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نحرافــات الجنســي اإلي كتـاب (  كتابي كه پيش روي خوانندگان عزيز قـرار دارد، ترجمـه  
  باشد. اثر استاد احمد شادي مي) والسنةعند الشباب وطرق عالجها من القرآن 

باشد، لذا از نوشتن مقدمـه خـودداري و    با توجه به اين كه اين ترجمه اولين اثر مترجم مي
  ند نكته را در خصوص كتاب تقديم خواهم نمود.به جاي آن چ

  قطعاً بدون اشكال و خالي از عيب نخواهد بود.نظر به اولين كار مترجم،  -1
هـاي   لذا هركسي به هر نحوي ما را رفع اشكال و يـا دادن تـذكر و نصـيحت بـراي چـاپ     

  د.هاي آتي ياري نمايد، موجب تشكر و امتنان خواهد بو بعدي و يا احياناً ترجمه
ي متون سعي شده كه عين عبارات عربـي ترجمـه گـردد و در آن دخـل و      در ترجمه -2

ي عـين لفـظ عربـي گويـاي      مگر در مواردي بسيار اندك كه ترجمهتصرفي صورت نگيرد، 
  مطلب نباشد.

  دل استفاده شده است. ي دكتر مصطفي خرم ي آيات از تفسير نور نوشته در ترجمه -3
در گرامي جناب آقاي رسول ابوالمحمدي كه بـا تشـويق ايشـان    ضمناً از دوست و برا -4

  اين كار را شروع و به پايان رساندم، نهايت سپاس و تشكر را دارم.
و در پايان اين ترجمه را به جوانان عزيز مخصوصاً شاگردانم در مدارس سـطح شـهر    -5

جـب رضـاي خـدا و    نمايم. اميـدوارم كـه مو   تپد، تقديم مي سقز كه هميشه دلم به يادشان مي
  ها و نيز جوانان گردد. خانواده ي استفاده

  
  سقز 82تابستان  -ماجد احمد ياني



  
  

 

  ي مؤلف مقدمه

ي گاش و ايمان بـه يگـان   فرستادهبعد از سپاس و ستايش خداوند سبحان و درود و صلوات بر 
  مباركش و ايمان به رسالت رسوالنش.ذات 

  و اما بعد:
 يل و امكانـات لهـو و لعـب و سـرگرمي و    هـا و وسـا   ام فتنهدر اين روزگار كه انواع و اقس

نحرافات جنسي ميـان جوانـان و غيـر    شكي ترويج كرده اند؛ از فراواني اخفساد را در دريا و 
شنويم كه هيچ صاحب عقلي و هيچ انسان متدين بـا اخالقـي    شنويم، چيزهايي مي وانان ميج

  شود. تأييد نكرده و به آن راضي نمآن را 
كنند. مسيري را در پـيش   اي فارغ از دين و اخالق زندگي مي جوانان در محدوده امروزه

گرفته اند كه سراسر پوچي و سرگرداني است، (مسيري كـه در آن هـيچكس حاضـر نيسـت     
كند). هدايتي كه خداوند  روشنايي ايمان هدايت مي دست ديگري را بگيرد و به سوي نور و

  ست.عزوجل براي بندگانش مقرر فرموده ا
پندارنـد   ي اساسي نزد جوانان همان انحرافات جنسي است كه بعضـي مـي   مشكل و مسأله

اي بـراي آن نيسـت. (امـا بايـد گفـت) كـه راه حـل در كتـابِ خـداو سـنت            راه حل و چـاره 
رسـد راه حـل و    پيامبرش موجود است و اگر بخواهيم در خصوص اين مشكل كه به نظر مي

يم الزم است كه به كتاب خدا و سنت رسولش باز گرديم كـه  اي ندارد؛ اظهار نظر نماي چاره
  به ياري پروردگار متعال راه حل كافي و دواي شافي را در آن خواهيم يافت.

و اما دستيابي به راه حل بايد كه از اساس و زير بنا آغاز كنيم تا پايـه و اساسـي محكـم و    
سباب و داليـل انحرافـات و راه هـاي    استوار داشته باشيم. پس بايد اول از همه چيز در مورد ا

  جستجو كنيم. �نجات از آن در پرتو كتاب خدا و سنت پيامبرش 
  بينيم كه شامل سه مرحله است: نگريم، مي وقتي به اين مسأله مي
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يابد. خداوند  سالگي شروع و تا سنّ بلوغ ادامه مي 3يا  2و آن از سن  ي اول: مرحله -1

'yγ•ƒr$ ﴿فرمايد:  متعال مي ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ ø↔tG ó¡ uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôMs3 n=tΒ óΟä3ãΖ≈yϑ ÷ƒr& t Ï% ©!$#uρ óΟ s9 

(#θäó è=ö7tƒ zΝè=çtø:$# óΟ ä3ΖÏΒ y]≈n=rO ;N≡§� tΒ﴾ 58 ي هي نور، آي (سوره.(  

تان به حـد   اي كساني كه ايمان آورده ايد؛ بايد بردگان شما و همچنين كودكان«ترجمه: 
دهنـد؛ بـه    ند (ولي مسائل جنسي و عـورت و غيـر آن را تمييـز و تشـخيص مـي     بلوغ نرسيده ا

  .»هاي خواب مردان و همسران) در سه وقت اجازه بگيرند هنگام ورود به اطاق
فرمايد:  و آن بعد از سن بلوغ است، آنچنان كه خداوند متعال مي ي دوم: مرحله -2

﴿$pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©! $# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè=äzô‰ s? $�?θ ã‹ç/ u�ö� xî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣù' tG ó¡ n@ (#θßϑ Ïk=|¡ è@uρ #’ n? tã 

$ yγÎ=÷δ r& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ ×� ö�yz öΝä3©9 öΝä3ª=yè s9 šχρã� ©. x‹ s? ∩⊄∠∪﴾ 27 ي يهي نور، آ (سوره.(  

هــايي نشــويد كــه متعلــق بــه شــما نيســت، مگــر بعــد از  اي مؤمنــان! وارد خانــه«ترجمــه: 
كردن بر سـاكنان آن؛   زنگ يا كوبيدن در و كارهايي جز اينها) و سالم گرفتن (با زدن ايجازه

اين كار براي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سالم) اميد است شما (اين دو چيز را بـه  
  .»هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنهار) را مد نظر داشته باشيد

شود، چون خداوند متعال  بزرگسالي ميو آن شامل دوران كودكي و  ي سوم: مرحله -3

≅﴿فرمايد:  مي è% šÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ ‘Òäó tƒ ôÏΒ ôΜ ÏδÌ�≈|Áö/ r& (#θÝà x� øts† uρ óΟ ßγy_ρ ã� èù 4 y7Ï9≡sŒ 4’ s1ø—r& öΝçλm; 3 
¨β Î) ©!$# 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθ ãèoΨ óÁ tƒ ∩⊂⊃∪﴾ 30 ي هي نور، آي (سوره.(  

نان موظفنـد كـه از نگـاه بـه عـورت و محـل       (اي پيغمبر) به مردان مؤمن بگو (آ«ترجمه: 
هاي خويشتن را (بـا پوشـاندن و دوري    زينت نامحرمان) چشمان خود را فرو گيرند و عورت

گمـان   تـر اسـت، و بـي    تر و محترمانـه  از پيوند نامشروع) مصون دارند، اين براي ايشان زيبنده
  .»دهد) ميسزا و جزاي رفتارشان را  دهيد آگاه است (و خداوند از آنچه مي
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تـرين اسـباب و داليـل     اين نوشتار كه پيش دسـت خواننـدگان عزيـز قـرار دارد، از مهـم     
  كند. باشد، بحث مي سالگي تا دوران بلوغ مي 3و  2ي اول كه از سنين  انحراف در مرحله



  
  

 

  فصل اول

  هاي عالج آن اسباب و داليل انحرافات جنسي و راه

ي ورود خواستن) به كودكاني كـه   ان (اجازهآموزش ندادن آداب استئذ دليل اول:الف: 
  ي نور آمده است. ي مباركه به سن بلوغ نرسيده اند، آنچنان كه در سوره

نكـردن بسـترِ خـواب كودكـان از همـديگر؛ طبـق فرمـايش رسـول         ا جـد  دليل دوم:ب: 
  .�خدا

 3و  2خوابيـدن يكـي از فرزنـدان در اطـاق خـواب والـدين بعـد از سـن          دليل سـوم:  ج:
  .سالگي
پوشي كنيم، و از آن غافل شـويم؛ جوانـان (در آينـده) در     گانه چشم از اين داليل سه اگر

ترين مسائلي اسـت كـه دشـمنان     منجالب انحرافات جنسي خواهند افتاد، و اين مسأله از مهم
وسايل گوناگون توانسته اند، جوانـان مـا را بـه     ها و با استفاده از اسالم و دشمنان بشري از راه

كردن آداب و اخـالق و   ين جريان فاسد سوق دهند و اين كار را با تمام توان با ويرانسوي ا
سـازي كـه ويرانگـر اخـالق و آداب و ديـن       ي گمـراه  دوري از دين؛ و با هر وسليه يا اسلحه

  باشد؛ انجام داده اند.
اي با آرامش اعصاب و  آموزند كه چگونه خانواده و آياتي كه پيش روي ماست به ما مي

روان و داراي احساس پاك و نيت خالص، قلب سليم و صاحب افكار ناب و پـاكيزه تربيـت   
  كنيم.

گـذارد،   ي دشوار و جدي مي اين آيات دست ما را بر روي راه حل نهايي براي اين مسأله
  بيايد باهم اولين راه حل را براي اين مسأله از خالل كالم خداوند عزّوجل بخوانيم:

كه عبارت بود از اين كه كودكاني كه به سن بلوغ  ل اول:راه حل براي دلي -1
ي نور ذكر شده نياموخته  اند، آداب استئذان (اجازه خواستن) را آنچنان كه در سوره نرسيده
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'yγ•ƒr$ ﴿فرمايد:  اند، خداوند متعال مي ‾≈tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ø↔tG ó¡uŠ Ï9 tÏ% ©!$# ôMs3 n=tΒ óΟ ä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr& 

t Ï%©!$# uρ óΟ s9 (#θäó è=ö7tƒ zΝè=çt ø:$# óΟ ä3ΖÏΒ y]≈n=rO ;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ö7s% Íο 4θ n=|¹ Ì�ôf x�ø9 $# tÏn uρ tβθ ãèŸÒ s? Νä3t/$ u‹ÏO 

zÏiΒ Íο u��Îγ©à9 $# .ÏΒuρ Ï‰ ÷èt/ Íο4θ n=|¹ Ï !$t± Ïè ø9$# 4 ß]≈n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝä3 ©9 4 š[ ø‹s9 ö/ä3ø‹n=tæ Ÿω uρ öΝÎγøŠ n= tæ 7y$ uΖã_ 

£èδ y‰÷è t/ 4 šχθ èù≡§θ sÛ /ä3ø‹n=tæ öΝà6àÒ ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷è t/ 4 y7Ï9≡x‹ x. ß Îit7ãƒ ª! $# ãΝä3 s9 ÏM≈ tƒFψ$# 3 ª! $# uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪﴾ 58ي  آيهي نور،  (سوره.(  

تان كه بـه   اي كساني كه ايمان آورده ايد، بايد بردگان شما و همچنين كودكان«ترجمه: 
دهنـد، بـه    حد بلوغ نرسيده اند (ولي مسائل جنسي و عورت غير آن را تمييز و تشـخيص مـي  

ز نمـاز  هاي خواب مردان و همسران) در سه وقت اجازه بگيرنـد، پـيش ا   هنگام ورود به اطاق
آوريد و بعد از نماز عشاء  هاي (معمولي) خود را درمي صبح، و در نيم روز هنگامي كه لباس

ي خلوت و آشكارشدن) عورت شماست، بعد از اين سـه وقـت    (اين اوقات) سه وقت (ويژه
بر شما و آنان گناهي نيست، بـدون اجـازه وارد شـوند (آنـان خـدمتكاران و كوچكـان شـما        

هربار در ساير اوقات اجازه بگيرنـد) ايشـان دور و بـر شـما در رفـت و       هستند و مشكل است
آمدند و شـما نيـز دور و برايشـان در رفـت و آمديـد (و بـا صـفا و صـميميت خـانوادگي بـه           

نماييد) اينگونه (صريح و روشن) خداوند آيات را بـراي شـما توضـيح و     يكديگر خدمت مي
  .»قرآني متأدب به اخالق اسالمي كنيد) كند (تا خويشتن را در پرتو احكام تبيين مي

اي كه طي آن خداوند بر ما واجب  باشد. سوره ي نور مي ي مباركه اين آيه از آيات سوره

îο﴿فرمايد:  نموده (اين آداب را) بياموزيم و بياموزانيم. بطوري كه در ابتداي سوره مي u‘θ ß™ 

