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فتنه زن
خطبه اول :

أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده  إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور
ل

الفال هادى له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا  اهللا فهو املهتد ومن يضلل 
 . عبده ورسوله
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أما بعد : 
ملسو هيلع هللا ىلصاهللا وخير الهدى هدى محمد ملسو هيلع هللا ىلصوشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة  فأن أصدق احلديث كتاب

وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار .
را  مومنان  شده  تالوت  هاى  آيه  اين  در  والجالل  العزت  رب  اهللا  نمازگزار  وبرادران  خواهران 
انسان  كه  تقواست  راه  پيمودن  با  زيرا  فراميخواند  خود  از  وخشيت  وخوف  تقوا  نمودن  پيشه  به 
ميگذرد  در  وى  واشتباهات  گناهان  از  متعال  اهللا  وسرانجام  زده  دست  ونيكو  شايسته  كارهاى  به 

وخوشبختى دنيا وآخرت را نصيب وبهره او ميگرداند.
واز آنجاييكه مرد وزن هردو بنده ومخلوق اهللا متعال ومخاطب احكام الهى هستند و  اهللا متعال هر 
دو را خطاب كرده وبه ترس از خويش دستور ميدهد ودر نتيجه هر دو از پاداشهايى كه ذكر شد 

بهره مند خواهند بود و  چه زن وچه مرد. 
اما اهللا متعال بنا بر حكمتش در آفرينش زن ومرد ومسئوليتى كه بر عهده هر يك از آنها قرار داده 

% $ # " !M فرمايند:  مى  نساء  سوره  34 آيه در  چنانكه  داده  قرار  تفاوتهايى 
( & ' ) ( * + , - ./ L M (النساء: 34

ترجمه: مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه اهللا تعالي برخى از ايشان را بر برخى (در بعضى از 
ويژگيها) برترى داده و[نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى كنند.

به همين سبب برماست تا كه اين سرپرستى ومسئوليت بسيارمهم را درك نموده وبا پياده نمودن 
فرامين اهللا ورسولش در اين زمينه تقواى الهى را پيشه كرده وخود وزنان خود را از سعادت دنيا 

وآخرت محروم نسازيم.
اسالمى  جوامع  از  بسيارى  در  مسلمانمان  خواهران  واخالقى  دينى  ضعف  و   گرامى  برادران 
امروزى بر هيچ يك از ما پوشيده نيست -كه متاسفانه برخى از آنها -از الگوهاى حقيقى خود يعنى 
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زنان پيامبر وصحابه فرسنگها فاصله گرفته اند وبا تقليد كوركورانه از زنهاى فاسق وكافر در امواج
متالطم انحرافهاى فكرى واخالقى و  دنياى معاصر غوطه ورند.

ً بشبر وذراعاً  شبرا لتتبعن سنن من كان قبلكم وهمانگونه كه رسول گرامى اسالم مى فرمايند: (
بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال فمن ؟).رواه

البخارى ومسلم.
ترجمه : يقينا راه وروش امتهاى گذشته را وجب به وجب وآرنج به آرنج خواهيد پيمود تا جايى
كه اگر آنها به سوراخ سوسمارى داخل شدند و  شما نيز همان راه را خواهيد پيمود(و به سوراخ
سوسمار داخل مى شويد) گفتيم اى رسول اهللا و  اينها يهود ونصارى مى باشند؟ فرمودند: پس چه

كسى ؟!.
مومنان نمازگزار! مهمترين انحرافات امروزى زنهاى مسلمان كه بسيارى از آنها را از فرهنگهاى

غربى وغير اسالمى تقليد نموده اند در اين موارد خالصه مى شود:
اختالط بين دختر وپسر در بسيارى از مدارس ودانشگاهها و  كه بسيار خطرناك وعواقب االف:

نافرجامى ببار خواهد آورد.
اختالط(بى حد ومرز) مردان وزنان در بازار ومحل داد وستد وعدم رعايت اخالق وحجاب اب:

اسالمى توسط زنهاى مسلمان در اين اماكن.
ج: اختالط بين مرد وزن در محل كار كه اين مساله نيز بسيار خطرناك وچه بسا در بسيارى از

