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 ��م ا� ا����ن ا����م

 همقدم

 .ول اهللا وعلی آله وصحبه ومن واالهاحلمد هللا والصالة والسالم علی رس
است كه تحوالت  يمرحله ا رايكند؛ ز يرا تجربه م يديبلوغ تولد جد يجوان در آستانه  دختر

را در دختر جوان به همراه  يو فكر يو روح يشامل رشد جسم ؛ياساس ييها يو دگرگون
شود كه در  يب ممحسو يدو راه كي ،بلوغ همراه است يكه با دوره ها يدگرگون نيدارد. ا

و  ياجتماع ،ياز عوامل اثر گذار روان نديفرا نيو در ا رديگ يم كلزن مسلمان ش تيآن شخص
هر دختر  تيسالم در ارتقا دادن شخص يرو عنصر جهت ده نيشود؛ از ا ياشباع م ياقتصاد

دختر جوان در مراحل  نيكند. بنابر ا يم يرا باز يو رفعت نقش مهم يبلند يجوان به سو
به او  يخواه ريو از خ رديو مراقبت قرار گ تيادارد كه تحت حم ازين داًيشد يست جواننخ
و صالح او و امت  ريخ ي هيما  شود كه تيهدا ييبه سو دشيجد يها يينشود و توانا غيدر

 است.
اما  دارد؛  شيگرا شينفس خو يبر آوردن خواسته ها يبه سو ياست كه هر انسان يعيطب

اصرار بر بر آوردن خواهشات  ،يعيطب ياست و به گونه ا دتريشد يجوان در شروع شيگرا نيا
 يم ديو در وجود هر پسر و دختر نوجوان احساس استقالل در تفكر پد ابدي ينفس شدت م

كه  يند هر شخصك يم جابيا تيوضع نيشود كه ا يور م علهو آتش شهوت در قلب ش ديآ
استقامت و عفت چشم دوخته  كرديه به روك 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 دامن  يات را حفظ كن يجوان ييلحظات طال يبتوان نكهيا يكنم برا يم شنهاديپ خواهرم،
 نيكنم ا يم شنهاديپ ،ينجات سوار شو قيبر قا يبماند و در كشمكش زندگ شيآال يشرفت ب

رهنمون شود  تيو تفكر مطالعه كن تا تو را به ساحل امن يريصفحات را با تامل و تدبر و پندگ
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 و آرامش برساند. يو به خوشبخت



 

 

 كن تيمواظب باش حجاب را رعا !خواهر

 ....خواهرم
ر تو را بازا يكه گرگ ها يو گرانبهاتر از آن فتديكه چشم فاسقان به تو ب يباالتر از آن تو

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

و ساق پاها (از « ]۲۹ :ةاميالق[ ﴾         ﴿ ؛ينيب يم

ز مسير همه بسوى (دادگاه) پروردگارت سختى جان دادن) به هم بپيچد!  (آرى) در آن رو

 .»خواهد بود
 يو گناه و مخالفت و نافرمان تيبلكه معص ست؛يدر حجاب مهم ن يتوجه ينكن ب فكر

 :ديفرما ياست؛ خداوند متعال م

﴿       ﴾ ان قرار هايت و در خانه« ]33حزاب: [األ

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

﴿               

  ﴾  :اى پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: « .]59[األحزاب

پوششهاى خود را بر خود فروتر گيرند. اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند «
 .»[به احتياط] نزديكتر است

اب با باز كردن و شكستن حج دگانيدر مقابل د نتيكردن ز انيانداختن چادر و نما پس
شروع فرود آمدن عذاب از  يو نقطه  يمانتو از روبرو و پشت سر، همه سر آغاز بد حجاب

 شود. ايدر يقطره قطره جمع گردد وانگه رايجانب پادشاه مقتدر است؛ ز
اگر چه آن را در كتاب ها  رايز ؛يخبر باش يحجاب ب طيكنم از شرا يگمان نم خواهرم،
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 اءيو ذوقت در تماس هستند پس ح توجودت نهفته است و با فطر يااما در ژرف ؛ينخوانده ا
 .استياست و حجاب ح يذوق

ــة اللإ ــش عاقبــ ــذا مل ختــ  ايليــ
 

 فاصــنع مــا تشــاء   يو مل تســتح
 

 .»انجام ده يخواه يپس آنچه م يو شرم ندار يهراس ياز فرجام شب ها نم اگر«
 ريخـــ شيالعـــ و اهللا مـــا يف فـــال

 

