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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 آزاد ل
  ٢٠١۴ فبروری ٠۶

 ؟؟ عالمان دينۀ،درحاشي

١۶ 
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 ون آمده اندـز جھل و جنـله کـافـن قـاي

 دـده انـون آمـه خـوده بــر آلـجـنـا خـب

 يب و غارت و جور وفساددر کار فر

 ده اندـرون آمـدين بيو لم ـ عۀوزـاز ح

 اسالم دين سکس و دعا

 مثل من و یمشکالت زندکی ما باشد به اشخاصۀ و دنباله روانش آنچه خوش آيند و حل کنند!! اين اسالم نامرد 

و ! م مسلمان خوبی باشم ي؟ و به ھمين ملحوظ نتوانست!!وچپاول! تجاوز! شھوت !  زور ۀھم!! فت گمحرومان کشور ن

 ميمصدر خدمات اسالمی شو

،  امامان،ص(احاديث پيامبر اسالم  به ھر صورت روی  ھمچو موضوعاتی در آينده صحبت خواھيم داشت بر کر ديم به

 !پيرامون زن و دعادنباله روان شيخک ھای عربی 

  امام باقر و غيره، علی ، امام صادق،محمد

نکاح )  ساله ۴حتی ( توانيد با دختر در ھر سن و سالی که باشد  می!! دختران مشخص نشدهدر اسالم سن ازدواج برای 

 ؟)؟؟؟؟؟؟(کنيد 

آن گاه او را به )  ؟؟چرا(د ئيپاھايش را بشو چون عروسی به خانه آورديد، با محبت و تواضع کفش ھايش را در آورده ،

 .خانه و عروس تان سايه می افکندبرکت و رحمت بر  اين چنين است که مھر، ،حجله دعوت کنيد 

د ئيگيسوان او را نوازش کرده زلف تاب دارش را به چنگ گيريد و آرام بگو وقتی عروس به حجله آمد به کعبه رو کنيد،

فرزندم را مبارک ، پارسا و از  تو او را به خود حالل کرده ام ،ۀ با گفت ،اين امانت توست که به من سپردی !خدايا ((

 ))مبرت قرار ده و شيطان را از او دور فرماپيروان پيا

 رو به خدای مھربان کنيد و دو رکعت نماز عشق به جای آوريد تن و روان خويش طراوت بخشيد، آن گاه وضو سازيد،

 ممنون ،شنم سازيد ؟ لطفا رو؟متوجه ھمچو نمازی نشده ام  که بنده تا حال کنم اين يک نماز جديد است و يا اين فکر می(

 .د ھمين کار را بکندئيبه عروس خود نيز بگو ،) شدخاھم تان 

با اين کار عشق و آرامش را به او ھديه  ھديه ای به وی بدھيد ، پيش از اين که با عروس خويش به بستر زفاف رويد،

  ؟؟)ر چيزی به نام ھديه نداشتيم چه کار کنيم گا (،کرده ايد

 !!تذکری ھم به بانوان

زمان را طول  خود را به کاری سر گرم نکنيد،  بستر آرميده و منتظر آغوش گرم شماست،شب ھنگام که شوھرتان در

تا بيداری شوھر ھمواره مورد نفرين  ،مبادا ھمسرتان به خواب برود، چرا که زنی اين چنين،) ؟!عجله کنيد(ندھيد 

 ؟)ند ری ندارگھستند ؟؟ و کار دي ئیان ناظر اعمال زنا شوگر اين فرشتگم (،فرشتگان است

 بھترين شما کسی است که چون .ناپسند و بيجا اما حيا از شوھر، خانمھا شرم و آرزم صفت پسنديده و نيکوی شماست ،

شرم و ۀ جام و چون لباس بپوشد ،)   ؟؟کنی می خیآيا شو!! مال جان (ند گلباس حيا از خود بيف با شوھر خلوت کند ،

  .ای خود را به ديگران عرضه مدارد ھئی ھا و دل ربائیحيا را نيز بپوشد و زيبا

مگر آن که   روا نيست که بخوابد،ئیشود بر ھيچ بانو شب ھنگام که پرده ھا فرو می افتد ، خواب بر پلک ھا چيره می

کنار شوھر بياراميد و پوست بدن خويش به بدن شوھر  يد،ربايد لباس از تن به در آ ،خويشتن را به آغوش شوھر بسپارد

 ،اين چنين خود را به شوھر عرضه داشته ايد ،) ؟اسالم شديم  قیدانستيم ؟ شو و ما نمی؟  دين سکسیعجب(بچسبانيد 

 زنان ) ( ؟و فقط آغوش شوھر  بھشت زنان فقط!(ھمان جا بھشت شماست ھر جا که شوھرتان شما را به خلوت بخواند ،

