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عامل دیگری که باعث ایجاد خرافات در 
رسیدن به هدف ” جامعه می شود 

 است”  مقدس، از راه اشتباه

 مثال: 

خانمها، بدون حجاب وارد می خواهد 
، در اول مفاتیح  نشوند حرم امام رضا 

 های حرم می نویسد:ها و قرآن 

 یکی از روحانیون امام رضا را در خواب دید که به او فرمود 

به زنان بگویید با جوراب نازک وارد حرم 
قرآن دیگر بنویس  ۰۱این پیام را در نشوید .

تا ده روز بعد حاجت میگیری و اگر ننویسی تا 
سه روز بعد بالی خانمان سوزی برایت میفتد . کوتاهی 

 ********************              ن میشوینکن . پشیما

 ؛ به همه پیامک می زند : حب حضرت زینب شوندمردم مُو یا می خواهد 

دم ازم در گلوم اب ریخت شفا پیدا کر تو رو به امام زمان قسم می دم این پیام رو بخون.دختری از خوزستانم که پزشکان از عالجم نا امید شدند.شبی خواب حضرت زینب )س(را دیدم“
میلیون به دست اورد. به دست کسی دیگری  ۰۱کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارشو از دست داد.مرد دیگری اعتقاد داشت خواست اینو به بیست نفر بگم. این پیام به دست 

 ”روز دیگه منتظر یک معجزه باش تروخدا بفرست ۰۲  …………نفر بفرست ۰۱رسید عمل نکرد پسرشو را از دست داد.اگه به حضرت زینب اعتقاد داری این پیامو واسه 

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

 دشمن هم همین را می خواهد. این ها به یک اصل تبدیل شده و به مرور زمان مردم را به دین بدبین می کند 

 ها خبر داد. پرده از اهداف شوم صهیونیست” چگونه اسالم را متزلزل سپس آن را در اختیار بگیریم“با این تیتر که  شود در چاپ سراسری خود های اشغالی منتشر می چندی قبل روزنامه نیوز تالویو که در سرزمین

ر بین مسلمانان های اجتماعی در حال تالش برای تضعیف اسالم د اپ و شبکه می گوید: همکاران ما شب و روز در واتس کند هنری لیونر که به یک عنوان فقیه دینی در اسرائیل فعالیت می
 هستند.

نفر بفرست تا امروز  ۰۱نویسیم آن را برای  ها می های فارسی، عربی، ترکی و اردویی و آوردن نام پیامبر و ائمه و قرآن، در آخر پیام ما با طراحی پیامهنری لیونر افزود: 
 دهند. کنند و اینگونه ایمانشان را کم کم از دست می زه نیست پس آن را خرافات تلقی میبینند که خبری از معج با گذشت چند روز و به مرور زمان مسلمانان می معجزه ببینی!