ــدن ــب احلإ ايو ال الـ ــذا ذهـ  اءيـ
 

 .»ستين يريخ ايو دن يبرد در زندگ نياز ب ايبه خدا اگر ح سوگند«
 است. ديمومنان مف يبرا يادآوري رايكنم؛ ز يادآوريحجاب 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 ريزنان غمشابه با لباس   -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
بلكه هر  ش؛يكردن كامل آرا انيآشكار و نما يبرهنگ يعني يفكر نكن بدحجاب خواهرم،

و اوصافش بر آن  طيبا شرا يو نام حجاب شرع يه ات بپوشاز خانواد ريغ ييكه در جا يلباس
 و گناه است. يبدحجاب نيصدق نكند، ا

 يبدحجاب يها ها نشانه كردن چهره و برجسته كردن شانه انيكردن مانتو در راهها و نما باز
 ظاهر شده است. دياست كه به صورت حجاب جد ديجد
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 : ديفرما يسخن خداوند متعال تامل كن كه م نيا در

﴿    ﴾ :و مانند روزگار جاهليت قديم « ]33 [األحزاب

 .»زينتهاى خود را آشكار مكنيد
 است؛ اما لباس آنان چگونه بود؟ يبه مخالفت با رسم زنان جاهل يدستور نيا

برهنه و  يا با چهره زيكنبود كه زن آزاده و  نيا تيرسم جاهل: «ديگو يم /انيابو ح عالمه
 ».شد يلباس و چادر از منزل خارج م كيبا 

 )250، ص7ج ط،ي(البحر المح . »بود انيزنان نما يتنها چهره  تيدر جاهل: «ديگو يم نيهمچن

امروز در پوشش  ي. سهل انگارشينديپس چقدر امروز با آن زمان مشابه است...! پس ب 
است كه زنان  يجاهل يه نامحرمان، همان بدحجاببه آن در مقابل نگا يتوجه يحجاب و ب

 آن بودند. شاهنگيپ تيبدحجاب دوران جاهل
كرد و قسمت روبرو را  يم زانيزن چادرش را از پشت سر آو ت،يدر جاهل: «ديگو يم فراء
حافظ ابن  ؛ي(فتح البار». دستور داده شد تا خودشان را (كامال) بپوشانند ليدل نيكرد، به هم يبرهنه م

 )490؛ ص 8ر، جحج

دستور  نكهيدر ا شينديبدن خود را بپوشانند و ب يكه آنان امر شدند كه روبرو شينديب
بدن بود، نه برهنه بودن ساق دست و پا،  يظاهر بودن روبرو ليبه دل تيحجاب به زنان جاهل

در هر  ييمانتو دنيهر زن مومن و صادق بداند كه حجاب فراتر از پوش نكهياست بر ا يليدل
آن،كه قران آن را مشخص كرده  عيوس يپوشش به معنا يعنيدل و گونه است؛ بلكه حجاب؛ م

 اند. زنان گذشته بدان عمل كرده انياز م ياست و سنت بر آن داللت دارد و زنان صحابه و تابع
ذ  جربخلف کجلد األ يفت يوبق کنـافـهـمأ يعــاش فـين يذهب اـل

ها  يدر بعد يو من همچون پوست گر ستينان زآ هيشد در سا يكه م يآن كسان رفتند«
 .»ام مانده

است و به  تيثيآن نماد ح رايز ؛يكن يبا لباس شرم و عفت باز نكهياز ا زيبپره خواهرم،
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 گرفتن اعتبار  شرف است. چهيگرفتن آن، باز چهيباز
 الـامل يفاهللا بعد العرض  كال بار ددهــبأال  يلاــمب ضيرــع ذودأ
 .»دهد . نا مبارك باد مال بدون آبرو يكنم و آن را هدر نم يم تيحما ميآبرومالم از  با«

 شانيها وانيرو د نيداشتند؛ از ا يخود به شدت دلواپس تيثيپا شدن ح ريها از ز عرب
 و حجاب زنانشان از نگاه مردان داللت دارد. اياست كه بر ح ياشعار يحاو

كه نابغه  يمجرّده مشهور بود از مجلس شده است كه زن نعمان كه به تيعرب ها حكا از
) در آن بود گذشت و روبند چهره اش افتاد و او با ساق دستش يبنام جاهل ياز شعرا يكي(

روبندش را برداشت. نعمان 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

 مزود ريعجالن ذا زاد وغ یو مغتدأرائح  يةمأآل  منأ
 .»است هيكند، از آل ام يكه شتابزده همراه توشه و بدون كوله بار رفت وآمد م نيا ايآ«

 دــياولته واتقتنا بالــفتن ومل ترد اسقاطه فيالنص سقط
ا دست، خودش را از نگاه ما آن را گرفت و ب ندازديخواست ان را ب يافتاد و نم روبند«

