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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيشگفتار مترجم

با حمد و سپاس براي خداوند پروردگار جهانيان و با سالم و درود بر محمد 

  .مصطفي و ياران و پيروان راستينش

هركس ـ از مرد يا زن ـ كار شايسته كند و مؤمن «: فرمايد  خداوند بلند مرتبه مي

بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از ] حقيقي[اي، حيات  دگي پاكيزهباشد قطعاً او را با زن

  ].97: نحل . [»دادند پاداش خواهيم داد آنچه انجام مي

اي مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم، و شما را «: اي ديگر فرموده است  و در آيه

در حقيقت .  كنيد قبيله گردانيدم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل، ملت و قبيله،ملت

  ].13: حجرات . [»ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

بهشت زير «: اند  و پيامبر محبوب، الگوي نيك مؤمنان به خدا و روز بازپسين، فرموده

در ميان : پرسد  يا وقتي يكي از يارانش سه بار پياپي از او مي. »هاي مادران است گام

و . مادرت: دهد  ي سزاوارتر است؟ در هر سه بار پاسخ ميمردم چه كسي به نيك رفتار

  .پدرت: فرمايد  بار چهارم مي

اين آيات و احاديث را بهر آن ياد كردم تا بر اين نكته انگشت تأكيد گذارم كه از 

ها به سبب جنسيت يا رنگ و نژاد بر يكديگر برتري ندارند، بلكه معيار  ديدگاه انسان

شان است، و برخالف ساير مكاتب، حقوق  د همانا پرهيزگاريشان در نزد خداون برتري

و به جا . ي اسالمي بسي واال و اثرگذار است ايگاه زن در شرع اسالم و جامعهجو 

  .»از دامن زن مرد به معراج مي رسد«اند،  گفته

  :و به قول شاعر عرب 

  األم مدرسه إذا أعددتها
  

  أعددت شعباً طيب األعراق  
  

  .»اي نژاد را آماده ساخته  است كه هرگاه آن را آماده سازي، ملتي نيكاي مادر مدرسه«
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  :يا به قول اختر تابناك چرخ ادب فارسي، پروين اعتصامي 

  شدند يكسره شاگرد اين دبيرستان    چه پهلوان و چه سالك، چه زاهد و چه فقيه
  

  بزرگ بوده پرستار خردي ايشان    اند بزرگ اگر فالطُن و سقراط، بوده

  سپس به مكتب حكمت حكيم شد لقمان    ي مادر، به كودكي بس خفت ه گاهوارهب

  مادر است ميسر بزرگي پسران ز    هميشه دختر امروز مادر فرداست

  نطبيب بود و پرستار و شحنه و دربار    زن نكوي، نه بانوي خانه تنها بود

  فروخت گوهر عمر عزيز را ارزان    زني كه گوهر تعليم و تربيت نخريد

***  

آري بانوي مسلمان، شما به نقش و جايگاه خويش نيك آگاهيد، پس به هوش باشيد 

اسالم عزيز . تان را به كمال بگزاريد و بكوشيد تا با قرار گرفتن در جايگاه خويش نقش

را كه برايتان كرامت و عزت به ارمغان آورده خوب دريابيد و آنگاه در حد توان به 

ها بار آوريد و در راه دعوت به  فرزندانتان را براساس آنهاي آن عمل كنيد و  آموزه

  .سوي خدا و ابالغ دين الهي به ديگران از هيچ كوششي دريغ نورزيد

اين كتابچه گرچه ممكن است مطالب آن چيزي بر معلومات و دانش شما نيفزايد، اما 

معه خواهد ي خوشبختي شما و پاكي جا شود كه مايه شما را به رعايت نكاتي يادآور مي

ها از وجود پاك و زالل شما  ها، فرزانگي ها، بزرگي ها، پاكي ي خوبي همهشد، زيرا 

  .گيرد سرچشمه مي

  شاء اهللا ان

  1385مجيد احمدي، شيراز، پاييز 
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  :اعمال مخالف با شرع برخي از بانوان مسلمان در اركان اسالم 

سبب استفاده از لوازم شان، مانند نماز عشاء، به  نگزاردن نمازهاي فرض در وقت .1

كاري كه موجب . آرايشي به هنگام بيرون رفتن از منزل و دير بازگشتن به آن

شود زمان خوابيدن به تأخير افتد و از سوي ديگر چه بسا نماز صبح جز پس  مي

  .آيد از طلوع آفتاب خوانده نشود كه اين كار از صفات منافقان به شمار مي

آينده نزدم آمدند و از خواب بيدارم  ن شب دو پيشدر آ«:  فرموده است �پيامبر 

راه بيفت، من نيز با آن دو به راه افتادم، تا اينكه به مردي خوابيده : گفتند كردند؛ آنگاه 

رسيديم كه مردي ديگر با سنگ بزرگي كه در دست داشت باالي سرش ايستاده بود و با 

رفت و آن را بر  اش مي غلتاند و در پي كوبيد، سپس سنگ را مي آن سرش را مي

گشت دوباره به  ي آن مرد به حالت نخست خود برمي گرفت و چون سر كوبيده شده مي

به آن دو :  فرمود �پيامبر . كوبيد آمد و همانند بار اول سرش را مي سوي او باز مي

آن مرد كسي . تو را آگاه خواهيم كرد: اند؟ گفتند  اين دو چه كساني! سبحان اهللا: گفتم 

پذيرد و براي نماز فرض از خواب  گيرد و آن را نمي ست كه قرآن را فرا ميا

  ]. يروايات بخار. [»خيرد برنمي

انداز و  خواهر گرامي اين وصف حال كسي است كه خواندن نماز را به تأخير مي

خواند  شود، پس بنگر وصف حال كسي كه نماز نمي براي گزاردن آن از خواب بلند نمي

 پاداش كسي را كه بر نماز  ن در حالي است كه خداوند پاك و بلندمرتبهاي! چگونه است

  .پايدار بماند بهشت قرار داده است

ي رمضان  اش را بخواند و روزه هرگاه زني نمازهاي پنجگانه«:  فرموده است �پيامبر 

از هر : را بگزارد، و عفتش را نگه دارد، و از همسرش فرمان ببرد، به او خواهند گفت 

  ].روايت ابن حبان. [»اي كه دوست داري به بهشت وارد شو وازهدر
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قضا نكردن نمازي كه وقت آن فرا رسيد، ولي آنرا ادا نكرد تا اينكه سپس به  .2

