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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
حنرافـات  اإل(ي كتاب  كتابي كه پيش روي خوانندگان عزيز قرار دارد، ترجمه

اثـر اسـتاد احمـد شـادي     ) والسـنة اجلنسي عند الشباب وطرق عالجها من القـرآن  
  .باشد مي

باشـد، لـذا از نوشـتن مقدمـه      با توجه به اين كه اين ترجمه اولين اثر مترجم مـي 
  .آن چند نكته را در خصوص كتاب تقديم خواهم نمود خودداري و به جاي

  .قطعاً بدون اشكال و خالي از عيب نخواهد بودنظر به اولين كار مترجم،  -1
لذا هركسي به هر نحوي ما را رفـع اشـكال و يـا دادن تـذكر و نصـيحت بـراي       

هاي آتي يـاري نمايـد، موجـب تشـكر و امتنـان       هاي بعدي و يا احياناً ترجمه چاپ
  .هد بودخوا

ي متون سعي شده كه عين عبارات عربي ترجمه گـردد و در آن   در ترجمه -2
ي عـين   مگر در مواردي بسـيار انـدك كـه ترجمـه    دخل و تصرفي صورت نگيرد، 
  .لفظ عربي گوياي مطلب نباشد

دل اسـتفاده   ي دكتـر مصـطفي خـرم    ي آيات از تفسير نور نوشـته  در ترجمه -3
  .شده است

و برادر گرامـي جنـاب آقـاي رسـول ابوالمحمـدي كـه بـا        ضمناً از دوست  -4
  .تشويق ايشان اين كار را شروع و به پايان رساندم، نهايت سپاس و تشكر را دارم

و در پايان اين ترجمه را به جوانان عزيـز مخصوصـاً شـاگردانم در مـدارس      -5
كـه  اميـدوارم  . نمـايم  تپـد، تقـديم مـي    سطح شهر سقز كه هميشه دلم به يادشان مي

  .ها و نيز جوانان گردد خانواده ي موجب رضاي خدا و استفاده
  

  سقز 82تابستان  -ماجد احمد ياني
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  ي مؤلف مقدمه
اش و  فرسـتاده بعد از سپاس و سـتايش خداونـد سـبحان و درود و صـلوات بـر      

  .مباركش و ايمان به رسالت رسوالنشي ذات گايمان به يگان
  :و اما بعد

يل و امكانـات لهـو و لعـب و    هـا و وسـا   و اقسـام فتنـه  در اين روزگار كه انـواع  
نحرافـات  شـكي تـرويج كـرده انـد؛ از فراوانـي ا     خفسـاد را در دريـا و    سرگرمي و

شنويم كه هـيچ صـاحب    شنويم، چيزهايي مي وانان ميجنسي ميان جوانان و غير ج
  .شود تأييد نكرده و به آن راضي نمعقلي و هيچ انسان متدين با اخالقي آن را 

مسـيري  . كننـد  اي فارغ از دين و اخالق زندگي مـي  مروزه جوانان در محدودها
مسـيري كـه در آن   (را در پيش گرفته اند كه سراسـر پـوچي و سـرگرداني اسـت،     

روشـنايي ايمـان    هيچكس حاضر نيست دست ديگري را بگيرد و بـه سـوي نـور و   
  .وده استهدايتي كه خداوند عزوجل براي بندگانش مقرر فرم). كند هدايت مي

ي اساسي نزد جوانان همان انحرافات جنسـي اسـت كـه بعضـي      مشكل و مسأله
كـه راه حـل در   ) امـا بايـد گفـت   . (اي بـراي آن نيسـت   پندارند راه حل و چاره مي

كتابِ خداو سنت پيامبرش موجود است و اگر بخواهيم در خصوص ايـن مشـكل   
نمـاييم الزم اسـت كـه بـه      اي ندارد؛ اظهار نظـر  رسد راه حل و چاره كه به نظر مي

كتاب خدا و سنت رسولش باز گرديم كه به ياري پروردگار متعال راه حل كـافي  
  .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   
ورد اسـباب و داليـل   پس بايد اول از همه چيـز در مـ  . محكم و استوار داشته باشيم

جسـتجو   انحرافات و راه هاي نجات از آن در پرتو كتاب خدا و سنت پيامبرش 
  .كنيم

  :بينيم كه شامل سه مرحله است نگريم، مي وقتي به اين مسأله مي
سالگي شروع و تا سنّ بلوغ ادامه  3يا  2و آن از سن  :ي اول مرحله -1
$ ﴿: فرمايد خداوند متعال مي. يابد مي yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3ΡÉ‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï% ©!$# 
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ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪Ï% ©!$#uρ óΟs9 (#θ äóè= ö7tƒ zΝè= çtø: $# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§tΒ﴾ )ي هي نور، آي سوره 
58.(  

ــين    «: ترجمــه ــد بردگــان شــما و همچن ــد؛ باي اي كســاني كــه ايمــان آورده اي
ولي مسائل جنسي و عورت و غير آن را تمييز (يده اند تان به حد بلوغ نرس كودكان

در سـه  ) هاي خواب مردان و همسـران  دهند؛ به هنگام ورود به اطاق و تشخيص مي
  .»وقت اجازه بگيرند

و آن بعد از سن بلوغ است، آنچنان كه خداوند متعال  :ي دوم مرحله -2
$ ﴿: فرمايد مي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym 

(#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $ yγ Î= ÷δ r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 öΝä3ª= yè s9 šχρã©.x‹s? ∩⊄∠∪﴾ 
  ).27 ي يهي نور، آ سوره(

هايي نشويد كه متعلق به شما نيست، مگر بعد از  وارد خانه! اي مؤمنان«: ترجمه
كـردن بـر    و سـالم ) با زدن زنگ يا كوبيدن در و كارهايي جز اينهـا (گرفتن  ايجازه

اميد اسـت  ) از ورود بدون اجازه و سالم(ساكنان آن؛ اين كار براي شما بهتر است 
را مـد نظـر   ) اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل ديگـران رعايـت و آنهـار   (شما 

  .»داشته باشيد
شود، چون  دكي و بزرگسالي ميو آن شامل دوران كو :ي سوم مرحله -3

≅﴿: فرمايد خداوند متعال مي è% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ ‘Ò äótƒ ô⎯ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈ |Á ö/r& (#θ Ýàxøts† uρ 

óΟßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’ s1ø— r& öΝçλm; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7yz $ yϑ Î/ tβθãè oΨ óÁtƒ ∩⊂⊃∪﴾ )ي هي نور، آي سوره 
30.(  

آنان موظفند كه از نگاه به عورت و (بگو به مردان مؤمن ) اي پيغمبر(«: ترجمه
بـا  (هـاي خويشـتن را    چشمان خود را فرو گيرنـد و عـورت  ) محل زينت نامحرمان

تـر و   مصون دارنـد، ايـن بـراي ايشـان زيبنـده     ) پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع
سزا و جـزاي   و(دهيد آگاه است  گمان خداوند از آنچه مي تر است، و بي محترمانه
  .»)دهد ان را ميرفتارش
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تـرين اسـباب و    اين نوشتار كه پيش دست خوانندگان عزيز قـرار دارد، از مهـم  
باشـد،   سالگي تا دوران بلوغ مي 3و  2ي اول كه از سنين  داليل انحراف در مرحله

  .كند بحث مي
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  فصل اول
  هاي عالج آن اسباب و داليل انحرافات جنسي و راه

بـه  ) ي ورود خواسـتن  اجـازه (استئذان  آموزش ندادن آداب :دليل اول: الف
ي نـور آمـده    ي مباركـه  كودكاني كه به سن بلوغ نرسيده اند، آنچنان كه در سوره

  .است
نكردن بسترِ خواب كودكان از همديگر؛ طبـق فرمـايش   ا جد :دليل دوم: ب

  .رسول خدا 
خوابيدن يكي از فرزندان در اطاق خواب والدين بعـد از سـن    :دليل سوم :ج

  .سالگي 3و  2
در (پوشي كنيم، و از آن غافـل شـويم؛ جوانـان     گانه چشم از اين داليل سه اگر
تـرين   در مـنجالب انحرافـات جنسـي خواهنـد افتـاد، و ايـن مسـأله از مهـم        ) آينده

وسـايل   هـا و بـا اسـتفاده از    مسائلي است كه دشمنان اسالم و دشمنان بشـري از راه 
ه سوي اين جريان فاسد سوق دهند و اين كـار  گوناگون توانسته اند، جوانان ما را ب

كردن آداب و اخالق و دوري از ديـن؛ و بـا هـر وسـليه يـا       را با تمام توان با ويران
  .سازي كه ويرانگر اخالق و آداب و دين باشد؛ انجام داده اند ي گمراه اسلحه

اي با آرامـش   آموزند كه چگونه خانواده و آياتي كه پيش روي ماست به ما مي
عصاب و روان و داراي احساس پاك و نيت خالص، قلب سليم و صـاحب افكـار   ا

  .ناب و پاكيزه تربيت كنيم
ي دشـوار و جـدي    اين آيات دست ما را بر روي راه حل نهايي براي اين مسأله

گذارد، بيايد باهم اولين راه حـل را بـراي ايـن مسـأله از خـالل كـالم خداونـد         مي
  :عزّوجل بخوانيم

كه عبارت بود از اين كه كودكاني كه به  :راي دليل اولراه حل ب -1
ي نور  را آنچنان كه در سوره) اجازه خواستن(سن بلوغ نرسيده اند، آداب استئذان 

$ ﴿: فرمايد ذكر شده نياموخته اند، خداوند متعال مي yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ 

ãΝä3ΡÉ‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪Ï%©!$#uρ óΟs9 (#θäó è= ö7tƒ zΝè= çtø: $# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§tΒ 4 

⎯ÏiΒ È≅ö7s% Íο4θ n= |¹ Ìôfxø9$# t⎦⎫Ïnuρ tβθ ãèŸÒ s? Νä3t/$ u‹ÏO z⎯ÏiΒ ÍοuÎγ ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Íο4θ n= |¹ 
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Ï™!$ t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n= rO ;N≡u‘ öθ tã öΝä3©9 4 š[ø‹s9 ö/ä3ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝÎγ øŠn= tæ 7y$ uΖã_ £⎯èδ y‰÷èt/ 4 

šχθ èù≡§θ sÛ /ä3ø‹n= tæ öΝà6àÒ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 y7 Ï9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# ãΝä3s9 ÏM≈tƒ Fψ$# 3 ª!$#uρ 

íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪﴾ )58ي  آيهي نور،  سوره.(  
ــين    «: ترجمــه ــد بردگــان شــما و همچن ــد، باي اي كســاني كــه ايمــان آورده اي
ولـي مسـائل جنسـي و عـورت غيـر آن را      (تان كه به حد بلوغ نرسيده اند  كودكان

) هاي خـواب مـردان و همسـران    دهند، به هنگام ورود به اطاق تمييز و تشخيص مي
هاي  ز نماز صبح، و در نيم روز هنگامي كه لباسدر سه وقت اجازه بگيرند، پيش ا

ي  ويـژه (سه وقـت  ) اين اوقات(آوريد و بعد از نماز عشاء  خود را درمي) معمولي(
عورت شماست، بعد از اين سه وقت بر شما و آنان گنـاهي  ) خلوت و آشكارشدن

آنان خدمتكاران و كوچكان شما هستند و مشـكل  (نيست، بدون اجازه وارد شوند 
ايشان دور و بر شما در رفت و آمدنـد و  ) هربار در ساير اوقات اجازه بگيرند است

و بـا صـفا و صـميميت خـانوادگي بـه      (شما نيز دور و برايشـان در رفـت و آمديـد    
خداوند آيات را بـراي شـما   ) صريح و روشن(اينگونه ) نماييد يكديگر خدمت مي
قرآنـي متـأدب بـه اخـالق      تا خويشتن را در پرتـو احكـام  (كند  توضيح و تبيين مي

  .»)اسالمي كنيد
اي كه طي آن خداوند  سوره. باشد ي نور مي ي مباركه اين آيه از آيات سوره