 .»پوشاند
 :ديگو يم تياز رونبد زنان جاهل گريد ياعراب

 نايبق شرا ما انيــعن الفت ابياهللا الرباقع من ث یجز
 .»خداوند به روبندها پاداش بد بدهد ميزنده ا يطرف ما جوانان تا وقت از«

 نايالقباح فتزدر سترنيو  احلسان فال نراها نيواري
پوشاند و آنان ما  يم زيرا ن انيو زشت رو مينيب يپوشاند و ما آنان را نم يگل را مخوش زنان«

 .»كنند يم ريرا تحق
آبرو   يزنان بوده است كه برا وهيتا به حال ش تيحجاز از زمان جاهل ي... پس وقتخواهرم

 يو شرف در اسالم باش لتيتو هم پاسبان فض ستين ستهيشا ايشرف خود دغدغه داشته اند، آ
 .شينديب ي! كميو پاداش آخرت را از آن خود كن ايو عزت دن
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و در منزلت بمان و خود را در راهها  ريرا الزم گ اءتيپس خواهرم چادرت را بپوش و ح 
 بازارها، ارزان به فاسقان نفروش. يو بر دروازه 

 انياز م يبه زن »يكنانه ا«بود كه چند جوان  نيا ،و هوازن شيقر انيجنگ فجار م ليدل
بر آورد:  اديكردند  و از او خواستند تا چهره اش را برهنه كند و زن فر يدست دراز يمردم عاد

 .»او را اجابت كردند يندا زيعامر ن يبن يرهايآل عامر (كمك)! و شمش يا«
 ييها يكشانده شده اند و چه تباه يكه طعمه تلفن شده اند و به نابود يبسا دختران پاك چه

به داستان ها و  نياتفاقات ننگ نيكه ا يران نا آگاه به بار آورده است! تا حددخت يرا كه برا
 كنند. يم تيها حكا يبعد يشده است كه گذشتگان برا ليتبد يبيعج يها تيحكا

 يزمان آگاه هست نيآن به خصوص بر جوانان ا رياز خطر و تاث ديمسلمان! بدون ترد خواهر
مكالمه ها و استقبال از  دنيكه از قاپ يا دهيشن نقدريو از اتفاقات ننگ آور و دردناك آن ا

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

 را بخوان. نيداستان غمگ نيپس ا ،يخبر يخانواده ها ب
كند:  يم فيتعر نيافتاده است، داستانش را چن يتلفن يها در دام مزاحمتكه  يجوان دختر
 ياش را ط يعيام روند طب يليو تحص ياجتماع ،يخانوادگ يپانزده ساله ام. زندگ يمن دختر

را پشت سر گذاشتم و از اتفاقات آن وقت  ييكرد و بحمد اهللا بدون مشكل دوره ابتدا يم
را  يزندگ تيبود كه سنم كم بوده است و واقع نيا لشيدل كنم يو فكر م ممتاثر نشد چگاهيه

 راههينامشخص و نا محسوس به ب يهنوز درك نكرده بودم؛ اما دوره متوسطه سر آغاز كج رو
آنان در نظر نگرفته است  يبرا يسخت يجزا نيبودند كه د رهيگناهان صغ يرفتم. در ابتدا پاره ا

احساس كردم بدنم را سوزاند و گام اول از مكالمه  شدم كه يا رهيناه كبـكب گـمرت نكهيتا ا
بودم و خواهرم  ميتنها در اتاقم مشغول مطالعه درسها يشروع شد. شب يبا فرد ناشناس يتلفن

جز حضور  يبود و پدرم هم در خانه نبود و مادر كه فكر گريد يخواب بود و برادرم در شهر
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 .خبر بود يخانه باز امور  اشتدر مناسبت ها، مجالس و جمع زنان ند
به مطالعه مشغول  نانيآكنده از سكوت، آرامش و اطم ييمن تنها بودم و در فضا ،نكهيا مهم

 يهنگام ناگهان زنگ تلفن به صدا در آمد و چاره ا نيبودم. خداوند از دلم باخبر است! در هم
 ين گوشدر خانه نبود و خواهرم هم خواب بود. با برداشت يجز جواب دادن نداشتم چون كس

 نيچن دنيكرد. شن ينرم مرا خطاب م يكه با كلمات دميرا شن يانسان گرگ صفت يناگهان صدا
رو احساس كردم ترس و هراس تمام بدنم را فرا گرفت و اگر  نينبود؛ از ا يبرام عاد يكلمات

