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 وزارت ارشــاد،حج واوقاف    

 است ارشاد و انسجام مساجدير    
  

 موضوع خطابت روز جمعه و   

    اتير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر  

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م
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ُاختالطُمیانُمردانُوزنانُناُمحرمُوعواقبُناگوارُآنرمتُحُ 
 

إن الحمد لله تعاىل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا من يهد الله فال مضل له ومن 

 :أما بعد، يضلل فال هادى له واشهد أن ال اله إال الله وحده ال رشيك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله

ياطَاِن َف ِنَُّه يَ امُ  قال الله سببببحانه وتعال :  ياطَاِن َوَمن يَتَِّبخا ُخطَُواِت الشبببَّ اِ  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشبببَّ شبببَ ُر ِبالاَفحا

َمُتُه َما َزََك ِمنكُم  ُل اللَِّه َعلَياكُما َوَرحا  (21):النور.مِّنا أََحٍد أَبَداً َولَِكنَّ اللََّه يَُزِّكِّ َمن يََشاُ  َواللَُّه َسِميٌخ َعلِيٌم  { َوالاُمنكَِر َولَواال َفضا

 غرب  ها ومردم ب  دین است: فرهنگ  اختالط مرد وزن

صالة و  ستاده که جامعه را از رشور وگناهان پاک میکند پیغمرب علیه ال صالح مردم احکام  را فر سالم االله جل جالله برای  ا ل

 اله  را قوالً وعمالً ترشیح وتوضیح کرده است وبرای مردم اسباب فتنه را به طورواضح بیان کرده است. احکام 

ستقیم م سلامنهارا از راه م شیطان تالش میکند تا م ست،  ریج به این عمل نحرف وبه تدزنا یک جرم قبیح ورسچشمه فتنه ها ا

العاملین زنا را حرام قرار داده تا آبرو وعزت مردم مصئون باشد، نسل ونسب شان پاک آغشته مناید،  از اینجهت رب  وگناه

 باشد وجامعه هم از هر نوع اخالق بد پاک باشد.

 وقتیکه الله تعال  زنا را حرام قرار داد، اسباب وراه های رسیدن آنرا نیز حرام قرار داده است؛ تا که انسان به عمل زنا آغشته 

 له اسباب رسیدن به این عمل قبیح اختالط مرد وزن نا محرم است.نشود.یک  از جم

ست.الله تعال  میفرماید سان موجود ا َهَواِت ُزيَِّن لِلنَّاِس حُ :)الله تعال  از آن فطرت یاد آوری میکند که در مرد وزن ان شَّ بُّ ال

 14آل عمران: (.ِمَن النَِّساِ  َوالاَبِنيَ 

 نفس از قبیل عشق به زنان وفرزندان ..دلبستگ  به خواهشات  -ترجمه:

رشیعت اسببالم مام آن اسببباب ووسببا ل  را حرام قرار داده که انسببان را به فتنه واقخ میکند.که آن عبارت از تابخ شببدن به 

 شهوات است؛ بناً مسلامنان از این موارد  خود داری منایند.
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وخلوت مرد وزن را حرام گردانیده اسبت، اختالط مرد وزن نا  بخاطر دور بودن از زنا رشیعت اسبالم  به طور وقایه اختالط

 محرم بخاطر این حرام قرارداده شده تا اینکه مسلامن در فتنه واقخ نشود؛ زیرا که اختالط ریسامن شیطان وسبب زنا است.

شه سالم  غرب همی شه ند،وبراتبلیغات را راه اندازی میکند تا زمینه  اختالط را فراهم ک بخاطر بربادی جامعه ا ی اینکار همی

ست وغرب هم سازی کرده ا ست که زنان را بهزمینه  شش کرده ا شه کو  هانه کار از خانه ها بیرون کرده تا زنان به مردانب ی

نامحرم زندگ  مختلط منایند، در مکاتب باید نظام مختلط باشببد، دردفاتر هم باید نظام مختلط باشببد ، در پوهنتون باید 

در شفاخانه ها همچنان ودر مراسم عروس  وسا ر مجالس خوش  نظام مختلط باشد؛ خالصه اینکه کفر نظام مختلط باشد،  

میخواهد در همه بخش های زندگ  مرد وزن مختلط باشببند، موضببوع زنها برای غرب مهم اسببت چرا که غرب هر مقصببد 

 وفتنه خود را در زیر سایه حقوق زنان بدست م  آورد.

ر اهداف شببوم خود زنهارا بروی صببحنه آورده اسببت از هامن روز علامی اسببالم ودانشببمندان از روزیکه جهان غرب بخاط

بخاطر خاموش کردن این فتنه صببدای خود را در هرجای ودر هروقت بلند منوده اند. که امروز هم بیان وموعظه  خطبه 

 جمعه در همین مورد است.

