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  شرایط نامناسب  –قویم زناشویی ت

  

  زمان هاي نامناسب

  :شرایط ماه هاي قمري   
  

نباشـد کـه    ) قمـري ( شب اول مـاه و نیمـه مـاه           ،چون کسى خواهد با عیال خود مجامعت کند        :)المعلیه الس (امام علی       

  . کنند د و در فرزند شما شرکت میآین جوید و شیاطین دیگر هم پیرو او دنبال فرزند مى  فرزند می،شیطان در این دو وقت
   )جامعه مدرسین:  ناشر،٦٣٧ ص٢ الخصال، ج(

  

  :)المعلیه الس (منینؤامیرالمدر سفارش به ) مى اهللا علیه و آله و سلّصلّ( خدا رسول

ود به سراغ  که دیوانگى، جذام و تباه مغزى، بسیار ز؛با همسرت نزدیکى مکن) قمري(در آغاز، میان و پایان ماه ! اى على    

  ) جماع در شب اول ماه مبارك رمضان، مستحب است، چنانکه در ادامه ذکر خواهد شداستثنائاً( .آید وى و فرزندش مى

با همسرت نزدیکى مکن؛ زیرا اگر ) یعنی شبی که وقتی به صبح برسد، روز عید قربان باشد(در شب عید قربان ! اى على    

  .شت یا چهار انگشت خواهد داشتیر شود، شش انگدمیانتان فرزندى تق

زیرا اگر میانتان فرزندى تقـدیر شـود، بدشـگون           ؛با همسرت نزدیکى مکن   ) شب نیمه شعبان  (در نیمه شعبان    ! اى على     

  )داش هویدا باش شوم و بد فال و نامبارك و نحس باشد و نحسیش در چهره: ... ترجمه دیگر( .خواهد بود و نشانى سیاه بر چهره خواهد داشت

 زیـرا اگـر فرزنـدى نـصیبتان شـود      ؛ در اواخر ماه شعبان یا یکى دو روز بآخر مانده با همـسرت نزدیکـى مکـن         ! على     اي

   .گمرکچى یا از اعوان ظلمه شود و در خدمت حکومت ظالم باشد و کشتار جماعت بسیارى از مردم بدست او انجام گیرد
  )معه مدرسینجا: ، ناشر٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص٣ ج،من ال يحضره الفقیه(

  

  امعتـمج مسرتـبا ه )یعنى هنگامى که دو روز از آن باقى مانده(اه شعبان ـات مـرین اوقـو آخ  در آخر درجه! علىاي    

  )٥١٦ ص٢ علل الشرائع، ج(                                             .       گردد  زیرا اگر فرزندى متولد شود احمق و کم فهم مى؛مکن
  

  . باشدشرورشود بسیار میانتان تقدیر جماع مکن که اگر فرزندى با همسرت فطر عید شب در ! اي علی    
  ) اعلمى: ، ناشر٥٦٨أمالي الصدوق، ص(  

فرزند  احبـو ص شود پیر مى رده باشدـشما ک نصیب فرزندى مکن؛ زیرا اگر خداوند فطر مجامعت عید شب در! على يا    

  )داورى: ، ناشر٥١٥ ص ٢ علل الشرائع، ج(                                                                            .يری مگر در سن پشود ینم
  

آمیزش مکن که اگر در این وقت، فرزنـدي از شـما بـه هـم رسـد، یـاور                    ) قمري(با همسرت، سه شب آخر ماه       !  علی اي    

   )موسسه آل البیت، قم: تحقیق و نشر، ٢٥٥ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                              .واهد شدستمگران و قاتل دسته اي از مردم خ
  

دو شـب   (هر کس در محاق ماه      : فرمود  شنیدم که می   )علیه السالم (از موسى بن جعفر     : سلیمان بن جعفر جعفرى گوید        

فرزند ( سقط شدن فرزند بنماید ة همبستر شود باید خود را آماد    با عیال خود  ) شود آخر ماه که قمر در کره زمین دیده نمی        

  ) جامعه مدرسین: ناشر، ٤٤٠٦ ح ٤٠٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                                              ).                   ماند سقط شده و باقى نمى
  

را هر کس در این اوقات ـ زی؛ شب وسط و شب آخر هر ماه مجامعت مکندر شب اول و:  فرمود)علیه السالم(امام صادق     

 آیا ؛ه بدنیا آیدـون یا دیوانـد نیست که مجنـاید، و چنانچه سقط نشود بعیـقط فرزند نمـاده سـند باید خود را آمـچنین ک

   )٤٠٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                          ؟شود اى که دیوانه در اول و وسط و آخر هر ماه دیوانگیش تشدید مى ندیده
  

  ))قّدس سّره(حلیة المتقین، عالمه مجلسی (      .زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است    

  ).کر شده استذیشتري  توضیحات ب10 در صفحه .براي دانستن اوقات نجومی به تقویم هاي نجومی سنتی مراجعه نمایید(    * 
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   شرایط نامناسب –تقویم زناشویی 

  

  :توجه به ساعات و اوقات   
  

) لـوچ (با همسرت نزدیکى مکن؛ چرا که اگر در آن هنگام، میانتان فرزندى تقدیر شـود، کـژ چـشم     بعد از ظهر ! اى على     

  )البته جماع در عصر روز جمعه مناسب است، چنانکه در ادامه ذکر خواهد شد( .شود خواهد بود و شیطان، از کژ چشمى انسان، شادمان مى

  خواهد گشت و بـه آن ا همسرت نزدیکى مکن؛ زیرا اگر میانتان فرزندى تقدیر شود، خونریز میان اذان و اقامه ب    ! اى على     

  . بوددحریص خواه

مینان نیست که ـدر نخستین ساعت شب، با همسرت نزدیکى مکن؛ چرا که اگر میانتان فرزندى تقدیر شود، اط! اى على    

  ) جامعه مدرسین: ناشر، ٤٨٩٩ ح٥٥٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                      .گزیند، نباشد ساحر و از آنان که دنیا را بر آخرت بر مى
  

، معده )در آن هنگام(در آغاز شب، نه در زمستان و نه در تابستان، با زنان نزدیکى مکن؛ چرا که  ):المعلیه الس (رضاامام     

، نقرس، سنگ، ریزش غیر     )کژدهانى( لقوه   ، سست اندامى و   )باد کنج (، و از آن، بیم قولنج       استپر است و این کار، ناستوده       

   ...اگر چنین کارى را بخواهند، باید در آخر شب باشد. ارادى ادرار، فتق و ضعف بینایى و هشیارى وجود دارد
   ) انتشارات معراجى،٧٨: طب الرضا، ص(