$ yγ≈oΨ ø9 t“Ρ r& $yγ≈oΨ ôÊ t� sù uρ $uΖø9 t“Ρ r& uρ !$pκ�Ïù ¤M≈tƒ# u ;M≈oΨ Éi� t/ ö/ä3 ‾=yè ©9 tβρã� ©. x‹ s? ∩⊇∪﴾.  
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ي مهمي است كه ما آن را وحي كرده ايم (و احكام) آن را واجـب   (اين) سوره«ترجمه: 
هـاي واضـحي و (داليـل روشـني كـه دالّ بـر قـدرت و يگـانگي يـزدان و           نموده ايم، و آيـه 

  .»يرندبودن قرآنند) در آن فرو فرستاده ايم تا اين كه پند بگ آسماني
  دهد كه آن را ياد بدهند و (ياد گيرند)؟ (راستي) چرا خداوند متعال به مؤمنان دستور مي

چون اين سوره بسياري از مسائل اخالقي و آدابي كه اكثر مردم از آن دور گشـته انـد، را   
ر اسـت و  اي كساني ايمان داريد كه خداونـد پروردگـا   »... َآَمنُــوا الــِذينَ  َأيـَها يَا«كند  حل مي

تان تـا زمـاني    باشد، به خدمتكاران و فرزندان مي اسالم دين شماست، و محمد پيامبر و رسول
كه به سن بلوغ نرسيده اند اين آداب گرانقيمت و ارزشـمند را بياموزيـد. يعنـي ايـن آداب و     

  دستورات مخصوص خدمتكاران و فرزنداني است كه به سن بلوغ نرسيده اند.
كدام است؟ آيات قرآنكريم به اين مهم اشاره كرده اند. آنجا كه بنابراين، سن بلوغ 

#﴿فرمايد:  مي sŒÎ) uρ x1n=t/ ã≅≈x� ôÛF{ $# ãΝä3ΖÏΒ zΟ è=ßs ø9   ).59ي  ي نور، آيه (سوره ﴾... #$

كودك به مجرد احتالم (دفع ناگهاني شهوت در حال خواب يا بيداري) به سن  :يعني
بر اين مطلب اتفاق نظر دارند كه هرگاه شود، فقها همگي  رسد و مكلف مي بلوغ مي

كودك احتالم شد، بالغ شده و ديگر كودك نيست و نيز كنيز و دختر (زاد) هرگاه احتالم 
شدند و (خون حيض از آنان جاري گشت) يا توانايي حاملگي را كسب كردند، بالغ شده و 

آن هيچكس  به سن تكليف رسيده اند و اين مطلب مورد اتفاق همگي فقها بوده و در
رسد، اختالف نظر  اختالف ندارد، اما فقها بر مقدار سني كه در آن انسان به سن تكليف مي

  دارند. و در اين خصوص دو نظريه وجود دارد:
سال را تمام نكرده باشد، به  18مذهب معتقدند كه كودك تا زماني كه  فقهاي حنفي -1

  رسد. سن تكليف نمي
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 15ا بر اين باورند كه پسر يا دختر وقتي كه به سن ه ولي فقهاي شافعي و حنبلي -2
  سالگي رسيد، ديگر بالغ شده و به سن تكليف رسيده است.

سال  15سال يا  18ي خود داليلي دارند. به هرحال سن بلوغ چه  و هركدام براي نظريه
 هاي بلوغ مانند: رويش مو و ريش و سبيل براي پسران و برجستگي باشد و چه يكي از نشانه

ها يا حيض براي دختران باشد، عامل اساسي همان احتالم است، همچنانكه خداوند  پستان
  فرمايد. اشاره مي» الحلم«ي  سبحان در اين ايه به واژه

پس بر اولياي امر الزم است كه فرزندان را قبل از رسيدن به سن بلوغ، آداب 
  گرفتن بياموزند و اين آداب در سه وقت است. اجازه

≅ÏiΒ È﴿ اول الف: وقت ö7s% Íο 4θn=|¹ Ì�ôf x�ø9   قبل از نماز صبح. ﴾#$

برند و چه بسا پدر يا مادر در اين  چون در اين هنگام مردم در لباس خواب به سر مي
  باشند، يا لباسي غير از لباس خواب به تن دارند. موقع در ظاهري غير معمول مي

حالتي غير معمول همچون هم  و (ممكن است) بعضي از اعضاي بدن نمايان باشد و يا در
ترشدن مطلب به اين نمونه توجه كنيد:  آغوشي (با همسر) و غيره بسر برند، براي روشن

كردم، او نيز از يكي از دوستانش براي من نقل كرد  روزي با يكي از دوستان صحبت مي«
ر كه در هنگام همبستري با همسرش ناگهان در اطاق باز شده و پسرش باالي سرشان ظاه

  ».شده است
اين مسأله واقعاً مشكل و آزاردهنده است، بايد ديد كه چرا چنين حالت مشكلي پيش 

اين پدر باشيد، چه احساسي  آمده است؟ اگر چنين حالتي براي شما پيش آيد و شما به جاي
خواهيد داشت، و چه خواهيد كرد؟ پس مقصر (اصلي) پسر نيست، بلكه پدر است كه 

ا قبل از ورود، در اين اوقات به او نياموخته است، آموزش اين آداب گرفتن ر آداب اجازه
شود و اين  آيد، مي مانع ظهور و پيدايش آثار زشتي كه در ذهن اين پسر يا دختر بوجود مي

آثار هنگامي كه به سن بلوغ رسيد به صورت ترس و افسردگي شكننده ظاهر شده و در 
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كند و به آن ميل جنسي  را به خود مشغول مي كند (و فكر و ذكرش) اعماق ذهنش نفوذ مي
  گويند. مي

tÏn﴿ ب: وقت دوم uρ tβθ ãè ŸÒs? Νä3 t/$ u‹ÏO z ÏiΒ Íο u��Îγ©à9 هاي  و هنگام ظهر كه لباس ﴾#$

  آوريد. (معمولي) از تن بيرون مي
روز است. هنگامي كه پدر و مادر در حال خواب (و  و اين هنگام وقت خواب نيم

هاي  برند و (احتماالً) بدليل استراحت و گرماي هوا لباس سر مياستراحت) نيمروز به 
  آورند و يا اصالً لباس به تن ندارند. (معمولي) را از تن بيرون مي

‰ÏΒuρ Ï.﴿ج: وقت سوم  ÷è t/ Íο 4θ n=|¹ Ï !$ t± Ïèø9   بعد از نماز عشاء. ﴾#$

براي خوابيدن  ها را از تن بيرون آورده و خود را و آن هنگامي است كه پدر و مادر لباس
هاي خواب) يا نازك هستند، يا قابليت  ها (لباس نمايند، پس اين لباس و استراحت مهيا مي

پوشاندن اعضاي بدن را ندارند، در نتيجه قسمتي با چيزي از عضاي بدن والدين ظاهر و 
  نمايان شده و يا طوري است كه جايز نيست كسي آنان را در چنين حالتي ببيند.

وز به سن بلوغ نرسيده اند، آموزش دهيم تا در اين مان را كه هن فرزندان الزم است كه
گانه (در شبانه روز) قبل از ورود بر ما اجازه بگيرند، چون اين اوقات، اوقات  اوقات سه

  فرمايد: شوند. چنانكه خداوند سبحان مي عورت ناميده مي

﴿ß]≈n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝä3©9﴾ آشكارشدن) عورت شماست.ي خلوت و  اين سه وقت (ويژه  

پس الزم است كه فرزندان پدر و مادر خود را در نيكوترين شكل از اشكال عفت و 
اي به حيا و ادب خدشه وارد نشود، و نبايد  اي كه ذره پاكدامني مشاهده نمايند، به گونه

  هيچگاه عورت پدر يا مادر جلو فرزندان آشكار شوند.
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خبرند، تأكيد  ري از پدران و مادران از آن غافل و بيو اين دستور واالي اسالمي كه بسيا
كند كه غالمان و خدمتكاران و كنيزان نبايد چشم به عورت خانم خانه بدوزند، و  مي

  همچنين كودكان خردسال نيز نبايد اقدام به چنين مشاهداتي بنمايند.
روانشناسي بعد از گذشت چهارده قرن از نزول اين آيات، دانشمندان علم  !سبحان اهللا

دوزند (در آينده)  كنند، به اين كه مناظري كه كودكان در كودكي به آن چشم مي اقرار مي
گيري  شود و در شكل شان تأثيرگذار بوده و موجب تغييرات شخصيتي در آنها مي بر زندگي

  شخصيت آنها مؤثر خواهد بود.
كه كودكان در  كنند كه چنين مناظري همچنين دانشمندان علم روانشناسي تأكيد مي

گردد كه رهايي از آنها  هاي روحي و عصبي مي نگرند موجب ناراحتي كودكي به آنها مي
ها و  خواهيد فرزندش به چنين ناراحتي مشكلي است، پس با اين وصف كداميك مي

  امراضي مبتال گردد؟
در اين بنابراين، بر ما الزم است كه به راه حل و چاره بينديشيم و به آنها بياموزيم كه 

  گانه قبل از ورود بر ما اجازه بگيرند. اوقات سه
از اين دستورات مهم اسالمي غفلت ورزيم، اولين سبب انحراف جنسي جوانان بعد  اگر

از سن بلوغ را موجب شده ايم، و اينچنين است كه مظاهر اين انحرافات در روزگار ما در 
ز اين دستورات گرانبها كه خداوند به ما ها به دليل غفلت پدر و مادرها ا بسياري از خانواده

  خورد. امر كرده به چشم مي
ي انوار محمدي تربيت  و ياران پاك و پاكدامن او كه بر سفره �پيامبر گرامي اسالم 

  باشند. يافته اند، بهترين نمونه و الگو مي
رفت تا در خصوص  �روزي يكي از زنان اصحاب نزد معلم امت، حضرت محمد 

  ان سؤال نمايد. بنگريم كه از چه چيزي سؤال كرده است؟امري از ايش
سال داشت. (روزي)  روايت شده كه اسماء دختر ابي مرثَد خدمتكاري بزرگ

آمد و  �شد بر او وارد شد. پس اسماء نزد پيامبر  خدمتكارش در وقتي كه نبايد وارد مي
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شوند كه ما دوست نداريم  براستي خدمتكاران و غالمان ما در اوقاتي بر ما وارد مي«گفت: 
 �به اين دليل بود كه اسماء نزد پيامبر اسالم » (در چنين وضع و حالتي ما را مشاهده نمايند)

$﴿رفت و بالفاصله راه حل و عالج از آسمان نازل شد و خداوند فرمود:  yγ•ƒ r' ‾≈tƒ š Ï% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u ãΝä3Ρ É‹ ø↔ tGó¡ uŠÏ9 tÏ% ©!$# ôMs3n=tΒ óΟ ä3 ãΖ≈yϑ÷ƒr& t Ï%©!$# uρ óΟs9 (#θäóè=ö7 tƒ zΝè=çt ø:$# óΟ ä3ΖÏΒ y]≈ n=rO ;N≡§�tΒ﴾ 

  ).58ي  ي نور، آيه (سوره
تان كه بـه   اي كساني كه ايمان آورده ايد، بايد بردگان شما و همچنين كودكان«ترجمه: 

دهند، به هنگام ورود  حد بلوغ نرسيده اند (ولي مسائل جنسي و عورت و غير آن را تمييز مي
  .»هاي خواب مردان و همسران) در سه وقت اجازه بگيرند طاقبه ا

  شود. و اين امر از موقع نماز صبح (فجر) شروع مي
به ما گفتند كه مـردي از انصـار   «و در روايتي از مقاتل بن حيان نقل شده است كه گفت: 

طعـام  ي  و همسرش (اسماء بنت ابي مرثد) غذايي براي پيامبر درست كرده (او را به سر سفره
تـر اسـت كـه مـردي بـا       دعوت كردند) اسماء گفت: اي پيامبر خدا چه چيزي از ايـن زشـت  

شان بدون اجازه بر آنان وارد شود؟ پس اين آيات  همسرش در زير يك لحاف باشند و غالم
نازل شد. و اين مورد تنها كافي نيست، بلكه روايت شده كه روزي هنگام ظهـر رسـول خـدا    

 �نام داشت نزد فاروق اعظـم حضـرت عمـر بـن خطـاب      » مدلج«كه غالمي از انصار را  �
  فرستاد تا او را دعوت نمايد.

