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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

 ٢٠١۴ اگست ١٣
 

  مال و شفاعت در اسالم ،دعا

 

د که اين دکانداران دين و دنباله روان شيخک ھای عربی از چنين سن و سالی به ئيلطفا به اين عکس توجه فرما

 ؟؟!!زانند ی را می آموگما غالمی و برد

 که در دين اسالم وجود دارد تعجب خواھيم نمود که يک تعداد از یبا توجه به خرافات  واضح و غير قابل انکار 

: دارند که  لو پاره میگدارند ؟  را  و علمی تعريف میگخرد  شان اسالم را يک دين ۀشيوخ و نوکران دست به سين

 که با در نظر داشت اصول اساسی دين ،است... و ،روشنکری ،سفهلف ،اخالق ،ادب ، اسالم سياست،اسالم علم است 

خواھيم ين تعجب بيرون ار به او شان از گ غالمان و نوکران سر زمين ھای ديماتبر تداوم و خداه ساده گ و ن،اسالم

ذاريم و روی اين گطرف ن کوه قاف و ساير مزخرفات اسالمی را يک ، ديو، پری،ر موجوديت جنگرفت اما ا

ی آنھا حه و خجلت زده نخواھند شد چون طرای د اشته باشيم به يقين عالمان دين اسالم شرمندئضوعات صحبت ھامو

مندی ھا که مورد آن باور در ٢١در ھمچو موارد آنقدر طفالنه و  ساده است که با اندک تعمق با افکار روشن قرن 

  انظار قرار خواھد کر فت دررده موضوعات روشن شده و بدون پۀخيلی احمقانه و ابلھانه است ھم

 به قسمتی از ياد آوری او به  داشته و مختصراً دونالد مکپرو فيسر ۀ به  ارتباط خرافات اسالمی توجھی به نوشت

ينه  مدیاز يکی از خيابانھا) حسن بن ثابت ( که  امیگھن: که  پردازم و آن اين ارتباط ھمين مزخرفات اسالمی می
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 حسن بن ،ويدگشعر بو پريد و او را به سوی پائين فشار داد و مجبورش کرد تا يک بيت  روی اجنیکرد  عبور می

 را به اوالھام کرد و او از ئی مستقيم چکامه سراۀونگسرائی پيدا کرد و جن ياد شده به  چکامه ۀثابت ازآن پس قريح

نخواھند راضی کرزی در اشتباه  برادران نارانمايه اين ر ا باگان گالبته خوانند( نام برد )  برادران جن (جن ھا به نام

 ،)چون اصال وجود خارجی ندارد ( دانم تا حال ضررش به کسی نرسيده  ی که من میئ چون جن تا جا،رفت گ

دارد که جن ھا  و اظھار می) خواھم   معذرت می،ادران کرزی تفاوت شود و بايد از بربيناموس و جنايت کار نبوده 

 .کردند  و قافيه به او الھام میاز آسمان اشعار پر وزن

ی است که ئی که حسن بن ثابت در چکامه ھايش به کار می برد شبيه وحی ھائبسيار جالب آنست که مضمون ھاۀ نکت 

 .شده و در قر آن به کار رفته است از آسمان نازل می

 اندازه ای زياد است که دس اسالمی بهقاين خرافات اسالمی و طرح مزخرفات عالمان دينی در چوکات بندی ھای م

نديات سالھا پشت ھم نوشت تا اين ھمه چر بايد ماه ھا و ،توان در شرح آنھا در يک نوشته ويا يک کتاب پرداخت  نمی

که اسالم و دنباله   بھتر است قدم به قدم و مرحله به مرحله پيش رفت و ھمچنان،را رو شن ساختھا و ماھيت اصلی آن

کی و آرامش مشغول مسموم ساختن اذھان مردم بی خبر از ھمه جا درين صد ھا سال روان شيخان عربی به آھست

ين زھر دينی کوشيد تا باشد ا روشن شدن اذھان آنھا  و نجات ايشان از،ھستند با ھمين مدارا بايد در  بيداری مردم

 مشام انسان ھای ۀزجر دھند ،ردد تا بوی بد آنگدر و پنجره ھای اين دکانھا بسته ی مردم خوش باور روزی با بيدار

 پاک نباشد

 ببينيم که ايندعا ،باشد  ک ھای ما را معتاد به آن ساخته اند عمل دعا نمودن میگيکی از ين مزخرفات که مال 

 چيست؟ و چرا مارا مجبور به دعا نمودن ساخته و می سازند ؟

را وضع نموده   يعنی مال ھای ما آن،دخصوص خود را داره دعا نمودن يکی از مقررات دين اسالم بوده و شرايط ب

اند تا بيش از پيش ما را در اجرای امورات زندکی خود و جامعه عاجز ساخته و دست کمک به موجود ماورالطبيعه 

رھی از کار مردم بينوا و فقير نکشوده است   گنموده و دردی را دوا نکرده و که تا اکنون ھيچ دعای را ھم قبول ن

 مک نمائيم و فقط خود را تسکين دھيم طلب ک،دراز نموده

وئيم و صورت ما ھم به عالمت تعظيم به طرف بايد عربستان گاست که وقت دعا نمودن بايد عربی و مضحک اين 

 م شودئيو گباشد تا هللا متوجه آنجه می

ذشته ھای دور گز سر نوشت ما در يک زمانی ار معتقد به دين اسالم باشيم بايد اين موضوع را ھم بدانيم که گال احا

