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  مقدمه

  .من واالهالحمد هللا والصالة والسالم علی رسول اهللا وعلی آله وصحبه و 
اسـت كـه    يمرحلـه ا  رايـ كنـد؛ ز  يرا تجربـه مـ   يديـ بلوغ تولد جد يجوان در آستانه  دختر

را در دختـر جـوان بـه     يو فكر يو روح يشامل رشد جسم ؛ياساس ييها يتحوالت و دگرگون

شـود   يمحسـوب مـ   يدو راه كي ،بلوغ همراه است يكه با دوره ها يدگرگون نيهمراه دارد. ا

 ،ياز عوامـل اثـر گـذار روانـ     نـد يفرا نيـ و در ا رديـ گ يمـ  كلزن مسلمان ش تيكه در آن شخص

 تيسـالم در ارتقـا دادن شخصـ    يرو عنصر جهت ده نيشود؛ از ا ياشباع م يو اقتصاد ياجتماع

دختـر جـوان در    نيـ كنـد. بنـابر ا   يم يرا باز يو رفعت نقش مهم يبلند يهر دختر جوان به سو

 يخـواه  ريـ و از خ رديـ و مراقبت قرار گ تيادارد كه تحت حم ازين داًيشد يمراحل نخست جوان

و صـالح او و   ريـ خ ي هيـ ما  شـود كـه   تيهدا ييبه سو دشيجد يها يينشود و توانا غيبه او در

  امت است.

امـا   دارد؛  شيگـرا  شينفـس خـو   يبر آوردن خواسته ها يبه سو ياست كه هر انسان يعيطب

اصرار بر بـر آوردن خواهشـات    ،يعيطب ياست و به گونه ا دتريشد يدر شروع جوان شيگرا نيا

 ديـ آ يم دينوجوان احساس استقالل در تفكر پد و در وجود هر پسر و دختر ابدي ينفس شدت م

كـه   ينـد هـر شخصـ   ك يمـ  جـاب يا تيوضـع  نيـ شود كه ا يور م علهو آتش شهوت در قلب ش

اسـتقامت و عفـت چشـم دوختـه      كـرد يكه بـه رو  يو هر دختر جوان باشد فرزندش تيمراقب ترب

  داشته باشد. قيدق يو فهم قيعم يحساس از عمر انسان كه درك يمرحله  نيا تيعاست از طب

و دامـن   يات را حفظ كنـ  يجوان ييلحظات طال يبتوان نكهيا يكنم برا يم شنهاديپ خواهرم،

 نيـ كـنم ا  يم شنهاديپ ،ينجات سوار شو قيبر قا يبماند و در كشمكش زندگ شيآال يشرفت ب

و  رهنمون شـود  تيو تفكر مطالعه كن تا تو را به ساحل امن يريصفحات را با تامل و تدبر و پندگ

  و آرامش برساند. يبه خوشبخت



  كن تيمواظب باش حجاب را رعا !خواهر

  ....خواهرم

بـازار تـو را    يكـه گـرگ هـا    يو گرانبهاتر از آنـ  فتديكه چشم فاسقان به تو ب يباالتر از آن تو

 انيـ را با كنار زدن حجاب مگشا كه آن وقت روز تغابن (خسارت) ز يبد يبدرند؛ پس دروازه 

و ساق پاهـا (از  « ]٢٩ ةالقيامـ[ ﴾ ∪⊂⊃∩ ÏÏM¤�tGø9$#uρ ä−$¡¡9$# É−$¡¡9$$Î/ ∩⊄∪   4’n<Î) y7În/u‘ >‹Í×tΒöθtƒ ä−$|¡yϑø9$#﴿ ؛ينيب يم

 .»سختى جان دادن) به هم بپيچد!  (آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود

 يمخالفت و نافرمانو گناه و  تيبلكه معص ست؛يدر حجاب مهم ن يتوجه ينكن ب فكر

  : ديفرما ياست؛ خداوند متعال م

﴿tβö�s%uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§�y9s? yl•�y9s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$# 4’n<ρW{$# ﴾ :هايتان قرار  و در خانه« ]33[االحزاب

  »گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود را آشكار مكنيد
  :ديفرما يخداوند متعال م نيهمچن و

﴿$pκš‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$uΖt/uρ Ï!$|¡ÎΣuρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# šÏΡô‰ãƒ £Íκö�n=tã ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈n=y_ 4 y7Ï9≡sŒ 

#’oΤ÷Šr& βr& zøùt�÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σãƒ ﴾ اى پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: « ]59 حزاب:[األ

نگيرند [به  خود فروتر گيرند. اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرارپوششهاى خود را بر «

  .»احتياط] نزديكتر است
و شكسـتن حجـاب بـا بـاز كـردن       دگانيدر مقابل د نتيكردن ز انيانداختن چادر و نما پس

شروع فرود آمدن عذاب از جانـب   يو نقطه  يمانتو از روبرو و پشت سر، همه سر آغاز بد حجاب

  شود. ايدر يقطره قطره جمع گردد وانگه راياه مقتدر است؛ زپادش

اگـر چـه آن را در كتـاب هـا      رايـ ز ؛يخبر باش يحجاب ب طيكنم از شرا يگمان نم خواهرم،

 اءيـ و ذوقت در تمـاس هسـتند پـس ح    توجودت نهفته است و با فطر ياما در ژرفا ؛ينخوانده ا

