
چون ممکن است کسانی از خوانندگان به جامع عباسی و به توضيج المسائل های برگرفته از آن دسترسی 
نداشته باشند، بد نيست در اينجا نمونه هائی چند از اين قوانين ثابت و ابدی شرعی را آنطور که در جامع 

 :عباسی آمده است بخوانيد
د گوشت آن حيوان و الزم است کشتن و سوزانيدن آن حيوان، و اگر به چهار پائی دخول کند، حرام ميشو.... « 

و اکر آن حيوان به حيوانات ديگر مشتبه شود و شناخته شدن او ممکن نباشد بايد گله را به دو قسم کنند قرعه 
 .بزنند و اين را چندان تکرار کنند که يکی بيش نماند، و آنگاه او را بکشندو پس بسوزانند

 
ود بعضی بر آنند که خونبهای جه. ودان بين مجتهدين عظام اختالف نظر استدر باره خونبهای جه -

نی خونبهای مرد جهود هشتصد درهم شرعی و خونبهای زن جهود معادل خونبهای ولدالزنا است، يع
 .چهارصد درهم شرعی است

اسير کرده افراد غير بالغ و زنانی که در جنگها اسير ميشوند به ملکيت کسانی در ميايند که آنها را  -
 در ميايند امام اختيار دارد دستور تاند و کشتن آنها جائز نيست ولی در مورد مردان بالغ که به اسار

در چنين صورتی بايد دست و پای اين افراد بريده شود و سپس آنها آنقدر در . کشتن آنها را صادر کند
 .حالت خونريزی باقی بمانند تا بميرند

کی از دو مخرج ي فرج مذکر يا مونث را نداشته باشديا کسی که تنها ميراث کسی که هيچيک از دو -
پيش و پس را داشته باشد يا کسی که هيچکدام از آنها را نداشته باشد و آنچه بخورد قی کند، يا کسی 

نها را به قرعه بيرون بايد آورد، به اينطريق يبيرون آيد همه اکه بول و غايط او هر دو از يک موضع 
چه کاغذی بنويسند عبداهللا و برپارچه ديگر بنويسند امه اهللا و آنرا در سهام مبهمه بگردانند که بر پار

عه بيرون آورند، پس اگر عبداهللا بيرون آيد ميراث پسر ميگيرد رو بعد آن سهام را مشوش سازند و بق
ر  بر يک کمامه اهللا بيرون آيد ميراث دختر ميگيرد، و تحقيق ميراث کسی که دو سر و دو بدنرو اگ

د و اگر هردو به يکدفعه بيدار شوند ميراث نداشته باشد باينطريق است که يکی از ايشان را بيدار کن
 .يک کس ميبرند

ه مست کننده باشد مثل بنگ و غيره خوردن و به ديار چو از جمله گناهان کبيره است شراب و هر -
نان و مردان را به حرامی به زودن، و ، و ديوث بن ماندلکفار سفر کردن، و از فکر خدايتعالی غاف

يکديگررساندن، و گوشت مرده خوردن، و سرود مستان شنيدن، و مردان را حرير و طال پوشيدن،و 
چيز هائی که سبب خنده شود گفتن، و با وجود علم و فضل لباس لشگريان پوشيدن، و در ماه رمضان 

 .در کعبه زنا کردن
 صغير يا ديوانه زنا کند، و دو زن که در زير يک لحاف برهنه وصد تازيانه حد مردی است که به زن -

بخوابند، و مردی که در ميان پاهای مردی ديگر منی خود را بريزد و زن نداشته باشد، وزنی که با 
 .زنی ديگر مساحقه کند، و کسی که دعوی پيغمبری کند، وکسی که مصحف را در نجاست اندازد

يانه مجتهدين خالف است که آيا واجب است يا نه ولی نظر اکثريت اما در خوابيدن شب پيش زنان، م -
 هر چهار شب يک شب نزد او بخوابد؛ واگر اين است که اگر مرد زياده از يک زن دائمی نداشته باشد

دو زن داشته باشد دو شب پيش ايشان بخوابد و دو شب ديگر هرجا که خواهد، و اگر سه زن داشته 
خوابد و يکشب هر جا که خواهد، و اگر چهار زن داشته باشد و همه ايشان باشد سه شب پيش ايشان ب

دائمی باشند و هر شب پيش يکی از ايشان بخوابد و در شب خوابيدن ميان زنان ابتدا به زنی کند که 
نام او به قرعه بيرون آيد، ول زن ناشزه يعنی زنی که از شوهر سر کشی کرده باشد و از اطاعت او  

اگر کدورتی ميان زن و شوهر .  باشد در قسمت شب خوابيدن با زنان ديگر شريک نيستبيرون رفته
بهم رسد بايد که شوهر نصيحت او کند و اگر نصيحت کردن فايده نکند در شب خوابيدن پشت خود را 
ح به جانب او کند و اگر آن نيز فايده نکند او را کتک بزند، اما به نوعی که بعداز آن ميانه ايشان اصال