 آنچه ،ر دھد و ھمچنان در انجام اعمال خود  اختيار نداريميرديده و ھيچ چيزی نميتواند آنرا تغيگن ياز طرف هللا تعي

ر آنچه بر ما ي دعا نمودن و تغي،ن شدهيشود و اين موضوع اعتقاد  به سر نوشت از قبل تعي قلم زده شده است ھمان می

ی اين طرح شان ھم راه  اما اين غالمان شيخک ھا برا،مشکل حتی ناممکن خواھد بود ذشت کار گذرد و خواھد  گمی

ی خوش باوران دينی ميکذارند به اين مفھوم که انسان برای رفع ھر مشکل خود بايد مطابق قوانين و پای ھای را جلو

و با ) ال نشده است شود و تا ح مسلما نمی( ر دعای شان مستجاب نشد  کهگ شان دعا کند و اۀمقررات مطروح

ً  ويند که بايد به واسطه ھا و رابطه ھا پناه برد چون نمی گمی کامل میبيشر  به خدا توان به اين آسانی ھا و مستقيما

 ؟!رسيد 

ر داد؟ آيا محرومان جامعه يتوان با دعا و ديکر اعمال اسالمی قضا و قدر الھی را تغي شود که آيا می الی پيدا میؤس

فته اند  گرويان و دنباله روان شيخک ھای عربی از آنھاگطبيعی که زور عا به ھمه نعمات مادی و توانند با د می

 سند ؟؟ و حد اقل يک ماه و يا يک روز با شکم سير  به خواب روند ؟؟؟؟؟؟بر
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نصرف و  داشته مۀتصميم و اراداز نوشت ما  و سر زندکی ، ماۀخواھيم آنچه او در  بار ما با دعا نمودن از هللا می 

ين موضوع قابل قبول ر اگم!! مل نموده  و ما را به خوشبختی برساند خالف آن ھمه تدابير و تصميمات قلبی  خود ع

 شن شدن اين موضوع میه ھايش می فھميد يانه ؟؟ برای رونوشت بندن سريرا در وقت تعي ر هللا اينگهللا است ؟ م

خواست اين موضوع را  شد و می که هللا  کامل می  آڼ زمانی،ز ازل در رو مثالً ،توان با طرح مثالی به نتيجه رسيد 

نوشت  سر...و ! او قادر است ! ليارد ھا سال خلقت تفھيم بدارد که او خالق است يان  عاجزش بعد از مگبرای بند

 ،!ن نمود شت اعالگو اين موضوع را غير قابل بر !!! ری را بد گيکی را خوب و دي!  را ھم رقم زد ليونھا انسانيم

مانده متولد ساخته است رزق و روزی او ھم کم و  يھودی و يا ھم مسلمان فقير و در ، عيسوی ۀاو را در يک خانواد

  ،دنی را بايد  انجام دھئھاھداشته شده از فھم و دانش چه کارگيوسی دور نأحال آن بد بخت ھا در حالت م. بيش نميشود

   ر يابد ؟؟يکه ھمه چيز به نفع شان تغي

 مغز بدون عقل ، نفس شيطانی، شکم قطور، با چشمان از حدقه بر آمده ،روھی سر تراشيده و ريش دارگاينجاست که 

 ، عالم دين،ين به نام مالگآذاری به استعمار با افکار پليد و زھر گوجدان و شرف باخته حاضر در خدمت ،و منطق

شود و   ريخته در چوکات بندی جسمی يک آدم ظاھر میيان با عربی شکسته وگوچلی و طالب تسبيح به دست  هللا 

ذارد تا ازين ھمه   گی از هللا  جلو پای مردم خوش قلب و نا آشنا با فتنه و نيرنک ھای مقدس  میگراھی را به نمايند

 ؟!!!!آسان فقط دعا ! مصيبت ھا رھائی يابد؟ ؟ خيلی ساده

 وقت تلف ، جار و جنحال ھاۀمضحک خواھد بود که اين ھمر تصور کنيم که  اين موضوع حقيقت دارد ؟ چه گحال ا

مه ھيچ شود ؟ و ارزش ويند ھ گرا دعا می فقط با چند کلمه  که آن!!! خود زحمت دادن ھای هللا ه  و ب،نمودن ھا

 نوشت سازی خود را از دست بدھد ؟؟؟ و ما شويم موجودی به جز آنچه آ ساخت و توقع داشت؟؟حاکميت و سر

ک ھا و شيوخ عرب  کمی گ فارغ از وسوسه و فريب  اين چلی دانست که اکر کمی عاقل شويم يعنی   میآيا هللا

نوشت سرانسانی و معقول خارج از چو کات بندی ھای اسالمی فکری نموده و در فالن زمان  و فالن مکان  در قبال 

که نماينده  ریوط( را ) ر نا پذيريھای تغيچيز (ر يداند چرا  اين ھمه تغي دانست و می ر میگخواھيم؟ ا خود  چه می

خواھد که خواسته ھای خود را به عربی و رو به عربستان به زبان  می پذيرد ؟ اما فقط می!) دارند  ھايش تبليغ می

 خواسته گر خلل نا پذيرش مجبور به پذيرش خواست ما شود ؟ اۀيه نمائيم ؟ تا او خالف ميل و ارادگرآريم ؟ زاری و 