  .استياست و حجاب ح يذوق

  و لم تستحی فاصنع ما تشاء        الیذا لم تخش عاقبة الليإ
  انجام ده. يخواه يپس آنچه م يو شرم ندار يهراس ياز فرجام شب ها نم اگر

  اءيذا ذهب الحإ ايو ال الدن       ريخ شيالع یو اهللا ما ف فال
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  .ستين يريخ ايو دن يبرد در زندگ نياز ب ايبه خدا اگر ح سوگند

  است. ديمومنان مف يبرا يادآوري رايكنم؛ ز يدآورايحجاب را  طيندارد اگر شرا ياشكال

  هشت شرط دارد: يحجاب شرع 

  همه بدن زن را بپوشاند.  - 1

  نباشد. نتيخودش ز  - 2

  گشاد باشد.  - 3

  .معطّر و خوشبو نباشد  - 4

  .مسلمان نباشد ريمشابه با لباس زنان غ  - 5

  مشابه با لباس مرد نباشد.  - 6

  لباس مشهور نباشد.  - 7

  نازك باشد. ريكلفت و غ  - 8

  هستند كه از كتاب و سنت و آثار سلف امت ثابت هستند. يشروط نهايا

بلكـه هـر    ش؛يـ كـردن كامـل آرا   انيآشكار و نما يبرهنگ يعني يفكر نكن بدحجاب خواهرم،

و اوصـافش بـر آن    طيبـا شـرا   يو نام حجاب شرع ياز خانواده ات بپوش ريغ ييكه در جا يلباس

  و گناه است. يبدحجاب نيصدق نكند، ا

 يبـدحجاب  يكردن چهره و برجسته كردن شانه هـا نشـانه هـا    انيدر راهها و نما كردن مانتو باز

  ظاهر شده است. دياست كه به صورت حجاب جد ديجد

  :  ديفرما يسخن خداوند متعال تامل كن كه م نيا در

﴿tŸωuρ š∅ô_§�y9s? yl•�y9s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$# 4’n<ρW{$# ﴾ م زينتهاى خـود  و مانند روزگار جاهليت قدي«  ]33حزاب:[األ

  .»را آشكار مكنيد

  است؛ اما لباس آنان چگونه بود؟ يبه مخالفت با رسم زنان جاهل يدستور نيا

 يبا چهـره ا  زيبود كه زن آزاده و كن نيا تيرسم جاهل: «ديگو ي( رحمه اهللا) مانيابو ح عالمه

  ».شد يلباس و چادر از منزل خارج م كيبرهنه و با 

  )250، ص7ج ط،ي(البحر المح . »بود انيزنان نما يتنها چهره  تيلدر جاه: «ديگو يم نيهمچن
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امـروز در پوشـش    ي. سـهل انگـار  شينـد يپس چقدر امروز با آن زمان مشابه است...! پـس ب  

اسـت كـه زنـان     يجـاهل  يبه آن در مقابل نگـاه نامحرمـان، همـان بـدحجاب     يتوجه يحجاب و ب

  آن بودند. شاهنگيپ تيبدحجاب دوران جاهل

كرد و قسـمت روبـرو را    يم زانيزن چادرش را از پشت سر آو ت،يدر جاهل: «ديگو يم فراء

حـافظ   ؛ي(فـتح البـار  ». دستور داده شد تا خودشان را (كامال) بپوشـانند  ليدل نيكرد، به هم يبرهنه م

  )490؛ ص 8ابن حجر، ج

دسـتور   نكـه يدر ا شينـد يبـدن خـود را بپوشـانند و ب    يكه آنان امر شدند كـه روبـرو   شينديب

بدن بود، نـه برهنـه بـودن سـاق دسـت و پـا،        يظاهر بودن روبرو ليبه دل تيحجاب به زنان جاهل

در هر مـدل   ييمانتو دنيهر زن مومن و صادق بداند كه حجاب فراتر از پوش نكهياست بر ا يليدل

آن،كه قران آن را مشخص كرده اسـت   عيوس يپوشش به معنا يعنيو گونه است؛ بلكه حجاب؛ 

  زنان گذشته بدان عمل كرده اند. انياز م يبر آن داللت دارد و زنان صحابه و تابع و سنت

  کنـافـهـمأذهب اـلذين يعــاش فـی 
 

  جربخلف کجلد األ فيوبقيت 
 

  

هـا   يدر بعـد  يو من همچـون پوسـت گـر    ستيآنان ز هيشد در سا يكه م يآن كسان رفتند

  مانده ام.

اسـت و بـه    تيـ ثيآن نمـاد ح  رايـ ز ؛يكنـ  يم و عفـت بـاز  با لباس شر نكهياز ا زيبپره خواهرم،

  گرفتن اعتبار  شرف است. چهيگرفتن آن، باز چهيباز

ــع اذود ـــــــــــــــــــــــ ــبم ضير ـ ـــــــــــــــــــــــ ــبأال  لياـ ـــــــــــــــــــــــ   ّددهـ
 

  الـالمـــ فـــياهللا بعـــد العـــرض  كال بـــار 
 

  

  .دهد . نا مبارك باد مال بدون آبرو يكنم و آن را هدر نم يم تيحما ميمالم از آبرو با

 شـان يها وانيـ رو د نيـ داشـتند؛ از ا  يخـود بـه شـدت دلواپسـ     تيثيپا شدن ح ريها از ز عرب