نتوانست آن را در ) خون پس از زايمان(يا نفاس ) عادت ماهيانه(سبب حيض 

 نشدپس از پاك  را واجب است چنين نمازي. ي وقتش به جاي آورد ادامه

همچنين بر زن واجب است هرگاه در وقت نماز عصر، يا . بالفاصله قضا كرد

عشاء پاك شد، نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء را با هم به جاي آورد، زيرا 

وقت آن دو براي كسي كه معذور است، مانند بيمار و مسافر يكسان است، زن نيز 

 .اش معذور است به سبب تأخير افتادن پاكي

رزيدن به پرداخت زكات مال و زيورآالتي كه زن داراست، وقتي كه به اهتمام نو .3

واجب آن است كه در اين صورت زن . حد نصاب برسد و يك سال بر آن بگذرد

كند كه اين زيورآالت مورد  زكات زيورآالت خود را پرداخت كند، فرقي نمي

 نظر حنابله و البته اين(ها را ذخيره كرده باشد،  استفاده و پوشش او باشد يا آن

اي پرداخت  نظر است و عده برخي از فقيهان است و در مورد اين مسأله اختالف

باشد، گرچه به حد نصاب  زكات زيورآالتي كه مورد استفاده و پوشش زن مي

در هر صورت به ياد داشته باشيم كه پرداخت زكات ). دانند برسد واجب نمي

و بلندمرتبه به كسي كه آن را و خداوند پاك . يكي از پنج ركن اسالم است

 :نبپردازد عذابي دردناك بيم داده است 

كنند،  كنند و آن را در راه خدا هزينه نمي و كساني كه زر و سيم را گنجينه مي... «

در آتش دوزخ بگدازند و ها را  ]گنجينه[روزي كه آن . ايشان را از عذابي دردناك خبر ده

اين است آنچه براي خود :] و بگويند [ها داغ كنند  نپيشاني و پلهو و پشت آنان را با آ

  ].35-34: توبه . [»اندوختيد، بچشيد آنچه را مي] كيفر[پس اندوختيد، 
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خوانند يا از  نمي سكوت كردن و نصيحت كردن همسر و فرزنداني كه نماز  .4

خواهر مسلمان، آگاه باش كه هر كس عمداً نماز را . نمازشان غافل مي شوند

 .كافر شده و از اسالم برگشته و مرتد شده استترك گويد 

اش را با همسر  بايد پيوند زناشويي: در مورد مرتد احكامي وجود دارد، از آن جمله 

توان با همسري  چطوري مي. شود بر او حرام ميمسلمانش فسخ كند، زيرا همسرش 

  دارد؟ انگاري روا مي خواند يا نسبت به آن سهل زندگي كرد كه نماز نمي

اي كه ممكن است  به گونه. توجهي مادر به تغييرات جسمي و روحي دخترش بي .5

دختر به سن بلوغ برسد و مادر او را آگاه نسازد كه از اين پس بايد نماز، روزه و 

 .اش را انجام دهد ي فرايض ديني بقيه

اختصاص دادن رنگ مشخصي براي احرام حج يا عمره، مانند رنگ سبز و غير از  .6

همچنين پوشيدن نقاب و . ي كه چنين كاري دليل شرعي نداردآن، در حال

 از اين كار نهي كرده و �حال آنكه پيامبر . ]جايز نيست [دستكش در هنگام احرام

روايت . [»زني كه احرام به تن دارد نبايد نقاب يا دستكش بپوشد «:فرموده است 

 ].بخاري

  

  در پوشش و حجاب شرعي

و پايبند نبودن به شرايط كامل آن كه رعايت نكردن حجاب شرعي درست  .1

  :عبارتند از 

  .حجاب تمام بدن را بپوشاند -

 .جلب توجه نكند -

 .نازك و شفاف نباشد -

 .نما باشد تنگ و بدن -
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 .همانند لباس مردان نباشد -

 .اي كه بوي آن به مشام مردان بيگانه برسد معطر نباشد به گونه -

 .گر هويت اسالمي او باشدهمانند لباس زنان نامسلمان نباشد، بلكه نمايان -

 .لباس مد و فخرفروشي نباشد -

همانند رعايت نكردن حجاب : بيرون رفتن از منزل خالف شؤونات اسالمي  .2

شرعي درست، استفاده از لوازم آرايشي و عطرهايي كه چه بسا مردان را به فتنه 

 .اختالط و همنشيني با نامحرمان و خلوت با آنان در اماكن مختلف. انگيزد

روي از مد در پوشش، شكل مو، استفاده از لوازم آرايشي و عطر و ديگر پي .3

همچنين خريد و . شود وسايلي كه معموالً مورد توجه و اهتمام زنان واقع مي

هايي است كه مشوق  ي كتب و نشرياتي كه حاوي مطالب، تصاوير و مدل مطالعه

رفته به  فتهشوند تا ر شوند و موجب مي هرزگي و فروگذاشتن حجاب شرعي مي

كه مصداق مناسب، تنگ و نازك بپوشند ناسبب پيروي از زنان نامسلمان لباسي 

 : است �ي پيامبر  اين فرموده

  ].روايت بخاري. [»باشدبرهنه داري در دنيا، در آخرت  چه بسا زن پوشش«

همچنين ممكن است زن مسلمان در شكل مو و اصالح آن از زنان كافر تقليد كند، تا 

روند تا موهايشان را همانند  هاي غيراسالمي مي  برخي از آنان به آرايشگاهجايي كه

  .موهاي زنان نامسلمان اصالح نمايند

گروهي : ام دو گروه از اهل دوزخند كه هنوز آن دو را نديده«:  فرموده است �پيامبر 

زنند، و   ميها مردم را ي آن هاي گاو كه به وسيله هايي با خود دارند همانند دم كه تازيانه