 نبود. يمن عاد يبود باز هم برا يم كين ندهيچه هدف گو
دانست كه  ي. خودش ميم: شماره را اشتباه گرفتاست؟ گفت يمنزل فالن نيمن گفت: ا به

 از من خواست تا با او صحبت كنم.  را به صراحت به من گفت و نيشماره اشتباه است و ا
را به شدت  شنهادشيخواهم با شما آشنا بشوم. در ابتدا پ يگفت: م ؟يخواه يگفتم: چه م

آن را تجربه نكرده بودم؛ اگر چه نبود و قبال  يمن عاد يبرا ييها كالمهم نيرد كردم؛ چون چن
از نشستن با آنان ابا داشتم  يتجربه كرده بودند و من حت ادياز دوستانم در مدرسه آن را ز يبعض

 شوم. ياز آنان م يكيمن هم  يكردم روز يو فكر نم
 يبود و ب ياز آنان هم كالس من بود. به قصد مشورت او را خبر دادم؛ اما بد مشاور يكي

افتاده بود؛  شياو پ يكار برا نيا نكهيكرد تا ادامه بدهم. بخصوص ا قياصرار مرا تشو محابا و با
ام آن را تجربه نكرده بودم.  يخبر بودم و هرگز در زندگ يمن نامانوس بود و از آن ب ياما برا

اش گوش دادم. با  يطانيش يها حتياست كه چگونه به نص نيشود ا يآنچه باعث تعجبم م
دانستم  يبود. نم يبيعج زي. واقعا چدميترس يبه شدت م يتلفن يوع مكالمه هان نيآنكه از ا

خودم را فراموش كردم به  يعقلم كجا رفته است و فراموش كردم كه خداوند مراقب است؛ حت
كه  يياز من دور شد تا جا ييمكالمه ها نياز خداوند و هراس از چن سكه احساس تر يطور

 دنيو آرامش بخش يو سرگرم حيتنها تفر نيدوستم ا فيتوص طبق ايندارد  يفكر كردم مشكل
 .به جان است!!
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او را فراموش كردم و در  صامبريكتاب خدا و سنت پ يعنيو واجب العمل؛  يمنبع اساس و
در آن همان  دياز ذهنم دور شد. و در دلم گفتم: چرا آن را تجربه نكنم. شا نهايآن لحظه همه ا

 (گرگ) نمن با آن جوا يكنم و عمال ارتباط تلفن ين جستجو مكه از آ ابميرا ب  يخوشبخت
دوستم  يگذشت برا يمن و او م انيرا كه م يها و اتفاقات شروع شد و هر صبح همه حرف

داد  يم اديها و برخوردها را به من  از صحبت يكرد و بعض يم قيكردم و او مرا تشو يم فيتعر
 گفتم. يته بود به او ممن گف يو من به زبان خودم آنچه دوستم برا

 شيكردم كه چقدر احمقانه به حرفها يآن روزها احساس م يآور اديپس از توبه و  يحت
گرداند.  يخواست مرا م يدر دستش بودم كه هر طور م يدادم و همانند انگشتر يگوش م

د در بودم، برادرم كه از سفر برگشته بو طانيكه مشغول مكالمه با آن ش ياز روزها در حال يروز
! در آن لحظه فكر كردم نابود شدم و از يبزرگ يي. چه رسواديرا شن ميهاكمال سكوت همه حرف

حادثه قصد كردم صادقانه توبه كنم و هر آنچه اسالم و  نيترس و شرم آب شدم. پس از ا
 كند ترك كنم. يرا مخدوش م مانميا

 انيبل برادرش به پادر منزلش و در مقا ييدختر جوان داستانش با رسوا نيخواهرم! ا 
مزاحمت ها  قياز خانه ها گذشته است و از طر شانييهستند كه رسوا ياست اما دختران دهيرس

است. پس از بر آورده  دهيكارشان به فحشا كش ياند و بعض عاشقانه افتاده يدر دام مالقات ها
 يده اند كه بش مانيپش يخانواده و جامعه گشته اند و زمان يبرا يشدن هدف رها شدند و ننگ

 بوده است. دهيفا
 ترابیأعلو علی أ وبعصميت صون عز حجابیأد العفاف يب
 .»ميجو يم يشيام از هم سن و ساالنم پ يكنم و با پاك يعفت عزت حجابم را حفظ م با«

 نقادة قد کملت آدابی ةحيقروبفکرة وقادة و
 .»آداب من كامل شده است نميب زير ي حهيروشن و قر ي شهيبا اند و«

