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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 اگست ٠٧

 

  مال يا عالم دين ؟ شرح دو ادب اسالمی از قلم

باشند و ھميشه سعی دارند   آنھا میۀک ھای ما خيلی عالقه مند صحبت در بارگ زيادی است  که مال موضوعات

 يک نوع مقررات اسالمی وضع نموده و از آن منحيث آداب ھمان موضوع ياد آوری نمايند مثل برای ھر موضوعی

 که درين ...رفتن و گآداب روزه  ، آداب نماز جنازه، آداب چشم در وقت نماز ،دن آداب جماع کر،آداب تشناب رفتن

ين اکه مال ھای ما در به خاطر اين آنھم فقط ،ب اسالمی می اندازيماآداز تصر به دو نوع خاھی خيلی مگقسمت ما ن

 آداب قضای آن ديگری اين دو نوع ادب يکی آداب جماع و ،دارند دو مورد زياد تر پر حرفی نموده و جلب توجه می

ری  ھم  به نام آداب ياد شده در اسالم است که در وقت و زمان گ ديباشد البته مزخزفات می)  مدفوع ۀتخلي( حاجت 

 :رفتگ  رسی خواھيممناسب آنھا را به بر

دارند   آن با بسيار شوق و  عالقه صحبت میۀک ھا در بارگ مھم که مال صاحبان و چلی اتيکی از ين موضوع

 ھمانا موضوع سکس و آميزش است  که بنده با اختصار  بر بعضی از قسمت ھای نظريات اين بسته مغز ھا تماس

 .توانم بنويسم را غرض مراعات نمودن عفت کالم نمی يات و نوشته ھای شانوشه ھای از نظرگفته البته گر

 و اطوار ءدارند با ادا از ھمين جنس استند سعی میکه  کسانيۀطالب ھا و ھم ، چلی ھا،اين جنابان يعنی مال صاحبان

ی به ئصيل ھاففتار و يا ھم تگعرب باشند و در بسياری از  گاخالق و فرھن ، ادبۀخصوص به خود شان نشاندھنده ب

نقل قول  ... باط اين موضوعات به چند آيتی از قرآن و يا ھم احاديثی از فالن بن فالن شيخ و فاضل و دانشمند وتار

 االسالم و چند نفر مشھور در غالمی شيوخ ةدن طرح شان از چند آيت هللا و حج حق جلوه داهی را غرض  بئھا

طور خلص و  به ،دارند زيون ھا ياد آوری میمنازل دوستان حتی در تلوي ،ھم آئیردگ، مجالس عربی در منبر 

 :يندگو که ب،ک ھا به اين ارتباط چه دارندگفشرده ببينيم اين چلی 

  

 :يات اسالمی شان درين موردنظر

( آميزش در لغت به معنای آميختکی و ھمنشينی و معاشرت و در  اصطالح نزديکی و مجامعت انسانی با انسان ديکر

اتيان و  ،ايالج ،دخول ،وطی ، مواقعه،يا با حيوان است  از آن با عناوينی مانند جماع) مرد يا زن در قبل يا دبر 

 .مباشرت ياد شده است
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 جنسی مشروع او را بر آورده ۀ خود در برابر شوھر خود عمل کند و خواستئیيعنی زن به وظايف زنا شو: تمکين 

 سازد و ممانعت ننمايد

که از آن جمله آماده سازی خود  باشد مور زنا شوئی که بر او واجب میزن مکلف است  که در مورد تمکين در ا

 ست ھمواره به خواست مشروع ھمسر پاسخ مثبت بدھدائی ايفای حق زنا شوھت ج

 :کنيم  زن است بسيار مھم است که برخی از روايات آن را بيان میۀاما حقوق زنا شوئی که اجرای آن بر عھد

: يد  گوتوان برداشتی از ديد پيامبر اسالم داشت که می   می۵٢ ص ٣کتاب نکاح ج  صحيح بخاری در ۀنظر به نوشت