كشانند، سرهايشان  زناني نيمه برهنه كه خود گمراه بوده و ديگران را نيز به گمراهي مي

كج شده است، اينان نه به بهشت ) نوعي شتر قوي و دراز گردن(مانند كوهان شتر بختي 
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كنند در حالي كه بوي آن از مسافت اين قدر و  شوند و نه بوي آن را حس مي وارد مي

  ].روايت مسلم[. »شود  مياين قدر حس

ي ضعف شخصيتي و فقدان هويت اسالمي و  دهنده ي اين رفتارها در واقع نشان همه

ها  شوند تا در راه آن هاي عزت آفرين اسالم است و موجب مي دوري از آموزه

  .هاي زيادي تباه گردد ثروت

ه در برابر كوشيد تا با زيباترين و بهترين شكل و قياف شما كه مي! خواهر مسلمانم

هاي مد و اصالح  شما در انتخاب لباس: ات بگويند  دوستان خود ظاهر شويد تا درباره

باذوق هستيد؛ به اين واقعيت نيز آگاه باش كه از اين دنيا هرگز مو، خوش سليقه و 

روي كردي و در  ها زياده ي آنچه در آن تر از يك كفن با خود نخواهي برد، و همه بيش

  .ها حرص ورزيدي برجاي خواهي گذاشت نخريد و تصاحب آ

ي جز تو انوش باش كه ملك الموتي كه جان كسهخواهر مسلمانم به  :پند و اندرز 

پس براي مرگ و رنجوري آن، و صراط و . را گرفته است، جان تو را نيز خواهد گرفت

ي نصوح و كار نيك شتاب كن  و براي توبه. باريكي آن، و حساب و سختي آن آماده شو

از خداوند بزرگ ! هوده تباه نسازمر محدودت بهره برگير و آن را بيي ع مانده و از باقي

بايد دوست و همنشين نيكوكاري براي خود . براي حركت در راه درست ياري بخواه

برگزيني كه دستت را بگيرد و چون خداوند را از ياد ببري تو را يادآور شود و هرگاه از 

  .گرداند و آنگاه بسيار دعا و استغفار نمايياو غافل شوي تو را آگاه 

  

  ها افراط و تفريط در شادي

ليلي اين د :ي شغلي  ي تحصيل و آينده سرباز زدن از ازدواج به دليل ادامه .1

ي تحصيل پس از  پسنديده نيست، زيرا زن حق دارد ازدواجش را مشروط به ادامه

ي تحصيل دهند به  اهند ادامهخو بسياري از دختران به دليل اينكه مي. آن قرار دهد
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التحصيل شدن از يك سو  دهند، و پس از فارغ خواستگارانشان جواب رد مي

يابد، و  اند و خود را تنها مي همسن و سال او ازدواج كردهي دوستان  بيند همه مي

يابد، و چه  از سوي ديگر به سبب باال رفتن سنش خواستگار مطلوب خود را نمي

  .اش پشيمان گردد ن خواستگاران قبليبسا به خاطر رد كرد

 بدين صورت كه با ازدواج با هر گناهكار، تبهكار و :دقتي در انتخاب همسر  بي .2

نمازي به خاطر پايگاه اجتماعي، شغل، مدرك و ثروتي كه دارد موافقت كند  بي

انگاري نسبت  اش شود و او را در معصيت خدا و سهل كه چه بسا باعث گمراهي

 .واهي الهي ياري كندبه اوامر و ن

هرگاه كسي به خواستگاري دختر «:  براي ازدواج دو شرط بيان داشته است �پيامبر 

شما بيايد كه از اخالق و دين او رضايت داريد، پس دخترتان را به ازدواج او درآوريد، 

  ].روايت ترمذي. [»گيرد اگر چنين نكنيد در زمين فتنه و فسادي فراگير، شكل مي

بايد، دخترشان را طوري  است و والدين ميجا رضايت دختر هم شرط  اينالبته در 

  .تربيت كنند كه معيار برتر او در ازدواج همانا اخالق و دين خواستگارش باشد

تر  ي ازدواج آسان  اين كار خالف شرع است، زيرا هرچه هزينه: باال گرفتن مهريه .3

تر به   براي اين كار بيشگيري تصميم. تر است باشد، بركت و دوام ازدواج بيش

. گذارند ميهاي سنگيني به دوش همسرانشان  دست زنان است، از اين رو مهريه

ي دخترمان بايد اين قدر  مهريه: ي سبك به ميان آيد، گويند  هرگاه سخن از مهريه

دهد كه توافق  و چه بسيار رخ مي! ي دختر فالني و اين قدر باشد، مانند مهريه

 فرموده �پيامبر . شود ر مهريه موجب انصراف خواستگار مينكردن بر سر مقدا

 ].روايت حاكم. [»ترين آن است بهترين مهريه آسان«: است 

. »ازدواج كن هرچند با يك انگشتر آهني«: همچنين به يكي از يارانش فرمود 

  ].روايت بخاري[
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بدين صورت كه در بعضي جوامع اسالمي : ي نامزدي  رسم به دست كردن حلقه

اي طاليي كه معموالً نامش نيز بر آن نقش  مرسوم است خواستگار پيش از عقد حلقه

كند، كه پس از عروسي از دست راست بيرون  شده به انگشت دست راست نامزدش مي

اين كار از عادات مسيحيان است كه در اسالم سابقه و . كند آورده و به دست چپ مي

 .مشروعيتي ندارد

 بدين صورت كه داماد :ي سرويس طال و پوشاك  هملزم كردن همسر به تهي .4

بايد در مراسم جشني و چه بسا در حضور نامحرمان سرويسي طال و لباس به تن 

 .همسرش بپوشاند

اند و هيچ دليل شرعي  هايي است كه مردم امروزه پديده آورده ها همگي نوآوري اين

خواهند از طريق  جواناني كه مياند بر سر راه ازدواج بسياري از  ندارند و موانعي گرديده