ی زهـرة األأ دبی  حسن تعلمیأما ضرنی   لبابال بکوـن
 .»مرا گل عقل ها قرار داده است نكهياست جز ا دهينرسان انيبه من ز ريحسن فراگ  ادب«
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 سدل اخلمار بلمتی و نقابی ا و اليما عاقنی خجلی عن العل
 دنيموهام با چادر و از پوش دنيپوشانباز نداشته است و از  يبه برتر دنيمرا از رس شرم«

 .»روبند مرا منع نكرده است



 

 گاه گرگهاست نيمواظب باش بازار كم !خواهرم

و  ديخر ليمصالح بندگان از قب تيرعا ياست كه برا يمشروع ييبازار گردهما ديترد بدون
ها  يهودگيبها،  بندهيشده است و بدون شك از فتنه ها، فر ريمربوط به آن دا يازهايفروش و ن
 نيمنفورتر ليدل نيبه هم است؛يدن يرقابت برا دانيم رايز ست؛ين يخال زيها ن يو سردرگم

جاها نزد خداوند مساجد و  نيبهتر: «ديفرما يم صخدا امبريخداوند است. پ نزد نيزم يجاها
 (مسلم).» جاها نزد خداوند بازارها هستند نيبدتر

از خانه  رونيكه ب يآن است كه در آن آداب دهيپسندكه بازار رفتن  نجاستيمسلمان: ا خواهر
آن در بازار به  تيرعا يكن تيرعا ديكه عموما با يشود؛ البته آداب تيبر زن الزم است، رعا

 جاها الزم است. رياز سا شتريزمان ب نيا يخصوص بازارها
بر  جوانان يزننده  يبازار  نگاهها ي: اهداف نهان فاسقان ولگرد در گوشه هاخواهرم

دختران مسلمان را در  يا لهي. آنان در صددند تا با هر حستين دهيپوش يآن بر كس يدروازه ها
از منكر تالش كنند؛ اما  اني. هر قدر هم ناصحان و امران به معروف و ناهندازنديب يدام هرزگ
 مختلف دارد. يدر جاها يهواداران طانيباز هم ش

 ع تطوف باللحمانمثل السبا لی النساءإن ين الرجال ناظرإ
 يهستند كه به دور گوشت ها م يكنند؛ همانند درندگان يزنان نگاه م يكه به سو يمردان«

 .»چرخند
 مانــثأوض وال ـت بال عــکلأ سودهاأاللحوم  كمل تصن تل نإ
 .»شود يخورده م يمتيد بدون عوض و قنآن محافظت نكن يرهاياز آن گوشت ها ش اگر«

از  يپاره ا تيبه شرط رعا يبه بازار برو يقصد كرد  يضرور يزهااين ي! اگر براخواهرم
 ندارد: يآداب مهم اشكال

مسئله واجب تر و مهم تر  نيشوهر و در حق شوهر ا اي نيوالد ؛ياجازه گرفتن از ول -1
 است و نصوص بر آن داللت دارد: 

﴿          ﴾ :مردان، « ]34 [النساء
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 .»سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده
 صامبريپ رايز ؛يبا راننده تنها باش ستين زيكند و جا ياز محارم تو را همراه يكي -2

 نكهيمگر ا» باشد يبا آن زن محرم نكهيخلوت نكند؛ مگر ا يبا زن يمرد چيفرمود: ه
وجود محرم  دردسر  راينباشد؛ ز انيدر م يباشد و شك گريد يمرد اي يهمراه تو زن

 كند. يرا دفع م زاربا ياحتمال

و با عشوه سخن  يبه نرم ديگرانبا فروشنده و  ديحجاب و شرم؛ پس نبا تيرعا -3
تا از حدود  يده يفتنه است و چه بسا به فروشنده فرصت م نيبزرگتر نيچون ا ؛ييبگو
 و فروش پا را فراتر بگذارد؛ ديخر

 اناًيحأ نيذن تعشق قبل العواأل ةقعاش يلبعض احل ينذأا قوم ي
 .»شود ياز چشم عاشق م شيگوش پ يهاست و گاه لهيقب يقوم گوش من عاشق بعض يا«

           ﴿: ديفرما يمتعال م خداوند

         ﴾ اى همسران پيامبر، « .]33 حزاب:[األ

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

 .»زد؛ و گفتارى شايسته گوييددر دلش بيمارى است طمع ور
برگه  ايزد  يبه تو حرف يو اگر كس زياز اختالط با مردان در فروشگاها و راهها بپره -4

از  نيا رايز ،كن يتو انداخت از دادن جواب و برداشتن برگه خوددار يبه سو يا
به دام انداختن دختران نا آگاه است و زن آزاده اعتبارش را  يآشكار برا يشگردها