  مخلوقاتش کم و کاستی داردۀوشه ھای علميت ھای او در بارگدانست پس يکی از  داند و نمی را نمیھای ما 

ن از فرد برتر و باال با ئيدعا در لغت به معنای ندا و صدا زدن است و در اصطالح بدين معناست که فرد پست و پا

يات نظر(  جلب توجه نمودن است اندن و در واقع دعا نوعی خو،حالت خضوع و سرافکندگی چيزی را طلب کند

 فکرت با من باشد و به من توجه کن، زيرا که خداوند از ،واين خواندن نه به اين معناست که ای خدا) شيخک ھا است 

رگ گردن به ما نزديکتر است و سميع و بصير می باشد، بلکه به اين معناست که خداوندا تو را می خوانم، نه کس 

 مرا دست ... ای ، ای قادر متعال، پادشاھان،ای پادشاه (  يعنی ،تو را دارم، نه   ديگریديگری و درخواست توجه 

 ؟؟ )... شکمم را سير کن ،ی نجات دهگ من رحم کن  و مرا ازين حالت بردير و بهگ

 .کنند اين رقاص ھای  شيوخ عرب چنين توصيه و سفارش می

 :ا کننده بايد دارای عقايد ذيل باشدشمارد و دع خصوص دعا را الزم میه اسالم در شرايط ب

  ،که خدا نزديک ماست و می شنود نزديک پنداشتن خداوند و اعتقاد به اين 

  ق الناس و دوری از گناه و توبه کردن از گناھانبر گردن نداشتن ح

  رعايت احترام و ادب در مقابل خداوند ھنگام درخواست حاجت
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  ،ادر است تمام نيازھای ما را برطرف سازدکه او ق اعتقاد داشتن به قدرت الھی و اين

   آوردن شکر عملی و لسانی نعمتھای الھی داشتن حالت خوف و رجاءیجاه ب

 اصرار و ،به انتھا رسيدن صبر و مضطر شدن دل نبستن به غير خداوند و تنھا از خداوند طلب حاجت کردن 

   دعا کردن در خلوت و پنھانی،پافشاری در طلب خواسته

  آمدن از درد و غم و با اوج خواری و ذلّت و نياز دعا کردنبه ھيجان 

 آوردن بندگی و اطاعت خداوند داشتن اخالص و نيّت صادقانه و یجاه  ب،عدم درخواست بر اساس ھوی وھوس

  بزرگوارانه بودن دعا 

  منافات ،شکم داشتن روزه وخالی بودن ،  واسطه بردن به درگاه الھی،استفاده از اسم اعظم الھی در دعا کردن

   نداشتن خواسته با حکمت الھی

خواند برای ما روشن سازد که  ين مور د مشخص آرزو دارم يک  کسی که خود را عالم دينی با شرف میادر

 ؟؟؟؟؟؟؟ چون اين شخص سر نوشتش خالف آنچه يعنی چی) منافات نداشتن خواسته فرد دعا کننده با حکمت الھی :(

خواھد و برايش دعا   آنچه او میو مسلماً ! ی خود ھم ناراض است گست و از وضع زندته رقم زده شده اخواس می

 ۀحال اکر حکمت الھی  چنين نباشد و يا ايجاب نکند که مسير مشخص شد! باشد  ر سر نوشتش میيکند ھمان تغي می

 يک لطفاً ! !! يد تر از آنچه تصورش را داشت به وجود می آگر يابد ؟ مشکلی خيلی بزرينوشت اين فر د تغيسر

 طالب ، چلی، مال ، مولوی ، داکتر  حتی انجنير دينی ، پرو فيسور، آيت هللا ، االسالمیة حج، مجتھد ،عالمک دين 

 .تا روشن شوم!! و ھر کسی در ھمين ر ديف باشد پيش آيد و به رو شن شدن افکار بنده  ھمکاری و لطف  نمايند 

   شرايط دعاۀادام

 بيان ، عدم شاخه به شاخه شدن در ھنگام طلب خواسته،)با دشمنان اسالم(  منافقين و دشمنی برائت از مشرکين و 

 برداشتن ، رعايت نظافت و پاکيزگی، توجه، تمرکز و عدم عجله در دعا کردن،جزئيات در ھنگام طلب خواسته

 ۀما بند!  خوب مالی عزيز ،شد توان به اين مرحله ھم وارد   و می، تبليغ دين خدا و ترويج آن ،موانع استجابت دعا

خواھيم بدانيم چه کاری انجام دھيم تا از ين ھمه بد بختی ھای روز نجات  می!!  عاجز و بی خبر از ھمه جا ،مطيع

 ۀ بنده  ای تابع و عبادت کنند،قسم تا زنده ھستم!  صحت ما يک کمی خوب باشد ،يابيم ؟ شکم ما يک کمی سير شود 

 باشم فقط مرا ر ھنمائی نمائيد می و می  مولوی فالن، رھمنمايان خود مثل ھمين مال فالنهللا و خد متکذار صادق

  :يندگو

 :اين دعا نمودن و مراعات نمودن آداب  اسالمی دعا و انواع و اقسام مختلف دارد

» يا هللا« از ھرجای قرآن بخواند، بعد ھفت مرتبه تھر کس که صد آي: از حضرت علی  منقول است که فرمود

؟ )؟؟ شود  سنه ای ھم سير میگرآيا شکمی  ( ،اگر بر صخره ھم دعا کند، خداوند متعال آن را می شکافد بگويد،