موارد خلوت بين دو نامحرم صورت گرفته وعواقب ناخوشايندى را در بر خواهد داشت.
اختالط بين زنان ومردان ونيز دختران وپسران نامحرم در خانواده هايى كه از نظر خويشاوندى اد:

ويا دوستى با هم نزديك هستند.
برادران گرامى دين مبين اسالم نمونه اى از برخورد ورفتار زنان با عفت وپاكدامن را براى ما به
تصوير مى كشد تا زنها ودختران ما از آنها الگوبردارى نمايند هنگاميكه اهللا متعال در قرآن كريم مى
<; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -M :فرمايد
Q  P  O  N  M L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =

9 M

d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
L x w v u t sr q p o n m l k ji h g f e

(25 - 23 (القصص:
ترجمه: وچون [موسى] به آب مدين رسيد گروهى از مردم را بر آن يافت كه آب مى گرفتند
وپشت سرشان دو زن را يافت كه خود را دور وكناره نگه داشته بودند [موسى] گفت منظورتان [از
اين كار] چيست گفتند ما آب نمى گيريم تا شبانان [همگى گوسفندانشان را] برگردانند وپدر ما

پيرى سالخورده است (23) 
پس آن دو را آب داد آنگاه به سوى سايه برگشت وگفت پروردگارا من به هر خيرى كه سويم
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بفرستى سخت نيازمندم (24) 
پس يكى از آن دو زن در حالى كه به آزرم وحيا گام بر مى داشت نزد وى آمد [و] گفت پدرم
تو را مى طلبد تا تو را به پاداش آب دادن به ما و  مزد دهد وچون [موسى] نزد او آمد وسرگذشت

[خود] را بر او حكايت كرد [وى] گفت مترس كه از گروه ستمگران نجات يافتى (25) 
آرى !دختران نمونه شعيب عليه السالم اينگونه با شرم وحيا بودند كه خود به كناره اى ايستاده
وهرگز با مردان آميخته نشدند تا اينكه چوپانان همگى گوسفندانشان را آب دادند سپس آنها به
نه هستند  وپاكدامنى  وعفت  وحيا  شرم  در  ما  دختران  واسوه  الگو  اينها  رفتند.  مى  آب  چاه  سوى 
وجمال ساخته  عارى  وحيا  وشرم  عفت  هرگونه  از  را  خود  كه  وغرب  شرق  بندوبار  بى  دختران 

وزيبايى خود را همچون كااليى بى ارزش در اختيار شهوت پرستان وسودجويان قرار مى دهند.
برادران گرامى به اين سخن گهربار پيامبر اسالم و  معلم بى همتاى بشريت توجه نماييد كه چگونه
ما را در پيشگيرى آفت بى بندوبارى اخالقى راهنمايى مى كند. عن عبداهللا بن عمرو قال: قال رسول

مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني و  واضربوهم عليها وهم أبناء  اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ”
عِ ”. [رواه أبو داود وحاكم وقال األلباني: صحيح]  اجِ َضَ مْ فِي املْ ُوا بَيْنَهُ

م
َضَض وُوعشر وَفَرِّق

ترجمه: عبداهللا بن عمرو رضى اهللا عنهما مى فرمايند و  رسول گرامى اسالم فرمودند: فرزندانتان
ِ

را از هفت سالگى به نماز فراخوانيد ودر سن ده سالگى (اگر در اداى آن كوتاهى نمودند) به سبب
آن آنها را تنبيه بدنى نماييد ودر اين سن خوابگاههايشان (تخت خوابهايشان) را از هم جدا سازيد.
با توجه به اين حديث مسئوليت والدين در تربيت فرزندان از دوران خردسالى آنها بسيار حساس
ورعايت وعفت  پاكى  بر  را  خود  فرزندان  كودكى  دوران  از  بايد  وآنها  باشد  مى  ساز  وسرنوشت 

اخالق وآداب اسالمى حتى با برادران وخواهران خود آموزش دهند.
نمازگزاران محترم و  يكى ديگر از فتنه هايى كه امروزه بسيارى از زنها ودختران مسلمان به آن