  که مردان در بھشت بر خوردارند  یاز امتيازاتفته نشده که شما ھم گدر ھيچ جای قرآن : وجه باشيد که مت!! مسلمان 
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 پيدا نمود بعد از مجامعت با حوريان بھشتی به شما ھم ر وقتگ ھمين شوھران شما ا،؟ نه چنين نيست !!استفاده می بريد 

روا نيست شوھر خود را از بھره )  يوسف خود را تسلی دھيدۀدر غير آن بھتر است با خواندن سور!! داخت خواھد پر

 .ری جنسی و لذت حالل منع کنيدو

چنان که لذت  ، لذيذ ترين چيزھا در اين دنيا آميزش با ھمسر است،دنيا و خوشی ھای آن برای شما آفريده شده است 

 .بخش ترين کاردر باغ بھشت نيز ھمين است

 شوھرتان دريغ مداريد، قبل از ھم خوابگی خود را از ،چه لذتی باالتر و چشم نواز تر از ديدن بدن عريان ھمسر است 

 ؟؟) مثل انسانھای کمون اوليه( ،بگذاريد شوھرتان شما را ببويد و ببوسد

چون به  ) ؟لمس کردن ھا دارد ان ھم سھمی ازگپس فرشت( ،در آغوش فرشتگانيد وقتی به سوی ھمسرتان می رويد،

 و يا حرکات دست ، نفس ھای سريعببان قلبه اثر ضر(آميزش می پردازيد گناھانتان چون برگ درختان فرو می ريزد 

 .از گناھان بيرون می رويد د،ئيکنيد خود را می شو و چون غسل می) ؟و پا ؟

 .ھنگام آميزش به طور کامل برھنه و عريان نشويد و زير پوشی ھر چند نازک به تن داشته باشيد

نظرم منظور ه  ب،که عريان نشويد ينگفته شده لباس زير نازک بر تن داشته باشيد نه ا) آزاد-از من نيست(: توضيح

 در اتاقتان  مثالً ، بی حجاب و پرده و مانع آميزش نکنيد يعنی مانع در ديد ديگران حتی در خلوت باشداينست که کامالً 

 برھنه نشويد؛ زيرا در اين صورت، فرشتگان از ھنگام آميزش، کامالً : در حديثی ھم آمده که ! زير پتو باشيد ولی برھنه

و فقط در ھنگام آميزش جنسی اين عمل نھی شده و  ) غير آن به تماشا ادامه خواھند داد  در(،شما پراکنده می شوندکنار 

شايد علت ديگری ھم داشته باشد که عقل  ،جماع کردن بدون ستر و با بدن لخت و عريان مکروه است: نيز گفته شده 

 از يک روحانی پرسيدم . پتو انجام شود يا رو اندازی داشته باشيدپيشنھاد بنده ھمان است که زير!!! بنده به آن نمی رسد

در ھرصورت کراھت دارد و اگر چيزی روی خودشان بيندازند ھر چند لخت و عريان باشد : که اين پاسخ را دادند

 .اشکال ندارد و اينکه اين سخنان حتما حکمتی دارد

 .مال مطھری از قول امام باقر: ارادتمند سکس  شما

 را به حال خود بگذاريد با وی در نياويزيد او را به اجبار به سوی خود نخوانيد مرد نيازمند عشوه گری و طنازی مرد

 ؟)، اما اگر مرد اراده کند، زن مجبور است تمکين کندندارند خانم ھا متوجه باشند چنين حقی (،است نه زور و اجبار

خواند، نماز را   وقتی شوھرتان شما را به خلوت خويش میاما سخن گفتن با پروردگار لذت بخش و روح افزاست،

رفتن نزد شوھر و احتياج اورا بر آورده ساختن بھتر از  که چون !زود تر (،طول ندھيد و خرامان به سويش بشتابيد

 ؟)عبادت الھی است 

اما   مون اوليه دارددر ک شباھت زياد به عشبازی انسانھا(د ئيگر را ببو يکدی ھنگام در آميختن با ھمسر خويش ،

ببوسيد ،عشق بازی کنيد و با سخنان محبت اميز ،عشق را به او پيش  ،)؟؟آن   قبل از غسل نمودن يا بعد : مودند کهنفر

 )حتماً بايد ھاليوودی باشد، ورنه ممکن است مقبول نيفتد.(کش کنيد

 زنھا نيازمند وقت بيشتری ھستند )اگر نشد چه؟؟(خود سازيدۀ ھنگام آميزش چون پرندگان شتاب نکنيد صبر پيش

آمادگی دو سويه  ، آماده سازيد مدتی نه چندان طوالنی به عشق بازی بپردازيد ھمسرتان را کامالً !!)مراعات حقوق زن (

 )لعنت بر مال ھا که اين راز را با مردم در ميان نمی گذارند(.آميزش را فرح بخش و کامل می کند

 امام عالمان دين ما مخصوصاً  اين(  سينه ھايش را آرام بفشاریرت بسيار بازی کنی وکه با ھمس آميزش مکن مگر اين

