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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ ............................... شود یم جذام یبیمار  باعث آنچه -۱

 ١ .................... شود یم) برص( یپیس یبیمار  باعث سیرشدن -۲

 ١ ................... شود یم سل یبیمار  باعث حمام در یماندگار  -۳

 ٢ ................ گردد یم دندان یبیمار  باعث حمام در زدنمسواک -۴

 ٢ ............. است بهشت به شدن داخل وسیله ائمه مدفوع و ادرار -۵

 ٢ ............ دارد یم نگه را یتناسل آلت و کرده گرم را ها کلیه هویج -۶

 ٢ ................................... دارد دنبال به را یفلج هندوانه -۷

 ٣ ................. کند یم تولید شکم آب زرد شب، در آب نوشیدن -۸

 ٣ ........ شودیم زبان شدن الل باعث جماع هنگام به گفتن سخن -۹

یستن -۱۰  ٣ ................... کند یم کور را انسان  زن، شرمگاه به نگر

یاد را عقل سداب گیاه خوردن -۱۱  ٣ ........................ کند یم ز

 ٤ ......................................... است خدا نام رمضان -۱۲

 ٤ ............................................. است خدا نام  آه، -۱۳

 ٥ ........................... است مشک یبو مانند ائمه شکم باد -۱۴

 ٥ ............................... یلخت حالت در زمان امام ظهور -۱۵



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ب 

 ٦ .................................... است جایز آینه در حرام نظر -۱۶

 ٦ .................. شود ذبح نباید یگیر  جفت هنگام به نر حیوان -۱۷

 ٦ ............................... بدش یهاخصلت و سیاه کفش -۱۸

 ٧ ..................................... یعل امام شمشیر یسنگین -۱۹

 ٨ ................................ یبین سوراخ از شده خارج پرنده -۲۰

 ٨ .......................... یالکرس آیة یقار  از شیاطین یپرستار  -۲۱

 ٩ .................................. )پیامبر االغ( عفیر یهاروایت -۲۲

 ٩ ........................................ فرات رود بر یعل ضربه -۲۳

 ١٠ ......................... بود بلد زبان میلیون هفتاد حسن امام -۲۴

 ١١ ...................... گرددیم نفاق باعث گل و خاک خوردن -۲۵

 ١١ ............................. رود؟یم بین از چشم درد چگونه -۲۶

 ١١ ............... است بیت اهل و پیامبر اسم هفته یروزها اسم -۲۷

 ١٢ ........... سازد یم آورده بر را نیازها ماه هر اول در پنیر خوردن -۲۸

 ١٢ ............................. کرد؟ باید چه یفراموش دفع یبرا -۲۹

 ١٢ ................ است جمعه روز اعمال و آداب از انار خوردن -۳۰

 ١٣ ......................................... یروز  افزایش وسیله -۳۱

 ١٣ .................. گویدیم سخن مخلوقات همه زبان با امام، -۳۲

 ١٤ ............. کردیم تغذیه پیامبر زبان و انگشت از حسین امام -۳۳

 



 ج    فهرست مطالب

 ١٥ ........................ خوردیم شیر ابوطالب پستان از پیامبر -۳۴

یف -۳۵  ١٦ .................................... قرآن آیه تفسیر در تحر

 ١٦ ......... کرد تهدید دادن انجام گناه به را خداوند پیامبر، دانیال -۳۶

 ١٧ ................................. )صفرا( شکم زردآب یشفا -۳۷

 ١٧ ................................. گفت؟ باید چه قهقهه هنگام -۳۸

 ١٧کندیم نیازیب دعا از را انسان  بیت، اهل بر سالم و درود فرستادن -۳۹

 ١٨ ............................................... نور دو ازدواج -۴۰

 ١٨ ........................................ بحر دو رسیدن هم به -۴۱

 ١٩ ............. .است نداشته یقاعدگ و حیض دوره هرگز طمهفا -۴۲

 ١٩ .................. یشرع حد اقامه جهت روز و شب میان فرق -۴۳

 ٢٠ ................ امامت مسأله سر بر معصومین اختالف و نزاع -۴۴

 ٢٣ ........................................ شیعه نزد عورت حد -۴۵

 ٢٤ ................. است یعل امام خواست و اراده با برق و رعد -۴۶

 ٢٥ .......................... دفن هنگام مرده به ائمه نام ییادآور  -۴۷

 

