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 یا قبلی پیامبران دیگر(مثال خصیش به پیامبر ودخ چرا هک گوییدب یعهش المع هب چنانچه

 هواسط خودشان ایشان هد:د می پاسخ ست؟ا شده مین متوسل …)غیره و ابراهیم حضرت
 برترین خودشان ایشان اند، داشتهن را دیگران هب شدن توسلم به نیازی و ندا ودهب فیض
 …!!!غیره و اند بوده خلق

 شما ائمه گرا که کنیم می سوال دیگر اییج در وقتی ام گفت: ایدب بھهش ینا هب اسخپ در
 یم بخشش و آمرزش طلب وندخدا از ویشخ دعاهای رد چگونه سپ هستند معصوم
 اینگونه ما هب آموزش برای ایشان نم عزیز وید:گ یم یعهش المع هک ینیمب می	[١]؟کنند؟
 زیرا کنند، استغفار خواهندب که اند نبوده لغزش و گناه اراید که یشانا گرنهو ند،ا ردهک عمل
 ودهب ردمم هب تعلیم و آموزش برای اینھا همه و هستند عصمت قامم دارای ایشان
 صلی پیامبر گوییم می و نیمک می بازگو ار سخن مینه ینجاا رد یزن ام وبخ …….است!!
 یکی به بایست می بود، شده هک هم دیگران هب آموزش رایب عصومینم ائمه و سلمو لیهع الله
 اسالمی و صحیح یعمل کار، این که بفھمانند ردمم به تا ندا شده یم متوسل ینید بزرگان از

 بدعتی و شرک یچگونهه اصال و کنید تکرار ار عمل این ام از سپ وانیدت یم یزن شما و است
  شود؟ نمی محسوب حجت یعهش نزد امامان ملع مگر اصوال و ندارد وجود اعمال ینگونها در

 باید حداقل بنابراین است. سنت یزن وسلم علیه للها صلی کرما پیامبر ملع مینطوره و
 و وسلم علیه الله صلی یامبرپ توسط دارد همیتا شیعیان زدن درق ینا هک ھمم عمل این

 َانگ سیک به نتوانند نیز وهابیون و ببرند یپ آن بودن نتس به مهه تا دش یم نجاما امامان
  بزنند!! بدعت

 یعهش عالم به زمانیکه باشد. می عباس به مرع حضرت وسلت مورد رد عدیب مسئله
 کرده فرافکنی به روعش فورا ندارد، ردگانم خواندن هب بطیر این و ودهب ندهز عباس بگوییم

اَک [	گویید: نمی شما مگر گوید: یم پاسخ در و اَک  َنْعُبُد  ِإیَّ  را تو تنھا خدایا عنیی ،]َنْسَتِعیُن  وِإیَّ
ُکُم َر  َوَقاَل [آمده: قرآن رد که گویید مین شما گرم و جوییممی یاری وت از تنھا و پرستیممی  بُّ

ْسَتِجْب  اْدُعوِنی
َ
 چگونه پس کنم. جابتا را شما تا خوانیدب رام رمودف روردگارتانپ عنیی ،]َلُکْم  أ

 توسل چگونه دارید؟ قبول ار زندگان به توسل ماش چرا صالا و ده؟ش توسلم ندگانز هب عمر
  نیست؟!! تضاد در رآنیق آیات این اب زندگان به

 درک به قادر  حتی و اید زده خواب به را خودتان شما متاسفانه گفت: باید پاسخ در
 تنھا دعا در همچنین و است شرک غیبی مدعو خواندن باشید. نمی نیز عادی و ساده مبانی
 به ربطی چه زندگان به رجوع خوب است. باطل اخد غیر خواندن و زد صدا را الله بایست می
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 عملی عمر حضرت دارد؟ دعا در اخد غیر خواندن یا و غائب افراد و مردگان خواندن
 را رویت قابل و حاضر و حی و زنده شخصی نمودن دعا تنھا بلکه نداده، انجام غیرعادی
 مومنی به مومن یک چنانچه آیا است؟ آمیز شرک عملی اینکار آیا خوب است، شده خواستار

