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 سخن آغازين

 :از نگارنده به
 برند به سر مي ي دختران و پسران جواني كه در آغاز سن بلوغ و باروري همه. 

 كوشند و از  دامني مي اي كه در راستاي عفت و پاك ي دختران و پسران شايسته همه
 .پيامدهاي شهوت و هواي نفس باخبرند

 شان گسيخته و اينك در جستجوي راهـي بـراي    پسران و دختراني كه مهار شهوت
 .باشند نجات از اين مشكل مي

 اند خود نيامدهاي كه هنوز به  زده دختران و پسران غفلت. 

   شـان را درك   پدران و مادراني كه نقش و مسؤوليت خود در قبال تربيـت فرزنـدان
 .كنند مي

 خبرند گذرد، بي شان مي پدران و مادراني كه از آنچه در اذهان فرزندان. 

 يابند هاي نسل جديد را درمي مربيان و آموزگاراني كه مسايل و واقعيت. 
 !اتهاهللا وبرك حمةالسالم عليكم ور

دهـم كـه    گيـرم و شـهادت مـي    من، شما را در حمد و ستايش خداي متعال گـواه مـي  
سـتايم كـه    هيچكس جز اهللا سزاوار حمد و ستايش نيست و در حضور شما خدايي را مي

 .باشد ي ثنا و ستايش مي تنها او، سزاوار و شايسته
ده و بـا  ي برادرتـان خطـور كـر    آنچه پيش روي شماست، مطالبي است كه در انديشـه 

كه عمري سپري كرده و دورانـي همچـون دوران    برادري. قلمش به نگارش درآمده است
هاي فكـري و درونـي شـما بـا      ها و درگيري نهاده و از اين رو از دغدغه شما را پشت سر

هاي آموزشـي   اش در عرصه هاي شيطان باخبر است و فعاليت چندين ساله ها و دام شهوت
سـان   نموده كه با جوانان بسياري برخورد داشته باشد و بدين اين فرصت را برايش فراهم

ي اين مطالب شخصي هماننـد شماسـت    هاي آنان پي ببرد، نگارنده به مشكالت و دغدغه
كه مسايل كنوني امت اسالمي و به ويژه مسايل جوانان او را در غم و انديشـه فـرو بـرده    

هـايش را بـه خـود     از فعاليـت  است، به همين خاطر پرداختن به مشكالت جوانان بخشي
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انديشـي و همكـاري بـا شـما احسـاس       اختصاص داده و باعث شده تـا در راسـتاي هـم   
مسؤوليت نمايد و از ايـن رو بـه نگـارش مطـالبي پيرامـون چگـونگي كنتـرل شـهوت و         

حال نگارنده از شما انتظار دارد كـه  هاي جنسي جوانان بپردازد، در هر رويارويي با دغدغه
ها در گذريد و براي نويسنده دعا كنيـد تـا خـداي     هايش از كاستي ي نوشته عهپس از مطال

متعال گفتار و كردارش را با اخالص بگرداند؛ همچنين دعا كنيـد تـا خـداي متعـال ايـن      
كوشش را خجسته و مبارك بفرمايد و نويسنده را در روز قيامت از اجر و پاداش نگارش 

 .مند نمايد اين مطالب بهره
 

 !اهللا وبركاته حمةعليكم ورالسالم 

 برادر ديني شما، محمد بن عبداهللا الدويش
 .هـ ق 1411/ 9/ 10رياض 



 دامني نتايج عفت و پاك

پندارند كه رهروان  اند، چنين مي هايشان شده برخي از كساني كه اسير و در بند شهوت
بهـره   هـاي زنـدگاني بـي    دامني، هميشه بـا خـود در گيرنـد و از لـذت     طريق عفت و پاك

دامنـي نتـايج و پيامـدهاي زودرس و     دانند كـه عفـت و پـاك    چنين افرادي نمي. باشند مي
دامـن در دنيـا بـه دسـت      ماندگاري دارد؛ ثمرات و پيامدهايي كه شـخص عفيـف و پـاك   

از ايـن  . چينـد، خيلـي زيـاد انـد     مي دامني ي عفت و پاك آورد و يا در آخرت در نتيجه مي
 :كرد بهتوان اشاره  دست ثمرات مي

 :رستگاري و ثنا و تعريف الهي* 
شـوند و بلكـه بـه     عموم مردم از تعريف و تمجيد ديگران نسبت به خود خوشحال مي

آمـوزي   كنند، اگر معلمي در برابر شاگردانش از دانـش  چنين تعريف و تمجيدي افتخار مي
ـ  بالد و احساس سـرور و شـادماني مـي    آموز به خود مي تعريف كند، آن دانش اگـر  . دنماي

تعريف و تمجيد از سوي فردي برجسته و مشهور صورت بگيرد، اين تعريف و تمجيد از 
ي تعريف و تمجيد خداي متعال چـه   گردد، از اين رو در باره ارزش بيشتري برخوردار مي

ها و زمين و تمـام مخلوقـات    ي آسمان ها و آفريننده تمام آفريدهتوان گفت كه او خالق  مي
 ؟باشد ميها  موجود در آن

 :فرمايد خداي متعال مي

﴿                             

                         

                               

   ﴾ ]7 - 1: المؤمنون.[ 

به تحقيق كه مؤمنان پيروز و رستگارند، كساني كه در نماز خشوع و خضوع دارنـد و  «
گردان هستند و كسـاني كـه زكـات مـال      ياوه روي) گفتار(بيهوده و ) كردار(كه از  كساني

كنند مگر از همسران يا كنيـزان خـود كـه در     دهند و شرمگاه خود را حفظ مي خود را مي
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) دو راه(افـرادي كـه در پـي راهـي غيـر از ايـن       . اين صورت جاي مالمت ايشان نيسـت 
 .»باشند مي) از حدود شريعت(هستند، تجاوزكنندگان 

كنـد، خـداي    اين تعريف و ثنايي است كه هيچ تعريف و ثنايي با آن برابري نمي! آري
هايي برخوردارند و  دهد كه از چنين ويژگي متعال در اين آيات به ايمان كساني گواهي مي
هـاي خـود را از بـدكاري     دهد كـه شـرمگاه   نيز از رستگاريِ دارندگان اين صفات خبر مي

كدامين عاقل، شهوتي زودگذر و لذتي ناپايدار را بر : از اين رو بايد پرسيد. نددار بدور مي
 !دهد؟ برخورداري از اين همه خوبي ترجيح مي

 :هاي هميشگي آن دامنان در بهشت و برخورداري از نعمت ماندگاري پاك* 
، كننـد  هاي خود را از بدي بدكاري حفظ مي دامني كه شرمگاه خداي متعال به افراد پاك

 :نويد بهشت و ماندگاري در آن را داده و فرموده است

﴿                   ﴾  

 ].11 - 10: المؤمنون[
ي بهشـت هسـتند؛ كسـاني كـه بهشـت بـرين را تملـك         برنده آنان مستحق و به ارث«

 .»مانند ودانه در آن ميكنند و جا مي
كه هيچ گاه از روي هوا و هوس سخن نگفته، از وعده و نويـد   پيامبر گرامي اسالم 

 :راستيني خبر داده و فرموده است
 .)0F1(»من يضمن لي ما بين لَحييه وما بين رِجلَيه أَضمن لَه اجلَنةَ«

نيز بـرايش  ان و شرمگاهش را حفظ كند، من هركس به من ضمانت دهد كه زب«: يعني
 .»كنم بهشت را ضمانت مي

شدن بـه گنـاه    از اين رو اگر خويشتن را از حرام باز داريد و اعضاي بدنتان را از آلوده
يابد؛ چرا كه ضمانت بهشت و شايسـتگي   ي شما تحقق مي پاش بداريد، نويد الهي در باره

                                           
 ).2408(؛ روايت ترمذي، حديث )6474(ي  روايت بخاري، حديث شماره -1
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ي شـخص معصـومي اسـت كـه از      فرادي وعدههاي آن براي چنين ا برخورداري از نعمت
بهـاتر و ارزشـمندتر    گرانمگر شما در پي چيزي . گفته است روي هوا و هوس سخن نمي

گذرانـد و از   از بهشت هستيد؟ اگر از عالمي كه تمـام وقـتش را در علـم و آمـوزش مـي     
كوشد و از مجاهـدي كـه جـانبش را در راه خـدا      گزاري كه در عبادت خدايش مي عبادت

نمايـد و نيـز    فشاني مي كند و از كسي كه براي پيروزي حق و نابودي باطل جان رباني ميق
كنـد و تمـام    تـالش مـي  گـري   ي دعوت و روشن گري كه شب و روز در عرصه دعوت از

ي دعوت است، بپرسيد كه چـرا چنـين    نشست و برخاستش به خاطر دعوت و در انديشه
 .ما در پي رسيدن به بهشت هستيمكنند، از آنان پاسخ خواهيد شنيد كه  مي

هاي جاويدانش خواسته و هدف يكا يـك فعـاالن    بهشت و برخورداري از نعمت! آري
هاي آنـان بـراي رسـيدن بـه ايـن مقصـود، متنـوع و گونـاگون          ديني است؛ هرچند كه راه

 .باشد مي
حـرام  شدن به  اعضاي بدنتان را آلوده! از اين رو اي برادر گرامي و اي خواهر بزرگوار

 .شويد حفظ كنيد تا سزاوار برخورداري از اين نويد راستين پيامبر اكرم 

 :خاطر آرامش و آسودگي* 

هـاي   گـويي بـه نيازهـاي جنسـي خـود از راه      كساني كه در پي شهوت حرام و پاسـخ 
برند و برعكس آنان كه  اي رنج مي نامشروع هستند، همواره از عذاب روحي و جهنم گونه

خـاطر   گيرند، در زندگي از نعمـت آرامـش و آسـودگي    دامني در پيش مي راه عفت و پاك
هـاي   كنـد بـا خواسـته    اي كه آنان را به خـود مشـغول مـي    شوند، زيرا خواسته مند مي بهره

سـيطره   ي يابد، فكر و انديشـه  اي كه بر آنان سيطره مي ديگران تفاوت دارد و فكر و انديشه
دامنان با ديگـران   هاي پاك ها و انديشه واستهفاوت خيافته بر ديگر مردمان نيست و اصالً ت

باشد، زيرا خداي متعال انسان را آفريده و به مصالح بشر داناتر است؛  ي عجيبي نمي مسأله
پروردگار بلندمرتبه انسان را براي اطاعت و عبادت خويش آفريده و از اين رو انسـان تـا   

اي نخواهـد   د، زنـدگي آرام و آسـوده  خدا قـرار نگيـر  زماني كه در مسير اطاعت و بندگي 
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هـا   هاي آسفالت ساخته شده، در ديگر جاده داشت، چنانچه حركت اتومبيلي كه براي جاده
شود؛ همچنين اگر قطاري كه براي حركت بر روي خط آهـن سـاخته    با مشكل مواجه مي

نـين  انسان نيز ايـن چ . تواند به راهش ادامه دهد شده، از مسيرش منحرف شود، ديگر نمي
است و براي عبادت و بندگي خدا آفريـده شـده اسـت؛ از ايـن رو اگـر از مسـير اصـلي        

خداست منحرف گردد، با اضطراب و پريشاني مواجه خواهـد  زندگانيش كه همان بندگي 
تـر   دينان كم بينيم كه كافران و بي سان مي بدين. شد و از مشكالت بسياري رنج خواهد برد

شكي نيست كـه هرچـه بنـده بـه ايمـان و بننـدگي       . ارنداز نعمت آرامش روحي برخورد
 .يابد خاطر دست مي تر شود، بيشتر به آرامش و آسودگي نزديك

 :لذت غلبه بر نفس* 
هـاي   آورند، لـذت  هاي زودگذر روي مي هرچند كساني كه به برخي از كارها و خوشي
لذت و حالوتي بس كنند،  دامني پيشه مي گذرايي دارند، اما دختر و پسري كه عفت و پاك

و انسانيت راستين اين اسـت  يابند، رادمردي  رانان و بدكاران مي تر و فراتر از شهوت بزرگ
كه شخص بتواند به وقتش به نفس خود نه بگويد و شهوتش را در قيد و كنتـرل خـويش   

برعكس كسي كـه در  . درآورد؛ نه آنكه خودش در بند شهوت و هواي خويش قرار بگيرد
ماند  گردد، بيشتر به حيواني مي كند و اسير هواي نفسش مي ش حركت ميپي شهوت خوي

 .اش وجود ندارد اي ميان او و شهوت افسار گسيخته كه هيچ مانع و نيروي بازدارنده



 يالت جنسيوار پيروي از تماناگپيامدهاي 

از عذاب دردناك و شديد بدكاران در روز قيامت خبر داده خداي متعال در قرآن كريم 
خداونـد  ! ست؛ اينك بنگر كه آيا تاب و توان تحمـل عـذاب دردنـاك آخـرت را داري؟    ا

 :فرمايد متعال مي

﴿                             

                                 

﴾ ]69 - 68: الفرقان.[ 

نماينـد و   خواننـد و پرسـتش نمـي    و كساني كه با اهللا معبود ديگري را به فريـاد نمـي  «
زنـا  كشـند مگـر بـه حـق، و      انساني را كه خداوند خونش را حرام گردانيـده اسـت، نمـي   

بينـد؛   را انجام دهد، كيفـر آن را مـي  ) كارهاي ناشايست(اين ) يكي از(كنند و هركس  نمي
 .»ماند گردد و خوار و ذليل براي هميشه در عذاب مي عذاب او در قيامت مضاعف مي

افزون بر اين بايد دانست كه ! تواند در برابر عذاب الهي تاب بياورد؟ اصالً آيا كسي مي
به  رسول خدا . شوند كار پيش از برپايي قيامت در قبر نيز عذاب ميزنان و مردان زنا

ها در قبر اشاره كرده و به توصيف مواردي از عذاب مردان و زنان  بخشي از عذاب اين
اين حديث طوالني است و ما آن . زناكار پرداخته كه با چشم خود مشاهده كرده است

 پيامبر اكرم . بحث در ارتباط استآوريم كه با موضوع مورد  قسمت از حديث را مي
فَانطَلَقْنا إِلَى ثَقْبٍ مثْلِ التنورِ، أَعالَه ضيق وأَسفَلُه واسع «: فرمايد در بخشي از اين حديث مي

تدموا، فَإِذَا خجرخأَنْ ي ى كَادتوا حفَعتار برا، فَإِذَا اقْتارن هتحت قَّدوتالٌ  يا رِجيهفا، ويهوا فعجر
 .)1F1(»ونِساٌء عراةٌ

به راه خود ادامه داديم تا ايـن كـه بـه خنـدقي رسـيديم كـه ماننـد تنـور بـود؛          «: يعني
. كشـيد  اش تنگ و بخش پاييني آن وسيع بود و زير آن آتشي برافروختـه زبانـه مـي    دهانه
كشـيد، آنـان    ودند؛ هرگاه آتش زبانه مـي اي از مردان و زنان لخت و برهنه در گودال ب عده

                                           
 ).1386(روايت بخاري، حديث  -1
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ي خندق بيرون بيايند و چون آتـش فـروكش    آمدند كه نزديك بود از دهانه طوري باال مي
 .»رفتند كرد، آنان نيز در خندق فرو مي مي

ي  شوند، كساني كـه كـرده   اين بخشي از عذاب الهي است كه زناكاران با آن روبرو مي
تـري نداشـته باشـند،     نيز اگر عذاب سـخت ) جنس بازان هم(دهند  بدقوم لوط را انجام مي

حداقل همانند ديگر زناكاران عذاب خواهند شد، چه كسي طاقت چنين عـذابي را دارد و  
 !دهد؟ اصالً كدامين عاقل خود را در معرض چنين عذابي قرار مي

ه، سالم اند، بايد بدانند كه نگا دختران و پسران جواني كه از بالي بدكاري مصون مانده
دادن  و ديگر موارد اين چنيني مقدمه و گام نخست در راه بدكاري و هالكت است و ادامه

كشاند، شـيطان   چنين مقدماتي شخص را به پسامدهايي هم چون زنا و روابط نامشروع مي
راهـي كـه بيابـد    از هر در برابر خداي متعال سوگند ياد كرده كه براي فريب بندگان خـدا 

 :تالش نمايد

﴿                              

                     ﴾ ]17 - 16 :األعراف.[ 

در كمـين   بدان سبب كه مرا گمراه ساختي، من بر سر راه مستقيم تـو : گفت) شيطان(«
سپس از پيش رو ). كوشم ها مي كردن آن ي ممكن براي گمراه وسيلهو با هر(نشينم  آنان مي

به سراغ ايشان ) طرف كه بتوانمو از هر(ز طرف راست و از طرف چپ و از پشت سر و ا
بيشتر آنـان را  ) نمايم تا بدانجا كه حرفشان ميكنم و از راه حق من گمراهشان مي(روم و  مي

 .»سپاسگزار نخواهي يافت
دادن بنـدگان خـدا بـه كـار      كـردن و فريـب   اي را براي منحـرف  وسيلهشيطان هر! آري

اي را به گناهي هرچند كوچك دچار كند، قـدمي   داند كه اگر بنده گيرد، زيرا شيطان مي مي
د، خداوند تر خواهد بو اي آسان ريب چنين بندهكارش براي في  به پيش رفته است و ادامه

ي احـد   چرايي گريز كساني پرداخته كـه از ميـدان جنـگ در غـزوه     متعال در قرآن به بيان
فراريان احد در ماجراي فـرار از   گريختند؛ در اين آيه بيان شده كه ابزار شيطان براي فريب
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البتـه در ايـن   . اي خودشان بوده جنگ و دچارنمودن آنان به اين گناه بزرگ اعمال و كرده
شود كه خداي متعال از اين گناه صحابه درگذشته و آنان را مورد بخشـش   آيه تصريح مي

 :خويش قرار داده است

﴿                               

           ﴾ ]155: آل عمران.[ 

فـرار كردنـد،   ) مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز رويارويي دو گروه «
اي از آنچه كـه كـرده بودنـد، بـه لغـزش انـداخت و        گمان شيطان آنان را به سبب پاره بي

 .»كه خداوند آمرزنده و شكيبا است خداوند ايشان را بخشيد؛ چرا
اي استفاده كند و انسان را به گناه صغيره مبتال نمايـد و   وسيلهكوشد تا از هر شيطان مي

به تدريج او را به گناهان بزرگ و خيلي زشت بكشاند، وي همچنين پس از آنكه انسان را 
حاال كه كـارت از  : ويدگ فريبد و مي به بدترين گناهان دچار نمود، او را به طرز ديگري مي

تواني ميل جنسي و هواي نفست را بـرآورده كـن و    زيان دنيا و آخرت گذشته، پس تا مي
. بنـدد  سان راه بازگشت را بر انسـان گنهكـار مـي    شيطان بدين... هايت ادامه بده به بدكاري

دهـد كـه آغـاز راه بيشـتر دختـران و پسـران        هاي كنوني نشان مي اندكي تأمل در واقعيت
انـد، پيـروي از هـوا و هـوس و عـدم       جواني كـه بـه انحـراف و گمراهـي كشـيده شـده      

 .داري در برابر شهوت لجام گسيخته بوده است خويشتن
پيـامبر  . يكي ديگر از پيامدهاي پيروي از هواي نفس سوء خاتمه و فرجام شوم اسـت 

م شـوم و  از شخصي خبر داده كه در زندگي فردي نيك و شايسته است، اما فرجا اكرم 
گفتاري كه مورد تصديق واقع شده، براي  پيامبر راست: گويد مي بدي دارد؛ ابن مسعود 