در اين  ،چون چنين کنی آمادگی الزم را برای در آميختن پيدا می کند !!)  بی حيا ) ( ؟؟ی را بلدبودندئصادق چه چيز ھا

 .و از وی می خواھیطلبد که ت شھوت از صورت و چشمان او نمايان می شود و از تو ھمان می حالت،

يت  اکثر (،ھيچ گاه با شکم سير با ھمسر خود ھم بستر نشويد اين کار موجب بيماری و چه بسا موجب مرگ خواھد شد 
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 ؟؟!!)ما مردم به آرزوی شکم سير خوابيدن ھستيم 

خير أ به تستاند بھتر است آميزش با ھمسرت را تا صبح خستگی راه آرامش از تو می چون شب از سفر بر می گردی،

 .اندازی

ھمسرت نيز مضطرب و نگران است آيا بھتر نيست   عجيب به سراغت می آيد،ۀدل شور گاه قصد مسافرت داری ،ھر 

 !سفر از ھم آغوشی و نزديکی با او بگذری؟ۀ در آستان

يت مھيا در سفر گاه ھمه چيز برا ،سفر خستگی و اضطراب نيز دارد ،آرام ساز و غم زداست سفر با شريک زندگی ،

بھتر است در اين شرايط غير عادی از ھم خوابگی با يار زندگيت  گاه شرايط سفر شرايطی غير عاديست ، ،نيست

 ؟!!)خود را با خود می برد  حال فھميديم چرا محمد در ھمه جا يک و يا چند خانم (،بپرھيزی

 ؟) توجيه عجيبی است  (، نصيب تو گرددمبادا فرزندی الل) حرف زياد نزن(به آميزش پرداختی سخن کوتاه کن ،چون 

مبادا فرزندی نابينا تو را پديد ! خرامان به سوی ھمسر خويش می شتابی به عورت او نگاه مکن  وقتی به قصد فرزند ،

 ؟!!)  ناميده اند دين اسالمۀفتطب پيشربی شک که دانش طبی امام صادق را    (،آيد

رست نيست که قصد وی از آميزش بچه دار شدن است چون موجب نا بينا نگاه کردن مرد به آلت زن زمانی د :توضيح

نظرم برای اين گفتند که نگاه نکنيد تا در ه  ب،در ديگر مواقع ايرادی ندارد !!)  دين کامل( ،شود نيا آمدن فرزند میده ب

المت و ديگر ھنگام دخول تصوير آلت زن در ذھن مرد نيايد چون افکار مرد موقع دخول ھم مھم است و در س

 ؟؟)) نيست ئیآيا نوشتن اين موضوعات از طرف عالمان دين بی حيا( ،ثير داردأويژگيھای فرزند ت

خدايا (( با نيتی پاک و زبانی گويا با خدای مھربان چنين بگو  نزد او آرميدی، چون به قصد بارور کردن رحم ھمسرت ،

)) ه که در خلقت او زياد و کم نباشد و او را عاقبت به خير گردانمرا فرزندی عنايت فرما و او را پاکيزه و سالم قرار د

 ؟)د چه بايد کفت اکر منظور فرزند نباش(

پاک و  اندکی آرام گيری، بھتر است غسل کنی ، با ھمسرت ھم آغوش مگرد، به قصد بچه دار شدن ، در حال جنابت ،

 ديگری جز خود را نکوھش ل نصيبت شد کساگر چنين نکردی و فرزندی مجنون و کم عق... طاھر شوی و سپس 

 ؟ )ھم دارده چه ربطی ب  اين دو موضوع (،مکن

ھنگام آميزش با  !نگران مباشيد بسی نگرانی است،ۀ شيطان خودش خواسته که در فرزندان آدم شريک شود و اين ماي

 در ؟؟ در کدام لحظه (پناه ببريد د و از شر شيطان به خالق نيکی ھا يخدا را ياد کن)) بسم هللا الرحمن الرحيم((ذکر 

 )که شود؟؟شه و کنار وارد معرگوو يا از !! قاچاقی تواند آيا شيطان نمی ؟؟ و يا آخر کار، وسط،شروع 

دو دستمال تميز و پاک در کنار خود قرار دھيد ، ھر کدام از دستمال جدا  ديگر آرميديد، وقتی به قصد آميزش کنار يک

 ؟!)را ببين به کجای قضيه می انديشد مال (،گانه استفاده کنيد

بگذاريد  خود به بيرون خود داری مکنيد ،ۀ حتی االمکان از ريختن نطف ھنگامی که به اوج لذت جنسی نزديک شده ايد ،

 ؟)بی حيا( .موجب سنگ مثانه خواھد شد نطفه ،ۀ خود داری از تخلي غدد جنسی آزادانه به تخليه بپردازند ،

از  ،چه بسا موجبات سنگ مثانه فراھم گردد  آميزش به طول انجاميد و عمل انزال صورت نگيرد،اگر به ھر دليل عمل

