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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
 ٢٠١٤ فبروری ٠٣

 

 ؟ عالمان دينۀ،در حاشي

١۵ 

  

  م شما گواه است کاخوند فتنه خواه استـچش

  ن استـ يقيۀمـايد اين چشـم شک نشــبر چش

  يد زين دام خوف و خون تائن مجوباری اما

 تـخوند در زمين اسآان است ـاسالم در زم

تباط خلقت موجودی به نام زن متوجه خواھيم شد که هللا اين اديان  روايت ھای اديان ابراھيمی به ارهبرش مختصر گبا ن

 اشته است خلقت خود دۀن ستيزی را در مفکوريک نوع ز

 کار شاقه و ،حوا به جرم اغوا و فريب آدم در بھشت محکوم شده تا درد زايمان: انيم خو  ما در داستانھای خلقت میمثالً 

 ردد و بايد تحمل تسلط مرد را نيز داشته باشد ؟گ از دوران تکليف ماھانه را نصيب  درد و رنج،،مشکل در خانه 

فکوره ای باور ھای خود را مشخص و  به چنين مءذاران اديان و به تعقيب آن دنباله روان  با اتکاگمحمد و ساير بنيان 

شند تا مرد ساالری خود را حفظ و حد اقل موجودی را زير کو در تطبيق آن به ھر ترتيب که ممکن بوده و است می

ھداری زنان و گل نور و مطيع خود داشته باشد  و اين مردان جوامع اسالمی اند که به شکل فطری خود را مسؤيثأت

نی ضد زن و آت بخشيدن به مرد ھا ھمان نزول آيات قرأانند که منبع اصلی چنين جرد ن سر نوشت  شان میئيتع

 ،باشد احاديث محمد پيامبر اسالم و عملکرد ھای جناب شان می

 ،خوانيم که مردان را بر زنان بر تری بحشيده است در قرآن در چندين آيت شريف می

 نموده است تا زمين ھای اسالمی را احاطهروندان  سر اسالمی چنان فضای  اجتماعی شھۀقانون مندی ھای ظالمان
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که ھيچ  کت و عمل خالف منافع زور مندان  در آن صورت نپذيرد و شرايطی را به وجود آورده اندی ترين حرئجز

 ه رسد به عمل انقالبی ؟؟چحيث انسان حتی تفکر ھم نمايد   حقوق خود منۀزنی نتواند حتی در بار

 ساحات نفوذی خود چنان از خدا و پيامبر و حقوق انسانی زن و ۀن شيخک ھای عرب در ھماين عالمان دين و غالما

شود فريبکاری  ھای اين ر کمی به ماھيت قرآن و آيات آن توجه جدی نگدارند که ا  آن صحبت میۀمرد به شکل عادالن

 اين رقاص ھای شيوخ عرب ھيچ و به ھمين ملحوظ است که ير خواھد شد گانه ھا به شکل مقدس آن ھمه جا گنوکران بي

 نوع انتقادی را در مورد دين شان نمی پذيرند؟

ر زباله ھای تاريخ يعنی گتوانند مثل آن دي ين تری بر خوردار ھستند نمیئک ھای ما چون از سطح دانش پاگاين مال 

ضوعی که بخواھند در ر زياد تر به سفسطه بپيچند روی ھر موگ ده  ھا جانور دي،،،،،،،مکارم و  ،يعتی شر،مطھری

فتن و صلوات به گالفت نکند بعد از يک سلسله عربی ت مخأرج مخالف شان نباشد و يا کسی ھم ی کهئمساجد و يا جاھا

 ؟؟!!ھر طاعت زن از شواروند به تشريح صفات جنت و بدی ھای دوزخ   میمحمد مستقيماً 

  بلند تر از آدمکشی و ۀواستار اسالم سياسی اند در پيمان که خ،،،،،مجددی و ،  کلب الدين،البته چند نفر شان مثل سياف

 دازندپر  به اين موضوعات خورد و کوچک میجنايت صحبت ھای عمده داشته بعداً 

که نشان  دارند به اين  اسالم و خود شان زياد تر توجه میۀ شان فقط برای حفظ آبروی ريخته شدۀاما در مجموع ھم

اوی است ؟؟؟ حقوق زن و مرد مساوی است ؟؟؟ در اسالم ظلم نيست ؟ بی عدالتی دھند در اسالم حقوق انسانھا مس

 حضرت عيسی می آيد و ،شود باشد و باالخره ھم پيروز می  بشريت میۀ خالصه اسالم نجات دھند،،،،،،،،نيست ؟ و

 ،برند  و چنين افسانه ھا کشد  و دجال را ازبين می مھدی آخر الزمان قيافه می

ارم ھموطنان شريفم ھم به آن توجه داشته باشند آن را متوجه خود ساخته است و توقع دبی که  فکرم  بسيار جالچيز

 شرف ، اخالق،قرآن حجاب را برای زن فقط به خاطر عفت)  يند و گشيخک ھا و دنباله روان شان چنين می(: اينست 

 ھداشت زن از تعرض مردان ھدايت د اده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟گو ن

يت حجاب برای زنان محمد در وقت شنی انداختم که آروز بخش ھای ھمين سلسله نوشته ھا در مورد آن من در يکی ا

