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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ دسمبر ٢٧

 

 ؟؟ عالمان دين،ۀدر حاشي

۵ 

 

 ت به چماق استـريعـتان شـه دسـت کـريسـدي

 ط وفاق استـحـت ولی قـور اسـت به وفـوحش

 ھیرد  وطن  را به  تباه  زن   و   مـنگوـنـزي

 فر صت ھمه تاريکی و طاقت ھمه طاق است

به خزعبالت و اراجيف دينی و  نامند ی که خود را علمای دين  میئبا در نظر داشت ميزان دلبستگی و باورمندی آنھا

تباط  موضوعات و ارتوان سرحد بين علميت و حماقت را  به  مذھبی  با نقش روشنگری علم و معرفت در جامعه می

  .کرد ھا مشخص نمود عمل

يافت  وجوه مالی  توان دريافت که منفعت جوئی و در ی عالمان دين میھای اصلی اين باور مندی ھا ه علتدر نگرش ب 

از طرف  کشور ھای استعماری و ھم دولت ھای  ضد مردمی  برای شان در قدم اول قرار دارد تا باور ھا و اعتقادات 

بود ھيچ عالم دين در شرايط   ور نه اگر معتقد بودن به اصل دين روی خلوص نيت و ھدايت آن مطرح می؟؟!!مقدس 

 و مردم را مطابق  ھدايت و دادند مختلف زندگی سياسی و اجتماعی شان در موارد مختلف فَتوا ھای گوناگون نمی

د و آموزش علم و فلسفه نھايت با بر خوربه پيروی از آن دعوت می نمودند و در ) ھر چه بود(ی دين اسالم ئرھنما

توانند خود منتقد دين و دين گرائی بوده و اعتراف بدان دارند که دين فقط يک خرافات  توانستند و می نه میشرافتمندا
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نه در پی علم و دانش در چوکات ھای با وجدان که خالصا ين  انسانامثل تعدادی از!! غرض گمراھی بشريت است 

 تا اين!! دند و در اخير وقتی دانستند دين و اسالم يعنی چی ؟؟ خود شرافتمندانه به انتقاد ازآن پرداختند ھنگ دينی بوفر

و من در بخش !! که  تعدادی از ايشان از طرف نيرو ھای استعماری و دولت ھای مستبد و غير مردمی جان باختند 

بسته به دولت ھای  وا!! ند و ذليلان در کشور ما فريبکاراماعالمان دي!! سوم اين سلسله نوشته ھا از ايشان نام بردم 

ی ھمين عالمان دين و چلی ھای بوت پاک امستبدکه در طی  قرون متمادی  مخصوصاً چھل سال اخير با استفاده از فتو

 اگر !گز ھم پشيمان نيستند چون شرافت ندارند ھر!! اند و ھنوز ھم ھستند   بودهبر گرده ھای ملت سوار و جيره خور

شان  که البته اين کار مشکلی برای(گذرند ب استعماری ۀدارند و يا داشته باشند بايد از معاش ھای ماھوار و عوايد ساالن

 و ضديت يک وحشت! يک ظلم است ! يک خرافه است  !  دين علم نيست!يند بلی ما در اشتباه بوديم و بگو) خواھد بود

 ، ساينس و رياضيات،برويد دنبال علم و دانش! ای مردم :  اعالن دارندو خطاب به مردم! به علم و نو آوری است 

فتن عربی و ريش گذاشتن به درد شما ملت مظلوم ياد گر!! انيد بخو. … تاريخ و ،لوجی بيولوجی و جيو،ھندسه و فلسفه

دن بشری عقب از کاروان تم. ھای دينی برويد مکتب  نه مدرسه! عربی گفتن را بگذاريد برای اعراب. خورد نمی

ما عالمان دين اين کشور را خراب .  علم بياموزيد وساعی باشيد! فکر و رو شنگر شما نسل جوان و روشن. ايم  افتاده

 اما...... بر باد ساختيم و،کرديم

دانند و علميت و تسلط کامل بر آن  ؟؟ و يا ھم اگر به اسالم که خود می!!کجا است آن شرافت انسانی ووجدان بيدار  