  .ازدواج اسالمي عفت خود را نگه دارند و وارد زندگي زناشويي شوند

 اين كار :هاي مجلل  پافشاري بر برگزاري جشن عروسي در هتل يا سالن .5

شود كه خداوند ما را از آن بازداشته و آن را هيچ  روي و اسراف مي موجب زياده

 .دارد دوست نمي

اسراف مكنيد كه او ] لي[بخوريد و بياشاميد و«: فرمايد  به مي بلندمرتخداوند

شود كه بايد  اين كار موجب تباه شدن مقدار مالي مي. »دارد اسرافكاران را دوست نمي

گيري در ازدواج   براي چه خواهان آسان. ي هتل يا سالن پرداخت كرد براي كرايه

  نيستيم؟

زايد بدن تا جايي كه به اشتن موهاي هاي غيراسالمي براي برد رفتن به آرايشگاه .6

دهند تا جايي از بدنشان را نگاه كنند كه  ها اجازه مي كاركنان نامسلمان آن

 .ديدنشان جز براي همسرانشان حالل نيست
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و آن لباسي سفيد، بلند . قيمت در شب عروسي  نوعي لباس فاخر و گرانپوشيدن .7

 .راب سفيد نيز باشدقيمت است كه چه بسا همراه آن دستكش و جو و گران

پوشيدن . ي مسيحيان به هنگام عقد ازدواج در كليساست اين كار از عادت ديرينه

چنين لباسي به سبب تشبيه و همانندي با زنان غيرمسلمان و نيز اسراف، تبذير، ريا و 

تر از يك بار در عمرش كه  زيرا زن آن را بيش. اي كه دربر دارد، روا نيست فخرفروشي

  .پوشد روسي باشد، نميهمان شب ع

بدين صورت كه براي  :هاي حرام  موسيقياصرار در برگزاري جشن عروسي با  .8

اي باال دعوت  اين كار زنان و مرداني خواننده و نوازنده را در ازاي پرداخت هزينه

ي بلندگو به اجراي موسيقي و آواز ناروا و به صورت اختالط  كنند تا به وسيله مي

پردازند  ن است در اين ميان برخي از زنان كه به رقص ميمشغول شوند كه ممك

آنگاه اين كار را اعالن ازدواج . زدگي قرار گيرند در معرض چشم زدگي يا جن

انگيز  داشتن مراسم شادي و فرح. دانند كه قطعاً به اين روش حرام است مي

 .رواست، اما نبايد آن را به اسبابي ناروا ساخت

 

  ي اعتقادي در زمينه

براي اهدافي  :بازان مرد يا زن  فتن به پيش ساحران و ييشگويان و شعبدهر .1

زدگي، يا تنها براي سؤال از اينكه آيا او يا  بيماري، سحرزدگي و چشمچون 

شوهرش سحرزده است؟ يا براي اينكه از آنان بخواهد تا كاري كند كه شوهرش 

 . آنان كفر استاين كار حرام و بلكه حتي تأييد كردن. او را دوست بدارد

كسي كه به نزد فالگير يا پيشگويي رود و آنگاه او را در «:  فرموده است � پيامبر

. »، نازل شده كفر ورزيده است�هايش تصديق كند، قطعاً به آنچه بر محمد  گفته

   ].روايت ترمذي، ابن ماجه، ابو داود[
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ن اينكه تصديقشان كنند، بدو اينان سؤال ميي كساني كه فقط از  درباره �همچنين 

ي چيزي سؤال  كسي كه نزد پيشگو و فالگير رود و از او درباره«: كنند، فرموده است 

  ].روايت مسلم. [»شود كند، چهل روز نمازش پذيرفته نمي

گرداني از آموختن دانش ديني و به ويژه احكام  ناآگاهي به مسايل ديني و روي .2

هر مسلماني فرض يل علم بر تحص«:  فرموده است�پيامبر . مربوط به زنان

 ].روايت ابن ماجه. [»است

كم دانشي و ناآگاهي به مسايل ديني موجب شده كه بسياري از زنان ندانسته مرتكب 

  .كارهاي حرام و نهي شده شوند

اينان با اين . خواني بر مردگان و به سر و صورت زدن و گريبان را دريدن نوحه .3

كنند و به آن راضي  الهي اعتراض ميضا و قدر قكار ناشايست در واقع به 

 .شوند نمي

كسي كه به صورت خود چنگ زند، و گريبان را بدرد و به «:  است   فرموده�پيامبر 

  ].متفق عليه. [»جاهليت فراخواند از ما نيست

ولي نبايد از حد . فرياد حرام نيستو البته گريه و اندوه بر مرده بدون سر و صدا 

خوان  زن نوحه«:  فرموده است �پيامبر . خواني انجامد  به نوحهمعمول خود فراتر رود و

سرب (پوشي از قطران  خيزد در حالي كه تن چنانچه بميرد و توبه نكند روز قيامت برمي

  ].روايت مسلم. [»به تن دارد رو لباسي از بيماري گَ) گداخته

سبت به خداوند و پيش سالم بودن نابراز محبت و دوستي به كافران و دشمنان  .4

. »نسبت به يهود و نصاري پيش سالم نباشيد«:  فرموده است �پيامبر . ها آن

 ].روايت مسلم[

  گوناگون صورت پذيرد، از جمله تبريك بههاي  تواند به صورت اين ابراز محبت مي

جا كه نوعي ابراز دوستي به  اين كار از آن. آنان به مناسبت جشن تولد يا عيد آغاز سال
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اي كساني كه ايمان آورديد «: فرمايد  ت حرام است، زيرا خداوند ميدشمنان خداس

كه با آنان اظهار دوستي ] به طوري[دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي برمگيريد 

  ].1: ممتحنه . [» قطعاً به آن حقيقت كه براي شما آمده كافرند]آنان [كنيد، و حال آنكه

