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اختالط.   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  : اختالط.٠٧٨٨ی  خطبھ –ی جمعھ  خطبھ

  ی اول: خطبھ

کنیم و از شر  جوییم، از او طلب ھدایت می گوییم، از او یاری می سپاس خدای را. او را سپاس می

تواند گمراه کند و ھر  آوریم. ھر کس را کھ خدا ھدایت کند کسی نمی نفس و اعمال بدمان بھ او پناه می

دھم کھ  ھی میکس را کھ خدا گمراه کند ھرگز برایش حامی و ھدایت کننده ای نخواھی یافت. و گوا

معبودی جز هللا نیست، یگانھ است و شریک ندارد. بھ نشانھ ی اقرار بھ خداوندی اش و تحقیر کسانی 

دھم کھ سرورمان محمد صلی هللا علیھ وآلھ  کھ او را انکار کرده و بھ او کفر ورزیده اند. و گواھی می

رور مخلوقات و بشریت خواھد وسلم رسول او، تا چشمی ببیند و گوشی بشنود [تا پایان حیات]، س

بود. پروردگارا! تا روز قیامت درود، سالم و برکت بفرست بر سرورمان محمد و بر خاندان و 

  یارانش و نسل او و کسی کھ محبت او در دل دارد و کسی کھ از او پیروی کند.

بار الھا، آن  پروردگارا، ما را علمی نیست جز آن چھ بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی،

چھ بھ سود ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، 

حق را بھ ما حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق 

شنوند و از بھترینش  سخن را میاجتناب از آن را بھ ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ 

  ی بندگان نیکوکارت قرار ده.  کنند و با رحمت خود ما را در زمره پیروی می

  اختالط:

برادران گرامی، علت انتخاب این موضوع برای سخنرانی، مشکالت بی شماری است کھ اکنون 
ای بسیاری برایم ھ وجود دارد. بھ دلیل لطفی کھ خداوند در مسیر دعوت بھ من نموده است، پرسش

ھا  ی بیشتر این مشکالت و گرفتاری شود کھ علتش مشکالت خانوادگی است. چھ بسا ریشھ مطرح می
بھ اختالط برمی گردد. چھ بسیار شوھرانی کھ ھمسرشان را رھا کرده و بھ زن دیگری تمایل پیدا 

تھ اند؟ چھ بسیار کرده اند؟ و چھ بسیار زنانی کھ از شوھر خود جدا شده و بھ مرد دیگری پیوس
ھایی کھ نابود شدند؟ چھ فسادھایی کھ ترویج یافتھ؟ ھمھ ی  اند؟ چھ بسیار خانھ کودکانی کھ آواره شده

  این ھا بھ خاطر رعایت نکردن احکام شریعت در زمینھ ی اختالط است.
د عز و برادران ارجمند، دعوت آشکار یا پنھان بھ اختالط، دعوت بھ نابودی جامعھ است؛ زیرا خداون
ھایی  جل زن را در تکلیف، احترام و مسؤولیت مساوی با مرد قرار داده است اما زن خصوصیت

دارد کھ خدای تعالی بھ او اکرام نموده تا نزد شوھرش محبوب باشد ھمان طور کھ مرد را با 
احی ی طر ھایی گرامی داشتھ کھ بسان مدافع، حامی و پشتیبان ھمسرش باشد. این اصل و پایھ ویژگی

ھای عقلی، جسمی و اجتماعی  الھی است. زن برای خدمت شوھر و فرزندانش و شوھر با توانمندی
برای رھبری و فرماندھی این مرکب طراحی شده اند. اما وقتی برگ بھ ھم آمیخت و این تفاوت 

  بزرگ را کھ قرآن بر آن تاکید می کند، را نادیده گرفتیم: 
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  ى﴾﴿ َولَْیَس الذََّكُر َكاْألُْنثَ 

  (پسر مانند دختر نیست.)

  ]٣٦ی آل عمران:  [سوره

ھا و برنامھ ھای جامعھ آشفتھ گردید، این اختالط، باعث ایجاد فساد بیش  ھمھ چیز بھ ھم ریخت، برگھ
  پایان ناشی از رعایت نکردن حدود آن نیست.  از حد گردید؛ واسالم مسئول مشکالت بی

  شمار اختالط: پیامدھای بی

خواھد بداند اختالط چھ فسادھای بی شماری را بھ بار آورده است بھ  ، کسی کھ میبرادران گرامی
جوامع دور از ما بنگرد کھ بھ این مصیبت بزرگ مبتال شده اند و ما نیز از آنان پیروی کرده ایم. بھ 

و  جوامعی بنگرد کھ خواستھ یا ناخواستھ در دام این بالی بزرگ گرفتار شده اند و با نگاھی منصفانھ
ھا ھمھ پیامدھای حتمی این  بیند. این حق طلبانھ بدان بنگرد؛ انحراف، آشوب و فروپاشی خانواده را می

  باشد. خالف بزرگ در شریعت ما می
  فرماید:  برادران گرامی، خداوند عز وجل می

  ﴿ َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس﴾ 

داده  خرابی در دریا و خشكی بھ خاطر كارھایی پدیدار گشتھ است كھ مردمان انجام می (تباھی و

  اند.)

  ]٤١ی روم:  [سوره

در این جا سببی است، حرف جر اما بھ معنای سبب، یعنی بھ دلیل » بِما«در » ب«این حرف 
  فرماید:  کارھایی کھ از مردم سر زده است، خدای تعالی می

  ي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا ﴾ ﴿ َظَھَر اْلفََساُد فِ 

داده اند  (تباھی و خرابی در دریا و خشكی بھ خاطر كارھایی پدیدار گشتھ است كھ مردمان انجام می

  تا پیامد برخی از کارھایشان را بھ آنان بچشاند.)

  ]٤١ی روم:  [سوره

و گناه پیامدھای اجتماعی ویرانگری دارد و خداوند از روی حکمت و لطف خود برای این  معصیت
بود؛ گناه و نافرمانی برای مردم لذتبخش می  نافرمایی پیامدھایی قرار داده است و اگر این پیامدھا نمی

  فرماید:  کردند، خداوند متعال می بود و از گناھانشان توبھ نمی

  ي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن﴾﴿َظَھَر اْلفََساُد فِ 

داده اند.  (تباھی و خرابی در دریا و خشكی بھ خاطر كارھایی پدیدار گشتھ است كھ مردمان انجام می

چشاند تا این كھ  دھند بدیشان می ا انجام میبدین وسیلھ خدا سزای برخی از كارھای را كھ انسانھ

  آنان ( بیدار شوند و از دست یازیدن بھ معاصی) برگردند.)

  ]٤١ی روم:  [سوره

ھا از پیامدھای  ھای زناشویی، تمام این ی خیانت خانمان شدن کودکان، مقدمھ فروپاشی خانواده، بی

ھایی کھ بھ حکم کارم در  ورد از حالتاختالط است. قسم بھ خدایی کھ جز او معبودی نیست، صدھا م



3 

اختالط.   