در آن موقع خوابيده بود و در را به روي خود بسته بـود، غـالم در زد و    �حضرت عمر 
نشست، در حالي كـه قسـمتي از    از خواب بيدار شد و �(بالفاصله) وارد شد. حضرت عمر 

دوست دارم كه خداونـد فرزنـدان و   «در اين حال گفت:  �مر بدنش نمايان بود، حضرت ع
ايـن را فرمـود و بـه    ». فرمود خدمتكاران ما را از ورود بدون اجازه در اينچنين اوقاتي نهي مي
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ي نـور از   از سوره 58ي  به محض اين كه به خدمت پيامبر رسيد آيه راه افتاد، �سوي پيامبر 
  بود.زبان پيامبر شنيد كه تازه نازل شده 

پس بر زمين افتاد و سجده ي شكر به جاي آورد، و اين واقعـه هنگـام ظهـر بـود، مـوارد      
شده باشد، و از اسـباب   نازل �زيادي وجود دارد كه وحي موافق رأي و نظر حضرت عمر 

يه همچنين از ابن حاتم و او نيز از سدي روايت كرده اسـت كـه گفـت: از يـاران     نزول اين آ
كردند،  شان در اين مواقع افتخار مي بودند كه به همبستري با همسرانمردماني  �رسول خدا 

اوند متعال به آنـان امـر فرمـود    دشدند، خ ي نماز خارج مي پس غسل كرده براي اداي فريضه
كه كنيزان و خـدمتكاران و فرزنـدان خـود را امـر كننـد كـه در اينگونـه مواقـع برآنـان وارد          

  نشوند، مگر اين كه اجازه بگيرند.
ي اولين دليل از داليل انحرافات جنسـي نـزد جوانـان     كننده (اين مطالب كه بيان شد) بيان

شود، فرزندان والدين را در وضعي ببيننـد كـه بـه حجـب و حيـا خدشـه        است كه موجب مي
كند، يا اين كه عورت يكي از والدين خود را مشاهده نمايند. بنابراين، واجب اسـت   وارد مي

اهري متـين و پرهيزگارانـه كـه نمايـانگر عفـاف و پـاكي باشـد در جلـو         كه پدر و مادر در ظ
  ي ادب و سرمشق و الگوي حسنه باشند. فرزندان ظاهر شوند تا مايه

  دليل دوم: خوابيدن كودكان باهم در يك بستر

يزي بدانيم و از اهميت آن شناخت پيدا كنيم، الزم است كه اگر بخواهيم از اين موضوع چ
َناءُ  َوُهمْ  ِبالصَالةِ  َأْوَالدَُكمْ  ُمُروا«فرمايند:  راجعه نماييم، آنجا كه پيامبر ميم �به سنت نبوي   أَبـْ

َناءُ  َوُهمْ  َواْضرِبُوُهمْ  َسْبعِ  نـَُهمْ  َوفـَرُقوا َعْشرِ  َأبـْ   .»اْلَمَضاِجعِ  ِفى بـَيـْ
 تان را در سن هفت سالگي بـه نمازخوانـدن امـر كنيـد، اگـر بـه سـن ده        فرزندان«ترجمه: 

نان را به خاطر اين سرپيچي بزنيد (تنبيـه كنيـد) و   آسالگي رسيدند از انجام نماز سر باز زدند 
  ».بسترهايشان را از همديگر جدا سازيد
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مـان را   فرمايد كه فرزندان كه خود اولين معلم اين امت است به ما امر مي �پيامبر گرامي 
ر تكـرار و تمـرين بصـورت ملكـه و     از سن هفت سالگي به نمازخواندن عادت دهيم، تا بر اث

عادت درآيد، و چون به سن ده سالگي رسيدند بايد آنان را با احكام نماز آشنا سـازيم، اگـر   
  در سن ده سالگي از انجام نماز سرباز زدند (فقط به خاطر ترك نماز) بايد آنان را زد.

دسـتور پـدر    بنابراين، كودك كه در سن هفت سالگي است بدون اكراه و از سر مهرباني
پذيرد و توجيه و عـادت دادنـش بـه انجـام دسـتورات عبـادي از جملـه نمـاز از          و مادر را مي

سالگي و  طرف اولياء بسيار آسان است و اگر به اين كارها در كودكي عادت كند در سن ده
  از آن به بعد نيز برايش سهل آسان است.

ند، بـدون آن كـه اوليـاء او را    اگر كودك در سن ده سالگي و بعد از آن نماز را ترك ك
دادن آن نموده باشند، در اين صورت نبايـد فرزنـد را سـرزنش كـرد، بلكـه بايـد        امر به انجام

  ي خود عمل ننموده اند. اولياء را مورد طعن و سرزنش قرار داد كه به وظيفه
 فإن بالصالة كَ لَ أهْ  رّ مُ  !هريرة أبا يا«فرمود:  �خطاب به ابي هريره  �پيامبر گرامي اسالم 

  .»حتسبي مْ لَ  حيثُ  نْ مِ  زقبالر  يأتيك اهللاَ 
ات را به نماز امـر كـن (پـس اگـر چنـين كـردي) خداونـد         اي اباهريره! خانواده«ترجمه: 

  ».كني رساند كه فكرش را نمي روزي تو را از (دري) مي

�ö﴿ي پيامبر كالم خداوند متعال است كه فرمود:  و مؤيد اين فرموده ãΒù&uρ y7n=÷δ r& Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ 

÷�É9 sÜô¹ $# uρ $pκö�n=tæ ( Ÿω y7è=t↔ó¡ nΣ $]% ø—Í‘ ( ßøt ªΥ y7è% ã—ö� tΡ 3 èπ t6É)≈yè ø9$# uρ 3“uθ ø) −G=Ï9 ∩⊇⊂⊄∪﴾ ي  ي طه، آيه (سوره

132.(  
ي يـاد خـدا و    ي خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا كه نمـاز مايـه   خانواده«ترجمه: 

ي آن ثابت و ماندگار بـاش. مـا از    ) و خود نيز بر اقامهپاكي و صفاي دل و تقويت روح است
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دهـيم. سـرانجام (نيـك و سـتوده) از آن (اهـل       خواهيم، بلكه به تـو روزي مـي   تو روزي نمي
  .»تقوي) و پرهيزگاري است

هرگاه كه امر كردن خانواده به نماز سبب گشايش رزق و روزي است، پس واي بر تو و 
  .اگر آنان را امر نكنيات؛ در دنيا و آخرت  خانواده

y#n=sƒ﴿فرمايد:  به فرمايش خداوند سبحان گوش جان بسپار كه مي m7 .ÏΒ öΝÏδÏ‰÷è t/ ì#ù=yz 

(#θ ãã$|Ê r& nο 4θ n=¢Á9 $# (#θãè t7̈? $# uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù=tƒ $ †‹xî ∩∈∪﴾ 59ي  ي مريم، آيه (سوره.(  

ارآمدند و در زمين) جـايگزين شـدند كـه    نان فرزندان ناخلفي (روي كآبعد از «ترجمه: 
منـدي از آن را) هـدر دادنـد و بـدنبال (لذايـذ و) شـهوات راه        نماز را (تـرك كردنـد و بهـره   

افتادند و (مجازات) گمراهي خود را (در دنيا و آخرت) خواهند، نماز را ضـايع كردنـد و بـه    
  .»هاي خدا (مساجد) نزديك نشدند خانه

گويد، آنان بدنبال خوشگذراني و لهـو و لعـب و كارهـاي     ر ميدر حالي كه مؤذن اهللا اكب
باشند، و آنگاه كه بندگان ايماندار خدا و جوانـان مسـلمان    بيهوده و پيروي از هواي نفس مي

و و لعـب و فسـاد   هـ هاي خدا هستند آنان در امـاكن و مراكـز ل   در خانه خداوندو مطيع فرمان 
گرداننـد و از هواهـاي نفسـاني     ز را ضايع مـي مشغول چريدن و خوشگذراني هستند، پس نما

  كنند. پيروي مي
انگار باشي، و فرزندت را خوب تربيت نكني) واي  پس اي پدر و اي مادر! (اگر سهل

و اين به تنهايي كافي نيست، بلكه » غي«برتو كه جايگاهت در جهنم محلي است به نام 

ôtΒuρ uÚ﴿فرمايد:  خداوند مي t�ôã r& tã “Ì� ò2ÏŒ ¨β Î*sù …ã&s! Zπ t±ŠÏètΒ %Z3Ψ |Ê …çνã� à± øtwΥuρ uΘ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôãr& ∩⊇⊄⊆∪﴾ 124ي  ي طه، آيه (سوره.(  

هاي آسماني دوري گزينـد)   و هركه از ياد من روي بگرداند (و از احكام كتاب« ترجمه:
اي) خواهد داشت (چون نه بـه قسـمت و نصـيب خـداداري      زندگي تنگ و (سخت و گرفته
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خواهد شد و نه تسليم قضـا و قـدر الهـي خواهـد گشـت) و روز رسـتاخيز او را نابينـا (و        قانع 
  .»آوريم ي قيامت گسيل و با ديگران در آنجا) گرد مي عرصه

فقر و تنگ روزي در دنيا كوري نابينايي در آخرت. چون باالتر و واالتر از نماز عبـادتي  
را ترك و ضايع كرده است. پـس انسـان بـا     نيست و اينچنين انساني باالترين و واالترين ذكر

ترك نماز در دنيا در تنگ روزي دائم به سر خواهـد بـرد و آيـا از انحـراف جنسـي جوانـان       
  شود؟ روزي بزرگتر بازهم پيدا مي روزي و تنگ سيه

(و راه حلي كه ارائه فرموده اند) ايـن   �وم مطابق فرمايش پيامبر گرامي ددر نتيجه؛ دليل 
نَـُهمْ  ُقواَوفـَر «است:    تان) را در بسترها از هم جدا كنيد. و (كودكان »اْلَمَضاِجعِ  ِفى بـَيـْ

جدايي و بـه تنهـايي خوابيـدن كـودك در بسـتر امـري مهـم و بسـيار خطيـر اسـت، و بـا            
انگاشتن اين امر موجبـات انحـراف جنسـي و اخالقـي در آينـده پديـدار        انگاري و ساده سهل

  گردد. مي
به اين مطلب اشاره كـرده اسـت   » تحفه العروس«تانبولي در كتاب استاد محمود مهدي اس

سـالگي يـك    جداكردن بستر خواب فرزنـدان در سـن ده  «كه عين عبارت به اين شرح است: 
دستور اسالمي است كه متأسفانه بسياري از آن غفلت ورزيده اند، و با كمـال تأسـف فـردي    

دختـر خالـه و پسـر     �ور و سنت نبـوي  انگاري اين دست اعتراف كرد كه دراثر اهمال و سهل
  ».خاله اش (خواهر و برادر) باهم مرتكب عمل ناشايست ....... شده اند

از زن عربـي كـه از نزديكـانش    «آورده است كـه  » طوق الحمامه«بن حزم در كتاب اامام 
ي  حامله شده بود، پرسـيدند آن چيسـت كـه در شـكم داري؟ در جـواب گفـت: ايـن نتيجـه        

، اين فاجعه (و نظاير آن) از اثرات خوابيـدن كـودك   »و بسترهاي خواب است نزديكي بالين
  در اطاق خواب پدر و مادر و يا خوابيدن در بستر مشترك با نزديكان است.

انديشه كنيم كـه بـا چـه     �پس جاي خود دارد كه در حكمت دورانديشي پيامبر گرامي 
  اب داده است.دقت و درايتي دستور به جدايي فرزندان در بسترهاي خو
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بنابراين، الزم است كه بستر خواب پسران از هم جدا باشد تا منجر بـه عمـل زشـت لـوط     
(همجنس بازي) نگردد. و نيز بستر خواب دختران از هم جدا باشد تا مرتكـب عمـلِ سـحاق    

  (ماليدن آلت تناسلي جنس مؤنث به هم) نشوند.
هم جدا كرد، تا اين كه خداي نـاكرده  و به طريق اولي بايد بستر خواب دختر و پسر را از 

  مرتكب عمل زن نگردند و موجباتي پيش نيايد كه هيچكس از سزايش در امان نخواهد بود.
(كودكـت را از مسـايل جنسـي آگـاه كـن) كـه       » صارح طفلك عـن الجـنس  «در كتاب 

ن الزم است كه از خوابيـد «باشد، آمده است:  ي كودكان در آمريكا مي ي درسي ويژه برنامه
كودكان در يك بستر واحد جلوگيري شود و نيـز بهتـر اسـت كـه اطـاق خـواب آنهـا يكـي         

خوابنـد بـر اثـر تمـاس و مـالش       نباشد، چون كودكاني در يك بستر واحد و در كنار هم مـي 
گردد، چرا كه مالش اعضـاي   اعضاي بدن آنها باهم تحريك شده و موجب انحراف آنها مي

تابستان و يا سردي هوا در زمستان و نيز گرماي ايجاد شـده   بدن باهم با وجود گرماي هوا در
در محيط موجب تحريك اعضاي تناسلي شده و عواقبتي به دنبـال دارد كـه نـه كسـي آن را     

  داند. پسندد و نه كسي جز خدا سرانجامش را مي مي
امــروزه دانشــمندان بــه ايــن نتيجــه رســيده انــد كــه كودكــاني كــه در يــك بســتر واحــد  