 چون محمد حسادت عجيبی نسبت به زنھايش داشت اين آيت را نازل کرد که در ،شان در مدينه نازل شد) قضای حاجت(

 زن فته شده است که حجاب برای فرق نمودنگ ھمان آيت ۀعين انجام رفع حاجت کسی بدن آن خانمھا را نبيند و در ادام

 ؟؟!!!!باشد   میآزاد از کنيز

 ؟؟!!!و بر کنيز حجاب الزم نيست  

يد حقوق زن و مرد در اسالم مساوی است می پرسم حقوق مرد با کدام زن  گونام عالم دين میه حال از آن جانوری که ب

يد او عفت ندارد ؟ شرف ندارد؟ و و گداند ؟؟ می د ؟ زن نمیدان مساوی است ؟؟؟؟؟ قرآن و محمد زن کنيز را انسان نمی

سمی جفرق : وگخوانند ب من و به تمام ھموطنانی که اين نوشته را میه عزت ھم ندارد ؟؟ حال تو رقاص شيوخ عرب ب

؟ ه جيزی در وجود زن آزاد است که در وجود زن کنيز نيست ؟؟چو ساختمان بدنی زن کنيز و زڼ آزاد چيست ؟؟؟؟؟؟ 

 يرد ؟؟؟؟ فقط يک دليل ؟؟؟؟گری مورد تجاوز قرار گردد و اين ديگکه آن يکی باپوشيدن حجاب شرفش حفظ 

شايد ھم منظور دنباله روان شيوخ عرب  از تساوی حقوق زن اين باشد که حقوق زنھای خود شان مساوی است با حقوق 

 ،دانم ؟؟ نمی!!ر گمردان دي

 گھن اين دين مخصوص فر، ، نمود م نيست تا بتوان با فلسفه و علم با آن بر خوردداشت من اسالم فلسفه و علنظر به بر

ری ھا در گ ءيق افشاتوان با سالح علم و دانش از طر را می مختص تاريخی منطقه ای بيابانی بوده است و فقط آن

 و امروز با ،علنی ساخت را  ی ھای آنگنديدگتوان  يخ آغشته به خون آن می و افشای تار اين دين ۀوجمورد متون مر

 ،اه گ که از روش و عملکرد بنيادی دنباله روان اين دين موجود است الزم می افتد تا با بصيرت کامل  به آن نیتجربيات
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 و چشم بصيرت  شدهيریگ نمود تا از افسون شدن مردم خوش باور توسط  اين دين جلو ء و کثافات شانرا  افشا،تحليل

 شن ساختمردم را رو

 و ھوسرانی برای مردان ، تجاوز جنسی ، دينی که سر شار از سکس ،نام اسالم ه ظھور انديشه ھای خرافی دينی ببا 

يشه ھای انسانی  ط و کنترول داشتن  بر اندلسديد بر عالوه تگر ما حاکم شد که باعث ۀ سيستمی بر جامع،مسلمان شده

 دثير خود قرار دھأرد  انسانھا را ھم زير اداره و تگعمل

ک ھای گ مال ۀانبجفعاليت ھای ھمه ... موجوديت ده ھا آيت زن ستيزانه و صد ھاحديث از محمد و اصحاب و خلفا و

  به وجود آمدن نسل ساخته انحطاط مادی و معنوی جامعه را مساعد ۀوطنی و پابوسان شيخک ھای عرب ھمه زمين

 .ھای فاقد تفکر انسانی و علمی را در پی داشت

و قانونی را بر !! روه محکوم گروھی حاکم و گروه تقسيم بندی نمود يعنی گای ظھورش انسانھا را به دو اسالم در ابتد

کات بندی ھای ته شوند  و اين مفکوره  را در چوان بھتر و حاکم و زنان کھتر و محکوم شناخذاشت که در آن مردگجا 

 .مين منافع مردانه جاودانه ساختأمقدس و ھدايت الھی به خاطر ت

 . و بی ارزش دانستن زنان است، محمد خودش مظھر کامل شھوت شخصاً 

 وئيگو زور ،يری و شھوترانیگفت به کام گر اغنيا قرار ۀکه از ميراث خديجه مستفيد شد و در جمل ينامحمد بعد از  

ا اھميت برايش  و تسکين خواسته ھای جنسی اش پر داخت و اين خواسته ھا چنان بئیمانروا شروع به فراستبداد عمالً 

 . زن عقد شده رسمی به بستر شھوت رفت١٨ سال با٩يان ود که در جرب

محمد با درايت و تشخيص محروميت ھای نسل عرب آن زمان برای مسلمان ھا وعده ھای حور ھای  بھشتی که بعد از 

 ،ماده به عمل لواط    و غلمان ھمه آ،يرند  گشوند و در خدمت بھشتيان قرار می ھر عمل جنسی دو باره باکره می

 قصر ھای بھشتی ساخته شده ،ی  از شير و عسل و شراب ئيبار ھا جو،ل ھای سر سبز و سايه ھای سرد در ختان گجن

 .غيب نمودران تشويق و ترگ مردم را به جھاد و کشتار ديۀ ھای مرمر و عاج ھمگاز سن

 که در بيابانھای خشک ،فه ی مرگايط حد اقل زند محروم از شر، چنين نعمت ھا برای اعراب باديه نشين ۀوعد طرح و