  

ث ـرزندتان باعـفید و براي فـید که براي بدنتان مـهام دـر شب انجـر را در آخـیزش با همسـآم: )المعلیه الس(امام رضا     

   )٦٥الرسالة الذھبیة، ص(                                                                                    ...ل بیشتر می شود ـذکاوت و عق

  

  :قل از عبدالرحمان بن سالم، از پدرشنبه  الکافى     

   آیا وقتى از اوقات هست که در آن، آمیزش در حالى که حالل است، مکروه باشد؟:گفتم) علیه السالم(باقر به امام      

   ...،)مغرب (از غروب خورشید تا پنهان شدن سرخى افقو تا طلوع خورشید، ) فجر(میان طلوع سپیده  :آرى: فرمود      
  

حال فرو رفتن در افق است و نیز وقت طلوعش که در این دو در هنگامى که خورشید در : علیه السالم فرمودامام صادق     

  )4409 ح404 ص3 من ال یحضره الفقیه، ج(                         .            است مجامعت مکروه است  زردىه  رنگ آفتاب مایل ب،وقت
  

   : توجه به روز ها   
  

  .)سه شنبه شب (دخول کردن به زن خود در شب چهار شنبهالم منقول است که نباید مرد را  صادق علیه الساماماز     
  )در بیان آداب زفاف و مجامعت: حلیة  المتقین، فصل چھارم(

  

   : پدیده هاي طبیعیهنگام    
  

 که ، در شب و روزى)خسوف( گیرد که ماه مى ، در شبى)کسوف( گیرد  خورشید مىکه يدر روز ... ):المعلیه الس( باقر امام    

  .)آمیزش حالل اما مکروه است( دهد یخ موزد، و در روز و شبى که در آن، زلزله ر یها باد سیاه، باد سرخ و باد زرد م در آن
  )٤٤٠٧ ح٤٠٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(

  

 .ه گرفـت  شبى با یکى از همسرانش در بستر بود که مـا )م و سلّصلّى اللَّه علیه و آله(رسول خدا ): المعلیه الس (امام باقر       

نه، خدایت رحمـت کنـد، خـوش نـدارم در     : اید؟ فرمود آیا از من رنجیده شده: حضرت بستر را ترك نمود، همسرش پرسید  

و إِنْ یرَوا   « : حالى که این پدیده در آسمان پیش آمده به خوشگذرانى بپردازم، و براستى که خداوند مالمت فرموده و گوید                  

و بخدا سوگند اگر در چنین اوقاتى هر کـس کـه ایـن حـدیث را             » 44/ طور  ...  یقُولُوا سحاب مرْکُوم   کِسفاً مِنَ السماءِ ساقِطاً   

  ).یعنى خیرى در او نیست(انعقاد نطفه نماید آنچه آرزو کرده در چنین فرزندى نخواهد دید و شنیده باشد 
  )٤٤٠٧ ح٤٠٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(
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  :مکانموقعیت و توجه به    
  

  )٤٤١١ ح٤٠٤ ص٣ لفقیه، جمن ال يحضره ا(                                           .در کشتى جماع مکن:  فرمود)علیه السالم(امام صادق     
  

  . آدمکش و جاسوس خواهد شدي اگر داراى فرزند شوى جلّاد که؛ مکنجماع  دار با همسرت در زیر درخت میوه!یا علی    

 زیرا اگر داراى فرزند ؛ندـاى بیاویزى تا شما را پنهان ک مبستر مشو مگر اینکه پردهـقابل خورشید با زنت هـدر م!  یا علی   

   ...  گریبان است تا روز مرگش هرزند همیشه با فقر و تنگدستى دست بشوید آن ف

   .گذار باشد ها با همسرت همخوابگى مکن زیرا اگر فرزندى برایتان آید منافق و ریا کار و بدعت در بام خانه! یا علی    
  )٤٨٩٩ ح٥٥٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(

  

بازداشت از اینکه مردى با اهل خود برابـر   ... )می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(ل خدا رسو:  فرمود )المعلیه الس (منین  ؤامیرالم    

  . ها و همه مردم  و هر که چنان کند بر او باد لعنت خدا و فرشته؛ آباد که رفت و آمد شودیقبله جماع کند و یا بر سر راه
  ) اسالمیه: ر ناش،٣٢٩ ص ٧٣ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار، ج(

  

ر مردي با زن خود ـه جانم در دست اوست، اگـس کـقسم به آن ک: رمایدـف می) می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(پیامبر اکرم     

نفس آن ها را بشنود،  ها را ببیند و گفتار و مل آمیزش آنـو ع بیدار باشد ودکی در آن اتاقـه کـی کـهمبستر شود در حال

و  نخواهد رسید؛ اگر پسر باشد، مرد زناکار، به رستگاري)  فرزندي که از چنین آمیزش غلطی پیدا شودیا(هرگز این کودك 

  )موسسه آل البیت:   نشر،١٣٣ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                                                  .اگر دختر باشد زن زناکار خواهد شد
  

مبادا با همسرت در مکانی آمیزش نمایی که کودکی شما را ببیند و بتواند حاالت شـما را         : د فرمو )المعلیه الس (امام باقر       

که اگر از آمیزش در چنین مکانی فرزندي به هم رسد، در فسق و فجور و نابکاري زبانزد مردم و شهرة بین ... توصیف نماید 

  )١٣٤ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                                                                                                                                          .آنان خواهد شد
  

  :در هنگام سفر    
  

چون آهنگ سفر کردى، آن شب با همسرت نزدیکى مکن؛ چرا که اگر میانتـان فرزنـدى تقـدیر شـود، دارایـى      ! اى على     

ِإنَّ اْلُمَبـذِِّريَن كـاُنوا ِإْخـواَن    «  : این آیـه را خوانـد  )مى اهللا علیه و آله و سلّ صلّ( گاه، پیامبر خدا   آن. رج خواهد کرد  خویش را در غیر حق خ     

  .ولخرج ها، برادران شیاطین اند : »)27/إسراء(  الشَّیاِطین

گر میانتان فرزندى تقدیر شود، یار چون روانه سفرى شدى، تا سه شبانه روز، با همسرت نزدیکى مکن؛ چرا که ا! اى على    

 )٤٨٩٩ ح٥٥٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                                                                                           .بر علیه توهر ستمگرى خواهد بود 
  

ر آب نیابد براي غسل کردن، جمـاع کنـد مگـر آن کـه     که در سف دارم کسی  دوست نمی : فرمود) المعلیه الس (امام کاظم       