 عملی وی قاضایت آیا خوب کن، دعا نیز مرا و بخوان دعا الله درگاه به برادر ای بگوید: دیگر
 بسیار عملی کنند سفارش الله خواندن به را یکدیگر مومنان اینکه اصال است؟ آمیز شرک

 مومنان بقیه برای تواند می بخواند، تواند می خواست که دعایی هر نیز مومن آن و نیکوست
 و است شرک که تخداس غیر پرستش اما نیست. وی دعای مسئول کسی و کند دعا نیز

  مخلوق. به خالق صفات نداد همچنین
 انندم مشکالت در را او و دانیمب ناظر و اضرح جا مهه رد للها مچونه ار مامیا اینکه	
 مدد یاعلی ام زبان ورد حال همه در ینکها است. الھی فاتص در رکش اقعو رد نیمک داص الله
 حفظ رام تا ما دهش ابوالفضل یمهب بگوییم اینکه و ادد شفا رام رضا ماما بگوییم ینکها و باشد
 جا همه خدا چون و یداستپ نا خدا ونچ که مامیا ست.ا رکش ینھاا ریآ …..غیره و کند

 بندگان فریاد هب لحظه هر در خدا ونچ و شنود یم را مهه دایص داخ چون و اردد حضور
 چیز هر تا گرفته بیماری شفای زا کنند، می طلب وا از ار حاجتی ره خدا چون و سدر می

 مومن یک خواندن دعا با ماش نزد اینھا یاآ است؟ ادیع شما زدن ینھاا یاآ خوب دیگر،
  است؟؟ یکی عباس) زنده(مثل
 ارد؟؟د شما خرافات به ربطی چه ازب باشد بوده شا زنده رادرب رخواستد هب عاد نآ حال

 و شوند می افراد آن شدن بت باعث رامیآ به و رورم به عمالا اینگونه که داشت وجهت باید
 واینکه اولیه شکل به توسل ریآ ایم. شده خرافات و شرک ایرهد اردو مک مک هک ینیمب می
 ینجاا به مسئله ولی است، بیعیط امری کنید عاد درخواست ودخ ومنم رادرب زا نھات شما
 امر این از فراتر بسیار بینیم، می یعیانش بین در کنونا هم ام که چیزی و ودش مین ختم

 جا همه و وندش می متوسل دانھاب نیز ئمها رگم زا سپ تیح یعیانش که بینیم می است.
 و خوانند می ار ایشان و خواسته کمک یشانا از خدا انندم و انندد یم حاضر و یح ار ایشان
 می نذری برایشان و وسندب می را ایشان قبور و میکنند وافط کعبه مچونه یشانا بورق دور

  …غیره و دهند
 دائم بطور اسالم پیامبر توسط که گویند عملی به سنت که است این دیگر مسئله اما و
 وسلم علیه الله صلی پیامبر توسط مردگان و قبور به توسل آیا خوب است. شده می تکرار
 بایست می بود صحیح شیعه سخنان و بود مھم اینقدر امر این اگر است؟ شده می تکرار دائما
 آن بودن سنت به همگی تا شد می انجام پیامبر خصش توسط روزه هر و مدام بطور عمل این
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 داده اصحاب به	 وسلم علیه الله صلی پیامبر جانب از عمل این دستور حداقل یا ببرند. پی
 شیعه متاسفانه است. بدعت و نیست سنت جزو عمل این که شود می مشخص پس شد. می
 نیست. متواتر و قطعی لاعما و سنت دنبال به و است مختلف موارد گزینش دنبال به تنھا
 را امر این بودن سنت و مردگان به توسل تا کند می جستجو را متون الی البه شیعه عالم
 کند می استناد عباس و عمر حضرت به و آید می آخر در که اینجاست دار خنده و کند اثبات

  اسالم. پیامبر شخص به نه و
 دارد، ار خود ختلفم انواع پرستش این بتهال و است رکش غیرخدا رستشپ مسئله پس