بطوري كه در ابتداي . بياموزيم و بياموزانيم) اين آداب را(بر ما واجب نموده 
$ ™îοu‘θß﴿: فرمايد سوره مي yγ≈ oΨø9t“Ρr& $ yγ≈ oΨ ôÊ tsùuρ $ uΖø9t“Ρr&uρ !$ pκ Ïù ¤M≈ tƒ#u™ ;M≈oΨ Éi t/ ö/ä3̄= yè ©9 

tβρ ã©.x‹s? ∩⊇∪﴾.  
آن ) و احكام(ي مهمي است كه ما آن را وحي كرده ايم  سوره) اين(«: ترجمه

داليـل روشـني كـه دالّ بـر قـدرت و      (هـاي واضـحي و    را واجب نموده ايم، و آيه
در آن فـرو فرسـتاده ايـم تـا ايـن كـه پنـد        ) بـودن قرآننـد   يگانگي يزدان و آسماني

  .»يرندبگ
دهـد كـه آن را يـاد بدهنـد و      چرا خداوند متعال به مؤمنان دستور مـي ) راستي(

  ؟)ياد گيرند(
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چون اين سوره بسياري از مسائل اخالقـي و آدابـي كـه اكثـر مـردم از آن دور      
اي كسـاني ايمـان داريـد كـه      »... َآَمُنـوا  الَِّذيَن أَيَُّها َيا«كنـد   گشته اند، را حل مي

باشـد،   مـي  ر است و اسالم دين شماست، و محمد پيامبر و رسـول خداوند پروردگا
تـان تـا زمـاني كـه بـه سـن بلـوغ نرسـيده انـد ايـن آداب            به خدمتكاران و فرزندان

ــد  ــمند را بياموزي ــت و ارزش ــتورات مخصــوص   . گرانقيم ــن آداب و دس ــي اي يعن
  .خدمتكاران و فرزنداني است كه به سن بلوغ نرسيده اند

. كدام است؟ آيات قرآنكريم به اين مهم اشاره كرده اندبنابراين، سن بلوغ 
=sŒÎ)uρ xn#﴿: فرمايد آنجا كه مي t/ ã≅≈ xôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè= ßsø9$# ...﴾ )ي  ي نور، آيه سوره

59.(  
) دفع ناگهاني شهوت در حال خواب يا بيداري(كودك به مجرد احتالم  :يعني

بر اين مطلب اتفاق نظر دارند شود، فقها همگي  رسد و مكلف مي به سن بلوغ مي
كه هرگاه كودك احتالم شد، بالغ شده و ديگر كودك نيست و نيز كنيز و دختر 

يا توانايي ) خون حيض از آنان جاري گشت(هرگاه احتالم شدند و ) زاد(
حاملگي را كسب كردند، بالغ شده و به سن تكليف رسيده اند و اين مطلب مورد 

آن هيچكس اختالف ندارد، اما فقها بر مقدار سني  اتفاق همگي فقها بوده و در
و در اين خصوص دو . رسد، اختالف نظر دارند كه در آن انسان به سن تكليف مي

  :نظريه وجود دارد
سال را تمام  18مذهب معتقدند كه كودك تا زماني كه  فقهاي حنفي -1

  .رسد نكرده باشد، به سن تكليف نمي
ا 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 15
سال يا  18به هرحال سن بلوغ چه . ي خود داليلي دارند و هركدام براي نظريه

رويش مو و ريش و سبيل براي : هاي بلوغ مانند سال باشد و چه يكي از نشانه 15
ها يا حيض براي دختران باشد، عامل اساسي همان  پستان پسران و برجستگي

اشاره » الحلم«ي  احتالم است، همچنانكه خداوند سبحان در اين ايه به واژه
  .فرمايد مي
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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 وقت: الف ö7s% Íο4θ n= |¹ Ìôfxø9$#﴾ قبل از نماز صبح.  
برند و چه بسا پدر يا مادر  چون در اين هنگام مردم در لباس خواب به سر مي

باشند، يا لباسي غير از لباس خواب به تن  در اين موقع در ظاهري غير معمول مي
  .دارند
حالتي غير معمول  بعضي از اعضاي بدن نمايان باشد و يا در) ممكن است(و 

ترشدن مطلب به اين  و غيره بسر برند، براي روشن) با همسر(همچون هم آغوشي 
كردم، او نيز از يكي از  روزي با يكي از دوستان صحبت مي«: نمونه توجه كنيد

دوستانش براي من نقل كرد كه در هنگام همبستري با همسرش ناگهان در اطاق 
  .»ر شده استباز شده و پسرش باالي سرشان ظاه

اين مسأله واقعاً مشكل و آزاردهنده است، بايد ديد كه چرا چنين حالت 
اين  مشكلي پيش آمده است؟ اگر چنين حالتي براي شما پيش آيد و شما به جاي

) اصلي(پدر باشيد، چه احساسي خواهيد داشت، و چه خواهيد كرد؟ پس مقصر 
ا قبل از ورود، در اين اوقات به گرفتن ر پسر نيست، بلكه پدر است كه آداب اجازه

او نياموخته است، آموزش اين آداب مانع ظهور و پيدايش آثار زشتي كه در ذهن 
شود و اين آثار هنگامي كه به سن بلوغ رسيد  آيد، مي اين پسر يا دختر بوجود مي

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

t⎦⎫Ïnuρ tβθ﴿ وقت دوم: ب ãè ŸÒs? Νä3t/$ u‹ÏO z⎯ÏiΒ ÍοuÎγ ©à9$#﴾  و هنگام ظهر كه
  .آوريد از تن بيرون مي) معمولي(هاي  لباس

هنگامي كه پدر و مادر در حال خواب . روز است و اين هنگام وقت خواب نيم
بدليل استراحت و گرماي هوا ) احتماالً(برند و  سر مينيمروز به ) و استراحت(

  .آورند و يا اصالً لباس به تن ندارند را از تن بيرون مي) معمولي(هاي  لباس
ÏΒ⎯.﴿وقت سوم : ج uρ Ï‰÷è t/ Íο4θ n= |¹ Ï™!$ t±Ïè ø9$#﴾ بعد از نماز عشاء.  
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 ها را از تن بيرون آورده و خود را و آن هنگامي است كه پدر و مادر لباس
يا ) هاي خواب لباس(ها  نمايند، پس اين لباس براي خوابيدن و استراحت مهيا مي

نازك هستند، يا قابليت 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 مان را كه هن فرزندان الزم است كه
قبل از ورود بر ما اجازه بگيرند، چون اين ) در شبانه روز(گانه  در اين اوقات سه

  :فرمايد چنانكه خداوند سبحان مي. شوند اوقات، اوقات عورت ناميده مي
﴿ß]≈ n= rO ;N≡u‘ öθ tã öΝä3©9﴾  عورت ) آشكارشدني خلوت و  ويژه(اين سه وقت

  .شماست
پس الزم است كه فرزندان پدر و مادر خود را در نيكوترين شكل از اشكال 

اي به حيا و ادب خدشه وارد  اي كه ذره عفت و پاكدامني مشاهده نمايند، به گونه
  .نشود، و نبايد هيچگاه عورت پدر يا مادر جلو فرزندان آشكار شوند

ري از پدران و مادران از آن غافل و و اين دستور واالي اسالمي كه بسيا
كند كه غالمان و خدمتكاران و كنيزان نبايد چشم به عورت  خبرند، تأكيد مي بي

خانم خانه بدوزند، و همچنين كودكان خردسال نيز نبايد اقدام به چنين مشاهداتي 
  .بنمايند

بعد از گذشت چهارده قرن از نزول اين آيات، دانشمندان علم  !سبحان اهللا
كنند، به اين كه مناظري كه كودكان در كودكي به آن چشم  روانشناسي اقرار مي

شان تأثيرگذار بوده و موجب تغييرات شخصيتي  بر زندگي) در آينده(دوزند  مي
  .گيري شخصيت آنها مؤثر خواهد بود شود و در شكل در آنها مي

كه  كنند كه چنين مناظري همچنين دانشمندان علم روانشناسي تأكيد مي
هاي روحي و عصبي  نگرند موجب ناراحتي كودكان در كودكي به آنها مي

خواهيد  گردد كه رهايي از آنها مشكلي است، پس با اين وصف كداميك مي مي
  ها و امراضي مبتال گردد؟ فرزندش به چنين ناراحتي
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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 در اين اوقات سه

از اين دستورات مهم اسالمي غفلت ورزيم، اولين سبب انحراف جنسي  اگر
جوانان بعد از سن بلوغ را موجب شده ايم، و اينچنين است كه مظاهر اين 

ز ها به دليل غفلت پدر و مادرها ا انحرافات در روزگار ما در بسياري از خانواده
  .خورد اين دستورات گرانبها كه خداوند به ما امر كرده به چشم مي

ي انوار محمدي  و ياران پاك و پاكدامن او كه بر سفره پيامبر گرامي اسالم 
  .باشند تربيت يافته اند، بهترين نمونه و الگو مي

رفت تا در  روزي يكي از زنان اصحاب نزد معلم امت، حضرت محمد 
  بنگريم كه از چه چيزي سؤال كرده است؟. ان سؤال نمايدخصوص امري از ايش

) روزي. (سال داشت روايت شده كه اسماء دختر ابي مرثَد خدمتكاري بزرگ
 پس اسماء نزد پيامبر . شد بر او وارد شد خدمتكارش در وقتي كه نبايد وارد مي

شوند كه ما  براستي خدمتكاران و غالمان ما در اوقاتي بر ما وارد مي«: آمد و گفت
به اين دليل بود كه » )در چنين وضع و حالتي ما را مشاهده نمايند(دوست نداريم 

رفت و بالفاصله راه حل و عالج از آسمان نازل شد و  اسماء نزد پيامبر اسالم 
$﴿: خداوند فرمود yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3ΡÉ‹ø↔tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪Ï%©!$# ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

t⎦⎪Ï% ©!$#uρ óΟs9 (#θ äóè= ö7tƒ zΝè= çtø: $# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§ tΒ﴾ )58ي  ي نور، آيه سوره.(  
ــين    «: ترجمــه ــد بردگــان شــما و همچن ــد، باي اي كســاني كــه ايمــان آورده اي
ولي مسائل جنسي و عـورت و غيـر آن را   (تان كه به حد بلوغ نرسيده اند  كودكان
در سـه وقـت   ) هاي خواب مردان و همسران طاقدهند، به هنگام ورود به ا تمييز مي

  .»اجازه بگيرند
  .شود شروع مي) فجر(و اين امر از موقع نماز صبح 

به ما گفتند كه مردي «: و در روايتي از مقاتل بن حيان نقل شده است كه گفت
او را (غذايي براي پيامبر درسـت كـرده   ) اسماء بنت ابي مرثد(از انصار و همسرش 

اي پيامبر خدا چـه چيـزي از ايـن    : اسماء گفت) طعام دعوت كردندي  به سر سفره
شـان بـدون    تر است كه مردي با همسرش در زير يك لحـاف باشـند و غـالم    زشت
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و اين مـورد تنهـا كـافي نيسـت،     . اجازه بر آنان وارد شود؟ پس اين آيات نازل شد
كـه  غالمـي از انصـار را    بلكه روايت شده كه روزي هنگـام ظهـر رسـول خـدا     

فرسـتاد تـا او را    نام داشت نزد فاروق اعظم حضـرت عمـر بـن خطـاب     » مدلج«
  .دعوت نمايد

در آن موقع خوابيده بود و در را به روي خود بسته بود، غالم  حضرت عمر 
نشسـت، در   از خواب بيـدار شـد و   حضرت عمر . وارد شد) بالفاصله(در زد و 

: در ايـن حـال گفـت    مـر  حالي كـه قسـمتي از بـدنش نمايـان بـود، حضـرت ع      
دوست دارم كه خداونـد فرزنـدان و خـدمتكاران مـا را از ورود بـدون اجـازه در       «

بـه   راه افتـاد،  ايـن را فرمـود و بـه سـوي پيـامبر      . »فرمـود  اينچنين اوقاتي نهي مي
ي نور از زبان پيـامبر شـنيد    از سوره 58ي  محض اين كه به خدمت پيامبر رسيد آيه

  .بودكه تازه نازل شده 
پس بر زمين افتاد و سجده ي شكر به جاي آورد، و اين واقعه هنگام ظهر بـود،  

شـده   نـازل  موارد زيادي وجود دارد كه وحي موافق رأي و نظر حضرت عمـر  
يه همچنين از ابن حاتم و او نيز از سدي روايت كرده باشد، و از اسباب نزول اين آ