  ))قّدس سّره (المتقین، عالمه مجلسی  حلیة(                       .)و بعضی از علماء قایل به حرمت شده اند(خوف ضرري داشته باشد بر خود 
  

  

  :شرایط مرد     
  

در خواب، (م شده ـه محتلـ خویش پس از آنکۀرد با زوجـمکروه است م: فرمود) مو سلّصلّى اللَّه علیه و آله (رسول خدا     

ل نماید، و اگر غسل نکرده مجامعت نماید چنانچه ـ احتالم غسر اینکه از جنابتِـوابگى کند مگـهمخ) منی از او خارج شود

  )٤٤١٢ح ٤٠٤ ص٣  يحضره الفقیه، جمن ال(                                 .بدنیا آمد کسى را جز خود مالمت نکند) دیوانه(فرزندى مجنون 
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   شرایط نامناسب –تقویم زناشویی  

  

  :شرایط زن   
  

که خداوند  اري کند؛ چراـرمگاه، کـد که با او از شردـحرام گ حائض شود بر همسرش هـزن ک: )المعلیه الس(امام صادق     

  )١١٠ ص١تفسیر العیاشی، ج(                                                     » نزدیکشان مشوید تا پاك شوند«: متعال فرموده است
  

یض مجامعت نماید و فرزندش با ر خویش در حال حـس با همسـهر ک:  فرمود) و سلّمصلّى اللَّه علیه و آله(ول خدا ـرس    

  )٤٤١٣ ح٤٠٤ ص ٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                     .بیمارى جذام یا برص و پیسى متولّد شود جز خود کسى را مالمت نکند
  

   .  به سراغ زن حائض رفتن، جذام را در فرزند حاصل از آن به وجود می آورد): المعلیه الس(امام رضا     
  )انتشارات معراجى نصیرالدين امیر صادقى، ،٢٤٢ص، ضاطب الر(

  

  بینی؟ فریده شدگان را میآآیا این ناهنجار : الم فرمودامام صادق علیه الس: آمده» عذافِر صیرفی«به نقل از     

  .آري: گفتم    

  . دندکر اینان کسانی اند که پدرانشان با زنان خود در دوران آلودگی آنان، آمیزش می: فرمود    
  ) داورى: ناشر، ٨٢ ص١ علل الشرائع، ج(

  

تواند هرگونه لذتی  بیند، شوهرش می رسد و خون حیض می وقتی که عادت ماهانۀ زنی فرا می: )المعلیه الس(امام صادق     

  ) موسسه آل البیت:نشر، ٣٢٢ ص٢وسائل الشیعه، ج(      . پرهیز نماید) فرج(از او ببرد، مادامی که از محل بیرون آمدن خون حیض 
  

وهرش حالل ـمقدار براي ش چه هـیدم کـدر بارة زن حائض پرس) المعلیه الس(ام صادق ـاز ام: گوید مار میـ بن عهمعاوی    

  )٣٢١ ص٢وسائل الشیعه، ج(                         .  باشد لذت بردن از تمام بدن او غیر از فرج براي شوهر حالل می: فرمود است؟
  

یدم که چه مقدار از او براي شوهرش ـ در بارة زن حائض پرس)المعلیه الس(ام صادق ـاز ام: ویدـعبیداهللا بن علی حلبی گ    

ش ـیۀ بدنـاه از بقـاند، آنگـبپوش لواري بپوشد که از زیر ناف تا باالي زانویش راـسرش بگوید شـبه هم: رمودـف حالل است؟

ی اهللا علیه و آله صلّ( یکی از همسران پیامبر »میمونه«: فرمود) علیه السالم(درم امام باقر تواند ببرد؛ زیرا پ هرگونه لذتی می

ک ـی در رتـاه با آن حضـگ یدم، آنـپوش وار میـداد شل بر به من دستور میـام، پیام اهانهـادت مـدر ایام ع: گفت می) مو سلّ

  )٣٢٣ ص٢وسائل الشیعه، ج(                                                                                             .خوابیدم رختخواب می
  

ه آیا ـال شد کـؤ، سده استـخون حیضش قطع شادت، ــر ایام عـی که در روز آخـدر بارة زن) المعلیه الس(ام باقر ـاز ام    

ش ـبرای ردنـبر کـده و صـدید شـوهر شـه دخول در شیل بـر مـاگ: حضرت فرمود یزش نماید؟ـتواند با او آم وهرش میـش

یزش ـبا او آم) پیش از غسل(تواند  ر خواست میـگاه اگ بگوید داخل فرجش را شستشو دهد، آن همسرش د، بهـوار باشـدش

  )٣٢٤ ص٢وسائل الشیعه، ج(                                                                                                                 .نماید
  

جماع کردن در فرج زن، در وقتی که حائض باشد یا بـا خـون         : گوید  می »حلیة المتقین «در  ) قدس سرّه (عالمه مجلسی       

نفاس باشد حرام است و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است و بعد از پاك شدن و پـیش از غـسل کـردن،         

دانند و احوط اجتنابست مگر آن که ضرورتی باشد، پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او      ماع را نیز بعضی حرام می     ج

  ...توان کرد  باید کرد بجا آورد با او جماع می مقاربت کند و زن مستحاضه اگر غسل و سایر اعمالی که او را می
  

مکن مگـر اینکـه   ) نزدیکی( در حالى که زنت حامله است با او مواقعه         ! على اي): صلّی اهللا علیه و آله و سلّم      (رسول اکرم       

   .شوید کور باطن و بخیل باشد  وضو بسازى زیرا اگر در آن حال داراى فرزندقبالً

  ) جامعه مدرسین: ناشر ،٤٨٩٩ ح٥٥٣ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(
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   شرایط نامناسب –تقویم زناشویی  

  

  :در حال خضاب کردن   
  

  . س در جنابت خضاب کند یا در حال خضاب جنب شود از بدى شیطان در امان نیستکهر : فرمود)  لیه السالم ع  (رضا      امام

یض نیز ـال حـشو، و در حـال خضاب نیز جنب مـبت خضاب مکن، و در حاـال جنـدر ح: فرمود )لیه السالمع(  صادق    امام

  ) شريف رضى: ، ناشر٨٣مكارم األخالق، ص(                                     ...نزدیکى منما، که شیطان در آن حال نزد زن حاضر است
  

الى که خضاب نموده نباید با زن همبستر شود و نه ـ مرد در ح: ... در نامه اي به علی بن یقطین)علیه السالم (امام کاظم    

  )٣ ح٤٩٩  ص١ج: وسائل الشیعه(                                                                          . با زنى که خضاب نموده جمع شود
  