 :ما چنين حديث فرموده است كه
»عمجي كُمدإِنَّ أَح لْقُهةً  خغضكُونُ مي ثُم ،كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي ا، ثُمموي نيعبأَر هطْنِ أُمي بف

 أَو سعيد، ثُم لَ ذَلك، ثُم يبعثُ اللَّه إِلَيه ملَكًا بِأَربعِ كَلمات، فَيكْتب عملُه، وأَجلُه، ورِزقُه، وشقيمثْ
 هنيكُونُ با يى متارِ، حلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجفَإِنَّ الر ،وحالر يهف فَخني هلَيع بِقسفَي ،اعرا إِلَّا ذهنيبو
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 ،ةلِ اجلَنلِ أَهملُ بِعمعلَ لَيجإِنَّ الرةَ، ولُ اجلَنخدفَي ةلِ اجلَنلِ أَهملُ بِعمعفَي ابتالك هنيكُونُ با يى متح
 .)2F1(»ب، فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ، فَيدخلُ الناروبينها إِلَّا ذراع، فَيسبِق علَيه الكتا

آفرينش هريك از شما بدين ترتيب است كه ابتدا در شـكم مـادرش بـه مـدت     «: يعني
اش يعنـي اسـپرم پـدر و اول مـادر پيونـد       هـاي اوليـه   و سـلول [شود  چهل روز فراهم مي

آيـد و سـپس بـه همـان      وني درمـي آنگاه در همان مدت به صورت لخته خ. )3F2(]خورند مي
اي با چهار سـخن بـه    سپس خداوند فرشته گردد؛ ترتيب به شكل قطعه گوشتي جويده مي

روز اسـت يـا خوشـبخت،     فرستد و بدانگاه عمل، اجل و رزقش و اينكه تيره سوي آن مي
چه بسا شخصي همواره عمل اهـل  . شود گردد و پس از آن در او روح دميده مي نوشته مي

ماند، امـا   ي يك ذراع باقي نمي دهد تا آنكه ميان او و جهنم جز به اندازه را انجام ميجهنم 
دهـد و وارد   عمل اهل بهشـت را انجـام مـي   ) سان بدين(گيرد و  نوشت بر او پيشي ميسر

اي كـه   دهد؛ به گونـه  شود و چه بسا شخصي همواره عمل بهشتيان را انجام مي بهشت مي
گيرد  نوشت بر او پيشي ميماند، اما سر ي يك ذراع باقي نمي ازهميان او و بهشت جز به اند

 .»شود دهد و وارد جهنم مي عمل اهل جهنم را انجام مي) سان بدين(و 
شب تـا   /ترسيدند؛ چنانچه باري سفيان ثوري  سلف صالح از سوء خاتمه بسيار مي

ز روي زمـين  گريـي؟ سـفيان كـاهي ا    آيـا از گناهانـت مـي   : به او گفتند. به صبح گريست
خاتمـه   تر و ناچيزتر است؛ من از ترس سوء گناهان از اين كاه هم زبون«: برداشت و فرمود

 .»گريم و فرجام بد مي
هـا بـر قلـب و دل     ي اين ها و تمايالت جنسي و غلبه خاطر با شهوت دلبستگي و تعلق

ه باشـد، بـدون ترديـد در ذهـن و خـاطر همـ       تـرين عوامـل فرجـام بـد مـي      انسان از مهم
گردد؛ از اين رو تمام فكـر و   گذرد كه بر احساسات و عواطف او چيره مي هايي مي انديشه

رانـي و   ها پول و ثـروت اسـت؛ فكـر و انـدوه بعضـي هـم شـهوت        خيال برخي از انسان

                                           
 ).2643(؛ روايت مسلم، حديث )3332(روايت بخاري، حديث  -1
 مترجم. ر باشددر ترجمه متن حديث اضافه شد تا متن ترجمه روانتر و رسات]  [عبارت داخل  -2



   

 15  سخني با جوانان
 

اي نيز آخرت  ي عده هاي جنسي است، البته هم و اراده قيد و بند به خواسته گويي بي پاسخ
هـاي   اشد، چنين افرادي به حال و وضع امـت و نيـز كوتـاهي   ب و سعادت هميشگي آن مي

آيد و آنچه را كـه   حال انسان به هنگام مرگ به خود ميبه هر. انديشند د در اين دنيا ميخو
 .آورد ي او مسلط بوده به ياد مي در طول زندگي بر فكر و اراده

ده بود كه سوز ي جواني ش باخته اي عاشق و دل شخصي به اندازه: داستاني نقل شده كه
و بسترنشين كرده بـود،  دادگي به آن جوان تمام قلبش را گرفته و او را مريض  عشق و دل

اي وساطت كردنـد و قـرار شـد كـه      كرد، عده اش دوري مي داده آن جوان نيز از عاشق دل
جوان به ديدن عاشق بيمار برود، عاشق بيچاره از شنيدن اين خبر خشنود و شادمان گشت 

نشسـت تـا زمـان ديـدار فـرا رسـد؛        وري از معشوقش را از ياد برد و در انتظارو اندوه د
آن جـوان  : ي ميان او و معشوق به نزدش رفـت و گفـت   واسطه چنان در انتظار بود كههم

عاشق بيچاره بـا شـنيدن ايـن خبـر     . ي راه بازگشت قسمتي از راه را با من آمد؛ اما از ميانه
هـاي مـرگ در او پديـدار     نشـانه . گذشـته پيـدا كـرد   مات و مبهوت شد و وضعي بدتر از 

 :داشت كه هايي بر زبان گشت، در آن حال اين چنين گفته
ــنح  ــدنف ال ــفاء امل ــا ش  وي
ــؤادى  ــهي إىل ف ــاك أش  رض

 

 يل أسلم يا راحة البال العليلـــ
ــل   ــالق اجللي ــة اخل ــن رمح  م

 

اي آنكـه  زار و رنجور هسـتي و   ي بهبودي اين عاشق سخت اي كسي كه مايه«: ترجمه
با اين عاشق زار و بيمار كنار بيا كه من به قلب خويش خشنودي ! خيالي خاطر و بي آسوده

 !!»و خرسندي تو را بيش از رحمت خدا دوست دارم
گويي؟ آن عاشـق بيچـاره و    فهمي چه مي از خدا بترس؛ هيچ مي: به اين شخص گفتند

ي نگذشت كـه فريـاد و فغـان    مدت زمان زياد... واقعيت همين است كه گفتم: ناكام گفت
 .مرگ آن بيچاره به گوش رسيد

 .اند چنين آورده هم
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اش ايستاده بود كه دختري زيبا از آنجا گذشـت و سـراغ گرمابـه را     شخصي كنار خانه
دختر وارد خانه شد . حمام همين جاست: اش را نشان داد و گفت آن شخص خانه. گرفت
تر كه ماجرا را فهميد با خنده و ناز رو بـه  دخ .مرد نيز پشت سرش داخل خانه رفت و آن

. تر لـذت ببـريم   بودن بيش خوبست چيزي تهيه كني كه با در كنار هم: آن مرد كرد و گفت
ي آن دختـر منـزلش را تـرك     آنكه درب خانه را قفل كند، براي تدارك خواسته آن مرد بي

و رفته است؛ از اين  اش را ترك نموده كرد و پس از آنكه بازگشت، ديد كه آن دختر خانه
رو آن مرد بيچاره كه به شدت دل به آن دختر بسته بود، به قدري رنجـور و غمگـين شـد    

كرد و ايـن چنـين خـود را رسـواي كوچـه و       كه همواره در هر كوي و برزن از او ياد مي
 :گفت خيابان نمود كه مي

 يا رب قائلة يوماً وقـد تعبـت  
 

 كيف الطريق إىل محـام منجـاب  
 

و من (را گرفت  آه و افسوس از آن دختري كه در حال خستگي، سراغ حمام« :ترجمه
 »!)به او دست نيافتم

يـن بيـت بـود، صـداي     يك روز كه اين رسواي هر كوي و بـرزن در حـال خوانـدن ا   
 :گفت اي شنيد كه مي پنجره دختري را از پسِ

 هال  جعلت سريعاً إذا ظفـرت ـا  
 

 بِحرزاً على الدار أو قفال على البـا 
 

خودت را مالمت و سرزنش كن كه چرا وقتـي بـر او دسـت يـافتي خانـه را      «: ترجمه
 !؟»حفاظت نكردي يا قفلي بر در نزدي

تابيش بـه   داده شد و سوز و بي آن شخص با شنيدن اين بيت بيش از پيش خراب و دل
گفتن  و بدونكرد  داده ياد مي چنان از دختر از دست جايي رسيد كه رو به مرگ نهاد و هم

(شهادتين از دنيا رفت
4F

1(. 
هـ ق به بيان وفات شخصـي بـه    278هاي سال  داده ضمن بيان رخ /حافظ ابن كثير 

ايـن بـدبخت از   : آورده است كـه  /ابن جوزي : گويد پردازد و مي نام ابن عبدالرحيم مي

                                           
 .به بعد 171، ص قبةالعا: هايي را بنگريد در كتاب چنين داسان -1
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مجاهداني بود كه در جنگ با روميان شركت داشت، در يكي از اين نبردها كـه مسـلمانان   
ي خود درآورده بودند، نگاه اين شخص به زنـي   هاي رومي را به محاصره كي از سرزميني

سان هواي آن زن را كرد و برايش پيـام داد   ها بود و بدين رومي افتاد كه باالي يكي از قلعه
شـرطش ايـن اسـت كـه     : توانم به تو برسم؟ آن زن نيز در پاسـخش گفـت   كه چگونه مي

ي زن رومي را  بخت خواسته آن سيه. تواني نزد من بيايي ينصراني شوي؛ در اين صورت م
پذيرفت، از اين رو مسلمانان بسيار اندوهگين و ناراحت شدند و پس از مـدتي كـه او را   

آن همـه  ! قرآني كه حفظ بودي، چه شـد؟ ! اي فالني: در كنار آن زن يافتند، از او پرسيدند
جهادي كـه در راه خـدا   ! فتي چه شد؟هايي كه گر روزه! علم و دانشي كه داشتي چه شد؟

بدانيـد  : وي در جواب چنـين گفـت  ! كردي چه شد؟ آن همه نمازي كه خواندي چه شد؟
 :گويد ام جز اين آيه را كه مي كه من تمام قرآن را از ياد برده

﴿                          

  ﴾ ]كنند كاش مسلمان  بارها و بارها كافران آرزو مي« ].3 - 2: الحجر

ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد؛ باالخره خواهند دانست  بودند؛ بگذار بخورند و بهره
 . »)اند رت را فراموش نمودهاند كه تنها به دنيا پرداخته و آخ كه چه كار بدي كرده(

(ام ها صاحب مال و فرزند شده و اينك من در ميان اين
5F

1(. 
 :معناي آيه از اين قرار است

هـاي   نمونـه ! كنـد؟  راني و پيروي از هواي نفس بـا انسـان چـه مـي     بينيد كه شهوت مي
ان حال از تمام دختـر ه اينجا جاي بيان آن نيست؛ به هربسياري از اين دست وجود دارد ك

 .كه همواره از چنين سرنوشتي بترسند :خواهيم و پسران گرامي مي

 گزيني؟ كدامين محبت را برمي

                                           
 .64، ص 11، ج يةوالنها يةالبدا: ك. ر -1
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قلب انسان به سان ظرفي است كه همواره محبت محبوبي را در خـود دارد كـه بـه او    
چنين دو چيز ضد و  هم. باشد و يا در هراس است كه مبادا او را از دست بدهد وابسته مي

پنداري كه اگر قلبـت آكنـده از شـهوت و     از اين رو آيا مي آيند؛ د نميعكسِ هم يكجا گر
مانـد؟   هواي نفس باشد، ديگر جايي براي محبـت خـدا و آنچـه خـدا دوسـت دارد، مـي      

اي جز ايـن   خواهي چاره گمان يكي را بايد برگزيد؛ اگر محبت خدا و لذت ايمان را مي بي
پاك نمايي، چرا كه اگر دل به  دي خداستي ناخشنو آنچه كه مايهنداري كه قلب را از هر

 .تواني لذت ايمان و شيريني عبادت را بچشي غير خدا ببندي، نمي
اراده از  شـوند و بـي   پيروان هواي نفس به بندگان و اسيران نفـس خـويش تبـديل مـي    

كنند و در برابر امـر و نهـي از خـود هـيچ اختيـاري       هاي نفساني خود اطاعت مي خواسته
اگـر بـه چنـين    «: هاي اين افراد پرداخته و گفتـه اسـت   به بيان ويژگي /قيم ابن . ندارند

فردي اختيار داده شود كه رضاي معشوق يا رضاي خدا را برگزيند، رضـاي معشـوقش را   
ي  دهد و بيش از آنكه مشتاق ديـدار خـدا باشـد، والـه و شـيفته      بر رضاي خدا ترجيح مي

د به خدا نزديك شود، آرزوي نزديكي بـه  تر از آنكه بخواه ديدار معشوقش هست و بيش
چنين از ناخرسندي معشوقش بيش از خشم خدا گريزان  پروراند؛ هم معشوق را در سر مي

اين ! آري .است و حتي براي جلب رضايت معشوقش حاضر است خدا را هم ناراض كند
ر دهـد و اگـ   ها و نيازهاي معشوق را بر اطاعت و بنـدگي خـدا تـرجيح مـي     افراد خواسته

اي ايمان داشته باشد و فرصتي هم بيابد، آن وقت شايد كاري براي اطاعت خدا بكنـد؛   ذره
ها و نيازهـاي معشـوق تمـام فرصـتش را هـم بطلبـد، او        ساختن خواسته البته اگر برآورده

بلـه، ايـن   . وقتش را در آن صرف خواهد كرد و از انجام دستورات الهي غافل خواهد ماند
بهايش را به پـاي معشـوق بريـزد و اگـر      هاي گران ها و داشته رزشفرد حاضر است تمام ا

دهـد و چـرا    هاي پست و بنجلش مـي  ها و داريي بخواهد چيزي براي خدا بدهد، از داشته
قلبش، عقلش، وقتش، مـالش و تمـام   ! باشد؟ چنين نباشد كه همه چيزش از معشوقش مي

خدا اضافي است و كـامالً بـي   ] نعوذ باهللا[فكر و خيالش از آنِ معشوق است و بس؛ گويا 
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خيالِ او شده و يادش را فراموش كرده است؛ اگر در پيشگاه خدا به نماز بايستد بـه زبـان   
رويش به سوي قبله است و دل به ! كند و به دل در ياد معشوق است با خدا راز و نياز مي

بـه نمـاز   گريـزان اسـت و هنگـامي كـه     از ايستادن در پيشـگاه الهـي   ! سوي معشوق دارد
قرار است كه هرچـه زودتـر نمـازش را تمـام      ايستد، گويي بر روي آتش ايستاده و بي مي
ام وجود و با حضور قلـب در برابـر   امام اگر در خدمت معشوقش حضور يابد، با تم! كند

 -درازا بكشـد  هرچنـد هـم كـه بـه      -ايستد؛ از ايستادن در حضور معشوق  معشوقش مي
 .)6F1(»يچ شادمان و مسرور نيز هستكند ه احساس خستگي كه نمي

به آوردن دليل و مصداق نيست و اشـعار و عبـارات اينگونـه افـراد     در اين باره نيازي 
تر ايـن موضـوع    چنين براي درك بيش باشد؛ هم گواه روي كردشان در قبال معشوقشان مي

كافي است به احوال عاشقان خـود باختـه بنگريـد و توجـه نماييـد كـه چگونـه عشـق و         
دادگـي و عشـقي    خود كرده است؟ اصالً آيا چنـين دل  باختگي شوم، آنان را از خود بي دل

 !آنقدر ارزش دارد كه انسان تمام زندگيش را در آن منحصر و مختصر نمايد؟
 ؟ايد هاي جنسي شنيده آيا تا كنون چيزي از بيماري

مانان را ها و قوانين الهي اين است كه گاهي در همين دنيا نيز نافر يكي از سنت
عبداهللا . ي خود را دارند كند، در اين پهنه فحشاگران و زناكاران مجازات ويژه مجازات مي

لَم تظْهرِ الْفَاحشةُ في قَومٍ «: فرموده است رسول خدا : گويد مي بن عمرو بن عاص 
جالْأَوونُ، والطَّاع يهِما فا، إِلَّا فَشوا بِهنلعى يتقَطُّ، ح ينالَّذ هِملَافي أَسف تضم كُنت ي لَمالَّت اع

 .)7F2(»...مضوا

                                           
 .152 - 151، ص 2اللهفان، ج  ثةإغا -1

ي  شماره( الصحيحةاألحاديث  سلسة؛ آلباني نيز اين حديث را در 4019ي  روايت ابن ماجه، به شماره -2

در اين حديث به عقوبـت و مجـازات دنيـوي پـنج عمـل      . آن را صحيح دانسته استآورده و ) 106
ي رواج و  سـابقه در نتيجـه   هـاي ناشـناخته و بـي    پيدايش و گسـترش بيمـاري   -1: اشاره شده است

ي  تنگناي زندگاني و جور و ستم حكام در نتيجه -2. بند و باري اخالقي و فساد جنسي گسترش بي
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بـه طـور آشـكار پديـدار     ) اي و جامعـه (بدكاري و فساد جنسي در هـيچ قـوم   «: يعني
يابـد كـه در ميـان     هـايي در ميانشـان شـيوع مـي     گردد، مگر آنكـه طـاعون و بيمـاري    نمي

 .»شان سابقه نداشته است پيشينيان
آمـار پزشـكي حـاكي از آن     ؟ايـد  از بيماري زهري و سوزاك شنيدهتا كنون چيزي آيا 

ايـن در  . انـد  ميالدي پنجاه ميليون نفر به بيماري زهري مبتال بـوده  1977است كه در سال 
ميليـون نفـر بـوده     250حالي است كه تعداد مبتاليان به بيماري سوزاك پنج برابـر يعنـي   

 20رقم مبتاليان به بيماري هرپس تناسلي در آمريكا بـه  ميالدي فقط  1981در سال . است
 .مليون نفر رسيده است

نمايد و  خداي متعال برخي از نافرمانان را به طاعون سياه قرن يعني ايدز مبتال مي! آري
عـداد  سان آمار مبتاليان به اين بيماري با رشـدي تصـاعدي همـراه اسـت؛ چنانچـه ت      بدين

باشـد؛ ايـن    ر نفر مـي هزا 10يابد،  به آنان انتقال ميبيماري  افرادي كه روزانه ويروس اين
م نزديـك   2000در سال . كند كودك زير پنج سال نيز سرايت مي 6دقيقه به بيماري در هر

ميليـون كـودك بـه ليسـت      13/ 2چنين ايـدز،   هم. ميليون بيمار ايدزي وفات نمودند 3به 
ها نوجوانـان   آن % 33فر رسيده كه بيش از ميليون ن 34/ 4م به  2000يتيمان ايدز، در سال 

(ساله هستند 24تا  15و جوانان 
8F

مبتاليان به بيمـاري ايـدز از    % 73البته بايد دانست كه . )1
 .دهند باشند كه عمل قوم لوط را انجام مي بازان و كساني مي جنس هم