 ؟؟!!ديست که بيشترين تعداد ھمسر را داشته باشد بھترين مرد در ميان پيروان من مر

به در خواست : مود چيست ؟ فرحق مرد بر زنش : زنی خدمت پيامبر آمد و عرض کرد: يد  گوامام صادق می

 بر روی شتر باشد) زن ( ر چهگو ا سخ دھدمرد پا) جنسی(

شوئی منع کنيد نماز که مردان تان را از زنا برای اين: مود که حضرت به زنان فرکند   امام باقر از پيامبر نقل می

 النی نکنيدرا طو تان

ضرت با کنند مجامعت آن ح را معجره تبليغ می دھند و آن ک ھا به محمد نسبت میگ که ھمين مالیيکی از معجزات

 .زنھا است

 معجزات آن حضرت قدرت فوق العاده ای او در جماع بودکه در ھر ۀاز زمر: از انس بن مالک روايت است که 

 مجامعت ۀمود و در ميان صحابه مشھور بود که آن حضرت قوفر شبانه روز با ھر يازده ھمسر خود مجامعت می

يعنی در ) انه صحبت خواھيم نمود گی در مبحث جدائعجزه ھاالبته در مورد ھمچو م(  سی مرد را يکجا در خود دارد

 .بحث معجزه

باقر مجلسی می اشته به نقل  قول مال به اين ارتباط د که هللا نسبت به محمد   یفراموش نبايد کرد که نظر به محبت

ھديه ای فرستاد از حضرت صادق منقول است که خداوند عالم : کند دازم که متن حديثی از امام جعفر را نقل میپر

 ريان بھشت آنجنت روئيده بود و حو ھريسه ای را از ھريسه ھای بھشت که دانه اش در باغ ھای  ،برای رسول هللا 

مود و قوت چھل مرد برای مجامعت بر قوت آن را تناول فر دست خود عمل آورده بودند پس حضرت آنه را ب

 يامبرش را خوشحال خواھد کرددانست پ ضرت افزوده شد و اين چيزی بود که خدا میح

با در نظر داشت حمالت اسالميون به رھبری محمد و چپاول ھستی مردم ھای سر زمين ھای مورد تجاوز اکنون 

 ؟!دانند که جناب شان چه اندازه ميل جنسی داشته اند  ھمه می

و راضی به عمل زنا اھشان معطل کندگزنی که شوھرش را در خواب) ک است حديث مبار: ( يد  گوامام صادق می

 کنند که مرد به خواب رود تا وقتی که مرد در خواب است مالئکه اين زن را لعنت می شوئی نشود تا اين

 :دارند ک ھا برای علمی و منطقی جلوه دادن تمام چرنديات اسالمی چنين استدالل میگ و اين مال 

عه در اثر طغيان شھوات به سمت تباھی و فساد کيد به زنان از طرف اسالم به اين خاطر است که جامأاين ھمه ت

  ؟)يعنی چه ( کشيده نشود و غرايض شھوانی در محيط شخصی و سالم خانواده ارضا شود 

 

ی ارائه کرده ئ جنبه ھای زندکی انسان بر نامه ھاۀ از آنجا که دين اسالم آئين زندکی است  برای ھم:آداب آميزش 

  زنا شوئی آدابی بيان نموده استاست از جمله در مورد آميزش و مسايل

در روايات برای قبل از آميزش دعا و اذکاری ذکر شده است  که مھم ترين : شروع آميزش با ذکر و ياد خدای متعال

 را می  آندری ۀجمو من تراصل دعا به عربی است  : ويدگھر کاه کسی قصد ھمبستری دارد ب ،آن ياد خدا است 
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 )دھی  خدايا دور ساز شيطان را از آن چه به من روزی می ،خدا و برای ،به نام خدا(نويسم 

که عمل جماع شروع شود شايسته است با ھمبستر خويش به بازی پرداخته شود تا او نيز از نظر اميال  يناقيل از

 جنسی آماده شود

  

  :از طب النبی

 سيد آنان را می بوکرد و  روايت شده است که پيامبر اسالم با ھمسران خود در وقت جماع بازی می

