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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 فبروری ٠١

 

 ؟؟ عالمان دينۀ،در حاشي

١۴ 

 

 

 یـ زنـگم به خدا چنــم جھنــايداز بيـش

 اغ ملکوت حيله و نيرنک زنیــر بــبھ

 عالم درد رابی که درينـميرسد روز خ

 اين جان عزيزت به خدا سنک زنیبھر

 

دپلوم انجنيرنسرين معروفی که نوشته خانم  با شھامت و دانشمند کشور ، مبارز دليرخدمتبا عرض احترام و سپاس 

د ببالم که در خوه من افتخار بخشيده و باعث  شده تا به  دانسته و به آن ارزش انسانی داده بدنھای اينجانب را قابل خوان

 و  ھمچو ايشان  بر انديشه ھای شخصيت ھای انقالبی و دانشمندۀی ھا و تجلی انعکاسات انديشه ھای خرد مندانئروشنا

ان گدانندکان پورتال آزادگر زحمتکشی ھای ايشان و تمام ،جھاتی صورت می پذيردباور ھای کم نامانی مثل من تو

ری انديشه ھای انسانی گنشساخته و رو) ادآز( فکری ۀد سال است  که از بردن چنيادر )  افغانستانآزاد-آزادافغانستان (

ه دھند و تريبونی ند دشمنان انسانيت به راه انسانی و انقالبی خود ادامگ پرو پا ۀو انقالبی شان باعث شده تا دور از ھم

 . محنت کشان و محرو مان،مت زندان  رنج و زح فرۀ صد ھا سالۀون شدن آواز و صدا ھای خفه شدباشند برای بير

 : انقالبيون و سر سپرده ھای راه آزادی انسانی به ادامه نوشته ھای قبلی می پرد ازمۀبا عرض ارادت و سپاس از ھم

يح خرافات زياد است و نوشتن ھر يک فتاری ھای اين عالمان دين در تشر خالف ر،فتوا ھا ،ياتنظر!  ان عزيزگخوانند
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 چرنديات ۀتوانم ھم که نمی ينا از، نمايم یفتم در ھر موردی فقط مکث مختصرگره و تصميم از آنھا ضياع وقت بود

ھب با پخش اين انم تا توجه شود که اين دين و مذد ين میايرم و ضرورت نوشتن و افشای آن را درگدينی را ناديده ب

 و افسون شده  در قبال تمام واقعات ،مد مغز منج،ی ئ ماليخوليا، بی تفاوت، تنبل،ھمه خرافات از مردم ما  انسان بيکاره

  .سازد  میگیزند

 

 احاديث و روايات مربوط به  جماع  

بسم هللا، (اگر يکی از شما خواست با ھمسرش نزديکی کند اين دعا را بخواند : (کند که ابن عباس از پيامبر روايت می

به نام : ترجمه):يضره الشيطان أبداھما ولد فی ذلک لم اللھم جنبا الشيطان و جنب الشيطان مما رزقنا فانه أن يقدر بين

ای دور کن،   قرار داده– فرزند –خداوند متعال، پروردگارا ما را از شيطان دور کن و شيطان را از آنچه که روزی ما 

  .تواند ضرری به آن برساند  عطا نمايد، ھرگز شيطان نمیدر اين حالت اگر خداوند فرزندی را به آنھا

 

 بستن شدنجھت آ

اگر کسی اين آيات را با نيت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنويسد و زنی که حمل نمی گيرد آن را بشويد وبخورد و 

 .زودی آبستن شوده سه روز بدين دستور عمل کند ب

 : منونؤ مۀسور ١۴ و١٢،١٣آيات 

نَسانَ  َخلَْقنَا َولَقَدْ  ِكينٍ  قََرارٍ  فِي نُْطفَةً  نَاهُ َجَعلْ  ثُمَّ ِطينٍ  مِّن ُساَللَةٍ  ِمن اإْلِ  ُمْضَغةً  اْلَعلَقَةَ  فََخلَْقنَا َعلَقَةً  النُّْطفَةَ  َخلَْقنَا ثُمَّ  مَّ
ُ  فَتَبَاَركَ  آَخرَ  َخْلقًا أَنَشأْنَاهُ  ثُمَّ  لَْحًما اْلِعظَامَ  فََكَسْونَا ِعظَاًما اْلُمْضَغةَ  فََخلَْقنَا  اْلَخالِقِينَ  أَْحَسنُ  هللاَّ

 سپس ،قرار داديم) رحم(اھی استوار گر قرار د سپس او را از نطفه ای ،ل آفريديمگسان را از چکيده ای از ان: جمه تر

اه گدر آورديم آن)  کوشتۀپار(مصغه ) به صورت(اه علقه را گدانيديم آنگر) خون بسته(علقه ) به صورت(نطفه را 

پس (ر بخشيديم گ آنرا آفرينش ديشانديم و سپست پوشگودانيديم پس بر استخوانھا گراستخوانھای ) به صورت(ه را صغم

 ان استگی که بھترين آفرينندئوار است  خداگو بزر) پر برکت

 ؟؟!تواند آبستن شود ؟؟؟؟ خيلی از مردم غافل اند  فقط با دعا و خواندن چند آيت زنی می!! ببينيد عجايب اسالم را 

در آغاز ، ميان و پايان ماه با ھمسرت نزديکى ! اى على: )ر   آخرين پيامب، از طرف محمد (در سفارش به امام على 

  ،آيد  مغزى ، بسيار زود به سراغ وى و فرزندش مى  همکن ، که ديوانگى ، جذام و تبا

بعد از ظھر با ھمسرت نزديکى مکن ؛ چرا که اگر در آن ھنگام ، ميانتان فرزندى تقدير  شود ، کْژ چشم ! اى على