رستار، آشپز يا راننده و به تكار، پزن از شوهرش مبني برآوردن خدمدرخواست  .5

امكان دارد زن چنين درخواستي را از شروط . ويژه اگر اينان نامسلمان باشند

ازدواجش قرار دهد، كه در اين صورت زن خود به سبب كار بيرون از منزل، يا 

گذارد كه  اش تربيت كودكش را به دوش پرستار يا خدمتكار مي تفريحات روزانه

متعددي هست و پيامدهايي زيانبار عقيدتي و اخالقي در در اين كار اشتباهات 

حال و آينده در بر خواهد داشت كه عالوه بر كودك به كل خانواده و جامعه نيز 

 .سرايت خواهد كرد

برخي از زنان به سبب زيان و معصيتي كه به آنان رسيده است خود را نفرين و  .�

به سبب زياني ك از شما هيچ ي«:  فرموده است �پيامبر . كنند آرزوي مرگ مي

:  مرگ نكند، و چنانچه ناگزير بود پس بگويد يكه به او رسيده است آرزو

هرگاه خداوندا، مرا زنده بدار تا وقتي كه زندگاني برايم بهتر است و مرا بميران 

 ].متفق عليه. [» مردن برايم بهتر است

 نارواي غيرعمدي كه و گاهي نيز برخي از مادران نادان به سبب اشتباه ساده و كار

دانند كه  كنند و نمي ها در حق او مي  مرتكب شده، شروع به بدترين نفرينانفرزندش

شود دعاي والدين  سه دعا هست كه بدون شك مستجاب مي«:  فرموده است �پيامبر 

  ].روايت بخاري. [»عليه فرزند، دعاي مسافر و دعاي مظلوم

گويد كه اين نوعي   كرده نفرين و ناروا ميو گاهي نيز به روزي كه فرزندش را متولد

خداوند بلندمرتبه «:  فرموده است �پيامبر . آيد ناسزاگويي به زمانه به شمار مي
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دهد، در حالي كه زمانه منم، فرمان  آدم با ناسزا گفتن به زمانه مرا آزار مي بني: فرمايد  مي

  .]متفق عليه. [»گردانم در دست من است و من شب و روز را مي

  

  در بيرون رفتن از منزل، بدحجابي و اختالط با مردان

اي كه بوي خوش  استفاده از عطر و اودكلن به هنگام بيرون رفتن از منزل به گونه .1

اين از كارهاي بسيار ناپسندي است كه خيلي از زنان آن . آن به مشام مردان برسد

  .گيرند كم مي را دست

دهد زنان با استفاده از عطر و  نمي اجازه �بر دانيد كه پيام  آيا مي خواهر مسلمان،

هر زني كه به خود عطر زند و سپس به «: مواد خوشبو، به مسجد آيند، و فرموده است 

  ].روايت ابن ماجه. [»شود تا اينكه غسل نمايد مسجد رود نمازش پذيرفته نمي

 خدا ي ي نماز قصد خانه خواهر گرامي، وقتي در حق زني كه براي گزاردن فريضه

كند و آنگاه از منزل به قصد  دارد، اين گونه است، پس در حق كسي كه خود را معطر مي

رود و بدين وسيله در  بازار يا مراسم جشن يا ديدن بستگان و يا به محل كار بيرون مي

بدون شك در چنين حالتي تحريم شديدتر ! انداز، چگونه است راه مرداني را به فتنه مي

هر زني كه به خود «: فرمايد   مي�تري خواهد داشت؛ پيامبر  ناكو عذاب سخت و درد

روايت ابو . [»عطر زند و سپس از مرداني گذر كند تا بوي آن را حس كنند، زناكار است

  ].داود ونسايي

هيچ كدامتان با زني خلوت نگزينيد، «:  فرموده است � پيامبر :خلوت با نامحرم  .2

 ].تفق عليهم. [»مگر اينكه با شما محرمي باشد

براي زن بهتر است  :آنكه ضرورتي در ميان باشد رفتن پيش پزشكان مرد بي .3

 .االمكان براي معاينه و درمان به پزشكان زن مراجعه كند حتي
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ي اسالمي به كار و تخصص زن نيازمند باشد، براي او رواست تا  چنانچه جامعه .4

ار او مباح و متناسب با  البته به شرط اينكه كبيرون از منزل به كار مشغول شود،

و موجب كوتاهي در گزاردن حقوق همسر و طبيعت جسمي و روحي او باشد 

فرزندش نشود و بتواند با رعايت رفتار و اخالق اسالمي و بدون كوتاهي در 

ي خود به  فرايض شرعي و به دور از اختالط با مردان در محيط كاري به وظيفه

 .درستي عمل كند

  

  ي زناشوييدر خانواده و زندگ

مانند قاشق و . ها استفاده از ظروف طال و نقره و خوردن و آشاميدن در آن .1

در «:  ما را از اين كار بازداشته و فرموده است �پيامبر . چنگال طال و غيره

ها در  اين. هاي طال و نقره نيز نخوريد ظروف طال و نقره نياشاميد و در كاسه

  ].متفق عليه. [»ختص شماستدنيا براي غير از شماست و در آخرت م

شكني فقرا  ها چه بسا به خاطر اسراف، فخرفروشي، تكبر و دل  تحريم آنحكمت

شامد، در آ خورد يا مي كسي كه در ظروف طال يا نقره مي«:  فرموده است �پيامبر . باشد

  ].روايت مسلم. [»آورد واقع فقط آتش جهنم را در شكمش به صدا در مي

ها و مجسمه بر  دار بر ديوار خانه يا گذاشتن آن روحآويزان كردن تصاوير  .2

 .روي تاقچه، چنانچه در مظان شرك و بزرگداشت باشند

اي كه در آن سگ يا تصوير باشد، وارد  فرشتگان به خانه«:  فرموده است �پيامبر 

  ].روايت مسلم[. »شوند نمي

 حق همسرش به سبب اينكهمخالفت با چندزني و خائن دانستن شوهر در  .3

 .چندزني را روا دانسته است، هرچند بتواند به شرايط و آداب آن عمل كند
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و اگر در اجراي عدالت «: چنين نگرشي درست نيست، زيرا خداوند فرموده است 