مبتال گشته اند مساله بدحجابى ويا بى حجابى است.
همانگونه كه شاهد هستيم بعضى از زنهاى مسلمان به سبب تاثيرپذيرى از غرب و  حجاب اسالمى 
را به طور كلى رها نموده وآنرا ناپسند ونازيبا ميدانند وبرخى ديگر بر حسب ميل ورغبت ومدگرايى 
از حجاب كامل شرعى روى گردان شده وبسيارى از زيباييها وبرجستگيهاى جسم خويش را نمايان 
نموده ويا اينكه صورت خود را با آرايشهاى زننده در كوچه وبازار در ديد نامحرمان قرار ميدهند 
چشم  كنترل  به  را  وزنها  ومردها  اسالمى  حجاب  به  را  زنها  كه  الهى  دستورات  با  اينها  تمامى  كه 

خويش (عدم چشم چرانى) فرا ميخواند و  منافات دارد.
–صلى اهللا عليه وسلم- فرمودند: «صنفان  –رضي اهللا عنه- روايت مى كند كه رسول اهللا أبوهريره
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و  ونساء كاسيات عاريات من أهل النار لم أرهما: قوم

مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة و  ال يدخلن اجلنة وال يجدن ريحها و  وإنَّ ريحها ليوجد 
من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم .

دو گروه از اهل آتش اند كه آنها را نديده ام و  مردمانى هستند كه تازيانه دارند مانند دم گاو و  با
آن به مردم مى زنند و  وزنانى هستند برهنه وعريان كه لباسهاى تنگ وشفاف وكوتاه بر تن مى كنند 
كشانده فاسد مى كنند و  و(موى)  كرا بطرف خود و  واز طاعت وفرمان اهللا منحرف اند و  ومردان
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سرشان مانند كوهان شتر است كه به اينطرف وآنطرف مى رود و  اينها به بهشت داخل نمى شوند
و  وبوى بهشت هم به مشامشان نمى رسد و  در حاليكه بوى بهشت از مسافت چنين وچنان به مشام

مى رسد.
شر بى حجابى وبدحجابى رها بنما وآنها را به راه بارالها زنها ودختران ما وتمامى مسلمانان را از
وزنهاى صحابه هدايت بفرما. و_ _حق وحقيقت واقتدا به همسران پاك رسول اهللا _صلى اهللا عليه وآله

احلكيم و  أقول  بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر
قولي هذا و  وأستغفر اهللا لي ولكم و  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

خطبه دوم
ألهله  خيركم  خيركم  القائل:  على  والسالم  والصالة  واألنثى  الذكر  الزوجني خلق  الذي  هللا  احلمد 

م

وأنا خيركم ألهلي وعلى آله وصحبه أجمعني وأحث نفسي وإياكم على سلوك اخلير والتقى وبعد: 
نمازگزاران عزيز و  زن در اسالم نقش مهمى  را ايفاء مى كند و  برخى از امتهاى گذشته هيچ
حقى را براى زن قائل نبودند و  وحق او را از او سلب مى كردند و  ولي اسالم تمامى  حقوق مشروع 
و  او مادر و  خواهر و  دختر و   را به زن بازگرداند. زن نصف جامعه اسالمى وبشريت را داراست

همسر و... مى باشد.
خصلى اهللا عليه وسلم- هر خطابى كه بر مرد مى شود و  زن نيز شامل  – قرآن كريم وسنت پيامبر قدر
ندارد و  تنها فرقى كه بين زن ومرد  آن است و  وهيچ فرقى بين زن ومرد در شريعت اسالم وجود
است در ميراث مى باشد و  آنهم بسبب اينكه مرد مسؤوليت كامل كانون خانواده را به عهده دارد 
باشد و   و  واوست كه بايد نفقه وهزينه تمامى  افراد خانواده را تهيه نمايد و  گرچه زن او تاجر هم

نفقه وخرجي زن بر عهده مرد است.
به  كه  اجتماعى  احكام  از  اى  مجموعه  از  است  وعبارت  و   بدن  ستر  از  است  عبارت  حجاب 
براى  چگونگى وضع زنان و  در نظام اسالمى ربط داشته و  واهللا تعالى آن را تشريع نموده است تا
حمايت زن قلعه اى شامخ بوده و  واجتماع را از فتنه ها نگاه دارد و  وزن را در قالب وچهار چوبى
منضبط براى انجام وظيفه اش كه همان ساختن نسلها وتأمين آينده است وبه عبارت ديگر همكارى 