 دهد و شاعر چه خوش گفته است: يكند و به حماقت ها پاسخ نم يم حفظ

 فکالم فموعد فلقاء نظرة فابتسامة فسالم
 .»داريباالخره صحبت ووعده د،و  يو سالم ي،سپس لبخند ي،نگاه نخست«

از  يداشته باش، كه بازارها مركز انحراف اند، هر قدر از آن دورتر باش ادي: به خواهرم
و بدان كه ماندت در خانه  يكه در آن نهفته است، در امان يمختلف يآن فتنه ها يبد
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 ﴿: ديفرما يعامل (در امان ماندن) است؛ خداوند متعال م نيمهمتر      

    ﴾ :و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود را آشكار « .]33 [االحزاب
 .»مكنيد



 

 كند يانسان را جذب م نيواظب باش؛ همنشم !خواهرم

 يرا به تباه يرا نابود كرده اند و چه بسا دختران با عفت ياديپاك ز يبد، انسان ها نانيهمنش
كه از  يجلوه داده اند به طور كيگناه ن يدختر ب يو فساد را برا يگمراه ريكشانده اند و مس

 گناه خوشش آمده است.
كرده و فرموده است:  انيبد را ب نانيهمنش ريتاث صخدا امبريپ رايز ست؛يتعجب ن يجا

 هيبه تو مشك هد ايو بد مانند فروشنده مشك و آهنگر است؛  كين نيهمانا مثال همنش«
لباست را  ايرسد و آهنگر  ياز آن به مشامت م يخوش يبو اي يخر ياز او م ايدهد  يم
 مسلم) و ي(بخار .»رسد يم بد از آن به مشامت يبو اي ندسوزا يم

 و در مورد آنان فكر كن. ينيهمنش يمسلمان: دقت كن با چه كس خواهر
 ستوی الشجريستوون کما ال يال  نت ذقتـهـمأذا مـا إالناس شـتی 

همچنانكه  ستند؛ين يكي) كه با هم ينيب ي(م ييازمايآنان را ب يبا هم متفاوتند وقت مردم«
 .»ستنديدرختان با هم برابر ن

 له طعم وال مثر سيل كوذا هـمذاقت هذا لوـله مثر ح هذا
 .»ندارد يا وهيطعم و م چيه يكيدارد و آن  نيريش يا وهيم يكي نيا«

 يدوستان نيهستند پس مبارك باد تو را چن يو صالح كين يانسان ها نانت،ياگر همنش پس
 .!يشو يم مانيپش يباشد كه به زود ادتي. اگر دوستانت منحرف و گمراهند، 

 اهإـيو كاإياجلهل ف خاأال تصحب 
 .»زيمشو از او بپره نيدوست نادان همنش با«

 غشاهي یحت مايحل یردأمن جاهل  فکم
زده است و او را كامال (در جهالت)  نيرا به زم يميانسان حل يبسا دوست نادان چه«

 .»پوشانده است
 اهـش اـذا هو مإ املرء باملرء اسـقي
 .»شود يم سهيكند با همان شخص مقا يرفت و آمد م يگريبا د يوقت انسان«
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 باهـشأو سييمقا یالش یعل یللشو
 .»سنجند يآن م يها ها و مشابه هم اندازه يرا از رو يزيهر چ و«
ـ نيح ليدل القلب یللقلب علو  اهـلقـي
 .»كند يبا آن مالقات م ياست وقت گريقلب د يبرا يقلب نشان و«
حتما در دام  ،يشو يم نيتو با دختران هرزه همنش ياست كه وقت نيسرّ و راز آن هم در ا و

اتفاق  نيا يپس فردا و باالخره روز ايفردا  فتد،ياتفاق ن ني. اگر امروز ايشو يشان گرفتار م
در  نيهمنش يدارد. به خصوص وقت شيخود گرا نيهمنش يانسان به سو عتيطب رايافتد؛ ز يم

 ماهر باشد. ليو چه بسا فضا دياآن ها در صورت فو هيها و ارا يبد دادنخوب جلوه 
 ین خالئق السفهاء تعدإف ايهل الدناأ یلإال جتلس و
 .»است ينادان مسر اخالق رايپست مجالست نكن؛ ز يانسان ها با«

 كند. يم تيتماس سرا نياست كه از اول »يگر« يماريدختران هرزه مانند ب اخالق
كنند، دوستشان را فاسد  يم انتيخ شانقي: به رفديگو ياز اسالف در مورد دوستان بد م يكي

