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 فهرست مطالب

 أ  ................................................................ مطالب فهرست

 ١ ..........................................................................مقّدمه

 ٣ .................................................................. عهیش شیدایپ
 ٣ ............................................................ ند؟یگو یم روافض را عهیش چرا

 ٤ ...............................................................................عهیش یھا فرقه

 ٥ ................................................................... خبر ای ثیحد
 ٦ ............................................. دھند یم یگواھ ثیحد جعل بر که یاخبار
 ١٠ ...................................... یساختگ ثیاحاد ی درباره عهیش بزرگان یگواھ

 ١١ .......................... یاثناعشر عهیش یخراف اتیروا از یتعداد میخوان یم حال

 ١١ ....................... ).گرداند یم وثید را انسان مصر ی کوزه آب با کردن غسل( -۱

 ١١ ................................... ).شود یم سل یماریب باعث حمام در یماندگار( -۲

 ١٢ ........................... ).گردد یم دندان یماریب باعث حمام در زدن مسواک( -۳

 ١٢ ....................... ).است بھشت به شدن داخل ی لهیوس ائمه مدفوع و ادرار( -۴

 ١٢ ........................ ).دارد یم نگه را یتناسل آلت و کرده گرم را ھا هیکل جیھو( -۵

 ١٢ ..................................................... ).دارد دنبال به را یفلج ھندوانه( -۶

 ١٢ ...................... ).شود یم زبان شدن الل باعث جماع ھنگام به گفتن سخن( -۷

 ١٢ ................................... ).کندیم کور را انسان زن، شرمگاه به ستنینگر( -۸

 ١٢ ...................................................................... ).است خدا نام  آه،( -۹

 ١٣ ............................................ ).است مشک یبو مانند ائمه شکم باد( -۱۰

 ١٣ .................................................. ).یلخت حالت در زمان امام ظھور( -۱۱

 ١٣ ............................................ کندیم نقل ابوعبدالله از یقم هیبابو ابن -۱۲

 ١٣ ................................................... ).بدش یھا خصلت و اهیس کفش( -۱۳
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 ١٤ ........................................................ ).یعل امام ریشمش ینیسنگ( -۱۴

 ١٥ ........................................................ )امبریپ االغ( ریعف یھا تیروا -۱۵

 ١٥ ........................................... ).بود بلد زبان ونیلیم ھفتاد حسن امام( -۱۶

 ١٥ ............................... ).است یدرد ھر یشفا نیحس قبر خاک خوردن( -۱۷

 ١٦ ................................................. )رود؟ یم نیب از چشم درد چگونه( -۱۸

 ١٦ ......................... ).سازد یم برآورده را ازھاین ماه ھر اول در ریپن خوردن( -۱۹

 ١٦ ............................. ).کردیم هیتغذ امبریپ زبان و انگشت از نیحس امام( -۲۰

 ١٧ .......................................... ).خورد یم ریش ابوطالب پستان از امبریپ( -۲۱

 ١٧ .................................. )یشرع حد ی اقامه جھت روز و شب انیم فرق( -۲۲

 ١٧ ............................... )کردندیم پرواز ابر بر سوار  ائمه، ریسا و یعل امام( -۲۳

 ١٩ .......................................................... رمضان ماه و آخوند

 ١٩ ........................................................................... آورشرم یعذرھا

 ١٩ ..............................................................................یجنس ی بھره

 ١٩ ......................................................................... : بخوان را فتوا  نیا

 ٢٠ .......................................................................... مال  مردان و  زنان

 ٢٠ ...................................................................................  کعبه  حج

 ٢٣ ..............................................................  غرائب و  عجائب

 ٢٣ ........................... . . . که یدان یم ایآ و! شوند؟ یم  حالل ربا و یدزد  چگونه

 ٢٤ ............................................................................................ ربا

 ٢٥ ..........................................................................  آمرزش یھاچک

 ٢٥ ........................................................................... دار خنده و  بامزه

 ٢٦ ........................................................... ھاخوراک  نام به ییھا  مناسبت

 ٢٧ .......................................... اند شده  داده قرار  حالل  که یجنس  ارتباطات

 ٣٠ .......................................................................  زنان با ینیگزخلوت

 ٣١ ...................................................................... نماز  عوض  دادن پول

 ٣٢ ................... سنت اھل با یدشمن یبرا فقط خرافه و دروغ و عهیش تناقضات

 ٣٨ .............................................................................. یمھد و عهیش

 ٣٩ ................................................................ است؟ یانحصار امامت ایآ



 ج   فهرست مطالب

 ٣٩ ................................................ !یانحصار امامت ینف در اتیآ از یا پاره

 ٤١ ......................................... یانحصار امامت ینف بر یعقل دالئل از یبعض

 ٤٤ ............................... :کند یم ینف را یمھد نیچن وجود که یاتیآ از یبعض

 ٤٤ ........................................................................ :انفال ۀسور ۵۳ ی هیآ

نَّ  َ�ٰلَِك ﴿
َ
َ ٱ بِأ � يَُك  لَمۡ  �َّ ٗ ۡ�َعَمَها ّ�ِۡعَمةً  ُمَغّ�ِ

َ
�  ٰ ٰ  قَۡو�ٍ  َ�َ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ

َ
 ٤٤ ..... .﴾بِأ

 ٤٤ ........................................................................... :مائده ۀسور ۱۴ یۀآ

 ٤٥ .......................................................................... :ونسی ۀسور ۹۹ یۀآ

 ٤٥ ......................................................................... :۲۵۶ یۀآ بقره، ۀسور

َ  قَد ّ�ِيِن� ٱ ِ�  إِۡكَراهَ  َ�ٓ ﴿ ۚ ٱ ِمنَ  لرُّۡشدُ ٱ تَّبَ�َّ ِ  ٤٥ ........................................... .﴾ۡلَ�ّ

 ٤٥ .................................................................... :شعراء ی سوره ۴ و ۳ یۀآ

 ٤٦ ............................................................. :ھود ی سوره ۱۱۹ و ۱۱۸ اتیآ

 ٤٧ .................................... است عقل برخالف سازان مذهب یمّدعا

 ٤٩ .............................. ندارد دھد تکامل را آن که یمھد به اجیاحت کامل نید

 ٤٩ .................................................................................. والدته باب

 ٥٠ .................................................... !بوده؟ که ستین معلوم او مادر اما و

 ٥٢ ......................................................................... آن جواب و اشکال

 ٥٣ .......... شود یم زمان امام یقم یبرقع الرضا ابن دابوالفضلیس یالعظم الله تیآ

 ٥٥ ..................... او سلطنت مدت و آن وقت حوادث و یمهد خروج روز

 ٥٧ ............................. جمکران مسجد جادیا داستان و زمان امام یینھا عیتوق

 ٥٩ ...................................................... زمان امام یینها عیتوق

 ٥٩ ............................................................................... عیتوق یبررس

 ٦١ ........................................................... جمکران مسجد جادیا داستان

 ٧٠ .............................. !شود یم دیتھد سخت یعذاب به مثله بن حسن آخر دست

 ٧٩ ..................................................... آن خرافات و ندبه یدعا

 ٨٠ .......................................... :دیگو یم که» أنبيائك عىل قدمته« ۀجمل: اول

 ٨١ ............................ »خلقك انقضاء إىل يكون وما كان ما علم وأودعته«: دوم
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 قُل﴿: فقلت بككتا يف مودهتم وآله عليه كصلوات حممد أجر وجعلت« ۀجمل: سوم
 ٓ َّ�  �ۡ

َ
ۡجًرا َعلَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
ةَ ٱ إِ�َّ  أ � ٱ ِ�  لَۡمَودَّ  ٨٢ ........................................ ﴾ۡلُقۡرَ�ٰ

 ٨٣ ............................................. »إليک السبيل هم فكانوا« ی جمله: چھارم

 ٨٣ .................................................. »وحكمته علمه أودعه ثم« مجلة: پنجم

 ٨٤ .............................................. »خليفتي احلوض یعل غداً  وأنت«: ششم

 ٨٤ ........................................................... »املتني اهللا وحبل« ۀجمل: ھفتم

 ٨٥ ....................................................... »املستقيم ورصاطه« ۀجمل: ھشتم

 ٨٥ ................................................................. »اهللا بقية أين« ۀجمل: نھم

 ٨٦ .............................................. »الظلمة دابر لقطع املعدّ  أين« ۀجمل: دھم

 ٨٦ ............................................ »والعوج األَمت إلقامة املنتظر أين«: ازدھمی

 ٨٧ ................................. »والعدوان اجلور إلزالة املرجتي أين« ۀجمل: دوازدھم

 ٨٧ ................................................. »یيؤت منه الّذي اهللا باب أين« زدھمیس

 ٨٧ .................................... »بكربال املقتول بدم الطّالب أين« ۀجمل: چھاردھم

ي املضطرّ  أين« ۀجمل: پانزدھم  ٨٨ ...................................... »دعا إذا جياب الذّ

اط يابن« ۀجمل: شانزدھم  ٨٨ ............................................... »املستقيم الرصّ

 ٨٨ ................................................. »والبينات اآليات يابن« ۀجمل: ھفدھم

 ٨٩ ................................................ »البالغات احلجج يابن« ۀجمل: ھجدھم

 ٨٩ ............................................... »والعاديات الطّور بن يا« ۀجمل: نوزدھم

 ٩١ .................................................................. عهیش مذّمت

 ٩١ ..................................................................... بیعل بن نیحس

 ٩٢ ....................................................................................... فاطمه

 ٩٢ ............................................................................ نیحس بن یعل
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 ٩٢ ....................................................................... بیعل بن حسن

 ٩٣ ...................................................................................... سیعل

 ٩٥ ....................................................... یخودزن و هیگر بدعت

 شانیھا یعزادار و ھا هینیحس در عهیش یزن نهیس و یزن خود منع و ینھ و رد در
 ٩٧ .... :میکنیم نقل را یبعض که آمده عیتش اھل کتب در یادیز اریبس ثیاحاد زین

 ٩٩ ............................................... یزن خود نه است روزه عاشوار روز سنت

 ١٠١ ......... بیغا یمهد تولد و اش زوجه با یعسکر حسن ییآشنا یافسانه

 ١٠٥ ....................................................... بشنو را مھم اعتراف و اقرار نیا

 ١٠٨ ............. شود؟ یم عیتوز یکسان چه بر میعظ لیس نیا و خروشان اموال نیا

 ١١٠ .............................................. !:نامد یم خلفاء نام به را فرزندانش یعل

 ١١٥ ....... بلدالحرام یعلما یفتاوا کتاب از برگرفته یشرع جواب و سوال چند

 ١١٥ .......................................................... دفن از بعد مرده نیتلق حکم

 ١١٥ ...................... بخواند قرآن تیم روح یبرا تا قرآن یقار کردناجاره محک

 ١١٥ ............................ تیم بر یسوگوار خاطر به یمشک لباس دنیپوش حکم

 ١١٦ ................................ اموات روح یشاد جھت ستادهیا سکوت قهیدق کی

 استدالل صقبر گنبد از توان یم عمل نیا جواز یبرا ایآ و... قبور بر گنبد یبنا حکم
 ١١٦ ....................................................................................... کرد؟

 ١١٧ .......................................................... صامبریپ به خوردن سوگند

 ١١٩ ............................................................... پنهان یقیحقا

 ١١٩ ............................................................................ پنھان یقیحقا

 ١٢٥ ............................................. رانیح یمذهب در تلخ یثیاحاد

 ١٢٩ .......................................... دریب ی کلبه در سوختن یافسانه

 ١٣٥ .............................................................. استیس و نید

 ١٣٧ ................................................. مراجع و رھبران یھاوعده و سخنان
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 ١٤١ .............................................................. بدعت و خرافات

 ١٤١ ............................................. :ائمه در خداوند حلول هب داشتن اعتقاد

 ١٤٤ .................. رفته -ب - یعل بن نیحس قبر ارتیز به که یکس مورد در

 ١٤٦ ...................................................................... یمھد بتیغ مدت

 ١٤٧ ....................................................................... یمھد بتیغ علت

است؟ گفته شما به یکس را جمالت نیا حال به تا ایآ!  یعشر یاثن انیعیش
 .............................................................................. ١٤٩ 

 ١٤٩ ......................................................................... :صاکرم امبریپ

 ١٥٧ ............................................................................. :لیکم یدعا

 ١٥٩ ........................................................................... :عشرات یدعا

 ١٦٠ ............................................................................ :سمات یدعا

 ١٦١ ........................................................................... :ریستشی یدعا

 ١٦١ .............................................................................. :ریُمِج  یدعا

 ١٦٢ ............................................................................. :لهیعد یدعا

 ١٦٢ ..................................................................... :ریکب جوشن یدعا

 ١٦٤ ............................................................................. :توّسل یدعا

 ١٦٨ ....................................................................... :نیالعابد نیز حرز

 ١٧٣ .................................. خدا ریغ از ییمددجو ی درباره قرآن اتیآ

 ١٧٥ .................................... صرسول سنت و خدا کتاب در ارتیز یمساله

 ١٧٧ ............................................. است؟ بوده اءیانب سنت بارگاه ساختن ایآ

 ١٧٩ ....................................................................... توجه قابل ینکته

 ١٨١ ....................................................... دیفھم خواھند را قتیحق یروز

 ١٨٣ ........................................................................ منابع

 



 

 

 مهمقّد 

حمد و ستایش خدایی را که خالق تمام مخلوقات است و اوست که باقی است و 
محمدبن عبدالله پیامبر خاتم و  رسوالنش علی الخصوصو سالم بر . دگر ھمه چیز فانی

 . اصحاب و اھل بیت و دوستداران واقعی آن حضرت
یک امامی بودم با  دوازده ی ھا بود مِن جوانی که از بدو تولد شیعه مدت -وبعد
 !چرا که ھر روز در کشور اسالمی. شدم و سردرگمی مسائلی دچار مشکل می سلسله

با روایات و احادیثی که در اختیار داریم  یم که با شرع وشو و میایران با مسائلی روبر
یک روز خبر اعدام زندانیان سیاسی، یک روز تجاوز در کھریزک، . . . .  خوانی ندارد ھم

ھای طوالنی به خاطر دفاع از مظلوم و یک روز شکنجه به خاطر امر به  یک روز حبس
 . مورد مذھب و دینم را شروع کنمو ھمین مشکالت باعث شد تا تحقیق در . معروف

دانستم خیلی از چیزھایی که آقایان به اصطالح فقھا و مالیان از  با این وجود که می
گویند، چرندی بیش نیست، به دنبال تحقیق و  صبح تا شام از مذھبشان برایمان می

از بعد . پژوھش از منابعی که از مذھب و نویسندگان امام زمانی خودمان نباشد رفتم
خرافات وفور «به نام  /ھای آیت الله برقعی قمی مدت نسبتا طوالنی با یکی از کتاب

این کتاب ارزشمند به کلی عقایدم نسبت به  ی با مطالعه. آشنا شدم »در زیارات قبور
ھمه چیز عوض شد و به قدری این کتاب برایم جالب و شیرین بود که به دنبال 

تعال و در ھمین حین خداوند ممند بودم نشھای بیشتری از این شخصیت دا کتاب
 . وزین و بزرگ عقیده آشنا کرد ی خواست و من را با کتابخانه

ام با این کتابخانه نگذشته بود که متوجه شدم حدود  کمتر از یک ھفته از آشنایی
ھا برایم جذاب و  عرض کردم که به قدری کتاب. ام (پنجاه) کتاب مطالعه کرده ۵۰

در کل . توانستم حتی ده دقیقه ھم از خواندنشان دست بکشم میشیرین بود که ن
ھایش شد و باز  خداوند بزرگ را سپاس که باعث آشنایی من با این کتابخانه و کتاب

ھا  کمترین از لجنزار گمراھی و جھالت بدعت ی سپاس خدای را که باعث شد این بنده
از را سالم حرکت کنم و سره بیرون بیایم و به سمت احکام واقعی و اصیل دین مبین ا

 . سره و سنت را از بدعت تشخیص بدھمنا
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 آوری کردم؟  و چگونه شد که این کتاب را جمع
قدر ھم ھرچه  ت بیرون آمده بودم (البته انسانلحال که خودم در این مدت از جھا

ھمین بداند باز کم دانسته است)، دوست نداشتم اطرافیانم در نادانی باقی بمانند برای 
ھای دوازده امامی  کردم چیزھایی را که ما شیعه خواندم سعی می ھر کتابی را که می

دم بازگو کنم و در این میان دیھا  آن ام بسپارم و برای دانستیم را در حافظه اصال نمی
ھای مختلف گلچین  دانیم را از کتاب که ما اصال نمی بھتر این است که این مطالبی

حد بیاورم تا کسانی ھم که واقعا دوست دارند از جھالت و کنم و در یک کتاب وا
 ،منابع مختلف را ندادرند ی گمراھی بیرون بیایند و از طرفی وقت الزم برای مطالعه

والبته صحیح  .حداقل با خواندن این یک کتاب تا حدودی حساب کار دستشان بیاید
و . یار شیرین استاین است که خودشان ھم تحقیق و پژوھش کنند و بدانند که بس

امید دارم ھمانطور که من و یازده نفر از دوستانم از گمراھی و نادانی بیرون آمدیم 
 ی قدر ھم بداند باز کم دانسته است) طالبان حقیقت ھم با مطالعهھرچه  (البته انسان

وغ را کنار گذاشته و احکام حقیقی اسالم را دنبال کنند که راین کتاب خرافات و د
خیر دنیا و آخرت در این است و نه در چرندیاتی که مالیان برای پرشدن جیب شک  بی

دھند و جالب اینجاست که از  و شکم گشادشان تحویل مردم بدبخت این مملکت می
الزم به ذکر است که فعال . روی بیاورندھا  آن تمام دنیا انتظار دارند که به مذھب

 . باشد که مفید واقع شود. ام ردهگلچین حدود ھفده کتاب را برای شما آماده ک
چرا که سنت پیامبر ھمان  ؛ام ھا به سنت روی آورده و به طور یقین من از بدعت

 . باشد دستورات خداوند جلیل المقام می

 طبرستانی. ن -س 
 تھران ۱۸/۲/۹۰



 

 

 عهیش شیدایپ

تظاھر به اسالم و » عبدالله بن سبأ«نام ه ب یھودی یه مردکآمد  دیدپ یعه ھنگامیش
 یو صه رسول اللهکشد  یغلو نمود و مدعس یعل ی هرد و دربارکت یمحبت اھل ب

ت یالوھ ی هرا به درج سیعل یده است، و پس از مدتیش برگزیخو ینیرا به جانش
، یقم. ن مطلب اعتراف دارندیامًال به اک یعیھا و مراجع ش تابک) رساند، یی(خدا
خود به وجود عبدالله بن سبأ  یھا تابکاند در  عهیوخ بزرگ شیه از شک یشکو  ینوبخت

امامت و رجعت  ی ه مقولهکدانند  یم یسکن یاو را نخست یاند و ھمگ ردهکاعتراف 
پرداخته است، ش گر اصحابیر، عمر، عثمان، و دکرده و به لعن ابوبکرا مطرح س یعل

 . تر از اعتراف!؟ یقو یلیو چه دل
 ی هه دربارک یسکروان عبدالله بن سبأ ھستند، ھمان یه پیسبئ«د: یگو یم یبغداد

ابن السوداء «د: یگو یز مین. »ردک یامبر و سپس خدا معرفیغلو نمود، و ابتدا او را پس یعل
 یرد و براکه به اسالم تظاھر کره بود یاألصل و از اھل ح یھودی ی(عبدالله بن سبأ) فرد

ه در تورات خوانده است کداشته باشد، به آنان گفت  یرشیاست و پذیوفه رکه نزد اھل کنیا
 . »استس یعلص حضرت محمد یدارد و وص ییوص یامبریه ھر پک

ه قائل به وجود کاست  یسکن یاو نخست  ه:کابن سبأ آورده  ی هدربار یشھرستان
ھستند  یا ن فرقهیه اولیه سبئکد یافزا یبوده است، و مس یبر امامت عل یمبن ینص
عه با آن ھمه یش یمعتقد شدند، و پس از مدت» رجعت«و » بتیغ« ، »توقف«ه به ک

ت را یاعتقاد امامت و خالفت و وجود نص و وص  ه دارند،ک یمتعدد یھا اختالف و فرقه
ر ابن سبأ است، و به مرور زمان فرق کف ی هدیده زائین عقیا  ھا به ارث بردند، ییاز سبا

 . ل شدیه تبدیھا فرقه و نظر به دهاتشان یعه، و نظریش
را  ت ائمهیاعتقاد به الوھ  بت و فراتر از آن،یرجعت، غ  ت،یعه بدعت وصیشاینگونه  و
 . ، رواج دادیھودیاز عبدالله بن سبأ  یرویبه پ

 ند؟ یگو یعه را روافض میچرا ش
 . استرده کر کث ذیان چھار حدیتابش (البحار) ھمراه با بکن نام را در یا یمجلس
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 ید بن علیه آنان نزد زکند یگو ین سبب روافض میه آنان را به اکز گفته شده یو ن
م، ینک یروین تا از تو پکر و عمر اعالم برائت کگفتند: از ابوب ین رفتند و به ویبن حس

دارم،  یرا دوست مھا  آن اران جدم ھستند و منی ر و عمرکابوب او در جواب گفت:

و » روافض«ن جھت آنان را یبه ا» مینک یم کپس ما تو را تر«، إذاً نرفضكگفتند: 
 . دندینام» هیدیز«ردند، کعت یب ید بن علیه با زکرا  یسانک

 عهیش یها فرقه
شتر از ھفتاد و یار بیبس ییھا عه فرقهیان شیدر م«ه: کتاب دائرة المعارف آمده کدر 
 . »د آمده استیمشھور پد ی هسه فرق

عه ھستند و یث آمده، شیه در حدک یا ھفتاد و سه فرقه یتمامد: یگو یرداماد میم
 . است» هیامام« ی هتنھا فرقھا  آن انیگروه رستگار از م

 . رسد یفرقه م ۳۰۰عه به یش یھا د: فرقهیگو یم یزیمقر
ه، یه، امامیدیه، زیسانکی :شوند یم میگروه تقس ۵د: روافض به یگو یم یشھرستان

 . هیلیه، اسماعیغال
ه، یه، امامیدیز :چھار صنف ھستندس ید: رافضه پس از زمان علیگو یم یبغداد

ه ه از روافض بیدیگر فرق زیه، دیجارود یه به استثناکد دانست یبا. ةه و غالیسانکی
 . ندیآ یشمار نم



 

 

 ا خبریث یحد

 . الذين اصطفیاحلمد هللا والسالم عىل عباده 
اسالم بر  یرا در معّرف یم نقش مھم و مؤثریکه پس از قرآن کر ١ا خبریث یحد

ف بر کنار نمانده بلکه از ھمان یس و خطر تحریخ از گزند تدلیعھده دارد در طول تار
از کند  می وجود دارد که ثابت یآثار. شده است یسخت یھا بیصدر اسالم گرفتار آس

خود را به  یھا  زدند و ساخته یف آن دست میو تحر یساز ثیبه حد ایقرن اول عده
ن راه اذھان و افکار مسلمانان را به یدادند تا از ا ینسبت م صامبر بزرگ اسالمیپ

 یھا بکارانه در دورانین اقداِم فریا. ندیل آیش نایخود جلب کنند و به مقاصد خو یسو
 ث،ینھاد و سازندگان حد یگوناگون، دنبال شد و رو به فزون یھا زهیبعد با انگ

 ییو بزرگان صحابه ساختند و بر افتراھا ÷رامبیخاندان پاز قول  یاریبسھای  دروغ

  نسبت دادند. صامبر اکرمیکه به پ

 یھا سهین دسیاز ھمان اوائل، بر ا یات الھیبا عنا صخدا خوشبختانه رسول
 یدر پ. انذار نمودافت و مسلمانان را ھشدار داد و دروغپردازان را یخطرناک وقوف 

ث در معرض یبر آنکه احاد یمبن ÷امبریپ ی صحابهد یو تأک صھشدار رسول خدا
نگرفتند و از  یز خاموشین یاسالم یان قرار گرفته است، علمایدروغگو ی هسیدس

پرداختند و پرده از  یث ساختگیاحاد یچند در معّرف ییھا کنون، کتاب روزگار کھن تا

ما سرت « اند: از دانشمندان گفته یکه برخ یطوره شتند بث برداین حدیانت جاعلیخ

ث یچکس را که در امر حدیخداوند ھ: «یعنی. ٢»اهللا أحداً يكذب يف احلديث

                                           
شود که از پیامبر  در اینکه تفاوت حدیث با خبر چیست؟ بعضی برآنند که حدیث شامل آثاری می -١

رو در قدیم به  اسالم رسیده و خبر به آثاری گویند که از غیر ایشان گزارش شده است. از این
خواندند ولی  می» محّدث«شگران سّنت نبوی را گفتند و گزار می» اخباری«راویان آثار تاریخی 

 اند.  قول مشھور آنست که این دو واژه، مترادف
 ٧٤الّدین عاملی (مشھور به شھید ثاني) چاپ سنگی، ص  اثر شیخ زین» شرح الّدرایة«به کتاب  -٢

 نگاه کنید. 



 عشریاشیعه اثن    ٦

ن سخن به یاھرچند  و. »(از نظر نّقادان) پنھان نداشته استکند  می یدروغپرداز
 ییشناساث و یفن، در نقد حد یدھد که علما ینشان م یکتر است ولیمبالغه نزد

که در  ییھا ن کتابیتر ان کھنیاز م. اند ار پرداختهیان دروغگو، به اھتمام بسیراو
 یاثر عبدالرزاق صنعان» الموضوعات«توان کتاب  یباره نوشته شده است یکی را م ن یا
رفت و  ین برجسته بشمار میاز محّدث یصنعان. ق) نام برد. ـ ھ ۲۱۱سال  ی(متوف یمنی

 . ور طبع در آمده استیدر قاھره به ز یکتاب و

 دهند یم یث گواهیکه بر جعل حد یاخبار
ز از سند یم و نییسخن بگو یث ساختگیمتن و مضمون احاد ی هش از آنکه درباریپ
م که یم بھتر است ثابت کنیان آوریبه م یبحثھا  آن جعل یھا زهیث مزبور و انگیاحاد

و  ،وجود داردبه کثرت ات قابل نقد و مجعول یه، روایث امامیان احادیاساسًاس در م
 . میمباحث مذکور پرداز ۀق درباریسپس به بحث و تحق

ث کمک یآنست که از خود احاد ین موضوع، راه روشن و منطقیاثبات ا یبرا
از دو این آثار . دھند یث خبر میم که از جعل حدیآور یگواھه را ب یم و آثاریریبگ

 یآثار از صّحت و اصالت برخوردارند و نادرست و ساختگن یا ای :ستیصورت خارج ن
ان یدر م یث جعلین آثار، احادیم که بنا به مفاد ھمیرید بپذینصورت بایستند در این

صورت باز ھم ثابت  نیدر ا. اند یح و ساختگین آثار، ناصحیا خود ایو . اخبار وجود دارد
 ی هن اخبار از جملیرا خود ھمیز ؛ن وجود داردیث، آثار دروغیان احادیشود که در م یم

که از  ینک به اخباریا. اند ث آمدهیروند که در کتب و جوامع حد یشمار مه ب یثیاحاد
ث یعه آمده است و بر جعل حدیدر کتب ش -رحمة الله علیھم –و ائمه  صخدا رسول

 م: یافکن یدھند نظر م یم یگواھ
 

 ی هض بن مختار درباریآمده که در پاسخ ف /از قول صادق ١یکتاب رجال کشدر 
 فرمود: » انیعیعّلت اختالف ش«

                                           
معرفة «شود:  اثر ابن شھر آشوب استفاده می» معالم العلماء«از  که چناننام اصلی این کتاب  -١

بوده است، سپس ابو جعفر طوسی کتاب نامبرده را تلخیص کرده » الناقلین عن األئمة الصادقین
بر آن نام نھاده است و کتابی که امروز در دست داریم ھمان ملّخص » اختیار معرفة الرجال«و 

 طوسی است. 



 ٧  حدیث یا خبر 

غري تأويله  له علیإين أحدث أحدهم باحلديث فال خيرج من عندي حتی يتأوّ . . . . «

حيب أن يدعی  كلّ طلبون به الدنيا وإنام يبحبنا ما عنداهللا وال يطلبون بحديثنا وهنم أ ذلكو

 . . . ١»رأسا
رود  یرون نمیم و او از نزد من بیگو یم یثیشان حدیاز ا یکی یمن برا. . . : «یعنی

ث یاز حدھا  آن را کهیز ؛کند یل میآن، تأو یقیحق یر معنایث مزبور را به غیتا آنکه حد
ا ین راه دنیند بلکه از ایجو یخدا را نم ی) خشنود÷امبریما و از محّبت ما (خاندان پ

 . . . !. »س بر او نھاده شودیکه نام رئطلبند و ھر کدام دوست دارد  یرا م
 آورده است که فرمود:  /در رجالش از صادق یز کّش یو ن

حاديثنا أالسنة أو جتدون معه شاهداً من إال ما وافق القرآن و ال تقبلوا علينا حديثاً «

حاديث مل حيدث هبا أيف كتب أصحاب أيب  دسّ  -لعنه اهللا -ن املغرية بن سعيد إاملتقدمة، ف

فإنا إذا حدثنا  صسنة نبينا حممدو ال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالیفاتقوا اهللا و أيب!

 . ٢»صقال رسول اهللاوجل و قلنا: قال اهللا عزّ 

را که با  ید مگر گفتاریرینپذ –دھند  یکه به ما نسبت م –را  یچ سخنیھ: «یعنی
ما در موافقت  ی هح) گذشتیث (صحیاز احاد ینکه شاھدیا ایقرآن و سّنت موافق باشد 

 –که خدا او را از رحمتش دور کند  –د یره بن سعیرا مغیز ؛دیدا کنیبا سخن مزبور پ
را ھا  آن وارد کرده که پدرم یگر  لهیرا با ح یثی) احاد/اران پدرم (باقری یھا در کتاب

 یخدا ۀرا که از طرف ما بر خالف گفت ید و گفتارین از خدا بترسیبنابرا. نگفته است
را که ما چون به سخن یز ؛دیریاند نپذ ) گزارش کردهصمحّمدامبر ما (یبزرگ و سّنت پ

 . »مییگو یسخن م صو از قول رسول خداأل یم از قول خدایپرداز
خ یش( یه قّم یبن بابو یف محّمد بن علیون أخبار الرضا تألین در کتاب عیھمچن

 ن بن خالد فرمود: یبه حس /الرضا یبن موس یعل صدوق) آمده که

 . ٣»اجلرب الغالةو إنام وضع األخبار عنا يف التشبيه !يابن خالد«

                                           
 ، چاپ کربالء. ١٢٤رجال الکّشي،  -١
 ، چاپ کربالء. ١٩٥رجال الکّشي، ص  -٢
 . ٨٢عیون أخبار الرضا، چاپ سنگی، ص  -٣
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ه (خدا به خلق) و یتشب ی هرا دربار یان از قول ما، اخباریغال !پسر خالد یا: «یعنی
 . !». . . اند به جبر جعل کرده هدیعق

 محمود فرمود:  یم بن أبیمأثور است که به ابراھ /رضا ن کتاب از قولیباز در ھم

ثانيها ثالثة أقسام، أحدها الغلوّ و جعلوها علیأخباراً يف فضائلنا و أن خمالفينا وضعوا«

 . ١»ثالثها الترصيح بمثالب أعدائنامرنا والتقصري يف أ
را بر سه بخش ھا  آن اند و را در فضائل ما ساخته یمخالفان ما أخبار: «یعنی

شده  یدر حّق ما کوتاھھا  آن که ضمن یثیاحاد :دّوم. زیث غلوآمیاحاد :یکیاند،  کرده
 . ». . . اند ح کردهیوب دشمنان ما تصریبه عھا  آن که در یثیاحاد :سّوم. است

 ونس بن عبدالرحمن آمده است که گفت: یاز قول  یدر رجال کّش 

متوافرين فسمعت منهم  ÷هبا قطعة من أصحاب أيب جعفر وافيت العراق فوجدت«

فأنكر منها أحاديث كثرية أن يكون  ÷علی أيب احلسن الرضا وأخذت كتبهم فعرضتها بعد

 . ٢»÷من أحاديث أيب عبداهللا

از  یاریبسز یو ن ÷اران ابو جعفر باقریاز  یبه عراق آمدم و در آنجا گروھ: «یعنی
 هرا گرفتھا  آن دم و رسائلیشن یثیشان احادیافتم و از ایرا  ÷اران ابوعبدالله صادقی

ث را یاز آن احاد یاریبس ینشان دادم و و ÷سپس آن رسائل را به ابوالحسن رضاو 
 . ». . .باشد ÷نکار کرد که از ابو عبدالله صادقا

ز دارد که ما باز گفتن ین یگریر دیست و نظایم محدود نیث، بدانچه آوردینگونه احادیا
بر اخبار  م که بنایساز ین نکته را خاطر نشان میم اّما اینیب ینجا الزم نمیرا در اھا  آن ۀھم
نسبت داده نشده بلکه از قول عموم  ÷از ائمه یتنھا به برخ یث ساختگیه، احادیامام

 فرمود:  یت کّش یبر طبق روا ÷امام صادق که چناناند  ساخته ییھا شان دروغیا

فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند اب يكذب علينا إنا أهل بيت صادقون النخلو من كذّ «

كان أمري ، وكان مسيلمة يكذب عليههلجة و أصدق الربية صاهللا كان رسول. الناس

 كان الذي يكذب عليه من الكذبو صول اهللا أصدق من برأ اهللا من بعد رس ÷املؤمنني

                                           
 . ١٦٩عیون أخبار الرضا، ص  -١
 ، چاپ کربالء. ١٩٥رجال الکّشی، ص  -٢
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ابتيل قد  -عليهام السالم -كان أبو عبداهللا احلسني بن عيل و –لعنه اهللا  –عبداهللا بن سبأ 

كانا يكذبان علی عيل بن  :بنان فقالاحلارث الشامي و ÷ثم ذكر أبو عبداهللا. باملختار

والرسي وأبا اخلطاب ومعمراً  بزيعاً و ، ثم ذكر املغرية بن سعيد-عليهام السالم -احلسني 

 . ١»صائد النهدي فقال: لعنهم اهللاوبشار األشعري ومحزه اليزيدي و
که بر ما دروغ بندد بر کنار  یاز شّر دروغزن یم ولییراستگو یما خاندان: «یعنی

اعتبار ساقط  ۀبندند نزد مردم از درج یکه به ما م ییھا ما با دروغ ییم و راستگوینماند
بر او دروغ  ی کذاب لمهیمس ین مردم بود ولیراستگوتر صخدا رسول. شود یم
بود  یا دهیآفرن یراستگوتر صامبریپس از پ ÷ین علیر المؤمنین امیبست، ھمچن یم

بر او  –که خدا از رحمت خود دورش کند –عبدالله بن سبأ  یکه خدا خلق کرده ول
 سپسمبتال شد، کذاب به مختار  -ھما السالمیعل - ین بن علیحسز یو نبست،   یدروغ م
 -ن یبن الحس ین دو تن بر علیاد کرد و گفت که ایو بنان  یاز حارث شام ÷صادق

و ابو الخطاب  یع و سّر ید و بزیره بن سعیبستند آنگاه از مغ یدروغ م -ھما السالمیعل

نام برد (که بر  ینھد و صائد ٢یدیزی هو حمز یعمر و بشار أشعرم(محمد بن مقالص) و 

 . »را لعنت کندھا  آن ی هبستند) و گفت خدا ھم یدروغ م /او و پدرش باقر
 آورده که فرمود:  ÷الرضا  یبن موس یعل از ین ابو عمر و کّش یو ھمچن

فأذاقه اهللا حر احلديد، وكان  -عليهام السالم -كان بنان يكذب علی عيل بن احلسني «

فأذاقه اهللا حر احلديد، وكان حممد بن بشري  ÷مغرية بن سعيد يكذب علی أيب جعفر 

، و كان ابو اخلطاب يكذب علی دفأذاقه اهللا حر احلدي ÷يكذب علی أيب احلسن موسی 

 .٣»حممد بن فرات فأذاقه اهللا حر احلديد و الذي يكذب علیّ  ÷أيب عبداهللا 
 یبست و خداوند گرما یدروغ م -ھما السالمیعل -ن یبن الحس یبنان بر عل: «یعنی

ره بن یو مغ. ر جدا کرد)ید (حکومت وقت، سرش را از تن با شمشیآھن را به او چشان

                                           
 ، چاپ کربالء. ٢٥٨ -٢٥٧رجال الکشی، ص  -١
ضبط شده است (المجّلد الثاني، ص » حمزه بربری«در جامع الرواة اثر اردبیلی، نام این شخص  -٢

٢٥٣ .( 
 ، چاپ کربالء. ٢٥٩رجال الکّشی، ص  -٣
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و . دیآھن را به او چشان یبست و خداوند گرما یدروغ م ÷جعفر باقر د بر ابویسع
ز گرفتار ھمان یبست او ن یدروغ م ÷بن جعفر یر بر ابوالحسن موسیمحّمد بن بش

ز یبست خداوند به او ن یدروغ م ÷ابو الخّطاب بر ابو عبدالله صادقو . عقوبت شد
 . »حّمد بن فرات استبندد م یکه بر من دروغ م ید و کسیآھن را چشان یگرما

اگر  –ه فراوانندیکه در کتب امام –ات ینگونه روایم این گفتیش از ایپ که چنان
ان یدر م یث ساختگیشود که احاد یات ثابت مین روایح باشند بنابر داللت ھمیصح
ح و مجعول باشند باز ھم ثابت ین آثار، ناصحیو اگر خود ا. ه وجود دارندیات امامیروا

 یث ساختگین احادیخود ا که چنانن أخبار موجودند یدر ب یث جعلیاحادشود که  یم
 شوند!  یده میدھا  آن انیدر م

 یث ساختگیاحاد ی هدربار شیعهبزرگان  یگواه
م مناسب است یآورد یات ساختگیروا ی هث درباریکه از خود احاد یپس از شواھد

م تا معلوم گردد یاد کنین باره یز در ایرا ننزد شیعه ث ین فن حدیاقوال بزرگان و أساط
 . اند ه خبر دادهیات امامیان روایح، از وجود أخبار مجعول در میھم به تصرھا  آن که

ق) که از قدما و أعاظم . ھـ ۴۱۳به سال  یمتوفّ د، محّمد بن ُنعمان (یخ مفیش
 که درکند  می حینوشته تصر» اعتقادات صدوق«که بر  یرود در نقد یشمار مه ه بیامام

ابو جعفر محّمد بن  یعنیخ صدوق یه، حق و باطل وجود دارد و شیات امامیان روایم
ن باره ید در ایخ مفیش. ت نکرده استین معنا را رعاید اید و شایبا که چنان، یه قّم یبابو

 سد: ینو یم

يف هذا الباب ال يتحصل ومعانيه ختتلف وتتناقض  –/ –بو جعفر أالذي ذكره الشيخ «

يري النظر فيميز بني مل يكن ممن ظواهر احلديث املختلفه و نه عمل علیأالسبب يف ذلک و

  ١.»الباطلاحلق منها و

اد کرده، ین باب یدر ا –ش رحمت کند یکه خدا –خ ابو جعفر یآنچه را ش: «یعنی
بر  ن تناقض آنست که او بنایآن مختلف و متناقض است و عّلت ا یثابت نشده و معان

                                           
(نام اصلی این کتاب چنانکه از مقدمه آن فھمیده  ١٦و  ١٥شرح عقائد الصدوق، چاپ تبریز، ص  -١

 شود: تصحیح اعتقاد اإلمامیة است).  می
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ث حق را از یث گوناگون عمل کرده است و از اھل نظر نبوده تا احادیاحادظواھر 
 . »ات باطل جدا کندیروا

ن یبن حس ی، ابوالقاسم علیه دانشمند قرن پنجم ھجریگر از بزرگان امامید
ث یاحاد ۀنیق) است که در زم.  ھـ ۴۳۶در  یمتوفّ ( یف مرتضیمشھور به شر یموسو

 سد: ینو یم» هیالمسائل الطرابلس« ی هباطل و اخبار نادرست در رسال

يع خمالفينا يتضمن رضوب اخلطأ وصنوف كتب مجن احلديث املروي يف كتب الشيعه وإ«

بطالنه وفساده كالتشبيه  دل الدليل علی من باطل قديتصور، و الالباطل من حمال ال جيوز و

رص ما يف األحاديث من هذا الذي ال حيصی أو حيات القديمة والقول بالصفواجلرب والرؤية و

 . ١»هلذا وجب نقد احلديثمن األباطيل و
مخالفان ما آمده انواع خطا و  ی هھم یھا عه و کتابیکه در کتب ش یثیاحاد: «یعنی

ست و قابل ین ) روایتعال یکه (بر خدا یل امور محالیاز قب. اقسام باطل را در بر دارد
ل اقامه شده است مانند یدلھا  آن یکه بر بطالن و تباھ یباشد و امور باطل یتصّور نم

 یدارا یتعال  نکه حقیت خداوند و قول به ایبه جبر و رؤ هدیه و عقیبه تشب هدیعق
ات وارد شده به یل آراء باطل که در رواین قبیو (زائد بر ذات) است و از ا یصفات ازل

 . »جب استوا یث کاریرو نقد حد نید و از ایآ یشمار و حصر در نم

 عشری عدادی از روایات خرافی شیعه اثناخوانیم ت حال می

 . گرداند) یوث میمصر انسان را د ی هوزکردن با آب ک (غسل -۱ 
 ی هوزکد: از آب یفرما یامبر میه نام مصر را برد و فرمود: پکت است یاز امام رضا روا

 ٢.گردد یم یوثیبرد و باعث د ین میرت را از بیه غکد یتان را نشوئ د و با آن سرِ یمصر ننوش

 . شود) یسل م یماریدر حمام باعث ب ی(ماندگار -۲
در  ید چون ماندگاریه امام رضا فرمود: ھرگز در حمام ماندگار نشوکت است یروا

 ٣.شود یسل م یماریحمام باعث ب

                                           
 . ٦٤چی، از انتشارات دانشگاه مشھد، ص  علم الحدیث، تألیف مدیر شانه -١
 . ٥٠١ -٣٨٦اصول کافی، ص -٢
 . ٤٩٧مرجع سابق، ص -٣
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  .گردد) یدندان م یماریزدن در حمام باعث ب ک(مسوا -۳
 ١.شود یدندانھا م یماریچون باعث براھت دارد کزدن در حمام  کمسوا

 . داخل شدن به بھشت است) ی هلی(ادرار و مدفوع ائمه وس -۴
 یه بوکاست  کیه مانند مشکبد وجود ندارد بل یثافت و بوکدر ادرار و مدفوع ائمه 

از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند آتش ھرکس  وکند  می آن ھمه جا را پر
 ٢.گرداند یرده و بھشت را بر او واجب مکحرام  یدوزخ را بر و

  .دارد) یرا نگه م یرده و آلت تناسلکھا را گرم  هیلکج یھو( -۵
رده، کھا را گرم  هیلکج یه فرمود: خوردن ھوککند  می عبدالله نقل یاز اب ینیلک

 ٣.ندک یم کمک یبه و ییرده و در عمل زناشوکمرد را بلند  یآلت تناسل

 . را به دنبال دارد) یفلج(ھندوانه  -۶
ه فرمود: خوردن ھندوانه در حالت ناشتا باعث فلج شدن کاز امام رضا نقل است 

 . ٤گردد می

 . شود) گفتن به ھنگام جماع باعث الل شدن زبان می (سخن -۷
ز ید: ابوعبدالله فرمود: از سخن گفتن به ھنگام جماع پرھیگو یله پسر سنان ملعبدا

 . ٥گردد یشدن زبان مه باعث الل کد ینک

 . ند)ک یور مکستن به شرمگاه زن، انسان را ی(نگر -۸
گفتن به  شود و سخن یم یورکراھت دارد و باعث کردن به شرمگاه زن ک نگاه

 . ٦روه بوده و باعث الل شدن زبان استکز میھنگام جماع ن

 . نام خدا است) (آه،  -۹

                                           
 . ٥٣ص ١من ال یحضره الفقیه، ج -١
 . ٤٤٠انوار الوالیه، تألیف آیة الله زین العابدین گلپایگانی، ص -٢
 . ٣٧٢ص ٦اصول کافی ج -٣
 . ٣٦١ص ٦اصول کافی ج -٤
 . ٤٩٨ص ٥اصول کافی ج -٥
 .٥٥٦ص ٣ج یهالفق یحضرهمن ال  - ٦
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خداوند است پس  کمبارھای  نام از یکیه فرمود: آه کت است یعبدالله روا یاز اب
 . ١ق به خدا پناه برده استیگفت: آه، به تحق یسکاگر 

 . است) کمش یم ائمه مانند بوک(باد ش -۱۰
ا یدنه و مطھر ب کپا -۱ه فرمود: امام ده عالمت دارد: کت است یاز ابو جعفر روا

. افتد یدستان م فک یفتد روین بیاگر بر زم -۳. شود یختنه شده متولد م -۲. دیآ یم
در حالت خواب،  -۶. شود یجنب نم -۵. راند ین را بر زبان میبلند شھادت یبا صدا -۴

بر و کت -۸. شدک یمازه نیخم -۷. دار استیه دلش بک یده در حالیچشمانش خواب
 یبوئ -۱۰. ده استیه از روبرو دکند ھمچنان یب یاز پشت سر م -۹. ندارد یخودپسند

 . ٢است کمش یزد، مانند بویخ یز دادن و مدفوعش بر میم و تکه از باد شک

 . )ی(ظھور امام زمان در حالت لخت -۱۱
ظھور  یھا ه فرمود: از نشانهکنند ک یاز امام رضا نقل م یخ نعمانیو ش یخ طوسیش

ظھور  ید و در حالت برھنگیر نور خورشیه آن حضرت زکن است یا یامام مھد
 . ٣ندک یم

 ندک یاز ابوعبدالله نقل م یه قمیابن بابو -۱۲
ن از باران، چشم از یشود: از جمله زم یر نمیز سیز از چھار چیه فرمود: چھار چک

 ٤.نظر و ماده از نر

 . بدش) یھا اه و خصلتیفش سک( -۱۳
ھای  کفش هکدند یرا د یشان مردیه اککند  می تیعبدالله روا یه از ابیابن بابو

 یدان یمگر نمای؟  دهیاه پوشیفش سکشان فرمودند: چرا یده بود، امام به ایاه پوشیس
ستند؟ فرمود: یبد چ یھا ت شوم آن خصلتیفدا گفت:اه سه خصلت بد دارد؟ یفش سک

                                           
؛ التوحید شیخ صدوق ٣٩٣ص ٩٠و ج ٢٠٢ص ٧٨؛ بحار األنوار ج١٤٨ص ٢مستدرك الوسائل ج -١

 ١؛ نور البراھین نعمت الله جزایری ج١٢ص ١؛ تفسیر نور الثقلین شیخ حویزی ج٢١٩ص
 . ٣٥٤معانی األخبار شیخ صدوق ص  ؛٥١٦ص

 باب موالید األئمه.  الحجة،کتاب  ٣١٩ص ١اصول کافی، ج -٢
 . ٣٤٧حق الیقین، مجلسی، ص -٣
 . ٢٢١ص ١کتاب الخصال، ج -٤
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گردد،  یمرد را سست گردانده و باعث غم و غصه م یرده، آلت تناسلکف یچشم را ضع
ه سه کفش زرد رنگ بپوش کاه پوشش ستمگران است، یفش سکھا  این عالوه بر

آلت  ده، یدامند؟ فرمود: چشم را قوت بخشکخصلت خوب را دارد گفتم آن سه خصلت 
 ١.برد ین میرده و غم و غصه را از بکمرد را سفت  یتناسل

 . )یر امام علیشمش ینی(سنگ -۱۴
 یامبر آمده فرمود: این به نزد پیل امیه جبرئککند  می تیروا یاز برس یجزائر

و  کخداوند تبار شد، کرا ب ٢رد تا مرحبکرش را بلند یشمش یامام عل یامبر خدا وقتیپ
م گرفته تا نتواند با تمام کرا مح یعل یل دستور داد تا بازویائیکل و میبه اسراف یتعال

نش از وسط نصف یاله و زره آھنکز مرحب را ھمراه با ین نیقدرت ضربه بزند با وجود ا
ن یزم یھا هیتمام طبقات و ال یلر عیم شد و شمشیز دو نین اسب مرحب نیرد ھمچنک

ن برو و جلو یر زمیبه ز  ل فوراً یجبرئ یه اکرد، خداوند به من امر فرمود: کرا پاره 
ر و ین زیزم ی رهکن صورت یر این نرسد، در غیزم ی ر تا به گاو نگھدارندهیر را بگیشمش
 یر بر رویشمشن یر را گرفتم وزن این رفته و شمشیر زمیبه ز ز فورًا یشود من ن یرو م

 ی ر را از طبقهیشمش. ٣ونت قوم لوط بودکتر از وزن ھفت شھر محل س نیبالم سنگ
آسمان بردم و تا  یکاز بالم گذاشته و به نزد یپر یندم و آن را بر روکن یھفتم زم

را  یزیچ چین بگذارم، تا حال ھیه خداوند امر فرمود آن را بر زمکصبح منتظر ماندم تا 
بر فتح شد یخ ی قلعه ین روز وقتیام و در ھم ردهکاحساس ن یعل ریشمش ینیبه سنگ

به نزد  یوقت ز بود، یه دختر پادشاه نیان زنان، صفیر شدند، در میھود اسیو زنان سپاه 
ه یصف د، یامبر علتش را پرسیداشت، پ یستگکامبر آمد در صورتش اثر زخم و شیپ

از  یکی یبه سو ند، کفتح بر آمد و نتوانست یجھت فتح قلعه خ یعل یگفت: وقت
ھا بود افتاد،  ید و ھر آنچه بر بلندیان داد، تمام قلعه لرزکقلعه رفت و آن را ت یبرجھا

از آن به صورتم  ییا ر و رو شد و گوشهیه تخت زکتخت خود نشسته بودم  یمن رو
ان داد خداوند کشد و قلعه را ت یعصبان یعل یه وقتیصف یامبر فرمود: ایرد، پکاصابت 

                                           
 . ٩٩ص ١کتاب الخصال، ابن بابویه قمی، باب الثالثة ج -١
 کشته شد. (مترجم).  سمرحب فرمانده یھودیان در جنگ خیبر بود که به دست علی -٢
مالئک به آسمان برده شده و زیر و رو  ی لوط بدستور خداوند به وسیله مناطق محل سکونت قوم -٣

 شدند. (مترجم). 



 ١٥  حدیث یا خبر 

از ترس به سجده  کدند و مالئیھا لرز شد تمام آسمان یعصبان یت علیبه خاطر عصبان
ھر  بر، یقلعه خ ی و اما دروازه یرت خداوندیقدرت و غ یکاست  یافکاو  یافتادند و برا

از  د، یبه در قلعه رس یعل یردند) وقتک یبستند (و صبح باز م یشب چھل مرد آن را م
سپر از  یند و به جاکقلعه را از جا  ی د، پس دروازهیپرشدت ضربات، سپرش از دستش 

 ین دروازه در دستش بود تا خداوند قلعه را بدست وید و ایرد و جنگکآن استفاده 
 ١.ردکفتح 

 امبر)یر (االغ پیعف یھا تیروا -۱۵
امبر یر االغ پیرد، عفکه فوت ک یین چھار پاید: اولیفرما یم ین علیر المؤمنیام
د تا به یرد و دوکا رحلت نمود، آن االغ افسارش را پاره یامبر از دنیه پک ییا لحظه بود، 

رد و چاه به کد و خودش را در آن چاه پرت یقباء رس ی خطمه در منطقه یلب چاه بن
گفت:  یزد و م یامبر حرف مین فرمود: آن االغ با پیر المؤمنیام. ل شدیقبرش تبد

پدرم از پدرش او ھم از پدر بزرگش و او ھم از پدر ت گردم یھمراه با پدر و مادرم به فدا
ه حضرت نوح کبوده  یشتکامبر خدا نوح در یه ھمراه با پکرد کم نقل یخود برا

 ایبدن ین االغ، االغیده و فرموده: از نسل ایشک یبرخاسته و دستش را بر پشت و
را  ییس خداگفت: سپا یر میشود، عف یسوار م یامبران بر ویه سرور و خاتم پکاید  می

 .٢قرار داد ین االغیه مرا چنک

 . ون زبان بلد بود)یلی(امام حسن ھفتاد م -۱۶
 یکیشان فرمودند: خداوند دو شھر دارد یه اکرد کت یعبدالله از امام حسن روا یاب

ن دو شھر ھفتاد ھزار، ھزار زبان وجود یدر مغرب قرار دارد در ا یگریدر مشرق و د
 ٣.ن زبانھا را بلدمیو من تمام اکند  می گر گفتگویبر خالف زبان د یه ھر زبانکدارد 

 . است) یھر درد ین شفایقبر حس ک(خوردن خا -۱۷

                                           
 األنوار النعمانیة، نعمت الله جزائری.  -١
 کتاب الحجة.  ١٨٤ص ١اصول کافی، ج -٢
 کتاب الحجة، باب مولد الحسن.  ٣٨٥ -٣٨٤صفحات  ١اصول کافی، ج -٣
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مانند خوردن خون و گوشت مردار و  یو گل کد: خوردن ھر خایفرما یابوالحسن م
ھر درد و باعث نجات از ھر  یه شفاکن یقبر امام حس کحرام است جز خا کخو
 ١.ردک یاده روید در خوردن آن زیاست اما نبا یترس

ه خوردن کن است ین علما ایه: مشھور در بکح الجنان آمده ین در مفاتیھمچن
ت شفا خورده ید به نین، اما بایقبر امام حس کست جز خایز نیجا و گل مطلقاً  کخا

نخود باشد اما افضل نزد علما آن  ی هز به اندازه دانیشود نه به قصد لذت و مقدار آن ن
عدس بزرگتر نبوده و شخص آن را در دھان گذاشته و  ی هه اندازه آن از دانکاست 

اد و یز یرا به روز کن خاید: پروردگارا ایآب آن را خورده و بگو ییا سپس با جرعه
 . ل فرمایتبد یپر سود و شفا از ھر درد یعلم

 )رود؟ ین می(چگونه درد چشم از ب -۱۸
 ٢.د استیدرد چشم مف یاظم براک یتوسل به امام موس

 . سازد) یازھا را برآورده میر در اول ھر ماه نی(خوردن پن -۱۹
د است یر در اول ھر ماه عادت دھد امیخود را به خوردن پنھرکس  هکت شده یروا

 ٣.ش رد نشودیھا ه خواستهک

  .رد)ک یه میامبر تغذین از انگشت و زبان پی(امام حس -۲۰
چ زن یا ھیر مادرش فاطمه ین، شیه فرمود: امام حسکت است یعبدالله روا یاز اب

امبر انگشتش را در دھان یبردند و پ یامبر میه ھر بار او را به نزد پکرا نخورد بل یگرید
 ٤.بود یافکدو سه روزش  یه براکد کیم یامبر را آنقدر میگذاشته و او ھم انگشت پ یو

رفت،  ین میامبر به نزد امام حسیه فرمود: پکت است یروان از ابوالحسن یو ھمچن
د، کیم می امبر رایزبان پ یافک ی هن به اندازیگذاشته و امام حس یزبانش را در دھان و

را  یچ زنیر ھیاز بود و ھرگز شین یر مادر بیرد و از شک یه مین روش تغذیبه ھم
ث را از یشش ھزار حد ییتنھا ه چگونه بهکرند یگ یراد میره ایعه بر ابوھریش ٥.نخورد

                                           
 . ٣٧٨ص ٣اصول کافی، ج -١
 . ٨٦ان، صمفاتیح الجن -٢
 . ٣٦٦مفاتیح الجنان، ص -٣
 کتاب حجت، باب مولد حسین بن علی.  ٣٨٦ص ١اصول کافی، ج -٤
 کتاب حجت، باب مولد حسین بن علی.  ٣٨٧ص ١اصول کافی، ج -٥



 ١٧  حدیث یا خبر 

ون زبان را یلیه امام حسن ھفتاد مکنند ک یه خود ادعا مک یرده در حالکت یامبر روایپ
ون زبان در جھان وجود ندارد یلیز ھفتاد مینون نکه ھم اکنجاست یدانست، جالب ا یم

 . میافزائیبھا  آن ز بهیاگر زبان حشرات را ن یحت
فاطمه با تمام  یعت زنانگیچھره، تفاوت سرشت و طب ۲۴ه کھمچون مالئ یخرافات

از  سنیحس ی هیطالب و تغذ ام  یرم از پستان ابوطالب به جاکامبر ایه پیزنان عالم، تغذ
 . است یعه معقول و منطقیامبر، نزد شیانگشت و زبان پ

 . خورد) یر میامبر از پستان ابوطالب شی(پ -۲۱
ر نبود یش یامبر متولد شد، چند روزیپ یوقته فرمود: کت است یعبدالله روا یاز اب

 یر را در آن جاریه بخورد ابوطالب دھان او را بر پستان خود گذاشته و خداوند شک
ر یش یه را برایسعد ی مهیه ابوطالب حلکنیرد تا اک یه مین روز از آن تغذیرد و چندک

  ١.سپرد یامبر را به ویرده و پکدا یپ یدھ

 )یحد شرع ی هجھت اقامان شب و روز ی(فرق م -۲۲
 شه به یامبر و عایفرمود: ھمراه پ یه امام علککند  می تیدر بحار األنوار روا یمجلس

 

لحاف ھمراه  یکنداشت و فقط  ین سفر جز من خادمیاامبر در یسفر رفتم پ
ر ھمان یز ید و سه نفریخواب یشه مین من و عایامبر در بیھنگام خواب پ م، یداشت

ن یبا دستش وسط لحاف را بر زم خواست،  یامبر به نماز شب برمیپ یم، وقتیلحاف بود
 یدر حالافتراء و اھانت فوق  ٢.فتدیشه فاصله بیان من و عایه مک یچسپاند بطور یم

 یکر یز یه فرمود: اگر زن و مردکنند ک یت میعبدالله روا یه خودشان از ابکاست 
 . د صد ضربه شالق بخورندیدا شدند بایلحاف پ
حد فرق گذاشته  ین شب و روز جھت اجرایدر ب یه مجلسکنجاست یاما جالب ا* 

بر آنان اجرا  یشدند، حد شرع دیدهلحاف  یکر یز در شب،  ید: اگر زن و مردیگو یو م
 ٣.است یان در روز رخ داده بود، حد بر آنان جارین جریشود اما اگر ا ینم

 ردند) ک یم سوار بر ابر پرواز ر ائمه، یو سا ی(امام عل -۲۳

                                           
 . صکتاب حجت، من باب مولد النبی  ٣٧٣ص ١اصول کافی، ج -١
 .١ص ٤٠و ج ٣١٤ -٢٩٧صفحات:  ٣٨؛ بحار األنوار، ج٢٢١کتاب سلیم بن قیس، ص -٢
 .٩٤ص ٧٦ج بحار األنوار،  -٣
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ن ین العابدیه به دنبال امام زید بن معاویزیسپاه  یه وقتکت است ین روایو ھمچن
 ١.ردک یه سوار بر ابر پرواز مکافتند یاو را  یشند در حالکرا ب یبودند تا و

 ٢.ردک یشد و پرواز م یسوار بر ابر م یه علککند  می تیروا یخ مجلسیش
رده بود، بر آن کمسخر  یامام عل یابر را برا د: خداوندیگو یم یین طباطبایو ھمچن

 ٣.گشت یسوار شده و مشرق و مغرب را م
ن یزم ی هشد و ھفت طبق یبر ابر سوار م یه امام علککند  می تیروا یھاشم بحران

  ٤.گشت یرا م
مطالبی . ای از اقیانوس خرافات و احادیث و روایات مجعول و دروغ شیعه و این بود قطره

 . تا حال به گوش ما خوانندکه از کودکی 

                                           
 .٢٥٦ص ٤مدینة المعاجز، ج -١
 .٥١٠تفسیر فرات، ص ؛ ١٤٨ -١٣٨صفحات  ٣٩بحار األنوار، ج -٢
 .٣٧٢ص ١٣تفسیر المیزان، ج -٣
 .٥٤٢ص ١مدینة المعاجز، ج -٤



 

 

 آخوند و ماه رمضان

 آور شرم  یعذرها
  ار تساھلیبس  نگرفت  روزه  توان یم  با وجود آن  هک  ییدر عذرھارافضی  آقایان

را   د روزهیبا  هکاند  قرار داده  یعذر  مسافت  نیمترکدر   یرا سفر را حتیز ؛اند ردهک
مثًال ، ستندین ھم  مزه یب  هکاورند  می  ییھا لهیار خود حک  نیا  ی!! و برا ستکش

  رود تا راه یآقا م  حاج  شیپ  است  رمضان  با ماه  مصادف  هک  امتحانات  امیدر ا  ییدانشجو
ند ھر روز ک  پیدا نجات  از روزه  هکنیا  یبرا  هکدھند  یاو فتوا م  به، ردیبگ  ییفتوا و  حل

  او حساب  یبرا  و برگشت  رفت  و مسافت، برود  یکنزد  یا منطقه به  یوتاھکسفر 
از   یسک  هکنیا  محض  به :ندیگو یم هک  جمله  و از آن، ستیبر او ن  یا و روزه، شود یم

 . ندکرا بش  اش د روزهیرد باکعبور   یآب  یجو
  را واجب  ردهکن  غسل  و او ھنوز از جنابت شد  ه صبحک  یسک  یبرا  روزه  ستنکز شیو ن

 . نندک ید نمکیاصًال تا  روزه  نیا  قضا گرفتن  یبرا  هک  نجاستیا  بتیو مص، اند قرار داده

  یجنس  ی هبهر
 د:یفتوا را بخوان  نیا !!ستندین  بھره یب  یجنس  مسائل  رمضان  یدر فتواھا

قصد   هکنیا  بدون  اش یتناسل  ی هآل  ناگھان باشد و  ران  چسباندن  ھدفش  یسکاگر  
  ھدفش و اگر. ندکش ینم  اش شود روزه  زن  از دو راه  یکیباشد وارد   را داشته  آن
ا یآ  هکنیا در ایباشد و   داشته  کش  یتناسل  ی هآل  شدن  باشد و در داخل  یجنس  زشیآم
اما ، شود یم  باطل  اش باشد روزه  داشته  کش  رفته  داخل)  (سر آله  حشفه ۀزاندا  به
 . ١)! ستین  بر او واجب  فارهک

 : فتوا را بخوان  نیا
و ، شود یم جنابت  باعث  هک  یند قصد جماعکش یرا م  روزه  هک  ییزھایچ  (از جمله 

                                           
 . ١/٢٦٣الخوئی  ، الصالحین منھاج -١
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 . ١شود) ینم  باطل قصد نباشد روزه  یاگر از رو
  داده  نیتمر  ییارھاک  نیچن  انجام  یبرا  خواننده  هک  ستین  نیفتواھا تنھا ا  نیا  بتیمص

  نموده  یزیچ  منحصر به  را فقط  روزه  شدن  ستهکش  هک  نجاستیا بتیمص  هکشود، بل یم
  اطیاحت  یاز رو  یسک  هکنیند مگر اکش ینم را  روزه  لواطت. گردد یم  جنابت  موجب  هک

  لواطت  هک  یسک  بودن  جنب  به  مکرا حیز ؛ است  ستهکش  اش روزها یگو  هکند کر کف  نیچن
 !! است  شود جنب یم  گفته  اطیاحت  یاز رو  هکبل، ستین  ینیقی  ردهکگر ید  یبا مرد

 مال  و مردان  زنان
د نشو یاد میز  ییسرا و نوحه  یزن نهیس  یبرا  مال در آن  زنان  هک  است  یموسم  رمضان

خوانند  ی) را م شوند و (مقتل یاد میمال ز  مردان  نیھمچن و، نامند ی) م هیرا (قرا  آنان  هک
  یارتباط  چه  ھا با رمضان عادت و  رسوم  نیا  هکنیاز ا، زنند یم  و ناله  هیگر  و خود را به
ارھا ک نیدانند! ا یرا نم  ) آن در علم  جز (راسخان  هک  است  یمطلب  نیرا ایز ؛دارند نپرس

  به  دنیبخش  و سامان  پول  آوردن  دست  به  یبرا  است  یو سودآور  خوب  یھا لهیوس
 ؟! ستین  تکر و بریخ  ماه  رمضان خود! مگر  تیوضع

و ، شده  برداشته  راه از سّد   مانع  نیو ا، شود یم  لیتعط  قرآن  در ماه  قرآن  پس
و   پول  یآور  جمع  یبرا  یموسم  رمضانو ،  شده گذراده  آن  یجا  به  هیو گر  ییسرا نوحه
 ! است  شده  یو سردرگم  اختالط  یبرا  یفرصت

  عبهک  حج
و   عبهک  از ارزش  استنکبر   هک  ییو فتواھا  اتیاز روا  ام افتهی  دسته  آن  به  من  آنچه