بودنــد كــه بــه همبســتري بــا مردمــاني  از يــاران رســول خــدا : اســت كــه گفــت
ي  كردند، پس غسل كرده بـراي اداي فريضـه   شان در اين مواقع افتخار مي همسران

اوند متعال به آنان امر فرمود كه كنيـزان و خـدمتكاران و   دشدند، خ نماز خارج مي
فرزندان خود را امر كنند كه در اينگونه مواقع برآنـان وارد نشـوند، مگـر ايـن كـه      

  .اجازه بگيرند
ي اولين دليـل از داليـل انحرافـات جنسـي      كننده بيان) اين مطالب كه بيان شد(

شود، فرزندان والدين را در وضـعي ببيننـد كـه بـه      نزد جوانان است كه موجب مي
كنـد، يـا ايـن كـه عـورت يكـي از والـدين خـود را          حجب و حيا خدشه وارد مـي 

ــد  ــاهده نماين ــ   . مش ــادر در ظ ــدر و م ــه پ ــابراين، واجــب اســت ك ــين و بن اهري مت
ي  پرهيزگارانه كه نمايانگر عفاف و پاكي باشد در جلو فرزندان ظاهر شوند تا مايه

  .ادب و سرمشق و الگوي حسنه باشند
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  خوابيدن كودكان باهم در يك بستر: دليل دوم
يزي بدانيم و از اهميت آن شناخت پيدا كنيم، اگر بخواهيم از اين موضوع چ

 ُمُروا«: فرمايند مراجعه نماييم، آنجا كه پيامبر مي الزم است كه به سنت نبوي 
 ِفى َبْيَنُهْم َوفَرِّقُوا َعْشرِ أَْبَناُء َوُهْم َواْضرُِبوُهْم َسْبعِ أَْبَناُء َوُهْم بِالصَّالَِة أَْوالََدكُْم
  .»الَْمَضاجِعِ
تان را در سن هفت سالگي به نمازخواندن امر كنيـد، اگـر بـه     فرزندان«: ترجمه

نـان را بـه خـاطر ايـن سـرپيچي      آه سالگي رسيدند از انجام نماز سر باز زدند سن د
  .»و بسترهايشان را از همديگر جدا سازيد) تنبيه كنيد(بزنيد 

فرمايـد كـه    كه خود اولين معلم اين امت است بـه مـا امـر مـي     پيامبر گرامي 
ثـر تكـرار و   مان را از سن هفت سالگي به نمازخواندن عادت دهيم، تا بـر ا  فرزندان

تمرين بصورت ملكه و عادت درآيد، و چون به سن ده سالگي رسيدند بايـد آنـان   
را با احكام نماز آشنا سازيم، اگـر در سـن ده سـالگي از انجـام نمـاز سـرباز زدنـد        

  .بايد آنان را زد) فقط به خاطر ترك نماز(
ي بنابراين، كودك كه در سن هفت سالگي است بدون اكـراه و از سـر مهربـان   

پذيرد و توجيه و عادت دادنش به انجام دستورات عبـادي   دستور پدر و مادر را مي
از جمله نماز از طرف اولياء بسيار آسان اسـت و اگـر بـه ايـن كارهـا در كـودكي       

  .سالگي و از آن به بعد نيز برايش سهل آسان است عادت كند در سن ده
كنـد، بـدون آن كـه    اگر كودك در سن ده سالگي و بعد از آن نماز را تـرك  

دادن آن نمــوده باشــند، در ايــن صــورت نبايــد فرزنــد را  اوليــاء او را امــر بــه انجــام
ي  سرزنش كرد، بلكه بايد اولياء را مورد طعن و سـرزنش قـرار داد كـه بـه وظيفـه     

  .خود عمل ننموده اند
 َكلَأْه ّرُم !هريرة أبا يا«: فرمود خطاب به ابي هريره  پيامبر گرامي اسالم 

  .»تسبحي ْملَ حيثُ ْنِم زقبالرِّ يأتيك اَهللا فإن بالصالة
) پـس اگـر چنـين كـردي    (ات را به نماز امر كـن   خانواده! اي اباهريره«: ترجمه

  .»كني رساند كه فكرش را نمي مي) دري(خداوند روزي تو را از 
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öãΒ﴿: ي پيامبر كالم خداوند متعال است كه فرمود و مؤيد اين فرموده ù&uρ y7 n= ÷δr& 

Íο4θ n= ¢Á9$$ Î/ ÷É9 sÜô¹$#uρ $ pκö n= tæ ( Ÿω y7 è= t↔ó¡nΣ $ ]% ø— Í‘ ( ß⎯øtªΥ y7 è% ã— ötΡ 3 èπ t6 É)≈ yèø9$#uρ 3“uθ ø)−G= Ï9 ∩⊇⊂⊄∪﴾ 
  ).132ي  ي طه، آيه سوره(

ي ياد  چرا كه نماز مايه(ي خود را به گزاردن نماز دستور بده  خانواده«: ترجمه
ي آن ثابـت و   و خود نيـز بـر اقامـه   ) تخدا و پاكي و صفاي دل و تقويت روح اس

سـرانجام  . دهـيم  خواهيم، بلكه بـه تـو روزي مـي    ما از تو روزي نمي. ماندگار باش
  .»و پرهيزگاري است) اهل تقوي(از آن ) نيك و ستوده(

هرگاه كه امر كردن خانواده به نماز سبب گشـايش رزق و روزي اسـت، پـس    
  .اگر آنان را امر نكني ات؛ در دنيا و آخرت واي بر تو و خانواده

=y#n﴿: فرمايد به فرمايش خداوند سبحان گوش جان بسپار كه مي sƒm .⎯ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷èt/ ì#ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο4θ n= ¢Á9$# (#θ ãè t7¨?$#uρ ÏN≡uθ pκ¤¶9$# ( t∃öθ |¡sù tβöθ s)ù= tƒ $ †‹xî ∩∈®∪﴾ 
  ).59ي  ي مريم، آيه سوره(

جـايگزين  ) كارآمدنـد و در زمـين  روي (نان فرزندان ناخلفي آبعد از «: ترجمه
لذايـذ  (هدر دادند و بـدنبال  ) مندي از آن را ترك كردند و بهره(شدند كه نماز را 

خواهنـد،  ) در دنيـا و آخـرت  (گمراهي خود را ) مجازات(شهوات راه افتادند و ) و
  .»نزديك نشدند) مساجد(هاي خدا  نماز را ضايع كردند و به خانه
گويد، آنان بدنبال خوشگذراني و لهو و لعـب و   بر ميدر حالي كه مؤذن اهللا اك

باشند، و آنگاه كه بندگان ايماندار خدا  كارهاي بيهوده و پيروي از هواي نفس مي
هاي خدا هستند آنان در امـاكن و   در خانه خداوندو جوانان مسلمان و مطيع فرمان 

از را ضايع و و لعب و فساد مشغول چريدن و خوشگذراني هستند، پس نمهمراكز ل
  .كنند گردانند و از هواهاي نفساني پيروي مي مي

انگار باشي، و فرزندت را خوب تربيت  اگر سهل! (پس اي پدر و اي مادر
و اين به تنهايي » غي«واي برتو كه جايگاهت در جهنم محلي است به نام ) نكني

ô⎯tΒ﴿: فرمايد كافي نيست، بلكه خداوند مي uρ uÚtôã r& ⎯tã “Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! 

Zπ t±ŠÏè tΒ %Z3Ψ |Ê …çνãà±øtwΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪﴾ )124ي  ي طه، آيه سوره.(  
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هـاي آسـماني    و از احكـام كتـاب  (و هركه از ياد مـن روي بگردانـد   « :ترجمه
چـون نـه بـه    (خواهـد داشـت   ) اي سـخت و گرفتـه  (زندگي تنگ و ) دوري گزيند

خواهد شد و نـه تسـليم قضـا و قـدر الهـي خواهـد        قسمت و نصيب خداداري قانع
) ي قيامت گسيل و با ديگـران در آنجـا   و عرصه(و روز رستاخيز او را نابينا ) گشت

  .»آوريم گرد مي
چـون بـاالتر و واالتـر از    . فقر و تنگ روزي در دنيا كوري نابينايي در آخـرت 

ر را تـرك و ضـايع   نماز عبادتي نيست و اينچنين انسـاني بـاالترين و واالتـرين ذكـ    
پس انسان با ترك نماز در دنيا در تنگ روزي دائم به سر خواهد بـرد  . كرده است

روزي بزرگتــر بــازهم پيــدا  روزي و تنــگ و آيــا از انحــراف جنســي جوانــان ســيه 
  شود؟ مي

و راه حلـي كـه ارائـه    ( وم مطـابق فرمـايش پيـامبر گرامـي     ددر نتيجه؛ دليـل  
را در بسترها از ) تان كودكان(و  »الَْمَضاجِعِ ِفى َبْيَنُهْم قُواَوفَرِّ«: اين است) فرموده اند

  .هم جدا كنيد
جدايي و به تنهايي خوابيدن كودك در بستر امري مهم و بسيار خطير اسـت، و  

انگاشتن اين امر موجبات انحراف جنسي و اخالقي در آينده  انگاري و ساده با سهل
  .گردد پديدار مي

بـه ايـن مطلـب اشـاره     » تحفه العروس«ستانبولي در كتاب استاد محمود مهدي ا
جداكردن بستر خواب فرزنـدان در  «: كرده است كه عين عبارت به اين شرح است

سالگي يك دستور اسالمي است كه متأسفانه بسياري از آن غفلت ورزيـده   سن ده
انگـاري ايـن    اند، و با كمال تأسف فردي اعتـراف كـرد كـه دراثـر اهمـال و سـهل      

بـاهم مرتكـب   ) خواهر و برادر(دختر خاله و پسر خاله اش  تور و سنت نبوي دس
  .»شده اند....... عمل ناشايست 

از زن عربـي كـه از   «آورده اسـت كـه   » طـوق الحمامـه  «بن حزم در كتاب اامام 
نزديكانش حامله شده بود، پرسـيدند آن چيسـت كـه در شـكم داري؟ در جـواب      

و نظـاير  (، ايـن فاجعـه   »ن و بسترهاي خـواب اسـت  ي نزديكي بالي اين نتيجه: گفت



   

  
    

  
  

 
 

  ﴾17﴿   ...آن هاي عالج حرافات جنسي جوانان و راهان

17

از اثرات خوابيدن كودك در اطاق خواب پدر و مادر و يا خوابيـدن در بسـتر   ) آن
  .مشترك با نزديكان است

انديشـه كنـيم    پس جاي خود دارد كه در حكمت دورانديشي پيامبر گرامي 
  .واب داده استكه با چه دقت و درايتي دستور به جدايي فرزندان در بسترهاي خ

بنابراين، الزم است كه بستر خواب پسران از هم جـدا باشـد تـا منجـر بـه عمـل       
و نيز بستر خواب دختران از هم جـدا باشـد تـا    . نگردد) همجنس بازي(زشت لوط 

  .نشوند) ماليدن آلت تناسلي جنس مؤنث به هم(مرتكب عملِ سحاق 
هـم جـدا كـرد، تـا ايـن كـه        و به طريق اولي بايد بستر خواب دختر و پسر را از

خداي ناكرده مرتكب عمل زن نگردنـد و موجبـاتي پـيش نيايـد كـه هـيچكس از       
  .سزايش در امان نخواهد بود

) كودكت را از مسايل جنسي آگاه كن(» صارح طفلك عن الجنس«در كتاب 
الزم اسـت  «: باشد، آمـده اسـت   ي كودكان در آمريكا مي ي درسي ويژه كه برنامه

دن كودكان در يك بستر واحد جلوگيري شود و نيـز بهتـر اسـت كـه     كه از خوابي
اطاق خواب آنها يكي نباشد، چون كودكاني در يك بسـتر واحـد و در كنـار هـم     

خوابند بر اثر تماس و مالش اعضاي بـدن آنهـا بـاهم تحريـك شـده و موجـب        مي
ر گردد، چرا كه مالش اعضاي بدن باهم بـا وجـود گرمـاي هـوا د     انحراف آنها مي

تابستان و يا سردي هوا در زمسـتان و نيـز گرمـاي ايجـاد شـده در محـيط موجـب        
پسـندد   تحريك اعضاي تناسلي شده و عواقبتي به دنبال دارد كه نه كسي آن را مي