  ،شود  از کْژ چشمى انسان ، شادمان مى )  مثل مال عمر(خواھد بود و شيطان ،

 اما ،،،( يعنی اراده خدا برآن باشد (به ھنگام آميزش ، سخن مگوى ؛ چرا که اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ،! اى على

ن يتعينوشت ھر انسان قبل از خلقت او فته که سرگ  خودش بار ھا در طی آيات قرآنی جناب محمد فراموش نموده که

ھم مبادا کسى از شما بر شرمگاه زن خويش بنگرد ؛ بلکه بايد به ھنگام  ،اطمينانى نيست که الل نباشد ) شده است

اين محمد دکتور طب و (نھد   آميزش ، ديده فرو بندد ؛ چرا که نگريستن به شرمگاه ، کورى را در فرزند بر جاى مى

 ين باره روشنیاانستن ما مھم نيست  اين مھم است که چرا عالمان دين در ند،،دانستيم  و ما نمیست الوژيست ھم بودهبيو

 )اه نساخته اند ؟؟؟گنينداخته و ما غافالن را آ

با ھوس به زنى غيِر ھمسر خود ، با زن خويش آميزش مکن ؛ زيرا از اين بيم دارم که اگر برايتان فرزندى ! اى على

در اوج شھوت از ھيچ  اما جناب شان فراموش نموده اند که خود   (،باشد  مغز هصفت ، يا ماده و تبا تقدير شود ، زنْ 

ھم رفع احتياج نموده اند؟؟ آنوقت ماريه زن محمد نبود بلکه کنيز ) ماريه(کسی دريغ نفرموده حتی با کنيز خود 
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 !!)توصيۀ خسر به داماد؟؟:  به اين می گويند-يند؟گو ؟؟ عالمان دين جواب ھمسرش بود

 کس جنب با ھمسر خويش در بستر باشد ، نبايد قرآن بخواند ؛ چه ، از اين بيم دارم که از آسمان ، آتشى بر ھر! اى على

 ،آنھا فرود آيد و آنان را بسوزا نَد 

اى مشترک ، پاک  خود را با پارچه ،با ھمسرت آميزش مکن ، مگر آن که ھر کدامتان دستمالى داشته باشيد ! اى على

ى و طالق ئآورد و کارتان را به جدا ر پى مىشود و اين کار ، دشمنى ميان شما را د ھوت واقع مىنکنيد که شھوت بر ش

اما جناب شان که پيامبر )  ؟؟ خالق بشريت چنين توقعی داريد ارھنمای!!  شما از محمد پيامبر اسالم (،کشانَد  مى

  .ھستند چنين ار شاد فرمودند

؛ چرا که اين کار ، کاِر خران است ؛ و اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، ايستاده با ھمسرت نزديکى مکن ! اى على

 ؟؟خود قضاوت نمايند ! ان عزيزگ خوانند (،ريزند  ادرار کننده در بستر باشد ، چنان که خران در ھر مکانى پيشاب مى

ی شھوانی شوھرش وی خواست ھاگزن بايد جواب: ی فر موده اند که  جناب شان در حديثی ديکر،من حرفی ندارم 

 )باشد ولو که باالی شتر باشد ؟؟؟؟

در شب عيد قربان با ھمسرت نزديکى مکن ؛ زيرا اگر ميانتان فرزندى تقدير شود انگشت کم و يا چھار ! اى على

 انگشت خواھد داشت 

الّد ، قاتل يا ِده با ھمسرت آميزش مکن ؛ چرا که اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، ج  در زير درختى ميوه! اى على

  ) مال عمر و امثال آن خواھذد بود، کلبدين،يعنی مثل سياف(عريف خواھد بود  

اى آويخته باشى که شما را  در زير نور خورشيد و تابش آن با ھمسرت نزديکى مکن ، مگر اين که پرده! اى على

که اين  مثل اين  (دستى خواھد بود تھىختى و ب پوشاند ؛ چرا که اگر ميانتان فرزندى تقدير شود تا پايان عمر در تيره مى

ر سر پناھی ندارند تا پرده ای چونکه اکث!! جمله متوجه مردم ما و مردم اکثر کشور ھای اسالمی و فقير نشين ا ست 

  )!دارند  وری قرارگنند ؟ ھمه در ھمچو کتگبيف

مند  فرزندى تقدير شود ، به خونريزى عالقهميان اذان و اقامه با ھمسرت نزديکى مکن ؛ زيرا اگر ميانتان ! اى على

 !!!) ؟؟مثل سياف (خواھد بود  

را اگر ميانتان فرزندى تقدير اگر ھمسرت باردار شد ، با او آميزش مکن ، مگر آن که با وضو باشى ؛ زي! اى على

را در نظر دارند جناب شان کدام موضوع صحی   من فکر کردم؟؟  جل الخالق(خشک خواھد بود    شود، کوردل و ناخن

 )سفانه که شرط عمل کردن وضو است ؟أ؟ اما مت

 شگون خواھد بود و نشانى ر ميانتان فرزندى تقدير شود ، بد شعبان با ھمسرت نزديکى مکن ، زيرا اگۀدر نيم! اى على

 ؟) مثل رھبران جھادی(سياه بر چھره خواھد داشت  

ى که تنھا دو روز از او مانده باشد ، نزديکى مکن ؛ چرا که اگر با ھمسرت در آخرين روزھاى پاکى و در حال! اى على