  و حجاب زنانشان از نگاه مردان داللت دارد. اياست كه بر ح ياشعار يحاو

كـه نابغـه    يشده است كه زن نعمان كه به مجـرّده مشـهور بـود از مجلسـ     تيعرب ها حكا از

چهـره اش افتـاد و او بـا سـاق دسـتش       ) در آن بود گذشـت و روبنـد  يبنام جاهل ياز شعرا يكي(

روبنـدش را برداشـت. نعمـان از     گرشيكج شد و با دست د نيزم يچهره اش را پوشاند و به سو

  بود: اتياب نيبا ا دهيوصف كند؛ شروع قص يا دهيرا در قص واقعه نينابغه خواست تا ا
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  یو مغتـــــدأرائـــــح  يـــــةمأآل  مــــنأ   
 

  مــــــــــزود ريـــــــــعجـــــــــالن ذا زاد وغ
 

  است. هيكند، از آل ام يشتابزده همراه توشه و بدون كوله بار رفت وآمد مكه  نيا ايآ

  ديــاولته واتقتنا بالــولم ترد اسقاطه       فتن فيالنص سقط
  آن را گرفت و با دست، خودش را از نگاه ما پوشاند. ندازديخواست ان را ب يافتاد و نم روبند

  :ديگو يم تياز رونبد زنان جاهل گريد ياعراب

  نايبق شرا ما انــيعن الفت          ابياهللا البراقع من ث یز ج
  خداوند به روبندها پاداش بد بدهد. ميزنده ا يطرف ما جوانان تا وقت از

  نايدر  القباح فتز سترنيو     الحسان فال نراها    نيوار ي
و آنـان مـا    پوشـاند  يم زيرا ن انيو زشت رو مينيب يپوشاند و ما آنان را نم يخوشگل را م زنان

  كنند. يم ريرا تحق

آبـرو    يزنان بـوده اسـت كـه بـرا     وهيتا به حال ش تيحجاز از زمان جاهل ي... پس وقتخواهرم

و  يو شرف در اسـالم باشـ   لتيتو هم پاسبان فض ستين ستهيشا ايشرف خود دغدغه داشته اند، آ

  .شينديب ي! كميو پاداش آخرت را از آن خود كن ايعزت دن

و در منزلت بمان و خـود را در راههـا و    ريرا الزم گ اءتيادرت را بپوش و حپس خواهرم چ 

  بازارها، ارزان به فاسقان نفروش. يبر دروازه 

مـردم   انياز م يبه زن »يكنانه ا«بود كه چند جوان  نيا ،و هوازن شيقر انيجنگ فجار م ليدل

 يا«بـر آورد:   اديـ نـد و زن فر كردند  و از او خواستند تا چهره اش را برهنه ك يدست دراز يعاد

  »او را اجابت كردند يندا زيعامر ن يبن يرهايآل عامر (كمك)! و شمش

 ييهـا  يكشانده شده اند و چـه تبـاه   يكه طعمه تلفن شده اند و به نابود يبسا دختران پاك چه

ا و بـه داسـتان هـ    نياتفاقـات ننگـ   نيـ كـه ا  يدختران نا آگاه به بار آورده است! تا حد يرا كه برا

  كنند. يم تيها حكا يبعد يشده است كه گذشتگان برا ليتبد يبيعج يها تيحكا

و  يزمان آگاه هسـت  نيآن به خصوص بر جوانان ا رياز خطر و تاث ديمسلمان! بدون ترد خواهر

مكالمــه هــا و اســتقبال از  دنيــكــه از قاپ يا دهيشــن نقــدرياز اتفاقــات ننــگ آور و دردنــاك آن ا

  .يقرا بده حتيو تفر يآن را سرگرم نكهيچه رسد به ا ؛يمزاحمت ها هراس دار
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اشخاص و خـانواده   يو اثرات مخرب آن برا يسبكسرانه تلفن يهم از فرجام بد گفتگوها اگر

  را بخوان. نيداستان غمگ نيپس ا ،يخبر يها ب

كنـد:   يمـ  فيتعر نيافتاده است، داستانش را چن يتلفن يكه در دام مزاحمت ها يجوان دختر

 ياش را طـ  يعـ يام رونـد طب  يليو تحصـ  ياجتمـاع  ،يخانوادگ يپانزده ساله ام. زندگ يدخترمن 

را پشـت سـر گذاشـتم و از اتفاقـات آن وقـت       ييكرد و بحمد اهللا بـدون مشـكل دوره ابتـدا    يم

را  يزنـدگ  تيـ بود كه سنم كم بـوده اسـت و واقع   نيا لشيكنم دل يو فكر م ممتاثر نشد چگاهيه

 راهـه ينامشخص و نا محسـوس بـه ب   يدم؛ اما دوره متوسطه سر آغاز كج روهنوز درك نكرده بو

آنان در نظر نگرفتـه اسـت    يبرا يسخت يجزا نيبودند كه د رهيگناهان صغ يرفتم. در ابتدا پاره ا

شدم كه احساس كـردم بـدنم را سـوزاند و گـام اول از مكالمـه       يره ايناه كبـكب گـمرت نكهيتا ا

بـودم و خـواهرم    ميتنهـا در اتـاقم مشـغول مطالعـه درسـها      يروع شد. شـب ش يبا فرد ناشناس يتلفن

جـز حضـور    يبود و پدرم هم در خانه نبود و مادر كه فكـر  گريد يخواب بود و برادرم در شهر