كننـده و   ، در اثر تماس جنسي آنها باهم و در اثر دماي هوا؛ بيشتر از وسايل گمـراه خوابند مي
ها و مجـالت مختلـف و اغواءكننـده تحريـك      هاي گوناگون همچون روزنامه تبليغات رسانه

  شوند. مي
ستايش و تسبيح مخصوص خداوند است كه چه زيبا فرمود و با چه بيان گويـا و شـيوايي   

كرد، با آن  طبيب طبيبان؛ معلمي كه علومش را از آسمان دريافت مي حق مطلب را ادا كرد؛
  گذرد، آنجا كه فرمود: كه بيشتر از چهارده قرن از آن زمان مي

نـَُهمْ  َوفـَرُقوا«   بسترهاي خواب آنها را از هم جدا سازيد. »اْلَمَضاِجعِ  ِفى بـَيـْ
را آمـوزش داد نيـز    ي خدا؛ و آنكسـي كـه تـو    راست فرمودي! اي سرورم، و اي فرستاده

  است. �راست فرمود. و اين از معجزات پيامبر خدا 
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كه بر روي نوار ضـبط شـده اسـت، آمـده كـه       »ِلَربُكمْ  اْسَتِجيُبوا«در گفتاري تحت عنوان 
بعد از نصف شب با منزل جناب شـيخ عبـدالعزيز بـن     2در ساعت  كشور عربيزني از اهالي 
  گيرد: باز تماس مي

  عليكمالو! السالم  -
  عليك السالم ورحمه اهللا وبركاته -
  .با جناب شيخ كار داشتم -
اي در ايـن نصـف    ي مهمي پيش آمده كه مجبور شده بفرماييد! خودم هستم، چه مساله -

  شب به منزل ما زنگ بزني خواهرم؟
فرزندانم شدم و در آنجا پسـرم   كرد گفت: وارد اطاق بشدت گريه ميزن در حالي كه  -

دهـد، و مـن از    دخترم مشاهده كردم و ديد كه فالن كار را با خواهرش انجام مـي را بر روي 
چـرا چنـين    :شدت وحشت و ناراحتي با شما تماس گرفتم؛ چكار كنم؟ شيخ از دختر پرسيد

  شده و چرا چنين عملي مرتكب شده ايد؟
رم يـك دسـتگاه ويـديو برايمـان تهيـه كـرد و مـا بـا ديـدن و          ددختر در جواب گفت: پـ 

هـايي مشـاهده كـرديم كـه نـه تنهـا بشـر بلكـه سـنگ را نيـز تحريـك و             شاي فيلم صحنهتما
  كند... احساساتي مي

اين پسر در حالي كه امكان اجراي عملش را با ساير دختـران مـثالً دختـر همسـايه غيـر       -
  ممكن دانسته؛ اين كا را با خواهرش انجام داده است.

نبــوي مــا را گرفتـه؟ و آنقــدر از تعــاليم و   آيـا تــا ايــن انـدازه دوري از ايــن دســتور مهـم   
دوري گزيــده ايــم؟ بعضــي از پــدران و مــادران كــه بســتر  �مــان  دســتورات پيــامبر گرامــي

  نمايند و در نتيجه به چنين سرنوشت شومي مبتال گشته اند. شان را از هم جدا نمي فرزندان
نماينـد، بلكـه از    نمـي  شـان را از هـم جـدا    بعضي از پدر و مادرها نه تنها بسـتر فرزنـدان   -

وسايل و امكانات صوتي و تصويري نوارهاي ويـديويي، سـي دي و غيـره (بـدون نظـارت و      
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گردنـد، و اينجاسـت    كنترل) در اختيار آنها قرار داده و موجب تحريك شهوات در آنها مـي 
شـود؛   گيريم كه يكي از عوامل مهم كه موجب انحراف جنسي نزد جوانـان مـي   كه نتيجه مي

ــنـَُهمْ  َوفـَرقُــوا«: �دن آنها باهم در يك بستر است و چقد زيبـا فرمـود پيـامبر خـدا     خوابي  ِفــى بـَيـْ
  .»اْلَمَضاِجعِ 

  دليل سوم: از داليل انحرافات جنسي نزد جوانان

خوابيدن فرزنـدان در اطـاق خـواب    «و اما سومين دليل از داليل انحرافات جنسي در جوانان 
  ».ستسالگي ا 3و  2والدين بعد از سن 

چنين آمده است: خوابيدن كودكان در اطاق خواب والدين بـه  » تحفه العروس«در كتاب 
برنـد و   طور كلي كاري است دور از خرد. چون كودكان كه هميشه در حال خواب بسر نمي

كنند كه خوابيـده انـد؛ در حـالي     زنند و وانمود مي چه بسا گاهي اوقات خود را به خواب مي
زند كنجكاو شـده و موجـب    به حركات و كلماتي كه از والدين سر مي كه بيدارند، و نسبت

  گردد. تحريك جنسي آنان مي
شود، چـرا كـه كودكـان بـا      روزي اينجاست كه هيچ چيز مانع از آن نمي و بدبختي و سيه

خوردن لحاف و يـا كـوچكترين لمـس و تمـاس بـدني از خـواب        صداهاي كوچك يا تكان
انگـاري و عـدم تعلـيم آداب     بسـياري از مـوارد در اثـر سـهل    پرند، و يا ممكـن اسـت در    مي

ي در و مادر حاالتي از انحرافـات جنسـ  گرفتن براي ورود به اطاق خواب و استراحت پ اجازه
در آنها ظاهر گردد؛ يعني ممكن است اطاق خواب و استراحت پدر و مادر مجزا باشد، ولـي  

ازه وارد شـوند؛ پـدر و مـادر را در    به علت اين كه ممكن است هر لحظه فرزنـدان بـدون اجـ   
  شود. وضعي غير معمول مشاهده نموده و موجب پيدايش انحرافات جنسي در آنان مي

و فرزند خودت را براسـاس آداب   ،برادرم! به خاطر خدا هم كه شده به داد خودت برس
  ي نور تفصيل آن رفته تربيت كن. ي مباركه اي كه در سوره گانه سه
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يك بستر مخوابان؛ همراه خـودت در اطـاق خـواب خـودت و همسـرت      آنان را باهم در 
آنان را جـاي مـده؛ چـون كودكـان بـا صـداهاي كوچـك و بـه محـض شـنيدن پـچ پـچ يـا              

شوند. بنابراين، اين دستورات بايـد بـه كودكـاني كـه      كوچكترين حركتي از خواب بيدار مي
  هنوز به سن بلوغ نرسيده اند، آموزش داده شود.

ن بلوغ رسيدند؛ دستورات ديگري در قرآن و سـنت وجـود دارد كـه پـدر و     اما اگر به س
  شان ياد بدهند. مادر بايد به فرزندان



  
  

 

  آداب و دستوراتي كه جوانان از آن غافلند: فصل دوم
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  ي مهم مقدمه

داشــت محبــتش و تمســك بــه  داونــد متعــال فرمــانبرداري از خــودش و پــاسدر حقيقــت خ
هدايتش و پيروي از سنتش را بر بندگان واجب فرمود و بزرگي و بلندهمتي و پيروزي و نيـز  

كنـد و   ي زمين از آن كسي است كه از نور هدايتش پيروي مـي  گرفتن آينده محبت و بدست
ي مخالفـت بـا اوامـر و سـرپيچي از      نـت نتيجـه  ذلت و خواري و پستي و زبوني و سستي و اها

  دستوراتش است.
با نگاهي اجمالي به مطالب گذشته در فصل اول چهار نكته را كه به تربيت فرزنداني كـه  

 59و  58كتـه كـه در خـالل آيـات     به سن بلوغ نرسيده اند؛ يادآور شديم و همانا اين چهـار ن 
فتار دانشمندان ديني تبيين گشـته انـد و مـا    و نيز در خالل سنت پاك نبوي و گ ،نور سوره ي 

در فصل اول آن را ذكر كرديم اختصاص به كودكاني دارد كه به سن بلوغ نرسيده انـد، امـا   
  هرگاه به سن بلوغ رسيدند، قرآنكريم دستورات مهم و اكيدي براي اين دوران دارد.

﴿# sŒÎ)uρ x1n=t/ ã≅≈x� ôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟ è=ßs ø9 $# (#θçΡ É‹ ø↔tFó¡ u‹ù=sù $ yϑŸ2 tβx‹ ø↔ tGó™$# šÏ% ©! $#  ÏΒ öΝÎγÎ=ö6s% 4 
š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7ãƒ ª! $# öΝà6s9  Ïµ ÏG≈tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6 ym ∩∈∪﴾ 59ي  ي نور، آيه (سوره.(  

ي اوقات براي ورود بـه   هنگامي كه كودكان شما به سن بلوغ رسيدند؛ (در همه« ترجمه:
اي كـه آنـان در آنجـا     كنند و يا منزل اختصاصي استراحت ميمكاني كه پدر و مادر در آنجا 

برند) بايد اجازه بگيرند، همانطور كه اشخاصي كه پيش از آنان بوده انـد (هنگـامي    به سر مي
كه به سن بلوغ رسيده و اينك مردان و زنان بزرگسال بشمارند) اجـازه گرفتـه انـد؛ خداونـد     

كنـد (تـا    يعت) خود را توضيح داده و تبيـين مـي  اينچنين (روشن و ساده) آيات (احكام و شر
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هـاي خـود) و داراي    متأدب به آداب اسالمي شويد) و خداوند بس آگاه از (احـوال آفريـده  
  .»حكمت است (در قانونگذاري براي بندگانش)

و حال بايد پرسيد كساني كه قبل از آنها بوده اند، چه كساني هستند؟ آنان همان كساني 

$﴿كند:  از آنان ياد مي 28و  27ي نور آيات  متعال در سورههستند كه خداوند  pκš‰ r' ‾≈tƒ tÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ è=äz ô‰ s? $ �?θ ã‹ç/ u�ö� xî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θÝ¡ ÎΣù' tGó¡ n@ (#θßϑÏk=|¡ è@uρ #’ n?tã $ yγÎ=÷δr& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 

öΝä3©9 öΝä3 ª=yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? ∩⊄∠∪ βÎ*sù óΟ©9 (#ρ ß‰ ÅgrB !$ yγŠÏù # Y‰ym r& Ÿξ sù $ yδθ è=äz ô‰ s? 4 ®L ym šχ sŒ÷σ ãƒ ö/ä3 s9 ( 
βÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 (#θãèÅ_ ö‘$# (#θ ãèÅ_ ö‘$$ sù ( uθ èδ 4’s1ø—r& öΝä3s9 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ šχθè=yϑ÷è s? ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪﴾.  

هــايي نشــويد كــه متعلــق بــه شــما نيســت، مگــر بعــد از   اي مؤمنــان وارد خانــه«ترجمــه: 
كردن بر سـاكنان آن،   زدن يا كوبيدن در ويا كارهايي جز اينها) و سالم (با زنگ گرفتن اجازه

اين كار براي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سالم) اميد است شما (اين دو چيز را بـه  
هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را) در مد نظر داشته باشيد، اگر كسي را در خانه 

آيد و) به شما اجـازه   به شما اجازه دهد) بدان جاها داخل نشويد (تا كسي پيدا مي نيافتيد (كه
گرديـد؛ پـس برگرديـد. (و اصـرار     ما (اجازه داده نشد) و گفتند: برشود. اگرهم به ش داده مي

آگـاه از   باشـد، خـدا بـس    تان مي تر براي تان و) پاك تر به حال نكنيد) اين (كار رجوع؛ زيبنده
  .»(پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد)كنيد.  كه ميكارهايي است 
نور به افرادي توجه دارد كه به سن بلوغ رسيده اند و بعضي  ي مباركه از سوره اين دو آيه
  دهد. خواستن و ديدار و بازديد از ديگران (در منازل) را براي ما توضيح مي از آداب اجازه

باشـد،   مـي » فـي ظـالل القـرآن   «زيـنش كـه   در تفسـير و  /سيد قطـب  در اين خصوص 
شان نيز در آنجا ساكن گـردد   ها قرار داده تا ارواح خداوند منازل را مسكن انسان«فرمايد:  مي

شـان در امـان باشـند، و در     شان اطمينان داشته باشند، و از كشف عـورات و محـارم   و از جان
هاي معمولي را جهت استراحت از تن به در كرده و چيزهايي را كه موج فشار بـر   آنجا لباس
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كنند. و منازل هيچگاه چنين نخواهـد شـد، مگـر ايـن كـه       گردد، از خود دور مي اعصاب مي
هـل آن  ي ا حريمي امن باشد و كسي به آن حريم وارد نگردد، مگر با علم و اطـالع و اجـازه  

منزل، اما در مواقع عادي اگر بخواهند كه مردم با آنها مالقات كنند و وارد منازل آنها شـوند  
(و آمادگي پذيرش مهمان) را داشته باشند؛ اشكالي ندارد كه بدون اجـازه وارد شـوند، ولـي    