ابد مگر ی  اطالع  آن  به  یعاقل  چیھ  نمک ینم  اند گمان شده  و وضع  ساخته  آن  به  نیتوھ
  ا مذھبشانی  ائمه  به ھا تیروا نیا  رد!! و ھمهیگ یاو را فرا م  جهیو سرگ  رتیح  هکنیا

  شود!! یم  داده  نسبت
ا ی؛  نید: قبر حسیگو یم  هک  میشنو یم  ییھا بتیو مص  میخوان یم  ییفتواھا  و ھمواره

  !! برتر است  عبهکاز ؛یعل  امام  حیضر
  ارائه  یالتیھا و تاو ھا و راه اسینند و قک یم  یباف فلسفه  یبرتر  نیا  اثبات  یبرا  هکبل

 :دھند یم

                                           
 . ٤٩٨/١٦٨ : مسأله ، الخوئي ، المنتخبة  المسائل -١



 ٢١  آخوند و ماه رمضان 

 .  برتر است  عبهکاز   قبرش  پس، امبر استیپسر دختر پ ؛نیحس  و چون
 !! چرا؟  بھتر و برتر است از مسجد الحرام  یمسجد نبو :ندیگو یم

بھتر و برتر   عبهکقبر او از ، نیبنابرا. است  شده  دفن  یدر مسجد نبو صامبریپ  چون
 !! برتر است  عبهکاو از   حیضر  پس، برتر است ؛ نیحس از؛ یعل  امام  هکجا و از آن،  است

 .ردک  یرویپ  وهیش  نیاز ا  دادن  یدر برتر  هکبود   یسک  نیاو اول، باد  سیخدا بر ابل  نینفر
آن را خداوند   هک  یا عبهک، ستیچ  عبهکبا ھا  آن  یدشمن  سبب  هک  یدان یا میآ

 ؟! است  قرار داده  و بزرگ  مشرف
  آن  یبرا  هکرا   یا فهیآزاد شوند تا وظ  نیشدیاند  یھا برا تا عقل  دهیفرا رس  آن  وقت

 . دھند  اند انجام شده  دهیآفر
  تیب  اھل  و روش  نییآ  طبق  هکندارد   انکو ام، ستندیخدا ن  نیھا از د دهیعق  نیا

 را  ائمه قبرھای خیالیاند تا  ساخته  یھانپن یھا د را دستیعقا  نیا  هکبل. باشند
گنبدھا و  نیا  یسو  به  عبهکرا از   مردم  یھا تا دل، قرار دھند  عبهک  یبرا  ینیگزیجا

اھند ک یم  حج  گاهیاز جا  هک  حال  نیدر ھم  چگونهھا  آن  هک  شیاندیمزارھا بگردانند، و ب
  شدت  را به  و آن، نندک یر میمزارھا تقد  گاهیاز جا  در مقابل، نندک یم نیتوھ  آن  و به

مزارھا   نیا  به  حج  یبرا  هکاند  ردهک  یرا طور  و مردم، دھند یم  جلوه  و مھم  بزرگ
  کمک نند و از قبرھاک یم  یقربان  هکبل، نندک یم  هیند و دعا و گریگو یم  یکند و لبیآ یم
را   و آن، نندک یم  طواف  آن  و اطراف، ندینما یم  یدوند و سع یم  آن  نیو ب، ندیجو یم

  دارند و به یم  آن  میرا تقد  ییھا یبوسند و قربان یرا م  آن  یھا آستانه شند وک یم  دست
 ھستند و  مشرفه  عبهکدر ھا  آن ایگو، برند یم را سر  واناتینند و حک یوفا م  شانینذرھا

 برود!! ربالک  به  د در روز عرفهیمرا بداند با  سخن  یخواھد معن یم  ھرکس
و اگر ،  است  ائمه  ارتیز  به  وابسته  حج  صحت  هکدارند   دهیما عق  عوام  شتر مردمیب

 !! ستین  سکاما برع،  است  باطل  برود حجش حج  یسک  ائمه  ارتیز  بدون
 ھا داد!! از دجال  یکی  به  پول  یمبلغ  حج  به  رفتن  عوض در  توان یو م

 





 

 

  و غرائب  عجائب

سودھا و سود   لیبماند از قب  ا از آنیباشد   بر مخارج  افزون  هک  آنچه  در ھمه  مسُخ 
  یو مال  زهیو جا  هیاز ھد  خمس  ھا و پرداختن اجارهھا و  تجارت و  یشاورزکھا و  صنعت

 .  است  واجب  شده  تیوص  آن  به  هک
و   و روغن  و زغال  زمیو ھ  و نفت  یر و چاکو جو و ش  و آرد و گندم  برنج  نیو ھمچن

و   خانه  یاالھاکگر یز دیو ن، است  واجب  آن  شود خمس یم اضافه  در خانه  هک  ینیریش
 . دارند  خمس  آن  و بزرگ  کوچک  یازھاین

  در آن  هک  ییھا وانیو ل  غذا خوردن  و ظروفھا  اسب وھا  لباس ھا و تابکدر   خمس
.  است  شود واجب ینم  استفاده  ا از آنیاز ھستند ین بر  اضافه  هکشود  یم  خورده  آب
مانند ، حرام  اموال :مانند، اند ردهک  را دو بار واجب  آن  خمس  هکھستند ھا  مال  یبرخ
بار بعد از یکو ، شود  حالل  هکنیا  یبرا، است  واجب  آن  بار خمسیکو ربا   یدزد  مال

 . ١است  واجب  آن  خمس  ردنک حالل
  نازل  از آسمان  هک  است  یخداوند  عتیشر  نیا  هکد ینما یم  قیتصد  یمسلمان  چگونه

 ؟! است  شده

 . . .   هک  یدان یا میو آ شوند؟! یم  حاللو ربا   یدزد  چگونه
  رواج  یطوس  خید و شیمف  خیمانند ش  گذشته یعلما  فقھا در زمان  به  خمس  دادن

 ؟  است  نداشته
  چیھ  و بدون  نیمتأخر  یاز فقھا  یبرخ  یبعدھا با فتوا  یلیفقھا خ  به  خمس  و دادن

  باشد صورت  وجود داشته  و سنت  از قرآن  یلیدل  هکنیا از  ، گذشته از ائمه  یا نصی  لیدل
 ؟  است  دا نمودهیپ  و رواج  گرفته

  یھا و تا قرن  یمرتض  فیو شر  ید و طوسیمف  و در دوران  گذشته  زمان  یفتواھا
 .  است قضمتنا و  مضطربھا  آن از  پس  یادیز

، ندینما یم  و ساقط  دانسته  یرا منتف  خمس  دادن  بودن  فتواھا واجب  نیاز ا  یبرخ

                                           
 الخوئی در مطلب خمس.  ،و منھاج الصالحین ،سید محمد صادق صدر ،نگاه: رسالة الخمس -١
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  هک  نموده  حیتصر  از ائمه  نصوص  و چون، است  امام  حق  و خمس، است  غائب  امام  چون
 .  است  ساقط  مردم  مھیاز ذ  خمس
 . ردک  دفن  یظھور مھد  زمان  یبرا  نید در زمیرا با  خمس :ندیگو یاز فتواھا م  یبرخ

  تیوص  در مورد خمس  یفرد مورد اعتماد  د بهیبا  مرگ  ھنگام  به :ندیگو یم  یو برخ
 . ردک

 .  است  داده  حید ترجیمف  خیرا ش  نیو ا
از   یمین، شود  میتقس  دو نصف  به  خمس  هک  است  نیا  داده  حیترج  یطوس  و اما آنچه

فرد مورد   و به، شود  دفن  نیدر زم  گر آنید  یمیو ن، شوده پرداخت  آن  نیمستحق  به  آن
 . ١شود  و سفارش  تیوص  یاعتماد

  افتهی  بیرًا ترتیاخ  هک  یھا در رساله  آنچه  نیو ب،  فتواھا آمده  نیدر ا  آنچه  نیب
  داده  جعفر صادق نسبت   به  ھمه  هکرا   ییتضاد نظرھا و  و تناقض  یتا شگفت  نک  سهیمقا

 !! یینما  شوند مشاھده یم

 ربا
  عنوان  به، برند یار مک  به  ییھا لهیربا فتواھا و ح  و خوردن  قرار دادن  در حالل  آنان

 : مثال
  چون، ستیز نیباشد جا  داشته  بھره  هک  یدر صورت  کاز بان  گرفتن  ) قرض۱  (مساله 

 رد:کد یبا  ر استفادهیز  یھا لهیتنگنا از ح  نیاز ا  ییرھا  یو برا، ربا و حرام است
  متشی% از ق۲۰ا ی% ۱۰درصد   را ده  ییاالک  لشکیا از وی  کبان  از صاحب  یمشتر

 . بدھد  پول  ینیمع  مبلغ او  به  گرانتر بخرد تا در مقابل
  شرط  بازار بفروشد و در معامله  متیمتر از قک  ییاالک  کبان  صاحب  به  هکنیا ای

اتفاق   نیبر ا  یوقت  بدھد فقط  قرض  ینیمع  تا مدت  یمشخص او مبلغ  د بهیبا  هکبگذارد 
 . ٢ستین  در آن  ییو ربا  است زیجا  با بھره  کاز بان  گرفتن  قرض  آنگاه ردندک

  هکنیا  شرط  دھد مگر به ینم  قرض  کرا بانیز ؛رباست  کش  بدون  نیا  هک  یدر صورت
  قرض  هک  متیدر ق  یادیبخرد و ز  متشی% گرانتر از ق۲۰ای% ۱۰  ییاالکاز او   یمشتر

 !بدھد  بھره  عنوان را به  آن  سپس، ردیبگ  گردن  را به  آن  مجبور است  رندهیگ

                                           
 . ٦٤ ،المفید ،، والمقنعة٢٠١ -٢٠٠الطوسي  ،النھایة -١
 . ٤٠٦/ ١الخوئی  ،منھاج الصالحین -٢
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ز یجا  دهیو فا  بھره  شرط  به  کانداز در بان  پس  عنوان  به  پول  ) سپردن۵  (مساله 
 .  رباست  چون، ستین

  از پنجره  چگونه  یتا بدان  انرا بخو  آن  ی هملکاما ت، است  یو درست  سالم  سخن  نیا
  توان ینطور میا  تیممنوع  نی: (از ا یا آمده  رونیب از در  هکنیبعد از ا  یشو یوارد م

  با خودش  هکنیا  یمعن به، دینما  کسپرد بان  بھره  شرط  را بدون  پول  هک  افتی  ییرھا
  یا او بھره  به  کاگر بان  پس. نخواھدرا   ندھد آن  او بھره  به  کاگر بان  هکند کر کف  نیچن

  ی هبا اجاز  ستین  مشخص  صاحبش  هک  یمال  عنوان  را به  آن  ز استیجا  شیبرا بدھد
 . ١بردارد)  لشکیا وی  یشرع  مکحا

 چرا؟!  یدان یا نمیآ، باشد  لشکیا وی  یشرع  مکحا  ی هبا اجاز  هک  است  نیا  مھم
  بھره  نیمعموًال ا  کرا بانیز ؛ندارد  یریتاث  ندارد چون  یمعن  تین  نیا  هک  ستین  کیش

 . نخواھد  بخواھد چه گذار  سپرده  دھد چه یرا م
 . شود  ردهک  شود و حالل  عوض  اسمش  یز حرامیچ  هک  است  نیمانند ا  نیو ا

  آمرزش  یها کچ
  ا آنی  دهیورز  یوتاھک  یشرع  یا فهیوظ  ا در انجامی  شده  یظلم  بکمرت  هک  یسکھر 

  بخشوده  ار گناھشک  نیبدھد و با ا  پول  یمبلغ  آن  مقابل تواند در یم  است  ردهک  کرا تر
  یھا کچ  ھمان  قیار دقک نیا  هکد یترد  بدون. نامند ی) م را (رد المظالم  نیو ا، شود یم

  در اروپا انجام  یوسط  در قرون  یحیمس  و دانشمندان  نانیرنشید  هک  است  یآمرزش
 . ادندد یم

 دار و خنده  بامزه
تر  دهینزد خداوند پسند  یزیچ  چی: (ھ او گفت  هک  نموده  تیاز ابوعبدالله؛ روا  ینیلک

  آن  بدھد خداوند در مقابل  امام  به  درھم  یک  ھرکس و، ستین  امام  به  پول  از دادن
 . ٢دھد) یم  حد در بھشتاُ   وهک  ی هانداز  بهبرایش 

در   هک  شود از ھزارھا درھم یم  داده  امام  به  هک  ی: (درھم است  آمده  یتیو در روا

                                           
 مرجع گذشته.  -١
 . ١/٥٣٧  ،الکافی  اصول -٢
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 . ١) است  شود برتر و افضل یم داده  یارکویکن  یگر جاھاید
جز   ستین  یادیار زکدارد! و   یو دوستان  نانیجانش  خوب  است  غائب  یوقت  و امام

 شود!  ر دادهییتغ  نائب  نام به   غائب  از اسم  کچ  هکنیا

 ها کخورا  نام به  ییها  مناسبت
، اما  یگرید  یھا از مناسبت  ، و گذشته فاطمه  طعامو   عباس  یو چا  عباس  نان  مثل

د نمان، ابندی یم  بیترت  یخور ینیریبر غذا و ش  شدن  جمع ھا بر اساس مناسبت  نیا
و از . . . .  زرد و حلوا ه، شلایرکز  ۀو روز  اسیالت، و خضر الکمش  ، حالل زھرا  یشاد

  اش ھمه باً یتقر  آن  املکجلد   یک  ینیلکاز   یافک  تابک  است  نیا  یدنیو شن  امور جالب
  نیا  جلد با نام  نیا  یھا و باب، ندک یم  ھا بحث وهیھا و م یدنیو نوشھا  خوراک در مورد

  باب  هک  یدان یم  (و چه  جیھو  و باب  تره  باب  وحلوا،   ! باب است  شده  یبند  زھا عنوانیچ
د و یتر  و باب. . .  انار  و باب  یفرنگ تره  از و بابیپ ار و بابیخ  ؟!) و باب ستیھا چ جیھو

  و باب  ماش  و باب  بابک  باقال و باب  باب،  و مرغ  مرغ  تخم  و باب  پاچه  لهکو   بابک  باب
  آن  انیو ب  دشوار است  آن  شمردن  خداوند شما را از آنچه. . .  و  جاننباد  ز و بابیگشن
ھا و  یخوردن  نیا  یبرا  لفؤم  هکو بل، ستین  نیتنھا ا. دھد  نجات  است  نیسنگ
  یامور جنس  به  یبرخ  هک  است  ردهک  انیب  یآور و اسرارخنده  د فراوانیھا فوا یدنینوش

 : است  مربوط
 : مثال  عنوان  به

را   یتناسل  و آلت  ھا را گرم هیلک  جیھو  خوردن: ( گفت  هک  است  تیاز ابوعبدالله؛ روا
را بلند   یتناسل  آلت. ٣ر)کالذ  نصبی(و   :است  گر آمدهید  یتیو در روا. ٢د)ینما یبلند م

  یرا برا  دارد و انسان یم  ر در امانیو بواس  قولنج  یماریاز ب  جیھو: دیگو یو م. دارد یم
 . ٤دیامن یم  کمک  یجنس  زشیآم

  و قّلت  یخداوند از ناتوان  شگاهیپ  به  امبرانیاز پ  یامبریپ  هک  شده  تیو از او روا
 . ٥حلوا دستور داد)  خوردن  خداوند او را به ردک  تیاکش  یجنس  زشیآم

                                           
 . ١/٥٣٨  ،گذشته  ی حواله -١
 . ٦/٣٧٢  ،الکافی  فروع -٢
 منبع سابق.  -٣
 منبع سابق.  -٤
 . ٦/٣٢٠  منبع سابق، -٥
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 !! نکتصور 

 اند شده  قرار داده  حالل  هک  یجنس  ارتباطات
 : هک  یرا بپرس  سوال  نیاگر ا

  یو در ھر زمان  ییخواھد در ھر جا یم  هک  یبا ھر زن  هک  ز استیجا  یھر مرد  یا برایآ
  نیو ا. اوردیب  یگر روید  یزن  ند تا بهکرا رھا   آن  دھد؟ و سپس  خواھد انجام یم  آنچه

و از تعداد   ند از پولیگو یم گر سخنیدیکو مرد با   زن  هک  لمهکچند   با تبادل  ار فقطک
به   زن شاھد و سرپرست  از بهین  و بدون انجام شده)  دادم  تو متعه  را به  ھا (خودم مرتبه
 ؟ چی  ستدان یم  را زشت  یگریا روسپیشوھردار باشد   و اگر زن. درس یم  پایان

ز یجا  نیا  یتعال  (باسمه شود: یم  داده  پاسخ  نیچن شیعه  منبع  نیاز معتمدتر
 . ١)!! است

  سن  سال  اگر نه  ز استیجا  زهیدوش  ی با دختر بچه  یجنس  یبردار و بھره  استفاده* 
آلت   هکنیا  شرط  به - باشد  داشته  سال  ھفت گرید  یتیروا  ا طبقی - باشد  داشته
  یو وجدان  ینظر اخالقا از ی  است  ه حرامکنینه ا، ندکرا در داخل شرمگاھش ن یتناسل
 . ٢شود یم  شمرده  اش خانواده  یبرا  بیع  ینوع هکنیا  یبرا  هکبل،  است  زشت

  یرو  هک  و سال  سن  نیبا ا  دختربچه  نیا  یاخالق ی هندیآ  هکد ینکر کشما ف(* 
  را مشاھده  شانیا  یجنسھای  حرکت و شود یر و رو میز  مردان  یتناسل  یھا آلت

 *). ؟بود خواھد  !! چه زشیو آم  جز جماع  نند بهک یبا او م  یارکھر   و مردان، ندک یم
و   زشیآم  یعنی  جلو ناپسند است  از راه  فقط  دختربچه  نیبا ا  زشیو آم  و جماع

  یرا برا  یزیچ  نیچن  یو بزرگوار  رتیبا غ  ا انسانی! آ است زی(دبر) جا  از پشت  مجامعت
 !؟پسندد یم ایدن  یھا از بچه  ا بر ھر بچهی  لیا فامیا خواھر یدختر 
  چه  ینکخود تصور   معصوم  ی هرا در مورد دختر بچ  یزیچ  نیاگر چن  یراست  به

 . شود  انجام  یزیچ  نیچن  هکنیا  نه، ینکتصور  اگر  رد؟!! فقطک  یخواھ  احساس
و   یوحش  چیزند و ھ ینمسر   طانیاز ش  یحت  یوانیح  عمل  نیچن  قرار دادن  حالل

  امامان  به  یزیچ  نیچن  چگونه  پس، دھد یقرار نم  حالل را  یزیچ  نیچن  یانسان  دشمن
 ؟! شود؟ چگونه یم  ما چسبانده  عتیشر  و به، شود یم  داده  ما نسبت

                                           
 . ٥/٥٤٠  ،الکافی  فروع :مثالً   ک.  ن -١
 . ٥/٥٤٢  ،الکافی  فروع :مثالً   ک.  ن -٢
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  شان خداوند درباره  هکاید  می رونید بیپل  سخن  نیا  یقوم  کپا  از زبان  چگونه
  : است  فرموده

ُ إِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ ۡهَل  ٱلرِّۡجَس ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ٱۡ�َۡيتِ أ

 .]٣٣[األحزاب: 
 .»سازد کامال شما را پاکند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«
در   فرو رفته  چارگانیب یا د!!یدار شویب  خوابتاناز  ؟!! ھست  نیدتر از ایپل  ییدیا پلیآ

 !  خواب
 دھد: یم  و تاب  آب  نیرا چن  مسئله آقای خمینی)  امت  ی) و (راھنما زمان  اما (امام

باشد   دائم  احکن  خواه، ستیز نیجا  یسالگ  نه  شدن  املکاز   قبل  با زن  ردنک  زشیآم
  چسباندن  و ران  ردنک  بغل  با شھوت  زدن  ھا مانند دست ییجو  ر لذتیاما سا.  ا موّقتی

 . ١!)(ندارد یالکرخوار اشیبا دختر ش  یحت
 !! است  هافتین  رخوار نجاتیدختر ش  یحت

تا   آمده  زنش  یجا  به  و خواھرزنش  نموده  یبستر  مارستانیرا در ب  ھمسرش  یمرد
 ند؟ کتواند با او زنا  یم  چگونه  شوھر خواھرش  هک  یدان یا میآ. ندکرا ب  فرزندانش  خدمت
  هک  ینکرا خبر   یسک  هکنیا  بدون  را طالق بده  د: زنتیگو یاو م  به  شیعه هیفق

  وقت  آن ،گردد یمبر  اش خانه  به  زنت یتا وقت. تو خبر بدھد  زن  به  است  نکمم
 ! است  حل  لکو مش،  نک  تین  ات  یھمسر  او را به  بازگرداندن

  به  مارستانیدر ب  زنش  هکروز   چھل  مدت  به  د با خواھر زنشیفرد پل  نیا  نگونهیو ا
شد در کب  خجالت  هکنیا  مرد بدون  نیا  و ھمواره، دینما یم  یجنس  زشیبرد آم یسر م
  خوردن  و حسرت  بردن  لذت  یرو را از  شیھا لب  هک  یدر حال  از دوستانش  یبرخ  گوش

 ! است  ار دلبستهکش  آن  به  و ھموارهکند  می  سد ماجرا را زمزمهیل یبا میز  دوران  آنبر 
  هک - او برود  ی هخان  به  دار خواھرشید  گر بهید  یبار  نظر شما اگر خواھر زنش  به

  ا تنھا باشد چهیروبرو شود   با شوھر خواھرش  ینظر شما وقت  به - افتد یحتمًا اتفاق م
 خواھد افتاد؟! قاتفا

  نیا  ! چگونه ستین  یوجود ندارد! حرمت  ! محارم ستین  در آن  یز حرامیچ  هک  ینید
 شود؟!! یم داده  نسبت  تیب  اھل  به  نید

                                           
 . ٢/٢٤١  ی:خمین، تحریر الوسیلة -١
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؟ در عقد  است  باشد شرط  دخول  شرط  اگر بدون  زهیدر مورد دوش  یول  ی ها اجازیآ
 . ١ ستین  شرط  یول  ی هاجازشود   ردهک  شرط ل دخو  اگر لفظًا عدم  موقت

خواھند  یش میی ھستند در لباس میھا نان گرگیه اکد یرت بفھمیعان با غیای ش
نند و شما در غفلت بسر کران یتان را ویھا هنند، خانکناموس و شرف شما را فاسد 

مانند ھا  این تر از دزدان اموال ھستند،کناار خطریه دزدان ناموس بسکد یبفھمد، یبر یم
 . دیزیبپرھھا  آن برند از یم  نییپا  به  گام  به  گام را  ھا انسان طانیش

  فیلط  یا اشاره  اش گذشته  ی(دبر) در فتوا  د) و موضوعی(س  یفتوا به نردکاعتماد 
دھد   (دبر) انجام  را از راه  یجنس  یارھاکتواند  یاو م  هک  است دامنکپا  یدختر جوان  به

داماد   شاه  هک  یدارد زمان  نگاه  سالم ازین  را تا زمان  شیجلو  بتواند راهـ اگر بخواھد ـ تا 
 ند!!یرا بب ) ی) و (نگاھدار (حفظ  ) به فی) (شر دامنکتا ھمسر (پااید  می  زفاف  در شب

 گر!ید  مذاھب  مسلمانان یا ! شرافتمندان  یا
  یبند و بار یب  نیچنھا  آن رایز، دینشو  بدگمان  تان یا عهیش  برادران  به  هک  دوارمیام

  حد به  نیدھا) تا ای(س  نیا  یفتواھا  هکنند ک یتصور نم پسندند و یرا نم  یگر  یوانیو ح
  به  یوقت  یاریو بس، انندد ینم یزیچ  از آن  انیعیش  اغلب  هکبل، شود یمنجر م  انحطاط

 قرار  ا اشتباهی  مناقشه  ز جرأتینند و نک ینم  توقف  اد در آنیخورند ز یفتواھا بر م  نیا
بر   آنان. ستندیبا  و در مقابلش ندیار نماکرا ان  آن  هکنیاز ا  گذشته، را ندارند  آن  دادن

ھا  آن  به  هک  ییاند تا جا شده  تیتربھا  آن از  ا علمانماھا و ترسیعلماء   دانستن  مقدس
 ند!ینما ینگرند و رفتار م یم  معصوم یھا انسان  چون

ند؟! و ک یم  خود قبول  ناموس  یرا برا  ییزھایچ  نیچن  رتیباغ  انسان  دامک  و اگرنه
  مرد به  نیا  و از آغوش  سر برده  ھا به ییرسوا  نیدر ا سال  نیچند  هک  یبا زن  ازدواج
 ند!!ک یگوارا مرا   شده یر و رو میو ز  منتقل  یکی  آن  آغوش

 **  !؟ است صمحمد  نید  نیا  هک  ینک یم  قیا تو تصدیآ** 
دستور   یزشت  به ) مقدس  یھا ی!! روحان رھبران  دامک(و   رھبرانش  هک  یا جامعه

  به، ندینما یم  یرا رھبر  ارانکفساد  ی هو قافل، ندینما یم  یکد و فساد را تحرندھ یم
،  بدتر استمذھب خیلی  دین و بی ھای بی هاز جامع  حالتش  یا جامعه  نیچن  هک  یراست
  نیرا از ا  نشانید  هکدھند بل ینم  انجام  نید  نام  نند بهک یم  هک  ییارھاکھا  آن  چون

                                           
 مذکور.  ی لهحوا -١
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  ھا را به یزشت  نیا  به  شدن  آلوده  تیمسئول  شجاعت  مالکاند و با  ردهک  کپا  ھا یزشت
 . اند گرفته گردن

، شود یم  گناه  یک  بکدارد مرت  دهیعق  آن  بودن  حرام  نوشد و به یم  شراب  هک  یفرد
او   هکبل، شده  دو گناه  بکد مرتشون یدھد و م یقرار م  حالل را  آن  نید  بنام  هک  یو فرد

 .  افر استک

  با زنان  ینیگز خلوت
  یدیو س  انتید  یادعا  هک  یسانکاز   یاریبس  هک  است  نیا  یکی  عیشا  یھا دهیاز پد

با او   هکگذارد  یم  ند شرطک  و افسون  را دم  یبخواھد زنھا  آن از  یکی  ینند وقتک یم
 . ماند یم تنھا  روند و او با زن یم  رونیب  حاضران  پس، تنھا باشد

  ا خواھرشی  با زن  یمرد  ھرگاه  هک  افراد ھست  نوع  نیاز ا  یکیما   ی هو در منطق
 . شود  گذارد او داخل ی! و نم میریپذ یرا نم  یسک  زنان د: ما جزیگو یاو م  او برود به  شیپ

، است  دهیدوان  شهیر  در جامعه  کیخطرنا  یاجتماع  ھای عرف  هکبل
در بازار   از دوستانم  یکی  ھمراه  : به نمود و گفت  فیتعر  میبرا  /پسرمامایمام ییداپسر

  یبرا هک  میدیرا د  یجوان  در خانه، میآمد  خانه  به، ردک  دعوت  اش خانه  او مرا به  ،بودم
را   بود خودش  دهید  کتدار  شیبرا  لحظه  نیدر ھم  خواھر دوستم  هک  حمام  به  رفتن
  یآمد  : خوش گفت یو بار بار م، آمد گفت  او خوش  به  گرم دوستم، بود  ردهک  آماده

نبود! چاق و   بر بدنش  یزیچ شلوار  یکجز د یو س. . .  د)ی(س  ما آمده  شیپ  تکبر، دیس
 جز  و در خانه،  میگذاشت  د را در خانهیو س  میرفت  رونیبعد ما ب  یمک  سپس. با بودیز

  نبود!!  یسک  دوستم  تا خواھر جوان  سه
  یا را در خانه  یا بهیمرد غر  : چگونه ردمک  زمزمه  دوستم  در گوش  راه  نیدر ب

در   نیو خشمگ  با اعتراض  ناگھان  دمی؟ د ستین یسک  جز زنان  و در خانه  یگذار یم
 ؟!! یدار کد شیا در سی: آ ببارد گفت  آتش  شیھا بود از چشم  یکنزد  هک  یحال

را   اوهی  نیو ا. شد  یراض  نیا  عمر به  ؛ از ترس یرد و علک  ؛ را غصب یو عمر دختر عل
  وحشت  انسان  هکاند  داده  بیرا ترت  آن  یلماتکاند و با  داده  نسبت ؛صادق  امام  به
 .١)از ما غصب شده است  هکبود   یشرمگاھ  ند: (آنک یم

زشت و  کو بارا چرنتون و تایلکن ییعت و آیدر شر یه به زور گرفتن حتکنیبا ا

                                           
 کرد.   را ممنوع  خاطر عمر متعه  ھمینه گوید: ب و می ١٤  ص  الله الجزائری  نعمة ، زھر الربیع -١
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ه کدھند  یقرار م یتیار را جناکن یبند و بار ـ ا یب یو ھمواره جوامع ـ حت، ناپسند است
  مشخص  هکطور   ـ آن  یعل  هکنیر از ایغ. !ردیگ یقرار م یگرد قانونیب آن مورد پکمرت

را نزد   یشب یـ وقت  شائع  تیروا  ـ بر حسب  است  ردهکلو کیلو را دو کی  یکشود ـ  یم
، دبو  را گذرانده  خواھر عمر شب  او در آغوش  هک  یدر حال، ردک  صبحو عمر گذراند 

  گر در سرشید  یبرا  ھریک  هک  یروبرو شدند در حال  بداند و با ھم عمر  هکنیا  بدون
 بود:  پرورانده  یرنگیو ن  کلک

 ند؟!!ک  یرا مجرد سپر  د شبینبا  در شھر است  ھرکس  نگفتم  عمر: مگر من 
 . ١!! بپرس  : از خواھرت یعل 

اند در  ردهک  یگر خداحافظیدیکو با ، اند ردهک  صرف  افطار را با ھم  نید بعد از ایو شا
 اند!  دهیخند یم  هک  یحال

 **؟! است  یوثید  نیا ای؟!  است  نیا  ینبو  ی هجامع  یمایا سیآ**
و او   یدار شویب  شب  بعد از نصف  شما بخوابد سپس  شیپ  ینظر شما! اگر دوست  به

 ؟!! داشت  یخواھ  یموضع  چه ینیبب  خواھرت  را در آغوش
انجام  گرید  یکارا ی  یبند یرا مھا  آن قاتا درِ  هو دوبار  ینک یم  یا عذرخواھیآ
(کال ما این کتاب را جمع  نندک یادعا م  نیدروغ  یھا تیروا  هک  آنگونه  ی؟! و علدھی می

  ییو فتواھا، است  ردهک  نیچن تا روایات دروغ شیعه را به ھمگان نشان دھیم)ایم  کرده
 داند؟!! یز میرا جا  نیا  میخواند  شیپ  کیاند  هک

 نماز  عوض  دادن  پول
روزھا و   توان یم  سرعت  را بهیز ؛ردینماز نخواند و بم  انسان  هکندارد   الکاش

  خجسته  یروزھا  نیا  د) در مقابلی(س  و به، ردک حساب  نماز نخوانده  هکرا   ییھا سال
اند! و اگر خو یم مرده  یجا  نمازھا را به  نیا  ه او خودشکنید ایام  به، داد  پول  یمبلغ
نماز بخواند   مردگانشان  یجا  به  هکند و از او بخواھند یایب )دیس(  شینفر پ  ده  یروز

 اورند!یب  بدست  یروز  ؟ بگذار مردمیشو یم  رد!! تو چرا ناراحتیپذ یم دیترد  بدون
از نماز   و در مورد آنچه، است  نید  نکر  نیبزرگترد یترد  بدون  هکنماز   متیبود ق  نیا

 ؟!! ینک یرمکف  تر ھستند چه نییپا
گرامی توجه دارد که حقیر این خطوط را از  ی هخوانند طبرستانی:. (ن /ح(

                                           
 . ٢٣٥  ،الکافی  فروع -١
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 .ام ابع را ذکر نمودهکه در مقدمه نام منام  ھای مفید و معتبری جمع آوری کرده منبع
استفاده را  نھایِت   هام تا خوانند و به طور یکجا آورده خطوط را از چندین منبعھمچنین 

دوستان را از دروغ و  قصد دارمچرا که ام؛  آورده(از ھمه جا و از ھمه چیز) . ببرد
ھا و  تر این است که خواننده خود به کتاب والبته صحیح. با خبر کنم تناقضات شیعه

کتاب کامل یا جامع نیست عرض و اگر این . منابع دیگر ھم رجوع کند تا بیشتر بداند
مسائل کتابت  درتجربه و  و بی پوزش حقیر را پذیرا باشید چراکه حقیر جوان است

گاهعلمی ید طوالیی ندارم،   )).ام شتهوسازی دوستان ھم سن و سالم ن و فقط برای آ

 شیعه و دروغ و خرافه فقط برای دشمنی با اهل سنت تناقضات
 یمتعلق به معصوم است برا عاشورا قطعاً  ی هارتنامید: زیگو یعه میمحقق ش -۱

 ی ه: خطبولی. برخوردار است ییفصاحت و بالغت باال ارتنامه ازین زیااینکه 
از ھرچند  ستین یعه متعلق به علیش ی هدیبه عق عمرش از یدر ستا یعل

 . باشد یکالم عل ی هویمانند لحن و ش قاً یبرخوردار بوده و دق ییفصاحت باال
» یتأھل « ی هعه سوریش ی هدیو به عق. اند شه در فقر بودهیو فاطمه ھم یعل -۲

ر یم و فقیتیخود را به  یدر مدح آنان نازل شده که سه روز غذا نداشتند و غذا
ک ینزد ی(که کودک بودند) به حالت نیکه حسن و حس یر دادند به نحویو اس

پس در  ،ودهسئوال: اتاق فاطمه که داخل مسجد ب. ده بودندیبه مرگ رس
 از کجا به کجا بستند و بردند و را سیعل یعت اجباریان اخذ بیجر

پاسخ  ؟. . . ه ویفدک ی هراد خطبیا یبه مسجد برا آمد کدام راهاز  لفاطمه
!!/ ستع داشته ایدوم ھم کنار قبرستان بق ی هک خانی یعه: نه، حضرت علیش

 مت بودیق ار گرانیخود را که بس یانگشتر یسائل وارد مسجد شد عل یوقت

ُ ٱإِ�ََّما َوِ�ُُّ�ُم ﴿ ی: هیو آ. دیمن!) به او بخشیکسال خراج یمت ی(ق [المائدة:  ﴾�َّ

ر بودند یشان فقیبه ھر حال ا. شان به خالفت نازل شدین اییدر مدح و تع .]۵۵
 !هید تقید؟ شایدار یھمه تناقض چه پاسخ نیا یا ثروتمند؟ و برای

اور یار و ی یبوده و در ھر غم و سخت صامبریکه از اول عمر ھمراه پ یافراد -۳
ھای  سمت یشانداشته و از طرف ا یشاوندیخو ی هرابط یشانبوده و با ا یشانا

صادر  یتوانند حکم حکومت یاند نم فه شدهیاند و پس از او خل را داشته یمتعدد
 یخالف نظر شورا توانند مثالً  یاند م ک شبه مجتھد شدهیکه  یکسان یکنند ول
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است یر ی هت شدیرد صالح یداھایصادر کرده و کاند ینگھبان حکم حکومت
 . ..ب مسجد بدھند ویا حکم تخریا حکم اعدام صادر کنند ید کنند! ییرا تا یجمھور

بر  عثمان و ابوبکر و عمر به ھمراه صامبر اکرمیپ یث است که روزیدر حد -۴
نلرز  !کوه یا: فرمودند صامبریکرد پ دنیکوه شروع به لرز. بودند یکوھ یرو

پرسد: مگر کوه  یعه با تمسخر میش. د استیق و دو شھیو صد یکه بر تو نب
از ھم باز  یتولد طفل یخدا) برا ی هخان یعنی وار کعبه (ید یوقت یلرزد؟ ول یم
امبر خدا فقط یپ یر پاید کوه زیچرا نبا شود پس یو دوباره ھم بسته م شود یم

 ١؟بلرزد
ت فقط و یاھل ب :سلمه گفتام   به صامبر اکرمیپ :دییگو یث کساء میحددر  -۵

با تمام  یسلمه را حتام   ن) ویحسن و حس ،فاطمه ،ی(عل ن چھار نفرندیفقط ا
گر ید ییدر جا یت ندانستند ولیاھل ب ءکه دارد جز یو اصرار یکیو ن یخوب

سلمان از اھل »: تیھل البأنا سلمان مِ «فرمود:  صامبر اکرمیپ :دییگو یم
نون از اسالم که تا ک یقرن ۱۴خ یل تارکدر  یچ زنیھ یراسته است! ب ما تیب

 یدر اسالم، نداشته است ول یثر و مھمؤجه نقش میخد ی هگذشته به انداز
 چرا؟  یراست داند! یت نمیاھل ب ءعه او را جزیش

را  صامبر اکرمیث پیاز احاد یکسری یجانیعه مانند تیسندگان شیاز نو یبرخ -۶
امت  یامبریچ پیپس از ھ :شان فرمودندینکه ایبر ا یکنند مبن یمطرح م

نکه یا این افراد زمام کار را به عھده گرفتند و ینکه بدتریاختالف نکردند مگر ا
وال س. . .  ثینگونه احادیند و از ایآ یکار م یرو یپس از من حاکمان بد

 نجاست:یا
 پس نعوذبالله، دندیاکرم به قدرت رس یز پس از نبین. . .  و بنو حس یعل... 
عه یگر شید ییاز سو. داند یمحمد باقر م عاشورا را منتسب به ی هارتنامیعه زیش -۷

ن یا. داند یصادق م متعلق به دوران محمد باقر وه و جواز آن را یرواج تق
اول و دوم  یه خلفایبار لعن) به خصوص عل ۱۸( ن و لعنیارتنامه مملو از نفریز

ن دو امام به یرا ایست؟ زیه در تعارض نیبا اصل تق یزین چیا چنیو سوم است آ

                                           
دار است که ھمین  (غالت و صفویه) در دنیا نظیر ندارد، آنوقت خنده خرافات و چرندیات کتب شیعه -١

  نتقدان خواھند شد.شوند از سختگیرترین م شیعیان وقتی با مذاھب دیگر اسالمی روبرو می
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گر فرق مسلمان یبا د یریو عدم درگ یکار عه مرتب سفارش به پنھانیقول ش
است که به صورت اوراد و اذکار در سفر و  یزیز چیارتنامه نیو ز. اند کرده یم

ن چه یپس ا. شده یخوانده م. . .  حضر و در خانه و در کربال و مسجد و
ارت ساخته و ین زیم اینکه قبول کنیه بوده است؟ (مگر ایبه تق یسفارش
 . است)و کذابان ان یغال ی هپرداخت

ب تا امام زمان یرا به ترتھا  آن امام ۱۲نام  صامبر اکرمیعه معتقد است پیش -۸
 یعنوان امام معرفل را به یعاسما یعنیصادق فرزند ارشد خود . اند ان کردهیب

و پس از آن  ١ن مورد، بداء حاصل شدیدر ا :پس از فوت او فرمود یکرد ول
ی دیگری به  هضال  ی ش فرقهیداین امر باعث پیا. دکر یمعرففرزند سوم خود را 

از  قصاد چگونه است که. میبگذر. ه شد که کردند آنچه کردندیلیاسماع نام
 ؟ ستاطالع بوده ا بی صامبر اکرمیث پیحد

 :ید ولن شینش سال خانه ۲۵ یعل :دیگو یعه میش -۹
 شان دو بار ھر بار به یخ ثبت شده که ایچگونه است که حداقل دو بار در تار

 ٢؟ستنه بوده ایدر مد یشانن ایجانش فاروق کماه در زمان خالفت عمریمدت 
 د؟ آور یفه در میرا در زمان خالفت عمر به عقد خل چگونه دخترش 
 اند؟ ران شرکت داشتهیاھای  جنگ ن دریحس چگونه حسن و  
خودش) جمع نکند  یبرا( اکرم تا قرآن را یپس از رحلت نب اد کرده بودیقسم  یعل

 . داز خانه خارج نشو
 یو نه با معنا دارد اصل است،عه یه نزد شک یعیوس یو معنا با مفھوم( شفاعت -۱۰

رم در تضاد کا ینبن سخن ی) با اباشد می ییو استثنا یفرع یامرآنکه  یواقع
ن من کر نکف، عمل کن و تالش کن !فاطمه یا :فرمایند آنجا که می اند، املک
 . ٣یا ردهکخودت  یخودت برا یردک یارکھر ، نمک یارکتو  یتوانم برا یم

                                           
ھا بر این ادعایند که خداوند اسماعیل را به عنوان  ی شیعه است. آن هبداء یکی از عجائب عقید -١

امام پس از پدرش مقرر نموده بود. ولی ناگھان متوجه شد که اسماعیل وفات کرد! اینجا بود که 
 را به امامت برگزید! خداوند دریافت ـ العیاذ بالله ـ اشتباه کرده، و فرزند دیگر صادق

 کرده است.  عمل می عمر فاروقو در واقع حضرت علی به عنوان وزیر و مشاور  -٢
 اند.  کید شده، ولی شیعیان به شفاعت دلخوش کردهأت انجام اعمال صالحدر قرآن بارھا و بارھا به  -٣
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چرا . . .  ت در ظلم اوست وکبه ظالم مانند شر کمکد: یفرما یم سیعل -۱۱
د؟ تا عمر به شو ینه میعمر در مدن یکماه جانشیدو بار ھر بار به مدت  خودش

ی در زمان خلفا یاسر و سلمان فارسیبن چرا عمار . کند فرن سیشام و فلسط
آنقدر به عمر مشورت  یچرا حضرت عل ؟!شوند یوفه و مدائن مکم ک، حاراشدین

چرا فرزندانش حسن  !؟»لوال عيل هللك عمر«بار گفته:  عمر چندینه کدھد  یم
 یو چرا پس از قتل عثمان وقت ؟!فرستد یدفاع از عثمان م ین را برایو حس

ر و مشاور باشم ید: من وزیفرما یماورند  می شان ھجومیعت با ایب یمردم برا
تنھا و  ام) (البته سال مشاور بوده ۲۵ن یدر ا یعنی( ریشما بھتر است تا ام یبرا

ن یب : دهفرمو یعھد تیرش والیدر رابطه با پذ اامام رض عهیبه قول خود ش
شان با اجبار وادار به یا یلکبه طور  یعنی ر شدم ویار مخکنیشدن و ا شتهک
 ؟!اند) نداشته یق فوق، اجباریگران در مصادیو د یحضرت عل یار شدند ولکنیا

ده یسوراخ دوبار گز یکمن از ؤا میآدم عاقل و  اند: نفرموده ص امبریمگر پ -۱۲
(در غدیر خم، البته  ینکمان شیپ با وجود سیه علکشود؟ چگونه است  ینم

 هکد؟ (نکعت یبا مردم بشوند  یسال بعد حاضر م ۲۵بنا به زعم شیعه) باز ھم 
با چه  سعلیردند) و ک ینکش مانیپ. . .  ر و خوارج ویم طلحه و زبینیب یم باز

نان در کش عتیت خود از بیاک؟ و چرا در گله و شردکعت یببا آنان  یاعتماد
ست و شما یار امروز و بار اول شما نکن یه اکد نک یاشاره نمته کن نیکوفه به ا

 ؟ دینگونه امور سابقه داریدر ا
زده و باعث مرگ  یم کتکامبر را یند: عثمان دختران پیگو یون میخراف یبعض -۱۳

(یا  نفرموده که انسان عاقل صامبریم: مگر پیپرس یشان شده است و ما میا
بعد از  صامبریشود؟ پس چطور خود پ یده نمیسوراخ دوبار گز یکمن) از ؤم
او  یگر را به ھمسرید یدھد دوباره دختر یه دختر اول را به عثمان مکنیا
 . ش بزند و باعث مرگش شودکتکدھد تا او  یم

ات قرآن، خداوند نفرموده: از یح آیدم: مگر طبق صریاز حضرات پرس یکیاز  -۱۴
عت رضوان حضور یب که ھجرت کردند و در جنگ بدر حاضر بودند و در یکسان
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ز در یوعده داده و عمر و ابوبکر نھا  آن و بھشت را بر ١است یداشتند خدا راض
شان یا اند؟ ن موارد حضور، آن ھم حضور حساس و سرنوشت ساز داشتهیتمام ا

من پاسخ دادم: چه . من نبودندؤمھا  آن ن ویمنؤد: میگو ید: خداوند مپاسخ دا
 تمام اموالش را در راه اسالم خرجو دھد  یدختر مامبر یکه به پ یجالب مانیا یب

باز  وا. . .  امبر است ویھجرت، تنھا ھمراه پ یھا یدر خطرات و سختکند  می
ن ید که بھتریا قبول داری! من گفتم: آ!اند مان نداشتهی: به ھر حال، اھم گفت

که  امدهی: بله، گفتم: مگر در قرآن نگفت. ه استیه به آیر آیر قرآن، تفسیتفس
منان رفت و آمد داشته ؤرند و فقط با میمنان دوست بگؤد از میمنان باؤم

اسر را ھمه یو عمار  ینام عمر و ابوبکر و عل یخوان یخ را که میچطور تار. باشند
ن حق یمنؤامده که فقط می؟ مگر در قرآن نینیب یامبر میجا در کنار نام پ

ن یدھند که زم یبه ابوبکر اجازه مامبر یمساجد را دارند چطور پ یر و آبادانیتعم
ب خودش در راه خدا بخرد یمسلمان شده را از ج تازه یھا مسجد بخرد و برده

ن ی(به خصوص جنگ تبوک) را بدھد و در اھا  جنگ ی هنیو آزاد کند و ھز
مان را سال قبل از آن، یا یک نفر بی صامبریپجنگ علمدار ھم باشد و چطور 

 اتش امام جماعت مسجد؟ یح ین روزھایآخرمن کرد و در ؤر حجاج میام
 ن است که تبصره را اصلیه ایصفو یمیپتروش یدنیار جالب و دیبس یاز کارھا -۱۵

مان به یدر: عمل خوب و ا یو اصل را حذف! در قرآن، مالک رستگارکند  می
 یدھند در حال یه اصل را در شفاعت نشان میصفو یمیدر پتروش یول، خداست

 یم با تعقل و تفکر است ولأست! اصل بر عمل تویش نیب یا که شفاعت، تبصره
ق یم با تحقأدانند! اصل بر انتخاب تو یاز میم با نذر و نأتو ینجا اصل را در دعایا

دھند و  ید و تعبد نشان میھمراه با تقل یروینجا اصل را پیا یو تعقل است ول
امت بر یقکه اصل را در روز  ید خداوندین روال شایداند با ا یچه م یکس

                                           
ُ ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿فرمایند:  خداوند می -١ ِ إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َعِن  ٱ�َّ َجَرة َ�َعلَِم  ٱلشَّ

نَزَل 
َ
ِكيَنةَ َما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا َقرِ�ٗبا ٱلسَّ

َ
ھر آئینه . (]١٨[الفتح:  ﴾١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

پس دانست آنچه در دل  ،خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتی که بیعت میکردند با تو زیر درخت
 ک). فرود آورد اطمینان دل بر ایشان و ثواب داد ایشانرا فتحی نزدیایشان است پس 
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ان یامت، آقایش خود قرار داده به تبصره رجوع کرده و در روز قیرحمت و بخشا
 .شاء الله جھنم کند، ان ی را روانه

ه چرا کاند  تاختهصدیق ر کخود! به ابوب یتب گرانقدر و علمکدر  یجانیت یآقا -۱۶
رم، حق نداشته کامبر ایث پیر طبق حدکابوب :دیگو یشته است و مکن را یمرتد

ن محقق گرانقدر یه اکب است یعج یشد ولکال الله را بإاله  ال ی هندیگو
غ یحافظ قرآن را از دم ت ینفر عابد متق ۴۰۰۰روز یکدر  یه علکرده کفراموش 

لمه توبه ک یکه شده کحفظ ظاھر ھم  یبرا نده نخواستکنیا یگذراند فقط برا
 ١پرتر است؟ یسانکراد باشد دست چه یاگر بنا بر گرفتن ا یراسته د! بننک

(و آن را فقط در  دانست ی، اجتھاد را باطل میعه در سه قرن اول ھجریچرا ش -۱۷
سره در یکپس از آن، باب اجتھاد را  یدانست) ول یت معصوم میصالح ی هحوز

  رد؟کفقه باز 
ارتنامه و یھمه قبر و مقبره و دعا و ز نین ایاست ب یه ھدف اصلکد یا توحیآ -۱۸

 شود؟  یخرافه و تعصب گم نمخ و مجتھد و یمرشد و ش
ه لعن ب ی هلمکبار  ۱۸ه در آن کارت عاشورا یعلت رواج و قرائت روز و شب ز -۱۹

ت شده یق، روایت، خبر واحد است و فقط از سه طرین روایست؟ ایار رفته چک
نفر  یکز یق سوم نیوجود دارد و طر یافراد غال یق آن، اسامیه در دو طرک

 و صامبریپا لعن، روش خدا و یبه غلو در سلسله روات وجود دارد؟ آ کوکمش
ثواب قرائت  :دیگو یاز قول باقر م یه راوکارت یز ی؟ (در ابتدا ائمه بوده است

غلو به  یھا شهیاند(است . . .  د ویارت ھزار ھزار حج و ھزار و ھزار شھین زیا
خته یفرموده: من برانگه ک یامبریه پک) و چگونه است زند می موج یخوب

 ). . .  بعث لعاناأمل  ینإ( دارم ھمراه با رحمت یه دعوتکننده بلک ام لعن نشده
بار  ۱۸ه در آن ککند  می را نقل یث به قول شما قدسین حدیچگونه ا

 یه علکو چگونه است  !رده استکاران خود را لعنت ین ین و وفادارتریتریکنزد

                                           
صحابه در خبر دوم از صادق و موسی بن جعفر أخالقه وعدد أه وتبحاراالنوار باب سیر ٥٢در ج -١

کند که احدی از ائمه و پیغمبران حکم  چیز حکم می ٣نقل کرده که اگر قائم قیام کند به 
و ارث برادر به برادر دینی که در عالم  ،کشد را می ةکشد و مانع الزکا اند، شیخ زانی را می نکرده

  .کشد؟ رسد، پس چطور امام زمان مانع الزکات را می اند، می اشباح برادر بوده
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د و چرا در ینکن نیان شام توھید به سپاھیگو یاران خود مین به یدر نبرد صف
 و چرا و چرا و چرا؟  ،دینکن نیافران توھکان یه به خداکقرآن آمده 

ان خوارج با افراد مصطلح یار فراوان، میبس یظاھر یو حت یرکعلت تشابه ف -۲۰
 ست؟ یران، چیدر ا. . .  اوه و ابوذر وکو گروه  یبه حزب اللھ

ھا  یھود با حزب اللھیون یان و روحانیسیان فریز، میانگ رتیعلت تشابھات ح -۲۱
 ١؟ستیون در چیو روحان

شدن امام زمان  شد که کار به غیب ول شما غصب نمیاگر خالفت، به ق -۲۲
 ید؟ ردک ای را بیان می کشید برای این تناقض چه سفسطه نمی

 ) حاضر به ازدواج شد؟ فاروق عمر یعنی( لثوم با قاتل مادرش فاطمهکام   چرا -۲۳
در گوش محسن، اذان  صبرامیه پکم یخوان یعه) می(ش یعقوبیخ یر تارچرا د -۲۴

 یماریبر اثر ب یرد و او در خردسالکاو انتخاب  ین نام را برایگفت و ا
 اند!) ا قنفذ قاتل او بودهیعمر  :دییگو یدرگذشت؟ (شما م

 وچه بسیارند این تناقضات در نزد اھل تشیع  

 شیعه و مهدی
ا از یاز عقل و  یلیا دلیآ ا دوازده امامیو  یمھد ی هکرد مسئلق ید تحقین، بایبنابرا

الله برزرگ در است، و  یبلکه ضد عقل و ضد کتاب آسمان. ریا خیدارد  یکتاب آسمان
ما را  یادعا یکس بخواھد راستقرآن به آن اشاره ننموده است ھر از یا هین آیکوچکتر

 . مراجعه کند »ارات قبوریخرافات وفور در ز«بداند به کتاب 
دوار یشان امیت این ننوشته و به ھدایدکانداران و متعصب ین کتاب را برایپس، ما ا

ت یت و واقعیکه طالب ھدا یاھل انصاف و کسان ین کتاب را برایبلکه ا. میستین
 . میدھ یب میباشند ترت یم

مت ا امایه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع آید دقت کرد طبق قواعد اولیحال با
مردم  یبرا یا وجود مھدیر؟ آیا خی نیآن ھم منحصر به چند نفر معاست،  یانحصار

                                           
ھاست: حماقت، تعصب، لجاجت، تک بعدی و گاھی نیز  علتش وجود چند چیز مشترک میان این -١

ان ه بدشدید در برابر سخن حق، نداشتن عقل و ھرچ بعدی، غیر قابل تغییر بودن، مقاومت سگ
 ھمه دارند تو تنھا داری. 



 ٣٩  عجائب و غرائب 

د است اما یار مفیبس یمذھب و دکانداران مذھب یرؤسا یر؟ البته برایا خیدارد  ینفع
 ل: یان مختصر و روشن ذیار دارد به بیست بلکه ضرر بسیعموم نافع ن یبرا

 است؟  یا امامت انحصاریآ
 . باطل است یانحصار دھد که امام و امامِت  یم یو عقل گواھ یکتاب آسمان

بزرگان و دانشمندان و کتب  یعه و دارایه که از فرق شیدیم زینیب یأما شرع، ما م
تا  یعل یعنیشده آن ھم در چھار نفر،  یامامت انحصار یباشند، مدع یم یاریبس

ان خود پس از آن چھار یشوایر پیه سایدیقبول دارند، (اگرچه زرا ن یالعابد نیحضرت ز
ه را امام منصوص یامام ی هعیر امامان شیکنند)، و سا یز امام خطاب مینفر را ن

ن یو ھمچن. اند ث که در کتب خود نوشتهیل و صدھا حدیدانند با ھزاران دل ینم
را منکرند آن ھم با دالئل  یرا قبول دارند و باق هیه که شش نفر از امامان امامیلیاسماع

 ین مذاھب ھمه مدعیباشد که ا یع میگر که منشعب از تشیمذاھب دھمچنین  خود، و
» فرق الشیعة«رجوع شود به کتاب . ادتر برسندیا زید به ھفتاد فرقه و یع بوده و شایتش

 یقم یعبدالله اشعر عه سعد بنیعالم بزرگ ش»: الفرقالمقاالت و«و کتاب  یاثر نوبخت
آن را منحصر  ی هن مذاھب امام و شماریاز ا یاریبس. بوده است یعسکر ه از اصحابک
ت را یامام ھدا قرآن امامت و یول. که خود قبول دارند یدانند به ھمان امامان یم

نه امام کفر و ضاللت را منحصر کرده است، نه امام  ؛داند ینم منحصر به چند نفر
 م، و پس از آن بهیآور ین مطلب دارد میرا که داللت بر ا یاتیت را، ما چند عدد از آیھدا

 م: یپرداز یم یعقلھای  دلیل

 !یامامت انحصار یات در نفیاز آ یا پاره
 د:یفرما یدر اوصاف عباد الرحمن م یتعال که حق ۷۴ ی هیفرقان آ ی هسور -۱

ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ�ُ�ٖ وَ  �َّ
َ
ةَ أ ٰتَِنا قُرَّ ۡزَ�ِٰجَنا َوُذّرِ�َّ

َ
لِۡلُمتَّقَِ�  ۡجَعۡلَناٱَ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهۡب َ�َا ِمۡن أ

 .]۷۴[الفرقان:  ﴾٧٤إَِماًما
مان ان! ھمسران و فرزندانمان را روشنی چشمنامپروردگارای گویند:  و آنان که می«

 . »و ما را پیشوای پرھیزکاران قرار بده بگردان
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درخواست دارند  یرحمن که از حق تعال یداند که بندگان خدا یم یشعور یھر ذ
ن شوند، یمتق یعلم و عمل خود حائز مقام امامت آن ھم برا و کوشش و یکه به سع

 . ندستیک نفر و ده نفر و صد نفر نیمنحصر به 
 یرا کسند قرآن یگو یاند و م دهیات را ندین آیا چنیعه گویتعجب است که بزرگان ش

 یامامت انحصار یبرااورند  می از قرآن یاتیخود آ ی هخود بر خالف گفت یفھمد ول ینم
 یشان گفت: اگر شما مدعید به ایبا. ندارد یچ داللتیکه ھ یامامت مھد یا برایو 

د راجع به یآور یکه م یاتید که آن آیدیفھمد چگونه فھم ینم ید که قرآن را کسیھست
 . ؟!باشد ین میعم یو اشخاص یامامت شخص

 د:یفرما یم یکه حق تعال ۷۱ یۀاسراء آ ی هسور -۲

نَا� �ِإَِ�ِٰمِهۡمۖ ﴿
ُ
 .﴾يَۡوَم نَۡدُعواْ ُ�َّ �

 . »خوانیم روزی که ھر گروھی را با پیشوایشان فرا می«
نفر امام  ۱۲ستند تا آنان را با یا منحصر به دوازده فرقه نیم است که مردم دنو مسلّ 

خوانند و  یاعمال او م ی هرا با پروند یاست و ھر فرد یمأموم امام یفردبخوانند بلکه ھر 
 . ستیا دوازده پرونده نیعمل امام او است و منحصر به دوازده شخص و  ی هھمان، پروند

 :۱۲ یۀاحقاف آ ۀسور -۳

ۚ  ۦَوِمن َ�ۡبلِهِ ﴿  .﴾كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ إَِماٗما َورَۡ�َٗة
  .»رحمت بودو پیش از قرآن، کتاب موسی پیشوا و «

 ۀدر خطب سیو عل. ز آمده استین ۱۷ یۀھود آ ی هن مطلب در سوریھم که چنان

ظَتُهُ فَ « د:یفرما ینھج البالغه م ۱۴۵ فَ اهُ حَ نَاسَ تَ ، وَ تُهُ َلَ بَذَ الْكِتَابَ محَ دْ نَ ئِذٍ  ،قَ مَ وْ كِتَابُ يَ الْ  فَ

دانِ  يَ يَّانِ طَرِ نْفِ لُهُ مَ أَهْ آن پشت سر  ی هقرآن) را حمل یعنین کتاب (یق ایبه تحق :یعنی. »وَ
ن کتاب و اھل آن یپس ا. اند ن آن را فراموش کردهیمسلم یعنیانداختند و نگھبانان آن 

كِتَابُ «د: یفرما یاند، تا آنکه م مطرود و دور انداخته شده يْسَ الْ لَ كِتَابِ وَ ةُ الْ ُمْ أَئِمَّ أَهنَّ كَ

مْ  هُ امَ  یست (در حالیشان نیقرآنند و قرآن امام ا ین مردم امامان برایا ایگو :یعنی .»إِمَ
بعد  یه در دعایعلو ی هفیدر صح ایشانز یو ن. عکس باشد) تا آخر آن خطبهه د بیکه با

ديني وإن وإن الدين الذي رشعت له  إن رسولك حممدا نبي«کند:  یعرض م الصالة میتسل

غمبر من یتو محمد پا من گواھم که رسول ی: خدایعنی، »إماميالكتاب الذي أنزل إليه 
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امام  یکه به او نازل کرد ین من است و کتابید یع کردیاو تشر یکه برا ینیاست و د
القرآن  ابواب قراءةدر باب اول از  الشیعة ت وسائلیز طبق رواین /صادق و. من است
تر که  روشنھا  این ت باب سوم ھمان باب، قرآن را امام قرار داده، و از تمامیو ھم روا

قرآن امام ھر «فرموده:  ۱۷ :ص یبحار مجلس ۹۲ت جلد یطبق روا صخدارسول 
 صضد کالم رسول خداات فوق و بر یکه بر ضد آ یپس مذھب تراشان. »مسلمان است

د یاند، با دهیتراش یخود دوازده امام انحصار یاند برا آمده /صادق و سو کالم علی
 ۀامامان مجعول ینظر کرده و برا صرفستند، و از امامت قرآن یبفھمند که تابع قرآن ن

ن حال چگونه یز قبول نکرده و در ایکالم امامان خود را ن یو حتزنند  می نهیخود س
قرآن است، و امام  یکه اماِم علیدانند در حال یرا امام خود م سیو عل ،عهیخود را ش

 . ر از قرآن استیغ یگریشان اشخاص دیا

 یامامت انحصار یبر نف یاز دالئل عقل یبعض
ن از زمان رسول ین باشد که مسلمیزمامدار مسلم یاامام اگر به معن :ل اولیدل

ست و پنجاه سال و یدو یزمامدار ینفر برا ۱۲خواھند و  یامت زمامدار میتا ق صخدا
زندگان  یتوانستند امامت کنند و اما امامت مردگان برا یصد سال زنده بود و میا سی

که  ین امامانیا ایکند، آ یزندگان زمامدار یتواند برا یامام مرده مندارد، چگونه  یمعن
ک دوا یا ی؟ آاند سفالت کردهآابان را یک خیامامت آنان بودند در زمان ما  یعه مدعیش

ا یاند، آ بشر اختراع کرده یراحت یبرا یزیک چیا یاند، آ دفع امراض کشف کرده یبرا
ا یکرده و  یرا راھنمائ یب تا بحال کسیموھوم غاا آن امام یا رفته و یآن امامان از دن

تراشان با  مذھب یآر. ری! البته، خ؟ا دشمنان اسالم را دفع کردهینموده و  یاختراع
و نه اید  می برابراند که نه با عقل  جعل کرده یزھائیدروغ چ یھا ال و قصهیخواب و خ

ا یمنحصر به شش نفر و  امن باشد که مسلّ ید یراھنما یو امام اگر به معنا. با نقل
 . باشد یم ین راھنمائیھر عالم متد ی هفیست بلکه وظیدوازده نفر ن

که  ین شوند و ملت اسالمید مردم به آن متدیکه صد ھزار سال با ینیل دوم، دیدل
نفر  ۱۲ ین ملتیاحکام دارد چگونه زمامدار چن یاج به زمامدار و مجریامت احتیتا ق

امت منحصر به دوازده یگفته باشد زمامداران امت من تا ق صا اگر رسول خدایاست، آ
که برخالف حس و برخالف عقل  یاست، رسول رسول خدا ین رسولیچننفر است، 

 . ریتوان رسالت او را قبول کرد؟! البته خ ید میسخن گو
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ۡمُرُهۡم ﴿ فرموده:که در آن به شوری دستور داده، و از جمله  یاتیآ :ل سومیدل
َ
َوأ

ن را یامر مسلم »با مشورت استھا  آن وکارھایشان در میان« .]٣٨[الشوری:  ﴾بَۡيَنُهمۡ ُشوَرٰى 
خبر ھمچنین  ، ویتر است از امر زمامدار مھم یبه شوری حواله داده، چه امر

موقوف به  ید: امامت و زمامداریفرما یالبالغه که م ن در مکتوب ششم نھجیرالمؤمنیام
منبر  یکه در باالو از آنجمله . گریو انصار است، و صدھا خبر د ینمھاجر یشورا

م تمام آن یم بگوئیتوان یا میآ. ن استیشما مسلم یموقوف به رأ یفرموده: زمامدار
 سازان راست است؟  فقط اخبار مذھب یات و اخبار دروغ، ولیآ

اخبار انحصار امامت  گانه از ی دوازده هخود ھمان ائم یاطالع یل چھارم، بیدل
 یھاد ن کرد، و ییامامت تع یل را برایپس از خود فرزند خود اسماع /صادق. است

د یس ل ویو اتفاقا اسماعن کرد، ییامامت تع ید محمد را برایفرزند خود س )امام دھم(
رحمھما الله  یھاد ا رفتند و معلوم شدکه صادق و یدر از دنمحمد ھر دو قبل از وفات پ

دانستند امامان پس از خودشان  یاند، و نم نداشته یامام پس از خود اطالعاز شخص 
ن اصحاب خاص ائمه مانند زراره وھشام بن سالم و ھشام بن حکم و یچنو ھم. ستیک

ن ینداشتند و ا یر و مانند آنان از امام بعد از امام زمان خود اطالعیبص یمفضل و اب
ما صد و چھل . دانستند یگانه جعل شده نم اسم و رسم امامان دوازده یکه برا یاخبار

ه ین اخبار امامیم که از ایا نفر از اصحاب خاص ائمه را با نام و نشان و مدرک نشان داده
 ینفر اعتقاد ۱۲ن ینداشتند و به امامت ا یبه دوازده نفر اطالع یو امامت انحصار

شھور دوازده نفر پس از زمان ائمه جعل شده و م ن اخبار انحصار امام بهیو ا. نداشتند
  .ده استیگرد

ندارد و  یگانه اصال مدرک امامان دوازدهی  افسانهپس چون معلوم و مسلم شد که 
نکه پس از یکرد که با ا ید بررسیخ است، حال بایبلکه برخالف کتاب خدا و عقل و تار