 اختالط مرد وزن نا محرم در رشیعت مردود است:

شود اگر در جای  مرد بیگانه با زن نا محرم به طریقه علام تعری فات زیادی  از اختالط کرده اند، که از مام آنها این معلوم می

شوند که یکدیگر را هم ببینند ویک  با دیگر دست بدهند، یک  از دیگری لذت بربند  سخنان تحریک یک  باد، جمخ  یگر 

بگیرد، این نوع اختالط حرام اسببت، درحرمت این هیش شببک  نیسببت و یک  با دیگر اعضببای بدن شببان ماس آمیز بزنند

همینگونه جمخ شدن مرد وزن در ادارات تعلیم  یا دفاترکاری باشد، یادر نشست ها یا هوتل ها ویا دردیگرجای ها باشد، 

 این همه صورت ها حرام اند.

 یه وسلم یک عمل مردود است.اختالط مرد وزنان نامحرم ازدید قرآن کریم وسنت رسول الله صل  الله عل

صىل الله  -فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد عن النبي  -رشیعت اسالم چهاده صد سال قبل گفته است:)

 متفق علیه  .(ما تركت بعدى فتنة هي أرض عىل الرجال من النسا ): -عليه وسلم 

سل -ترجمه: صل  الله علیه و سول الله  سامه بن زید از ر رض ا ما سیار م شتم بعد ازخود فتنه که ب ست روایت میکند:من نگذا

 زنها کرده .فتنه مردان از بر 

ناَيا َواتَُّقوا النَِّساَ  ؛ ف نَّ أَوََّل ِفتاَنِة بَِني إرسا يَل كَانَتا يف النَِّساِ ( رواه مسلم.حدیث رشیف دیگری آمده استدر   :) َفاتَُّقوا الدُّ

 دنیا واز زنها بدون شک اولین فتنه در بن  ارسا یل فتنه زنان بود. خود داری کنید از -ترجمه: 

 در واقعه بلعم بن باعورا وبن  ارسا یل عذابیکه نازل شد به سبب  فتنه زنان وزنا بوده.

 : م بن باعوراعلن  بن  ارسا یل بواقعه عربتناک عامل وپیشوای دی
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شهور وقابل اعتامد در نزد  جمهور روایت ابن مردویه که از حرضت عبدالله ابن عباس رض  الله عنه در این ارتباط روایت م

نقل کرده است که نام این شخص بلعم ابن باعورا است  این شخص باشنده نزدیک کنعان در بیت املقدس ودر قلمرو شام 

عد از غرق اصببل بود.ببوده . در یک روایت آمده اسببت که ازبن  ارسا یل بوده، علم بعضبب  از کتابهای آسببامن   برای او ح

شدن وفتح مرص حرضت موس  علیه السالم بن  ارسا یل را بر جهاد علیه جبابره  امر کرد ، جبابره دیدند که حرضت موس  

علیه السبببالم همرای لشبببکری رسبببیدند وبرای آنها غرق شبببدن فرعون و قوم فرعون قبل از قبل معلوم بود، آنها به این فکر 

شدند ب شخص  قاطخ افتیدند وهمگ  جمخ  سالم یک  س  علیه ال رضت مو ه نزد بلعم بن باعورا رفتند وبرای او گفتند که ح

اسبببت وهمرای او لشبببکر زیادی اسبببت واو بخاطری آمده اسبببت که مارا از ملک خود بیرون کند،  تو از الله تعال  چنین 

عای اسببم اعظم معلوم بود از این جهت هر د ، چرا که به بلعم ابن باعورادرخواسببت کن که اینهارا از مقابله ما به عقب بروند

.او گفت:افسوس است که شام این سخن را میگو ید،او خو فرستاده الله است همرای او فرشتگان است من او قبول میشد

او مخالفت کرده میتوانم، در حالیکه من میدانم مقام  ومنزلت  که او به نزد خداوند دارد اگر من چنین دعا کنم چگونه با 

ن ودنیای من برباد میشببود، باز هم مردم خیل  زاری کردند، پس بلعم گفت: خوب اسببت من از پروردگار خود معلومات دی

حاصبببل میکنم که چنین دعا کردن را اجازه دارم یا خیرل بلعم طبق معمول بخاطر معلوم کردن این کار اسبببتخاره یا کدام 

وقت چنین کار را نکن  به قوم خود گفت: که من از دعای بد  عمل دیگری انجام داد، در خواب برای اوواضببح شببد، هیش

منخ کرده شده ام،  در این وقت قوم جبابره برای بلعم تحفه بزرگ  را پیشکش کردند که در حقیقت رشوت بود، که وی این 

ندازه ای زاری کردن به ا باز مردم قوم در پ  او افتیدند که حتامً این کار را بکن  روایت  د که در یکتحفه را قبول کرد 

یه السالم ، بلعم بر علیه حرضت موس  علآمده است که باخانم خود مشوره کرد که این رشوت را قبول کرده واین کار را بکن 

وبن  ارسا یل دعای بد را رشوع کرد، در این وقت به قدرت پروردگار کدام دعای بدی که به حرضببت موسبب  علیه السببالم 

م میرسبببید قوم او جمخ شبببد وبه او شبببکایت کردند تو خو بر علیه ما دعای بد میکن ، بلعم ابن میکرد جزای آن به قوم بلع

به ایشان گفت: این کار در توان من نیست از اختیار من بیرون است زبان من بر خالف موس  من  گردد،نتیجه این  اباعور 