  خبر بود ياز امور خانه ب اشتدر مناسبت ها، مجالس و جمع زنان ند

بـه مطالعـه مشـغول     نانيمش و اطمآكنده از سكوت، آرا ييمن تنها بودم و در فضا ،نكهيا مهم

 يهنگام ناگهان زنگ تلفن به صـدا در آمـد و چـاره ا    نيبودم. خداوند از دلم باخبر است! در هم

 يدر خانه نبود و خواهرم هم خواب بـود. بـا برداشـتن گوشـ     يجز جواب دادن نداشتم چون كس

 نيچنـ  دنيكرد. شـن  ينرم مرا خطاب م يكه با كلمات دميرا شن يانسان گرگ صفت يناگهان صدا

رو احساس كردم ترس و هراس تمام بـدنم را فـرا گرفـت و اگـر      نينبود؛ از ا يبرام عاد يكلمات

  نبود. يمن عاد يبود باز هم برا يم كين ندهيچه هدف گو

دانسـت كـه    ي. خـودش مـ  ياست؟ گفتم: شماره را اشتباه گرفتـ  يمنزل فالن نيمن گفت: ا به

  از من خواست تا با او صحبت كنم.   ه صراحت به من گفت ورا ب نيشماره اشتباه است و ا

را بـه شـدت    شـنهادش يخواهم با شما آشنا بشوم. در ابتـدا پ  يگفت: م ؟يخواه يگفتم: چه م

نبود و قبال آن را تجربه نكرده بودم؛ اگـر چـه    يمن عاد يبرا ييها كالمهم نيرد كردم؛ چون چن

از نشستن با آنان ابـا داشـتم    يبه كرده بودند و من حتتجر ادياز دوستانم در مدرسه آن را ز يبعض

  شوم. ياز آنان م يكيمن هم  يكردم روز يو فكر نم
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 يبـود و بـ   ياز آنان هم كالس من بود. به قصد مشورت او را خبر دادم؛ امـا بـد مشـاور    يكي

تـاده بـود؛   اف شياو پـ  يكار برا نيا نكهيكرد تا ادامه بدهم. بخصوص ا قيمحابا و با اصرار مرا تشو

ام آن را تجربـه نكـرده بـودم.     يخبر بودم و هرگز در زنـدگ  يمن نامانوس بود و از آن ب ياما برا

اش گـوش دادم. بـا    يطانيشـ  يهـا  حتياست كه چگونه بـه نصـ   نيشود ا يآنچه باعث تعجبم م

عقلـم  دانستم  يبود. نم يبيعج زي. واقعا چدميترس يبه شدت م يتلفن ينوع مكالمه ها نيآنكه از ا

خـودم را فرامـوش كـردم بـه      يكجا رفته است و فراموش كردم كه خداونـد مراقـب اسـت؛ حتـ    

كـه   يياز من دور شـد تـا جـا    ييمكالمه ها نياز خداوند و هراس از چن سكه احساس تر يطور

 دنيو آرامـش بخشـ   يو سـرگرم  حيتنها تفر نيدوستم ا فيطبق توص ايندارد  يفكر كردم مشكل

  به جان است!!

وسـلم را فرامـوش    هياهللا عل ياو صل امبريكتاب خدا و سنت پ يعنيو واجب العمل؛  يع اساسبمن و

در  دياز ذهنم دور شد. و در دلم گفتم: چرا آن را تجربه نكنم. شـا  نهايكردم و در آن لحظه همه ا

 نمـن بـا آن جـوا    يكنم و عمـال ارتبـاط تلفنـ    يكه از آن جستجو م ابميرا ب  يآن همان خوشبخت

 يگذشـت بـرا   يمـن و او مـ   انيـ را كه م ي) شروع شد و هر صبح همه حرف ها و اتفاقات(گرگ

 اديـ از صحبت ها و برخوردها را به من  يكرد و بعض يم قيكردم و او مرا تشو يم فيدوستم تعر

  گفتم. يمن گفته بود به او م يداد و من به زبان خودم آنچه دوستم برا يم

 شيكردم كه چقـدر احمقانـه بـه حرفهـا     يزها احساس مآن رو يآور اديپس از توبه و  يحت

گردانـد.   يخواسـت مـرا مـ    يدر دستش بودم كه هر طـور مـ   يدادم و همانند انگشتر يگوش م

بودم، برادرم كه از سفر برگشته بـود در   طانيكه مشغول مكالمه با آن ش ياز روزها در حال يروز

در آن لحظه فكر كـردم نـابود شـدم و    ! يبزرگ يي. چه رسواديرا شن ميهاكمال سكوت همه حرف

حادثه قصد كردم صادقانه توبـه كـنم و هـر آنچـه اسـالم و       نياز ترس و شرم آب شدم. پس از ا

  كند ترك كنم. يرا مخدوش م مانميا

 دهيرسـ  انيـ در منزلش و در مقابل برادرش به پا ييدختر جوان داستانش با رسوا نيخواهرم! ا 

مزاحمـت هـا در دام    قيـ از خانه ها گذشته اسـت و از طر  شانيياهستند كه رسو ياست اما دختران

اسـت. پـس از بـر آورده شـدن      دهيكارشان به فحشا كشـ  يعاشقانه افتاده اند و بعض يمالقات ها
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 دهيـ فا يشده انـد كـه بـ    مانيپش يخانواده و جامعه گشته اند و زمان يبرا يهدف رها شدند و ننگ

  بوده است.