ى از مردم به دست او به کام مرگ خواھند ئھا وِر ستمگران خواھد بود و تودهميانتان فرزندى تقدير شود ، عّشار يا يا

 ؟ ) انصار باشدر شايد منظور خالد بن وليد و يا ھم جاب(رفت 

رت نزديکى مکن ؛ چرا که اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، منافق ، رياکار و بدعت بر پشِت بام خانه با ھمس! اى على

 ؟ ) خانه ای ندارند که بامی داشته باشدءيت فقرا اکثر(گذار خواھد بود   

ى ئميانتان فرزندى تقدير شود ، داراچون آھنگ سفر کردى ، آن شب با ھمسرت نزديکى مکن ؛ چرا که اگر ! اى على

ھا،  ولخرج «:) را خواند تآله و سلّم اين آي عليه و   هللا  گاه ، پيامبر صلى آن (، غير حق خرج خواھد کرد خويش را در

!!  کردن در مدينه و مکه و عربستان ثواب دارد جاما خر !!البته در زندکی و مملکت خود شان (  »اند برادران شياطين

 ؟؟)و جنت به ار مغان می آورد 
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سفرى شدى ، تا مسافت سه شبانه روز ره پيمودن ، با ھمسرت نزديکى مکن ؛ چرا که اگر ميانتان  ۀچون روان! اى على

 يعنی پيامبر  ،ر جناب خود شان گم(فرزندى تقدير شود ، يار ھر ستمگرى خواھد بود که بخواھد به تو ستمى برساند  

باشد  وری نمیگ و خود شان شامل اين کتت ؟؟ ران اسگکه تنھا برای دي اغ دارند؟ يا اينرصله را سدر خود اين ھمه حو

ی به مشکالت جنسی مواجه ئنمودند و در جريان راه پيما چون خواندم وقتی که جناب شان از مکه به مد ينه فراتر می ؟؟

 ) !!....و حالل است و  بر ت...دختران :شدند فورا آيتی نازل شد که 

مکن ؛ چرا که اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، اطمينانى نيست در نخستين ساعت شب ، با ھمسرت نزديکى ! اى على

 .گزيند ، نباشد که ساحر و از آنان که دنيا را بر آخرت بر مى

 )اما جناب شان نفر موده اند چه موقعی اسالمی ؟ قانونی؟ و شرعی است ؟ و خواست و ميل خدا ھم ميباشد ؟؟(

 ای جماع ، ھنگام کسوف و خسوف و بادھای تند و زلزله است در بعضی از روايات آمده که اوقات مکروه بر  

ثيرات ، به پدران و مادران سفارش شده است که در حين نزديکی با وضو بوده و به ياد خدا أدرپی رواياتی که بيانگر ت

 که در آن شود فھميده نمی(، بديھی است ياد خدا موجب آرامش قلب می شود و در فرزند اثر مثبتی خواھد داشت ،باشند

ی جنين و ئ و ميل قوی جنسی زوجين ، در زيباھمچنين رغبت ) ...ام انسان زن و يامرد در فکر هللا باشد و يا گھن

ثير را بر روی أی ، بد ترين تئطراب والدين به ھنگام عمل زناشوض ترس و ا،ھوشمندی وی اثری قطعی خواھد نھاد 

بھتر است که او ليای  (،ثير بس نيکو در فرزند می نھد أو مادر ، تطفل می گذارد ؛ ھمانگونه که آرامش خاطر پدر 

ذارند حد اقل يک انسان يک کار را به ميل خود در گخک ھای عرب ما را از ھر چيز نترسانند؟ بنباله روان شيکرام و د

 و محمد  هللاۀ طبيعی خود انجام دھد ؟ ضرورت به مداخل، خود و در حدود صالحيت ھای غريزی ۀحدود خانواد

 وشيخک ھای عربی نيست ؟؟

) ع(در حديثی از معصومين  ،ثير خستگی زياد ، روی جنين کامال محسوس است و او را ضعيف و رنجور می کند أت

در شبی که از مسافرت بر می گرديد و ھمينطور در شبی که می خواھيد به مسافرت : نقل شده است که فرموده اند 

 .برويد ، نزديکی نکنيد 

اعات اوليه شب با جسمی خسته و شکمی پر ، آميزش صورت نگيرد ، بلکه در ساعات پايانی شب که خستگی در س

 تجربه نشان داده است فرزندانی که نطفه آنھا در ساعات پايانی شب ،جسم تا حد زايل و شکم نيز خالی شده انجام شود 

 .منعقد می شود از ھوش بيشتری برخوردارند

 

  و نزديکی مطلوب استاوقاتی که عمل جماع

بايد از  (شب دوشنبه که در پی آن ،احتمال دارد فرزند، حافظ کتاب خدا و راضی به آنچه خداوند برايش قرار داده بشود 

 )چون علم منظور نبوده بلکه ھمان حافظ می باشد ری نمودآن دو

و می شود ، خداوند او را با مشرکين شب سه شنبه که احتمال دارد در اثر آن بعد از سعادت اسالم ، شھادت روزی ا 

 ،عذاب نمی کند ، دھانش خوشبو ، دلش رحيم و جوانمرد خواھد بود و زبانش از دروغ و غيبت و تھمت پاک می ماند 

 ؟)نديده ام  چنين شخصی را در عالم اسالم تا حال(

 .بشود ء و يا عالمی از علماءاحتمال دارد حاکمی از حکما شب پنج شنبه که در پی آن ،

که در پی آن شيطان به او نزديک نگردد تا پير شود و سالمتی دين ودنيا روزی ) اذان ظھر( روز پنجشنبه ھنگام زوال 