وم خود قشببد به قوم او تباه  نازل شببد وبه بلعم این جزا حاصببل شببد که زبانش  برامد وبه سببینه او افتید، در این وقت با

شد ودعای من کارمن گفت:که دنیا وآخرت من خو سط آ به   کند لیکن من تباه  شان میدهم که تو ن بر شام یک تدبیر را ن

موس  وقوم او غلبه حاصل میکند وآن تدبیر این است که شام دخرتان زیبارا در بین لشکر بن  ارسا یل بفرستید  واین زنان 

یار وقت شببده از فامیل اند بسبب را تاکید کنید که بن  ارسا یل هرکاری که با اینها میکردند مامنعت نکنند چرا که اینها مسببافر

مده اندوبه زن رضورت دارند واین ممکن است که این مردم به عمل زنا آغشته شوند در نزد الله تعال  زنا بسیار آ بر خود های 

 عمل مبغوض است.

شود باالی آنها حتامً عذاب نازل میشود وشام باالی آنها غالب میشوید، مردم به این شیطان ع در کدام قومیکه زناکاری  مل 

ومردمان بزرگ بن  ارسا یل به عمل زنا مبتال  شدند، به اثر فتنه زن بن  ارسا یل شکست خورد وباالی شان بلعم عمل کردند 

 ( بن  ارسا یل  مرد.70000مرض طاعون نازل شد که در یک روز )

سفانه در زمانه فعل  تحت نام ترق  ودر نتیجه تقلید کور کورانه غرب درجامعه ا صنف اول ال  پو متا هنتون  نظام سالم  از 

 اختالط مرد وزن را ج است که از نظر رشیعت اسالم عمل منفور ومخالف رشیعت اسالم است.
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ست، چرا که شده ا سالم اختالط بین مرد وزن نا محرم حرام قرار داده  صد( در رشیعت ا سا ل لها حکم املقا تیکه زنا وق)الو

بسببوی زنا هموار میکند نیز حرام اسببت.الزم اسببت که زنان نامحرم از مردان جدا  منوده حرام اسببت هرآن عمل  که راه را 

 ومختلط نباشند.

 به حرمت اختالط مردوزن نا محرم آیات ذیل داللت میکند:

َن :میفرمایدالله جل جالله  زنهارا به نشببسبب  در خانه امر شببده اسببت: -1 َجاِهلِيَِّة األُوىَل ترََبَُّج ال)َوَقراَن يِف بُُيوتِكُنَّ َوالَ ترََبَّجا

َس  ِهَب َعنكُُم الرِّجا َا يُِريُد اللَُّه لُِيذا ولَُه إمِنَّ َن اللََّه َوَرسببُ كَاَة َوأَِطعا الَة َوآتَِي الزَّ َن الصببَّ َركُما تَطاِهرياً  َوأَِقما َل الَبياِت َويُطَهِّ األحزاب .(أَها

33 

رت از خانه ها بیرون مروید وهمچون اهل جاهلیت پیشین زینت خود را  در خانه های خویش مبانید وبدون رضو  -ترجمه:

آَشکار مسازید، مناز را بر پا دارید وزکات را بپردازید والله ورسولش را اطاعت کنید ، الله میخواهد ای خاندان پیامرب نا 

 سازد وشامرا کامالً پاک سازد.دور پاک  را ازشام 

، در خانه نشس  جلو گیری از اختالط اند.بدون رضورت امر منوده که در خانه بنشینندالله جل جالله ازواج مطهرات را 

 باید زن از خانه نرباید.

 اگر چه این آیت در باره ازواج مطهرات نازل شده، ول  حکم آن عام است همه زنهارا در بر میگیرد.

ست: -2 سبب پاک  دلها ستباحجاب بودن وعدم اختالط  سا َلُوُهنَّ ِمن َوَرا ِ :الله تعال  فرموده ا َس َلاُتُموُهنَّ َمَتاعاً َفا  ) َوإَِذا 

ُسوَل اللَِّه َوالَ أَن تَنِكُحوا أَ  ِدِه أَبَداً إِنَّ َذلِكُما كَاَن عِ ِحَجاٍب َذلِكُما أَطاَهُر لُِقلُوِبكُما َوُقلُوِبِهنَّ َوَما كَاَن لَكُما أَن تُؤاُذوا َر َواَجُه ِمنا بَعا نَد زا

 53األحزاب  (.َعِظيامً  اللَّهِ 

هنگامیکه از همرسبببان پیغمرب متاع  از وسبببا ل ونروف زندگ  را خواسبببتید از پس پرده از ایشبببان بخواهید این ترجمه: 

خصلت برای دلهای شام ودلهای آنها پاکیزه تر هست  وشام را نسزد که پیغمرب را اذیت ونه هر گز بعد از وی همرسانش را به 

 نزد الله گناه بزرگ است. نکاح گیرید این کار

وقتیکه زنها از این منخ شدند که بدون حجاب با مردان بیگانه صحبت نکنندوباید در وقت صحبت بخاطر عدم اختالط مانخ 

که این کار فرصت زمینه اختالط را از بین میربد، ازاین جهت مفرسین کرام گفته اند که حجاب بهرتین وسیله موجود باشد 