ست و با نص یحجت ن یی نساء کس هسور ۱۶۵ یۀبه نص قرآن آ صرسول خدا

د«البالغه که فرموده:  نھج ۹۰: ۀن در خطبیرالمؤمنیام َمَّ َّتْ بِنَبِيِّنَا حمُ (صىل اهللا عليه وآله)  متَ

تُهُ  جَّ حْ «تمام شد، و فرموده:  صغمبر ما محمدیحجت خدا با پ. »حُ وَ تَمَ بِهِ الْ  یوح. »یخَ
حجت  یو نه قول کسشود  یم یوح ی، و پس از او نه به کس»به آن حضرت ختم شد

ات و اخبار و ین آیبرخالف ا ینفر حجت إلھ ۱۲و  ینفر امام انحصار ۱۲نکه یاست، با ا
ا ید معتقد شد، آید قبول کرد و چگونه آن را بایرا با یعقل است، چگونه وجود دوازدھم



 ٤٣  عجائب و غرائب 

ن ید تابع دیکه با ین؟ و امامیا از فروع دین است و یاز اصول د یاقرار به وجود مھد
 . !؟ن شده استیا فروع دیباشد چگونه از اصول و 

ن و یچن یبنام مھد ین شخصیچن یات قرآن داللت دارد بر نفیم: آیگوئ یپس م
ر یمؤمنون و سا ی هانفال و اول سور ی هدر اول سور. ندیگو یسازان م که مذھب یچنان

مان و یده از اید در مؤمن و مسلمان باشد ذکر گردین و آنچه بایموارد قرآن صفات مؤمن
 انفال فرموده: ی هدر اول سور. ستیمان به امام در آن نیاز ا ید و افعال، و ابدا ذکریعقا

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  �َّ
ٰ َرّ�ِِهمۡ  ُونَ  َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ ِينَ ٱ ٢َ�َتَو�َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لصَّ  ٣َوِممَّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغِفَرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ اۚ ل -٢[األنفال:  ﴾٤َحّقٗ

٤[. 
گردد و  ھایشان ترسان میدلمؤمنان، تنھا کسانی ھستند که چون الله یاد شود، «

یابد و بر پروردگارشان توکل  یافزایش مھنگامی که آیاتش بر آنان تالوت شود، ایمانشان 
چنین . کنندایم، انفاق میدارند و از آنچه به ایشان دادهپا میآنان که نماز را بر. کنند می

آمرزش و روزی نیک و  کسانی به راستی مؤمن ھستند و نزد پروردگارشان از درجاتی باال و
 . »فراوان برخوردارند

مان به امام در یاز ا یان کرده و ابدا ذکریرا ب یقیات، صفات مؤمن حقین آیپس در ا
سازان امام و امامت را از اصول مذھب خود قرار داده و  ست، پس چگونه مذھبیآن ن
 . ؟دانند یمان میم امقوّ 

 د:یفرما یم ۱۵ یۀحجرات آ ی هو در سور

ِينَ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱإِ�ََّما ﴿ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ۡمَ�ٰلِِهۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ُ�مَّ لَۡم يَۡرتَابُوا

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ِۚ ٱَوأ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ِٰدُقونَ ٱأ  .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥ل�َّ

شک و تردیدی به آنگاه  ایمان آوردند ومؤمنان تنھا کسانی ھستند که به الله و پیامبرش «
 . »ھمانا اینھا، راستگویانند. ھایشان در راه الله جھاد کردند و جانھا  مال خود راه ندادند و با

بقره که مقومات و صفات  ی هسور ۲۸۵و  ۱۷۷و  ۱۳۶و  ۶۱ :اتیآھمچنین  و
 . اد نکرده استی ین را شمرده و از اعتقاد به امامیمؤمن
ه و بکند  می امیق ین است که از طرف خدا امامیسازان ا مذھب یمدعااضافه ه ب

کند، و  ین را مسلمان میزم یو تمام مردم روکند  می ر مردم را اصالحیزور شمش
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 ن را پر از عدل و دادیکنند و زم یم یش با ھم زندگیکه گرگ و مکند  می نیچن
ر شکم اسب یکشد که تا ز یآنقدر مپس از آنکه مملو از ظلم و جور شده باشد و کند  می

ن یشان مانند بحاراألنوار و اکمال الدیکه در کتب ا یگریو اوصاف داید  می او خون باال
ما  یول. ستیمان ندارد مؤمن نیند: ھرکس به او ایگو یخ صدوق ذکر شده است و میش
م، یآور یم ه از قرآنین مختصر چند آید، ما در ایگو یات قرآن خالف آن را میم آینیب یم

 . ن کتاب ذکر شدیکه در ا یاتیاضافه بر آن آ

 :کند یم یرا نف ین مهدیکه وجود چن یاتیاز آ یبعض

  انفال: ۀسور ۵۳ ی هیآ

نَّ ﴿
َ
َ َ�ٰلَِك بِأ نُفِسِهمۡ  ٱ�َّ

َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ٰ قَۡوٍ� َح�َّ ۡ�َعَمَها َ�َ

َ
� ّ�ِۡعَمًة � ٗ  .﴾لَۡم يَُك ُمَغّ�ِ

کند تا آنکه َرویه و حالتی را که در نعمتی را که به قومی داده، دگرگون نمیزیرا الله «
 . »خودشان است، تغییر دھند

ر نداده، ییزور جبر و اکراه تغه را ب یچ قومیاز اول خلقت بشر تاکنون ھ یحق تعال 
است،  یاریف اختیاصال جبر برخالف تکل. شان رایشان را و نه نعمت اینه نقمت ا

 *. یاست نه اجبار یاریا اختیبشر در دن یبرا یإلھف یتکال

 مائده: ۀسور ۱۴ یۀآ
 د:یفرما یم یھود و نصاریدر وصف  یتعال یکه خدا

ۡغَرۡ�َنا بَۡيَنُهُم ﴿
َ
 .﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَداَوةَ ٱفَأ

 . »مینه و دشمنی انداختکیامت یان آنان تا روز قیم از اینرو«
 فرموده: ۶۴ یۀن سوره آیدر ھمو 

ۡلَقۡيَنا بَ ﴿
َ
 .﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ َو�

 . »و ما در میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه انداختیم«
خواھند بود و  یامت باقیھود تا قیز ینصاری و ن یھا ات فوق، فرقهیطبق آ ،نیبنابرا

ا یقرآن است، حال آ یبین از اخبار غیان خواھد داشت و ایعداوت و بغضاء جرنشان یب
شان را مسلمان یا ۀشان را برطرف کند و ھمیا ۀنیو ک یبفرستد و دشمن یاگر خدا امام

 ر؟!یا خیات خواھد بود ین آیکند برخالف ا



 ٤٥  عجائب و غرائب 

 ونس:ی ۀسور ۹۹ یۀآ

�ِض َولَۡو َشآَء َر�َُّك �َمَن َمن ِ� ﴿
َ
نَت تُۡ�رِهُ  ٱۡ�

َ
فَأ

َ
ٰ يَُ�ونُواْ  ٱ�َّاَس ُ�ُُّهۡم َ�ِيًعاۚ أ َح�َّ

 .﴾٩٩ُمۡؤِمنِ�َ 
آیا . آوردند ی کسانی که در زمین ھستند، ایمان می ھمه خواست، و اگر پروردگارت می«

 . »توانی مردم را وادار کنی که مؤمن و باایمان باشند می

 :۲۵۶ یۀآ ،بقره ۀسور

َ  ٱّ�ِيِن� َ�ٓ إِۡكَراَه ِ� ﴿ ۚ ِمَن  ٱلرُّۡشدُ قَد تَّبَ�َّ ِ  .﴾ٱۡلَ�ّ
ھیچ اجباری برای پذیرفتن دین در کار نیست؛ راه ھدایت و ایمان از راه ضاللت و کفر، «

 . »مشخص شده است
ه فرستد که ب یرا خدا م ید امامیگو یست بعد مید در آن اکراه نیگو یکه م ینیا دیآ

 یزین چینا چنیقی!، پس ؟ریکند، آن ھم با شمش ن دعوتیزور و اکراه مردم را به د
 . است یات و سنت إلھیدروغ و ضد آ

 شعراء: ی هسور ۴و  ۳ یۀآ

�َّ يَُ�ونُواْ ُمۡؤِمنِ�َ ﴿
َ
ِۡل َعلَۡيِهم ّمَِن  ٣لََعلََّك َ�ِٰخٞع �َّۡفَسَك � ّ�َ�ُ 

ۡ
ََّشأ َمآءِ إِن � َءايَٗة  ٱلسَّ

ۡعَ�ُٰقُهۡم لََها َ�ِٰضِع�َ 
َ
 .﴾٤َ�َظلَّۡت أ

. دھیی نابودی قرار میآستانه آورند، خودت را در مان نمییچه بسا بدان سبب که آنان ا«
ار در برابرش یاخت ه با فروتنی و بیکم ینک ای از آسمان بر آنان نازل می م معجزهیاگر بخواھ

 . »گردن نھند
 یاز حرص و فشار براکند  می رسول خود را منع ن است کهیپس سنت خدا چن

بر سر مردم نازل کند  یا آتشیو  یتوانست عذاب یخواست م یمان مردم و اگر خود میا
زور مردم را ه تواند ب ینخواسته، حال چگونه و کدام کس م یمان شوند، ولیکه ناچار با ا

 . !ن به خرافاتمایباشد آن ھم ا یل صفویمگر شاه اسماع ،مان کندیوادار به ا

ِ ٱَولَن َ�َِد لُِسنَّةِ ﴿  .]٦٢[األحزاب:  ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
 . »افتی ینخواھ یلیر و تبدییتغ یو ھرگز در سنت الھ«

 چه چنانب شود و ھزاران سال عمر کند و جوان باشد یغا ینکه کسیپس ا
 . است یند نشدنیگو یخبران از قرآن م یب
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 ھود: ی هسور ۱۱۹و  ۱۱۸ات یآ

ۖ َوَ� يََزالُوَن ُ�َۡتلِفِ�َ  ٱ�َّاَس َولَۡو َشآَء َر�َُّك َ�ََعَل ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة مَّ
ُ
إِ�َّ َمن رَِّحَم َر�َُّكۚ  ١١٨أ

نَّ َجَهنََّم ِمَن 
َ
ۡمَ�

َ
ۡت َ�َِمُة َرّ�َِك َ� نَّةِ َولَِ�ٰلَِك َخلََقُهۡمۗ َوَ�مَّ ۡ�َعِ�َ  ٱ�َّاِس وَ  ٱۡ�ِ

َ
[هود:  ﴾١١٩أ

١١٩-١١٨[. 
داد؛ ولی مردم  خواست، مردم را امتی واحد و یکپارچه قرار می و اگر پروردگارت می«

را ھا  آن رحم کند؛ و برای ھمینھا  آن مگر کسانی که پروردگارت به. ھمواره در اختالفند
ی  و سخن و فرماِن حتمی پروردگارت بر این رفته است که دوزخ را از ھمه. آفریده است

 .»خواھم کردسرکشان جن و انس ُپر 
که ھمه را مّتحد به اسالم  یک امامیشه اختالف خواھد بود و یه ھمین آیطبق ا
ن موضوع آمده یز در این یگریات دیو البّته آ. نباشد امکان ندارد یگر کافریکند که د

 . میکن یه اکتفا مین چند آیما به ھم یول. است
 



 

 

 سازان برخالف عقل است مذهب یمّدعا

ن ین آنکه: قوانیبراھ ۀشان باطل است، از جملیا یمدعا یادین زیه و براھبه ادلّ 
 ین راستگو باشد درھایاصالح بشر و دفع مفاسد آمده و اگر شارع د یبرا یإلھ ینید

 ید و خبر مضر دروغیگو ینم یزیمردم چ کند و بر ضرر یمردم باز نم یفساد را به رو
 یوجود مھد یکه براید که اخباریا ا فکر کردهیآ. کند ید و اخبار نمیگو یرا به مردم نم

 یبرا یاند روز را به مردم مسلمان گفتهیز ؛اند چقدر ضرر و فساد دار و آمدن او ساخته
ن یم را به انتظار چنو مرداید  می یک نفر بنام مھدیزور از طرف خدا ه اصالح آن ھم ب

ام کرده و مردم را به قتل و کشتار و یصدھا نفر ق یاند، آن وقت بنام مھد گذاشته یکس
شامل حال مردم شده و چه قدر فساد و  یادیز یاند و چه ضررھا گر واداشتهیکدیغارت 

م چقدر یب عام او ھستینکه ما نایبنام ا یاند، صدھا ھزار نفر آخوند و روحان فتنه کرده
اند و بلکه  نکرده و بر نداشته یک قدم اصالحیاز مردم عوام وجوھات گرفته و خورده و 

اردھا بنام سھم امام از مردم عوام گرفته و صرف یلیم. اند بوده یداریسد راه مردم از ب
عام  ۀل کارخانیو نه تشک ی، نه کشف دوائیک اختراعیاند، نه  نشر خرافات خود کرده

گاھ المنفعه کرده دار و از دام خرافات برھاند یرا ب یخواسته کس یاند!!، و اگر دانشمند آ
حال و تا زمان ما ه تا ب. اند م کردهیدن و خواندن سخن او را تحریر کرده و شنیاو را تکف

ست به آنکه ین یاند کس ختهیامت کرده و خون مردم را ریق ینفر بنام مھد اھ ده
بان ین نایست؟!، بلکه اید: مدرک تو چیبر حق امامم بگوب یا نایب امام و ید من نایگو یم

تر  عیتر و وس قیشان روز بروز خرافات را عمیا. ندارند یستند و مدرکیه ھم نیاصال فق
م م و تعلّ ین تعلین اسالم که دیاند، و د نموده و مردم را از قرآن و سنت دور نگه داشته

 . اند د را آوردهیآن تقل یبوده برده و بجا
س ید آل محمود که رئیخ عبدالله بن زیدار معاصر بنام شیرخواه بیخ یاز علما یکی

د ینتظر بعد سی يال مھد«نوشته بنام:  یباشد کتاب یه در مملکت قطر میمحاکم شرع
 ید: مکرر بنام مھدیگو یموھوم دانسته و م یو منشأ خرافت مھد أعه را مبدی، و ش»البشر

 یوعود و بنام او اشخاص فاسدم یمھد ۀدر ھر زمان و مکان غوغا بر پا کرده و به بھان
ھا  ھیجان را بدور خود جمع کرده و ا غوغاطلب و جاھالنیام کرده و مردم ساده و یق
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ا یو  ینینکه دیجه و بدون ایخته و آخراألمر بدون نتیرا ر یاریبسھای  خون جاد کرده ویا
و . اند را بوجود آورده یگر انداخته و ابتالآتیکدیردم را به جان د کنند مییرا تأ یحق

ده، یکشان یرا به گمراھ یاریبس ۀموجب فتنه و فساد شده و عد یحاصل آنکه نام مھد
ا ین باشد نه اصل و فرع آن، پس گفتگو و ید تابع دیبا ید: اصال ھر امامیگو  سندهینو

نشده چه  یو در قرآن از او ذکر ،فرع آن ن است و نهیکه نه اصل د ین امامیدعوت به ا
کنند؟!  یرا به آن دعوت کرده و ھر دوره فسادھا برپا م ده دارد و چرا مردم عوامیفا

که شب و روز مردم را به امام منتظر  یدکانداران مذھب ید برایبگو یممکن است کس
ا دارد و آن ھ تراشند، فائده یم یرمنطقیغھای  دلیل کنند و ھزاران فلسفه و یدعوت م
گر یموارد د ین مورد دارند که برایدر ا یدیاردھا سھم امام است، و لذا تأکیلیگرفتن م

و خرج  یشعبان مردم را دعوت به جشن و چراغان ی همیندارند، و لذا ھمه ساله ن
اء و یتولد انب یرند برایگ یآن م یکه براھائی  جشن کنند و ینار میھا درھم و د ونیلیم

 یبرا یکه در اسالم دستور یدر حال. رندیگ یغمبر آخرالزمان نمیتولد پ یبرا یحت
ر یطالب و سا یبن أب یعل یم حتین اصال نداریبزرگان د یا عزا برایگرفتن جشن تولد و 

وفات او  یجشن نگرفته و ھمه ساله برا صروز تولد رسول خدا یبرا ی راشدینخلفا
بدون مدرک  یا ، عدهیآر. ل نکردندیعزا بر پا نکردند، بلکه روز وفات رسول خدا را تعط

 . خورند یرند و میگ یبنام سھم امام مھا  مال خوانند و یب االمام میخود را نا
گاھ ین ھشدار داده و برایبه مؤمن ۳۴ یۀتوبه آ ی هدر سور یتعال یخدا که چنان  یآ

 شان فرموده:یا

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن  �َّ ۡحَبارِ ٱَءاَمُنٓوا

َ
ۡمَ�َٰل  لرُّۡهَبانِ ٱوَ  ۡ�

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 �َّاِس ٱَ�َأ

 ِ وَن َعن َسبِيِل  ۡلَ�ِٰطلِ ٱب ِۗ ٱَوَ�ُصدُّ َّ�﴾. 
ای مؤمنان! بسیاری از دانشمندان و راھبان (و رجال دینی اھل کتاب) اموال مردم را به «

 . »دارندخورند و از راه الله باز میباطل می
ه ن بیاست که مورخ ید: او فرند حسن عسکریگو یه مید: اخبار امامیو در ادامه گو

ل ین دلیبزرگتر یات مھدیو اختالف در روا. نبوده است یاند او را فرند اتفاق گفته
شرفت یپ یاست و ھر دسته برا یو ساختگ یمحل اتفاق نبوده و جعل یاست که مھد

 یو ساختگ یرا جعل یکه اخبار مھد یو علمائ. اند ساخته و پرداخته یکار خود اخبار
د یده را از عقاین عقیاست که ا یمودود یاند از جمله ابواألعل ار بودهیاند بس دانسته

در  ید وجدیفر ،ابن خلدون عالمه که در کتاب خدا باشد ندانسته و از جمله یا الزمه
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د کرد که یچه با یول. د رضایرشعالمه ، و از جمله ۴۸۰المعارف جزء نھم / ص  ةدائر
ق یشان را از فھم حقایا صشان به کتاب خدا و سنت رسولیتعصبات مردم، و جھل ا

 . بازداشته است

 که آن را تکامل دهد ندارد یاج به مهدین کامل احتید
ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ مائده فرمود: ۀسور ۳ یۀدر آ وندکه خدا

َ
امروز « .﴾أ

او  یبرا ینکرد و عنوان یاز مھد یو در کتاب خود ذکر »ردمکامل کنتان را برای شما ید
تر است (نعوذ  باالتر و مھم صا او از محمدیآورد و  یم ین بھترید یا مھدیآ. اوردین

 . بالله)

 باب والدته
ن قول ضد و یاو و احوال مادر او چندنجا (کتاب بحار النوار) در باب تولد یدر ا

 ض آورده است:ینق
 و ۲۵۶د: در سال یگو یم ۴را در ص یاما سال تولد او را مجھول قرار داده، ز

و . باشد یم ۲۵۵ت کرده که سال تولد او در سال یروا ۲و در ص  ۱۵در ص ھمچنین 
 ۲۵۷ل ت نموده در سایروا ۲۵و در ص . متولد شده است ۲۵۸د: سال یگو ۲۳در ص 

از . ده استیتولد گرد ۲۵۴ت نموده که در سال یروا ۱۶و در ص . ا آمده استیبدن
 . شود سال تولد او مجھول است یات معلوم مین روایمجموع ا

ت کرده که یروا ۲۳ ۀشعبان، و در صفح ۱۵ت کرده یروا ۲و أما روز تولد: در ص 
ت کرده یروا ۱۹و در ص  ع األول،یرب ۹ت کرده و در روز یروا ۲۴رمضان، و در ص  ۲۳

ت یروا ۲۵و در ص . شھر رمضان متولد شده است ی همیاو که شب ن ی همه عمیاز حک
شعبان و در  ۸نقل کرده که در روز  ۱۵و در ص . شعبان پا به جھان گشود ۳کرده در 

نقل  ۱۹و در ص . ماه رمضان تولد او بوده است ۀت کرده که شب جمعیروا ۱۶ص 
ه از ین گفت و چند آیا آمد تکلم کرد، و شھادتیاو که چون به دن ی همه عمیکرده از حک

 فرموده: ۷۸ یۀنحل آ ۀن مخالف قرآن است که در سوریقرآن قرائت کرد، و ا

ُ ٱوَ ﴿ َ�ٰتُِ�ۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ�  �َّ مَّ
ُ
ۡخرََجُ�م ّمِۢن ُ�ُطوِن أ

َ
 .﴾ا ٔٗ أ

  .»دیدانست زی نمییه چکرون آورد یب ] مھای مادرانتان [در حالیکو خداوند شما را از ش«
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ن طفل یاأما . انستد ینم  چیات قرآن ھیتا چھل سال از آ صاضافه رسول خداه ب
. خواند یا قرآن میوجود آمده باشد)، وقت ورود به دنه باشد (اگر ب یاز أمت او م یکیکه 

که از  ینقل کرده است، در حال یگریشکل ده مه بین حکیرا از ھم ۱۴ت یو باز روا
و . ده استیده، بلکه شنیمه اصال طفل را ندیشود که حک ین کتاب بحار معلوم میھم
 د چهیشما نگاه کن. یم الکوفیاست مجھول بنام محمد بن ابراھ یمرد ۱۴ت یروا یراو

 . !اند بنام اسالم ساخته و پرداختهھا  دروغ

 ست که بوده؟!یو اما مادر او معلوم ن
 . نرجس است یت کرده که نام مادر مھدیالحسن روا یاز اب ۲در ص 
ات یل است که در زمان حیا صقیقل و یت کرده که نام مادر او صیروا ۵در ص 

 . فوت شده است یحضرت عسکر
 . شوعا استیکه بنت ی) ملیمھد یعنیت کرده که نام مادر او (یروا ۷در ص 

 . حانه بوده استیث آورده که نام مادر او ریحد ۱۵و در ص 
 . ت کرده که نام مادر او سوسن بوده استیز رواین ۱۵و در ص 
 . مه بودهیت کرده که نام مادر او حکیروا۲۳و در ص 
 . ث آورده که نام مادر او خمط استیحد ۲۴و در ص 
 . باشد یه مید العلویم دختر زیت نموده که نام مادر او مریروا ۲۸و در ص 
 عه: یرجال شناس ش یعلماث از نظر ین احادین باب و ایان ایو أما راو

 . مدرک است یسند و ب یت اول بیروا

که معلوم نکرده آن بعض نامش چه  »أخربين بعض أصحابنا«د: یت دوم گویروا
 . مجھول است یکله ا فاسق؟!، بیبوده؟! عادل بوده  یبوده؟! کجائ

از او در  یباشد و نام ین بن رزق الله است که مھمل میآن حس یت سوم، راویروا
ا فاسق یاکافر؟! آیا مسلمان بوده یر؟! آیا خیا وجود داشته یست که بوده آیکتاب رجال ن

بنام  یگریت کرده از مجھول دیو او روا. ا دروغگو؟!یا راستگو بوده یا عادل؟! آیبوده 
پس . عه مھمل و مجھول استیز طبق رجال شیبن محمد بن القاسم که او ن یموس

ان آن، ین راویا. اند!! ما امام و حجت آورده یگر برایاز مجھول د یلشود مجھو یمعلوم م
او شدم، و او را  ید: من وقت تولد بودم و مامایگو یمه دختر جواد میو أما متن آن، حک
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را  یا شما آن فرزند حسن عسکریند: آا دهیمه پرسین حکیاز ھم ۳۶۴در ص  یدم، ولید
 . ام دهیشن یام، ول دهی؟ در جواب گفته: ندیا دهید

ن بن محمد بن عامر که حال او مجھول و مذھب او یآن حس ی، راو۴ت یأما روا
 . نامعلوم
 . ن نفرین چندیبن محمد مجھول الحال ومشترک ب یآن عل یراو ۵ت یروا
 ین کسیند: چنیگو یکه اھل رجال م یابورسیالن ین بن علیآن حس یراو ۶ت یروا

ه که ھر دو یم و ماریاو نقل کرده از نس. استامده یا نیبه دن یعنیوجود نداشته، 
ا آمد عطسه یاند که چون طفل به دن ت کردهین دو مجھول روایو ا. باشند یمجھول م

د یا خدا بایان مجھول بپرسد آین راوینبوده از ا یکرد، و خود را حجت خدا خواند!!، کس
قرآن که . تواند خود را حجت بخواند یم یریا ھر طفل صغیرا حجت بخواند  یکس

ر آن، چه امام یست چه طفل باشد چه غیحجت ن یغمبران کسید: پس از پیفرما یم
 . باشد و چه مأموم

ت ین چند نفر، او روایم بن محمد مجھول مشترک بیت کرده ابراھیروا :ت ھفتمیروا
 . ا فاسق؟!یا عادل بوده یست چه کاره بوده؟! آیم خادم که معلوم نیکرده از نس

 . م خادم مجھول استیت قبل از نسیز مانند روایت نین روایا :ت ھشتمیروا
اح که طبق علم رجال، او مھمل و مجھول یت شده از اسحاق بن ریروا :ت نھمیروا

 . الحال است
که حال او و مذھب او  یزرانیخ یعل یه از ابیلویت شده از ماجیروا :ت دھمیروا

 . و نه رسم اواست ز معلوم یکه نه اسم آن کن یزیت کرده از کنیو او روا. مجھول است
و چه  یات مجھوله آخر چه حجتین روایاز قطارکردن اکند  می حال انسان تعجب

 . ن اشخاص مجھول الحال ثابت کرد؟یتوان با ا یم یو فرع یاصل
ت کرده از یت کرده ابن المتوکل که نام او مجھول و او روایروا :ازدھمیت یروا

 . ر معلومیکه حال او مجھول و نام او غ غانم الخادم یاب
ر معلوم یت کرده ابوالمفضل که نام او مجھول و حال او غیروا :ت دوازدھمیروا

ض که موجب یبوده و ھم قائل به تفو یت کرده از محمد بحر که ھم غالیاو روا. است
مان که در کتب رجال حال او مجھول و یت کرده از بشر بن سلیو او روا. کفر است

ت که از مادر امام زمان گفتگو کرده و او ین روایخواسته به ا یممقان یول. مھمل است
ت ین روایرا از خود ایز ؛ن اشتباه استیا یق کند، ولیکرده او را توث یداریرا خر
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ت او ید قبال حال او معلوم و ثقه باشد تا روایتوان حال او را معلوم کرد، بلکه با ینم
را یز ؛ت در ذم اوستین روایتازه ھم. ست جعل کرده باشدقبول شود، وگرنه ممکن ا

ن مردم یبدتر صفروش را رسول خدا و برده. برده فروش بود یعنید: او نحاس یگو یم

 رشّ «کند:  یما مادر حجت را معرف یخواھد برا ین مردم میحال بدتر. خوانده است
 . »انلاس من باع انلاس

 . ف کالسابقیت شده ضعیفروش روا بردهز از ھمان مرد مجھول یزدھم نیت سیروا
طبق علم رجال، از  یل مجھولیت کرده محمد بن اسماعیروا :ت چھاردھمیروا

 . یم الکوفیبنام محمد بن ابراھ یگریمجھول د
رجال او را  یا که تمام علمایبن زکر یت کرده از حسن بن علیروا :ت پانزدھمیروا

 ... . خرآوھمین طور الی . ف بوده استیضع انتین و دیاز جھت د یعنیاند،  ف شمردهیضع

 اشکال و جواب آن
توان گفت: تماما  یا مین کثرت آیکه وارد شده با ا ین ھمه اخبارید: ایبگو یاگر کس

اخبار مردمان مجھول الحال ھزار خبر آن به  :میاست؟ جواب گوئ یمجعول و ساختگ
 م: یگوئ یاضافه مه ب. ارزد یک درھم نمی

، و »اصل ندارد یکه مشھور شده ول یزیار چیچه بس: «یعنی »أصل هلارب شهرة ال «
م یدیرا د یما خود در زمان خود اخبار ھزاران نفر. ن قاعده را تمام علماء قبول دارندیا

فراھم شد که شاه رفت  یکه بدون اصل و دروغ و مجعول عوام بود، مثال چون مقدمات
 یبود برا یعدالت و تقو ۀنظر عموم مجسمکه به  یت الله العظمیک نفر آیو بنا شد 

گفت عکس  یمھرکس  در زبان اکثر مردم بود که یمملکت وارد شود، خبر ۀادار
ن خبر یا یننده و مدعیھا نفر ناقل و ب ونیلیده و میماه د ۀالله را در صفح ةحضرت آی

 . مداران بوده است استیود با آنکه معلوم شد دروغ صرف و مجعول سب
ارند ین وارد شده است، و چه بسیقیاز خضر در کتب فر یخبر و اخبارا مثال یو 
ر یا حضرت امیده و از او سؤال نموده است، و یاند فالن کس خضر را د یکه مدع یکسان
ت خضر یرؤ یار مدعیه چه بسیمرشدان صوف. ل را از خضر نقل کرده استیکم یدعا

ن و یار مقدسیدانند و چه بس یخود را از او گرفته و منتسب به او م ۀباشند و خرق یم
که تماما دروغ و یدر صورت. اند نقل کرده یده و از او مطالبین خضر را دید ۀبلکه ائم

را یز ؛ردیتواند اخبار خضر را بپذ یقرآن را قبول دارد نم یمخالف قرآن است، اگر مسلمان
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 یاند و کس قبل از تو ھمه مرده ید: بشرھایفرما یم یاء محمد مصطفیقرآن به خاتم انب
 د:یفرما یم ۳۴ یۀاء آیانب ۀدر سور که چنان. ستین یماندن یباق ینمانده است و کس یباق

ۖ ٱَوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿ فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم  ۡ�ُۡ�َ
َ
ونَ ٱأ  .﴾٣٤ۡلَ�ِٰ�ُ

جاویدان ھا  آن جاوید ندادیم؛ پس آیا اگر تو بمیری،و به ھیچ انسانی پیش از تو زندگی «
 . »خواھند ماند؟

 د:یفرما یبعد م یۀدر آ که چنانم یریم یو ھمه م. ریالبته خ

 .﴾لَۡمۡوِت� ٱُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿
 . »چشد ھر جانداری، (طعم) مرگ را می«

 شود  میامام زمان  یقم یدابوالفضل ابن الرضا برقعیس یت الله العظمیآ
کارھای خود  در یکی از شاه یقم یدابوالفضل ابن الرضا برقعیس یت الله العظمیآ
ک یدر  !صد نفر مرد عاقل مسلمانجکنم که پن یرا نقل م یا هیشما قض ید: برانویس می

ن است که یه ایو آن قض. قائم شدند یدن امام زمان مھدید یک مجلس مدعیشب و 
با قبا و عبا و عمامه ساکن قم بودم وعازم شدم به رفتن بندر  یسالگ ۳۵ر درسن یحق

است  یدم به شھر آباده که شھریرفتن به ھند، چون حرکت کردم، رس یبوشھر برا
ھوا در شدت سرما، ھم سفران ما ھجوم کردند به و راز، اول مغرب ین اصفھان و شیب

خواستم اول نماز  یسنده مینو یگرم، ول یۀو اغذ یدن چاینوش یبرا یا خانه داخل قھوه
است  یخانه مسجد جنب قھوه ۀبخوانم، لذا از مسجد سؤال کردم گفتند: در کوچ

ت یدم جمعینکه داخل مسجد شدم، دیمن به طرف مسجد رفتم تا ا. با و خوبیار زیبس
دن یشن یاند برا شتر) نماز مغرب را خوانده وھمه نشستهیصد نفر بلکه بنجار (پیبس

ھم  یبرق مسجد را ھم روشن ساخته و سماور بزرگ چائی ھا چراغ موعظه و
ن مردم منتظر چه یمن با عجله نماز را خواندم، و بعد سؤال کردم ا. جوشد یم
د و معلوم یباشند؟ در جواب گفتند: ھمه منتظر واعظند و متأسفانه واعظ رفته اقل یم
قربة  ۀو چند کلمال کردم بروم منبر یمن نزد خود خ. نجا برسدیبه ا یست چه ساعتین

بھرحال منبر . ان کنمیرت مردم بطور اختصار بیبص یبرا ید إلھیات توحیإلی الله از آ
ات یشان ذکر کردم و آیا یو ارزشمند برا یار عالیم ساعت مطالب بسین کمتر ازرفتم و 

ن ما درصدد حرکت باشد با یچون ممکن بود ماش یان داشتم، ولیاز قرآن ب یچند
ن عازم حرکت است تا سوار شدم یدم ماشیرود آمدم و روانه شدم و دعجله از منبر ف
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ن یار لذت برده بودند، و چون از منبر پائیمردم مسجد از سخنان من بس. حرکت کرد
ما به  یھا یکرد و از منبر یار خوب سخنرانید بسین سیگر گفتند: ایکدیآمده بودم به 

ض یم تا مردم را به فیصد درجه بھتر است، خوبست او را به مدت ده شب دعوت کن
جستجو و  یفرستند برا یپس از خروج من از مسجد چند نفر م. سخنان خود برساند

پرسند وھمه جا بلکه آن  یمھرکس  دوند و از یآنان به سرعت به ھر طرف م. دعوت من
 شیابند، پی یاز من نم یچ خبریھ یکنند ول یجنب مسجد را ھم جستجو م ۀخان قھوه

 ا بهیشرق رفته ه ن، بیا به زمین آقا به آسمان رفته یست ایمعلوم ن :ندیگو یخود م
کنند، لذا به مسجد  یدا نمیابند و پی یروند مرا نم یھرحال بھر طرف مه ب. غرب

 یکه ما عمر ن آقا ھمان امام زمان بودهیکنند که ا یگردند و به مردم اعالم م یبرم
شان و یده است، و لذا ایب گردیم، و پس از خروج از مسجد غایارتش را داشتیاق زیاشت

ه و ینه زدن و گریکنند به اظھار تأسف خوردن و ناله کردن و بر سر و س یمردم بنا م
و ما تو را  یم، به مسجد ما آمدیت شویامام زمان، فدا یا آقا،  یاد کردن که: ایفر

آنجا تلگراف کردند و  یراز و علمایو به ش. نالند یا صبح در مسجد مو ت. مینشناخت
نموده و  یران خبر دادند که امام زمان شب گذشته آمده مسجد و سخن یدست جمع

دا کرد و در تمام منبرھا از قول یراز شھرت پین خبر در شیا. ده استیب گردیدوباره غا
تاب  خوانھا با آب و روضه یاند، در ھر منبر دهیآباده که امام زمان را د یپانصد نفر اھال

شدم،  یراز وارد میمن چون در مساجد شبعدھا . دادند یگفتگو کرده و به مردم مژده م
کتاب خود  یحال مجلس. ان نداشتمیجرئت ب یدم ولیشن یمھا  منبری ن اخبار را ازیا

م و یدیخبر آن را د کجا پانصدیکه ما  یک نفر مجھول الحالیک نفر یرا پر کند از قول 

که  یک خبری. دینظر کن »ومن آبائهالنصوص من اهللا تعاىل « شما به ابواب:. میدیشن
 . وجود ندارد!!ھا  آن انیانش تمام ثقه و معلوم الحال باشد در میراو

 



 

 

 ملكه ةحيدث عنده ومدّ يوم خروجه وما 

 و حوادث وقت آن و مدت سلطنت او یروز خروج مهد

و مخالف قرآن  یآورده که اکثر آن مخالف سنت إلھ یاخبار ین باب مجلسیدر ا
خبر آورده است  ۸۴نجا یو ا. ده و مھمالت استیفا ین اخبار ھم بیاز ا یو مقدار. است

م تا یگذار ین اخبار را به نظر خوانندگان میاز اتا ما چند . و بدنام ابکذان یاز ھمان راو
ک خبر را ی. اد استیر ابواب مکررات زین باب و سایمتأسفانه در ا. خود قضاوت کنند

 . اند ست محل تکرار کردهیدر ده باب و ب
و در خبر ھفدھم کند  می ت کرده که قائم روز جمعه خروجیصادق روا از :خبر اول

ن دو خبر ضد و یکه ا یلدر حا. کند یشنبه خروج مت کرده که او روز یاز باقر روا
 . اند را معلوم نکرده ض و مجھولینق

که  یرکن ید: از باالیگو یاست در وصف حجراألسود م یآور و خرافت خنده :خبر دوم
و قسم به کند  می عتیاست که با قائم ب یو اول کساید  می نیپائ یحجراألسود است مرغ

که ھست  یچه و حجت برا ینجا قسم برایا. بر قائم استل و حجت یخدا آن مرغ جبرئ
 . شود؟! یل نازل میغمبران ھم جبرئیر پید: مگر بر غید پرسیبا. معلوم نکرده است

د: قائم وقت ظھورش در یگو یرا میز ؛یاست برخالف سنت إلھ یدروغ :خبر سوم
 فرموده: ۶۸ه یس آی ۀکه قرآن سور یدر صورت. باشد یصورت جوان چھل ساله م

َعّمِۡرهُ ُ�َنّكِۡسُه ِ� ﴿ فََ� َ�ۡعقِلُونَ  ۡ�َۡلِق� ٱَوَمن �ُّ
َ
 .﴾٦٨أ

عمر طوالنی دھیم، آفرینش او را (به سوی ناتوانی جسمی و عقلی) واژگون ھرکس  و به«
 . »ورزند؟ پس آیا خرد نمی. کنیم می

ِ ٱَولَن َ�َِد لُِسنَّةِ ﴿  .]٦٢[األحزاب:  ﴾٦٢َ�ۡبِديٗ�  �َّ
 . »سنت الله ھیچ دگرگونی و تغییری نخواھی یافت و در«

ف قرآن است و قرآن را یم است که قائل به تحریبن ابراھ یاز عل :خبر چھارم
این گران یو محمد بن جمھور و د یمانند عمرک یانیف کرده، و او از کذابان و غالیتحر

 »ق«سال قائم است و  ۀشمار »حم عسق«امام فرموده:  کهنقل کرده مطلب خرافی را 
د گفت: یبا. آسمان از آن کوه است یا از زمرد سبز که سبزیط به دنیاست مح یکوھ
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د: یسنده گوینو. است »عسق«در  یزید: علم ھر چیز گویعلم! و ن یاین دریزنده باد چن
 . شود ین معلومات صادر نمیبھتر از ا یانیاز چنان راو

م و من ی؟ او گفته: من صاحب شمایب مائبه صادق گفته: تو صاح یراو :خبر پنجم
صاحب شما  یعنیاست،  یا صاحب شما جوان تازه یرمردم، ولیپ یعنیر یخ کبیش

 . ، پس از ھزاران سال اگر راست باشد جوان استیبرخالف سنت الھ
را در  ید: خدا مردیگو یرا میز ؛قرآن است یۀن آیبرخالف چند :خبر ششم

ن وارد کند و یا کراھت و زور مردم را به دیل و یمه تا بکند  می آخرالزمان مبعوث
. کنند یآورد و تمام درندگان با ھم صلح م یمان میماند مگر آنکه ا ین نمیدر زم یکافر

ن کراھت و زور ید: در دیگو یاز قرآن است که م یادیات زین برخالف آید گفت: ایبا
حق اکراه ندارد و اگر مردم دعوت او را  صد: محمدیگو یکه م یاتیست و آین

 ۀه از سوریو برخالف دو آ. ستین یزیاو جز ابالغ چ ۀفیاورند وظیمان نیرفتند و اینپذ
 مائده است که فرموده:

ۡلَقۡيَنا بَ ﴿
َ
 .]٦٤[المائدة:  ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱإَِ�ٰ يَۡوِم  ۡ�َۡغَضآءَ ٱوَ  ۡلَعَ�َٰوةَ ٱ ۡيَنُهمُ َو�

 . »روز قیامت دشمنی و کینه انداختیم و ما در میانشان تا«
 یارزش یمان جبرید: بشر در اختالف است و ایگو یاست که م یاتیو برخالف آ

 . ندارد و خدا آن را نخواسته است
کشب اصالح یو امر او را خدا در  یفرموده: مھد صرسول خدا :خبر ھفتم

 ن خبر را؟ ید: اید پرسیبا یان مجھول الحال خرافیحال از راو. کند یم
آنقدر مردم را  ید: مھدیگو یرا میز ؛ات قرآن استیاز آ یاریضد بس :خبر بعدی

ن خبر یز در ایو ن. ندآی د در مین محمینماند و ھمه به د یباق یگر کافریکشد که د یم
. کند یھود عمل می ۀریس یعنیشان یا ۀریمان و داود و سیبه قانون سل ید: مھدیگو یم
با . کنند یرا ھم آدمکش معرف یبزرگ إلھ یایخواھند انب یجعاالن من ید گفت: ایبا
 یالھھای  پیام جز ابالغ یا فهیاء در مقابل کفر و عناد مردم، وظینکه تمام انبیا

ان ین راویست ایمعلوم ن. اء بوده استیتمام انب ی هریبرخالف س ینداشتند، و آدمکش
 . ؟!اند داشته ین ھمه عالقه به آدمکشیچه ا یبرا

ام یطاق ق یعنیدر سال وتر  یولکند  می استیھفت سال ر ید: مھدیگو یم :خبر بعدی
 . کشد؟! ین ھمه آدم میاست ایھفت سال ر یبرا یا مھدید: آیشان پرسید از ایبا. کند یم



 ٥٧   روز خروج مهدی و حوادث وقت آن و مدت سلطنت او

 یاند که قائم نوزده سال و چند ماھ ت کردهیصادق روا ان کذاب ازیراووخبر بعدی، 
 . ا ھفت سال از قول ھمان امامید: پنج و یگو یگر مید اگرچه اخبارکند  می استیر

ام این  آوری کرده وخبر آخری که برای شما از میان این ھمه خبرھای دروغین جمع
از اھل  یاند که فرموده: پس از موت قائم، مرد ت کردهیان از ھمان امام روایاست: راو

د پس از ینبوده بپرسد: شما که فرمود یحال کس. کند یاست میصد و نه سال ریت سیب
 . ستین یریموت قائم خ
تأسف  یبس یجا. ض استین اخبار ضد و نقیمالحظه کن تمام ا ی محترم! خواننده

ه دنبال فکر و تعقل نرفته و عقل خود را به ھمواره گول خورده و بھا  ملت است که چرا
نموده و ھمه جا حاضر و ناظر و شان را غرق نعمت یکه ا یمثًال خدائ. اند نداختهیکار ن

د که من از رگ گردن به شما یز قادر است و خود فرموده: مرا بخوانیبه ھمه چ
به شما مھربانتر و به حال ھرکس  د که من ازیکترم، و فرموده: از من حاجت بخواھینزد

گاھترم طلبند و  یا مدد میاو حاجت و  یفرض ۀرا گذاشته و از بند ییخدان یچن. شما آ

گاهیگو  »يأدركن يا مهدي«و لذا  ؟!دانند یکتر میتر و مھربانتر و نزد ا او را از خدا آ
 یز بدیاء با آن مبارزه کردند چیا شرک به خدا را که آن ھمه انبیگو. ندیگو یم

نان  مردمکه از دسترنج  یان امور و زمامدارانیگر متصدیو از طرف د. دانند ینم
اند، و در عوض  باشند بعکس ھمواره آنان را گول زدهرخواه آنان ید خیخورند و با یم
حرف و حدیث خرافی و . اند شان را در جھل و خرافات نگاه داشتهی، ایرخواھیخ

ھا اکتفا کرده و وقت شما را  دروغین در مورد مھدی بسیار زیاد است و ما به ھمین
ھای  دار سال دین و دکان پردازیم که آخوندھای بی گیریم و به خرافات دیگر می نمی

 . اند سال گوش ما را زا آن پر کرده

 توقیع نهایی امام زمان و داستان ایجاد مسجد جمکران

 در این ایام با آثار و کتبی برخوردم که از لحاظ عقل و شرع مقدس، جای سوال و
جاوید  ی که خداوند حکیم در یگانه معجزه از آنجایی. باشد اشکال داشته و منطقی نمی

 فرماید: پیامبر رحمتش می

َوآّبِ ۞إِنَّ َ�َّ ﴿ ِ ِعنَد  ٱ�َّ مُّ  ٱ�َّ ِينَ  ٱۡ�ُۡ�مُ  ٱلصُّ  .]٢٢[األنفال:  ﴾٢٢َ� َ�ۡعقِلُونَ  ٱ�َّ
بینند و عقلشان  شنوند و نمیبه راستی بدترین جنبندگان، افرادی ھستند که حق را نمی«

 .»اندازندرا به کار نمی
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به ھمین دلیل به بحث و بررسی دو موضوع از موضوعات مھم و اساسی مذھب  
متن . پردازم شیعی یعنی توقیع نھایی امام زمان و داستان تاسیس مسجد جمکران می

تقریبا یکسان آورده شده  موضوع در کلیه کتب مرتبط شیعی فراوان و مستدل این دو
 . و ھمگی به آن معترفند

 ی ی عایدم شد که آن را به رشته هآثار به تفکر نشسته و نتیج اینجانب نیز در این 
تحریر در میاورم امید است که با خواندن آن با اینجانب ھمراه شوید و نقطه نظرات 

زیرا که خود  ؛چه در جھت تایید و چه در جھت اصالح آن. خود را برایم ارسال نمایید
 . بینم را عاری از اشتباه نمی
 . سترستگاری ازآن خدا

 خــدایا، چنــان کــن ســرانجام کــار
 

ـــتگار  ـــا رس ـــی و م ـــنود باش  توخش
 

 



 

 

 توقیع نهایی امام زمان 

 ميبسم اهللا الرمحن الرح

يام، أ تةوبني س بينكميت ما  نكإ، ففيك نكخواإجر أعظم اهللا أيا عيل بن حممد سمري!  

فال ظهور  ةالتام ةفقد وقعت الغيب اتكبعد وف مكيقوم مقاحد فأ یلإتوص  الو أمركفامجع 

رض القلوب وامتالء األ ةقسومد وبعد طول األ لكوذ -ذكره یتعال -ذن اهللا، إال بعد إ

قبل خروج السفياين  ةاملشاهد یال فمن ادعأ ،ةيت لشيعتي من يدعي املشاهدأسيجورا و

 . ال باهللا العيل العظيمإ ةال قوفهو كذاب مفرتي وال حول و ةوالصح

 مھربان ی بنام خداوند بخشنده
دادن تو اجر  بت از دستیخداوند به برادرانت در غم مص !یبن محمد سمر یعل یا

 د را آماده کن و بهوپس خ. رفت یا خواھیگر از دنیتا شش روز د تو. فراوان دھد
 یآغاز شده و ظھور یبت کبریرا غیز ؛ت نکنین خود، وصیبه عنوان جانشھیچکس 

خواھد  یو زمان ین پس از مدت طوالنیخداوند و ا ی رد مگر بعد از اجازهیگ یانجام نم
 . ن از ظلم و جور پر شده استیو زم یرحم یت قساوت و بیھا در نھا بود که دل

قبل از ھرکس  دیبدان. د شدنبا ما خواھ دار و ارتباطید یان مدعیعینزد ش یکسان 
 . گو است کند دروغ یین ادعایچن یآسمان ی حهیو ص یانیخروج سف

 بررسی توقیع
علمای شیعه، محمد بن حسن عسکری ملقب به مھدی دارای دو دوره  ی به گفته 

. گذاری شده است یبت کبرا نامباشد که نخستین آن غیبت صغرا و دوم آن غ غیبت می
ارتباط با  ی انجامد که در این دوره وظیفه سال به طول می ۶۹را حدود غیبت صغ

عثمان بن سعید، محمد بن  :چھار تن از یاران آن جناب که عبارتند از ی ایشان به عھده
 ی بنابر گفته. عثمان، حسین بن روح نوبختی و علی بن محمد سمری بوده است

 تحویل به آن امام و نیز تھیه پاسخآوری وجوھات خمس و  جمعھا  آن تاریخ، وظیفه
 . دینی و یا غیر دینی پیروان شیعی، با پیشوای خود بوده استھای  پرسش
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رسد، توقیعی از جانب امام  پس از آنکه علی بن محمد سمری به حال احتضار می
آورد مبنی بر اینکه دیگر غیبت صغرا تمام شده و قرار است غیبت کبرا آغاز  خود می

روز دیگر  ۶زیرا  ؛علی بن محمد! دیگر برای خود جانشین انتخاب نکنای  گردد پس
 . خواھی مرد

کند، اول آنکه در این توقیع آورده  در این خصوص چند نکته به ذھنم خطور می *
اساس نص  بر. روز دیگر به دیار باقی خواھی شتافت ۶ای علی بن محمد! تو تا :  شده

َوَما تَۡدرِي ﴿ :خود را پیش بینی کند ی دهتواند آین نمیھیچکس  صریح قرآن کریم
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ  داند که فردا چه دستاوردی   و ھیچکس نمی« .]٣٤[لقمان:  ﴾َ�ۡفٞس مَّ

 . »خواھد داشت
گاه نیستاھیچکس    چه برسد به فردای دیگران! ز فردای خود آ
دیگر برای خود  :گوید امام زمان به علی بن محمد سمری می :مطلب دوم اینکه 

زیرا که غیبت کبرا واقع شده است! مطابق فقه شیعه، امام،  ؛جانشین انتخاب نکن
برگزیده از سوی خداست و ھر امامی که برگزیده شود از سوی امام قبل از خود معرفی 

بایست از سوی خدا  یعنی جانشین امام چه معصوم و چه غیر معصوم می. شود می
اما در این توقیع گفته شده که امام به علی بن . اعالم خواھد شدتعیین و از سوی امام 

گوید برای خود جانشین انتخاب نکن! از قرار معلوم سه نائب خاص پیش از  محمد می
حال پرسشی باقی است . اند کرده محمدبن علی، خودشان جانشینانشان را انتخاب می

شود؟ طبق فقه شیعه  می که مگر واسطه یک معصوم، از طرف یک غیر معصوم انتخاب
جعفری بھتر بود امام بگوید: تو خواھی مرد و من کسی دیگری را به جانشینی تو 

کنم! از قرار معلوم امام زمان خیلی وارد به فقه شیعی نبوده و یا  انتخاب نمی
 . بزرگی داده است سوتیتوقیع، آن را از سوی امام نیاورده و در این باره،  ی نویسنده

گوید: غیبت کبرا آغاز شده و من به اذن  یگر اینکه امام در این توقیع مید ی نکته 
 . جور پر شده استو ظلم  خدا زمانی برخواھم گشت که زمین از

از  آیم که زمین پر گوید من زمانی می آورد اما می آن جناب ابتدا اذن خدا را می 
دیگری مثال در زمان جور باشد حال تکلیف خداوند چیست اگر بخواھد امام را زمانی 

نویسان مذھب  تواند برای خدا تعیین تکلیف کند؟ این تاریخ صلح بفرستد؟ آیا کسی می
را از ھا  داستان نمایند و ما که عموما به انجیل تحریف شده و منابع مسیحیت رجوع می

معلوم اعالم نمایند که الاقل زمان رجعت امام خود را نا اند سازند، نکرده روی آن می
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زیرا در انجیل رجعت عیسی را تشبیه به . ی شرایط بازگشت امام آسانتر باشدکم
ھمچنین غالمان . خبر باز خواھد گشت بی خبر رفته و بی بازگشت آقایی نموده که

لحظه ممکن است آقایشان  بایست کاھلی به خرج دھند و باید بدانند ھر منزل نمی
نکند در لحظه برگشت . باشندبایست در خدمت آقای خویش  برگردد پس ھمیشه می

آقایشان ھمه چیز نامرتب باشد و غالمان از این غیبت به کاھلی فرو رند و وظایف 
 . خویش را فراموش کنند

مطالبی که در فوق ذکر شد در رد این توقیع بوده و ادعای دیگر ندارم! البته  **
ی نخواھد رفت و خیلی چیزھا با رد شدن این توقیع مردود خواھد شد اما در گوش برخ

 رود!  انتظاری نیز بر آن نمی

 داستان ایجاد مسجد جمکران
 ابتدا شرح داستان بطور کامل:

 رمضان کمبار ماه ھفدھم شنبه سه شب در فرمود: من رانیکجم مثله بن حسن«
 در بودم، ناگھان دهیخواب جمکران ی هیقر در خود منزل در قمری ھجری ۳۹۳سال

: گفتند و ردندک داریخواب ب از مرا و آمدند منی  خانه درِ  به شب، جمعی یھا مهین
 . خواھند را می تو ÷مھدی امام الّله بقیة حضرت هک زیبرخ
ولی  حضرت محضر به خدمتشان در هک شدم می آماده و برخاستم خواب از من 
 و رده بودمک اشتباه ایبردارم، گو را راھنمیپ ییکتار آن در خواستم و برسم÷ عصر

ھمان  شوم، از خارج از منزل هکبپوشم،  خواستم می و داشتم برمی را گریید راھنیپ
ه کآن تا! نکم تن ست، بهین تو راھنیپ آن: گفت می من به هک آمد صدائی تیجمع

 از صدائی بپوشم، دوباره را شلوارم خواستم دم، بازیپوش و برداشتم را خودم راھنیپ
 شلوار خودم و گذاشتم را شلوار آن من! نپوشست، ین تو شلوار آن: هک آمد منزل خارج

 و نمک باز را در هکگشتم،  می منزل درِ  دیلک دنبال خرهباآل و. دمیپوش و برداشتم را
 دیلک به اجییاست، احت باز منزل درِ : گفتندمی هکآمد،  ھمانجا از بروم، صدائی رونیب
 ! ھستند من منتظر واند  ستادهیا بزرگان از جمعی دمیآمدم، د خانه درِ  به وقتی. ستین

ھا  آن خدمت در من. دادند جواب گفتند و به من مرحباھا  آن ردم،ک سالمھا  آن به 
 آن در دمیردم، دک نگاه خوب. است، رفتم رانکجم مسجد اآلن هک جائی ھمان به
 و شده گذاشته بالشھائی و فرشی افتاده تخت آن روی و شده گذاشته تختی ابانیب
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 و نشسته خدمتش در رمردییو پ ردهک هکیتھا  بالش آن بر ساله سی بایتقر جوانی
 آن اطراف در نفر شصت از شتریو ب خواند می جوان آن برای و گرفته دست در تابیک

 سبزھایشان  لباس بعضی و دارند دیسف لباس بعضی افراد نیا !نمازند مشغول تخت
 الله ارواحنا ةه بقیک جوان آن خدمت در مرا بود÷ حضرت خضر هک رمردیپ آن. است
ای حسن مثله!   :حضرت فرمود و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و بود، نشاند فداه

 و ردهک آباد را نیزم نیا هکاست،  سال چند گوئی تو و میروی  می نزد حسن مسلم به
 آنچه و نیکزراعت  نیزم نیا در نداری حّق  گرید بعد به نیا از. کنی می زراعت آن در
 بنا مسجدی نیزم نیا روی در تا د بدھییبا ای ردهک استفاده نیزم نیا از حال به تا
 دهیبرگز گرید ھای نیزم بر را نیزم نیا است، خدای تعالی فییشر نیزم نیا: بگو !مینک

 جوان دو پسر تعالی خدای ایردهک خود نیزمی  مهیضم را نیزم نیتو ا چون و است
 عذابی به را تو خدا شیکن دست ارک نیازا اگر و نشدی هیتنب تو ولی گرفت تو از را تو

 . باشی ردهکن را رشکه فک ندک مبتال
قبول  مرا حرف مردم باشم، تا داشته ای نشانه دیبا! من موالی و دیس گفتم: ای من 

 م، تویدھ قرار می ای نشانه تو برای ما: فرمود. ردک خواھند بیذکت مرااّال  و نندک
 ندک حاضر را مرد آن و دیایب تو با بگو و برو ابوالحسن دینزد س به برسان و ما را سفارش

 و نندک بنا را مسجد بدھد، تا و ردیبگ او را از نیزم نیای  گذشته یھا سال منافع و
 مسجد و اوردیب است ما کمل هک اردھالی  هیناح از رھق به ھم مخارج مسجدی  هیبق
 برای را آن درآمد سال ھر تا میردک مسجد نیوقف ا نصف رھق را و نندک تمام را

 و توجه مسجد نیا به: بگو مردم به و. نندک مصرف و اورندیب مسجد و مخارج راتیتعم
 هکبخوانند،  عت نمازکر چھار نجایا: بگو و دارند زیعز را آن و باشند ادی داشتهیز رغبت

 :بیترت نیا مسجداست، به تیتح عنوان به اول عتکر دو

لْ «مرتبه  ھفت حمد از بعد عتکر ھر در   سجود وھا  رکوع حیتسب و »هواهللاّ اَحد قُ

÷ الّزمان صاحب نماز تین به را عت نماز دومکر دو و. است مرتبه ھفتھریک 
 »نستعني اياك نعبد واياك«ی  حمد جملهی  سوره در عتکر ھر در بیترت نیا بخوانند، به

 را و نماز نندک رارکت مرتبه ھفت زین را ھا سجده وھا  رکوع حیتسب و ندیبگو صدبار را
 به سپس سر و ندیبگو را ھایعل سالم الّله زھرا حضرت حیتسب نماز از بعد دھند سالم

 :فرمود سپس بفرستند آلش و غمبریپ بر صلوات صد مرتبه و گذارند سجده
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  .»العتيق البيت ىف صىلّ  نّامأفك مهاصالّ  فمن«
 نماز عبهک در هکاست،  سیک بخواند، مثل نجایا در را نماز دو نیا هک سیک: عنیی 

 متعّلق هک مسجدی محّل  هک: گفتم خودم با دمیشن را سخنان نیا وقتی. است خوانده
 بالش چھار با جوان آن هکاست،  جائی ھمان است÷ الّزمان حضرت صاحب به

 . نشسته است
 از من. مرّخصی: هک فرمودند اشاره من به÷ الّله بقیة حضرت حال ھر به 

مرا  رفتم، دوباره رانکجم در منزلم طرف به راه مقداری شدم، وقتی مرّخص خدمتش
 را آن دیبا تو هک بزی است »اشانیک جعفر«گوسفندان ی  گله در: فرمودند و زدند صدا

 ندادند، باز را پولشھا  آن ھم اگر و دادند بخر را پولش رانکجم ده مردم بخری، اگر
است،  رمضان کمبار اهم جدھمیھ شب هک شب فردا و بخر را بز خودت آن پول از ھم
 ھر ای و باشد سخت مرضش هک مارییب به ھر اگر را گوشتش و شکب نجایا در را بز آن

 بز ابلق، موھای آن و دھد می شفا را او تعالی خدای باشد، بدھی ه داشتهک گریید عّلت
 گرید عالمت چھار و طرفی در سه عالمت هک ھست او در عالمت ھفت و دارد ادییز

 :فرمودند و زدند صدا مرا رفتم، دوباره و شدم مرّخص من باز. اواست گرید طرف در
 شب نیک حمل روز ھفت بر اگر میھست نجایا در گرید روز ھفت ایروز،  ھفتاد ما 

 و ستیب شب نیک حمل روز ھفتاد بر اگر و است شب قدر و شود می سوم و ستیب
 خدمتشان از سومی  مرتبه حال ھر به. است بزرگی اریبس شب هکاست،  قعدهیپنجم ذ
 خواندم را نمازم صبح. بودم انیجر نیا رکصبح در ف تا و رفتم منزل به و شدم مرّخص

÷ زمان امام از هک عالمتی و ردمک نقل او برای را قصه و رفتم المنذر به نزد علی و
 بود ظاھر آنجا در هک بودھائی  میخ و رھایزنج فعلی مسجد محّل  در بود مانده باقی

 ل ابوالحسنیجل دیس آنی  خانه درِ  به وقتی میخدمت سید رفت ھم با م، سپسیدید
 اھل تو: دندیپرس من از اول. ھستند ما منتظر خدمتگزارانش میدیم، دیدیرس الّرضا

 خدمتش من. است شما منتظر سحرگاه ابوالحسن از دیس :گفتند. بله: رانی؟ گفتمکجم
 من هکآن از و قبل گذاشت احترام من به و داد من به خوبی ردم، جوابک سالم دمیرس
: گفت من شخصی به ایرؤ عالم در گذشته شب! مثله حسن ای: فرمود میبگو زییچ

 به و نک را قبول حرفش گفتھرچه  د،یآ می تو نزد مثله حسن نام به رانکجم از مردی
 داریب خواب من از نیکن رد را او حرف دیبا و است ما سخن او سخن هک نما اعتماد او

 !ھستم تو منتظر حال به تا ساعت آن از و شدم
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 سوار ما و نندک نیز راھا  اسب داد دستور او. گفتم شانیا به مشروحا را انیجر من 
 هک میدیدرا  چوپان م در راه جعفریدیران رسکجم به ده و میردک تکحر ھم با و میشد

 عیجم را با بز. رفتم او من به میان گوسفندان بود نار راهک در گوسفندانشی  گله با
 و گرفتم را آن. دیآ می گوسفندانی  گله عقب در که دمیدبود  فرموده هک اتییخصوص

 انیبز را م نیا امروز به تا من هک خورد قسم اما او بدھم را آن پول داشتم میتصم
 شما نزد ولی نتوانستم رمیبگ را او خواستمھرچه  ھم امروز و بودم دهیند گوسفندانم

 . دیگرفت را آن و آمد
 دیس و شتمک بودند فرموده هک دستوری طبق را او و بردم فعلی مسجد محّل  به بز را 

 او و فرمودند او به را را حاضر کنند مطلب مسلم فرمودند حسن دستور الّرضا ابوالحسن
 . داد لیرا تحو مسجد نیزم و پرداخت را نیزمی  گذشته یھا سال منافع ھم

 و رھایزنج االّرض ابوالحسن دیوس دندیپوشان چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد 
 مارھایب ی آن لهیبه وس و گذاشت خود منزل بود، در مانده باقی نیزم آن در هکھائی  میخ
سید . افتی شفا دادم هک ضییمر ھر به بز آن گوشت از ھم من. ردندک دا مییپ شفا

 وقتی وفاتش از بعد ظاھرا و بود گذاشته صندوقی در راھا  میخ و رھایزنج ابوالحسن آن
 !است شده ه مفقودک نندیب نند، میک استشفاءھا  آن با را ضییمر هک روند می فرزندانش

 برگرفته از کتاب نجم الثاقب، تاریخ قم و مونس الحزین
 و اما نقد داستان: 

بودن مطالب، بسیار  غیر عقالنی ت و با توجه به اینکهنقد داستان بسیار راحت اس
کنم که  پیش از ھر چیز تاکید می. عیان است، مطمئنا کار سختی نخواھم داشت

مذھب شیعی مدعی ھستند که این واقعه در بیداری اتفاق افتاده  ی معتقدین دو آتشه
توان از آن به عنوان سند و دلیل  رنگ خواب و رویا ندارد به ھمین دلیل میھیچگونه  و

 . ن نام بردمتق
ای در شب به سراغ من  گوید: عده داستان از قول حسن بن مثله می ی هنویسند 

آمدند و گفتند که برخیز که امام زمان تو را کار دارند و سپس شروع به پوشیدن لباس 
که شخصی (احتماال امام زمان) از دور و در تاریکی شب به او کند  می و شلوارش

 گوید این شلوار و لباس از آن تو نیست بلکه برای دیگری است!  می
اوال نویسنده داستان اشتباھا جمکران را با نقاط بسیار گرمسیری وشرجی اشتباه  

ری ای کوی زیرا منطقه جمکران درست است که در حاشیه یک منطقه ؛گرفته است
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ھا را  کند شب ھایش حتی در تابستان خنک است و کسی رغبت نمی است اما شب
بدون لباس و شلوار بگذراند واگر ایشان به ھر دلیلی که وجود داشته، عریان آرمیده 

خدا  ءاست بیدارنمودنشان در صورت علم به این موضوع کاری ناپسند است و از اولیا
مده که ایشان لباس خودشان را به تن نداشته متن داستان آ در ضمن در. زند سر نمی

سوال اینجاست لباس دیگران در منزل . بلکه لباس شخص دیگری را پوشیده بوده
کند؟ نکند شخص دیگری ھم در آن خانه بدون لباس خوابیده؟ ممکن  ایشان چه می

پس او حق پوشیدن آن لباس را . است بگویید ایشان این لباس را به عاریت گرفته است
اگر ھم لباس . خواھد چه لباسی را بپوشد داشته و اصال به دیگران مربوط نیست که می

غصبی بوده، امام را با آدم غاصب چه کار است؟ دست آخر در آن تاریکی شب، امام 
داده؟ اگر کسی بگوید امام علم لدن دارد و از  را چگونه تشخیص میھا  لباس زمان

بنی  ی هعایشه و جنگ نبی اکرم با طایفالمؤمنین  امناپیدا خبر دارد، برایش ماجرای 
 . مصطلق را تعریف خواھم کرد

اند، ھمسرشان عایشه را به  در جنگی که نبی اکرم با طایفه بنی مصطلق داشته 
ھمراھشان برده بودند (اعراب رسم داشتند برای جنگ، نوامیسشان را با خود به پشت 

زیرا در صورت  ؛کار گیرنده جھت فتح نبرد ب بردند تا حداکثر تالششان را در جبھه می
پس از آنکه . افتاد و این ننگی بس عظیم بود) شکست ناموسشان بدست برنده می