ی از چنين ئياؤ و داشتن رءسيم چنين  فضااب سوزان حيات به سر می بردند تری  زير حرارت آتشين آفتگو ري

 شروطی داشت که يکی از آنھا جلب رضايت خدا و ، اما رسيدن به چنين شرايط و امکان،موجودات  چيزی بدی نبود

 باشد  می،ودرسول او که محمد ب

ويج دين حق يعنی نام تره ر بگمحمد ھم برای اجرای نقشه ھای سياسی خود به حمالت و تجاوزات به سر زمين ھای دي

جا و دين اسالم ه خواست اوامر هللا را ب ر مانعی برای خود نمی ديد چون میگی مردم ديگاسالم در کشتار و چپاول زند

 .را سر تا سری سازد

زدند چون   و ھمه خود را در  آب و آتش می،شد  ران در لشکرش افزوده میگولداد اوباشان و چپاروز تا روز بر تع

شد و ھم  ی متعلق به آنھا میگول زنان به نام غنايم جنمشه فته بگرل مردم مورد حمله قرار  ماۀدر صورت پيروزی ھم

 حد اقل بھتر از ،ه آنھا وعده داده بود سيدند که محمد بر ی میئدر صورت کشته شدن شان شھيد بوده و به ھمان جا

 .ی که داشتند  بودگوضع زند

 اسالم ۀ بر داشت و فھم خودم بدون تعصب و کژ انديشی در  بارۀمن در ھمين چند سال زير عناوين مختلف تا انداز

 آنی داشته مطرح الی که منبع دينی و قرؤوجود آورده اند نوشته ام و به صد ھا سه واقعی و شرايطی را که در دنيا ب

ين عالمان دين با وجدان سالم قلم بر دارند و در دفاع از يکی از موارد انتقاد شده ار يکی ازگنموده ام تا باشد ا

و ھيچ !!! ل محمد گ نجنبيد زمين جنبيد ولی) ميرويس ودان محمودی (  ما گتوضيحاتی دھند اما به فرموده انقالبی بزر

 ئی آنھا رھنماۀدارند که وظيف که خود شان ادعا می ی با وجود،ردگه اظھا ر نظر نين راستا شرافتمنداناکسی در 
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مراه شده ام ؟ چرا گکنند من  ر میگاکر ف: باشد و ھدايت مردم به راه راست ؟ من واضح نوشتم که   مراه میگبشريت 

 محروميت ، رنج،ز ھمين سر زمين غمين اجتماع و بر خاسته اامايند ؟؟ من ھم ازيند تا مرا به راه راست ھدايت فرنمی آ

 بيايند و داشت ھای غلط دارم لطفاً نند من از راه دين دور رفته و برک ر اين عالمان دين فکر میگ ا،بان شده ھستمو قر

يم و آنچه نوشته ام   گوکنند راست می ر فکر میگ نمايند ؟ و ائیمرا دو باره با ارشادات دينی خود به جنت رھنما

وشه نشينی گيرند و گباشد پس شرافتمندانه از نمد اسالمی کالھی برای خود   اسالمی میۀق تلخ جامعانعکاس حقاي

اختيار نموده و اضافه تر ازين با عث تخريش ذھنيت ھای پاک مردم  ما نشده و راه ھموار  کن تسلط استعمار نباشند ؟؟ 

!! ی شان گمن و ھمفکرانم رفتند دنبال کار و کاسبی ھميشه چند نفر از آنھا جلو آمدند و با دادن چند فحش و بد بيراه ب

 بر پايه  ھای اديان شن شدن حقايق است و فعالً   ما روۀ من و مبارز،اما اين چيزی نيست که من عليه آن بر خاسته ام 

دم بقيه تمام  اخير که بوی کثافات انباشته شده ميان احاديث را بيرون زۀ به جز ھمين چند نوشت،باشد  قرآن میمخصوصاً 

 باشد؟؟ نوشته ھا بر استدالالت قرآنی می

 .که از موضوع اصلی دور شدم يناخواھم از معذرت می!  خوانندکان عزيز 

 ! ھمان سلسلهۀدنبال

      در دين مقدس اسالم ، .ضای خدا را فراموش نکنندرزن و شوھر بھتر است در حيات جنسی ھم قصد قربت و کسب 

ثير بدتر در روح و روان أ درست است که غذای حرام ت،بررسی می شود و ھم از لحاظ معنوی غذا ھم از لحاظ مادی 

 ، از اين رو بسيار سفارش شده که والدين از غذای حرام و حتی غذای مشکوک پرھيز نمايند ،فرزند می گذارد 

  :در اينجا به برخی از اين توصيه اشاره می شود 

ر گغذای حرام را ا  شايد(،از بارداری و توسط زن در ايام بارداری ضروری است توسط والدين ، قبل تالوت آيه نور 

  ؟)خورده باشند تبديل به حالل نمايد 

 