  علو علی اترابیأ يبعصمتو         ی صون عّز حجابأالعفاف بيد 
  .ميجو يم يشيام از هم سن و ساالنم پ يكنم و با پاك يعفت عزت حجابم را حفظ م با

  نقادة قد کملت آدابی                و بفکرة و قادة و قريحة       
  آداب من كامل شده است. نميب زير ي حهيروشن و قر ي شهيبا اند و

  لبابرة األـی زهـال بکونأ        دبی  حسن تعلمی  أما ضرنی 
  مرا گل عقل ها قرار داده است. نكهياست جز ا دهينرسان انيبه من ز ريحسن فراگ  ادب

  ما عاقنی خجلی عن العليا و ال         سدل الخمار بلمتی و نقابی
روبنـد   دنير و از پوشـ موهام با چاد دنيباز نداشته است و از پوشان يبه برتر دنيمرا از رس شرم

  مرا منع نكرده است.

  



  گاه گرگهاست نيمواظب باش بازار كم !خواهرم

و  ديـ خر ليـ مصالح بندگان از قب تيرعا ياست كه برا يمشروع ييبازار گردهما ديترد بدون

هـا و   يهودگيها، ب بندهيشده است و بدون شك از فتنه ها، فر ريمربوط به آن دا يازهايفروش و ن

 نيمنفـورتر  ليـ دل نيبـه همـ   اسـت؛ يدن يرقابـت بـرا   دانيـ م  رايـ ز ست؛ين يخال زيها ن يسردرگم

جاهـا نـزد    نيبهتـر : «ديـ فرما يم )وسلم هياهللا عل يصل(خدا  امبريخداوند است. پ نزد نيزم يجاها

  (مسلم).» جاها نزد خداوند بازارها هستند نيخداوند مساجد و بدتر

از خانـه   رونيكه ب يآن است كه در آن آداب دهيپسندكه بازار رفتن  نجاستيمسلمان: ا خواهر

آن در بـازار بـه    تيـ رعا يكنـ  تيـ رعا ديـ كه عموما با يشود؛ البته آداب تيبر زن الزم است، رعا

  جاها الزم است. رياز سا شتريزمان ب نيا يخصوص بازارها

بـر دروازه   جوانان يزننده  يبازار  نگاهها ي: اهداف نهان فاسقان ولگرد در گوشه هاخواهرم

دختـران مسـلمان را در دام    يا لـه ي. آنـان در صـددند تـا بـا هـر ح     ستين دهيپوش يآن بر كس يها

از منكر تالش كنند؛ اما بـاز هـم    اني. هر قدر هم ناصحان و امران به معروف و ناهندازنديب يهرزگ

  مختلف دارد. يدر جاها يهواداران طانيش

  لسباع تطوف باللحمانمثل ا     لی النساءإن الرجال ناظرين إ
 يهستند كـه بـه دور گوشـت هـا مـ      يكنند؛ همانند درندگان يزنان نگاه م يكه به سو يمردان

  چرخند.

  مانــثأوض وال ـت بال عــکلأ   سودهاألم تصن تلک اللحوم  نإ
  شود. يخورده م يمتيد بدون عوض و قنآن محافظت نكن يرهاياز آن گوشت ها ش اگر

از  يپـاره ا  تيـ بـه شـرط رعا   يبه بازار برو يقصد كرد  يضرور يهاازين ي! اگر براخواهرم

  ندارد: يآداب مهم اشكال

مسـئله واجـب تـر و مهـم تـر       نيـ شوهر و در حق شـوهر ا  اي نيوالد ؛ياجازه گرفتن از ول - 1

 است و نصوص بر آن داللت دارد:  

﴿ãΑ%ỳ Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$|¡ÏiΨ9$# $yϑÎ/ Ÿ≅āÒsù ª!$# óΟßγŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ ﴾ :مردان، «] ٣٤[النساء

  »سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده

اهللا  يصـل  (امبريـ پ رايز ؛يبا راننده تنها باش ستين زيكند و جا ياز محارم تو را همراه يكي - 2
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» باشـد  يمحرمـ بـا آن زن   نكـه يخلوت نكند؛ مگـر ا  يبا زن يمرد چيفرمود: ه )وسلم هيعل

وجـود محـرم     رايـ نباشـد؛ ز  انيـ در م يباشد و شك گريد يمرد اي يهمراه تو زن نكهيمگر ا

  كند. يرا دفع م زاربا يدردسر احتمال

 ؛ييو با عشوه سـخن بگـو   يبه نرم ديگرانبا فروشنده و  ديحجاب و شرم؛ پس نبا تيرعا - 3

و  ديـ تا از حـدود خر  يهد يفتنه است و چه بسا به فروشنده فرصت م نيبزرگتر نيچون ا

  فروش پا را فراتر بگذارد؛

  حياناً أذن تعشق قبل العين واأل  ةقعاش يلبعض الح نيذأيا قوم 
  شود. ياز چشم عاشق م شيگوش پ يهاست و گاه لهيقب يقوم گوش من عاشق بعض يا

 u!$|¡ÏΨ≈tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$# ¨äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨äø‹s)̈?$# Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB﴿  :ديفرما يمتعال م خداوند

ÉΑöθs)ø9$$Î/ yìyϑôÜuŠsù “Ï%©!$# ’Îû ÏµÎ7ù=s% ÖÚt�tΒ zù=è%uρ Zωöθs% $]ùρã�÷è̈Β ∩⊂⊄∪﴾ :اى همسران پيامبر، ] « 33[االحزاب