 .اش خواھد بود 

 ؟)است  ناکاين خيلی خطر (،احتمال دارد بچه خطيب و سخنگو بشود   شب جمعه که در پی آن ،

 . دانايان مشھور شود روز جمعه بعد از عصر که احتمال دارد آن فرزند از
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 . که اميد است آن فرزند شبيه والدين باشدءشب جمعه بعد از نماز عشا

ر چنين مقوله ای گو ا!! ر دارد طقات دوری کنيد که صد فيصد خازين او!! ھمو طنان عزيز (شب اول ماه رمضان  

 ؟؟)ر نيايد به مراتب بھتر است گست باشد فرزندی که به وجود آيد ارا

 

  که عمل جماع مکروه استاوقاتی

 در ميان طلوع فجر و طلوع خورشيد

 بعد از غروب تا رفتن سرخی طرف مغرب

 شب خسوف و روز کسوف 

 .شب و روزی که در آن بادھای سياه ، سرخ يا زرد بوزد  

 ) ماھھای قمری ( ،، نيمه ماه و آخر ماه ) غير از ماه رمضان(له در اول ماه ھنگام زلز

 . طلوع می کند و زرد باشد ھنگامی که آفتاب

اب شان يعنی بدارم که ؛ جن شن شدن موضوع بايد عرضغرض رو (.شب عيد فطر که فرزند الکثير الشر خواھد بود

ر باور نداريد به نوشته ھای بنده که افتخار گشناختند ؟؟ ا بت جنسی ھيچ زمانی و مکانی را نمیخود محمد  برای مقار

  )يدئرا يافته است مراجعه فرما) آزاد افغانسان -افغانستان آزاد (يعنی   انگر ھمين پورتال آزادنشر د

 

 دوران بارداری

ای حوال قسم به کسی که مرا به حق پيامبر و فرستاده و بشارت دھنده : در حديثی از رسول اکرم  نقل شده که فرمودند 

  خداوند عزوجل باشد تا اينۀر اينکه در سايو بيم دھنده ، برانگيخته ، ھيچ زنی نيست که از ھمسرش باردار گردد مگ

 اينجاست که بايد  (،منی را می دھد ؤ مۀکه درد زايمان به او برسد که به از ھر دردی خداوند به او ثواب آزاد کردن بند

يکی :  چيز است ومصيبت زن در د :موده اندی حضرت موسی و محمد نشود ھردو فرگر سبب آزردگا: داشت عرض

والدت را بر او سخت داشته است  و ھم دوران ماھوار او را  زمان) کرده و يا نکرده ( ناھان او گد برای اينکه خداون

در وقت ( را مخلوق خدا و اشرف مخلو قات زن) عالمان دين(تار  گف بر زن که نظر به ،ی؟؟ بر بندهئعجب خدا) ؟؟ !!!

 جيھی درين مورد دارند ؟؟؟م عالمان دين چه تويز نيست ؟؟ نميدانگال برانؤدانند است ؟  آيا س می) ضرورت 

 از زمان حاملگی دو نام برای ،بھتراست قبل از تولد يعنی قبل از چھار ماه و ده روز انتخاب شود: نامگذاری کودک

يات  نظر به روا (،جنين بايد انتخاب شود که اگر دختر بود يکی از نام ھا و اگر پسر بود نام ديگر به وی داده شود

ھای  اما علم امروز تشبثی بر  کار ارد ؟؟وعيت نطفه خبر ندنکسی جز هللا از  آنی  ھيچمان دين بر مبنای آيات قرعال

 ۀستاخی انسان و مداخلگتوان بر  دانند نطفه پسر  است و يا دختر ؟؟ و اين را می خداوند و عالمان دين نموده اند که می

 )انش دانست ؟؟گاو در کار ھای هللا و نمايند

اريد اگر سقط شود ذبچه ھا را در شکم نامگذاری کنيد اگر نمی دانيد پسر است يا دختر دو نام برای او بگ: پيامبر فرمود 

حال که  چه ( ،و نامی نداشته باشد در قيامت از پدر مواخذه کند پيامبر جنين حضرت فاطمه را پيش از تولد محسن ناميد

  )و دنباله روان شيوخ عرب ؟؟!! يرد به عالمان دين  گباط میاشتباھی نموده مربوط به ما نيست؟؟ ارت

 

 ای زن حامله بيان شدهری که مخصوص ھر ماه بئتوصيه ھا

و روزھای جمعه از قبل از صبحانه  ، يس و الصافات بخواند وبه شکم بدمد ۀشنبه و جمعه سور روزھای پنج:ماه اول 

 ، قدر بخواند و آن را ناشتا بخورد ۀ عدد خرما بخورد  و سور٢ و ھر روز بر انار ميل کند و قبل از طلوع آفتاب ،
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 مرتبه و روز جمعه صد مرتبه صلوات با ١۴٠ روز پنجشنبه ، الملک بخواندۀشنبه و جمعه سور روزھای پنج:ماه دوم 

 . توحيد بخواند و آن را ناشتا بخوردۀ عدد عناب سور٢  برھر روز ،عجل فرجھم بگويد 

 ھر ، مرتبه صلوات بفرستد١۴٠ ھر روز بعد از نمازھا ، آل عمران بخواندۀشنبه و جمعه سورپنجروزھای : ماه سوم 

 . الکرسی بخواند و آن را ناشتا بخوردةعدد سيب آي ١روز بر 

 قدر تالوت کند و ھر ۀ الدھر بخواند در تمام نمازھا در يک رکعت سورۀشنبه و جمعه سور روزھای پنج:ماه چھارم