 .طوالنی کردن مدت ھم بستری بدون انزال پرھيز کنيد

ک رار ولو اندراست بچرخيد و اندکی بعد برای اد به طرف ءبلکه ابتدا باره بلند مشويد و ننشينيد، پس از آميزش يک

با رعايت اين آداب از سنگ مثانه در امان خواھيد ماند   برای رسيدن به تعادل وآرامش غسل کنيد ،پس از آن  برخيزيد،

 ؟) بايد برسدطب اسالمیالحق که جايزۀ علمی نوبل به (

علی رغم پرو بال سياه و " کالغ"در آميزش نيز آدابی دارند ، شايست و ناشايست ، :پرندگان ھر کدام صفاتی دارند 

 ر مثالی نداشتيد که میگدي (،آميزش مخفی کارانه را از کالغ بياموزيد در آميزش مخفی کاراست ، ش،صدای ناھنجار
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 ؟)داديد 

اين لحظات دل از خير  وقتی کودکی در اتاق است و شما را می پايد و حتی بی اختيار نفس و صدای شما را می شنود،

  . نامشروع تن در دھد که رستگار نمی گرددۀمبادا آن کودک در بزرگی به رابط ريد،نشين و بھشتی در گذ

 مولوی سادات خالف اين (بھترين ماليم ترين و دل نواز ترين عطر را به کار بريد  خانم ھا از آرايش دريغ مکنيد ،

؟ زيبا ترين و دلربا ترين لباس را به اندام خويش بپوشانيد خود را حداقل با يک گردنبند زينت بخشيد و  ) نظر دارد

!!  به به  (،د ئيدر يک کالم چشم و دل شريک زندگيتان را ھنرمندانه بربا و شام خود را به شوھر عرضه داريد ،صبح 

 ؟) اھل بھشت ۀسليق

ھوش و حواس ھمسرتان را ماھرانه به  در خانه نيز آراسته و دل ربا باشيد ، مطابق ميل خانمتان لباس بپوشيد ، !آقايان

 دد جنسی او را نسبت به خود فعال کنيد و عفت او را نسبت به ديگران فزونی می بخشيدبا اين کار غ خود جلب کنيد ،

چرا محمد خودش اين (ولی زياده روی در اين امر نارواست  حاللی لذت بخش تر از ھم بستر شدن با ھمسر نيست ،

 . زياد می کند،ميانه روی در آميزش به سالمت آدمی می افزايد و عمر را)؟؟کرد  موضوع را مراعات نمی

ر خود را در امور زيرا زن شوھ  جنسی داشته باشد ،ئیمرد بايد مقداری از شھوت خود را نگه دارد که ھمواره توانا

 .مرد ناتوان نمی تواند ھمسر خود را راضی نگه دارد بھتر از اين است که او را ناتوان ببيند ، بد،جنسی توانا بيا

حرمت کعبه را نگه داريد و  ،زشت و ناپسند است  ا ھمسر خويش ھم بستر شدن ،رو و پشت به قبله ب مراقب باشيد ،

 ،؟!!)مھم است   اين خيلی(خدا و فرشتگان را از خويش نا خرسند مسازيد 

ميزيد چه بسا ممکن با ھمسر خود نيا) قمری(وسط و آخر ماه  اگر فرزند کم عقل وديوانه و جذامی نمی خواھيد در اول ،

 ؟ ) دليل (، خواھيد صورت پذيرداست آن چه نمی

عيد قربان و نيمه شعبان نيز آميزش به قصد فرزند دار شدن دوری گزينيد چرا که ممکن است فرزند  در شب عيد فطر ،

 ؟ )مقدس نيستند ر عيد ھا مبارک وگ م (،بد يمن و زشت رو گردد  معلول ، شما شرور ،

به زنی افتاد و مسحور او شد و ) ؟؟حوصله نمی ماند !  با اختيار باشد وقتی(اگر گاه چشمانت بی اختيار يا با اختيار 

چرا که زنان  چشم فرو بند و در اولين فرصت با ھمسرت ھم بستر شو ، پيش از اين که پايت بلغزد ، دلت لرزيد ،

 ؟؟) آيا محمد و عالمان دين اسالم چنين فکر ميکنند (. ھمگی مانند ھمند

می توانی با وضو به نزديکی ) با مشورت پزشک (تنھا در ماه ھای اول  ز آميزش بپرھيز،ا چون ھمسرت باردار شد ،

داند او چه نوع موجودی خواھد   کی می(جنينی که در رحم ھمسرت است بسيار مقدس و قابل احترام است  اقدام کنی،

 ) ؟ شايد ھم مال شود ؟؟تا قابل احترام باشد بود؟

 اين عمل ،م ئييانه رنج می برند روا نيست با آميزش در اين دوران به رنج آنھا بيفزازنان به قدر کافی از عادت ماھ

  (،در اين اوقات می توان از ديگر اعضا بھره برد عالوه بر حرمت شرعی ،غير اخالقی و غير بھداشتی نيز می باشد ،