دانند چرا نمی آيند وانسانی و باشرافت پای بحث و صحبت ؟؟ تا  را رھنمای خوبی برای بشريت می دارند و ھمچنان آن

ن کننده در يھای تعي  شان به صحبتۀباشد درين مفاھمات تمام مجھوالت ازبين رفته و حقيقت روشن شود ؟ عدم عالق

ھا چيزی   نشاندھنده آنست که آن،ت مشخص به ارتباط  موضوع دين با دگر انديشان  و ھم جواب ندادن به سؤاالۀبار

بيائيد در محضر !!! دانم به کدام زبان و با کدام ادبيات بنويسم که ای عالمان دين  برای اثبات خرآفات خود ندارند ؟ نمی

اند با ھم صحبت  بانی داده دين قرۀ من يک عمری با خوشباوری ھای خود در راه بسط و توسعۀعام و ملتی که به عقيد

تا ھمه بدانند دين !! فقط برای روشن شدن حقيقت دين .  کنيم ختوبي. که ھمديگر را تحقير نمائيم بداريم؟؟ نه برای اين

ريم و اجازه دھيم که اين منطق و استدالل خود را در ميان بگذاا،  باور ھ،داشت ھای خود را ما برۀيعنی چی ؟؟ ھم

؟؟ کجای اين پيشنھاد بد و غير !!ھای  اسالمی در  باره نظر دھند و تصميم گيرند  ته اميال و خواسۀبان شدمردم قر

  يد ؟؟  زمی است ؟؟ آخر  يکی بيايد و بگوال

تواند  که آيا دين می فھمند ؟ و ھم اين جع به دين میاشخاص چيزی را که آيا راستی اين يناای ھموطن برای فھم از 

توانيد با انتخاب يک موضوع  ھر  می!! ا باشد ؟ امتحان و آزمايش آن ساده است  مۀمندی ھای جامع نيازۀجوابگوی ھم

ھا  را از علمای دين در خواست نمائيد  ببينيد تفاوت ره از کجا است تا به کجا ؟؟ ؟ اين چه باشد  راه حل  اسالمی آن

شد از يک رھبر  و عالم دين خود که انتقادی با دھند چون سؤال کردن مخصوصاً اين  سؤال نمودن را نمیۀاجاز اصالً 

سالمی در زير نام عالم اما ده ھاھنر نما و رقاص ا!! کننده مستحق مجازات مرگ است  از گناه ھای کبيره بوده و سؤال

 راه اند ممکن ۀسيده و در نيمپرستی نرنی و بيگانه ا تکامل نوکری و بی وجدۀفيسور  که ھنوز به آن درجدين و پرو

شالی خود که موقف پو غير مستقيم جوابی دھند فقط غرض اينو ) دور انداخته(نه و  به قول معروف غير احترامااست 

 چند داکتر ،خود  حفظبرای را در اجتماع  و نقش نوگر بودن  را به استعمار غرض رسيدن به مقام ھای باالی مزدوری 

 ما منحيث عالمان و پيشوايان دين قلمداد نمايند  محروم و مظلومۀ  که سعی دارند خود را در جامعیفيسور بی دانشو پرو

ه کشند که اصالً از تھداب با ھم مغايرت دارد و شما از جوابات ب گويند و روايتی به رخ شما می ھر کدام چيزی می

 از ھا اين. روند به استدالالت قرن ششم و ھفتم ميالدی   نوی می شگفد و يا میبينيد که گل ده از ھر يک شان  میدست آم

يند و از مردم  وليت بگوؤادت نموده اند  که فقط حرف بی مسچون نسل اندر نسل ع. ند مغز خود چيزی برای گفتن ندار
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ھانی چيزی ديگری برای گفتن ندارند جعه و استعمار بوتحترام طلب نمايند  و اطاعت از دولت ھای منسبت به خود ا

واھند يک کاری به نفع استعمار جھانی انجام دھند  حال ھر چه بتوانند و خ ھا فقط با نفھم نگھداشتن توده ھا می ؟؟ اين!!

