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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 می ٠٧

 

  آداب اذيت نمودن زن در اسالم

٣ 

 

 سنگساراحاديث نبوی در مورد 

مان جناب شان فر که تعدادی به ست را داده اسار نمودن  زنانگيامبر اسالم  چندين بار ھدايت سنحضرت محمد پ 

 : به چند مورد اشاره خواھيم داشت ما مختصراً ، در اينجا شده اندسنگسار

 عثمان و علی ادامه يافته است و امروز عالمان دينی اعم از سنی و شعيه اين ،عمر ،اين روش در زمان حکومت ابوبکر

 دھند نحيث پيروان محمد زير ھدايت هللا دوام میوحشت بار  غير انسانی را م راه جنايتکارانه و
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مذی و اصول کافی که تر ،سنن ابو داوود ،صحيح مسلم ،خی ازاحاديث صحيح بخاریبه ارتباط اين موضوع من به  بر

 .داخت خواھم پر،فشانی نموده اند ر دُ سنگساردر مورد 

 ٨١٧ۀ شمار٨٢ کتاب ٨صحيح بخاری جلد 

و به )  در قر آن نمی يابيمسنگسار ما آيه ای در مورد ،به هللا( ويدگمانی زياد کسی بذشت زگترسم که بعد از  من می

سار بايد در مورد ھر گمراھی بروند و مجازات سنگرا وحی کرده است  به  ھمين دليل با ترک يک وظيفه که هللا آن

ر شاھدان الزمه شھادت گکه ا یعی شود در صورتو دچار دخول غير شر) مرد و زن ( انسانی که ازدواج کرده باشد 

) ونه به ياد می آورم گ سفيان ادامه داد ، من اين حديث را اين،ی و يا اعتراف اتفاق بيفتد پياده شودگه حاملک دھند و يا اين

 و ما نيز بعد از او اين کار را انجام داديمسار را پياده کرد گ پيامبر خدا مجازات سنبراستی که: فت گعمر 

 ٨٠٣ۀ شمار٨٢کتاب ٨دصحيح بخاری جل

من او را طبق سنت رسول :  کرد کفت سنگسارکه علی زنی را در يک روز جمعه  ين بعد از: الشعبی نقل کرده است

 . کردمسنگسارهللا 

  ١٩۵ۀ  شمار۶٣ کتاب ٧صحيح بخاری جلد 

من آميزش جنسی : د و کفت که پيامبر در مسجد بود به نزد وی آم مردی از قبيله بنی اسلم وقتی: جابر روايت ميکند که 

 مرد باز جلو صورت پيامبر آمد و چھار ،داندگرری بر گپيامبر چھره اش رااز اوبه سوی دي ،غير مشروع داشته ام

: آيا تو ديوانه ای ؟ و پر سيد آيا تو ازدواج کرده ای ؟مرد کفت : فت گ پيامبر او را صدا کرد و ،شاھد عليه خودش آورد 

او  ھا از کوشه ھای تيز شان بر او بر خورد کردندگ وقتی سن، کنندسنگساراد تا او را درمصلی پيامبر دستور د ،آری

 .رفتند و بعد کشتندگفراتر کرد اما او را در حرا 

 ۴١٩١ۀ شمار١٧صحيح مسلم کتاب 

 ، کرده است  هللا راھی را برای آنھا مقرر،يريدگاز من فرا : فت  گرسول هللا می: عباده بن صامت نقل کرده است که 

 و يکسال آنھا را حبس کنيد ووقتی  صد ضر به شالق بزنيدکند بايد آنھا را وقتی که مرد مجردی با زن مجردی زنا می

 . کردسنگسارکند آنھا را بايد صد ضر به شالق زد و بعد آنھا را  ھلی با زنی متاھل زنا میأکه مرد مت

 :ويد گ شالق زدن میۀتفسيرکازر در مورد شيو 

...  :٢ نور آيت ۀسور(حمی را نشان داد تازيانه زدن ھيج نوع ترام گکيد شده است نبايد در ھنأمانطور که در قر آن تو ھ

 چان ھوشدار داده شده است که به ھيو ھمچنان در احاديث به مسلم) ..ديدگرحم حکم خدا نسبت به آن دو دستخوش تر

از تعطيل حدود  حم ازآن بکاھند و در ضرب حد مسامحه نکنند و عنوان نبايد در حدود الھی تخفيف دھند و از روی تر