 ؟ )نشرم !و مال صاحب گ ب،،؟؟؟؟؟ مثالً (

 ھمسر محروم می سازد اما ھر ئیش ازدواج کند خداوند او را از مال و زيبائيھر کس با زنی به خاطر مال و يا زيبا

 )ع( امام صادق ، و کمال ھمسر موفق می دارد ئیکس به خاطر ايمان با زنی ازدواج کند خداوند او را به خير و زيبا

 ازدواج محمد با خديجه از چه نوع بود ؟؟؟: جناب امام صادق نفرمودند

  .شود  می)قيچ(ه است که از پشت زن منی را وارد واژن نکنيد که بچه لوچ و چشم چپدر احاديث نيز آمد

 يکی از پيامبران در مورد حيوانات کشف شده ۀسيستم فکری و حاالت روانی پدر و مادر در قرن ھای گذشته به وسيل 

او قرار دادی را به اين شرح  نقل شده در زمانی که موسی عليه السالم چوپان حضرت شعيب عليه السالم بود، با ،است

 پس از قرار داد موسی عليه ،بست که ھر چه گوسفند ابلق در گله پيدا شد به عنوان مزد به موسی عليه السالم داده شود
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 السالم پوست بعضی از قسمت ھای عصای خود را کند و يک عبای ابلق به آن آويزان کرد و آن را در چراگاه 

 در آخر سال که روز مزد گرفتن بود، حضرت ،ندان ھنگام آميزش به آن نگاه می کردندگوسفندان نصب نمود که گوسف

 موسی عليه السالم فرمود از طريق ديدن در ،شعيب عليه السالم مشاھده کرد که اکثر بچه ھای گوسفندان ابلق شده اند

 ؟؟)دانستيم  ما نمیمکار استند و   پيامبران ھم(،ر کردييھنگام آميزش وضع گوسفندان به اين گونه تغ

 کج پھلويند که اگر بخواھی آنھا را راست کنی ، می شکنند و چون با ھمين حال ۀزنـان ھـمـچون دند: فرمود) ص (محمد

 .باآنان مدارا کنی ، از آنھا نفع خواھی برد

ور خداوند و قرآن و  دستۀآنھا رنج زندگی را تحمل می کنند و بر پاي ،زنان خـداتـرس بـاشـيـد] حقوق [محمد، درباره 

 .شريعت مـحـمـدی بـر شـما حالل شده اند

تھای شما می نھند و فرزندانتان را در اندرون خود تحمل می کنند تا آنجا که که تن خويش را در اختيار لذ در مقابل اين

د ھمه  حديث مر نظر به اين(، شما دارندۀبه وقت بار نھادن گرفتار دردھای خطرناک می شوند حـقـوق واجبی بر عھد

 ؟ ) ...کاره است و زن

 ؟)يد محمد شخص روشنفکر نبوده است ؟؟؟ گو کی می (،با آنھا مھربان باشيد

 .آنان را دلخوش بداريد تا با شما بسازند

 ؟) از کجا بدانيم  (.با زنی که به آميزش بی عالقه باشد ازدواج نکنيد): ص(پيامبر اکرم

که ھرگاه شوھرش نزد او آمد وی را از خود نراند ھر چند برباالی شتر باشد، و از وظايف زن است ): ص(پيامبر اکرم

 ؟؟! !)و در ھر شرايط! ھر موقع! در ھر جا!  بلی  (،که از دست شوھرش خالص شود طول ندھد نمازش را برای اين

که يک سال روزھا  اگر زنی شربت آبی به شـوھـرش بـيـاشامد برای او بھتر است از آن: فرمود) ع (امـام صـادق 

 .روزه بگيرد و شبھا به زنده داری سر کند

 ... : خدای متعال می فرمايد

 »...و الـال تی تخافون نشوزھن فعظوھن و اھجروھن فی المضاجع و اضربوھن فان اطعنکم فالتبغوا عليھن سبيال«

شيوه مؤثرنيفتاد از خـوابـگـاھـشـان دوری شان بيم داريد نخست اندرز دھيد و اگر اين  و آن زنـانـی را کـه از نـافرمانی

 ، ولی ھرگاه فرمانبرداری کردند ديگر راه بيداد پيش بزنيدشان] چنانچه اين رفتار نيز آنھا را اصالح نکرد[کنيد و 

را زد اما نظر به لطف و شفقت مولوی االزھر رفته مال اياز نيازی يک تن از عالمان  دينی   بلی بايد زنھا (..نگيريد

 ؟!!) بزنيد اما نه به شکلی که استحوانش بشکند : طرح در کشور م

رتباط اين  ابه( کيد بر عشق و عالقه است أاين تنبيه نه برای عقده تکانی ، بلکه برای ت ) آزاد-از من نيست: ( توضيح