 

 





 
 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 شود یجذام م یبیمار باعثآنچه  -۱
فرمود: هرگز در حمام بر پشت  ین میر المؤمنیه امکند ک یت میعبدالله روا یاب

د یشکخود را بر سفال ن یند و پاهاک یرا ذوب م ها هیلک یچرب یارکن ید چنینخواب

 .١جذام) خواهد گشت یماری(ب یگر ه باعثک

 شود ی(برص) م یپیس یبیمار باعثن سیرشد -۲
 یسیباعث پ یریه فرمود: خوردن در حالت سکت شده یعبدالله روا یاز اب

 .٢گردد یم

 گرداند. یم وثیوزه مصر انسان را دکردن با آب کغسل 

وزه کد: از آب یفرما یامبر میه نام مصر را برد و فرمود: پکت است یاز امام رضا روا

 .٣گردد یم یوثیبرد و باعث د ین میرت را از بیه غکد ید و با آن سرتان را نشوئیمصر ننوش

 شود یسل م یدر حمام باعث بیمار یماندگار -۳
 ید چون ماندگاریماندگار نشوه امام رضا فرمود: هرگز در حمام کت است یروا

 .٤شود یسل م یماریدر حمام باعث ب

 .٥٠٠ص ٦اصول کافی ج -١

 .٢٦٩ص ٦مرجع سابق ج -٢

 .٥٠١-٣٨٦مرجع سابق ص -٣

 .٤٩٧مرجع سابق ص -٤

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ٢

 گردد یدندان م یحمام باعث بیمار زدن در کمسوا -۴
 .١شود یم ها دندان یماریراهت دارد چون باعث بکزدن در حمام  کمسوا

 ادرار و مدفوع ائمه وسیله داخل شدن به بهشت است -۵
ه کاست  یکه مانند مشکجود ندارد بلبد و یثافت و بوکدر ادرار و مدفوع ائمه 

س از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند کند و هر ک یم آن همه جا را پر یبو

 .٢گرداند یم رده و بهشت را بر او واجبکحرام  یآتش دوزخ را بر و

 دارد یرا نگه م یها را گرم کرده و آلت تناسل هویج کلیه -۶
رده، کرا گرم  ها هیلکج ی: خوردن هوفرموده کند ک یم عبدالله نقل یاز اب ینیلک

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

 را به دنبال دارد یهندوانه فلج -۷
ه فرمود: خوردن هندوانه در حالت ناشتا باعث فلج کاز امام رضا نقل است 

 .٤گردد شدن می

 

 

 

 .٥٣ص ١من ال یحضره الفقیه ج -١

 .٤٤٠أنوار الوالیة تالیف آیة الله زین العابدین گلپایگانی ص -٢
 .٣٧٢ص ٦أصول کافی ج -٣

 .٣٦١ص ٦کافی ج أصول -٤

 

                                           



 ٣   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

 کند یدر شب، زرد آب شکم تولید م نوشیدن آب -۸
دار شدن از خواب یدن آب، هنگام بیه فرمود: نوشکت است یعبدالله روا یاز اب

 .١شود یصفراء مد آب یشبانه باعث تول

 شود سخن گفتن به هنگام جماع باعث الل شدن زبان می -۹
جماع د: ابوعبدالله فرمود: از سخن گفتن به هنگام یگو یه پسر سنان ملعبدال