  خوردن  ناک

  ، فرزند می شود ئیخوردن ناک توسط پدر ، سبب زيبا) الف 

  ،به زنان باردار ناک بدھيد که فرزندان را نيکو و زيبا می کند ) ب

  ، بدھيد که اخالق فرزندانتان را نيکو می کند به زنان باردار ناک) پ

  ، بچه می شود ئیخوردن ناک مايه قوت قلب ، پاکی معده ، صفای دل ، دليری و زيبا) ت

  ،ناک قلب را جال می دھد و دردھای درون را به اذن حق شفا می بخشد) ث

بايد پدر اين پسر : ا می نگريست فرمود ايشان در حالی که به کودکی زيب: نقل شده ) ع(در کتاب کافی از امام صادق 

  بچه ، ناک خورده باشد

ھمانا ! بخور : ناکش را تکه کرد و به جعفر بن ابی طاللب داد و به او فرمود ) ع(ھمچنين روايت شده است که پيامبر 

  ،ناک رنگ را جال می دھد و فرزند را نيکو می گرداند 

 

  خوردن کاسنی

  ، مفيد است کاسنی برای افزايش فرزند) الف

  ،ولد زياد می کند در خوردن کاسنی آب کمر را افزايش داده و فرزند را نيکو و ذکور بودن را ) ب

   فرزند و ازدياد در پسر آوردن می شودئیخوردن کاسنی باعث زيبا) پ

   )فرزند استاين دين عزيز ھمه وقته در فکر ( و تولد فرزند پسر خواھد شدئیزياد خوردن کاسنی سبب افزايش دارا) ت



www،afgazad،com                                                                           afgazad@gmail،com    ۵

قاووت را از کوبيدن و آسيا کردن نخود پخته با بوره و يا شکر می  (؟به پدر و مادر توصيه شده است   قاووتخوردن

  )سازند

 يعنی (شود خوردن سويق توسط والدين موجب قوت در فرزند و نبودن کودنی و سبک مغزی و نادانی در او می) الف

 آرد بريان شدۀ جو ويا -٢ -  شراب، می-١:سويق در زبان عربی دو معنا دارد؟ )ر ميدھديساختمان مغزی طفل را تغي

   ؟)گندم

 

 رندُ کُ  

خوردن کندر توسط زن باردار باعث زيادی عقل بچه ، باھوش ، پاکدل ، دانا و شجاع شدن پسر و خوشخو و نيکو ) الف

  )شيرۀ خوشبو که از درخت ُکنُدر گيرنذ( ،شدن دختر می شود 

به زنان حامله کندر بخورانيد ، بدرستی که طفل در شکم مادر کندر غذای او می شود ، دلش :  است در حديثی آمده

  .محکم و تحملش زياد می شود

  

   :ھدايت پيشوان و عالمان دين در موارد مختلف

به خانه ھنگامی که شب آمد و شامگاھان سپری شد، فرزندانتان را : (فرمايد که پيامبر فرمودند جابر بن عبدهللا می

برگردانيد و ھنگامی که ساعتی از شب گذشته آنھا را بخوابانيد و درھای خانه ھايتان را در حالی که نام خداوند را بر آن 

 آب را ببنديد و ۀتواند باز کند و َدِر تنگ و کوز آوريد ببنديد، زيرا شيطان دری را که نام خداوند بر آن آورده شده نمی می

 را که غذا در داخل آن است ببنديد و نام خدا را بر آن بياوريد، و چراغ ئیوريد، َدِر ظرف و بشقابھانام خدا را بر آن بيا

  ] ھا را خاموش کنيد

بسم هللا : (اگر انسان از خانه اش بيرون رفت و در عين بيرون رفتن گفت: [انس بن مالک  از پيامبر  روايت کرده که

به نام خداوند، توکل کردم بر خدا و ھيچ تالش و کوشش و توانی وجود ندارد ) (توکلت علی هللا ال حول و ال قوة اال با

ھدايت شدی و ) ؟؟ ، چه وقت و به کدام زبان توسط کی(شود،  در اين ھنگام به او گفته می) مگر با استعانت از خداوند

  )] به تو ضرری رساندتواند ھمين برای تو کافيست که در حفظ و امان خداوند قرار داری و شيطان ھم نمی

اش رفت و نام خداوند را در ھنگام داخل  اگر انسان به خانه: (فرمود فرمايد از پيامبر  شنيدم که می جابر بن عبدهللا  می

اش  گويد که نه جای ماندن و نه غذا برای من داريد، ولی اگر انسان به خانه شدن به خانه و غذا خوردن آورد، شيطان می

گويد که جای ماندن برای خودم پيدا کردم، و اگر انسان  ند را ھنگام ورود به خانه نياورد شيطان میرفت و نام خداو

 گويد، جای ماندن و غذا خوردن را برای خود پيدا کردم ھنگام غذا خوردن نام خداوند را نياورد، شيطان می

  

  )موتر، طياره و کشتی چه؟(: ھنگام سوار شدن بر االغ، اسب

به نام ) (بسم هللا الحمد  سبحان الذی سخر لنا ھذا و ما کنا له مقرنين: (فرمود شد، می می سوار االغی میپيامبر  ھنگا

 اين ئیخداوند، سپاس و ستايش برای خداوند، پاک و منزه، خداوندی که اين را برای ما رام و مسخر گردانيد و ما توانا