شما مانند هيچ يك از زنان [ديگر] نيستيد، اگر سر پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آنكه در دلش 

  .»ارى است طمع ورزد؛ و گفتارى شايسته گوييدبيم

بـه   يبرگه ا ايزد  يبه تو حرف يو اگر كس زياز اختالط با مردان در فروشگاها و راهها بپره - 4

 ياز شـگردها  نيـ ا رايز ،كن يتو انداخت از دادن جواب و برداشتن برگه خوددار يسو

كنـد   يم    اعتبارش را حفظبه دام انداختن دختران نا آگاه است و زن آزاده  يآشكار برا

  دهد و شاعر چه خوش گفته است: يو به حماقت ها پاسخ نم

  فکالم فموعد فلقاء    نظرة فابتسامة فسالم         
  داريباالخره صحبت ووعده د،و  يو سالم ،يسپس لبخند ،ينگاه نخست

 ياز بـد  يتـر باشـ  داشته باش، كه بازارها مركز انحراف اند، هر قـدر از آن دور  ادي: به خواهرم

عامـل   نيو بدان كه ماندت در خانـه مهمتـر   يكه در آن نهفته است، در امان يمختلف يآن فتنه ها

 ﴾ #$}tŸωuρ š∅ô_§�y9s? yl•�y9s? Ïπ̈ŠÎ=Îγ≈yfø9$# 4’n<ρW﴿  :ديــفرما ي(در امــان مانــدن) اســت؛ خداونــد متعــال مــ

  .»ا آشكار مكنيدو مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود ر « ]33[االحزاب:



  كند يانسان را جذب م نيمواظب باش؛ همنش !خواهرم

 يرا بـه تبـاه   يرا نابود كرده اند و چه بسا دختران با عفتـ  ياديپاك ز يبد، انسان ها نانيهمنش

كـه از   يجلـوه داده انـد بـه طـور     كيگناه ن يدختر ب يو فساد را برا يگمراه ريكشانده اند و مس

  گناه خوشش آمده است.

كـرده و   انيـ بـد را ب  نانيهمنشـ  ريتـاث  )وسلم هياهللا عل يصل(خدا  امبريپ رايز ست؛يتعجب ن ياج

به تو مشـك   ايو بد مانند فروشنده مشك و آهنگر است؛  كين نيهمانا مثال همنش«فرموده است: 

لباسـت را   ايـ رسـد و آهنگـر    ياز آن به مشامت م يخوش يبو اي يخر ياز او م ايدهد  يم هيهد

  و مسلم) ي(بخار» رسد يم بد از آن به مشامت يبو اي نداسوز يم

  و در مورد آنان فكر كن. ينيهمنش يمسلمان: دقت كن با چه كس خواهر

  ال يستوون کما ال يستوی الشجر     مـهـنت ذقتأا ـذا مإتی ـالناس ش
ه همچنانكـ  سـتند؛ ين يكـ ي) كـه بـا هـم    ينـ يب ي(مـ  ييازمـا يآنـان را ب  يبا هم متفاوتند وقت مردم

  .ستنديدرختان با هم برابر ن

  ال ثمرله طعم و  سيذاک لو     هـمذاقت لو هذاـله ثمر ح هذا
  ندارد يا وهيطعم و م چيه يكيدارد و آن  نيريش يا وهيم يكي نيا

.  يدوسـتان  نيهستند پس مبارك باد تو را چن يو صالح كين يانسان ها نانت،ياگر همنش پس

  !يشو يم مانيپش يباشد كه به زود تادياگر دوستانت منحرف و گمراهند، 

  ياهإياک و إالجهل ف          خا أال تصحب 
  زيمشو از او بپره نيدوست نادان همنش با

  غشاهي یحت مايحل          یردأمن جاهل  فکم
زده است و او را كـامال (در جهالـت) پوشـانده     نيرا به زم يميانسان حل يبسا دوست نادان چه

  .است

  اهـش اـذا هو مإ              مرء  المرء بال اسـقي
  شود. يم سهيكند با همان شخص مقا يرفت و آمد م يگريبا د يوقت انسان

  باهـو اش سييمقا             یالش یعل یللش و           
  سنجند يآن م يهم اندازه ها و مشابه ها يرا از رو يزيهر چ و

  اهـلقــي نيح ليالقلب           دل یللقلب علو 
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  كند. يبا آن مالقات م ياست وقت گريقلب د يبرا يقلب نشان و

حتمـا در دام   ،يشـو  يمـ  نيتو با دختران هرزه همنش ياست كه وقت نيسرّ و راز آن هم در ا و

 ياتفاق مـ  نيا يپس فردا و باالخره روز اي دافر فتد،ياتفاق ن ني. اگر امروز ايشو يشان گرفتار م

در  نيهمنشـ  يدارد. بـه خصـوص وقتـ    شيخـود گـرا   نيهمنشـ  يانسان به سـو  عتيطب رايافتد؛ ز

  ماهر باشد. ليو چه بسا فضا ديآن ها در صورت فوا هيها و ارا يبد دادنخوب جلوه 

  ین خالئق السفهاء تعدإف           ايهل الدناأ یلإال تجلس و 
  است ينادان مسر اخالق رايپست مجالست نكن؛ ز يانسان ها با

