
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www،afgazad،com                                                                                           afgazad@gmail،com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  .آزاد ل
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 نماز و انواع تطبيق آن در اسالم
اھی گاه گا حد کافر شدن ھم دون انجام آن تکان مھم آن به شمار رفته و فرد مسلمان شده بنماز در دين اسالم يکی از ار

خواند  برای  دھد و  به عربی می  حال شخص مسلمان شده چه بفھمد و يا نفھميده از آنچه انجام می،شود نزديک می

ی آنھا پنج وقته عمل نموده و به در بار گ مھم اينست که با حرکات طرح نمود،مجريان و حکمرانان دين اسالم مھم نيست

ذاران و مجريان دين اسالم خيلی ھا ھم و بيشتر از آنچه ما گبنياد  ،ئی يابنداز آتش دوزخ رھانيايش بدارند تا هللا 

خاطر يک ه ر بگخواھند و عالقه ندارند کسی دي  آنھا نمی،تصورش را داشته باشيم به بشريت دلسوزی داشته و دارند

 .اشتباه يعنی نخواندن نماز به دوزخ بروند

ز اسالم ھم وجود داشته و از دين يھود به اسالم آمده است و در چانه زنی ھای محمد با هللا که نماز قبل ا از تشريح اين

در سفر خيالی محمد به نام معراج به رھنمائی موسی در آسمان چھارم و چندين  بار رفتن محمد از آسمان چھارم به 

ين ا درذريم چون بنده قبالً  گز تقليل داده است میآسمان ھفتم  که هللا تعداد نماز ھا را از پنجاه نماز در روز به پنج نما

 تحميل نماز ۀخواھم در بار ين مختصر فقط میارانمايکان موجود است  و درگنوشته و در ھمين پورتال  باره  مفصالً 

 .خواندن بر مسلمان شده ھا مکثی نمايم

از را انجام نداده است اما به مرور زمان  پنج وقت نمدر  قر آن و نه در احاديث محمد ذکر نشده و خود محمد ھم عمالً 

تيب داده اند تا را چوکات بندی نموده و تريان شان به نام مفتی ھا و عالمان فقه اين نماز ھا گو سخن عالمان دينی و بعداً 

 مسلمان شده ھا مجبور به ادای آنھا باشند

ر مطرح گمردمان سر زمين ھای ديی گراج زنددر ابتدای فتوحات اسالم چون موضوع شمشير و کشتار عجمان و تا

رديد و اين وظيفه  گبوده و مقدم بر ھمه چيز  بود آنقدر به تطبيق مقررات نيمه تمام و نا تکميل  اسالمی توجه نمی

 نوبه به ھمکاری ھمه که ھر کدام آنھا ھم در مقطع ھای زمانی ب!! ذاشته شد به دوش غالمکان و زباله خوران شان گ

ه از خرافه پذيری  و خوش باوری ھای مردم اين وظايف کثيف  را خيلی خوب انجام دادند چون اکثريت ر با استفادگدي

شد  فتند بايد توسط مردم عملی می گنمودند آنچه می ت ھای بر سر اقتدار ھم اجرای وظيفه میلخصيه مالی دوشان در 

 .ی دار جای شان بودورنه تکفير شده و زير چوبه ھا

 حویداند و يا ھم به ن   کمی عربی می، ھر کسی ريش دارد، سال به اينطرف ادامه دارد ١۴٠٠اين وضيعيت از 

 ،مولوی ،شوند به مال  يا ھم نوکران آنھا و يا نوکران نوکران شان دارند در قدم اول تبديل می،وابستکی به شيوخ عربی

 تمام احکام اسالمی روايات و افسانه ۀچنان و در بار چنين و ... آيت هللا و، االسالم ةحج  ، عالم دين، موالنا، طالب،چلی

 تباط فتوای فالن شيخ ابن فالن ؟؟؟به ار بيان  ۀ فتوا و تفسير کنندۀی  دارند منحصر به خود شان و تشريح کنندئھا
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ع  اسالمی به نفی ھای مقدس دينی مخصوصاً گاستعمار جھانی در چوکات بندی ھای نمايندان  غير مستقيم گاين نمايند

را در لباس کلمات مروج زمانی و قابل   ما دستورات اسالمی شانۀھنکی جامعشيوخ عرب مطابق شرايط مسلط فر

 يردگئيد قرار أدارند تا باشد تمام خرافات شان به شکل مقدس مورد احترام و ت قبول مردم پيچانيده و عرضه می

  زدن  مسلمانان درجه دوم  يعنی عجمی ھا که تعداد موده باشيد بعد از صد ھا سال شمشير کشی و کردن توجه فرمثالً 

ارواح و  ، نصيحت ھای خرافی، پند،وی و ثنا خوان اعراب شدند نوبت رسيد به موعظهگ آنھا تبديل به دعا ی اززياد

افتاد و گر  ھم کار گمردم را کور تر سازند و اين نيرن تا باشد ذھنيت کور ...جن شناسی و تعويض و  ،مرده پرستی

 .يان داردرج

 .برويم روی اصل موضوغ که ھمانا نماز است

رود و   شعور مردم باال می،کند  ذھنيت ھا رشد می،رود به روز علم به پيش می روی ھمين شرايط امروزی که روز

بايد مسلمان باشند ؟ و نماز يعنی چی ؟ و چرا بايد نماز بخوانند ؟ و خواھند بدانند چرا مسلمانند و چرا  کم کم مردم می