دلیل اطالع یک ه مسلمانان در این جنگ فاتح شدند پیامبر صلوات الله علیه، ب
خبررسان مبنی براحتمال وجود یک توطئه از سوی عبدالله ابی (سرکرده منافقان 

 ی صدیقه هکه عایش طوریه ب ؛دھد نه)، به سرعت، دستور حرکت به مدینه را میمدی
ماند و  ھمسر نبی خداوند که برای قضای حاجت به کناری رفته بود از قافله عقب می

 المؤمنین امدر نتیجه . شود اکرم و نه کس دیگری متوجه غیبت عایشه نمی نه پیامبر
جوانی به نام صفوان بن معطل او را در بیابان . ماند میتنھا  در بیابان سرگردان شده و

در این میان بحث و . دھد یابد و پس از یک شب تاخیر او را به پیامبر تحویل می می
که داستانش آید  می حدیث زیادی در خصوص رابطه عایشه و صفوان در آن شب پیش

یچد که ھمسر نبی پ ھمه جا می. رود عایشه به منزل پدر خود ابوبکر می. مفصل است
ھرچه بیچاره قسم . انجام داده است شخصخدا عمل زشتی در آن شب با آن 

 ام، کسی باور ندارد! خورد که من کار زشتی انجام نداده می
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اش  خداوند نبی. ماند!! چون از ماجرا خبر ندارد می در –صلوات الله علیه  -پیامبر 
عایشه را از این المؤمنین  امشود که  آیاتی از سوی خداوند نازل می. دھد را یاری می

سوال اینجاست که . برند و ھمگان به پاکدامنی عایشه پی میکند  می عمل زشت تبرئه
و مکان شود!  نبود ھمسر خود در قافله خبردار نمی پیامبر الولعزم متصل به وحی، از

 یعنی پیامبر از غیب خبر ندارد! . ددان دقیق او را نمی
به کرات و به صور گوناگون به نبی اکرم وحی شده که به مردم البته این موضوع 

گاھی ندارم:  بگو من از غیب آ

ا إِ�َّ َما َشآَء ﴿ ۡملُِك ِ�َۡفِ� َ�ۡفٗعا َوَ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ قُل �َّ ُ ۡعلَُم  ٱ�َّ

َ
 ٱۡلَغۡيَب َولَۡو ُكنُت أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ ِمَن  ۡسَتۡكَ�ُۡت َ�  ۚ َوَما َمسَّ وُٓء ۠ إِ�َّ نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ّلَِقۡوٖ� يُۡؤِمُنونَ إِۡن  ٱلسُّ نَا
َ
�١٨٨﴾ 

 .]١٨٨[األعراف: 
و اگر غیب . بگو: من برای خودم مالِک ھیچ نفع و ضرری نیستم، مگر آنچه الله بخواھد«

من . رسیدساختم و ھیچ زیانی به من نمیدانستم، سود بسیاری برای خودم فراھم میمی
 .»رسانم ھشداردھنده و مژدهبرای مؤمنان تنھا 

نسبت به موضوعی مطلع ایشان ماجراھا درتاریخ پیامبر زیاد است که اینگونه  از 
دانست که یارانش در جنگ  مثال پیامبر نمی. نبوده و در آن موضوع ضرر کرده است

وارد خواھد  یشاناحد از جای خود جابجا خواھند شد و آن شکست نظامی بزرگ بر ا

ِ�َ ﴿ :کرد که زیان نبیند دانست طبق آیه قرآن کاری می میاگر . آمد ۚ َوَما َمسَّ وُٓء  .﴾ٱلسُّ
حال فھمیدیم که امام زمان در صورت وجود، دارای علم نھان نیست و اصوال نیازی  

 . گویی است با این وجود، بخشی از این داستان از غیب. نیست که دارا باشد
که در بیابان تختی گذاشته شده و روی تخت خوب نگاه کردم «گوید:  در ادامه می 

تکیه ھا  بالش فرشی افتاده و بالشی گذارده شده است و جوانی تقریبا سی ساله برآن
نفر در  ۶۰خواند و بیش از  زده و پیرمردی در خدمتش نشسته و برای آن جوان می

 . »اطراف تخت مشغول نمازند
ھجری  ۲۵۵امام زمان در سال  ابتدا باید گفته شود که به گفته علمای شیعی، 

با کوچکترین . باشد ھجری می ۳۹۳متولد شده و زمان وقوع این ماجرا در رمضان سال 
پذیرفته است که .  سال سن داشته ۱۳۸آن زمان حدود  اوشود  معلوم می ی محاسبه
سال به  ۹۵۰در بین امتش ÷ زیرا بطور مثال نوح ؛ اینقدر عمر کرده وبگوییم ا
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 حتماسال قومش را راھنمایی کرده و  ۹۵۰ایشان  :فرماید پرداخته (قرآن میراھنمایی 
 مھدیکنند، اما اینکه  عمر ایشان بیش از این مقدار است) و علوم امروزی نیز تایید می

جای تعجب است! چطور شده که گذر زمان بر امام اثر نکرده  رسید ساله به نظر می ۳۰
نماید  ور گذشت زمان بر عیسی بن مریم اثر نمیگویند چط و میآورند  می است؟ دلیل

زیرا ھمانگونه که . گونه! باید گفته شود این دو موضوع از ھم جداستنپس این ھم ھمی
وقتی به نزد امت خود برگردد به  - علیھماالسالم - کنم عیسی بن مریم بعدا اشاره می

مش تبدیل به گردد، علتش اینست که در جوانی جس می ھمان شکل اولیه جوانی بر
انرژی شده و طبق قوانین فیزیک الکترونیک زمان بر او ایستاده است اما امام زمان 

 چطور؟ آیا او ھم به انرژی تبدیل شده بود؟ 
سال غیبت صغرا  ۶۹سپس  هسالگی امام بود ۵در  وطبق منابع مذھب شیعی، ا 

 تبدیل نشده بودهسال به انرژی  ۷۴حداقل  وکه مسلم است ا یعنی تا آنجایی.  داشته
آیا . ساله با یک جوان سی ساله قابل تشخیص است ۷۴که مطمئنا سن یک انسان 

 جوابی برای این موضوع ھست؟ 
 ۶۰حسن بن مثله با دیدن این ھمه شگفتی به حیرت نرفته و رقم اینکه  در ادامه 

ای  بحال شده مجذوب واقعه آیا تا. تشخیص داده جالب است ۷۰یا  ۵۰نفر را با رقم 
شوید و در حیرت فرو روید که دیگر ھوش حواستان به اطراف از بین برود؟ ممکن 

پس باید گفت بسیار آدم . است بگویید ایشان مبھوت امام زمان و خضر نبی نشده
ظرفیتی بوده است که امام زمان و خضر نبی را رھا کرده و شمارش  کم توجه و بی

 . ستدقیق افراد کناری را مد نظر قرار داده ا
یکتا در عرش وسیع خویش (به  دانید پروردگار فرش! ھمانگونه که می واما تخت و 

و مالئکه در کند  می زبان فارسی تخت) حاکمیت مطلق خود را بر ھمه ھستی دیکته
رود نویسنده داستان قصد داشته تخت  احتمال می. اطرافش به دعا و نیایش مشغولند

َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ ﴿نمازگزار را آورده است ۶۰ه این امام را با عرش الھی مقایسه کند ک
مھر و رحمان است که بر عرش قرار او) پروردگار گسترده«( ]٥[طه:  ﴾٥ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش 

 . »گرفت

�َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡمۚ َوقُِ�َ بَۡيَنُهم  ٱۡلَعۡرِش َحآّفَِ� ِمۡن َحۡوِل  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ َوتََرى ﴿
 ِ � ب ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ َو�ِيَل  ٱۡ�َّقِ بینی که پیرامون  و فرشتگان را می« .]٧٥[الزمر:  ﴾٧٥ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
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و در . کنند اند و ضمن حمد و ستایش پروردگارشان او را به پاکی یاد می عرش حلقه زده
الله، پروردگار ی حمد و ستایش از آِن  شود: ھمه گردد و گفته می حق داوری می میانشان به

  .»جھانیان است
دھد و  این تشبیه کمی در ذھن خواننده رنگ خدایی به یک شخص و یک انسان می

البته خاطرتان باشد که این وقایع ھمگی در . کند اورا از حالت طبیعی بشری خارج می
بیداری و در دنیای محصور در فیزیک اتفاق افتاده و در عالم خواب و رویا که دنیای 

 دات است اتفاق نیفتاده! مجر
باشند عموما افراد متکبر و ھایی  تخت در این جھان نیز افرادی که دارای چنین 

 . اند بجز سلیمان نبی که دارای تخت و عرش بوده و یا ذوالقرنین جباری بوده
 ایشان پیامبر الھی، چیزی که مسجل است تخت و عرش در خصوص تاج و تخت آن

در مدت زمان طوالنی ساخته شده (داستان معبد سلیمان در  با دست کارگران، آن ھم
کتاب عھد عتیق موجود است) نه اینکه در چند ساعت شخصی به خواب رود و سپس 

اگر ھم آن تخت عظیم با سرعت و . بیدار شود و در بیابان تخت و فرش عظیمی ببیند
و  ایش از سرھ توسط کارگران ایجاد شده مسلما آقای حسن بن مثله و ھم روستایی

شدند! حال ممکن است کسی بگوید این بارگاه به امر  صدای فعالیت کارگران باخبر می
توان از او پرسید چرا پیش از این از  می. شدهشود)  الھی کن فیکون (باش و سپس می

دانیم الاقل در جھت تحکیم دین و اجرای  این اتفاقات نیفتاده است، تا آنجا که ما می
 . اتفاقاتی نبوده استشریعت چنین 

اکرم ھم مجبور بود برای ھجرت به  در این باره موضوعات زیادی است! پیامبر 
حال برای پیامبر این ھمه سختی و برای اثبات یک . ھمه سختی تحمل کند مدینه آن

لکی از ھیچ مَ  مسجد این ھمه معجزه؟ یا در جنگ احد پیامبر به شدت زخمی شد و
موجب جان سالم بدر . ن نیامد و او را از مھلکه خارج نکردآسمان مانند عقاب پایی

اند که  طالب و عمربن خطاب رحمھا الله بودهیجانفشانی علی بن اب بردن او زحمات و
 . البته تاییدات الھی ھم (نه بطور غیر معمول) شامل حالشان بوده است

ش را از دشمنان خود البته خداوند رحمن در قرآن کریم، خیال ھمه دوستان و 
 نماید: ھا راحت می لحاظ این نوع حرف و حدیث

ِ فَلَن َ�َِد لُِسنَِّت ﴿ ِ َ�ۡبِديٗ�ۖ َولَن َ�َِد لُِسنَِّت  ٱ�َّ و ھیچ « .]٤٣[فاطر:  ﴾٤٣َ�ۡوِ�ً�  ٱ�َّ
 . »جایگزین و نیز ھیچ دگرگونی و تغییری در سنت الله نخواھی یافت
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 داستان: ی ادامه
ثله در تقابل مایگی و غفلت حسن بن م دیگری که در اینجا مشھود است بی ی هنکت

 در مرا بود÷ حضرت خضر هک رمردیپ آن«گوید:  زیرا می. خضر است با امام زمان و
 خودم نام به مرا حضرت آن و بود، نشاند فداه الله ارواحنا ةه بقیک جوان آن خدمت

 رود!  و میکند  می نشیند سپس او را رھا این آقا به ھمین راحتی که می »زد صدا
اگر پیش از این سوره کھف را تالوت نموده و به معانی آن دقت محترم خوانندگان  

کرده باشند خواھند دید که پیامبر اولوالعزم، موسی بن عمران صلوات الله علیه با چه 
رسد و ملتمسانه  می÷ محضر خضرسختی و مصیبتی جھت کسب علم و حکمت به 

البه . خواھد که در سفرھایش ھمراه او شود تا از علم و حکمت او بھره برد از او می
 . نتیجه این ھمه تالش، یک سفر کوتاه آن ھم با چندین شرط است

صدای چند نفر بیدار  خوابد، سپس با سر و اما حسن بن مثله شب عریان می 
سفم که ایشان فرصت به این خوبی أرسد! مت خضر نبی میشود و به طور اتفاقی به  می

را از دست داده! من اگر جای او بودم یک دنیا از حضرت خضر سوال داشتم! از ملکوت 
 . ھای گذشتگان، از علوم وحکمت و باقی چیزھای دیگر خداوند، از داستان

 گوید: در ادامه داستان، امام زمان شیعیان به حسن بن مثله می
نزد  حضرت فرمود: ای حسن مثله! به و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و« 

 آن در و ردهک آباد را نیزم نیا هکاست،  سال چند گوئی تو و میروی  می حسن مسلم
 به تا آنچه و نیکزراعت  نیزم نیا در نداری حّق  گرید بعد به نیا از. کنی می زراعت

 !مینک بنا مسجدی نیزم نیا روی در تا د بدھییبا ای ردهک استفاده نیزم نیا از حال
 است دهیبرگز گرید ھای نیزم بر را نیزم نیا است، خدای تعالی فییشر نیزم نیا: بگو

 را تو جوان دو پسر تعالی خدای، ای ردهک خود نیزمی  مهیضم را نیزم نیتو ا چون و
 مبتال عذابی به را تو خدا شیکن دست ارک نیا از اگر و نشدی هیتنب تو ولی گرفت تو از
 .»باشی ردهکن را رشکه فک ندک

گوید برو به حسن مسلم بگوتو چند  امام زمان به این شخص می در این جمالت 
از این ببعد حق . ای ای و در آن زراعت کرده سال است که این زمین را آباد نموده

 نداری در آن زراعت کنی! 
داند طبق فقه  ای که کمی از قوانین حقوقی اسالم آشنایی داشته باشد می خواننده 

حقوق اسالمی، اگر شخصی زمین بایری را آباد کند (یعنی کلیه وسایل آبادانی را  و
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چینی  سنگرا تھیه کرده و بر روی زمین کار کند) و سپس آن را تحجیر نماید (دور آن 
 . ھمه گونه تصرف بر آن زمین را داردکند) آن زمین از آن اوست و حق 

پس این . طبق مستندات این داستان نیز حسن بن مسلم ھم ھمین کار را کرده 
زمین از آن اوست و کسی که این زمین را به ھر دلیلی از او بگیرد بدون اینکه وی 

 . راضی باشد کار ناپسندی کرده است
شود بر زمین غصبی  طبق مذھب شیعی، امام جانشین پیامبر نیست؟ آیا می مگر

 مسجد بنا نمود؟ آیا نماز خواندن در آن مکان اشکال شرعی ندارد؟ آیا نماز باطل نیست؟ 
 ھای نیزم بر را نیزم نیا است، خدای تعالی فییشر نیزم نیا«: گوید در ادامه می 

 .»است دهیبرگز گرید
ای از فلسطین)  (پاره قرآن تنھا قسمتی از سرزمین شام اساس نص صریح بر

 شریفی است: سرزمین مبارک و

ِيٓ ُسۡبَ�َٰن ﴿ • ِ  ٱ�َّ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصا ٱلَۡمۡسِجدِ إَِ�  ٱۡ�ََرامِ  ٱلَۡمۡسِجدِ َ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
 ٱۡ�

ِي ٓۚ إِنَّهُ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ  ٱ�َّ ِميعُ  ُهوَ  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِنا  .]١[اإلسراء:  ﴾١ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ
اش را از مسجد الحرام به مسجد االقصی ُبرد که  پاک و منزه است ذاتی که شبی بنده«

 .»گمان الله شنوای بیناست  بی. پیرامونش را پربرکت نمودیم تا آیاتمان را به او نشان دھیم

�ِض َوَ�َّۡيَ�ُٰه َولُوًطا إَِ� ﴿ •
َ
و او و « .]٧١[األنبیاء:  ﴾٧١َ�َٰرۡ�َنا �ِيَها لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ٱلَِّ�  ٱۡ�

ایم، نجات  لوط را (با مھاجرتشان) به سرزمینی که در آن برای جھانیان برکت نھاده
 .»دادیم

ھای اطراف قم ھم جز بالد پربرکت الھی محسوب شده است، جای  اینکه سرزمین
 سوال دارد!

 شود! تھدید می دست آخر حسن بن مثله به عذابی سخت

 تو جوان دو پسر تعالی خدای ای ردهک خود نیزمی  مهیضم را نیزم نیتو ا چون و«
 عذابی به را تو خدا شیکن دست ارک نیا از اگر و نشدی هیتنب تو ولی گرفت تو از را

 .»باشی ردهکن را رشکه فک ندک مبتال
خیلی عجیب است! اینجا حسن مسلم به خاطر زمینی که آباد کرده از سوی خدا  

که  این دیگر خیلی جالب است! تا آنجایی. اخطار اولیه تنبیه شده استھیچگونه  بدون
عذاب بخاطر اعمال ناپسند است نه بخاطر اعمال خوب و  ی ما سراغ داریم وعده
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عذاب به این محکمی تنھا  ی ھمچنین وعدهبایر! ھای  زمین پسندیده مثل آباد کردن
. شود البته عذاب به کرات نازل می. تواند از طریق وحی الھی به بشر منتقل گردد می

که ھود و صالح وشعیب و رسل  ھایی عذاب ی همثل وعد. عذاب است ی همنظورم وعد
ود لو اینکه پیامبر باشد از سوی خ اما انسان و. دادند ، به اقوام خود می†دیگر
 . عذاب بدھد ی هتواند وعد نمی

• ﴿ ِ َخۡذَ�ُٰهم ب
َ
َمٖ� ّمِن َ�ۡبلَِك فَأ

ُ
ٓ إَِ�ٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
َسآءِ َولََقۡد أ

ۡ
آءِ وَ  ٱۡ�َأ َّ لََعلَُّهۡم  ٱل�َّ

ھای پیش از تو فرستادیم ما، (فرستادگانی) به سوی امت« .]٤٢[األنعام:  ﴾٤٢َ�َتَ�َُّعونَ 
 .»و بیماری گرفتار نمودیم تا زاری و تضرع نمایندھای زندگی را به سختیھا  آن و

عذاب را به خاطر سرپیچی از دستورات خودش آن  ی هپیشین خداوند وعد ی در آیه
توجه داشته باشید ھمین یک . دھد ھم پس از فرستادن پیامبران و اتمام حجت می

 . تواند صحت این داستان را باطل کند گاف بزرگ می
 گوید: شیعیان به حسن بن مثله میدر ادامه امام زمان 

 دارند زیعز را آن و باشند ادی داشتهیز رغبت و توجه مسجد نیا به: بگو مردم به" 
 مسجداست، به تیتح عنوان به اول عتکر دو هکبخوانند،  عت نمازکر چھار نجایا: بگو و
 ب که:یترت نیا

 ھا هدسج وھا  رکوع حیتسب و »هو اهللاّ اَحد قُلْ «مرتبه  ھفت حمد از بعد عتکر ھر در 
 به را عت نماز دومکر دو و. که این ترتیب نماز تحیت است؛ است مرتبه ھفتھریک 

حمد ی  سوره در عتکر ھر در بیترت نیا بخوانند، به÷ الّزمان صاحب نماز تین

 زین را ھا هدسج وھا  رکوع حیتسب و ندیبگو صدبار را »نستعنياياك نعبد واياك «ی  جمله
 سالم الّله زھرا حضرت حیتسب نماز از بعد دھند سالم را و نماز نندک رارکت مرتبه ھفت

 آلش و غمبریپ بر صلوات صد مرتبه و گذارند سجده به سر سپس و ندیبگو را ھایعل
 :فرمود سپس بفرستند

 .»العتيق البيت ىف صىلّ  نّامأفك مهاصالّ  فمن«
سند معتبر) نمازی موسوم به نماز ترین  این داستان، اساس و ریشه (شاید قدیمی 

بارھا  من خودم بارھا و. شود این مسجد اقامه می ھمان نمازی که در. امام زمان است
ممکن است . شود جز پادرد چیزی نصیبتان نمی. ام این نماز را در این مسجد خوانده

ه با کسی بگوید خب تو لیاقتش را نداشتی! ایرادی ندارد من لیاقتش را نداشتم! شما ک
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محتوایی که بیشتر  بگذرید از یکسری مطالب بی. ؟لیاقت بودی چه نصیبتان شده است
. ھمه توھمات استھا  این .اید شما فقط شنیده جنبه تبلیغاتی و مسموم کننده دارد و

  :برخی ھم بازارگرمی است

نَّ إِن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ ﴿ آنان، تنھا پیرو گمان و « .]٦٦[یونس:  ﴾٦٦�ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُۡرُصونَ  ٱلظَّ
  .»بافند پندار ھستند و آنان فقط دروغ می

انگشت (از گوش تا چشم)  ۴در حدیثی مرز بین حق و باطل را  سعلی بن ابیطالب
د که حتی در مواردی که موضوع شھود دیداری نمای ایشان تاکید می. کند بیان می

درایت و دلیل و برھان آن را  لم وموجود است، باید تحقیق و تفحص صورت گیرد و با ع
 . مطالبه دلیل و برھان منطق ھمگان است. پذیرفت

خص موضوعاتی که با کنند پذیرفتن ھر موضوعی، باأل تاکید می ءعموم عقال
 حال یا تا آن زمان، علم و. اعتقادات انسان سروکار دارد نیاز به دلیل و برھان دارد

عقلی و یا اثبات توسط رسول باطنی) و یا  دانش بشری آن را اثبات نموده (اثبات
کتب الھی که وحی منزل ھستند اثبات گردد (اثبات نقلی و یا  ی بایست به وسیله می

 .اثبات توسط رسول ظاھری)
 اگر پایه و. خواھم اکنون، من نیز از علمای شیعه دلیل و برھان این نماز را می

اساس بوده و مملو از ایراد  مال بیاساس آن، این داستان است که باید قبول نمود کا
در این مسجد نماز بگذارد چنان است که در بیت ھرکه  گوید دست آخر ھم می. است

 . العتیق (کعبه) نماز گزارده است
از این علمایی که یک  ھیچ شود و دیوار تبلیغ می که در در و روایت دروغیھمانند 

  .گیرند اند جلوی آن را نمی نان اسالم را خورده
 شود" "ھرکس بر حسین بگرید، بگریاند یا خود را به گریه زند بھشت بر او واجب می

که بازار داغ مداحان است و مجوز آنان برای مال اندوزی  روایت موضوعیاین 
زیرا برای گریاندن مردم باید شخص . کردن ھیئت داران و بازاریان هوسرکیس

شود  بگوید و این باعث می و تاب به مردموقایع دروغ را با آب خوان اجیر شود که  روضه
 . موجود را پرکنند ءای به این کار مشغول شوند و خال که عده

، اجر یک شھید دارد حال فالن کس که فالن اینکه حسین بن علیتر  از آن جالب
 زیارتنامه را بخواند اجر یکصد شھید را دارد!

ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ﴿ •
ُ
َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّونَ  َب ٱۡلِكَ�ٰ َوِمۡنُهۡم أ

َ
ٓ أ   .]٧٨[البقرة:  ﴾٧٨إِ�َّ
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 ای از یھودیان، بیسوادند و از کتاب (تورات)، چیزی جز آرزوھای باطل وو عده«
 . »انددانند و به این پندارھا، دل خوش کردهی احبارشان نمیبه ھم بافتهھای  دروغ
دنبال این ھستیم ه و جستجوی حقایق، ب اندوزی اینست که به جای تالش و علم 

بشنویم که نانشان در وارونه که پای منبری بنشینیم و حقایق را از زبان افرادی 
شود کج نگه داشت  شود؟ آیا می آیا اینگونه انسان ھدایت می. دادن حقیقت است جلوه

 و نریخت!! 
 داستان: ی ادامه

 میھست نجایا در گرید روز ھفت ایوز، ر ھفتاد ما :فرمودند و زدند صدا مرا " دوباره
 است " شب قدر و شود می سوم و ستیب شب نیک حمل روز ھفت بر اگر

خواندیم که  بایست تذکر داده شود که در ابتدای شرح واقعه می جھت توضیح می
 مھدیجالب است که در این داستان . رمضان اتفاق افتاده است ۱۷این ماجرا در شب 

 شود شب بیست و گوید ھفت روز دیگر اینجا ھستیم که می به حسن بن مثله می
زیرا ھفت . نویس آن لحظه حواسش جمع نبوده است شود داستان م! معلوم میچھار

چھارم و نه شب بیست و سوم! شب  شود شب بیست و رمضان می ۱۷روز پس از 
 . ودش بیست و چھارم که به اعتقاد ما دیگر شب قدر محسوب نمی

 گوید: حسن بن مثله در ادامه می
به نزد  و خواندم را نمازم صبح. بودم انیجر نیا رکصبح در ف تا و رفتم منزل به " و

 باقی مانده÷ زمان امام از هک عالمتی و ردمک نقل او برای را قصه و رفتم المنذر علی
 م " یدید بود ظاھر آنجا در هک بودھائی  میخ و رھایزنج فعلی مسجد محّل  در بود

ه اعتنا از او ب بی تفاوتی حسن بن مثله از اینکه با خضر روبرو شده و بی در مورد 
اما در داستان آمده است که آن تخت و . راحتی گذشته پیش از این صحبت شده است

اند و تنھا چند میخ و  جبروت را پس از رفتن امام و حضرت خضر، یاران امام باز نموده
کمی حواسش ی داستان  هھمانگونه که گفتم احتماال نویسند. استزنجیر بجا مانده 

نماید که باعث بیداری  صدا ایجاد می نبوده که باز نمودن آن تخت و جبروت سر و
اما اگر باز نمودن تخت، کار جنیان و یا نیروی . مردم روستای جمکران خواھد شد

گیرد آنقدر فراموشکار  فرمان میامداد غیبی بوده، این را بداند که نیرویی که از غیب 
ھا  البته وجود این میخ و زنجیر. نیست که چند میخ و زنجیر از خود بجا بگذارد

 . جالب خواھد گرفت ی های است که درپایان داستان، نتیج مقدمه
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من به میان  بود نار راهک در گوسفندانشی  گله با هک میدید را چوپان در راه جعفر«
ی  گله عقب در دمید فرموده هک اتییخصوص عیجم را با بز ،رفتم او گوسفندان
 هک خورد قسم اما او بدھم را آن پول داشتم میتصم و گرفتم را آن. دیآ می گوسفندان

 را او خواستمھرچه  ھم امروز و بودم دهیند گوسفندانم انیبز را م نیا به امروز تا من
 .»دیگرفت را آن و آمد شما نزد ولی نتوانستم رمیبگ

ھای خویش به حس بن مثله، بزی  در این داستان آمده که امام جھت تایید صحبت 
 . ھایی است جعفر چوپان وجود دارد که دارای نشانه ی هکه در گلکند  می را معرفی

جعفر چوپان، چه  ی هیک نکته اینجاست، اینکه وجود یک بز عجیب و غریب در گل
 ی هھا در گل گر این بز با این نشانهربطی به حسن مسلم و واگذاری زمینش دارد؟ ا

 . ب یک چیزیوشد، خ حسن مسلم پیدا می
خویش ندیده است معجزه است؟ اگر  ی هثانی اگر جعفر چوپان بزی را در گل در

 جعفر چوپان نتواند یک بز غریبه را بگیرد معجزه است؟ 
از راه کنم! یکی  من حلش می. به دنبال راه حل باید بود. شود یک معما پیدا می

 . تواند این باشد ھا می حل
احتماال این بز توسط خود حسن بن مثله در صبح آن روز در گله جعفر چوپان رھا 

دانید  میبز ھم . رفته شده و چون توسط خودش اھلی شده بوده، تنھا به آغوش او می
 که مانند گوسفند نیست! بسیار تند و تیز است و اگر بخواھد از دست انسان فرار کند

حسن مثله به ھمراه سید ابوالحسن رضا براحتی جعفر چوپان را فریب . تواند می
. روند دو به ھمراه جعفر چوپان فریب خورده، به سوی حسن مسلم می این. دھند می

حسن مسلم به فکر فرو . شود ماجرا با شور و حرارت برای حسن مسلم بیان می
ریسک  وکند  می ھای آنان را باور گفته پسر از دست داده، ۲او که پیش از این . رود می

 . گذرد کند و از خیر آن تکه زمین که ابتدا بسیار کوچک بوده می نمی
کرد که از امامت  حال اگر حسن مسلم ھمان روز از حسن بن مثله درخواست می

تو را بکوبد اینجا نزد خودم بیاید و با من صحبت کند  ی هبخواه بجای اینکه درب خان
ھا طی طریق کنند و خود را  ا نکشیده بود که ایرانیان از اقصی نقاط فرسنگکار بدینج

سوسک و لجن  ای را به چاھی بیاندازند که کرم و به این مسجد برسانند تا مگر عریضه
 . و کثافت در آن غوطه ور است
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رود، سراغ او  حسن مسلم به فکرش نرسید که آن امامی که سراغ حسن بن مثله می
ضمنا من جای حسن مسلم بودم از امام دلیل اینکه این زمین را . بیاید تواند ھم می

 . پرسیدم ام را می غصب نموده
 و اما قسمت نھایی داستان: 

 و رھایالّرضا زنج ابوالحسن دیوس دندیپوشان چوب با را آن سقف و ساختند را " مسجد
 مارھایب ی آن لهیبه وس و گذاشت خود منزل بود، در مانده باقی نیزم آن در هکھائی  میخ
سید . افتی شفا دادم هک ضییمر ھر به بز آن گوشت از ھم من. ردندک دا مییپ شفا

 وقتی وفاتش از بعد ظاھرا و بود گذاشته صندوقی در راھا  میخ و رھایزنج ابوالحسن آن
 "!است شده ه مفقودک نندیب نند، میک استشفاءھا  آن با را ضییمر هک روند می فرزندانش

کرده و آرزو  ھای چھارگانه را زیاد مطالعه می داستان احتماال انجیل ی هنویسند
البته . بیماران را شفا دھد - علیھماالسالم - داشته امامش ھمچون عیسی بن مریم

ھرگونه شفایی به اذن خداست ھمانگونه که در آیاتی از قرآن آمده و ما آن را نقل 
 . کردیم

اینست، پس این ھمه کرامات امامان در شفای بیماران اولین سوال خواننده از من 
 شود؟  چه می

بایست خیلی  بینید نمی ھای مرصع می اگر شفایی از این میله :در پاسخ باید گفت 
یک . گیرند ھای خود شفا می زیرا موش پرستان ھندی نیر از موش ؛خوش باور بود

در ھند معبدی است که . رساند تحقیق کوچک شما را خیلی راحت به این نتیجه می
اما مطمئن . گمراه ھستندھا  آن گویید که پرستند، خب شما می آلت تناسلی مرد را می

حتما دلیلی  ،عبادت اگر برای غیر خدا باشد. روند دلیل به معبد نمی بی ھمھا  آن باشید
کنید این آلت پرستان بیکارند! خیر! از ھمان تکه آھن شفا  شما فکر می. مادی دارد

و ھمه انبیا مبعوث  صھم ھمین گونه! اصوال پیامبر اکرمموش پرست . گیرند می
 . ھا را بزدایند شدند تا این گمراھی

موارد بسیاری از اعمال تاثیرات جنیان در قرآن است که خدا از آن به بدی یاد  
 . نموده است

 گوید که داستان دست آخر برای اینکه مدرکی از خود باقی نگذارد می ی هنویسند 
و شفای ھا  میخ ن از آنھا مفقود شدند! یعنی خیالتان راحت باشد که اآل و زنجیرھا  میخ

جھت، دنبال برھان و دلیل نباشید، چون ممکن بود کسی از  بی بیماری خبری نیست!
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 فرزندانش وقتی وفاتش از بعد ظاھرا : "وگوید او می. اھل تحقیق بدنبال حقیقت باشد
 است " شده ه مفقودک نندیب نند، میک استشفاءھا  آن با را ضییمر هک روند می

یکی . ن مفقود استاصوال اثبات حقیقت این داستان دو دلیل داشته که ھردو اآل 
و دیگری چند میخ وزنجیر که مفقود شده  بوده که کشته شده و تناول شده،آن بز 

را ھا  آن عزیز چطور؟ حال کسی که ی کند! شما خواننده است! عقل من که باور نمی
جادو راه بیاندازد و برای خود کاسبی راه اندازی کند؟ ھا  آن سرقت نموده آیا توانسته با

سارق . ی استکند، بدنبال منافع انسان اگر سرقت می. آخر سرقت نمودن دلیلی دارد
تنھا در منزل این ھا  میخ نکند این. کرده است چه چیز را دنبال میھا  میخ ھا و زنجیر

 . سید تاثیر داشته است
 له اال الله! إال 

 و اما این مسجد: 
ھر . کاشان قرار دارد ی هدر جاد کیلومتری آن و ۶این مسجد در نزدیکی قم و در  

کشاورزی پای کوه را ھای  زمین ردد و به قولیگ از چند گاھی به وسعت آن اضافه می
که حسن مسلم و ھم روستاییانش در آن زحمت فراوانی ھایی  زمین .بلعد می
ام و بارھا و بارھا در آن نماز امام زمان  بارھا و بارھا به این مسجد رفته. کشیدند می

حسن بن علی گیرند! تا مگر فرزند  روند! چله می اند و می ھا رفته گزارده ام! خیلی
 سودجو در خرید و فروش ای عده ی هآن استفاد ۀعسکری را ببینند! نتیجه آن! نتیج

. اطراف و ساختن مغازه ومراکز تجاری و به تبع آن فروش اجناس خود استھای  زمین
کنند! یک ملت را ترغیب به این  ھا تبلیغ این مسجد را می ھمین! معلوم است که بازاری

 . برند و سود می کنند سفر زیارتی می
 ۵۰۰ای سودجو، کاغذھایی را به قیمت  این مسجد چاھی است که عده ی هدر گوش 

فروشند تا یک عامی به جای اینکه حاجتش را در دل به خدا  تومان (نیم دالر) می
پذیرش مشیت الھی نماید،  ی هدر آخر روانش را آماد بگوید، سعی و تالشش را بکند و

ا بنویسد و به ته چاه بیفکند تا مگر امام زمانش آن را باز کند و ھ درد دلش را در کاغذ
ھای آغشته به  بخواند غافل از اینکه مامورین این مسجد ھر از چند گاھی این کاغذ

رسد و نه  نه بدست امام زمانش می. نمایند و معدوم میاورند  می لجن را از چاه بیرون
 . خواند خادم آن امام آن را می



 ٧٧   توقیع نهایی امام زمان

اند که مسجد  اند و سعی و تالش نموده ینه دیگران ھم بیکار ننشستهدر این زم 
 . نصیب نکنند جمکرانی دیگر بسازند و خودشان را از امام زمان بی

 و اما شما که دالیل مرا خواندید خود قضاوت کنید! 
 





 

 

 ندبه و خرافات آن یدعا

 ميبسم اهللا الرمحن الرح
فرقه فرقه شده و ھر فرقه مقلد دانشمندان خود ما ن زمان یبعد: مسلموله الحمد و

 . نیا مقلد پدر و مادرند در امور دیو 
ن یدر امور د یگوش دھد و اگر اشتباھات یگریمنطق ده ست بیک حاضر نی چیھ و

يِۡهۡم فَرُِحونَ  ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما﴿ دارد برطرف کند ھر گروھی به آنچه « .]٥٣[المؤمنون:  ﴾٥٣َ�َ
ن یاز آنجا که خدا از تفرقه منع کرده و اھل تفرقه و موجد یول .»نزدشان است، شادمانند

ِينَ ِمَن ﴿ فرموده: ۳۲ یۀروم آ ی هتفرقه را مشرک خوانده و در سور قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ  ٱ�َّ فَرَّ
يِۡهۡم فَرُِحونَ  ۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ بخش  از کسانی که دینشان را پراکنده و بخش« .﴾٣٢ِشَيٗعا

 . »کردند و گروه گروه شدند؛ ھر گروھی به آنچه نزدشان است، خشنودند
ل یدله از تعصب باشد و ب یدم که خالید ینجانب امتحان کردم و کمتر کسیو ا

 صچون رسول خدا یو ل. ام خود گرفتهه أس بیگوش فرا دھد و لذا حال  یگرید
ة والناس مه وإال فعليه لعنة اهللا واملالئكإذا ظهرت البدع فللعامل أن يظهر عل«فرموده: 

کند، و در غیر  ظاھرھا آشکار شد، بر عالم الزم است که علمش را  چون بدعت :أمجعني

 یاز افراد یکیو از آن طرف . »ی مردمان بر او باد اینصورت لعنت الله، مالئکه و ھمه
از  یکیندبه را که اکنون  یوب دعاید من است تقاضا کرد که عیشد ی که مورد عالقه

خوانند  یران میدر اکثر مساجد اآن را شده و مردم ھمه ھفته  یھمگان یھا بدعت

السنة ماسن «فرموده:  سیعل. ر آوردمیتحر ی رشتهه ن مختصر را بیسم، و لذا ایبنو

که رسول خدا  است یزیسنت آن چ یعنی .»والبدعة ما أحدث بعده صرسول اهللا
 . جاد شدهیا یشانکه پس از ا است یزیانجام داده و بدعت آنچ

لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ فرموده: ۲۱ یۀاحزاب آ ی هسور کریم، در قرآن وندو خدا 
 ِ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ  ٱ�َّ

ُ
 یو خدا. »الله، الگو و سرمشقی نیکوست راستی برای شما در رسول به« .﴾أ

 صن قرار داده و رسول خدایھمه مسلم یرسول خود را الگو و سر مشق برا یتعال
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ھرکس از سنت و روش من اعراض  یعنی .»من أعرض عن سنتي فليس مني«فرموده: 
 . ستیکند از من ن

ھا شده و  خبر و غرق بدعت بی صامروز از سنت رسول خدا یمتأسفانه امت اسالم
دھند در صدر اسالم نبوده و رسول خدا انجام نداده  ین انجام مینام ده که ب یکارھائ

مردم ه مطلب را بن یبخواھد ا یحال اگر کس. ندبه است یخواندن دعاھا  آن از یکیکه 
اند مانع فھم مردم  ن کارھا را انجام دادهین ایھا بنام د که سال یبفھماند دکاندارھائ

 که بخواھد مردم را از بدعت برھاند ھزاران تھمت و افترا یخواھریه خشوند و ب یم
سخن او گوش ندھد و مردم از ه ب یگر کسیکنند که د یو او را چنان بد نام مزنند  می

فکر کنند  ینیاز مسائل د یکیستند در یز مقصرند که حاضر نیه کنند و مردم ناو کنار
ن صفت مردم باعث یخود ندانند و ا ی فهیرا وظ ینیاز مطالب د یکیدن ید فھمیو شا

دام اھل ه دور و ب یاد و ھمه از حقائق قرآنیھا ز بدعت یھا شده و مشتر رواج بدعت
 ایا به امام و یخدا و رسول و ه ھمان بدعت را بن بدعت یالبته مروج. بدعت گرفتارند

ھا که رسول خدا  از آن بدعت یکی. دھند یموّجه نزد مردم باشند نسبت مافرادی که 
در کتاب خدا و سنت رسول ندارد بلکه  یچ مدرکیندبه است که ھ یانجام نداده دعا

ا که خدا واجب ن است که نماز جمعه ریتعجب ا. دینمایو ابطال م یات خدا آن را نفیآ
 یجائه در زمان ما کار ب. کنند یآن ھر جمعه تکرار م یندبه را بجا ینموده ترک و دعا

ھر حال ه ب. دھند یح میقرآن ترج ی ک دعا را بر صد آیهیا یث و یک حدی ده کهیرس
و  و خواندن بودهخ و عقل یندبه بر خالف قرآن و تار یاکثر عبارات و جمالت دعا

م یکن یرا ذکر مھا  آن از یا ما با قلم ساده پاره. قرآن است بیتکذرفتن آن موجب یپذ
 . ردیا نپذیرد و یبپذ یخواه کس

گاه باش که  و البته ما چند مورد از خرافات ندبه را در ذیل آورده« از این ایم و آ
 .»تر است فزون

 د:یگو یکه م» كقدمته عىل أنبيائ« ۀاول: جمل

خ ین برخالف قرآن و عقل و تاریو ا. یمقدم داشتا یرا بر انب صتو محمد ،ایخدا 
آل  ۀسور ۱۸۴ یۀگر مؤخر است مانند آیاء دیاز انب صد محمدیگو یرا قرآن میز ؛است

َب رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿ عمران که فرموده: بُوَك َ�َقۡد ُكّذِ اگر تو را تکذیب کنند، « .﴾فَإِن َكذَّ
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َولََقِد ﴿ انعام: ۀسور ۱۰ یۀو آ .»شدندپس به راستی پیامبران پیش از تو نیز تکذیب 
و . گرید ی هیو صد آ »و پیامبران پیش از تو مسخره شدند« ﴾بُِرُسٖل ّمِن َ�ۡبلَِك  ٱۡسُتۡهزِئَ 
ن یو شرافت است؟ جواب ا یل و برتریتفض یمعنه ن دعا بید تقدم در ایبگو یاگر کس

 :دیگر آورده و گوید ی را در جمله یرا تفضل و برتریز ؛ستین نیر چنیکه خ است

رسول خود ه ب یتعال یخدا. »و برترین کسی که تو او را برگزیدی :وأفضل من اجتبيته«

گاه از نطفه ما، شما را از خاک و آن« ﴾َخلَۡقَ�ُٰ�م ّمِن تَُراٖب ُ�مَّ ِمن �ُّۡطَفةٖ ﴿ فرموده:

�َ�ٰنَ إِنَّا َخلَۡقَنا ﴿ ایو . »آفریدیم   ھمانا ما، انسان را از نطفه« .]٢[اإلنسان:  ﴾ِمن �ُّۡطَفةٍ  ٱۡ�ِ
اند قبل از خلقت کون و  ر األنام از نور خلق شدهیند خیگو یان میخرافات یول. »آفریدیم

 ست قبل از مکان آن نور چگونهیشان را از نور خود خلق نمود، معلوم نیمکان خدا ا
 . ؟مکان بوده بی

 » خلقكما كان وما يكون إىل انقضاء  وأودعته علم«دوم: 

علم آنچه بوده و خواھد بود تا انقضاء  یعه گذاشتیود صا نزد محمدی: خدایعنی
 وند متعالرا خدایقرآن مخالف است، ز ی هین جمله با صد آیو ا. ان و مخلوقاتیجھان

اَعةِ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ� ﴿ د:یفرما یکجا می �  ٱلسَّ ۖ قُۡل إِ�ََّما ِعۡلُمَها ِعنَد َرّ�ِ يَّاَن ُمۡرَسٮَٰها
َ
�﴾ 

دھد؟ بگو: علمش تنھا پرسند که چه زمانی روی میی قیامت میاز تو درباره« .]١٨٧[األعراف: 
دانم فقط علم  یکنند بگو: من نم یامت سوال میق از تو از یعنی. »نزد پروردگار من است

َ إِنَّ ﴿ لقمان فرموده: ۀو در آخر سور. باشد یآن نزد پروردگارم م ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱ�َّ
اَعةِ  ُِل  ٱلسَّ رَۡحاِم� َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ٱۡلَغۡيَث َوُ�َ�ّ

َ
اَذا تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما  ٱۡ� َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ

�ٖض َ�ُموُتۚ 
َ
ّيِ أ

َ
ھمانا دانش (مربوط به زمان) قیامت، نزد « .]٣٤[لقمان:  ﴾تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ

 داند و ھاست، می آنچه را که در رحمفرستد و  الله است؛ (و اوست که) باران را فرو می
داند در کدامین  داند که فردا چه دستاوردی خواھد داشت و ھیچکس نمی  نمیھیچکس 

 ۀو در سور. ز را خدا مخصوص خود دانستهین پنچ چیکه علم ا »میرد سرزمین می

ۡدرِي َما  ٱلرُُّسلِ قُۡل َما ُكنُت بِۡدٗ� ّمَِن ﴿ رسول خود فرموده:ه ب ۹ی:  ، آیهاحقاف
َ
ٓ أ َوَما

دانم با  ی نوظھوری نیستم و نمی بگو: من از میان پیامبران، پدیده« ﴾ُ�ۡفَعُل ِ� َوَ� بُِ�ۡمۖ 

 :نھج البالغه فرموده ۱۳۸در خطبه  سین علیر المؤمنیو ام. »من و شما چه خواھد شد
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اگر رسول و . گریات دیو آ. »داند جز خدا یچکس نمیلقمان را ھ یۀز در آیآن پنچ چ«
داد و  یجواب م یشد فور یکه به او رجوع م یدانست در مسائل یز را میخدا ھمه چ

 . ز مخالف استیخ نیارن جمله با تینبود پس ا ینتظار وحاه اج بیاحت

ٓ ﴿ :فقلت بكم يف كتاعليه وآله مودهت كوجعلت أجر حممد صلوات« ۀسوم: جمل قُل �َّ
 �ۡ

َ
ۡجًرا إِ�َّ  َٔ أ

َ
ةَ لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ  ﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ

، در کتابت یت او قرار دادیاھل ب یرا دوست صتو اجر محمد ،ایخدا :یعنی
 . او یسوه ب بدر تقّر  یخواھم جز دوست ی: بگو من مزد رسالت نمیفرمود
شان او مزد رسالت یرسول و خوت یاھل ب ید دوستیندبه خواسته بگو ینده دعایگو

 :یۀندبه آ یدعا ی را بافندهیز ؛خ مخالف استین سخن با قرآن و عقل و تاریاست و ا

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ُلُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ِ�  ٱلَۡمَودَّ حال آنکه  ل از قرآن آورده ویرا دل .﴾ٱۡلُقۡرَ�ٰ

است و در مکه  ین سوره مکیباشد و ا یم یشور ۀسور ۲۳ ی هین آیرا ایز ؛اشتباه کرده
 یدوست یعنینکه اجر رسالت یرا قبول نداشتند تا ا یشانن اینازل شده و آنوقت مشرک

شان یکه او را قبول ندارند چگونه اجر رسالت از ا یمردم. رندیت او را بپذیاھل ب
 یالقرب یذ ی، آریالقرب یرا اشتباه کرده بذ »یالقرب يف« ی اضافه کلمهه ب. خواھد یم

 یالزلف یبمعن یست القربین نیچن یالقرب یکان است اما فیشان و نزدیخو یبمعن
ن است که یه ایو مقصود و مفھوم آ ،است یکیب و نزدآنچه موجب تقّر  یعنیباشد  یم

ک شدن ما یدر آنچه موجب تقرب و نزد ینکه دوستیخواھم مگر ا یمن اجر نم :بگو
من از شما اجر  یعنیخدا است  یسوه موجب تقرب با در آنچه یگر است و یکدیبا

و . دیکن یما با یکدیگر دوست یکینزد ی ا در بارهیخواھم بلکه در راه خدا و  ینم

ا یان و یر مجمع البیاند شما تفس گرفته یبل یامعنه را ب ﴾إِ�َّ  ﴿ نین از مفسریمحقق
. امدهین یالقرب یذ یمعنه ب یالقرب یاصال در لغت ف. دیرا نظر کن یراز ر فخریتفس

د اجر من یاگر بگو. خواھم یأمر خدا فرموده که من از شما اجر نمه رسول خدا مکرر ب
د منافات یشان خمس بدھیاه ا بید و یت و اوالد من محبت کنین است که با اھل بیا

 یرا با ف یالقرب یکه ذ ید کسینیحال شما بب. گر استیکدین دو کالم ضد یدارد و ا
مقصد  ینموده و برا یات قرآن بازیز نداده آمده از خود دعا ساخته و با آییتم یالقرب

در عوض خدمت  یچ سلطان جباریکه ھ یدرحال. ه را مدرک قرار داده استیخودش آ
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 . اوالد خود نگرفته است یک مال (خمس) مردم را برایپنج  یو زمامدار

 »فكانوا هم السبيل إليک« ی هچهارم: جمل
 . باشند یتو م یاوالد رسول راه بسو :دیگو یکه م

 که فرموده:یاتیپس از آ ۱۵۱ یۀانعام آ ۀرا در سورین جمله مخالف با قرآن است زیو ا

ْ بِهِ ﴿ �َّ �ُۡ�ُِ�وا
َ
ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦ� ۖ َو� يۡنِ ا ُۡن  ٱۡلَ�ِٰ�َ ۡوَ�َٰدُ�م ّمِۡن إِۡمَ�ٰٖق �َّ

َ
ْ أ ۖ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا ٗنا إِۡحَ�ٰ

اینکه چیزی را با او شریک قرار ندھید و به پدر « ﴾ٱۡلَفَ�ِٰحَش نَۡرزُقُُ�ۡم �يَّاُهۡمۖ َوَ� َ�ۡقَرُ�واْ 
و به دھیم و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما، شما و آنان را روزی می

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡسَتقِيٗما ﴿ :دھد که یو آن وقت تذکر م .»کارھای زشت نزدیک نشوید
َ
َوأ

ۖ فَ  ْ  ٱتَّبُِعوهُ ُبَل َوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�ۡم َعن َسبِيلِهِ  ٱلسُّ ٮُٰ�م بِهِ  ۦۚ َ�َتَفرَّ [األنعام:  ﴾ۦَ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ

پس از آن پیروی نمایید و از  است؛ و (به شما خبر داده) که این، راه راست من« .]١٥٣
ھمان ھا  این .شویدھای دیگر پیروی نکنید که در این صورت از راه راست منحرف می راه

ل یان کرده سبیات بین آیپس در ا. »کند اموری است که پروردگار شما را بدان سفارش می
 -† -عمل به واجبات است که حضرات أئمه  د و ترک محرمات ویخدا توح یسوه ب
لند نه خود یشان سالک سبیل باشند این راه بودند نه آنکه خودشان سبیز سالک ھمین

 . نفس او حکم کرده آورده است یدعا ھرچه خود خواسته و ھوا ی بافنده یل ولیسب

  »ثم أودعه علمه وحكمته«مجلة پنجم: 

عه یسپرد و نزد او ود ÷یبه علد رسول خدا علم و حکمتش را یگو یکه م 
 فرموده: ۱۰۹ یۀاء آیانب ۀد در سوریگو ین میکه قرآن برخالف ا یدر حال. گذاشت

ٰ َسَوآءٖ� ﴿ نساء  ۀو در سور. »طور یکسان به شما ھشدار دادم بگو: به« ﴾َ�ُقۡل َءاَذنُتُ�ۡم َ�َ

رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ ﴿ فرموده: ۷۹ یۀآ
َ
ی مردم  آوری برای ھمه را پیام و ما، تو« ﴾َوأ

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّٗة ّلِلنَّاِس �َِشٗ�� ﴿ فرموده: ۲۸ه یسبا آ ۀو در سور »فرستادیم
َ
ٓ أ َوَما

و . »ی مردم نفرستادیم دھنده به سوی ھمه دھنده و ھشدار و ما تو را جز مژده« ﴾َونَِذيٗر�
ان کرده نه مانند یعموم ب یود را بران خیات که رسول خدا اصول و فروع دین آیامثال ا

عجب است که . کنند یان میحقائق مسلک خود را ب ،ر خرقهیه که زیمرشدان صوف
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معتقدند که رسول خدا علم و حکمت و بلکه کتاب خدا را فقط نزد  یبافندگان مذھب
نکه او ین سپرده تا ایحس آن را بهمقفل گذاشته و  یگذاشته و او ھم در صندوق سیعل

پس رسول خدا  ،کتاب گذاشته بی ن رایامام زمان سپرده و صدھا سال است مسلمبه 

من در بین شما ثقلین  :في�م اثلقل� كتاب اهللا وعرت� إ� تارك«که به مردم فرموده: 
. ان مردم نگذاشتهینعوذ بالله دروغ گفته و درم» ام؛ کتاب خدا و عترت من را گذاشته

َها ﴿ :۱۷۴ یۀنساء آ ۀن خدا که فرموده در سوریو ھمچن ُّ�
َ
� قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ

بِيٗنا نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ ای مردم! به راستی برایتان دلیل و برھانی از « ﴾١٧٤ّمِن رَّ

 ؛ح نگفتهینعوذ بالله صح. »سوی پروردگارتان آمد؛ و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم
 یحال چرا امت اسالم. ک نفر است نه نزد مردمین نزد یفقط آن کتاب و نور مبرا یز
اد یخرافات ز ینکه مشتریا یخوانند برا ین آورده و در دعا مین خرافات را در دیا

 . منفعت اجانب استه ب یو از طرف. است

 »احلوض خليفتي یوأنت غداً عل«ششم: 
 . ین منیامت بر حوض کوثر جانشیق یتو فردا یا علی :که رسول خدا فرموده 

ن دعا یا ی البد بافنده کند و یرا ثابت نم یا مقامین جمله در دنید گفت: اوًال ایبا
رد یم یامت رسول خدا نمیًا روز قیثان. را ثابت کند یوین جمله خالفت دنیاه خواسته ب

 . فه خواسته باشدیتا خل

 »نيتاملوحبل اهللا « ۀهفتم: جمل

سمان محکم خدا است و بر خالف قول خدا و ھم بر یر سید علیخواھد بگو یکه م 
 یۀرا خدا در آل عمران آیز ؛ن جمله را آوردهین در نھج البالغه ایر المؤمنیخالف قول ام

ْ وَ ﴿ فرموده: ۱۰۳ ِ ِ�َۡبِل  ٱۡ�َتِصُموا ْۚ  ٱ�َّ قُوا و ھمگی به ریسمان الله چنگ « ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
د یف باین تکلیسمان خدا چنگ زنند و ایھمه امر کرده به ره و ب »نشویدبزنید و پراکنده 

م یآنکه به او چنگ بزن یست و ما توانائین سیکه در زمان ما عل یمقدور باشد در حال
شه موجود باشد و آن قرآن است که یف کند که ھمیتکل یزید به چیخدا با یم ولیندار

عليكم و«نھج البالغه فرموده:  ۱۵۶در خطبه  سیو خود عل. د به آن چنگ زدیبا

و پیروی از کتاب خدا را بر خود الزم بگیرید؛ زیرا که آن : بكتاب اهللا فإنه احلبل املتني
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وإن اهللا سبحانه مل يعط أحداً بمثل «فرموده:  ۱۷۶ ی هودر خطب. »ریسمان محکم است

ھیچکس ھمانند این و خداوند بزرگ به  :منيهذا القرآن فإنه حبل اهللا املتني وسببه األ
پس . »باشد محکم الله و سبب امینش می قرآن را نداده است؛ زیرا که آن ریسماِن 

نکه خودش حبل الله ین کتاب چنگ بزند نه ایاه د بیھم با سیشود خود عل یمعلوم م

ِينَ وَ ﴿ :فرموده ۱۷۰ یۀاعراف آ ۀدر سور وند متعالرا خدایز ؛باشد ُكوَن  ٱ�َّ ُ�َمّسِ
 ِ قَاُمواْ  ٱۡلِكَ�ٰبِ ب

َ
لَٰوةَ َوأ ۡجَر  ٱلصَّ

َ
و آنان که به کتاب آسمانی « ﴾١٧٠ٱلُۡمۡصلِِح�َ إِنَّا َ� نُِضيُع أ

 »کنیمگران را ضایع نمیدارند، (مصلحند و) ما پاداش اصالحو نماز را به پا میزنند  می چنگ
 یھمه الزم است که برا کتاب را مصلح دانسته و بره ن بیه متمسکین آیکه در ا

البد  بافنده دعا برخالف قول خدا و آن امام بافته و یاصالحات به آن متمسک شوند ول
اد یرد و آن را کم و زیست که اسالم را بپذا مسلمان یکس یول. عه دانستهیخودش را ش

 . نکند

 »ورصاطه املستقيم« ۀهشتم: جمل
خود که  یم است در حالیصراط مستق ید علیخواھد بگو یدعا م ی سندهیکه نو

 ی هخوانده و در ھر رکعت سور یاقًال پنجاه رکعت نماز م یدر ھرشب و روز سیعل

َ�َٰط  ٱۡهِدنَا﴿ :کرد یخوانده و عرض م یحمد م  یعنی .]٦[الفاتحة:  ﴾٦ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ
گر درخواست یو اگر خودش راه راست بود د. »ت کنیراه راست ھداه ا ما را بیخدا«

ن جعل یباشد که جعال یاتیث و روایممکن است احاد. نبود حیم صحیت براه مستقیھدا

اند  کرده یآنان با کتاب خدا باز یولأنا الرصاط املستقيم فرموده:  سیکرده باشند که عل
ث یم و احادیحمد را که متواتر و از کتاب خدا است بگذار ی هم سوریتوان یو ما نم

 . میرین را بپذیکذاب

  »أين بقية اهللا« نهم: جملۀ
 یبرا یادیز یکه تابلوھا خدا است و چنان ی هید امام زمان بقیخواھد بگو یکه م

ِ بَقِيَُّت ﴿ یۀخدمت به امام زمان و ارادت به او چاپ و آ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم  ٱ�َّ
ۡؤِمنَِ�ۚ  ِ بَقِيَُّت ﴿ یۀرا آیز. شده است یدر آن نوشته شده و کورکورانه با قرآن باز ﴾مُّ  ٱ�َّ
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قوم خود ه ب -÷ -غمبر یب پیکه شع ۸۶و  ۸۵ یۀھود آ ی هدر سور .﴾َخۡ�ٞ لَُّ�مۡ 

ۡوفُواْ ﴿ گفته:
َ
ِ  ٱلِۡمَ�انَ وَ  ٱلِۡمۡكَياَل َوَ�َٰقۡوِم أ ۡشَيآَءُهۡم َوَ� َ�ۡعَثۡواْ  ٱ�َّاَس َوَ� َ�ۡبَخُسواْ  ٱۡلِقۡسِط� ب

َ
أ

�ِض ِ� 
َ
ِ بَِقيَُّت  ٨٥ُمۡفِسِدينَ  ٱۡ� ۡؤِمنَِ�ۚ  ٱ�َّ و ای « .]٨٦-٨٥[هود:  ﴾َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ

فروشی نکنید و در  تمام و کمال ادا نمایید و به مردم کمانه و ترازو را عادالنه و به قوم من! پیم
اگر به راستی ایمان دارید، آنچه الله برایتان باقی گذاشته، . زمین به فساد و تبھکاری نپردازید

 یه مربوط به امامین آینبوده و اصًال ا یب امام زمانیو در زمان شع. »است برایتان بھتر
ده در یا امام زمان دیو  سیعل ین برایکه کذاب یلتیندبه ھر فض یدعا ۀبافند. ستین
را صحت یز ؛گر فکر نکرده با قرآن بسنجد و صحت آن را معلوم کندین دعا آورده و دیا

د معلوم یدن با قرآن بایباسنج یھد ی هأئمرا طبق دستور رسول خدا و  یثیھر حد
 . میم و از قرآن صرف نظرکنیریده بگیک دعا قرآن را نادیخاطر  ید براینبا. کرد

 »أين املعدّ لقطع دابر الظلمة« ۀدهم: جمل
ن جمله بر یو ا. ؟ستمگران ی هقطع دنبال یا شده برایکجا است آنکه مھ :یعنی

د در یاند ھرکس با است که فرموده سنیالمؤمنر یخالف قرآن و بر خالف دستور ام
د: یفرما یو مکند  می تید ستمگران باشد و آن حضرت به فرزندانش وصیصدد قطع 

ن یاّما چن. »دشمن ظالم و مددگار مظلوم باشید :للمظلوم عوناً كونا للظّامل خصامً و«
ستمگران را قطع  ۀد دنبالیایباشند که او ب ینند و منتظر کسیکه مردم بنش یدستور

ن کار را یگر اید ۀاضافه چرا أئّم ه م و باعث انحطاط و تسّلط اشرار است، وبیکند ندار
 . نکردند و نتوانستند

 »مت والعوجين املنتظر إلقامة األَ أ«یازدهم: 
ن یا ۀجینت. یو کج یکردن سست راست یم براییکجا است آنکه بانتظار او :یعنی

 ید کسیست بلکه بایالزم ن یام و اقدامیقھا  کجی ن بردنیاز ب ین است که برایجمله ا
ن را عقب یاالت و گفتارھا است که مسلمین خیوھم. ن کار را انجام دھدیبیاید و ا

 . ره شوندیگانگان بر ما چیندانند و موجب گشته ب یانداخته تا خود را موّظف بدفع کج
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 »أين املرجتي إلزالة اجلور والعدوان« ۀدوازدهم: جمل

ن ین جمله ایا یمعن. م که دفع جور و ستم کندیدواریکجا است آنکه به او ام :یعنی 
ن مّلت ید ایا نبایگو. ندیدفع جور منتظر بنش یاست که مّلت دست از پا خطا نکند و برا

کردن و حرارت جوانان را  زھا دلخوشین چیھمه و ب یه و زاریندبه و گر یجز برا
افته و ستمگران بر خر مراد یجه ظلم و ستم رواج ینتدر . مکّلف باشد! خاموش نمودن

ن عمل خرسندند که یاھل استعمار چه اندازه از ا. دیایسوار باشند تا آن منتظر ب
. کار او کار نداشته باشنده ن المنتظر بخوانند و بیرند و أیمعّطل شده و دم بگ یتیجمع

آنکه  مانند یگریارات دیز ا دعاھا و توّسالت ویندبه  یو لذا اگر از خوانندگان دعا
د یھمه کفر و ظلم چه با نیا یجوئ دفع و چاره یپرسش شود برا استمخالف قرآن 
. کند یخودش اصالح م د،یایچون آن منتظر ب :دیگو یست؟ در جواب میکرد و راه چ

 هنقل کرده ب ۲۴ یۀمائده آ ۀدر سورھود است که قرآن یشان مانند گفتار یگفتار ا

نَت َوَر�َُّك فََ�ٰتَِ�ٓ إِنَّا َ�ُٰهَنا َ�ٰعُِدونَ  ٱۡذَهۡب فَ ﴿ :گفتند ÷یموس
َ
 .]٢٤[المائدة:  ﴾٢٤أ

ن ید بھترین مردم بایابنابر ».مانیمجا میپس تو و پروردگارت بروید و بجنگید؛ ما ھمین«
 یدعا یپس از آن برا. بخوانندرا قرآن که خدا دستور داده  یدعاھا یعنیدعاھا 

اج را یه مراجعه کنند که رفع احتیسّجاد ۀفیاز صح یدعاھائتواند به  یح میصح
را در کتابی گرد  یقرآن برخی از دانشمندان بزرگ امت اسالمی دعاھایو . دینما یم

 . مراجعه شود اند، آورده

 »یأين باب اهللا الّذي منه يؤت«سیزدهم 

 سیعل نیر المؤمنیکه ام یدرب قائل شده در حال یتعال یخدا ین جمله برایدر ا 
و  یخدا در یبرا یعنی .وال أغلق عنكم دونه بابفرموده:  ۱۸۶ ۀدر نھج البالغه خطب

د ھرکس بخدا یخواھد بگو ین بافنده میا. ست که شما را از او حاجب گرددین یدربان
ن یا ایدا کند و از او که درب خدا است بخدا برسد آید برود آن منتظر را پیدارد با یکار
 . ستیطاق نیف ماال یتکل

 »أين الطّالب بدم املقتول بكربال« ۀچهاردهم: جمل
ن بافنده فکر نکرده که یا. ن را مطالبه کندید و خون حسیایکجا است آنکه ب :یعنی
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نان معتقدند یا !ستندیزنده نکه  سنیقاتالن حس ؟آن منتظر از چه کس مطالبه کند
 نیاز خون مردم رنگن را یکه سطح زمکند  می د و آنقدر کشتاریایکه آن منتظر ب

ر یاردھا مردم را از دم شمشیلیرود و م یاسپش در خون فرو م یو تا زانوکند  می
حال . ماند ین میزم یادتر در رویز یا مقداریست نفر و یکصد و بیگزراند، و صرف  یم
تواند  یر بکشد تا ھزار سال نمین امام اگر روز ھزار نفر را با شمشیا اید پرسید آیبا
د او یگو یات میکه روا یھا سال معّطل شود در حال د صدیا بشر را بکشد و بااردھیلیم

ن اخبار معقول یا ایآ. کشد یاو را م یشداریسپس زن ر وکند  می ھشت سال امامت
اند چگونه باور  ن کسان که باور کردهید کرد و این اخبار مجعوله را چه بایاست؟ و ا

 د چند سال اجرا شود؟یفقط با ین اسالمیا عدالت و قوانیاند؟ آ نموده

ي جياب إذا دعا« ۀپانزدهم: جمل  »أين املضطرّ الذّ
د آن ید پرسیحال با ؟شود یکه چون دعا کند اجابت م یکجا است آن مضطّر  :یعنی

 یکسه را خدا بیز ؛کند یاضطرار خود دعا نم یچه مضطّر شده و چرا برا یمنتظر برا
 یست و دعایخدا تابع بندگانش ن. او را رّد نکند یقول نداده که ھر وقت دعا کند دعا

 -÷-نوح ؟ خداغمبران باالتر استیا امام از پیآ ،غمبران را اجابت نکردهیاز پ یاریبس

ن  ۦۡلِن َما لَۡيَس لََك بِهِ  َٔ َفَ� �َۡ� ﴿ فرمود: ،دعا کردپسرش  یبراکه 
َ
ِعُظَك أ