 . والتين بخواند و آن را ناشتا بخوردۀروز بر دو انجير سور

يک بر و ھر روز   و در يک نماز سوره النصر بخواند، الفتح را تالوت کند ۀشنبه و جمعه سورروزھای پنج :ماه پنجم

 .و آن را ناشتا بخورد  حمد بخواندۀعدد تخم مرغ سور

و ھر روز  يک انار   التين تالوت کندۀ شبھا در يک نماز سور، واقعه بخواند ۀمعه سورشنبه و ج روزھای پنج:ماه ششم

 .را پس از خواندن سوره فتح ناشتا بخورد

و ھر روز بر   مرتبه صلوات بفرستد١۴٠ روزی ، يس و تبارک بخواندۀشنبه و جمعه سور  روزھای پنج:ماه ھفتم 

 .ورد يس بخواند و آن را ناشتا بخۀيکعدد بھی سور

 والتين ، دو ۀشنبه بعد از نماز صبح سورروزھای يک  قدر ، ده مرتبهۀروزھای شنبه بعد از نماز صبح سور :ماه ھشتم

روزھای پنجشنبه  ، دھرۀروزھای چھار شنبه سور ، فرقانۀروزھای سه شنبه سور ، يسۀروزھای دوشنبه سور مرتبه

 ھر روز جمعه ناشتا ،ماست شيرين و عسل کوتاھی نکند از خوردن  ، الصافاتۀروزھای دوشنبه سور ، محمدۀسور

!! رم گ  چه سخن ھای از دل (،اشته باشد ، ھفته ای يک بار سرکه بخوردد در صورتی که ضرر ن،انار شيرين ميل کند 

مای عل؟   اينھمه ميوهشيرين و عسل و   نانی احتياج دارند چه رسد به خوردن ماستۀيت زنھای افغان به لقمامروز اکثر

 ھا ه؟ زن افغان امروز در مغاره ھای کو!!يد گوئبی به هللا و پيامبرش بما را به عرۀ  وضع اقتصادی جامعدين لطفاً 

من نبايد از حقوق !  يادم رفت !! ببخشيد عالمان دين کنند ؟؟  يله ھا با حيوانات وضع حمل میی داشته و در  طوگزند

داند ؟؟ او کنيز است و کنيز اعر اب و آيده ھای خرافی  را اسالم انسان نمیچون زن افغان !! زن در اسالم ياد  نمايم 

که شوھرش نوکر اعراب  ر اينگين مزايای اسالمی استفاده  برد م؟؟ زن افغان حق ندارد و نخواھد داشت از چن!!! آنھا 

 )باشد ؟؟

ھمت ؟؟ زن افغان که کباب دل  نی بیميزام کباب ؟؟ از کدام کباب حرف کد( ، بھتر است غذای او کباب باشد :ماه نھم 

ر باشد گکباب ھای دي!!  جز اين نوع کباب ر منظورگو ا !!خورد  شه اش را میوگر گکباب دل ج!! خورد خود را می

د ؟؟؟؟؟؟ ادويه دار دين شان از چه نوع کبابی  صحبت می!!ند که اسالم شان اين خرھای شيوخ عربی بايد واضج ساز

از ( ،برای سالمتی امام زمان  گوسفندی را ذبح کرده از آن بخورد ) ؟؟ !!مای مدينه آنھم خر ( ،کند  خرما ميل ،نخورد 

نمايد  کدام  ی میگرد و در طويله ھا با حيوانات زندسفندی صحبت است ؟؟ آنکه نان شب و روز خود را نداگوچه 

  ) ؟؟!! تو ضيح کن !!!  پلوس شيوخ عرب ای چا!! ای مال ) انی نمايد ؟؟؟ بسفند را قرگو

 ۀ حج و در روزھای جمعه سورۀ در روزھای پنجشنبه سور، والعصر و الذاريات بخواند ۀدر نماز ظھر يا عصر سور

 ھر روز بر مقداری شير و خرما ،ينه کمتر نگاه کند ئ به عکس و آ، ھر روز مقداری راه برود ،فاطر را تالوت کند 

  .د دھر بخواند و آن را ناشتا بخورۀسور

 . اسالم خوش نمى دارد ساعات گرمى براى زفاف برگزيده شود

کسى که ھنگام : رى  مى فرمايدک امام حسن عس،نيکو نيست ) روزھاى پايانى ماه ھاى قمرى(ماه  ازدواج ھنگام محاق 

 ،محاق ماه ازدواج کند بايد تسليم سقط جنين شود

ه فايده؟ چون به چ وضو  (،اشد و دعاھاى وارده را بخواندمستحب است که مرد ھنگام آميزش و دخول ، وضو داشته ب
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توان  ی می شکند و می تھدابش به باد،ينی است  که ستونش  د،؟ اين دين اسالم شکننده ھايش زياد است شکند زودی می

  )به ھمين معيار قياس نمودرا ر شکننده ھا گدي

اين ( ،وقتى که نياز زن برآورده نشده ، نبايد او را رھا سازدھنگام نزديکى شايسته نيست که زن را به شتاب اندازد و تا 

تواند ادعا کند که چنين امری را مراعات نموده است ؟؟  مردی از کشور خود ما میآيا ؟؟ !!شد حقوق زن در اسالم 

 )ميد ؟؟يد نه شرگوئ ب عالمان دينی باشد ؟؟ ۀحتما بايد از جمل

 امام ، غريزه اش به ھيجان آمد، سراغ ھمسر خويش برود و از او کام بگيردمستحب است اگر مردى با ديدن زنى ديگر 