دعوت از آن مطلع شده ام، خیانت زناشویی است کھ اختالط مسبب آن بوده است. علت بی توجھی 

افتد،  شوھر بھ ھمسر و توجھ بھ یک معشوقھ، اختالط است و این معموال بین خویشاوندان اتفاق می

ھایی است کھ ما  دگی جدا است. اسالم، عبادتشوند، گویی اسالم از زن ی شما می کسانی کھ وارد خانھ

دھیم اما ھر طور می خواھیم زندگی می کنیم. وقتی سبک و روش غربی وارد زندگی  آن را انجام می

حجابی ترویج یافت برای آنچھ اکنون میان مردم رواج دارد بھای  بند وباری، بی ما شد، اختالط، بی

ن داریم. وحی آسمانی داریم. روش الھی، کتاب خدا، سنت گزافی پرداخت نموده ایم. برادران، ما دی

رسول هللا را بھ ھمراه داریم، نباید از آن منحرف شده و بھ سمت اموری کھ باعث فساد زندگی ما 

  شود؛ متمایل شویم. می

  مأموریت شیطان، آراستن حرام برای مردم است: 

راند  اگر بگوییم خلبانی ھواپیمایی را میزنم،  تر شدن موضوع مثالی می اوال: برادران، برای ملموس
ی اوست: این اتاق تنگ را رھا کن و بیرون برو، از این اتاق  و سالمتی پانصد سرنشین بھ عھده

خارج شو، این جا اتاق کنترل است و نشستن او در پشت فرمان ھواپیما و مراقبت و توجھ بھ سیستم 
نشینان است. زن برای مادر بودن طراحی گشتھ ی سالمت سر ھای ھواپیما تضمین کننده و دستگاه

ای کھ اگر  است، و البتھ جالب توجھ است کھ زن در اسالم از قداست برخوردار است بھ گونھ
شود، اگر برادر و پسرش در دفاع از او کشتھ شوند؛ شھید  شوھرش در دفاع از او بمیرد، شھید می

  شوند. می
دیدید؟ مرد چھ شوھر باشد، چھ پدر، چھ پسر، چھ برادر اگر  برادران گرامی، آیا این جایگاه واال را

در دفاع از ھمسرش، مادرش، خواھرش یا دخترش کشتھ شود؛ در راه خدا کشتھ شده است، پس 
بند و باری از خانھ  چطور ناموس مسلمانان در میان مردم رھا شده است؟ چطور زن، بھ شکل بی

ھا بھ شکل مختلط است؟ چشم ھر  ھا و جشن مناسبتشود؟ چطور ھمھ ی این ارتباطات،  خارج می
ی شیطان از  مردی بھ زنی دوختھ شده و چشم ھر زنی بھ دنبال مردی است، ھر زنی با وسوسھ

مردی غیر از شوھرش خوشش می آید و ھر مردی زنی غیر از ھمسرش را می پسندد. اولین 
را از حالل دور کند، تو را از ھمسرت مأموریت شیطان این است کھ حرام را در نظرتان بیاراید، تو 

  متنفر سازد، زنان دیگر را در نظرت نیکو جلوه دھد. این کار شیطان است.
  فرماید:  برادران گرامی، زنی کھ خداوند شکایتش را از باالی ھفت آسمان شنید، خدای تعالی می

ُ قَْوَل الَّتِي تَُجاِدلَُك فِي َزْوِجَھا َوتَ  ِ﴾ ﴿ قَْد َسِمَع �َّ   ْشتَِكي إِلَى �َّ

كند و بھ خدا شكایت  پذیرد كھ درباره شوھرش با تو بحث و مجادلھ می (خداوند گفتار آن زنی را می

  برد.) می

  ]١ی مجادلھ:  [سوره

نزد پیامبر صلی هللا علیھ وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا، ھمسرم زمانی کھ دختر جوانی بودم، 
خانواده و مال و منال و زیبایی داشتم، با من ازدواج کرد، اکنون کھ سن و سالم باال رفتھ، شکمم 

سان پشت گوید: تو برای من ب کرخت شده، خانواده ام از دست رفتھ اند، مال و منالم تمام شده می
شوند _ چون من آنان را  مادرم ھستی. من از او فرزندانی دارم، اگر آنان را بھ او بسپارم، تلف می

  دھد.  مانند چون او خرجشان را می کنم _ اگر ھمراه من باشند گرسنھ می تربیت می
من افراد سازم،  سازم، من مرد می کنم، من قھرمان می آیا این دو نقش مکمل را دیدید؟ من تربیت می
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دھد. اما زمانی کھ زن خانھ  دھم. او خرجشان را می مفید، منظم، راستگو و امانتدار تحویل جامعھ می
را رھا کرده و با مردان اختالط نماید، زنانگی اش را از دست می دھد و مرد نیز مردانگی اش را از 

سر مردان و حیا از روی  ھای قیامت این است کھ غیرت و مردانگی از دست می دھد. از جملھ نشانھ
  فرماید:  زنان رخت برمی بندد. خداوند عز وجل می

ُ بَْعَضُھْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَواِلِھمْ  اُموَن َعلَى النَِّساِء بَِما فَضََّل �َّ َجاُل قَوَّ   ﴾ ﴿ الّرِ

فضیلت داده است، و نیز بدان  (مردان بر زنان سرپرستند بدان خاطر كھ خداوند بعضی را بر بعضی

  كنند.) خاطر كھ از اموال خود خرج می

  ]٣٤ی نساء:  [سوره

آید؛  ھایی کھ برای شما امتیاز اما برای ھمسرتان کاستی بھ حساب می ھا و ویژگی شما با خصلت
ھایی کھ برای او امتیاز و برای شما کاستی است؛  برتری داده شده اید و ھمسرتان نیز بھ ویژگی

  تری داده شده است. بر

  ی زن گمارده شده است مأموریت بسیار مھمی کھ بھ عھده

  فرماید:  برادران گرامی، خدای تعالی می

َكاةَ  َالةَ َوآَتِیَن الزَّ َج اْلَجاِھِلیَِّة اْألُولَى َوأَقِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ َ َوَرسُ ﴿ َوقَْرَن فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ ولَھُ َوأَِطْعَن �َّ

َرُكْم تَْطِھیراً * َواْذُكْرَن َما یُتْلَى  ْجَس أَْھَل اْلبَْیِت َویَُطّھِ ُ ِلیُْذِھَب َعْنُكُم الّرِ فِي بُیُوتُِكنَّ ِمْن آَیَاِت إِنََّما یُِریُد �َّ

َ َكاَن لَِطیفاً َخبِیراً ﴾  ِ َواْلِحْكَمِة إِنَّ �َّ َّ�  

ون جاھلیّت پیشین در میان مردم ظاھر نشوید و خودنمایی نكنید ھای خود بمانید و ھمچ (و در خانھ

خواھد  و نماز را برپا دارید و زكات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت نمائید. خداوند قطعاً می

پلیدي را از شما اھل بیت دور كند و شما را كامالً پاك سازد. و آیات خدا و سخنان حكمت انگیز را 

  گمان خداوند دقیق و آگاه است.) شود یاد كنید. بی شما خوانده میكھ در منازل 

  ]٣٤-٣٣ی احزاب:  [سوره

ھای خود بمانید) این است کھ شما مھم ترین مأموریت زندگی  معنای این فرمایش الھی: (و در خانھ
  یعنی تربیت فرزندان را بر عھده دارید: 