   - را نداشتيم– رام کردن و مسخر کردن –کار 

  

  :ھنگام خواندن قرآن يا نوشتن نامه

، حال چه در نماز باشيم يا نه، به محضی که خواستيم )بسم هللا الرحمن الرحيم(شود   ھنگام خواندن قرآن گفته می- الف

  .قرآن بخوانيم بايد بسم هللا را بگوئيم
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) ٣٠/نمل) (بسم هللا الرحمن الرحيمإنه من سليمان و إنه : ( خداوند استۀ ھنگام نوشتن نامه و دليل آن ھم اين فرمود- ب

   .)آن نامه از جانب سليمان است و عنوانش با نام خدای بخشنده و مھربان است(

  : دعاھا و معوذات و ذکرھای مشروعه، از قبيل دعاھای زيرۀپناه بردن به هللا عزوجل به وسيل

ِ الَِّذي اَل يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي اأْلَرْ « َماِء َوھَُو السَِّميُع اْلَعلِيمُ بِْسِم هللاَّ  بار شب خوانده ه صبح و سسه بار» ِض َواَل فِي السَّ

  ،)د، ابن ماجهوترمذی، ابوداو(شود 

 ،»رساند و او شنوای داناست با نام هللا، ذاتی که با اسم او ھيچ چيز در زمين و آسمان ضرری نمی«يعنی 

 سه ، اخالص، فلق، و ناسه ھایام خواب و صبح و شب، خواندن سور الکرسی بعد از ھر نماز فرض و ھنگةخواندن آي

ُ َوْحَدهُ اَل َشِريَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمُد َوھَُو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديرٌ «خواندن ذکر ) حاکم(بار و ھنگام خواب،  » اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

  )بخاری و مسلم(صد بار در ھر روز 

 نيست، تنھاست و شريکی ندارد و ملک و ستايش از آِن اوست، و او بر ھمه  ديگری حقهز هللا ھيچ معبود بيعنی به ج«

  .»چيز تواناست

ھمچنين استمرار و محافظت بر ذکرھای صبح و شب و ذکرھای بعد از نمازھای فرض و قبل از خواب و خوابيدن با آن 

 دعاھای وار شدن بر سواری، دعای ورود و خروج به مسجد واذکار، ذکرھای داخل و خارج شدن از منزل و دعای س

 دعای ديدن مصيبت بر شخصی و دعاھای ديگر بر حسب احوال و مناسبات و مکان و زمان ورود و خروج به توالت،

  .باشد خاص و محافظت بر تمامی اين دعاھا می

زدگی به اذن و   ادو و چشم خوردن و جن جبهاز ابتال شکی نيست که محافظت بر اين اذکار و دعاھا از اسبابی است که 

باشد که بعد از ابتال به آفات مزبور تجويز   میئیھا  و حتی از بھترين درماننمايد  هللا عزوجل جلوگيری میۀاراد

 .)گردد می

ھر : (فرمايد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می خرما با شکم خالی ھنگام صبح، برای اين ٧ در صورت امکان خوردن 

از (و اضافه شده که ) بخاری) (رساند  ھفت خرما بخورد آن روز سم و جادو او را ضرر نمیئیکس با شکم خالی، ناشتا

که «: گفت  و عالمه عبدالعزيز بن عبدهللا بن می،)مسلم) (ھای سنگالخ است خرمای مدينه باشد و از آنچه که بين زمين

ھر کس از آنچه بين زمينی که گياھی در (شود  بق حديث زير ديده میدر تمامی خرماھای مدينه، اين صفت ذکر شده، ط

 غير از ئیهللا فرموده است که اين صفت برای کسی که خرما شيخ ابن باز رحمه) مسلم) (...آن نيست ھنگام صبح بخورد

  .خورد نيز اميد است حاصل گردد خرمای مدينه می

وان شيخک ھای عرب ھمه از مکه و مدينه ووسايل موجوده در آنجا شود که چرا دنباله ر نظر به اين روايت فھميده می

  دارند؟  صحبت می

  

  برای رفع جادو

ای که  شود به اندازه شود، سپس بر روی آن آب ريخته می ھای سدر سبز، با سنگ خوب کوبيده می  ھفت برگ از برگ 

ّهللاُ الَ إِلَهَ إاِلَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ «: شود ھای زير خوانده می ھا و سوره شو کافی باشد و بر آن آيه و برای شست

َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن َذا الَِّذي يَْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِھْم َوَما َخْلفَھُْم َوالَ يُِحيطُونَ   َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِي السَّ

َماَواِت َواألَْرَض َوالَ يَُؤوُدهُ ِحْفظُھَُما َوھَُو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيمُ  ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السَّ  )٢۵۵/ بقره (» بَِشْيٍء مِّ

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ا َعبَدتُّْم * ْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد َواَل أَنتُ * اَل أَْعبُُد َما تَْعبُُدوَن * قُْل يَا أَيُّھَا اْلَكافُِروَن  * َواَل أَنتُْم َعابُِدوَن َما أَْعبُُد * َواَل أَنَا َعابٌِد مَّ