 .٢گردد یه باعث الل شدن زبان مکد ینکز یپره

 کند یانسان را کور م  زن،نگریستن به شرمگاه  -۱۰
شود و سخن گفتن به  یم یورکراهت دارد و باعث کردن به شرمگاه زن کنگاه 

 .٣زبان استروه بوده و باعث الل شدن کز میهنگام جماع ن

 کند یخوردن گیاه سداب عقل را زیاد م -۱۱
اد یه عقل را زکد یرا بخور ٤اه سدابیه فرمود: گکت است یابوالحسن روااز 

 .٥ندک یم

 

 .٣٨٣ص ٦أصول کافی ج -١

 .٤٩٨ص ٥أصول کافی ج -٢

 .٥٥٦ص ٣من ال یحضره الفقیه ج -٣

های ریز که در اروپا و آسیا کشت  سداب گیاهی است که بسیار خوشبو و دارای شکوفه -٤

است اسم دیگر آن  کاین گیاه بعضی از فواید پزشکی را دارد اما استعمال آن خطرنا شود،  می

 است.  فیجن

 .٣٦٧ص ٦کافی ج -٥

 

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ٤

 رمضان نام خدا است -۱۲
 .١خداوند است کمبار یها از نام یکیرمضان 

 نام خدا است آه،  -۱۳
خداوند است پس  کمبار یها از نام یکیه فرمود: آه کت است یعبدالله روا یاز اب

 .٢استق به خدا پناه برده یگفت: آه، به تحق یسکاگر 

 ه).کمالئ یب برایب و غر ی(اختراع نام عج

ه اسمش فطرس است کوجود دارد  یکه ملکان مالئیه در مکنند ک یم عه ادعایش

ن رفت یقبر امام حس یرد و سپس چون به سوک یچیاز دستورات خدا سرپ کن ملیا

 رفت.یخداوند توبه او را پذ  د،یقبر مال کو خود را بر خا

اش نوشته شده، در شانه یه بر روکل وجود دارد یبنام مرمائ یا هکن مالئیهمچنو 

 با فاطمه) به وجود آمده است. یجه ازدواج نور با نور (علینت

دارد  یا هکه فرمود: خداوند مالئکنند ک یم ن نقلین العابدین از امام زیو همچن

پانصد سال فاصله  گرشید ن هر بال تا بالیجده هزار بال دارد و بیه هکل یبه خرقائ

 .٣است

ان ید: در میگو یم رده وکرا اختراع  یگریه دکنام مالئ یافکتاب کصاحب 

ارت قبر امام یدائم به ز کن ملیه اسمش منصور است، اکوجود دارد  یکه، ملکمالئ

و  ٢٦٩ص ٧وسائل الشیعة ج  ؛١٧٢ص ٢من ال یحضره الفقیه ج  ؛٦٩ص ٤أصول کافی ج -١

 .٤٣٨ص ٧؛ مستدرك الوسائل ج٣٢٩-٣١٩صفحات  ١٠ج

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

؛ نور البراهین نعمت الله جزایری ١٢ص ١؛ تفسیر نور الثقلین شیخ حویزی ج٢١٩صدوق ص

 .٣٥٤معاني األخبار شیخ صدوق ص  ؛٥١٦ص ١ج

 .٣٢٧ص ٢البرهان ج -٣

 

                                           



 ٥   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

 .١استن مشغول یحس

 است کمش یباد شکم ائمه مانند بو -۱۴
 ده عالمت دارد: ه فرمود: امامکت است یاز ابو جعفر روا

 د.یآ یم ایو مطهر بدن کپا -۱

 شود. یم ختنه شده متولد -۲

 افتد. یم ف دستانک یفتد روین بیاگر بر زم -۳

 راند.ین را بر زبان میبلند شهادت یبا صدا -۴

 شود. ینم جنب -۵

 دار است.یه دلش بک یده در حالیچشمانش خواب  در حالت خواب، -۶

 شد.ک یازه نیخم -۷

 ندارد. یبر و خودپسندکت -۸

 ده است.یه از روبرو دکند همچنان یب یم پشت سراز  -۹

 کمش یمانند بو  زد،یخ یز دادن و مدفوعش بر میم و تکه از باد شک یبوئ -۱۰

 .٢است

 یظهور امام زمان در حالت لخت -۱۵
 یها ه فرمود: از نشانهکنند ک یم از امام رضا نقل یخ نعمانیو ش یخ طوسیش