ست و يكي از بازيگران سينماي آمريكا به نام روك هدسون در بستر مرگ و در حال د
من منتظـر سرنوشـت خـود هسـتم و هـر لحظـه       «: گويد كردن با بيماري ايدز مي پنجه نرم
داي مـرگ را از اعمـاق وجـودم    ام را بزنـد؛ مـن صـ    كشم كه مـرگ دربِ خانـه   انتظار مي

                                                                                                             
ي  سـيطره  -4. ي امتنـاع از اداي زكـات   قحطي و خشكي در نتيجه -3. رازوكاري در كيل و ت خيانت

ي عـدم   جنگ و درگيري داخلي در نتيجـه  -5. ي عهدشكني با خدا و رسول دشمن بيگانه در نتيجه
 .اجراي دستورات و قوانين الهي از سوي حكام

 .هـ ق 1422ي البيان در سال  ي مجله ي ساالنه ضميمه: رجوع كنيد به -1
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شنوم؛ من دوست ندارم كه اين طور عذاب شوم؛ اآلن كه مـن بـه سـرطان قـرن مبـتال       مي
كنند با خنده و لبخند به مـن دل گرمـي و اميـد     سعي ميام و به رغم اين كه بسياري  شده

دانم كه مرگ به زودي به سـراغم   كشم و مي بهبودي بدهند، باز هم انتظار سرنوشتم را مي
 .)9F1(»زند ام را مي آيد و درب خانه مي

ي جنسـي   شايد بسيار شنيده باشيد كه جواني در خارج از كشورش با دختـري رابطـه  
به كشورش را نمود، كاغذي ديد كه آن دختر رويش نوشـته  ت داشت و چون قصد بازگش

بيچـاره بـه   جـوان  . »گـويم  ها شدي، به تو تبريك مـي  از اين كه عضو باشگاه ايدزي«: بود
حـال اي خـواهر و اي   گين شد كه هوش از سرش رفت، به هراي ناراحتي و اندوه اندازه

ارگـرفتن در چنـين راهـي حفـظ     م كه شما را از قريخواه از خداي متعال مي! برادر گرامي
 .كند

عملي متناسب با نوع و جـنس عمـل   ت و قانون الهي است كه مجازات هراين يك سن
گمان كسي كه افسار گسيخته و بدون هيچ قيد و بندي گام در مسير شهوت و  باشد، بي مي

مجازات الهي مصون نخواهد ماند و بنـابر قـانون و سـنت الهـي     نهد، از  هوس خويش مي
كسي كه نسبت . ندكي از عقوبت و فرجام كردار بدش را در همين دنيا خواهد ديدبخش ا

باك شده، در معرض آبروريزي دختر و خـواهرش نيـز قـرار     به ريختن آبروي ديگران بي
ته، بعيـد نيسـت كـه بـا     پروا گش طور كسي كه نسبت به محارم الهي بي گرفته است؛ همين

شود كـه   پروايي در بدكاري، سبب مي خي و بيرو برو گردد؛ اصالً گستا خيانت همسرش
كه گاهي انسان به عقوبتي  ي انسان به بدي و بدكاري دچار شوند، چرا دختران و يا سالله

د كـه او بـا   شو نش همان كاري ميگردد و با نزديكا مبتال مي همانند كرداري كه انجام داده
اييد تا فكر  آبرويمان را بكنـيم  بي! از اين رو اي خواهر و برادر گرامي. ديگران كرده است

ـ     و از خدا بخـواهيم كـه مـا را از ابـتال بـه مسـا       .ديلي ايـن چنـين نـاگوار مصـون بفرماي

                                           
 .ي فؤاد سيد الرفاعي نوشته غضب اهللا تعاىل يال حق املتمردين على الفطرة،«: نگاه كنيد به كتاب -1



 هاي بدكاري عوامل و خاستگاه

هايي  اي برخاسته از عوامل و زمينه حادثهدادها جرياني بيهوده ندارند و هر مسايل و رخ
تـوان بـه    ايي دارد كـه از آن جملـه مـي   ه است؛ پيروي هوا و هوس نيز عوامل و خاستگاه

 :موارد زير اشاره كرد

 :ضعف ايمان

دارد و بسان سنگي سخت  ايمان به خداي متعال انسان را از معصيت و نافرماني باز مي
از اين رو هرچه ايمان انسان رو به ضعف . شكند هاي نفس سركش را در هم مي خواسته

چنانچه در . يابد تري مي و گستاخي بيش و سستي نهد، انسان در نافرماني خدا جرأت
به اين نكته اشاره شده كه انسان زماني مرتكب عمل زشتي  حديثي از رسول اكرم 

الَ «: فرموده است رسول خدا . شود كه ايمانش رو به ضعف و سستي نهاده است مي
 .»رتكاب عمل زنا مؤمن نيستزناكار هنگام ا«: يعني .)10F1(»يزنِي الزانِي حني يزنِي وهو مؤمن

اي برسد كه در حال عبـادت گويـا خـدا را     كسي كه ايمانش را تقويت نمايد و به رتبه
پروا و گستاخ نخواهد بود؛ چنين فـردي اگـر    بيند، در انجام گناه و معصيت خدا نيز بي مي

 .ايدنم كند و خيلي زود توبه مي ي آن عمل خودداري مي به هنگامي دچار شود، از ادامه

 :نشين بد دوست و هم

يكايك دوستانتان را مورد مالحظه قرار دهيد و بنگريـد  ! اي خواهران و برادران گرامي
ها چنان كسي هست كه در روز قيامت از دوستي با او اظهـار نـدامت و    كه آيا در ميان آن

 :پشيماني كنيد و بگوييد

﴿             ﴾ ]28: الفرقان.[ 

 .»گرفتم من فالني را به دوستي نمي! اي كاش«
ي دوستان شما چنان هستند كه دوست داشته باشيد تا  چنين توجه كنيد كه آيا همه هم

املَرُء مع من «: فرموده است رسول خدا كه  در روز قيامت با آنان برانگيخته شويد؟ چرا

                                           
 ).57(؛ مسلم )2475(روايت بخاري، حديث  -1
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ب11(»أَحF1( .نيز بايد توجه . »دارد با كسي خواهد بود كه او را دوست ميشخصي هر«: يعني
تمام دوستانتان راضي هستيد يا نه؟ داري  داشته باشيد كه آيا از چند و چون دين و دين

علَى دينِ خليله، فَلْينظُر أَحدكُم  الْمرُء«: از شما پوشيده نماند كه ي رسول خدا  اين فرموده
د يك از شما بنگرباشد؛ از اين رو هر دين دوستش ميشخصي بر هر«: يعني. )12F2(»من يخاللُ

 .»كند كه با چه كسي دوستي مي
البته در اين چارچوب بايد بنگريد كه دوستان شما از كدامين گروه هستند؟ از عطاران 

ي  شما فرموده! گر؟ ي آهن گران و دمندگان دمه بويي يا از آهن و دارندگان مشك و خوش
. )13F3(»مثَلُ اجلَليسِ الصالحِ والسوِء، كَحاملِ املسك ونافخِ الكريِ«: ايد كه را شنيده ول خدا رس

 .»گر است ي آهن ي دمه نشين خوب و بد مانند، حامل مشك و دمنده مثال هم«: يعني
؛ اين اثر نشينان اثرگذاري زيادي بر رفتار و منش انسان دارند دانيم كه دوستان و هم مي

تر است؛ در اين دوران است كه بسياري از افـراد   تر و نمايان گذاري در دوران جواني بيش
ي كويتي األنبيـاء   در مجله. شوند توسط دوستانشان به انحراف و منجالب فساد كشيده مي

چند سال پـيش كـه بـه    «: گويد ساله چنين مي 17گزارشي آمده است كه به نقل از جواني 
هـاي مبتـذل ديـدم؛ دوسـتم در      ز دوستانم رفته بودم، براي نخستين بـار فـيلم  ديدن يكي ا

 .»...اتاقش فيلم داشت؛ او برايم فيلم گذاشت و
سرآغاز روابط نامشروع بسياري از دختران با پسرها از سوي : تا آنجا كه من سراغ دارم

ن ترتيب كه عكـس  اند؛ بدي آن دسته از دوستانشان بوده كه به نحوي با پسرها رابطه داشته
اند و اين چنين راه برقـراري ارتبـاط بـا پسـرها      پسري جوان را از دوستشان دريافت كرده

 .برايشان فراهم شده است

                                           
 ).2641(؛ مسلم )6168(روايت بخاري، حديث  -1
 ).2378: (و ترمذي) 4833: (؛ ابوداود)8212: (روايت احمد، حديث -2
 ).2628(و مسلم ) 5534(واه البخاري ر -3
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زماني كـه انسـان دسـت از معصـيت بكشـد، بـازهم دوسـتان بـد دسـت از سـر آدم           
آن بـاز  يكي از افرادي كه در رياض پس از آزادي از دار التأديب دوبـاره بـه   . دارند برنمي

ي من به اينجا اين بود كه خيلي زود به  سبب بازگشت دوباره«: گويد گردانده شده بود، مي
ي پيشين رفـتم،   ي تباهم دچار شدم و به سراغ دوستان بد و همان ريسمان پوسيده گذشته

به اند و مرا  ديدم كه به انتظارم ايستاده رفتم، دوستانم را مي ميزيرا هربار كه از اينجا بيرون 
آراسـتند و   مـي هـا را بـرايم    آنـان بـدي   خواننـد؛  ام فرا مي كارها و مشكالتي كه قبالً داشته

دادند، ايـن كارشـان سـبب شـد تـا نـدامت از        نشان ميها را در چشمم بد و زشت  خوبي
 كنـون سـان دوبـاره بـه     ها و نيز عزم پايداري در راه پشيماني را از يـاد ببـرم و بـدين    بدي

 .»برگردم
هاي اصـالحي و   دوستان بد هميشه از كساني كه در كانون: پندارند كه برخي ميآنگونه 

باشند؛ نيز برخالف تصور برخي ديگـر دوسـتان نابـاب فقـط      ها باهم هستند نمي يا زندان
ها را در چشـم دوسـتش بيارايـد و يـا خـوبي را       بلكه هركسي كه بديافراد معتاد نيستند؛ 

تواند از نزديكـان و   ميچنين فردي . شين بدي استن زشت نشان دهد، دوست ناباب و هم
ي تدريجي با دوست ناباب  رابطه از اين رو از قطع! اقوام انسان و حتي برادر تني آدم باشد

نماييد؛ اگر امروز بـه بـدي دوسـتتان پـي برديـد،       رابطه بپرهيزيد و هرچه زودتر با او قطع
رابطه با او امروز و فردا نماييد، كسـي   طعديگر شايسته نيست كه فردا او را ببينيد و براي ق

ماند كه مشغول خـوردن غـذاي    كند، به كسي مي كه در قطع رابطه با دوست بد درنگ مي
خواهد براي كنارگذاشتن غذاي فاسـد   شود، مي فاسد است و چون از خرابي غذا باخبر مي

 !خورده، دو لقمه بخورد اي كه قبالً مي به جاي سه لقمه
بار است؛ البتـه كسـي كـه در تـرك دوسـتي بـا        اي براي اين فرد زيان يهچنين رو! آري

را بيند كه غذاي فاسد  تر از شخصي ضرر و زيان مي كند، خيلي بيش بد درنگ مي نشين هم
 .گذارد به صورت تدريجي كنار مي

 :چراني و نگاه آلوده چشم
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تصـويري در   انگيـزد و  چون آتشي است كه تمايالت سركوفته را برمي چراني هم چشم
چنـان بـه نگـاهش ادامـه دهـد و       دارد تا هـم  كند كه آدمي را بر آن مي دل انسان ايجاد مي

بـه همـين خـاطر    . بـرد  شود و عقل از سرش مي و وجود آدمي چيره ميچنين بر قلب  اين
شـان را همـواره فـرو     خداي متعال به مردان و زنان مؤمن دستور داده كه چشماناست كه 

بيـان نمـوده و   ها را سبب پـاكي و عفـت انسـان     متعال فروانداختن چشم اندازند؛ خداوند
 :فرموده است

﴿                              

                         ﴾ ]31 - 30: النور.[ 

فـرو  ) از نگريسـتن بـه نامحرمـان   (چشمان خود را : به مردان مؤمن بگو)! اي پيغمبر(«
مصـون دارنـد؛   ) ي نامشروع با پوشاندن و دوري از رابطه(هاي خويش را  گيرند و عورت

دهند، آگاه  گمان خداوند از آنچه انجام مي بي. تر است تر و محترمانه اين براي ايشان زيبنده
فـرو گيرنـد و   ) از نگريسـتن بـه نامحرمـان   (چشمان خـود را  : است و به زنان مؤمن بگو

 .»حفاظت كنند) ي نامشروع با پوشاندن و دوري از رابطه(هاي خويش را  عورت
ايـن   در /اند؛ امام ابن قـيم   چراني برحذر داشته سلف صالح نيز از فرجام شوم چشم

شـود، نگـاه سـبب     گير انسـان مـي   ي تمام مسايلي است كه دامن نگاه ريشه«: گويد باره مي
شود تا چيزي به ذهن انسان خطور كند و سپس به فكر و تصور ذهني تبـديل شـود و    مي

ايـن خـواهش   . اي نفسـاني بـه وجـود آيـد     آنگاه از فكر و تصور ذهني شهوت و خواسته
بـه صـورت   شود و پس از آن كه قـدرت بگيريـد،    بديل مياي دروني ت نفساني به خواسته

چنين يك نگاه به كاري  و اين[آيد كه گويي حتماً بايد فعليت بيابد  اي قطعي درمي خواسته
و هيچ چيزي هـم جلـودار شـهوت برخاسـته از نگـاه      ] انجامد كه نبايد صورت بگيرد مي

ـ  حفاظـت چشـم و پـايين   : (انـد كـه   در همين باره گفته. نيست تـر از   داختن نگـاه آسـان  ان
 ).106الجواب الكافي، ص (» )هاي ناگوار پس از نگاه است داري و تلخي خويشتن

 :چنين سروده است شاعري اين
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 كل احلوادث مبـدأها مـن النظـر   
 كم من نظرة فتكت يف قلب صاحبها

 

 ومعظم النار من مستصـغر الشـرر  
 فتكت اسـهام بـال قـوسٍ وال وتـر    

 

اي بلنـد   هـا نيـز از جرقـه    تـر آتـش   شامدها از نگاه اسـت و بـيش  آغاز تمام پي«: ترجمه
 .»شوند مي

چـون تيـر رهاشـده از كمـان و غيـر قابـل مهـار در قلـب          هايي كه هم چه بسيار نگاه@
 .!اند كننده نفوذ كرده و دل را به خواهش وا داشته نگاه

ايـن اتفـاق    گاهي ديدن زني با حجاب نيز اين پيامد را به دنبال دارد و يا ممكن اسـت 
جاب را نمايان كند؛ از ايـن رو امـروزه   هاي زن باح زماني رخ دهد كه باد بخشي از زيبايي

فريبنـده و شـهوت برانگيزشـده و     انـدازهاي  ها و چشم نهصح كه جوامع مختلف آكنده از
هاي تلويزيوني و نيز اينترنت محـل عـرض    هبكها و مجالت ش ها روزنامه بازارها، دانشگاه

هـا و   انـد تـا عكـس    اي توليدكنندگان هـم كوشـيده   ه و با پيشرفت صنعت رسانهاندام گشت
 !هاي مبتذل و شهوت برانگيز را به نمايش بگذارند، چه وضع و حالي داريم؟ فيلم

 بيكاري و تنهايي
هنگامي . انگيزد هاي نفساني را برمي بيكاري و تنهايي از ديگر عواملي است كه خواسته

كنـد؛ در آن   شود، فكرهاي زيـادي بـه ذهـنش خطـور مـي      تنها ميكه دختر يا پسر جواني 
كوشد تا زمام كار به دست گيرد و جـوان را در فكـر و خيـال لذايـذ      هنگام شيطان نيز مي

خيـال  ي فكـر و   شـود و سـپس دامنـه    همه چيز از فكر و خيال شروع مـي  .جنسي بيندازد
گـردد و   ميمي قطعي تبديل ميانجامد و آنگاه به تص يابد و به قصد و نيت مي گسترش مي

 ...!سپس
هاي پس از آن مـنش و رفتـاري پنهـاني همچـون      ترين پيامد تنهايي و فكر و خيال كم

غـم و انـدوه،   : خودارضايي خواهد بود كه پيامـدهاي نـاگواري بـه دنبـال دارد؛ از جملـه     
ـ   رفتن غيرت و مردانگي، آسيب شدن، از بين هوشي، سست اراده كم ايي، ديدن حافظـه و بين

 .ها، ضعف و نارسايي گوارشي افتادگي و خميدگي شانه
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كند، البته ايـن   ي زناشويي ناتوان مي همچنين تداوم خودارضايي فرد را از انجام وظيفه
عمل پيش از آنكه پيامدهاي مذكور را به دنبال داشته باشد، كرداري غير شرعي اسـت كـه   

 :باشد اش صادق مي ي الهي در باره اين فرموده

﴿                ﴾ ]7: المؤمنون.[ 

از حـدود  (هسـتند، تجاوزكننـدگان   ) دو راه(افرادي كـه در پـي راهـي غيـر از ايـن      «
 .»باشند مي) شريعت

كننـد   تر در مواقعي خودارضايي مي بسياري از جوانان به اين نكته اذعان دارند كه بيش
 .و بيكارند ه تنهاك

ي بسياري از دختـران بـا پسـرها بـوده      چنين تنهايي خاستگاه و آغاز برقراري رابطه هم
 .است

 :فكر و خيال در مورد مسايل جنسي
هـايي كـه بـه     اين از رحمت و عدل الهي است كه بندگانش را به خاطر فكرها و خيال

در قالـب گفتـار و كـردار    كند مگر آنكـه فكـر و خيـال     رسد، بازخواست نمي ذهنشان مي
 .نمايان گردد

برد و اين  رود، قدري لذت مي هنگامي كه فردي در فكر و خيال مسايل جنسي فرو مي
باشد كه ممكن است انجام آن بر شخص از افتادن  حالت در ابتدا فقط افكار و خياالتي مي

فكـار در حـال   شود كـه ايـن ا   ها سبب مي باشد؛ اما تداوم اين خيالاز آسمان هم دشوارتر 
چنانچه جوانان زيادي در اين باره بـا مـن سـخن گفتـه و از     ! نماز نيز به سراغ انسان بيايد

زماني كه تصورات و تخيالت جنسي سراغ دختر يـا پسـر جـوان    ... اند چنين حالتي ناليده
كشد، خواهشات نفساني در جـوان بـه جـوش و حركـت      آيد و اين حالت به درازا مي مي
كشد، از اين  هاي درون زبانه مي گردد و آتش خواسته ب و وجودش چيره ميآيد، بر قل مي

دادن افكار و تخيالت جنسي به خود بپرهيز و هرگـاه كـه چنـين     رو با جديت تمام از راه
ها را بر آن ببند تا در تو نفوذ نكند؛ بدين منظور سـمت   تصوراتي به سراغت آمد، تمام راه
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در . زهايي كن كـه در دنيـا و آخـرت سـودمند اسـت     و سوي فكر و خيالت را متوجه چي
هاي دردناك امـت اسـالمي و نيـز پيرامـون      هاي الهي، در عظمت الهي، در واقعيت آفريده

 .آخرت و قيامت بينديش



 هاي جنسي هاي رهايي از تصورات و خيال راه

بيمـاري و مرضـي درمـاني هـم قـرار داده      براي هرخوب است بدانيم كه خداي متعال 
دانـد؛   هـا را آفريـده و غرايـز و نيازهـاي درونـي انسـان را مـي        خالق متعال انسان. ..است