  .)۶-١/ کافرون (» نِ لَُكْم ِدينُُكْم َولَِي ِدي
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ أََحٌد  َمُد * قُْل ھَُو هللاَّ ُ الصَّ   .)۴-١/ اخالص (» لَْم يَُكن لَّهُ ُكفًُوا أََحدٌ وَ * لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد * هللاَّ

» َوِمن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ * َوِمن َشرِّ النَّفَّاثَاِت فِي اْلُعقَِد * َوِمن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوقََب * ِمن َشرِّ َما َخلََق * قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلفَلَِق 

  ،)۵- ١/ فلق (

  بسم هللا الرحمن الرحيم

ِمَن اْلِجنَِّة * الَِّذي يَُوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس * ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس * إِلَِه النَّاِس * َملِِك النَّاِس *  أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس قُلْ 

  /)ناس (» َو النَّاسِ 

ن پورتال آزادکان به نشر رسيده تبصره ای داشتم و در ھمي) ھار قلچ(اين ھمان چھار سوره ای است که بنده زير نام (

 ).است

 آن ۀکند و به وسيل نوشد و با بقيه آن غسل می ھای مذکور در آب، بيمار از آن آب سه بار می بعد از خواندن آيات و سوره

 .گردد، اگر نياز شد دو بار يا بيشتر اين عمل را انجام دھد تا بيماری به کلی رفع گردد ان شاءهللا درد رفع می

  ) ؟؟داکتر، شفاخانه و معاينات ھمه مفت استقصۀ (

 اعمال مذکور سالمتی را به آنان باز گردانيده ۀاند و هللا عزوجل به وسيل بوده) سحر و بيماری(بسياری از مردم دچار 

 ،باشد است، برای کسی که از زنش بازداشته شده يعنی تمايل به او ندارد بھترين روش، روش فوق می

هَ اْلَعِظيَم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم أَْن يَْشفِيَكَ « ورقيه و دعاھای جامع) ن به هللا عزوجلپناه جست(ذات يتعو  ٧» «أَْسأَُل اللـَّ

 ،خواھم که تو را شفا دھد از هللا بزرگ پروردگار عرش بزرگ می: يعنی) دوترمذی و ابوداو(» مرتبه

گويد، و سپس ھفت بار اين  می»  هللا بسم«دھد و سه بار  یکند، قرار م  مريض دستش را بر موضعی از بدنش که درد می

ِ َوقُْدَرتِِه ِمْن َشرِّ َما أَِجُد َوأَُحاِذر«: خواند دعا را می َّ برم از شر آنچه که  به هللا و قدرتش پناه می: يعنی) مسلم (،»أَُعوُذ بِا

  .کنم و از آن بيم دارم می) درد(احساس 

افِي اَل ِشفَاَء إاِلَّ ِشفَاُؤَك، ِشفَاًء اَل يَُغاِدُر َسقًَمااللَّھُمَّ َربَّ النَّاسِ « ای : يعنی) بخاری و مسلم (،» أَْذِھْب اْلبَاَس اْشفِِه َوأَْنَت الشَّ

 بده که ئی نيست مگر شفای تو، شفائیهللا، پروردگار مردم، اين مشکل را رفع کن و شفا بده که تو شفادھنده ھستی، شفا

  .ناراحتی نماند

ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن اَلمَّةٍ ( ِة ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َوھَامَّ ِ التَّامَّ برم به کلمات کامل هللا از شر  پناه می: يعنی) بخاری (،»أَُعوُذ بَِكلَِماِت هللاَّ

  .)زننده(شيطان و از ھر حيوان زھردار و از ھر چشم شر 

اِت ِمْن َشرِّ «  ،برم به هللا و کلمات کامل او از شر آنچه آفريده است پناه می: يعنی) مسلم (،» َما َخلَقَ أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

يَاِطْيِن َوأَْن يَْحِضُرْونِ « اِت ِمْن َغَضبِِه َوِعقَابِِه، َوَشرِّ ِعبَاِدِه، َوِمْن ھََمَزاِت الشَّ ) دوترمذی و ابوداو (،»أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ

ھای شياطين و پناه  برم به هللا و کلمات کامل او از غضبش و مجازاتش و از شر بندگانش و از وسوسه  میپناه: يعنی

  .برم به هللا از اينکه شياطين نزد من بيايند می

اِت الَّتِْي الَ يَُجاِوُزھُنَّ بَرٌّ َوالَ فَاِجٌر ِمْن َشرِّ َما َخلََق، َوبَ « َماِء، َوِمْن أَُعْوُذ بَِكلَِماِت هللاِ التَّامَّ َرأَ َوَذَرأَ، َوِمْن َشرِّ َما يَْنِزُل ِمَن السَّ

َشرِّ َما يَْعُرُج فِْيھَا، َوِمْن َشرِّ َما َذَرأَ فِْي ْاألَْرِض، َوِمْن َشرِّ َما يَْخُرُج ِمْنھَا، َوِمْن َشرِّ فِتَِن اللَّْيِل َوالنَّھَاِر، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ طَاِرٍق 

برم به هللا عزوجل به وسيله ھمان کلمات کاملش که  پناه می: يعنی) مسند امام احمد (،»يَْطُرُق بَِخْيٍر يَا َرْحمنُ إاِلَّ طَاِرقاً 