سه،  كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه] ديگر[ميان دختران يتيم بيمناكيد، هرچه از زنان 

يا ] زن آزاد[داريد به عدالت رفتار نكنيد به يك پس اگر بيم . چهار چهار، به زني گيريد

تر است تا به ستم  نزديك] خودداري[اين ]. اكتفا كنيد[ايد  مالك شده] از كنيزان[به آنچه 

  ].3نساء ]. [بيهوده عيالوار گرديد[گراييد و 

بنابراين خداوند اصل چندزني را روا داشته، گرچه آن را مشروط به آداب و شرايطي 

توان مطلقاً آن را مردود و ناپسند دانست، زيرا در اين صورت  ست و نميدانسته ا

اين بدان سبب است كه آنان «: فرمايد  شويم كه مي ي خداوند مي مصداق اين فرموده

. »كارهايشان را باطل كرد] خدا نيز[آنچه را خدا نازل كرده است خوش ندانسته، و 

  ].9  :محمد[

 هيچ مرد و زن مؤمني را نسزد كه چون خدا و و«: فرمايد  يا اين آيه كه مي

اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد؛ و هر كس خدا و  فرستاده

  ].36: احزاب . [»اش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است فرستاده

و انكار نافرماني از شوهر و بلند كردن صدا در برابر او نيز ناسپاسي  .4

 .سبب از او گاليه داشتن هايش و هميشه با سبب و بي خوبي

براي كاري پيش پيامبر «: اند كه گفت  ي حصين بن محصن روايت كرده از عمه

: بله، فرمود : آيا شوهر دارد؟ عرض كردم ! اين زن كيست: حضرت فرمود .  رفتم�خدا

: فرمود . گذارم، مگر آنكه نتوانم هيچ حقي را از او فرو نمي: اي؟ گفتم  در حق او چگونه

. » قطعاً او سبب بهشتي يا دوزخي شدن تو خواهد بود تو در نزد او چه جايگاهي داري؟

  ].روايت نسايي[
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خواستم شخصي را فرمان دهم تا براي  اگر مي«:  فرموده است �همچنين پيامبر 

روايت . » كنددادم تا براي شوهرش سجده كسي به سجد افتد، قطعاً زن را فرمان مي

  ].ترمذي و احمد

راستي . بنابراين شوهر بر همسرش حق بزرگي دارد، و فرمانبري از او واجب است

كنند  انگارند و از او نافرماني مي چگونه است حال آن زناني كه در حق شوهرانشان سهل

  .دارند و او را از خود ناراضي نگه مي

هايشان  از و دعايشان باالتر از گوشسه گروه هستند كه نم«:  فرموده است �پيامبر 

زني كه شب را به صبح رساند و همسرش از . ي فراري تا اينكه بازگردد برده: رسد  نمي

  ].روايت ترمذي. [»دارند او خشمگين باشد، و پيشواي مردمي كه او را دوست نمي

وگوهاي شخصي،  دهد؛ از قبيل، گفت افشاي آنچه در روابط زناشويي رخ مي .5

 . اختالفاتي كه چه بسا ميان هر زن و شوهري وجود داشته باشداسرار و

ها را پيش خويشاوندان، دوستان و  بايد آن  اسرار زن و شوهر است و نمي ها جزء اين

به ويژه امور مربوط به روابط جنسي ميان زن و شوهر كه جداً بايد . ديگران فاش نمود

  .ها خودداري كرد از بازگفتن آن

امري كه . تولد فرزند و تالش براي محدود كردن نسلكاهش غيرضروري  .6

 : فرموده است �پيامبر . شود موجب كاهش امت اسالمي مي

زايند، ازدواج كنيد، زيرا كثرت شما موجب  با زناني كه بسيار مهربان و بچه مي«

  ].روايت ابوداود و نسايي. [»هاي ديگر است افتخار من در برابر امت

تر خودداري كرد، مگر اينكه در  گدستي از داشتن فرزند بيشنبايد از ترس فقر و تن

. اين ميان ضرورت و عذري وجود داشته باشد، مانند بيماري يا ناتواني در تربيت آنان

خداوند . نان را نيز خواهد داد زيرا خداوند چنانكه به شما روزي داده است، روزي آ

  :فرمايد  بلندمرتبه مي
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ها و  خداست كه آن. توانند متحمل روزي خود شوند يو چه بسا جانداراني كه نم«

  ]60: عنكبوت . [»دهد، و اوست شنواي دانا شما را روزي مي

همچنين روا نيست به سبب ترس از شكسته شدن و از دست دادن زيبايي و نشاط 

  .تر سر باز زد از تبليغات دشمنان اسالم، از داشتن فرزندان بيشجواني به تأثر 

شود، مگر  ي اعمالش بسته مي ه باشيد كه انسان چون از دنيا رود، پروندهو به ياد داشت

  .كند ها داشتن فرزند صالح است كه براي او دعا مي در سه مورد كه يكي از آن

هاي ديني تربيت كرده  رو اگر داراي فرزنداني باشي كه آنان را طبق آموزه از اين

  .مند خواهي شد رهي اين كارت به باشي، پس از مرگت نيز از نتيجه

 فرموده �پيامبر . مسؤول ندانستن خود در برابر خداوند نسبت به خانواده .7

ي شما در قبال  چون شبانيد، و همه) در مسؤوليت داشتن(ي شما  همه«: است 

پيشوا و رهبر چون شبان است و در قبال رعيتش . رعيت خود مسؤول هستيد

است و در قبال رعيتش اش چون شبان  مسؤول است، و مرد در خانواده

ي همسرش چون شبان است و در قبال رعيتش  مسؤول است، و زن در خانه

 ]متفق عليه. [»مسؤول است

اهتمام نداشتن به تربيت فرزندان، تربيت اسالمي و درست و بدون تأثيرپذيري  .8

از فرهنگ غيراسالمي كه از سوي دشمنان اسالم به جوامع اسالمي نفوذ 

 .يابد مي

هايي  نمونه مادر در خريد پوشاك فرزندانش دقت ندارد و براي آنان لباسبه عنوان 

جمالت فرهنگ بيگانه كه ها تصاوير و  هايي كه بر آن خرد كوتاه و نامناسب يا لباس مي

يا اينكه موهاي سر فرزندش را به . هاي ديني منافات دارد، قرار دارد با فرهنگ و آموزه