َ
ٓ أ ِعۡلٌمۖ إِّ�ِ

من . پس از من چیزی مخواه که به آن علم نداری« .]٤٦[هود:  ﴾٤٦ٱۡلَ�ِٰهلِ�َ تَُ�وَن ِمَن 
 . »دھم که مبادا از جاھالن باشی به تو پند می

اط املستقيم« ۀشانزدهم: جمل  »يابن الرصّ
م و امام زمان فرزند او است و ما در یصراط مستق ید علین جمله خواسته بگویدر ا

ن یم که ایان کردیاشکال بود بن جمالت مورد یھم م که بریو صراطه المستق ۀجمل
 . ستا آن حضرته جمله تھمت ب

 »يابن اآليات والبينات« ۀهفدهم: جمل
ات قرآن باشد یات، آید گفت: اگر مقصود از آیبا ،نات خواندهیات بیکه امام را فرزند آ

است چه امام باشد و چه مأموم و  یات قرآن متبوع ھر مسلمانیرا آیز ؛ن غلط استیا



 ٨٩  دعای ندبه و خرافات آن 

ْ وَ ﴿ ن فرموده:یرا خدا به تمام مسلمیز ؛ستین یوالد کسات قرآن یآ ۡحَسَن َمآ  ٱتَّبُِعٓوا
َ
أ

ّ�ُِ�م نزَِل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
و از بھترین دستورھایی که از سوی پروردگارتان به « .]٥٥[الزمر:  ﴾أ

 . »سوی شما نازل شده، پیروی کنید

 »يابن احلجج البالغات« ۀهجدهم: جمل
ح قرآن یکه به صر بالغه قرار داده در صورتی یھا را فرزند حّجتن جمله امام یدر ا 

ست چه عالم باشد چه جاھل چه امام باشد و چه یحّجت نھیچکس  ءایپس از انب

ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن ﴿ فرموده: ۱۶۵ یۀنساء آ ی هرا درسوریز ؛مأموم بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ
ِ لِلنَّاِس َ�َ  � َ�ۡعَد  ٱ�َّ دھنده پیامبرانی مژده رسان و بیم« .]١٦٥[النساء:  ﴾ٱلرُُّسِل� ُحجَّ

و . »ای در برابر الله نداشته باشند(برانگیخیتم) تا مردم پس از ارسال پیامبران، عذر و بھانه
د: حجت خدا یفرما یت کرده میباب عقل و جھل روا که در به اضافه امام صادق چنان

باشند  ءایکه انب یکه عقل باشد و حجت ظاھر یحجت باطن :است بندگان دو حجت بر
ھر ه حال حجت ب. ث موافق قرآن استین حدیان نکرده و ایرا ب ین حجتیر از ایو غ
ا یقول رسول و  ید راویبا یباشند و ھر امام یا میفقط انب یکه باشد حجت ظاھر یمعن

 . ناقل قول خدا باشد

 »والعادياتيا بن الطّور « ۀنوزدهم: جمل
ا ی ف است ویا تعرین عبارات آیاسبان دونده ا ا کوه طور ویفرزند طور و یا :یعنی 
اگر  ؟ا فرزند اسپان دونده استینکه امام چگونه فرزند کوه طور و یگر ایو د ؟نیتوھ

أنا ابن مكة  :د فرمودیزیدر مجلس  /نیبن الحس ید ھمان طور که علیبگو یکس

خوانده ھمانطور امام زمان فرزند  یو خود را فرزند مکه و من نا ابن زمزم وصفاأ یمنو
چون در مکه و  علی بن حسینن است که یکوه طور باشد چه اشکال دارد؟ جواب ا

 است چنان یتوان گفت او فرزند مکه و من یساکن بوده م یا مدتیبزرگ شده و  یمن
امام زمان در کوه  یول ندیگو یقم م ۀکاشان و اھل قم را بچ ی هکه ساکن کاشان را بّچ 

د یابن الطور را اصالح کنیطور نه خودش بزرگ شده و نه پدران بزرگوارش، تازه 
 . دنباش یاست که پدر کس یا اسپان دونده افتخارید آیکن یات را چه میوالعاد

 .ھای شیعه دوازده امامی در باب دعای ندبه) ای از دروغ پردازی (واین بود قطره 
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گاه باشد که در این دعای خرافی و جعلی حدود چھل دروغ محترم  ی هخوانند آ
 . وجود دارد

 



 

 

 ت شیعهمذّم 

رده و در راه کرا بر خود واجب  ییگرا عهینشر و پخش ش عه، یش یه علماک یراسته ب
ن و یریرده و از ظلم و ستم بر ساکغ نیدر یوششکچ ین مذھب از ھیا ی هج و توسعیترو
را  یار برده و ھر راھکرا به  ییا لهیاند، ھر وس امدهیوتاه نکن ھرگز یوب مخالفکسر

رده و کع یگان توزیده و به صورت رایرا به چاپ رسان یادیار زیبس یھا تابکاند،  رفته
و از  م سوء استفاده کردهاز فقر مرداند،  ن نقاط جھان فرستادهیشان را به دورتریعلما

ن بھره را جھت یاند بھتر ا فروختهیه آخرت خود را به دنک یمانیف اإلیسندگان ضعینو
و  یبیفر عوام ین تالش و زحمات برایتمام ا اند،  خود برده یھا نوشتن خواسته

گاه است گول  . زدن افراد ساده لوح و ناآ
ن، یات دروغیو رواھا  داستان نقلقت و یتمان حقکرنگ و یو ن یزبان ه با چربکآنان 

 یوه بتوانند به ھدف اساسین شیخته تا بدیاحساسات و عواطف مردم ساده را بر انگ
ن بر یامبر و فرستادن لعن و نفریاران پیزدن بر  ن و طعنهیه وارونه جلوه دادن دکخود 
 . ابندیدست  ،ن امت استیبھتر

اد ی یبه بدھا  آن رده و ازکمت عه را مذیامبر شیت پیه اھل بکنجا است یجالب ا
عه یھا به ش ھا و سمت مهیه تمام جرکست ین یدیو ترد کچ شیھ یجا. اند ردهک

 . گردد یثابت مھا  آن برگشته و بر

 ببن علی حسین
رده و در کت نیحما یرده و پس از آمدنش از وکوفه دعوت کرا به  سنیھا حس آن

بر  ید: وایگو یآنان م یرو در رو سنیحس. ربال رخ دادک ی حادثه ت ویجه جناینت
و عذاب سخت بر شما باد، ما را با عشق و  یینوایو ب یو گرفتار یت و نابودکشما، ھال

دعوت شما  ، یمال سرعت و با اضطراب درونکز در ید و ما نیردکاق دعوت یشور و اشت
رده و کز یه خود ما تیدستان ما بود، عل ه درکرا  یریم، اما شما شمشیردکرا اجابت 

ه یعل د، یه ما بر افروختیم، علیرده بودکمان روشن که ما بر دشمن مشترکرا  یآتش
از ما به  یگناھ د، یاور و ھمدم شدیدشمنانتان  یواحد و برا دوستان خود دشمِن 

ن ید (شما باعث ایدیه ما را نپسندکبه حال شما  ینسبت شما سر نزده بود، پس وا
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ت و پرچم جنگ بر افروخته کھا آرام و سا دل ر در غالف بود وید) شمشیجنگ شد
 یمان بستن با ما شتافته و برایپ یز پا به سویوان تیاد مانند حینبود، شما با سرعت ز

د، بله یستکمان را شیآن پ ، یاما پس از آن با حماقت و گمراھ د، یردک یآن بستر ساز
ان شما یشما بر آن سبز شده بود، در م ی شهیه رک یا دهیبه خدا سوگند آن اخالق پسند

 ید برایھست یخوب ی هد و لقمیدرخت ی هوین میتر فیثکنده و نابود شده پس کسراف
گاه باش غاصب،  ه پس از بستن ک ینکمان شین خدا بر ستمگران پیه لعنت و نفرکد یآ
 ١.نندکش یعت آن را میعھد و ب

 فاطمه
 ! ایوفهکاھل  ید: ایگو یزند، میر یتمساح م کاش یعه بر ویه شک یصغر ی هفاطم
 ی هلیامبر را وسیت پیخداوند ما اھل ب !ینکمان شیرنگ و غرور و پیب و نیاھل فر

 .٢میرون آمدیامتحان ما قرار داد، ما از امتحان سربلند ب ی هلیامتحان شما و شما را وس

 علی بن حسین
دانند  یمعصوم من امام یرا چھارم یعه ویه شکن مشھور به سجاد یابن حس یعل

ار گشته کنفستان آش یدست شما رو شده و ھوا !رنگ بازیاران نکبیفر ید: ایگو یز مین
د یائید، به نزد من بیردکعت یبھا  آن ه به نزد پدرانم رفته و باکد ھمچنان یخواھ یا میآ

 ٣د؟ینکعت یو با من ب

 ببن علی حسن
داده و  یبرترخود ار کبیار و فرکان میعیه را بر شیمعاوبن علی، امیر حسن 

ه خود را کاست  یسانکن یه در نظر من بھتر از ایه معاوکد: به خدا سوگند یگو یم
رده و کن حال قصد قتل مرا دارند، ثروتم را انتخاب یان من دانسته و در عیعیش

ه به سبب کرد یبگ یعتیمان و بیه از من پیاند به خدا سوگند اگر معاو ام را گرفته ییدارا
ان مرا یعیه شکبھتر از آن است  ام در امان باشند،  آن، خونم حفظ گشته و زن و بچه

                                           
 . ٢٤ص ٢االحتجاج، طبرسی، ج  -١
 . ٣٢ص ٢االحتجاج، طبرسی، ج -٢
 . ٢٧ص ٢االحتجاج، طبرسی، ج -٣



 ٩٣  مذّمت شیعه 

ان یعین شیه در افتم، ھمینند و اگر به جنگ با معاوکام را نابود  شند و زن و بچهکب
 .١نندک یم میه تسلیگردنم را گرفته و مرا به معاو

  سعلی
ه افرادش را با افرادم یدوست دارم معاوه کد: به خدا سوگند یفرما یز مین سیعل

 یکمقابل،  ده نفر از شما را گرفته و در نار، یدرھم با د ی هند ھمانند معاوضکمعاوضه 
ن حال ھر بار) دو سه نفر از شما را به عنوان ینفر از افرادش را به من بدھد (و در ع

 . بدھم یبخشش و انعام به و
د و در یچشم دار اید، د و الل شدهیزبان دار د، یشنو ید و نمیه گوش دارک یسانک یا

بت مورد یو مص ید و نه در حال گرفتاریدار صادقید نه به ھنگام دیورکن حال یع
رده از ک که چوپانش آن را ترکد یھست یده باد ماند گله شترینان، دستان شما بریاطم

 .٢شوند ینده مکگر پرایه جمع گردند از طرف دکھر طرف 
خائن  ار، کبیعه را فریشھا  آن هکد یدیعه است دیت در مورد شیو نظر اھل ب ین رأیا
االحتجاج  یعنیعه ین جمالت را از دو منبع معتبر شیاند، ما ا ن دانستهکش مانیو پ

ل ین استاد علم جرح و تعدین مھمتریعالوه بر اایم  ردهکو نھج البالغه نقل  یطبرس
رده کت یت را روایالم اھل بکاز  یگریبه سند خود موارد د یشک ابوعمرو عه، ینزد ش

 م: ینک یرا نقل مھا  آن زیه ما نک
رده کن نازل یمنافق ی هه خداوند دربارکرا  ییا هید: ھر آیفرما ی* جعفرصادق م

 ٣.ندک یدانند صدق م یعه میه خود را شک یسانکمود  ه درین آیباشد، ا
ھود و یدانند از  یعه میه خود را شک یسانک یراسته د: بیفرما ی* جعفرصادق م

 ٤.پرستان بدترند و آتش ینصار
ما  ی هعیه خود را شک یسانکشر  د: فتنه ویفرما یرضا معلی بن موسی مشھور به * 

 ٥.تر است کدجال بر ما خطرنا ی هدانند از شر و فتن یم

                                           
 . ١٠ص ٢االحتجاج، طبرسی، ج -١
 . ١٩٠ -١٨٨ص ١نھج البالغه، ج -٢
 . ٢٥٤رجال الکشی، ص -٣
 . ٢٥٢رجال الکشی، ص -٤
 . ٤٤١ص ١١وسائل الشیعه، ج -٥
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 یش از موسیاند، به سند خو دهیرا ثقة األسالم نام یعه ویه شک یسک ینیلک ی* آقا
ق و یان خود تحقیعیان شیالحسن فرمود: اگر در م یه ابکرده کنقل  یر واسطکپسر ب
 ینم ھمگکرا امتحان ھا  آن و اگراند  وضاعو  پرداز دروغ یه ھمگکنم یب ینم، مک یبررس

 ١.ماند ینفر نم یکنم از ھزار نفر کھا را جدا  نیند و اگر بھتریآ یمرتد از آب در م
ت ایجنابا وجود مانده، چرا  یعه باقیش یبرا یزیدانم چه چ ینمن وجود یبا ا

نداده  یاز آنان رو یرکرنگ و میب و نیچ فریا ھیاند؟ گو زده یانشان خود را به نادانکاین
  اند؟ ردهکاز خود را فراموش  ییت در مذمت و بدگوین جمالت ارزشمند اھل بیو چرا ا

گوییم بسیار بسیار از روایات و  ا میم. ام (ھمانطور که در مقدمه عرض نموده( 
پذیرد، *و من  احادیث شیعه جعلی و دروغ و خالف واقع است ولی خود شیعه نمی

*، در کل اگر آقایان فقیه ام دوازده امامی بوده ی هشیعدر گذشته دانم چرا که خود  می
گویید که  مگر نمیب آقایان ند، ُخ آویز بشنوند ما را به اتھام کفر گویی و ارتداد به دار می

 روایات شما دقیق و صادق است؟ برای این سطور و روایات چه نظری دارید؟
 

                                           
 . ٢٢٨ص ٨اصول کافی، ج -١



 

 

 یزنه و خودیبدعت گر

املجالس الفاخرة يف ماتم العرتة موسوم به  یتابک ین موسوین شرف الدیعبدالحس

 یخود، به دفاع از بدعت و خرافات عبادت یشگیطبق عادت ھمرده و کف یتأل الطاهرة
بر پا  ی هار، مسئلیدا است با آب و تاب بسیتابش پکه از نام کعه پرداخته و ھمچنان یش

بر مرگ پسرش  امبر، یردن پکه یرده گرکرده و تالش کر کداشتن مجلس عزا را ذ
 ١.عه قرار دھدیو ماتم شد گذاشتن به مجلس عزا ییجھت مھر تأ یا لهیم را وسیابراھ

خود انجام ھای  عزاداری عه دریه شکا آنچه را یبود اما آ کپر اشص امبریبله چشمان پ
گذاشت تا ھر ساله مردم  یسالروزس ش حمزهیشھادت عمو یا برایانجام داد؟ آ دھند،  یم

ا یو آ نند؟که یز گرینھا  آن ه بزند تایعه خود را به گریش یرده و مانند آخوندھاکرا جمع 
 و قھوه بود؟  یگار و چایان و سینام برده مجلس قلھا  آن از یه موسوک یمجالس

 یو خود زن یه و زارید: اخالق و روش ائمه بر گریگو یتابش مکگر از ید یدر بخش
 یه مراسم عزا و غم و اندوه براکردند ک یه میمداومت داشته وبه دوستان خود توص

 ٢.نندکن ماتم و حزن را تازه یپس از نسل، ا پا شود و نسلشه برین ھمیامام حس
و  یه و زاریعه را بخاطر گریه شک یسانکن در دفاع از خود در مقابل یو ھمچن

 یه ماتم ما براکدانست  یاحمق م ی نندهک د: اگر مالمتیگو یم نند، ک یسرزنش م عزا، 
دشمنانشان ه یعل یرانگریآنان و چه جنگ و یبرا یبزرگ یاریت چه نصرت و یاھل ب

 ٣.آوردند یم فرود میدر مقابل غم و اندوه ما سر تعظ است، 

                                           
 . ١١المجالس الفاخرة، ص -١
 . ١٧المجالس الفاخرة، ص -٢

عينان ال تمسهما انلار أبداً ع� ب�ت من خشية اهللا وع� باتت حترس «فرماید:  می صپیامبر اکرم -٣
کنند: چشمی که از ترس خدا گریه کرده باشد  احساس نمیآتش جھنم را  دو چشم،  يف سبيل اهللا:

ھا و مراسم عزا  چرا نفرمود: چشمی که در حسینیه» و چشمی که در راه خدا نگھبانی داده باشد.
 و ماتم گریه کند؟ (مؤلف)



 عشریاشیعه اثن    ٩٦

ن ین است و به ھمیما ھم یمت و راز مجالس ماتم و عزاکن فلسفه و حیو بزرگتر
 ١.میدھ یه نسل پس از نسل آن را ادامه مکخاطر است 

شما را منع ھای  زاری ه وین گریعت مقدس اسالم ایم: شریگوئ یز در جواب میما ن
ات ما و شما مشھود است و من در یو منع در روا ین نھیو اکند  می یرده و از آن نھک
 نم:ک یعه را نقل میتب شکاز  یاتینجا روایا

خ صدوق مشھور است یعه به شیه نزد شک یعالم ن، یبن حس یمحمد بن عل -۱

لنياحة ا(ه: کن است یر نگشته اکه تا حال ذکامبر یث پیاز احاد یکید: یگو یم

 ٢.ت استیدوران جاھل یارھاکاز  یه و زاریو گر یخوان هنوح عمل اجلاهلية)ن مِ 

وسلم  يهرسول اهللا ص� اهللا عل (ن� :هککند  می صادق از پدرانش نقلجعفر  -۲
رم از کامبر ایپ ٣االستماع ايلها)عن انلياحة و عن الّرنة عند املصيبة ون�

 .فرمود یبه آن نھدادن  و گوش یخوان ردن با آواز بلند و نوحهک هیگر

(صوتان ملعونان يبغضهما اهللا: اعوال عند مصيبة د: یفرما یمص رمکامبر ایپ -۳
متنفر ھا  آن اند و خدا از دو صدا ملعون ٤و صوت عند نعمة يع� انلوح و الغناء)

 ییبت و صدایون و نوحه به ھنگام مصیو ش یه و زاریگر یزار است: صدایو ب
 .یدر ماتم و عزا و آواز به ھنگام شاد یخوان نوحه یعنی یبه ھنگام شاد

ست و یز نیت جایم یبرا یخوان اد و نوحهید: داد و فریفرما یعبدالله م یاب -۴
 ٥.دانند یاما مردم نم ،ندارد یموزل

ه مردم از ک یه: مواظب باش در شھرکبه رفاعه پسر شداد آمده  یعل ی هدر نام -۵
ه ک یاجازه ندھ) ھرگز ینک یومت مکدارند (در آن ح یتو حرف شنو

 ٦.بر مرده انجام شود یخوان نوحه

                                           
 . ٣٧ -٣٦المجالس الفاخرة:  -١
 . ١٠٣ص ٨٢بحار األنوار ج  ؛٩١٥ص ١٢وسائل الشیعه، ج -٢
 . ٩١٥ص ٢، جوسائل الشیعه -٣
 . ١٠١ص ٨٢؛ بحار األنوار ج١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، نوری ج -٤
 . ٨٨ص ١٢الوافی، ج ؛ ٢٢٦ص ٣اصول کافی، ج ؛ ٩١٦ص ٢وسائل الشیعه، ج -٥
 . ١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، ج -٦



 ٩٧   بدعت گریه و خودزنی

بزند ھایش  ران بت با دستش بریه به ھنگام مصک یسکد: یفرما یصادق م -۶
 ١.اجرش باطل گشته است

د یست و نبایه و نوحه بر مرده الزم نیاد و گرید: داد و فریفرما یعبدالله م یاب -۷
 ٢.ند)ک کنه چایند (سکصاحب عزا لباس پاره 

شان به فاطمه یا د، یطالب به شھادت رس یجعفر ابن اب ین وقتیھمچن -۸
 ٣.نکت را بلند نیال و غم و اندوه صدایو مرگ و واو یلیلمات ذلکفرمودند: به 

رم بر کامبر ایپ املستمعة)(إن رسول اهللا لعن النائحة ود: یفرما یم ید خدریابو سع -۹
ن یلعن و نفر گوش فرا دھد،  یخوان ه به نوحهک یسکن یخوان و ھمچن نوحه

 ٤.فرستاده است
بلند و  یه با صدایگر ، یصبر یو ب ییباکین ناشیدترید: شدیفرما یابو جعفر م -۱۰

 سر است و یندن موکنه و یدن بر صورت و سیوبکو  یخوان اد و نوحهیفر داد و
جز راه راست  یرده و راھک کرا تر ییباکیند صبر و شک یخوان ه نوحهکھرکس 

 ٥.را گرفته است

ز یشان نیها یها و عزادار هینیعه در حسیش ینه زنیو س یو منع خود زن یدر رد و نه
 م:ینک یرا نقل م یه بعضکع آمده یتب اهل تشکدر  یادیار زیث بسیاحاد
َوَ� َ�ۡعِصيَنَك ِ� ﴿ ی هیر آیه در تفسکدم ید: از ابو جعفر شنیفرما یابوالمقدام م -۱

 نائحة ثم قال هذا یال تقيمن علوال تنادي بالويل وگفت:  .]١٢[الممتحنة:  ﴾َمۡعُروٖف 

اگر من ُمردم بخاطر مرگ من  ٦ال يعينك يف معروفهو املعروف الذي قال اهللا فيه و
ه ک یکیار نکسپس فرمود:  اور، یمن ن ی هخوان را بر سر جناز ن، و نوحهکن واویال

 .ن استیھم د، ینکن یچیآن از من سرپه در کخداوند دستور فرموده 

                                           
 . ٩١٤ص ٢وسائل الشیعه، ج -١
 . ٩١٦ص ٢وسائل الشیعه، ج  ؛٢٢٥ص ٣اصول کافی، ج -٢
 . ٩١٥ص ٢وسائل الشیعه، ج ؛ ٨٨ص ١٣؛ الوافی، ج١١٢ص ١فقیه، جمن ال یحضره ال -٣
 . ١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، ج -٤
 . ٧٦ص ٨٢بحار األنوار، ج ؛ ٩١٥ص ٢وسائل الشیعه، ج ؛ ٢٢٣ص ٣اصول کافی، ج -٥
 . ١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، ج  ؛٩١٦ -٩١٥ص ٢وسائل الشیعه، ج -٦
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ه خداوند امر به ک یکیار نکد: یفرما یور مکمذ ی هیر آیز در تفسیعبدالله ن یاب -۲
ھا  صورت بت) لباس پاره نشود،ی(به ھنگام مص :هکن است یاطاعت از آن فرموده ا

 ١.نندکانداخته و به نزد قبر اقامت نیال راه نیو واو یخوان را نزنند و نوحه
ه فرمود: کت شده یجعفر روا یه در فصل گذشته از ابک یتین روایھمچن -۳

بلند و داد و فغان و  یه با صدایگر یصبر یو ب یبائکین ناشیدتریشد
 ٢.سر است یندن موکنه و یدن بر صورت و سیوبکو  یخوان نوحه

ه: خواھرم تو را به خدا سوگند کرد که ینب توصیبه خواھرش ز سنیحس -۴
اگر من مردم . نکام عمل  هینم به سوگند و توصک یدھم و خواھش م یم

 ٣.اندازیاد راه نیال و داد و فریرده و بر مرگ من واوکلباست را پاره ن
ده و یوبکبت بر صورت خود یه به ھنگام مصک یسکد: یفرما یگر مید ییو در جا -۵

 ٤.ستیند از ما نکنه را پاره یس
ه کدانم  یپوشند نم یاه مین، لباس سیحس یعه در ماه محرم به عنوان عزاداریش

د: یفرما یه مکاند  زده یا خود را از دانستن آن به نادانیدانند  یرا نم سیفرموده عل
 ٥.ه لباس مخصوص فرعون استکرا یز ؛دیاه نپوشیلباس س

ه فرمود: بخاطر مرگ من کشد  یت جعفر صادق به ھنگام مرگش چیپس وص
 ٦.د)ینکن کنه چاید (سینکتان را پاره نیھا صورت خود را نزده و لباس

شود؟ فرمود:  یشدن اجر و پاداش انسان م باعث باطل یزیدند چه چیامبر پرسیاز پ

به  من ريض فله السخط) ،الصرب عند الصدمة األو�، وشماهل (تصفيق الرجل بيمينه ىلع
ه صبر و ک یبراست ،شود یزدن باعث آن م بت دست راست را بر چپیھنگام مص

 یتیباشد نارضا یراض ییباکیه به ناشک یسکبت بھتر است و یبه ھنگام مص ییباکیش
  ٧.او است یخدا برا

                                           
 . ١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، ج  ؛٣٠٨ص ٥تفسیر نور الثقلین، ج -١
 گذشت.  ٦ی  سند این روایت در صفحه -٢
 . ١٤٤ص ١مستدرك الوسائل، ج -٣
 مرجع سابق.  -٤
 . ٢٨٧ص ٢وسائل الشیعه، ج  ؛١٦٣ص ١١من ال یحضره الفقیه، ج -٥
 . ١٠١ص ٨٢بحار األنوار، ج -٦
 . ٩٣ص ٨٢بحار األنوار، ج -٧



 ٩٩   بدعت گریه و خودزنی

 یسنت روز عاشوار روزه است نه خود زن
ه: اھل کم یالزم است بگوئایم  ه به موضوع عاشورا و مسائل آن پرداختهک یمادام

 .دنینه دریو س ینند نه در خود زنیب یسنت بزرگداشت روز عاشورا را در روزه م
را بر  یچ روزیروزه گرفتن در ھص امبریه پکدم ید: ندیفرما یم بابن عباس

را بر ماه رمضان  یه ماھکدم یام و ندیر ایح دھد جز روز عاشورا بر سایگر ترجید یروز
 ١.دھد یبرتر

ان در یھودیه کد یف فرما شد، دینه تشریامبر به مدیپ ید: وقتیگو ین میو ھمچن

(ما هذا ايلوم اذلي تصومونه؟ فقيل هل: هذا رند فرمود: یگ یرا روزه مآنجا روز عاشورا 
 :فقال رسول اهللا ،فنحن نصومه  شكراً  قومه فصامه موىس واهللا فيه موىس يوم عظيم أنىج

ن چه ی) ا:(فرمود ٢مر بصيامه)أ من�م فصامه رسول اهللا وبموىس فنحن احق واو�
و امتش  یه خداوند موسکاست  یوز بزرگد؟ گفتند: ریریگ یه شما روزه مکاست  یروز

آن روز را  یرگزارکز به عنوان شین یموس رد، کرا نجات داده و فرعون و قومش را غرق 
 یتر به موس یکتر و نزد قیامبر فرمود: ما الیم پیریگ یز روزه میروزه گرفت و ما ن

 .فرمودامبر روزه گرفت و به روزه گرفتن در آن روز امر یپس پ م تا شما، یھست
امبر روز عاشورا را روزه گرفته و به آن امر فرمود، یپ ید: وقتیفرما یگر مید ییدرجا

قابل  ىلإلنئ بقيت  :فقال یانلصار(إنه يوم يعظمه ايلهود و :ا رسول اللهیردند کعرض 
آن را بزرگ  یھود و نصاریه کاست  یعاشورا روز !امبر خدایپ یا ألصومن اتلاسع)

رم یگ یز روز مینده روز نھم (تاسوعا) را نیفرمود: اگر زنده ماندم سال آامبر یدارند پ یم
 ٣.ن برود)ی(تا شباھت به آنان در عبادت ما از ب

 تیعبدالله از پدرش روا یاب. ز آمده استیعه نیات شیروز عاشورا در روا ی هروز
روز نھم و ه کق ین طرید به ایریفرمود: روز عاشورا را روزه بگ یه: امام علککند  می

 ٤.ندک یم کسال را پایکد چون گناه یدھم محرم را با ھم روزه باش
  ١.گرفتند یروز عاشورا را روزه م یامبر و خاندان وید: پیفرما یالحسن م یاب

                                           
 . ٦٣٤ص ١اة المصابیح، جمشک -١
 . ٦٣٨ص ١مشکاة المصابیح، ج -٢
 . ٦٣٤ص ١مشکاة المصابیح، ج -٣
 . ١٣٤ص ٢االستبصار، ج -٤
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 ٢.سال استیکگناه  ی هفارکروز عاشورا  ی هه: روزککند  می تیجعفر از پدرش روا
و بر پا داشتن مجالس عزا و ماتم  ییسرا و نوحه یخوان عه واجب است روضهیپس بر ش

رم در آن روز روزه کامبر ایرند) چون پیآن روزه بگ یرده (و بجاک کھا را تر هینیحس
گرفتن در روز عاشورا د: روزهیفرما یز مین /رده و باقرکبه آن امر  سیگرفته و عل

پا داشتن مجلس عزا و سال خواھد شد، پس چرا نفرمود: بریکشدن گناھان کباعث پا
 .سال استیکگناھان  ی هفارکماتم 
خبر بوده و آن را از دست  یرم از آن بکامبر ایه پکرده کشف کرا  یزیعه چیا شیآ

شود و بر شما الزم  یشته مکن یداده است؟ چرا ھرگز نفرمود: در روز عاشورا پسرم حس
 .دیریه در آن روز عزا و ماتم بگکاست 

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

                                                                                                       
 ھمان مرجع سابق.  -١
 ھمان مرجع سابق.  -٢



 

 

 اش و تولد مهدی غایب آشنایی حسن عسکری با زوجه ی افسانه

 و خیال تار توھم وانگیزی است که  ھای شیعه داستان شگفت کتاب داستان مھدی در
ای آنچنان  به افسانه شده، و ریزی قالبش ا هامتداد حادث در دھد و پود آن را تشکیل می

فطرت سالم آن را قبول ندارد تاجایی  سرشت و و ،برد شده که به عقل راه نمیتبدیل بزرگ 
 .اند کرده آن را انکار اند بوده والدت او صراھای شیعه که مع فرقه ی هکه قسمت عمد

 کنیم تا سوی حسن شروع می خیالی از  مھدی انتخاب مادر اکنون داستان را از
 .مھدیوالدت 

 و اند شبیه به داستان ھزار مھدی داستانی ساخته شیعه برای مالقات حسن با مادر
ھای شیعه  که کتاب -دھند آنگونه یک شب، انتخاب کنیزکی که پسر را به او نسبت می

حسن عسکری . درایت غیب پوشیده شده بود ازروی درک و -اندکشیده به تصویر
که ھایی  حرف نوع لباس و اوصاف کنیزک و اد وفرست فروش کنیزک غالمش را به بازار

 و داد؛ به اورا  افتد اتفاق می ستد و داد ی همیان آنچه در و زند می اثنای معامله در
به گریه شدت  و بهخواند که کنیزک آن را  زبان رومی فرستاد بهھای  نام ھمراه غالم

تعجب کرد کنیزک ھا  این د، وقتی که خادم از کّل رک  را پاکھایش  اشک و سپس افتاد،
داستان  و. یوشع بن قیصر پادشاه روم است که ملیکه دختر کرد را آشکار ھویت خود

 و بال خواستگاریش کرده باشد دچارھرکس  را برایش تعریف کرد که زندگی خود
حضرت  از را را درخواب دیده که او صرسول خدا نیز و ،بزرگی شدهھای  مصیبت

ام برای  آمده نزد تو !ای روح الله فرموده: نموده وخواستگاری  ،عیسی مسیح
حسن با دست به  این پسرم و شمعون دخترش ملیکه را برای خواستگاری از وصی تو

اینکه مریم دختر  تا را مالقات نمود خواب او سپس پی درپی در. اشاره کرد عسکری
مریم به مادر  ،آمدحسن عسکری  مادرنزد ھای بھشت  از کنیزک نفر عمران ھمراه ھزار

محمد است،  ابی تو پسر مادر. ١است زنان این سرور حسن عسکری اشاره کرد و گفت:

                                           
دختر فاطمه  اند، آیا او از مادرحسن عسکری اطالق کرده مالحظه کن که این لقب را بر -١

 برتراست؟! صپیامبر
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سپس  ١کند مالقات نمی حالی که مشرک باشی با تو در پسرم حسن گفت: اما مادر
 دیدار مالقات و این رؤیاھا اسالم را پذیرفت و داستان را ادامه داده تا با تأثیر حوادث و

 .خواب شروع شد دربا حسن عسکری 
کردن  انتخاب اسم نرگس جھت مخفی سپس داستان اسیرشدن بدست مسلمین و

به  را جز نماید که او درخواست می خود مالک اینکه از ود، شو می آور را یادخود حقیقت 
 که در داشته باشد آن اوصاف را، راضی باشد که باید خریدار کسی نفروشد که خود

 آن با حسن مالقات نموده وز ا بعد خواب وحی شده، و درمورد آن به حسن عسکری 
 در با او و خواب با او آشنا شده بود ند چون قبًال درک با او ھیچ تعجب نمی دیدار در

با عجله او را به فرزندی  کرده بود، بنابراین ناگھان و ارتباط برقرار رؤیا خالل خواب و
 از عدل و زمین را سرشار وکند  می دھد که دنیا را از شرق تا غرب تصرف بشارت می

 چون آثار بود؛ تر غریب و عجیب اما حامله شدن او با مھدی از ھمه چیز ٢کند داد می
بن جعفرصادق خیلی  علی محمد بن با اینکه حکیمه دختر او دیده نشد حاملگی بر
به  بنابراین -گویند آنگونه که روایات شیعه می - حامله بودنش را ثابت کند تالش کرد

نزد حسن  و ولی اثری از حمل مشاھده نکرد را بوسید رو او پشت و از دیدارش رفت و
 به حکیمه گفت: و وجود حمل تأکید نمود ھم بر به او خبرداد ولی باز برگشت و

ولی از این ھم شگفت  ٣»شود می حمل برایت آشکار درسید وجو راف ھرگاه وقت فجر«
تا شب والدت نفھمید که حامله است تاجایی که به آن فرزند ھم  اینکه خود مادر آورتر

 ٤.ام خود احساس نکرده را درھا  این چیزی ازسرورم  حکیمه گفت:
این نکته  تالشی است برای خالص شدن از حیله وبر حمل  اثر انکارواضح است که 

ھای حسن  کنیزک حسن عسکری ھمسران و برادر که حتی نزد شیعه ثابت شده جعفر
 برای قاضی وھا  آن عدم حاملگی حمل و رحم از حبس نمود تا استبراء شوفات از را بعد

 ٥.آن تقسیم ارث حسن صورت گرفت از بعد حاکم وقت ثابت گردد، و

                                           
مریم  زنان جھان و کند ولی سرور ابومحمد درحال مشرک بودن آن کنیزک با او مالقات نمیآری  -١

 . پالگویی زھی پرت و کنند!! گفتگو می و با مشرک دیدار حوریان بھشت عیسی و مادر
 ام القائم.   ، باب ما روی فی نرجس٤٠٠ -٣٩٥ن، صیإکمال الد یه،ابن بابو -٢
 . ٤٠٤ن، صیإکمال الد -٣
 . ٤٠٤ن، صیإکمال الد -٤
 . ٧٤بة طوسی، صیالغ -٥
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حتی برای کند  می ھای حمل را نفی شن شدن نشانهواین روایت که تبیین ور و
گمان را  م وپایان چیزی را ثابت نموده که این زع که خودش حامله بوده؛ در مادر

جنین به « شکم مادرش حرف زده، حتی حکیمه گفت: کند، که آن فرزند در باطل می
 .١»به من سالم کرد خوانم او ھم خواند و آنگونه که من می، من جواب داد

وقتی حسن او را به  گفت:که کند  می خود حکیمه روایت ھمچنین طوسی از
. آمدن مھدی از آن کنیزک دنیابه  والدت و اش دعوت نمود جھت اطالع بر خانه

سوسن،  آید؟ گفت: یک فرزند به دنیا می کدام از !ای سرورمفدایت شوم « حکیمه گفت:
او دیده  ھا اثری بر کنیزک سوسن ھیچکدام از نگاه کردم دیدم جزھا  آن گفت: به

کردن توانسته حمل او را تشخیص  حکیمه تنھا با نگاه ؛بنابراین روایت ٢»...شد نمی
 روی اورا بوسید ولی اثری از حمل را ندید، و پشت و روایت ابن بابویه گفت: در دھد، و

 در و، روایت ابن بابویه نرگس نام دارد در و این روایت او را سوسن نامگذاری کرده؛ در
ھرکه به دلخواه خود  و ،٣صقیل مثل ریحانه و دارد دیگرھای  نام برخی روایات دیگر
 .گیرد برمی ھای شیعه ھمه را در پرداخته، که مجموع کتاب چیزھایی ساخته و

انگشت  و زمین ایستاد روی زانوھا بر و«. افتاد شکم مادر ھنگام زایمان جنین از و

 وصلی اهللا نيهللا رب العامل احلمد گفت: و عطسه کرد افراشت و سبابه را بسوی آسمان بر

 ی هبه ما اجاز اند که حجت خدا نابود شده، اگر ظالمان خیال کرده علی حممد وآله،
 ٤.»شد داد شک برطرف می صحبت می

آن حال  در و برزمین افتاد تشھد روایت دیگرآمده است که به حالت سجده و در و

عملی  را برایمات  یعنی خدایا وعده ..»اللهم أنجز يل ما وعدتني«گفت:  این دعارا می
بیم  ازر ، وچون مادده شدبه سوی آسمان بر دنگی نوزارسبز سپس توسط پرندگان ٥کن

شود  به توبرگردانده می« داد: کرد حسن اینگونه به او جواب می فرزندش گریه میجان 

                                           
 . ٤٠٤ن، صیإکمال الد -١
 . ١٤١بة، صیالغ -٢
 . ٤٠٨ن، صیإکمال الد -٣
 . ١٤٧طوسی، ص ،بةی، الغ٤٠٦ن، صیإکمال الد -٤
 . ٤٠٥ -٤٠٤ن، صیإکمال الد -٥
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 ١.»آنگونه که موسی به مادرش برگردانده شد
ز نظام خارج ا مخلوقات و سنت خدا در نمو او کامال مخالف نظام خلقت و اما رشد و

 این روایت بر. آن ھستند فرمانبر تابع و طبیعتی بود که موجودات زنده به فرمان خدا
 چھل روز از وقتی کهگوید:  محمد به تصویرکشیده شده که می زبان حکیمه دختر

داخل منزل با پای  م که موالیمان دردوالدت نوزاد گذشت نزد ابی محمد رفتم، ولی دی
زبانی  جه وھھیج ل او زیباترباشد، و ی هام از چھر ای را ندیده چھرهرود، ھیچ  راه می خود

و گرامی ز این مولود نزد خدا عزی گفت: ؛ابومحمد. ام چون زبان او فصیح باشد را ندیده
 شوالدت حالی که چھل روز از بینم در بینم که می سرورم اینگونه او را می است، گفتم:

ئمه در ھرروز مثل یک أدانی که رشد ما  آیا نمی عمه!ای  گفت: و گذرد، تبسمی کرد می
 ٢سال دیگران است؟

ما ھرگاه یک ماه از تولدش گذشت مثل یک ساله  ی هھمانا بچ«روایت قمی:  در و
 مدر ھنگا پروردگارش را خواند و قرآن می ، وزند می حرف نوزاد ما درشکم مادر است، و

او نازل  شام بر صبح و کنند و اطاعت میاو  از ھا فرشته وکند  می شیرخوارگی عبادت
 ٣.»شوند می

نداشت  او خبر از بود کسی ولی این نوزاد که حامل این ھمه خوارق العادات آشکار
 ھا چیست؟  دتااین خارق الع ی همشاھده نکرد، پس فاید او زااثری 

غیبت او چیزی  مورد او و کس درھیچ و ناپدید شد سپس طولی نکشید که غایب و
ھمانا  گوید: می -ھند او نسبت می آنگونه که روایتی را به -حکیمه که نفھمید جز

تا وقتی که  مورد این مولود فاش نکند؛ که این خبر را در داد حسن به او دستور
ھرگاه خدا شخص « بیند، چون حسن به او گفت: از وفات او می اختالف شیعه را بعد

 اند به افراد معتمد اختالف شده مرا دیدی دچار  شیعیان وفات یافتم و وکرد مرا ناپدید 
را  اوھیچکس  غایب نموده و از مردم ناپدید و را بده که خدا ولی خود خبرھا  آن

امری را که تحقق یافتنی  بیند تا وقتی که جبرئیل اسبش را تقدیمش نموده تا خدا نمی
 ٤.است اعمال نماید

                                           
 . ٤٠٥ن، صیإکمال الد -١
 . ١٤٤طوسی، ص ،بةیالغ -٢
 . ٤٠٥ن، صیإکمال الد -٣
 . ١٤٢بة طوسی، صیالغ -٤
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آنگونه  -حکیمه به درون شیعه رخنه کردطریق  غیبت از مھدی و ی هبنابراین مسأل
 معصوم را ادعای یک زن غیرھا  آن دانم چطور ولی نمی -گویند که روایات آن طایفه می

کنند وقتی که  حالی که اجماع تمام امت را رّد می در کنند اصول مذھب قبول می در
 .ای فرعی ھم باشد؟! مسأله در حتی اگر درمیانشان معصوم نباشد

 و اعتراف مهم را بشنو این اقرار
 مدیر و امیر و نزدھای شیعه آمده: وقتی ابو الحسن ازدنیا میرود،  در کتاب

مرگ او را انکار ھا  آن ھمین امر باعث شد که اشت ودسرپرستانش اموال زیادی وجود 
نزد علی بن حمزه سی ھزار  مثال نزد زیاد قندی ھفتاد ھزار دینار موجود بود و. کنند

 عثمان بن عیسی که یکی از کار گذارانش در مصر بود شش جاریه و و نزد دینار داشت
به او فرستاد تا ھای  نام گوید: ابو الحسن، رضا می (راوی). دارایی زیادی داشت اموال و

نوشت که: پدرت ھای  نام او ھم. اموالی که پیش او بود برایش باز گرداند ھا و جاریه
خبر  در آن نوشته بود: پدرم مرده و نوشت وای ھ نام جواب باز او در. نمرده است

باز او (عثمان بن عیسی) . ایم میراثش را تقسیم نموده مرگش به ھمه مردم رسیده و
گوید: اگر پدرت نمرده باشد، تو حق اموال و دارای اورا  می نویسد و ی دیگری می نامه

را به تو باز ھا  آن اگر مرده باشد، او به من دستور نداده است که چیزی از نداری و
 ١.نکاح من ھستند ھم اکنون درعقد و ام و را عقد نمودهھا  آن من گردانم و

ھای اثنی عشری نقل شده است و ما آن جنبه را که این نص در  این نص از کتاب
گوید ترک  که امامشان رضا می باشد یعنی استدالل بر بطالن وقف چنان مورد آن می

سازد در ورای این  ه روشن میدیگر قضیه مد نظر ما است ک ی هتنھا آن جنب کنیم و می
ی شھرھا را  که ھمهھا  آن ای در جریان است، اندوزیھا چه نبردھای وحشیانه ثروت

نمودند، ھدفشان تنھا  وپیشوایان تبلیغات می انگشتند و ھر کدام برای یکی از امام می
که این عناصر مخفی از طریق ھای فراوان به خود بوده  دارایی اختصاص دادن اموال و

آن را در میان خود رد  خیالی برای امامان، اموال زیادی را بدست آورده و  این تبلیغات
 کردند  بدل می و

                                           
 ٩٤٦: ، شماره٤٩٣رجال الکشی، ص :و نگاه ٧٥علی ابن حسین بابویه (پدر صدوق)، ص، مامةاإل -١

 . ٤٣ص :الغیبه، و الطوسی ٤٨/٢٥٣و بحاراالنوار،  ١١٢٠:، شماره٥٩٨و ص
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اند،  گری که در تاریخ اّمت اسالمی ظھور کرده شیعه شیادھای  جنبش درکسی که 
کردن امت  ب غافلترین عوامل و اسبا ن و قویبزرگتریھا  آن تأّمل کند خواھد دید که

ھایشان در راستای تشکیل دولت  نیرو از دشمنانشان و به ھدر دادن توانائی و  اسالمی
اساسی حج و  باز اگر دقت کنیم پی خواھیم برد که عنصر اند، و بزرگ اسالمی بوده

باید خمس را ھا  این ی هھم درخمس است، و . .. ھا و و تعلیم دادن بچهھا  زیارت روزه و
 .١عظام بپردازند به آیات

مانند: سود داشته باشد،  ھر چیزی که فائده و گویند: به جھت احتیاط باید در می و
که در  ھمچنان ٢ھم خمس پرداخته شودھا  این ھدیه و اموال وصیتی و شبیهھبه و 

مورد نیاز ھستند مانند ابزار آالت نجاری و بافندگی و  کسب سرمایه و ابزاری که در
 ٣.اند نیز خمس قرار دادهھا  آن ابزار آالت کشاورزی و غیره، به جھت احتیاط در

شود  گویند: خوار و باری که برای معیشت و زندگی خریده و انبار می حتی می
ھا  آن سال برزندگی ھستند اگر  ی هکه جزو ضروریات اولی. .. گندم، جو و :مانند

نیاز بود یا ظرف یا لباس، یا  بی کسی از فرشی گذشت باید خمس آن را پرداخت و اگر
باشند،  می اضافه بر نیاز سواری، وکتاب یا ھر چیز دیگری که ماندنی ھستند و  ی وسیله

 ٤.نیز پرداخت شودھا  آن باید خمس
حق آل بیت  نام خمس وھمان اموالی بوده که به ھا  آن نیروی توانایی و ھا و جنبش

گری در جھان اسالم تا امروز از  شیعهھای  حرکت و. اند از پیروان رده اول خود گرفته
از ھا  آن ھای ین جھت آیت اللهاند به ھم لحاظ مالی تأمین نموده این طریق خود را از

منصبی  منصب آیت الله، مقام و مقام و شوند و داران دنیا محسوب می رگترین سرمایهبز
تپد و چشم ھمه آنان در انتظار رسیدن به  ھا در ھوای آن می است که قلب ھمه شیعه

 ھای کالن است  چون منصب جمع نمودن اموال ودارایی.آن است
کتاب و مرجع مملو از مسائل ضد امت  از ھمین کانال ساالنه صدھا مجله و و

 .شوند اسالمی تغذیه شده و می

                                           
 . ٢/٣٨٩الوثقی،  ةالعرو -١
 . ٢/٣٨٩الوثقی،  ةالعرو -٢
 . ٣٩٥ -٢/٣٩٤الوثقی،  ةالعرو -٣
 . ٣٩٦ -٢/٣٩٥الوثقی،  ةوالعر -٤
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ھا  آن ی ھا از جانب پیروان فریفته شده م شیعهھای که بر آیات عظا این دارائی و
ھا  بجای رسیده که آیت الله کار گری را بزرگتر نموده و کند، خطر شیعه فوران می

پنھان ھا  آن حقایق را از سواد نموده و بیھای  بازاری فتواھایشان را متوجه کسبه و
 ١.قطع نشودھا  آن کنند تا این سیالب اموال به سوی می

یرند توجه گ ی مالی که از مردم به نام خمس می قضیه تشیع بسیار برپیشوان 
اند تا جایی که اگر کسی یک درھم از آن را  در اولویت کار خود قرار دادهآن را  نموده و

 .٢آورند کافران به حساب می ی کم کند او را از جمله
کتابی  ھیچداند که  خوب میکند  می ھای فقه اسالمی را مطالعه کسی که کتاب

بلکه تنھا . جداگانه به موضوع خمس پرداخته باشد وجود ندارد که به صورت مستقل و
در کتاب الزکات نیز  خمس غنائم جنگی و ی در کتاب جھاد به بحث کوتاھی در زمینه

 بر عکس است وھا  آن اّما قضیه نزد. کند برخورد میھا  کان وھا  معدن به بحث خمس
و بر پیروان خود واجب . اند ی خمس نوشته مسئله کتاب مستقلی راجع بهھا  آن

و محصوالت خود اعم از زراعت و صنعت و اجاره  ھا سایر کسب اند که از تجارت و نموده
ھا  آن مالی در ی که قضیهھای  عبادت ی و خیاطی و نویسندگی و نجاری و شکار و اجره

باید ھا  این ھمه در. .. وھا  و تعلیم دادن بچهھا  زیارت دخیل است مانند حج و روزه و
 .٣خمس را به آیات عظام بپردازند

مانند سود داشته باشد،  ھر چیزی که فائده و به جھت احتیاط باید در گویند: می و

                                           
 ... ھمین رساله.  نگاه ص -١
گویند: کسی که یک درھم یا کمتر از آن را نپردازد، از جمله ستمگران در حق آل  که می چنان -٢

 ی آید، و اگر یک درھم از آن را به حاللی بخورد از جمله ھا به شمار می بیت و غاصب حق آن
آمده که گفت: از پدرم ابو جعفر سؤال نمودم: کمترین  کافران است. و در روایت از ابی بصیر

کشاند چیست؟ گفت: این است که مال یتیم را بخورد. و در  چیزی که انسان را به آتش جھنم می
ھا بر آن  ای که در این عصر مراجع آن الوثقی و حاشیه ةالعرو، الیزدیواقع یتیم ما ھستیم. 

 . ٢/٣٦٦اند،  نوشته
گوید: اگر مسلمانان امروز  ھا را به باد تمسخر گرفته و می مبدأ و اصل آن دکتر علی سالوس این

خود را به  ی ھا به کفر متھم نشوند باید خمس درآمد و سرمایه جعفری  خواھند ازجانب می
 ، (حاشیه). ٣٩٤، ص، أثر اإلمامة فی الفقه الجعفریعلی سالوسھا بپر دازند.  ھای آن شیخ

 . ٢/٣٨٩العروة الوثقی،  -٣
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که در  ھمچنان ١ھم خمس پرداخته شودھا  این ھدیه و اموال وصیتی و شبیهھبه و 
مورد نیاز ھستند مانند ابزار آالت نجاری و بافندگی  کسب و کار سرمایه و ابزاری که در

 ٢.اند نیز خمس قرار دادهھا  آن و ابزار آالت کشاورزی و غیره، به جھت احتیاط در
شود  گویند: خوار و باری که برای معیشت و زندگی خریده و انبار می حتی می

گذشت ھا  آن سال برکه جزو ضروریات اولیه زندگی ھستند اگر . . .  گندم، جو و :مانند
نیاز بود یا ظرف یا لباس، یا  کسی از فرشی بی باید خمس آن را پرداخت و اگر

 اضافه بر نیازش کتاب یا ھر چیز دیگری که ماندنی ھستند و سواری، و ی وسیله
 ٣.نیز پرداخت شودھا  آن باشند، باید خمس می

 ود؟ ش این اموال خروشان و این سیل عظیم بر چه کسانی توزیع می
خمس دھندگان؛ ھم  ٤.گردد زمان غیبت امام بر فقیه شیعه توزیع می گویند در می

اند که  پیشوایانشان مقرر نموده چون امام و. پردازند را به فقھا می اکنون اموال خود
 ، وسھمی برای پیامبر سھمی برای خدا، و :شود خمس به شش قسمت تقسیم می

 ٥باشد می حال حا ضر مال صاحب زمان (مھدی)سھمی برای امام، که این سه سھم در 
چون ھنوز متولد نشده  گردد که ھرگز از غیبتش باز نمی -اگرچه او غائب است 

اند نصف خمسی که برای  چون گفته. باشد برای فقیه شیعه می اوپس سھم  -است!
 ٦.گردد امام است در زمان غیبت او به نائبش یعنی مجتھد جامع الشرائط باز می

البته به  ٧»گیرد ابن سبیل تعلق می مساکین و به یتیمان و«مانده  سھم باقی و سه
یعنی مشروط بر اینکه رافضی باشند چون ایمان  ٨شرط اینکه ایمان داشته باشند

تازه در . پندارند افترا چنین می به دروغ وھا  آن که باشد چنان میھا  آن مختص به

                                           
 . ٢/٣٨٩العروة الوثقی،  -١
 . ٣٩٥ -٢/٣٩٤العروة الوثقی،  -٢
 . ٣٩٦ -٢/٣٩٥العروة الوثقی،  -٣
النور الساطع وجوب پرداخت خمس به فقیه در زمان غیبت امام، ، نگاه علی کاشف الغطاء -٤

١/٤٣٩ . 
 . ١٧٨و ھدیة العباد، ص ٢/٤٠٣العروة الوثقی،  -٥
 . ١٧٩و ھدیة العباد، ص ٢/٤٠٥الوثقی، العروة  -٦
 . ١٧٩و ھدیة العباد، ص ٢/٤٠٣العروة الوثقی،  -٧
 . ١٧٩و ھدیة العباد، ص ٢/٤٠٣العروة الوثقی،  -٨
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اند: احتیاطا به مجتھد  مقرر گردیده، گفتهمورد این سھم آخر که برای این سه گروه 
 ١.پرداخت شود بھتر است
شود  داده میھا  آن پیشوایان ی آن اموال به شیخ و شود که ھمه پس نتیجه این می

آمده  »النور الساطع«در کتاب . آن سه گروه که بیان شد انفاق نمایند بر خود وآن را  تا
 نصف دیگرش را مطابق نیاز تقسیم د ودار که: فقیه نصف خمس را برای خود بر می

کم آورد باید از سھم خود آن را  دارد و اگر می اگر زیاد آورد زیاده را خود برکند  می
 ٢.تکمیل نماید

یابیم که  ھای امروزی در می ماھیت و واقعیت شیعه گوید: از دکتر علی سالوس می
جمع وجور کند سپس ی داراییش را  اگر کسی بخواھد حج را انجام دھد باید ھمه

اند اگر آن را  گفته و –را به فقھای که به وجوب آن فتوا داده  خمس (یک پنجم)
چپاول نمودن و به باطل  که در واقع این کار. بپردازند –نپردازد حجش باطل است

 ٣.خوردن اموال و دارایی مردم است

ھا بر  للها یةآگویم: به احتمال قوی این یکی از عوامل حرص و طمع حکومت  می
 . باشد میزیاد نمودن سھم خود از تعداد حاجیان در ھر سال 

ھمه اموال حق امام است نگرشی است اینکه  این نوع نگرش در ارتباط با خمس و
اند و تا امروز عمل به آن استمرار  ھا از زمان قدیم وضع نموده زندیق و اندین  که بی

اّما در واقع . دانند به امام موعود می  عقیدهھا آن را یکی از آثار  یافته است؛ که شیعه
و خلفای  صاند و در زمان پیامبر آورده بدعتی است که خودشان آن را پدید

ھا ادعای پیروی از او را دارند، وجود  حتی امیرالمؤمنین علی که شیعه شراشدین
 . نداشته است

گویند  س میمورد خم درھا  رافضی گوید: آنچه که می /شیخ االسالم ابن تیمیه
به نائب امام معصوم موعود بپردازند سخنی  آن را که اموال مردم از آنان گرفته شود و

 یکیه به نکاز تابعین ھیچکدام  و ،چه غیر او از اصحاب چه علی ویک  ھیچ است که
کسانی که  ازیک  ھیچ و مودندیپ یشان را به خوبیش گرفتند و راه ایروش آنان را در پ

                                           
 . ١٧٩و ھدیة العباد، ص ٢/٤٠٥العروة الوثقی،  -١
 . ١/٤٣٩النور الساطع،  -٢
 . ٣٩١أثر اإلمامة فی الفقه الجعفری، ص -٣
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تمام آنچه  اند و غیره، آن را نگفته ھاشم و اند مانند بنی نزدیکی داشته و قرابتھا  آن با
 جعفر ابی حسن، و بن علی حسن، حسین، و :در مورد علی یا علمای اھل بیت او ھمچون

ھا  آن بر روافض در واقع دروغی است که ، واند نمودهنبن محمد نقل باقر و جعفر 
نه خلفای دیگر در مدت  است چون نه او وعلی  ی خالف سیرهاین کار و ، اند بسته

اند و حتی در زمان  اند، چیزی از اموال مردم را نگرفته چھل سال خالفتی که داشته
 . چیزی به نام خمس به روش امروزی اصال وجود نداشته است سعلی خالفت

و ھمچنین بدیھی و روشن است که پیامبر خدا اموال مسلمانان را به عنوان خمس 
 ١اند. از مسلمانان طلب خمس ننمودهیک  ھیچ نگرفته و ازاز آنان 

عنوان یکی از فرایض الھی و   پیشوای شیعیان آن را به در واقع این اموالی که پیر و
جھتی  ھم مانند سیل خروشان از ھر اند و امروز حقی از حقوق اھل بیت از مردم گرفته

 اسباب دوام و بقاء خرافات اثنی ترین عوامل و سرازیر شده است و از مھمھا  آن به روی
. ی خود ھمین موضوع بوده است  در دفاع از عقیدهھا  آن ی انگیزه گردیده وھا  عشری

دانند اگر کسی به مذھبشان دست بزند دیگر این سیل خروشان  خوب میھا  آن چون
 . شود قطع می ی بوده،حطام دنیا که تا به حال جار

ی من اگر این اموال و  گوید: به عقیده یبه ھمین دلیل دکتر علی سالوس م 
. رسید جعفری و باقی مسلمانان به این حد نمی ی بود اختالف بین شیعه ھا نمی دارایی

و پیشوایان شیعه به خاطر ھمین دارائی و اموال به اختالفات  ھاءچون بسیاری از فق
 ٢.زنند فی ما بین دامن می

که در ھر شھری که حضور پیدا کرده این است ھا  آن آشکار و یکی دیگر از آثار
و مواد ھا  شرکت ترین کارھای تجاری و مھم ترین و ند که بزرگ ا باشند، تالش نموده

آذوقه و خوراک و ضروریات  برھا  آن خود قرار دھند تا ی سیطره خوراکی را قبضه و در
 ٣.مردم تصمیم بگیرند و حکومت کنند که واقع حال ھم گواه بر این قضیه است

 نامد!: علی فرزندانش را به نام خلفاء می

                                           
 . ٣/٥٤منھاج السنة،  -١
 . ٤٠٨أثر اإلمامة فی الفقه الجعفری، ص -٢
 به بعد مراجعه نمائید.  ٣١٢از ص »وجاء دور المجوس«در این رابطه به کتاب  -٣
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و به تعبیر مفید و  -راشدین فرزندانش را به نام خلفاءس علی ابن ابی طالب
کسانی که خالفت را از او غصب کردند و  ه است؛نامید -مجلسی و ھمفکرانشان کفار

ابوبکر ھای  نام آری علی فرزندانش را به. شدند!!ص مانع اجرای وصیت خدا و رسولش
ه نام کپرسش این است که چه چیزی او را مجبور کرد . و عمر و عثمان نامید!!