رود، و از بدی آنچه  آيد و به سوی آن باال می تواند از آن تجاوز نمايد، از بدی آنچه از آسمان فرودمی ھيچ نيک و بد نمی

ھای شب و روز، و از بدی آنچه در شب و روز رفت و آمد  شود، و از بدی فتنه در زمين موجود است و از آن خارج می

  .آيد، ای پروردگار مھربان دارد، مگر چيزی که به قصد خير می

ْبِع َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم، َربَّنَا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، فَالَِق اْلَحبِّ َوالنَّوَ « َمَواِت السَّ ى، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َوْاإِلْنِجْيِل اللَّھُمَّ َربَّ السَّ
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ُل فَلَْيَس قَْبلََك َشْيٌء، َوأَْنَت اآلِخُر فَلَْيَس بَْعَدَك َشْيٌء، ،َواْلفُْرقَاِن، أَُعْوُذ بَِك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بِنَاِصيَتِهِ   اللَّھُمَّ أَْنَت ْاألَوَّ

ھای ھفتگانه و   ای پروردگار آسمان: يعنی) مسلم (،»،،،قََك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلبَاِطُن فَلَْيَس ُدْونََك َشْيءٌ َوأَْنَت الظَّاِھُر فَلَْيَس فَوْ 

 تورات و انجيل ۀ خرما و فرودآورندۀ دانه و ھستۀپروردگار عرش بزرگ، پروردگار ما و پروردگار ھمه چيز، شکافند

دست قدرت توست، تو اول ھستی و قبل از تو چيزی نيست ه پيشانيش ببرم به تو از بدی ھر چيزی که  و قرآن، پناه می

باشد، و تو آشکار ھستی و برتر از تو چيزی وجود ندارد، و تو باطن ھستی و  و تو آخر ھستی و بعد از تو چيزی نمی

  .چيزی غير از تو وجودی ندارد

ِ أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْىٍء يُْؤِذيَك ِمْن َشرِّ ( ِه أَْرقِيكَ بِاْسِم هللاَّ به نام هللا : يعنی) مسلم (،) ُكلِّ نَْفٍس أَْو َعْيِن َحاِسٍد اللّـَهُ يَْشفِيَك بِاْسِم اللـَّ

کند، و از بدی ھر نفس و چشم حسود، هللا تو را شفا دھد،  زنم، تا محفوظ شوی از ھر آنچه تو را اذيت می تو را دم می

  .زنم بنام هللا تو را دم می

 ِ به نام هللا که تو را شفا می : يعنی) مسلم (،) يُْبِريَك َوِمْن ُكلِّ َداٍء يَْشفِيَك َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد َوَشرِّ ُكلِّ ِذى َعْينٍ بِاْسِم هللاَّ

 ،ورزد و از شر ھر چشم شور دور کند دھد و از ھر بدی حسود آنگاه که حسد می دھد و از ھر دردی تو را شفا می

هُ يَْشفِيكَ بِْسِم اللَّ  به نام هللا تو را دم : يعنی) ابن ماجه (،»ـِه أَْرقِيَك ِمْن ُكلِّ َشْىٍء يُْؤِذيَك ِمْن َحَسِد َحاِسٍد َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن اللـَّ

  .کند و از حسد حسود و از ھر چشم شور، هللا تو را شفا دھد زنم تا حفظ شوی از ھر آنچه که تو را اذيت می می

ھا را  زدگی و تمام بيماری خوردگی، جن ھا به هللا عزوجل و دعاھا و رقيه به آنھا، جادو، چشم و پناه جستنبا اين معوذات 

  .باشند ھای جامع و نافعی می ھا و نسخه کنند، و اين ادعيه به اذن هللا عزوجل رقيه معالجه می

  :شکل سوم

ه آثار سحر و جادو در آن ظاھر شده، البته عضوی ک) رگ زدن( استفراغ به وسيله انگشت نمودن در حلق و حجامت 

کند  ھای معالجه ذکر گرديد، بحمدهللا کفايت می اگر امکان داشته باشد، در صورت غير ممکن بودن آنچه سابقاً از روش

 .)زادالمعاد(

 

 : جھت رفع گرفتاری و وسعت در ررزق

 . ر را بخواند مرتبه اين اذکا١٠٠٠جھت رفع گرفتاری و وسعت در رزق يک ھفته روزی 

ٍد َو آلِ   َعلَى  َصلِ  اللَّھُمَ : شنبه  دٍ   ُمَحمَّ   ُمَحمَّ

   اْلَعالَِمينَ  يَا َربَ : شنبه يک

ْكرامِ : دوشنبه    يَا ُذو اْلَجالِل َو اإْلِ

   اْلَحاَجاتِ  يَا قَاِضيَ : سه شنبه 

اِحِمينَ  يَا أَْرَحمَ : چھارشنبه     الرَّ

  مُ  يَا قَيُّو يَا َحيُ : شنبه پنج

ُ  اَل إِلَهَ : جمعه     اْلُمبِينُ   اْلَحقُ   اْلَملِكُ   إاِلَّ هللاَّ

  

 :  از گرفتاریئیبرای رھا

  دچار شود که راه خالصی ازآن نيابد اين دعا را مکرر بخواند و اگر در يک مجلس رو به قبله ویھر کس به گرفتاري