 ھمان دارد که آن زن تان زيرا زن ،ھر گاه شما زنى را ديد که از او خوشش آمد، از زن خود کام گيرد: على  فرمودند

 اما چرا محمد  (،ى کند پس نبايد در قلبش براى شيطان راھى قرار دھد که نگاه او را از زنش متوجه آن ديگر،دارد

 يھودی و ۀد ؟؟ و به ھمين ملحوظ ھر چه خانوادری دارگکرد ھر زنی چيزی دي  و فکر می  ؟؟داشت نبوداين بره متوج

دھند   فت ؟؟عالمان دين پاسخ رگ محمد و دزدانش قرار ۀعيسوی که در آن زن خوب و قشنک وجود داشت مورد حمل

 )؟؟

را مى آورند که به ) ص(ت زن ، آميزش با او را مستحب مى دانند و حديث پيامبر برخى از فقھا ھنگام ميل و رغب 

: ستى را اطعام کردى ؟ عرض کرد تھيد پس :  فرمود،خير: آيا با روزه وارد صبح شدى ؟ عرض کرد: مردى فرمود

 به اين می(.ه است صدقۀپس نزد ھمسرت برو و با او آميزش کن که آن براى تو به منزل: فرمودند) ص( پيامبر ،خير

  ؟؟!! )شھوت پرستی يند گو

کند  يد و خودش عمل نمیو گآنچه پيامبر می!! متوجه باشيد !! ای مسلمانان ( ،آميزش در زير آسمان نيز مکروه است 

 )؟؟

انسانى که : فرمودند) ع( امام صادق ، جماع کراھت دارد-  يعنى نيازى که انسان را به شتاب اندازد - به ھنگام حصر 

زيرا : چرا انسان خضاب کرده جماع نمى کند؟ فرمودند! فدايت گردم :  راوى عرض کرد، جماع نمى کند،خضاب کرده

 .در حصر است

سه چيز بدن را ويران مى کند و : فرمودند) ع( امام صادق ،بالفاصله بعد از خوردن غذا و با شکم پر نبايد ھمبستر شد

اين مقوله   (،م رفتن ، با شکم پر با ھمسر آميزش کردن و ازدواج با پيرزنانبا شکم پر به حما: چه بسا آدمى را بکشد

  )ر نيست ؟؟گ م ،آخری کمی تعجب آور است

آرى ، بين طلوع : حضرت فرمودند آيا زمانى وجود دارد که جماع حالل در آن مکروه باشد؟: پرسيدند) ع(از امام باقر 

ماه گرفتگى و (، در شب و روز خسوف و کسوف )سرخى آسمان(فق فجر و طلوع آفتاب ، از غروب آفتاب تا غروب ش

، در شب يا روزى که باد سياه يا سرخ يا زرد بوزد و ھنگامى که زمين لرزه پيش آيد، جماع حالل )خورشيد گرفتگى 

  ،مکروه است

 پس بھتر است ،رد شوداز نظر اسالم کراھت دارد که مرد بالفاصله بعد از بازگشت از سفر، شبانگاه بر خانواده اش وا

شت گ از جنک بر ...که وقتی حتی شوھر!! يرد به زمان داوود پيامبر  گاين مقوله ارتباط می( ،ى کندئتا صبح شکيبا

ه چ!!!) نم او نزد داوود پامبر بود  چون آنشب خا،فت تا با خانمش بياويزدذرانيد و به خانه اش نرگه شب را در خيم

  ينی ؟؟ئقشنک دينی و آ

م دستور مى دھد که ھمبستر شدن در پنھان صورت پذيرد، نه در حضور ھوو يا فرزندى که صداى آنھا را مى اسال

ببينيد اسالم !! و يا زن دومی و يا سومی و يا ھم چھارمی شوھر  باقنی ايعن!! ھوو(  ،شنود و اندامشان را مى بيند

توانيد   دھد که می يکر الزم نمی بيند اما ھدايت میی را حلو چشمان زن  دگقدر با لطف و محبت است  ھمخوابچعزيز 

 ؟؟!!!) يند حقوق بشر و انسانی گواين را مي!! ا ديکرش نياميزيد فقط چلو چشم يکی از آنھا ب!! زنھا داشته باشيد 



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ٨

وست ى که جان من در يد قدرت ائسوگند به خدا: يامبر فرموده است پ: روايت شده است که فرمودند ) ع(از امام صادق 

، اگر مردى با زنش درآميزد در حالى که کودکى بيدار آن دو را مى بيند و صدايشان را مى شنود و صداى نفسھاى زن 

و شوھر به گوش او مى رسد، اين کودک روى رستگارى نخواھد ديد؛ پس اگر پسر باشد، زناکار خواھد شد، و اگر 

؟؟ اين حديث مى ) کرد  نادرست والدين را در کودک می بيند  عملۀ اين دين مبين کفار (،دختر شد، زانيه خواھد شد 

آھنگ ھمبستر شدن داشت ، در را مى بست و پرده ھا را مى انداخت و ) ع (ھر گاه على بن الحسين : افزايد

 .خدمتگزاران را بيرون مى کرد

 ، راه کراھت داردھمبستر شدن رو به قبله يا پشت به قبله ، و در حال برھنگى کامل و در کشتى يا بر سر

 ، زيرا در احاديث آمده است که اين عمل ، کار دراز گوشھاست ، جماع کردن در حالت ايستاده نيز مکروه است 

 از احاديث استفاده مى شود که اين کار باعث پديد آمدن ،نيز مکروه است ) جنب شدن( جماع کردن پس از احتالم 