َخُذواْ [		آمده: ٣١آیه هتوب سوره در مثال   اتَّ
َ
  ُرْهَباَنُھْم َو  ْحَباَرُهْم أ

َ
 اْبَن  اْلَمِسیَح َو  الّلهِ  وِن ُد  نمِّ  ْرَباًباأ

  َماَو  َمْرَیَم 
ُ
ا ُسْبَحاَنهُ  وَ هُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَّ  اِحًداَو  ِإَلًھا َیْعُبُدواْ لِ  الَّ إِ  ِمُرواْ أ  و انشمنداند اینان«		.]رُِکوَن ُیْش  َعمَّ
 جز بودندن مامور آنکه با گرفتند لوهیتا به خدا ایج به ار ریمم سرپ مسیح و ودخ راهبان
 وی] [با آنچه از او ستا منزه نیست او زج معبودی یچه که پرستندب را گانهی داییخ اینکه
  ».گردانندمی شریک
 ماما گوید: یم بوبصیرا ینکها رب مبنی باشد می حدیثی لتقلیدا باب کافی صولا کتاب در

 به را مردم اهبانر و دانشمندان که وگندس خدا هب فرمود: یهآ ینا وضیحت رد صادق(ع)
 حرام لکهب ذیرفتند)پ نمی 	ردمم کردند می چنین گرا نکردند(هرچند عوتد خویش عبادت
 و علما نادانسته و د)کردن تبعیت نیز مردم ردند(وک حرام را اللح و اللح مردم رایب را الھی

 آمده نیز تمهف حدیث الشرک باب در افیک اصول ٢ج رد حدیث نکردند.(ای بادتع ار راهبان
  است)
 که زنده شخصی به رجوع وگرنه است، شرک مرده اولیاء از حاجت طلب و خواندن پس	
 از تواند می شخص آن حال و است طبیعی امری شنود می را شما صدای و شماست برابر در

 اصال و بخواند دعا نیز شما برای و بخواند دعا و کند گشایش طلب خدا از خودش جانب
 همچنین و نیست. کسی انحصار در امر این و بخواند خواست که دعایی هر که است مختار
 زنده اشخاصی به است ممکن خویش حاجات رفع برای خود زندگانی در مردم تمامی
 یا و شماست خرید واسطه نانوا و شوید می متوسل نانوا به نان خرید برای شما شوند. متوسل
 موارد همچنین و شوید می متوسل او به و روید می پزشک نزد خویش بیماری مداوای برای

 خواند(حتی می را الله مستقل بطور خودش کس هر نیز بال رفع و دعا هنگام در دیگر.
 نیز الناس حق مسئله در د.خوان نمی را غیبی مدعو کسی و شده) توسل او به که شخصی

 و خطا از 	تا کنید حاللیت و بخشش طلب او از و رفته نظر مورد شخص نزد بایست می شما
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 خواندن به ربطی این و کند عفو طلب شما برای نیز خداوند از و کند گذشت شما ظلم
 همین نیز یعقوب(ع) حضرت فرزندان مورد در ندارد. ایشان قبور از حاجت طلب و مردگان
 داده انجام یعقوب حضرت به نسبت که ستمھایی بخاطر ایشان و است کرده می صدق مورد
 قبرپرستی و آمیز شرک عقاید به ربطی این و کردند استغفار طلب و رفته وی نزد بودند،
  ندارد.
 َوَما[	کند: می ستنادا ۶۴آیه نساء سوره هب توسل وجیهت برای یعهش عالم که بینیم می
ْرَسْلَنا

َ
ُھْم  َلوْ َو  لّلهِ ا ِإْذِن بِ  ُیَطاَع لِ  الَّ إِ  ُسوٍل رَّ  نمِ  أ نَّ

َ
َلُمواْ  ذإِ  أ نُفَسُھْم  ظَّ

َ
 لّلهَ ا َفاْسَتْغَفُرواْ  َجآُؤوَک  أ

ُسوُل ا َلُھُم  َواْسَتْغَفَر  اًبا لّلهَ ا َلَوَجُدواْ  لرَّ  به آنکه گرم نفرستادیم را پیامبری یچه ما و« .]ِحیًمارَّ  َتوَّ
 و آمدندمی تو پیش بودند کرده ستم خود به قتیو آنان گرا و نندک اعتاط او از الھی توفیق