 اورد؟! یاش بشنود و بر زبان ب دشمنان خودش را ھر روز در خانه
پردازیم  دوازده امامی فقط به معرفی کسانی می ی در اینجا ما از کتب معتبر شیعه

مامی ابوبکر اولین کسی بوده شیعه دوازده ا ی بوده زیرا به عقیده ابوبکرشان  که اسم
 که خالفت را از اھل بیت غصب کرده است؟ 

ھای علمی جھان تشیع که شما شیعیان اثناعشری اصطالحا  یکی از بارزترین چھره 
از جمله ابوبکر را ذکر س نامید لیست فرزندان علی ابن ابی طالب او را شیخ مفید می

 نویسد: می وکند، ا می
اش ابوبکر است و دیگری  محمد االصغر است که کنیهاز دیگر فرزندان علی «

درشان لیلی مادر کربالء شھید شدند، ÷ عبیدالله است که ھردو با برادرشان حسین
 . »می استاربنت مسعود الد

 نویسد:  میس و یعقوبی مؤرخ شیعی در باره علی 
دو  حسن، حسین، عبیدالله و ابوبکر که از این :ایشان چھارده فرزند پسر داشت«

 . »تمیم بود ه از بنیییعلی بنت مسعود حنظلشان  نسلی باقی نماند، مادر
 . ۲/۲۱۳ج ،تاریخ یعقوبی 

طالب  يبأذكر خرب احلسني ابن عيل ابن «و از ابو الفرج اصفھانی شیعی زیر عنوان:  

 نویسد: می »من قتل معهمقتله و
یکی دیگر از کسانی که با حضرت حسین شھید شدند، ابوبکر بن علی ابن ابی « 

أبو جعفر (طبری) ذکر کرده که مردی از . طالب است که مادرش یعلی بنت مسعود بود
المدائنی نوشته است که جسد او در میان شھداء پیدا شده اما  ھمدان او را کشت، و

 . »نده استمشخص نشده که چه کسی او را به شھادت رسا
 . بیروت ،چاپ دارالمعرفه ۱۴۲مقاتل الطالبین ص

 . ۵۸۲ص ،و جالء العیون از مال باقر مجلسی
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با س و ابوبکر صدیقس علی ابن ابی طالباینکه  چه دلیلی محکمتر و روشنتر از 
با دید تعظیم و س علی اند، و ت و اخوت و برادری داشتهیمحبت و صمیم ی ھم رابطه
 . نگریسته است میس ابوبکر صدیق احترام به

حسن مجتبی که دومین امام معصوم  ؛سعلی ابن ابی طالببزرگترین فرزند  
نیز یکی از فرزندانش را ص گرامی رسول الله ی زھراء و نوه ی شماست، فرزند فاطمه

 . به ھمین نام گرامی نامیده است
 نویسد:  یعقوبی مورخ شیعی می 
و ابوبکر . . .  حسن (مثنی) که مادرش خوله بود، حسن ھشت فرزند پسر داشت،« 

 . »و عبدالرحمن و طلحه و عبیدالله
  ۲۴۰ص ۱منتھی االمال ج ۲۲۸ص ۲تاریخ یعقوبی ج 

 نویسد: و ابو الفرج اصفھانی می
ابوبکر بن حسن بن علی ابن ابی طالب نیز از کسانی بود که با حسین در کربالء «

 . »ردکد یاو را شھ الغنویعقبة به شھادت رسید، 
 . ۸۷ص ،نیمقاتل الطالبی

نویس شیعی  و حسین بن علی نیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامید، مسعودی تاریخ 
 نویسد:  در کربال شھید شدند می سگوید که با حسین وقتی از کسانی سخن می

ه سه تا از فرزندان حسین بن علی در کربال به شھادت رسیدند علی اکبر، عبدالل«
 . »الصبی، و ابوبکر

 ۲۶۳ص ،التنبیه واالشراف
 ھمچنین آمده است که:

 . »کنیه زین العابدین بن حسن ابوبکر نیز بوده است« 
 ۲/۷۴ج ،کشف الغمة 

نیز یکی  یو ھمچنین حسن ابن حسن بن علی بن ابی طالب معروف به حسن مثن
بن علی حمزه علوی ن مطلب را اصفھانی از محمد یاز فرزندانش را ابوبکر نامید، ا

 که:کند  می روایت
 یکیاز کسانی که با ابراھیم بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب کشته شد «

 . »ابوبکر بن حسن (مثنی) بن حسن بوده است



 ١١٣  اش و تولد مهدی غایب با زوجه ی آشنایی حسن عسکری افسانه

موسی کاظم نیز یکی از فرزندانش را ابوبکر نامیده ، و امام ھفتم شیعیان اثناعشری
 . است

 ویسد:ن أبوالفرج اصفھانی می
 . »نیز ابوبکر بود )ان اثناعشرییعیالرضا امام ھشتم ش(کنیه علی ابن موسی « 
 از عیسی بن مھران از ابو الصلت ھروی روایت است که گفت:  
ای پرسید: گفتم: ابوبکر ما در این مسأله چنین گفته،  روزی مأمون از من مسأله«

ست؟ فرمود: علی بن گوید از ابی الصلت پرسیدم ابوبکر شما کی عیسی بن مھران می
 . »ام ولد بود اش ابوبکر و مادرش موسی الرضا کنیه

 . ۵۶۱و  ۵۶۲ص ،نیمقاتل الطالبی 
ای از ابوبکر در دل  ه اھل بیت ھیچگونه کینهککند  می پس این منابع شیعه تایید

 . کردند گذاری می ھا یعنی ابوبکر و عایشه نام چھرهلذا فرزندانشان را به نام این  نداشتند و
 ی بود و بوسیله بیت می م اھلبود، و این امامت حق مسلّ  یم اگر واقعا امامتی در کار 
شد چه  بر زبانشان جاری نمیھا  شخصیت شد قطعا اسم این غصب میھا  شخصیت این

رسد به اینکه بھترین عزیزانشان یعنی فرزندانشان را به نام آنان بنامند که در داخل خانه 
را بشنوند و بر زبان بیاورند، این یکی از بزرگترین ھا  نام میشه اینو در جمع خانواده ھ
این ادعاھای موجود در روایات شیعیان اثناعشری دروغ و کند  می دالئلی است که ثابت

ه شما مدعی ھستید امامان را متھم کنیم کساختگی است مگر اینکه نعوذ بالله آنگونه 
فرزندانشان را به نام دشمنانشان  طنییه و دروغ و برخالف میل باکه از روی تق

 .ت بسیار بعید استیگذاری کرده باشند!! که این از شأن و شخصیت اھل ب نام
  





 

 

 الحرامعلمای بلدرگرفته از کتاب فتاوای چند سوال و جواب شرعی ب

 ن مرده بعد از دفنیم تلقکح
شان  ی ا گفتهین مرده بعد از دفن حرام است، آیه تلقکند یگو یاز مردم م یاریس: بس

 درست است؟

و صحابه آن را  صرسول الله باشد، چون ین مرده بعد از دفن بدعت میج: بله! تلق
ر قابل استدالل یف و غیاند ضع شدهنه وارد ین زمیه در اک یثیاند، و احاد انجام نداده

ز یجا »ال إله االّ اهللا«له یه در ُشرف مرگ است) بوسک یسکن محتضر (یھستند. البته تلق

ُنوا «فرموده است: ص رسول الله رایاست، ز  اهللالَقِّ
ّ
را با ال  مردگان«. »َمْوتَاُ�ْم َال �َ اال

 ».دینکن ید) تلقیلمه توحکإله اال الله (

)نجا مقصود از یرده و در اکت یح خود روایرا امام مسلم در صحث ین حدیا  مْ اكُ تَ وْ  (مَ
را  ن مطلبیعلما ااینکه  ماکباشند،  یم مرگ میدن عالیه در احتضار و دکاست  یافراد

 اند. ردهکور واضح کث مذیدر شرح حد

 ت قرآن بخواندیروح م یقرآن تا برا یردن قارکم اجارهکح
 دارد؟ یمکت چه حیصال ثواب آن به روح میخواندن قرآن و ا یبرا یردن قارک س: اجاره

ت وجود ندارد، یخواننده و م یبرا یچ ثوابین عمل، بدعت است و در آن ھیج: ا
ا یه به قصد دنک یھر عمل صالح خواند. یا قرآن میسب مال دنکچون خواننده بخاطر 

چ ثواب و یھ یتعال یشود و در نزد بار یالله نم یانجام داده شود موجب تقرب به سو
جز اتالف مال از  یا جهیباشد و نت یع میور ضاکن، عمل مذینخواھد داشت؛ بنابرا یمزد
 جست، چون بدعت است. ین عمل دورید از اینخواھد داشت. پس با یورثه در پ یسو

 ) جمع و ترتیب: فھد السلیمان٢٢٢فتاوایي در احکام جنایز. ص( -شیخ ابن عثیمین

 تیبر م یبه خاطر سوگوار یکمش دن لباسیم پوشکح
ز است؟ یجا یسکغم و اندوه به خاطر فوت  یاه از رویدن لباس سیا پوشیس: آ
 دارد؟ یمکچه حکند  می ه شوھرش فوتک یزن ین عمل برایخصوصًا ا

است، و انسان در اساس  یباطل و ب یاه به وقت مصائب شعاریدن لباس سیپوش ج:
ا  که بگوید:نیعت ثابت شده و آن ایه در شرکانجام دھد  یارک یستیبت بایوقت مص [إِنَّ
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ا]ـلِلَّ  نْهَ اً مِ ريْ ْ خَ لِفْ يلِ أَخْ يْبَتِيْ وَ صِ ْ مُ ْ يفِ ينِ رْ مَّ أَجُ ، اللَّهُ ونَ عُ يْهِ راجِ ! مرا به یالھ« .١هِ وَ إِنَّا إِلَ
 .»نکبم یاز آن نص یز بھتریبت مأجور بگردان و چین مصیخاطر ا

انسان جمالت فوق را با ایمان و به نیت کسب ثواب به زبان بیاورد، قطعًا  چه چنان
از آن به او عطا خواھد  یگرداند و در عوض چیز بھتر یاو را مأجور م یو تعال کالله تبار

 اصل و اساس است.  یباطل، مذموم و ب یپوشیدن لباس سیاه و امثال آن امرنمود. اما 
 ).۱۴۳،۱۴۴زن، ص ( یفتاوا -شیخ ابن عثیمین

 روح اموات یستاده جهت شادیوت اکقه سیدق کی
ستند و یا یت و برزگداشت شھدا، چند لحظه میس: ھنگام شروع جلسه، جھت تعز

 ز است؟یارواح شھدا جا یجھت شاد ین عملیا انجام چنینند؛ آک یوت مکس
زرگداشت ت و بیا جھت تعزیستاده به احترام شھدا و بزرگان یوت اکج: چند لحظه س

ن یو صحابه و تابعص امبریه در عصر پکدا است یھا و امور نوپ ارواح شھدا از بدعت
گاه به  یار تعدادک نید و عبادت الله منافات دارد. و اینبوده و با توح از مسلمانان ناآ

در عشق و عالقه به  یاده رویفار در زکه از عادات و رسوم زشت کاست  یالمل اسیمسا
مشابھت ص امبریه پکاست  یدر حال   نینند. اک ید میتقل» ا مردهیزنده «شان  بزرگان

رده است: دعا و کان ین مورد بیه اسالم در اکرا  یرده است، حقوقکفار را منع کبا 
رده و مردم را به مراعات کان یه اسالم بک یاز آداب یاریھا و... و بس یر خوبکصدقه و ذ

وت و توقف به کلحظه س یکق نموده، است. یا زنده تشویشان مرده  آن در قبال برادران
وبالله  منافات دارد. یست و با اصول اسالمین یاحترام شھدا و بزرگان جزء آداب اسالم

 نا محمد و آله وصحبه وسلمینب یالله عل یق و صلیالتوف
 .)۲/۱۴۷،۱۴۶و افتا ( یعلمھای  پژوھش میانجمن دا

استدالل  صتوان از گنبد قبر ین عمل میجواز ا یا برایگنبد بر قبور... و آ یم بناکح
 رد؟ک

گنبد بر قبور صالحان و بزرگان، از  یه و جواز بنایتوج یه براکوجود دارند  یس: افراد
 نند...ک یاستدالل مص رسول الله فیگنبد سبز آرامگاه شر

ھا  آن دیست، چگونه به تردیجا و درست است، و اگر درست ن بهھا  این ا استداللیآ
 م؟یبپرداز

                                           
 ).٩١٨مسلم ( -١



 ١١٧  چند سوال و جواب شرعی برگرفته از کتاب فتاوای علمای بلد الحرام

 یده، برایبنا گردص رسول الله ه توسط مردم بر قبرک یتوان از گنبد ینم ج:
ه ک یگران استدالل نمود، چون گنبدیا دیجواز ساختن گنبد بر قبر صالحان و 

حرام است و  یملساخته شده است عص رسول الله فیمردم بر قبر شر ی لهیبوس
 یاز علس یاج اسدیه ابوالھک یثیبا حدھا  آن لیارند، به دلکانجام دھندگان آن گنھ

س طالب  یابن اب ید: علیگو یاج میاند. ابوالھ رده مخالفت نمودهکنقل س طالب یابن اب
ىلَ أالَ أبْعثكَ «به من گفت:  ولُ  عَ سُ يْهِ رَ لَ ثَنِيْ عَ عَ ا بَ ىلَّ  اهللاِ  مَ يْهِ  اهللاَّ  صَ لَ آله عَ لَّمَ  وَ سَ عْ  الَ «: وَ  تَدَ

ْثَاالً  ، إالَّ  متِ تَهُ سْ الَ  طَمَ اً  وَ فاً  قَربْ ِ يْ  إالَّ  مُرشْ وَّ  .»تَهُ سَ

ه از کن یا«ت داد نفرستم؟) یآن مأمور یمرا براص رسول الله هک یارک یا تو را برای(آ
 ».نکسان یک کرا واژگون ساخته و با خاھا  آن فروگذار مشو و یچ مجسم و قبر بلندیھ

قبر و نشستن و  یارک از گچص رسول الله هکاست س ث جابریحد نیھمچن
 ])۹۷۰مسلم ([صحیح  فرموده است. یساختمان بر آن نھ یبنا

 صسوگند خوردن به پیامبر
خورند و این قضیه  می سوگند صکه به پیامبراند  س: بعضی ازمردم عادت کرده

 نیستند، حکم آن چیست؟برایشان عادی شده است، اما به آن معتقد 

و یا دیگر مخلوقات منکر بزرگی است و از امور ص ج: سوگند خوردن به پیامبر
 حرام و شرک آمیز است.

 سوگند خوردن جز به خداوند به ھیچ چیزی جایز نیست.
قسم خوردن به غیر خداوند جایز نیست اینکه  بر گوید: می /امام ابن عبد البر

 اجماع شده است.
روایت شده است که در آن از قسم خوردن به غیر ص پیامبر ی ازاحادیث صحیح

که در صحیحین از  شود؛ چنان می از خدا نھی شده و این کار شرک محسوب

َ َعزَّ َو َجلَّ  إِنَّ «روایت است که فرمود: ص پیامبر نْ  َ�نَْهاُ�مْ  ا�َّ
َ
ِْلُفوا أ

َ
 َ�َمنْ  بِآبَائُِ�ْم؛ حت

يَْحِلْف  َحاِلًفا اَكنَ 
ْ
ِ  فَل وْ  بِا�َّ

َ
 .١»يِلَْصُمْت  أ

                                           
 ).١٦٤٦)، و مسلم (٣٨٣٦البخاری ( -١
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کند، پس ھر کسی  می (خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نھی
 .خورد به خدا قسم بخورد به خدا قسم بخورد یا ساکت باشد) می قسم

  َ�ِْلْف  فَالَ « عبارتی دیگر آمده است: در
َّ
 .(پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند). ١»بِاهللاِ  إِال

 َمنْ « که فرمود:اند  روایت نمودهص مبروترمذی با اسناد صحیح از پیااود ابود
وْ  َ�َفرَ  فقد اهللاِ  بَِغ�ِ  َحلََف 

َ
ا شرک یفر کسم بخورد، (ھرکس به غیر از خدا ق »أرْشَكَ  أ

 .٢)ورزیده است

 فَلَيَْس  بِاألَمانَةِ  َحلََف  َمنْ « روایت است که فرمود:ص در حدیث صحیح ازپیامبر
 .)به امانت سوگند بخورد از ما نیست(ھرکس  .٣»ِمنَّا

 
 

                                           
 ).١٦٤٦)، و مسلم (٣٨٣٦البخاری ( -١

) و صححه و ٧٨١٤(٤/٢٩٧والحاکم » حدیث حسن«) وقال: ١٥٣٥)، والترمذی (٣٢٥١أبوداود( -٢
  وافقه الذھبی.

)وابن حبان ٥/٣٥٢) واللفظ له. وأخرجه بنحوه وزیادة اإلمام أحمد (٣٢٥٣أبوداوود( -٣
السنن الکبری «) وصححه و وافقه الذھبی، والبیھقی في ٧٨١٦(٤/٢٩٨)،والحاکم ٤٣٦٣(
رواه أحمد والبزار، و رجال أحمد رجال ): «٤/٣٣٢»(المجمع «قال الھیثمی فی ). ١٩٦٢١(

 سوگند زیرا ندارد، جواز امانت به خوردن سوگند: ش». الصحیح خال الولید بن ثعلبۀ، وھو ثقۀ
 و اوامر از امری بلکه باشد، نمی خداوندی صفات از امانت و دارد جواز صفات و اسماء به خوردن
 خدا صفات با آن مساوات توھم که گرفته صورت سبب آن از نھی و خداستھای  فرض از فرضی

 شخص فالن با مثالً  ندھند، انجام را خیری کار خورند می سوگند که ھستند ای نشود. عده
 ھم اصرار آن بر و ننمایند آمد و رفت خود االرحام ذوی از یکی خانهء به یا و نکنند صحبت

 باید خورد سوگندی چنین اگر و بپرھیزد سوگندی ھمچو از اوالً  شخص باید حالی که در ورزند می
[ریاض  .بدارد پیوسته الھی ایست فریضه را رحم صلهء و کند حانث را خود و دھد کفاره

 .ھروی] خاموش الله عبد: شرح و الصالحین: ترجمه



 

 
 حقایقی پنهان

کنند  ھات و سواالتی که مخالفین ایشان طرح میشب  معموًال علما و مراجع شیعه به
درستی ارائه ھای  پاسخ دھند، البته در برابر سواالت صحیح و بجا میبه نحوی پاسخ 

دھند و معموًال با سفسطه و بازی با کلمات یا رجوع به احادیث و روایات باب میل  نمی
تقیه  ی پردازند، یا با رجوع به عقاید خود مثًال با استفاده از حربه خود به پاسخگویی می
از  اما تعدادی. دھند به تمامی سواالت پاسخ می. . .  ھا و غیره یا علم غیب یا مصلحت

سواالت ھستند که ھیچگونه پاسخی ندارند و علمای شیعه در برابر این سواالت تنھا 
به شرح و  در اینجا. را توجیه و تفسیر کنندھا  آن توانند توانند سکوت کنند و نمی می

شود مکتبی که آخوندھای  گرامی متوجه ی پردازیم تا خواننده سواالت می اینبیان 
ھا  دروغ پایه و اساس است و دارای کنند بی شیعه به عنوان مکتب اھل بیت معرفی می

 . باشد و در واقع با مکتب اھل بیت در تضاد کامل است و خرافات فراوانی می

 حقایقی پنهان
ه کنیند با ایگو یان نمیعیر را به شیمنبر موارد ز یچ وقت آخوندھا باالیچرا ھ -۱

 ن موارد را قبول دارند:یخودشان ا

 یجزء اذان و سنت نب أشهد أن علياً حجة اهللاأشهد أن علياً ويل اهللا و ی هجمل -

 ١م!!ییگو یم کتبّر  یست، و ما تنھا براین صرمکا
ست و جزء آداب و ین صامبریجزء سنت پ یر زنیو زنج یزن نهیو س یعزادار -

 . ٢باشد یرسوم خود ما م
ن یرم چنکا یست و در زمان نبین صامبریدر نماز جزء سنت پگذاشتن مھر  -

 . ١میا ردهکن مھر را اختراع یا کنبوده و ما به خاطر سجده بر خا یزیچ

                                           
 اند؟! شده کھا ھم متبّر  انم از کی بدعتد نمی -١
دانند و ھر  باطل است چون ھمه مردم این امور را به نام دین و اھل بیت می البته این ادعا نیز -٢

سرایی در اسالم باطل است و جزء  چیز ھم که جزء آداب و رسوم باشد صحیح نیست چون نوحه
دھند، پس آیا  رود و شیعیان کشورھای عربی نیز این امور را انجام می اعمال جاھلی به شمار می

 باشد؟  نیز می ھا جزء آداب رسوم آن
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نطور نام یست؟ ھمیاز امامان در قرآن نیک  ھیچ ه نامکد یگوئ یچرا به مردم نم -
 . زھرا ی هفاطم
و ازدواج دو  سفاروقزھرا با عمر  ی هلثوم دختر فاطمکچرا در مورد ازدواج ام  -

 د؟ یگوئ ینم ی، سخنالنورین ذی با عثمان صامبریدختر از دختران پ
، ی، نظامیشابوریام، عطار نی، خی، سعدیه مولوکد یگوئ یچرا به مردم نم -
  اند؟ مذھب اھل سنت بوده به یرانیر ایگر از مشاھید یاریو بس ینا، غزالی، ابن سیسنائ

ن است در ذھن کن موضوعات روشن است، چون ممیردن اکن انیل بیو البته دل
فتد و در آن ھنگام یق بیر تحقکبخورد و بخواھد خودش به ف یا ان جرقهیعیاز ش یکی

ان شما بسته خواھد شد کل خواھد شد و دیمشت شما باز خواھد شد و پول خمس تعط
 . ونددیپ یگر به وقوع میو صدھا اتفاق ناگوار د

 صحجت خدا با پیغمبر ما محمد«وده: نھج البالغه فرم ۹۰ ی هدر خطب سعلی -۲
 ند؟ ندا یعه امامان را حجت میپس چرا ش نا حممد حجته)،(متت بنبيّ » تمام شد

لت ماه یامبر در مورد فضیاز پ سیه علکان نقل شده یعیاز ش یتیدر روا -۳
 نیا بدترید: گویگو یشود و م ین میاندوھگ صامبریه پکرد ک یرمضان سوال م

 سی، عل. . .  رساند و ین ماه تو را به شھادت میه در اکنم یب یخلق را م
ه کر؟ یا خیمان من به سالمت خواھد بود یا در آن ھنگام ایپرسد: آ یم
 . دھد یجواب مثبت م صامبریپ

ند؟ مگر ک یمان خود سوال میا یاز درست !ه چطور امام معصومکن است یسوال ما ا
تگر مردم جھان یمان؟ چطور امام ھدایا ناقص االیرود  یا میافر از دنکشخص معصوم 

ن فه مِ ین چگونه امام، خلیر؟ ایا خیرود  یا میسالم به آن دن یمانیداند خودش با ا ینم
دانسته؟  یرا نم ین مھمیبه ا یا تگر است؟ چطور امام مسئلهیعندالله، معصوم و ھدا

ه امامان قاتل کنیبر ا یمبنست ین یثیحد یافکب نداشته؟ مگر در اصول یمگر علم غ
رند، یم یش میار خویبه اخت یشناسند و از زمان مرگ خود باخبرند و حت یخود را م
 دانسته؟  یده، مگر خودش نمیپرس یامبر میاز پ سیعلپس چرا 

                                                                                                       
اطالع بوده و آن را  به مھر بی کاز تکنولوژی پیچیده تبدیل خا صدار است که پیامبر واقعًا خنده -١

 امامان است! ی گویند: علوم گذشته و آینده در سینه به علی نیاموخته ولی از طرفی می
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مورد بعدی این است که طبق روایات متعددی که در کتب شیعه آمده  -۴
کرده  و مرتب به علی سفارش می، (و حتی امامان) علم غیب داشته صپیامبر

خالفت را به تو ندادند سکوت و صبر پیشه کن و غیره، و در واقع  چه چنانکه 
گاھی داشته است. . .  به شخصیت واقعی ابوبکر و عمر و عثمان و عائشه و  . آ

کرده؟  اینقدر این افراد را به خود نزدیک می صپس چرا پیامبر :پرسیم حال ما می
درت رسیدن ابوبکر و عمر و عثمان ھمین نزدیکی و خویشاوندی ایشان و آیا علت به ق

علی شخص پیامبر بوده، چون  اولین مقصر در غصب خالفت الھی نبوده؟ پس نعوذبالله
 . را فراھم کرده است غاصبین!قدرت رسیدن   به ی زمینه
ن یه اکطاھر است  یرده احمد بن ابکرا نقل  کفد ی هه خطبک یسکن یاول -۵

د یه زک یرده در حالکنقل  ید بن علیتاب بالغات النساء از قول زکخطبه را در 
است؟ و در ضمن  ین چه سندید شده، پس ایشھ وسال قبل از ا ۱۲۰ یبن عل

 . باشد یخبر واحد ھم م
 یچ ساختمانیدالشھدا ھیقبر حمزه س یپس از جنگ احد رو صامبریچرا پ -۶

ن ھمسرش یمحبوبتر لجهیقبر خد یه روکرد؟ و چرا پس از فتح مکبنا ن
 م چرایقول شما مغرض بدان یرا عل ی راشدیناگر خلفا ینساخت؟ و حت ییبنا
ه ک ینساختند؟ وقت یگنبد و بارگاھ صامبریقبر پ یرو یبیعوام فر یبراھا  آن

 . ت المال ھم سرشار از پول بوده استیب
توسط مراجع و  ت امام زمانیبر رو ینقل شده مبن ییھا عه داستانیتب شکدر  -۷

عه در مورد ی) و از ھمان عالم شیلی(ھمچون مقدس اردب یعیصالح ش یعلما
 . نقل شده است یخضرا مطالب ی رهیجز

ز یعه نیش یخود علما یوجود ندارد و حت یا رهین جزیدانند چن ینون ھمه مکھم ا
 . نندک ین مسئله را رد میرامون ایات پیو رواھا  داستان رند وکوجود آن را من

باشد؟ و چطور  ین عالمان دروغ نمیز توسط ایت امام زمان نیا رویآ :میپرس یحال م
رده و از امام زمان کره اشتباه ین جزیه با امام زمان در ارتباط بوده در مورد اک یسک

 د؟ ینک یه مین تضاد را چگونه توجیرده؟ پس اکن یسوال
 صامبرین پیجانشز به عنوان ین کیودکاز  سیه علکعه معتقد است یش -۸

خطاب به  صامبریه پکوم االنذار اشاره دارد ین ادعا به یا یبرا شده و یمعرف
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اورد او را به عنوان یمان بیاز شما اھرکس  رده بود فرموده:که دعوت ک یسانک
 . ندک یزد و قبول میخ یبر م یه فقط علکنم، یگز ین خود بر میجانش

م یه بگوئکمان آوردن معامله است یا ی ه مگر مسئلهکن است یحال سوال ما ا
 یارکن یچگاه چنیھ صامبریا پیمان آورد فالن پست و مقام را دارد؟ آیس اکھر

شود،  یاورد فالن مقام و منزلت را صاحب میمان بیاھرکس  نکیمشر یه اکرده ک یم
مان یس اکرده و ھرکار کاورد به نفع خود یمان بیس اکه ھرکان شده یز بیدر قرآن ن

 . ردهکاورد به خود ظلم ین
اند  را قبول نداشته صن و افراد مقابل ھنوز نبوت محمدکیه مشرکنیا یسوال بعد 

 رده است؟ ک یگفتگو مھا  آن خود با ینیبر سر جانش صامبریا پیآنوقت آ
امبر یدر رختخواب پ سینه علیه به مدکاز م صامبریان ھجرت پیدر جر -۹

وم االنذار یاز قبل و در  صامبریه پکعه معتقد است یش یخوابد و از طرف یم
 . رده بودک ین خود معرفیرا به عنوان جانش یعل

ختند تا او را یر صامبرین به داخل منزل پکیمشر یه وقتکنجاست یحال سوال ما ا
ن او یدند پس چرا اقدام به قتل جانشین او را در رختخواب دیش جانشیشند و بجاکب
ور امور را به کمھم است، و پس از شخص مذار یس بسکن ھری؟ چون جانشکردندن

امبر یه پک ، چونیو حضرت عل صامبریدست خواھد گرفت، مخصوصًا در مورد پ
ھا  ست ساله بوده و پس از او مدتیدر حدود ب یجوان یش از پنجاه سال داشته و علیب

 . رده استک یومت مکح
ذاب و کنندگان وقت ظھور ک نییه تعکعه آمده یث مورد قبول شیدر احاد -۱۰

ت الله بھجت در یچون آ یه چرا مراجعکن است یدروغگو ھستند، سوال ما ا
گر یا آخوندھا و مراجع دیا آمد یه قاتل امام زمان به دنکھنگام قنوت خود گفته 

ان یدر جر مثًال نند، ک ینند و سر مردم را گرم مک ین وقت مییگاه تع ز گهین
ه در آخرالزمان در عراق کث آمده یگفتند: در احاد یا با عراق میکجنگ آمر

ند: یگو یا میاه است و آن نفت است، یس یه بر سر طالکرد یگ یصورت م یجنگ
ن یا ایگر، پس آیده شده است و مزخرفات دیشور دکدر ارتش فالن  یانیسف
را ھا  آن گریستند و چرا مراجع دین نیذابکنندگان وقت ظھور جزء کن ییتع

وجود ندارد و شما  یآن روشن است چون امام زمان لینند؟ البته دلک یرسوا نم
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ن مردم را در یو زمام عقل و داید  ومت را در دست گرفتهکن بھانه حیبه ا
 . دیار داریاخت

(به تواتر در  در آمده است سفاروقبه ھمسری عمر  سکلثوم دختر علیام  -۱۱
و کتب مختلف ثبت شده، حتی کتب شیعه ھمچون: کافی، بحار االنوار، تھذیب 

 . تاریخ یعقوبی)
کفو خود ازدواج کنید؟ پس چرا حضرت علی  سوال: مگر در اسالم نیامده که با ھم

 به این قانون اعتنایی نداشته است؟!
فراموش نکنید که دختر گرفتن از شخصی با دختر دادن به او تفاوت دارد و دختر 

 . دادن بسیار مھمتر است
************** 

 





 

 

 حیران یتلخ در مذهب یاحادیث

ن ین و معتبرتریتر یمیاز قدھا  آن یه تمامکد یر داریث زیاحاد یبرا یچه پاسخ
 عه ھستند:یسندگان شیتب نوک

دھند و ظلم  ینم یآنان را بخوانند پاسخھرگاه  هکھستند  یگانیمردگان، ھمسا -۱
شوند اگر در حق  ینم یو مداح ییسرا نند و متوجه نوحهک یرا دفع نم یو ستم

شوند با ھم ھستند   ید نمیشود نا ام یشود شاد نگردند و اگر قحط یکیشان نیا
ارت یه از ھم دورند به زک یاند در حال هیه تنھا ھستند و ھمساک یدر حال

 )۱۱۱:ی (نھج البالغه خطبه. روند یگر نمیدیک
ه بر کرا  یسکراث رفت یشان شد و اموالشان به میھا گورشان خانهگان،  رفته -۲

 یتوجھکند  می هیشان گریه براک یسکشناسند و به  ینماید  می سر گورشان
 ی: خطبه ،البالغه (نھج. دھند یشان را بخواند جواب نمیه اکھرکس  ندارند و

۲۳۵( 
نم و از کد تا خود را نسبت به خداوند آماده ینکن یده ثنا خوانیپسند یمرا با ثنا -۳

م و من خود را از خطا مصون یام برآ ردهکه ھنوز ادا نک یحقوق ی عھده
ه خداوند مرا در برابر نفسم کنیستم مگر ایمن نیارم از خطا اکدانم و در  ینم

 کھمانا من و شما بندگان و مملو، ار تواناتر استکن یه از من بر اکد ینگه فرما
ه ما را از آنچه در ک یپروردگار. ستین یه جز او پروردگارکم یھست یپروردگار

ما را به  یخت و گمراھرون آورد و به آنچه صالح ما بود وارد سایم بیآن بود
 )۲۱۶ ی: خطبه ،البالغه (نھج. مبدل ساخت یینایما را به ب یینایبت و نایھدا

 ۱۳۲ص  ۱۲ج  ،عهیالشرم (وسائل کرسول ا. دیبپاش کمداحان خا یبه رو -۴
 .ث اول)یحد

ھود را یمتعال  ید ھمانا خدایگاه و محل توجه و مسجد قرار ندھ قبرم را قبله -۵
رم کامبر ایپ. اند امبران خود را مساجد قرار دادهیرا قبور پیز ؛لعنت نمود
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 .١)۸۸۷ص  ۶۵باب  ۲عه ج ی(وسائل الش
الوسائل  ک(مستدر. فرموده یآن نھ یقبر و نوشتن رو یارک از گچ صامبریپ -۶

 . )۱/۱۲۷ یچاپ سنگ کمستدر. هیتاب النھاکدر  یاز عالمه حل یمحدث نور
د: قبرم را محل رفت و آمد قرار یفرما یه رسول خدا مکدم یفرمود: شن یعل -۷

تان را محل دفن یھا د و خانهیش قرار ندھیتان را مساجد خوید و قبرھایندھ
ص  ،از ابواب دفن ۵۵باب  ۱الوسائل ج  ک(مستدر. دیتان قرار ندھیھا مرده
۱۳۲ ( 

ش از سه روز یب یقربانھای  گوشت ردنک رهی: رسول خدا ما را از ذخسیعل -۸
 تاب الحج)ک ،دی(مسند امام ز. نمود یارت قبور نھیو ما را از ز. . .  فرمود و ینھ

 . رانمیو یسته و قبرھاکش یھا رم: خداوند فرموده: من نزد دلکامبر ایپ -۹
باب  ۲ج  ،عهی(وسائل الش. صادق: قبر رسول خدا از شن قرمز رنگ استامام  -۱۰

 نشده بوده! . . .  نت وی) پس تا آن زمان قبر رسول الله بنا و ز۸۶۴ص  ۳۷
از  صامبریرده: پکت یعه از ابن طاووس روایش یاز قدما یعبدالرزاق صنعان -۱۱

آن زراعت  یروا بر یو  یارک ا گچیساخته شود و  یین بنایه بر قبر مسلمکنیا
. ه شناخته نشودکاست  ین قبور شما قبرینموده و فرمودند: بھتر یشود نھ

 )۳/۵۰۶، فن(المص
 ۲ج  ،عهی(وسائل الش دینکن یارکر خودش گل یامام صادق: قبر مرا از گل غ  -۱۲

 .)۸۶۴ص  ،از ابواب دفن ۱۶باب 

: »ا� ال جتعل قربي وثنا يعبد«: فین لحظات عمر شریرسول خدا در آخر -۱۳
 . ه عبادت شودکقرار مده  یقبرم را بت !ایخدا

قبر ما را  ی قبه یه وقتکآمده  یتب جعلکر یح و سای(جالب است در مفات -۱۴
ن ین و اکن و چنان بیچن یدیح رسیبه ضر ین بگو و وقتیچنان و چن یدید

بر  یحیھا پس از رحلت ائمه، ساختمان و قبه و ضر ه تا سالکاست  یدر حال
 نبوده است!) ھا  آن مزار

ند و یب یبر خود بزرگ مرا ه جالل پروردگار ک یسکسته است ی: شاسیعل -۱۵

                                           
رفته است و  توجه شیعیان به قبرستان باعث کمرنگ شدن مساجد شده و عظمت مساجد از بین -١

 . برد به سوی قبرستان ھجوم میجای مساجد ه جمعیت مسلمین ب
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ز جز حق در نظرش به سبب عظمت یمقام حق در دلش عظمت دارد ھمه چ
ش یه مدح و ستاکه از ذھن تان بگذرد کپسندم  یو من نم. دیآ کوچک یالھ
ن یچنه کرا  ییسپاس آن خدا. خود را دوست دارم یدن ثنایش و شنیخو

 ) ۲۱۶ ی: خطبه ،(نھج البالغه. ستمین
 فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می -۱۶

﴿ ِ ِ َوَ�َ�ٰ ب ِ  ٱ�َّ ا َوَ�َ�ٰ ب ِ َوِ�ّٗ و (برای شما) ھمین بس که «.]٤٥[النساء:  ﴾٤٥نَِصٗ�� ٱ�َّ
 .»الله، یار و یاریگر است

 ،نكام حافظاينإاحفظاين فيا عيل يا حممد وح: یمفات یتاب جعلک یاز دعاھا یکی( 

د و شما دو نفر ینکشما دو نفر مرا حفظ  !یعل یا محمد و یا. )نكام كافياينإاكفياين ف
شما  یم: برایخوان یتوبه م ی در سوره یول. دیھست یافکه شما مرا کد ینکت یفاکمرا 

و  ه خدا ولّی کافی است کو « نساء: ی و در سوره. ستین یاوریر خدا سرپرست و یغ
 . »اور شما باشدیه خدا کافی است کشما باشد و  سرپرست

ردن و محروم ساختن فقط کرا عطا یز ؛فقط از خدا حاجتت را بخواه«: سیعل -۱۷
بخشد پس  یم ییرھا یه تو را از گرفتارکو فقط خداست ، به دست خداست

(نھج . »او باشد یاو و رغبت تو فقط به سو یت فقط براید تعبد و بندگیبا
 )۳۱ :نامه ،البالغه

تن از  ۱۵۰ش از یه بک یھجر ۱۰۴ یمتوفا یوفکل الیابوعمر عامر ابن شراح -۱۸
رده به قول ابن بطال کث اخذ یده و از آنان حدیرسول خدا را د ی صحابه

فرموده است  یارت قبور نھیه رسول خدا از زکن بود یگفت: اگر نه ا یھمواره م
 . ردمک یارت میرا ز صامبریمن قبر پ

روایت  صاز رسول الله فنتاب خود المصکدر  یعیش یعبدالرزاق الصنعان -۱۹
 :ثیحد ۳/۵۶۹ ،فنالمص. ستیند از ما نکارت یه قبرھا را زک یسک: نموده که

۶۷۰۵( . 
ه بر قبرھا مسجد ک یسانکو . ند زائرات قبور راک: خدا لعنت صرسول خدا -۲۰

 )۱/۳۸۲ :ث الرسولیحادأ یصول ف(جامع األ. سازند یم
 ث متواتر مورد اتفاق)ی(حد. دی: قبرم را محل آمد و شد قرار ندھصخدا رسول -۲۱
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ه کقرار مده  یقبر مرا بت !ای: بار خداصسار از رسول خدایث عطاء ابن یحد -۲۲
 . ده شودیپرست

ن وضع زنان ما را یحمزه با ا ی ه جنازهکن بود ی: اگر نه اصرسول خدا -۲۳
درندگان و مرغان جسدش را م تا یگذاشت یم ما او را واکند  می نیاندوھگ

. دان مرغان محشور شود نهیم درندگان و چکامت از شیبخورند و در روز ق
 .)...و جلد ششم بحاراالنوار و ،یم قمیابن ابراھ یر علیابن ھشام و تفس ۀری(س

بسازد از اسالم خارج  یا ا مجسمهیند و کد بنا یرا تجد یقبرھرکه  :سیعل -۲۴
 ۱۸و جلد  یو المحاسن برق. صدوق ،هیحضره الفقی(من ال. شده است

 .)۴۳ باب ةل الشیعیوسانوار و بحاراأل
 یعل روایت کرده کهجعفر صادق  هکت شده یالقداح روا یاز اب یافکتاب کدر  -۲۵

و ھا  گورستان یخراب یل داشت براینه گسیفرمود: رسول خدا مرا به مد
و  ینکمحو ه آن را کنیمگذار مگر ا یریچ تصویو فرمود: ھھا  صورت ستنکش
 . یگردان ین مساویه آن را با زمکرا مگذار مگر آن یقبر چیھ

 صت شده: رسول خدایابواب دفن از صادق روا ۴۴باب  ،ةل الشیعیدر وسا -۲۶
ا بر آن ینند یآن بنش یا رویشود  دهگزار نماز یه بر قبرکفرمودند  ینھ

 . نندکبنا  یساختمان
ھایی که مالیان  اگر خواھانی باز برو به به زیارتگاه !** حال ای برادر و خواھر شیعه

دیدید که رسول خدا با آن ھمه مقامش . اند را بنا نمودهھا  آن برای پر شدن جیب خود
 ** اند. هگاه یا مسجد شود نبود زیارت انراضی به اینکه قبرش



 

 

 در ی بی سوختن در کلبه ی افسانه

 یا شان افسانهینداشته و شھادت ا یدرب لفاطمه که اتاقکنیدر خصوص ا یسئوال
 ست: یش نیب

تان را یامبر، صدایپھای  اتاق ه پشتکاز قرآن خطاب به اعراب آمده  یا هیدر آ -
 لذا. در بزنندھا  آن هکوجود نداشته  یعلت مشخص است چون در. دینکبلند ن

ت یموجب آزار و اذھا  اتاق بودن کوچکرده و به خاطر کشان را بلند یصدا
 . آوردند یگران را فراھم مید
  :هکاحزاب آمده  ی سوره ۵۳ ی هیدر آ -

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ن يُۡؤَذَن َلُ�مۡ  �َِّ�ِّ ٱَءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت  �َّ

َ
ٓ أ  .﴾إِ�َّ

ھای پیامبر نشوید مگر آنکه برای (صرف) خوراکی به شما اجازه  ای مؤمنان! وارد خانه«
نداشته و به  برم درکا ینبھای  اتاق هکدھد  ینشان م یه به خوبین آی(و ا. »داده شود

 . اند ردهک یزان می، پارچه آوبدر یجا
 صامبریھمسران پھای  اتاق اصًال در آن زماننجانب یق ایدرب خانه: طبق تحق -

ه داخل کرضی الله عنھن فاطمه  امھات المؤمنین وھای  اتاقک نداشته و یدرب
ن یبه ا. اند ردهک یدرب از پرده استفاده م یو به جا، درب نداشتهاند  مسجد بوده

گر مثل ید یدر جاھا یول. ل و حفاظ بوده استیه وجود خود مسجد، حاکعلت 
  :گرید لیو اما دال ،ا اشخاص ثروتمند درب بوده استیبر یان در خیھودیمنازل 

 ید و درھایا به روستاھا برویشھر  یمیبه محالت قد کنیھم ا یاگر شما حت -
د متوجه ینیسال قبل ساخته شده است بب ۸۰ا ی ۵۰ن یه ھمکرا  یچوب

. وب استیمسخره و معن درھا یا یو اصول یکیانکط میه چقدر شراکد یشو یم

زان یدر، پارچه آو یبه جاتا اکنون ر یمناطق فق یبرخ یحت )...(قفل، لوالها و
! دیوار ندارد که به درب نیاز داشته باشدھا  آن ھای ، و یا اصال خانهندنک می

ه نه نجار داشته و نه ک یطیسال قبل در مح ۱۴۰۰ن است کنون چگونه ممکا
 ی، درخورد) وجود داشته ه درد نجاری نمی(که ب به جز درخت خرما یدرخت

زدن  ه فقط با آتشکنصب شده باشد  یا رانهیمحقر و فق کم بر اتاقکچنان مح
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ه در حال سوختن و ک یتواند پشت در یم یسکا یند؟ و آکشده آن را از جا  یم
ه کد ینک(دقت  داخل آن اتاق نبوده یا مردیستد؟ و آیاست با نردکدود 
ا ھمان ی کوچک ییھا حجره یر زنان داراینبوده و فاطمه و ساار کدر  یا خانه

تب کدر  یند؟ (البته حتکدور  یطین شرایه فاطمه را از چنک اند) بوده کاتاق
امبر اشاره یاتاق پ یه به وجود درب براکث معدود است یاھل سنت چند حد

ز یث نین احادیا یالبته حت. باشند یشتر میار بیل نبودن درب بسیدال یدارند ول
 . شه است و نه اتاق حضرت فاطمه)یمربوط به اتاق عا

 :نھج الفصاحه نوشته ی عه) در مقدمهیشاز نویسندگان ( ندهیتر ابوالقاسم پاکد -
زان یآن پارچه آو یاز شدت فقر درب نداشته و جلو صامبریاتاق زنان پ

سفر  امبر ازیپ :دیگو یه مک ییھا د به داستانینکن رجوع یاند (ھمچن ردهک یم
ه ک یاتیا آی. . .  اتاقش گرفته و یجلو یرنگ یا د فاطمه پارچهیبرگشت و د

دقت . )۵۳(احزاب/ دییامبر سخن بگویا پرده با زنان پید از وراء حجاب یفرما یم
ه کباشند  یامبر میامبر و ھمسران پیات در مورد اتاق پین آیا یه تمامکد ینک

 . است درب بوده باشدن که ممکگر ید یمورد نظر ما است نه جاھا
س کچیسد: از نظر اسالم، ھینو یحجاب م ی لهأتاب مسکدر  یمطھر یمرتض -

ن یدر ب. داخل شود یگریبه خانه د یقبل ی حق ندارد بدون اطالع و اجازه
ورود  یبرا یسکه که قرآن نازل شده است معمول نبوده ک یطیاعراب، در مح

ن در دھات ه اآلک یبوده ھمانطور ھا باز در خانه. گران اذن بخواھدیدر منزل د
دو  یعنین یه مصراعکم یھا خانه یه دستور داد براک یسکن یاول. شود یده مید

. ه درھا را ببندندکه بود و ھم او دستور داد یمعاوامیر لنگه در قرار دھند 
 . ع است!)ین وقایسال پس از ا ۳۰ه متعلق به که ھم ی(خالفت معاو

َها ﴿ نور آمده: ی سوره ۲۷ ی هیدر آ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ َ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوتًا َ�ۡ�َ ُ�ُيوتُِ�ۡم  �َّ

ُرونَ  ۡهلَِهاۚ َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم لََعلَُّ�ۡم تََذكَّ
َ
ٰٓ أ �ُِسواْ َو�َُسّلُِمواْ َ�َ

ۡ
ٰ �َۡسَتأ  .﴾٢٧َح�َّ

نشوید تا آنکه اجازه بگیرید و بر ھای خودتان  ھایی غیر از خانه ای مؤمنان! وارِد خانه«
 . »این کار، برای شما بھتر است؛ باشد که پند بگیرید. ساکنان خانه سالم کنید

در اید  مان آوردهیه اک یسانک یا :فرمود یھا در داشت خداوند م مًا اگر خانهو مسلّ 
ل متموّ  یھودیاز افراد  یبرخ یھا (البته به احتمال فراوان، خانه. دیتان را ببندیھا خانه

حجاب  ی لهأتاب مسکدر  یداشته است) مطھر یچوب باز مسلمانان پولدار، در یو برخ
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مسلمان ھای  عرب سد:ینو ین میاحزاب چن ی سوره ۵۳ ی هیر آیدر تفس ۱۷۰ص 
ه نازل شد یآ. امبر ھم در خانه بودندیپھای  زن .شدند یامبر میپھای  اتاق پروا وارد یب
 یزید چیخواھ یم یوقت اً یو ثان ،دیغمبر نشوین اجازه وارد خانه پزده و بدو ه اوًال سرک

 . دیه داخل اتاق شوکنید بدون اید از پشت پرده بخواھیریامبر بگیاز زنان پ
از  یکی ه از آِن کرا  یا یشتکا یه درکو چنان شد . . . آمده:  یخ طبریدر تار -

ست و چوب آن کشه درھم کجده انداخت بحر در ساحل بود به  یبازرگانان روم
ه که بود کدر م یمرد قبط یکردند و کعبه آماده کسقف  یرا بگرفتند و برا

در آن روزگار:  یعنی(. ۸۳۸ص . ار فراھم آمدک ی دانست و مقدمه یم ینجار
 یخوب یت مالیه وضعک یسانک ّال کش و یان و اشراف قریھودیانند م یسانک

ثر کا یداشته ول یچوب درِ ھا  آن ی ، خانهیمتیز لوازم قیاند و داخل خانه ن داشته
عبه چوب وجود کساختن سقف  یبرا یحت. بوده است بھا بدون در خانه

 . اند ، نجار ھم نداشتهھا عرببوده و  یو نجار ھم قبط، نداشته است
اند  ردهک یزان میثر درھا پارچه آوکا ی، جلو١به جز نخل یعلت نبودن درخته ب -

و  نداشته است! ببه در یازیمسجد بوده ن ه داخلک لفاطمه کاتاق و اصوالً 
به گذاشتن درب و صرف  یازیسته و نیز یزاھدانه م صامبریاصًال دختر پ

افراد  ید بودن درب در آن زمان براینکنبوده است، و فراموش ن یاضاف ی نهیھز
د به آن ینکن مراجعه ی(ھمچن لفاطمه کوچک کاتاق یثروتمند بوده نه برا

امبر از مشاھده آن یو پ رده بودکزان ین آویرنگ ی پارچهه فاطمه ک یداستان
امبر و یله بدون اجازه وارد اتاق پیس آن قبییه رک یو داستان ،ناراحت شدند

بلند  -ھا  کاتاق –امبر را از پشت حجرات ید پیگو یه مک یاتیشود و آ یشه میعا
 . ). . . د وید و با اجازه وارد شویصدا نزن

ن داخل رحم یشان و سقط جنیامبر و شھادت ایدختر پ ی خانه بزدن در آتش -
و شعرھا ھا  داستان د ھمه متوجه آن شده ویه باکار مھم است یبس یموضوع. ..و
چ سند ی) چگونه در ھیبعدھای  زمان رامون آن بسازند (در ھمان زمان نه دریپ

 م ابنیتاب سلک. ن موضوع وجود نداردینه به ایمردم مد ی اشاره یحت یخیتار
 یل قرن چھارم ھجریدر اواکند  می ن افسانه اشارهین بار به ایاول یه براکس یق

                                           
 چوب درخت نخل برای نجاری مناسب نیست.  -١
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ون ینیماس یی، لویریمانند ابن غضا یاریبس یشود و علما یدا میاش پ لهکو  سر
تاب کن یس صورت گرفته و ایتاب خلط و تدلکن ید معتقدند در ایخ مفیو ش
 . است یجعل

کردند  یامبر را از پشت خانه بلند صدا میپ آمدند و یاز اعراب م یات قرآن: برخیآ -
د بدون یفرما یگر مید یا هیدر آ. اند شده یگران میو با سر و صدا موجب آزار د

ه بدون اجازه در حضور ک یا لهیس قبییآن ر یا ماجراید و یاجازه وارد اتاق نشو
ھا  اتاق هکانگر آن است یبھا  این ھمه. . .  شود و یم شانوارد اتاقرم، کا ینب

 . نداشته است بدر

 ةهل بيت النبوأيا  مالسالم عليك«اند:  گفته یکه ھنگام ورود م صامبریخود پ -

، اعالم ورود بدن بر آن دریوبکه بخواھند با کوجود نداشته  یبرا دریز »..و
 . اند گفته ین سخن را میآن، ا ینند! و به جاک
 . باشد ینور م ی از سوره ۶۱ ی هید اشاره دارد آیلکه به درب و ک یا هیتنھا آ

ھای  اتاق و لرامون اتاق فاطمهیبحث ما فقط پ، میز گفتین ه قبالً کھمانطور  
ن آمده یل مسلمک یه به طور عام براین آیو ا، گرید ییاست نه جا صامبریھمسران پ

با ھای  جنگ ان دریھودید حق ورود دارند مثل منازل یلکتا بدانند در صورت داشتن 
ه در آن کران و روم و مصر یپس از فتح ا یا حتیو . . .  بر ویو جنگ خان یھودی
م مربوط یعدم وجود درب آورد یه ما براک یاتیو آ، شورھا به طور حتم درب بوده استک

 . است یشانامبر و ھمسران ایپ ی به خانه
 یدر مورد یوت استفاده شده ولیت و بیب ی لمهکمرتبه از  ۹ه تا انتھا یآ یاز ابتدا

توان به  یتم را مکتم آمده و ملکلمه ملکوت یب ی(مفاتحه) به جا د آمدهیلک ی لمهکه ک
 . ھمچون صندوقچه ردک یمعن یآن ھست که مالک یزیچ

ه کش) یپسال  ۱۴۰۰(آن ھم در  دیگذار ید میلکدرب به ھمراه  ییجا یشما برا
ه به طور ک صامبریفاطمه و ھمسران پ کدر آن باشد نه اتاق یمتیق یزیا چیء یش

. اند داشته یا زاھدانه یزندگآنان بوده و  یخال یمتیق یزھایحتم از جواھرات و چ
فرموده: بر  صنھج البالغه در مورد راه و رسم زندگی پیامبر ۱۶۰ی در خطبه سعلی

نشست و با دست خود  خورد و چون برده ساده می و غذا می نشست ن مییروی زم
نشست و  دوخت و بر االغ برھنه می خود را می ی زد و جامه کفش خود را وصله می



 ١٣٣  در  ی سوختن در کلبه بی افسانه

خته بود که یاو آو ی ای بر در خانه کرد پرده ش سوار مییگری را بر پشت سر خوید
ن پرده را از جلوی چشمانم یا :کی از ھمسرانش فرمودیرھا در آن بود به ینقش و تصو

 . افتم یآن مھای  زینت ا ویاد دنیافتد به  دور کن که ھرگاه نگاھم بدان می
آن درب  یه بخواھد براکبوده  لز درون اتاق فاطمهیم: مگر چه چیپرس یما م

 نه آنیل بوده و ھزکنه ساز و مشیدر آن زمان ھز یبگذارد، چون گذاشتن درب چوب
ماند  ین میشده است، و مثل ا یشتر میب لفاطمه اء اتاقیاز مجموع اش یدرب چوب

بنز  یکد و ید برویبخواھ ید ولینداشته باش ید خانه پولیخر ینون شما براکه ھم اک
 است؟  ین امر معقول و منطقیا اید، آینک یدارین مدل را خریآخر

 د: ینکدقت  سیث از علین حدیحسن ختام به ا یو برا
 یارکبیند و از فرکاطاعت کند  می تشیه ھداک ییه از پندگوک یسکخوشا به حال «

 )۴۶۵ص  ۲جلد  ،مکالح غرر(. »زدیبپرھند کاف یم یه او را به گودال گمراھک
ر کد به فیر در شما گردد تا شاکجاد تعقل و تفین سواالت باعث ایدوارم طرح ایام

 . ١دیخود باش یدیو تقل یشتر در مذھب وراثتیق بیتحق
 

                                           
سنت به ھنگام مواجه شدن با تبلیغات شیعیان فوری به  الزم به تذکر است که برخی از اھل -١

یان فعلی ھمان کنند این مذھب شیع اورند و علت این است که تصور می مذھب شیعه روی می
کنند شیعه تنھا سخنش پیروی از اھل بیت و  مذھب اھل بیت و شیعیان علی است و فکر می

دوستی ایشان است و ھیچ نوع گمراھی ندارد، در صورتیکه امثال اینجانب که از بدو تولد در 
ه از اھل آمیز و خرافی ایشان به خوبی آشنا ھستند و این دست اند با عقاید شرک میان شیعیان بوده

بایست مدتی در ایران و میان عوام شیعه باشند تا پی به حقیقت ببرند و یا حتی از اھل  سنت می
سنت داخل ایران ھمچون مردم زاھدان سوال و تحقیق کنند نه اینکه چشم بسته شیعه شوند و 

بلیغات اول ت ی غ تشیع در کار خود استاد ھستند و مطمئن باشید در مرحلهالبته آخوندھای مبلّ 
کنند، بلکه تنھا از دوستی اھل بیت صحبت  خود زیارت عاشورا و لعن ابوبکر و عمر را تدریس نمی

کنند برای لعن صحابه،  روند و به آرامی ذھن اھل سنت را آماده می کنند و قدم به قدم جلو می می
روشن شدن قبرپرستی، غلو، خواندن غیرخدا و شرک و خرافات دیگر، امیدوارم این کتاب برای 

گاه و ھمینطور شیعیان مفید واقع شود.  ذھن اھل سنت ناآ





 

 

 دین و سیاست

در ایران که دائم ورد زبان رجال  ۱۳۵۷شعارھای مھم پس از انقالب سال یکی از 
باشد این است که: دیانت ما عین سیاست ماست، و  حکومتی و مراجع شیعه می

 . سیاست ما عین دیانت ما
بزرگ و روبه صفتی آخوندھاست، چون اگر اینطور ھای  دروغ این نیز یکی دیگر از

دینی امر به معروف و نھی از منکر در مھمترین  ی یضهگذارید که فر پس چرا نمی، است
کار برده شود؟ و اگر کسی خواست به این فریضه ه سیاست، ب ی حوزه خود، یعنی حوزه

 . آورد مھم دینی بپردازد از زندان سیاسی سر در می
کنم الزم به تذکر باشد که زندان سیاسی در ایران از بدترین نوع  فکر نمی

مانند قاچاقچیان و دزدان و زناکاران و شرابخواران با شما برخورد ھاست، و  زندان
ترین نوع زندان و مجازات و شکنجه در انتظار فرد  شود، بلکه بدترین و سخت نمی

 . سیاسی است
گویند: محارب با خدا، مرتد و ضد  در حکومت امام زمانی به چنین شخصی می

 . والیت فقیه
، پس چرا در رابطه با کشورھای کمونیستی اگر دیانت شما عین سیاست شماست

دھید؟ و چرا در آنجا تنھا به  چون چین، روسیه، کوبا و کره، به دیانت خود اھمیتی نمی
 چسبید؟  سیاست می

و مثًال  ،خوبی ندارند ی دار اینجاست که با کشورھای عرب و مسلمان، رابطه خنده 
و  دیو دشمن ھست ی نداشتهخوب ی اردن و عربستان رابطهچون مصر،  با کشورھای

 . ١کنید ھمیشه برای آنان توطئه می

                                           
و عمر و ابوبکر را ، کنند دلیلش این است که این کشورھا وھابی ھستند و روی قبور را تزئین نمی -١

دین ھستند و با قبور ھم کاری ندارند،  ولی چین و روسیه مانند خودشان بی، قبول دارند
 ھمچنین با عمر و ابوبکر. 
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ھا حضور دارد، از ورزش گرفته تا ھنر و سیاست و  اگر دیانت شما در تمامی عرصه
گذارید؟ آنجا دیگر با دیانت  پس چرا نام خلیج فارس را خلیج اسالمی نمی. . .  غیره

 . روید به سراغ موارد دیگر خویش کاری ندارید و می
حتی در رابطه با کشورھای اھل سنت، دیانت را در نظر ندارند بلکه تنھا بخاطر  

ھیچ اعتقادی به عقاید اھل سنت ھا  این .مصالح سیاسی است که با ایشان رابطه دارند
 . ندارند و حتی به شدت با ایشان مخالفند

ھمه جا را به ھا رخنه کرده، و  این تقیه و دورویی و روبه صفتی ایشان در تمام زمینه
ھیچگونه اعتمادی به ایشان ھای  زمین توان در ھیچ که نمی طوریه لجن کشیده، ب

 . داشت
 . پرورانند ایشان افکار خطرناکی را در سر می

روند تا  در جھانی که تکنولوژی، علم و روشنفکری رو به افزایش است و مردم می
ھای  پیشرفت سوی انواعه جھانی درست کنند و با ھمفکری و ھمکاری ب ی یک دھکده

گاه و دانشمندی می داند که صلح و  علمی رھسپار شوند و ذھن ھر انسان سالم، آ
بایست برقرار شود نه جنگ و خونریزی و دشمنی، آنوقت مراجع خرافی  دوستی می

اند تا امام زمان بیاید و ھمه را گردن بزند و البته این کشتار را از مردم  شیعه نشسته
 !کند ربستان شروع میسنی مقیم ع

که ھمه مردم جھان باید سعی  زند می در ذھن علمای شیعه تنھا این موضوع چرخ
خره با ھم اکنون این عمل صورت نگیرد باآل چه چنانکنند به زیر والیت ما در آیند و 

 ١ظھور مھدی صاحب الزمان و با زور شمشیر این آرزوی دیرینه بر آورده خواھد شد!!
پایه و اساس این حکومت بر مذھب است، و پایه و اساس مذھبش نیز بر تفرقه، 

 ... .و کشتندشمنی، جنگ، کینه، 
 . پس وجود جنگ در نقاط مختلف، برای این حکومت خوب است

(جامعه شناس فرانسوی) و ھمچنین اصل تز و آنتی تز ھگل  مومان ی نظریه
گیرد و به  ضد شکل می ی شمن و نظریهگوید: ھر انقالبی به خاطر تضاد با یک د می

و اگر دشمنی نباشد ممکن ، نظر ما بقاء آن انقالب و حکومت به داشتن دشمن است

                                           
بخشد، یعنی با زور شمشیر  البد امام زمان نیز ھمچون شاه اسماعیل صفوی این آرزو را تحقق می -١

اثنی   هشیع ی شود که ایشان به سعادت و ھدایت واقعی یعنی فرقه و با کشتار مردم باعث می
 عشریه دست یابند!



 ١٣٧  دین و سیاست 

 آن انقالبو ، دنشودیگر ای  دشمن عده ای ھا در بین خود عده یاست خود آن انقالب
وھابی ی، فالن کشور عرب :گویند به ھمین خاطر است که مرتب می، سرنگون شود

خواھند تنور این جنگ و اختالف  و می، فالنی با آمریکا یا با اسرائیل است و، است
 . چون با سرد شدن آن نابود خواھند شد، ھمیشه داغ بماند

 های رهبران و مراجع  سخنان و وعده
این دورویی و روبه صفتی در سخنان رھبران و مراجع مذھبی ایشان نیز نمایان 

ز سقوط رژیم شاھنشاھی و قبل از اینکه خودش به خمینی قبل ا ه طور مثالاست، و ب
داد، ولی ھمگی عالوه بر اینکه تحقق نیافتند بلکه  ھای زیادی می روی کار بیاید، وعده

 . صورت گرفتھا  آن حتی برعکس
 پی ببرید:  اوآوریم تا خودتان به روبه صفتی  برخی از سخنان خمینی را می

قرآن  :ندیگو یاند و م ردهکت ھمه علم را بلند یون جمعیلم یس«گفت:  خمینی می
 . ١»میخواھ یم

م یخواھھا  آن ر فشار ظلمینه ز، روابط عادالنه است یکغرب  ی روابط ما با جامعه«
ھا  آن چون سوء قصدھا  کمونیست و اما با، م داشتیروا خواھھا  آن بر یرفت و نه ظلم

 یروابطھیچگونه  میتوان ینم ایم، ردهکنون احراز کت خودمان تا کرا نسبت به ممل
 . ٢»میداشته باش

ل شود ھمه کیتش یومت اسالمکح یوقت، مختلف وجود ندارد یھا در اسالم جناح«
 . ٣»پارچه و واحد استیکجناح  یکتابع قانون اسالمند و اسالم 

ھا اسالم را داد  ابانیه ھمه در خکون مسلمان ھستند یلو پنج م یران سیدر ا«
 . ٤»زنند یم

                                           
 . ١٧٠ص  ٤ج ،، صحیفه امام٤/٨/١٣٥٧سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج  -١
 ٣صحیفه امام ج، حکومت اسالمی ی آینده ی مصاحبه با خبرنگاران درباره، ٢٠/٧/١٣٥٧خمینی  -٢

 . ٥١٥ص 
 . ٢٢٣ص ٥امام ج ی صحیفه، صدای لوکزامبورگ ی مصاحبه با روزنامه ٢١/٩/١٣٥٧تاریخ  -٣
 ی صحیفه، دولت نظامی و دولت آینده ی مصاحبه با رادیو تلویزیون ژاپن درباره ١٧/٨/١٣٥٧تاریخ  -٤

 . ٣٨١ص ٤امام ج
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امور  یھاد  خودشان حکومت نخواھند کرد و فقط ناظر و ءعلما یران اسالمیدر ا«
 ی و از ھمان ابتدا به حجره، نخواھم داشت یچ مقام رھبریز ھیخود من ن. خواھند بود

 . ١»س خود در قم برخواھم گشتیتدر
 . ٢»خود آزاد خواھند بود ۀدیان عقیھم در بھا  کمونیست یاسالم یدر جمھور«
و مطبوعات مطلقًا آزاد خواھند بود و دولت ، ونیزیتلو، ویراد یدر حکومت اسالم«

 . ٣»را نخواھد داشتھا  آن حق نظارت بر
سانسور مطبوعات و ، دن مخالفانیبه زندان کش یعنی یآزادھا  این در منطق«
ت تمام یتبع یعنی ین منطق تمدن و ترقیدر ا. یغاتیتبل یاھ دستگاه ی اداره

و  ییو قضا یقانونگذار یھا مملکت از فرھنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه یھا انیشر
 . ٤»م بردین خواھیرا از بھا  این ما ھمه. ک مرکز واحدیاز  ییاجرا

 . ٥»میما ھمه مظاھر تمدن را با آغوش باز قبول دار«
خواھد ھرکس  طور کامل خواھد بود وه ب یآزاد یمذھب یھا تیھمه اقل یبرا«

 . ٦»ده خودش را بکندیاظھار عقتوانست 
م یدھند که بعد از سقوط رژ یمن اجازه نم یمن و نه وضع مزاج ینه رغبت شخص«

 . ٧»امور مملکت داشته باشم ی در اداره یشخصًا نقش یفعل
من در داخل . خواھد بود یواقع یک به معنیک دولت دموکراتیما  یدولت اسالم«

 . ٨»خودم نخواھم داشت یبرا یتیچ فعالین حکومت ھیا
ا قدرت یخواھم حکومت  ینم. نده باشمیآ یاسالم یخواھم رھبر جمھور یمن نم«

 . ٩»رمیرا بدست بگ

                                           
 . ١٣٥٧آبان  ٥مصاحبه با خبرگزاری رویتر، نوفل لوشاتو،  -١
 . ١٩٧٨نوامبر  ١٠مصاحبه با سازمان عفو بین الملل، نوفل لوشاتو،  -٢
 . ١٩٧٨نوامبر  ٢پیزا سره، نوفل لوشاتو،  ی مصاحبه با روزنامه -٣
 . ١٣٥٧آبان  ٨پا، نوفل لوشاتو، سخنرانی برای گروھی از دانشجویان ایرانی در ارو -٤
 . ١٣٥٧مھر  ١٩سخنرانی برای گروھی از ایرانیان، نوفل لوشاتو،  -٥
 . ١٩٧٨نوامبر  ٩کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو،  -٦
 . ۱۹۷۵نوامبر  ۱۷مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس، نوفل لوشاتو،  -٧
 . ١٩٧٨ نوامبر ١١، نوفل لوشاتو، NBCمصاحبه با تلوزیون  -٨
 . ١٩٧٨نوامبر  ١٦مصاحبه با تلوزیون اتریش، نوفل لوشاتو،  -٩



 ١٣٩  دین و سیاست 

را  یگرید یچ مقام رھبرینه ھ، س جمھور خواھم شدییپس از رفتن شاه من نه ر«
 . ١»به عھده خواھم گرفت

خود را  یھا حرفشه یه اشخاص منحرف ھمک بودد بنابر آن یعقا یاز نظر آزاد«
ھا  این ،زنند یھا را نم ن حرفیاز اصل اسالم خبردار شده باشند اھا  آن اگر اند، زده یم

ده ین حال ما از اظھار عقیدر ع. رود ین میاگر به ھمه مسائل آشنا شوند اختالفات از ب
خواھند  ینند مک یم ین گاھیه منحرفک ییارھاکن از کل، مینک یرده و نمکن یریجلوگ

 . ٢»میدھ ید میو عقا کبه ھمه مسال ی، ما آزاد. . .  نندک یارکشلوغ 
و . من امر کردم به مستضعفین بدھند و خواھند داد، این دارایی از غنائم اسالم است

کنیم!!  ولی ما عمل میزنند  می حرفھا  آن ھای باطل گوش ندھید، گفت: به این نغمه می
 یگفت: آب و برق را مجان یم!! و مینک یایجاد م گفت: ما یک مملکت محمدی و می

را ھا  آن خواھیم کنند ما می ھا فکر می م!! و این ارتشیینک یم یم، اتوبوس را مجانینک یم
روز بعد، تعداد زیادی  ۱۰روز آری فقط  ۱۰(که ھمه جمعیت خندیدند و فقط  دار بزنیم

ھای  حکومت ترین کردند، حتی گرگتیرباران  -البته دار نزدند  -از فرماندھان ارتش را 
 . زنند) دھند دیگر زیر حرف خودشان نمی دنیا نیز وقتی عفو عمومی می

، عمل وحدت الزم است، ده نداردیما فا یوحدت برا ی لمهکه کاست  یامروز روز«
 یا لمهک یکگران، ینم با دکه من مخالفت کاما اگر بنا باشد ، م وحدتیگو یمن ھم م

 . ٣»ست!!یشتر نیاست و ب ییایر یکاست، 
 یا نه، بر خالف اسالم و تفرقه اندازیچه عضو حزب باشد  یاھانت به ھر مسلمان«
 . ٤»ن گناھان است!!ین موقع از بزرگتریدر ا

 . »غامبر استینماز خواندن پشت سر اھل سنت ھمچون نماز خواندن پشت سر پ«
ردن کدرست  یبراوشش کزمان ما ھمه ، حاصل نشده یچ خرابیدر زمان ما ھ«

شما . کھا و امثال ذل ارخانهکر یو سا یشاورزکردن وضع کدرست . وضع ملت است

                                           
 . ١٩٧٩ژانویه  ٩لموند، نوفل لوشاتو،  ی مصاحبه با روزنامه -١
 . ٥٣٤ -٥٣٣، ص٥امام ج ی ھای آمریکایی_صحیفه گفتگو با سه تن از شخصیت ٦/١١/١٣٥٧تاریخ  -٢
 .٢٠٩ص ٩ج ،امام ی رادیکال ایران_صحیفهسخنرانی در جمع اعضای نھضت  ٣١/٤/١٣٥٨تاریخ  -٣
 _خمینی در پاسخ به انحالل حزب جمھوری. ١٣٦٦خرداد  ١١تاریخ  -٤
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مان،  ه ھمهک یم به آن حدیا چند سال بروین چند ماه یم در ھمید ما بتوانیتوقع دار
 . ١»ارھا ھم درست شده باشدکملتمان در رفاه باشد، ھمه 

و با خلق خدا آن زنند  می از خلق را یوس طرفدارک یواھ یه به ادعاکآنان «
دارند؟ و با به شھادت  یھیم چه توجیت عظین جنایدانند در ا یه ھمه مکنند ک یم

نند و چه ک یسب مک یرمرد بزرگوار ھشتاد ساله چه قدرتیخدمتگزار و پ یرساندن عالم
 . ٢»بندند؟ یم یطرف
(ولی سربازان بدنام امام زمانی به داخل منزل عالمه برقعی این پیرمرد ھشتاد  

 . سر او شلیک کردند) رخواند ب ساله ریختند و در حالی که نماز می
ای  ھم اکنون نیز وضع بر ھمین منوال ادامه دارد و رجال حکومتی ھر روز وعده

کنند و نه وضع  ھا عمل می کنند و البته نه به وعده دھند و مردم را دلخوش می می
شود و مردم ھر روز  شود، بلکه روز به روز بر مشکالت افزوده می مردم بھتر می

ای به عقاید  آورند و ذره ای به مغز کوچک خود فشار نمی شوند، ولی ذره تر می ناراضی
کنند، پس بچشید طمع تلخ جھل را، طمع تلخ مذھب گمراه را،  اشتباه خود شک نمی

 . دینی را، طمع تلخ دوری از قرآن و سنت را گرا را، طمع تلخ بی حکومت فرقهطمع تلخ 
اول خود آن ملت ھستند  ی ھر بالیی که بر سر ملتی بیاید، مقصر اصلی در درجه

