 ‐ 329ﺣﻢ اﺳﺘﻤﻨﺎ و ﭼﻮﻧ درﻣﺎن آن
ﺳﻮال

ﭘﺮﺳﺸ دارم ﮐﻪ از ﻃﺮﺣﺶ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﮐﺸﻢ اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ اﺳﻼم آورده و ﭘﺎﺳﺨ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﻣﺎ را ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ اﮔﺮ
ﭘﺮﺳﺸﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﺸﯿﻢ .ﺳﺆال اﯾﺸﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ :آﯾﺎ اﺳﺘﻤﻨﺎ )ﺧﻮد ارﺿﺎﯾ (در اﺳﻼم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ادﻟﻪای از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ :ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ .اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮدارﺿﺎﯾ ﺑﺎ
دﺳﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻔُﺮوﺟِﻬِﻢ ﺣﺎﻓﻈُﻮنَ ) (۵ا ﻋﻠَ ازْواﺟِﻬِﻢ أو ﻣﺎ ﻣﻠَﺖ اﻳﻤﺎﻧُﻬﻢ ﻓَﺎﻧﱠﻬﻢ ﻏَﻴﺮ ﻣﻠُﻮﻣﻴﻦ (۶) ﻓَﻤﻦ اﺑﺘَﻐَ وراء ذَﻟﻚَ ﻓَﺎوﻟَﺌﻚَ ﻫﻢ
اﻟْﻌﺎدونَ ]ﻣﺆﻣﻨﻮن ۴ :ـ [۶
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﻨﺪ ) (۵ﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻮﻫﺸ
ﻧﯿﺴﺖ ) (۶ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﺟﻮﯾﺪ آﻧﺎن از ﺣﺪ درﮔﺬرﻧﺪﮔﺎﻧﻨﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻣﻠ ﯾﻤﯿﻦ و اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ) .ﮐﺘﺎب اﻷم
ﺷﺎﻓﻌ.(
ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ:
وﻟْﻴﺴﺘَﻌﻔﻒ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻻ ﻳﺠِﺪُونَ ﻧﺎﺣﺎ ﺣﺘﱠ ﻳﻐْﻨﻴﻬﻢ اﻟﻪ ﻣﻦ ﻓَﻀﻠﻪ] ﻧﻮر[۳۳ :
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)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ]وﺳﯿﻠﮥ[ زﻧﺎﺷﻮﯾ ﻧﻤﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻔﺖ ورزﻧﺪ ﺗﺎ آنﮐﻪ اﻟﻪ آﻧﺎن را از ﻓﻀﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻧﯿﺎز ﮔﺮداﻧﺪ(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی:
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﺑﻮدﯾﻢ و ﺟﻮان ﺑﻮدﯾﻢ و ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻫﺮ ﯾ از
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را داﺷﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻦ ﭼﺸﻤﺎن و ﺣﻔﻆ ﺷﺮﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و آنﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ روزه
ﮔﯿﺮد زﯾﺮا آن ﺑﺎﻋﺚ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن او ]از اﻓﺘﺎدن در ﻓﺤﺸﺎ[ اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) ۵۰۶۶ـ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری(.
ﺷﺎرع اﯾﻦﺟﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧ از ازدواج ﺑﻪ روزه راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزه ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ ـ ﺑﺎ وﺟﻮد
داﺷﺘﻦ اﻧﯿﺰه ـ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻧﺮده ﺣﺎل آنﮐﻪ آﺳﺎنﺗﺮ از روزه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ادﻟﮥ دﯾﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﮐﻨﯿﻢ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
اﻣﺎ درﻣﺎن ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﮔﺎمﻫﺎﯾ را ﺑﺮای رﻫﺎﯾ از آن ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﯿﻢ:
 ‐۱ﺑﺎﯾﺪ اﻧﯿﺰۀ ﻓﺮد از رﻫﺎﯾ ،اﺟﺮای اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ و دوری از ﺧﺸﻢ او ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ دﻓﻊ رﯾﺸﻪای ﻣﺸﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج و اﺟﺮای ﺗﻮﺻﯿﮥ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن.