 توبه ار خدا قطعا کردمی رزشآم طلب آنان رایب [نیز] پیامبر و خواستندمی آمرزش خدا از
  ».یافتندمی مھربان پذیر

 به نسبت که است نمنافقی مورد در آیه ند.ک می صدق بلیق مطلب مانه نیز یهآ ینا در
 را خویش روش و کرده توبه چنانچه و بودند ردهک ستم و لمظ سلمو لیهع للها صلی پیامبر
 خویش، کارهای اطرخ به او از و فتندر می پیامبر زدن ابتدا رد ایستب یم ادند،د یم تغییر
 طلب از رآنق در که کرده راموشف شیعه لناس)عالما حق ردند(مسئلهک یم فوع طلب

 لیو )١١٣است.(توبه/ ردودم داوندخ زدن یزیچ چنین و هشد نھی منافقین برای استغفار
  کنند. می استناد آیه نای به ناشیانه طورب خویش قایدع دادن لوهج صحیح رایب متاسفانه
 مورد در و ندارد ودیس بماند باقی خود رکش و فرک در هک سیک رایب ستغفارا طلب

 در دارد،ن ودیس سک هیچ شفاعت شده، حتمی رایشانب جھنم که سانیک و شرکینم و کفار
 نجات توانی می است دوزخی هک را کسی وت آیا هک مدهآ یامبرپ هب طابخ ١٩مر/ز سوره
 مرزشآ آنھا برای هم بار هفتاد گرا که آمده یامبرپ به طابخ مه ٨٠وبه/ت ورهس در و دهی؛

 که آمده پیامبر به خطاب نآ در که ۶نافقون/م سوره همینطور و نشود؛ فتهپذیر بخواهی
 در ینمنافق گوید می شیعه المع آنوقت شوند.ن آمرزیده خواهین ای خواهیب مرزشآ نھاآ برای
 سند را یهآ این سپس و بخواهد آمرزش رایشانب تا اند دهش متوسل سالما یامبرپ هب یهآ این

  دهد!!! یم قرار ائمه به توسل
 و ندارد مانعی یتحالل طلب برای یا و طبیعی حاجات رفع برای زندگان به رجوع آری	
 در مردگان خواندن ضمن در ندارد. ناپیدا و غائب مردگان خواندن به ربطی مسئله این

 های واسطه و اسباب مستلزم که نیست روزمره و طبیعی حاجات رفع برای شیعه مذهب
 علل و اسباب به ربطی که هستند مسائلی و بیماری شفای برای بلکه هستند. خویش طبیعی
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 و ابوالفضل حضرت ایشان باشد. نمی نیز حاللیت طلب برای همچنین دارند.ن نیز دنیوی
 بالیا و حوادث دادن رخ موقع در و زنند می صدا جا همه در خداوند همچون را علی حضرت

 مدد علی یا شیعیان زبان دور کنید (دقت[٢]طلبند. می یاری به را نامرئی افراد این دل ته از
 حقیقت و است زبانی بطور تنھا پرستیم نمی را علی ما اینکه ادعای پس الله، یا نه و است
  است!!) دیگری چیز

 به که آمده ١٧۵نساء/ ورهس در دارد؟ ما حثب مورد وضوعم به بطیر هچ واردم ینا خوب
 در و جوئید؛ وسلت صبر و ازنم به که مدهآ ۴۵/١۵٣/ بقره سوره رد و وید؛ش متوسل خداوند
 و امامزاده و امام هب که نیامده قرآن جای یچه و شوید؛ توسلم خدا هب هک مدهآ ٧٨ج/ح سوره