  اقاألم مدرسة إذا أعددتـــھا أعددت شعباً طیب األعر

  مادر دبستانی است گر کردی مھیایش * آماده کردی ملتی نیکو بھ دستانش

***  

کند. آنان را بر صداقت،  کند، بزرگ ترین خدمت را بھ جامعھ می مادری کھ فرزندانش را تربیت می
کند. بھ جسم، منافع، عقل، تحصیل و نیازھایشان اھمیت  امانتداری، عفت و استقامت تربیت می

  دھد. می
ی اسالم است. از  ردان، آیا در اسالم کاری بھتر و برتر از جھاد وجود دارد؟ جھاد، نوک قلھبردا

  ابوھریره رضی هللا از پیامبر صلی 
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  هللا علیھ وسلم روایت کرده کھ فرمود:

ْث نَْفَسھُ بِغَْزٍو َماَت َعلَى ُشْعبَِة نِفَاق))    ((َمْن َماَت َولَْم یَْغُز َولَْم یَُحّدِ

  است.) یا آرزوى جھاد نداشتھ باشد و بمیرد، بر نوعى نفاق مرده  جھاد نکرده  کھ  (کسى 

  [ مسلم از ابوھریره]

  فرماید:  چطور پیامبر علیھ الصالة والسالم در حدیث صحیح می

((انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا 

  ))أي یعدل الجھاد في سبیل هللا  -یعدل ذلك كلھ مرضاتھ واتباعھا موافقتھ 

(برو ای زن و بھ زنان دیگر بگو کھ نیک شوھر داری و کسب رضایت شوھر و پیروی از 

  ھای او برابر با تمام آن است _ یعنی جھاد در راه خدا.) خواستھ

  [ابن عساكر و بیھقى در شعب اإلیمان از أسماء بنت یزید انصاری]

کند؟ اگر زنان مسلمان بھ این  خواند و آن را ارج نھاده و بدان عمل می یث را میکدام زن این حد
  کردند؛ اوضاع و احوالشان این نبود. حدیث عمل می

گویید تالش کند، این  برادران گرامی، بدون شک وقتی بھ یک دانش آموز سخت کوش و موفق می
حال کھ بھ زنان پیامبر صلی هللا و  کند. پس دستور از باب اولی، متوجھ کسی است کھ کوتاھی می

ھمسرانش و دخترانش فرمان داده شده کھ در خانھ ھایشان بمانند درحالی کھ صاحب مقامی واال، 
منزلتی بلند مرتبھ و نیک نفس ھستند؛ پس اولی تر این است کھ این امر متوجھ عموم زنان مؤمنان 

ماند  اش می ھست، این کھ وقتی این زن در خانھ ی جالب و زیبای دیگری ھم باشد. اما در این آیھ نکتھ
  فرماید:  و بھ فرزندان و تربیتشان توجھ کرده و بھ شوھرش اھمیت دھد؛ خدای تعالی می

ِ َواْلِحْكَمِة﴾    ﴿ َواْذُكْرَن َما یُتْلَى فِي بُیُوتُِكنَّ ِمْن آَیَاِت �َّ

  نده مي شود یاد كنید.)(و آیات خدا و سخنان حكمت انگیز را كھ در منازل شما خوا

  ]٣٤ی احزاب:  [سوره

کند،  یعنی وقتی خودش را با علوم شریعت، شناخت خدا و کتابش، شناخت سنت رسول هللا سرگرم می
ماند  این مأموریت مھمی کھ بھ او واگذار شده است؛ با این شناخت متناسب است. اما وقتی در خانھ می

کند، این معنایی جز رویگردانی از  ھای مبتذل نگاه  د یا صحنھکن ھای پوچ و بیھوده مطالعھ  تا داستان
ھا گرفتھ تا سلایر ھا،  فرستند از برنامھ منھج الھی ندارد. وقتی از آن چھ دشمنان اسالم برایش می

دھد کھ در خانھ بماند چون بیرون رفتن ازخانھ بھ او القا  ای بھ او اجازه نمی بدون شک چنین تغذیھ
ی مردان نفوذ کند، خود را شبیھ مردان  تلقین شده کھ ھمتای مرد باشد، بھ جامعھ شده است، بھ او

بگرداند، از زنانگی دوست داشتنی دور باشد، برادران، بھ سخن خدای تعالی در داستان سیدنا شعیب 
  دقت کنید: 

  ﴿ فََجاَءتْھُ إِْحَداُھَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحیَاٍء﴾ 

  با نھایت حیاء گام برمی داشت، نزد او آمد.) (یکی از آن دو ( دختر ) كھ

  ]٢٥ی قصص:  [سوره

کند؟  کند؟ حیایش، چھ چیزی در مرد نظر زن را جلب می چھ چیزی در زن، نظر مرد را جلب می
  گوید:  قدرتش. می
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  ﴿ قَالَْت إِْحَداُھَما یَا أَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْیَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اْألَِمیُن﴾ 

كنى  (یكى از آن دو [دختر] گفت اى پدر او را استخدام كن چرا كھ بھترین كسى است كھ استخدام مى 

  ھم نیرومند [و ھم] در خور اعتماد است)

  ] ٢٦ی قصص: [ سوره

کند، قدرت و امانتداری اش است، نھ نرمی و لطافت  نظر زن را در مرد بھ خود جلب می چیزی کھ
حیایی، و نھ مرد صفتی  کند، حیایش است نھ بی سخنانش، اما چیزی کھ توجھ مرد را در زن جلب می

  یا دور شدن از زنانگی اش. 

  حجاب، عبادت مخصوص زنان:

  فرماید:  برادران گرامی، خدای تعالی می

َك أَْدنَى أَْن یُْعَرْفَن فََال ا أَیَُّھا النَّبِيُّ قُْل ِألَْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساِء اْلُمْؤِمنِیَن یُْدنِیَن َعلَْیِھنَّ ِمْن َجَالبِیبِِھنَّ ذَلِ ﴿ یَ 

ُ َغفُوراً َرِحیماً﴾    یُْؤَذْیَن َوَكاَن �َّ

ن بگو كھ رداھای خود را جمع و جور بر (ای پیغمبر! بھ ھمسران و دختران خود و بھ زنان مؤمنا

خویش فرو افكنند. تا این كھ دست كم باز شناختھ شوند و در نتیجھ مورد اذیّت و آزار قرار نگیرند. 