  وقس عليھذا،سندالھی بتر

  ؟؟!!کند که زن ملکيت مرد است  اسالم عزيز حکم می 

برای  ت آنان خواھيد وت بدانھا نزديک شويد ھرگاه مباشرزنان کشتزارشمايند پس برای کش ،٢٢٢ تآي )بقره( دومۀسور

 .…ای رسول تو اھل ايمان را بشارت ده ، نزد هللا خواھيدرفتکه محققاً  تيد وبدانيدثواب ابدی چيزی پيش بفرس

ليکن مردان  ،وزنان رابر شوھران حقوق مشروعی است چنانچه شوھران رابرزنان…گويد  می٢٢٧ تھمين سوره آي

 .هللا برھرچيزتوانا وبرھمه امورعالم داناست ،رابرزنان افزونی وبرتری خواھدبود

 ،دنباله روان شيوخ عرب ،پرو فيسوران ،داکتران ،عالمان: خواھم بدانم که آيا   اين آيت مبارکه فقط میتباطبه ار

  ھدايت ۀ در باردخواھند و يا ميل دارن  االسالم میة آيت هللا و يا حج، دمبک زن ھای اسالمی،چاپلوس ھای دينی 

يند و بما بفھمانند که حق زن و مرد در دين اسالم مبين صريح اين ھدايت قر آن يک کمی روشنی اندازند و يا تفسير نما

 مساوی است ؟؟؟؟  ممنون خواھم شد
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زن ھرکه راطرفين  دو نيابيد يک تن مرد و مرد دو ودوتن ازمردان را گواه آريد واگر…٢٨١ ت آيۀنبالھمين سوره د

 .راضی شوند گواه گيرند

 پس اگر دختران ، که پسران دوبرابر دختران ارث برنداست حکم هللا در حق فرزندان شما چنين ١٠ تھمين سوره آي

 . فرض ھمه دوثلث ترکه است واگر يکنفرباشد نصف است،بيش از دو نفرباشند

متصرف ومالک شده نيز برای شما حرام شد مگر آن زنان که  )شوھردار( نکاح زنان محصنه: ٢٣ تھمين سوره آي

 .برشماست که پيرو کتاب هللا باشيد ،ايد

  هللا خيلی ھا ھم عادل و با سخاوت است ؟؟اين

 :گراني  صحيح و مسلم و دی از احاديث  ترمزئیقسمتھا

 را ید كسي زن نبا،د استخوان او را بشكندي اما نبا، كتك بزند بشود شوھرش حق دارد او رای مرتكب عمل زشتیاگر زن 

 .رش انتظار نفقه داشته باشد حق دارد كه از شوھی ول، دارد به منزل راه دھدیكه شوھرش دوست نم

 .ندير از شوھرش او را ببي غیده كسيكو پوشيا لباس نيش كرده يكه آرا ی زن ممنوع است كه در زمانیبرا 

ا پسرش يا پدر يكه شوھر  ني جز ا، شودیل ميمانش زاي ا،شتر به طول كشديا بي برود كه سه روز ی به مسافرتیاگر زن

 . كنندین سفر او را ھمراھيدر ا

 .گر ذكور بپوشاندي برادر و د، در حضور پدر شوھر ید خود را حتيك زن باي 

ك ي(ردي بگیھماني دوستانش میا برايارمند بكند ي را صرف افراد نی شوھر پولۀك زن ممنوع است كه بدون اجازي یبرا 

 )ه رمضانبه جز ما(رديكه روزه بگ نيا ايبخواند ) نافله (ی شوھرش نماز اضافۀد بدون اجازيزن نبا

 . بر شوھرانشان سجده كنندیستي زنان با بودیر از خدا قانونياگر سجده به غ 

 . او را اجابت كند اگر چه در حال پختن نان در كوره باشدۀ خواستد فوراً ي داشت زن بایجنساز ي نیاگر مرد

 اگر پدر شوھر به شوھرش گفت است كه ین معنين به اي ا، استیاريست بلكه اختيك مرد قائم به ذات نيازدواج زن با 

 .د حرفش را گوش كنديزنت را طالق بده با

 عكس مردان هب ،نخواھد شد  به بھشت وارد، داشته باشدیل عادالنه ايكه دل ني در خواست طالق كند بدون ای زناگر 

 . توانند ھر وقت بخواھند زنشان را طالق بدھندیم

 اكثر زنان به جھنم خواھند رفت

ن امر ي ھمقاً ي و دق،ن فرشتگان قرار خواھد گرفتيرش را به بستر بطلبد و او امتناع كند مورد لعن و نفر ھمسیاگر مرد 