شـود كـه شـايد     دانستن ورود بدون اجازه و درنظرنگرفتن وضعيت ساكنان موجـب مـي   مباح
واردان بران بيفتد و موجبات بـرانگيختن شـهوت را    اكنان منزل كشف و چشم تازهعورات س

هـاي زودگـذر اسـت     ي ديدن فراهم آورد و فرصت را براي اغواي اميال انساني كه در نتيجه
هاي گذرا و بدون قصد و نظر؛ در صورت تكرار؛ هدفدار شـده و از ايـن    كند، نگاه آماده مي

هاي اوليه و غيـر عمـد ايجـاد     شود. و در نتيجه اميالي كه بر اثر نگاه به بعد عامدانه آگاهانه مي
آلود و يا به سوي شـهوات   ها و روابط گناه شوند و به سوي انگيزش شده تحريك و بيدار مي

هاي روحي و انحرافـات جنسـي    ي اين رفتارها عقده شود. بازتاب و نتيجه حرام سوق داده مي
ز اسالم مردم بـدون اجـازه و اطـالع صـاحبخانه بـا حـالتي       و اخالقي است. در جاهليت قبل ا

آمـد   شدند. بنابراين، پـيش مـي   خواستند وارد مي هجومي به هر منزلي و در هر موقعي كه مي
كردند كه مجاز نيست كسـي آنـان    كه صاحبخانه را به همراه همسرش در حالتي مشاهده مي

كه يكـي از زوجـين را در وضـع نامناسـبي     افتاد  را در چنين وضعيتي ببيند، يا گاهي اتفاق مي
كردند، و بدينوسيله موجبات آزار و اذيت صاحبخانه را فراهم آورده و حرم امن  مشاهده مي

  زدند. منازل را شكسته؛ آرامش ساكنان را برهم مي
به همين داليـل و داليـل ديگـر، خداونـد متعـال مسـلمانان را بـه ايـن ادب واال، متـأدب          

كردن بـر سـاكنان آن بـراي     گرفتن براي ورود به منازل ديگران و سالم زهفرمودند: آداب اجا
هايشان. و خداونـد از اسـتئذان (اجـازه     شناسايي و ايجاد اُنس و دورشدن ترس و دلهره از دل

ي نور به استئناس (طلب انس و الفت) تعبير فرموده  ي مباركه از سوره 27ي  خواستن) در آيه
بخشد كه موجب ايجـاد انـس    ي استئذان مي  انگيز به واژه زه و روحو اين تعبير لطيف جاني تا

تـازه وارد   گـردد، و آنـان را جهـت اسـتقبال و پـذيرايي از      و آرامش در دل ساكنان منزل مي
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گرداند، و اين تعبير الفتي مخصوص و لطيف است جهت رعايت احوال و رعايـت   آماده مي
  .)1(شان وضعيت مردم در منازل

سازد؛ منازلي كه محل استراحت و  ستن؛ رعايت حرمت منازل را محقق ميخوا پس اجزاه
هاست. و در صـورت عـدم رعايـت ايـن دسـتور؛ اهـل خانـه دچـار مشـكلي و           آرامش انسان

  شوند، چرا كه موجب كشف عورات آنها شده است. ناراحتي شده و اذيت و آزار مي
  عورات زيادند كه بعضي از آنها در پي خواهد آمد:

اگر صاحبانه بر اثر سوختگي؛ يا مـرض يـا نقـص عضـو؛ عيبـي در بـدن        رت بدن:عو -1
داشته باشد و بخواهد آن را مخفي كند، چگونه بتواند، در حالي كه هركسـي بتوانـد سـرزده    

  وارد منزلش شود.
گاهي اوقات ممكن است فرد فقير و تنگدست باشد و يا ثروتمنـد باشـد    عورت طعام: -2

م يا زياد؛ خوب يا بد...) بر سر سفره داشته باشد و به قدر مصرف خود و و از انواع غذاها (ك
بـودن آن   خانواده اش آماده نموده باشد، پس چگونه از كيفيـت پـايين غـذايش و يـا انـدك     

شرمنده نشود؛ در صورتي كه هر وقتي بدون اجازه وارد منزلش بشوند و يا با ايـن وضـعيت؛   
  يش لذت ببرد؟ها چگونه بتواند از طعام و خوراكي

هاي معمـولي   انسان ممكن است در انظار مردم لباس و عمامه و يا كفش عورت لباس: -3
ي نـو تهيـه كنـد و در     پسند بپوشند. ولي بنا به داليلي قادر نباشد زير پيـراهن يـا پيژامـه    و عامه

كـه   دم عاقـل) چگونـه بايـد بـه خـود اجـازه ده      آباشد. ( نتيجه لباس هاي زير كهنه يا پاره مي
سرزده و بدون اجازه وارد منزل ديگران شود و افراد منزل را در چنين وضعي مشاهده نمايد، 

  در حالي كه آنان به اين وضع راضي نيستند.

                                         
  .88ص  18في ظالل القرآن ج  - )1(
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فرد ممكن است كه در منزلش فقط يك فرض نو يا درد  عورت وسايل و اثاث خانه: -4
يـن يـك تكـه را فقـط جهـت      ي زيرانـدازها كهنـه و قـديمي بـوده و ا     بور داشته باشد و بقيـه 

ي مواقـع آن را جمـع كنـد، يـا اصـالً ممكـن        پذيرايي از مهمان در منزل بگستراند. و در بقيـه 
ي  است زيراندازهاي كهنـه و فرسـوده را در موقـع مهمـاني و پـذيرايي از مهمانـان بـه وسـيله        

د. در حالي كـه  اي زيبا پوشاند و ديگران فكر كنند كه اين زيراندازها فاخر و زيبا هستن پارچه
شـوي، در حـالي كـه او از     اصالً چنين نيست. پس چگونه بدون اجازه وارد منزل ديگران مي

  اين وضع ناراضي و ناراحت است؟
افتد كه فرد بين مردم آقـا و سـرور    گاهي اتفاق مي عورت ظاهرشدن در انظار عموم: -5

در ميـان خـانواده اش   باشد، امـا در منـزل و    است و داراي شخصيت و احترام مخصوصي مي
كنـد؛   برعكس اين حالت است و در شستن ظروف يا كارهاي منزل به همسرش كمـك مـي  

كردنـد، از اسـود روايـت شـده كـه گفـت: از        كار را مـي  اين �همچنان كه حضرت رسول 
هنگـامي كـه در منـزل هسـتند بـه چـه چيـزي         �پرسيدم: رسول خـدا   لحضرت عايشه 

رسـاند و مـوقعي كـه وقـت نمـاز فـرا        اش كمك و يـاري مـي   مشغول اند؟ فرمود: به خانواده
شوند. چگونه چنين شخصيت محترمي ايـن چنـين    رسد، باي اداي نماز از منزل خارج مي مي

دهي بـدون اجـازه سـرزده وارد منـزلش      كند؛ به خودت اجازه مي در داخل منزلش رفتار مي
  يتش را فراهم سازي).شوي و او را در اين وضع مشاهده كنيم و (موجبات آزار و اذ

ممكـن اسـت فـردي در ميـان مـردم خـوش        شدن: عورت رفتار و اخالق و خشمگين -6
افتد كه او روزي در منزلش در حالت خشم يا اندوه باشد.  ور باشد و اتفاق مي اخالق و خنده

شود. پس چگونه جايز است كه كسي سـرزده وارد   و حالتش تغيير كرده و چه بسا زشت مي
فردي بشود و او را در چنين حـالتي مشـاهده كنـد، در حـالي كـه اصـالً دوسـت         منزل چنين

  ندارد.
انسان بـه طـور    خواهد كسي از آن آگاه شود: دادن كاري كه فرد نمي عورت انجام -7

زند. گاهي ممكن است در تنهـايي   هايي از او سر مي كلي آكنده از اسرار است. گاهي لغزش
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كشد، مردم از آن اطالع پيدا كننـد. يـا ممكـن     خجالت مي و در منزلش كاري انجام دهد كه
است در حال ارتكاب گناهي باشد كه خدا آن را برايش پوشيده است، پـس چگونـه اجـازه    

  دهي كه بدون اجازه او وارد شوي و از كارش آگاهي يابي؟ مي
افتـد كـه كسـي در منـزلش مشـغول سـاختن چيـزي         گاه اتفاق مـي  عورت كاركردن: -8

سازد و دور از  خواهد كسي او را بشناسد. مثالً چيزي مي اي كمك هزينه اش و نمياست؛ بر
كـه بـر    خواهيـد  رساند. شما را به خدا! چگونـه مـي   چشم اهالي آن منطقه آن را به فروش مي

كننـد؛ بدانيـد و    چنين افرادي وارد شويد و اصرار دارد كه آنچـه را مـردم از شـما پنهـان مـي     
  نين رفتاري جزو آداب اسالمي نيست.بشناسيد. خير! هرگز چ

آيا زشت نيست كه بر عورت و اسـرار افـراد آگـاهي يابيـد در حـالي كـه آنـان دوسـت         
  ندارند؟ آنهم سرزده و بدون اجازه!

كردن  ي با مرتبشدن قلب تي باشند كه بدون آمادهيا شايد افراد داراي خصوصيات و حاال
ن وضعيت ببيند. و اين جزو عورات احساسات خود دوست نداشته باشند، كسي آنها را در اي

و حاالت روحي است. اگر چنين هستي و دوست داري بر عيوب و عورات مردم آگاهي 

$﴿فرمايد:  خبري كه مي يابي؛ پس كجايي و چرا از كالم خداوند بي pκš‰ r'‾≈tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω 
(#θè=äzô‰ s? $ �?θ ã‹ç/ u�ö� xî öΝà6Ï?θã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣù' tG ó¡ n@ (#θßϑ Ïk=|¡ è@uρ #’ n? tã $ yγÎ=÷δr& 4 öΝä3 Ï9≡sŒ ×�ö�yz öΝä3©9 

öΝä3ª=yè s9 šχρã� ©. x‹ s? ∩⊄∠∪ β Î*sù óΟ ©9 (#ρ ß‰Åg rB !$ yγŠÏù #Y‰ ym r& Ÿξ sù $ yδθè=äzô‰ s? 4®L ym šχ sŒ÷σãƒ ö/ä3s9 ( βÎ) uρ 

Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 (#θãèÅ_ ö‘$# (#θ ãèÅ_ö‘$$ sù ( uθ èδ 4’ s1ø—r& öΝä3s9 4 ª! $#uρ $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ÷è s? ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪﴾.  

هــايي نشــويد كــه متعلــق بــه شــما نيســت. مگــر بعــد از  وارد خانــه ،اي مؤمنــان«ترجمــه: 
كردن بر سـاكنان آن.   زدن يا كوبيدن در و يا كارهايي جز اينها) و سالم گرفتن (با زنگ اجازه

 ا (اين دو چيز را بـه اين كار رأي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سالم) اُميد است شم
هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را) مد نظر داشـته باشـيد. اگـر كسـي را در خانـه      
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آيد و) بـه شـما اجـازه     نيافتيد (كه به شما اجازه دهد) بدانجاها داخل نشويد (تا كسي پيدا مي
گرديـد؛ (و اصـرار   شود. اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگرديد؛ پـس بر  داده مي

آگـاه از   باشـد. خـدا بـس    تـان و) پـاكتر برايتـان مـي     تر به حال نكنيد) اين (كارِ رجوع؛ زيبنده
  .»كنيد. (پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد) كارهايي است كه مي

 ِبَغْيــرِ  َعَلْيــكَ  اطلَــعَ  اْمــَرًءا َأن  لَــوْ «فرمايند:  مي �و رسول محبوب پروردگار، حضرت محمد 
َتهُ  ِإْذِنكَ  َنُه، فَـَفَقْأتَ  ِبَحَصاةٍ  َفَحَذفـْ   .»ُجَناحٌ  َعَلْيكَ  َلْم َيُكنْ  َعيـْ

ي تو بر سـرّي (از سـرار تـو) آگـاهي يابـد و تـو (در ايـن         اگر كسي بدون اجازه«ترجمه: 
و نيز در خصـوص   .)1(»حال) او را با سنگ زدي و چشمش را كور كردي؛ بر تو باكي نيست

اي «آمـد و گفـت:    �ي نور روايـت شـده كـه زنـي نـزد پيـامبر        ي مباركه از سوره 27ي  آيه
رسول خدا من در منزل خودم در حالت و وضعي هستم كه دوست ندارم كسي حتي پـدر و  

شـود.   رسد و بر من وارد مي يا فرزندم در اين وضع بر من وارد شوند. ناگهان كسي از راه مي

$﴿چكار كنم؟ پس ايـن آيـه نـازل شـد:      pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u Ÿω (#θ è=äz ô‰ s? $ �?θ ã‹ç/ u� ö� xî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 