  خداوند آمرزنده و مھربان بوده و ھست)

  ]٥٩ی احزاب:  [سوره

حداقل چیزی کند کھ او مسلمان و مؤمن است و  یعنی وقتی زن حجاب بپوشد، با حجابش تأکید می
بینی کھ  است کھ معرف اوست نھ باالترین چیزی کھ معرف اوست. یعنی وقتی دانش آموزی را می

لباس جوانان را پوشیده است، این لباس بیانگر آن است کھ او دانش آموز دبیرستان است، ممکن است 
مواد صفر  از تمام مدارس اخراج شده باشد، ممکن است شاگردی تنبل باشد، ممکن است از تمام

کند، کمترین چیزی کھ در  پوشد، احساسی ذاتی در او ایجاد می ھایی کھ می گرفتھ باشد، اما این لباس
پوشد، کمترین چیزی  کند این است کھ او یک دانش آموز است، این حجابی کھ زن می او ایجاد می

ن گلھ مندند کھ مردان کند، بلکھ برخی از زنان از ای است کھ احساس مؤمن بودن را در او ایجاد می
کنند، اما  کنند، در نماز جمعھ و نماز جماعت شرکت می عبادات خاص خودشان را دارند، جھاد می

دارد، این  زن فراموش کرده کھ عبادت خاص بھ خود را دارد، عبادتی کھ او را از مرد متمایز می
کن است در تابستان لباس عبادت چیست؟ عبادت حفظ پاکدامنی جوانان با حجاب خود؛ زیرا مرد مم

نازک بپوشد و در پوشیدن لباس آزاد است، اما زن مسلمان اگر ھوا ھم بسیار گرم باشد، باز ھم دینش 
دھد کھ لباسش را کم کند، بنابراین دستور داده شده زن لباس بلند و ضخیم بپوشد تا  بھ او اجازه نمی

ر راه طاعت پروردگارش از برخی آزادی رنگ پوست یا حجم اندامش پدیدار نگردد، با این کار د
  کشد، این عبادت زن است، عبادت مخصوص زن. ھایش دست می

  فرماید:  برادران گرامی، خداوند عز وجل می

وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم َذِلَك أَْزَكى لَُھْم ﴾    ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّ

ود را فرو گیرند، و عورتھاي خویشتن را مصون دارند. این براي (بھ مردان مؤمن بگو: چشمان خ

  ایشان زیبنده تر و محترمانھ تر است.)

  ]٣٠ی نور:  [سوره
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دارید، برای  گوید، ای مؤمنان وقتی چشمانتان را فروھشتھ می این چیزی است کھ خداوند عز وجل می
  دارید؛ برای شما پاک تر است.  شما پاک تر است و ای زنان مؤمن، وقتی چشمتان را فروھشتھ می

  ھای منتھی بھ امور حرام در اسالم: تحریم تمام ابزار و راه

ھای منتھی بھ امور حرام را تحریم کرده است. سخن  صل تمام ابزار و راهبرادران گرامی، اسالم در ا
گفتن با مردان بھ نرمی و لطافت، را برای زن مسلمان پایبند حرام نموده است. خدای تعالی 

  فرماید:  می

  اً﴾ ﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً َمْعُروف

  (صدا را نرم و نازك نكنید كھ بیمار دالن چشم طمع بھ شما بدوزند.)

  ] ٣٢ی احزاب:  [ سوره

خرد، چھ بسا با نرمی و لطافت با او  در آن شکستگی و نرمی است، وقتی زن از فروشنده چیزی می
چشم سخن بگوید، یا در حرکاتش ناز و نرمش باشد یا صدایش را نازک کند و یک بیمار دل بھ او 

  طمع بدوزد، می فرماید: 

ي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن ﴿ یَا نَِساَء النَّبِّيِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْیتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَّذِ 

  قَْوالً َمْعُروفاً﴾ 

خواھید پرھیزگار باشید صدا را نرم  ر می(ای ھمسران پیغمبر! شما مثل ھیچ یك از زنان نیستید. اگ

و نازك نكنید كھ بیمار دالن چشم طمع بھ شما بدوزند. و بلكھ بھ صورت شایستھ و برازنده سخن 

  بگوئید. )

  ] ٣٢ی احزاب:  [سوره

  کنی؟ دختر جواب داد:  سیدنا موسی گفت: چکار می

َعاُء َوأَبُونَا َشْیخٌ    َكبِیٌر﴾  ﴿ َال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الّرِ

  دھیم تا چوپانان برگردانند) (گفتند: پدر ما پیرمرد كھنسالی است و ما گوسفندانمان را آب نمی

  ]٢٣ی قصص:  [سوره

وقتی او را بھ صرف غذا نزد پدرش دعوت کرد، چھ گفت؟ نگفت: پدرم تو را دعوت کرد و دیگر 
  ت: گیرد، پس گف ھیچ. بھ چھ مناسبتی؟ این جاست کھ گفتگو صورت می

  ﴿ إِنَّ أَبِي یَْدُعوَك ِلیَْجِزیََك أَْجَر َما َسقَْیَت لَنَا﴾ 

  كند تا پاداش این كھ ما را آب داده ای، بھ تو بدھد.) (پدرم از تو دعوت می

  ]٢٥ی قصص:  [سور

  سخنی کھ نیاز بھ ھیچ جواب، بحث یا گفتگویی ندارد، سیدنا موسی بھ آن دو چھ گفت؟ گفت: 

   ﴿ َما َخْطبُُكَما﴾

  کنید؟) (شما دو نفر چکار می

  ]٢٣ی قصص:  [سوره
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  شد عباراتی نرم تر و طوالنی تر و حاکی از دلسوزی بیشتری بھ کار برد:  با این کھ می

َعاُء َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر ﴾    ﴿ َما َخْطبُُكَما قَالَتَا َال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الّرِ

دھیم  پدر ما پیرمرد كھنسالی است و ما گوسفندانمان را آب نمیكنید؟ گفتند:  (شما دو نفر چھ كار می

  تا چوپانان برگردانند.)

  ]٢٣ی قصص:  [سوره

زن باید این گونھ با مردان سخن بگوید، مختصر و مفید، سخنی کھ دو پھلو نباشد، سخنی کھ نیاز بھ 
سخن بگوید، مرد ھم  سؤال و جواب و گفتگو نداشتھ باشد، مختصر، با تن صدایی جدی. اما بھ نرمی

ستایند و  گوید، وقتی زیبایی ھایش را نمایان کند، آنان ھم زیبایی ھایش را می با او بھ نرمی سخن می
شود. برادران، در اسالم توجیھ زیبایی وجود دارد، یعنی گاھی اوقات  مشکل از این جا شروع می

نیستی بلکھ مکلف بھ دوری از  برخی گناھان قدرت جذب دارند، شما مکلف بھ دوری از آن گناھان
  مقدمات آن ھستی و این مفھوم فرمایش الھی است: 

نَا﴾    ﴿ َوَال تَْقَربُوا الّزِ

  (و بھ زنا نزدیک نشوید)

  ]٣٢ی اسراء:  [سوره

اگر یک جریان فشار قوی وجود داشتھ باشد، و بخواھید مردم را از آن برحذر دارید. این جریان 
ھشت متر دارد و اگر انسان وارد این منطقھ شود؛ جریان او را بھ سمت ای بھ طول  ی ممنوعھ منطقھ

کشد. این جریان، نیروی کشش دارد. اگر بخواھید مردم را از خطر این جریان مطلع  خودش می
گویید: شھروندان نباید بھ این جریان دست بزنند یا نباید بھ این جریان نزدیک شوند؟ این  سازید؛ می

  فرماید:  تعالی است کھ می مفھوم فرمایش خدای

ِ فََال تَْقَربُوَھا﴾    ﴿ تِْلَك ُحُدوُد �َّ

  (این حدود و مرزھاي الھي است و بدانھا نزدیك نشوید.)