  .داند و نه كسي جز خدا سرانجامش را مي
امروزه دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند كه كودكاني كه در يك بستر واحـد  

د، در اثر تماس جنسي آنهـا بـاهم و در اثـر دمـاي هـوا؛ بيشـتر از وسـايل        خوابن مي
ها و مجـالت مختلـف    هاي گوناگون همچون روزنامه كننده و تبليغات رسانه گمراه

  .شوند و اغواءكننده تحريك مي
ستايش و تسبيح مخصوص خداوند است كه چه زيبا فرمود و با چه بيـان گويـا   

؛ طبيب طبيبان؛ معلمـي كـه علـومش را از آسـمان     و شيوايي حق مطلب را ادا كرد
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گـذرد، آنجـا كـه     كرد، با آن كه بيشتر از چهارده قرن از آن زمان مـي  دريافت مي
  :فرمود
  .بسترهاي خواب آنها را از هم جدا سازيد »الَْمَضاجِعِ ِفى َبْيَنُهْم َوفَرِّقُوا«

و را آمـوزش  ي خدا؛ و آنكسي كه ت اي سرورم، و اي فرستاده! راست فرمودي
  .است و اين از معجزات پيامبر خدا . داد نيز راست فرمود

كه بر روي نوار ضـبط شـده اسـت،     »ِلَربِّكُْم اْسَتجِيُبوا«در گفتاري تحت عنوان 
بعد از نصف شب با منـزل جنـاب    2در ساعت  كشور عربيآمده كه زني از اهالي 

  :گيرد شيخ عبدالعزيز بن باز تماس مي
  عليكم السالم! الو -
  عليك السالم ورحمه اهللا وبركاته -
  .با جناب شيخ كار داشتم -
اي در  ي مهمي پيش آمده كـه مجبـور شـده    خودم هستم، چه مساله! بفرماييد -

  اين نصف شب به منزل ما زنگ بزني خواهرم؟
فرزنـدانم شـدم و در    وارد اطاق: كرد گفت بشدت گريه ميزن در حالي كه  -

دخترم مشاهده كردم و ديـد كـه فـالن كـار را بـا خـواهرش        آنجا پسرم را بر روي
دهد، و من از شدت وحشت و ناراحتي با شما تماس گرفتم؛ چكار كنم؟  انجام مي

  چرا چنين شده و چرا چنين عملي مرتكب شده ايد؟ :شيخ از دختر پرسيد
رم يك دستگاه ويديو برايمان تهيه كرد و ما با ديدن دپ: دختر در جواب گفت

هـايي مشـاهده كـرديم كـه نـه تنهـا بشـر بلكـه سـنگ را نيـز            اشاي فيلم صحنهو تم
  ...كند تحريك و احساساتي مي

اين پسر در حالي كه امكان اجـراي عملـش را بـا سـاير دختـران مـثالً دختـر         -
  .همسايه غير ممكن دانسته؛ اين كا را با خواهرش انجام داده است

م نبوي ما را گرفته؟ و آنقدر از تعـاليم  آيا تا اين اندازه دوري از اين دستور مه
دوري گزيده ايم؟ بعضي از پدران و مـادران كـه    مان  و دستورات پيامبر گرامي

نمايند و در نتيجـه بـه چنـين سرنوشـت شـومي       شان را از هم جدا نمي بستر فرزندان
  .مبتال گشته اند
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نماينـد،   ا نمـي شـان را از هـم جـد    بعضي از پدر و مادرها نه تنها بستر فرزندان -
بلكه از وسايل و امكانات صوتي و تصويري نوارهاي ويـديويي، سـي دي و غيـره    

در اختيار آنها قـرار داده و موجـب تحريـك شـهوات در     ) بدون نظارت و كنترل(
گيريم كه يكي از عوامل مهم كه موجب  گردند، و اينجاست كه نتيجه مي آنها مي

يدن آنها باهم در يك بستر است و چقـد  شود؛ خواب انحراف جنسي نزد جوانان مي
  .»الَْمَضاجِعِ ِفى َبْيَنُهْم َوفَرِّقُوا«: زيبا فرمود پيامبر خدا 

  
  از داليل انحرافات جنسي نزد جوانان: دليل سوم

خوابيـدن فرزنـدان در   «و اما سومين دليل از داليل انحرافات جنسي در جوانان 
  .»است سالگي 3و  2اطاق خواب والدين بعد از سن 

خوابيدن كودكان در اطاق خـواب  : چنين آمده است» تحفه العروس«در كتاب 
چون كودكـان كـه هميشـه در حـال     . والدين به طور كلي كاري است دور از خرد

زننـد و وانمـود    برند و چه بسا گاهي اوقات خود را بـه خـواب مـي    خواب بسر نمي
بت به حركـات و كلمـاتي كـه    كنند كه خوابيده اند؛ در حالي كه بيدارند، و نس مي

  .گردد زند كنجكاو شده و موجب تحريك جنسي آنان مي از والدين سر مي
شـود، چـرا كـه     روزي اينجاست كه هيچ چيز مـانع از آن نمـي   و بدبختي و سيه

خـوردن لحـاف و يـا كـوچكترين لمـس و       كودكان با صداهاي كوچك يـا تكـان  
ر بسـياري از مـوارد در اثـر    پرنـد، و يـا ممكـن اسـت د     تماس بـدني از خـواب مـي   

گــرفتن بــراي ورود بــه اطــاق خــواب و  انگــاري و عــدم تعلــيم آداب اجــازه ســهل
ي در آنها ظاهر گردد؛ يعني ممكن در و مادر حاالتي از انحرافات جنساستراحت پ

است اطاق خواب و استراحت پدر و مادر مجزا باشد، ولي به علت اين كه ممكـن  
اجـازه وارد شـوند؛ پـدر و مـادر را در وضـعي غيـر       است هر لحظه فرزندان بـدون  

  .شود معمول مشاهده نموده و موجب پيدايش انحرافات جنسي در آنان مي
و فرزنـد خـودت را    ،به خاطر خدا هم كـه شـده بـه داد خـودت بـرس     ! برادرم

  .ي نور تفصيل آن رفته تربيت كن ي مباركه اي كه در سوره گانه براساس آداب سه
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ر يك بستر مخوابان؛ همراه خـودت در اطـاق خـواب خـودت و     آنان را باهم د
همسرت آنان را جاي مده؛ چون كودكان با صداهاي كوچك و به محض شنيدن 

بنـابراين، ايـن دسـتورات    . شـوند  پچ پچ يا كوچكترين حركتي از خواب بيدار مـي 
  .بايد به كودكاني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده اند، آموزش داده شود

سن بلوغ رسيدند؛ دستورات ديگـري در قـرآن و سـنت وجـود دارد      اما اگر به
  .شان ياد بدهند كه پدر و مادر بايد به فرزندان
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  فصل دوم

  
  آداب و دستوراتي كه جوانان از آن غافلند
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  :ي مهم مقدمه
داشـت محبـتش و    در حقيقت خداونـد متعـال فرمـانبرداري از خـودش و پـاس     

تمسك به هدايتش و پيـروي از سـنتش را بـر بنـدگان واجـب فرمـود و بزرگـي و        
ي زمين از آن كسـي اسـت    گرفتن آينده متي و پيروزي و نيز محبت و بدستبلنده

كند و ذلت و خـواري و پسـتي و زبـوني و سسـتي و      كه از نور هدايتش پيروي مي
  .ي مخالفت با اوامر و سرپيچي از دستوراتش است اهانت نتيجه

با نگاهي اجمالي به مطالب گذشته در فصل اول چهـار نكتـه را كـه بـه تربيـت      
كتـه كـه در   رزنداني كه به سن بلوغ نرسيده اند؛ يادآور شديم و همانا اين چهار نف

و نيـز در خـالل سـنت پـاك نبـوي و گفتـار        ،نـور  سـوره ي   59و  58خالل آيات 
دانشمندان ديني تبيين گشته اند و ما در فصل اول آن را ذكر كرديم اختصـاص بـه   

رگـاه بـه سـن بلـوغ رسـيدند،      كودكاني دارد كه بـه سـن بلـوغ نرسـيده انـد، امـا ه      
  .قرآنكريم دستورات مهم و اكيدي براي اين دوران دارد

﴿#sŒÎ)uρ xn= t/ ã≅≈ xôÛF{$# ãΝä3ΖÏΒ zΟè= ßsø9$# (#θ çΡÉ‹ø↔tFó¡u‹ù= sù $ yϑ Ÿ2 tβ x‹ø↔tG ó™ $# š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ 

öΝÎγ Î= ö6 s% 4 šÏ9≡x‹x. ß⎦Îi⎫t7ãƒ ª!$# öΝà6s9 ⎯Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ 3 ª!$#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ6ym ∩∈®∪﴾ )ي  سوره
  ).59ي  نور، آيه

ي اوقـات   در همـه (هنگامي كه كودكان شما بـه سـن بلـوغ رسـيدند؛     « :ترجمه
كننــد و يــا منــزل  بــراي ورود بــه مكــاني كــه پــدر و مــادر در آنجــا اســتراحت مــي

بايـد اجـازه بگيرنـد، همـانطور كـه      ) برنـد  اي كه آنان در آنجا به سر مي اختصاصي
هنگامي كه به سن بلوغ رسيده و اينك مـردان  (وده اند اشخاصي كه پيش از آنان ب
آيات ) روشن و ساده(اجازه گرفته اند؛ خداوند اينچنين ) و زنان بزرگسال بشمارند

تـا متـأدب بـه آداب    (كنـد   خـود را توضـيح داده و تبيـين مـي    ) احكام و شـريعت (
كمـت  و داراي ح) هاي خود احوال آفريده(و خداوند بس آگاه از ) اسالمي شويد

  .»)در قانونگذاري براي بندگانش(است 
و حال بايد پرسيد كساني كه قبل از آنها بوده اند، چه كساني هستند؟ آنان 

از آنان ياد  28و  27ي نور آيات  همان كساني هستند كه خداوند متعال در سوره
$﴿: كند مي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è=äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ 
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#Y‰ymr& Ÿξ sù $ yδθ è= äzô‰s? 4©®L ym šχ sŒ÷σãƒ ö/ä3s9 ( βÎ)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝä3s9 (#θãè Å_ö‘ $# (#θ ãè Å_ö‘ $$ sù ( uθ èδ 

4’ s1ø— r& öΝä3s9 4 ª!$#uρ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ÷è s? ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∇∪﴾.  
هايي نشويد كه متعلق به شما نيست، مگر بعـد از   اي مؤمنان وارد خانه«: ترجمه

كـردن بـر    و سـالم ) زدن يا كوبيدن در ويا كارهايي جز اينهـا  با زنگ(گرفتن  اجازه
اميد اسـت  ) از ورود بدون اجازه و سالم(ساكنان آن، اين كار براي شما بهتر است 

در مـد نظـر   ) به منازل ديگران رعايت و آنهـا را اين دو چيز را به هنگام رفتن (شما 
بدان جاها داخـل  ) كه به شما اجازه دهد(داشته باشيد، اگر كسي را در خانه نيافتيد 

اجـازه  (ما اگرهم بـه شـ  . شود به شما اجازه داده مي) آيد و تا كسي پيدا مي(نشويد 
كـار رجـوع؛   (ايـن  ) و اصرار نكنيـد . (گرديد؛ پس برگرديدبر: و گفتند) داده نشد
آگـاه از كارهـايي اسـت     باشد، خدا بس تان مي تر براي پاك) تان و تر به حال زيبنده
  .»)پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد(. كنيد كه مي

نور به افرادي توجه دارد كه به سـن بلـوغ رسـيده     ي مباركه از سوره اين دو آيه
را ) در منـازل (از ديگـران  خواسـتن و ديـدار و بازديـد     اند و بعضي از آداب اجازه

  .دهد براي ما توضيح مي
» فـي ظـالل القـرآن   «زيـنش كـه   در تفسـير و  /سـيد قطـب   در اين خصوص 

شان نيز در  ها قرار داده تا ارواح خداوند منازل را مسكن انسان«: فرمايد باشد، مي مي
شـان اطمينـان داشـته باشـند، و از كشـف عـورات و        آنجا سـاكن گـردد و از جـان   