4_ ®L ym (#θ Ý¡ ÎΣù' tG ó¡n@ (#θ ßϑÏk=|¡è@uρ #’ n?tã $ yγÎ=÷δr& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×�ö� yz öΝä3©9 öΝä3ª=yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? ∩⊄∠∪﴾  پس بر ما

رشـد رسـيده    مان كه به سن بلـوغ و  واجب است كه هم خودمان ياد بگيريم و هم به فرزندان
انـد، آداب اســتئذان و مالقــات بــا ديگــران را يــاد بــدهيم. ايــن آداب زيادنــد و مــا در اينجــا  

اثـر اسـتاد شـيخ محمـد علـي       »الجامع ألحكام القرآن وروائع البيان«اي از آنچه كه در  خالصه
  صابوني آمده است در پي خواهيم آورد:

  از آن؟ گرفتن است يا بعد كردن قبل از اجازه آيا سالم -1

بعضي از علما هم دسـتور بـه همـين    خواستن بر سالم دارد و  ظاهر آيه داللت به تقديم اجازه
گرفتن اسـت   كردن قبل از اجازه ر آيه داده اند، ولي رأي جمهور فقها بر اين است كه سالمام

                                         
  وركردن است.زدن و از خود د ي (فحذفته بحصاه) به معني او را با سنگ در اينجا ذكر واژه - )1(
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كـالم و نيـز   او سـالم بعـد    »اْلَكــَالمِ  قَـْبــلَ  الســَالمُ «شان فرمايش پيامبر است كـه فرمـود:    و دليل
كسـي كـه سـالم را جلـو نينـداخت بـه او        »َمْن َلْم يَبَدأ بالسالِم فَــال تــأِذنُوا لــه«: فرمود �پيامبر 

شان اين اسـت كـه روايـت شـده مـردي از بـن عـامر از         اجازه ندهيد. و جمهور فقها استدالل
رد شـوم؟  ي ورود خواست، در حالي كه پيـامبر در منـزل بودنـد و گفـت آيـا وا      پيامبر اجازه

خواسـتن را بـه او بيـاموز كـه بگويـد: السـالم        پيامبر به خادمش امر فرمود: برو و آداب اجازه
كــردن قبــل از  علــيكم؛ آيــا وارد شــوم؟ بــراي خــروج از ايــن امــر اختالفــي كــه آيــا ســالم  

  :توضيح داده اند و چنين آورده اندگرفتن است يا بعد از آن؛ دانشمندان مسئله را  اجازه
ماوردي: هرگاه كسي خواست به منزل كسي ديگـر بـرود؛ اگـر قـبالً از افـراد       الف: رأي

اگر چشمش به كسي از اهل منزل  اهل منزل را ديد؛ به او سالم كند و سپس اجازه بگيرد. اما
  كند. گيرد؛، سپس سالم مي نيفتاد، اول اجازه مي

اي مانند گفـتن:   اشارهگرفتن لفظي ديگر به كار برد يا از  ب: جايز است كه به جاي اجازه
كردن) اسـتفاده شـود، طبرانـي از ابـي ايـوب       سرفه –سبحان اهللا؛ اهللا اكبر و يا تنحنح (اح اح «

L®_4﴿فرمايـد:   روايت كرده كـه گفـت: مگـر نـه ايـن اسـت كـه خداونـد مـي          ym (#θ Ý¡ ÎΣù' tGó¡ n@ 

(#θ ßϑÏk=|¡ è@uρ #’ n?tã $ yγÎ=÷δ r&﴾ (طلـب انـس)   يم ولـي اسـتئناس   شناس دانيم و مي يكردن را م اين سالم

گفتن يا اهللا اكبر و يـا ذكـر الحمـد     تواند با سبحان اهللا آدمي مي«فرمود:  �مبر كدام است؟ پيا
كردن) سخن بگويد. پس اهل منزل از وجـودش بـاخبر شـده و     يا سرفهاح اح هللا و يا تنحنح (
  ».دهند به او اجازه مي

  ست؟خواستن چند مرتبه ا تعداد دفعات اجازه -2

خواستن را توضيح نفرموده، ولي محبوب پروردگار  ي كريمه تعداد دفعات اجازه آيه
  براي ما اين مطلب را چنين بيان فرموده است: �حضرت محمد 

  خواستن سه مرتبه است: اجازه«
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  شوند. بار اول اهل منزل ساكت مي -1
  كنند. بار دوم خود را آماده مي -2
در  �كنند. در دورانديشي و دقت پيامبر خدا رد مي دهند يا و بار سوم اجازه مي -3

  خالل اين حديث دقت فرماييد:
ي ورود  الف: اولين بار جهت سكوت اهل منزل؛ تا مطمئن شوند، آيا كسي اجازه

خواست يا خير؟ چرا كه ممكن است در آنجا كاري ايشان را به خود مشغول داشته كه مانع 
  شود. از شنيدن صداهاي بيرون مي

ي ورود خواسته شود؛ آن را شنيده و در اين مرحله خود را مهيا  دومين بار كه اجازهب: 
نمايند. چه بسا عورتي از عورات ذكر شده مانع باشد. يا شايد يكي از افراد منزل  و آماده مي

در وضعي غير عادي قرار داشته باشد و بخواهد خود را مراتب يا اصالح نمايد يا اين كه 
ي كوچكش در حالتي باشد كه احتياج به تميزكردن داشته باشد و او اقدام به ها يكي از بچه

هايشان نامرتب باشد و بخواهند اقدام به مرتب و  تميزكردنش بنمايد. يا اثاث منزل يا لباس
  كردن آن بنمايند. و يا هر امري ديگر از اين قبيل. منظم

نمايند. در اين حال  رند و رد ميپذي دهند يا نمي ي سوم يا اذن ورود مي ج: و در مرتبه
اگر آنان اشتياق ديدار و همنشيني با شما را داشته باشند و جزو برادران ايماني آنها باشي به 

گويند، و  دهند. اما اگر جزو كساني باشي كه هميشه در مورد مردم سخن مي تو اجازه مي
احبخانه دوست ندارد با تو نمايند؛ و ص گشايند و اوقات ديگران را تلخ مي زبان به بدي مي

نمايد، يعني  همنشين شود. پس در اينصورت درخواست تو را براي ورود به منزل رد مي
دهد. بنابراين، بهتر است كه بدون واهمه و بدون احساس سرافكندگي و  ورود نميي  اجازه

*βÎ﴿اي. آنجا كه فرمود:  خشم برگردي چون اگر چنين كني امر پروردگار را لبيك گفته sù 

óΟ ©9 (#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰ ym r& Ÿξ sù $ yδθè=äzô‰ s? 4®L ym šχ sŒ÷σ ãƒ ö/ä3s9 ( βÎ) uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝä3s9 (#θ ãèÅ_ö‘$# (#θ ãèÅ_ ö‘$$ sù ( 
uθ èδ 4’ s1ø—r& öΝä3s9 4 ª! $# uρ $yϑ Î/ šχθ è=yϑ÷è s? ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇∪﴾ 28ي  ي نور، آيه (سوره.(  
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خواستن براي ورود  اب استئذان (اجازهشود كه آد ي مبارك براي ما روشن مي از اين آيه
به منزل ديگران) سه مرتبه است. و اين مطلب را جرياني كه ميان حضرت عمر بـن الخطـاب   

نمايد. جريان از اين قرار است كـه از ابـي سـعيد     رخ داد، تأييد مي �و ابوموسي اشعري  �
  خدري روايت شده كه فرمود:

ابوموسي با نگراني وارد شد. گفتيم: چـه چيـز    در يكي از مجالس انصار نشسته بوديم كه
عمر از من خواست نزدش بروم؛ پس رفتم؛ سه مربته اجـازه  «تو را نگران كرده است؟ گفت: 

گويد: چه چيزي مـانع آمـدنت نـزد     گرفتم، ولي اجازه نداد و من نيز برگشتم. اكنون عمر مي
ي  خواسـتن، ولـي شـما اجـازه    من شد؟ به او گفتم من نزد شما آمدم و سه مرتبـه هـم اجـازه    

ي  هرگاه از كسـي سـه مرتبـه اجـازه    «فرمود:  �ورود نداديد، و اين در حالي است كه پيامبر 
گفـت: كـوچكترين    �ي ورود نـداد برگرديـد. ابـي بـن كعـب       ورود خواستيد، ولي اجـازه 

آيـد.   ترين) فرد گروه براي (تحقيق) در خصوص اين موضوع همـراه تـو مـي    سن و سال (كم
گفتم كـه   �سعيد خدري گفت: من كه كوچكترين آنها بودم به همراه او رفتم و به عمر ابو

بـه ابوموسـي    �پيامبر چنين فرموده است. و در بعضي روايات آمده است كـه عمـر فـاروق    
 �كنم، بلكه از اين ترسيدم كه مردم چيـزي از زبـان رسـول خـدا      گفت: من تو را متهم نمي

  ه باشد) و من خواستم كه يقين حاصل كنم.نقل كنند كه (آن را نفرمود
خواسـتن) سـه    شود كـه اسـتئذان (اجـازه    با دقت در اين ماجرا همچنين براي ما روشن مي

ي دوم و سوم نيسـت، و   مرتبه است. ولي اگر بار اول صاحب خانه متوجه شد؛ نيازي به مرتبه
شـود و اصـرار گـردد،     ابوحيان گفته است كه شايسته نيست بيش از سه مرتبه اجازه خواسـته 

شوند و يـا اگـر بـراي     مگر اين كه شخص مطمئن شود كساني كه در منزل هستند متوجه نمي
م دادن شخص و يـا هجـو   كار ضروري باشد، مانند وجود مريض اورژانسي در منزل و نجات

ريق و... هر كاره مهمي كه مربوط به مسـلمانان  دزد به منزل و يا كمك به نجات كسي جز ح
ي ورود خواسته شود، و الزم  در اين صورت جايز است كه بيش از سه مرتبه نيز اجازه باشد؛
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اي وجود داشته باشد. چون ممكن است كسـي   است كه بين هريك از مراحل استئذان فاصله
ي تكرار بين  كه در داخل منزل است مشغول كاري باشد كه نتواند پاسخ دهد. پس در فاصله

  ود.ش دفعات از كارش فارغ مي

  آيا محارم نيز بايد اجازه بگيرند؟ -3

  سؤال: محارم چه كساني هستند؟
مـادر و هرچـه بـاالتر رود (ماننـد مـادرِ       -1جواب: محارم جمع محرم است و عبارتند از: 

خالـه.   -4خواهر.  -3تر آيد (مانند دخترِ دختر و... الخ)  دختر و هرچه پايين -2مادر و... الخ) 
  دخترِ خواهر. -7در. دخترِ برا -6عمه.  -5

  سؤال: آيا اين افراد مجازند كه بدون اجازه وارد شوند؟
باشد كه هرگاه مرد با يكي از محارمش  جزو اخالق كريمانه مي جواب: واضح است كه 

در يك منزل ساكن بودند؛ اگرچه مادر يا دختر يا خواهرش باشند، نبايد بـدون اجـازه بـر او    
ت، بدون اجازه برآنان وارد شود. مگر اين كه قبالً اجـازه بگيـرد   وارد شوند و او نيز جايز نيس

يا اين كه با تنحنح يا كوبيدن پا بر زمين و يا گفـتن اذكـار سـبحان اهللا؛ اهللا اكبـر و غيـره او را      
  متوجه سازد.

چرا كه بعضي از اوقات احتمال دارد كه مادر آدمي يا خواهرش در وضـعيتي باشـند كـه    
در چنين حالتي ببينند. در اين مورد طبري از عطار بن يسار نقـل كـرده   دوست ندارند وي را 

گفت: آيا براي ورود به اطاق مادرم اجازه بگيرم؟ فرمود: بلـه، گفـت:    �كه مردي به پيامبر 
خواهم به او خدمت كنم؛ فرمود: آيا دوست داري او را ببيني در حالي كـه لبـاس بـه تـن      مي

  نين است از او اجازه بگير.فرمود: اگر چندارد؟ گفت: خير. 
مان را كه به سن بلوغ رسيده اند، يـاد بـدهيم    كند؛ فرزندان اين حديث نيز براي ما بيان مي

كند؛ مادر باشد يا خواهر يـا دختـر عمـه يـا خالـه يـا        كه بر محارم نيز اجازه بگيرند. فرق نمي
  ر يا خواهران شيري.دختر برادر يا دختر خواهر و يا همسر پدري (نامادري) يا همسرِ پس
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  بينايان نيز واجب است؟اگرفتن) براي زنان و يا ن آيا استئذان (اجازه -4

الف: نسبت به زنان: هرگاه زني خواست فرد ديگري را مالقات كند بر او الزم است كه 
گرفتن را رعايت نمايد، و شاهد ما بر اين مدعا جرياني است كه از  مانند مردان آداب اجازه

نقل شده است. ام اياس گفت: چهار زن كه يكي از آنان من بودم از حضرت » ام اياس«
در اين ميان من گفتم: آيا وارد شويم؟ فرمود: خير.  ورود خواستيم.ي  اجازه لعايشه

يا وارد شويم؟ فرمود: وارد شويد. سپس آيكي ديگر از همراهان ما گفت: السالم عليكم؛ 

$﴿اين آيه را تالوت فرمود:  pκš‰ r' ‾≈tƒ t Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θ è=äz ô‰ s? $ �?θã‹ç/ u�ö�xî öΝà6 Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®Lym 

(#θÝ¡ ÎΣù' tG ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ è@uρ #’ n?tã $yγÎ=÷δr&﴾  اين امر داللت بر اين دارد كه زنان نيز بايد همچون مردان

را كه بخواهند و رعايت اين دستور براي زنان، با اهميت تر از مردان است، چورود  ي اجازه
در هرحال ممكن است يكي از عوراتي كه سابقاً ذكر شد وجود داشته باشد و زن آن را 

شود، مگر از  مشاهده نمايد. و همگي ما واقفيم كه اسرار مهم و بزرگ داخل خانه فاش نمي
  طريق اختالط و همنشيني زنان.

