 ‐ 84089ﭘﺴﺮی را دوﺳﺖ دارد و آن ﭘﺴﺮ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤ دارم .ﻣﻦ ﺟﻮاﻧ را دوﺳﺖ دارم و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﻢ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﻮﯾﻢ .ﻣﻦ
ﺣﯿﺮت زده ﻫﺴﺘﻢ و از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﮐﻤﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﻤﺎن
ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ ﻧﻤﭘﺴﻨﺪﯾﻢ .ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ داﺷﺘﮥ ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ و از آن ﻧﻬﺒﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻮﺷﺬراﻧ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣ …از اﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺣﺠﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎ ﻣﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨ،
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ؛ آﻣﻮزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارزش اﻧﺴﺎن و ﭘﺎﮐ درون او آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎ را ﻏﻤﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺪوه ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺘﻞﮔﺎﻫﺘﺎن ﺑﺒﺮد و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑآﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی و ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺒﻪای از ﺷﻮﺧ در آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان وارد اﯾﻦ راه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮده ﺟﺰ ﻏﻢ و ﻧﺪاﻣﺖ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧ ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ
داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺒﺮت ﺷﻤﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺒﺮت دﯾﺮان ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻧﺎﻣﺤﺮم راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﺼﺪﺷﺎن ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﺤﺮم و دﺳﺖ دادن ﺑﺎ او و ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ او را ـ ﻣﺮ از روی ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺎدت دادن ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎری ﮐﺮدن ـ ﺣﺮام
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داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای زن ﺣﺮام ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾﻨﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻋﻮرت ﺧﻮد را ﻣﺸﻮف ﮐﻨﺪ و ﻋﻄﺮ
زده ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺮدان ﺑﺮود و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺎز ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺮامﻫﺎﯾ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ادﻟﮥ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و در آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج
ﺟﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود.
 ‐۱از ﺟﻤﻠﻪ ادﻟﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ـ ﺣﺘ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ـ رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۳۰۰۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۴۱از اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧ
ﺧﻠﻮت ﻧﻨﺪ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧ ﺧﻠﻮت ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۱۶۵و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ از ادﻟﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ زن ،ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ ﻟّﻠْﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﻐُﻀﻮا ﻣﻦ اﺑﺼﺎرِﻫﻢ وﻳﺤﻔَﻈُﻮا ﻓُﺮوﺟﻬﻢ ذَﻟﻚَ ازْﻛ ﻟَﻬﻢ انﱠ اﻟﻪ ﺧَﺒِﻴﺮ ﺑِﻤﺎ ﻳﺼﻨَﻌﻮنَ
]ﻧﻮر[۳۰ :
)ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮ دﯾﺪه ﻓﺮو ﻧﻬﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨ ورزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰهﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ آﮔﺎه اﺳﺖ(.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۵۹از ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرۀ ﻧﺎه
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﻣﺮا اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻫﻢ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ.
ﻧﺎه ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ زﻧ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺷﺨﺺ در ﺣﺎل ﻧﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون
ﻗﺼﺪ زﻧ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
اﻣﺎ زن اﺟﺎزه دارد ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺷﻬﻮت ـ در ﺻﻮرت در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﻓﺘﻨﻪ ـ ﻣﺮدان را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺮس از ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻬﻮت اﯾﻦ ﻧﺎه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
۳ـ از دﻻﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﺳﺖ دادن ﺑﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻮزﻧ از
آﻫﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺑﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻘﻞ
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ﺑﻦ ﯾﺴﺎر .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۵۰۵۴آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻨﺎه ﻣﺮد و زن ﯾ اﺳﺖ.
۴ـ و از ادﻟﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ زن و ﻧﻤﺎﯾﺶ دادن زﯾﻨﺖﻫﺎﯾﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ،رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۱۲۸از
اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دو ﮔﺮوه از اﻫﻞ دوزخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آﻧﺎن را
ﻧﺪﯾﺪهام :ﮔﺮوﻫ ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دم ﮔﺎو در دﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﺮدم را ﻣزﻧﻨﺪ و زﻧﺎﻧ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻣﺎ ﻟﺨﺖ ،ﮐﻪ ]از ﺣﻖ و
راه درﺳﺖ و ﻋﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾ دﯾﺮ[ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ و و ]دﯾﺮ زﻧﺎن را از راه ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی راه ﻧﺎدرﺳﺖ[ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻫﺎن ﺷﺘﺮان ﮐﺞ اﺳﺖ؛ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻮی آن را ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﻮی آن از
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺷﻮد.
۵ـ از ادﻟﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪن زن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻄﺮ زده از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻮی ﻋﻄﺮش را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻄﺮ زﻧﺪ و از ﮐﻨﺎر ﮔﺮوﻫ] از ﻣﺮدان[ ﺑﺬرد
ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺶ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ او زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۵۱۲۶) و اﺑﻮداوود ) (۴۱۷۳و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۷۸۶و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺴﺎﺋ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
۶ـ و از دﻻﯾﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺎز و ادا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻨﱠﺒِ ﻟَﺴﺘُﻦ ﻛﺎﺣﺪٍ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﺎء انِ اﺗﱠﻘَﻴﺘُﻦ ﻓَ َﺗَﺨْﻀﻌﻦ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮلِ ﻓَﻴﻄْﻤﻊ اﻟﱠﺬِي ﻓ ﻗَﻠْﺒِﻪ ﻣﺮض وﻗُﻠْﻦ ﻗَﻮ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ
]اﺣﺰاب[۳۲ :
)ای ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﯿﭻﯾ از دﯾﺮ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؛ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻮا دارﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ در دﻟﺶ
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﻃﻤﻊ ورزد و ﮔﻔﺘﺎری ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﻮﯾﯿﺪ(.
اﮔﺮ اﯾﻦ در ﺣﻖ ﻣﺎدران ﭘﺎک ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮان ﻣﻦ ﺑﺎب اوﻟ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
آﻧﭽﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد ﺧﺎﻟ از ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ ـ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ را ﯾﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ـ و ﺑﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ .اﻟﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را در ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﻪ دارد.
واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺸﻢ و اﻧﺘﻘﺎم اﻟﻬ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﻮرا ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ
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ﻓﺮ دﯾﺪار ﺑﺎ او ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮥ او ﺑﺮای دﯾﺪار ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻠﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﮐﻼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ زﯾﺮا آﻏﺎز ﺷﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل ﺑﻪ او واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ از اﺳﺘﺪراج و ﻓﺮﯾﺐ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﮥ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ او ﻋﺸﻖ او در دل ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﺷﺮ و ﺑﺪی اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﺎده ﺷﺮوع ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ رخ ﻣدﻫﯿﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ دﺧﺘﺮاﻧ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﺪ ﺧﻮد ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺬارد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﺟﺰ از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ! ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آن ﮔﺮگ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﻋﺪۀ ازدواج ﻣداد رﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺮده...
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را از ﺑﺎب ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ و دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ .از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺑﺪی و زﯾﺎﻧ در اﻣﺎن ﺑﺪارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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