از . پروردگار مهربان دستورات و رهنمودهايش را براي راهنمايي انسان فرو فرستاده است
ي انسـان بيـرون    اين رو امكان ندارد كه جنس بشر را به مواردي دستور بدهد كه از عهده

تـرين   بنـابراين، مهـم  . بدارد كه آدمي توان رهاكردنش را نـدارد  است و يا از چيزهايي باز
 :هاي درمان اين بيماري يعني بيماري تفكرات و تخيالت جنسي عبارتند از راه

 :قوت ايمان
ي  ايمان به خداي بزرگ و بلندمرتبه پس از توفيق و خواست الهي عامل بازدارنده

: فرموده است اينست كه رسول خدا انسان از دچارشدن به منجالب گناه است، مگر نه 
»نمؤم وهنِي وزي نيانِي حنِي الزز14(»الَ يF1( .زناكار هنگام ارتكاب عمل زنا مؤمن «: يعني

 .»نيست
از اين رو هرگاه ايمان در قلبت جاي بگيرد و دلت و تمام وجودت را فرا بگيرد، ديگر 

 .نخواهي بود به خواست خداي متعال در انجام گناهان گستاخ
دارد و در قلبش چنان لذت و حالوتـي   ايمان شخص مؤمن را از ارتكاب حرام باز مي

اي آكنـده   به گونـه ايمان قلب را ! آري. كند نمي ينهد كه لذايذ جنسي هرگز با آن برابر مي
 گرداند كه در قلب تنها محبت خدا و محبت آنچه خدا دوسـت  از محبت خداي متعال مي

دادگي به خدا و ميان هوا و هـوس و   قطعاً تفاوت بسياري ميان محبت و دل. ماند دارد، مي
تواند اين تفـاوت را   شيفتگي به مخلوق وجود دارد و كسي كه لذت ايمان را نچشيده نمي

آورد و او را  ايمان بنده را در پناه و حمايت خدا درمي هرحالبه . دريابد و يا آن را بپذيرد
 :فرموده استكند، چنانكه خداي متعال  ياز چيرگي شيطان محافظت م

﴿                               

             ﴾ ]100 - 99: النحل.[ 

                                           
 ).57(؛ مسلم )2475(روايت بخاري، حديث  -1
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نماينـد،   شيطان بر كساني كـه ايمـان دارنـد و بـر پروردگارشـان توكـل مـي       گمان  بي«
است كه شـيطان را بـه دوسـتي    هيچگونه تسلطي ندارد، بلكه تسلط شيطان تنها بر كساني 

 .»ورزند ي او به خدا شرك مي گيرند و به واسطه مي
 :چنين فرموده است هم

﴿                      ﴾ ]42: الحجر.[ 

هيچگونه تسلط و قدرتي بر بنـدگان مـن نـداري، مگـر آن     )! اي شيطان(گمان تو  بي«
 .»به دنبال راه تو بيفتند) ي تو گوش فرا دهند و به وسوسه(گمراهاني كه 

متعـال در  آيـد، چنانچـه خـداي     مؤمن اگر گناهي هم بكند، خيلـي زود بـه خـود مـي    
 :توصيف بندگان مؤمنش فرموده است

﴿                       ﴾ 

 ].201: األعراف[
عـداوت و  (شـوند، بـه يـاد     اي از شـيطان مـي   پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه«

و در پرتو ياد خدا و بـه يـادآوردن دشـمني    (افتند  مي) جازات پروردگارنيرنگ شيطان و م
 .»شوند گردند و آگاه مي بينا مي) شيطان

ي ما را در پناه و حمايـت خـويش    از خدا بخواهيم كه همه! اي خواهر و برادر گرامي
ي  هايمان حفظ كنـيم؛ چـرا كـه ثمـره     قرار دهد؛ بنابراين، سعي كنيم تا بذر ايمان را در دل

 .سعادت دنيا و آخرت است ،رشد بذر ايمان

 :گيري قبل از درمان پيش
كنيـد؟ ايـن راه كـه مهـار      تر است و شما كدام يك راه را انتخاب مـي  كدامين راه آسان

نفستان را رها كنيد و تمام درها را به رويش باز بگذاريد تا شما را بـه هالكـت و نـابودي    
و هواي نفس برآييد يا اين راه كه از همـان اول   بكشد و سپس از درِ رويارويي با شهوت

 تمام درهاي سركشي را بر نفستان ببنديد و ابزار طغيان را از آن باز بداريد؟
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هـاي   كند و تمـام درهـا و راه   بدون ترديد هر عاقل و خردمندي راه دوم را انتخاب مي
آيـا  . همين استبندد؛ بايد دانست كه رهنمود دين و شريعت نيز  سركشي را بر نفسش مي

چراني بكند و هم از تخيالت جنسي  از نگاه عقل و شرع درست است كه انسان هم چشم
مگر درسـت و عاقالنـه اسـت كـه انسـان      ! و چيرگي شهوت بر قلب و احساساتش بنالد؟

هاي فاسد و فرومايـه ببينـد و بـاز     هاي آكنده از تصاوير مبتذل را ورق بزند و يا فيلم مجله
هاي عاشـقانه   اصالً آيا انساني كه ترانه! دامن باشم؟ توانم عفيف و پاك مي بپرسد كه چطور

 !تواند از منجالب فساد و هرزگي رهايي يابد؟ دهد، مي و مبتذل گوش مي
خواهيد در دام فساد نيفتيد، از همان ابتـدا راهتـان را    اگر مي! اي خواهر و برادر گرامي

وزد، ببنديـد؛   انـداختن شـما مـي    ادي بـراي بـه دام  اي را كه از آن ب كوتاه كنيد و هر روزنه
بنابراين، به هر دوست بد كتـاب مجلـه و نـواري    . تر خبر داريد خودتان از حال خود بيش

هـاي نفســانيتان را   خوانــد و غرايـز و خواسـته   كـه شـما را بـه معصــيت و گنـاه فـرا مـي      
 .پس از اين ديگر با تو كاري ندارم: انگيزد، بگوييد برمي

 رسول خدا رهنمود 

حق هرچندي را ادا كرده و براي امت به تمام و كمال خيرخواهي  رسول اكرم 
پاسخ  ي ازدواج يا كنترل غرايز جنسي را بي از اين رو امكان ندارد كه مسأله. نموده است

نيكي و خيري را وا گذاشته و به آن  گذاشته باشد، اصالً ممكن نيست كه آن حضرت 
بنابراين، رسول . و يا بدي و شري را بدون رهنمود رها كرده باشد راهنمايي نكرده باشد

يا معشر الشبابِ «: به بيان چگونگي كنترل غرايز جنسي پرداخته و فرموده است اكرم 
 .)15F1(»ه وِجاٌءمنِ استطَاع منكُم الباَءةَ فَلْيتزوج، ومن لَم يستطع فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَ

هركس از شما كه توانايي ازدواج دارد، ازدواج نمايـد و كسـي كـه    ! اي جوانان«: يعني
 .»كند توانايي ازدواج ندارد، روزه بگيرد؛ چرا كه روزه شهوت را كنترل مي

                                           
 ).1400(و مسلم  5065(صحيح بخاري  -1
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هاي جسم و روان انسان آگاه  ها و نيازمندي اين رهنمود كسي است كه از بيماري! آري
 .است

كردن تصميم بگير و از فقر و نداري نترس و بدان كه خـداي   ي ازدواجخيلي جدي برا
. كنـد  اش عمـل نمـي   نمايد؛ چرا كه هيچكس بهتر از خـدا بـه وعـده    متعال تو را ياري مي

 :فرمايد خداي متعال مي

﴿                    ﴾ ]33: النور.[ 

) و قادر به پرداخت مهريه و تـأمين نفقـه نيسـتند   (آنان كه امكانات ازدواج را ندارند «
بايد در راه عفت و پاكدامني تالش نمايند تا خداوند از فضل و لطـف خـود آنـان را دارا    

 .»نمايد
خبر داده است كه هركس با نيت درست ازدواج نمايد، خداي متعال نيز  پيامبر اكرم 

ثَلَاثَةٌ حق علَى اللَّه «: فرمود رسول خدا : گويد مي ابوهريره . رساند اري مياو را ي
مهنوع :فَافالع رِيدي يالَّذ حاكالناَء، واَألد رِيدي يالَّذ باملُكَاتو ،بِيلِ اللَّهي سف داه16(»املُجF1(. 

 اي كند؛ برده كه در راه خدا جهاد مي مجاهدي: سه نفر سزاوار ياري خدا هستند«: يعني
، خود را آزاد كنـد و او قصـد اداي پـول آزاديـش را دارد و     كه اجازه يافته تا با اداي پول

 .»دامني است واج خواهان عفت و پاككسي كه از طريق ازد
خواهم كه هرچه زودتر به خواستگار نيـك و شايسـته پاسـخ     مياز شما خواهر گرامي 

باشد و حتي ممكـن اسـت    ي فساد مي كردن مخالف سنت و زمينه درنگ مثبت بدهي، زيرا
 .كه باعث شود دختر سرانجام به ازدواج با كسي تن دهد كه او را دوست ندارد

آن كه مرتكب گناه  دهد كه نياز جنسي خود را بي مي ازدواج به زن و مرد اين امكان را
بلكه سزاوار اجر و پاداش نيز  و معصيت شوند، از راه حالل و شرعي برآورده سازند و

 »وفي بضعِ أَحدكُم صدقَةٌ« :چنين روايت كرده است از رسول اكرم  ابوذر . بشوند
عرض  صحابه  .»اي است صدقه) ثواب(در همبستري هريك از شما با همسرش «: يعني
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اجر و كردن شهوتش  چگونه امكان دارد كه يكي از ما برآورده! اي رسول خدا: كردند
أَرأَيتم لَو وضعها في حرامٍ أَكَانَ علَيه فيها وِزر؟ فَكَذَلك «: فرمود رسول خدا ! پاداش بيابد؟

رأَج لَالِ كَانَ لَهي الْحا فهعض17(»إِذَا وF1(. 
دانيد؟ همين  آيا اگر شهوتش را از راه حرام برآورده نمايد، او را گنهكار نمي«: يعني

 .»طور اگر شهوتش را از راه حالل برآورده نمايد، براي او اجر و پاداشي خواهد بود
. انسـان مجـرد هماننـد فـردي اسـت كـه كفـش نـدارد        : گويـد  عبدالمؤمن مغربي مـي 

باشـد، كسـي كـه     ي زناست و ازدواج دام ثروت و توانگري مـي  كليد و دروازهمجردبودن 
كشـد و نصـف ديـنش را در حفاظـت و      ند مـي كند، برخي از شياطينش را به ب ازدواج مي

ي نصف ديگر دينش از خدا بترسد، خرابي و تبـاهي   دهد و بايد در باره مصونيت قرار مي
يكي شهوت كوچك كه همان شهوت شـكم اسـت   : دينداري برخاسته از دو شهوت است

از اين رو مراقب اين دو گودال بـاش  . باشد و ديگري شهوت بزرگ كه شهوت جنسي مي
 .ها به خوبي محافظت كن ود را از آنو خ

بند و باري به اوج خـود رسـيده برخـي از انديشـمندان غـرب بـه ازدواج        اينك كه بي
هـاي اجتمـاعي    مـا از آسـيب  «: گويـد  مي ـ   چنانكه ول ديورانت. خوانند زودهنگام فرا مي

ترديـد   بـدون . بينـيم  هـا را نمـي   خبريم و گويي اين آسيب برخاسته از تأخير در ازدواج بي
گردد كه به آن رسـيدگي   اي برمي ها به عادات و عوامل افسار گسيخته برخي از اين آسيب

هـاي اجتمـاعي در دوران مـا     آسـيب ترين عامل بروز  البته به گمان من بزرگ. نشده است
هـاي   بند و بـاري  چنين بايد دانست كه بي باشد، هم ميتأخير غير عادي در تشكيل خانواده 

متأسـفانه بسـياري از   . هـاي پـيش از ازدواج اسـت    برخاسـته از عـادت  نيز پس از ازدواج 
انديشمندان ما در تجزيه و تحليل عوامل اجتماعي آزادي جنسي و حتي خودفروشـي بـه   

گذرنـد و آن را فراينـدي     پررونق غرب بـه راحتـي از كنـار آن مـي    عنوان يكي از مشاغل 
ندگي اسـت كـه چنـين    لـت و شـرم  خجا ي واقعـاً مايـه  . پندارنـد  طبيعي و گريزناپذير مـي 
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ديدگاهي را بپذيريم؛ چرا كه افسار گسيختگي جنسي باعـث شـده تـا نـيم مليـون دختـر       
افزون بر ايـن كـه ايـن    . بند و باري اخالقي نمايند هاي بي گاه آمريكايي خود را قرباني قتل

هـا بـا    ر آنمهـا  اي براي برقـراري روابـط بـي    رغبتي مردان به ازدواج و زمينه امر باعث بي
 .»كنند اي شده كه در كوچه و خيابان عرض اندام مي دختران هر زره

كردند و همين راه كار مناسبي  ها در گذشته خيلي زود ازدواج مي انسان«: افزايد وي مي
ازدواج باال رفتـه و از ايـن رو بسـياري از    اما امروزه سن . براي حل مشكالت جنسي بود

هايي كه قوانيني را براي تسـهيل   دولت. كنند خود را عوض ميي نامزدي  افراد بارها حلقه
نمـودن بسـتر    چرا كه فراهم. باشند كنند، موفق و قابل تقدير مي در امر ازدواج تصويب مي

ترين راه كارهاي رسـيدگي بـه مشـكالت جنسـي در عصـر حاضـر        ازدواج يكي از بزرگ
 .»باشد مي

اج نماينــد و خودشــان را از خوبســت دختــران و پســران جــوان هرچــه زودتــر ازدو 
دامني آنقدر ارزش دارد كه انسان بـراي   عفت و پاك. هاي رو به رشد، حفاظت كنند ناپاكي

 .هاي زيادي بپردازد آن هزينه

 :روزه

براي جواناني كه توانايي ازدواج ندارند و برايشان شرايط ازدواج فراهم نيست، راه كار 
انديشيد كه سه روز در ماه  چرا به اين نمي. بگيرند ها بايد روزه ديگري نيز وجود دارد، آن

 ي رسـول خـدا    يا روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه بگيريد؟ حال آنكه بنابر فرمـوده 
(ي مؤمن از آتش جهنم است گهدارندهسپر و ن روزه

18F

عالوه بـراين، روزه اجـر و ثـواب    . )1
 :فرمايد ل ميخداي متعا: گويد مي چنانكه رسول خدا . زيادي نيز دارد

»زِي بِها أَجأَني ول هفَإِن ،اميإِلَّا الص ،لَه منِ آدلِ ابم19(»كُلُّ عF2(. 
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باشـد، جـز روزه كـه     هر عملي كه فرزند آدم انجـام دهـد، بـراي خـودش مـي     «: يعني
 .»مخصوص من است و خودم پاداش آن را خواهم داد

 :خداترسي دانسته و فرموده است ي تحقق تقوا و خداي متعال روزه راه زمينه

﴿                           

 ﴾ ]183: ةالبقر.[ 

بر شـما روزه واجـب شـده اسـت، همانگونـه كـه بـر        ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«
 .»نيان شما واجب بوده است تا باشد كه پرهيزگار شويدپيشي

دارد و پاداش زيادي هم دارد،  روي شهوت باز مي روزه افزون برآنكه انسان را از دنباله
هـا و   دهد و باعث چيرگـي انسـان بـر لـذت     مياراده و صبر و تحمل آدمي را نيز افزايش 

خـواهم كـه بـه     و برادر گرامي مـي  از اين رو از شما خواهر. گردد هاي نفساني مي خواسته
 .ي توانايي خود هر از چند گاهي روزه بگيريد اندازه

 :انگاري پرهيز از سهل
كردن به نـامحرم و در پـي    انگاري در اموري از قبيل نگاه انسان را به سهل ،گاهي نفس

هاي  شكي نيست كه چنين اموري همانند بدكاري. خواند آن خلوت و تنهايي با وي فرا مي
 :فاحش و گناهان كبيره نيست، اما

شمارد، اما پـس از مـدتي كـه     چه بسا انسان برخي از كارها را كوچك و ناچيز مي  -1
روزي وي  گردد، سبب هالكـت و تيـره   اين كارهاي به ظاهر ناچيز بر او انباشته مي

نَّ لَها مـن  إِياك ومحقَّرات الْأَعمالِ، فَإِ«: فرمود لبه عايشه  رسول خدا . شود مي
شـوند، بپرهيـز؛    از اعمال بدي كه كوچك و ناچيز شـمرده مـي  «: يعني. )20F1(»اللَّه طَالبا

و مـورد بازخواسـت قـرار    (چرا كه چنين اعمـالي از سـوي خـدا خواهـان دارنـد      
 .»)گيرند مي
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: گناهان كوچك را در مثالي روشن و رسا توضيح داده و فرموده است رسول اكرم 
»اكُما إِيموبِ فَإِنالذُّن اتقَّرحموبِ واَء  الذُّنفَج ،ادطْنِ وي بلُوا فزمٍ نكَقَووا وجضى أَنتح ،ودذَا بِع

كْهلها تهباحا صذْ بِهخؤى يتوبِ مالذُّن اتقَّرحإِنَّ مو ،مهتزب21(»خF1(. 
همانند گروهي است كـه در  ) ل گناهان كوچكمثا(ز گناهان كوچك بپرهيزيد؛ ا«: يعني

) هـا  با انباشـتن هيـزم  (ها هيزم بياورد تا اينكه  دسته از آناي مستقر شوند و هر  دره ي دامنه
هـا بازخواسـت    اش به خاطر آن آن زمان كه كُننده گناهان كوچك در انبوههمانا . نان بپزند

 .»شوند گردد، سبب هالكت او مي
 :گويد و تو ميابن معتز خطاب به من 

 خل الذنوب صـغريها وكبريهـا ذاك التقـى   
 يرى واصنع كماش فوق أرض الشوك حيذر ما

 ال حتقرن صـغرية إن اجلبـال مـن احلصـى    
 

در كـردارت  . از گناهان كوچك و بزرگ دسـت بكـش كـه همـين تقـوا اسـت      «: يعني
تيـاط  رود و اح احتياط را رعايت كن، همانند شخصي كه بر روي زمـين پرخـاري راه مـي   

 .»اند ها درست شده ها از سنگريزه هيچ گناه كوچكي را ناچيز ندان كه كوه. كند مي
! انـد؟  ها بر روي هم ساخته شده شدن سنگريزه هاي بزرگ از انباشته بيني كه كوه آيا نمي

گـردد و   رد، اندك اندك بر او انباشته ميطور اگر انسان گناهان كوچك را ناچيز بپندا همين
 .آورد درمي پا او سنگيني نموده او را ازسرانجام بر 

﴿                         

              ﴾ ]47: األنبياء.[ 

تـرين   و داد را در روز قيامت خواهيم نهاد و اصالً به هيچكس كـم  و ما ترازوي عدل«
بـاز   باشـد؛ ) كار نيك يا بدي انجام گرفته(ي خردلي  ي دانه شود و اگر به اندازه ستمي نمي
فراموش نكن كه تو در   .!و همين بس كه ما حسابرسيم  آوريم مي) به حساب(هم آن را 

                                           
 ).2203(رواه أحمد  -1



   