به  ياز آن از كمال بخش يدور كننده است تيسرا يگر يماريبا آنان از ب يكيكنند، نزد يم
 شود. يخود شناخته م نياست و شخص با همنش ينداريد

 اليمبن اخترت خل الناس تقاس يف نتأ
 .»يشو يمحك زده م يا كه انتخاب كرده يمردم با دوست انيدر م تو«

 اليوتنل ذکراً مج تعلو اريخاأل فاصحب
رو  نياز ا ؛يكن يكسب م يكيو نام ن يرس يم يباش كه به بزرگ نيبا خوبان همنش پس
مانند  يگريد ،يازمنديمانند غذا است كه به آن ن يكي: برادران سه گونه اند: ديگو يمامون م

به آن  يازين چيكه ه است يماريمانند ب يسوم م؛يشو 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 رفتن اوقات و  يو نابود يتباه ي هيكن؛ چون آنها ما يبد دور قي: پس از رفخواهرم
نش لكه ند و بر دامكه دوستان بد او را در دام گناه انداخته ا يعمرها هستند. چه بسا دختر پاك
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مواد مخدر انداخته اند و كارش به  يها كه او را در دام ياند! و چه بسا دختر جوان ننگ را نشانده
 يكه كارها ياست و خانواده اش او را خوار كرده اند و چه بسا دختر جوان دهيكش ييرسوا

ه اش از گذشت يو آگاه لهيرد كرده است با مكر و ح يكرده اند و وقت شنهاديزشت را به او پ
 اند. خانواده اش درست كرده انياو در م يرا برا ييها بتيمص

به  يراه نيا رايرفاقت با بدان بترس؛ ز جهي.... پس خواهرم از نتگريد يزهايچ يليخ و
 هالكت و آتش است. يسو

 من جلوس السوء عنده ــرينسـان خوحــدة اإل
 .»بد بهتر است قيانسان از نشستن با رف ييتنها«
 رء وحدهــمن جلوس امل ريـلصدق خا سيـجلو
 .»است ييصادق بهتر از نشستن به تنها نيهمنش و«
 يبه چه كسان ديدوستش است. پس نگاه كن نيبر د يشخص«راست فرمود:  صخدا امبريپ
 )ي(ابو داود و ترمذ .»ديكن يم يدوست

 زمان است. نيدر ا ابينا يبه او بچسب كه همچون سكه ا يافتي يصالح قيرف اگر
و آخرت  ايدن يكه آنها توشه  ديريدوستان را الزم بگ: «ديگو يم طالب يبن اب يعل

 :نديگو يكه م ديشنو يرا نم انيهستند.. مگر سخن جهنم

﴿        ﴾  :در نتيجه شفاعتگرانى نداريم،  « .]100[الشعراء

 .»و نه دوستى نزديك
 صدق قوله بفعاليرجال  ا حبثت عند التقی وجدتهذإو
 .»كند يم قيكه عمل اوسخنش را تصد يابي يم ياو را مرد يجستجو كن زگارياز پره اگر«
 مکارم ومعال نيب داهيف طاعهأاهللا امرؤ و یذا اتقإو
ها و  يكند و دو دستش مشغول انجام خوب يترسد از او اطاعت م يانسان از خدا م يوقت«
 .»بزرگ است يكارها
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 الــمــو ج ةنياج سکـــتاجان ت يالتق ذا تراسخ يفإ يالتق یعلو
تاج  يگريكند دو تاج است، تاج آرامش و د يرسوخ م يدر تقو يوقت زگاريسر پره بر«

 ».ييبايز
 عمالاحل األــکص کونينسبا  یرأذا تناسبت الرجال فما إو
 .»نميب ينم كياعمال ن را مانند ينسب چيمردان هم تبار باشد من ه اگر«



 

 است يمجالس را آداب !خواهرم

 !مسلمان خواهر
 ،يشاونديارتباط خو ل،يو فضا ريباشد كه هدف از مجالس به دست آوردن توشه خ ادتي
مشورت و توجه به امور  م،يتعل ت،يمانند: ترب گريد يبه خاطر خدا و اهداف واال داريد

سبب مجالس دو  نيكرده است. به هم دييداده و تا مسلمانان است كه اسالم آن را مشروع قرار
مجالس ندامت و خالفت؛ مجالس اطاعت و  يگريو د لتيو فض عتگونه اند. مجالس اطا

از  يكه در مسجد يهر گروه«فرمودند:  صامبريهستند؛ پ تيمجالس ذكر و هدا لتيفض
كنند  يو مطالعه م يكنند و آن را با هم بررس يشوند و كتاب خدا را تالوت م يمساجد جمع م