 .وستي كه شوھر را در بستر تنھا بگذارند به وقوع خواھد پی زنانیبرا

 یز خوبيد من ھرگز چي به شوھرش بگوی اگر زن، كنند در وسط جھنم خواھند بودی نمی كه از شوھرانشان قدردانیزنان

 . استیدم ناسپاسياز تو ند

 است به شوھرش تعلق ی او جارینه ھاي كه در سیري شی حت،ت بر جسم خود ندارديق است كه زن مالكيبه چند طر

 .ی بخارت كنديم خانواده را رعايست كه تنظي مجاز نی او حت،دارد

 :ح مسلميث صحي از كتاب حدئیقسمتھا

نب يش ھمسرش زي او به پ، و مجذوبش شد،در رفت و آمد بودطان يبه شكل ش د كهي را دیامبر گفت زني پ:٥٤٠فصل 

 .ختيرون ري و آنچه در قلبش بود ب،زش كردي آمكرد با او ی می را دباغیكه چرم یرفت و در حال

كه از  ی و شوھر شب را به صبح رساند در حال،د ئيايو ن زنش را به بستر بطلبد و ای مردامبر گفت اگريپ: ٥٥٨فصل 

كه  ی است تا زمانی آنكه در آسمان ھاست از او ناراض، فرشتگان تا صبح او را لعنت فرستند، است یو عصبانا

 . شودیشوھرش از او راض
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شايد !! دانم  نمی(  ، تو راست نخواھد شدی برایقيچ طريك دنده خلق شده است و به ھيامبر گفت زن از يپ: ٥٧٦فصل 

 ؟)ھم نيستقوق زن پامال شود ؟ اما برای من مح

ن است ين اسالم در مورد زنان اي رسد كه دكتری به نظر م،دي گوی عرب میك جنبش ملي كتاب اسالم ۀسنديخ نويانور ش

 .د ھرگز به حال خود وا گذاشته شوندي آنھا نبا،رنديد دائم آنھا را تحت نظر بگيو مردان باه نا بكارند ي زنان از پاكه

 مردان ی مضرتر از زنان برایبتي من مص« . داردیان مين بي پرده چنینان را بت زي موقعیگريث ديقت در حديدر حق

 »به جا نگذاشتم

ر يبه جز غ( و امرار معاش توسط فاحشه ھا  ) كار باشدیكه سگ برا نيبه جز ا(فروش سگ و گربه : ٦١٩فصل 

 . باشدیممنوع م) مسلمانان 

 چون ،ل كنندي خود به فاحشه تبدئی لذت جویر مسلمان را براي كند تا زنان غیق مين مسلمان را تشويث مھاجمين حديا

 .ميني بی مین مثالھا به فراوانيخ از اي در طول تار،ر مسلمانان ممنوع نشده استي غیفاحشگ

 است و یطاني اكثر زنان شید اسالم خوي از د، دھندیل ميت جھنم را زنان تشكيامبر گفت اكثر جمعيپ: ١١٤فصل 

 .استگاه آنان جھنم يجا

ا يآ ، دوست ندارم آنھا حامله بشوندیول ،ز دارم كه از زنانم بھتر ھستند يمن چند كن «: ابن فھد گفت: ٣٦٢:١٢٢١مالك 

 كن یاري آنھا را آبی تو ھستند اگر دوست داریآنھا مزرعه ھا «حجاج گفت » ، توانم موقع انزال خود را عقب بكشمیم

 » آنھا را خشك نگه داریو اگر دوست ندار

 ی حوا در بھشت می شمرد كه مسبب آنھا نافرمانی زنان در اسالم بر می متفكر معروف اسالم  درد و رنج برایغزال

 در ی اجتماعی دھد كه كه سنت ھاین نشان مي و ھمچن، دھدیت زنان را در اسالم نشان ميست آشكارا موقعين لي ا،باشد

 از یمان را مجازاتي و درد زای حاملگی رود كه حتیش ميتا آنجا پنجا اسالم ي در ا،ن اسالم چقدر عقب افتاده ھستنديد

 م؟ين است هللا رحمان و رحينچنيا اي آ، شماردیطرف خدا بر م

 :ن  موارد مجازات عبارتند ازيا

بھره -۶نداشتن اختيار خود  -۵ی گحامل-۴انه گز پدر و مادر و از دواج با يک بيجدائی ا -٣زايمان  -٢عادت ماھانه  -١

توانند تنھا يک   زن اختيار کنند اما زنان می۴که مردان مجازند  اين-٨نداشتن حق طالق  -٧دی از ميراث کمتر من