 ا مردم است.پاک  قلب هبرای 

با :)فرموده استالله تعال  -:)الله تعال  زنهارا امر کرده که پاهای خود را به زمین نزنندومیفرماید -۳ ِ لََم َوالَ يرَضا َن ِب َراُجلِِهنَّ لُِيعا

ِفَي ِمن ِزينَِتِهنَّ َوتُوبُوا إىَِل اللَِّه َجِميعاً أَيَُّها املُؤاِمُنوَن لََعلَّكُما  لُِحونَ َما يُخا  (31) :) النور(.تُفا

وپا های خود را هنگام راه رف  به زمین نکوبند تا زینت  را که پنهانش میکنند دانسبببته شبببود، ای مومنان همگ  به ترجمه:

 سوی الله توبه کنید تا رستگار شوید.

شدند؛ بخاطر اینکه این عمل توجه مرد هارا فتنه مرد  جلب میکند وسبب وقتیکه زنها از زدن پای ها به شدت در زمین منخ 

حرام اسببببت. یقببه اول   طر ننببد بببه  ک ی م حبببت  هم صببب ننببد وبببا ی ب ی م گر را  ی ک  د ی ختالط کببه  گردد ، ا ی م  هببا 

ِه  }:وده اسبببتلله تعال  فرماختالط بین زن ومرد نامحرم در خانه هم جوازندارد.ا  -4 سبببِ ُه الَِتي ُهَو يِف بَياِتَها َعن نَّفا َوَراَوَدتا

لُِح الظَّالُِمونَ َوَغلََّقِت  َسَن َمثاَواَي إِنَُّه الَ يُفا  (23) . یوسف:{األَباَواَب َوَقالَتا َهياَت لََك َقاَل َمَعاَذ اللَِّه إِنَُّه َرِّبِّ أَحا
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وزنیکه یوسف در خانه اش بود بانرم  وارصار از وی تقاضای کامجو   کرد ودر هارا بست گفت: بیا وبشتاب من از   -ترجمه:

تم ، یوسف گفت: به الله پناه میخواهم آقایم مقام مرا گرام  داشته است شک  نیست که ستم گاران رستگار من  آن تو هس

 شوند.

 اختالط با زن بیگانه بود.فتنه واقخ شدن یوسف علیه السالم  درسبب 

لله تعال  ادر اختالط نظر حفانت من  شبببود در حالیکه الله تعال  مارا حکم کرده که چشبببامن خود را فرو بیفگنیم.  -۵

َفظُوا ُفُروَجُهما َذلَِك أَزاََك لَُهما إِنَّ اللََّه َخِبريٌ مِبَا :)فرموده اسببت ارِِهما َويَحا وا ِمنا أَباصببَ ِمِنَي يَُغضببُّ لاُمؤا َنُعوَن )ُقل ل ِّ َوُقل  (30يَصببا

َن ِمنا أَباَصارِِهنَّ  ُضضا ِمَناِت يَغا لاُمؤا  ( 31 -30 :) النور(.ل ِّ

را بگو که چشبببامن خود را ازنظر کردن به اشبببخاح نا محرم فرو گیرند ورشمگاه های خویش را ازحرام  انومومن -ترجمه:

 ست.حفانت کنند این کار برای آنان پاکیزه تر است یقیناً الله به آنچه میکنید خربدار ا

 را بگو که چشامن خود را از اشخاح نامحرم فرو گیرند. هوزنان مومن

وقتیکه الله تعال  مردان مومن وزنان مومنه را به فرو انداخ  چشببم ها امر کرد تا اینکه به اثر دیدن یک  دیگر به فتنه واقخ 

 ام است.نشوند ؛ واختالح که در آن دیدن وصحبت کردن با یک  دیگر است به طریقه اول  حر 

ُقوَن َوَوَجَد ِمنا ُدونِِهُم اختالط مردوزن نامحرم در مام رشا خ حرام بود.: -۶ ًة ِمَن النَّاِس يَسببا يََن َوَجَد َعلَياِه أُمَّ )َولاَمَّ َورََد َماَ  َمدا

ِدَر الرَِّعاُ  وَ  ِقي َحتَّى يُصا ِ تَُذوَداِن َقاَل َما َخطاُبكاَُم َقالََتا ال نَسا َرأَتَيا  (23)القصص: أَبُونَا َشياٌخ كَِبريٌ( اما

هرگاه که به چاه آب مدین رسید گروه  زیادی از مردم را یافت که مواش  خود را آب میدادند ودور تر از ایشان  -ترجمه:

دو زن  را یافت که مواش  شان را باز میداشتند ، موس  علیه السالم به آن دوزن گفت: شام چه کار میکنید وچرا گوسفندان 

 آب داده وهمه باز گردند وپدر ما پیر کالن سال است.آنکه چوپانان  خود را آب من  دهید؛ وگفتند ما آب من  دهیم تا

دخرتان شببعیب علیه السببالم مواشبب  خود را  از اختالط با مواشبب  دیگران منخ کردن، تا اینکه با مردان نا محرم اختالط به 

 که دراین جمله این مطلب واضح میشود.)النسق  حت  یصدرالرعا ( وجود نیاید.