 به شکافتن د درين مورد توضيح دھند ؟؟ چون ما فعالً نتوان  آيا نماينده ھای علی می، وجود ندارد عالً فعلی که 

 دن قبل از وقت الزم داريم ؟؟مراز يری گ نانی برای جلو ۀصخره ضرورت نداريم فقط لقم

من در بسياری ازاوقات خدا را با اين دعا می خوانم، و از درگاه : از امام ھادی  روايت شده که فرمود

  :خداوند او را نااميد نکند، و آن دعا اين است خداوندخواسته ام که ھر کس در کنار قبرم، اين دعا را بخواند،

اسئلک » قل ھو هللا احد«يا  و يا کھفی و السند، و يا واحد و يا واحد، و المعتمد،يا عدتی عند العدد، و يا رجائی و 

حاجت (اللھم بحق من خلقتھمن خلقک و لم تجعل فی خلقک مثلھم احدا،صل علی جماعتھم، و افعل بی کذا و کذا 

  )دعا کننده ذکر شود
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کتا و ای بی ھمتا، و يو  اه و تکيه گاه استوارو اعتمادگاه من، و ای پناھنگ ای ياور من ھنگام ياری ھا، و ای اميد

بر  که ھيچکس را در مقام مانند آنھانيافريدی، لت دارم به حق آن مخلوقاتیأاز درگاھت مس»قل ھو هللا احدی«ی ا

 . و فالن رحمت و فالن رحمت و فالن نيازم را برآور،جماعت آنھا رحمت فرست

 برای دفع دشمنان بسيار ب برای قضای حوائج و خصوصاً قرائت دعای سمات در آخر روز جمعه نزديک غرو

  لطفاً ،حال که صحبت از يقينات است( ،روز از يقينيات است ۴٠و استجابت دعا بعد از قرائت به مدت مجرب است

 ؟) ان عرض حال دارند گمت بقيه خوانندھم وطنی اين عمل را  انجام دھد و از نتيجه خد

خوانده "يا سميع"مرتبه ذکر  ١٨٠)بعد از اذان( صبح ۀصبح يا بعد ازنمازنافلبرای استجابت دعا قبل از اذان 

" يا سميع"اگر کسی اسم مبارک  ،باشد می ٩وتعدادصغير آن  ١٨و تعداد وسيط آن  ١٨٠ تعداد  کبير اين ذکر،شود

ه اين قيام کند  و اگرقاری ب،و حاجتی که خواھد روا گردد بار بخواند ھر دعا ۵٠٠روز پنجشنبه بعد از نماز را

ھرگز به ھيچ چيز "يا َسميُع يا بَصير" نوبت بخواند  چھارصد و دو وھرروز به طريق اوراد،وةگرددعمستجاب الد

! ان ار جمند گند خوان  (،و دعاھای اومستجاب شودو صفای باطن او راحاصل گردد محتاج نشود و رسوا نگردد

که   اينۀ عالوهخک ھای ما توصيه داشته اند خوانده ام اما بباور کنيد من اين دعا را بيش از آنچه نوکران شي

  ؟) ی ام رفع نشده محتاج تر ھم شده ام گجزئی ترين احتياج زند

 اگر کسی بعداز فراغ از نماز ،رابخواند دعای وی مستجاب شود" يابديع"سم مبارکابار ٧٠ھر که در وقت دعا

 ،رابخواند و حاجت بخواھد البته دعای او مستجاب است"ھابيا و"و ھفت نوبت اين اسم مبارک  دستھا را بردارد

  .موجب استجابت دعاست" مداومت بر اسم مقدس سميع الدعا ومجيب الدعا

يک يا (جھت رفع حوائج مھم  ،خوانده شود" نعمالمولی و نعم النصير"مرتبه ذکر  ٣۵٠جھت رفع حاجات ھر روز

 در صورت موفق نشدن، بعد از نمازظھر و عصرروز جمعه، ، کمی بعد از طلوع آفتاب روز جمعه يا)چند حاجت

 ،بسيارمجرب است" مرتبه خواندن اسم مبارک المجيب١٠٠١

يک (  ،و به درگاه خداوند عرض حاجت نمايد، مأيوس نگردد بگويد" المجيب"مرتبه اسم مبارک ١٠٠١ھر کس

 بار؟ آيا ١٠٠١!((! راستی چرا! د ھم بايد مدير محاسبه باشد و ھم عربی بدان! نفر محاسب ھم ضرورت است 

  يرد؟گتا اين ھمه تکرار صورت )  است ؟ کوش هللا نا شنوا

 ،دعايش به اجابت می رسد" ياَسريُع يا ُمجيبُ "مرتبه بگويد ٢۶ ئیدعا بعضی ھا گفته اند ھر کس در آخر ھر

ه شود و ھر که دايم و حاجت خود را بخواھد حاجاتش برآورد رابگويد" المجيب" بار اسم مبارک ١١٠ھر که

چمی و خلقی ھا  تخم نا پاک و کثيف پر،لبدينی ھا گ،مثل شورای نظاری ھا (،مداومت کند ايمن ماند از نکبات دنيا

 و بی ناموس حزب خلق اه خون آشامگشد که به صد ھا تن از رھبران دستو شايد ھم به ھمين ملحوظ با )...و 