را  اين حقيقت که بايد در بيرون خانه سر ھای شان -١٠که بايد در خانه محصور باشند  اين -٩شوھر داشته باشند 

که او نبايد بدون ھمراھی يکی  ر اينگدي - ١٢،ت يک مرد اينحقيقت که شھادت دو زن برابر است با شھاد - ١١بپوشانند

توانند  و اين حقيقت که مرد ھا برای نماز  جمعه و تشيع جنازه می -١٣،از خويشاوندان نزديک از خانه بيرون رود

نھا  جز دارد ت١٠٠ين حقيقت که شايستکی ا- ١۵عدم توانائی آنھا در حاکم و قاضی شدن  - ١۴،توانند بروند امازنان نمی

که اکر زنی به ھرزکی تن  اين -١۶  بقيه به مردان نسبت داده شده است ٩٩يک جز آن به زنان نسبت داده شده  و بقيه 

مجازات زن کنيز نصف مجازات زن آزاد  به مبنای (ران خواھد بود گز قيامت مجازات او نصف مجازات ديدھد در رو

ذر عادت ماھانه گا طالق بدھند بايد سه ماه يا سه ران شان آنھا رر شوھگاين حقيقت که ا -١٧) است ء نساۀ سور٢۵آيت 

 .را صبر کنند

 شالق زدن و ،وحشی صفت دين مبين اسالم که عشق عجيبی به اذيت کردن  اين عالمان دينی و پيروان خالص و

می و  اخالق  آنھا به طور کامل از عادات توحش اسال،ردند گز اصالح نشده و متمدن نمیگزنان دارند ھرسنگسار

توان فقط اميد به اصالح  اصله دارند و نمیفرائی بر خوردار بوده و ازتمدن  انسانی و اخالق بشری خيلی ھا ھم گبيابان

 آنان داشت

صورت ه  بدر اکثر کشورھای جھان زناشوئی يک قرارداد رسمی بين يک مرد و يک زن است، اين قرارداد کامالً 
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کنند که با ھيچ کس غير از يکديگر تماس جنسی نداشته باشند، حال اگر  م قرارداد می زن و مرد باھ،رسمی ثبت ميگردد

تواند قرارداد را فسخ کند و شايد بتواند  يکی از اين دو طرف قرارداد، به مفاد اين قرارداد عمل نکرد، شخص مقابل می

ز کشور ھا و مجازات سنگينی به  تجاوز يک جرم بسيار سنگين در حد قتل است در خيلی ا،ادعای خسارت نيز بکند

 در کشوری مثل انگلستان، ،تواند جرم به حساب بيايد ھمراه دارد اما اگر ارتباط جنسی با تمايل طرفين انجام گيرد نمی

 !تواند شوھر را محکوم به تجاوز کند اگر شوھر بخواھد با زور با زن خود رابطه برقرار کند زن می

 ،دانند   از قوانين دولت اسالمی میئیان ھای غير متمدن چنين احکام وحشيانه را جزاين ھمه رھبران اسالمی و مسلم

دين اسالم  از زمان موجوديت خود ھيچ وقت نتوانسته  به نسبت داشتن خشونت و  ز توجه نکرده اند کهگاما ھر

 .قانونمندی ھای وحشيانه  يک دولت مردمی را در روی کره زمين تشکيل دھد

داند  اھی کامل نداشته و نمیگی اسالمی را دارد از متن اسالم آه انديش  که ادعای يک سيستم دولتيک مسلمان ساد 

 دولتی در کار است دانند چه نوع ردانندکان چرخ ھای سياه  خرافات میگی يعنی چی ؟؟اما رھبران آنھا  و دولت اسالم

 . انسانی به نفع استعمار عمل کنندگھنھداشتن مردم از فرگ چپاول نمايند و دردور ن،يزندگتا وحشت بر ان

عضی از انسانھا را به طرف ب عکس آن اين اسالم است که هبعضی ادعا دارند که مال ھا اسالم را خراب کرده اند اما ب

کشاند و از او يک مسلمان واقعی  زير   وحشت و بربريت می، چپاول،فريب  ، دروغ ، مال مردم خوردن، تنبلی ،پستی

 .سازد ن مینام عالم دي

ان اسالم ابتدائی مقايسه شوند  با گر با اشاعه دھندگشود ا مال ھا و يا به اصطالح اشخاصی که به نام عالمان دينی ياد می

خود ه ردند حيثيت آدم صالح را ب گتکب جنايات پيھم میدھند و مر تمام کثافت کاری ھا و فتنه ھای که انجام داده و می

 .يرد گمی

 

 ادامه دارد

 

  

 

 