 مرد نباید در حال خضاب و رنگ کردن، :فرمود  شنیدم که می)المعلیه الس(از امام صادق  :گوید مسمع بن عبدالملک می    

 چون انسان در این حالت در :رمودـت آمیزش نکند؟ فـفدایت شوم چرا در این وق: رض کردمـع. رش نزدیکی نمایدـبا همس

  )موسسه آل البیت ،١٢٤ص ٢٠وسائل الشیعه، ج(                                                                 .معرض آفت بیماري قرار دارد
  

زیرا اگر  ؛مسرت آمیزش مکنـردن با هـو رنگ ک ال خضابـدر ح:  به یکی از دوستانش فرمود)المعلیه الس(امام صادق     

   )١٢٥ص ٢٠وسائل الشیعه، ج(                            . فرزند پسري از این آمیزش به هم رسد، رفتار و حرکات زنانه خواهد داشت
  

  

  

  هاي مناسبزمان 

  

  :روزها و شب هاي هفته   

  :)المعلیه الس (امیرالمؤمنیندر سفارش به ) مى اهللا علیه و آله و سلّصلّ( خدا رسول

 چرا که اگر میانتان فرزندى تقدیر شود، حافظ ؛)یک شنبه شبیا به عبارت دیگر، ( ش در شب دوشنبهز بر تو باد آمی !اى على     

  .خواهد بود) وجلعزّ(ند  و خرسند به تقدیر خداوقرآن
  

با همسرت نزدیکى کردى و میانتان فرزندى تقدیر شد، پس از گواهى دادن     )دوشنبه شب ( اگر در شب سه شنبه       !اى على     

 خداوند، او را همراه با مشرکان، کیفر ؛به این که خدایى جز اهللا نیست و محمد پیامبر خداست، شهادت روزى او خواهد شد

  .ش بو دهان، دل مهربان، گشاده دست و پیراسته زبان از غیبت و دروغ و تهمت خواهد بودنخواهد داد و خو
  

با همسرت نزدیکى کردى و میانتـان فرزنـدى تقـدیر شـد، حکمرانـى از                ) چهارشنبه شب ( شب پنج شنبه   اگر در    !اى على     

نزدیک زوال ( برگشتن خورشید از میانه آسمان  ، به هنگامروز پنج شنبهحکمرانان یا عالمى از عالمان خواهد بود؛ و اگر در 

ـ          ،و داراى فرزند شوید   کنی  با او نزدیکى    )  ظهر که خورشید در وسط آسمان است       او نزدیـک     ه شیطان تـا زمـان پیـرى او ب

را سالمت دین و دنیا ) وجلّعزّ( و خداوند ) انسانى راست و درست خواهد بود: دیگرۀترجم (نگردد و مدیریت دیگران را کند

  .روزى او خواهد ساخت
  

  . بود  خواهد  پرزبان  و  گوى خوش  کردى و میانتان فرزندى بود، سخنورى  با او نزدیکى )پنجشنبه شب( شب جمعهاگر   !على  اى    

  .و آگاه خواهد بود  با او نزدیکى کردى و میانتان فرزند تقدیر شد، نامورى سرشناس، پس از عصرگاهانروز جمعهاگر در     

  . یکى از ابدال باشدفرزندتان ، متعال  يخدا  ید است به خواستـکردى، ام  ، پس از نماز عشا با او نزدیکىجمعه شبهم در   اگر    
  

  )٤٨٩٩  ح ٥٥٤و٥٥٣ ص٣ ج ،من ال يحضره الفقیه(
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                    5  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


    شرایط مناسب–تقویم زناشویی  

  

   :شرایط ماه هاي قمري    
  

رود؛ چرا که ـش بـر خویـراغ همسـسه براى مرد، مستحب است در نخستین شب از ماه رمضان ب ):المالس علیه( امام على    

همخوابگى  ،)ماه رمضان(در شب روزه : » )187 / بقره ( أحل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسآئكم«: فرموده است )وجلعزّ( خداوند

  ) اسالمیه: ، ناشر٣ح ١٨٠ ص٤ ج،الكافى(           . به معناى آمیزش است»رفث« و در این آیه، واژه ؛با زنان، برایتان حالل شده است

  

  :توجه به ساعات    
  

المت ـوجب سـه بیشتر مـرا کـ شب باشد؛ چرا بخواهند، باید در آخر) جماع(اگر چنین کارى ... ): المعلیه الس(امام رضا     

بب ـشترى را سـبی وشـشود، ه قدیر مىـرد تـو م یان زنـفرزندى که م رود و براى مى بدن است، در آن بیشتر امید فرزند

  )، انتشارات معراجى٧٨طب الرضا، ص(                                                                                                                    . شود مى

  

  آداب زناشویی 

  

  :نکاتی اندر باب جماع     
  

  . در روایت منقول است که اگر کسی انگشتري با او باشد که بر آن نام خدا نقش کرده باشند، جماع نکند    
  ))قّدس سّره(حلیة المتقین، عالمه مجلسی ( 

ورزد، نزدیکی کند؛ چرا  مبادا کسی در حالی که از قضاي حاجت خود داري می): ملیه و آله و سلّی اهللا عصلّ(رسول خدا     

ور ـار، ناسـه این کـدارد، نزدیکی کند، چرا ک سی در حالی که پیشاب خود را نگه میـآورد؛ و مبادا ک که این کار، بواسیر می

  )٣٥٥ص ١٦کنزالعّمال، ج(                                                                                                                  . آورد می

  )گردد شود و موجب جراحتی چرکین در موضع بیماري می ناسور، بیماریی است که در محاق چشم، اطراف مقعد و بن دندان ظاهر می(     
  

م پر، و ـرفتن حمام با شک: شدـکند و بسا باشد که انسان را بک دن را نابود میسه چیز ب:  فرمود)علیه السالم(مام صادق     ا

  )٤٩٠٤ ح٥٥٥ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                         .       نزدیکى کردن با زنان با شکم پر، و همخوابگى با زنان سالخورده
  

ک ـهمسرت، عروس:  پشت و نشیمنگاه زنان پرسید، حضرت فرموددر بارة آمیزش با) المعلیه الس(شخصی از امام صادق     

  ) موسسه آل البیت،١٤٣ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                                 . است، پس او را با این کار اذیت مکن و عشق زندگی تو
  

فرزندى پسر نصیبتان شود مخنّث ترسم اگر  ه من میـ چرا ک؛مسرت میاویزـ بعشق و هواى زن غیر خودت با ه! علىاي    

  )٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                                          .و خود فروش و زن مآب باشد و یا دیوانه و ناقص العقل
  