 خانه عالم دين سازی مده از کارر تازه بر آگ؟ و جانور بيسواد دي !!محبت خر لکد زدن است : جمله مثلی يادم آمد که 

را به تمثيل   شانۀ ديد احمقان؟؟ و اين طرز تفکر واقعاً !!نخوابيدن با زن است ! منظور از زدن : ويد  گمی) فريد يونس(

  .ذارد گمی

 ...ای مـردم : فرموده است ) ص (رسول اکرم 

 ، ھمسرتان برويد و با وی بياميزيد چيزی مشاھده کرد بی درنگ نزد] از مـناظر شھوت آلود[ھـرگـا ه ديـده ھـايـتـان 

 به چنين ، شان غصب نکنيدئیو زنھای آنھا را با دارا! نکشيد را شوھران  شان! ر حمله نکنيد گنی به زنان دييع(

      )!!يند پيامبر واقعی  گوشخصيتی می

 فقط در وقت ) ( رفتار کنيدبا زنانتان به شيوه ای شايسته)) (عـاشروھن بالمعروف ((خداوند درقـرآن فـرمـوده اسـت 

 ؟!!)جماع 

ھـر مردی موظف است خود را برای ھمسرش آراسته نمايد، ھمان طور که دوست : فرموده است ) ص (پيامبر اکرم 
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 .دارد ھمسرش برای او خوشنما باشد

م پوشی او و چش[ مرد از جمله اموری است که بر عفت زن ئیرعـايـت نظافت و خوشنما: می فرمايد) ع (امام کاظم 

 .می افزايد] نسبت به ديـگـرنـامـحـرمان 

قـبـل از آميزش آنچه می توانی با ھمسرت : مون چنين آمده است أدر نامه به م) ع (در حديثی از حضرت امام رضا

 ؟)ی از سکسئدرسھا(… ] مواضعی که شھوت رابـيـدار می کند تحريک نما[رفتاری شھوت انگيز پيش گير و 

 ميل جنسی او می شود و آثار آن در چشم وصورتش نمايان می گردد و می خواھد از تو مانند ۀبب غلبچه ، اين عمل س

 .آن را که تو از وی می خواھی

خداوند بر مردان و زنان ھر دو جھاد نوشته است جھاد مرد بذل مال و جان است تا «: فرمود) ع(حضرت امام باقر 

 ؟!!)ر ندارد گ وجز صبر جاره ای دي (،» ناراحتيھای شوھر صبر کندکشته شود و جھاد زن آن است که بر غيرت و

بھترين زنان آنست که اگر خشمگين شود به شوھر گويد دست من در دست توست : نقل شده است) ع(از امام صادق 

 .يعنی در اختيار تو ھستم به بستر خواب نخواھم رفت تا اين که از من خشنود شوی

 مردی بعد از اسالم نفعی باالتر از ھمسر مسلمان عايدش نمی شود که چون به او ھيچ: فرمود) ص(حضرت رسول 

  (،بنگرد مسرور گردد و چون به او فرمانی دھد اطاعت نمايد و در نبود شوھر مال او و ناموس خود را حفظ کند

 ؟!!)د کنيز ئيگوواضح ب

  

 دعا

مرك و غلب قھرك و جرت   و خفى مكرك و ظھر اءعظم سلطانك و عال مكانك! الھى م كه ،يل مى خوانيدر دعاى كم

و [ مجازاتت پنھانۀگاھت بس بلند و نقشيتسلطت بس بزرگ است و جا! اي خدامكن الفرار من حكومتكيقدرتك و ال 

 .رگى ات غالب و قدرتت روان ، و فرار از حكومتت ناممكنيان و چي و فرمانت نما]مکرت پنھان

 اين است مقام واالی  (،چاره و درمانده توام ي؛ من بنده ناتوان ، خوار، پست ، بنيلمسكر ايل الحقيف الذليانا عبدك الضع

 ؟ )..انسانی نزد اديان 

د در زندگى ي پس بنده با،شان به ما آموخته انديدر دعاھا) ه السالم يعل(ن تواضع و فروتنى و عجز را امامان معصوم يا

ن يقبل از ا!!) انسانی و انقالبی جايز نيست   ھيچ نوع تحرک(ا بطلبد ش را از خديھايدعا كند و حاجات و رفع گرفتار

 .ديايمارى ھا، زلزله ھا و طوفان ھا به سراغش بيكه گرفتارى ھا، بالھا، ب

؛ امواج بال را قبل از ورود آن با ادفعوا اءمواج البالء عنكم بالدعاء قبل الورود البالء :فرمود) ه السالم يعل(امام على 

 .دي كندعا دفع

م درمان يد و بخواھياين كه بيد بھتر است تا ايايا مرض ني اگر طوفان ،رى بھتر و آسان تر است تا درمان يشگيشه پيھم

  . ما وارد شودۀم بالھا بر ما و جامعياز نگذاري با دعا و راز و ن،م يكن

 ۀ خواست،كم يرا از تو بخواھند من نزد؛ ھرگاه بندگانم مب دعوه الداع اذا دعانيب اءجيو اذا سئلك عبادى عنى فانى قر