 37  سخني با جوانان
 

كوشد تا تو را از هر راهي به نابودي و  كه مي نبردي دائمي با دشمني سرسخت قرار داري
منظورم شيطان است كـه بـراي فريـب تـو از هـر راهـي كـه شـده وارد         . هالكت بكشاند

 :او سوگند ياد كرده و گفته است. شود مي

﴿                             

   ﴾ ]17: األعراف.[ 

سپس از پيش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ ):... شيطان گفت(«
كـنم و از راه حـق    گمراهشـان مـي  (روم و  به سـراغ ايشـان مـي   ) و از هرطرف كه بتوانم(

 .»ر نخواهي يافتبيشتر آنان را سپاسگزا) نمايم تا بدانجا كه منحرفشان مي
ي ضعف ايمان است و ايمان نيز  داني كه پرداختن به گناه و معصيت نتيجه تو خود مي

تر هرچـه   باشد، به عبارت روشن ت ميسخترين مدافع انسان در برابر اين دشمن سر بزرگ
تـر   انگاري و گناه شود، بـه همـان نسـبت در برابـر دشـمنش ضـعيف       انسان مرتكب سهل

 :شود شيطان بر او چيره ميانجامد كه  جايي مي گردد و كار به مي

﴿                              

             ﴾ ]100 - 99: النحل.[ 

نماينـد،   گمان شيطان بر كساني كـه ايمـان دارنـد و بـر پروردگارشـان توكـل مـي        بي«
هيچگونه تسلطي ندارد؛ بلكه تسلط شيطان تنها بر كساني است كه شـيطان را بـه دوسـتي    

 .»ورزند ي او به خدا شرك مي گيرند و به واسطه مي
توز را شادمان  انگاري و معصيت كنيد، گويا اين دشمن كينه از اين رو هرگاه شما سهل

تـر شـما را بـه هالكـت و نـابودي       ايـد كـه راحـت    اي در اختيار او گذارده كرده و اسلحه
 .كشاند مي

انگاري در اين زمينه بدي و زشتي گناه را از دل بيرون  انجام گناهان صغيره و سهل  -2
تـر   نمايد و كارش را به گناهـان بـزرگ   ي گناه گستاخ مي را به ادامهكند و انسان  مي
 دانيد كه شيطان از آنجا موفق شد، برخي از ياران رسول خدا حتماً مي. كشاند مي
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ها در پذيرش فرمان خدا و پيامبرش  را در جنگ احد بفريبد و به فرار وادارد كه آن
خـداي  . كم خدا و رسول بوددچار لغزش شده و كاري كرده بودند كه برخالف ح

 :فرمايد متعال در اين باره مي

﴿                                 

           ﴾ ]155: آل عمران.[ 

فـرار كردنـد،   ) مسلمانان و كافران در جنگ احد(آنان كه در روز رويارويي دو گروه «
اي از آنچه كـه كـرده بودنـد، بـه لغـزش انـداخت و        گمان شيطان آنان را به سبب پاره بي

 .»خداوند ايشان را بخشيد؛ چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است
دانـيم   اي متعال قرار گرفتند، اما ما نميمورد عفو و بخشش خد اصحاب پيامبر اكرم 

 .كه خدا با ما چه خواهد كرد؟ البته اميدواريم كه بر ما نيز به عفو و گذشتش منت نهد
ي گرفتارشدن در منجالب گنـاه و   زنا و بدكاري مقدمه و زمينه! خواهر و برادر گرامي

عواقـب سـوء گنـاه از     يعنـي اهميـت و  ( .باشد رفتن زشتي زنا و گناه از قلب مي نيز بيرون
 ).رسد معمولي به نظرش مي اه چيزي سطحي وگن و ارتكاب دور شده قلبش

! از آن روز بترس كه اعضا و اندام بدنت بر ضد تو گواهي دهنـد ! برادر من! خواهر من
آيا چنين تواني داري كه بدون به كارگرفتن اعضاي بدنت به گناه نزديك شوي؟ شايد اين 

بيايد كه چرا چنين سؤالي كردم و اصالً گناه و معصيت چه ربطـي   پرسش برايت به وجود
نشـاط و جـواني   دانـي كـه انـدام و     خوب مي: به اعضا و جوارح انسان دارد؟ بايد بگويم

نعمت و ارزاني خدا بر توست؛ اما آيا سزاوار است كه به جاي شكر و سپاس از خدا ايـن  
ين بـه ايـن   چن راتش به كار گيري؟ همها را در راه معصيت خدا و سركشي از دستو نعمت

بيا تا همـراه  . دهند آيند و بر ضد انسان گواهي مي بينديش كه روزي اين اندام به سخن مي
 :فرمايد يكديگر اين آيه را بخوانيم و در آن بينديشيم؛ خداي متعال مي
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﴿                           

                                

   ﴾ ]21 - 20: فصلت.[ 

هـاي ايشـان بـر     ها و پوست ها و چشم آيند، گوش د ميهنگامي كه در كنار دوزخ گر«
چرا : گويند هاي خود مي دهند؛ آنان به پوست اند، گواهي مي كرده مي) در دنيا(كارهايي كه 

خداوندي ما را به گفتار درآورده كه همه چيز را : دهند بر ضد ما شهادت داديد؟ پاسخ مي
آفريده اسـت و بـه سـوي او    ) از عدم( گويا نموده است و همان خداوند، شما را در آغاز

 .»ايد برگردانده شده
آينـد و بـر    ي سخت و وحشتناكي است آن روز كه اندام انسان به سخن مي چه صحنه

اين در حالي است كه خـود انـدام   ! اند دهند كه انجام داده ضد انسان به اعمالي گواهي مي
 !اند اولين بهره را از لذت معصيت داشته

لبخند  نشسته بوديم كه آن حضرت  نزد رسول خدا : گويد مي انس بن مالك 
من « :فرمود. دانند خدا و رسولش بهتر مي: گفتم» خندم؟ دانيد چرا مي آيا مي«: زد و فرمود

فَإِني لَا أُجِيز : يقُولُفَ: بلَى، قَالَ: يقُولُ: يا رب أَلَم تجِرنِي من الظُّلْمِ؟ قَالَ: مخاطَبة الْعبد ربه، يقُولُ
كَفَى بِنفِْسك الْيوم علَيك شهِيدا، وبِالْكرامِ الْكَاتبِني : فَيقُولُ: علَى نفِْسي إِلَّا شاهدا مني، قَالَ

ثُم يخلَّى بينه وبين : بِأَعماله، قَالَفَتنطق : انطقي، قَالَ: فَيختم علَى فيه، فَيقَالُ لأَركَانِه: شهودا، قَالَ
 .)22F1(»بعدا لَكُن وسحقًا، فَعنكُن كُنت أُناضلُ: الْكَلَامِ، قَالَ فَيقُولُ

آيـا  ! اي خداي من: گويد از گفتگوي بنده با پروردگارش خنديدم كه به خدا مي«: يعني
دهم  از اين رو من اجازه نمي: گويد بنده مي. بله: رمايدف مرا از ظلم پناه ندادي؟ خداوند مي

از جانـب مـن   ) مـورد تأييـد  (كه كسي بر ضد من گواهي دهد مگر آنكه گواه و شـاهدي  
كافي است كه خودت امروز گواه خويش باشي و فرشتگان : فرمايد خداي متعال مي. باشد

                                           
 ).2969(رواه مسلم  -1
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سـپس  : وددر ادامـه فرمـ   رسـول اكـرم   . نگارند گواهي دهند بزرگواري كه اعمال را مي
بدين ترتيب انـدام بنـده   . سخن بگوييد: شود به اندامش گفته مي گردد و دهان بنده مهر مي

و بنـده بـه   (گذارد  گويند و سپس خداي متعال بنده را با سخن تنها مي از اعمال سخن مي
از شـما دفـاع و پشـتيباني    ) در دنيـا (نفـرين بـر شـما كـه مـن      : گويد و مي) آيد سخن مي

 .»كردم يم
خواند، بـه يـاد بيـاور كـه همـين       زماني كه نفس تو را به گناه كوچك يا بزرگي فرا مي

برند، نخستين گواهاني خواهند بود كـه در روز قيامـت بـر     اندامي كه از معصيت لذت مي
تـواني بـدون اسـتفاده از انـدامت      از اين رو آيـا مـي  . دهند در برابر خدا گواهي مي تضد

 :فرمايد خداي متعال مي! ببري؟ گناهي بكني و لذت

﴿                                

         ﴾ ]22: فصلت.[ 

هـا و   ه از اين جهت بود كـه از گـواهي گـوش   كرديد، ن اگر شما گناهنتان را پنهان مي«
كرديد كه  چرا كه اصالً باور نمي(هايتان بر ضد خودتان بيم داشته باشيد؛  ها و پوست چشم

برديـد كـه    بلكـه گمـان مـي   ). ها به سخن درآيند و بر ضد شما شـهادت دهنـد   روزي اين
 .»داند دهيد نمي خداوند بسياري از اعمالي را كه انجام مي

دهـي،   تواني گناهي را كه در خلوت و تنهايي انجام مي و تنهايي چه؟ آيا مي در خلوت
بينـد و   بندي و كسي تو را نمي از خدا پنهان بداري؟ زماني كه درب را به روي خودت مي

بينـد و از درون تـو پـيش از     شود، خدا را به ياد بياور كه تو را مي شهوتت نيز تحريك مي
 :فرمايد خداي متعال مي. اه استآنكه اندامت كاري بكنند، آگ

﴿                                   

                                     

                 ﴾ ]10 - 8: الرعد.[ 
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و بار او پسر اسـت  (كند  چه چيزي حمل مي) در شكم خود(داند كه هر زني  خدا مي«
 و فعـل و (افزاينـد   كاهند و بر چـه چيـز مـي    ها از چه چيز مي داند كه رحم و مي) يا دختر

ها چگونه بوده و زمـان حـاملگي و زايمـان     انفعاالت دوران عادي و قاعدگي و آبستني آن
) مشـخص و معينـي  (و هرچيز نزد او بـه مقـدار و ميـزان    ) چه وقت و بر چه منوال است

براي پروردگار يكسان است كه . داناي آشكار و نهان و بس بزرگ و بلندمرتبه است است
د يا آشكار سازد و كسـي، مخفيانـه و در دل شـب و يـا     كسي از شما سخنش را پنهان كن

 .»آشكار و در روز حركت نمايد
بينـد، هرگـز بـه     اگر همواره اين حقيقت را به ياد داشته باشي كـه خداونـد تـو را مـي    

 .دهي خودت جرأت گناه نمي
 وإذا خلوت بريبة يف ظلمـة 
 فاستحى من نظر اإلله وقل هلا

 

 والنفس داعية إىل العصـيان 
 لذي خلق الظالم يـراين إن ا

 

خوانـد و   آنگاه كه نفس تو را در خلوت و تنهايي به گنـاه و معصـيت فـرا مـي    «: يعني
شوي كه آيا گناه كني يا نه، خدا را به ياد بياور و از نگـاه خـدا شـرم كـن و بـه       دودل مي

 .»بيند تاريكي را آفريده مرا مي كسي كه: نفست بگو

 :چشم از نيكان برنگردان

هـاي بـدكاري بـه ايـن نكتـه       ياد داشته باشيد كه در بحث عوامل و خاسـتگاه  شايد به
نشين بد يكي از عوامل گرفتارشـدن انسـان در مـنجالب فسـاد      پرداختيم كه دوست و هم

. رابطه كـرد  چنين به اين نتيجه رسيديم كه هرچه زودتر بايد با دوست بد قطع هم. باشد مي
. ز فساد پرداختيم و از تنهايي و بيكاري برحـذر داشـتيم  در اين ميان به تأثير تنهايي در برو

رابطه با دوست بـد چـه بايـد كـرد و      آيد كه پس از قطع اين سؤال به وجود مياز اين رو 
اين پرسشي است كه بايد پاسـخ داد و ايـن   ! توان از تنهايي نجات يافت؟ آري چگونه مي

 .حق شماست كه جوابش را دريابيد
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گزين خوبي وجود دارد كه اصالً قابل مقايسـه بـا    براي شما جاي: در پاسخ بايد بگويم
ي  هـا خنـده   ز آناي هسـتند كـه ا   منظورم دوسـتان نيـك و شايسـته   . دوستان ناباب نيست
ي  آنكه تـو را بـه نافرمـاني خـدا فـرا بخواننـد، مايـه        بيني و بي ش ميصادقانه و روي خو

ي اخالق خوب، ايثـار   يزي در بارهدوستاني كه هرگاه چ. شوند خرسندي و شادماني تو مي
ها را در چنـين   تواني تمام آن و از خود گذشتگي، قدرداني، صبر و جوانمردي بشنوي، مي

چنـان متـردد و دودل    ي دوستي با چنين افرادي هـم  آيا با اين حال در باره. دوستاني بيابي
ه بهتـرين و  يابد؛ بلكـه خـداي متعـال بـه پيـامبرش كـ       جا خاتمه نمي هستي؟ مسأله همين

 :فرمايد ي خداست، مي عابدترين بنده

﴿                          

                               

     ﴾ ]28: الكهف.[ 

پرسـتند و بـه فريـاد     با كساني باش كه صبحگاهان و شامگاهان خـداي خـود را مـي   «
طلبند؛ و چشمانت براي جستن زينت حيات دنيـوي از   رضاي او را مي) و تنها(خوانند  مي

ايم و او به دنبال  ي فرمان مبر كه دل او را از ياد خود غافل ساختهايشان برنگردد؛ و از كس
روي و زيـاده ، و كـار و بـارش  ) و پيوسته فرمان اهللا را ترك گفته(آرزوي خود روان گشته 

 ..!تبهكاري بوده است
در خير و نيكـي از   كه آن حضرت  :گويند مي در توصيف رسول خدا  صحابه 

 .يافت افزايش مي در رمضان و هنگام مالقات با جبرئيل اين حالت همه بهتر بود و 
هـا بـاز هـم از ديـدار      پدر و مادرم فداي ايشان كه با وجود برخورداري از تمام خوبي

 بايد چگونه باشيم؟بنابراين، . گرفت نشين خوب كه همان جبرئيل بود، بهره مي هم
شـود تـا    وب باعـث مـي  شود؛ بلكه گزينش دوستان خ جا تمام نمي باز هم مسأله همين

شوي، دوستان خوبت را به ياد بياوري و  زماني كه در تنهايي به انجام معصيت وسوسه مي
حتي اگر مرتكب معصيت . ي بدت باخبر شوند، احساس شرم كني ها از كرده از اين كه آن
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كنـي و بـا    آيي و خودت را سـرزنش مـي   شوي، هنگام مالقات دوستان خوبت به خود مي
 ها كجا؟ من كجا و اين: يگوي خود مي

چنان ادامه دارد؛ چنانكه در روز قيامت هر  شود و هم اين موضع هنوز تمام نمي
ها گسسته  در آن روز وحشتناك تمام نسبت. گريزد شخصي از برادر و پدر و مادرش مي

 :كنند گسلد و دوستان بد از يكديگر اظهار بيزاري مي ي روابط از هم مي شود و همه مي

﴿                                

        ﴾  ]28 - 27: الفرقان.[ 

بـه دنـدان   ) از شدت حسرت و ندامت(و در آن روز ستمكار هردو دست خويش را «
ي  و بـا قافلـه  (گزيـدم   را برمـي ) بهشـت (با رسول خـدا راه  ! اي كاش: گويد زد و ميگ مي

اي كاش مـن فالنـي   ). كردم پيامبران به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي اهللا حركت مي
 .»گرفتم را به دوستي نمي

﴿                        ﴾ 

هنگامي كه پيشوايان از پيروانشان، اظهار بيزاري كنند و عذاب اهللا را ببينند @ ].166: ةالبقر[

 .!)جا كوتاه گرددو دستشان، از همه(و تمام وسايل نجات بريده شود 
آن دسـت   البته در صورتي كه دوستان خوبي انتخـاب كنـي، شـايد در روز قيامـت از    

 :فرمايد ها مي ي آن هايي باشي كه خداي متعال در باره انسان

﴿             ﴾ ]67: الزخرف.[ 

 .»دوستان در آن روز دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران«
ي كساني قرار بگيـري   است در زمرهچنين با انتخاب و گزينش دوستان خوب اميد  هم

 :ي آنان فرموده است در باره كه رسول خدا 
»لُّهلَّ إِلَّا ظالَ ظ موي ،لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبس...  هلَيا ععمتاج ي اللَّها فابحت الَنجرقَا وفَرتو
هلَيع«. 
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دهد در آن روز كه غيـر از   ي خود جاي مي ا در سايهخداي متعال هفت گروه ر«: يعني
دو نفري هستند كه به خاطر خـدا  ) ها ي آن از جمله... (ي ديگري نيست ي الهي سايه سايه

آيند و براساس همين محبت از يكديگر  كنند؛ براساس اين محبت گرد مي با هم محبت مي
 .»شوند جدا مي

 .شود كه از اين ويژگي برخوردارند ي مياين بشارت هم شامل مردان و هم شامل زنان

 :ي مؤمن دعا، اسلحه
ي مـؤمن در   رود، دعـا ذخيـره   ها به خطا نمـي  اي است كه تيرش در سختي دعا، اسلحه

 :فرمايد چنانچه خداي متعال مي. شدت و سختي است

﴿                           

   ﴾ ]مرا بخوانيد تا دعاي شما را بپذيرم: و پروردگارتان فرمود@  ].60: غافر .