  ]١٨٧ی بقره:  [سوره

فحشا، مقدماتی دارد، مسلمانان از مقدمات آن نھی شده اند، از اختالط، از ھم نشینی با اراذل، پرسھ 
ت درباره ی زنان، چشم چرانی، خواندن داستان ھای مبتذل، دنبال کردن زدن در خیابان ھا، صحب

کند  ھا نھی شده است بھ ھمین دلیل از مقدمات فحشا دوری می ھای مبتذل، مؤمن از تمام این سلایر
ی  گویی در دژی مستحکم می باشد. یکی از علما گفتھ است: خداوند ماندن زن در خانھ اش را مایھ

  فرماید:  دای تعالی میداند. خ آرامش می

  ﴿َوقَْرَن﴾ 

  (بمانید)

  ]٣٣ی احزاب:  [سوره

یعنی زن در خانھ اش بماند تا آرامش قلب یابد، روحش آرام گیرد، و در امان باشد. اما اگر خارج 
شود، کسانی ھستند کھ سخنانی بھ او بگویند، کسانی ھستند کھ بھ آنان نگاه کند و از آنان خوشش 

ل پیش می آید. پس اصل این است کھ در خانھ بماند و در وقت ضرورت از خانھ بیاید، این جا مشک
خارج شود، بدون این کھ زینتش را نمایان سازد بھ ھمین دلیل اسالم از نرم سخن گفتن نھی کرده و بھ 

فروھشتن چشم فرمان داده است، از خلوت با زن نامحروم نھی کرده مگر این کھ محرمی ھمراھش 
  با زن نامحرم نیز نھی کرده است. پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرموده است:  باشد، از سفر



9 

اختالط.   

  ((.... َوَال تَُسافَِرنَّ اْمَرأَةٌ إِالَّ َوَمعََھا َمْحَرٌم....)) 

  (زن مسافرت نکند مگر ھمراه با محرم)

ُ َعْنُھَما]   [متفق علیھ از اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي �َّ

ی طالیی  ز فساد و بستن راه گناه است. اساسا در پلیس جنایی ، یک قاعدهھا برای جلوگیری ا تمام این
کنم: در ھر مشکلی در  وجود دارد: در ھر جنایتی، دنبال زنی بگرد، من این مقولھ را تصحیح می

  عالم، بھ دنبال معصیتی بگرد. 

  آید: ھر مشکلی بر روی زمین بھ خاطر خارج شدن از منھج الھی بھ وجود می

کالت روی زمین بھ دلیل انحراف از برنامھ ی الھی است، و خارج شدن از برنامھ ی الھی تمام مش
کند، کھ  فقط بھ دلیل جھل و نادانی است، جھل بدترین دشمن انسان است، جاھل با خودش کاری می

یش کنم کھ بیست و ھفت سال پ کند. باور کنید برادران، داستان جالبی برایتان نقل می دشمنش با او نمی
ھای اول سخنرانی ام اتفاق افتاد، روزی بھ صحن مسجد رفتم، مردی را در  در این مسجد در سال

  حال گریھ دیدم، بھ من گفت: مشکل بزرگی دارم، گفتم چھ مشکلی؟
کند و من از او پنج فرزند دارم. گفتم: با چھ کسی؟ گفت: با ھمسایھ ام.  گفت: ھمسرم بھ من خیانت می

ی ما آمد و من  ایھ ات آشنا شده است؟ گفت: بھ خدا باری برای شب نشینی بھ خانھگفتم: چطور با ھمس
نخواستم او تنھا باشد و بھ او گفتم: مادر فالنی، بیا پیش ما بنشین، او مثل برادرت است و این کار 
ن باعث خیانت زناشویی شد. بھ خدا سوگند ھزاران داستان این چنینی وجود دارد، باور کنید من تا ای

خانمانی در  عمرم در دعوت ھزاران داستان شنیده ام، تمام این ماجراھا، رسوایی ھا، طالق و بی
ی اختالط صورت گرفتھ، امری بسیار مھم و خطرناک است؛ زیرا خداوند عالقھ بھ زنان را در  نتیجھ

  فرماید:  انسان قرار داده است، خداوند متعال می

  َواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن﴾ ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشَّھَ 

  (برای انسان، محبّت شھوات جلوه داده شده است، از قبیل: عشق بھ زنان و فرزندان)

  ]١٤ی آل عمران:  [سوره

این تزیین خداوند است، اما شیطان تزیین و آراستگی متفاوتی دارد، شیطان زن ھمسایھ را می آراید، 
دھد  ی زیبایی جلوه می دھد. او را برای مرد بسان ملکھ ه میزن دوست، زن نامحرم را زیبا جلو

ھای شیطان  بیند، اما وقتی انسان افسارش را بھ دست وسوسھ درحالی کھ ھمسرش را این چنین نمی
ھدف انتخاب نکردم، با این کھ  شود، بھ خدا قسم این موضوع را بی سپارد؛ گرفتار عمل زشتش می می

ھا را ھفده بار ذکر کرده  خداوند عز وجل در قرآن کریم بعضی از داستان آن را زیاد تکرار کرده ام،
برم  کنم، بالفاصلھ پی می است، زیرا موضوع بسیار مھمی است، ھرگاه یک تماس تلفنی دریافت می

بندوبار، و البتھ این کودکان  بند وبار یا شوھر بی ی مشکل در اختالط است یا از سوی زن بی کھ ریشھ
پردازند. باید در حد و مرزھای شریعت بمانی، از پیامبر صلی هللا علی وسلم  ھای آن میھستند کھ ب

  روایت شده است کھ فرمود: 

َجاِل ِمَن النَِّساِء))    ((َما تََرْكُت بَْعِدي فِتْنَةً أََضرَّ َعلَى الّرِ

  ای زیبانبارتر از زنان برای مردن نگذاشتم.) (پس از خودم ھیچ فتنھ

ُ َعْنھُ]   [متفق علیھ از أسامة َرِضَي �َّ

  فرماید:  پیامبر علیھ الصالة والسالم در روایتی کھ مسلم از پیامبر صلی هللا علیھ وسلم نقل کرده؛ می
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َل فِتْنَِة بَنِي إِْسَرائِیَل َكانَْت فِي النَِّساِء (( ْنیَا َواتَّقُوا النَِّساَء فَِإنَّ أَوَّ   ))اتَّقُوا الدُّ

  ی بنی اسرائیل در زنان بود.) سبت بھ دنیا و زنان تقوا پیشھ کنید زیرا اولین فتنھ(ن

ُ َعْنھُ]   [متفق علیھ از أسامة َرِضَي �َّ

  اعتراف غربی ھا بھ مضرات اختالط:

من مجبورم برخی از این نصوص را برای شما ذکر کنم نھ ھرگز برای این کھ از نظر من معتبر 
آید، خوششان می آید. اما از چیزی کھ منشأ  ھ مردم از ھر چھ از غرب میاست، بلکھ شگفت است ک
عالقھ و متنفر ھستند، بگذار آزاد باشیم، چنین چیزی تنھا متناسب با مؤمنان  دینی دارد؛ ناخرسند و بی