 مودفر جابر بن عبدهللا ھم نقل کرده است که رسول هللا نزديکی کردن قبل از بازی کردن با زن را نھی می

امی که دخول گھن:کنند  در مجموع چنين شکر افشانی می) خواص معجزه آسای دخول(عالمان دين اسالم زير عنوان 

که حدود ده دقيقه فرج  رود به شرط آن  روانی او ازبين میی بدن زن و عقده ھای روحی وگيرد خست گصورت می

 .با دست تحريک شده باشد

که مرد با حرص وولع با ھمسر خويش بازی و  يکه را حاضر کند مکر آنچيزی نيست که مال:مودامام صادق فر

 خوش طبعی نمايد

اه کردن گکه شايد در اثر ناه کند گد به اندرون عضو جنسی ھمسر خود نکسی نباي: مود علی فر: خصال صدوق

 )اسالمیعلم طب اما (ممکن است باعث کوری فرزند کردد چيزی ببيند که خوشش نيايد و دلزده شود و 

کت کند شيطان درين کار با او شرمردی که وقت نزديکی با ھمسرش می ترسد که  :مودفرامام صادق : فروغ کافی 

حيمِ : يد گوبايد ب ْحمِن الرَّ جيِم بِْسِم هللا الرَّ ِ ِمَن الشَّيطاِن الرَّ  امام صادق به ھمين ارتباط معلومات بيشتر ،»  َو اَُعوُذ بِا

ر خدا را ياد نکنيد شيطان آلت خود را با آلت گشود و ا ر ھنکام جماع  نام خدا را ببرد  شيطان دور میگا دھد که می

  شود  او شر يک میۀکند و در جماع و نطف مرد داخل می

خواھد با زن خود جماع کند به روش پرندکان و  چون کسی می:فت گ؟ رسول خدا )ی مضحک است خيلاين  ( 

   با سينه ھا و لب ھای او بازی کند و سپس جماع کندءمرغان به او نز ديک نشود بلکه در ابتدا

  عبادت استیجماع نوع:فت گمحمد 

  صدقه دادن استیھمبستری با زن نوع:فت گمحمد 

ُھمَّ َجنِّْبنَا الشَّْيطَاَن َوَجنِّْب الشَّْيطَاَن َما َرَزْقتَنَا«:موده که بايد خوانده شود محمد اين دعا را قبل از دخول فر
ِ اللّٰ  »بِْسِم هللاَّ

  جماعه لم تجز الزيادة علٰى قدر طاقتھا لو تضررت من کثرة: آمده است ) الدر مختار ( در کتاب 

 .شود مجامعت بيش از توانائی زن جايز نيست  مرد متضرر می کثرت مجامعتاکر زن از

 و باشدگ جواب و مرد به قدر کفايت زنيردگر بگورنه زن ديبنا برين اين مرد به قدر توانائی زن کفايت کند 

ی دو االغ خود گو زن و مرد ھمچون برھنشاند خواھد مجامعت کند پس خود را بپو وقتی يکی از شما می: فتگمحمد 

 .ريان نکنندرا ع

 عمرو بن حزم وعطا جماع رو به قبله  و ھمچنان صحبت زياد در حالت جماع  رامکروه دانسته اند

  ھمبستری اين است که زن زير و مرد باال باشدۀين شيوبھتر:نويسد  ابن قيم می

 و بد ترين شکل مجامعت اين است که مرد پائين و زن باال باشد

  رفتگر يک وقت بايد وضو وبار مجامعت دبين د: فت گمحمد 

 

 ايامی که در  آن مجامعت اسالمی جايز نيست
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 زمانی که زن کمتر از نه – واجب ۀدر حال روز - دوران قاعدکی –در حال اعتکاف  - زمان نفاس  -در حال احرام

  –سال داشته باشد 

 

 مکروه بودن جماع

 بعد از غذا و با –بان شب ھای عيد فطر و قر در – ام غروب آفتابگ در ھن– در حال ايستاده –مقابل قبله  -اول ظھر 