 ید و در حالت برهنگینور خورشر یه آن حضرت زکن است یا یظهور امام مهد

 .٣ندک یم ظهور

 .٥٨٣ص ٤اصول کافی ج -١

 کتاب الحجة باب موالید أئمة. ٣١٩ص ١اصول کافی ج -٢

 .٣٤٧حق الیقین تالیف مجلسی ص -٣

 

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ٦

 در آینه جایز است نظر حرام -۱۶
 ١فرد خنث یت تناسله ثابت شود آلکنیم ارث، به بهانه ایجهت حل مسأله تقس

را داده و  یدن شرمگاه ویبه جواز د یفتو  است، یا زنانگی یبه مردانگ کیشتر نزدیب

ر شرمگاه یه و تصوینند سایب ینه میآنچه در آ نند،کنه نگاه یاند: عورت او را در آ گفته

 .٢است نه خود آن

 نباید ذبح شود یبه هنگام جفت گیرحیوان نر  -۱۷
 ینیلکن خرافه اختالف هست) یت ایتابش بر سر رواکو محقق  ینیلکن ی(در ب

وان ین از خورن گوشت حیر المؤمنید: امیگو یم فرمود و محقق یامبر نهید: پیگو یم

ه کن است یوان نر ایط ذبح حیاز شرا یکیپس  ٣فرمود ینه یریهنگام جفت گنر به 

 نباشد. یریگ مشغول جفت

ر یز سیز از چهار چیه فرمود: چهار چکند ک یاز ابوعبدالله نقل م یه قمیابن بابو

 .٤چشم از نظر و ماده از نر  ن از باران،یشود: از جمله زم ینم

 بدش یها کفش سیاه و خصلت -۱۸
 یها فشکه کدند یرا د یشان مردیه اکند ک یم تیعبدالله روا یه از ابیبابوابن 

 یدان ینم مگر ای؟دهیاه پوشیفش سکشان فرمودند: چرا یده بود، امام به ایاه پوشیس

ستند؟ یبد چ یها ت شوم آن خصلتیاه سه خصلت بد دارد؟ گفتم فدایفش سک

 گردانده و باعث غم و غصهمرد را سست  یرده، آلت تناسلکف یفرمود: چشم را ضع

 (مترجم).خنثی کیست که هردو آلت مردانگی و زنانگی را دارا است  -١

 .٣٨٨ص ٦٠؛ بحار األنوار  ج٢٩٠ص ٢٦وسائل الشیعة ج  ؛١٥٨ص ٧اصول کافی ج -٢

 .٢٦١ص ٦اصول کافی ج -٣

 .٢٢١ص ١کتاب الخصال ج -٤

 

                                           



 ٧   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

فش زرد رنگ بپوش ک  اه پوشش ستمگران است،یفش سکها  این عالوه بر  گردد، یم

دامند؟ فرمود: چشم را قوت که سه خصلت خوب را دارد گفتم آن سه خصلت ک

 .١برد ین میبرده و غم و غصه را از کمرد را سفت  یآلت تناسل ده،یبخش

 یشمشیر امام عل یسنگین -۱۹
 یامبر آمده فرمود: این به نزد پیل امیه جبرئکند ک یم تیروا یاز برس یجزائر