ي اين كارها به سبب تقليد و تشبه  نمايد كه همه يشكل و فرم موهاي غربيان اصالح م

  .به نامسلمانان و دوري از فرهنگ و هويت خويش ناروا و ناپسند است
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از قبيل خريد لوازم . ي آنچه كه فراتر از توان است  ساختن شوهر به تهيهارواد .9

 .طلبد ي باال مي تزييني منزل، هدايا و پوشاكي كه هزينه

يبا و آراسته ظاهر شدن به هنگام آمدن شوهر به و دقت براي زعدم تالش  .10

برخي زنان با لباس آشپزي كه بوي غذا به خود گرفته است از شوهرشان . منزل

براي ديدار دوستانشان از منزل بيرون كنند، ولي برعكس وقتي  استقبال مي

 .نمايند روند، كامالً خود را آراسته و زيبا مي مي

 : فرموده است �پيامبر .  سبب شرعيدرخواست طالق بدون هيچ مشكل و .11

هر زني كه بدون هيچ مشكلي از شوهرش طالق درخواست نمايد بوي بهشت هم «

  ]روايت ابوداود و ابن ماجه. [»بر او حرام است

  

  در رفتارهاي عمومي و مهم براي بانوان مسلمان

و به صورت بلند كردن صدا و پرخاش در برابر آنان  :نافرماني از پدر و مادر  .1

  .شان گوش ندادن به سخنان

و پروردگار تو مقرر كرده كه جز او مپرستيد و به پدر «: فرمايد   بلندمرتبه ميخداوند

اگر يكي از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگي . احسان كنيد] خود [مادرو 

اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنان سخني شايسته ] حتي[رسيدند به آنان 

  ].23: اسراء. [»بگوي

 از پدر و مادر كمك نكردن دختران به مادرانشان در كارهاي نافرمانييكي از موارد 

  .خانه است

 . به معروف و نهي از منكر و دعوت به سوي خدا در محافل زنانهامرترك  .2
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ين كار ممكن است يا شرم داشتن از زنان اطراف باشد و يا ترس از آنان به سبب ا

تواند به دليل اين اصل باشد كه  همچنين مي. تر باشند اجتماعي بزرگر از نظويژه هرگاه 

  .»مردم را به خدا واگذار«: گويد  مي

مردان و «: فرمايد  هاي شيطان است، خداوند بلندمرتبه مي اين اسباب همه از وسوسه

دارند و از كارهاي  زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاي پسنديده وا مي

دهند، و از خدا و پيامبرش فرمان  كنند و زكات مي دارند، و نماز را برپا مي سند باز ميناپ

شان قرار خواهد داد، كه خدا توانا و  برند، آنانند كه خدا به زودي مشمول رحمت مي

  .»حكيم است

توان به پخش نوار و كتب اسالمي و  هاي دعوت به سوي خداوند، مي از راه

  .هاي مؤثر در مجالس زنانه اشاره كرد  نصيحتهاي هدفمند و سخنراني

دانشي  از جمله اينكه زني از روي بي. هاي زبان در مجالس زنانه انتشار انواع آفت .3

همچنين نپذيرفتن . اين كار حرام است و آن حالل: به ديگري فتوا دهد و بگويد 

زني، دروغگويي و ديگر  سخن علما و مشغول شدن به غيبت، سخن چيني، تهمت

 .آيد هاي زبان به شمار مي كارهايي كه از آفت

ي  گيري در نگاه به مردان بيگانه و نامحرم، انگار كه امر به نگاه نكردن ويژه آسان .4

 :فرمايد  مردان است، حال آنكه خداوند بلندمرتبه مي

فرو بندند و پاكدامني ] از هر نامحرمي[ديدگاه خود را : و به زنان باايمان بگو «

و بايد . از آن پيداست] طبعاً[ورهاي خود را آشكار نگردانند، مگر آنچه كه ورزند و زي

اندازند، و زيورهايشان را جز براي شوهرانشان ] فرو[روسري خود را بر گردن خويش 

يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران 

] از زن[كاران مرد كه  يزانشان يا خدمتخود يا كن] كيش هم[خواهرانشان يا زنان 

هاي زنان آگاهي ندارند آشكار نكنند، و پاهاي خود را  نيازند يا كودكاني كه بر عورت بي
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اي مؤمنان . دارند معلوم گردد نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مي] اي به زمين به گونه[

  ]31 :  نور. [»تگار شويدرسبه درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه ] از مرد و زن[همگي 