 ؟)ويند  گو آيت و حديث می! روند   به مساجد می،وز مسلمان شدهامر

و اگر ميّسر نشد  بار اين اسم رابخوان که دعای شما مستجاب خواھد شد ٩٠٠٠٠اگر مھمی داری دريک مجلس 

 بار اين اسم را بگويد و ۶۶ھر که خواھد مستجاب الّدعوه شود ھر روز ،بار اين اسم را بخواند ١٩٠٠٠بايستی که

پوره  بيا و (،تَِجْب َدَعواتی ُکلّھا يا َذالَجالِل َوْااِلْکرام ھمه دعاھای او مستجاب گردداِسْ : در آخر اين دعارا بخواند

ً ) (،!کن  ؟)!! يک کمی تخفيف دھيد و کوتاه آئيد  لطفا

بار بخواند خداوند دعای او رامستجاب  ١٠٠٠و شب جمعه  بار بخواند ١٠٠را" باقی"ھر که ھر شب اسم مبارک 

      .دئيختم نما"ياذالجالل واالکرام"عا، آن را با به جھت استجابت د،سازد

 ؟) از من نشد( ،شود و حاجت بخواھد روا می رابگويد" مرتبه نام مقدس يا ذوالجالل و االکرام ٢١ھرکه در سجده 
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مرتبه در روز فراموش  ٩به تعدادحداقل " يا ذالجالل و االکرام"به جھت برآورده شدن حوائج، مداومت بر ذکر 

راچندان بگويد که در خواب رود مالئکه بر وی دعا کنند و دعای مالئکه " ريميا ک" ھر که اسم مبارک  ،نشود

در بعضی  دانم که فقط می! دانم  ثر باشد؟  نمیؤ شايد دعای ماليکه بيشتر از شمشير شان م(،سريع االجابت است

ھر که ھر روز !!) ت لشکر محمد شد  و سبب شکس،مردی کردند و نيامدند  آنھا  نا،جنک ھای محمد با کفار 

بگويدو باز بر سر دعوت رود چون تمام کند دو رکعت " باريا َدليَل اْلُمتََحيّريَن َو يا ِغياَث اْلُمستَغيثيَن اَْغثِنی ١٣٠

 .نماز حاجت بگذارد و طلب مراد کند خداوند حاجتشرا روا کند

عا دآن زمانی که من ( د بداند که حاجت او روا نمی شود کسی که کوچکترين حبّی نسبت به دشمنان دين در دلش باش

؟ و نيز ) خوب و خوشباور بودم و از دشمنان دين بدم می آمد من يک ديندار کامالً ! کردم و طلب حل مشکل  می

بدان که اين صفت با قول و فعل و حتّی با حاالت ظاھری و قلبی ايجاد می شود و فرد دعا کننده با زبان و چھره و 

  .االت قلبی بايد از دشمنان اسالم  و از دشمنان دين متنفر باشدح

جھت اينکه دعای ما به استجابت نزديکتر شود در احاديث وارد شده است که بايد به درگاه الھی واسطه ببريم و در 

 ؟!!) واسطه،جان موضوع ھمين است  ( »دئيسوی خداوند واسطه بجوه ب« :آمده است قرآن کريم اين باره در

 که ئی که در بردارندۀ اسم اعظم الھی است به استجابت نزديکتر است و در احاديث بسياری است که دعائیدعا

مشتمل بر اسم اعظم باشد رّد نمی شود البته بايد دانست که غير از انبياء و اولياء الھی کسی از اسم اعظم الھی 

 ر روايات فراوان به طور کنايه به آن اشاره شده استاطالع ندارد که به عينه کدام اسم، اسم اعظم است ھر چند د

 دارای اسم اعظم است که بنابر روايات وارده اسم اعظم به احتمال قوی ت؟؟؟ که مثالً فالن دعا يا فالن آي)چرا کنايه(

ين ھم يکی ا  (»الإله إال هللا« و » ذوالجالل واالکرام«، »الرحمن«، »هللا«، »الحی القيوم«  يکی از اين اسامی است

 ؟)!!از نيرنکھا و شعبدی بازی اسالميست 

در ھنگام دعا کردن نبايد خداوند را دور پنداشت و نبايد پنداشت که خدا صدای ما را نمی شنود و ما بايد صدايمان را 

 ،دعا کنيمکه او نزديک ماست و صدای ما را می شنود  بلند کنيم بلکه بايد آرام و آھسته و با اطمينان و اعتقاد به اين

ای پيامبر، «  دارد کهبقره ۀو در سور» ما از رگ گردن به آنھا نزديکتريم«   فرموده است کهق ۀخداوند در سور

درين صورت چرا محمد زحمت کشيد و به اصطالح  (،»ھنگامی که از تو دربارۀ من سؤال می کنند بگو من نزديکم

 تر متن اين آيگفت و شنود نمود ؟؟ و ھمچنان اگپرده با هللا خر ھم از پشت آبر خری انسان نما به آسمانھا رفت و 

فته و به نام حج  سنک فت به دربار شيوخ عربی رگده دالن ساالنه با تقبل مصارف ھندرست باشد ؟ چرا اين ھمه سا

 - عربی  يعنی هللا–روند ؟؟ اګر او   خدا میۀکنند ؟ و يا به اصطالح خود شان در خان زنند و سجده می سه میرا بو

 ؟؟)ردن است و در ھمه جاست ؟ پس اين ھمه سفر و مصارف بيجا لزومش در چيست گ گنزديکتر از ر