 .آن كه مرا بخواند اجابت مى كنم

) ه السالم يعل( امام صادق ،م يخود پا فشارى كن!!)  از ديد آنھا (م و بر دعا و خواسته مشروع يپس دست به دعا بردار

نال ما عند ي و نجاح كل حاجه و ال رد القضاء بعد ما اءبرم ابراما فاكثر من الدعاء؛ فانه مفتاح كل رحمهيالدعاء  :فرمود

 پس ،؛ دعا قضا و قدر را بعد از محكم شدن دفع مى كندفتح لصاحبهيوشك اءن يكثر قرعه اال يس باب يهللا اال بالدعاء و ل

د و يش خداست جز از دعا به دست نمى آيله بر آوردن ھر حاجت است و آنچه پيد ھر رحمت و وسيدعا كن كه آن كل

 پس نبايد زحمت بکشيم؟ فقط دعا ھا را  (،دن بر روى كوبنده باز مى شودياد كوبين كه بر اثر زيمگر است يچ درى نيھ
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 ؟)؟ريم گيياد 

امت با ي به راستى كه دعا و بال تا روز قرد البالء و قد ابرم ابرامايامه ان الدعاء ليوم القيترافقان الى يان الدعاء و البالء ل

 ،الى مبرم و محكم را بر مى گرداندقند و محققا دعا بيگر رفيكدي

 دعا بالى نازل شده و نازل نشده را دفع نزليدفع البالء النازل و مالم يالدعاء :مى فرمود) ه السالم يعل(ن ين العابديامام ز

 ھا کدام دعا ھا را بخوانيم تا اين ملت مظلوم ما ازين بد بختی: فتندگن اما ھيچکدام ازين طراحان !!)  بيشک (،مى كند

 ؟)چنين دعای ھم است  آيا!!نجات پيدا کند 

شان را پاسخ ي است كه پری ذاتن دارد كه خداوند جل وعال ھمانيقيمن ؤم : بزرگتر از طرف خداوندئیش و رھايگشا

د پس اوست كه ھر ي آی خداوند عز وجل می بزرگتر از سوئی كند و فرج و رھایان را دفع مي دھد و ضرر و زیم

ه يالرحمن آ(}  است یاو ھر روز در كار {، رساندی میاريا و آخرت ي دھد و او را در دنیا نجات م ریبت زده ايمص

ن آورده و ئيگر را پاي دی را باالببرد و قومی را دور كند وقومئیامرزد و بالي را بینست كه گناھيش ايو از كارھا )٢٩

 خداوند بلند ،ابند يازھا به پروردگارشان تعلق ي و رفع نبتھايد در حل مصيل است كه دلھا بايل سازد به آن دليخوار و ذل

بت يم ما او و اھلش را از بال و مصي ھستیكو اجابت كنندگاني كه نوح ما را ندا داد پس چه نیبراست{:دي گویمرتبه م

و قومشان ما آن دو *م ي و ھارون منت نھادیق كه بر مو سيو به تحق{:د ي فرمای و م،٧۶الصافات } م يبزرگ نجات داد

 ،)١١۴،١١۵الصافات (؟؟  )را از ياد برده ای  چرا ما(}م ي بزرگ نجات دادیرا از بال

  

 از ابن ،بتھا ھستند ي از بالھا و مصئیل رھاين دالير از بزرگتري خیذكرھا و دعاھا : از بالھائیذكر و دعاء ورھا

الاله اال "  : فرمودیبت مير ھنگام بال و مصه و سلم دي هللا علیت است كه رسول خدا صلي هللا عنھما روایعباس رض

" م يم ، ال اله اال هللا رب السماوات و رب االرض و رب العرش العظيم ، ال اله اال هللا رب العرش العظيم الحليهللا العظ

سلم ه و ي هللا علیت است كه رسول خدا صلي هللا عنھا روایس رضيو از اسماء بنت عم ،)  و مسلمیت از البخاريروا(

 شرك ی من است و ذره ای ؟ هللا خدائیبت بگوياد ندھم كه آنھا را در ھنگام بال و مصي یا به تو كلماتيآ:" به من گفتند 

كلمه و جمله « ث يو در حد ی،ح آلبانيد به تصحوت از ابو داوي؟ روا)فتيم اما فايده نکرد گسالھا ( " ، ورزم یبه او نم

 كند و رنگش را روشن و تابان یبتش را آسان و و حل ميد خداوند مصي مرگ بگو آن را ھنگامیست كه اگر بنده ايا

 یا جمله ايآ: عمر به طلحه گفت ) ؟؟خورد ؟ نان و غذا الزم داريم  می رنک روشن به چه درد ما(» دھد یقرار م