هاي معمولي را جهت اسـتراحت از تـن    شان در امان باشند، و در آنجا لباس محارم
گــردد، از خــود دور  بــه در كــرده و چيزهــايي را كــه مــوج فشــار بــر اعصــاب مــي

و منازل هيچگاه چنين نخواهد شـد، مگـر ايـن كـه حريمـي امـن باشـد و        . كنند مي
هـل آن منـزل، امـا    ي ا كسي به آن حريم وارد نگردد، مگر با علم و اطالع و اجازه

القات كنند و وارد منازل آنها شوند در مواقع عادي اگر بخواهند كه مردم با آنها م
را داشته باشند؛ اشكالي نـدارد كـه بـدون اجـازه وارد     ) و آمادگي پذيرش مهمان(

دانستن ورود بدون اجازه و درنظرنگرفتن وضعيت ساكنان موجب  شوند، ولي مباح
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واردان بـران بيفتـد و    شود كه شايد عورات ساكنان منـزل كشـف و چشـم تـازه     مي
ختن شهوت را فراهم آورد و فرصت را براي اغـواي اميـال انسـاني    موجبات برانگي
هـاي گـذرا و بـدون     كنـد، نگـاه   هاي زودگذر است آماده مي ي ديدن كه در نتيجه

قصد و نظر؛ در صورت تكـرار؛ هدفـدار شـده و از ايـن بـه بعـد عامدانـه آگاهانـه         
ايجاد شده تحريـك  هاي اوليه و غير عمد  و در نتيجه اميالي كه بر اثر نگاه. شود مي

آلـود و يـا بـه سـوي شـهوات       ها و روابط گنـاه  شوند و به سوي انگيزش و بيدار مي
هـاي روحـي و    ي ايـن رفتارهـا عقـده    بازتـاب و نتيجـه  . شـود  حرام سـوق داده مـي  

در جاهليت قبـل از اسـالم مـردم بـدون اجـازه و      . انحرافات جنسي و اخالقي است
خواسـتند   هر منزلي و در هـر مـوقعي كـه مـي    اطالع صاحبخانه با حالتي هجومي به 

آمد كه صاحبخانه را به همراه همسرش در حالتي  بنابراين، پيش مي. شدند وارد مي
كردند كه مجاز نيست كسي آنان را در چنين وضعيتي ببيند، يـا گـاهي    مشاهده مي
كردنـد، و   افتـاد كـه يكـي از زوجـين را در وضـع نامناسـبي مشـاهده مـي         اتفاق مي

سيله موجبات آزار و اذيت صاحبخانه را فراهم آورده و حـرم امـن منـازل را    بدينو
  .زدند شكسته؛ آرامش ساكنان را برهم مي

به همين داليل و داليل ديگـر، خداونـد متعـال مسـلمانان را بـه ايـن ادب واال،       
كـردن بـر    گرفتن براي ورود به منازل ديگران و سالم آداب اجازه: متأدب فرمودند

و . هايشـان  براي شناسايي و ايجاد اُنس و دورشدن ترس و دلهـره از دل  ساكنان آن
ي نـور بـه    ي مباركـه  از سـوره  27ي  در آيـه ) اجـازه خواسـتن  (خداوند از اسـتئذان  

تعبيــر فرمــوده و ايــن تعبيــر لطيــف جــاني تــازه و ) طلــب انــس و الفــت(اســتئناس 
و آرامـش در دل   بخشـد كـه موجـب ايجـاد انـس      ي استئذان مي  انگيز به واژه روح

تـازه وارد آمـاده    گـردد، و آنـان را جهـت اسـتقبال و پـذيرايي از      ساكنان منزل مي
گرداند، و اين تعبير الفتي مخصـوص و لطيـف اسـت جهـت رعايـت احـوال و        مي

  .)1(شان رعايت وضعيت مردم در منازل
سازد؛ منـازلي كـه محـل     خواستن؛ رعايت حرمت منازل را محقق مي پس اجزاه

و در صورت عدم رعايت اين دستور؛ اهل خانـه  . هاست ت و آرامش انساناستراح

                                           
  .88ص  18في ظالل القرآن ج  -)1(
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شـوند، چـرا كـه موجـب كشـف       دچار مشكلي و ناراحتي شده و اذيت و آزار مـي 
  .عورات آنها شده است

  :عورات زيادند كه بعضي از آنها در پي خواهد آمد
اگر صاحبانه بر اثر سوختگي؛ يا مرض يا نقص عضو؛ عيبـي   :عورت بدن -1

در بدن داشته باشـد و بخواهـد آن را مخفـي كنـد، چگونـه بتوانـد، در حـالي كـه         
  .هركسي بتواند سرزده وارد منزلش شود

گاهي اوقات ممكن است فرد فقير و تنگدسـت باشـد و يـا     :عورت طعام -2
بر سر سفره داشته باشـد  ...) كم يا زياد؛ خوب يا بد(ثروتمند باشد و از انواع غذاها 

ف خود و خانواده اش آماده نمـوده باشـد، پـس چگونـه از كيفيـت      و به قدر مصر
بودن آن شرمنده نشود؛ در صـورتي كـه هـر وقتـي بـدون       پايين غذايش و يا اندك

ــام و        ــد از طع ــه بتوان ــعيت؛ چگون ــن وض ــا اي ــا ب ــوند و ي ــزلش بش ــازه وارد من اج
  هايش لذت ببرد؟ خوراكي

س و عمامـه و يـا   انسـان ممكـن اسـت در انظـار مـردم لبـا       :عورت لبـاس  -3
ولي بنا به داليلي قادر نباشد زير پيراهن يـا  . پسند بپوشند هاي معمولي و عامه كفش
) دم عاقـل آ. (باشـد  ي نو تهيه كند و در نتيجه لباس هاي زير كهنه يا پاره مـي  پيژامه

چگونه بايد به خود اجازه ده كه سرزده و بدون اجازه وارد منـزل ديگـران شـود و    
در چنين وضعي مشاهده نمايد، در حالي كه آنان به اين وضع راضي  افراد منزل را

  .نيستند
فرد ممكن است كه در منزلش فقـط يـك    :عورت وسايل و اثاث خانه -4

ي زيراندازها كهنه و قديمي بوده و اين يك  فرض نو يا درد بور داشته باشد و بقيه
ي مواقـع آن را   ر بقيـه و د. تكه را فقط جهت پذيرايي از مهمان در منزل بگسـتراند 

جمع كند، يا اصالً ممكن است زيراندازهاي كهنه و فرسوده را در موقع مهمـاني و  
اي زيبا پوشاند و ديگران فكر كننـد كـه ايـن     ي پارچه پذيرايي از مهمانان به وسيله
پـس چگونـه بـدون    . در حالي كه اصالً چنين نيست. زيراندازها فاخر و زيبا هستند

شوي، در حالي كه او از اين وضع ناراضي و ناراحـت   ل ديگران مياجازه وارد منز
  است؟
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افتـد كـه فـرد بـين      گاهي اتفاق مي :عورت ظاهرشدن در انظار عموم -5
باشـد، امـا در    مردم آقا و سرور است و داراي شخصيت و احتـرام مخصوصـي مـي   

منزل و در ميان خـانواده اش بـرعكس ايـن حالـت اسـت و در شسـتن ظـروف يـا         
كـار   اين كند؛ همچنان كه حضرت رسول  هاي منزل به همسرش كمك ميكار

: پرسـيدم  لاز حضـرت عايشـه   : كردند، از اسود روايت شـده كـه گفـت    را مي
بـه  : هنگامي كه در منزل هستند به چـه چيـزي مشـغول انـد؟ فرمـود      رسول خدا 

 رسـد، بـاي   رساند و موقعي كه وقـت نمـاز فـرا مـي     خانواده اش كمك و ياري مي
چگونه چنين شخصيت محترمـي ايـن چنـين در    . شوند اداي نماز از منزل خارج مي

دهـي بـدون اجـازه سـرزده وارد      كند؛ به خودت اجازه مـي  داخل منزلش رفتار مي
موجبـات آزار و اذيـتش را   (منزلش شـوي و او را در ايـن وضـع مشـاهده كنـيم و      

  ).فراهم سازي
ن است فـردي در ميـان   ممك :شدن عورت رفتار و اخالق و خشمگين -6

افتـد كـه او روزي در منـزلش در     ور باشد و اتفـاق مـي   مردم خوش اخالق و خنده
پـس  . شـود  و حالتش تغيير كرده و چـه بسـا زشـت مـي    . حالت خشم يا اندوه باشد

چگونه جايز است كه كسي سرزده وارد منزل چنين فردي بشـود و او را در چنـين   
  . دوست نداردحالتي مشاهده كند، در حالي كه اصالً

خواهد كسي از آن آگاه  دادن كاري كه فرد نمي عورت انجام -7
  :شود

. زنـد  هـايي از او سـر مـي    گاهي لغزش. انسان به طور كلي آكنده از اسرار است
كشـد،   گاهي ممكن است در تنهايي و در منزلش كاري انجام دهد كه خجالت مي

ال ارتكاب گناهي باشد كه خـدا  يا ممكن است در ح. مردم از آن اطالع پيدا كنند
دهـي كـه بـدون اجـازه او وارد      آن را برايش پوشيده است، پس چگونه اجازه مـي 

  شوي و از كارش آگاهي يابي؟
افتد كه كسي در منزلش مشغول ساختن  گاه اتفاق مي :عورت كاركردن -8

مـثالً چيـزي   . خواهد كسي او را بشناسد چيزي است؛ براي كمك هزينه اش و نمي
! شما را به خـدا . رساند سازد و دور از چشم اهالي آن منطقه آن را به فروش مي مي
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كه بر چنين افرادي وارد شويد و اصرار دارد كه آنچه را مـردم   خواهيد چگونه مي
هرگـز چنـين رفتـاري جـزو آداب     ! خيـر . كنند؛ بدانيـد و بشناسـيد   از شما پنهان مي
  .اسالمي نيست

اسرار افراد آگـاهي يابيـد در حـالي كـه آنـان      آيا زشت نيست كه بر عورت و 
  !دوست ندارند؟ آنهم سرزده و بدون اجازه

ي با شدن قلب تي باشند كه بدون آمادهيا شايد افراد داراي خصوصيات و حاال
و اين . كردن خود دوست نداشته باشند، كسي آنها را در اين وضعيت ببيند مرتب

ر چنين هستي و دوست داري بر اگ. جزو عورات احساسات و حاالت روحي است
خبري  عيوب و عورات مردم آگاهي يابي؛ پس كجايي و چرا از كالم خداوند بي

$﴿: فرمايد كه مي pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym 

(#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $ yγ Î= ÷δr& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 öΝä3ª= yès9 šχρ ã©.x‹s? ∩⊄∠∪ β Î* sù óΟ©9 

(#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰ymr& Ÿξ sù $ yδθè= äzô‰s? 4©®L ym šχ sŒ÷σãƒ 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 ∩⊄∇∪﴾.  
مگر بعد از . هايي نشويد كه متعلق به شما نيست هوارد خان ،اي مؤمنان«: ترجمه

كـردن بـر    و سـالم ) زدن يا كوبيدن در و يا كارهايي جز اينها با زنگ(گرفتن  اجازه
اُميد اسـت  ) از ورود بدون اجازه و سالم(اين كار رأي شما بهتر است . ساكنان آن

مـد نظـر   ) را هنگام رفتن بـه منـازل ديگـران رعايـت و آنهـا      اين دو چيز را به(شما 
بـدانجاها داخـل   ) كه به شما اجازه دهـد (اگر كسي را در خانه نيافتيد . داشته باشيد

اجـازه  (اگر هم به شـما  . شود به شما اجازه داده مي) آيد و تا كسي پيدا مي(نشويد 
كـارِ رجـوع؛   (ايـن  ) و اصرار نكنيـد (برگرديد؛ پس برگرديد؛ : گفتند) داده نشد و

آگاه از كارهـايي اسـت كـه     خدا بس. باشد پاكتر برايتان مي) و تان تر به حال زيبنده
  .»)پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد. (كنيد مي