 .فرزند ديوانه مى شود

 ،و از شر شيطان به او پناه برده شود)  ؟؟نه به زن( که ھنگام مباشرت و جماع به خدا توجه شود اسالم دستور مى دھد

 . اسالم توصيه مى کند که پيش از مباشرت با زن حامله ، وضو گرفته شود

اد  چه بسا اين کار موجب فس، اسالم از اين که مرد براى مدتى با ھمسرش آميزش جنسى نداشته باشد، نھى کرده است 

 .و تباھى زن گردد

 . نزديکى کردن از پشت زنان کراھت دارد

وجود آيد، شش انگشت يا چھار انگشت در دست خواھد ه جماع کردن در شب عيد قربان کراھت دارد که اگر فرزندى ب

 .داشت 

 ؟؟،وجود آيد، در ريختن خون جرى خواھد شده جماع کردن در بين اذان و اقامه مکروه است که اگر فرزندى ب

پس چه (  ،جماع کردن در شب مکروه است که اگر فرزندى حاصل شود، شوم باشد و در رويش نشان سياھى پديد آيد 

ران تغذيه گی باشند که از خون ديئرامی آنھاگر کاری پيدا شود ؟ شايد منظور گکار اند؟؟ اوقت؟؟ در روز ھمه مشغول 

 ؟؟) دکنن دارند  و ضرورت به کار نمودن را احساس نمی می

 و او  (،آميزش در شب دوشنبه مستحب است ، چرا که اگر فرزندى پديد آيد، حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد 

 ؟؟ ) چه بد بخت انسانی خواھد بود 

مجامعت در شب جمعه مستحب است و اگر فرزندى حاصل شود، خطيب و سخنگو گردد و اگر در روز جمعه بعد از 

 ؟؟)  مثل سياف و مجددی  (، به وجود آيد از دانايان مشھور شودعصر جماع شود و فرزندى

 زيرا اگر فرزندى به وجود آيد، بيم آن است که ساحر شود و دنيا را بر ،جماع کردن در ساعات اول شب کراھت دارد 

ر شب مکروه جماع کردن د: فته شد که گ؟؟ در يکی از احاديث در فوق ! ) ! مثل کرزی و امثالھم  (،آخرت ترجيح دھد

 است ؟؟؟؟؟

منقول است که ھر گاه کسى را دردى در بدن به ھم رسد يا حرارت بر مزاجش غالب ) ع (در حديثى از اميرالمؤ منين  

روی ھمين ملحوظ است که ھموطنان شريف ما ھميشه مشغول ھمين (  ،شود، پس با زن خود جماع کند تا ساکن شود

 ؟؟) د کار اند ؟؟ چون درد ھای فراوان دارن

 ،جماع کردن در حالى که انگشترى ھمراه مرد يا زن باشد که نام خدا بر آن نقش کرده باشند، کراھت دارد 

 ! در روزھای قمر در عقرب و نحس نزديکی جھت انعقاد نطفه نکنيد

 !با وضو باشيد و نوزاد را شير دھيد

 .موقع تولد اذان دادن در گوش
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 پس از نماز جمعه ، دو رکعت نماز بگزارد و در آنھا رکوع و سجده را طوالنى  دار شود ، ھر کس بخواھد زنش بّچه

 :سازد و سپس بگويد 

يَّةً طَيِّبَةً « اللّھُمَّ إنّی أسأَلَُک بِما َسأَلََک بِِه َزَکِريّا ، يا َربِّ ال تََذرنی فَرداً وأنَت َخيُر الواِرثيَن ، اللّھُمَّ ھَب لی ِمن لَُدنَک ُذرِّ

عاِء ، اللّھُمَّ بِاسِمَک استَحلَلتُھا وفی أمانَتَِک أَخذتُھا ، فَإِن قََضيَت فی َرِحِمھا َولَداً فَاجَعلهُ ُغالماً ُمباَرکاً َزِکيّاً ، إنََّک سَ  ميُع الدُّ

 «وال تَجَعل لِلشَّيطاِن فيِه ِشرکاً وال نَصيباً 

 ترجمه

مرا تنھا مگذار که تو خود ، !  پروردگارا،خواھم  از تو مىبه حرمت آنچه َزَکريّا بدان از تو مسئلت داشت ،! خداوندا

به نام تو او را بر !  خداوندا،ى ئه تو شنواى دعاببخش ک فرزندانى پاکاز نزد خويش ، مرا !  خداوندا،برتريِن وارثانى 

اى ، او  دى تقدير کرده اکنون ، اگر در َرِحم او برايم فرزن،خويش حالل ساختم و به امانت تو ، او را در اختيار گرفتم 

  »را فرزندى خجسته و پيراسته قرار ده و در او براى شيطان ، بھره و سھمى قرار مده

 

 آداب و سنن والدت

کسى که : مى فرمايند) ص ( پيامبر ، اوست  از سنتھا و آداب اسالم پيرامون نوزاد، گفتن اذان و اقامه در دو گوش  

گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه گويد که اين کار او را از شيطان رجيم خداوند به او فرزندى داد، بايد در 

 .محفوظ مى دارد

 ،مستحب است که پيش از اذان و اقامه کام کودک را با خرما بگيرند؛ چنان که پيامبر  با حسن و حسين  چنين کرد

ا شترى را قربانى نمايند و پس از ذبح، آنچه  عقيقه کردن نوزاد بعد از تولد مستحب است ؛ يعنى اين که گوسفند، گاو ي