  شوید. توسلم آنھا قبور به یا
 جوئید. سیلهو خداوند ویس هب مدهآ هک ارندد اشاره ٣۵ آیه مائده ورهس به شیعیان گاهی

 ساخت برای شما ارد،د فرق خواندن با جستن و بخوانید ینکها هن جوئیدب فتهگ یهآ رد آری،
 وقتی ولی دارد؟! سودی هیچ آیا یره،غ و چکش و یخم و رها بگوئید امش ات بحص زا صندلی

 دهش حل کار قتو آن سازید،ب ار ندلیص شالت با و بجوئید را میخ و چکش و اره و شوید بلند
 باشد، غائب یا و باشد رزخب در و مرده ینکها نه اشد،ب سترسد رد ایدب سیلهو تازه و است،
 هم همیشه و بجوئید، قربت خداوند به توانید یم آنھا اب که ستنده زکات و روزه و مازن وسیله

 حیات زا تر ویق سیارب ار انردگم برزخی حیات شیعه المع متاسفانه ستند.ه دسترس در
 رد طلبد، می یاری ایشان از و دهز صدا را ردهم ائمه اطرخ مینه به و اندد یم یشانا دنیوی

 و میرد می خداوند توسط زیرع حضرت که مدهآ ٢۵٩ قره/ب ورهس رد رآنق رد صورتیکه
 ورهس رد ندارد؛ خبر مه خویش االغ از یحت شدن ندهز هنگام در و شود یم زنده دوباره
 من که گفتی پیروانت به وت آیا پرسد: یم عیسی ضرتح زا داوندخ یزن ١٧١ /١١۶یات/آ مائده

 ایشان میان رد وقتی تا من گوید: یم پاسخ در عیسی و کنید؟ رستشپ داخ ثلم ار ادرمم و
 همینطور و ندارم؛ خبر یگرد میراندی مرا تو نکهای از پس و بودم طلعم آنھا حوالا زا بودم
 گور رد خفته مردگان به توانی نمی وت آمده: پیامبر هب خطاب نآ رد هک ٢٢ یهآ اطرف هسور

 رد و ندهند؛ جواب بشنوند اگر و نشنوند را ماش دعای هک مدهآ ١۴اطر/ف ورهس در و بشنوانی؛
 خدا غیر که آنھا هک آمده ۴/۵/۶احقاف/ سوره رد و نوند؛ش نمی ردگانم مدهآ ۵٢وم/ر سوره
 رد و باشند؛ می دشمن ماش با نیز نیاد آن در و دهندن ار ماش اسخپ قیامت تا خوانید می

 که ندارند شعور و حس یچه و اند بھره بی یاتح از و ردهم اینھا هک مدهآ یزن ٢١حل/ن سوره
  شوند. یم مبعوث هنگام چه در
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 انهخ گورشان رفتگان« فرموده: مواتا مورد رد البالغه ھجن ٢٣۵ طبهخ در 	علی حضرت
 به و شناسند نمی آید یم گورشان سر رب که سیک فت،ر یراثم هب اموالشان و شتگ ایشانه

 مین جواب بخواند را ایشان سک هر و دارند،ن توجھی ندک یم ریهگ رایشانب هک کسی
 را ستمی و ظلم و ندهند اسخپ بخواند را یشانا کس هر« فرموده: ١١١ طبهخ در و ».دهند
 و اموات( آنھا اگر« فرموده: ٢١٢ طبهخ در و ».وندش مین سیک احیمد متوجه و نکنند دفع

 هادگرگونی زا نه آنھا« فرموده: یزن و ».فاخرت تا ستا زاوارترس اشندب برتع ایهم قبور)
 آنان« فرموده: و ».دارند هراسی سخت فریادهای از نه و ترسناک، هالزلهز زا نه و نگرانند

  ».شد بدیلت سکون به حرکاتشان و گشتند رک و بودند شنوا و شدند لال و بودند گویا
 زنده شھدا	شده: ذکر آن در که ندک می استناد مرانع آل ورهس ١۶٩آیه هب شیعه عالم