  .!ورزند، خوار و زبون وارد دوزخ خواهند شد گمان كساني كه از عبادت من تكبر مي بي
خداي . باشد زاوار اجابت ميانسان پريشان و درمانده حالتي دارد كه بيش از ديگران س

 :فرمايد متعال مي

﴿                              

     ﴾ ]62: النمل.[ 

رسـد و بـال و گرفتـاري را برطـرف      يا كسي كه به فرياد درمانده مي) آيا بتها بهترند(«
براساس قانون حيات به طور (را ) ها انسان(كند بدانگاه كه او را به كمك بطلبد، و شما  مي

و در هر برهه از زمـان اقـوامي را بـر ايـن     (سازد  زمين مي) يكديگر در(جانشين ) متناوب
معبـودي بـا اهللا    آيـا ) حال با توجه بـه ايـن امـور   . گرداند ي خاكي مسلط و مستقر مي كره

 .»گيريد هست؟ واقعاً شما بسيار اندك اندرز مي
كـامالً اعتمـاد و    شايد در گفتار ما شك و ترديد داشته باشيد، امـا بـه رسـول خـدا     

 :كنم كه فرمود را براي شما يادآوري مي ي پيامبر اكرم  اطمينان داريد؛ از اين رو فرموده
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»عدمٍ يلسضِ ملَى الْأَرا عم ا، أَواهإِي اللَّه اهإِلَّا آت ةوعبِد و اللَّهفرا صثْلَهوِء مالس نم هن23(»عF1(. 
هيچ مسلماني بر روي زمين نيست كه دعا كند و از خدا چيزي بخواهـد، مگـر   «: يعني

اش را  كند يا بدي و امر ناگواري همسـان خواسـته   اش را برآورده مي آنكه خداوند خواسته
 .»نمايد ز او دور ميا

بنگريـد كـه چگونـه در سـن      وبي براي شما نيستند؟ يوسف پيامبران الگوي خآيا 
 :گويد كند و مي جواني دست نياز و زاري به سوي مواليش بلند مي

﴿                            

       ﴾ ]33: يوسف.[ 

زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مـرا بـه   ! پروردگارا: گفت) يوسف(«
و دامـان  (گـرايم   خوانند و اگر نيرنگ ايشان را از من بـاز نـدراي، بـه آنـان مـي      آن فرا مي

ي نادانـان   از زمـره ) كـنم و آنگـاه   مـي آاليم و خويشتن را بدبخت  عصمت به معصيت مي
 .»گردم مي

 :خوانيم كه چه بود؟ باهم اين آيه را مي نتيجه و پيامد اين كار يوسف 

﴿                       ﴾ ]34:يوسف.[ 

تنهـا  . مكرشـان را از او بـاز داشـت   ) شـرّ ( پروردگارش دعاي او را اجابـت نمـود و  «
 .»باشد خداست كه شنوا و آگاه مي

اي؟ آيا تا كنون دست نياز به درگـاه   آيا تا به حال دعا و خواستن از خدا را تجربه كرده
ـ اي كه از تو در برابـر رذا  تهاي؟ آيا از خدا خواس خداوند متعال بلند نموده هـا   و پسـتي  تل

شا را از تو دور كند؟ مخلصانه و با قلبـي خاشـع و زار دسـت    حمايت نمايد و بدي و فح
 .نياز به آستان الهي بلند كن و در نتايج و پيامدهاي دعا عجله مكن

                                           
 ).3573(والترمذي ) 1079(رواه أحمد  -1
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مثال دعا بـدين  : گويد كند و مي اثرات دعا را در قالب يك مثال روشن مي /ابن قيم 
شـيدني و  گونه است كه شخصي تحت حمايت پدرش باشد و پدرش از بهترين غذاها، نو

. به او بدهد و او را به خوبي تربيت نمايد و او را به اوج ترقي و پيشرفت برسـاند ها  لباس
پدري كه سرپرستي و تمام منافع پسر را بر عهده دارد، فرزندش را براي كـاري بـه   چنين 

پسر براي انجام مأموريت ناگزير است از راهي برود كـه راهزنـان   . فرستد جاي ديگري مي
كنـد، دسـت و پـايش را محكـم      دشمن او را دستگير مـي . زيادي در آن هستند و دشمنان

كند و با وي رفتاري بر عكس رفتار پدر در پـيش   بندد، او را اقامتگاه خويش منتقل مي مي
در آن زمـان اسـت كـه فرزنـد      .نمايـد  اش مـي  گيرد و به بدترين شكل ممكن شـكنجه  مي

هاي پدر در حق خود  ز و افسوس فراوان از خوبيآورد و با سو هاي پدر را به ياد مي نيكي
انديشد  آورد و به حال خود مي اش را به ياد مي كند؛ پسر اسير هنگام اسارت گذشته ياد مي

زماني كه فرزند در اسارت دشمن اسـت و هـر    .كه چطور اسير و دربند دشمن شده است
كند كه  به سرزميني مي داند كه عاقبت او را خواهند كشت، رو شود و مي لحظه شكنجه مي

شـتابد و   بينـد؛ بـدان سـو مـي     پدرش آنجاست؛ در آن هنگام پدرش را خيلي نزديـك مـي  
اندازد كه گويي پيش پاي پدر افتاده و در آن حال پدر را بـه   خودش را طوري به زمين مي

حال اگر پدر آنجا حضور داشـته باشـد و فريـاد و    . طلبد خواند و از او كمك مي فرياد مي
بارد و دشـمن نيـز    هاي پسرش مي ن فرزندش را ببيند و مشاهده كند كه اشك بر گونهفغا

آيا امكان دارد كـه فرزنـدش را در آن حـال تنهـا     . باشد در تعقيب او و در پي كشتنش مي
تـر اسـت،    ندگانش از پدر و مادر مهربانبي خدايي كه نسبت به  در بارهبگذارد؟ بنابراين، 

اش خواهد كرد در آن هنگام كـه   اي با بنده اي متعال چه معاملهچه گماني بايد داشت؟ خد
بنده به سوي او بگريزد و خودش را به درگاهش بيفكند و رخسارش را بر خاك آستانش 

اي ارحــم الــراحمين و اي ! مــن اي خــداي! اي خــدا: ر بگريــد و بگويــدبمالــد و زار زا
! ي تنها پنـاه و اي تنهـا فريـادرس   ا! گري نيست كننده و ياري تريني كه جز تو رحم مهربان
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ام؛ هيچ پناه و نجاتي  من فقير و گداي درگاه تو هستم و به تو پناه آورده و به تو اميد بسته
(تو پناه و ياور من هستي. از عذاب تو نيست جز بازگشت و انابت به سوي تو

24F

1(. 

 :هاي بهشت يادآوري نعمت

هايي آماده كـرده كـه    بردارش نعمتخداي متعال در بهشت براي بندگان مطيع و فرمان
. هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و بـه قلـب هـيچ بشـري خطـور نكـرده اسـت       

هاي  شوند و در آنجا تمام آرزوها و خواسته مند مي هاي بهشتي بهره بهشتيان از انواع نعمت
 .گردد اهل بهشت برآورده مي

ند، لذايـذ جنسـي اسـت؛ البتـه     شـو  منـد مـي   هايي كه بهشتيان از آن بهره يكي از نعمت
من هرچقـدر هـم كـه شـيوا و     . باشد هاي دنيوي نمي لذايذي كه اصالً قابل مقايسه با لذت

خداي . توانم اين نعمت بزرگ را به خوبي توصيف كنم يا بنويسم، نمي :رسا سخن بگويم
 :فرمايد متعال در توصيف زنان بهشتي مي

﴿                        ﴾ ]37 - 35: الواقعه.[ 

 ايـم؛ ايشـان را دوشـيزه    ديـدار كـرده  پ) با شكلي زيبا و شمايلي دلربـا (ما حوريان را «
 .»سن و سال هستند هم) همسران خويش و جوان و طنازند و(شيفتگان ) كه(ايم  ساخته

ولَو أَنَّ امرأَةً من نِساِء أَهلِ اجلَنة «: فرمود خدا  رسول: گويد مي انس بن مالك 
خير من  -يعنِي اخلمار  -اطَّلَعت إِلَى اَألرضِ لَأَضاَءت ما بينهما، ولَملَأَت ما بينهما رِحيا، ولَنصيفُها 

 .)25F2(»الدنيا وما فيها
ز زنان اهل بهشت به سوي زمين رخ بنمايد و جلـوه كنـد، فضـاي    و اگر يكي ا«: يعني

گردانـد و روسـري زن بهشـتي،     ميان زمين و آسمان را روشن و آكنده از بوي خوش مـي 
 .»بهتر است از دنيا و آنچه كه در دنيا وجود دارد

                                           
 .430 - 429/ 4مدارج السالكين  -1
 ).6568(رواه البخاري  -2
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صورة القَمرِ لَيلَةَ أَولُ زمرة تدخلُ اجلَنةَ علَى «: فرمود رسول خدا : گويد مي ابوهريره 
واحد،  البدرِ، والَّذين علَى آثَارِهم كَأَحسنِ كَوكَبٍ دري في السماِء إِضاَءةً، قُلُوبهم علَى قَلْبِ رجلٍ

رنيِ، ياحلُورِ الع نم انتجورِئٍ زكُلِّ امل ،داسحالَ تو مهنيب اغُضبظْمِ الَ تاِء العرو نم هِنوقس خى م
 .)26F1()وما في الْجنة أَعزب( :وفي رِواية مسلم »واللَّحمِ

شوند، سيمايي هماننـد مـاه شـب چهـارده      نخستين گروهي كه وارد بهشت مي«: يعني
اي  ن سـتاره تـري  شـوند، هماننـد نـوراني    ها به بهشت وارد مي دارند و كساني كه پس از آن

ي  و همـه (هاي بهشتيان همانند قلب يك نفر اسـت   درخشد؛ قلب هستند كه در آسمان مي
ها كينه و حسادتي نسـبت بـه يكـديگر     در ميان آن) اي كه باشند؛ به گونه ها يك دل مي آن

هريك از بهشتيان دو زن از زنان زيباي بهشـتي دارد؛ زنـاني كـه مغـز سـاق      . وجود ندارد
: آمـده اسـت   /در روايـت مسـلم   . »شـود  گوشت و استخوان ديده مـي  پايشان از پشت

 .»همسر نيست در بهشت مجرد و بي) كسي(«
 نِساِء لَو أَنَّ امرأَةً من«: شنيدم كه فرمود از رسول خدا : گويد مي سعيد بن عامر 

لَأَذْهو ،كسم رِيح ضالْأَر لَأَتلَم فَترأَش ةنلِ الْجرِأَهالْقَمسِ ومَء الشوض ت27(»بF2(. 
رخ بنمايد، زمين را آكنده از بوي مشك ) به اهل زمين(ان بهشتي اگر زني از زن«: يعني

 .»برد روشنايي خورشيد و ماه را مي) نور جمالش(گرداند و  مي
گردد و از معاشرت و آميـزش بـا    چنين نعمتي نصيب زني كه وارد بهشت شود نيز مي

هـا بـا صـفا     شود؛ چرا كه در بهشـت دل  مند مي اي بهره هيچ ناراحتي و سختي شوهرش بي
چنانكه مرد بهشـتي پـس از   . گردند ها پيراسته مي ها و ناگواري شوند و از تمام ناراحتي مي

گردد كه بر جمال و زيبـايي وي افـزوده شـده     اندكي غيبت در حالي نزد همسرش باز مي
 :فرمود ل خدا رسو: گويد مي انس بن مالك . است

                                           
 ).2834(و مسلم ) 3254(رواه البخاري  -1
 .رواه الطبراني -2
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»  ـابِهِميثو هِمـوهجي وثُو فحالِ فَتمالش رِيح بهفَت ،ةعما كُلَّ جهونأْتوقًا، يلَس ةني الْجإِنَّ ف ،
واِهللا : لُ لَهم أَهلُوهمفَيزدادونَ حسنا وجمالًا، فَيرجِعونَ إِلَى أَهليهِم وقَد ازدادوا حسنا وجمالًا، فَيقُو

 .)28F1(»وأَنتم، واِهللا لَقَد ازددتم بعدنا حسنا وجمالًا: لَقَد ازددتم بعدنا حسنا وجمالًا، فَيقُولُونَ
رونـد؛ پـس از آن    در بهشت بازاري است كه بهشتيان هر جمعه به اين بازار مي«: يعني

وزد؛ از ايـن رو در   هايشـان مـي   ها و لباس كند و بر صورت به وزيدن مي نسيم صبا شروع
لـذا  . گردند كـه بـر جمـال و زيبايشـان افـزوده شـده اسـت        حالي نزد همسرانشان باز مي

كه پـيش از رفـتن از نـزد مـا بـر جمـال و       ! به خدا سوگند: گويند همسرانشان به آنان مي
بـه خـدا سـوگند كـه جمـال و      : گويند يز ميزيبايي شما افزوده شده است؛ مردان بهشتي ن

 .»زيبايي شما نيز افزايش يافته است
هـاي   هـاي جاويـدان بهشـت و لـذت     ي زيادي ميـان نعمـت   واقعاً چه تفاوت و فاصله

هاي فراواني  ها و افسوس هاي زودگذري كه حسرت زودگذر دنيا وجود دارد؛ آن هم لذت
هــا و  ره و پيامــد دوري از شــهوتهــاي جاويــدان بهشــت ثمــ نعمــت! آري. در پــي دارد

 .هاي نفساني به خاطر رضاي خداست خواسته
 :فرمايد خداي متعال مي

﴿                    ﴾ ]24: قةالحا.[ 

از (ايـد،   هداد انجـام مـي  ) يعنـي در دنيـا  (در برابر كارهايي كه در روزگـاران گذشـته   «
 .»)نوش جانتان. (بخوريد و بنوشيد؛ گوارا باد) هاي بهشت ها و ميوه نعمت

منـد   هاي جاويدان بهشت بهـره  ي بهشتياني باشي كه از نعمت آيا دوست داري از زمره
 شوند؟ مي

هاي زيادي از سوي  ي بروز ناداني دوران جواني، دوران حساسي است كه در آن زمينه
زدگي  فكري و شتاب ر اين دوران انسان برخي از كارها را از روي بيانسان وجود دارد؛ د

ندگي كه در دوران جواني بر اطاعت و ب از اين رو خداي متعال به كساني. دهد انجام مي

                                           
 ).2833(رواه مسلم  -1
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دارد كه فقط مخصوص جوانان خوب  هاي زيادي ارزاني مي ورزند، نعمت مياو استقامت 
سبعةٌ يظلُّهم اللَّه في ظلِّه، «: فرمود ول خدا رس: گويد مي ابوهريره . باشد و شايسته مي

لُّهلَّ إِلَّا ظالَ ظ موي : ،اجِدي املَسف لَّقعم هلٌ قَلْبجرو ،هبر ةادبي عأَ فشن ابشلُ، وادالع اماِإلم
إِني : رقَا علَيه، ورجلٌ طَلَبته امرأَةٌ ذَات منصبٍ وجمالٍ، فَقَالَورجالَن تحابا في اللَّه اجتمعا علَيه وتفَ

خ اللَّه لٌ ذَكَرجرو ،هينمي قفنا تم الُهمش لَمعى الَ تتفَى حأَخ ،قدصلٌ تجرو ،اللَّه افأَخ تا فَفَاضيال
اهني29(»عF1(. 

ي او وجـود نـدارد،    اي جز سـايه  در روزي كه هيچ سايهت گروه را خداوند هف«: يعني
جـواني كـه در عبـادت خـداپرورش يابـد؛       ،حـاكم عـادل  : دهد ي خود جاي مي زير سايه

بسته باشد؛ دو شخصي كه بـه خـاطر خـدا بـه يكـديگر مهـر و        شخصي كه به مسجد دل
ن محبـت از يكـديگر جـدا    آيند و براسـاس همـي   ورزند، با اين محبت گرد مي محبت مي

شوند؛ و مردي كه زني زيبا و با اصل و نسب او را بـه سـوي خـود فـرا بخوانـد و او       مي
چنان پنهان و پوشيده صدقه دهد كـه حتـي    كه آنترسم؛ و شخصي  من از خدا مي: بگويد

دست چپش نداند كه دست راستش چه داده است؟ و فردي كه در خلوت و تنهايي خـدا  
 .»اشك از چشمانش سرازير شودرا ياد كند و 
را مختص گردانيـد كـه در دوران جـواني    از آن جهت جوان «: گويد مي /ابن حجر 

هـاي زيـادي بـراي     هاي نفساني بر انسان غالب است و در جـوان انگيـزه   و خواستهغرايز 
 .پيروي از هوا و هوس وجود دارد

هـيچ دليلـي   «: گويـد  ابن حجـر مـي  . شود اين نعمت هم زنان و هم مردان را شامل مي
ين حـديث زنـان را نيـز در    ي مردان باشد، بلكه ا وجود ندارد كه اين حديث فقط در باره

 .)30F2(»دگير برمي

                                           
 ).1031(و مسلم  )660(رواه البخاري  -1
 ).2/ 148(فتح الباري  -2
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ها و  بردار خدا به هنگام گسترش فساد و زيادشدن راه اجر و پاداش بندگان فرمان
يأْتي «: فرمود رسول خدا : گويد مي انس بن مالك . گردد هاي آن افزون مي دروازه

 .)31F1(»علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فيهِم علَى دينِه كَالقَابِضِ علَى اجلَمرِ
رسد كه كسي كه بر دينش صبر و استقامت نمايد، همانند  زماني بر مردم فرا مي«: يعني

 .»شخصي است كه اخگر آتش در دست گرفته است

 نااميد مباش
پسر جوان مرتكب حـرام گشـته، بـه رذالـت و پسـتي      افتد كه دختر يا  گاهي اتفاق مي

دهد؛ در چنين شرايطي  شوند و نفس اماره آنان را به سوي بدي و گناه سوق مي گرفتار مي
هر گناهي كـه انسـان مرتكـب    : گفتني است. نبايد نااميد شوند و خود را تباه و نابود كنند

پذيرد و گنـاهش را محـو و    ياش را م صادقانه توبه نمايد، خداي متعال توبهشود و سپس 
 :فرمايد خداوند متعال مي. گرداند نابود مي

﴿                               

          ﴾ ]53: الزمر.[ 

! ايـد  روي كرده اي آنان كه در معاصي زياده! اي بندگانم: بگو) از قول خدا به مردمان(«
چـرا كـه   . آمرزد ي گناهان را مي از لطف و مرحمت خدا نااميد نگرديد؛ قطعاً خداوند همه

 .»او بسيار آمرزگار و بس مهربان است
كنندگان واقعي چگونه  توبهي صادقانه توجه كنيد و بنگريد كه  اي از توبه اينك به نمونه
 :آوردند كشيدند و به سوي خدا روي مي دست از گناه مي

پيش از اسالم و قبل از آنكه مسلمان شوند، مرتكـب زنـا    برخي از ياران رسول اهللا 
هاي نفساني  ها و خواسته هايشان تابيد بر شهوت شدند؛ اما هنگامي كه نور اسالم بر دل مي

                                           
 ).2260(رواه الترمذي  -1
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توان بـه مرثـد    از آن جمله مي. خداوند بلندمرتبه را پاسخ گفتند خود غلبه كردند و فرمان
 :فرمايد خداي متعال مي. اشاره كرد بن ابي مرثد 

﴿                                     

    ﴾ ]3: النور.[ 

؛ و زن زناكار نيز جز با مـرد  كند يا زن مشرك ازدواج نمي زناكار جز با زن زناكارمرد «
 .»و چنين ازدواجي بر مؤمنان حرام شده است. كند زناكار و يا با مرد مشرك ازدواج نمي

 اسيران را شخصي به نام مرثد بن ابي مرثد : اند مفسران در شأن نزول اين آيه گفته
در مكه زن بدكاري به نام عناق وجود داشت كه در . برد با خود از مكه به مدينه مي

عناق . گذشته دوست مرثد بود، مرثد قرار بود يكي از اسيران مكه را با خود به مدينه ببرد
خداوند ! اي عناق«: گفت مرثد . »شب را نزد من بگذران«: مرثد را ديد و به او گفت

اين مرد ! ها هستيد اي كساني كه در خيمه«: عناق فرياد برآورد. »تزنا را حرام كرده اس
زماني كه به مدينه رسيدم، نزد رسول «: گويد مي مرثد . »برد اسيران شما را به مدينه مي

به من  آيا با عناق ازدواج كنم؟ رسول اكرم ! اي پيامبر خدا: رفتم و گفتم خدا 

﴿ :پاسخي نداد تا اينكه اين آيه نازل شد                    

                     ﴾  آنگاه رسول خدا با او «: فرمود

 .)32F1(»ازدواج نكن
: فرمود رسول خدا : گويد مي ابوهريره : به نمونه ديگري در اين زمينه توجه كنيد

»يلَ، فَنائرنِي إِسا بايغب نم يغب هأَتإِذْ ر ،طَشالع لُهقْتي كَاد ،ةيكبِر يفطي ا كَلْبمنيا بوقَهم تعز
قَتفَس بِه لَه  رفافَغلَه«. 