اختالط یک نوع نقصبببان اسبببت؛ باید اطفال خود را از طفولیت از این کار حفانت کنیم، در حدیث به مادر از اینکه  -7

 وپدر رهنام   شده است که وقتیکه بچه ودخرتتان به سن ده سالگ  برسد بسرت خواب آنهارا جدا کنید.

عليها وهم أبناُ  عرشبببا ، وفرُِّقوا بينهم يف  ُمُروا أوالَدكم بالصبببالة وهم أَبناُ  سببببخ ، وارضبوهم:)در حدیث رشیف آمده اسبببت

 أخرجه أبو داود(.املضاجخ

اوالد های خود را به منازامر کنید وقتیکه به سببن هفت سببالگ  رسببیدند  وبزنید آنهارا در صببورت ترک کردن مناز  -ترجمه:

 وقتیکه به سن ده سالگ  رسیدند وخواب گاه هایشان را از هم جدا منا ید.

رشیف از اختالط مرد وزن نا محرم وخلوت آنها منخ آمده اسببت.رسببول الله صببل  الله علیه وسببلم فرموده در احادیث  -۸

رَمٌ اند َرأٌَة إِالَّ َوَمَعَها َمحا َرأٍَة، َوالَ تَُساِفَرنَّ اما لَُونَّ َرُجٌل ِباما  صحیح البخاری(.:)الَ يَخا

 ه محرم  با او باشد.خلوت نکند مرد با زن بیگانه  وسفر نکند زن مگر اینکترجمه:

ياطَاُن(. سنن الرتمذي : در حدیث رشیف دیگری آمده است َرأٍَة إِالَّ كَاَن ثَالَِثُهاَم الشَّ لَُونَّ َرُجٌل ِباما  )الَ يَخا

 خلوت من  کند مرد با زن بیگانه مگر اینکه سوم آنها شیطان میباشد. -ترجمه:
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اسببت ودرسببفرهم خلوت واختالط اسببت. وخطر ب  عزت  زن هم  ازاینکه در خلوت اختالط اسببت رشیعت ازآن منخ کرده

 است ازاین جهت رشیعت از آن منخ کرده است.

غيبات ف ن )ال تلجوا عىل املپیغمربعلیه السببالم ازرف  به نزد آن زنهای که شببوهرهایشببان غایب اسببت منخ کرده اسببت. -۹

 الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم(. سنن الرتمذي 

 محرم اختالط شیطان این فرصت را برای هر دو میدهد که آنها را در فتنه واقخ کند. همرای زن نا

شود وقتیکه  شهوت اینهارا ازاین احادیث معلوم می سه میکند  و سو شیطان به اینها و شوند  مرد با زن بیگانه بغیر ازمحرم تنها 

که این ونیفه شبببی به زنا مبتال  میکند؛ چرا  ها را  ها مبرانگیخته میکند واین به زنا وسبببا ر گنا بتال  طان اسبببت که مردم را 

کند.هنگامیکه این طور یک ماحول خال  پیدا شود که مرد همرای زن بیکانه نشسته باشد در این وقت کارخود را به آسان  

ست که سخن یک بزرگ ا صیت اگر  کرده میتواند.  شخ رصی  صیت بزرگ ورابعه ب شخ رصی رحمة الله علیه   سن ب مانند:ح

ه تنها بنشببینند بدون شببخص سببوم شببیطان این هر دو بزرگ را هم به بد کاری تشببویق ومبتال میکند، از این لحا  ، کبزرگ

رشیعت اسبببالم  زنان را به حجاب وبه عدم اختالط با مردان نامحرم حکم کرده، از این جهت در یک حدیث رشیف آمده 

َرأٍَة إِالَّ أَ  :) رٍَم(. صحیح مسلمأاَلَ الَ يَِبيَ َّ َرُجٌل ِعناَد اما  نا يَكُوَن نَاِكًحا أَوا َذا َمحا

 خربدارل شب را سپری نکند مرد نزد زن  مگراینکه منکوحه ویا محرم او باشد. -ترجمه:

شند  -10 شوند، زیرا اگر زنان در خانه های خود با سالم  زنان را منخ کرده که بدون رضورت از خانه خود بیرون ن رشیعت ا

ياطَاُن(. سنن الرتمذي مبیان من  آید.هیش وقن  اختالط  ََفَها الشَّ َترشا رٌَة، َف َِذا َخَرَجتا اسا  املَراأَُة َعوا

 زن عورت است هنگامیکه از خانه خود میرباید شیطان وی را دنبال میکند. -ترجمه:

شت وگذار ورت از گحرضت عل  رض  الله عنه ازاختالط منخ میکرد. حرضت عل  رض  الله عنه هم در بازار بدون رض  -11

يُ ):زنهاواختالط آنان منخ میکرد. ایشان در یک خطبه فرمودند َتحا ُرَج نَِساُؤكُما َوَقاَل َهنَّاٌد يِف َحِديِثِه أاََل تَسا وَن أََما تََغاُروَن أَنا يَخا