  كند. يم تيتماس سرا نياست كه از اول »يگر« يمارينند بدختران هرزه ما اخالق

كننـد، دوستشـان را    يمـ  انـت يخ قشـان ي: بـه رف ديـ گو ياز اسالف در مورد دوستان بد م يكي

از آن از كمـال   يكننـده اسـت  دور   تيسـرا  يگـر  يمـار يبـا آنـان از ب   يكيكنند، نزد يفاسد م

  شود. يخود شناخته م نياست و شخص با همنش ينداريبه د يبخش

  اليبمن اخترت خل          الناس تقاس      یف نتأ
  .يشو يمحك زده م يكه انتخاب كرده ا يمردم با دوست انيدر م تو

  اليتنل ذکراً جمو           تعلو    اريخاأل فاصحب
رو  نيـ از ا ؛يكنـ  يكسـب مـ   يكـ يو نـام ن  يرس يم يباش كه به بزرگ نيبا خوبان همنش پس

ماننـد   يگـر يد ،يازمنـد يمانند غذا است كـه بـه آن ن   يكيران سه گونه اند: : برادديگو يمامون م

بـه آن   يازيـ ن چياسـت كـه هـ    يمـار يماننـد ب  يسـوم  م؛يشـو  يبه آن محتاج م يدواست كه گاه

  .ستيدر آن ن ينفع چياست كه ه يشود و او كس يآزموده م آن. اما بنده با ميندار

و هدر رفـتن اوقـات و    يو نابود يتباه ي هيماكن؛ چون آنها  يبد دور قي: پس از رفخواهرم

كه دوستان بد او را در دام گناه انداختـه انـد و بـر دامـنش لكـه       يعمرها هستند. چه بسا دختر پاك

مواد مخدر انداختـه انـد و كـارش     يكه او را در دام ها يننگ را نشانده اند! و چه بسا دختر جوان

 يكـه كارهـا   يخوار كرده اند و چه بسا دختـر جـوان  است و خانواده اش او را  دهيكش ييبه رسوا

از گذشـته اش   يو آگـاه  لـه يرد كرده است بـا مكـر و ح   يكرده اند و وقت شنهاديزشت را به او پ

  خانواده اش درست كرده اند. انياو در م يرا برا ييها بتيمص



    

    خواهرم! مواظب باش        16 
    

 يبـه سـو   يهـ را نيا رايرفاقت با بدان بترس؛ ز جهي.... پس خواهرم از نتگريد يزهايچ يليخ و

  هالكت و آتش است.

  من جلوس السوء عنده           رــان خيـدة االنســوح
  بد بهتر است.   قيانسان از نشستن با رف ييتنها

  من جلوس المرء وحده             رـيالصدق خ سـيجل و
  است ييصادق بهتر از نشستن به تنها نيهمنش و

دوسـتش اسـت. پـس نگـاه      نيـ بر د يشخص«د: راست فرمو )وسلم هياهللا عل يصل (خدا  امبريپ

  )ي(ابو داود و ترمذ    .»ديكن يم يدوست يبه چه كسان ديكن

  زمان است. نيدر ا ابينا يبه او بچسب كه همچون سكه ا يافتي يصالح قيرف اگر

و  ايدن يكه آنها توشه  ديريدوستان را الزم بگ: «ديگو يم )اهللا عنه يرض( طالب يبن اب يعل

  :نديگو يكه م ديشنو يرا نم اني.. مگر سخن جهنمآخرت هستند

 ﴿$yϑsù $uΖs9 ÏΒ tÏèÏ�≈x© ∩⊇⊃⊃∪ Ÿωuρ @,ƒÏ‰|¹ 8ΛÏΗxq ∩⊇⊃⊇∪﴾ :در نتيجه شفاعتگرانى نداريم،  « ]  100[الشعراء

  .»و نه دوستى نزديك

  جدته           رجال يصدق قوله بفعالذا بحثت عند التقی و إو 
  كند. يم قيكه عمل اوسخنش را تصد يابي يم ياو را مرد يجستجو كن زگارياز پره اگر

  معالمکارم و  نيب داهيطاعه           فأاهللا امرؤ و  یذا اتقإو 
هـا و   يكنـد و دو دسـتش مشـغول انجـام خـوب      يترسد از او اطاعت مـ  يانسان از خدا م يوقت

  بزرگ است. يكارها

  الــمــجو  ةنياج سکـــتاجان ت     یالتق یاذا تراسخ ف یالتق یعلو 
تـاج   يگـر يكند دو تـاج اسـت، تـاج آرامـش و د     يرسوخ م يدر تقو يوقت زگاريسر پره بر

  ييبايز

  عمالالح األــکص  کونينسبا                   یر أذا تناسبت الرجال فما إو 
  .نميب ينم كيرا مانند اعمال ن ينسب چيمردان هم تبار باشد من ه اگر



  است يمجالس را آداب !خواهرم

  مسلمان: رخواه

 ،يشـاوند يارتبـاط خو  ل،يو فضـا  ريباشد كه هدف از مجالس به دست آوردن توشه خ ادتي

مشورت و توجه به امور مسـلمانان   م،يتعل ت،يمانند: ترب گريد يبه خاطر خدا و اهداف واال داريد

 سبب مجـالس دو گونـه انـد.    نيكرده است. به هم ديياست كه اسالم آن را مشروع قرار داده و تا

 لتيمجـالس نـدامت و خالفـت؛ مجـالس اطاعـت و فضـ       يگـر يو د لتيو فضـ  عتمجالس اطا