در حالی که شهوت زنی دیگر در نظر توست، بـا همـسرت آمیـزش          : فرماید می) می اهللا علیه و آله و سلّ      صلّ(پیامبر اکرم       

  .  ترسم که در این حال اگر فرزندي از شما به هم رسد، نابکار و فرومایه از کار در آید مکن، زیرا می
  )٢٥٢ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(

  

ار ظالم ـیا مددک) گمرکچى(ود عشّار  زیرا اگر فرزندى متولّد ش؛نـرش مجامعت مکـشق خواهـ با همسرت به ع! علىاي    

  ) داورى:  ناشر،٥١٦ ص٢ علل الشرائع، ج(                                      .           گردند شده و گروهى از مردم به دستش هالك مى
  

  )مکارم االخالق(.                                                 جز از سر چیرگى شهوت، آمیزش مکن): المعلیه الس(امام صادق     
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   زناشوییآداب 

  

ریان ـنند، عـاع کـمرد جم و ون زنـچ: هـمنقول است ک) می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(در حدیث معتبر از حضرت رسول     

  ))قّدس سّره(حلیة المتقین، عالمه مجلسی (                  . شوند و خر؛ زیرا که اگر چنین کنند مالئکه از ایشان دور مینشوند مانند د
  

  تواند جماع کند؟ آیا مرد عریان می:  سؤال شد)المعلیه الس(از امام صادق     

  )فروع کافی(                   .این کار را انجام ندهد نکند و در کشتی هم عرو به قبله و پشت به قبله جما! نه: حضرت فرمودند
  

  ؟ چگونه است پرسیدند که اگر در حالت جماع، جامه از روي زن و مرد دور شود )المعلیه الس(از امام کاظم     

  ))قّدس سّره(حلیة المتقین، عالمه مجلسی (                                                                                    . باکی نیست: فرمود
  

  

  :مقدمات جماع     
  

  

رفتن در خلوتگاه، وضو بگیرد، و تو نیز قبل از وضو ـبه همسرت سفارش کن قبل از قرار گ:  فرمود)المعلیه الس(امام باقر     

  ) موسسه آل البیت،١١٥ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                                         ...  ساختن، کنار همسرت براي آمیزش قرار مگیر 
  

ه بسم اللّ(یاد کند  مسر کند پس خداوند راـاز ه  ام بردنـهر یک از شما چون آهنگ ک:  فرمود)علیه السالم(امام صادق     

ت کرده باشد و ـن دخال شیطان در آ،س در آن حال نام خدا نبرد، و فرزندى بوجود آوردـر کـ زیرا ه؛)الرّحمن الرّحیم گوید

  )٤٤١٤ ح٤٠٤ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                              .                       شود دوستى و دشمنى با ما شناخته مىه آن ب
  

منقول است که چون کسی خواهـد بـا زن خـود    ) می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(در چندین حدیث معتبر از حضرت رسول        

طبعی بکنـد و بعـد از آن    به نزد او نرود بلکه اول با او دست بازي و خوش) ي و بدون درنگ ورف(جماع کند، با روش مرغان      

  ))قّدس سّره(متقین، عالمه مجلسی حلیة ال(                                                                                                                                 .جماع بکند
  

   .اگر کسى از شما خواست به سراغ زن خویش برود، او را به شتاب نیفکند): مى اهللا علیه و آله و سلّصلّ( خدا رسول    
   )الکافی(

ا ـازى، بـش از بـپیرد ـه مـاین ک) 3) ...  2) ...  1: یز از نامهربانى است ـسه چ): مى اهللا علیه و آله و سلّصلّ( خدا رسول    

  )٥٨٣ ح١٦٠ ص،قرب االسناد(                                                                                        .همسر خویش نزدیکى کند
  

ش بازي و مسر خویـنکه مرد با حرص و ولع با هآر ـچیزي نیست که مالئکه را حاضر کند، مگ): المعلیه الس(امام صادق     

  )فروع کافی(                                          )   کنند یعنی در این وقت است که مالئکه حضور پیدا می. (طبعی نماید خوش
  

ان را ـرد و آنـک مسران خود در وقت جماع بازي میـبا ه) ی اهللا علیه و آله و سلّمصلّ(رم ـه پیامبر اکـروایت شده است ک    

  )طب النبی(                                                                                                                            . بوسید می
  

اده کنى ـ زن را آم،ها پستان  بوسیله بازى و شوخى و فشردنکار جماع مپرداز مگر اینکه قبالًه ب: )المعلیه الس(امام رضا     

مع آورى شود ـالنسل او از قسمتهاى مختلف بدنش ج ماءو ریک شود ـشود که خواهش غریزى زن تح این کارها موجب مى

ه تو از او ـک ان راـمـو ه دـآی پدید مى ورتشـوت در صـبه شهـآثار غلو) گردد هاى او خارج می النسل زن از پستان زیرا ماء(

  )انتشارات معراجى ،٤٢ ص،)علیه السالم( طب الرضا(                                                       .         طلبد خواهى او نیز از تو می می

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

                                                                              7  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


   زناشوییآداب 

  

  :در حین جماع    
  

ر فرزندى میان شما تولید شود در ـار االغ است و اگـل کـهمسرت نزدیکى مکن زیرا این عم با ه در حال ایستاد! علىاي    

                                                   . در هر کجا بول کنداالغبستر بول کند چنان که 

  )٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص ٣ من ال يحضره الفقیه، ج(     . زیرا ممکن است فرزندى که بوجود آید الل باشد؛ در حین مقاربت سخن مگو! على اي   
  

ن گفتن پرهیز نمایید؛ زیرا سخن گفتن ـدیگر، از سخـهنگام برخورد دو دستگاه تناسلی به یک: )المعلیه الس(امام صادق     

  )موسسه آل البیت ،١٢٣ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(                           . واهد شدـشدن فرزند خ) الل( در چنین حالتی موجب گنگ
  

ث ـ هنگام باعاینمتر حرف بزند که حرف زدن در ـچون یکى از شما با همسر خود درآمیخت ک: )المعلیه الس(امام علی     

  ) رسینجامعه مد: ناشر، ٦٣٧ ص ٢ الخصال، ج(                                                                           .شود الل شدن فرزند مى
  

 زنش کسى نظر نکند، و هنگـام مواقعـه  ) مهبل(فرج ه ب) هنگام آمیزش(:  فرمود)مصلّی اهللا علیه و آله و سلّ    (رسول خدا       

  .عورت زن موجب کورى فرزند باشده  دیده خود را ببندد زیرا نظر کردن آن هنگام ب)جماع(
  )٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص ٣ من ال يحضره الفقیه، ج(