ی زن انگلیسی بھ نام لیدی  آگاه و فھیم نیست بلکھ برای عموم مسلمانان صادق است. یک نویسنده
مردان بھ اختالط عادت دارند، بھ ھمین خاطر زن ھم طمع بھ امری مخالف فطرتش «وید: گ کوک می

نمود، ھر چقدر اختالط بیشتر باشد، فرزندان حاصل از زنا نیز بیشتر خواھند بود، و این بالی بزرگ 
اقبت بھ آنان بیاموزید کھ از مردان دور باشند، آنان را از ع«برای زن است... تا جایی کھ می گوید: 

  ».و سرانجام دامی کھ در کمینشان است؛ مطلع سازید
آید، این نظر بیگانگان فھیم  یعنی ای مرد، اگر از کسانی ھستی کھ از غربیان و بیگانگان خوشت می

بگو این اشکال بزرگی در ساختار اوضاع و احوال ماست «گوید:  و باخرد است، شوپنھاور آلمانی می
ھای  در عزت و بلندمرتبگی وی فراخوانده و غرق شدن زن در خواستھکھ زن را بھ مشارکت با مرد 

فرومایھ اش را برایش آسان گردانیده است تا جایی کھ با نیروی قدرتش و دیدگاه ھای فرومایھ اش 
  »شھر مدرن را بھ فساد کشانده است.

یر قابل تحمل یابی اما فساد گسترده غ روی، ھمھ چیز را زیبا و منظم می ھای غربی می بھ سرزمین
ھای یونان بیندیشی، او را در  ای خواننده، اگر بھ وضعیت زن در گذشتھ«گوید:  است. لرد بایرون می

یابی اما زن باید کارھایی کھ برایش ساختھ شده؛ را انجام دھد و از اختالط با دیگران  حالت طبیعی می
  »پرھیز نماید.

بھترین نظام این است کھ «گوید:  می» ود مجھولانسان این موج«گوید:  آلکسی کاریل در کتابش می
  »مرد تنھا بھ دیدن یک زن بسنده کند.

ھا باشد، بھ  نظامی کھ در آن زن مجبور بھ اشتغال در کارخانھ«گوید:  یک دانشمند انگلیسی دیگر می
را ھر میزان کھ برای کشور کسب در آمد کند، اما نتیجھ اش برای کانون زندگی را ویران می کند؛ زی
کانون خانھ را نابود و ارکان خانواده را منھدم ، و روابط اجتماعی را از ھم می گسالند. زن را از 

سازد، در واقع اخالق زن را زیر سئوال می  گیرد، فرزندان را از نزدیکانشان محروم می شوھرش می
  ی واقعی زن خدمت و توجھ بھ شوھر و فرزندانش است. برد. وظیفھ

ھای خانوادگی در آمریکا و راز افزایش جرم و جنایت در جامعھ  علت بحران«وید: گ دکتر دیگری می
این است کھ ھمسر خانھ اش را رھا کرده است تا درآمد خانواده را افزایش دھد، پس درآمد بیشتر شد 

تجربھ ثابت کرده است کھ بازگشت زن بھ خانھ تنھا راه «سپس گوید: » اما سطح اخالق پایین آمد
  »ل جدید از بحرانی است کھ انسان گرفتار آن است.نجات نس

آید، ما کتاب و  آوردم برای این کھ از آنان خوشم می ھای دانشمندان بزرگ غربی را نمی من این متن
دانند، بدانند کھ خود  سنت را داریم، اما آن دستھ از کسانی کھ زندگی غرب را زندگی سطح واالیی می

  د. بر غرب ھم از این امر رنج می
زن اگر در خانھ کھ اساس خانواده است بماند، واقعا بھ «یکی از اعضای کنگره آمریکا می گوید: 

  »دولت خدمت خواھد نمود
وقتی خداوند امتیاز بھ دنیا آوردن کودکان را بھ زن بخشید، از او «گوید:  یکی دیگر از اعضا می

ی اصلی اش ماندن در خانھ  ، بلکھ وظیفھنخواست کھ فرزندانش را رھا کند تا بیرون از خانھ کار کند
ھا کسانی ھستند کھ برخی از مردم بھ آنان عالقمندند. شوپنھاور  این». برای مراقبت از کودکان است
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بھ زن آزادی مطلق، کامل و بدون ھیچ نظارتی را بدھید سپس یک سال بعد بیایید «گوید:  آلمانی می
  »من فضیلت، عفت و ادب را خواھید دید.تا نتیجھ را ببینید، فراموش نکنید کھ با 

اش و سر و سامان دادن  توانیم بھ طور خالصھ بگوییم: مستقر شدن زن در خانھ برادران ارجمند، می
امور مرد بعد از انجام امور دینش، امری است کھ با طبیعت، فطرت و کیان او متناسب است و بھ 

تواند شغلی متناسب با  ضافی داشتھ باشد، میباشد، اگر وقت ا مصلحت او، جامعھ و نسل جوان می
تواند در اوقات فراغتش کاری  تواند کودکان را تعلیم دھد، می زنانگی و شریعتش داشتھ باشد، می

  متناسب با زنانگی، طبیعت و منھج خداوند عز وجل داشتھ باشد. 

  اختالط غیرت را را از بین می برد:

شود، مردانگی  است کھ اختالط باعث خاموش شدن غیرت میی دیگری معتقد  برادران عزیز، نویسنده
  ای کھ سیدنا سعد آن را نشان داد و صحابھ از غیرتش شگفت زده شدند، سعد بن عباده گفت: 

ِ َصلَّى �َّ   َعلَْیِھ َوَسلََّم ((لَْو َرأَْیُت َرُجالً َمَع اْمَرأَتِي لََضَرْبتُھُ بِالسَّْیِف َغْیَر ُمْصفَحٍ، فَبَلََغ َذِلَك َرُسوَل �َّ

ُ أَْغیَُر ِمنِّي، َوِمْن أَْجِل َغْیرَ  ِ ألَنَا أَْغیَُر ِمْنھُ، َو�َّ َم اْلفََواِحَش فَقَاَل: أَتَْعَجبُوَن ِمْن َغْیَرِة َسْعٍد، َو�َّ ِ َحرَّ ِة �َّ

  َما َظَھَر ِمْنَھا َوَما بََطَن)) 

زنم، خبر این امر بھ  گذشتی او را با شمشیر می (اگر مردی را ھمراه ھمسرم ببینم، بدون ھیچ

شوید، بھ خدا  رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم رسید، پس فرمود: آیا از غیرت سعد شگفت زده می

قسم من از او غیرتمندترم، و خدا از من غیرتمندتر است، بھ خاطر غیرت خدا، پیدا و پنھان فحشا 

  را حرام گردانیده است.)