 ولی ھمين هللا مھربان عرب (،پس ھرگز نبايد او را دور بدانيم بلکه خداوند نزديک ماست و صدای ما را می شنود

تواند   کسی می،ن سياسی اسالمی را نشنيدياگو زورۀبان شدليونھا مظلوم قرياضافه تر از سی سال صدای ما و م

 در حديثی است زمانی که پيامبر در يکی از غزوات بود، ھنگامی که سپاھيان اسالم کنار دّره ای )ويد چرا ؟؟گب

ای مردم اندکی آرامتر دعا کنيد، شما «  :رسيدند، فرياد خود را به الإله إالّهللا وّهللا اکبر بلند کردند، پيامبر فرمودند

 ،خص َکر و غائبی را نمی خوانيد، شما کسی را می خوانيد که شنوا و نزديک است و با شما می باشدش

 ھای شيوخ عرب و دنباله روان شان به اھميّت وآثار دعا کردن در زندگی شخصی و ئیوگحال که از بر کت ياوه 

 مثل ،شرايط، آداب و اصولی دارد) دعا کردن ( اجتماعی آشنا شديم بايد دانست که خواستن و طلب کردن، يعنی 

 ، آداب تاراج نمودن،ران به نام جھاد تاختن گ آداب بر نواميس دي،فتنگر آداب زن ، آداب قضای حاجت ،آداب جماع
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  ...آداب بی ناموسی و آداب 

 آداب دعا کردن به شرايط ظاھری دعا گفته می شود و اصول دعا کردن، شرايط باطنی دعا کردن است که بايد 

رون فرد ايجاد شود ھمانگونه که فرد اگر برای درخواستی نزد ديگری می رود، از قبل مقدمه چينی می کند، ادب د

را رعايت نموده و به شيوۀ مخصوص طلب حاجت می کند، زمانی که نزد خداوند متعال نيز می رود بايد آداب و 

 انش در احاديث بيان کرده استگوسيلۀ نمايند هاصولی را رعايت کند، آداب و اصولی که خود خدا در قرآن و يا ب

فرشته ای به ۀ سيلوه آن بکه قر  مستقيم از آسمان نازل شده و اينۀونگيده دارند که اصول دينی آنھا به مسلمانان عق

 ۀ سور٢٢و٢١ انعام آيت ھای ۀ سور١٩ل از خداوند به محمد نازل شده و ھمچنان مسلمانان به اساس آيت ئينام جبر

آن ازلی و ابدی بوده که در لوح آسمان محفوظ و به محمد الھام  قدر عقيده دارند که متون قرۀ آيت ھای سوربروج و

 شده است

توان مشاھده نمود که اين اسالم عزيز ھيچ نوع تحرک  و عملکرد انسانی  اھی به مطالب باال به وضاحت میگبا آ

دارد يعنی در  ھمکاری   معقول و اصلی شان پيشنھاد نمی برای بر آورده شدن خواسته ھای،اجتماعی را برای مردم

رات يبا زور مندان و طبقات مسلطه اجتماعی سعی دارد تا بشريت را متوجه عاجز بودن شان در مقابل تمام تغي

 دعا  و طلب کشايش مشکالت از هللا ،دارد ھمان تضرع که مطرح می  موھومی رااجتماعی و سياسی نموده و راهِ 

 که نتيجه ندھد بايد دست به دامان واسطه ھا و يا مجريان فرامين هللا شد يعنی مشخصاً  ه آنھم در صورتیباشد ک می

يالن ذان به برکت شفاعت ھمين رگ پيشه زد  تا دعای  بيچاربايد دست به دامن ھمين ريش دار ھای پست و جنايت

 اعتماد داشته و دست ،ويند بايد اعتقاد  گآنھا می مردم  به آنچه ۀاجتماع بشری يه استجابت برسد ؟ از ديد آنھا  ھم

 !  خود را زير پای شان بريزندۀی خود و فاميل رنجديدگند و ھر چه از قوت و اليموت داشترا ببوس ھای شان

 :دارند تواند باشد و روی کدام ھدايت قرآنی استدالل می ببينيم زمينه ساز اين استجابت دعا  کی ھا می 

دارد که   دچار تناقض گوئی است، از يک سو اعالم می)واسطه بودن بين انسانھا و هللا(اعت  شفۀقرآن در زمين

نمايد؛ اين کتاب در اين  برخی از انسانھا توانائی شفاعت کردن را دارند و از سوی ديگر سخنان خود را نقض می

فاعت را قائل شده است، اما آيات زمينه تا جائی دچار تناقض گوئی است که حتی به برخی از آياتش به بتھا قدرت ش

  ): محمد مھدی فوالدوندۀبا ترجم(قرآن 

ْن َخشْ يِھْم َوَما َخْلفَھُْم َواَل يدِ يَن أَ يْعلَُم َما بَ ي آنچه فراروى آنان و ) ٢٨/انبياء(تِِه ُمْشفِقُوَن يْشفَُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرتََضى َوھُم مِّ

 ،م او ھراساننديكنند و خود از ب ت دھد شفاعت نمىيرضا] خدا[سى كه داند و جز براى ك سرشان است مى آنچه پشت

َماَواِت َواألَْرَض فِ یإِنَّ َربَُّكُم ّهللاُ الَّذِ  ٍع إاِلَّ ِمن بَْعِد إِْذنِِه يَدبُِّر األَْمَر َما ِمن َشفِ ياٍم ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش ي ِستَِّة أَ ی َخلََق السَّ