 يكـه در مسـجد   يهر گروه«وسلم فرمودند:  هياهللا عل يصل امبريهستند؛ پ تيمجالس ذكر و هدا

 يو مطالعـه مـ   يكنند و آن را بـا هـم بررسـ    يشوند و كتاب خدا را تالوت م ياز مساجد جمع م

پوشـاند و آرامـش بـر آنـان      يكنند و رحمت آنان را مـ  يرا احاطه مكنند فرشتگان رحمت آنان 

  (رواه مسلم)» كند يم اديكه نزدش هستند،  يكسان انيو خداوند آنان را م ديآ يفرود م

و افزودن صالح و  يكيآرامش، كسب پاداش و ن مان،يا شيمجالس افزا ،يمجالس نيچن

امور مهم  يآور ادي، مشورت و به خاطر خدا داريد ،يشاونديهاست و مجالس خو يكين

بر وجوب آنها داللت  يمجالس است و نصوص بر استحباب و گاه نيا ي زمره در زيمسلمانان ن

 است كه خداوند به آن دستور داده و فرموده است: ييو تقوا يكين يدارد. و همه از نمونه ها

﴿(#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã Îh�É9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøOM}$# Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ﴾  ]و در نيكوكارى و ] «٢ة:املائد

  »پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد

باشـد و بـه قصـد     ياسـت كـه از اطاعـت خداونـد خـال      يمجالس ندامت و خالف مجلسـ  اما

 يكـه در مجلسـ   يهر گروهـ «است:  آمده ثيو فسق در آن گرد هم آمده باشند. در حد ينافرمان

 امـت يدرود نفرسـتند، آن مجلـس روز ق   امبرشـان ينكننـد و بـر پ   اديـ كه در آن خداوند را  ننديبنش

واگر خداوند بخواهـد آنـان    ديبخشا يآنان خواهد بود؛ اگر خداوند بخواهد آنان را م يبرا يوبال

  )حيحسن صح ثي: حدي(ترمذ» دهد يرا عذاب م

 نكـه يشـود؛ چـه رسـد بـه ا     يمـ  امـت ينـدامت در روز ق  هيـ ا در مجلس ماخد اديغفلت از  فقط

  او همراه باشد! يخدا و نافرمان تيمجلس با معص

و بهتان، فاش كـردن اسـرار و پـرده     بتيكه غ ييمسلمان: از حضور در مجالس بد، جا خواهر

 يمشـخص سـو   يزيـ آبـرو ر  رامـون يدو نفـر پ «... آمده است كه :  ثي. در حدزياست، بپره يدر
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و اصحاب همراهش بـه راهشـان ادامـه دادنـد تـا      صلي  اهللا عليه و سلم امبريكردند. پ يم   صحبت

كجـا هسـتند؟    يو فالنـ  يچشمش به آن افتاد گفت: فالنـ  ي. وقتستاديا ياالغ الشهبر  امبريپ نكهيا

 يفتنـد: ا . گديـ الشـه بخور  نيـ و از ا دييـ ايخدا. فرمـود: فـرود ب   امبريپ يا م،ينجاهستيگفتند بله ما ا

 قتـان يشـما از رف  ييبـد گـو   ،خورد؟ فرمود: سوگند به خدا ياز الشه مردار م يخدا چه كس امبريپ

  )ي. (بخارالشه بود نيبدتر از خوردن ا ،يقبل از اندك

هـا   بيـ و جسـتجو از غ  يزيآبرور هودهيخودت را در سخنان ب يها يكين نكهياز ا زيبپره پس

شـوند كـه ماننـد     يحاضـر مـ   امـت يروز ق ييست: انسان هاآمده ا ثي. همچنانكه در حديتباه كن

 يگفتنـد چگونـه ا  » كند يرا نابود م شانيها يكيدارند اما خداوند ن يكين »ضاءيتهامة ب« يكوهها

را  يشـود كـه خـون شخصـ     يحاضـر مـ   امـت يروز ق ياز آنها در حـال  يكي«فرمود:  ا؟خد امبريپ

  (ماجه)» كرده است ييبدگو ياز انسانكرده است و  ماليرا پا گريد يشخص يو آبرو ختهير

  بـطـان ويعـاللسـلم بــفالمرء يس        فاحفظ لسانک و احترس من لفظه
 ايـ مانـد   يشخص با زبان است كه سـالم مـ   رايرا حفظ كن از كالم آن مراقبت كند؛ ز زبانت

  شود. ينابود م

  کــل ناد تخطبــک  یثرثاراً ف     ال تکنذا نطقت و إالکالم  وزن
  سخن مگو يبا پرچانه ا يدر وقت گفتن بسنج و در هر مجلس را سخن

  نشبيذا ال إ کيلد ريسفهو األ        هـطق بـــاکتمه ال تنــالسر ف و
  نزد توست يريآن همچون اس رايراز را بپوشان و آن را فاش مكن ز و

 ينودناخشـ  هيـ ما رايز ز؛يبپره يقياز حاضر شدن در مجالس لهو و لعب و موس :مسلمان خواهر

دهـد   يكند و اوقات را به هـدر مـ   يشود؛ به خصوص كه آن از نماز غافل م يو خشم خداوند م

  شود. يم نيو موجب خسارت در روز مالقات پروردگار آسمانها و زم

  .نيجمعأآله وصحبه  يعلمحمد و ياهللا عل يوصل
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