  

نباید هیچکدام از شما هنگام آمیزش، به داخل فرج همسرتان نگـاه کنیـد؛ زیـرا ممکـن اسـت                    : )المه الس علی(امام علی       

  . چیزي مشاهده کنید که خوش نداشته باشید؛ همچنین ممکن است باعث کوري فرزند آینده تان شود
  )١٢٤ ص٢٠وسائل الشیعه، ج(

  

گ مثانه و گرفتگی ادرار نگردد، هنگام خارج شدن آب شـهوت و             هر کس می خواهد گرفتار سن     ): المعلیه الس (امام رضا       

  . نباید از بیرون آمدن آن جلوگیري کند؛ همچنین نباید کار دخول را طوالنی کند،منی
  ) موسسه آل البیت،٣٠٨، ص١٤مستدرک الوسائل، ج( 

  

اى دیگر، و هر دو با یک  ى و پارچهتمالـتمالى داشته باشى و او دسـ تو دس اینکه با همسرت مجامعت مکن مگر! علىاي    

جدائى و ه  واقع شود و موجب دشمنى و عداوت میان شما گردد و کار را بشهوت روى شهوتپارچه خود را پاك نکنید که 

  )٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                                                                                                                               .طالق کشاند
  

ر ـان بیاید و هـ هر کس در رختخواب با حالت جنابت با عیالش بود قرآن نخواند زیرا من میترسم آتشى از آسم! علىاي    

)٤٨٩٩ ح٥٥٢ ص٣ من ال يحضره الفقیه، ج(                                                                                            .دو را بسوزاند

  .ھاى سجده است يا آيات سجده نه جاى ديگر قرآن  سوره،مرادش از قرائت قرآن:  گويد- رحمة اللَّه-مؤّلف اين كتاب    

  
  :باز گشت مجدد     

  

ورت پذیرفته باشد، دیوانگى فرزند را در پى ـآمیزش پس از آمیزش، بى آنکه میان آنها غسلى ص): المعلیه الس(    امام رضا 

   )، انتشارات معراجى٦٨، ص)علیه السالم(طب الرضا (                                                                                        .آورد مى
  

رگاه بعد از جماع و پیش از ــه) الملیه السع(منقول است که حضرت صادق ) المعلیه الس(    در حدیث صحیح از امام رضا 

  ))قّدس سّره(حلیة المتقین، عالمه مجلسی (                                          .  ساختند کردند وضو می می) مجدد(غسل، ارادة جماع 
  

آن گاه بخواهد بار دیگر این کار را راغ زن خویش برود و ـاگر کسی از شما به س): می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(    رسول خدا 

  )١٢١١ ح ١٢ ص ٤ ج ،صحیح ابن حبان(         .  کند انجام دهد، وضویی بسازد؛ زیرا این کار، نشاط بیشتري براي بازگشتن ایجاد می
  

ر ـگـ بار دیهـت کـراغ زن خویش رفت و آن گاه خواسـما به سـسی از شـاگر ک): می اهللا علیه و آله و سلّصلّ(    رسول خدا 

  )٣٤٣، ص١٦کنزالعمال، ج(                                                                                  . بازگردد، شرمگاه خویش را بشوید
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   زناشوییآداب 

  

  :ماعبعد از ج     

  

وقتی از آمیزش فارغ شدي و آب شهوت تو خارج شد، به حالت ایستاده قرار مگیـر و اقـدام بـه                     : )المعلیه الس (امام رضا       

نشستن هم مکن، بلکه اندکی به پهلوي راست دراز بکش، آنگاه براي ادرار کردن بر خیز تا به اذن خداوند از سنگ مثانه در  

سل یا با عسلى که کف آن را برداشته باشند، بخور؛ زیرا شربت عن دم، قدرى مومیایى با پس غسل کن و هما س. امان بمانی 

   .گرداند این کار، همانند آن آبى را که از تو بیرون رفته است ، به تو باز مى
  )اسالمیه: ، ناشر٣٢٧ ص ٥٩ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار، ج(

  . عسل خوش کیفیت و طبیعی استفاده شود نه عسل ھای مصنوعی و کارخانه ایازبھتر است : نکته *       
  

رده است، غسل نکند؛ از ـ نکبولرد، تا ـویش نزدیکى کـسر خـاگر مردى با هم): مى اهللا علیه و آله و سلّصلّ(ر خدا پیامب    

  )٢١الجعفريات، ص(                              .یزددرمان خشد باشد و از آن، دردى بى و  منى در آمدةبیم که مبادا باقى مانداین
    

  

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  
  

  :اي جهت افزایش قوة باه نسخه
  

ام، دستورى فرمائید که   من کنیزانى خریده،جانم فدایت:  بحضرت عرضه داشت)المعلیه الس(یکى از اصحاب امام صادق     

ر آن ـرفى بریز و بـن و در ظـرغ را بشکـپیاز را خرد کن، و در روغن زیتون سرخ کن، و تخم م: فرمود. آمیزش قوى شوم بر

چه ـردم، و به آنـچنین ک: ویدـاوى گ ر.نـناول کـ بعد ت،وشانـرى بجـختصـتون بریز، و مـاش و بر روى پیاز و زیـک بپـنم

  )شريف رضى: ، ناشر١٩٥مكارم األخالق، ص(                                                                              .خواستم توانا گشتم مى

ای تھیـه ایـن دسـتور، اسـتفاده        ای و مـصنوعی بـر       از مواد خـوراکی کارخانـه      تا آن جا که ممکن است     سعی کنید   : نکته مھم  *      
ای پرھیـز کنیـد حتـی اگـر      ھـای کارخانـه   از روغـن زیتـون  ( روغن زیتون کـامال طبیعـی و دسـت سـاز بـا بـو و طعـم طبیعـی              . [نکنید

ًا از مـرغ  حـ ؛ تخـم مـرغ رسـمی کـه ترجی    )ای نه نمـک یـد دار و کارخانـه       (؛ نمک دریا    !)ھا را داشته باشند    معتبرترین آرم ھا و نشان    
  .] پیازی که کود شیمیایی نخورده باشد،دید آمده باشد، و در صورت امکانرسمی پ

  

  ):ی اهللا علیه و آلهصلّ(توصیه اي از نبی اکرم 
  

ات در  چون عروس بخانـه : وصیت فرمود) الملیه السع(، به على   )می اهللا علیه و آله و سلّ      لّص(پیغمبر  : از ابى سعید خدرى       

ات را آب بپاش، و با این عمل خداوند هفتاد هزار نوع فقر را از           هایش را بشوى، و جلوى در خانه      آید، کفش او را بدر آر، و پا       