ل اين كه پس هيچ زني نبايد بدون اجازه بر دوستش يا خواهر يا همسايه اش به دلي
باشند و بر  دوست يا خواهر يا همسايه هستند، وارد شود. تمام اين موارد امور ممنوعه مي

  زنان نيز رعايت آن همچون مردان واجب است.
ي ورود بخواهند، چون  ب: نسبت به افراد نابينا: بر افراد نابينا نيز واجب است كه اجازه

شوند؛ از طريق گوش نيز احساس  ميعوراتي وجود دارد كه همچنانكه با چشم احساس 
  شوند. مي

هاي خصوصي باشند و يا در حال  ممكن است صاحب خانه با همسرش در حال حرف
ري؛ ااي باشد يا اين كه به خاطر ك مؤاخذه و پرسيدن سؤال از دخترش به خاطر مساله
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هستند كه با  ي اينهايي كه برشمرده شد، عوراتي محرمانه پسرش را تأديب يا تنبيه نمايد. همه
  شوند. گوش درك مي

 اْسَتَمعَ  َمنِ «فرمايد:  دارد و مي ما را برحذر مي �به همين خاطر است كه پيامبر گرامي 
  .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اآلُنكُ  ُأذُنِهَ  ِفي ُصب  َكارُِهونَ  َلهُ  َوُهمْ  قَـْومٍ  َحِديثِ  ِإَلى

كه آنان از اين عمل او هركس به سخنان گروهي گوش فرا دهد؛ در حالي «ترجمه: 
به معناي سرب » انك«شود. و  ريخته مي» انك«هايش  ناراضي باشند، روز قيامت در گوش

  .»باشد مذاب مي
شود كه درِ گوشي ايستاده؛ در حال استراق  متوجه كساني مي �در اينجا فرمايش پيامبر 

  نمايند. مي باشند و بدينوسيله عورات ديگران را جستجو و فاش هاي ديگران مي حرف

  زائر (ديداركننده) جلو در ورودي چگونه بايد منتظر بماند؟ -5

از دستورات شرعي در استئذان اين است كه ديداركننده نبايد مستقيم جلو در بايستد، بلكه 
نقل گرديده كه هرگاه به ديدن كسي  �بايد به سمت چپ يا راست برود، از پيامبر 

، بلكه به سمت چپ يا راست متمايل شده؛ گرفتند يد؛ مستقيم جلو در قرار نمرفتن مي
و اين دستور به عصر و زمان خاصي اختصاص » السالم عليكم؛ السالم عليكم«فرمود:  مي

  ندارد.
تر رعايت شود، چرا كه در اين عصر ممكن  اين دستور الزم است اكنون بهتر و جدي

ماالً چشم انسان به چيزهايي است درها بسته باشند؛ ولي به محض اين كه در باز شود، احت
  بيفتد كه ديدنش براي او جايز نيست. و اهل خانه مايل نيستند كه كسي از آن اطالع يابد.

رفتم، در حالي كه ايشان در منزل  �و از سعيد بن عماره روايت شده كه نزد پيامبر 
  وم.بودند، در مقابل در ايستادم و اجازه گرفتم. با اشاره به من فرمود كه دور ش

  سپس فرمود: آيا مگر اجازه براي جلوگيري از ديدن چيزهاي ممنوعه نيست؟



  
  

 

  تعقيب

ي صـاحب خانـه    چيزي آگاهي يافت يا چيزي را بدون اجـازه  اگر كسي در منزل ديگري بر
  ديد، چه حكمي دارد؟

  فقها در اين خصوص اختالف نظر دارند:
كـردن   اخ در مشـغول نگـاه  سؤال: اگر يكي از اهالي منزل متوجه شـد كـه كسـي از سـور    

اسرار آنـان اسـت؛ او را بزنـد و چشـمش را كـور كنـد؛ آيـا ايـن عمـل او موجـب قصـاص            
  گردد؛ حكمش چيست؟ شود؟ و اگر موجب قصاص مي مي

نظرشان براين اسـت كـه اگـر كسـي در چنـين       بامام شافعي و امام احمد  -1جواب: 
شود، چشـمش هـدر رفتـه و بـر      موقعيتي و به خاطر ارتكاب اين عمل چشمش بيرون آورده

  زننده قصاص نيست.
يـا   )1(دنـد كـه جنايـت اسـت و بـر زننـده ارش      معتق بامام ابوحنيفه و امام مالـك   -2

  قصاص واجب است.
هركدام از آنان براي خود داليل و براهيني دارند. ولـي دليـل قـوي و راجـح، دليـل امـام       

 َمــنِ «كننـد:   استناد مـي  �يره از پيامبر شافعي و امام احمد است كه به حديث منقول از ابي هر
َنهُ  فَـَفَقُأوا ِإْذِنِهمْ  ِبَغْيرِ  قَـْومٍ  َدارِ  ِفى اطَلعَ  ُنهُ  َهَدَرتْ  فَـَقدْ  َعيـْ   .»َعيـْ

ي صاحب خانه بر چيزي آگـاهي يابـد و در    هركس در منزل قومي؛ بدون اجازه«ترجمه: 
  ».هدر رفته حال چشمش زده شود و چشمش را از دست بدهد، پس چشمش اين

از  �هاي رسول خدا  و در حديثي ديگر سهل بن سعد آورده: مردي در يكي از حجره
اي آهني كه در دست داشت بر سرش كوبيد و  با وسيله �چيزي آگاهي يافت. پيامبر 

  .»النَظرِ  َأْجلِ  نْ مِ  ِلِإلْذنِ  ُجِعلَ  ِإنَما َعْيِنَك، ِفي اِبهَ  َلَطَعْنتُ  تـَْنَتِظرُ  َأنكَ  َأْعَلمُ  َلوْ «: فرمود
                                         

  ارش: ديه، قصاص. - )1(
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كـردم، همانـا    كني، آن را در چشـمت فـرو مـي    دانستم كه داري نگاه مي اگر مي«ترجمه: 
  ».گرفتن براي (جلوگيري) از ديدن واجب شده است اجازه

  كنند ي روز: كساني كه دزدكي به منازل ديگران نگاه مي مساله

هـا بهـم و چسـبيدگي منـازل و      نهـا و نزديكـي سـاختما    بودن خيابان امروزه بدليل كم عرض
ها و درهاي ورودي (مخصوصاً در منازل آپارتمـاني) احتمـال    روبروي هم قرارگرفتن پنجره

ها براي بعضي ديگر وجـود دارد و در ايـن ميـان بسـياري از      كشف عورات بعضي از همسايه
هـا و   پنجـره بندند و چه بسا عمـداً و آگاهانـه از    هايشان را نمي هاي ضعيف النفس چشم انسان

نگرند. و ايـن عمـل هتـك حرمـت و ريخـتن       درون منازل در طبقات پايين مي طبقات باال به
اي است براي افتـادن در دام حـرام و موجـب فتنـه و فسـاد و       باشد و وسيله آبروي همسايه مي

  تباهي زيادي خواهد شد.
هـا بـه    ز پشت پردههاي گناهكار عمداً جلوه پنجره ايستاده و يا ا مخصوصاً بعضي از انسان

كنند. بعضي نيـز بـه همـراه دوسـتان نابـاب جلـو در ورودي        ي ساختمان مقابل نگاه مي پنجره
نگرنـد و حرمـت آنـان     ها مي منازل ايستاده و از درون پنجره به درون ساختمان منازل همسايه

س و دزدكـي نگـاه       نمايند و از خطرنـاك  را لگدمال مي كـردن در ايـن    تـرين نـوع ايـن تجسـ
هـا را خريـداري    هاي بزرگنما است كه بعضي از مردم اين عينـك  روزگار؛ استفاده از عينك

هـا از دور   هـا و از پشـت پـرده    كرده و با استفاده از آن از طبقات باال يا پـايين از درون اطـاق  
  پايند. هايشان هستند و آنان را مي مراقب همسايه

گشـتم؛ يكـي از كـارگران كـه از      برمـي تر از اين؛ اين كه يكبار كه از سفر عمـره   عجيب
هـا را بـا خـود همـراه      گشت در داخل كشتي با من آشنا شد. وي كه يكي از اين عينك برمي

كرد. از او پرسـيدم   ي آن كشتي ديگري را كه در مجاورت ما بود نگاه مي داشت و به وسيله
  خواهي با آن چكار كني؟ كه چرا اين را خريدي و مي
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مطلب را به من گفت: پسرم در امتحان پايان سال قبول شده و مـن  او در جواب فقط يك 
  ام. هم براي تشكر و قدرداني از او؛ اين عينك را برايش تهيه كرده

در اين موقع داستاني كه دوستم برايم تعريف كرده بود، در ذهـنم تـداعي شـد و بـاو درِ     
  صحبت را باز كردم:

  از او پرسيدم: پسرت چند سال دارد؟
  ل.سا 17 -
  يعني دوران بحران -

در خالل سخنانم جرياني را كه دوستم برايم تعريف كرده بود را بـرايش توضـيح دادم و   
ي لعنتـي مخصوصـاً بـراي جوانـان در ايـن سـن و سـال بـرايش گفـتم.           از خطرات اين وسيله

خوشبختانه سخنانم مـؤثر واقـع شـد و وعـده داد؛ بـه خـاطر ايـن كـه پسـرش را در دزدكـي           
ها ياري نكرده باشد، آن را به او نخواهد داد. چرا كه ايـن كـار موجـب     ن به همسايهكرد نگاه

  انحراف جنسي و اخالقي و ديني او خواهد شد.
توان از آن اسم برد؛ اين است كه كسي در غياب همسـايه   هاي بزرگ كه مي و از خيانت

ه و موجبات فساد ي همسايه اش شد ر؛ فرصت را غنيمت شمرده؛ وارد خانهااش در سفر يا ك
تر از اين؛ عمل كساني است كه با كمـال   و آلودگي خانواده اش را فراهم سازد. و خطرناك

دهند كه بـه تنهـايي در يـك اطـاق مسـتقل بـه همـراه معلـم          شان اجازه مي اطمينان به دختران
خصوصي بنشينند. حاال اين كالس چه در منزل باشد يا در خـارج منـزل؛ چـون معلـم جـوان      

محصل نيز جوان و در اندرون آنهـا احسـاس سـركش وجـود دارد كـه از آن بـه ميـل        است 
بينـد   نگـرد و مـي   يان شيطان نيز حضور فعال دارد. با دقت ميمشود و در اين  جنسي تعبير مي

آن را تـذكر   �گذرد. و اين همان چيزي است كه پيـامبر خـدا    كه ميان اين دو جوان چه مي
  .»الشْيطَانُ  ثَالِثـَُهَما َكانَ  ِإال  بِاْمَرَأةٍ  رَُجلٌ  ْخُلَون يَ  الَ «داده و فرموده است: 
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ن كه سومين آنهـا شـيطان   كند، مگر اي هيچگاه مردي با زني (بيگانه) خلوت نمي«ترجمه: 
  ».خواهد بود

به راستي شيطان از طريق ورود به جريان خـون نيـز در    �راست فرمودي اي رسول خدا 
  گذارد. تأثير ميانسان نفوذ كرده بر او 

ي گفتگـو بـا    و از رسوم و عادات ناروا اين است كه فرزندان مخصوصاً دختران بـه بهانـه  
دختر همسايه يا يكي از دوستان از منزل خارج شـده و يـا در مراسـم و مجالسـي مثـل جشـن       

يابند و ممكن است در آنجا مسائل ناروا و زشتي روي دهـد كـه حـداقل آن     تولد حضور مي
هــاي مبتــذل و  هــاي ويــديوئي و ديــدن فــيلم تــران جــوان جهــت تماشــاي برنامــهنشســتن دخ