 کخداوند تبار شد، کب را ٢مرحبرد تا کرش را بلند یشمش یامام عل یامبر خدا وقتیپ

م گرفته تا نتواند با کرا مح یعل یل دستور داد تا بازویائکیل و میبه اسراف یو تعال

نش از وسط یاله و زره آهنکز مرحب را همراه با ین نیتمام قدرت ضربه بزند با وجود ا

تمام طبقات و  یر علیم شد و شمشیز دو نین اسب مرحب نیرد همچنکنصف 

 یجبرئ یه اکخداوند به من امر فرمود:   رد،کن را پاره یزم یها هیال
ً
ن یر زمیبه ز  ل فورا

ره کن صورت یر ایدر غ  ن نرسد،یر تا به گاو نگهدارنده زمیر را بگیبرو و جلو شمش

 یشود من ن یم ر و روین زیزم
ً
ن یر را گرفتم وزن این رفته و شمشیر زمیبه ز ز فورا

 .٣ونت قوم لوط بودکساز وزن هفت شهر محل  تر نیبالم سنگ یر بر رویشمش

از بالم گذاشته و به  یپر یندم و آن را بر روکن یر را از طبقه هفتم زمیشمش

ن یه خداوند امر فرمود آن را بر زمکآسمان بردم و تا صبح منتظر ماندم تا  کینزد

ن یو در همام  ردهکاحساس ن یر علیشمش ینیرا به سنگ یزیچ چیبگذارم، تا حال ه

ه دختر یان زنان، صفیدر م  ر شدند،یهود اسیبر فتح شد و زنان سپاه یقلعه خ یروز وقت

امبر یپ  داشت، یستگکآمد در صورتش اثر زخم و شامبر یبه نزد پ یوقت ز بود،یپادشاه ن

 .٩٩ص ١کتاب الخصال تالیف ابن بابویه قمی باب الثالثة ج -١

 مرحب فرمانده یهودیان در جنگ خیبر بود که بدست امام علی کشته شد. (مترجم). -٢

به آسمان برده شده و زیر و رو  کمناطق محل سکونت قوم لوط بدستور خداوند به وسیله مالئ -٣

 شدند (مترجم).
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بر آمد و نتوانست فتح یجهت فتح قلعه خ یعل یه گفت: وقتیصف د،یعلتش را پرس

د و هر یتمام قلعه لرز  ان داد،کقلعه رفت و آن را ت یها از برج یکی یبه سو ند، ک

و رو شد و ر یه تخت زکتخت خود نشسته بودم  یها بود افتاد، من رو یآنچه بر بلند

 یعصبان یعل یه وقتیصف یامبر فرمود: ایرد، پکاز آن به صورتم اصابت  ییا گوشه

ها  شد تمام آسمان یعصبان یت علیان داد خداوند به خاطر عصبانکشد و قلعه را ت

رت یقدرت و غ کیاست  یافکاو  یاز ترس به سجده افتادند و برا کدند و مالئیلرز

 بستند (و صبح باز یم هر شب چهل مرد آن را بر، یو اما دروازه قلعه خ یخداوند

  د،یاز شدت ضربات، سپرش از دستش پر د، یبه در قلعه رس یعل یردند) وقتک یم

ن دروازه ید و ایرد و جنگکسپر از آن استفاده  یند و به جاکپس دروازه قلعه را از جا 

 .١ردکفتح  یدر دستش بود تا خداوند قلعه را بدست و

 یخارج شده از سوراخ بینپرنده  -۲۰
رد، سپس دستش را بر که عطسه ک یسکه فرمود: کعبدالله نقل است  یاز اب

ان است یه پروردگار جهانکرا  یید: سپاس خدایاش گذاشته و بگو ینیاستخوان ب

ه او اهل و سزاوار آن است و درود و سالم کخدا چرا  یر و سپاس براکن شیشتریب

ن حال از سوراخ چپ یدر ا و به خاندانش،  یوانده وامبر درس نخیخدا بر محمد، پ

ند تا ک یم د و پروازیآ یم رونیتر از ملخ و بزرگتر از مگس بکوچک ییپرنده ا یو ینیب

 .٢ندک یمغفرت مطلب  یو یامت برایده و تا روز قیر عرش خدا رسیبه ز

 یآیة الکرس یشیاطین از قار یپرستار -۲۱
را سه  یرسکة الیه به هنگام خواب آک یسکه فرمود: کت است یعبدالله روا یاز اب