 ۀات براند و بجایش هفتاد هزار گونه غنا و برکت فرستد، و هفتاد رحمت بر سر عروست نازل سازد تا برکتش هر گوشـ             خانه

 و لبنیـات  اول از ۀدارد، و عـروس را در هفتـ   م و برص نگهات را بگیرد، و عروس را تا در آن خانه است از جنون و جذا        خانه

. منع کنسیب ترش و گشنیز و سرکه

زیرا رحم به این چهار چیـز نـازا شـود، و            : ؟ فرمود منع کنم چرا از این چهار چیز او را        : ، عرضه داشت  )الملیه الس ع(على      

 ،چون اگر پس از خـوردن سـرکه   :  دارد؟ فرمود  یه چه عیب   سرک :پرسید) الملیه الس ع( على   . بهتر از زن نازاست    ،حصیر خانه 

 حـیض را  ، حیض را برانگیزد و زایمان را مشکل کند، و سیب تـرش ،بطور کامل پاك نشود، و گشنیز       حیض بیند هیچ وقت   

                          .قطع نماید و بیمارى پدید آرد
  )شريف رضى:   ناشر،٢٠٩مكارم األخالق، ص (
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  جدول تقویم زناشویی

  

   مناسب و نامناسبشرایطخالصه جدول 

  

  نامناسب اوقات و موقعیت هاي

یعنـی   ( شـب عیـد قربـان      ؛ سه شب آخر ماه    ؛ پایان ماه  ؛ نیمه ماه  ؛)ماه مبارك رمضان  نخستین شب   بجز   (آغاز ماه   در ماه هاي قمري

 اواخـر مـاه   ؛)شب نیمـه شـعبان   (نیمه شعبان ؛ شب عید فطر ؛) روز عید قربان باشد    شبی که وقتی به صبح برسد،     

وقتـی کـه    ؛)شـود  دو شب آخر ماه که قمر در کره زمین دیده نمی    (محاق ماه    ؛)یکی دو روز مانده به آخر     (شعبان  

  .ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد

  )سه شنبه شب(شب چهار شنبه   ایام هفته

تـا طلـوع    ) فجـر (میان طلـوع سـپیده       ؛)نخستین ساعت شب  ( آغاز شب    ؛)عصر، بجز عصر روز جمعه    (بعد از ظهر      و اوقاتساعات 

هنگامى که خورشید در حال فرو رفـتن در افـق            ؛)مغرب ( از غروب خورشید تا پنهان شدن سرخى افق        ؛خورشید

  .ستا  زردىه  رنگ آفتاب مایل ب،است و نیز وقت طلوعش که در این دو وقت

در آنها باد سیاه، باد سـرخ    شب و روزى که؛)خسوف (گیرد  شبى که ماه مى؛)کسوف (گیرد  خورشید مى  ي که روز  پدیده هاي طبیعی

  .دهد ی روز و شبى که در آن، زلزله رخ م؛وزد یو باد زرد م

بـر   ؛رو به قبله و پشت به قبله ؛ن حائلبدو) آفتاب(در مقابل خورشید    ؛ها بام خانه  ؛ دار زیر درخت میوه   ؛در کشتى   موقعیت و مکان

  . در مکانی که کودکی ببیند؛ آباد که رفت و آمد شودیسر راه

  . آمیزش نکندپس از احتالم بدون اینکه غسل کرده باشد  شرایط مرد

ز ایـشان   وقتی که حائض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است و از مابین ناف تـا زانـو ا        ،جماع کردن در فرج زن      شرایط زن

  )نظر مرجع تقلید هر شخصتوجه به  و با رعایت احکام(      ... و لذت بردن از بقیه بدن جایز است تمتع بردن مکروه است

  .در هنگام حاملگی زن، بدون وضو نزدیکی انجام نشود

  . براي غسل نباشددر طول سفر اگر آب ؛ و اول سفرروز انه سه شب؛که فردایش قرار است مسافرت انجام شود شبی  در سفر

  .الى که خضاب نموده نباید با زن همبستر شود و نه با زنى که خضاب نموده جمع شودـمرد در ح  در حال خضاب

  
  

ف هـستند را از جملـه زمـان هـاي          و، شب هایی را که به نحس بـودن معـر          »آداب زفاف « االسالم دکتر علی طهماسبی آملی در کتاب         تحج* 

  :اند اف معرفی کردهنامناسب براي عروسی و زف

  شب هاي سوم، پنجم، : تندـروف هسـس بودن معـایی که به نحـشب ه

  . بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه هاي قمري سیزدهم، بیست و یکم،

  )٢١٣، ص٢، تحریر الوسیله، ج)قّدس سّره(امام خمینی (
  

. توانیـد از تقـویم اسـتاد مـصباح زاده اسـتفاده کنیـد       می) ... و شعاعال تحت و قمر در عقرباطالع از وضعیت (براي دسترسی به تقویم نجومی     * 

  www.mesbahzadeh.com :توانید از طریق این آدرس به این تقویم دسترسی داشته باشید همچنین می
  
  
  

  اوقات و موقعیت هاي مناسب

  .رودـش بـر خویـراغ همسـسه در نخستین شب از ماه رمضان بمرد مستحب است   در ماه هاي قمري

 روز پنج شنبه / )چهارشنبه شب(شب پنج شنبه  / )دوشنبه شب( شب سه شنبه     /)یک شنبه شب   (شب دوشنبه   ایام هفته

  جمعه شب /  پس از عصرگاهان،روز جمعه / )پنجشنبه شب(شب جمعه / 

  آخر شب  ساعات و اوقات
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   هنگام مقاربتنماز و دعا

  

  آداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت

  )... و )قّدس سّره(ه مجلسی  عالم- از کتاب حلیة المتقین(
  

نزد تو بیاورند بگو که پیش ه منقول است که چون عروس را ب) المعلیه الس(در حدیث صحیح از حضرت امام محمد باقر   *

 پس حمد   .از آن، وضو بسازد و تو هم وضو بساز و دو رکعت نماز بکن و بگو که او را نیز امر کنند که دو رکعت نماز بگذارد                          

 و صلوات بر محمد وآل محمد بفرست پس دعا کن و امرکن آن زنان را که با او آمده اند آمین بگویند و ایـن دعـا           الهى بگو 

  :بخوان
  

 اعٍ وتِمنِ اجسنَنَا بِأَحیب عماج ا وضِنِی بِهأَر ا ورِضَاه ا وهدو ا وقْنِی إِلْفَهزار مآاللَّهاِنَس ئْتِلَافٍ فَإِنَّک لَالَ والْح تُحِب 