باور کنيد . کنند  قادر به عملی ساختن و گفتار آن در چوکات آيات قرآنی  و يا احاديث نبوی و اصحاب باشند دريع نمی

يد عالمان دين شما در کدام آخر تا کی؟؟ يک بار فقط يک بار امتحان کنيد  تا ببين!!! ای مردم ساده دل و خوش باور 

 . دھم خود قضاوت نمائيد مرحله از دانش و فھم قرار دارند ؟ شما با اين چند مثالی که می

؟؟ عالمان دينی ما بدون !!يکا گناھی نيست ن برای خريد خانه در اروپا و امردھد که سود  داد مفتی در مصر فَتوا می

رسانند که  آنی در مورد سود  بدانند ھمان نظر را با عجله به نشر می قراز قوانين اسالمی و يا ھداياتکه چيزی  اين

 ؟؟!! حق گفت هيزی گفت و بچيا شيخی و عربی که چلتار ھم دارد چنين گو

دھد که در   میا خود را نمايان ساخته و فتوهنام پاکستان چھره کريه نام عالم دين از سر زمينی به حيوانی و يا جناوری ب

بوط به نام عالمان دين اسالمی مره منده ھای تاريخ باين شر!! ؟؟ ھمه!!حاری جايز است مالت انتحانستان فلسطين و افغ

 آيا اين شرم آور نيست ؟؟!! گذارند  کشور ما با اختيار نمودن خاموشی و بی تفاوتی صادقانه و خالصانه مھر تائيد می

ھای سوريه جايز است  فتن زنبه کنيزی گر: ردنی فَتوا داد که ين اواخر به نام ياسرالعجونی مبلغ اا ديگری که درحيوان

 ی بر نکشيد که کنيزی چرا ؟؟ئين قماش صدااھيچ حيوانی از!! و عجله کنيد 

عا دارد که نکاح طفل ره ھا با بی وجدانی و پر روئی ادفيسور ستار سيرت از آن طرف قااگر کله خامی به نام پرو

اين !! باله خوران عرب به صدا در نيامدند که نهزين فريبکاران و ا چرا يکی  از!چھار ساله در اسالم جايز است 

ه  سال۴٠ شما مرد ۀ سال۴دھيد با طفل  سيد که آيا اجازه میو اگر از ايشان بپر. ند و ھستند خاموش بود!!! جنايت است 

توانيد در يوتيوب  يوھارا می ويدتش برايم نيست ؟؟يعنی چی ؟؟؟يد ضرورگو مانه میساله ازدواج کند ؟ بيشر… و يا 

در مسجدی نشسته و صد ھا مقتدا ھم گوش دارند با گفتن حديثی که شخصی يعنی ) مال( که  کره خری  ببينيد و يا ھم اين

العملی نشان دادند و گفتند که  ين عالمان دين عکساکدام يک از... …صحابه ای مواد غايطه و ادرار محمد را خورد  و 

 باشد ولو از محمد دروغ هر دين ما و اسالم بول خوردن ھر کلط است و چنين دينی قابل پذيرش نيست ؟؟ د ؟؟ اين غهن

 .ئيد بر اين حديث گذاشتندأکس چيزی نگفت ؟؟ يعنی با سکوت خود مھر ت است ؟؟ ھيچ

  : نام مولوی سادات يا استاد سادات وقتی گفت ه  بیموجود عحيب الخلقه ای ديگر

 هکدام عالم دين گفت ک!!! کم زنا را در  اسالم دارد حسد ر بيرون بوی عطرش به مشام مرد برند و دزنی که ِعطر بز

  اين غلط است؟؟ه،ن

 ارشد ،مال ابوبکر، مولوی داعی .ين قماش زيادند مثل مولوی االزھر رفته اياز نيازیادر اسالم و علمای دينی آن از

ف يمن  آرزو ندارم شما مردم شر ؛حيای ديگر ھا بيشرم و بی مر و ده مولوی خاله  سيمين ع،فضل غنی مجددی، ارشاد

خواھم به  آنچه از دل صاف تان باور داريد  يک کمی با فھم و شعور  من فقط می! کفر گوئيد! بی دين شويد و يا باشيد 

چون عالم دين ھستند  . ند به سؤاالت شما جواب دھنداسيد و آنھا مجبوره چيز را بپرين عالمان دين ھمااز. عمل داريد 