 - عريان باشند در حالی که ھر دو کامالً - بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشيد - ی گفتگر در شب ماھتاب –شکم پر 

 .مجامعتۀ اين بود مختصر نمونه ای از ارشادات علمای کرام در بار

  

 آداب مد فوع کردن و دعا ھای مربوط به آن

اه آن حضرت برای قضای حاجت از مکه دور گاز ھمان روز ھای پيش از بعثت ھر: خوانيم ن اسحاق میدرسيه اب

، و چون السالم عليک يا رسول هللا : خاست که  ذشت که از آنھا صدا بر نمی گ و درختی نمیگشد بر سن می

 رامونش نبود و درخت چيزی پيگو غير از سنکرد کسی را نمی ديد  اه میگپيامبر به اطراف خود ن

 قضای حاجت محمد به ۀدر بار) تعريف حقوق المصطفی ه الشفا ب( قاضی عياض اندلسی محدث و فقيه در کتاب 

ختان پيرامون ھا و درگسنرفت  که محمد برای قضای حاجت به بيرون مکه می وقتی: دھد شرح میچنين تفصيل 

 حضرت بايد بدانی آن آنۀه در بارچن بماند و از آنساختند تا او در حين قضای حاجت از انظار پنھا او حصاری می

،  يافتن نوشيدء از بول وی به نيت شفایحضرت روزآنار گھر بود و ام ايمن خدمتبول و غايط او پاک و طا: که 

 .دانسته باش که تا زنده باشی دچار درد شکم نخواھی شد: مودحضرت به او فر

اللَّھُمَّ اْرُزْقنِی :کند بکويد اه میگفوع خود پس از پايان کار ن به مدمستحب است  وقتی که کسی : يد گوامام علی می

 )روزی حالل را نصيبم کن و مرا از روزی حرام دور کردان!يعنی خدا يا ( ؛ »اْلَحاَلَل َو َجنِّْبنِی اْلَحَرام

 رحال راجع به قضای امام صادق از قول امام باقر در مورد  رھنمای شان به عمرو بن عبيد وواصل بن عطا و بشير

امی که برای قضای گيد و ھنگوب) بسم هللا ( شود  امی که شخص به دست شوئی وارد میگھن: فت گحاجت چنين 

اضافات آزار دھنده را از بدنم دور کن !ارا گپر ورد( َو ھَنِّْئنِی طََعاِمی اللَّھُمَّ أَْذِھْب َعنِّی اأْلََذى : يد گونشست بحاجت 

 .)وارايم باشدگدم ی که خورئتا غذا

ِ : امی که قضای حاجت به پايان رسيد بکويد گھن َّ ِ سپاس : نِی طََعاِمی يعنی  الَِّذی أََماطَ َعنِّی اأْلََذى َو ھَنَّأَ  اْلَحْمُد 

 وارا نمودگا از بدنم خارج کرده و غذايم را اری را که اضافات آزار دھنده رگپرورد

تا (اه فردی قضای حاجت کرد سر او را به پائين کرده گان  موکل است که ھر گفرشته ای به بند: فرمايند  امام می

ری ؟ پس مراقب باش تا گ به آنچه از بدنت خارج شده نمی نآيا! ای فرزند آدم : يد  گوو به او می) مدفوعش را ببيند 

اين يکی خيلی از مھمات  (ی جز غذای پاکيزه و حالل وارد بدنت نشود و نيز مراقب رفتار ھای جنسی ات باش ئغذا

 )اسالم است 

توان   اما عالوه بر اين، می،دفع ادرار و مدفوع، براساس طبيعت ذاتی بدن بوده و ھر بدن مادی، نياز به آن دارد

د آمدن مدفوع در انسان و ي از امام باقر در مورد پد،باشد ھای ديگری را در نظر گرفت که ورای بحث مادی می جنبه

ن چيز يبه خاطر كوچک نمودن انسان بوده تا متوجه شود كسى كه حامل ا«: حضرت فرمود ؟ آنعلت آن سؤال شد

