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قرار بـوده کـه امــام جمعـه يکـی از                                    نمی دونم جريان اين حضرت امام جمعه اندلوسی را شنيديد يا نه؟ به هــر حـال جريــان از ايـن 

از اونجايی که اين حضرت امــام جمعـه              "! چگونه زنهای خود را کتک بزنيم        : "مساجد اسپانيا کتابی منتشر می کنه تحت اين عنوان             

توجه داشتن، تو اين کتاب شــرح مــی           " بندگان فريب خورده    "نيز مثل بقيه آيات عظام به ظريف ترين و دقيق ترين مسائل مربوط به                         

يه جوری قضيه درز پيــدا       " خدای نکرده   "دن که با چه چوبی و چطوری و چه وقت هايی و به کجاهای زن بايد بزنيد که يک وقت اگر                                  

 . کرد و توسط نامسلمونها دستگير شديد، گزکی دستشون نديد

! ؟"مرتيکه اين چه مزخرفاتی بـوده کـه تـو قـرن بيســت و يکـم ســرهم کـردی                   "خالصه طرف را می گيرن و تو دادگاه بهش می گن          

بنده که از خودم در نيـاوردم جـانم؛ سـّنت پيـامبر اســالم و احکــام مشــخص قرآنــی را تـو کتابـم              : "طرف هم روراست جواب می ده     

 .به هر حال قاضی حرفش را قبول نمی کنه و واسش حبس می بره"! منعکس کردم

 

اّما اگر واقعيتش را بخواهيد، طرف بی راه هم نگفته بوده، چونکه به کتک زدن زن تو قرآن صريحن اشـاره و امــر شـده و همـه هــم                                         

رسـم اينـه کـه     . می دونن که واسه مسلمونهای مکتبی، زدن زن و بچه جزو عادات خيلی رايجه و چيز عجيب غريبی هـم نيســت               

می تونه به زور باهاش همخوابه بشه و اگه زنه قبول نکرد يـک َفـص                      -بی توجه به خواست يا آمادگی زن          -مرد هر وقت هوس کرد          

بچه زبان بسته هم که اين وســط جـای         ! يعنی تو معادالت اسالمی، اصلن زن خلق شده واسه سرويس دادن به مرد               ! هم بزنتش  

 .خودش را داره

ظاهرن برای اينکه دادگاه رنگ دين ستيزی به خودش نگيره، به حرفهای حضرت آيت اهللا توجـه نمـی کنـن، و اال اونهـا هـم                                   : القصه

واقعّيت اينه که اگر قرآن و سنت بدوی هزار و چهار صد سال پيش اسالمی بشه اصول                    . خوب می دونستن طرف راستش را گفته       

" چگونه زنهای خود را کتـک بــزنيم     "اخالق انسان امروزی، دقيقن ذهنيت هايی از توش بيرون می ياد که محصولش کتابهايی چون              

 "!هر دم از اين باغ بری می رسد"خالصه دوستان، . خواهد بود
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