 .توان کرد
 

 مولویکاندر اين صندوق جز لعنت نبود       تا بدانند کافر و گبر و يهود            
 

  سال نشته شجاع الذين شفا ١۴٠٠پس از 
 ١٠۴۵ برگ – ١٠۴٣برگ 

 
 که توحيدی، خداوند چنان اهميتی برای ختنه شدن آلت رجوليت پسران قوم يهود قايل ميشودين ئدر نخستين آ

ميدهد و سرزمينی ششدانگ را " زيدهــــــوم برگــــق"قب ــــــدر برابر قبول اين سنت توسط ابراهيم به قوم او ل
سخاوتمندانه بدين قوم ميبخشد و برای اينکه کمبو جا برای اين قوم در پيش نيايد بدو اجازه ميدهد که ساکنان 



گذرانند، وحتی به درخواست آنان خورشيد را آنقدر در غير يهودی اين سرزمين اهدائی را کال از دم تيغ ب
با وجود اين همين خداوند به . آسمان متوقف نگاه ميدارد تا کار کشتار فلسطينيان به تمام و کمال به پايان برسد

پيامبر الولعزم بعدی که او نيز از ميان همين قوم برگزيده شده است اجازه ميدهد که اين سنت ختنه بدنی را از 
و باز همين . يخ و بن بيهوده شمارد و صدها ميليون مسيحی آينده جهان را ختنه نشده روانه بهشت کندب

خداوند تنها ششصد سال بعد پيروان سومين آئين توحيدی خود را بار ديگر به ختنه شدن همين آلت ها برای 
 .تضمين راه يابيشان به بهشت فرا ميخواند

 
 ين شفا سال نوشته شجاع الد١۴٠٠پس از 

 .١٠۶٨ و ١٠۶٧برگ 
 
 

 !گرفتار علی مانده و بــــوبکر  زنادانی دلی پر زرق و پــر مکر 
 را کی پرستی؟» خدا«ندانم تا   همه عمر اندرين محنت نشستی

 فريدالدين عطار در اسرار نامه
 

 
 
 

داشته باشد، و برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن حکومت بيشتر از يک قاتل عادی حق قاتل بودن ن
 .وقتيکه بصورت حيوانی درنده عمل کند، با خودش نيز چون حيوانی درنده عمل شود

 
 در مراکز کار تبرای پی ريزی جامعه بکوشيم که در آن جای کشيش درکليسای خودش باشد و جای دول

ی داشته خودش، نه حکومت در موعظه مذهب کشيشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سياست دولت کار
 .باشد

 
 نبرای پی ريزی جامعه بکوشيم که در آن همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعالم تساوی حقوق مردان بود، قر

  کامل حقوق زنان با مردان باشد، یحاضر ما قرن اعالم برابر
 

همه که در آن آموزش عمومی و رايگان، از دبستان گرفته تا کلژ دو فرانس،  برای پی ريزی جامعه بکوشيم 
نه يک روستائی . هرجا که فکری باشد کتابی نيز باشد. جا راه را به يکسان بر استعداد ها و آمادگی ها بگشايد

بی دبستان باشد نه يک شهری بی دبيرستان و نه يک شهرستانی بی دانشگاه و همه اينهازير نظر و مسئوليت 
 .Laicالئيک  حکومتی منحصرا Laic حکومتی کامال الئيک Laicيک ئحکومتی ال

 
شما قانون گزاران، . برای پی ريزی جامعه بکوشيم که در آن بالی ويرانگری بنام گرسنگی جای نداشته باشد

ويرانی رنج فقير تنها رنج يک فقير نيست . بالی همه جامعه استاز من بشنويد که فقر آفت يک طبقه نيست، 
فقر بدترين دشمن نظم و . انگر را به دنبال مياورداحتضار طوالنی فقير است که مرگ حاد تو. يک اجتماع است

 . فقر نيز، همانند جهل، شبی تاريک است که الزاما ميبايد سيپيده ای بامدادی در پی داشته باشد. قانون است
  ، سخنرانی در مجمع قانون گزاری فرانسهويکتور هوگو    
    ١٨۵٠ ژانويه ١۵       

 
 ن شفا سال نوشته شجاع الدي١۴٠٠پس از 

 اين کتاب به جوانان ايران بخصوص به جوانی که هميشه سئوال ميکرد چرا بنام آن –برگ آغازين کتاب اول 
 .خدای خوب اگر هست در کشور ما سيل خون براه انداخته اند تقديم شده است

 
شمشير شجاع الدين شفا، استاد مسلمی است که با جسارت فراوان در زمانی که کشور ما درآتش ميسوزد و 

بسوی همه کشيده شده ماموريتی را به عهده گرفته اند که ميخواهد گل ها ) نه دين مداران(برنده دين مکاران 
ولی افسوس که بسياری از آنان . را که در جهنم روئيده اند را قبل از شگفتن و پژمردن نجات بدهند) جوانانی(

واد مخدر و فحشا جوانان و نسل آينده ما را به قهقرا سياه چالهای م. در همان جهمنم ناشکفته پژمرده شده اند
 ک-ح .برده است