 مادی گسترش داده ۀتواند نوع نگاه ما را از جنب اين مورد و مواردی از اين دست، می» ث و پست است، تكبر نكنديخب

 ،ھای ديگر نيز متوجه سازد و به به ھمين جھت آدابی برای تخلی ذکر شده جنبه
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  :کنيم که به تعدادی از آنھا اشاره می

را ابراز دارد؛ يکی از آنھا، حالت تخلی است؛ امام  تواند آن  دعا از جمله مواردی است که انسان در ھر حال می

  :فرمايد باره در رواياتی می صادق در اين

و " ميطان الرجيس النجس الشث المخبث الرجيبسم هللا اللھم إنی أعوذ بك من الخب: "شوی، بگو زمانی که وارد می«

اشکالی « ،»"ث المخبث و أماط عنی األذىي عافانی من الخبیبسم هللا الحمد  الذ: "شوی بگو زمانی که خارج می

 ھمانا ذکر خداوند نيکو است پس ھرگز از ذکر ،ندارد که انسان ذکر خداوند را بگويد حتی در حالت بول کردن

  خداوند ملول نشو

ن حال ذكر يز در ايز بگو و نيد تو نيگو دى و در حال تخلى بودى پس مثل آنچه را كه مؤذن مىيشناگر اذان را «

  »باشد ده و خوب مىيرا ذكر خدا در ھر حال پسنديخداى عزوجل را ترک مكن؛ ز

  .»كى از شما بر سر خالء عطسه زند خدا را در دلش حمد كنديچون «

بت نکند که بنابر روايات، صحبت کردن در حال تخلی مکروه است، آداب تخلی اين است که انسان در آن حال صح

كه با  نيا ايكه كسى در ھنگام قضای حاجت جواب كسى را بدھد  نيرسول خدا نھى كرده از ا«: فرمايد امام رضا می

  .»كسى صحبت كند و اين کراھت تا زمانی است که فارغ شود

ستاده بدون علت بول كردن از يدر حالت ا«: يامبر فرمودايستاده بول کردن از ديگر مکروھات تخلی است؛ پ

  .» ر انسانى استيرفتارھاى نابجا و غ

يکی ديگر از آداب تخلی که البته خالف آداب ديگر، حکم حرمت دارد؛ رو به قبله و يا پشت به قبله بودن است؛ امام 

 »ه قبله يا پشت به قبله باشد، نھی کرده استا مدفوع رو بيکه در حالت دفع ادرار  پيامبر از اين«: فرمايد صادق می

رو به قبله مكن و پشت به «: حضرت فرمود ست؟ آنيدند آداب دستشوئی رفتن و قضاى حاجت چياز امام رضا پرس

عنى شكم و يد طرف جلوى بدن، يموقع تخلّى با«: اند فقھا نيز به پيروی از روايات چنين فتوا داده ،»...ن يز منشيآن ن

  »ه قبله و پشت به قبله نباشدنه رو بيس

دا ياد نشستن براى تخلى موجب پيطول دادن و ز«: زياد نشستن در دستشوئی نيز از مکروھات است  امام باقر فرمود

  »شود ر میيشدن بواس

که در روايتی آمده  چنان ، برای ورود به دستشوئی و حتی در حال قضای حاجت، مستحب است که سر پوشانده شود

   »پوشاند شد، سر خود را می م صادق زمانی که وارد مستراح میاما«: است

اند که از آداب قضای حاجت، ورود با پای چپ و خروج با پای راست  برخی منابع به صورت غير روايت ذکر کرده

حققان اندھر چند برخی از م را به عنوان روايت نقل نکرده اند، در ظاھر آن  منابعی که اين مطلب را بيان داشته،است

به ھر حال؛ اجماع و يا شھرت آن است که اين عمل نيز از مستحبات  ،اند که اين مطلب روايت بوده باشد احتمال داده

 .تخلی است

 .دھم کنم ھمينقدر درين مورد کافی است اين نوشته را پايان می با عرض معذرت چون فکر می

 