 األنوار النعمانیة تالیف نعمت الله جزائری. -١

 .٤٨١ص ٢اصول کافی ج -٢
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ُ ٱ َشِهدَ ﴿ بار و نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ� ه یه مسخر ساختن و آیدر سوره آل عمران و آ ﴾ُهو إِ�َّ  هَ إَِ�

ن یاطیاز ش یو محافظت و یپرستار یطان را برایخداوند دو ش  سجده را بخواند،

 .١سازد یم و نافرمان را مأمور یعاص

 عفیر (االغ پیامبر) یها روایت -۲۲
امبر یر االغ پیرد، عفکه فوت ک یین چهار پاید: اولیفرما یم ین علیر المؤمنیام

د تا یرد و دوکا رحلت نمود، آن االغ افسارش را پاره یامبر از دنیه پک ییلحظه ا بود، 

به رد و چاه کد و خودش را در آن چاه پرت یخطمه در منطقه قباء رس یبه لب چاه بن

گفت:  یم زد و یم امبر حرفین فرمود: آن االغ با پیر المؤمنیل شد. امیقبرش تبد

ت گردم پدرم از پدرش او هم از پدر بزرگش و او هم از یهمراه با پدر و مادرم به فدا

ه حضرت نوح کبوده  یشتکامبر خدا نوح در یه همراه با پکرد کم نقل یپدر خود برا

 ایبدن ین االغ، االغیده و فرموده: از نسل ایشک یبرخاسته و دستش را بر پشت و

 ییگفت: سپاس خدا یم ریشود، عف یم سوار یامبران بر ویه سرور و خاتم پکد یآ یم

 .٢قرار داد ین االغیه مرا چنکرا 

 بر رود فرات یضربه عل -۲۳
از جنگ  یامام عل ید: وقتیگو یم مشیتاب صراط مستقکدر  یاضین بین الدیز

ن را بر ید و موج زد، شهادتیرود فرات جوش  گشت، با رود حرف زد، یم ن بریصف

ن یدند و همچنیش را شنیشهادت داد و مردم همه، صدا یزبان آورد و به خالفت عل

بر رود فرات  یچوب دست کیبا  یه علکند ک یم امام جعفر صادق از پدرانش نقل

 .٣٩٢ص ٢اصول کافی ج -١

 کتاب الحجة. ١٨٤ص ١اصول کافی ج -٢
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رده و کبر امام سالم داخل رود  یها ید و خروشان شد و تمام ماهید فرات جوشیوبک

 .١حجت خدا است یه علکردند کاقرار  یهمگ

 امام حسن هفتاد میلیون زبان بلد بود -۲۴
شان فرمودند: خداوند دو شهر دارد یه اکرد کت یعبدالله از امام حسن روا یاب