 .يند سجده نمائيدگو ھا می قن سازيد و بعداً باورمند شده و به آنچه آني؟؟ خود را مت

ناتی  سال اخير و جريا ۴٠در چون ھيچ وقتی مخصوصاً .  عادت ندارند به سؤاالت مردم پاسخ دھند )عالمان دين(ھا  اين

 اين عالمان دين با ايجاد ت پرسش راأيزی نپرسيده است يعنی جرينھا چا ما کسی ازۀباد رفتاتفاق افتاده در کشور بر

 گردند فته است نا ممکن ساخته اند  و اکنون ھم که به سؤاالتی مواجه میشت که در دلھای مردم ما جا گرھرعب ود

 ھا نمی يند آن گرانه نماءھا سؤاالت علمی و افشا ھا دوست ندارند مردم از آن آن. ينددست و پاچه شده  راه فرار می جو

و  ماھيت اجنه، ماليک چندصد بال، عرش خدا، سرنوشت و تقدير، قرآن ، محمد، خداۀخواھند کسی از ايشان در بار

  سال تبليغ گرديده است سؤالی داشته باشد؟؟ عالمان دين می١۴٠٠ام احکام دين ازسوی شان درين  که به نیمزخرفات
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و در وقت انجام فالن   جنابان  بپرسند که در ھای بھشت چی رنگی دارد؟خواھند مردم با احترام و بعد دست بوسی از

ھا با غرور   بعد آن.... …ی خوانده شود ؟ ثواب فالن نماز چقدر است ؟ آيا فالن چيز حالل است يا حرام؟ و ئکار چه دعا

سيدن دراز ره برای بوباطی دست خود را دو باتيث و در و برھم نمودن موضوعات ارجواباتی با گفتن چند آيت و حد

 ؟!!خواھد نمود 

که بايد آنھا جواب دھند  .....  شراب و موسيقی و شناخت اجنه وۀ علمای دين در بارۀديم به ظرافت ھای ابلھانبر گر

چاپلوسی قدرت مندان و . دست آرنده  نانی  بۀعرق جبين بريزند و لقم. ورنه بروند به يک شغل شرافتمندانه بپردازند 

 ن را اگر شرم نمی پندارند حد اقل با ديدن قيافه ھای مظلوم شما خجالت کشندزور گويا

  

 شراب و موسيقی در اسالم ونظرات عالمان دين

 شاندن عقلپو= خمر در عربی

در آن دو گناھی بزرگ است و سود ھای برای : سند بگو  شراب و قمار می پررۀاز تو در با : ٢١٩ بقره آيت ۀسور

نياز ( سند چه چيزی انفاق کنند؟ بگو که مازادو از تو می پر. تر است گدارد و گناه ھردو از سود شان بزرمردم در بر 

 شن ميسازد باشد که انديشه کنيدچنين خداوند آيات را برای شما رواين )مندی خود

 حرام گفته نشد

عه پليد و از عمل و بتھا و تير ھای قرشراب و قمار ايد  ھمانا  ای کسانی که ايمان آورده : - ٩١و٩٠ مائده آيت ۀسور

 ھا دوری کنيد تا رستگار شويد پس از آن. شيطان است 

 حرام گفته نشد

خواھد با شراب و قمار در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد  ھمانا شيطان می

 پس آيا شما خود داری خواھيد کرد ؟

 حرام گفته نشد

ين امر نشانه ای  برای کسانی ادر. گيريد ھای خرما و انگور  شما شراب و رزق پاک می از ميوه - ۶٧ نحل آيت ۀسور

 گيرند وجود دارد که عقل خود را به کار می

 حرام گفته نشد

 يدئگو ه میايد در حال مستی به نماز نزديک نشويد تا زمانی که بدانيد چ ای کسانی که ايمان آورده: -۴٣ نسا آيت ۀسور

 باز ھم حرام گفته نشد

دانند  و توصيه به  را حرام می نآھای سياسی و اجتماعی به قرآن تھمت بسته و  اما اين عالمان دين نظر به ضرورت

يان صورت پذيرد ورمندان و زورگو ز، سالطين ،اگر چنين کاری از طرف شيوخ عرب!! نمايند مگر  آن میاز دوری 

شراب حرام گفته : يند گو اض به آنھا صاف و ساده میشی اختيار نموده  و در صورت اعترخاموآنھا يعنی عالمان دين 

