 ‐ 82010ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و رواﺑﻂ ﺣﺮام
ﺳﻮال

دﺧﺘﺮی  ۲۴ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﭘﺮده ﺑﻮﯾﻢ اﻧﺴﺎن ﭘﺎک و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی را دوﺳﺖ دارم ،ﯾ دوﺳﺘ ﺧﺎﻟ از ﻗﺮار و ﻣﻼﻗﺎت .او ﺑﻪ ﻣﻦ
وﻋﺪهی ازدواج داده و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪارد از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻧﯿﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ دوﺳﺘﺶ دارم اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر راﺿ ﻧﯿﺴﺘﻢ
و اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ دارد وارد ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﻣﺷﻮد .او ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ .اﮐﻨﻮن او ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
وﻗﺖ ﯾ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺎم ﻣﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻢ .ﯾ ﺳﺎل از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮔﺬرد اﻣﺎ او
اوﺿﺎع ﻣﺎﻟ دﺷﻮاری دارد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﺷﻨﺎﺳﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎ راﺑﻄﻪی ﺧﻮﺑ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﮔﻮاﻫ
ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ او را در راه اﻟﻪ دوﺳﺖ دارم و ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس را در ﻣﻮرد ﻣﻦ دارد اﻣﺎ ﻣﺸﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺸﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را رد ﮐﺮدهام و ﭘﺪرم از اﯾﻦ ﮐﺎرم ﻧﺎراﺿ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻫﺴﺘﻢ .اﮐﻨﻮن
ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام؟ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض و ﺳﻨﺖ و ﻧﻔﻞ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣآورم و ﺣﺘ ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ ﻣﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﭘﺎداش ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ]ﯾ ﻣﺮد[ ﮐﺎر ﭘﺎک و
ﻋﻔﯿﻔﺎﻧﻪای اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
در آﻏﺎز از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ و از او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺴﺎﻟﺖ دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮان ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ
ﻋﻔﺎف و ﭘﺎﮐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ؛ دﺧﺘﺮاﻧ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪود اﻟﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،رواﺑﻂ
ﻋﺎﻃﻔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در زﻣﯿﻨﻪی آن ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﮔﺬارﻧﺪ و وارد
داﯾﺮهی ﺣﺮام ﻣﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺘﻼی ﻣﺸﻼﺗ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﺷﻨﻮﯾﻢ و ﻋﺒﺮﺗ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﺑﻠﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط و رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن ﭘﯿﺎم ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﯾ از دروازهﻫﺎی ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ و ﻧﺼﻮص ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ
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از ادﻟﻪی وﺟﻮب اﺣﺘﯿﺎط و ﺣﺬر از اﻓﺘﺎدن در ﺗﻠﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘ دﯾﺪ ﺟﻮاﻧ دارد
ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻫﺶ از او دور ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧ را دﯾﺪم و آﻧﺎن را
از ﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۸۸۵آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﯿﺢ اﻟﺘﺮﻣﺬی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد زﯾﺮا رد و ﺑﺪل ﮐﺮدن
ﭘﯿﺎم از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺑﻮاب ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (34841و ) (45668را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺼ ﮔﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺤﺒﺖ ﯾ اﻣﺮ ﻗﻠﺒ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب
ﻣﻌﻠﻮم و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن راه ﻣﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼط ﯾﺎ ﻧﺎه ﺣﺮام ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﺮام اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﺧﻮد
ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن درﺑﺎرهی آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾ دﻓﻌﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺳﺒﺒ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﻮﻫﺶ ﻧﻤﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰش را دوﺳﺖ دارد و ﺳﭙﺲ
از او ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻋﺸﻘﺶ در وﺟﻮدش ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻧﺎﻫﺶ ]ﺑﻪ زﻧ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮی[ اﻓﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻫﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﺸﻖ او ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ دﻟﺶ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﺪ و دورش
ﮐﻨﺪ.
)روﺿﺔ اﻟﻤﺤﺒﯿﻦ.(۱۴۷ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن درﺑﺎرهی زﻧ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ وی دارای اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻞ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻏﺐ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
زن ﺷﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی ﻣﺮدی ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ دارای اﺧﻼق ﻧﯿ و ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ وی راﻏﺐ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ دو دوﺳﺘﺪار ﺑﻪ
ﺷﻞ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﻫﻤﺎن ﺑﻼ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺪهی ﮔﺮدن و ﭘﺸﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ زن و زن ﺑﺎ ﻣﺮد
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواج ﺑﺎ اوﺳﺖ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﻟ زن اﯾﻦ را ﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ زن ﺑﻪ وﻟ ﺧﻮد اﯾﻦ را
ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ازدواج ﺑﺎ آن ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ دﺧﺘﺮش ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ اﺑﻮﺑﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ـ رﺿ
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اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ،اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﻓﺘﻨﻪ اﺳﺖ.
)ﻟﻘﺎءات اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح /۲۶ :ﺳﻮال .(۱۳
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻗﺼﺪ ازدواج دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ را از وﻟ
اﻣﺮﺗﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎدی و ﻏﯿﺮه را ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ آﺳﺎن اﺳﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ
راﺿ ﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻓﻀﻠﺶ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ و آﻣﺪن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻋ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد اﮔﺮ
ﺧﻮد ازدواج ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ وﻋﺪهی ازدواج ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧ ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ
اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ـ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺷﺮع و واﻗﻊ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﺘﻮاﺗﺮ ـ راﻫ اﺷﺘﺒﺎه و دروازهی ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ آورد ﻣﺮ ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود ﺷﺮع وی و ﻫﻤﯿﺸﻪ
آﻧﻘﺪر راه ﻣﺒﺎح ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺣﺮام دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻼل را ﺑﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻨ ﻣﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﺗﻨﻨﺎ ﻣاﻧﺪازد.
ﺗﺎﺧﯿﺮ ازدواج زﯾﺎﻧ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺟﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن ازدواج ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﺮی .از ﺗﺎﺧﯿﺮ در ازدواج ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺰ زﯾﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد و اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﯾ از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣآﯾﻨﺪ از ﻧﻈﺮ دﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ از آن ﺟﻮان ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﻞ ﺑﯿﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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