 روزن را در شش يى است كه آسمانھا و زمئپروردگار شما آن خدا) ٣/يونس(ُكْم فَاْعبُُدوهُ أَفاَلَ تََذكَُّروَن َذلُِكُم ّهللاُ َربُّ 

خدا  ن استيست ايكند شفاعتگرى جز پس از اذن او ن ر مىيرا تدب] نشيآفر[افت كار يال يد سپس بر عرش استيآفر

  .ديريگ ا پند نمىيد آيپروردگار شما پس او را بپرست

  : انسانھا نزد هللا باشندۀتوانند شفاعت کنند فرشتگان ھم می

لٍَك فِ  َماَواِت اَل تُْغنِ یَوَكم مِّن مَّ ُ لَِمن يئًا إاِلَّ ِمن بَْعِد أَن ي َشفَاَعتُھُْم شَ ی السَّ و بسا  ) ٢٣/نجم(ْرَضى يَشاُء وَ يأَْذَن هللاَّ

مگر پس از آنكه خدا به ھر كه خواھد و خشنود باشد اذن د يايشفاعتشان به كارى ن] و[ند يفرشتگانى كه در آسمانھا

 .دھد

 : در مکه بيان شده و زمانی است که محمد در فشار بودتحتی به بتھا ھم قدرت شفاعت کردن قائل شده است، اين آي

و كسانى كه به جاى او ) ٨٦/زخرف(ُموَن ْعلَ يْدُعوَن ِمن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إاِلَّ َمن َشِھَد بِاْلَحقِّ َوھُْم يَن يْملُِك الَّذِ يَواَل 
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  .ار شفاعت ندارند مگر آن كسانى كه آگاھانه به حق گواھى داده باشندياخت] پرستند و مى[خوانند  مى

  :دارد ولی قرآن تمام سخنان سابقش را فراموش نموده و بيان می

ن يله ايو به وس) ٥١/انعام(تَّقُوَن يٌع لََّعلَّھُْم ي َوالَ َشفِ یَس لَھُم مِّن ُدونِِه َولِ يْحَشُروْا إِلَى َربِِّھْم لَ يَخافُوَن أَن يَن يَوأَنِذْر بِِه الَّذِ 

ار و ير او براى آنھا يكه غ] چرا[م دارند كه به سوى پروردگارشان محشور شوند ھشدار ده يكسانى را كه ب] قرآن[

  .ست باشد كه پروا كننديعى نيشف

ا َرَزْقنَاُكم مِّن قَْبِل أَن َن آَمنُوْا أَ يھَا الَّذِ يا أَ ي ِه َوالَ ُخلَّةٌ َوالَ َشفَاَعةٌ َواْلَكافُِروَن ھُُم الظَّالُِموَن يٌع فِ يْوٌم الَّ بَ ي یأْتِ ينفِقُوْا ِممَّ

كه روزى فرا رسد كه  ش از آنيد پيم انفاق كنيا د از آنچه به شما روزى دادهيا مان آوردهياى كسانى كه ا) ٢٥٤/بقره(

 . داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى و كافران خود ستمكاراننددر آن نه

  :گويد گيرد و می  قبلش را ناديده میۀولی دوباره جمل

ْشفَُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه ي ی األَْرِض َمن َذا الَّذِ ی السََّماَواِت َوَما فِ یوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَْوٌم لَّهُ َما فِ ي اْلقَ یّهللاُ الَ إِلَهَ إاِلَّ ھَُو اْلحَ 

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع ُكْرسِ یطُوَن بِشَ يحِ يِھْم َوَما َخْلفَھُْم َوالَ يدِ يَن أَ يْعلَُم َما بَ ي َماَواِت َواألَْرَض َوالَ يٍء مِّ ُؤوُدهُ يهُ السَّ

ست زنده و برپادارنده است نه خوابى سبك او ي معبودى جز او نخداست كه) ٢٥٥/بقره(ُم ي اْلَعظِ یِحْفظُھَُما َوھَُو اْلَعلِ 

ست آن كس كه جز به اذن ي ك.ن است از آن اوستيرد و نه خوابى گران آنچه در آسمانھا و آنچه در زميگ را فرو مى

جز زى از علم او يداند و به چ سرشان است مى ش روى آنان و آنچه در پشتيشگاھش شفاعت كند آنچه در پياو در پ

ست و ين را در بر گرفته و نگھدارى آنھا بر او دشوار نيابند كرسى او آسمانھا و زمي به آنچه بخواھد احاطه نمى

 .اوست واالى بزرگ

دھد و برای فھم و درک آن  کند و کار ھايش را مجھول جلوه می می بينيم که در قدم اول اين هللا است که ناز می

 واسطه و سازش و پيروی از تعدادی از بچه خوانده ، اصل پيشناد دالل بازیۀ مجھوالت و ره يابی به آن نقطۀھم

 .دھد ھايش را در قر آن باز تاب می

 ی میئکنند و فتوا استناد بر اين آيات دنباله روان و رقاصان شيخک ھای عربی را به وجد می آورد و کاری می

صالحيت دار از طرف هللا برای شفاعت انسانھای  شده و گزيدهدھند تا مردم عوام تفھيم شوند که آن موجود بر

  مردم ھستند و میۀدھند که شفاعت کنند  ايشان ھستند و خود را در مقامی قرار میۀمحروم از نعمات مادی جامع