  نارواست.
كجـايي؟ عقـل و مردانگـي و غيرتـت كجـا رفتـه؟        ،پس اي مسئول و سرپرست خـانواده 

مسئوليتي به جايي رسيده كه شرم و حيا از دختران رخـت بـر بسـته اسـت. و      توجهي و كم بي
  كنند. يادين فساد سير ميهيچ مانعي در م باكانه و بي پسران بي

كني كـه آزادانـه از منـزل خـارج شـده و       چگونه كوركورانه به دختر و پسرت اعتماد مي
تـر ِبجنـب و جلـو ايـن روش و برنامـه را       آبرويي و شرمساري گردند؟ هرچه سريع موجب بي

هـا ديگـر    شدن فرصـت  رود، و ضمناً پس از سپري بگير، چون فرصت به سرعت از دست مي
ني سودي نـدارد و بـاز روي سـخن مـا بـا آن كسـاني اسـت كـه دزدكـي بـه منـازل و            پشيما
كند، چه از پايين بـه بـاال باشـد؛ يـا از      كنند. حاال اين نگاه فرق نمي هاي ديگران نگاه مي خانه

  طبقات باال به پايين يا از پنجره و البالي درهاي ورودي.
اند، گوش فرا دهند كه پيامبر اين افراد گناهكار كه به حريم ديگران متعرض شده 

 :قَالَ  ؟اللهِ  َرُسولَ  يَا َمنْ  :ِقيلَ  ،يـُْؤِمنُ  الَ  َواللهِ  يـُْؤِمُن، الَ  َواللهِ  يـُْؤِمُن، الَ  َواللهِ «فرموده:  �گرامي 
  .»بـََواِيَقهُ  َجارُهُ  يَْأَمنُ  الَ  الِذى

رد؛ بـه خـدا سـوگند ايمـان     به خدا سوگند ايمان ندارد؛ به خدا سوگند ايمان ندا«ترجمه: 
همسايه اش از دسـتش ايمـن    ؟ فرمود: كسي كه�ندارد. گفته شد: چه كسي اي رسولِ خدا 
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نباشد. يعني از شرّش در امان نباشد. آيا چيزي بدتر از آبروريزي افراد چيـزي وجـود دارد و   
  ستاد؟شان نگريسته شود وب راي شنيدن اسرارشان در گوشي اي يا اين كه دزدكي به عورات

َنيــِه ِمــَن اْلَحــَراِم َمــأل اهللا «فرمـود:   �اين قبيل كجايند تا ببينند و بشنوند كه پيامبر  َمــْن َمــأل َعيـْ
َنيِه ِمَن النّار   »تـََعاَلى َيوَم الِقَياَمِة َعيـْ

هـايش را از   هايش از حرام پر شود، خداوند در روز قيامت چشم كسي كه چشم«ترجمه: 
  ».آتش پر خواهد نمود

  .»اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اآلُنكُ  ُأذُِنهَ  ِفي ُصب  َكارُِهونَ  َلهُ  َوُهمْ  قـَْومٍ  َحِديثِ  ِإَلى اْسَتَمعَ  َمنِ «ز فرمود: و ني
دهد؛ در حـالي كـه از ايـن كـار او بدشـان       كسي كه به حرف ديگران گوش مي«ترجمه: 

  ».كند  هايش را از سرب مذاب پر مي آيد، خداوند در روز قيامت گوش مي
شود و  بيند، از آتش جهنم پر مي س در اين دو حديث بنگر: در يكي چشمي را كه ميپ

شود. و اين سزاي چنين افرادي در روز  شنود از سر مذاب پر مي در ديگري گوشي را كه مي
شان در اين دنيا؛ اي كسي كه مرتكب اين قبيل گناهان  قيامت است. ولي در مورد جزاي

ها را كه گويي بويي از انسانيت  اين صنف از انسان �پيامبر  اي بنگر و گوش فرا ده، شده
ْلَبهُ  اِإليمانُ  َيْدُخلِ  َوَلم بِلَسانِهِ  آَمنَ  َمنْ  َمْعَشرَ  يَا«فرمايد:  نبرده اند، خطاب قرار داده و مي  الَ : قـَ

ْغَتابُوا  َعْورََتهُ  اهللاُ  يـََتَتبعِ  َوَمنْ  َعْورََتهُ  اهللاُ  تـََتبعَ  ِهمْ َعْورَاتِ  تـََتبعَ  َمنِ  فِإن  َعْورَاِتِهم تَتبـُعوا َوالَ  الُمْسِلمينَ  تـَ
  .»بـَْيِتهِ  ُعْقرِ  في يـَْفَضْحهُ 

ترجمه: اي گروهي كه فقط با زبان ايمان آورده ايد، ولي ايمان وارد قلبش نشـده اسـت؛   
هايشـان را جسـتجو نكنيـد. بـه راسـتي كسـي كـه         پشت سر مسـلمانان غيبـت نكنيـد، و عيـب    

خواهـد كـرد و كسـي كـه      هايش را جستجو هاي ديگران را جستجو كند خداوند عيب عيب
  ».شود هايش را جستجو كند در ميان خوانده اش خوار و رسوا مي خداوند عيب

كنـي و   اكنون اختيا با توست. هركاري كه دلت خواست بكن، اگـر امـروز تـو نگـاه مـي     
كني، فردا نيز اين رفتار با تـو   اه ميكني و دزدكي به محرمات ديگران نگ بيني تجسس مي مي



هاي عالج آن انحرافات جنسي جوانان و راه     ﴾40﴿
    

 

كني، پس كسـي پيـدا خواهـد شـد كـه بـه        شان نگاه مي خواهد شد تو به زنان مردم و عورت
احترامي بنگرد و اينچنين خداوند تـو   ي بي مادر و خواهر و دختر و همسر و محارمت با ديده

  كند. پس جز از جنس عمل است. را خوار و رسوا مي
  در اين خصوص چه زيبا فرموده اند كه �حضرت امام شافعي 

  عفــــــــــوا تعــــــــــف نســــــــــاءكم فــــــــــي المحــــــــــرم
ــــــــــــــــق بمســــــــــــــــلم ــــــــــــــــوا مــــــــــــــــا ال يلي   وتجتنب
ـــــــــت بـــــــــالفي درهـــــــــم ـــــــــي بي   مـــــــــن يزنـــــــــي ف
  فـــــــــــــــي بيتــــــــــــــــه يزنــــــــــــــــي بغيــــــــــــــــر درهــــــــــــــــم
  ان الزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادين ان أقرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته
  كـــــــان الوفــــــــاء مـــــــن أهــــــــل بيتـــــــك فــــــــاعلم
ــــــــــــا هاتكــــــــــــا ســــــــــــتر الرجــــــــــــال وقاطعــــــــــــا   ي
  ســـــــــــبل المـــــــــــوده عشـــــــــــت غيـــــــــــر مكـــــــــــرم

  له طــــــــــاهرمــــــــــن ســــــــــال لــــــــــو كنــــــــــت حــــــــــراً 
  مـــــــــــــا فعلـــــــــــــت مـــــــــــــا ال يليـــــــــــــق بمســـــــــــــلم

  

  تان از محرمات پاك باشند پاكدامن باشيد تا زنان«ترجمه: 
  كند اي باپرداخت دو هزار درهم زنا مي كسي كه در خانه

  كند (كسي) در منزلش (با همسرش) بدون درهم و مجاني زنا مي
  زنا، قرض است اگر آن را بگيري

  واهند نمودبدان كه اهل منزلت آن را پرداخت خ
هــاي محبــت  ي راه كننــده ي حرمــت مــردان هســتي و قطــع  كننــده اي كســي كــه هتــك

  ناجوانمردانه زندگي كردي.
  اگر جوانمرد بودي و از نسلي پاك

ــدادي   ــام نــــــ ــت انجــــــ ــان يــــــــك مســــــــلمان نيســــــ ــه در شــــــ ».آنچــــــ



  
  

 

  اهداف موضوع

  بدهيم: نان يادآهرگاه كودكان به سن بلوغ رسيدند، الزم است آداب استئذان را به  -1
  خواستن قبل از سالم. الف: اجازه

  خواستن. ب: سه مرتبه اجازه
  ج: بر محارم نيز بايد اجازه بگيرند.

  گرفتن بر زنان و نابينايان نيز واجب است. د: اجازه
هـ: نبايد به طور مستقيم و روبروي در ايستاد، بلكه بايد به طرف چـپ يـا راسـت متمايـل     

  شد.
شـود،   نگرد و از اسرار درون منزل آگـاه مـي   منزل ديگري ميو: كسي كه بدون اجازه به 

  كردن چشم را كور كنند، چشمش هدر رفته است. اگر در حين نگاه
نگرند در دنيا و آخرت خـوار و رسـوا خواهنـد     ز: كساني كه دزدكي به منزل ديگران مي

  شد.
از منـزل  ح: سرپرست خانه نبايد به فرزندانش اجـازه دهـد كـه بـراي كارهـاي ناشايسـت       

  بيرون روند.
  نشينند مگر اين كه سومين آنها شيطان است. ط: هيچ مرد و زني باهم به خلوت نمي

  از جنس عمل است. اي: جز



  
  

 

  حسن ختام

��� ���� 

  آدم:ابن ا ي
جعلت لك قرارا بطن أمك، وغشيت وجهــك بغشــاء كــي ال تفــزع مــن الــرحم وجعلــت وجهلــك «

عــام وجعلــت لــك متكئــا عــن يمينــك وهــو كبــد، متكئــا علــى إلى ظهر أمــك لكــي ال تؤذيــك رائحــة الط
  »يسارك وهو الطحال وعلمتك القيام والقعود في بطن أمك فهل يقدر على ذلك أحد غيري؟

فلمــا أن تمــت مــدة حملــك أوحيــت إلــى الملــك الموكــل باألرحــام أن يخرجــك فأخرجــك علــى «
تســعي عليهــا انبــت لــك عــرقين ريشــة مــن جناحــه، ال لــك ســن تقطــع بهــا وال يــد تــبطش بهــا وال قــدم 

  »رقيقين في صدر أمك
ينبعان لك لبنًا خالصاً حارًا في الشتاء؛ باردًا في الصــيف، والقيــت محبتــك فــي قلــب والــديك؛ «

  »فال يشعبان حتى تشبع وال يرقدان حتى ترقد
  »بازرتني بالمعاصي واعتمدت على المخلوقين أزركفلما قوي ظهرك واشتد «
ر ممن يراك وبازرتني بالمعاصي في خلوتك ولم تستحي مني ومع هذا ان على وتست ولم تعتمد«

  »أعطيتك، وأن تبت إلى قبلتك سألتنيدعوتني أجبتك؛ وأن 
ات را پوشـانيدم   تو را در شكم مادرت قرار دادم؛ با پوششـي چهـره   !اي بني آدم«ترجمه: 

دم تا بوي غـذا تـو را   تابي نكني. صورتت را رو به پشت مادرت قرار دا تا در رحم مادرت بي
اذيت نكند. در سمت راستت متكايي قرار دادم كه كبد است و در طرف چپت متكـايي كـه   
طحال است. قيام وقعود را به تو ياد دادم، در حالي كه هنوز در شكم مادرت بودي. پس چه 
كسي به جز من قادر به اين چنين كـاري اسـت؟ هرگـاه مـدت حمـل مـادرت تمـام شـد بـه          

ها وحي كردم تو را خارج سازد. پس تـو را بـر روي پـري از پرهـايش      مأمور رحمي  مالئكه
را قطع كنـي و نـه دسـتي داشـتي كـه بـا آن        خت. نه دنداني داشتي كه با آن چيزيخارج سا

ي مـادرت   كاري انجام دهي و نيز پايي نداشتي كه با آن راه بروي. دو عرق رقيـق را از سـينه  
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كه در زمستان گرم و در تابستان سرد است؛ از آن براي تـو  برايت جوشاندم. و شيري خالص 
گيرد. محبت تو را در دل پدر و مادرت قرار دادم؛ تا تو را سير نكنند خودشـان   سرچشمه مي

سير نخواهند خورد، تا تو را نخوابانند نخواهند خوابيد. پس آنگاه كه استخوان كمرت قـوي  
كني، ولي بـه مـن    كني؛ به مخلوقات اعتماد مي يشد و تنومند گشتي؛ شروع به نافرماني من م

كني، ولي جلو چشم مـن آشـكارا    اعتماد هستي. كارهاي ناشايست را از ديگران پنهان مي بي
كني. با ايـن وصـف؛ اگـر مـرا بخـواني تـو را اجابـت         كني و شرم هم نمي در خلوت گناه مي

  ».پذيرم ات را مي بهبخشم و اگر توبه كني تو كنم؛ اگر از من بخواهي به تو مي مي
  

  َيِصُفونَ  َعما اْلِعزةِ  َرب  رَبكَ  ُسْبَحانَ 

  1382/  5/  21پايان ترجمه 
  زشهرستان سّق
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