  هستند!!! زنده آیه ینا طبق نیز ئمها بنابراین و	اند
ِذیَن ا ْحَسَبنَّ تَ  َوالَ [	آمده: چنین آیه در ْمَواًتا الّلهِ  ِبیِل َس  ِفی اْ ُقِتُلو لَّ

َ
  ْل بَ  أ

َ
ِھْم  ِعنَد  ْحَیاءأ  َربِّ

 زدن که اندزنده لکهب مپندار، مرده اندشده کشته خدا راه رد که را سانیک هرگز ،]ُیْرَزُقوَن 
 ِعنَد  آمده: یهآ انتھای رد کنید یم الحظهم هک مانطوره شوند.می داده روزی پروردگارشان

ِھْم   این در هن و داوندخ زدن عنیی وند،ش یم داده روزی روردگارشانپ نزد عنیی ُیْرَزُقوَن، َربِّ
 آیه منظور هک باشد داشته توجه رامیگ خواننده رزقون.ی برهمق ندع گفتهن یهآ در و جھان
 نزد واقع در اند فتهر شما نزد از هک شھیدانی بفھماند مردم هب واهدخ می و ستا روشن

 شده ابودن یشانا هک ریدنب گمان بنابراین و گیرند می وزیر آنجا در و هستند پروردگارشان
 به است، مرگ از سپ زندگانی و عادم اصل ادآوریی یه،آ قصودم هک ستا شخصم اند.

 ردهک فدا اسالم راه در را ویشخ جان که رهیزکارانیپ و ومنینم رایب ستا یا ژدهم خصوص
  .نگردند مگینغ شھدا رفتن از و شوند صممم و دلگرم ویشخ راه رد بیشتر وسیلهبدین ات اند

 نیز اکنون هم ایشان اینکه نه است، پروردگارشان نزد شھدا بودن زنده آیه مقصود پس	
 کوهی چون من بگوید نفر یک که است این مثل و دارد را خود خاص حالت آیه اند!!! زنده

 آن خود مانند او که بگوید کسی چنانچه و است روشن کامال سخن معنای خوب ام، ایستاده
 یعنی اند، زنده شھیدان که آمده نیز قرآن در خندند. می او به همه لمامس است!! واقعی کوه
 سوال این باشد این از غیر مقصودی چنانچه و اند نشده نابود و هستند دیگر جھانی در اینکه
 نمی شما البته و باشند؟!! می کسانی چه هستند گورها در که اینھا پس که آید می پیش
 گورها!! در موجود اجساد نه و اند زنده که هستند اشخاص ینا روح منظور که بگویید توانید
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 می و کنید عوض را خود تفسیری روش ناگھان شد، ضررتان به جا هر توانید نمی شما چون
  نیست. گور و جسد یا روح به ای اشاره آیه در روید. پیش به روش همان طبق بایست
 ندهز را یشانا ریقط بدین و یدا فتهرگ را	اند زنده شھدا	لفظ و ظاهر نھات اینجا در شما	
 تاویل و تفسیر هب ناگھان توانید نمی سپ ندارید، اریک یزهاچ قیهب اب دیگر و انیدد می

 چون کنید، نمی ملع نیز روش همین بقط شما منض در نید.ک وحر زا صحبت و بپردازید
 یم روردگارپ نزد یعنی	ربھم عند	همان که است دهش اعالم صریحا ھداش مکان یهآ انتھای در

 وجھیت و اند زنده شھدا گویید می قطف و ندارید اریک نیز سمتق ینا اب ماش لیو باشد،
  ندارد. جھان این در ودنب زنده آن اب سنخیتی ودنب زنده ینا که ندارید

 باید پس بود، حیحص امامان و شھدا ودنب واسطه رب مبنی افضیر راجعم دعایا چنانچه
 در اسطون،و ربھم عند یا و یشفعون بھمر ندع مد:آ یم رزقونی بھمر عند بجای آیه انتھای در