                                           
 ).2501(و ابوداود ) 3228(والنسائي ) 3177(رواه الترمذي  -1
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هالك شود كـه يكـي    گشت و نزديك بود از تشنگي سگي پيرامون چاه آبي مي«: يعني
از (از زنان بدكار بني اسرائيل آن سگ را ديد؛ آن زن كفشش را درآورد و با آن براي سگ 

 .»آب كشيد و به او داد و به همين خاطر آمرزيده شد) چاه
كوشد تـا انسـان را نسـبت بـه توبـه       شيطان خيلي مشتاق است و مي! برادر و خواهرم

اش نشـان دهـد كـه     گنهكار را همانند داغي بر چهره ي انسان مأيوس و نااميد كند و كرده
ي توبـه بـه نـوعي جسـارت تبـديل       بدين سـان قصـد و اراده  . گردد هرگز از او جدا نمي

 .دارد گيري براي توبه و ايجاد دگرگوني در خود باز مي شود كه انسان را از تصميم مي
ده و به انواع خـالف و  نوش بو هاي گذشته ابتدا باده بسياري از مؤمنان اين امت و امت

ايشـان را بـه نـور ايمـان روشـن      ه اند؛ اما هنگامي كه خداونـد دل  آورده بدكاري روي مي
هاي نفساني خود پيروز شدند و اطاعـت و فرمـانبرداري از خـدا را در     د، برخواستهينگردا

 .پيش گرفتند
نـد، تنهـا در   بر اي كه دختران و پسران جوان از آن رنج مي هاي نفساني غرايز و خواسته

هاي نفساني بسياري از بندگان نيك خدا را نيز بـه   آنان وجود ندارد، بلكه نفس و خواسته
خوانند و حتي گاهي شهوتشان بيش از ديگـران اسـت؛ بـا ايـن حـال       هوا و هوس فرا مي

كننـد و همـين دليلـي اسـت      ي نفس خود غلبه مـي  بندگان نيك خدا بر شهوت و خواسته
 .هاي نفس غالب آمد خواستهتوان بر ي قوي مي ادهبراينكه با وجود ار



 چند هشدار

اي از مشكالت و اشتباهات  در كنترل غرايز جنسي خود با پاره! دختران و پسران جوان
 :شوند؛ از جمله مواجه مي

 :شدن در برابر فشار و مزاحمت ديگران تسليم

قصـد توبـه كـرده،    گاهي برخي از دوستان ناباب گذشته براي دختر يا پسر جواني كه 
اي از مـوارد عكـس يـا     ها در كمين رفيقشان هستند و در پاره كنند؛ اين مزاحمت ايجاد مي

ها براي فشارآوردن بر دوست  مدارك بدي از او در اختيار دارند و از اين مدارك يا عكس
 .نمايند تا او را از راه توبه باز دارند خود سوء استفاده مي

نماينـد كـه    كنند و يا تهديد مي هاي بدش مسخره مي ري گذشتهاو با يادآو از گاهي نيز
سـرآغاز رهـايي از ايـن تنگنـا     . ها و اسرارش را براي ديگران فـاش خواهنـد كـرد    عكس

ش و يـا تهديـد   نهاي انحراف است؛ البته نبايد سـرز  اجتناب از دوستان ناباب و بستن راه
افتد كه اين تهديدها  را خيلي كم اتفاق ميدامني باز دارد، زي ديگران او را از راه توبه و پاك

خودشـان را بـه دنبـال خواهـد     كار رسـوايي   عملي شوند؛ چرا كه رسواكردن شخص توبه
معموالً اين دسته از افراد از . ابت كنندهايشان را ث داشت و به سختي خواهند توانست گفته

جوانـان  . سـت كنند و هيچ كـاري از آنـان سـاخته ني    عرضگي تهديد مي روي ضعف و بي
شناسم كه از اين تنگنا رهايي يافته و تسليم تهديـدها و فشـارهاي دوسـتان     بسياري را مي
 .اند شان نشده و از اين مخمصه به خير و خوشي نجات يافته ناباب گذشته

 :چنين شرايطي دختر يا پسر جوان تنها دو راه در پيش دارددر 
بـه خـرج دهـد و     اجت و پايداريگرفتن راه عفت، سم چنان بر توبه و در پيش هم -1

بدون ترديد كسي كه خود را از منجالب بـدي  . هاي اين راه را به جان بخرد سختي
چنان به فساد و بـدكاري   و فساد برهاند، نزد خدا و مردم بهتر از كسي است كه هم

كار بايد بداند كه اين مقطـع سـخت و دشـوار خيلـي زود      جوان توبه .دهد ادامه مي
هـايش را   گيـرد و مـردم بـدي    و جايش را خوشبختي و آرامش مـي  شود سپري مي

چنـين   هـم . شناسـند  دامنـي مـي   كنند و پس از آن او را به عفت و پـاك  فراموش مي
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كننـده را بـه    ي توبه هاي راه توبه نوعي آزمايش است تا مقام و منزلت بنده دشواري
 .خواست خدا باال ببرد

اين است كـه در برابـر فشـار و مزاحمـت      ،راه ديگري كه فراروي جوان قرار دارد -2
چنان به بدكاري و رذالت ادامه دهد و رسوايي دنيـا را بـه    ديگران تسليم شود و هم

 .خود بخرد و اگر هم در دنيا رسوا نشود، قطعاً رسوايي آخرت در كمين اوست
 :نمايد دو چيز به انسان براي عبور از اين بحران كمك مي

 و درخواست توفيق و ياري از او؛ بدون شك خداونـد  بردن به خداي متعال  پناه -1
باشد و نجوا و راز و نيازشـان   ندگانش مهربان است و به آنان نزديك ميبنسبت به 

خـدا نيـز او را   لذا اگر بنده از روي صدق و راستي به خدا روي كنـد،  . شنود را مي
 .نمايد ر مشكلي را بر او آسان ميرساند و ه ياري مي

ل اطمينان در اين زمينه كمك بگيرد؛ از اين رو پسر جوان مشكلش را با از افراد قاب -2
استاد يا پدرش در ميان بگذارد و دختر جوان نيز مشكلش را به مربـي يـا مـادرش    

اميد است كه . بگويد و از نظر خواهي و مشورت با افراد غير قابل اطمينان بپرهيزد
رفـتش را   از بحراني كه فكر بـرون ها بيابد و  به خواست خدا گره كارش را نزد اين

 .كند، رهايي يابد هم نمي

 :برمالكردن راز خود
كنند و كارهاي بدشان را براي ديگران بازگو  انگاري مي برخي از جوانان سهل

فرموده  آن حضرت . است رهنمود رسول خدا چنين كاري برخالف . نمايند مي
وإِنَّ من املُجاهرة أَنْ يعملَ الرجلُ بِاللَّيلِ عملًا، ثُم يصبِح وقَد  رِينمعافًى إِلَّا املُجاه كُلُّ أُمتي«: است

اللَّه هرتس الَىعقُولَ تفَي :مكَذَاعةَ كَذَا وارِحالب لْت هبر هرتسي اتب قَدو  اللَّه رتس فكْشي بِحصيو
هن33(»عF1( .تمام امت من بخشيده خواهند شد، مگر كساني كه گناهان خود را علني «: ييعن
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كردن گناهان اين است كه شخص در شب مرتكب گناهي شود و  كنند؛ و از علني مي
. ديشب چنين و چنان كردم: صبحگاهان در حالي كه خداوند گناهش را پوشانده، بگويد

بش را پوشانده، پرده خدا را از بدين سان او صبحگاهان در حالي كه خداوند گناه ش
 .»دارد خودش برمي

 كردن گناه افزون براين كه گنـاهي مسـتقل و بـرخالف رهنمـود رسـول خـدا        علني
 :است، پيامدهاي ذيل را نيز به دنبال دارد

ناچيزشمردن گناه از سوي شخص گنهكار در برابر كساني كه گناهش را براي آنان  -1
شـود تـا    وكردن گناه و ناچيزدانستن آن باعـث مـي  كند؛ بدين ترتيب بازگ بازگو مي

ي حيا دريده گردد و به  گوينده و شنوندگان بر انجام آن گناه جسورتر شوند و پرده
 .ي سخن در باره اين چنين رذايلي بينجامد شدن دروازه گشوده

 از اين رو دختر و پسر جوان بايد راز خود را پوشده بدارند؛ چرا كه اين امر به آنان در
الَّتي  راتاجتنِبوا هذه الْقَاذُو«: نيز فرموده است كند و رسول خدا  ادامه راه توبه كمك مي

 ولْيتب إلَى اِهللا فَإِنه من يبد لَنا صفْحته نقم ،فَلْيستتر بِِسترِ اِهللا بِشيٍ منها فَمن أَلَم عنها تعالَى نهى اهللا
 .)34F1(»علَيه كتاب اِهللا

ها باز داشته بپرهيزيد؛ پس هـركس   از كارهاي زشت و پليدي كه خداوند از آن«: يعني
كه مرتكب گناه و پليدي شده، بايد آن را با پرده الهي بپوشاند و توبه نمايد و هركس هـم  

 .»كنيم كه راز خود را براي ما فاش كند، حد و مجازات الهي را بر او اجرا مي

 :خوارشدن يا ناچيزدانستن گناه

ي توبه و ايجـاد دگرگـوني در خـود     انسان ضمن آنكه بايد از يأس و نااميدي در زمينه
چنين بايد از ناچيزدانستن گناه نيز برحـذر باشـد و راه اعتـدال و ميانـه را در      بپرهيزد، هم
ي توبه  انگيزه احساس بزرگي گناه و درك حقيقت آن تأثير بسزايي در تقويت. پيش بگيرد
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دارد و انسان را پس از توبه به تـالش و كوشـش وافـر در انجـام اعمـال شايسـته سـوق        
 .دهد تا بدين سان گناهانش را بزدايد و از بين ببرد مي

 :ي خدا گيري از بندگان نيك و شايسته كناره

نشين نيكوكاران و صالحان است، در صـورت لغـزش و يـا     دختر يا پسر جواني كه هم
تـو بـا وجـودي كـه     «: گويـد  شنود كه به او مي اب معصيت صدايي از درون خود ميارتك
در !! »تو واقعاً منـافقي ! كني؟ ارتكاب چنين اعمالي شرم نمينشين نيكوكاران هستي، از  هم

گيـري از صـلحا و بنـدگان     شود و شخص را به كنـاره  ي شيطان زياد مي اين زمان وسوسه
ديد ارتكاب گناه خيلي زشت و ناپسند اسـت؛ از ايـن رو   بدون تر. خواند نيك خدا فرا مي

ها اجتناب كند؛ اما سؤال اين اسـت   ها و پليدي نشين نيكان بايد بيش از ديگران از بدي هم
سبب نزديكي انسان به گناه و معصيت است يـا عامـل دوري او؟    نلحاانشيني با ص كه هم

شـود؟ و   دهد يا سبب كاهش ايمـان مـي   گيري از نيكان ايمان انسان را افزايش مي آيا كناره
انداز  چنان در درون انسان طنين ي خدا نداي وجدان هم گيري از بندگان شايسته آيا با كناره

 دارد يا نه؟ ماند و انسان را به توبه و ندامت وا مي مي
داده است؛ لذا گنهكاري كـه بـا   با صالحان در هر شرايطي دستور به همنشيني شريعت 

 از رسول اكـرم  . شود و برخاست دارد، در روز قيامت با آنان حشر مي نشست نلحااص
ي شخصي سؤال شد كه با وجود محبت به گروهي هنوز به آنان نپيوسته است؛ آن  در باره

هر شخصي همراه كسي خواهد بـود كـه او   «: يعني »املَرُء مع من أَحب«: فرمود حضرت 
 .»را دوست دارد

ست كه انسان تنها به محبت و دوستي صالحان بسنده نمايد و خودش اين بدين معنا ني
هيچ كار نيكي انجام ندهد؛ بلكه محبت راستين انسان را به تأسـي و پيـروي از محبـوبش    

 .خواند فرا مي
ي همنشيني با صلحا حتي در زماني كه  كند كه ادامه سليم چنين حكم ميعقل و مناطق 

گيـري از   گيري از آنان اسـت، زيـرا كنـاره    بهتر از كناره شود، برايش انسان مرتكب گناه مي
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شود، بلكه بـه   گناه نميو بندگان نيك خدا نه تنها باعث اجتناب انسان از ارتكاب  نلحااص
 .نمايد كردن كمك مي تداوم گناه

 :اي جز مجاهدت نيست چاره

ن از كـنم كـه صاحبانشـا    پيام زيادي از طريق نامـه، تلفـن و يـا اينترنـت دريافـت مـي      
هـاي   داري در برابـر انگيـزه   ي خويشـتن  مشكالت جنسي خود و از ناتواني خود در زمينه

هنگامي كه اين افـراد را در چگـونگي كنتـرل غرايـز جنسـي راهنمـايي       . نالند شهواني مي
هـاي پيشـنهاديت را بـراي رويـارويي بـا مشـكالت جنسـي         تمـام راه : گوينـد  كنم، مي مي

ها برايم نامـه نوشـته و گفتـه بـود كـه       يكي از اين! ايم اي نگرفته ايم، اما هيچ نتيجه پيموده
مـا بـا   : گوينـد  ها ضمن بيان مشكالت جنسي خود مي گيرد؛ بسياري از اين ي نفل مي روزه

ي  ايم، امـا در زمينـه   دادهوجودي كه كتاب فالني را خوانده يا نوار فالن شخص را گوش 
كـنم،   هايي كه در اين زمينه دريافت مي در نامه. ماي كنترل غرايز جنسي ناكام و ناموفق بوده

 .شود چنين مواردي به كثرت مشاهده مي
يافتني بـراي رهـايي از    اي دست ي خواسته منشأ مشكل جنسي تالش و تكاپو در زمينه

 .هاي نفساني است تصورات و انديشه
 باشـد و بـدون   راهكار شرعي و طبيعي پاسخگويي بـه ايـن نيـاز بشـري مـي      ،ازدواج

دختـر يـا پسـر     .آورد چنان بر انسان فشـار مـي   هاي نفساني هم ازدواج، شهوت و خواسته
اي جز مجاهـدت و صـبر و شـكيبايي     جواني كه امكان ازدواج برايش فراهم نيست، چاره
؛ چنانچـه برخـي   ندك) خصي( را اخته ندارد، مگر آنكه براي سركوب شهوت جنسي خود

 .از اين عمل نهي فرمود ودند، اما آن حضرت همين قصد را نم از ياران رسول خدا
هـا و   هـا را آفريـده و از خواسـته    خداي متعال نسبت به بندگانش مهربان اسـت؛ او آن 

ساختن نياز شهواني را از طريـق ازدواج و يـا    خداي متعال برآورده. نيازهايشان آگاه است
دين اسالم براي تمام . ده استها را حرام كر جويي از كنيزان جايز قرار داده و ساير راه كام

ها و آنچه كه در آينده اتفاق خواهـد افتـاد،    ها آمده و خداوند متعال از فتنه و مكانها  زمان
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ي  تواننـد در سـايه   كه دختر يا پسر جـوان مـي   :توان نتيجه گرفت آگاه است؛ از اين رو مي
 .مايندرهنمودهاي الهي از تأمين نيازهاي جنسي خود از راه حرام اجتناب ن

. طلبـد  كنترل غرايز جنسي سخت و دشوار است و مجاهدت و تالش زيادي مـي ! آري
كشند و انسـان را بـه گنـاه كوچـك يـا بزرگـي دچـار         هاي جنسي زبانه مي گاهي خواسته

ي توبه هميشه براي بازگشت و انابت به سـوي خـدا بـاز اسـت، اگـر       اما دروازهكنند؛  مي
و مجاهدت جلوي شهوتش را بگيرد، او يا از شريعت و  تواند با صبر كه نمي :كسي بگويد

تراشي است تا  اطالع است و يا به دنبال بهانه حكمت و رحمت خدا نسبت به بندگانش بي
 .عذر بدتر از گناه بياورد

ــرادرانم  ــواهران و ب ــته  ! خ ــر خواس ــكيبايي در براب ــدت و ش ــي و   مجاه ــاي جنس ه
ما در ميدان رويارويي با . كار مناسبي استي متعال در اين زمينه راهخواستن از خدا كمك

اي هستيم كه سوگند ياد كرده تا ما را به گمراهي بكشاند و از راه ديـن   خورده دشمن قسم
 .باز بدارد

 :دامني ي عفت و پاك درسي در زمينه

در اين داستان به . را بيان نموده است خداوند متعال در قرآن كريم داستان يوسف 
خواند، ايـن قصـه    را به انجام عمل بد فرا مي شود كه يوسف  اره ميگري زني اش فتنه

زماني نيازمند آن هسـتيم؛ بـه ويـژه    است كه ما بيش از هرها و اندرزهايي  سرشار از آموزه
 .كنيم اينك كه پيرامون اين موضوع بحث مي

 داشت تا به ايـن  را بر آن مي هاي زيادي وجود داشت كه يوسف  ها و انگيزه زمينه
 :ي زشت آن زن تن دهد؛ از جمله عمل زشت بپردازد و به خواسته

ي هر مردي به جنس مخالف خـود يعنـي زن، ميـل و رغبـت دارد و     ي طبيع انگيزه -1
 .اندك مرداني هستند كه نسبت به زنان ميل و شهوتي نداشته باشند

جوان بود و جـواني دوران حساسـي اسـت كـه آتـش شـهوت در آن        يوسف  -2
 .كشد هرزمان ديگري زبانه ميدوران بيش از 
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مجرد بود و تا آن زمان ازدواج نكرده بود؛ اين در حالي است كه براي  يوسف  -3
برخالف . ساختن نياز جنسي از راه مشروع وجود دارد ي برآورده انسان متأهل زمينه

 .انسان مجرد
اي است براي اينكه انسان خود را  برد و غربت زمينه در غربت بسر مي يوسف  -4

 .ز هر قيد و بندي رها بداندا
را به سوي خود فرا خواند؛ هم زيبا بود و هم رتبـه و جايگـاه    زني كه يوسف  -5

وااليي داشت؛ چرا كه او همسر عزيز مصر بود، قطعـاً كسـي چـون عزيـز      اجتماعي
 .آورد مصر زن زيبايي را در ازدواج خود درمي

را بـه سـوي خـود فـرا      كـرد، بلكـه او   را از خود دور نمـي  زن نه تنها يوسف  -6
اي در برابر مرد باشد؛  خواند، شايد خودداري و عدم رضايت زن عامل بازدارنده مي

در شرايطي خود را كنتـرل كـرد كـه آن زن خواهـان نزديكـي بـه        اما يوسف 
 .بود يوسف 

را بـه خـود    آن زن ناز و عشوه كرد و تمام تالشش را نمود تـا نگـاه يوسـف     -7
سان زن بيچاره براي جلب يوسـف   مند نمايد؛ بدين خود عالقهجلب كند و او را به 

دوران جـواني بـه   . چنان گرامي و پايدار مانـد  هم خود را خوار كرد و يوسف 
باشد تا چه رسد به اينكه جوان بـا چنـين درخواسـتي     تنهايي بستر هوا و هوس مي

 .مواجه گردد
رس وجود داشـت كـه   ي او بود و اين ت ي آن زن و زير سلطه در خانه يوسف  -8

ي زن با اذيت و آزار فراوان روبـرو شـود؛ از ايـن رو     در صورت نپذيرفتن خواسته
 .ي ارتكاب معصيت باشد توانست زمينه گذشته از ميل طبيعي ترس نيز مي

نگران رسوايي خـود باشـد، زيـرا آن زن     هيچ دليلي وجود نداشت كه يوسف  -9
ي  سـوايي نيـز عامـل بازدارنـده    از ر خواهان و دوستدار چنان عملي بود، لذا تـرس 

