .الھی به عظمت خويش ما
را به راه راست و حق ھدايت فرما .امين يا رب العالمين.
تتبع ونگارش :
الحاج داکتر امين الدين » سعـيـدی-سعيد افغانی «
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