اينكه زني با نگاه كردن به زن ديگر او را براي محرم خود توصيف كند، طوري كه  .5

پيامبر . آنكه هدفي شرعي همچون ازدواج در ميان باشد بيند، بي گويا او را مي

نبايد زني به زني نگاه كند و آنگاه او را براي شوهرش توصيف «: فرموده است 

همچنين روا نيست تصوير ] متفق عليه. [»بيند ش او را ميكند گويا كه شوهر

 .دوستانش را به شوهر مردان محرم خود نشان دهد

همانندي زن با مردان در لباس پوشيدن، طرز رفتار و گفتار و وارد شدن به  .6

 .كارهايي كه مختص به مردان است

كه خود را همانند  مرداني �پيامبر «: اند كه   روايت كردهرضي اهللا عنهاز ابن عباس 

  ].روايت بخاري. [»زنان كنند و زناني كه خود را همانند مردان نمايند لعنت كرده است

بدين صورت كه برخي از زنان طالي قديم خود را با طالي . ارتكاب نوعي از ربا .7

پردازند كه اين كار عين  كنند و تفاوت قيمت را در آن لحظه مي جديد تعويض مي

ي پرهيز از ربا طالي قديم خود را بفروشد و پس از دريافت بايد برا. ربا است

 .خواهد بخرد قيمتش طالي جديدي را كه مي

جا كه وقت مهمترين چيزي است كه  از آن. هاي بيهوده تباه كردن وقت در راه .8

هاي مفيد و  نمايد تا آن را در راه ناپذير است، ضروري مي هرگز جبران و برگشت

، و ديدن و شنيدن �قرآن، احاديث پيامبر ن قرائت همچو. ارزشمند بگذرانيم

هاي آموزنده، زيرا تنها از اين  ي كتاب نوارهاي صوتي و تصويري مفيد و مطالعه

 . آگاهي و دانش خود بيفزاييم توانيم بر ها مي راه



22222222 خالف با شرع برخي از بانوان مسلمانخالف با شرع برخي از بانوان مسلمانخالف با شرع برخي از بانوان مسلمانخالف با شرع برخي از بانوان مسلماناعمال ماعمال ماعمال ماعمال م

هاي  تكبر و غرور به دل راه دادن؛ از طريق زيبا ظاهر شدن و پوشيدن لباس .9

ي زيبايي و جمالي كه خداوند به او ارزاني داشته است،  لهقيمت و يا به وسي گران

 .كشاند اش را به نابودي مي اين كاري بس زشت و ناپسند است كه انجام دهنده

اي از كبر باشد به بهشت راه  كسي كه در قلبش ذره«:  فرموده است �پيامبر 

  ].روايت مسلم. [»يابد نمي

  .سالم نبودن نسبت به يكديگر استاز اشكال كبر و غرور در ميان زنان، پيش 

تر ازطريق تلفن صورت  سخن گفتن به نرمي و ناز با مردان بيگانه؛ كه بيش .10

شود تا بسياري از دختران و زنان ساده به راحتي در دام  گيرد و باعث مي مي

 .صفت افتند مرداني بيماردل و گرگ

ند هيچ يك از زنان اي همسران پيامبر، شما مان«: خداوند بلندمرتبه فرموده است 

نيستيد، اگر سر پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آن كه در دلش بيماري ] ديگر[

  ].31: احزاب . [»است طمع ورزد و گفتاري شايسته گوييد

اين در مورد زنان پيامبر بود، پس در مورد زناني كه در مقايسه با آنان تقوا و منزلتي 

  د؟دارند چگونه خواهد بوتر  پايين

بعضي از زنان يا قرائت قرآن بلد نيستند يا آنكه . توشه برنگرفتن براي آخرت .11

كنند، و بر نمازهاي سنت، از جمله نماز وتر و  فقط در ماه رمضان تالوت مي

 .ضحي مواظبت ندارند

 .ها مخالفت با امري فطري؛ كه عبارت است از كوتاه كردن ناخن .12

ها الك  دارند و بر آن  خود را بلند نگه ميهاي شوند كه ناخن برخي از زنان يافت مي

شود كه بسياري از زنان با  ها مي ي رنگي مانع رسيدن آب به ناخن زنند كه اين ماده مي

خوانند، در حالي كه نمازشان به دليل درست نبودن  گيرند و نماز مي وجود آن وضو مي
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د بايد پيش از وضو زن هايش الك مي از اين رو كسي كه به ناخن. شان باطل است وضوي

  .ها را از بين ببرد آن

انگاري او در گزاردن حقوق خداوند  كساني كه باعث سهل. برگزيدن دوستان بد .13

كشانند كه  هايي مي شوند، و او را به راه و محافظت بر كرامت، آبرو و منزلتش مي

 .سرانجام خوبي نخواهد داشت

وز؛ در صورتي كه مرده ر افزودن عزاداري و مجلس ترحيم مرده از سه شبانه .14

 .شوهر زن نباشد

براي زن مؤمن به خدا و روز آخرت حالل نيست براي « : فرموده است �پيامبر 

شوهرش كه مدت آن روز به سوگواري بنشيند مگر براي  اي بيشتر از سه شبانه مرده

  ].متفق عليه[ . » روز است چهارماه و ده

زني كه براي شوهرش . اسالميداب سوگواري طبق شريعت  پايبند نبودن به آ .15

هاي زينتي، زيورآالت و  به سوگواري نشسته است نبايد در اين مدت از لباس

همچنين نبايد جز براي ضرورت از منزل . بو استفاده كند لوازم آرايشي و خوش

بيرون رود، البته روا نيست لباس سياه بپوشد، زيرا اين كار دليلي شرعي ندارد، 

 .اپسند استبلكه كاري باطل و ن

مايه كه چه بسا موجب تحريك و به فتنه  نوشتن مطالب و مقاالت هرزه و بي .16

 .افتادن جوانان گردد

ي مطالب و ديدن تصاوير خالف عفت و نگه داشتن و يا چسبانيدن  همچنين مطالعه

تصاوير مردان بيگانه بر ديوار اتاق و ابراز عشق و دوستي به آنان و پيروي و تقليد از 

ار به دليل همانندي با  اصالح موي سر و غيره، زيرا اينكانان در رفتار، پوشش،نامسلم

نامسلمانان و دشمنان خدا و پيامبرش روا نيست، بلكه براي زن مسلمان شايسته است تا 
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فرهنگ و شخصيت اسالمي خود را حفظ كند و با ايمان و اسالم خود احساس عزت و 

  :فرمايد  خداوند بلندمرتبه مي. افتخار نمايد

به [ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستي برمگيريد  كساني كه ايمان آوردهاي 

قطعاً به آن حقيقت كه براي شما آمده كه با آنان اظهار دوستي كنيد و حال آنكه ] طوري

  ]1: ممتحنه . [»كافرند

و در جايي ديگر . »هر كس با محبوب خود است«:  فرموده است �و پيامبر 

  .»هر كس خود را با گروهي مانند سازد از آنان است«: رمايد ف مي

  پايان