ب داده و تصميمات هللا را توانند خدا را فري توانند با اين واسطه بازی ھا و رمز و رموزی الھی را که بلد ھستند می

 ، بی زبان،با ادب ، خالص و مخلصۀاما به شر طی که مراجعه کنند! ر دھند ي و قدر را تغيءنوشت و قضارحتی س

و در مجموع شخص مطيع کامل ! سد يادی ھم به او بر و از نعمات مادی بر خوردار باشد تا چيزکی ز،خوش باور

 .واسطه باشد

روت اندوزی و دارا شدن رھبران مذھبی در جھان کنم با اين بر رسی خيلی ھا مختصر علت ھای اصلی ث فکر می

توان حد اقل از   چون بادر نطر داشت اين موضوعات می،ای روشن شده باشد   کشور  ما تا اندازهو مخصوصاً 

 ،سيد ھا  ، حضرت صاحبان، مذھبيون  در کشور ما يعنی پيشوا ھا و رھبران تمامسيد که اين ھمه ثروت خود پر

  اڼ چه بوده است؟؟ء از کجا پيدا شده و سر منشايب ھا نق،يالنی ھا گ

 ، مجددی ھا،يالنی ھاگيند که ھزاران جريب زمين گوتوانند لطف نمايند و ب آيا کسی از بين  اين ھمه عالمان دين می

سيد کيان  و ده ھا بی عرضه و خاين به مقدسات انسانی ) پدر سليمان اليق(  بازار ۀ خليف، حضرت صاحبان،نقيب ھا

 دست آمده است ؟؟ه  کجا باز

ران بين مردم مظلوم و هللا عربی ضرورت وجود يک تعداد گ و شفاعت ، دعا ھاۀاين قانونمندی و طرح شيخان
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کند که بد بختانه در کشور محروم ما تعداد آنھا کم نيستند و ھر   خاين و زن ستيز را می، پست،عناصر بی وجدان 

 یمت و پاد نموده و به نام عالم دين در خديت ممالک کفری سر بلنی در اکثر کشور و ھم به سطح جھانکدام در داخل

بان شده را برای مدت ھای مديد نوکر منش در خدمت مالند تا اين مردم خوش باور و قربوسی استعمار پوزه می 

 استعمار  جھانی قرار  دھند

 بی خاصيت و فاقد ھر نوع احساس ، تنبل،ه که ما تبديل به موجودات بيکار به ما دعا می آموزند چرا؟؟ برای اين

  و تجاوز زور مندان خاموش ايستاده و به هللا پناه بريم ؟، ھا بی ناموسي،ھا جنايتۀ و در مقابل ھم،باشيم

انی قبول نشده و که ھرکز دعای مظلومان و محرومان د ر ھيچ مقطع زم( ورده شدن طلبات ما  نيادر صورت بر 

؟ نبوده  دعا ؟ۀ دعا و طلب ما مطابق شرايط وضع شد،ھا و ھزاران دليل دارند که خواستصد )  نخواھد شديقيناً 

  .رديده استگفلھذا مورد قبول هللا  ن

باشد ؟ نظر به ادعای اين بی شرفان تاريخ  که بايد وارد مرحله دوم آن شد و آن ھم ھمان مراجعه به واسطه ھا می

داشته باشد اما مقصر اين مردم  ت بالی آسمانی و خواست خدا را می اجتماعی و سياسی حيثيۀھر مصيبت ايجاد شد

اشته اند و ھمچنان  نظر ندر نموده اند شرايط و آداب دعا را درگ که در موقع دعا نکرده و يا ھم اباشند زجر ديده می

 زحمتکش ۀبقان و طگت و جزا ھای الھی که مخصوص بيچاربه واسطه ھا مراجعه ننموده اند فلھذا بايد  از عقوب

 است  بی نصيب نخواھند شد

من اين دعا را به مراتب با خلوص نيت خوانده ام و اين کار : شرافتمندانه بايد عرض کنم!  معزز اين نوشته ۀخوانند

ھم ! )  و اجداد ماءقاتلين آبا(  شب ھای چھار شنبه در شھدای صالحين ،ستانھا ھم رفته ام  در قبر،ھا را انجام داده ام

به شرافت !!  اما ، قبول شدن اين دعا ھا را ھم مراعات نمودم ۀ قر آن خوانی نموده ام و تمام شرايط مندرجشبھا

ک گحتی ھمين مال ! ا ھيچ کسی نشنيد دعايم ر ! ند که روز به روز بيچاره تر شدم و محتاج تر گ انقالبيون سوۀھم

 توانيد امتحان نمائيد ؟ شما ھم می!!!) اين تنبلی و بيکارکی ۀواج دھندھا و رقاصان شيوخ عرب و ر

ه ران بگ بر ديئی فرمانروا،دست آوردن قدرت ه  قرن قبل توسط اشخاصی که در راه ب١۴اصول و رسومی که 

رديده است  امروز به شکل ھدايات و اوامر گر بر مردم بومی آن تحميل گ  اشغال سر زمين ھای ديوجود آمده با

رود   ذھن و مغز ھای جوانان  به شمار میۀيز يک موسيقی  کشندگ نوای غم انۀکنندمقدس الھی در آمده که   پخش 

 .سازد و بخش عظيمی از نسل امروز را در کشور ھای اسالمی مسموم می

 

 