َن الاُعلُوَج(. مسند أحمد  َواِق يُزَاِحما َسا َن يِف األا رُجا  أَوا تََغاُروَن َف ِنَُّه بَلََغِني أَنَّ نَِسا َكُما يَخا

اد آمده اسبببت که فرمودآیا شبببام از این حیا  منیکنید که زنهای شبببام آیا شبببام را غیرت منیگیرد ودر روایت حن -ترجمه:

شام بیرون میشوند به بازار ها بدون رضورت ودر  سخن رسیده است که زنهای  بدون)رضورت(بیرون بروند؟یقیناً به من این 

ام یکنید که زنهای شببآیا شببام از این حیا  من:ودر روایت حناد آمده اسببت که فرمودگشببت وگذارمیکنند بازار ها با مردها 

شام بیرون میشوند به بازار ها  سخن رسیده است که زنهای  دون رضورت ودر ببدون)رضورت(بیرون بروند؟یقیناً به من این 

شد.ازاین روایت معلوم  بازار ها مردان را چهره وتصادم میکنند، خربدارل در آن شخص هیش خیر نیست که در آن غیرت نبا

اختالط مرد وزن منخ اسببت، در اتاق ها در بسببته به طریق اول  اختالط منخ اسببت زیرا که در اتاق میشببود وقتیکه در بازار 

 های در بسته خطر بعض  گناهان بیشرت است.

س   -12 ش شوهر(تنها ن شیند در احادیث در باره زنها آمده که زن با ایور خود)برادر  شوهر(هم تنها ن زن با ایور خود) برادر 

ُخوَل َعىَل  فرمودندالله صل  الله علیه وسلم ، رسول بخاری ومسلم رشیف استمنخ شده است.حدیث  َساِ  :) إيَّاكُما َوالدُّ  النِّ

ُو املَواُت( . متفق َعلَياهِ  َو ؟ َقاَل :) الَحما  ل( َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األناَصاِر : أَفَرأياَت الَحما
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 :کنید، تنها با آنها ننشببینید، مردی از انصببار عرض کرد: یا رسببول اللهشببام از رف  به نزد زنهای بیگانه خود داری  -ترجمه: 

ُو املَواُت(ل َو ؟ َقاَل :) الَحما  در باره ایور چه حکم است؟ پیغمرب علیه السالم به او فرمود: که ایور مرگ است. أَفَرأياَت الَحما

   تواند.حت  هر زنیکه محرم وی ب  غیرت، فاسق وبدعمل باشد همرای آن سفر کرده من

ست تا که با مرد ها اختالط  -1۳ سالم در بخش عبادات هم زنهارا رهنام   کرده که مناز خواندن زن در خانه بهرت ا رشیعت ا

سجد رف  سبت به م ست ن شام در خانه بهرت ا سالم به زنها گفت: که مناز خواندن  )عن أُمِّ ُحَمياٍد  .مبیان نیاید.پیغمرب علیه ال

ُسوَل اللَّ  َسلََّم َفَقالَتا يَا َر َصىلَّ اللَُّه َعلَياِه َو اِعِدّي أَنََّها َجاَ تا النَِّبيَّ  سَّ َرأَِة أَِِّب ُحَمياٍد ال اَلَة َمَعَك َقاَل قَ اما صَّ ِِّ أُِحبُّ ال ُت ِه إِ دا َعلِما

اَلتُِك يِف  اَلَة َمِعي َوصببَ اَلتِِك يِف أَنَِّك تُِحبَِّي الصببَّ ٌ ِمنا صببَ رَتِِك َخريا اَلتُِك يِف ُحجا رَتِِك َوصببَ اَلتِِك يِف ُحجا ٌ لَِك ِمنا صببَ بَياِتِك َخريا

ٌ لَكِ  ِمِك َخريا ِجِد َقوا ِمِك َوَصاَلتُِك يِف َمسا ِجِد َقوا ٌ لَِك ِمنا َصاَلتِِك يِف َمسا جِ َدارِِك َوَصاَلتُِك يِف َدارِِك َخريا ي(. دِ  ِمنا َصاَلتِِك يِف َمسا

 مسند أحمد 

ساعدی، ام حمید  رض  الله عنه  -ترجمه: سالم آمد وگفت:  ااز زن ابو حمید  ست که یک زن به نزد پیامرب علیه ال روایت ا

سالم به او فرمود: من که میدانم که این را خوش  شام مناز ادا  کنم .نب  علیه ال ای رسول خدا من این را بهرت میدانم که با 

و در اندن تو درحجره ومناز تداری که با من یکجا مناز بخوان  مگر مناز شببام درخانه تان بهرت اسببت  ازبرای تو از مناز خو 

حجره بهرت اسببت از مناز خواندن تو در دار تو ومناز تو در دار بهرت اسببت از مناز در مسببجد قومت ومناز در مسببجد قومت 

 .بهرت است از برای تو از مناز خواندن تو در مسجد من

ش -14 صل  الله علیه وسلم زنان امر  شبخاطر منخ از اختالط در زمانه رسول الله  ستاد  وند دند که زنها درصفهای آخر جدا ا