پوشاند و آرامش بر آنان فرود  يكنند و رحمت آنان را م يفرشتگان رحمت آنان را احاطه م
 (رواه مسلم) .»كند يم اديكه نزدش هستند،  يكسان انيو خداوند آنان را م ديآ يم

و افزودن صالح و  يكيآرامش، كسب پاداش و ن مان،يا شيمجالس افزا ،يمجالس نيچن
امور مهم  يآور اديبه خاطر خدا، مشورت و  داريد ،يشاونديو مجالس خو هاست يكين

بر وجوب آنها  يمجالس است و نصوص بر استحباب و گاه نيا ي زمره در زيمسلمانان ن
است كه خداوند به آن دستور داده و فرموده  ييو تقوا يكين يداللت دارد. و همه از نمونه ها

و در نيكوكارى «. ]٢ ة:املائد[ ﴾         ﴿ است:

 .»و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدى دستيار هم نشويد
باشد و به قصد  ياست كه از اطاعت خداوند خال يمجالس ندامت و خالف مجلس اما
 يكه در مجلس يهر گروه«آمده است:  ثيق در آن گرد هم آمده باشند. در حدو فس ينافرمان

 امتيدرود نفرستند، آن مجلس روز ق امبرشانينكنند و بر پ اديكه در آن خداوند را  ننديبنش
واگر خداوند بخواهد آنان  ديبخشا يآنان خواهد بود؛ اگر خداوند بخواهد آنان را م يبرا يوبال

 )حيحسن صح ثي: حديرمذ(ت» دهد يرا عذاب م

 نكهيشود؛ چه رسد به ا يم امتيندامت در روز ق هيخدا در مجلس ما اديغفلت از  فقط
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 .او همراه باشد! يخدا و نافرمان تيمجلس با معص
و بهتان، فاش كردن اسرار و پرده  بتيكه غ ييمسلمان: از حضور در مجالس بد، جا خواهر

 يشخص سوم يزيآبرو ر رامونيدو نفر پ: «... هآمده است ك ثي. در حدزياست، بپره يدر
بر  امبريپ نكهيو اصحاب همراهش به راهشان ادامه دادند تا ا صامبريكردند. پ يم   صحبت

كجا هستند؟ گفتند بله ما  يو فالن يچشمش به آن افتاد گفت: فالن ي. وقتستاديا ياالغ الشه
خدا چه  امبريپ ي. گفتند: اديالشه بخور نيز او ا ييدايخدا. فرمود: فرود ب امبريپ يا م،ينجاهستيا

 ي،قبل از اندك قتانيشما از رف ييبد گو ،خورد؟ فرمود: سوگند به خدا ياز الشه مردار م يكس
 )ي. (بخارالشه بود نيبدتر از خوردن ا

ها  بيو جستجو از غ يزيآبرور هودهيخودت را در سخنان ب يها يكين نكهياز ا زيبپره پس
شوند كه مانند  يحاضر م امتيروز ق ييها آمده است: انسان ثينانكه در حد. همچيتباه كن
 يگفتند چگونه ا» كند يرا نابود م شانيها يكيدارند اما خداوند ن يكين »ضاءيتهامة ب« يكوهها

 ختهيرا ر يشود كه خون شخص يحاضر م امتيروز ق ياز آنها در حال يكي«فرمود:  ا؟خد امبريپ
 (ماجه) .»كرده است ييبدگو يكرده است و از انسان ماليا پار گريد يشخص يو آبرو

 عـطـبيســلم بـاللسـان ويفاملرء  و احترس من لفظه كفاحفظ لسان
 ايماند  يشخص با زبان است كه سالم م رايرا حفظ كن از كالم آن مراقبت كند؛ ز زبانت«

 .»شود ينابود م
 ــكاد ختطبل نــک ثرثاراً يف ذا نطقت وال تکنإالکالم  وزن

 .»سخن مگو يبا پرچانه ا يرا در وقت گفتن بسنج و در هر مجلس سخن«
 نشبيذا ال إ كيلد ريسفهو األ هـطق بـــاکتمه ال تنــالسر فو
 .»نزد توست يريآن همچون اس رايراز را بپوشان و آن را فاش مكن ز و«

 هيما رايز ز؛يبپره يقياز حاضر شدن در مجالس لهو و لعب و موس :مسلمان خواهر
كند و اوقات را به  يشود؛ به خصوص كه آن از نماز غافل م يو خشم خداوند م يناخشنود

 شود. يم نيدهد و موجب خسارت در روز مالقات پروردگار آسمانها و زم يهدر م
 .نيمجعأآله وصحبه  یحممد وعل یاهللا عل یوصل