ن دو شهر هفتاد هزار، هزار زبان یدر مغرب قرار دارد در ا یگریدر مشرق و د یکی

ن زبانها را یند و من تمام اک یگر گفتگو میبر خالف زبان د یزبانه هر کوجود دارد 

 .٢بلدم

 است. یهر درد ین شفایقبر حس کخوردن خا

مانند خوردن خون و گوشت مردار  یو گل کد: خوردن هر خایفرما یابوالحسن م

هر درد و باعث نجات از هر  یه شفاکن یقبر امام حس کحرام است جز خا کو خو

 .٣ردک یاده روید در خوردن آن زیاما نبااست  یترس

ه خوردن کن است ین علما ایه: مشهور در بکح الجنان آمده ین در مفاتیهمچن

  کخا
ً
ت شفا خورده ید به نیاما با  ن،یقبر امام حس کست جز خایز نیجا و گل مطلقا

ز به اندازه دانه نخود باشد اما افضل نزد علما آن یشود نه به قصد لذت و مقدار آن ن

ه اندازه آن از دانه عدس بزرگتر نبوده و شخص آن را در دهان گذاشته و سپس کاست  

 یاد و علمیز یرا به روز کن خاید: پروردگارا ایآب آن را خورده و بگو ییبا جرعه ا

 .٤ل فرمایتبد یپر سود و شفا از هر درد

انه حیدریه انتشارات مکتبة المرتضویة ألحیاء آثار صراط مستقیم تالیف زین الدین چاپخ -١

 الجعفریة.

 کتاب الحجة باب مولد الحسن. ٣٨٥-٣٨٤صفحات  ١اصول کافی ج -٢

 .٣٧٨ص ٣اصول کافی ج -٣

 .٥٤٧مفاتیح الجنان ص -٤
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 گردد یم باعث نفاق و گل کخوردن خا -۲۵
 .١گردد یو گل باعث نفاق م که فرمود: خوردن خاکت است یعبدالله روا یاز اب

و  کجه خوردن خایطان در نتیش یها رنگیشتر نید: بیفرما یجعفر م ین ابیهمچن

آن را هرکس   ند،ک یت میرا تقو یماریرده و بکض یخوردن آن جسم را مر  گل است،

 انجام مک ییارهاکرده و در تمام کف یبدنش را ضع یرویبخورد ن
ً
داد، ناتوان  یه قبال

 .٣و  ٢دهند یرده و عذاب مکن خاطر او را محاسبه یشود به هم یم

 رود؟ یم چگونه درد چشم از بین -۲۶
 .٤د استیدرد چشم مف یاظم براک یتوسل به امام موس

 هفته اسم پیامبر و اهل بیت است یاسم روزها -۲۷
بْتْ (د: یفرما یم امام دهم دْ (امبر یشنبه نام پ )سَ  یشنبه منظور امام علکی )اَحَ

ابن  یسه شنبه منظور از عل )ثُالثاء(ن یدوشنبه منظور از حسن و حس )اِثْنَني(

بِعاء(و جعفر بن محمد  یمحمد بن عل  ن،یالحس بن  یچهارشنبه منظور از موس )اَرْ

يس(و خود من  یمحمد بن عل ، یبن موس یعل  جعفر، پنجشنبه منظور از پسرم  )مخَ

 .٥شوند یجمع م یوه گروه اهل حق در کباشد  یم ین و جمعه نام پسر ویحس

 .٢٦٥ص ٢اصول کافی ج -١

 .٢٦٦ص ٦اصول کافی ج -٢

بین این خرافه قبلی را تقیه  مؤلف محترم جناب شیخ عبدالرحمن دمشقیة تضاد و تناقض -٣

 داند اما به نظر بنده اولی استثنا از دومی است (مترجم). می

 .٨٦مفاتیح الجنان ص -٤

 .٨٦مفاتیح الجنان ص -٥
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 یو همچن
ً
دْ (شنبه کیه اسم روز ک اند گفته  ن صراحتا  کمبار یها از نام یکی )اَحَ

 .١استخداوند 

 سازد یخوردن پنیر در اول هر ماه نیازها را بر آورده م -۲۸
د یر در اول هر ماه عادت دهد امیرا به خوردن پنس خود که هر کت شده یروا

 .٢رد نشودش یها ه خواستهکاست 

 چه باید کرد؟ یدفع فراموش یبرا -۲۹
 ید از اسباب فراموشید است اما بایز در حالت ناشتا مفیشمش و موکخوردن 