۳ـ دﻓﻊ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻔﺲ و ﻓﺮ ﺑﺎ آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ زﯾﺮا اداﻣﻪ دادن و ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن در
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﺷﻮد و اداﻣﮥ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺎدت ﻣﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺮک آن دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۴ـ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﻫﺸﺘﻦ ،زﯾﺮا ﻧﺎه ﺑﻪ اﺷﺨﺎص و ﻋﺲﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪاﻧﯿﺰ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻋﺲ واﻗﻌ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷ ،و رﻫﺎ ﮐﺮدن ﻧﺎه اﻧﺴﺎن
را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺮام ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ ،از ﻫﻤﯿﻦ روی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻟّﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﻐُﻀﻮا ﻣﻦ اﺑﺼﺎرِﻫﻢ] ﻧﻮر[۳۰ :
)ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻮ دﯾﺪه ﻓﺮو ﻧﻬﻨﺪ(.
و رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾ ﻧﺎه را ﺑﺎ ﻧﺎه دﯾﺮ دﻧﺒﺎل ﻧﻦ )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی .(۲۷۷۷ :آﻟﺒﺎﻧ در
ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۷۹۵۳ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺎه اول )ﯾﻌﻨ ﻧﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ( ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺪارد ،ﻧﺎه دوم ﺣﺮام
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اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از اﻣﺎﮐﻨ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪه در آن وﺟﻮد دارد دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ.
۵ـ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﺒﺎدتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎﻗ ﻧﺬاﺷﺘﻦ وﻗﺖ ﺧﺎﻟ ﺑﺮای ﮔﻨﺎه.
۶ـ ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﯾﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣآورد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﭼﺸﻤﺎن و اﻋﺼﺎب و آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠ و دردﻫﺎی ﮐﻤﺮ و دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر زﯾﺎنﻫﺎی رواﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮاﻧ و ﻋﺬاب وﺟﺪان و
ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻤﻨﺎ.
۷ـ رد ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد از زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دور ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۸ـ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اراده و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﻄﺎن و دوری از ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﺷﺐ ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ.(۶۹۱۹ :
۹ـ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از داروی ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮی ﯾﻌﻨ روزه ،زﯾﺮا روزه ﺗﯿﺰی ﺷﻬﻮت را ﮐﻨﺪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻏﺮﯾﺰه اﺳﺖ و دوری از
ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﺬر ﺑﺮای ﺑﺎز ﻧﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،زﯾﺮا اﮔﺮ دوﺑﺎره اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﺪ ﻗﺴﻢ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدن از داروﻫﺎی ﻣﺴﻦ ﺷﻬﻮت زﯾﺮا اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺧﺎﻟ از زﯾﺎنﻫﺎی ﺑﺪﻧ و رواﻧ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﺣﺎدﯾﺜ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﻬﻮت را ﺑﻪ ﮐﻠ از ﮐﺎر ﻣاﻧﺪازد ﻧﻬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۰ـ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ آداب ﺷﺮﻋ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن اذﮐﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﺮای ﺧﻮاب و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ و دوری
از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﺷﻢ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از اﯾﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﻬ ﮐﺮده اﺳﺖ.
۱۱ـ ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﻋﻔﺖ ،زﯾﺮا واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮام ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﮔﺮاﯾﺶ دارد و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﺎدت دادن ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﻋﻔﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎ را ﻋﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻫﻤﯿﺸ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﻪ ﻋﻔﺖ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻋﻔﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻧﯿﺎزی ﺟﻮﯾﺪ اﻟﻪ او
را ﺑﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آنﮐﻪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد اﻟﻪ او را ﺻﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺴ ﻣﻮﻫﺒﺘ ﺑﻬﺘﺮ و وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﺻﺒﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری )ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۱۴۶۹ :
۱۲ـ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﮔﻨﺎه واﻗﻊ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮد زﯾﺮا
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ﻧﻮﻣﯿﺪی از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ.
۱۳ـ در ﭘﺎﯾﺎن ﺷ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ اﻟﻪ و ﺗﻀﺮع و دﻋﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه او و درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎری از ﭘﺮوردﮔﺎر از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
داروﻫﺎی اﯾﻦ درد اﺳﺖ ،زﯾﺮا او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ دﻋﺎی دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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