 اطَّلََع اْمَرًءا أَنَّ لَْو«: فرماينـد  مـي  و رسول محبوب پروردگار، حضرت محمد 
  .»ُجَناٌح َعلَْيَك َيكُْنلَْم  َعْيَنُه، فَفَقَأَْت بَِحَصاٍة فََحذَفَْتُه إِذْنَِك بَِغْيرِ َعلَْيَك
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آگـاهي يابـد و تـو    ) از سرار تـو (ي تو بر سرّي  اگر كسي بدون اجازه«: ترجمه
 .)1(»او را با سنگ زدي و چشمش را كور كردي؛ بر تو باكي نيسـت ) در اين حال(

ي نـور روايـت شـده كـه زنـي نـزد        ي مباركه از سوره 27ي  و نيز در خصوص آيه
ي رسول خـدا مـن در منـزل خـودم در حالـت و وضـعي       ا«: آمد و گفت پيامبر 

. هستم كه دوست ندارم كسي حتي پدر و يا فرزندم در اين وضع بر من وارد شوند
چكار كنم؟ پس اين آيـه نـازل   . شود رسد و بر من وارد مي ناگهان كسي از راه مي

$﴿: شـــــــد  pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ 

(#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $ yγ Î= ÷δ r& 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 öΝä3ª= yè s9 šχρ ã©.x‹s? ∩⊄∠∪﴾    پس بر مـا واجـب
مـان كـه بـه سـن بلـوغ و رشـد        است كه هم خودمان ياد بگيريم و هم بـه فرزنـدان  

اين آداب زيادند و ما . مرسيده اند، آداب استئذان و مالقات با ديگران را ياد بدهي
اثـر اسـتاد    »اجلامع ألحكام القرآن وروائع البيان«اي از آنچه كه در  در اينجا خالصه

  :شيخ محمد علي صابوني آمده است در پي خواهيم آورد
  

  گرفتن است يا بعد از آن؟ كردن قبل از اجازه آيا سالم -1
بعضـي از علمـا هـم    و خواسـتن بـر سـالم دارد     ظاهر آيه داللت به تقديم اجازه

كردن  ر آيه داده اند، ولي رأي جمهور فقها بر اين است كه سالمدستور به همين ام
 قَْبـلَ  السَّالَُم«: شان فرمايش پيامبر است كه فرمود گرفتن است و دليل قبل از اجازه

 »ال تأِذُنوا لهَمْن لَْم َيبَدأ بالسَّالمِ فَ«: فرمـود  او سالم بعد كالم و نيز پيامبر  »الْكَالَمِ
شان اين  و جمهور فقها استدالل. كسي كه سالم را جلو نينداخت به او اجازه ندهيد

ي ورود خواست، در حـالي   است كه روايت شده مردي از بن عامر از پيامبر اجازه
برو و : كه پيامبر در منزل بودند و گفت آيا وارد شوم؟ پيامبر به خادمش امر فرمود

السالم عليكم؛ آيا وارد شوم؟ بـراي  : را به او بياموز كه بگويد خواستن آداب اجازه

                                           
زدن و از خود دوركردن  به معني او را با سنگ) فحذفته بحصاه(ي  در اينجا ذكر واژه -)1(

  .است
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گـرفتن اسـت يـا بعـد از      كردن قبل از اجازه خروج از اين امر اختالفي كه آيا سالم
  :توضيح داده اند و چنين آورده اندآن؛ دانشمندان مسئله را 

هرگاه كسي خواست به منزل كسي ديگر بـرود؛ اگـر قـبالً    : رأي ماوردي: الف
اگر چشمش بـه   اما. از افراد اهل منزل را ديد؛ به او سالم كند و سپس اجازه بگيرد

  .كند گيرد؛، سپس سالم مي كسي از اهل منزل نيفتاد، اول اجازه مي
اي  گرفتن لفظي ديگر به كار بـرد يـا از اشـاره    جايز است كه به جاي اجازه: ب

اسـتفاده شـود،   ) كردن سرفه –ح اح ا(سبحان اهللا؛ اهللا اكبر و يا تنحنح «: مانند گفتن
مگـر نـه ايـن اسـت كـه خداونـد       : طبراني از ابـي ايـوب روايـت كـرده كـه گفـت      

_4﴿: فرمايد مي ®L ym (#θ Ý¡ÎΣ ù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ #’ n?tã $ yγ Î= ÷δ r&﴾ دانـيم   يكردن را مـ  اين سالم
آدمـي  «: فرمـود  مبر كـدام اسـت؟ پيـا   ) طلـب انـس  (شناسيم ولي اسـتئناس   و مي

يـا  اح اح (گفتن يا اهللا اكبر و يـا ذكـر الحمـد هللا و يـا تنحـنح       تواند با سبحان اهللا يم
پس اهل منـزل از وجـودش بـاخبر شـده و بـه او اجـازه       . سخن بگويد) كردن سرفه
  .»دهند مي

  خواستن چند مرتبه است؟ تعداد دفعات اجازه -2
ولي محبوب  خواستن را توضيح نفرموده، ي كريمه تعداد دفعات اجازه آيه

  :براي ما اين مطلب را چنين بيان فرموده است پروردگار حضرت محمد 
  :خواستن سه مرتبه است اجازه«
  .شوند بار اول اهل منزل ساكت مي -1
  .كنند بار دوم خود را آماده مي -2
در دورانديشي و دقت پيامبر . كنند دهند يا رد مي و بار سوم اجازه مي -3
  :يث دقت فرماييددر خالل اين حد خدا

ي  اولين بار جهت سكوت اهل منزل؛ تا مطمئن شوند، آيا كسي اجازه: الف
ورود خواست يا خير؟ چرا كه ممكن است در آنجا كاري ايشان را به خود 

  .شود مشغول داشته كه مانع از شنيدن صداهاي بيرون مي
مرحله  ي ورود خواسته شود؛ آن را شنيده و در اين دومين بار كه اجازه: ب

يا . چه بسا عورتي از عورات ذكر شده مانع باشد. نمايند خود را مهيا و آماده مي
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شايد يكي از افراد منزل در وضعي غير عادي قرار داشته باشد و بخواهد خود را 
هاي كوچكش در حالتي باشد كه  مراتب يا اصالح نمايد يا اين كه يكي از بچه

يا اثاث منزل يا . و اقدام به تميزكردنش بنمايداحتياج به تميزكردن داشته باشد و ا
و يا . كردن آن بنمايند هايشان نامرتب باشد و بخواهند اقدام به مرتب و منظم لباس

  .هر امري ديگر از اين قبيل
در . نمايند پذيرند و رد مي دهند يا نمي ي سوم يا اذن ورود مي و در مرتبه: ج

شيني با شما را داشته باشند و جزو برادران اين حال اگر آنان اشتياق ديدار و همن
اما اگر جزو كساني باشي كه هميشه در . دهند ايماني آنها باشي به تو اجازه مي

گشايند و اوقات ديگران را تلخ  گويند، و زبان به بدي مي مورد مردم سخن مي
پس در اينصورت . نمايند؛ و صاحبخانه دوست ندارد با تو همنشين شود مي

. دهد ورود نميي  نمايد، يعني اجازه تو را براي ورود به منزل رد مي درخواست
بنابراين، بهتر است كه بدون واهمه و بدون احساس سرافكندگي و خشم برگردي 

β﴿: آنجا كه فرمود. اي چون اگر چنين كني امر پروردگار را لبيك گفته Î* sù óΟ©9 

(#ρ ß‰ÅgrB !$ yγŠ Ïù #Y‰ymr& Ÿξ sù $ yδθè= äzô‰s? 4©®L ym šχ sŒ÷σãƒ 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 ∩⊄∇∪﴾ )ي  ي نور، آيه سوره
28.(  

خواسـتن   اجـازه (شود كه آداب استئذان  ي مبارك براي ما روشن مي از اين آيه
و ايـن مطلـب را جريـاني كـه ميـان      . ه اسـت سـه مرتبـ  ) براي ورود به منزل ديگران

. نمايـد  رخ داد، تأييـد مـي   و ابوموسـي اشـعري    حضرت عمـر بـن الخطـاب    
  :جريان از اين قرار است كه از ابي سعيد خدري روايت شده كه فرمود

: گفتيم. در يكي از مجالس انصار نشسته بوديم كه ابوموسي با نگراني وارد شد
عمر از من خواسـت نـزدش بـروم؛ پـس     «: است؟ گفت چه چيز تو را نگران كرده

اكنـون عمـر   . رفتم؛ سه مربته اجـازه گـرفتم، ولـي اجـازه نـداد و مـن نيـز برگشـتم        
چه چيزي مانع آمدنت نزد من شد؟ به او گفتم من نزد شما آمـدم و سـه   : گويد مي

ي ورود نداديد، و اين در حالي است كـه   مرتبه هم اجازه خواستن، ولي شما اجازه
ي  ي ورود خواسـتيد، ولـي اجـازه    هرگاه از كسي سه مرتبه اجازه«: فرمود پيامبر 



   

  
    

  
  

 
 

  ﴾31﴿   ...آن هاي عالج حرافات جنسي جوانان و راهان

31

فرد ) ترين سن و سال كم(كوچكترين : گفت ابي بن كعب . ورود نداد برگرديد
ابوسـعيد خـدري   . آيـد  در خصوص اين موضوع همراه تو مي) تحقيق(گروه براي 

گفتم كه پيـامبر   به عمر  من كه كوچكترين آنها بودم به همراه او رفتم و: گفت
به ابوموسي  و در بعضي روايات آمده است كه عمر فاروق . چنين فرموده است

كنم، بلكه از اين ترسيدم كه مردم چيزي از زبان رسـول   من تو را متهم نمي: گفت
  .و من خواستم كه يقين حاصل كنم) آن را نفرموده باشد(نقل كنند كه  خدا 

ــاجرا    ــن م ــت در اي ــا دق ــي  ب ــا روشــن م ــراي م ــين ب ــتئذان   همچن ــه اس ــود ك ش
ولي اگر بار اول صاحب خانه متوجـه شـد؛ نيـازي    . سه مرتبه است) خواستن اجازه(

ي دوم و سوم نيست، و ابوحيان گفته است كه شايسته نيسـت بـيش از سـه     به مرتبه
مرتبه اجازه خواسته شود و اصرار گردد، مگر اين كه شخص مطمئن شود كسـاني  

شوند و يا اگر براي كار ضروري باشد، مانند وجـود   زل هستند متوجه نميكه در من
م دزد بـه منـزل و يـا    دادن شـخص و يـا هجـو    مريض اورژانسـي در منـزل و نجـات   

هر كاره مهمي كه مربوط به مسلمانان باشـد؛  ... ريق وكمك به نجات كسي جز ح
خواسته شـود، و  ي ورود  در اين صورت جايز است كه بيش از سه مرتبه نيز اجازه

چـون  . اي وجـود داشـته باشـد    الزم است كه بين هريك از مراحل اسـتئذان فاصـله  
ممكن است كسي كه در داخل منزل است مشغول كـاري باشـد كـه نتوانـد پاسـخ      

  .شود ي تكرار بين دفعات از كارش فارغ مي پس در فاصله. دهد
  آيا محارم نيز بايد اجازه بگيرند؟ -3

  ني هستند؟محارم چه كسا: سؤال
مـادر و هرچـه بـاالتر رود     -1: محارم جمـع محـرم اسـت و عبارتنـد از    : جواب

... ماننـد دختـرِ دختـر و   (تـر آيـد    دختر و هرچه پـايين  -2) الخ... مانند مادرِ مادر و(
  .دخترِ خواهر -7. دخترِ برادر -6. عمه -5. خاله -4. خواهر -3) الخ

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

محارمش در يك منزل ساكن بودند؛ اگرچه مـادر يـا دختـر يـا خـواهرش باشـند،       
نبايد بدون اجازه بر او وارد شوند و او نيز جـايز نيسـت، بـدون اجـازه برآنـان وارد      
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د يا اين كه با تنحنح يا كوبيدن پـا بـر زمـين و يـا     مگر اين كه قبالً اجازه بگير. شود
  .گفتن اذكار سبحان اهللا؛ اهللا اكبر و غيره او را متوجه سازد

چرا كه بعضي از اوقات احتمال دارد كه مادر آدمي يا خـواهرش در وضـعيتي   
در اين مورد طبري از عطـار  . باشند كه دوست ندارند وي را در چنين حالتي ببينند