در پيروزى اسالم وتمكين دادن آن در كره زمين آماده سازند.
آرى با اين ديد ونگرش اسالم توانست از زنهايى كه در جامعه جاهلى آنروزى ننگ وعار بشمار
ميرفتند و  بزرگوارانى همچون خديجه اولين مسلمان وسميه اولين شهيد اسالم وفاطمه سرور زنان

بهشت جاويدان وعايشه صديقه بزرگترين عالمه ومعلمه حديث وقرآن بسازد.
زنهاى سلف (صدراسالم) با اطاعت از اهللا ورسولش وحفظ حجاب وعفت توانستند بهترين الگو
واسوه براى زنان پس از خود باشند. هنگامى كه به قصه افك ام المومنين عائشه صديقه طاهره نظر
مى افكنيم مى بينيم كه ايشان در نهايت شرم وحيا هنگامى كه متوجه وجود صحابى جليل صفوان
اى نيز با ايشان سخن نگفته واين صحابى نيز به گفتن "اناهللا وانا اليه راجعون" بن معطل شدند كلمه

از خواب بيدار ساخته تا به قافله ملحق شوند. اكتفا نمود وام المومنين را
و همانگونه كه خود امهات المومنين وديگر زنان صحابه روايت مى كنند هنگاميكه آيه حجاب
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را پوشانده ودستور اهللا را  نازل شد آنها با سرعت در هر جا كه بودند با هر چيز ممكن زينت خود
بدون هيچ ترددى سريعا اطاعت نمودند. پس بر دختران وخواهران ومادران وهمسران ماست كه به
"سمعنا آنها اقتدا نموده ودر مقابل فرامين اهللا ورسولش سر تعظيم فرود آورده وبدون چون وچرا
داشته وبا تصديق ويقين وباور قلبى دستورات اهللا متعال را در عمل تطبيق نمايند. ر" را بر زبان واطعنا
برادران عزيز؛ اين روزها دستهايى ناپاك و فريبكارى به سوى زنهاى مسلمان دراز شده و  تا آنها
كشيده واز دائره خوشبختى برون راند و را از قله كرامت وآسمان مجد وشرف به رزالت وپستى
وپيش از آن كه اين دست مجرم وستمكار به هدف شوم خود رسد بايد آن را كوتاه كرد و  واين
نفس ناپاك وشرارت باز كه براى گمراه كردن وبرون راندن خواهرانمان از بهشت عفت وحجاب

قيام كرده را لعنت كنيم وبه اهللا پناه ببريم و 
واز او در اين راه مدد جوييم زيرا اهللا متعال ما را قيوم وسرپرست زنهايمان قرار داده وبنا بر طبيعت 
خلقى وخلقى آنها كه نسبت به مرد ضعيف تر هستند هرگز نبايد آنها را رها كنيم و  بلكه آنها را با
حكمت ونرمى با توجيهات اهللا ورسولش و  با اسوه ها والگوهاى راستين آشنا ساخته وهرگز اجازه

ندهيم كه طعمه اى براى شكارچيان فرصت طلب شوند.
L P O N M L K J I HG F E D C B M Mعباد اهللا:

(األحزاب: 56)
عليه  وأكثروا عليه من الصالة فقد فقد قال صلى اهللا عليه وسلم (من صلى علي صالة صلى اهللا

بها عشرا).
نبينا محمد صاحب الوجه األنور واجلبني األزهر وارض  اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك
نبيك أجمعني وعن التابعني  اللهم عن األربعة اخللفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب

وعنا معهم بعفوك ومنك كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمني. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداءك أعداء الدين. 

ذا  يا  وأعمالهم  قلوبهم  واصلح  اللهم  أمورنا ووالة  أئمتنا  وأصلح  وأوطاننا  دورنا  في  وآمنا  اللهم 
اجلالل واإلكرام. 

آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. آربنا
واألموات اللهم صل  اللهم اغفر لنا وجلميع املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم

وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني .
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