 .سانموند ؟ الزم ديدم نکاتی به عرض برش ن مجبور شده و يا میآچرا به خواندن 

ی حيات به سر گاسالمی که در شرايط بھتر زنديان گويان ببخشيد معاونين و يا ھم معاونين سخن گوبعضی ازين سخن 

پائی و امريکائی بھره مند ھستند و خود را عالم دينی ميانه ھای ارويای مادی و معنوی کشور می برند و از مزا

دارند که در قبول دين  کنند چنين وانمود می قلمداد می) تند رو ؟ ميانه رو؟ و آھسته رو؟ ھم دارد !!عجب دينی است(رو

خواھند چنين جمله ای را به   دارم اکنون ھم میالیؤتواند برای خود دينی اختيار کند ؟؟ س اجبار نيست؟ و ھر کس می

 خدمت تا من مفصالً !! يند بنويسند بلی  گور میگيند منکر قر آن ھستند و اگور نمی گد يا نی ؟ اينگوارتباط آيت قران ب

 عرض بدارم )اجباری نبودن دين (ۀشان در بار

ان گتوان اين رابطه را نمايند آيا می ؟!!عفو تقصيرات  انسان با هللا است برای ۀنماز رابط: ويند گدر رابطه به نماز می

شيوخ عرب با جبر و زور باالی افراد مسلمان شده تحميل کنند؟؟ و يا ھمچنان افراد مسلمان شده را به خاطر نخواندن 

  شخص با هللا  است به دار آويخت ؟ يا تبر باران کرد ؟؟ۀنماز که رابط

 ، مال عمر، پيروان ستار سيرت، داعشی ھا ،خاه شيوگ چاپلوسان در ، شيوخ عرب ، طالبان کرام،وارم علمای اسالماميد

ويان يا معاونين سخن گو يا ھم سخن ... سينه چاکان خمينی و شيخ پشم الدين بن لشم الدين و يا فالن بن فالن  ،لبدينی ھاگ

 .مايند جواب لطف فر،يان گويان و يا ھم معاونين معاونين سخنگو

اه گباشد که جناب شان دست ر صاحب حاجی امين الدين سعيدی میترامی داکگيت در جواب دادن به استاد واما حق اول

که جناب شان تا حال ھيچ   با وجودی،تحقيقی اسالمی ھم دارند و  کشف نموده اند که فالن ملک ششصد بال دارد 

ميدن مسايل اسالمی جواب نداده اند و ھمچنان ط فھرا در ارتبار گمحترم جاويد جان و چندين دوست دي ،الی از بنده ؤس

 اخير آقای سعيدی ۀباشند به ارتباط نوشت االت محترم َ مومن زاده را که جناب شان انسان فھميده و باور مندی ھم میؤس

 .ذاشتندگنيز بی جواب ) ...ليسيدن ( 

 اجتماعی غير اسالمی دانشمند و شان در مورد چھار زن داشتن در تشريحات علمی) علمی اسالمی(حال که استدالل 

 ۀر اجازگاختيار نمودند چون علم اسالمی ديمبارز ارزشمند ما آقای عزيز نعيمی از بنياد رد شد و آقای سعيدی سکوت 

الم دين پا در  اما ھر کسی که منحيث ع،خوانيم و می آموزيم حرفی نداريم داد ما فقط می بحث بيشتر را برای شان نمی

ه فھم اسالمی خود  اول از جناب شان بپرسيم تا بهاالت خودرا احترامانؤذارد مجبور ھستيم سگان بگآزادقلمرو پورتال 

 راھی و بی دينی نجات پيدا نمائيممگافزوده و ازين 

 .خواھم آکاھی کامل يابم کدام نماز را بايد مسلمان شده ھا انجام دھند  ذکر شد میاز آنچه در باال  مختصراً 

 نماز بايد ۀ کنندءکه شخص ادا نيئين و يا ايند فقط با حرکات پائين کشيدن بدن به باال و پا گودانند چه می  که نمیینماز
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 خواھد؟ يد و از او چه می گوبفھمد  به خدايش چه می

: مثل ( ر ميباشد ؟گ نکردن او شخص ديءول اداؤکه مس باشد؟ يا اين آيا اين ادای نماز فردی و موضوعی بين او هللا می

 ر ؟گو کدام کس دي) ... چلی و،مال

 ردد؟گ نماز  شود؟ يعنی شخص به زور و جبر مجبور به ادایءآيا نماز اجباری بايد ادا

ر قاتلش يک گرود؟ ا ردد يا تير باران شود برای نخواندن نماز؟ آيا اين شخص به بھشت میگآيا شخص بايد اعدام 

 عربی خونخوار و يا ھم يک بی ناموس جنايتکار باشد ؟؟؟يک ! يک انتخاری !يک داعشی ! لبدينی گيک ! طالب

که حجاب ندارند  و نماز ھم نمی خوانند و تا حال صد ھا نفر شان به خاطر آزادی سر زمين ميھن ) کوبانی ( اين زنان 

 اھل که چون بی حجاب بوده و نماز نخوانده اند روند يا اين شان از طرف داعشی ھا سر بريده شده اند به بھشت می

 دوزخ اند؟

 کند کنم ھمين کفايت می  فکر میفعالً 

 

 

 

 

 

 

 

  