ن يبه خدا قسم كه ھم: ت ؟ پس طلحه گف: ی دانیم) عنى ال اله اال هللاي(ش را به آن امر كرد يبزرگتر از آنچه كه عمو

 .ح كرده استيخ محمد شاكر اسنادش را تصحيت از احمد كه شي روا،است 

 پروردگار انسانھا یا:  گفت ی كرد و میه و سلم دعا مي هللا علیامبر صليت است كه پي هللا عنھا روایشه رضيو از عا

 و یت كرده و بخارياحمد آن را روا ( ، كندیر از تو بال را دور نمي غیشفاء در دست توست ، كس بال را دور كن ،

 ان نموده انديآن را ب» ال كاشف له اال انت «مسلم با لفظ 

اللھم رحمتك أرجو : دعوات المكروب: "ه و سلم فرمودند ي هللا علی هللا عنه است كه رسول خدا صلی بكرة رضیو از اب

د يپروردگارا ام: ن است يبت زده اي مصیاز دعاھا" إال أنت كله، ال إله ی شأنین، وأصلح لي طرفة عی إلى نفسیفال تكلن

ر از تو وجود ي غئی امورم را اصالح كن ، خدای به حال خود وا مگذار و تمامیلحظه ا رحمتت را دارم پس من را

 )یود و حسنه آلبانورواه ابو دا(. ندارد

وم يا قي یا حي: " گفتی شد ، می و دشوار م سختی هللا عنه است كه ھر گاه بر رسول خدا امریو از انس بن مالك رض

ح يث صحيت كرده وگفته حدي روایترمذ ( ، خواھم ی و كمك میاريپابرجا برحمتت از تو ۀ  زندیا" ثيبرحمتكأستغ

 )است
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اد دادند كه ھر گاه بر من يه و سلم به من ي هللا علیرسول خدا صل :ت است كهي هللا عنه روای طالب رضی بن ابیو از عل

" ن يم،والحمد  رب العالميم، سبحان هللا وتبارك هللا رب العرش العظيم الكريال إله إال هللا الحل: م ي وارد شد بگویبتيمص

ش يم است پاك است هللا وبا بركت است خداوند ، پروردگار عرش بزرگ و ستاي جز هللا كه بردبار و كرئیست خداين

 یاحمد و نسائ)(؟!!فتن گر مھم است نه جلو بی عدالتی ھا را گرش بزرعھمين  (،ان استي را كه پروردگار جھانیخدا

 )ح نموده استيت كرده اند و حاكم تصحيآن را روا

 جالب ترين حديثی که تا حال خوانده ام

 . شودی كه با ذكر فتح میشھر

ر آخر الزمان فتح ه و سلم ذكر كرده كه دي هللا علیامبر صلي است كه پین شھريب تر اي پس عجیواگر در تعجب ھست

نزد ) مسلمانھا (كه يو ھنگام: " دي فرمایاست ، ميگر آن به سمت دري و طرف دیك طرف آن به سمت خشكي  شود ،یم

ال اله اال هللا و هللا « :ند ي گوی پردازند ، می به جنگ نمیزه اير ونيا تيند ، آنجا فرود آمده و با اسلحه و يايآن شھر ب

 افتد و در بار سوم یگر آن مي كنند جانب دی كند و چون بار دوم آن را تكرار میآن سقوط م از جوانب یكيپس » اكبر

 يک کمی تعجب نمودم که ) (ت مسلميروا" ( ... آورند یدست مه  شوند و در شھر داخل شده غنائم بیره ميبر آنھا چ

 دنيا را ۀ با يک چف و چند پف ھم،نمود ر نمیگه کشتار برای تصرف سر زمينھای ديمحمد آن ھم ر چنين بود خودگا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟)فت  گرمی

: کسی که بعد از رفع حاجت مقعدش را با سنگ ريزه پاک می کند ، بايد از عدد طاق کار بگيرد :رسول هللا می فرمايد 

از کسی که وضومی کند ، بينی را بيفشاند، کسی که مقعدش را بعد : از ابوھريره روايت است که که رسول هللا فرمود

  )،١٦١البخاری، جلد يکم، کتاب الوضو، حديث نمبر  (،کار گيرده نجاست پاک می کند، به عدد طاق سنگريزه را ب

را می شستم و اکثر  بود و من آن  آغشته می آب منیھر روز صبح دامن محمد با: حضرت عايشه روايت کرده است که 

 رفت ؟؟؟؟ مواقع با دامن تر به مسجد می

 .ذارم گانندکان میتبصره را به خو

که عالم دين باشم فقط غرض نمونه  باشد بدون اين  حديث صحيح می۵٠٠٠ اضافه تر از ۀاين احاديثی را که از جمل

وارم اين عالمان دين و نيمچه مال ھای ما به خود زحمت داده ھر  چه حديت ياد دارند   اميد،خدمات ھموطنان تقديم داشتم

 نوشته و ما را آکاه سازند

 امه دارداد

 

 

 

 

 

 

 

 