 را شھدا و بپذیریم ار آیه این در ماش نظر وردم معنای گرا منض رد یست.ن نینچ صورتیکه
 دیگر مردگان و اموات بقیه یعنی دانیم!!ب مرده را یگرد مردگان ایدب ینکها عنیی دانیمب زنده
 فقط و نیستند، زنده اصال و اند دهش نابود و ستنده نھاآ اقعیو هردم حقیقت در و اند مرده
 وانندهخ شود؟ می چه دیگر ردگانم تکلیف سپ نیست؟! ضحکم ینا آیا و ند!!ا ندهز شھدا
 گردد روشن مفھوم و معنا تا نمود دنبال ایستب می را یهآ ادامه هک اشدب اشتهد وجهت گرامی

ِھْم  ِعنَد [	فرماید: یم ادامه در چونکه و  روردگارشانپ نزد رد ھداش ینا ینکها یعنی	]ْرَزُقوَن یُ  َربِّ
 جاویدان و زنده جھان) این یگر(نهد جھانی در و اند شدهن نابود و وندش یم ادهد روزی

 نزد و نیستند رامشآ در و خداوند نزد دهش کشته کفار ثالم و یگرد ردگانم لیو ود،ب خواهند
 که هستید یا عقیده نینچ رب اقعاو ماش نانچهچ منض در بود. اهندخو شیطان و دوزخ
 اینقدر چرا پس دانید، می تر ندهز ای زنده هر زا را آنھا و ندا ندهز ام مچونه امامان و شھدا
 زاداریع شده شھید حسین برای الههرس چرا نید؟ک می زاری و گریه و زاداریع نھاآ برای
 ستا این مانند وبیدک می ودخ رس رب شما که اینگونه د؟کوبی می خود ویر و سر رب و کرده
 آنھا که دارید عقیده واقعا اگر الا و نیستند. بھشت رد اینکه یا و ندا مرده و دهش ابودن نھاآ که

 پس است، ایشان نیوید زندگی از تر ویق آنھا رزخیب زندگی حتی و ھشتندب در و ندا زنده
 یعیانش قیدهع نانچهچ ست؟چی بخاطر آور چندش عمالا و سخیف ارهایک این دیگر

  شد. می نازل مردگان به توسل وردم در آیه کی الاقل ود،ب صحیح بورق به وسلت پیرامون
 صورت در چون است، عقیدتی مھم بسیار موارد از توسل و خواندن مسئله باشید مطمئن

 بوده تنیگف آنچه هر اینباره در خداوند بنابراین و شوند می شرک دایره وارد انسانھا اشتباه،
 و باشید خویش کردار مراقب پس نیفتد. شیاطین دام در و نشده گمراه کسی تا کرده بیان را
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 بخوانید را الله تنھا شما اینکه دهم می قول شما به نگیرید. دار شک روزه معروف قول به
 آخرت جھان در باشید مطمئن و دارد نیز نھایت بی ثواب حتی بلکه ندارد، گناهی هیچ

 رافضی(همچون عالم سخنان دنبال به چنانچه ولی شوید!!! نمی مواخذه کار ینا بخاطر
 و	الله بگو فقط	اند: نوشته ها تاکسی پشت گوید: می که بینید می بروید، قزوینی) جناب
 می جمالت اینگونه و است نھفته دین ضد توطئه هزاران الله بگو فقط ی جمله این پشت
  خودتان). وجدان عھده رب شوند!!!(قضاوت آوری جمع بایست

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
-------------------------- 

  :پاورقی
 أتیناه قد لک نھی کم« : فرمایدمی ٣۴ دعای سجادیه صحیفه در سجاد حضرت مثال	[١]

 شایعناه إذ بنا شمت قد الشیطان إن اللھم« : فرموده دهم دعای در و ».اکتسبناها سیئه و
 بھرهبی مرا شھواتم یعنی حرمتنی، شھواتی : فرموده ۵٢ دعای در و ،»معصیتک علی

 یکون ما عنھم أخف« ،»خبری المأل عیون علی تعلن ال« : فرموده ۴١ دعای در و ساخته،
 الرجیم، الشیطان من ذریتی و أعذنی« : فرموده ١۶ و ٢۵ دعای در و ،»عارا علی نشره