   تَکْرَه الْحرَام

خداوندا مھر و الفت و دوستى و محبت و خشنودى او را نصیبم كن، و او را وسیله خوشدلى و دلشادى من قرار ده، و بین ما (
  )  ھمكارى با ھم جمع كن، كه تو حالل را دوست دارى و از حرام بیزارىس ترینپر انرا به بھترين صورت و 

  

خواهد که آنچه را که خدا حالل   بدان الفت از جانب خداست و دشمنى از جانب شیطان است و می   :بعد از آن فرمود که        

  .گردانیده مکروه طبع مردم گرداند
  

 منقول است که چون در شب زفاف بنزد عروس بروى مـوى    )المعلیه الس (در حدیث حسن از حضرت امام جعفر صادق         *  

  :قبله آور و بگوه ب وپیشانیش را بگیر و ر
  

 مِنْ شیعۀِ آلِ محمدٍ وال تَجعلْ  تَقیاًفَاجعلْه مبارکاً اَلّلهم بِاَمانَتِک اَخَذْتُها و بِکَلِماتِک اِستَحلَلْتُها فَاِنْ قَضَیت لى مِنْها ولَداً

  . والنَصیباًلِلشَّیطانِ فیهِ شَرَکاً

  

  : آنحضرت منقول است که دست بر باالى پیشانیش بگذار و بگودر حدیث معتبر دیگر از*  
  

 فَجعلْه اَللّهم على کِتابِک تَزَوجتُها و فى اَمانَتِک اَخَذْتُها و بِکَلِماتِک اِستَحلَلْت فَرْجها فَاِنْ قَضَیت لى فى رحِمها شَیئاً

   و ال تَجعلْه شرَك شَیطانٍسویاً

شـود و اگـر     اگر در وقت جماع نام خدا ببرند شیطان دور مـی : فرمود؟ک شیطان میشودی فرزند چگونه شر  :راوى پرسید     

چه چیز ه  پرسید که ب.باشد و نطفه یکى است خود را با ذَکَر آنشخص داخل میکند پس جماع از هر دو می) آلت(نبرند ذَکَر 

 شیطان در او شریک نشده است       ددار  هر که ما را دوست می      :فرمودمیتوان دانست که شیطان در کسى شریک شده است؟          

  .و هر که دشمن ماست شیطان او را شریک شده است

  . از طرق عامه و خاصه بسیار وارد شده است ،ن مضمون احادیثیبر ا    
  

  : منقول است که در وقت زفاف این دعا را بخواند)المعلیه الس(از حضرت امیرالمؤمنین *  
  

  راح والتَسئَلُ عما سرَح کُلُ مِماأ التَفْرَك تَ ودوداًلهم بِکَلِماتِک اِستَحلَلْتُها وباَمانَتِک اَخَذْتُها اَلّلهم اجعلْها ولُوداًاَلّ
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  دعا هنگام مقاربت

  

  : منقول است که این دعا بخواند)المعلیه الس(در روایت معتبر دیگر از حضرت صادق *  
  

حِملى فى ر تاِنْ قَضَی مفى اَمانَۀِ اللّهِ اَخَذْتُها اَلّلهها وفَرْج لَلْتتَحلِما بِکَلِماتِ اللّهِ اسسم لْهعاجا تَقیا وبار لْهعئا فَاجها شَی

    کاً لِلشَّیطَانرَشَجعلْ فیهِ سویا وال تَ

به سبب سخنان خدا فرج او را بر خود حالل کردم و در امانت خدا او را گرفتم ، خدایا اگر در رحم او چیزی نصیب کرده ای او را (
  )رار بده و شیطان را در آن شركتى قرار ندهنیكوكار و پرھیزگار و مسلم و سالم ق

  
  

 شریک شدن شیطان را در نطفه آدمى بیان کردند و بسیار عظیم             ، حضرت :در حدیث دیگر از آنحضرت منقول است که       *  

  : جماع داشته باشى بگوة هرگاه اراد: فرمود؟ چه باید کرد که این واقع نشود: راوى گفت که.شمردند
  

مِ اللّهِ الرَّحلْ بِسعلَۀ خَلیفۀً فَال تَجمِنّى فى هذه اللّی تاِنْ قَضَی مضِ اَلّلهاْالَرمواتِ والس دیعب واِالّ ه من الرَّحیمِ الَّذى الاِله

  .جلَّ ثَناؤُك مصفّى مِنَ الشَّیطانِ ورِجزِهِ  مخْلِصاً واجعلْه مؤْمِناً وال حظّاً وال نَصیباًکارَشَ لِلشَّیطانِ فیهِ

  

  

  . ببرد بخدا از شرشیطانه وپنابِسمِ اللّهدر حدیث دیگر فرمود که چون خواهد که شیطان شریک نشود بگوید *  
  

  : بگو  هر گاه جماع کنى!اى على): ی اهللا علیه و آله و سلّمصلّ(رسول اکرم *  
  

   الشَّیطَانَ ما رزقْتَنِی اللَّهم جنِّبنَا الشَّیطَانَ و جنِّبِ-بِسمِ اللَّهِ

  ) بار االھا ما را از شیطان دور فرما و از آنچه بما روزى میفرمائى شیطان را دور كن-بسم اللَّه ( 
  

  )بحار االنوار(                                      .پس اگر حکم شود که شما را فرزندى باشد هیچ گاه شیطان او را زیان نرساند    

  

  :هنگام همبستر شدن ابتدا نام خدا را ذکر کرده سپس این دعا را بخوان): المعلیه الس(مام محمد باقر ا*  
  

  انِ فِیه تَجعلْ لِلشَّیطَالاللّهم  ، لَیس فى خَلْقِهِ زیادةٌ والنُقْصانٌ واجعلْ عاقِبتَه اِلى خَیرٍ زکیاً واجعلْه تَقّیاًاَلّلهم ارزقْنى ولَداً

  صیباً و ال نَشِرْکا

 عاقبت به  واى نداشته باشد خداوندا، فرزندى نصیب من كن، و او را با تقوى و مھّذب قرار ده، آفرينش او كم و كاستى و اضافه(
   ) وى شركت مده و نصیبى مفرماى) نطفه(و شیطان را در  خیر باشد

  

  )١٦٤١، ح ٤١١، ص ٧التھذيب، ج (

  

 * * * * * * * ** * * * * * *  

  

  

  

  

  

  

www.shiateb.blogfa.com
  

  

                                                         

  

  

                                                                                                  12  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


 

 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا
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