  مرتبه بخواند بھتر است و به تجربه رسيده است١٢٩با وضو 

ِ  ْسمِ بِ  ْحمنِ   هللاَّ ِحيمِ   الرَّ ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِم يَا لَِطيفُ   َو اَل َحْولَ   الرَّ َّ ةَ إاِلَّ بِا    اْلَخفِيِ   بِلُْطفِكَ   أَْدَرَكنِي  َو اَل قُوَّ
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 : برای شدائد و سختی ھا و زندان

  بر عملی امر کرد و من از ترسنوبة العنبری نقل کرده يوسف بن عمر من را: مرحوم سيد بن طاوس می گويد 

 او فرار کردم چون بازگشتم من را حبس کرده و به قدری در زندان سختی کشيدم که حتی يک موی سياه نيز در

 بلی:ای عنبری حبس تو طوالنی شد ؟ گفتم :  تا آنکه در خواب شخصی را ديدم که می گويد ،سرم باقی نماند 

 : گفت سه مرتبه بگو

نيا َواآلِخَرةِ أَْسأَُل هللاَ   الَعفَو َوالعافِيَةَ َوالُمعافاةَ في الدُّ

زندانی آزاد ،  است مستجاب که شکی در آن نيست و در شدائد و سختی ھا و زندان خوانده شود به زودیئیاين دعا 

 )گور پدر عفو بين الملل(گردد

نماز خواندم و ھمين دعا را تکرار کردم تا از خواب بيدار شدم و آن چه را که در خواب ديدم نوشتم و : عنبری می گويد 

ن بان آمد وگفت نوبه عنبری و نماز صبح را خواندم ناگھان ديدم زندا آنکه صبح شدسپس وضو گرفتم و مقداری

ردند من در تمام اين مدت آن ب؟  من نيز خود را معرفی کردم من را با ھمان غل و زنجير به نزد يوسف بن عمرکجاست

 .  کردمذکر را تکرار می

 :  که ابن عمر مرا ديد فرمان داد آزادم کنند ھمين 

بعد از نماز   آن چيست در شب جمعهۀبرای رفع گرفتاری و مشکلی که نمی داند چار:  نقل است ئیاز مرحوم شيخ بھا

  مرتبه يا صبور بگويد البته آن مشکل حل خواھد شد١٠٠٠عشاء بدون آنکه با کسی صبحت کند 

  

 : مبرای ھر امر مھ

 مرتبه تکرار کند مجرب است و ١٠٠٠٠امر مھمی را پيش آِيد و در آن مضطرب گردد يا قَريَب الفََرِج را را ھر که 

به ماشين (  مرتبه بخواند ھمين اثر را دارد و مھم او کفايت می شود١٠٠٠اگرده ھزار مرتبه نتواند بعد از نمازصبح 

   )حساب رورت نيست، تسبيح به تنھائی کافيست

 

   شراب خوارى ، اشتغال به موسيقى و آالت قمار و غنا

مالئكه در خانه اى كه در آن : فرمودند) عليه السالم ( على ،اين امور باعث عذاب و از دست رفتن بركت مى شود

 شود شراب يا آالت قمار يا ساز باشد داخل نمى شوند و دعاھاى اھل آن مستجاب نمى شود و بركت از آنھا برداشته می

چھار چيز است كه يكى از آنھا داخل ھيچ خانه اى نمى شود مگر آن كه : فرمودند) صلى هللا عليه و اله(سول خدا ر

  .)خيانت در امانت ؛ دزدى ؛ شراب خوارى ؛ زنا: خراب شود و ھرگز بركت ندارد

خانه اى كه در آن غنا خوانده مى شود، از مصيبت و بالى ناگھانى ايمن نيست : فرمودند) عليه السالم  (حضرت صادق

  .)و دعا در آن مستجاب و فرشته داخل آن نمى شود

اى رسول :  گفته شد،امت من فرو رفتن در زمين و سنگباران ظاھر مى شوددر : فرمودند) صلى هللا عليه و اله (پيامبر 

ھرگاه آالت موسيقى و خوانندگى زنان و شراب خوارى : چه وقت اين طور مى شود؟ فرمود)! صلى هللا عليه و اله (خدا 

ر صبح آن شب ، ينه مردمانى از امت من در شب ، خوش و سرگرم بازى ھستند پس دئھر آ!  به خدا قسم ،آشكار شود

ميمون و خوك شده اند، براى آن كه حرام خدا را حالل و زنان خواننده را با خود جمع كردند و كار آنھا شراب خوارى 

  .(و ربا خوارى و پوشيدن حرير است

چون زنا فاش شود زلزله پديدار مى شود؛ چون حكم به : يز ديگر پديدار گردند چون چھار چيز شايع شود، چھار چ
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شكسته شود و طبق مقررات ) يھوديان ، مسيحيان و زردشتيان (ناحق گسترش يابد باران بند آيد؛ چون پيمان اھل كتاب 

  .ديدار گردداز آنھا نگھدارى نشود مشركان بر مسلمانان غلبه كنند؛ چون زكات دريغ شود نياز و فقر پ

 

 

 

 