 السوء علی إقداما أشد و الباطل فی غورا أبعد من و« ،»منه علیه تسلطنا لم ما علی منا سلطته
 بین که هنگامی …… یعنی، ،»دعوته فأتبع الشیطان دعوه و دعوتک بین أقف حین منی

 در الحسین بن علی حضرت پذیرم.می را شیطان دعوت بایستم شیطان دعوت و تو دعوت
 است بسیار یعنی ،»معصیتک من به أبوء ما علی کثر« : فرموده سجادیه صحیفه ٣٢ دعای

 »فرکبت نھیتنی و فترکت أمرتنی إنک اللھم« : فرموده و کنم،می اقرار که من بر تو معصیت
 : فرموده و آوردم، بجا پس نمودی، نھی و زدم باز سر پس نمودی امر مرا تو خدایا یعنی،

 خدا از	رمضان	دعای در و شدم، مرتکب که عظیمی گناهان یعنی، »اجترحتھا ذنوب کبائر«
 در و ماه سوم دعای علویه صحیفه در علی حضرت و »الذنوب من به تطھرنا« : که خواسته
 تنزل التی الذنوب لی اغفر اللھم« : فرموده دیگر دعای چند و صباح دعای و کمیل دعای
 فی عملته ما علی بالعقوبه تعاجلنی ال و سری من علیه اطلعت ما بخفی تفضحنی ال البالء،
 اللھم غفلتی، و شھواتی کثره و جھالتی و تفریطی دوام و إسائتی و فعلی سوء من خلواتی
 علی تقحما إال أبیت عندی، ذلک فکل جدی و هزلی و جھلی و عمدی و خطایای لی اغفر

 بین یفضحنی لم و عیوبی ستر الذی لله الحمد لحدودک، تعدیا و لحرماتک کاانتھا و معاصیک
 بالذنوب، مقر لسانی و کثیره، معصیتی و هواها، من نفسی أمتطت التی المطیه فبئس الناس،

 شھوتی استعمال و هوای اتباع و نفسی علی إسرافی أو ظلمی أو خطایای تحول أن أعوذبک و
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 سترها إلی أنا و للعصابه تظھرها لم و ذنوبا الدنیا فی علی سترت الھی برک، و رحمتک دون
 یوم بھا تفضحنی فال المسلمین من للعصابه تظھرها لم إذ بی أحسنت قد و أحوج القیامه یوم

 فرقت ما الذنوب من قرفت ما ال لو إلھی ذنوبی، علی استر و العالمین، رءوس علی القیامه
 أسرفت و عرفت قد ما الذنوب من أصبت قد فرتک،مغ و عفوک بین السیئات ألقنی عقابک،

 و مسکنتی و فاقتی لک أذکر ذنوبا، نفسی أوقرت و نعما أوقرتنی علمت، قد بما نفسی علی
 »النار من العتق اللھم إلیک حاجتی عملی، ضعف و قلبی قسوه و نفسی میل

 خواسته ما بنابراین هستند منزلت دارای خداوند برابر در ائمه چون ویدگ می شیعه –[٢]
 ایشان دعای و کنند می دعا ام جانب از خدا رگاهد به یشانا و وییمگ یم یشانا هب ار خویش

 یا گوید: می و است ای دره به قوطس حال در خصیش کنید رتصو وبخ ود.ش مین رد
 یانم در خداوند اب را واستهخ ینا بتداا رد ایدب لابوالفض خوب برس!! نم داد به ابوالفضل
 البته است!! افتهی نجات نظر مورد ردف آنگاه فتادا قبولم یو عاید نانچهچ سپس و بگذارد

 است. رسیده دره ته به یچارهب شخص احتماال شود یط گری اسطهو سیر ینا ات نم ظرن به
 برسد. ما فریاد به ریعاس خودش ات انیمبخو را الله تنھا بتداا همان از ایستب می بنابراین
  