 ؟؟!!ن در قرآن توصيه گرديده است آنشده فقط دوری از

فتوا و نظر تمام علمای دين به ارتباط شراب  :سانم که نم با صراحت و اطمينان به عرض برتوا يک موضوعی را می

 عبدهللا و شيوخ عربی در مجموع با مقايسه با  شراب نوشی يک نوجوان از قشر متوسط و ،م فھي،دوستم، نوشيدن کرزی

برای آن گروه ممانعتی نيست  و اما !.  کند برد از تھداب فرق می يا زحمت کش که از جور روزگار پناه به شراب می

 .ت نبوی؟؟ اين است مفھوم شريع!!برای رديف دوم حد اقل بايد حبس ابد را فَتوا دھند 

منظور من ) کنم با اين مثال من نوشيدن مشروب را به ھيچ کسی  توصيه نمی(البته با کمال معذرت عرض بدارم که 

 .فقط يک مثال بود و بس
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ھای آن گفته شده اما به شکل قاطع امر  در دين يھود استفاده از ھر مست کننده ای نھی شده است و در اسالم ھم از بدی

 . نشده استبه حرام بودن شراب

سط مسيح اما در عين حال از نوشيدن شراب تو. ه است ھای از انجيل از مستی حذر داده شد در  مسيحيت در قسمت 

را  بخشد اما مصرف زياد آن دانند که به زندگی شادی می میای از سوی خدا   شراب را ھديهسخن گفته شده و مسيحيان

 .دانند  گناه می،شود که به مستی منجر می

ر خوانندگان گرامی قرآن را  سر تا پا مطالعه نمايند ھيچ يک آيتی در آن نخواھند يافت  که قرآن شراب را حرام اگ

يانه  خاطر نشان فقط نصيحت گو. ز حرام گفته باشد دانسته باشد و به شکل که گوشت خوک را حرام شمرده شراب را ني

الت مستی  توصيه نکرده است  و شايد به ھمين ملحوظ بوده که  ی دارد  و نماز خواندن را در حئھا ساخته است که بدی

خوری و بزم  اند ھميشه در مجالس شان می   قوانين اسالمی بودهۀخلفای اموی و عباسی که ادامه دھنده و تطبيق کنند

به مدح  بلکه ست دينی بر روش ميگساری و عياشی ھای آنھا مخالفت ننموده اسيقی وجود داشته است  و ھيچ عالممو

ئيد کننده ھم بوده  اند أ زرق و برق ھمچو محافل ت داخته  و با سرودن ھزاران شعر و نثر  از شوکت و تجلیھا ھم پر آن

ه داده اند تا سھم  خوب و مقدس ھم جلو،ريان را اسالمیکرد دربا  عملۀ عالوه با نوشتن صد ھا کتاب  ونوشته ھمهو ب

 .ھای در باری بھره مند گردند سالطين اسالمی ادا نموده و از ناز و نعمت  ۀمتگذاری خود را به دربار شاھانخد

  

 موسيقی

 .را به غنا توجيه و تفسير نموده اند در روايت ھای اسالميون از موسيقی دو نوع تعريف شده است که آن

شود   شيطان میۀشود که قوای شھوتی را در انسان تحريک کند و سبب وسوس  غنا يا موسيقی به سوتی گفته می–يک 

 اين نوع غنا حرام است

مثل خواندن .  حالل است  غنا به مفھوم خاص آن  صدای زيبا و خوشی است که مفسده انگيز نباشد  و اين نوع غنا-دوم 

بت خاص الھی بود ھمو) پيامبرو پادشاه(ی داوود آھنگ زيبا: يند که گو و اين اسالميون می... (ثيه و مداحی  ومر. قرآن

به عزتم سو گند که : ين باره در قرآن آمده است  که اکرد چنانچه در آن برای تسبيح خدای باريتعالی استفاده میکه از 

 .ندگان با او ھمصدا و ھم آواز شوند پرهبا ھمرا! ھا  و گفتيم ای کوهبی گمان داوود را از جانب خويش فزونی داديم 

ھا  بن عبدهللا و عبدهللا بن عباس چنين است که در فوق ذکر شد و اين جابر ، عبدهللا بن عمر،يات عبدهللا بن مسعودنظر