آيـا بـراي ورود بـه اطـاق مـادرم      : گفـت  كرده كه مردي به پيـامبر   بن يسار نقل
آيـا دوسـت   : خواهم به او خدمت كنم؛ فرمـود  مي: بله، گفت: اجازه بگيرم؟ فرمود

اگـر چنـين   : فرمـود . خيـر : داري او را ببيني در حالي كه لباس به تن ندارد؟ گفـت 
  .است از او اجازه بگير

مان را كه به سن بلوغ رسيده انـد،   ؛ فرزندانكند اين حديث نيز براي ما بيان مي
كنـد؛ مـادر باشـد يـا خـواهر يـا        فرق نمي. ياد بدهيم كه بر محارم نيز اجازه بگيرند

يـا  ) نامـادري (دختر عمه يا خاله يا دختر برادر يا دختر خـواهر و يـا همسـر پـدري     
  .همسرِ پسر يا خواهران شيري

بينايان نيز واجـب  او يا نبراي زنان ) گرفتن اجازه(آيا استئذان  -4
  است؟
هرگاه زني خواست فرد ديگري را مالقات كند بر او الزم : نسبت به زنان: الف

گرفتن را رعايت نمايد، و شاهد ما بر اين مدعا  است كه مانند مردان آداب اجازه
چهار زن كه يكي از : ام اياس گفت. نقل شده است» ام اياس«جرياني است كه از 

در اين ميان من  .ورود خواستيمي  اجازه لاز حضرت عايشه آنان من بودم
السالم : يكي ديگر از همراهان ما گفت. خير: آيا وارد شويم؟ فرمود: گفتم

: سپس اين آيه را تالوت فرمود. وارد شويد: يا وارد شويم؟ فرمودآعليكم؛ 
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= äzô‰s? $ ·?θ ã‹ç/ uöxî öΝà6Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣù'tG ó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@uρ 

#’ n?tã $ yγ Î= ÷δr&﴾ ي اين امر داللت بر اين دارد كه زنان نيز بايد همچون مردان اجازه 
بخواهند و رعايت اين دستور براي زنان، با اهميت تر از مردان است، چرا ورود 

د داشته باشد و كه در هرحال ممكن است يكي از عوراتي كه سابقاً ذكر شد وجو
و همگي ما واقفيم كه اسرار مهم و بزرگ داخل خانه . زن آن را مشاهده نمايد

  .شود، مگر از طريق اختالط و همنشيني زنان فاش نمي
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پس هيچ زني نبايد بدون اجازه بر دوستش يا خواهر يا همسايه اش به دليل اين 
موارد امور ممنوعه  تمام اين. كه دوست يا خواهر يا همسايه هستند، وارد شود

  .باشند و بر زنان نيز رعايت آن همچون مردان واجب است مي
ي ورود  بر افراد نابينا نيز واجب است كه اجازه: نسبت به افراد نابينا: ب

شوند؛ از  بخواهند، چون عوراتي وجود دارد كه همچنانكه با چشم احساس مي
  .شوند طريق گوش نيز احساس مي
هاي خصوصي باشند و يا  با همسرش در حال حرف ممكن است صاحب خانه

اي باشد يا اين كه به  در حال مؤاخذه و پرسيدن سؤال از دخترش به خاطر مساله
ي اينهايي كه برشمرده  همه. ري؛ محرمانه پسرش را تأديب يا تنبيه نمايداخاطر ك

  .شوند شد، عوراتي هستند كه با گوش درك مي
 َمنِ«: فرمايد دارد و مي ما را برحذر مي رامي به همين خاطر است كه پيامبر گ

  .»الِْقَياَمِة َيْوَم اآلُنُك أُذُنَِه ِفي ُصبَّ كَارُِهونَ لَُه َوُهْم قَْومٍ َحِديِث إِلَى اْسَتَمَع
هركس به سخنان گروهي گوش فرا دهد؛ در حالي كه آنان از اين «: ترجمه

و . شود ريخته مي» انك«هايش  عمل او ناراضي باشند، روز قيامت در گوش
  .»باشد به معناي سرب مذاب مي» انك«

شود كه درِ گوشي ايستاده؛ در  متوجه كساني مي در اينجا فرمايش پيامبر 
باشند و بدينوسيله عورات ديگران را جستجو و  هاي ديگران مي حال استراق حرف

  .نمايند فاش مي
  نتظر بماند؟جلو در ورودي چگونه بايد م) ديداركننده(زائر  -5

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

، بلكه به سمت چپ يا گرفتند د؛ مستقيم جلو در قرار نميرفتن به ديدن كسي مي
و اين دستور به » سالم عليكم؛ السالم عليكمال«: فرمود راست متمايل شده؛ مي

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

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

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

  .شوم
  منوعه نيست؟آيا مگر اجازه براي جلوگيري از ديدن چيزهاي م: سپس فرمود
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  تعقيب
ي  چيزي آگاهي يافت يا چيـزي را بـدون اجـازه    اگر كسي در منزل ديگري بر

  صاحب خانه ديد، چه حكمي دارد؟
  :فقها در اين خصوص اختالف نظر دارند

اگر يكي از اهـالي منـزل متوجـه شـد كـه كسـي از سـوراخ در مشـغول         : سؤال
كـور كنـد؛ آيـا ايـن عمـل او       كردن اسرار آنان است؛ او را بزند و چشمش را نگاه

  گردد؛ حكمش چيست؟ شود؟ و اگر موجب قصاص مي موجب قصاص مي
نظرشان براين است كـه اگـر كسـي     بامام شافعي و امام احمد  -1: جواب

در چنين مـوقعيتي و بـه خـاطر ارتكـاب ايـن عمـل چشـمش بيـرون آورده شـود،          
  .چشمش هدر رفته و بر زننده قصاص نيست

دنـد كـه جنايـت اسـت و بـر زننـده       معتق بو امـام مالـك    امام ابوحنيفه -2
  .يا قصاص واجب است )1(ارش

ولـي دليـل قـوي و راجـح،     . هركدام از آنان براي خود داليل و براهيني دارنـد 
 دليل امام شافعي و امام احمد است كه به حديث منقول از ابـي هريـره از پيـامبر    

  .»َعْيُنُه َهَدَرْت فَقَْد َعْيَنُه فَفَقَأُوا إِذْنِهِْم بَِغْيرِ ْومٍقَ َدارِ ِفى اطَّلََع َمنِ«: كنند استناد مي
ي صاحب خانه بر چيزي آگـاهي   هركس در منزل قومي؛ بدون اجازه«: ترجمه

حال چشمش زده شود و چشمش را از دست بدهـد، پـس چشـمش     يابد و در اين
  .»هدر رفته

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

 ِمْن ِلِإلذِْن ُجِعلَ إِنََّما َعْينَِك، ِفي ابَِه لَطََعْنُت َتْنَتِظُر أَنََّك أَْعلَُم لَْو«: سرش كوبيد و فرمود
  .»النَّظَرِ أَْجلِ

كنــي، آن را در چشــمت فــرو  مــيدانســتم كــه داري نگــاه  اگــر مــي«: ترجمــه
  .»از ديدن واجب شده است) جلوگيري(گرفتن براي  كردم، همانا اجازه مي

  

                                           
  .ديه، قصاص: ارش -)1(
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  كنند كساني كه دزدكي به منازل ديگران نگاه مي: ي روز مساله
ها بهم و چسـبيدگي   ها و نزديكي ساختمان بودن خيابان امروزه بدليل كم عرض

مخصوصـاً در منـازل   (درهـاي ورودي   هـا و  منازل و روبروي هم قرارگرفتن پنجره
هـا بـراي بعضـي ديگـر وجـود       احتمال كشف عورات بعضي از همسايه) آپارتماني

بندند و  هايشان را نمي هاي ضعيف النفس چشم دارد و در اين ميان بسياري از انسان
درون منـازل در طبقـات پـايين     ها و طبقات باال به چه بسا عمداً و آگاهانه از پنجره

اي  باشـد و وسـيله   و اين عمل هتك حرمت و ريختن آبروي همسايه مي. ندنگر مي
  .است براي افتادن در دام حرام و موجب فتنه و فساد و تباهي زيادي خواهد شد

هاي گناهكار عمداً جلوه پنجره ايستاده و يا از پشـت   مخصوصاً بعضي از انسان
نيز به همراه دوستان نابـاب   بعضي. كنند ي ساختمان مقابل نگاه مي ها به پنجره پرده

ها  جلو در ورودي منازل ايستاده و از درون پنجره به درون ساختمان منازل همسايه
س   نمايند و از خطرناك نگرند و حرمت آنان را لگدمال مي مي ترين نوع اين تجسـ

هـاي بزرگنمـا اسـت كـه      كردن در اين روزگار؛ اسـتفاده از عينـك   و دزدكي نگاه
ها را خريداري كرده و با استفاده از آن از طبقات باال يـا   ين عينكبعضي از مردم ا

هايشـان هسـتند و    هـا از دور مراقـب همسـايه    ها و از پشت پرده پايين از درون اطاق
  .پايند آنان را مي
گشتم؛ يكي از كـارگران   تر از اين؛ اين كه يكبار كه از سفر عمره برمي عجيب
هـا را   وي كه يكي از اين عينك. من آشنا شدگشت در داخل كشتي با  كه از برمي

ي آن كشتي ديگـري را كـه در مجـاورت مـا بـود       با خود همراه داشت و به وسيله
  خواهي با آن چكار كني؟ از او پرسيدم كه چرا اين را خريدي و مي. كرد نگاه مي

پسرم در امتحان پايان سال قبـول  : او در جواب فقط يك مطلب را به من گفت
  .ام هم براي تشكر و قدرداني از او؛ اين عينك را برايش تهيه كرده شده و من

در اين موقع داستاني كه دوستم برايم تعريف كرده بود، در ذهنم تداعي شد و 
  :باو درِ صحبت را باز كردم

  پسرت چند سال دارد؟: از او پرسيدم
  .سال 17 -
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  يعني دوران بحران -
رايم تعريـف كـرده بـود را بـرايش     در خالل سخنانم جريـاني را كـه دوسـتم بـ    

ي لعنتي مخصوصاً براي جوانان در اين سن و  توضيح دادم و از خطرات اين وسيله
خوشبختانه سخنانم مؤثر واقع شد و وعده داد؛ به خاطر اين كـه  . سال برايش گفتم

هـا يـاري نكـرده باشـد، آن را بـه او       كـردن بـه همسـايه    پسرش را در دزدكي نگـاه 
را كه اين كار موجب انحراف جنسي و اخالقي و دينـي او خواهـد   چ. نخواهد داد

  .شد
توان از آن اسـم بـرد؛ ايـن اسـت كـه كسـي در        هاي بزرگ كه مي و از خيانت

ي همسـايه   ر؛ فرصت را غنيمت شمرده؛ وارد خانـه اغياب همسايه اش در سفر يا ك
تـر از   اكو خطرن. اش شده و موجبات فساد و آلودگي خانواده اش را فراهم سازد

دهنـد كـه بـه     شان اجازه مـي  اين؛ عمل كساني است كه با كمال اطمينان به دختران
حاال اين كالس چـه  . تنهايي در يك اطاق مستقل به همراه معلم خصوصي بنشينند

در منزل باشد يا در خارج منزل؛ چون معلم جـوان اسـت محصـل نيـز جـوان و در      
شـود و   آن به ميل جنسي تعبير مـي  اندرون آنها احساس سركش وجود دارد كه از

بيند كـه ميـان ايـن     نگرد و مي با دقت مي. يان شيطان نيز حضور فعال داردمدر اين 
آن را تـذكر   و اين همان چيزي اسـت كـه پيـامبر خـدا     . گذرد دو جوان چه مي

  .»شَّْيطَانُال ثَاِلثَُهَما كَانَ إِالَّ بِاْمَرأٍَة َرُجلٌ َيْخلَُونَّ الَ«: داده و فرموده است
ن كـه سـومين   كند، مگـر ايـ   خلوت نمي) بيگانه(هيچگاه مردي با زني «: ترجمه

  .»آنها شيطان خواهد بود
به راسـتي شـيطان از طريـق ورود بـه جريـان       راست فرمودي اي رسول خدا 

  .گذارد خون نيز در انسان نفوذ كرده بر او تأثير مي
ي  ن مخصوصـاً دختـران بـه بهانـه    و از رسوم و عادات ناروا اين است كه فرزندا