 . اند خود از مراجع گمراه به چاه ھالکت افتاده ی که با جھل خود و با پیروی کوکورانه
ن گرفتار این روبه صفتان ھستید و ھر روز پس تا خودتان را اصالح نکنید ھمچنا

 . خورید، امروز فریب آخوند و فردا روباھی دیگر فریب ایشان را می
 

                                           
 .٩٧_٩٦ص ١٠ج ،امام ی مصاحبه با اوریانا فاالچی_صحیفه ٢/٧/١٣٥٨تاریخ  -١
 .٥٠ص ١٧ج ،امام ی صحیفه ٢٣/٧/١٣٦١تاریخ  -٢



 

 

 خرافات و بدعت

مراجع و آخوندھای شیعه معتقد ھستند که بھترین مکتب را برای ترویج دین 
دانند و مذھب خود را  و اسالم واقعی را تنھا در پیروی از مذھب خود میاسالم دارند 

 . دانند به دور از ھر بدعت و خرافاتی می
ایشان است، چون انواع خرافات و ھای  دروغ این ادعا یکی از بزرگترین و آشکارترین

 . شود یافت می آنانھا به وفور در میان  بدعت
از برخی مسائل بگذریم که اصًال نزد مراجع شیعه خرافات نیستند و بلکه در عین  

دیانت ھستند، ولی یک سری دیگر از خرافات نیز وجود دارد که حتی خود ایشان 
گویند مذھب ما دارای خرافاتی نیست،  شوند، پس اینکه می مجبور به پذیرش آن می

 . رفت تا به واقعیت امر پی بردبایست به دل جامعه و مردم  دروغ است و می
چندی پیش از یک ناودان بر روی دیواری مقداری آب ریخته بود و شکلی شبیه به 
یک انسان درست شده بود که دست نداشت و البته بیشتر شبیه به یک بشکه بود تا 
یک انسان، ولی به ھر حال بسیاری از مردم در مقابل این دیوار تجمع کردند و برای 

مالیدند و گمان داشتند که این عکس  ھای خود را به آن می ھا و لباس پارچهک، تبّر 
 . متعلق به ابوالفضل است، و چنان ازدحامی شده بود که نگو

 دینی نیست؟! بیھا  این حماقت نیست؟! آیاھا  این خرافات نیست؟! آیاھا  این آیا
وقت یکبار از چند ھر براستی چرا و به چه علت مردم کارشان به اینجا رسیده؟ چرا

شود؟ و چرا در میان اھل سنت از این  این قبیل حوادث در میان شیعیان دیده می
 موارد نیست؟ 

باشد که چنین  دھد که مذھب شما دارای اشتباه و گمراھی می آیا این نشان نمی
 آورد؟  نتایجی را به بار می

 اعتقاد داشتن به حلول خداوند در ائمه:
ن اعتقاد فاسد و ملحدانه گفته شده: یع در رابطه با ایمذھب تشات یاز روا یکیدر 

در  یالھ د و نوریشکفرمودند: آنگاه خداوند دست راست خود را بر ما  ÷ابا عبدالله«
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اما خداوند ذات ما را با ذات ...«گفته شده:  یگریت دیو در روا. ١»ردکوجود ما حلول 
در  یار بزرگینقش بس یاعتقاد باطلن یمان داشتن به چنیا. ٢»ختیخود در ھم آم

 ردنک جه پرستش و عبادتیت و در نتیاز صفات ربوب یمتصف دانستن ائمه به برخ
به  یم و نگاھینکع مراجعه یث مذھب تشیحد یھا تابکما اگر به . داشته استھا  آن

ات، یاز روا یارید در بسیم دیم خواھینکافیآنچه در باب معجزات ائمه نوشته شده ب
جز خداوند متعال  یسکنگونه امور را یه اکبه ائمه نسبت داده شده  یدادن امور انجام

طالب را قادر به  یابن اب یات، علین روایاز ا یکیعنوان مثال ه ب. تواند انجام دھد ینم
 یبن ی لهیاز قب یجوان«ت گفته شده: ین روایدر ا. ندک یم یردن مردگان معرفک زنده

من! برادرم چند  ییدا یا د:یگو یشان میآمده و به ا ÷طالب یبن اب یمخزوم نزد عل
 یعل. ن و افسرده ساخته استیار غمگیناگوار مرا بس ی ن حادثهیرد و اکش فوت یروز پ
گر یبرادرت را بار د یخواھ یا میدر جواب خطاب به جوان فرمودند: آ ÷طالب یبن اب

 یابن اب یعل .دھد یار خوشحال گشته است پاسخ مثبت میه بسک؟ جوان ینیبب
و  ÷یه علک یھنگام. د: قبر او را به من نشان دهیفرما یخطاب به جوان م ÷طالب

 خود چند ضربه به قبر یبا پا گفته و یر لب سخنیشان زیرسند ا یجوان به قبر م
بر زبان  یسخنان ین عمل ناگھان مرده از قبر بر خاسته و به زبان فارسیبا ا. زند می

دھد: بله،  ی؟ مرد پاسخ میپرسند: مگر تو عرب نبود یاز او م ÷نیرالمؤمنیام. راند یم
 . ٤»افتیر ییتغ یبودم، پس از مرگ زبانم به فارس ٣یو فالن یرو فالنیاما چون من پ

تمام مردگان قبرستان س طالب یابن اب یگفته شده عل یگرید ی ذوبهکو در ا
س طالب ابیابن  یادعا شده عل یگرین دیت دروغیو در روا. ٥سترده اکجبانه را زنده 

 . ٦رون آوردهیصد شتر از آن ب یه سنگکت رب یا با زدن ضربه

                                           
 ذکر). ، (چاپ سابق ال٤٤٥و ٤٤٢و ٤٤١و ١/٤٤٠ :اصول کافی -١
 ، (چاپ سابق الذکر). ٤٤٥و ٤٤٢و ٤٤١و ١/٤٤٠ :اصول کافی -٢
 باشد.  ) میبمراد ابوبکر و عمر ( -٣
(احیاءالتراث  ٤١/١٩٢مجلسی  ،، (چاپ سابق الذکر)، بحار االنوار١/٤٥٧کلینی  ،اصول کافی -٤

 ھـ).  ١٣٧٠ ،نجفچاپ ، (٧٦ھـ)، بصائر الدرجات للصفار ص  ١٤٠٣العربی، بیروت، الطبعه الثالثه 
 (چاپ سابق الذکر).  ٤١/١٩٤ :مجلسی، بحار االنوار -٥
 (چاپ سابق الذکر).  ٤١/١٩٤ :مجلسی، بحار االنوار -٦



 ١٤٣  خرافات و بدعت 

ھستند  که و اساس و مضحیپا یم چنان بیز گفتیه قبًال نکات ھمانگونه ینگونه روایا
 . ستیل و برھان نیر دلکبه ذ یاجیچ احتیھھا  آن اثبات بطالن یه براک

امبران در برابر یاز پ یه چون برخکن ادعا شده یات دروغیگر از رواید یو در برخ
به  یرا معاقبه و مبتلھا  آن اوردند، خداوندیم فرود نیسر تسلھا  آن تیعه و والیائمه ش

 . بت ساختیمص
ه ک یھنگام...«باشد گفته شده:  یم ÷ه سرشار از اھانت به آدمک یتیدر روا

صلوات الله  -ن یو حسن و حس یداد، محمد و عل یخداوند آدم را در بھشت جا
. ستینگرھا  آن سرشار از حسادت به یآدم با نگاھ. ردکرا در مقابل او ظاھر  -ھمیعل

ن سبب یبه ھم. باز زد ار سرکنیاما او از ا. ردیت ائمه را بپذیسپس از او خواسته شد وال
برد  ید پآدم به اشتباه خو یپس از مدت. ردکرون پرتاب یبھشت او را از درون خود به ب

و فاطمه و حسن و  یمحمد و عل ؛رد و به حق پنج تنکش توبه یو از حسادت خو
د و از گناه او در یجه خداوند او را بخشیدر نت. ھم متوسل شدین صلوات الله علیحس

ٰٓ َءاَدُم ﴿ ه خداوند متعال فرموده است:کن ماجرا است یو در مورد ھم. گذشت َ�َتلَ�َّ
ّ�ِهِ   . ١»ش آموخت)یاز خالق خو ییلمات و دعاھاک(سپس آدم  .]٣٧[البقرة:  ﴾َ�َِ�ٰتٖ  ۦِمن رَّ

به شتر یب یرده، مقدارکز را از خود جعل یت اھانت آمین روایه اک یاگر آن دجال
مذھب بوده و  ینخست سن ÷گفت: آدم یداد حتمًا م یخود ادامه م یدروغپرداز

 . عه شده است!یسپس ش
 ÷ونسیسبب محبوس شدن «ن گفته شده: یات دروغین روایگر از اید یکیو در  

 ییم نھنگ رھاکش بوده، و از ÷یت علیرفتن والیم نھنگ امتناع او از پذکدر ش
 . ٢»÷طالب یبن اب یت علیرفتن والیافت مگر پس از پذین

 
 ه عبارتند از:کم یریز بگیگر نیجه دین نتیم چندیتوان ین میات دروغینگونه روایما از ا

افتن یدست  یاند، برا ردهکت یع را روایات مذھب تشیه رواک یدروغپردازانآن  -1

                                           
، ١١٤٣/  ٤حر عاملی ، (چاپ سابق الذکر)، وسایل الشیعه ٣٢٥/  ٢٦ :مجلسی، بحار االنوار -١

 ھـ).  ١٤٠٣ چاپ پنجم ،(تحقیق: عبدالرحیم شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت
لفرات بن ابراھیم الکوفی، المطبعه الحیدریه، النجف، نشر: مکتبه الداوری،  ١٣ص  ،تفسیر فرات -٢

 (چاپ سابق الذکر).  ٣٣٤ -٢٦/٣٣٣مجلسی ، قم. بحار االنوار
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 . اند ردهکفروگذار ن یرنگیله و نیچ حیبه اھداف ناپسند خود از ھ
 ةھم الصالیعل -امبران یع به پیات موجود در مصادر و مراجع مذھب تشیدر روا -2

 . گذاشته نشده است یچ احترامیھ -والسالم
چ یه به ھکه و اساس ھستند یپا یع چنان بیمصادر مذھب تشات مراجع و یروا -3

 . ردکاعتماد ھا  آن توان به یوجه نم
م فرد یاند ھرگونه ارتباط مستق نندگان آن خواستهکه جعل ک ینیت دروغیدر روا

از ائمه مسئول برآورده ساختن ھریک  نند،کقطع  یمذھب را با خالق ھست یعیش
  اند. قرار داده شده یحاجت

ن و ینجات از سالط یبرا...«مذھب گفته شده:  یعیت خطاب به فرد شین روایادر 
و در بجا آوردن . نکدراز  ÷نیبن حس یعل یسوه ن دستت را بیاطیش یھا وسوسه

 یمدد بخواه، و برا ÷و جعفر بن محمد ÷یاز محمد بن عل یعبادات و امور اخرو
طلب رزق از خداوند از محمد بن  یو برا. متوسل شو ÷بن جعفر یت به موسیطلب عاف

بن  یردن به برادران و بجا آوردن عبادات نافله از علک یکیو در ن. بخواه کمک ÷یعل
ه ک یو ھنگام. مدد بخواه ÷یاز حسن بن عل یم اخرویدن به نعیرس یو برا ÷محمد
ند از کخواھد سرت را از بدنت جدا  یه مک یدیسر خود د یر دشمن را بر باالیشمش

 . ١»تو را نجات خواھند داد وه اکن داشته باش یقیصاحب زمان (عج) مدد بجو و 
 یعین فرد شیم بیمستق ی رابطهھرگونه  نیات دروغینگونه روایمان داشتن به ایا

خداوند بر ائمه قرار  یل او را بجاکد و توین برده و امیرا از ب یمذھب و خالق ھست
 یدر او باق یآوردن به بارگاه الھ یرو یبرا یو شوقچ شور یب ھین ترتیو بد. دھد یم

ھا  آن ائمه بجا آورده و از یخود را برا یھا ردنکاز یه تمام دعاھا و راز و نکبل. ماند ینم
د به ما آموخته است دعاھا و حاجات یه قرآن مجکاست  ین در حالیا. دیجو یمدد م

ان ین میرا در ا یچ مخلوقیان گذاشته و ھیمًا با معبود بر حق در میخود را مستق
 . میقرار ندھ یانجیواسطه و م

 رفته -ب - ین بن علیارت قبر حسیه به زک یسکدر مورد 

ن یرفته و ا بین بن علیارت قبر حسیه به زک یسکگر در مورد ید یتیدر روا

                                           
 (چاپ سابق الذکر).  ٩٤/٣٣مجلسی ، بحار االنوار -١
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شود و خطاب به او  یبر او نازل م یا فرشته«ان رسانده گفته شده: یعمل را به پا
د یفرما یفرستد و م یپروردگارت بر تو سالم م. خداوند ھستم ی فرستادهد: من یگو یم

 یگریت دیو در روا. ١»ام دهیمن تمام گناھان تو را آمرز. نکرا آغاز  یدیجد یزندگ
فرد  یکه کاست  ین عملیتر ن و با ارزشیبھتر ÷نیارت قبر امام حسیز«گفته شده: 

 . ٢»خود انجام دھد یتواند در زندگ یم یعیش
 ات را نگرفته و ازینندگان رواکن جعل یا ی قهیان یعیاز ش یم چرا أحدیدان یما نم

افزونتر از رفتن به حج  یآلود اجر و ثواب کن عمل شریه اگر واقعًا اکده ینپرسھا  آن
ن یاز ا یرکه بارھا در آن در مورد حج صحبت شده، ذکد یداشت چرا در قرآن مج یم

 امده است؟ یان نیعمل به م
ان دروغگو، یه در آن آقاکم یپرداز یم یمجلس یتاب آقاکاز  یتیر رواکنون به ذکا

 . اند خود رسانده یرا به حد اعال یخرد یجسارت و ب
ن به یامبران و مؤمنین پیخداوند و فرشتگان و ھمچن«ت گفته شده: ین روایدر ا

 . ٣»روند یم ÷نیرالمؤمنیارت قبر امیز
از  یکیفر آلود به عنوان کات ین روایبا ا یتابکه کاست  یتعجب و شگفت یبس یجا

 ع شناخته شده است! یمصادر و مراجع مذھب تش
از  یه گروھکاند  ان توقع آن را داشتهیه دروغگوک یم از آنجائیجالب است بدان

ترساندن  یرا مورد انتقاد قرار دھند، براھا  آن رفته ویذوبه را نپذکات مین روایان ایعیش
ات ین روایرده و در اکاز خود جعل  یاتینگونه اشخاص روایو زھر چشم گرفتن از ا

. ٤اندردهک یافر و مرتد معرفک) نروند را ب( ین بن علیارت قبر حسیه به زک یسانک
 ھارون بن خارجه گفته است:  اتین روایاز ا یکیدر 

ارت قبر امام یه بدون داشتن عذر به زک یسکدم: یپرس ÷از ابا عبدالله«

                                           
(چاپ سابق الذکر)، ثواب  ١٣٢ص  ،ابن قولویه، ت، کامل الزیارا٢/١٤طوسی  ،تھذیب التھذیب -١

  (چاپ سابق الذکر). ٣٤٢، ١٠/٣٤١حر عاملی  ،(چاپ سابق الذکر)، وسایل الشیعه ٥١ص  ،االعمال
(چاپ  ١٠١/٤٩مجلسی  ،(چاپ سابق الذکر)، بحار االنوار ١٤٦ص  ،ابن قولویه، کامل الزیارات -٢

 سابق الذکر). 
 (چاپ سابق الذکر).  ١٠٠/٢٥٨مجلسی ، بحار االنوار -٣
(چاپ  ١٩٤ابن قولویه ص ، (چاپ سابق الذکر)، کامل الزیارات ٢/١٤طوسی ، تھذیب االحکام -٤

 (چاپ سابق الذکر).  ٣٣٧ -١٠/٣٣٣حر عاملی ، سابق الذکر)، وسایل الشیعه
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 است؟  ینرود چگونه شخص ÷نیحس
 . ١»ن شخص از اھل جھنم خواھد بودیشان در جواب فرمودند: ایا

ز ینھا  آن ارت قبر دخترانیه زکارت قبر ائمه، بلینه تنھا ز یات جعلین روایبر اساس ا
حرم «گفته شده:  /منسوب به جعفر یتیدر روا. خواھد ساخت یشخص زائر را بھشت

ز حرم یشھر قم ن. باشد یوفه مکن یرالمؤمنینه و حرم امیامبر مدیه و حرم پکخداوند م
به ھرکس  .از دختران فرزند من بنام فاطمه دفن خواھد شد یکین شھر یدر ا. ما است

 . ٢»رده استکخود ضمانت  یارت قبر او رود بھشت را برایز

 یبت مهدیمدت غ
در . وجود دارند یمتعدد و مختلف یھا ز اقوال و گفتهین یبت مھدیدر مورد مدت غ

شان در یادعا شده که ا سطالب یبن اب ین علیر المؤمنین منسوب به امیدروغ یتیروا
 . ٣»ا شش سالیا شش ماه و یشش روز و « اند: فرموده یبت مھدیمورد مدت غ

آرامش ات، ینگونه روایوجود ندارد که سبب جعل ا یدیچ شک و تردیھ یجا
بدون  یان بوده که وفات حسن عسکریعیران و سرگردان شیح یھا دن به قلبیبخش

ن از یچن نیا یاتیدجاالن روا. را مات و مبھوت ساختهھا  آن از خود، یبجا گذاشتن خلف
شتر از شش سال یبت امام زمان بیند: مدت غیان بگویعیاند تا به ش دهییخود سرا

ا را تحت ید تا امامتان ظھور کرده و دنیرا صبر کنن مدت اندک یشما ا. نخواھد بود
 . فرمان خود در آورد

دجاالن ناچارا شش سال را . اما شش سال گذشته و امام غائب ھمچنان غائب ماند
. شد و آب از آب تکان نخورد یز سپرین ھفتاد سال نیو ا. د کردندیبه ھفتاد سال تمد

ز یاما صدو چھل سال ن. ان دادندیعیبه ش یھا صدو چھل سال ی نبار دجاالن وعدهیا
پس از  یکیھا  آن که دروغ بودن یسر خرمن یھا ن وعدهیا. ام نکردیگذشته و امام ق

شتر مشکوک یبنام امام زمان ب یان را نسبت به وجود شخصیعیشد ش یآشکار م یگرید
ظھور امام غائب  یرا برا ین، وقتین مسأله سبب گشت دجاالن پس از ایا. ساخت

                                           
(چاپ  ١٩٣ص ابن قولویه ، (چاپ سابق الذکر)، کامل الزیارات ٣٣٧ -١٠/٣٣٦ :وسایل الشیعه -١

 سابق الذکر). 
 ھـ).  ١٣٨٧داب، النجف اآل ة. (مطبعپس از آنو  ١٦٢ص  ،عبد الرزاق الحسینی، مشاھد العتره -٢
 اپ سابق الذکر). چ( ١/٣٣٨ :کلینی ،اصول کافی -٣
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حا یات صریاز روا یدر برخ. ١نکنند و ظھور او را به وقت مناسب موکول سازندن یمع
 گرفتن یان و به بازیعیگرم نگاه داشتن شلد یبرا یسر خرمن یھا ن وعدهیذکر شده ا

شد امام پس  یاگر به مردم گفته م«ات گفته شده: ین روایاز ا یکیدر . بوده استھا  آن
. شدند یاز اسالم مرتد مھا  آن از یارید کرد، بسصد سال ظھور خواھیا سیست و یز دوا

 یزوده شان بید و ایاد طول نخواھد کشیبت امام زیگفته شد غھا  آن ن سبب بهیبه ھم
ب، مردم را یقر یروزیفرج و پ یھا ب با دادن وعدهین ترتیو بد. د کردظھور خواھ

 . ٢»استوار نگاه داشتند

 یبت مهدیعلت غ
د: از ابا یگو یزراره م«امام غائب گفته شده: بت یدر مورد علت و سبب غ

سر ه بت بیغدر را  یام خود، مدتیقبل از ق ÷دم که فرمودند: قائمیشن ÷عبدالله
. ترسد ی: او مفرمود ÷ابا عبدالله. دمیبت را پرسین غیشان علت ایمن از ا. د بردخواھ

 . ٣»دکشته شدن به شکم خود اشاره کر ی هسپس با دست به نشان
باشد؟  یبت مھدیغ یبرا یا ل قانع کنندهیتواند دل یشته شدن مکا ترس از یاما آ

ھا  آن دانند و مرگ یع، أئمه زمان وفات خود را میم بنا بر معتقدات تشیدان یما م یھمگ
ائمه از کند  می ع ادعاین تشیو ھمچن. ٤ردیپذ یصورت مشان  تیپس از موافقت و رضا

با در . ٥ستیده نیپوشھا  آن بر یا چ مسألهیبوده و ھنده باخبر یات گذشته و آیبیتمام غ
ره و یکه مطلع بر ھر صغ یتواند ادعا کند امام یعه مین مطالب چگونه شینظر گرفتن ا

رسد و مردن او پس از موافقت و  یان میداند چه ھنگام أجلش به پا یاست و م یا رهیکب

                                           
، (چاپ سابق الذکر). الغیبه ٢٦٣طوسی ص ، . الغیبه٦/٣١٤مازندارانی)  شرح باکافی ( اصول -١

 (چاپ سابق الذکر).  ١٩٧نعمانی ص 
(چاپ سابق الذکر).  ١٩٨ص  ،نعمانی ،(چاپ سابق الذکر). الغیبه ١/٣٦٩کلینی ، کافی اصول -٢

(چاپ سابق  ٥٢/١٠٢مجلسی ، بحار االنوار .(چاپ سابق الذکر) ٢٠٨ -٢٠٧طوسی ص ، الغیبه
  الذکر).

(چاپ سابق الذکر).  ١١٨(چاپ سابق الذکر). الغیبه للنعمانی ص  ١/٣٣٨اصول الکافی للکلینی  -٣
 (چاپ سابق الذکر).  ٤٤٩اکمال الدین البن بابویه ص 

(چاپ سابق  ٢٧/٢٨٥مجلسی ، (چاپ سابق الذکر). بحار االنوار ١/٢٥٨کلینی ، اصول کافی -٤
 الذکر). 

 سابق الذکر).(چاپ  ١/٢٦٠کلینی ، اصول کافی -٥
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ان یداشته است؟ مگر آقاا کشته شدن واھمه یاز مردن و  ١ردیپذ یت او صورت میرضا
ن بن روح و ید و نور چشم او محمد بن عثمان و ابوالقاسم حسیعثمان بن سع

 ی کردند که با امام غائب رابطه یادعا نم یھمگ یبن محمد سمر ین علیابوالحس
 کم شد؟ ھا  آن از یک تار مو از سر أحدیا یم دارند؟ آیمستق

و ھا  حکومت ب شده تا به امروزیدر آن غا یشود مھد یکه ادعا م یو مگر از زمان
مدافعان  یاند که ھمگ دست نگرفته زمام قدرت را در یاریعه مذھب بسیش یھا دولت

 اند؟  و پا قرص امام زمان بوده پر
 دا کردند امام زمان ظھور نکرد؟ یه بر بغداد تسلط پیکه آل بو یچرا ھنگام

ھا را از خون اھل سنت سرخ  خانهآب رود یل صفویکه شاه اسماع یا چرا ھنگامیو 
 از امام زمان نشد؟  یکرد، خبر

کرد  یھا نام صاحب زمان را ضرب م سکه یم خان زند بر رویکه کر یا چرا ھنگامیو 
 امد؟ یبت خود به در نیدانست، امام غائب از غ یاو م یا ندهیو خود را نما

دانند و مشتاقانه در  یم ب امام زمانیران خود را نایا آخوندھایا چرا امروز که یو 
 کند؟  یانتظار ظھور او ھستند، امام زمان ظھور نم

و ما . وجود ندارد یبت مھدیغ یبرا یو عذر موجھل یچ دلیم ھینیب یپس م
شان جعفر یاز جمله برادر ا یحسن عسکر ی ن مسأله را از خانوادهیقت ایم حقیتوان یم

 . دانستند یکرده و آن را دروغ محض مب ین مسأله را تکذیم که با تمام وجود، ایبشنو

                                           
 



 

 

  !اثنی عشری یانشیع
 تا به حال این جمالت را کسی به شما گفته است؟ آیا 

 : صرمکامبر ایپ
رد و ک ین را بر زبان جارید ابن ارقم، شھادتیز ی عمر ابن خطاب در خانه یوقت -

اش گرفت و به طرف خود  نهیراھن او را از سیپ صرمکامبر ایاسالم آورد پ
ش را از غا ھرگونه اشتباه و غل و یاش زد وگفت: خدا نهید و سه بار به سیشک
تر از  ید آبیتر از خورش (روشن. دار بداریمانش را پایعمر به در آور و ا ی نهیس

تھران  -رانیا یھا تابخانهکت توسعه کشر ۱۰۹ص  ،یمظفر سرباز ی نوشته ،ایدر
 رده باشد؟ کرم را مستجاب نکا ینب یشود خداوند دعا یا میآ یراسته ) ب۱۳۸۳

 صرم) رسول اللهکا یات (اواخر عمر نبیدر ھفده نماز در حال حصدیق ر کابوب -
دار  در خدشه یسع یواھ یثیاحاد یعه بر مبنای(ش. ددامسلمانان را امامت و 
 .رده است)کن موضوع را اثبات یا یعتیتر شرکد یث دارد ولین حدیردن اک
 ث متواتر)ی(حد. دینکر و عمر) اقتدا کن دو نفر (ابوبیپس از من به ا -
از آتش دوزخ آزاد  یعنیق لقب فرمود یرد و عتکر را عبدالله نام کابوب صامبریپ -

 یخ حمدالله مستوفیتار ی دهی(گز. ق معراجیرد جھت تصدکق لقب یشده و صد
 تر)  یمیمنابع قدر یو سا

ن یرد و دکه حق را از باطل فرق کعمر را فاروق لقب داد جھت آن صامبریپ -
و  یده حمدالله مستوفیخ گزی(تار. رفت و اسالم بدو قوت گرفتیاسالم را پذ

 تر) یمیمنابع قد
م و یستاده بودیرم اکا ینب ی نار خانهکما در  ی: روزگفت یجابر ابن عبدالله انصار -

رم آمدند کن ھنگام رسول ایم در ایردک ین خودمان صحبت میل بیدر خصوص فضا
ر کاز شما بر ابوب یاحد فرمود:. م: نهیان شماست؟ گفتیر در مکا ابوبیو فرمودند: آ

 ١.ندارد یا و آخرت برتریدر دن

                                           
 .محمد سالوس ،ثنی عشریهاالمع الشیعه  -١
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 . عمر استکند  می ه از صراط عبورک یسکن یاول  -
د است ی) و دو شھصدیق رک(ابوب یقیو صد یامبریه بر تو پکان مخور کت !وهک یا -

 . قرار دارند )النورین ذی و عثمانفاروق (عمر 
 . ر بودک) انتخاب شد حضرت ابوبصامبریپ یر حج (از سویه امک یسکن یاول -
 . شد غالم عمر ابن خطاب بوده است شھید(بدر)  ی غزوهه در ک یسکن یاول -
عبه نماز خواندند پس از کنار کدر  ین به صورت علنیه مسلمک ین باریاول -

 . بوده فاروقاسالم آوردن عمر 
گذاشت أ خ اسالم مبدیتار یب داد و برایمزد ترت وان دستیه دک یسکن یاول -

 . بودهفاروق عمر 
 . بودهفاروق امبر را خنداند عمر یه پک یسکن یآخر -
اولین کسی که اسالم را به خارج از شبه جزیره عربستان صادر کرد عمر ابن  -

 ی یھودیان را از شبه جزیره ی مانده عمر بوده که برای ھمیشه باقی. بودهخطاب 
 ! انداختعربستان بیرون 

 . بودهفاروق عمر  د محرابین شھیاول -
شد عمر ابن خطاب بوده و  یآور م جمعیرکه به اصرار او قرآن ک یسکن یاول -

ه از صراط عبور ک یسکن یچشم منافقان: اول یورکرم و به کا یث نبیطبق حد
 . شود: حضرت عمر ابن خطاب است یرده و وارد بھشت مک
به  یمنبر رفت عمر ابن خطاب به مناسبت یامبر به رویه پک ین روزی(در آخر -

 یا گفت: صامبریپ. یردکخودت را رسوا  !مرد یا از منافقان گفت:) یکی
و  یراست ایآنگاه گفت: خدا. آخرت است ییتر از رسوا ا آسانیدن ییعمر رسوا

امبر یه پکگفت  یعمر، سخن. بگردان یکین ین و او را به سوکمان به او عطا یا
باشد حق با ھرجا  د و گفت: عمر با من است و من با عمرم و پس از من،یبخند

 . ۱۳۱۶ص  ،یخ طبریتار. اوست
 یاول به سراغ نباید  می نهیه به مدیبید صلح حدیتجد یان برایابوسف یا وقتی -

ر و سپس به سراغ حضرت عمر و در کرود و سپس به سراغ حضرت ابوب یرم مکا
شه یو ھم از عا یھم از حضرت عل هک یثیا حدی. رود یم یآخر به نزد حضرت عل

ر و عمر کگفت: من و ابوب آمد و می یامبر به خانه میشد پ یار میه: بسکنقل شده 
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  .. ..ر و عمرکمن و ابوب. میر و عمر گفتکمن و ابوب. میرفت
 :نآح الجنان با قریتضاد مفات -
 تذکار و ھشدار به خوانندگان: -
تمجیدی که پیوسته  ی هاین مطلب که شیخ عّباس در کتابش آورده به عالو -

مفاتیح «کنند ممکن است این تّوھم را ایجاد کند که  آخوندھا از این کتاب می
و کند  می إثباتاّما تحقیق خالف این پندار را . از این عیوب عاری است» الجنان

و شیخ عّباس تفاوت . کتاب حاضر، خواھند دانست ی هخوانندگان پس از مطالع
ماجرای گفتگوی خود را با او در » حسین نوری«چندانی با آخوندی که شیخ 

بَّ «اند که  به راستی درست گفته. ١آورده، ندارد» لؤلؤ و مرجان«کتاب   مشهورٍ  رُ

» مفاتیح الجنان«. »داصلی نداشته باش کهمشھور  چه بسا حرفی :له ال أصلَ 
نامستند شرک آمیز و روایات نامعقول و بر  ی همملّو است از أخبار ضعیف و أدعی

ھای  ثواب و ،خالف آیات قرآن و بر خالف حقائق تاریخی و خرافات ضّد علم
که مشھور بوده به جلیل القدر و شیخ العلماء ھرکس  اغراق آمیز و عیوب دیگر!!

اند که ادعاھای  ھرچه خواسته نوشته و علمای دیگر نیز به صالح خود ندیده. ..و
صالحّیت  بلکه افراد بی ،٢ایشان را بررسی کنند و نگذارند دین اسالم آلوده شود

و یا دشمنان دانا و دکانداران عوامفریب و یا دوستان أحمق این روایات جعلی و 

                                           
ام که یکی از خطبای شھیر غیر معّمم تھران که پس از انقالب به نمایندگی مجلس نیز  شنیده -١

رسید کتاب شیخ عباس را مفاتیح الجنون خوانده بود. اگر این خبر راست باشد به نظر من سخن 
دانم چگونه ممکن است عاقلی معتقد به قرآن، کتابی چون  ناحقی نگفته است، زیرا من نیز نمی

 مفاتیح الجنان یا کتب سّید بن طاووس یا کفعمی را تألیف کند. 
زیرا اگر کسی مانند نویسنده در صدد تحقیق بر آید و ایرادی را آشکار سازد او را با ھمۀ قدرت  -٢

دانند!  کفیر کرده و واجب القتل میزنند بلکه او را تفسیق و ت کوبند و ھزاران تھمت می خود می
نان شد و ھرکه به فکر ریاست و جلب   چرا این طور شده، جواب این است که چون دین دکان

جویان و  شود. به ھر حال ما برای رضای خدا و بیداری حق احترام عوام شد بھتر از این نمی
ا از شّر أھل بدعت حفظ فرموده و خواھیم ما ر ایم و از خدا می طالبین ھدایت این تذکّرات را داده
 عاقبت به خیر کند، والله العاصم. 
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و بین  ١اند خبر را گمراه کرده دعاھای خرافی را مدرک قرار داده و مردم بی
الزم است کسی که صادقانه بر آن است که دین خدا . اند مسلمین تفرقه انداخته

بشناسد و بشناساند فریب این  صرا طبق کتاب و سّنت راستین رسول خدا
از جمله ھمین مفاتیح الجنان که مملّو است از . ھا را نخورد کتب دعا و زیارتنامه
عباس «زیرا غالبًا موجب پذیرِش أحادیث از جانب  ؛اسالمی مطالب خرافی و ضّد 

نقل کلینی یا صدوق یا طوسی یا شیخ کفعمی یا ابن طاوس یا ابن » قمی
از و تبعّیت از  دکانداران  المشھدی یا مجلسی یا حسین نوری و امثال این

نَن«ی زیانبار  گفته ة سُ ظر بوده است! وی به مشایخ نامبردگان ن »تسامح در أدلّ
و ضعفا و یا فطحی یا  ةکه ُروات قبل از ایشان اکثرًا از ُغال نداشت در حالی

نام راویان را قمی عباس . اند ووسی و یا از مجاھیل و یا مھمل بودهواقفی یا نا
ذکر نکرده تا خواننده مالحظه کند و ارزش و اعتبار مروّیات و منقوالت ایشان را 

کرد، الأقل أھل تحقیق به  ویان را ذکر مینام را» مفاتیح«اگر وی در . بداند
ما با مراجعه به أحوال ایشان دیدیم که . شدند اعتباری مطالب آن واقف می بی

 . وضع خوبی ندارندشان  أکثر
که او از » حسین نوری«قمی أدعیه و أذکاری نقل کرده از استاد خود عباس  -

» صادق عراقی« مّال و او نقل کرده از آخوند » فتحعلی سلطان آبادی«حاج مال 
محمد «ی به نام شخصکه او خواب دیده و در عالم رؤیا أذکار و دعاھایی را از 

گوید  می» کیفّیت زیارت امام رضا«تعلیم گرفته است و یا در باب » سلطان آبادی
قبر حضرت  :فرموده صمرد صالحی اّدعا کرده که در خواب دیده پیامبر أکرم

! آیا شیخ ٢»مفاتیح الجنان«مدرک شده برای مؤّلف  ھا این رضا را زیارت کنید! و
 . داند که خواب حّجت نیست؟! عباس نمی

                                           
که در قم به تحصیل و تدریس مشغول بودم عالقه و اعتقاد  مخفی نماند که اینجانب نیز تا زمانی -١

شد و آن را  داشتم و این کتاب أنیس و مونس من بود و از من جدا نمی» مفاتیح الجنان«شدید به 
خواندم. شکر و مّنت خدای را که به برکت آشنایی با قرآن کریم، بیدار شدم و از خرافات  بسیار می

گاه سازم. امید  ود میی خ نجات یافتم و اینک وظیفه دانم که سایرین را نیز از حقیقت این کتاب آ
 است که برای این حقیر باقیات الّصالحات باشد. آمین یا رّب العالمین. 

 . ٥٠٠و ص  ٢١، ص»در فضیلت بعض از ادعیه در تعقیب نماز صبح«مفاتیح الجنان،  -٢
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دانند که از عالئم واضح جعل حدیث آن است که  شناسی نیز می مبتدیان حدیث
ھا گفته باشند  زیاد شده و گزافه ۀأھّمیت و کوچک، مبالغ موضوعی کم ۀضمن آن، دربار

مایه  گویان یا نویسندگان و گویندگان کم ادیت را قّصهأحاینگونه  و پیداست که أکثر
که در صفحات گذشته دیدیم به نقل از کتاب  چنانقمی عباس . اند وضع و نقل کرده

عجیب و غریب نقل شده انتقاد کرده أّما ھای  ثواب استادش، از دعایی که برایش آثار و
انگیز نقل کرده است!  شاخ شگفت انگیز بلکهھای  ثواب خودش در مفاتیح بارھا و بارھا

ھر که در روز جمعه پیش از نماز صبح سه مرتبه بگوید: «گوید:  به عنوان نمونه می

گناھانش آمرزیده شود اگر چه  »أتوب إليهي ال إله إال هو احلیّ القيّوم وأستغفر اهللا الذ«
ماه  آن را روز یکشنبه درھرکس  بیشتر از کف دریا باشد!! و یا نمازی ذکر کرده که

ھای حرام،  در یکی از ماهھرکه  گناھانش آمرزیده شود!! و یا ۀالقعده بخواند ھم ذی
وی  ١شود!! پنجشنبه و جمعه و شنبه را روزه بدارد نھصد سال عبادت محسوب می

مّدعی است که نمازی دو رکعتی در عید غدیر معادل صد ھزار حّج تمّتع و صد ھزار 
!! و یا قول مجلسی را آورده که ٢شود آورده می حوائجش بر ۀعمره ثواب دارد و ھم

خواھد  صمّدعی است ھرکه بر حضرت زھرا صلوات بفرستد در بھشت جلیس پیامبر
برابر دویست ھزار نماز  ÷گوید نماز در حرم أمیر المؤمنین شیخ عباس می ٣بود!!

شود  میحضرت چنین ثوابی دارد؟ معلوم  کجا دانسته که نماز در حرم آن (از ٤است!!
 )که دین شیخ عباس حساب و کتاب درستی ندارد!

در آداب سفر «باب مذکور که  ۀدر باب سّوم که مختّص زیارات است، در مقّدم
 ،پنجم ۀھای عجیبی آورده و نیز در توصی ) مطالب و قّصه۳۰۹و  ۳۰۸(ص » است
ای  ه) به جای آنکه پیشنھاد کند مسافر آب آشامیدنی خود را بجوشاند، توصی۳۱۰(ص

 کرده که ضّد بھداشت است!
یک دعای ضّد تب نقل کرده و در » حرز حضرت فاطمه«شیخ عباس در بخش 

یک غسل ضّد خارش تعلیم داده (قابل توجه مبتالیان به » أعمال شب أول رمضان«

                                           
 . ٢٥١، ص »القعده ماه ذی در أعمال«و  ٣٤مفاتیح الجنان، در أعمال شب جمعه، ص  -١
 -٣٢٤، ص )»صزیارت حضرت رسول («مفاتیح،  -٢. ٢٨١ص » أعمال عید غدیر«مفاتیح،  -٢

 مجلسی نیز سندی ذکر نکرده است!
 . ٣٦٥، ص»زیارت مطلقه أمیر المؤمنین«مفاتیح،  -٢٠٠
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 :گوید می» شیخ مفید«از قول » أعمال روز عید فطر«حساسّیت و أمراض جلدی!) و در 
از » أعمال روز أول محّرم«شفای ھر دردی است! و در  ÷اءخوردن خاک سید الشھد

تناول شود!! (قابل  مستحّب است که خاک امام حسین :گوید می» شیخ طوسی«قول 
اند و ھنوز توان  ھا درس خوانده که بیھوده سال توجه أطّباء و دانشجویان پزشکی

ھا  بیماری ۀدانند که شیخ ما راه عالج ھم أمراض را ندارند و متأّسفانه نمی ۀمداوای ھم
ھای خالف  که پر واضح است اسالم قطعًا توصیه را کشف کرده است!!) درحالی

 . بھداشت ندارد
گوید: چوبی یا آھنی بگذارد بر دنداِن  مرحوم قمی برای تسکین درد دندان می

ةٌ تَكونُ «[بگوید] . . . ب آن ودردُکن و أفسون کند آن را از جان بِ دُودَ جَ لُّ العَ بُ كُ جَ العَ

لُ  مِ تأكُ ظمَ ويف الفَ مَ العَ لُ الدّ نزِ که در دھان است استخوان   شگفتی بسیار از کرمی« »...تُ
گوید حیوانات نیز برای عالج  ! و یا می»الخ. ..سازد خورد و خون را جاری می می

 . زشکان)پآمدند!! (قابل توّجه دام می ÷جراحات خویش سر قبر حضرت علی
ھا و مراکز علمی خوانده شود قطعًا موجب  به نظر ما اگر اینگونه مطالب در دانشگاه

مستمعین خواھد شد و از این حیث برای تفریح و استراحت  ۀخنده بلکه قھقھ
 دانشجویان و أساتید و انبساط خاطر آنان، بسیار مفید است! 

ھای  بت«عادات مردم در عھد جاھلّیت نوشته است:  ۀدرباریکی از علمای زمان ما 
پیشین به عرب ھای  زمان ھای مجاور یا دیگر نیز مورد پرستش بود که معموًال از مّلت

دوران جاھلی رسیده، در آنجا پرستندگانی پیدا کرده بودند، مانند: ِفلس، َبعل، َیغوث، 
 . مجید نیز آمده استدر قرآن ھا  آن َیعوق، َنسر، وّد، ُسواع که نام

ای از  شد نمونه ھا که أصل آن در محّلی نگھداری می پرستندگان ھر کدام از این بت
ساختند تا در خانه و مسافرت مورد پرستش قرار دھند! کار  خود را می ۀبت مورد عالق

رسید چھار  پرستی به جایی رسید که گاھی یک مسافر ُبت پرست در ھر منزلی می ُبت
کرد و به  را انتخاب نموده که آن را در جایی نصب میھا  آن کرد و زیباترین میسنگ پیدا 

خاصی به کعبه داشتند، ھر وقت به  ۀمردم مّکه احترام و عالق«. پرداخت پرستش آن می
طواف ھا  آن بردند در آنجا پیرامون ھایی از کعبه ھمراه می رفتند، سنگ خارج شھر می

شّدت یافت و صورت پرستش به خود گرفت و در نتیجه  نمودند این رفتار به تدریج می
ساکن یثرب . ..عمرو بن جموح یکی از أشراف» «ُبت پرستی جای یکتا پرستی را گرفت
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ای که به خدای خانوادگی خویش داشت یک الگوی چوبی از منات  وی عالقه. بود
 . »داختای قرار داد و به پرستش آن پر خود در جایگاه محترمانه ۀساخت و در خان

زیارت حضرت «عباس قمی در مفاتیح در  طالب باال را مقایسه کن با آنچهاینک م
مجلسی در زاد العباد در أعمال عید مولود که روز ھفدھم ربیع « آورده: صرسول

اند که چون در غیر  األول است فرموده شیخ مفید و شھید و سید بن طاووس گفته
زیارت کنی غسل بکن و شبیه به قبر در را  صطّیبه خواھی که حضرت رسول ۀمدین

حضرت را بر آن بنویس و بایست و دل خود را  پیش روی خود بساز و اسم مبارک آن
آیا این کار ھمسان کار مشرکین عرب نیست؟ » الخ. . ..متوجه آنحضرت گردان و بگو

ین و مسلمین اشد چنین مطالبی را خطاب به موّحدکه بویی از توحید برده ب آیا کسی
آن ھمه مجاھدت کرد و آن ھمه زحمت و مرارت را  صنویسد؟ آیا پیامبر أکرام می

ھا چنین نکنند و با قبر خودش و نوادگانش چنین کنند؟! تحّمل فرمود که مردم با بت
پیامبر آن بود که  شاھدت رسول خدا و علی وسایر أصحابیا اینکه تمام سعی و مج

اً)ه او توّجه کنند؟ به سوی خدا آورند و فقط ب مردم فقط رو دّ ل جِ به ھمین سبب  (فتأمّ

إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك ﴿ ھای خود بگویند بار در نماز بیش از دهاند ھر روز ال  مسلمین مکّلف
 . »خواھیم کنیم و فقط از تو یاری می فقط تورا عبادت می .]٥[الفاتحة:  ﴾٥�َۡسَتِع�ُ 

مختصرًا به عرض خواھد رسید مملّو است که  چنان» مفاتیح الجنان«باری، کتاب 
با ترفند آن اند و  و کّذابین به نام دعا یا زیارت جعل کرده ةاز خرافات و موھومات که ُغال

 . اند منتشر ساختهرا 
عذاب  ألیــس بخواند خدای ی همنقول است که ھرکه در قبرستان در آید و سور

پیش از خواب ھرکه  و. . .  أموات را تخفیف دھد و جھت او باشد به عدد ایشان حسنات
ل سازد خدای ـ َعزَّ َو َجّل ـ بر او ھزار فرشته که حفظ کنند او را از  در شب بخواند موکَّ

روز خدای تعالی او را داخل بھشت شّر ھر شیطان رجیم و از ھر آفتی و اگر بمیرد در آن
ھرکه ھر شب جمعه «) گفته است: ۳۱(ص » در أعمال شب جمعه«و یا . (!!)» سازد
از قول  ۳۸ ۀو یا در صفح» ...ھیچ آفت از آفات دنیا به او نرسد. . .  واقعه را بخواند ۀسور

حجر را در دو  ۀابراھیم و سور ۀگوید: ھرکه سور که از ضعفاست، می» بن مصعب هعنبس«
  »!!پریشانی و دیوانگی و بالیی به او نرسدرکعت در روز جمعه بخواند ھرگز 
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و  صرسول خدا. ھا یقینًا دروغ است اخباری است غلّو آمیز و غرور انگیز این
را خواندند و شرور و آفات دنیا از . . .  واقعه و ۀیـس و سور ۀبسیاری از اصحابش سور

حمان می ۀسور ۀو یا دربار. آنان دفع نشد و . ...ألنزد خدای ازاید  می....«نویسد:  الرَّ
ھرجا  الّرحمان و ی هھرکه بخواند سور«نویسد:  یا می و» ...ایستد نزد خدای تعالی می

بَانِ ﴿ بخواند ّيِ َءاَ�ٓءِ َرّ�ُِ�َما تَُ�ّذِ
َ
بِّ «بگوید:  .]١٣[الرحمن:  ﴾١٣َفبِأ ن آالئِكَ رَ ئٍ مِ البِشَ

بُ  اگر در روز بخواند آنگاه ، پس اگر در شب بخواند آنگاه بمیرد شھید مرده و »أُكذِّ
نویسنده عقلش را بکار نگرفته که خداوند متعال مکان ندارد که »!! بمیرد شھید مرده
د! دیگر آنکه اگر با خواندن این سوره د و نزدیک او یا دور از او بایستچیزی نزد او بیای

 شود دیگر جھاد فی سبیل الله و آالت حرب الزم نیست!! آیا ثواب شھادت حاصل می
 ): پس فکر کنخواھد؟! (فتأّمل استعمار بھتر از این می

ضرت صادق منقول است که واجب است بر ھر حاز «گوید:  جمعه می ۀسور ۀدر بار

 ٱۡسمَ َسّبِِح ﴿ و» جمعه« ۀما باشد که بخواند در نماِز شِب جمعه، سور ۀمؤمن ھرگاه شیع
ۡ�َ َرّ�َِك 

َ
و ھرگاه این را به » منافقین«و » جمعه«و در نماز ظھر آن،  .]١[األعلی:  ﴾١ٱۡ�

این روایت » الخ. . .  را بجا آورده صعمل آورد چنان است که گویا عمل رسول خدا
 !!) تکرار شده است۴۸(ص » در أعمال روز جمعه«مشعشع یک بار دیگر در مفاتیح 

حضرت،  ھا و جھادھای آن و آنھمه زحمات و مرارت صطبق این خبر عمل رسول خدا
چرا روز جمعه، نماز  ÷صادق ۀاست با خواندن دو سوره!! دیگر آنکه شیع معادل

 خواند؟  خواند و نماز ظھر می جمعه نمی

نَزۡلَ�ٰهُ ﴿ ۀھرکه سور«نوشته: » قدر« ۀسور ۀو دربار
َ
ٓ أ ا را در نماز فریضه بخواند  ﴾إِ�َّ

تو را آمرزید، عمل را از  ۀمنادی از جانب پروردگار او را ندا کند که خدا گناھان گذشت
دانیم چرا نویسندگان و  یعنی دوباره خطایا و جنایات خود را از سرگیر!! نمی»!! سر گیر

اند که این أخبار ضّد  ھا، فکر خود را به کار نگرفته ناقیلن اینگونه أخبار و خوانندگان آن

� يََرهُ َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ﴿ قرآن و قانون إلھی است که فرموده: َوَمن َ�ۡعَمۡل  ٧ۥٍ� َخۡ�ٗ
� يََرهُ  ّٗ�َ ٖ� ای نیکی کند، آن را  وزن ذره ھمھرکس  پس« .]٨-٧[الزلزلة:  ﴾٨ۥِمۡثَقاَل َذرَّ

 .»بیند میآن را  ای بدی کند، وزن ذره ھمھرکس  و. بیند می
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گرو اعمال در ھرکس  و« .]٢١[الطور:  ﴾٢١بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ  ٱۡمِر�ُ�ُّ ﴿ و فرموده:

ھر کس در « .]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنةٌ ﴿ و فرموده: ».خویش است

َهآ إِن تَُك ِمۡثَقاَل َحبَّةٖ ّمِۡن َخۡرَدٖل َ�َتُ�ن ِ� ﴿ و نیز فرموده: ».گرو اعمال خویش است إِ�َّ
ۡو ِ� 

َ
َ�َٰ�ٰتِ َصۡخَرٍ� أ ۡو ِ�  ٱلسَّ

َ
�ِض أ

َ
ِت بَِها  ٱۡ�

ۡ
ۚ يَأ ُ َ إِنَّ  ٱ�َّ  .]١٦[لقمان:  ﴾١٦لَِطيٌف َخبِ�ٞ  ٱ�َّ

ھا و یا در زمین  خارا یا در آسمانی خردلی در دل سنگی  وزن دانه اگر (کردار نیک یا بد) ھم«
گاه است گمان الله، باریک بی. آورد را (به حساب) می باشد، الله آن    .»بین آ

تا چه » مفاتیح الجنان«بدانیم حواشی این بخش از کتاب ھمین مقدار برای اینکه 
. و تفصیل بیشتر الزم نیستکند  می اندازه به اسالم و مسلمانی مرتبط است، کفایت

ل در أعما«به عنوان مثال . نیز از این بھتر نیست» مفاتیح«ھای  بخش البّته وضع سایر

اللّهمّ صلّ «ماز ظھر بگوید: که بعد از نماز صبح و نھر«گوید:  ) می۴۹(ص » روز جمعه

ل فرجهم جِّ دٍ و عَ دٍ و آل حممّ ىل حممّ در أعمال «! و یا »نمیرد تا امام قائم را درک نماید ،»عَ
بنی اسرائیل (=  ۀھرکه در ھر شب جمعه سور«گوید:  ) می۳۱(ص » شب جمعه

! »باشدحضرت  اإلسراء) را بخواند نمیرد تا به خدمت حضرت قائم برسد و از اصحاب آن
نقل کرده و غافل بوده  الزم است بدانیم که جاعِل این خبر آن را از قول حضرت صادق

کسی ُجز خودش امام نبوده یعنی ھنگام صدور به زعم شیعه حضرت  که در زمان آن
این حدیث امام قائم ھمان حضرت بوده و الغیر! آیا جاعل فھمیده که چه بافته است؟ 

این دو حدیث در کتابش از خود سؤال نکرده که پس ھنگام نوشتن قمی چرا عباس 
اند و به  اند و از دنیا رفته که تا زمان او این سوره یا این صلوات را خوانده تکلیف کسانی

 اند چیست؟! خدمت حضرت صادق و یا امام دوازدھم نرسیده

 دعای کمیل:
ش از مؤّلف پی. است» کمیل«دعای » مفاتیح«دّومین دعای فصل ششم باب اّول 

نقل دعا قول مجلسی را آورده که این دعا بھترین دعاھا است و دعایی است که حضرت 
از خضر موھوم گرفته و به کمیل یاد داده است!! باید گفت شما که علی را  ÷علی

دانید پس چگونه کسی که أعلم و أفضل  أنبیاء باالتر می ۀاز ھم ÷غیر از رسول أکرم
 سعلیگیرد؟ به اضافه اینکه وجود خضر در زمان  یاز خضر است از او دعا تعلیم م

ۖ َوَما َجَعۡلَنا لِبََ�ٖ ّمِن َ�ۡبلَِك ﴿ :فرمودهود خدا خطاب به رسول خ. دروغ است  ٱۡ�ُۡ�َ
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فَإِيْن ّمِتَّ َ�ُهُم 
َ
ونَ أ و به ھیچ انسانی پیش از تو زندگی جاوید « .]٣٤[األنبیاء:  ﴾٣٤ٱۡلَ�ِٰ�ُ

 .»جاویدان خواھند ماند؟ھا  آن بمیری،ندادیم؛ پس آیا اگر تو 
فرستد! اگر مقصود  بر محّمد و آل محّمد و أئّمه درود می» خضر«در این دعا و 

که  و آل او زنده بوده، در این صورت چنان صخضری است که تا زمان رسول خدا
مأمور تعلیم ھمان خضر و اگر منظور  ،ای و موھوم است گفتیم وی موجودی افسانه

است در این از او یاد شده به بعد)  ۶۵ ۀ(الکھف، آیکه در قرآن کریم حضرت موسی 
صورت معلوم نیست که وی بر پیامبری که اجدادش والدت نیافته بودند، درود 

ن ذلك «گوید:  دیگر آنکه در این دعا می ۀنکت. فرستاده باشد َّ مِ يلَ ری عَ فتجاوزتُ بام جَ

ن نقض) حدود مدُ كَ و خالفتُ بعضَ أوامرك فلك بعض (مِ َّ يف مجيع ذلك و احلَ يلَ ةَ عَ جَّ الحُ

ّ فيه قضاؤك يلَ جریان (قضا و قدر تو) بر من، از برخی از  ۀخدایا به واسط« »يل فيام جر عَ
حدود تو در گذشتم و با بعضی از أوامرت مخالفت کردم پس تمام این أحوال حمد تو بر 

 ۀبنابه نسخ»!! ای ھیچ حّجتی ندارم دهکرقضاوت و حکم من  ۀمن است و در آنچه دربار
گوید خدایا از حدودت تجاوز و با أوامرت مخالفت کردم پس در تمام این  حاضر می

احوال حمد تو بر من است! به عوض آنکه بگوید در تمام این احوال خطا کردم و دلیل و 
کنم یا به عبارت  حمد میام پشیمانم، گفته است تو را   عذر مقبولی ندارم و از کرده

ای  کنم ھیچ انسان فھمیده گوید َالَحمُد ِلّله که عصیان کردم! گمان نمی تر می هساد
 . !÷چنین سخن بگوید تا چه رسد به خضر یا علی

در  »مداَحل« ۀفرزند فتحعلی شاه را که گفته کلم» فرھاد میرزا«خدا رحمت کند 

ة«اینجا اشتباه است بلکه صحیح آن  بوده، وقت انتقال خّط کوفی به خط نسخ،  »احلُجَّ

ة«و » حمد« ۀاشتباه شده زیرا کلم جّ  ۀاز جمل. در خّط کوفی مشابه یکدیگرند () »حُ
مقبول » فرھاد میرزا«توان فھمید که توجیه  مورد نظر می ۀآن با جمل ۀبعدی و مقایس

ام و در حکم َعَلیِه  کردهخدایا تو بر کارھای نا بجایی که کند  می در واقع عرض. است
توّجه شود) و من ھیچ دلیل و حّجتی به » َعلی«من، دلیل و حّجت داری (به حرف جّر 

 . توّجه شود)» ِلی« ۀدر کلم» الم«خود ندارم (به حرف جّر  ۀنفع خود و برای تبرئ
در این دعا مانند شعرا و صوفّیه خطاب به خدا تعبیر فراق را به کار برده و گفته: 

ىل فِراقكف« ُ عَ که انبیاء و کسانی  درحالی» چگونه فراق تو را تحّمل کنم؟« »كيف أصربِ
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گیرند چنین جسارتی نکرده و تعبیر وصال و فراق را به  که معارف خود را از وحی می
 . اند کار نبرده

 دعای عشرات: 
. سند آن بسیار معیوب است. یکی از دعاھای مجعول ھمین دعای عشرات است

است » حسن بن الَجھم«و راوی دیگر  واقفی،» حسن بن فّضال«یکی از ُروات این دعا 
(که دعا را از فرد مجھولی راویت کرده عالوه براین معلوم نیست که فرد مجھول آن را 

نقل کرده یا فرد دیگری!! (این ھم شد سند؟!) متن حدیث نیز » حسن بن محبوب«از 
پنھان کرده و به  هگوید این دعا را أئّم  زیرا می ؛استترین دلیل بر مجعولّیت آن  واضح

ھای  ثواب دادند! به عالوه اینکه برای این دعا غیرخودشان و یا شیعیان تعلیم نمی
میرد و ھر روز یک  دعا شھید می ۀعجیب و غریب قائل شده و مّدعی است خوانند

از او محو  لیون سّیئهیون درجه برایش نوشته شده و یک ململیون حسنه و یک م
 . ھکذا. . .  کنند و شود و عرش و کرسی برایش استغفار می می

که  ۲۶جمعه (ص  سند روز اینک متن دعا را ببینیم: در این دعا مانند دعای بی
مصباح کفعمی) با اینکه گفته است:  ۱۷منقول است از ملحقات صحیفه و یا فصل 

فى بِكَ شهيداً « ولی به این قول خود پایبند نمانده » ا شاھد بودن تو کافی استیخدا« »كَ

انَ سامواتك وأرضك «گوید:  و می كّ َلَةَ عرشكَ وسُ لك ومحَ سُ دُ مالئكتَكَ وأنبيائَكَ ورُ وأُشهِ

و ساکین  ،و حاملین عرشت را ،پیامبران و فرستادگانت را ،فرشتگانت را«» مجيعَ خلقكو
آیا ممکن است امام »! گیرم قین تو را شاھد میمخلو ۀھا و زمینت را و ھم آسمان

اند شاھد  ھا قبل از وی از دنیا رفته حیوانات را شاھد خود بگیرد؟ یا کسانی را که سال
آیا جمیع مخلوقین و ساکنین زمین و . گوید خود قرار دھد؟ قطعًا امام چنین نمی

اگر نامبردگان را مانند  شنوند تا گواه او باشند؟ آسمان و انبیاء و رسل اقرار او را می
داند این جمالت نا صحیح و شرک آمیز است و مسلمان چنین  خدا سمیع و بصیر می

سپس مذھب خود را در دعا وارد کرده و در واقع مقصود اصلی از . ای ندارد عقیده
دعا، مذھب خود را به گردن أئّمه أھل بیت  ۀجعل این دعا ھمین بوده که به بھان

ة اهللا«را  ھا آن بیندازد و جّ قلمداد کند، گرچه آن بزرگواران راضی نباشند و این قول  »حُ

تُه«فرموده:  سعلی که چنانرا بدعت بدانند!  جَّ دٍ حُ َّت بِنَبِيِّنا حممّ با پیامبر ما « »متَ
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 ُحّجة الله هأئم) بنابراین ۹۱ ۀ(نھج البالغه، خطب» حّجت خدا پایان پذیرفت صمحمد
 . از جانب خدا نیست هنیستند و کسی جز انبیاء، برگزید

 دعای سمات:
گویند » َشّبور«است که آن را دعای » دعای سمات«چھارمین دعای فصل ششم 

شیخ عّباس اّدعا کرده که . ھای یھود باشد است! و چه بسا از بافته» بوق«که به معنای 
ّما خودش این سندھای معتبر (!!) را اند! أ علما آن را به سندھای معتبر (!!) نقل کرده

ذکر نکرده! برای اینکه بدانیم تا چه اندازه در این اّدعا صادق یا صائب است سند این 
یکی از ُروات . رسانیم آورده است به اّطالع خوانندگان می» مجلسی«که  دعا را چنان

ضعیف و  است که به قول علمای رجال» احمد بن محّمد بن عّیاش الجوھری«این دعا 
اعتبار است و مختل العقل یا مختل الّدین بوده وی ھمان است که دعای  مرویاتش بی

این دعا را » ابن عّیاش«. »باشد میپنجم رجبّیه را نقل کرده که دعایی خرافی و قبیح 
او روایت کرده از . گرفته که مھمل است» عبدالعزیز بن أحمد بن محمد الحسنی«از 
یعنی این دعا را . که او نیز مھمل است» ن بن یحیی الّراشدیمحمد بن علی بن الحس«

محمد بن «! این دعا را دو کّذاب دیگر به نام یفی از مھملی از مھملی نقل کردهضع
حال خواننده بداند که مطالب . اند نیز نقل کرده» مفّضل بن عمر الجعفی«و » سنان

 دینی که در مفاتیح آمده میراث چه کسانی است!
این دعا آمده است که اگر  ۀدربار / کفعمی از قول باقر» مصباح« ۀدر حاشی

و زنان و کودکان ھا  سف حاجتی دارید این دعا را به درگاه إلھی بخوانید و آن را برای
 چنین سخنی بگوید؟! حاشا که محمد باقر  آشکار نکنید!!

مأثور از که دعاھای  این دعا دارای کلمات و تعابیر مبھم و مشکل است در حالی

اللّهمّ بحقّ هذا «گوید:  دعا پس از این دعا می ۀسازند. پیامبر فاقد غموض و تعقید است

عاء و تي ال يعلم تفسريها وال تأويلها وال باطنها وبحقّ هذه الدّ » غريك ظاهرهاالاألسامء الّ
خدایا تو را به حّق این دعاء و به حق این اسمائی که ھیچ کسی غیر از تو تفسیر و «
 »!!دھم داند، قسم می أویل و باطن و ظاھر آن را نمیت

الزم است بگوییم این قول مخالف أحادیث کلینی است که در کافی ذکر شده، از 
 :حدیث ۹۲ ،دانم (باب نمی قبیل آنکه امام کسی نیست که اگر از او سؤالی بپرسند بگوید 

ئ«) و ۱ مُ الشَّ لَيهِ شود  معلوم می. ھا و نظایر این »چیزی از ایشان نھان نیست«» الخيفى عَ
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کردن خواننده از اینکه به دنبال فھمیدن  کلماتی به ھم بافته و برای منصرفجاعل دعا 
که باید  مقصود از جمالت دعا باشد جمالت فوق را در آخر دعا آورده است! در حالی

دعایی  فھمد چرا باید بخواند؟ خواندن چنین پرسید دعایی که خواننده معنای آن را نمی
دانند  که به قول شما امام و پیغمبر حّتی ظاھر آن را نمی اصوًال دعایی. لغو و باطل است

ُجز خدا ھیچکس  ای دارد؟ عجیب است با اینکه در دعای مذکور آمده است چه فایده
 داند، مجلسی کوشیده است آن را شرح و توضیح دھد!!  معنای دعا را نمی
لقابی ااند و کسانی با  یا خرافی برای ما دعایی بافتهای مردم دروغگو  باید گفت عده

خواھند آن را توضیح دھند و ھر  می. ..و ِخّریت علم حدیث و أعلم العلامء از قبیل
 ای را به نوعی توجیه و تصویب کنند!! خرافه

 دعای یستشیر:
 است که» دعای یستشیر«اند،  ششمین دعای فصل ششم که سند آن را ذکر نکرده

اند کسی که در زندگی مرتکب  عجیبی برای آن ذکر شده، از آن جمله گفتهھای  ثواب
کبائر شده باشد و این دعا را بخواند و بدون اینکه توبه کرده باشد، بمیرد، شھید مرده و 

این إّدعا یعنی زائد بودن تمام أوامر و نواھی شرع!  !!آمرزد خدا به کرم خویش او را می

اً كبرياً ع یتعالسبحانه و«  . »امّ يقولون علوّ

 دعای ُمِجیر:
 عجیبیھای  ثواب برای آن نیزاست که » دعای مجیر«ھفتیمن دعای فصل ششم، 

شیخ عباس به نقل از کفعمی نوشته است که: . آنکه سندی ذکر کنند اند بی قائل شده
ه به ھرکه این دعا را در أّیام البیض ماه رمضان بخواند گناھانش آمرزیده شود اگر چ

 ۀھای باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد!! ھمچنین کفعمی در حاشی عدد دانه
گوید پیامبر فرموده ھرکه این دعا را ده بار بخواند، اگر دریاھا مرّکب و  می» مصباح«

توانند ثواب  فرشتگان نویسنده شوند، نمی درختان تبدیل به قلم شوند و إنس و جّن و
  !دعا را إحصاء کنند ۀخوانند

گاھی از عقل خویش استفاده . . .  بن طاووس یا کفعمی واای کاش شیخ عباس یا 
پروردگارا آن را که عقل دادی چه ندادی و آن را که عقل ندادی چه دادی؟ . کردند می

 . ربّ العاملنيواحلمدهللا 



 عشریاشیعه اثن    ١٦٢

 دعای عدیله:
ایم  آن سخن گفته ۀراست که قبًال دربا» دعای عدیله«ن دعای فصل ششم یمھشت

سته دوازده امامی در این دعا جاعل، عقاید خرافی خود را وارد کرده و خوا. )۲۶(ص 
منصوص معّرفی کند!  ۀایشان در دست نیست به عنوان أئّم  ۀی بر إمامت إلھیّ را که نّص 

نيا وَ «گوید:  امام دوازدھم می ۀدربار يَتِ الدّ قِ ر بِ بِبَقائه بَ قَ الوَ زِ بَتَتِ يُمنِهِ رُ ودِهِ ثَ جُ بِوُ وَ

امءاالرضُ و به بقای وجود اوست که دنیا باقی است و به ُیمن و برکت وجود « »السّ
شود و به أثر وجود اوست که زمین و آسمان بر  اوست که به خالئق روزی داده می

زیرا خدا قبل از امامان و در  ؛این قول افتراء به خدا و ُغُلّو است. »!جای مانده است
داد و آسمان و زمین را حفظ  نبود پیامبر نیز به مخلوقات خود روزی میزمان 

ة و«ھمچنین گفته است: . فرمود می جّ دُ أنَّ أقواهلم حُ م فَريضةٌ وامتِثاهلم أشهَ تَهُ طاعَ

دھم که اقوال ایشان حّجت و فرمان پذیری از آنان واجب و  شھادت می« »مفروضةٌ 
بافان و جعل حّجت به دست شما حدیث پرسیم می. »!اطاعت از ایشان واجب است

دعاسازان است یا اینکه خدا خود باید حّجت خویش را معّرفی فرماید؟ خدا در کجا 
و اطاعتشان واجب است؟ چرا خدا این ُحَجج را در کتابش » ُحّجة الله«گفته أئمه 

نیز  سعلی) ۱۶۵معّرفی نفرموده است بلکه فرموده بعد از انبیاء حّجتی نیست (النساء:
 )۹۱ۀ(نھج البالغه، خطب. تمام شد صفرموده حّجت خدائی با حضرت محّمد

ابراھیم بن «اعتباری آورده که یکی از ُروات آن  پس از این دعای مجعول، روایت بی
 . است» محمد بن سلیمان الّدیلمی«و دیگری » اسحاق الّنھاوندی

 دعای جوشن کبیر:

ر کفعمی این دعا را د. است» دعای جوشن کبیر«نھمین دعای فصل ششم 
ا سندی برای آن مجلسی نیز این دعا را نقل نموده أمّ . بدون ذکر سند آورده» مصباح«

گوید در یکی از غزوات، پیامبر از سنگینی زره خویش  این خبر می. ذکر نکرده است
شکایت کرد، جبرئیل این دعا را برای آنحضرت آورده و گفت: زره از تن برون کن و این 

پرسیم در کدام غزوه بود که  ا را بخوان که موجب أمنّیت تو و أّمت تو خواھد بود! میدع
ست که پیامبر در غزوات زره اسیره مذکور  این دعا نازل شد؟ ثانیًا: در کتب معتبر

در غزوات شھید شدند و این دعا  صثالثًا: بسیاری از أصحاب پیامبر. پوشید نمی
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این دعا ھرکه  خبر مطالب عجیبی آمده از جمله اینکهدر این . موجب أمنّیت آنان نشد
سازد! و مانند ثواب  را بخواند و یا با خود داشته باشد خدا بھشت را بر او واجب می
با کافور یا مشک را حضرت ابراھیم و موسی و عیسی خواھد داشت!! و اگر این دعا 

عذاب قبر از او برداشته بنویسند و سپس آن را بشویند و آبش را بر کفن مرده بپاشند 
دھند!! و  شود و ھفتاد ھزار فرشته به قبر مّیت وارد شده، او را به بھشت بشارت می می

که او را به آتش دوزخ کند  می ھرکه این دعا را بر کفن خویش بنویسد حّق تعالی حیا
 . عذاب کند!!