 .خواستند با آن انجام دھند

  .از امام صادق  نقل است که مکروه است پدر و مادر نوزاد از گوشت عقيقه بخورند

اسالم دستور مى دھد که پسر را در روز ھفتم والدت ختنه کنند و فرزندى ھم که ختنه شده به دنيا آمده باشد را مستحب 

 . تيغ از موضع ختنه بگذراننداست که

 .مستحب است ھنگام ختنه و عقيقه دعاى وارده خوانده شود

اول چيزى که زن زائيده بايد بخورد رطب است ؛ چنان که حق تعالى به حضرت مريم بعد از : رسول خدا  فرمودند

 . اين کار باعث مى شود فرزند او بردبار شود،زائيدن حضرت عيسى  فرمود که رطب بخورد

 ، زرد بپيچند و سنت آن است که او را در جامه سفيد بپيچندۀمکروه است که نوزاد را در ابتداى والدت در جام

 مستحب است که در روز ھفتم ، سر نوزاد را بتراشند و موى سرش را با نقره يا طال بکشند و آن نقره و طال را صدقه 

 ؟)به مال و يا عالم دين (  ،بدھند

 )دختر ھم عقيقه داشته و ما نمی دانستيم؟. چشم بد دور.( دختر، ماده باشدۀ پسر، نر و عقيقۀمستحب است عقيق 

  .او را سوراخ نمايند)  گوشۀنرم(است ، در روز ھفتم گوش مستحب است که اگر نوزاد دختر 

 .مستحب است که بعد از والدت به شرط ايمنى از ضرر، نوزاد را بشويند

راست ترين :  امام باقر  مى فرمايند،اشد و اين نخستين احسان از سوى پدر بر فرزند است مستحب است که نام ، نيکو ب

ى مثل عبدالرحمن ، ئ اسم ھا ؛ پس اسم ھا آن است که با عبوديت ھمراه باشد و بھترين اسامى از آن پيامبران است 

) ص ( پيامبر ، و موسى بھترين نام ھا ھستند راست ترين اسامى و محمد، ابراھيم ، نوح ، عيسى...عبدالکريم ، عبدّهللا و

که خداوند عزوجل فرشته اى را براى آنھا گماشته   در ميان آنھا نام پيامبرى باشد، مگر آنخاندانى نيست که: مى فرمايند

 .که بام و شام ، آنھا را تقديس مى کند
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 شود و سپس اگر خواستند، مى توانند ھر ناميده) محمد( تا ھفت روز -  سنت امامان ۀ بر پاي- مستحب است فرزند پسر 

خداوند به ھر کس سه پسر بدھد و : در حديث شريفى مى فرمايند) ص ( پيامبر ،نامى را که دوست دارند بر او بگذارند

 فقر به خانه اى : در حديثى از ابوالحسن  رسيده است ،نام يکى از آن سه را محمد نگذارد با من بى مھرى کرده است 

محمد، على ، حسن ، حسين ، جعفر، طالب و يا عبدّهللا باشد و اين چنين است که اگر در   شود که در آن ناموارد نمى

 .ميان زنان نام فاطمه يافت شود

 ھمچون حکم ، حکيم ، خالد و  نام غير حقيقى نمى دارد کسى با  روايت منقول از امام صادق ، اسالم خوش ۀ بر پاي

 .مالک ناميده شود

حق فرزند پسر بر پدر آن است که نام نيک برايش تعيين کند و به او قرآن بياموزد؛ او را : فرمودند) ص (دا  رسول خ

 ۀ نور را ياد دھد؛ سورۀختنه کند و شنا ياد دھد و اگر فرزندش دختر است ، نام نيک برايش تعيين کند و به او سور

و او را در باالخانه ھا جا ندھد و او را زود به !) !مد می شر  يوسفۀفتن سورگبيچاره محمد ھم از (موزد يوسف نيا

ھر که فرزند خود را فاطمه ناميد، او را دشنام ندھد، نفرين نکند و کتک :  پس حضرت فرمودند، شوھر فرستدۀخان

 .نزند

 

 برای ھدايت اشخاص و فرزندان

 بار بر ١١ ناس را ۀ نظر، سور سپس به نيت ھدايت شخص مورد،فرستيد در شروع سه بار صلوات می:دستور اول 

در پايان ھم سه بار  ،خورانيد دميد و به شخص مورد نظر می خوانيد و بر غذا يا نوشيدنی می غذا يا نوشيدنی می

 !اين دستور رو سه بار در يک ھفته يا بيشتر انجام دھيد!  فقط سوره را بر آب بخوانيد نه صلواتھا را،صلوات بفرستيد

خواھند صاحب فرزند  خواھند فرزندانشان صالح باشند يا زنانی که عقيم ھستند و می انی که می برای کس:دستور دوم

يَّتِي اِنِّي تُْبُت إِلَْيَك َو اِنِّي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ : خوانيد  را میت سه بار اين آي،شوند  .َربِّ أَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ

يَّتِي فرزندانتان را تصور   .کنيد  را تکميل میتکنيد و خواندن آي میو موقع گفتن فِي ُذرِّ

 .ثيرش را نشان ميدھدأدو ھفته، تالی مدت يک ه بعد خواندن ب

 حمد و بعد يا فتاح يا ۀبار سور روزانه يا ھفتگی يا در شروع ھر ماه قمری دست راستتان را بر سرش بگذاريد و يک

 !و بر فرزندتان بدميد  بار بخوانيد٢٠ قدر را ۀ بار و سپس سور۴٠ بار و بعد الرشيد ٧عليم يا حفيظ 

 ادامه دارد

 

 