  سعد بن عبادة][متفق علیھ از 

بینی کھ ھمسرش در نھایت آرایش و آراستگی در کنارش  میراند، مردی را می اختالط غیرت را می
خیال و راحت است، یا با خاطری آسوده در کنار ھمسرش کھ لباس نامناسب دارد؛  نشستھ و او بی

  نشیند، غیرتش کجاست؟  می

  لوازم اختالط:

دھند و با یکدیگر خوش آمد  دادن است، مردان با زنان دست میبرادران، از جملھ لوازم اختالط دست 
  کنند. عایشھ گفتھ است:  گویی می

ِ َصلَّى �َّ َعلَْیِھ َوَسلََّم َكفَّ اْمَرأٍَة قَطُّ َوَكاَن یَقُوُل لَُھنَّ  ِ َما َمسَّْت َكفُّ َرُسوِل �َّ : قَْد ((َو�َّ إَِذا أََخَذ َعلَْیِھنَّ

  َكالًما))  بَایَْعتُُكنَّ 

(بھ خدا قسم دست رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم ھرگز دست زن دیگری را لمس نکرد و ھمواره 

  گفت: زبانا با شما بیعت کردم.) در وقت بیعت گرفتن می

  [متفق علیھ از عائشة]

دراز وقتی زنان صحابی برای سالم کردن نزد پیامبر صلی هللا علیھ وسلم آمد، بھ او گفتند: دستت را 
دھم. این حکم شریعت است  کن تا با تو بیعت کنیم ای رسول خدا، فرمود: من با زنان دست نمی

شود. چھ ایرادی در اختالط وجود دارد؟ نگاه حرام بھ  درحالی کھ او معصوم است و با وحی تأیید می
  فرماید:  چھره و بدن و غیره. خداوند عز وجل می
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وا َ َخبِیٌر بَِما یَْصنَعُوَن ﴾  ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّ   ِمْن أَْبَصاِرِھْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم َذِلَك أَْزَكى لَُھْم إِنَّ �َّ

(بھ مردان مؤمن بگو: چشمان خود را فرو گیرند، و عورتھای خویشتن را مصون دارند. این برای 

  دھند آگاه است). ام میگمان خداوند از آنچھ انج ایشان زیبنده تر و محترمانھ تر است. بی

  ]٣٠ی نور:  [ سوره

  فرماید:  رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم می

لَُھا ))  َھا أَوَّ َھا آِخُرَھا، َوَخْیُر ُصفُوِف النَِّساِء آِخُرَھا َوَشرُّ لَُھا َوَشرُّ َجاِل أَوَّ   ((َخْیُر ُصفُوِف الّرِ

بھترین صفوف زنان پایان آن و (بھترین صفوف مردان آغاز آن و بدترینش پایان آن است و 

  بدترینش آغاز آن است.)

  [ سلم، ترمذي، أبو داود، نسائي، ابن ماجھ، أحمد و دارمي از أبي ھریرة]

کرد. از طرف  پیامبر علیھ الصالة والسالم صفوف زنان و مردان را با صف کودکان از ھم جدا می
روند، خویشاوندان، ھمسایگان، دوستان،  یھا بھ دیدار یکدیگر م دیگر اختالط در خانھ ھا: خانواده

دوستداران و آشنایان، این پسر عمویش است، دیگری پس خالھ اش است، این پسر عمھ اش است، این 
ی ھمسایھ اش است، این اختالط باعث مشکالت روحی، روانی و  باجناقش است، آن یکی خانواده

  شود کھ البتھ برای جامعھ خطرناک است. اجتماعی می
دران گرامی، اگر نصوص قرآنی مربوط بھ زن و احادیث نبوی مربوط بھ زن را بخوانید، از برا
ی آرمانی  کنید کھ اختالط قطعا حرام است و خانواده در اسالم باید وظیفھ ھا استنباط می ی آن ھمھ

خودش را از طریق ممانعت از اختالط زن با مرد، حفظ کند. شاید کسی بگوید: این برادرم است، 
شود، کرد؟ خطر ھمین جا در  پسر عمویم است. شاید کسی بگوید: مگر با این روابط صمیمانھ چھ می

  فرماید:  کمین است، رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم می

ِ أَفََرأَْیَت اْلَحْموَ    ؟ قَاَل: اْلَحْمُو اْلَمْوُت)) ((إِیَّاُكْم َوالدُُّخوَل َعلَى النَِّساِء فَقَاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر: یَا َرُسوَل �َّ

(مبادا بر زنان وارد شوید، مردی از انصار گفت: ای رسول هللا، برادر شوھر چطور؟ فرمود: برادر 

  شوھر یعنی مرگ.)

  [متفق علیھ از ُعْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر]

برادر شوھر کیست؟ یکی از خویشاوندان نزدیک است، برادر شوھر است، پسر عمویش، پسر عمھ 
  اش، پسر دایی اش، پسر خالھ اش، دامادش و بھ ھمین ترتیب.

برادران گرامی، حقیقت این است، اما ممکن است حقیقت کمی عجیب باشد؛ زیرا اکثریت مردم از آن 
شود، حق ھمیشھ حق است و باطل، باطل است.  ود؛ لغو نمیفاصلھ گرفتھ اند، وقتی حقیقت ضایع ش

ھا و دیدارھای مختلطی کھ مردم بھ آن عادت کرده اند، ھمھ بر خالف شریعت است، آنان  اما دعوتی
  پردازند و مشکالت بی شمار خانواده ھا ھمھ بھ دلیل ھمین اختالط است. بھای گزافی برای آن می

نید پیش از این کھ محاسبھ شوید، اعمالتان را بسنجید پیش از این برادران گرامی، خود را محاسبھ ک
کھ برایتان سنجیده شود، بدانید کھ فرشتھ ی مرگ از ما گذشتھ و بھ سراغ دیگری رفتھ و ھر لحظھ 

ممکن است از دیگران بگذرد و بھ سراغ ما بیاید، پس باید مراقبت باشیم، عاقل کسی است کھ خود را 
را برای پس از مرگ آماده سازد و ناتوان کسی است کھ از ھوس ھایش پیروی محکوم کند و خودش 

  کرده و از خداوند آرزوھایی داشتھ باشد، و سپاس پروردگار جھانیان را. 

* * *  
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  ی دوم خطبھ
دھم کھ محمد  دھم کھ معبودی وجود ندارد بھ جز هللا کھ ولی صالحان است و گواھی می گواھی می

بنده و رسولش ھست و دارای اخالق بزرگ است. پروردگارا! درود، سالم و برکت بفرست بر 
  سرورمان محمد و بر تمام خاندان و یارانش. 