فََ� ﴿حیا قائل شد أوًال: خداوند متعال را نباید با بندگان قیاس کرد و برای او شرم و
 ِ َّ�ِ ْ ۚ تَۡ�ُِ�وا ۡمَثاَل

َ
َ إِنَّ  ٱۡ� نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ

َ
پس برای الله « ]٧٤[النحل:  ﴾٧٤َ�ۡعلَُم َوأ

  .»دانید داند و شما نمی گمان الله می بی. ھمتایانی قرار ندھید
تواند اسماء إلھی را بر کفن  فاسقی می ۀثانیًا: بنا به این حدیث ھر شخص آلود

اً كبرياً  سبحانه وتعالیخویش بنویسد و از مجازات إلھی فرار کند!   . عامّ يقولون علوّ
زیرا در میان قبر به چرک و خون و  ؛ثالثًا: اصوًال اسماء الھی را نباید بر کفن نوشت

و اسماء حسنای إلھی  محتویات امعاء مّیت آلوده خواھد شد و مخالف با احترام به خدا

ۡ�َ َرّ�َِك  ٱۡسمَ َسّبِِح ﴿ قرآن کریم فرموده:. است
َ
نام پرورگار برتر و « .]١[األعلی:  ﴾١ٱۡ�

 .»پاکی یاد کن ات را به بلندمرتبه
آن را در ماه رمضان سه بار بخواند حّق ھرکس  این دعا گفته شده که ۀرابعًا: دربار

سازد! این با تعالیم اسالم موافق نیست بلکه ھر تعالی جسد او را بر آتش دوزخ حرام 
ای که مرتکب کبائر و محّرمات نشده باشد پیکرش بر آتش حرام خواھد بود و اگر  بنده

 (فتأّمل). مرتکب شده باید توبه و جبران نماید نه آنکه دعایی را سه بار بخواند
خبر ذکری از  ھای قدر در خواندن این دعا در خصوص شب«گوید:  مؤّلف مفاتیح می

و  :هگفتھای قدر  در ضمن أعمال شب» زاد المعاد«مجلسی در  مال باقرآن نیست لکن 
یک از این سه شب ھر در بعضی از روایات وارد شده است که دعای جوشن کبیر را در

 . »!!بخوانند و کافی است فرمایش آن بزرگوار ما را در این مقام
. باشد میمعلوم نیست و قول مجلسی نیز حّجت نھا  آن البّته وضع روایات و اعتبار

تواند آداب و أعمال شرعی را کم و زیاد کند؟  پرسیم آیا مجلسی می از شیخ عباس می
 . آیا مجلسی حّجت است؟!
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د این است که متن دعای جوشن کبیر رکه در اینجا ذکر آن ضرورت دا مطلبی
ل آن را قبول دارید چرا بر خالف و أمثا ا باید پرسید اگر شما این دعامعیوب نیست أمّ 

دانید پس اکثر عقائد  کنید و اگر آنچه را که در این دعا آمده درست می آن عمل می
 . شما باطل است

دٌ مثلهُ «دعا آمده است:  ۱۹مثًال در بند  ن ليس أحَ که أحدی مانند او  ای خدایی« »يا مَ
ناظر و از ھر چیز مّطلع  که شما امام را مانند خدا ھمه جا حاضر و در حالی» نیست

َ القبيح«گفته است:  ۲۲دانید! دربند  می رتَ ن سَ رت.  . . .يا مَ تِكِ السِّ ن ملَ هيَ ای خدایی « »يا مَ
ای خدایی که پرده (آبروی کسی) را  . . .  که زشتی و بدی (بندگان) را پوشانده است

 صگناھان به رسول خدا ۀگویید ھم ولی شما می. یعنی خدا سّتار العیوب است» ندَرد
 ۳۱) و نعوذ بالله خدا سّتارالعیوب نیست!! دربند ۸۷باب  ،شود (کافی و أئّمه عرضه می

يّاً اليموتُ «خوانیم:  چنین می لُ . . .  يا حَ هَ . میرد ای که نمیه ای خدای زند«» يا عاملاً الجيَ
دانید  ای می م را ھم زندهأّما شما اما. »که نادانی (در او راه) ندارد ای خدای دانایی . . 

ن «آمده است:  ۳۸میرد و عالمی است که به چیزی جاھل نیست! دربند  که نمی يا مَ

ن اليُستعان إال به. . .  المفزع إال إليه ةَ إال به يا مَ وّ ن اليُرجى إال . ..يا مَن الحولَ والقُ يا مَ

که  خدایی ای. . .  گاھی ُجز به سوی او نیستکه پناھگاه و شکایت ای خدایی« »هو
. .  ای خدایی که ُجز از او استعانت و مدد جویی نشود ، تحّول و نیرویی ُجز از او نیست

ولی شما بر خالف این جمالت، از علی و . »که ُجز به او امیدوار نتوان بود ای خدایی . 
ا ی«و » یا علی مدد«جویید و  خواھید و یاری می الفضل و رضا و مھدی کمک می أبو
صدای شما را ھا  آن گویید و معتقدید می» ای مھدی مرا دریاب  = یدرکناھدی م

يبَ إال هو «گفته است:  ۹۰شنوند! دربند  می علَمُ الغَ ن اليَ وءَ إال  يايا مَ فُ السُّ ن اليَرصِ مَ

ای خدایی که ُجز او بدی را بر طرف  داند،  ای خدایی که ُجز ا و کسی غیب نمی« »هو
بدی و شفاد  ۀرا ھم عاِلم الغیب و بر طرف کنند ھای خودتان ا امامأّما شم» سازد نمی
 . دانید! مرض می ۀھند

 دعای توّسل:
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 قمی أّما عّباس. أصل و نسب که ارتباطی به پیشوایان دین ندارد دعایی است کامًال بی
محّمد بن «اند از  در بعضی از کتب معتبره (؟!) نقل کرده گفته:مجلسی  مال باقرگوید  می

که این دعا از أئّمه است ولی نه نام کتاب را معّین نموده و نه راوی آن را و نه » بابویه
امامی که دعا از او نقل شده است!! دعای مذکور در کتب مشھور شیعه که در أدعیه 

و کتاب » ریاض الّسالکین«موسوم به و شرح آن » سّجادّیه ۀصحیف«تألیف شده از قبیل 
 . شیخ بھائی نیامده است» مفتاح الفالح«ابن فھد حّلی و » ُعّدة الّداعی«

که صاحب مفاتیح  پرواست و چنان سازان بی آری این دعای توّسل از جعلّیات مذھب
الجنان اشاره کرده دعای معروف به دعای دوازده امام خواجه نصیر ھمین دعای 

» عمیفک«ای که تقریر یکی از علماست و  اند با خطبه ه ترکیب کردهتوّسل است ک
ای از  خالصه» البلد األمین«آورده و در » مصباح«مذکور را در اواخر کتاب  ۀخطب

خواجه «مخفی نماند که . قرار داده است» فرج«دعای توّسل مفاتیح را در آخر دعای 
ان ھفت یخورد و مّدتی در خدمت اسماعیل بود که نان به نرخ روز می فردی» نصیر

گناه را در  آشام در آمد و ھزاران فرد بی ، سپس در خدمت چنگیزیان خونامامی بود
ی دجله  ھای دانشمندان اسالمی را به رودخانه ھا و نوشته بغداد قتل عام کرد و کتاب

ع ندارند و خدا قول آنان را حّجت قرار ! به ھر حال خواجه و امثال او حّق تشریریخت
 . نداده است

از أئّمه در دعایشان به خود متوّسل ھیچکس  زیرا ؛متن دعا نیز معیوب است

نيَ بنَ عيل، «ھیچگاه نگفته است:  ببن علیاند! مثًال حسین  نشده سَ اهللا يا حُ بدِ يا أبا عَ

ةَ اهللاِ جَّ ابنَ رسولِ اهللا، يا حُ ، يَ هيدُ َا الشَّ يّدنا أهيُّ ه، يا سَ لقِ ىل خَ عنا مَ و عَ استَشفَ هنا وَ جّ ا تَوَ والنا إنّ

لنا بِكَ إىلَ اهللا وَ  سّ نداهللاوتَوَ نا عِ ع لَ اهللاِ اشفَ ندَ جيهاً عِ ي حاجاتِنا يا وَ دَ مناكَ بَنيَ يَ دَّ ای أبا   = قَ
ای حّجت خدا بر  ای پسر رسول خدا،  ای شھید،  ای حسین بن علّی،  َعبِدالله، 

ھمانا ما روی آوردیم و شفاعت خواستیم و توّسل  !ای سرور ما ای آقای ما،  بندگانش، 
ای آبرومند نزد  . ایم جستیم به تو، به سوی خدا و تو را پیش روی حاجات خود قرارداده

یعنی خود را نخوانده و خود را شفیع خود قرار »!!! برای ما نزد خدا شفاعت کن !خدا
خود را که ھنوز جّدش والدت نیافته بود شفیع خود قرار نداده!!  ۀنداده یا مثًال نبیر

 . جعل اینگونه دعاھا مضحک و دلیل فقدان عقل است
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م تَوَ . . . «گوید بنا به روایتی دیگر پس از دعای فوق بگوید:  شیخ عّباس می لتُ بِكُ سَّ

اهللاوَ . . . . . إىلَ اهللاِ ندَ نويب عِ ذوين من ذُ  ه شما توّسل ُجستم به سوی خدا= ب الخ. . .  استَنقِ
پرسیم آیا قرآن  از شیخ عّباس می»!! ...مرا نزد خدا از گناھانم نجات دھید. . . 

َ�َمۡن َحقَّ َعلَۡيهِ َ�َِمُة ﴿ :ای که خدا با استفھام انکاری به رسول خود فرموده نخوانده
َ
أ

نَت تُنقُِذ َمن ِ�  ٱۡلَعَذابِ 
َ
فَأ

َ
آیا کسی که فرمان عذاب بر او قطعی و « .]١٩[الزمر:  ﴾١٩ٱ�َّارِ أ

توانی کسی را که در آتش (و از دوزخیان) است، نجات  ثابت گشته، (راه نجاتی دارد؟) آیا می
 . »دھی؟

نُوَب َوَمن َ�ۡغفُِر ﴿ و یا فرموده: ُ إِ�َّ  ٱ�ُّ و چه کسی جز الله، « .]١٣٥[آل عمران:  ﴾ٱ�َّ
 .»بخشد؟ گناھان را می

یاسین و آیاتی را که فرموده نجات از گناھان و عذاب گناھان به  ۀسور ۲۳ ۀو آیا آی
تواند بندگان را از  ای؟! پس وقتی رسول خدا نمی ه دست خداست نه غیر او، نخواند

 . توانند؟! عذاب خدا نجات دھد چگونه امامان می

ِ وَ ﴿ :خواھند مؤمنین اگر گناه کنند از خدا آمرزش می فرموده وندخدا إَِذا  ينَ ٱ�َّ
 ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ َ�َعلُوا ْ فَ  ٱ�َّ نُو�ِِهمۡ  ٱۡسَتۡغَفُروا و « .]١٣٥[آل عمران:  ﴾ِ�ُ

کنند و برای  آنان که چون کار زشتی انجام دھند یا بر خویشتن ستم نمایند، الله را یاد می
  .»خواھند گناھشان آمرزش می

قِِم ﴿ :کنند نیک سعی بر جبران گناه خویش می و با انجام اعمال 
َ
لَٰوةَ َوأ َطَرَ�ِ  ٱلصَّ

ِۡل� َوُزلَٗفا ّمَِن  ٱ�ََّهارِ  ّ�ِ يُۡذهِۡ�َ  ٱۡ�ََسَ�ٰتِ إِنَّ  ٱ�َّ ٰكِِر�نَ  اِت�  َٔ ٱلسَّ [هود:  ﴾١١٤َ�ٰلَِك ذِۡكَرٰى لِل�َّ

ھا را از میان  ھا، بدی گمان نیکی بی. در آغاز و پایان روز و پاسی از شب نماز را برپا دار« .]١١٤
و نفرموده که انبیاء و صالحین را  .»گیرند این، پندی برای کسانی است که پند می. برند می

َ «کند:  نیز عرض می سعلی دھند! اند واسطه قرار می که از دنیا رفته نُويبِ كَ لِذُ رُ اَستَغفِ

كَ  ريُ ها غَ رُ غفِ تي اليَ آمرزد از  را نمیھا  آن ھانم که ُجز تو کسی) برای گنا!(پروردگارا« »الَّ

واكَ «کند:  نیز عرض می علی بن حسینو  .»طلبم تو آمرزش می طلبٌ سِ تي مَ اجَ لَيسَ حلِ

ك ريُ نبي غافرٌ غَ ) حاجتم را ُجز درگاھت جای درخواستی و گناھم را !پروردگارا«(» واللِذَ
 . »ای نیست ُجز تو آمرزنده
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خوانده که ما ُبطالن این قول را در » وسیله«را دیگر آنکه رسول خدا و أئّمه 
 . کنیم در اینجا تکرار نمی ،صفحات گذشته بیان کردیم

خوانند و به  اند و غیرخدا را در دعاھایشان می متأّسفانه مردم به شرک مبتال شده
دارند و  کار دست نمیاند و ھرچه دلیل بیاوری از این این کار به شّدت عادت کرده

نَّهُ ﴿ فرموده:ھا  آن که قرآن با تھدید به شباھت نیست به کسانی حالشان بی
َ
 ۥٓ َ�ٰلُِ�م بِ�

ُ إَِذا ُدِ�َ  ۡك بِهِ  ۥوَۡحَدهُ  ٱ�َّ ْۚ فَ  ۦَ�َفۡرُ�ۡم �ن �ُۡ�َ ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ تُۡؤِمُنوا  ﴾١٢ٱۡلَكبِ�ِ  ٱۡلَعِ�ِّ ِ�َّ
یگانگی  است که چون الله بهشود:) این مجازات، بدان سبب  (به آنان گفته می« .]١٢[غافر: 

پس . پذیرفتند دادند، می شد، کفر ورزیدید و اگر برایش شریک و ھمتایی قرار می خوانده می
 .»اینک داوری از آِن الله بلندمرتبه و بزرگ است

عبادت و از آن جمله دعا باید طبق دستور خدا باشد، خدا کجا فرموده بندگاِن 

ب مرا بخوانید؟ خدا ھمه جا مريِ حاضر و ناظر و  مقرَّ گاه  از ما فِی الضَّ بندگان کامًال آ
ھرکه  رسول خدا کجا فرموده. است و طبعًا با چنین خدایی نیازی به واسطه نیست

 . مشکلی دارد مرا یا نوادگانم را بخواند و واسطه قرار دھد؟!
تیار ای که فرموده شفاعت به اخ پرسیم آیا قرآن نخوانده دعای توّسل می ۀاز خوانند

دانی که انبیاء و أئّمه برخالف  آیا نمی. کسی نیست بلکه فقط به إذن و اختیار خداست
کنند؟! پس اگر تو واقعًا خواھان شفاعتی باید خدا را بخوانی و  فرمان خدا کاری نمی

یکی از بزرگان دین را که از  یتو قرار دھد نه ِمن ِعند  را صالح بداند شفیعھرکه  خدا
یا امامی  ص، انتخاب کنی و او را شفیع خود قرار دھی؟! آیا رسول أکرماند دنیا رفته

داند و از حال و خیال و سرائر و أفکار  خواھی از تو شفاعت کند، گناھان تو را می که می
تو مّطلع است؟ پیامبر از أعمال پنھانی معاصرین خود با خبر نبود، قرآن نیز فرموده ُجز 

َوَ�َ�ٰ بَِرّ�َِك ﴿ فرموده: که چناناز حال بنده و گناھان او مّطلع نیست ھیچکس  خدا
 ِ و ھمین بس که پروردگارت به « ]٥٨و الفرقان:  ١٧اإلسراء: [ ﴾١٧َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦبُِذنُوِب ِعَبادِه

گاه و بیناست داند تو چه  پس چگونه توّقع داری امامی که نمی .»گناھان بندگانش آ
ای بیاید و شفیع تو شود؟ آیا  ای، به ِصرف اینکه تمّلق او را گفته ب شدهگناھانی مرتک

این دعاھای توّسل را پیغمبر خوانده است یا فقط کفعمی و مجلسی و أمثال ایشان 
 . اند؟!  خوانده
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 حرز زین العابدین:
نقل  علی بن حسینحرزی از » سّید بن طاووس«یکی از علمای خرافی به نام 

حضرت سّجاد مکّررًا در . کرده که یقینًا دروغ و آن حضرت از دروغ بیزار است
مثًال . گفته خدایا حرز و پناھی برایم نیست مگر ذات مقّدس تو» سّجادّیه ۀصحیف«

ىل«کند:  عرض می بٌّ عَ ِري ياإهلي إال رَ ربُوبٍ  الجيُ رُّ و. . . . . مَ بُ إليك املَفَ = معبود من  املَهرَ
مطلوب فقط) به نا فرار و گریز (از امور. . .  دھد وردگار کسی بنده را پناه نمیُجز پر

 . »سوی توست

اج«کند:  یا عرض می لني وَ ؤايل إياكَ . . . عَ نيَ بِسُ نَ املُصلِحِ دِ بَكَ . . .  مِ وُّ دِينَ بِالتَّعَ وَّ =  املُعَ
کنندگان (اعتقاد و اعمال)  اصالح ۀدرخواستم از تو مرا در زمر ۀ) به وسیل!(پروردگارا

 . اند کسانی قرار ده که به پناه بردن به تو خو گرفته ۀو از جمل. . .  قرار ده

جائي وَ ال«کند:  یا عرض می  دٌ يف رَ كَ أحَ كُ عَكَ يف دعائييَرشَ قُ أحدٌ مَ تَعالَيتَ . . .  اليتَّفِ فَ

األضدادِ و نِ األشباهِ وَ نِ األمثالِ عَ تَ عَ ربَّ بحانَكَ الاِلهَ إال أنتَ تَكَ ) کسی != (پروردگارا فَسُ
. . .  باشدت و در دعا و خواندنم کسی با تو ھمراه نمییسدر امید داشتم با تو شریک ن

پس تو از شبیه و یا معارض داشتن واالتر و برتری و بزرگتری از آنکه ھمسان و ھمتا 
 . تداشته باشی، پاک و منّزھی و ُجز تو معبودی به حّق نیس

و و«کند:  یا عرض می اكَ أرجُ بِكَ أستَغِيثُ وإيّ نكَ أخافُ وَ مِ يكَ أفِرُّ وَ إلَ يكَ فَ إلَ و وَ لَكَ أدعُ

خواھم به  م و فقط از تو بیمناکم و فقط از تو میگریز سوی تو می= پس فقط به  أجلَأُ 
ا خوانم (یا فقط به درگاه تو دع فریادم رسی و فقط به تو امیدوارم و فقط تو را می

 . »برم سوی تو پناه می کنم) و فقط به می
. ک. که در تاریخ مذکور است اّدعای امامت منصوصه نداشت (ر اّما سّجاد چنان

به بعد) أّما در این دعای  ۶۴۳ص  و ۱۲باب  ۶۰۰عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص
خواسته و فاقدالّسند حضرت سّجاد فقط درود خدا را برای ھمان دوازه امام خیالی 

را دعا  /دیگرش جناب زید پرسیم چرا پسر خوانده! می» زین العابدین«خودش را 
مجھولی شود راوی  را دعا نکرده است؟ معلوم می /ست؟ چرا جناب نفس زکّیهنکرده ا

سّید بن «مذھب بسازد این حرز را جعل کرده است و  /که خواسته برای سّجاد
را  اواصله داشته بدون اینکه راویان بین خود و که شش قرن با زین العابدین ف» طاووس
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واسطه، این دعای مجعول را از حضرت سّجاد نقل کرده است!! در این دعا  ذکر کند بی
 . حضرت سّجاد زیارت قائم آل محّمد را خواسته ولی دعای او مستجاب نشده است!!

که متن آن  /باقر خرافی دعایی نقل کرده از» طاووِس ابن « ۱۱۰ ۀدر صحف
و او » علّی بن الحکم«عیبی ندارد ولی آن را کّذابی به نام ابوجمیله برای أحمقی به نام 

که حدیث » محّمد بن حسن صّفار«واقفی مذھب نقل کرده و » ابن فّضاِل «برای 
 . داده در کتابش ثبت کرده است)! صحیح از غیرصحیح را تشخیص نمی

شویم که مفاتیح  کنیم و متذکّر می بسنده می در بررسی متن مفاتیح به ھمین مقدار
محترم پس از  ۀتر و بدتر از متن آن است و به نظر ما خوانند ملحقاتی دارد که خرافی

اعتباری سایر مطالب مفاتیح را  تواند، اعتبار یا بی خواندن کتاب حاضر، خود می
تیح مالحظه که در آخر مفا» حدیث ِکساء« ۀدانم دربار أّما الزم می. تشخیص دھد

 شود، مطالبی را به اّطالع برسانم:  می
 به سندی معتبر» عوالم«در ابتدای این حدیث بدون ذکر رجال آمده است: از کتاب 

این اّدعا دروغ است و . از جابر بن عبدالله أنصاری از حضرت فاطمه روایت شده است
یا الأقّل » یحصح«اگر سند این حدیث، . ھیچ سندی برای این حدیث دیده نشده است

کردند تا بر اعتبار و أھّمّیت آن  بود قطعًا از آوردن سندش دریغ نمی می» حسن«
 . بیفزایند

(و اّما حدیث معروف به عّباس قمی است که گفته: (ازاین اعتراف خود  مھمتر
معروفه و أصول  ۀحدیث ِکساء که در زمان ما شایع است به این کیفّیت در کتب معتبر

توان گفت از خصائص کتاب  محّدثین دیده نشده و می ۀمتقن حدیث و مجامع
 . است))» منتخب«

شود، عّباس قمی که به بسیاری از أخبار ناموّثق و کتب  که مالحظه می چنان
و . کند، تصریح کرده که چنین حدیثی در کتب متقّدمین نیست اعتبار، اعتماد می بی

خوشبین نیست و او را » ُطَریحی«که در صفحات گذشته دیدیم به منقوالت  چنان
زیسته و بین او  در قرن دھم می» فخرالّدین ُطَریحی«عالوه بر این . داند متسامح می

وجابر بن عبدالله حدود ھزار سال فاصله بوده، پس چگونه این حدیث را که محّدثین 

لون؟اند، نقل کرده است؟!!  شناخته قبل از او نمی   أفَال تَعقِ
ھاشم بحرانی، مراجعه شود  سّید» برھان«و تفسیر » المرام ایةغ«اگر به کتاب 

آوری کرده  کساء بوده، جمع ۀکنید که وی ھر خبری را که مربوط به مسأل مالحظه می
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الَمَثل أحادیث  ندارد، ِفیھا  آن ازیک  ھیچ شباھتی به» ُطَریحی«أّما این حدیث . است
گوید  میھا  آن ولی این حدیث برخالفآمد  پیامبر ۀزھرا به خانی  فاطمهگویند  می

اند ولی این  فاطمه آمد!! بیشتر أحادیث، کساء را خیبری دانسته ۀبه خان صپیامبر
گوید پیامبر چنان خود را با کساء  حدیث کساء را یمانی گفته است، دیگر آنکه می

حضرت به  تن آن ۀدید بلکه از رائح شد پیامبر را نمی پوشاند که ھرکس وارد می
که أحادیث دیگر  حالی کرد که زیر کساء قرار گیرد، در برد، و تقاضا می ضورش پی میح

 . را به قرار گرفتن زیر کساء دعوت فرمودھا  آن گویند پیامبر می
گوید،  پیامبر، از قول خدا و جبرئیل مطالبی می ۀدر أواسط این حدیث بدون واسط

تواند از أحوال ملکوت به ما خبر  میپیامبر نیز وحی شود و کسی  پرسیم آیا به غیر می

 . أفَال تعقلوندھد؟! 

يت وَ عِ وَ «فرموده:  در این حدیث خدا قسم خورده و امءً زَّ لَقتُ سَ اليل إينّ ماخَ . . .  جَ

تابان و  قسم به عزت و جاللم که آسمان بنا شده و زمین گسترده شده و ماه« »الخ
شما پنج تن خورشید پرتوافکن و افالک و دریاھا را خلق نکردم مگر برای شما و محّبت 

 اید!! که زیر ِکساء جمع شده

َها ﴿ این قول مخالف آیات قرآن است که فرموده: ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِي َر�َُّ�مُ  ٱۡ�ُبُدوا  ٱ�َّ

ِينَ َخلََقُ�ۡم وَ  ِي ٢١ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ �َض َجَعَل لَُ�ُم  ٱ�َّ
َ
فَِ�ٰٗشا  ٱۡ�

َمآءَ وَ  نَزَل ِمَن  ٱلسَّ
َ
َمآءِ بَِناٗٓء َوأ ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ

َ
ِ  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعلُواْ ِ�َّ

نَدادٗ 
َ
نُتۡم َ�ۡعلَُمونَ أ

َ
ای مردم! پروردگارتان را پرستش کنید؛ ھمان  « ]٢٢-٢١[البقرة:  ﴾٢٢ا َوأ

ذاتی که زمین را . باشد که پرھیزکار گردید. ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفریده است
برایتان بستر قرار داد و آسمان را (ھمچون) سقفی باالی سرتان برافراشت، و از آسمان 

پس دانسته و . ھا را به ثمر رساند تا روزِی شما باشدآب فرو فرستاد و با آن، انواع میوهبرایتان 

ِيُهَو ﴿ و فرموده: ».دانید، برای الله شریکانی قرار ندھید در حالی که می َخلََق لَُ�م  ٱ�َّ
ا ِ�  �ِض مَّ

َ
َمآءِ إَِ�  ٱۡسَتَوىٰٓ َ�ِيٗعا ُ�مَّ  ٱۡ� ٮُٰهنَّ َسۡبعَ  ٱلسَّ ٍء  فََسوَّ َسَ�َٰ�ٰٖت� َوُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ

او، ذاتی است که ھر آنچه را که در زمین وجود دارد، برای شما « .]٢٩[البقرة:  ﴾٢٩َعلِيمٞ 
را به صورت ھفت آسمان، مرتب و منظم ھا  آن آفرید و آنگاه به آفرینش آسمان پرداخت و

  .»ساخت؛ و او به ھر چیزی داناست



 ١٧١  شیعیان اثنی عشری

نَّ ﴿ و فرموده:
َ
ْ أ لَۡم تََرۡوا

َ
� َ ا ِ�  ٱ�َّ َر لَُ�م مَّ َ�َٰ�ٰتِ َسخَّ �ِض َوَما ِ�  ٱلسَّ

َ
ۡسَبَغ  ٱۡ�

َ
َوأ

ۗ  ۥَعلَۡيُ�ۡم نَِعَمهُ  اید که الله، آنچه را که در  آیا ھیچ توجه کرده« ]۲۰[لقمان:  ﴾َ�ِٰهَرٗة َوَ�اِطَنٗة
کار و پنھان خود را برشما ھای آش ھا و زمین است، به تسخیر شما درآورده و نعمت آسمان

ُ ﴿ :ابراھیم فرموده ۀو در سور »ارزانی داشته است؟ ِي ٱ�َّ َ�َٰ�ٰتِ َخلََق  ٱ�َّ �َض وَ  ٱلسَّ
َ
 ٱۡ�

نَزَل ِمَن 
َ
َمآءِ َوأ ۡخَرَج بِهِ  ٱلسَّ

َ
َر لَُ�ُم  ٱ�ََّمَ�ٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ  ٱۡلُفۡلَك رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ وََسخَّ

ِ  ٱۡ�َۡحرِ ِ�َۡجرَِي ِ�  ۡمرِه
َ
َر لَُ�ُم  ۦۖ بِأ نَۡ�ٰرَ َوَسخَّ

َ
َر َلُ�ُم  ٣٢ٱۡ� ۡمَس َوَسخَّ �  ٱۡلَقَمرَ وَ  ٱلشَّ َدآ�َِبۡ�ِ

َر لَُ�ُم  َۡل وََسخَّ ْ نِۡعَمَت  ٣٣ٱ�ََّهارَ وَ  ٱ�َّ وا ۡ�ُُموهُۚ �ن َ�ُعدُّ
َ
ِ َما َس�

ِ َوَءاتَٮُٰ�م ّمِن ُ�ّ َ�  ٱ�َّ
ۗ إِنَّ  ٓ �َ�ٰ ُ�ُۡصوَها ارٞ  نَ ٱۡ�ِ ھا و  الله ذاتی است که آسمان« .]۳۴-۳۲[إبراهیم:  ﴾٣٤لََظلُومٞ َكفَّ

ھای (گوناگونی) برای روزِی شما پدید  زمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کرد و با آن میوه
آورد و کشتی را برایتان مسخر نمود تا به فرمانش در دریا حرکت کند و نھرھا و جویبارھا را 

و خورشید و ماه را که ھمواره در حرکتند، مسخرتان ساخت و شب و روز . مسخر کردبرایتان 
و اگر بخواھید . خواستید، به شما ارزانی داشتاز او ھرچه  و. را به تسخیر شما درآورد

گمان انسان ستمکار و  بی. را به شمارش درآوریدھا  آن توانید را بشمارید، نمی اللهھای  نعمت
  .»ناسپاس است

را استثناء نفرموده و جھان خلقت را به کسی یا کسانی ھیچکس  ه ھرحال خداب 
نویسند که  خبر از قیامت می خبر از قرآن و بی ولی جاعلین بی. اختصاص نداده است

نَ نَ . را برای پنج نفر خلق کرده است. . .  خدا آسمان و زمین و أفالک و عوذُ بِاهللاِ مِ

لَی اخلُرسانِ وَ  نَ الكذبِ عَ بحانمِ الت دیگری از قبیل زیر ااشک روایتالبّته این . اهللاِ السُّ
 . ایم نیز دارد که ما به ھمین مقدار بسنده کرده. . .  کساء رفتن جبرئیل و

میان مردم ما بسیار است و من نیز این روزھا توان تفصیل  خرافات و موھومات در
ری مردم فکور و پیرو قرآن کافی بیشتر ندارم و به نظر ما ھمین مقدار برای تنّبه و بیدا

فروشان نجات  خواھانیم که مردم ما را از شّر دکانداران و خرافه الله متعالاز . است
 . دھد و ما را یاری نموده و از شّر أھل دنیا و خرافّیین حفظ فرماید

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





 

 

 ر خدایاز غ ییمددجو ی ن دربارهرآات قیآ

ن و آاز قر ین و تابشآام القرکاح تابکسه در نویسد:  عالمه ابوالفضل برقعی می
فرا ر او را یدعا غ حاله در کرا  یسانکتعالی  یه خداکم یردکن ثابت آاز قر ییدعاھا

 شمرده: کانند مشرخو یم

نَّ ﴿ :)الجـن ی سوره(  -۱
َ
ِ فََ� تَۡدُعواْ َمَع  لَۡمَ�ِٰجدَ ٱَوأ ِ ٱِ�َّ َحٗدا �َّ

َ
 .]١٨[الجن:  ﴾١٨أ

باشد؛ پس ھیچکس را با الله  و این (فرمان پروردگار است) که مساجد از آن الله می«
 .»پرستش نکنید

ۡ�ُِك بِهِ ﴿ الجـن): ی سوره(  -۲
ُ
ْ َرّ�ِ َوَ�ٓ أ ۡدُعوا

َ
ٓ أ َما َحٗدا ۦٓ قُۡل إِ�َّ

َ
 .]٢٠[الجن:  ﴾٢٠أ

را شریکش قرار ھیچکس  کنم) و خوانم (و عبادتش می تنھا پروردگارم را میبگو: «
 .»دھم نمی

ِينَ إِنَّ ﴿ :)عرافألا ی سوره( -٣ ِ تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن  ٱ�َّ ۡمَثالُُ�ۡمۖ فَ  ٱ�َّ
َ
 ٱۡدُعوُهمۡ ِعَباٌد أ

کسانی که  به طور قطع«. ]١٩٤[األعراف:  ﴾١٩٤فَۡليَۡسَتِجيُبواْ َلُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�ِ�َ 
کنید، بندگانی مانند خود شما ھستند؛ پس اگر خوانید و عبادتشان میجز الله می

 .»گویید آنان را بخوانید و آنان ھم شما را اجابت کنندراست می

َۡل يُولُِج ﴿ :)فاطر ی سوره( -٤ ۡلِ ِ�  ٱ�ََّهارَ َوُ�ولُِج  ٱ�ََّهارِ ِ�  ٱ�َّ َر  ٱ�َّ ۡمَس َوَسخَّ  ٱلشَّ
ۖ وَ  � َ�ٰلُِ�ُم  ٱۡلَقَمَر َسّ�ٗ َجٖل مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ّ�ُ ُ ِينَ وَ  ٱلُۡمۡلُكۚ َر�ُُّ�ۡم َ�ُ  ٱ�َّ تَۡدُعوَن  ٱ�َّ

ْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِم�ٍ  ۦِمن ُدونِهِ  إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعوا
ْ َسِمُعواْ َما  كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل  قَِ�َٰمةِ ٱلۡ لَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ٱۡسَتَجابُوا يَۡ�ُفُروَن �ِِ�ۡ

خوانید، مالک پوست  و آنان که جز الله (به فریاد) می« .]١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤َخبِ�ٖ 
ی شما را  اگر آنان را بخوانید، دعا و خواسته .ی خرما نیز نیستند نازک ھسته

شرک شما را انکار روز قیامت دھند و  شنوند و اگر بشنوند، پاسختان را نمی نمی
کس مانند پروردگار دانا، تو را (از حقایق و فرجام امور) باخبر کنند و ھیچ می

  .»سازد نمی
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ن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ﴿ :)االحقاف ی سوره( -٥ َضلُّ ِممَّ
َ
ِ َوَمۡن أ  ۥٓ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب َ�ُ  ٱ�َّ

و ھیچکس « .]٥[األحقاف:  ﴾٥وَُهۡم َعن ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُونَ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ إَِ�ٰ يَۡوِم 
خواند که تا روز قیامت  فریاد می تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به گمراه

گویند و آنان (معبودان باطل) از دعا و درخواست  نیز درخواستش را پاسخ نمی
  .»خبرند ایشان بی

اء یائمه و اول. باشد مثل ھمد یمت بااغمبر و ین پیموم و دأن امام و میه دکآن خالصه
روان یند، پا اندهخو یبه دعا نمرا  یسک خدا از ریند غته باشھر قدر نزد خدا مقام داش

را یز ؛دورزنن کنخوانند و به خدا شربه دعا را  یسکخدا  از رید مانند آنان غیز بایشان نیا
و از حشر و ھستند خبر  یا بیدن ازبوده، و با مرگشان اء و ائمه خود مخلوق یتمام انب

گاھییننشر خود   . ندارند ز آ
ا خبر ندارند و اگر از ین پس از مرگ از دنآقر یھا هیل آیاء و رسوالن خدا، به دلیانب

شان را یه خدا اک یخبر شوند، ناراحت خواھند شد، در حالباا یاھل دن یا و گرفتاریدن
ھیچگونه  تا )آل عمران ی سوره( برد: یم» دار السالم«آسوده خاطر بودن به  یبرا

 . ن نشوندیو اندوھگ نداشته یترس و ھراس
ه گوش او پر از کآن، ا را بشنودیاھل دن یصدا یویگوش دن اد بیبا یھر بشر اصالً 

به م خدا یگفت که چنانندارد، و  ییشنوا دیگر ده یگرد کل به خایا تبدیشده و  کخا

ن ِ� ﴿ رسول خود فرموده: نَت بُِمۡسِمٖع مَّ
َ
ٓ أ توانی  و تو نمی« .]٢٢[فاطر:  ﴾٢٢ٱۡلُقُبورِ َوَما

 ٱلَۡمۡوَ�ٰ إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ﴿ و در جای دیگری فرموده: .»برسانی ھا سخنی را به گوش مرده
مَّ َوَ� �ُۡسِمُع  َ�ٓءَ  ٱلصُّ توانی سخنت را  گمان تو نمی بی« .]٨٠[النمل:  ﴾٨٠إَِذا َولَّۡواْ ُمۡدبِرِ�نَ  ٱ�ُّ

و  توانی دعوت و فراخوان خویش را به گوش کران به گوش مردگان برسانی و نیز نمی
  .»تابند کنند و روی برمی گاه که پشت میناشنوایان (حقیقی) برسانی؛ آن

را  یزیتواند به مردگان چ ینم صاءیخاتم األنب رسول خدا مثل یتیشخص یوقت
ه ک ییند؟! و جایگوبتوانند با مردگان سخن  یگران میا بشنواند، چگونه دید و یبگو

توانند  یگران میدھند، چگونه از دبرا جواب  صستند سخن رسول خدایمردگان قادر ن
 . دھند؟!!ب شان رابشنوند و جواب

د ینبا ندا ردهکجعل  را ارتنامهیت و زیه رواکذاب کان یبه آن راو هکسته است یشا
و  آمده یضد قرآن یھا هله در آن جمک ییھا هارتنامیرد، آن ھم زکچ اعتنایی یھ



 ١٧٥  ی مددجویی از غیر خدا  آیات قرآن درباره

 و جواب یشنو یالم مرا مکامام تو  یا د:یگو یستاده و میادر برابر قبر امام  صاحبش
رده و به ک کترچگونه مردم قرآن را  هک تعجب است یواقعًا جا. یدھ یم مرا

 ند!!نک یمند توجه ا آورده رانندگان آن کلوه غک یضد قرآن یھا ارتنامهیز
 یه ھر بشرکدھند  یجواب م گونهرا چ یل عقلیدال ات متعدد قرآن، ینظر از آ صرف

دن یشن یاء برایاء و اولیگوش بشنود و خدا به انب اد بین بایریا سایا امام و یخواه رسول 
ه روح ندارد و ک یتوانند با گوش یچ وجه نمیا رفتند به ھیرده و چون از دنکگوش عطا 

 . شده بشنوند کخا ل بهیتبد ای
رده باشد، و که خدا آن را استثناء ک یزیمگر در چ اند، گران بشریمانند د †اءیانب
 . اء داردیه اختصاص به انبکاست  یآن وح

، روح از بدن در عالم برزخ ییجدا ه پس از وفات وکاست  نیام بنابر یآنچه گفت
حائل و حاجز  یم برزخ به معناییما اگر بگوا امت، یا قیا یات دنیه حیباشد شب یاتیح
ست، یل نیاز به تفصیامال روشن است، و نکن صورت مطلب یاست، در ا اتیحن یب

ۡو ُضَحٮَٰها﴿ قرآن فرموده: که چنان
َ
ْ إِ�َّ َعِشيًَّة أ �َُّهۡم يَۡوَم يََرۡوَ�َها لَۡم يَۡلَبُثٓوا

َ
 ﴾٤٦َك�

باشند، گویا (در دنیا یا برزخ) جز شامگاھی یا صبحگاھی  روزی که شاھدش« .]٤٦[النازعات: 
  .»اند درنگ نکرده

ات و در آخرت یح ا یرا در دنیز  ؛عالم پس از مرگ آمده ی هه دربارک یگریات دیو آ
 ن دویار از یغ یحالت شود یده مینامه فاصله و برزخ کدو  نیان ایات ھست و میز حین
ه ک ییکن باریبه قطعه زم که چنانآن ، یھوشیا بیھمچون خواب  یحالت یعنیشد، با یم

 . ندیگو یز برزخ مین ا باشد یان دو دریم ی هفاصل

 صو سنت رسول تاب خداک ارت دریز ی هلسام
 ، درھا آمده ارتنامهیدر زه ک یلیو طول و تفصن آداب یارت با ایه زکم است مسلّ 

از  نداشته و یمکقرآن ح ل ویتورات و انج یعنی یلھاتب ک اء و دریع انبیشرا ازیک  ھیچ
 یحیصح نید ھیچ درو ، است نبوده رده باشدکه خدا آن را نازل ک یامکجمله اح

ست و یب و صد قبر آن یبرا هکشود  یاست، و مالحظه م ع نشدهیتشر یامکن احیچن
 ر نشده و درکذ یارتیگنبد و بارگاه و زھیچ ند ا ا رفتهیه از دنک یغمبریچھار ھزار پ

 . استر نشده کا اوالدشان ذیارت قبر خودشان و یز یبرا یزیچز ین شانیھا تابک
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 ونده خداک بوده است، چنان †اءین تمام انبیز دین اسالم نیده کد دانست یو با

َع َلُ�م ّمَِن ﴿ فرموده: ٰ بِهِ  ٱّ�ِينِ ۞َ�َ ِيٓ نُوٗحا وَ  ۦَما َو�َّ ۡيَنا  ٱ�َّ ٓ إَِ�َۡك َوَما َوصَّ وَۡحۡيَنا
َ
أ

ۖ  ۦٓ بِهِ  دین و آیینی را برای شما تشریع نمود که نوح « .]١٣[الشوری:  ﴾إِبَۡ�ٰهِيَم َوُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰٓ
ایم و ابراھیم و موسی و عیسی  را بدان سفارش کرده بود و نیز از آنچه به سوی تو وحی کرده

  .»ایم را به آن سفارش نموده
 ی هدربار یگر دستورید انین مورد ھمچون ادیدر ایابیم که  پس از بررسی می و 

 . ده استامیاء نینباارت قبر یز

يا له مراماً ما أبعده، وزوراً « فرمود:اثر کالت ی سورهات ی؛ پس از تالوت آیحضرت عل

ما أغفله، وألن يكونوا عرباً أحق من أن يكونوا مفتخراً، وألن هيبطوا هبم جناب ذلة أحجى 

 »هم بأبصار العشوة ورضبوا منهم يف غمرة جهالةمن أن يقوموا هبم مقام عزة، لقد نظروا إلي
باعث عبرت باشد  )بزرگان قبور( اگر، یا ارت غافالنهیاست و چه ز یعجب مقصد دور

نند کبه قبر نگاه  یفروتن ی دهید ااگر ب فخر گردد و ی هیاه مکسزاوارتر از آن است 
 آن را به یھا وارید و فخر قرار دھند (و در ی لهیرا وسھا  آن هک آن است تر از خردمندانه

 طال و نقره و چلچراغ وش یبرانند و کنت یعروس ز ی ا مانند حجلهیاھل دنھای  زینت
 یاین سبب به درینند و بدک یم نگاهھا  آن تار به یا دهیبا د درنگ که بیبگذارند)  لوستر

وا كأساً سق« د:یفرما یه مکتا آنرند) یگ ینم تعبرھا  آن د (و ازان تهفر فرو یجھل و نادان

ند ا نوشانده یبه اھل قبور جام »باحلركات سكوناً بدلتهم بالنطق خرساً، وبالسمع صمامً و
ل یتبدون کبه س رااتشان کو حر یرکبه را شان یو شنوا یبه گنگ ی گویایشان را قوهه ک
 . )۲۲۱ :ی خطبه (نھج البالغه، . ه استدرک

ساختن  آن ی ه از جملهکمعمول شده  مردمان یدر م یادیز یھا در زمان ما بدعت
آن  بر ردن اموالک و وقف بر سر آن ازیو ن نذرآوردن  ن وین و زریمین قبور سیھم

شود،  یمھا  آن ر صرفین ملت فقیاز ا یادیزھای  پول ه ھمه ساله مخارج وکاست 

َوَ�ۡجَعلُوَن لَِما َ� ﴿ د:یفرما یرده و مک ین عمل نھیاز ا یادیات زیدر آأل یخدا
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡمۗ تَ  ِ َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا ّمِمَّ ونَ  َٔ لَتُۡ�  ٱ�َّ ا ُكنُتۡم َ�ۡفَ�ُ از آنچه « .]٥٦[النحل:  ﴾٥٦لُنَّ َ�مَّ

سوگند . دانند دھند که حقیقتشان را نمی ایم، سھمی برای معبودانی قرار می نصیبشان کرده
  .»شوید کردید، بازخواست می که سر ھم می ھایی ی دروغ به الله که درباره
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از و وقف شما یبه نذر و ن یاجیاحتگر یدا رفت، یه از دنک یسکفھماند  مردمد به یبا
 یداریر خریتل و زنجکعلم و  با آن ایخته شده و یرھا  آن حیه در ضرک ییھا ندارد و پول

اصال اسالم قائل به . ستین الله متعالت یاسراف بوده و مورد رضااش  ھمهشود  یم
 از امیمستق درخواست خود را تا هو از مردم خواست هان خلق و خالق نبودیم ی هواسط

ر خدا را یعبادت غھرگونه  و یو سنگ پرست یاسالم قبر پرست. دبخواھن شانیخدا
م حاجت یح و مریاز مس ینصار که چنانسفانه ھمأمتن حال یبا ا یول ،ساخته یملغ

د بدانند یمردم با. خواھند یاء حاجت میغمبر و ائمه و اولیاز پ زین خواھند مسلمانان یم
از  یز نھیتابت بر قبر و نکبناء و  از ینھ و نیبا زم قبر ردن سطح ک صاف ی درباره هک

 ،وارده شده یثیآن چه احاد ردن بر سرک یقربانا یاز نماز خواندن و  یآن و نھ یارکگچ
 . ستین موارد چیم شرع در اکو ح

 اء بوده است؟ یساختن بارگاه سنت انب ایآ
خبر بودند  یب یلکبه  ین الھیین و آیه از دک یستمگر، مستبد، ن خودخواهیسالط

مردم  ھا را ساختند و حیھا و گنبدھا و ضرمرقدن یا، مردم اموال و از پول حرام و غارت
را  یلھاجد ردند و مساک ھا را پر ھا و مقبرهمرقدرده و کورھا جذب ین زر و زیرا به ا

و قتل و  یاشیه جز عکه بودند یه و قاجارین صفویل سالطیاز قب یسانکنمودند  یخال
 ی ران به واسطهیو ا نداشتند  یارک، ج خرافاتیغارت ملت و خدمت به اجانب و ترو

ھا و  ن از گرفتن رشوهیسالط. ن شدیزم یرو کن ممالیتر ومت آنان از عقب افتادهکح
دن به یان مردم به عوض رسیم سب آبرو درکردند و به منظور یکجمع مھا  پول اتیمال
 یھا و گنبدھا و گلدستهھا  کاخ تا توانستند ھا در اطراف مقبره ت کممل یآباد ت ویرع
خصوصا در  ، ر و اسراف و افراط بودهیه تمام آن تبذکده ساختند یشک کبه فل سر
ثر کاز دھات آن آب ندارد و ا یارینانش خانه و النه ندارند و بسکثر ساکه اک یتکممل

ن یا ین اوضاعیدر چن. ارندیکاز مردمش ب یاریش مخروبه شده و بسیروستاھا
 گرفته تا یمرمر و نقاش یھا از سنگ، ردندکھا  خرج مقبره اردھایلین مید یستمگران ب

از وزراء و  یاریه بسکز ین خونریاز سالط یکی. یارکنه یو آئ یارکو طال  یارکنقره 
ه مدفن او در سمت کشاه عباس است  ی نواده یشت، شاه صفکساِن خود را کاوالد و 

 ُمعّرق یھا یاشکبه  نیآنجا مز یوارھایه و سقف و دمعصومه قرار گرفت مرقد ی قبله
 یھمان شاه صف ی هه قبر او جنب مقبرک یقبر شاه عباس ثان یگریو د. شده است
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ُمذّھب و ھای  صندوق ده وینا گردبممتاز  یار عالیمرمر بس یھا از سنگ هکواقع شده 
  اند. ساخته الماس نشان بر آن

 یکه کرده، از آن جمله به ھرات ک شتار)ک( مثال شاه عباس اول چه قدر قتل نفس
ر قزل باش کلش رده و سپس باکمحاصره  هبوده حمله و آنجا را چھار ما یشھر اسالم

د و پس از فتح دستور داد شھر را یرا به قتل رسان یھرات نابا چھل ھزار مسلمیخود تقر
 رده و به حضور شاه آوردند وکم و زر بود جمع یس و ناریآنچه درھم و د ند ونکغارت 

خ یر تواریو سا یعباس یتاب عالم آراکختند، در یر ھای بزرگ) هسکی(ھا  جوال در
ردند و از ھرات کستران حمل را بر اشتران و ا ھای بزرگ) سهکی(ھا  جوال هکاند  آورده

رد کعلماء و بزرگان حاضر شدند، شاه مشورت ، به مشھد آوردند و پس از ورود به شھر
م و زر و گلدسته و گنبد یس از یحیخوب است ضر :ند؟ گفتندکم و زرھا چه بیس با هک

و م یشاه دستور داد از ھمان س. ١بسازندھا  آن از یو صحن بارگاهوان طال و یبا ا ینیزر
ند و نام شاه را در اطراف نکبنا  ییھا و گنبد و گلدسته بارگاه یصحن و سرا یزر غارت

شته چگونه او که چھل ھزار مسلمان را ک یا شاھیحال آ. ندیاو گنبد منقوش نم مرقد

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُ ﴿ ، مگر خدا نفرموده:دانند بھشتی می را ا  ۥَوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ
ُ �ِيَها وََغِضَب  َعدَّ َ�ُ  ۥَعلَۡيهِ َولََعَنهُ  ٱ�َّ

َ
ھرکس  و« .]۹۳[النساء:  ﴾٩٣َعَذابًا َعِظيٗما ۥَوأ

عمد بکشد، جزایش دوزخ است و جاودانه در آن خواھد ماند؛ و الله بر او خشم  مومنی را به
 .»یش آماده ساخته استگرفته، و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگی برا

و از اموال زور باشد نماز  یدو عدد آجر آن غصب یه اگر اطاقکسؤال است  یو جا
ه از مال غارت و غصب ساخته شده ک یو رواق بارگاهدر آن باطل است، پس چگونه در 

نند؟ مگر در ک ینماز جماعت م ی هدانشمندان در آنجا اقام و چرا؟ توان نماز خواند یم
 یصحن طال گنبد ھمچنینن فرق دارد؟ و یر مسلمیسا  ی خانه امام با مرقدحکم شرع 

را در  علی؛ شده) یارک(طال  بو بارگاه ُمذھّ  شاه ساخته یرا فتحعلدر قم معصومه 
عراق به  یاز جمله حمله به مناطق شمالھا  جنگ ه درک ینجف نادرشاه از اموال غارت
 ھا خشنودبارگاو ھا  کاخ نیاز ا ءایاول و ءایانب ا خدا ویآ. دست آورده ساخته است

 ن؟ ین و سالطیاطیا شی دنشو یم

                                           
 قابل توجه ھراتیان غیور و مردم شھر بیست و چھار حوت. [مصحح] -١
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و صنعت و  یرا صرف ترق  اتیت را آباد و مالکد مملیه باک یریا ھر شاه و وزیآ
ن یحق دارد ا  دیت نماکممل جوانان) یار براکط یجاد محیو ا یشاورزک( فالحت

ق و اختراع و یاروپا مشغول تحقه ک یا زمانیھوده را انجام دھد؟ آیلغو و ب یارھاک
ت را کران ثروت مملین ایما بود، سزاوار بود سالطیقوا و ساختن توپ و ھواپ ی هیتھ

تفنگ محتاج به  یکداشتن  یران برایا آنوقت نند وکطال  یھا هصرف گنبد و گلدست
و  یع ھویا مطیع عقل و شرع بودند و ین شاھان و دانشمندان، مطیا اید؟ آباشاروپا 

ه کنیو انحطاط به صرف اانت یت و خیجنا با آن ھمه ءن شاھان و علمایاا یھوس؟ آ
م و شاھزاده یشاھزاده عبدالعظاحترام به ا باظھار ارادت به قبر امامان و امامزادگان و 

 یھا یجبران زشت توانند  یم ییحیحمزه و شاھزاده جعفر و شاھزاده قاسم و شاھزاده 
خوانان و  ا از مداحان و روضهیه و یه و صوفیخی؟ اگر از شریا خید ننکبارشان را ک

(حال . رید خیگو یقرآن م یول یند آریگو یم یان بپرسیخادمان و فراشان و متول
 . ا پیرو خرافات)ی دیرو قرآن باشیه پکار با خود شماست یاخت

 یه ادعاک راز است)یدر شھر شقبرش ه ک( چراغ معروف به شاه یاحمد بن موس
 یتوان برایشتن داده، مکمردم را به  از یجمع رده وکا خروج یالسرارده و با ابوکامامت 

رد؟ کار مشغول کن یرا به ا یارتنامه ساخت و خلقیاو ز یرد و براکاو صحن و بارگاه بنا 
 رود!! ین به شمار مین است از بزرگان دیگنبد و بارگاه زر یدارا یمتأسفانه چون و

 قابل توجه ی تهکن
؛ و اصحاب رسول یی عل هریھا در س ارتگاهین گنبدھا و مرقدھا و زیاسالم ادر صدر 

اند، پس از  هخود آورد» ارتیز«که استاد قلمداران در کتاب  نبوده و چنان صخدا
ی حضرت  هشه زوجیعاالمؤمنین  ام یوقت صسال از وفات رسول خدا  یگذشت س

رفت، مورد مالمت اصحاب رسول » بکر  یعبدالرحمن ابن اب«رسول بر سر قبر برادرش 
 کرده است؟  یاز آن نھ صشده که رسول خدا  یواقع شد که چرا مرتکب عمل

ی  شهیی عا هدر حجر یعنیکه رحلت فرمود  یرا در ھمان مکان صول خدارس
به  یچ کسیتا پنجاه سال ھ یعنیشه زنده بود یدفن کردند و تا زمانی که عا صدیقه
ارت کنم، پس یخواھم قبر رسول خدا را ز یدر را باز کند و بگوید مامد که یی او ن حجره

 . ارت قبر مرسوم نبوده استیشود ز یمعلوم م
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 ۱۰۴سال  ی(متوفا یل الکوفین موسوم به ابوعمرو عامر بن شراحیاز تابع یکی

اگر  »صقرب النبي لوال أن رسول اهللا هنى عن زيارة القبور لزرتُ «گوید:  یھجری) م

 . کردم  یارت میرا ز یشاننکرده بود من قبر ا یارت قبور نھیاز ز صرسول خدا
ن با ید، چون مسلمیاد گردیدا و زیج پیبعد به تدر یھا ارت قبور در قرنیبدعت ز

ان رابطه یان و قبطیان و بودائیو گبران و مجوس یھود و نصاریمختلفی مثل  یھا هفرق
وش و یش و دارول کوریشاھان از قببرقرار کردند و در ممالک آنان مقابر فراعنه و 

زادگان   به منظور احترام، امام یان ایشان رواج گرفت و حتین کارھا میدند ایاھرام را د
ھایی مثل شاھزاده حمزه و شاھزاده جعفر و شاھزاده  دند و شخصیتینام» شاه«را 

آنان حرکت  ارت قبوریز یاد شد!! و برایم و شاھزاده فالن زین و شاھزاده ابراھیالد جالل
ن یبه اعوام جاھل را توانستند ھرچه  نفع خود یان و خادمان ھم برایکردند و متول

خوران و  ان و مفتیکاران و گدایی مذکور محل اجتماع ب هق نمودند و امکنیکارھا تشو
از طال و نقره و پول و فرش و  یادیخوران نذورات ز ن مفتیا. امرار معاش آنان شد

ھای  قیمت ا در صحن آن مزارھا، قبرھا را بهیرند و یگ یاز مردم مگر ید یمتیاء قیاش
 فروشند! یکالن م

کردند  ھوده یب ین کارھایا یث برایگر دشمنان قرآن شروع به جعل احادید یاز سو
ارت به یلت زیارتنامه و فضیا ھزار حج شمردند و زیارت را بھتر از صد حج و یک زیو 

و از سوی دیگر . ن اخبار را نشر دادندیکذابان و جعاالن اآوردند و غلوکنندگان و  وجود 
ن اخبار ین که علم چندانی نداشتند تصور کردند که ایبرخی از منسوبین به محدث

را جمع کردند و  یخدا اخبار جعل یکسب ثواب و رضا یقت دارد و برایصحت و حق
ل مستحبات یدلدر  ن کارھا مستحب است و مسامحه (تساھل)یگفتند که انجام دادن ا

طان را خشنود و مردم را به شرک و ین کار شیندارد!! وبا ا یی سنن اشکال هو ادل
ر آن اخبار جعل یساختن ساختمان قبر و تعم یبرا یخرافات مشغول کردند، حت

از جھت سند و  روایت ران یش ایخو» ارتیز«در کتاب » قلمداران«کردند که استاد 
ث مذکور الزم است نظر یش از پرداختن به حدیاما پ اند، همتنش مورد نقد قرار داد

 . میر قبور بدانیی تعم هن را درباریان دیشوایپ
و در ھمین کتاب قبال احادیث مربوط به تعمیر و تجدید بنای قبور را آوردیم و 

 . اند دیدیم که ما را منع از این کار کرده



 ١٨١  ی مددجویی از غیر خدا  آیات قرآن درباره

 روزی حقیقت را خواهند فهمید
کنم با چشم دل به  جدلی که من از شما خواھش مییک سؤال مھم تحلیلی و نه 

 کنیم که احادیث زیر صحیح است:  ما فرض می. آن نگاه کنید

 . )عة علی هم الفائزونيإن ش(. پیروان علی رستگارند -

 . و علی باب آن است ممن شھر علم -
 . کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد بر مرگ جاھلیت مرده استھر -
. گذارم کتاب خدا و عترت خاندانم را دو چیز مھم به یادگار میمن در میان شما  -

 . شوند این دو تا کنار حوض کوثر از ھم جدا نمی
کنیم (که نعوذ بالله) ما  آوریم: فرض می اکنون یک فرض بسیار محال دیگر ھم می

علی برای ما کافی است! (آیا  ی ھم نداریم و سیره صنیازی به قرآن و سنت پیامبر
تر از این سراغ دارید؟!) قبل از طرح سؤال اصلی، تذکر یک نکته واجب  ی تندروا عهیش

 است: 
، غصب فدک یا عدم غصب فدک، حمله سعلیاعتقاد یا عدم اعتقاد به خالفت  •

فاطمه یا عدم حمله، دست به سینه نماز خواندن یا دست باز خواندن  ی به خانه
ھا در عصر حاضر، قبول و سنی خبرترین شیعیان ترین و بی مطمئنا نادان. ..و

 دارند که اعتقاد یا عدم اعتقاد به این موارد، نه در روز قیامت کسی را جھنمی
له که اعتقاد یا عدم اعتقاد أو نه کسی را بھشتی! اکنون از این چند مسکند  می

رویم سراغ  گذریم و می ای سود به حال دنیا و آخرت کسی ندارد می به آن ذره
پیروی کنیم تا ھا  آن حضرت علی که ما باید از رفتار اصلی عقاید اصلی و

ین موارد را ا  اتفاقا نه تنھا برادران اھل سنت تمامی. واقعی علی باشیم ی شیعه
خدا نیز این موارد  ھای بی قبول دارند بلکه سایر ادیان جھان و حتی کمونیست

 را قبول دارند: 
 . فقیر نوازی و عدالت محوری شخصی و حکومتی -
  صلح و دوری از جنگ ی شیفته -
 . ممانعت از لعن و نفرین -
 . نگرفتن خمس منافع سالیانه از مردم در زمان خالفتشان -
 . وقت به صورت جداگانه ۵اکید به فرمانداران در خواندن نماز در  ی توصیه -



 عشریاشیعه اثن    ١٨٢

 .نگفتن جمله اشھد ان علی ولی الله در اذان -
 .دوم ی و دادن دختر خود به خلیفه صدیق ازدواج با ھمسر ابوبکر -
 .در مدینه عمر یدو بار جانشین -
 .دوم ی متعدد به خلیفهھای  مشورت دادن -
 .ه حق مھاجر و انصار استانتخاب خلیف -
 .ه اتحاد و مبارزه با تفرقه افکنیالتزام ب -
(چه  و دنبال حاکمان دویدن ھایی نظیر عزاداری دشمنی با خرافات و بدعت -

 .ھا!) بارگاه ساختن روی قبر نوادگان آنرسد به گنبد و 
یا فاطمه یا خدیجه یا  صنگذاشتن حتی یک آجر روی قبر پیامبر اسالم -

 . یا دیگر شھدا حمزه
  .ھا) دین و مذھب آن قطع نظر ازو عاشق نوع بنی بشر بودن ( ،تحمل مخالف -
 .عدم اعتقاد به صیغه -
 .عدم عالقه به حکومت -
  .عدم اعتقاد به واسطه و شفیع -
 . ..مخالفان و ی نداشتن زندان سیاسی و ترور و شکنجه -

! در و صدھا مورد دیگر که خدا را ھزاران مرتبه شکر، ذات تئوریک حکومت اسالمی
ی  نیست بلکه کامال مخالف سیره سسال نشان داد نه تنھا پیرو علی ۳۲در این  ایران

ھمه حدیث و روایت  نکند؟ خوب، شما که خودتان پیرو علی نیستید ای عمل می ایشان
اید؟! به خداوند  چیست که صبح تا شب در بوق و کرنا کرده در پیروی از حضرت علی

قسم اگر به بدترین کشورھای مسلمان بروید خواھید دید که اسالم و اخالق و منش 
سؤال من که این ھمه برای آن مقدمه چینی . مردم آنجا به اسالم نزدیکتر از شماست

حضرت  ی عهیخواھیم طبق ھمان احادیث شما پیرو و ش آری ما میکردم این است: 
علی باشیم و ایشان امام ما باشند! ولی آیا شما حاضرید و توانایی آن را دارید و به ما 

توانید و نه به  نمی اید و ھا جھل و خرافه و تعصب دفن شده دھید؟ یا زیر قرن اجازه می
چه اکثر روحانیون به سؤال من پاسخ منفی دھید! گر این کار را می ی دیگران اجازه

دھند ولی گذشت زمان ثابت خواھد کرد که مردم ایران روزی حقیقت را خواھند  می
 . الله شاء ان ،فھمید
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