 .اند ھمه عالمان دين  بوده

خی از مردم خريدار سخن بيھوده اند  تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه کنند بر: (خوانيم   می۶ لقمان آيت ۀ سوردر

را ) لھو الحديث(اين علمای اسالم  عبارت ) تظار است و راه خدا را به مسخره گيرند آنان را عذابی خفت آور در ان

 .اند تعبير به غنا کرده

 .آورد حرام است دست میه کسی که از راه غنا پول ب : ۶۴ آيت ء اسراۀسور

خدا ۀ يش نزد خاندعا و پرستش مشرکان قر: دن چنين بيان ميدارد   دست زدن و اشپالق زۀدر بار: ٣۵ انفال آيت ۀسور

 . سته کفر ميورزيدند بچشيدکه پيو فتن نبود پس آن عذاب را به سزای آنو دست بر دست کوجز سوت زدن 

 يکی از مضرات بارز غنا از - ١: چک چکی ھای دينی موسيقی به داليل ذيل حرام است تن ازاز ديدگاه اسالم و چند  

در حالت پخش موسيقی شخص چنان برد بدين شکل که  ديدگاه شرع اين است که اعتدال و متانت عقل را زير سؤال می

 مان نمیرود  و ديگر فر کند يعنی عقل به خواب می مشغول نشاط و خيال و احساس است که عقل ميدان را ترک می

د يعنی باعث کن  را تضعيف می غيرت و شرم آدمی غنای مطرب-٢افتد  مان به دست احساس و خيال میدھد بلکه فر

ين ا لطف نمی نگرد و درۀ خداوند به اھل غنا به ديد- ٣شود   میء فساد و فحشاۀو اشاع) جنسی(تحريک شھوت انسانی 
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) ٣١٢ ص١٧وسايل الشعيه ج( نگرد مجلس اھل غنا مجلسی است که خداوند به اھل آن نمی: يدگو مورد امام صادق می

 – ۵ - مل فقر است    غنا باعث تحريک حالت نفاق و نيز عا-۴ نا باعث نفاق و موجب فقر استغيد  گو و ھمچنان می

تواند او را  فاسد میۀ کند  و با اين مقدم يت میوچه بازاری را در وجود انسان تقوموسيقی گرايش به عشق و عاشقی ک

 موسيقی -۶- وجود آورد  ه سوق دھد و يک نوع انرژی منفی در او ب.. …به شرابخوری و نا پاکی و ھوسرانی  و 

خود و ه ی نسبت بليتوؤ بی مسکند يعنی يک  نوع بالی و تنبل تبديل میاف و ال طر طرب انگيز انسان را به يک فرد بی

 .آورد که بود و نبود يا آبادانی و خرابی برای او چندان تفاوتی نخواھد داشت محيطش به وجود می

دن به ابزار غنا و گوش دادن به ساز و آواز و سر گرمی و مشغول ش: عمر بن عبدالعزيز به يکی از دوستانش نوشت

) ھمان منبع(شود  که آب باعث رشد علوفه می کند ھمچنان ايجاد میديد  حق و دين ترھا در دل انسان نسبت به آن

موسيقی مطرب حرام است : که  اند و آن اين متخصصان فقھی و دينی در مورد موسيقی يک نظر مشترک ارائه داده

 . حرام است،انندگی و نوازندگی کنندبانه خوديگر به طرز مطر حتی زن و شوھر ھم اگر برای يک

صوت بايد لھوی و از الحان مختص اھل فسوق باشد پس در غير :  يد گو شيخ انصاری در مورد غنای حرام چنين می

مرحوم فيض کاشانی نيز غنا را حرام  )٣۶مکاسب محرمه ص .......( حرام محسوب نخواھد شد واين صورت از غنای

الت لھو باشد حرام خواھد بود که غنا در صورتی حرام است که به آ دارد که اگر ھمراه با داند  بلکه نظر به اين نمی

 بايد عرض بدارم که خلفای اسالمی بنی اميه و عباسيان ھمه( شود ءنحو متعارف زمان بنی اميه و بنی عباس اجرا