  خت اسباب این فساد:یشان و شنا تحلیل و بررسی غربیان نسبت بھ فساد جامعھ

م ١٩٦٢کنم، رئیس جمھور اسبق آمریکا در سال  ای را برای شما عنوان می ی تازه برادران، مسئلھ
بندو بار، غرق در  تصریح کرد کھ آمریکا با خطری جدی روبھ رو است، جوانانش نادان ھستند، بی

د. از ھر ھفت جوانی کھ مسئولیت ان شھوت، و نسبت بھ مسئولیت ھایی کھ بھ آنان واگذار شده بی
کنند، شش نفرشان واجد شرایط نیستند؛ زیرا شھوتی کھ در آن غرق شده  برای سربازی ثبت نام می

ی اختالط موجود بین پسران و  اند، توانمندی و قوای بھداشتی و روانیشان را از دست داده اند. نتیجھ
ست کھ دختر دانش آموز در مدرسھ و ای لبنانی آورده ا دختران در مدارس و دانشگاه ھا، روزنامھ

اندیشد و بیش از  دانشگاه جز بھ عواطف و احساسات و راه ھای برآوردن کردن این احساسات نمی
شوند. دالیل این شکست این است کھ آنان  شصت درصد از دختران دانشجو در امتحانات مردود می

ی بسیار زیبایی  . الکسی کاریل مقولھاندیشند بیشتر از درس و حتی آینده یشان، بھ مسائل جنسی می
کند از  ای ترشح می شود، بدن انسان ماده ی جنسی انسان تحریک می وقتی غریزه«گوید:  دارد، می

  »خون بھ مغز نفوذ کرده و وی را از اندیشھ و تفکر درست و روشن بازمی دارد.
کاالیی کھ با زنی شبھ  بندوباری و ھر مشکل دیگری کھ زن در آن است، ھر این اختالط، این بی

شود، این چھ تأثیری بر انسان  عریان آراستھ شده است، تمام تبلیغات ھمگی از طریق زن انجام می
کند. پیش تر در مورد تحقیقی کھ برخی دانشمندان چندین  دارد؟ بھ طور مداوم انسان را تحریک می

حین تحریک شدن با دیدن  سال پیش در کشوری عربی انجام دادند؛ صحبت کردم کھ چطور انسان
شود و این ھرمون اگر بھ طور  بند و بار، ھرمون جنسی در خونش ترشح می ی یک زن بی منظره

ھا بھ بیش از  شود کھ تعداد این آفت ھای بسیاری می مستمر در خون جریان داشتھ باشد، باعث آفت
مخالفت با منھج خداوند  ی دھد، نتیجھ رسد پس ھر آن چھ در دنیای انحراف رخ می بیست مورد می

عز وجل است، گوید: داعیان اختالط از عقلشان دستور نمی گیرند بلکھ شھوت بر آنان حکمفرماست. 
گوید: یکی از مھم ترین اسبابش، اختالط زیاد بین پسران و  گزارش دیگری از جرایم نوجوانان، می

ی  ی در تعیین عرصھدختران جوان است. حکمت علمی و عملی حدیث شریف کھ چارچوب منھج
کند کھ یکی از بزرگ ترین آثار و پیامدھای اختالط، از بین رفتن  روابط اجتماعی است؛ تأکید می

شود و منجر بھ انحرافات  حیایی است کھ بھ بھ طور ویژه حصار محافظ و مدافع زن محسوب می
داند. بررسی بسیاری  میگردد کھ تقلید از دیگران را در قالب شعار تمدن و آزادی جایز  رفتاری می

ھای اخالقی ثابت کرده است کھ اختالط جایز مسئول تمام این مشکالت است و پیروان  از جنایت
شماری کھ میان کسانی کھ اختالط کرده و با زن نامحرمی کھ برایش  ھای بی اختالط در مورد رسوایی

  گویند؟ حالل نیست خلوت می کنند؛ چھ می
و آخرین باریست کھ سخنانی از آن دستھ از بیگانگانی کھ برخی مردم بھ  برادران گرامی: این اولین

آورم. دیدگاه آنان نسبت بھ اختالط این گونھ است، آنان فساد جامعھ  آنان عالقمند ھستند؛ برایتان می
یشان را بررسی کرده و آن را بھ اختالط نسبت دادند و ما نیز ھمان راه ایشان را در پیش گرفتھ ایم 

  لی کھ منھج، کتاب، سنت و وحی خداوند عز وجل را ھمراه داریم. درحا

  دعا:

خدایا ما را جزو ھدایت یافتگان و شفادادگانت و افراد تحت والیتت قرار ده و ھر چھ بھ من عنایت 
كني و احدي بر تو  اي، مباركش بگردان و مرا از قضاي بد، حفاظت كن، تویي كھ حكم مي فرموده

شود؛ پروردگارا! تو بابركت و  اً كسي كھ تو او را حمایت كني، ذلیل و خوار نميحاكمیت ندارد. قطع
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بلندمرتبھ ھستي و تو را سپاس بھ خاطر آنچھ حکم نمودی. پروردگارا بھ ما ببخش و ما را محروم 
نکن. ما را بزرگ بدار و خوار مکن. ما را ترجیح بده و دیگران را بر ما ترجیح مده. ما را راضی 

  ز ما راضی شو.کن و ا
پروردگارا! دین ما را کھ محافظ کار ماست، دنیای ما را کھ در آن معاش و زندگی ماست و آخرت ما 

ای از ھر خیری بگردان و  را کھ بازگشت ما بھ سوی آن است اصالح کن و زندگی را برای ما توشھ
  مرگ را باعث راحت شدن از ھر شری بگردان.

وردگارا! ما را با حالل از حرام خود و با طاعت از نافرمانی خود و موالی ما! ای رب العالمین! پر
  نیاز کن. با فضل خود از غیر خودت بی

پرودگارا! مکر خود را متوجھ ما نکن، حمایت خود را از ما بر ندار و ما را چنان نکن کھ یاد تو را 
  فراموش کنیم ای پروردگار عالمیان.

ھای ما را با بینوایی خوار نکن تا مجبور بھ  گری حفظ کن و چھرهھای ما را با توان پروردگارا! چھره
درخواست از بدترین مخلوقاتت شویم و مبتال بھ تعریف و تمجید بخشندگان و ذم و بدگویی بخیالن 

ھای آسمان و زمین فقط در  ھا و صاحب بخشش ھستی و خزانھ شویم، در حالی کھ تو برتر از آن
  دست توست.

ھای ما را با خشنودی  ھای اھل دنیا را با دنیای آنان روشن کردی، چشم کھ چشمپروردگارا! چنان 
  خود روشن کن ای پروردگار عالمیان!

چھ تو  پروردگارا! آن روزی ھایی را کھ دوست داریم و بھ ما ارزانی نمودی یاری گر ما در آن
چھ  ، جایشان را برای آنھایی را کھ دوست داریم و از ما باز داشتی دوست داری بگردان و آن روزی

  دوست داری خالی کن.
جوییم و از ذلت فقط تو را  آوریم، از ترس تنھا بھ تو پناه می پروردگارا! ما از فقر فقط بھ تو پناه می

درمان، شادی دشمنان و گرفتن نعمت ھای بخشیده شده بھ تو  دھیم. از درد بی پناھگاه خود قرار می
  پروردگار عالمیان! آوریم ای سرور ما! ای پناه می

ی حق و دین را باال ببر، اسالم را یاری ده و مسلمانان را عزیز  پروردگارا! بھ فضل و کرم خود کلمھ
  بدار و شرک و مشرکان را خوار و ذلیل گردان.

پسندی ببر،  چھ دوست داری و می ای پروردگار عالمیان! دست والیان مسلمان را بگیر و بھ سوی آن
  ی اجابت دعایی. اری کھ بخواھی توانا ھستی و شایستھچون تو بر ھر ک

 