شوید ودر  سجد بیرون  شام پیش از مردان از م شده بود که  شتاند به زنان حکم  سالم میگ سالم،از مناز  وقتیکه پیامرب علیه ال

شوند. در  مسجد نبوی دروازه خاص  برای زنها موجود بود که مرد ها از آن منخ شده بودند که از آن دروزاه داخل مسجد 

ست سنن یک حدیث رشیف آمده ا لَُها(.  َساِ  آِخرَُها َورَشَُّها أَوَّ ُصُفوِف النِّ  ُ لَُها َورَشَُّها آِخرَُها َوَخريا ُصُفوِف الرَِّجاِل أَوَّ  ُ ىب أ : )َخريا

 داود

ست  -:ترجمه صف آخر ا صف زنان  ست  وبهرتین  صف آخر ا صف مردان  ست وبدترین  صف اول ا صفهای مردان  بهرتین 

 .صف زنان صف اول است ،وبدترین صف

ا اعامر کرد، دروازه ای مسجد نبوی ر پیغمربعلیه السالم  کرده که نقل   روایتعنه عبدالله بن عمر ريض الله  ازأبو داود الطياليس 

 )اليلج من هذا الباب من الرجال أحد(. را برای زنان گذاشت واینطور فرمود:

 هیش کس  ازمردان.داخل نشوداز این دروازه  -ترجمه:

د من باب ال تدخلوا املسببج:)درتاریخ کبیر این روایت را نقل کرده که رسببول الله صببل  الله علیه وسببلم فرمودهامام بخاري  

 داخل نشود به مسجد نبوی از دروازه زنها.ترجمه: التاریخ الکبیر للبخاری النسا (.

 را  منخ کرد از داخل شدن به مسجد از دروازه زنها .در یک روایت  آمده که حرضت عمر رض  الله عنه مردان  
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َخَل املسجُد من باب النسا (. أخرجه أبو داود. -ريض الله عنه-)كان عمر بن الخطاب    ينهى أن يُدا

شدند، نب   سجد بیرون  سجد نبوی برامده بود دید که مرد وزن یکجا از م سلم از م صل  الله علیه و سول الله  یک روزی ر

َن الطَِّريَق َعلَياكُنَّ ِبَحاَفاِت الطَِّريِق(. َفكَانَِت الاَمراأَُة  :م به زنها اینطور گفتعلیه السببال  ُققا َت اِخراَن َف ِنَُّه لَياَس لَكُنَّ أَنا تَحا ُق تَ )اسببا لاَتصببِ

بََها لََيَتَعلَُّق ِبالاِجَداِر ِمنا لُُصوِقَها ِبِه. سنن أىب داود  ِبالاِجَداِر َحتَّى إِنَّ ثَوا

به تاخیر شوید شام به شام مناسب نیست در وسط راه بروید بلکه به شام مناسب است که درکناره راه حرکت کنید وزنها  -:جمهتر 

 حت   که چادر زنها به دیوار میچسپید . دبعداز آن خود را به دیوار میچسپاندن

 از مسجد نبوی وقت  مینشست که زنها از مردها پیشرتدر یک روایت آمده است نب  علیه السالم وقتیکه از مناز سالم میگشتاند تا 

شوند ُسوِل اللِه (. بیرون  ِد َر َساَ  يِف َعها سلمأَنَّ النِّ ُسوُل اللِه  -صل  الله علیه و َن َوثََبَت َر َن ِمَن الاَمكاُتوبَِة ُقما َسلَّما ل  الله صكُنَّ إَِذا 

 ي َقاَم الرَِّجاُل(. صحيح البخار  -صل  الله علیه وسلم–َوَمنا َصىلَّ ِمَن الرَِّجاِل َما َشاَ  اللُه َف َِذا َقاَم َرُسوُل اللِه  -علیه وسلم

زنها درزمان رسول الله صل  الله علیه وسلم وقتیکه رسول الله صل  الله علیه وسلم از مناز فرض سالم میگشتاند،استاد  -ترجمه:

س شدند ور شرت  بروند، وقتیکه رسول الله می شسته میامندند،تا که زنان از مردان پی صل  الله علیه ومردها در جای خود ن ول الله 

 صل  الله علیه وسلم استاد میشد مردان هم از جای خود برمیخاستند.

 ناگوار اختالط:عواقب بدو 

 دارد. اجتامع ، عقل  وتعلیم   را در قبالاختالط بین زن ومرد نامحرم عواقب گونا گون، اخالق ،نفسان ، 

اختالط مرد وزن نامحرم زیانهای اخالق  وسبببلوک  زیادی رادر قبال خود دارد واختالط در جامعه راه زنا را هموار میکند 

 وبد اخالق  در جامعه پخش میشود وچادر عفت از جامعه برچیده میشود.

ت که اختالط رسچشمه مام رشور ومصیبت هاست واختالط سبب آمدن ابن  قیم رحمه الله میگوید: در این هیش شک نیس

  [كميةالح الطرق.]عذابها است، خراب  عام وخاح از جهت اختالط است، اختالط در میان مردوزن سبب فحشا  وزنا است

   ست که مردم را ب شا  مقدمه ا ست :درمیان مرد وزن نا محرم اختالط برای زنا وفح میکند  پروااختالط مقدمه زنا ا

زیرا که در اختالط اول نگاه کردن است بعداً تبسم است، باز سالم کردن است وباالخره وعده مالقات است که این 

 همه مقدمه ای هستند برای عمل زنا.