يعنی مجالس مختلط باشد محتوا ) دنمودن ميگساری با طرب  و رقاصه ھا داشتند و  به نام اسالم کيف مقدس می مجالس

 .ھمراه باشد. …باطل و با اسباب و آالت لھو مانند تار و نی و 

 : غنای عروسی چنين استۀه ھا در بارق ف،ینظر 

 .دف زدن در عرو سی و ختان اشکالی ندارد: نويسد  عالمه حلی در باب شھادات می

 .اده از دايره بدون حلقه جايز استخوانندگی زن در عرو سی با استف: گويد  شھيد ثانی می 

 دايره زدن در مراسم عروسی  و ختنه مکروه است: نويسد  سی در باب شھادات میشيخ طو

 مجاز به خواندن آواز ھستند که نا محرمی وارد محلس آنان نشود  و به باطل زبان نگشايند یزنان آواز خوان در صورت

تواند شعر و آواز  برد می اجتناب نمايند زنی که عروس به حجله می. ....و از ابزار و آالت سر گرمی ھمچون نی و

سی مجالس عروين را رعايت نکند  چه در  دوری کند  در صورتی که اين موازبخواند ولی بايد از گفتار و سخن باطل

 .يا غير آن حق آواز خوانی را نخواھد داشت

 رقص چنين ابراز نظر نموده ۀمال ھا  و عالمان دين در  بار خاصی وجود ندارد اما اين  رقصيدن حکمۀباردر قرآن در 

 :اند

 کنم شما را از رقصيدن منع می: امام صادق 

ليس و قابيل از مرگ او از دنيا رفت اب) منظور ھمان آدم پيامبر بدون امت است(که آدم  ھنگامی: يد گو امام صادق می

 ھمين شيطان اولين آلت موسيقی را به شکل تنبور اختراع نمود  برای. ھم پيوستنده مانی کردند و در زمين باظھار شاد

ين قبيل اپس ھر چه در زمين از. و شروع به نواختن کرد و قابيل با شنيدن نوای ساز شيطان اقدام به خوانندگی نمود 

باشند  و قابيل میھا از پيروان راه ابليس  گيرد و آن ند از ھمان زمان منشاء میبر وسايل باشد که مردم از آن لذت می

 .کمی تفکر الزم دارد) دشمنی علنی با خوشی ھای مردم(

وارد شوند  دمان بر اووسيقی و آواز خوانی پخش شود و مراش صوت م ھل روز در خانهچکسی که : امام جعفر صادق 

ه حدی که گردد تا ب کلی از آن مرد بر طرف میه کند پس غيرت ب شيطان تمام اعضای خود را به بدن او مسخ می

 . به کلی از آن مرد  بر طرف شودءآيد و صفت غيرت و حيا با زنش فعل قبيحی کنند او بدش نمی.... اگر
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  ؟!!با اين ھمه ھوشياری و نبوغ !!! چه عالم دينی

فاجتنبوا : ( ال کردم که خدا می فرمايد ؤ حج سۀسور٣٠ ت تفسير آيۀدربار) ع(ھشام گويد از امام صادق : امام صادق 

حضرت ) اجتناب کنيد پليدی را که بت پرستی است و دوری کنيد از قول باطل) (س من االوثان واجتنبوا قول الزوررجال

  :فرمودند

  ...باشد می) موسيقی و آوازه خوانی(است و منظور از قول زور  شطرنج منظور ازپليدی

ر است  و  کف و گوش دادن به آنکفر قی سيگيری آالت مو  ياد، کفرآموزش دادن آالت موسيقی :يد گو ضرت کا ظم میح

  صد ھا آواز خوان و موزيسين...  احمد ظاھر و،آھنگه اين روايت عالمان دين استاد سرنظر ب(لش نيز حرام است پو

 ؟) اند فر از دنيا رفتهاکافِر  بوده و کر کشو

 سيس کردأشيطان اولين کسی بود که موسيقی را ت) : ص(حضرت محمد 

 

وجدان و حقيری است که با توضيح حديثی  خوشباوران دينی را معتقد به بول خوردن  ز ھمان عالم دين  بیتصوير باال ا

 .اين ھم فقط يکی از عالمان دين است!!! نمايد  محمد می

 

 ادامه دارد
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