گفتگو با دختر همسايه يا يكي از دوستان از منـزل خـارج شـده و يـا در مراسـم و      
يابنـد و ممكـن اسـت در آنجـا مسـائل نـاروا و        مجالسي مثل جشن تولد حضور مي

هـاي   زشتي روي دهد كه حداقل آن نشستن دختران جوان جهـت تماشـاي برنامـه   
  .بتذل و نارواستهاي م ويديوئي و ديدن فيلم
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كجايي؟ عقل و مردانگي و غيرتـت كجـا    ،پس اي مسئول و سرپرست خانواده
مسئوليتي به جايي رسيده كه شرم و حيا از دختران رخت بر  توجهي و كم بيرفته؟ 

  .كنند هيچ مانعي در ميادين فساد سير مي باكانه و بي و پسران بي. بسته است
كني كه آزادانه از منزل خـارج   تماد ميچگونه كوركورانه به دختر و پسرت اع

تـر بِجنـب و جلـو ايـن      آبرويي و شرمساري گردند؟ هرچه سريع شده و موجب بي
رود، و ضـمناً پـس از    روش و برنامه را بگير، چون فرصت به سرعت از دسـت مـي  

ها ديگر پشيماني سودي ندارد و باز روي سخن ما با آن كساني  شدن فرصت سپري
حـاال ايـن نگـاه فـرق     . كنند هاي ديگران نگاه مي ه منازل و خانهاست كه دزدكي ب

كند، چه از پايين به باال باشد؛ يا از طبقات باال به پـايين يـا از پنجـره و البـالي      نمي
  .درهاي ورودي

اين افراد گناهكار كه به حريم ديگران متعرض شده اند، گوش فرا دهند كه 
 َيا َمْن :ِقيلَ ،ُيْؤِمُن الَ َواللَِّه ُيْؤِمُن، الَ َواللَِّه ُيْؤِمُن، الَ َواللَِّه«: فرموده پيامبر گرامي 

  .»َبَوايِقَُه َجاُرُه َيأَْمُن الَ الَِّذى :قَالَ ؟اللَِّه َرُسولَ
به خدا سوگند ايمـان نـدارد؛ بـه خـدا سـوگند ايمـان نـدارد؛ بـه خـدا          «: ترجمه

 كسـي كـه  : ؟ فرمـود ا چـه كسـي اي رسـولِ خـد    : گفته شد. سوگند ايمان ندارد
آيا چيزي بـدتر از  . يعني از شرّش در امان نباشد. همسايه اش از دستش ايمن نباشد

شـان نگريسـته    آبروريزي افراد چيزي وجود دارد و يا اين كه دزدكـي بـه عـورات   
  شود وب راي شنيدن اسرارشان در گوشي ايستاد؟

َمْن َمأل َعْيَنيِه ِمَن الَْحَرامِ «: دفرمو اين قبيل كجايند تا ببينند و بشنوند كه پيامبر 
  »َمأل اهللا َتَعالَى َيوَم الِقَياَمِة َعْيَنيِه ِمَن الّنار

هــايش از حــرام پــر شــود، خداونــد در روز قيامــت  كســي كــه چشــم«: ترجمــه
  .»هايش را از آتش پر خواهد نمود چشم

 َيْوَم اآلُنُك أُذُنَِه ِفي ُصبَّ كَارُِهونَ لَُه َوُهْم قَْومٍ َحِديِث إِلَى اْسَتَمَع َمنِ«: و نيز فرمود
  .»الِْقَياَمِة

دهد؛ در حالي كه از اين كـار او   كسي كه به حرف ديگران گوش مي«: ترجمه
  .»كند  هايش را از سرب مذاب پر مي آيد، خداوند در روز قيامت گوش بدشان مي



   

  
    

  
  

 
 

  ﴾39﴿   ...آن هاي عالج حرافات جنسي جوانان و راهان

39

جهنم پر بيند، از آتش  در يكي چشمي را كه مي: پس در اين دو حديث بنگر
و اين سزاي . شود شنود از سر مذاب پر مي شود و در ديگري گوشي را كه مي مي

شان در اين دنيا؛ اي كسي  ولي در مورد جزاي. چنين افرادي در روز قيامت است
اين صنف از  اي بنگر و گوش فرا ده، پيامبر  كه مرتكب اين قبيل گناهان شده

 َيا«: فرمايد نبرده اند، خطاب قرار داده و ميها را كه گويي بويي از انسانيت  انسان
 َعْوَراِتهِم َتتبَُّعوا َوالَ املُْسِلمَني َتْغَتاُبوا الَ: قَلَْبُه اِإلميانُ َيْدُخلِ َولَم بِلَسانِِه آَمَن َمْن َمْعَشَر
  .»َبْيِتِه ُعقْرِ يف َيفَْضْحُه َعْوَرَتُه اُهللا َيَتَتبَّعِ َوَمْن َعْوَرَتُه اُهللا َتَتبََّع َعْوَراِتهِْم َتَتبََّع َمنِ فإِنَّ

اي گروهي كه فقط با زبان ايمـان آورده ايـد، ولـي ايمـان وارد قلـبش      : ترجمه
بـه  . هايشـان را جسـتجو نكنيـد    نشده است؛ پشت سر مسلمانان غيبت نكنيد، و عيب

 هايش را جسـتجو  هاي ديگران را جستجو كند خداوند عيب راستي كسي كه عيب
هايش را جستجو كنـد در ميـان خوانـده اش     د و كسي كه خداوند عيبخواهد كر

  .»شود خوار و رسوا مي
هركاري كه دلت خواسـت بكـن، اگـر امـروز تـو نگـاه       . اكنون اختيا با توست

كنـي،   كني و دزدكي به محرمات ديگـران نگـاه مـي    بيني تجسس مي كني و مي مي
كني، پس  شان نگاه مي ردم و عورتفردا نيز اين رفتار با تو خواهد شد تو به زنان م

ي  كسي پيدا خواهد شد كه به مادر و خواهر و دختر و همسر و محارمـت بـا ديـده   
پس جز از جـنس  . كند احترامي بنگرد و اينچنين خداوند تو را خوار و رسوا مي بي

  .عمل است
  در اين خصوص چه زيبا فرموده اند كه حضرت امام شافعي 

ـ    رمعفوا تعف نساءكم يف احمل
  وجتتنبوا مـا ال يليـق مبسـلم   
  من يزين يف بيت بالفي درهـم 
  يف بيتــه يــزين بغــري درهــم
  ان الزنـــادين ان أقرضـــته
  كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم
  يا هاتكا ستر الرجال وقاطعـا 
  سبل املوده عشت غري مكـرم 
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  من سالله طـاهر  لو كنت حراً
  ما فعلت ما ال يليـق مبسـلم  

  
  تان از محرمات پاك باشند تا زنانپاكدامن باشيد «: ترجمه

  كند اي باپرداخت دو هزار درهم زنا مي كسي كه در خانه
  كند بدون درهم و مجاني زنا مي) با همسرش(در منزلش ) كسي(

  زنا، قرض است اگر آن را بگيري
  بدان كه اهل منزلت آن را پرداخت خواهند نمود

هاي محبـت   ي راه ندهكن ي حرمت مردان هستي و قطع كننده اي كسي كه هتك
  .ناجوانمردانه زندگي كردي

  اگر جوانمرد بودي و از نسلي پاك
  .»آنچه در شان يك مسلمان نيست انجام ندادي

  
  اهداف موضوع

نـان  آهرگاه كودكان به سن بلوغ رسيدند، الزم است آداب اسـتئذان را بـه    -1
  :ياد بدهيم
  .خواستن قبل از سالم اجازه: الف
  .خواستن سه مرتبه اجازه: ب
  .بر محارم نيز بايد اجازه بگيرند: ج
  .گرفتن بر زنان و نابينايان نيز واجب است اجازه: د
نبايد به طور مستقيم و روبروي در ايستاد، بلكه بايد به طرف چپ يا راسـت  : هـ

  .متمايل شد
نگرد و از اسرار درون منزل آگـاه   كسي كه بدون اجازه به منزل ديگري مي: و
  .كردن چشم را كور كنند، چشمش هدر رفته است در حين نگاه شود، اگر مي

نگرند در دنيا و آخرت خوار و رسوا  كساني كه دزدكي به منزل ديگران مي: ز
  .خواهند شد
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سرپرست خانه نبايد به فرزندانش اجازه دهد كه براي كارهاي ناشايسـت از  : ح
  .منزل بيرون روند

ينند مگر اين كه سومين آنهـا شـيطان   نش هيچ مرد و زني باهم به خلوت نمي: ط
  .است
  .از جنس عمل است اجز: ي
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  حسن ختام
 حديث قدسی

  :آدمابن ا ي     
جعلت لك قرارا بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء كي ال تفزع مـن الـرحم   «

وجعلت وجهلك إىل ظهر أمك لكي ال تؤذيك رائحة الطعام وجعلت لك متكئا عـن  
ك وهو الطحال وعلمتك القيام والقعود يف بطن أمك ميينك وهو كبد، متكئا على يسار
  »فهل يقدر على ذلك أحد غريي؟

فلما أن متت مدة محلك أوحيت إىل امللك املوكل باألرحام أن خيرجك فأخرجـك  «
على ريشة من جناحه، ال لك سن تقطع هبا وال يد تبطش هبا وال قدم تسعي عليها انبت 

  »لك عرقني رقيقني يف صدر أمك
لك لبناً خالصاً حاراً يف الشتاء؛ بارداً يف الصيف، والقيت حمبتك يف قلـب   ينبعان«

  »والديك؛ فال يشعبان حىت تشبع وال يرقدان حىت ترقد
  »بازرتين باملعاصي واعتمدت على املخلوقني أزركفلما قوي ظهرك واشتد «
ومع  على وتستر ممن يراك وبازرتين باملعاصي يف خلوتك ومل تستحي مين ومل تعتمد«

  »أعطيتك، وأن تبت إىل قبلتك سألتينهذا ان دعوتين أجبتك؛ وأن 
ات را  تو را در شكم مادرت قرار دادم؛ با پوششـي چهـره   !اي بني آدم«: ترجمه

صـورتت را رو بـه پشـت مـادرت قـرار      . تابي نكني پوشانيدم تا در رحم مادرت بي
قـرار دادم كـه كبـد    در سـمت راسـتت متكـايي    . دادم تا بوي غذا تو را اذيت نكند

قيام وقعود را بـه تـو يـاد دادم، در    . است و در طرف چپت متكايي كه طحال است
پس چه كسي به جز من قادر به ايـن چنـين   . حالي كه هنوز در شكم مادرت بودي

ها وحـي   ي مأمور رحم كاري است؟ هرگاه مدت حمل مادرت تمام شد به مالئكه
نـه  . ختروي پـري از پرهـايش خـارج سـا    پس تـو را بـر   . كردم تو را خارج سازد

را قطع كني و نه دستي داشتي كه با آن كاري انجام  دنداني داشتي كه با آن چيزي
ي مـادرت   دو عـرق رقيـق را از سـينه   . دهي و نيز پايي نداشتي كه بـا آن راه بـروي  

و شيري خالص كه در زمستان گرم و در تابسـتان سـرد اسـت؛ از    . برايت جوشاندم
محبت تو را در دل پدر و مادرت قرار دادم؛ تـا تـو   . گيرد و سرچشمه ميآن براي ت

پس . را سير نكنند خودشان سير نخواهند خورد، تا تو را نخوابانند نخواهند خوابيد
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آنگاه كه اسـتخوان كمـرت قـوي شـد و تنومنـد گشـتي؛ شـروع بـه نافرمـاني مـن           
كارهـاي  . د هسـتي اعتمـا  كنـي، ولـي بـه مـن بـي      كني؛ به مخلوقات اعتمـاد مـي   مي

كني، ولي جلو چشم من آشكارا در خلـوت گنـاه    ناشايست را از ديگران پنهان مي
كـنم؛   با اين وصف؛ اگر مرا بخواني تو را اجابت مـي . كني كني و شرم هم نمي مي

  .»پذيرم ات را مي بخشم و اگر توبه كني توبه اگر از من بخواهي به تو مي
  

  َيِصفُونَ َعمَّا ِةالِْعزَّ َربِّ َربَِّك ُسْبَحانَ

  1382/  5/  21پايان ترجمه 
  زشهرستان سقّ
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