  واقخ شدن در زنا:وقتیکه اختالط مبیان بیاید مرد نامحرم با زن نا محرم ماس بگیرد ویک  با دیگر صحبت کنند در

ده اند که این ها حامله شبببرت آن به زنا گرفتار میشبببوند.غرب  ها میگویند که در نتیجه اختالط در مکاتب دخنتیجه 

 نتیجه اختالط است.

  پیدا شببدن اطفال اززنا:درنظام های که در مکاتب، لیسببه ها وپوهنتون ها نظام مختلط اسببت درآن جامعه عمل زنا

 اند.بیشرتاست واطفالیکه از زنا پیدا میشود بیشرت 

بعضبب  احصببایه های اسببت که مشببخص میکند که در برخ  کشببور ها در مکاتب ولیسببه ها به اثر نظام ازامریکا 

 دخرتها حامله شده اند. ٪ 48مختلط، 
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سد که در بریطانیا تعدا اطفال  که از به اثر اختالط در  سانه غرب  مینوی ست، یک ر سیار ا جوامخ غرب  ولد الزنا ب

 [والدروس الخطب موسوعة، والترشيخ الواقخ بي االختالط] هزار میرسد.( 62زنا تولد شده به)

  از بین رف  حیا وعفت: به اثر اختالط زیاد حیا از جامعه  برداشته میشود، چرا که زنیکه با مرد بیگانه زندگ  مشرتک

 میکند. داشته باشد از آن زن حیا برداشته میشود که در نتیجه آن در خانه با شوهر خود جنگ وجدال

  ش  ارتباط ناروا: اختالط بین مرد وزن نا محرم این فرصت را برای مرد وزن میدهد که مرد همرای زن نا محرم دا

روابط جنسببب  خود را بر قرار کنند ودر نتیجه این ارتباط چادر عفت وامنیت خانوادگ  واجتامع  از بین میرود  

 ا میباشد.ودر این خانواده ها برای همیش جنگ وجدال حکم فرم

  ایجاد ب  باوری در میان مرد وزن:در نتیجه اختالط برای همیش زن بر شبببوهر خود بد گامن میشبببود ومرد بر زن

 خودنیز بد گامن میشود.

  صببمیمیت مرد با همرسببش از بین رفته رابطه شببان ضببعیف میشببود روابط خانوادگ :درنتیجه اختالط  از بین رف

توجه زن را از شبببوهرش کم میسبببازد روابط  بین میرود، در نتیجه اختالط ز ازواحرتام متقابل درمیان شبببان نی

شوهر خود دروغ گفته که درنتیجه آن روابط زنا  سازد وزن برای همیش با  ضعیف می شوهرش  خانوادگ  زن را با 

 شوهری شان از بین میرود.

 شدن واقعات طالق:هنگامیکه زن نا محرم با مرد نا محرم روابط خویش را قا ری یم کند زن وشوهر یک  بر دیگزیاد 

بد گامن میشببوند که در نتیجه این بد گامن  طالق صببورت میگیرد، از همین جهت در غرب نظام خانوادگ  بسببیار 

 مرد زن خود را طالق میدهد.کم بوده  ودر نتیجه اختالط 

 :ان م  آید یمه جهت اختالط در میان زن وشببوهر جنگ ودشببمن  باز ایجاد دشببمن  وجدال های زیاد درجامعه

واین دشبببمن  به دیگران هم رسایت میکند که برای همیش زن بر شبببوهر خود در محاکم دعاوی خویش را ثبت 

میکند،از همین جهت در جوامع  که نظامهای مختلط را ج باشد در محکمه های فامیل  جنجال ها نسبت به دیگر 

 محاکم بیشرت است.

 وزنان نامحرم در بازار ها در صببفحات اجتامع  درمناسبببت  انمرد اختالط عمل مناف  پاک  قلب  اسببت:اختالط

ش ، در ست های خو سالمت قلب ها ا َس َلاُتُموُهنَّ َمَتاعً . که این آیه کریمه:روزهای عید عمل مناف  پاک  و ا }وإَِذا 

{ األحز  سا َلُوُهنَّ ِمن َوَراِ  ِحَجاٍب َذلِكُما أَطاَهُر لُِقلُوِبكُما َوُقلُوِبِهنَّ ست که . 53اب: َفا شده ا در مورد آن زن ومردی نازل 

 صاحبان  قلب های پاک هستند اما حکم این ایت عام است که مام مردم را تاروز قیامت شامل میشود.

  اختالط درمیان مرد بیگانه وزن نا محرم به چشببم سببفیدی زنان را دعوت میکند؛ حال این اسببت که زن ومرد را به

 چشامن امر شده است. پا ین انداخ  وپوشانیدن

 قول  وفعل  روبرو میشوند. ردر رسک ها وکوچه ها زنان از طرف مردم به اذیت وآزا 

 