 .از ارتكاب اين عمل نبود يوسف
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ي ارتبـاط آنـان را فـراهم     به آن زن به عنوان غالمش زمينـه  نزديكي يوسف  -10
ديدند و رفت و آمـد نامحـدود يوسـف     ها هرروز يكديگر را مي آورده بود؛ زيرا آن

 نامشـروع فـراهم    شد تا بستر مناسبي بـراي ارتبـاط   ي آن زن باعث مي به خانه
 .آيد

كند و برايشان  خواهد؛ لذا آنان را دعوت مي زن عزيز مصر از ساير زنان كمك مي -11
هـا   دهـد كـه از مقابـل ديـدگان آن     دستور مي آورد و به يوسف  ميوه و غذا مي

بگذرد تا زيبايي يوسف را به آنان نشان دهد و بدين سان دلبستگي خود بـه غـالم   
اين چنـين  . آنكه متوجه شوند، بريدند را بي هايشان نان دستز. زيبا را توجيه نمايد

گيـرد و بـا وجـود     باري ديگر در معـرض امتحـان قـرار مـي     است كه يوسف 
ي آن زن را بـه   شـرمانه  اش و با آنكـه سـخن بـي    اعتراف زنان به زيبايي فوق العاده

 !دهد داري به خرج مي شنود، بازهم خويشتن صراحت مي
اگـر آنچـه را كـه بـه او دسـتور      «: ن را شـنيد كـه گفـت   تهديد آن ز يوسف  -12

. )35F1(»دهم، انجام ندهد، حتماً زنداني خواهد شد و خوار و زبون خواهـد گرديـد   مي
دانست كه زن عزيز واقعاً چنين قدرتي دارد، امـا بـا ايـن حـال در      مي يوسف 

 .دان شي بزرگ آن زن ايستاد و راهي زند برابر دسيسه
بايد و شايد پس از گواهي شاهد غيـرت چنـداني از خـود    عزيز مصر آنگونه كه  -13

پوشـي كنـد و بـه     خواست كه از اين موضوع چسم نشان نداد، بلكه از يوسف 
 .)36F2(»از گناهت آمرزش بخواه«: زنش نيز گفت

هاي  ها و انگيزه است كه در چنان شرايطي و با وجود تمام زمينه اين يوسف ! آري
ماند و بر اطاعت خداونـد   رتكاب عمل زشت زنا مصون ميالزم به فضل خداي متعال از ا

 .ورزد ثبات و پايداري مي

                                           
 .ي يوسف سوره 32ي  آيه: نگا -1
 .ي يوسف سوره 29ي  آيه: نگا -2
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امروزه جوان مسلمان بايد از اين الگو سرمشق بگيرد و با الگوپـذيري از او مشـكالت   
فراروي خود را به راحتي پشت سر بگذارد و چرا چنين نباشد كه خداوند متعال در آغـاز  

 :فرمايد ي يوسف مي سوره

﴿                               

      ﴾ ]3: يوسف.[ 

كنيم و تـو را   ها را براي تو بازگو مي ما از طريق وحي اين قرآن، نيكوترين سرگذشت«
 .»اي خبران بوده ي بي هرچند پيشتر از زمرهگردانيم؛  ها مطلع مي از آن

. گواهي داده كه وي از بهترين بنـدگان خداسـت   ي يوسف  در باره رسول خدا 
بزرگوارترين مردم چـه  ! اي رسول خدا: گفته شد به رسول خدا : گويد مي ابوهريره 

ـ : گفتند .»كسي كه از همه با تقوا باشد«: فرمود كسي است؟ رسول اكرم   از ن بـاره در اي
پيـامبر خـدا يوسـف پسـر     «: فرمـود  رسول خدا  .پرسيم و سؤالمان اين نيست شما نمي

باره از شـما سـؤال   در اين : دوباره گفتند. )37F1(»پيامبر خدا فرزند پيامبر خدا فرزند خليل اهللا
ي  پرسـيد؟ بهتـرين آنـان در دوره    پس البد از بهترين قبايـل عـرب مـي   «: فرمود. كنيم نمي

 .)38F2(»شان در اسالم هستند؛ البته اگر اهل علم و دانش ديني شوند هترينجاهليت ب
نگـرد و چـه بسـا     هـا مـي   هايي هستند كه جوان مسـلمان امـروزي بـه آن    ها نمونه اين

تواند به اين رتبه و جايگاه برسد و پس از اين هم به چنين جايگاهي نخواهد رسـيد؛   نمي
توانـد   ي پيامبران الهي برسد، ولي با اين حال مي هتواند به رتب چرا كه قطعاً هيچ فردي نمي

 .ي خود قرار دهد آنان را الگو و اسوه
 
 

                                           
 )مترجم. (يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل: يعني -1
 ).2378(و مسلم ) 3353(رواه البخاري  -2
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 :از امواج پرتالطم گناه هاي نجات يوسف  قايق
اي در پيش گرفت كه توانست بـه توفيـق    چه رويه جاي پرسش است كه يوسف 

 :پردازيم يالهي از اين آزمون سربلند بيرون بيايد؟ اينك به پاسخ اين سؤال م
اي است كه انسان را از  ترس از خداي متعال عامل بازدارنده: خوف و خشيت الهي -1

در حـديثي بـدين    چنانچه رسول اكـرم  . دارد انجام هر گناه و عمل زشتي باز مي
ي او وجـود   اي جز سـايه  نكته اشاره كرده است كه خداي متعال در روزي كه سايه

دهد كه از آن جمله مردي اسـت كـه    ود قرار ميي خ ندارد، هفت گروه را زير سايه
مـن از  : گويـد  خواند و او مـي  زني زيبا و داراي موقعيت او را به سوي خود فرا مي

 .ترسم خدا مي
 :فرمايد خداي متعال مي: توفيق و ياري الهي -2

﴿                  ﴾.)آن زن قصد يوسف @  ).24: يوسف

 . !نمود كرد و اگر يوسف برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مي
 

چنانچـه  . از گناه و واكنش نادرست در قبال آن زن رهايي يافت سان يوسف  بدين
 :فرمايد خداي متعال مي

﴿                              

               ﴾ ]آن زن قصد يوسف كرد و @ ].24: يوسف

سان بدي و  بدين. نمود اگر يوسف برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مي
 . !ي ما بود شده ص و خالصاو از بندگان مخل. كردار زشت را از او دور كرديم

: فرمايد تا او را از زنا و بال دور سازيم؛ بلكه مي: فرمايد قت كنيد كه خداي متعال نميد
 .تر و رساتر است چنين بياني خيلي بليغ. تا بال و زنا را از يوسف دور سازيم

هرچقدر كه انسان بيشتر بر خدا توكل نمايد و اسـباب عفـت و پاكـدامني را در پـيش     
نمايـد و توفيـق    يرد، به همان نسبت خداي متعال نيز او را بيشتر از پليدي حفاظت مـي بگ
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احفَـظ اللَّـه   «: فرمـود  به ابن عباس  رسول اكرم . گردد الهي بيشتر شامل حالش مي
فَظْكحايـن حـديث بـدين    . »خداي را پاس بدار تا خدا نيـز تـو را پـاس بـدارد    « :يعني »ي

نواهي الهي را رعايت كن تا خداي متعال نيز امور دين و دنيايت معناست كه دستورات و 
را در حفظ و امان خويش قرار دهد و البته اگر دين و ايمان مسلمان در حفظ و امان خدا 

 .قرار گيرد، به مراتب بهتر است
از خدايش ترسيد  يوسف : هاي معصيت ها و انگيزه از زمينه گريز يوسف   -3

لهـي را ديـد، فـرار را برقـرار تـرجيح داد و بـه سـوي درب        و پس از آنكه برهان ا
 براي جلوگيري از فـرار يوسـف    )زليخا( مصر زن عزيزه آنجا بود ك. گريخت

 .از پشت پاره شد پيراهنش را گرفت و بدين ترتيب پيراهن يوسف 
هـاي گنـاه يكـي از عوامـل      ها و زمينه گريز انسان از محل معصيت و فرارش از انگيزه

هاست و به انسان در سپردن كارهايش بـه خـداي يكتـا     رنده در برابر گناهان و پليديبازدا
چنانچه در حديثي به شخص قاتلي اشاره شده كه پـس از كشـتن يكصـد    . نمايد كمك مي

كـار پيشـنهاد    ي گناهش پرسيد؛ آن عالم به قاتـل توبـه   نفر نزد عالمي رفت و از او در باره
اه از شهر و ديارش كه محل گناه و معصيت او بود، به ديـار  كرد كه براي رهايي از اين گن

 .صالحان و نيكوكاران هجرت نمايد
امروزه نيازي نيست كه دختران و پسران جوان براي رهايي از گناه از شهر و ديار خود 

رابطه كنند و به  كوچ نمايند، بلكه بايد خيلي جدي تصميم بگيرند كه با دوستان ناباب قطع
 .هاي گناه دوري نمايند وستان نيك و خداترسي برگزينند و از تمام انگيزهجاي آنان د

 دست دعـا بـه درگـاه خـدا برداشـت، و       يوسف : به درگاه الهي دعا و تضرع  -4
 :گفت

﴿                             

     ﴾ ]33: يوسف.[ 
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زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بـه سـوي آن   ! اي پروردگار من«
و (شـوم   ي آنـان مـي   خوانند و اگر شر نيرنگ ايشان را از مـن بـاز نـداري، شـيفته     فرا مي

 .»گيرم رار ميها ق ي نادان و در زمره) گردد سان دامنم به گناه آلوده مي بدين
نياز نبود، قطعاً ديگران بيش از او  از چنين دعا و درخواستي بي زماني كه يوسف 

نيازمند اين هستند كه عفت و پاكدامني را از خداي متعال مسألت نمايند، زيرا دعا همان 
به همين خاطر رسول . سازد اي است كه پيوند انسان را با خداي متعال برقرار مي وسيله
اللَّهم رحمتك أَرجو، فَلَا تكلْنِي إِلَى نفِْسي طَرفَةَ « :گفت همواره در دعاهايش چنين مي اكرم 
 .»من ذَلك ولَا أَقَلُّ عينٍ
زدنـي بـه    ي چشـم بـه هـم    به رحمت تو اميدوارم؛ پس مرا به اندازه! بار خدايا: يعني«

 .»خودم واگذار مكن و نه كمتر از آن
او را مشمول رحمـت و توفيـق    ي فرمانبرداري و تقواپيشگي يوسف نيكوكار  -5

 :فرمايد چنانچه خداي متعال مي. الهي گردانيد

﴿                              

               ﴾ ]آن زن قصد يوسف كرد و @ ].24: يوسف

سان بدي و  بدين. نمود اگر يوسف برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ آن زن مي
 .  !ي ما بود شده او از بندگان مخلص و خالص. كردار زشت را از او دور كرديم

و دسـتورات الهـي را    ز اين رو هر چقدر كه انسان اهل طاعت و بنـدگي خـدا باشـد   ا
گيـرد و در اطاعـت و    لهـي قـرار مـي   رعايت كند، به همان نسبت بيشتر در حفظ و امـان ا 

ماند و بدين ترتيب شايستگي توفيق و يـاري الهـي را بـه دسـت      ندگي خدا استوارتر ميب
 .آورد مي

زنـدان را بـر گنـاه و معصـيت      يوسـف  : دادن زندان بر گناه و معصيت ترجيح  -6
 :و گفتترجيح داد 
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﴿                            

       ﴾ ]33: يوسف.[ 

زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بـه سـوي آن   ! اي پروردگار من«
 .»وانندخ فرا مي

را ياري داد و اذيت و  بدين ترتيب وقتي كار به اينجا رسيد، خداي متعال يوسف 
 .هاي زودگذر دنيا بود رسيد، از نوع مصايب و سختي آزاري هم كه به يوسف 

 :سخني با اوليا و مربيان محترم

هـاي خـاص آن باعـث شـده      ها و ويژگي شايد دوري شما از سن جواني و حساسيت
از ايـن رو اميـدوارم   . را از ياد برده باشـيد  دوره از عمرهاي شيطاني اين  سوسهباشد كه و

هـا و   مطالبي كه پيشتر بيان شد، سبب شود تـا بـه اهميـت موضـوع پـي ببريـد و دغدغـه       
من كمتر از آنـم كـه خواسـته    . ها و مشكالت رواني و جنسي فرزندانتان را دريابيد نگراني

را بـه شـما    ي رسول خـدا   را نصيحت كنم؛ اما فرموده باشم، شما اوليا و مربيان گرامي
مسـئُولٌ  والرجلُ راعٍ في أَهلِ بيته فَ كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعيته،«: كنم كه يادآوري مي

هتيعر نع«. 
رد مسـؤول  باشد؛ لـذا مـ   هريك از شما سرپرست و مسؤول زير دستان خود مي«: يعني

 :شوم كه البته پيشتر فرمايش الهي را يادآور مي. »خانواده و زيردستان خويش است

﴿                                      

               ﴾ ]6: التحريم.[ 

ي آن  ي خود را از آتش دوزخي بركنار داريد كه افروزينـه  خود و خانواده! اي مؤمنان«
گير و زورمنـد   اند كه خشن و سخت هاست؛ فرشتگاني بر آن گماشته شده ها و سنگ انسان

كننـد و همـان    تور داده است، نافرماني نمـي آنچه بديشان دساز خدا در ) و(و توانا هستند 
 .»دان دهند كه به آن مأمور شده چيزي را انجام مي
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ي كويتي األنباء به نقل از يكي از كساني كه به استعمال سيگار معتادشـده، آورده   نشريه
ي اول مسـؤول اعتيادمـان بـه سـيگار و مـواد مخـدر هسـتند،         اولياي ما در درجـه «: است
و مادرم هيچ وقت از من نپرسيدند كه با چه كسي نشسـت و برخاسـت    طور كه پدر همان

 !روم دارم و كجا مي
و مدت زمان زيادي نگذشت كه او  نوجواني از كانون اصالح و تربيت رياض آزاد شد

پـدرم  : گفـت  دانسـت و مـي   مسؤول و مقصر مـي  ااو پدرش ر! را دوباره به كانون آوردند
كرد،  توجه بود، اگر پدرم مرا تربيتي اسالمي مي من بي نسبت به نماز و ساير وظايف ديني

نمود و ديگر دچار  هايش ايجاد مي اي برايم در برابر شيطان وسوسه سپر و نيروي بازدارنده
ي قوي و نيرومندي نداشتم و از ايـن رو   به همين خاطر ايمان بازدارنده. شدم انحراف نمي

 .ه مرا دوباره به كانون آوردندهمچنان در معرض انحراف قرار داشتم تا اينك
 :كنم ي شما چند پيشنهاد ارائه مي با اجازه

ي قـوي و نيرومنـدي در برابـر     ي ما قبول داريم كـه ايمـان نيـروي بازدارنـده     همه -1
هـاي   نهـال ايمـان در دل   بايـد بـراي كاشـتن   بنـابراين،  . انحراف و معصيت اسـت 

محبـت خـدا و رسـولش تربيـت     ها را بـا   فرزندانمان بكوشيم و تالش نماييم تا آن
 .كنيم

هـاي   هي از ميان برداشتن انگيز ي ما در مورد پيشگيري از انحراف و نيز در باره همه -2
افزارهــاي  افزارهــا و نــرم اتفــاق نظــر داريــم؛ لــذا بايــد در مــورد ســخت بــدكاري

 .اي بگيريم دهنده تصميم جدي و عاقالنه كننده و فريب سرگرم
كـذايي   معهـود و  رويي گشادهوان شادابي و طراوت و متأسفانه دختران و پسران ج -3

 از اين رو فضـاي خانـه را بـه روابطـي    . كنند زيادي از دوستان نابابشان مشاهده مي
دوستانه و نه نظامي تبديل كنيد و بخشي از لبخندهايي را كه به دوستان و همكاران 

را كـه بـا تفـريح و    نماييد، نثار فرزندانتان كنيد و قسمتي از اوقـاتي   خود تقديم مي
 .هاي خود اختصاص دهيد گذرانيد، به جگرگوشه شوخي در كنار دوستانتان مي
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اي دلـش را بـراي شـما     كنيد اگر فرزندتان از مشكلي رنج ببـرد، سـفره   آيا فكر مي -4
گذارد؟ اگـر چنـين نيسـت، پـس چـرا بـراي        گشايد و آن را با شما در ميان مي مي

كنيـد و شـرايطي فـراهم     ود دارد، تالش نمـي شكستن مانعي كه ميان او و شما وج
 را با شما در ميان بگذارد؟ آوريد كه فرزندتان بتواند به راحتي مشكلش نمي

از اطمينان بيش از حد به فرزندتان برحذر باشيد و بدانيد كه اگـر وضـعيت فرزنـد     -5
شما خوشايند نباشد، فرزند شما دوست دارد كه شما آخـرين نفـري باشـيد كـه از     

كوشـند كـه    شويد؛ هرچند چنين فرزنداني معمـوالً مـي   ناگوارش مطلع ميوضعيت 
 !وضعيت خود را خوب نشان دهند

؛ شـما نيـز ايـن    ا دوستان خوب و شايسته سفارش كردهفرزندانتان را به همنشيني ب -6
زمينه را براي آنان فراهم آوريد و در اين راستا با آنان همكاري كنيد و همـواره در  

خوبي براي عزيزانتان باشيد و بدانيد كه اگر فرزندان شما دوستان پي يافتن دوستان 
لذا دوستان خوبي . خوبي نداشته باشند، حتماً به سراغ دوستان نابابي خواهند رفت

 .براي آنان در نظر بگيريد
اگر متوجه انحراف يكي از فرزندان خود شديد، از واكنش عجوالنه و غيـر منطقـي    -7

له به قدري مهم و حساس اسـت كـه راهكـاري دقيـق و     بپرهيزيد؛ چرا كه اين مسأ
هاي  تواند كوتاهي زدن مي گمان نكنيد كه سرزنش و كتكبنابراين، . طلبد ميآگاهانه 

 .ي تربيت فرزندتان را جبران نمايد ي شما در زمينه چندين ساله
شـما در  ها بتواننـد بـه    شايد يكي از اساتيد قابل اعتماد او يا امام مسجد و يا امثال اين

لذا ايرادي ندارد كه در چنين موردي از امـام مسـجد و يـا يكـي از     . اين زمينه كمك كنند
 .اساتيد فرزندتان كمك بگيريد

كنيـد   اگر دختر يا پسر جوان شما به سن ازدواج رسيده، پس چرا به او كمك نمي  -8
يـا  «: فرموده اسـت  ازدواج نمايد؟ رسول اكرم  تا مطابق رهنمود رسول خدا 
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جوزتاَءةَ فَلْيالب كُمنم طَاعتنِ اسابِ مبالش رشعهركس از شما كـه  ! اي جوانان«: يعني »م
 .»استطاعت و توانايي ازدواج دارد، ازدواج كند

خيلـي  ! جوانـان محتـرم و دختـران و پسـران ارجمنـد     ! پدران محترم و برادران گرامي
آنچـه تقـديم گرديـد، بخشـي از      بـازگو كـنم،   اين مطالب را براي شـما دوست داشتم كه 

اي بـه شـما    اميدوارم توانسته باشم نكات مفيـد و آموزنـده  . باشد يف فراروي شما ميوظا
انتظار من از شما اين اسـت كـه تـذكرات خـود را از مـن دريـغ نكنيـد تـا در         . ارائه دهم

 .هاي اين كار را جبران نمايم كاستيهاي بعدي  چاپ
 اهللا وبرکاته ةکم ورمحيعلسالم لوا

 محمد بن عبداهللا الدويش
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