ان دو یستاده، راه رفتن در میز سبز، دفع ادرار در آب ایب ترش، گشنیمانند: خوردن س

فرد اعدام شده و سوار بر  یستن به سوین، نگریزم یانداختن شپش زنده بر رو زن،

 .٣ردکز یاروان پرهکان یشتر راه رفتن در م

ز باعث یب و گشنیه فرمود: خوردن سکت است ین از ابوالحسن روایو همچن

 .٤شود یم یفراموش

 خوردن انار از آداب و اعمال روز جمعه است -۳۰
ه امام صادق هر کز جمعه، خوردن انار است همچنان از جمله اعمال شب و رو

ه هنگام خواب خورده شود چون کرد و بهتر آن است ک یم ار راکن یشب جمعه ا

حد) اسم مشتر -١
َ
امام علی و حق تعالی است  کهدف از این نامگذاری این است که بگویند (ا

 (مترجم).

 .٣٦٦مفاتیح الجنان ص -٢

 .٨٠٢بة من کتاب الکافی ملحق به مفاتیح الجنان صدعوات منتخ -٣

 .٣٦٦ص ٦اصول کافی ج -٤
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در امان است،  یس هنگام خواب انار بخورد تا صبح، جان وکه هر کت است یروا

 آن را  ییا ر انار پهن شود تا اگر دانهیدر ز ییا اما الزم است عمامه
ً
از آن افتاد فورا

 .١ردکخود  کیشررا در خوردن انار  یسکد ین نبایبرداشته و بخورد و همچن

ن از اعمال روز جمعه خوردن انار در حالت ناشتا و خوردن هفت برگ یو همچن

ه کت است یبن جعفر روا یاز امام موس د است، یقبل از غروب خورش یاسنکاه یاز گ

چهل روز  دانه انار را در حالت ناشتا بخورد، کیعه ه در روز جمک یسکفرمود: 

وه بخورد هشتاد روز و اگر سه انار ین شیس دو انار را بدکاست و هر  یبعدش نوران

دور شده و اگر  یطان از ویش یها منّور گشته و وسوسهست روز بعدش یباشد صد و ب

ت یمعصه از ک یسکشود و  یت نمیدور شد، دچار معص یسکطان از یوسوسه ش

 .٢گردد یند، داخل بهشت میگز یدور

 یوسیله افزایش روز -۳۱
ش یه هر دو باعث افزاکل و گرفتن ناخن است یردن سبکوتاه کاز آداب روز جمعه 

 .٣شوند یم (جذام و برص) یسیو پ یگر یها یماریو ب یوانگیو حفظ از د یروز

 گوید یم امام، با زبان همه مخلوقات سخن -۳۲
ه امام کدم یه گفت: بارها دکت است یمشهور به ابو حمزه روار خادم یاز نص

، کان آنان تریمه درک یدر حال رد،ک یم ابومحمد با خادمانش با زبان خودشان گفتگو

رده و گفت: خداوند به امام، فهم کوجود داشت، سپس رو به من  یقلیو ص یروم

 .٨٠٢مفتیح الجنان ص -١

 .٦٤مفاتیح الجنان ص -٢

 .٦٤-٦٣مفاتیح الجنان ص -٣
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 .١آموخته استانات و حوادث را یها و جر ه نسبیلک ییها و شناسا تمام زبان

 کرد یم امام حسین از انگشت و زبان پیامبر تغذیه -۳۳
چ زن یا هیر مادرش فاطمه ین، شیه فرمود: امام حسکت است یعبدالله روا یاز اب

امبر انگشتش را در دهان یبردند و پ یامبر میه هر بار او را به نزد پکرا نخورد بل یگرید

 یافکدو سه روزش  یه براکد یکمیم رامبر را آنقدیگذاشته و او هم انگشت پ یو

 .٢بود

ن یامبر به نزد امام حسیه فرمود: پکت است ین از ابوالحسن روایو همچن

امبر را یزبان پ یافکن به اندازه یگذاشته و امام حس یرفت، زبانش را در دهان و یم

چ یر هیاز بود و هرگز شین یر مادر بیرد و از شک یه مین روش تغذید، به همیکم یم

 .٣را نخورد یزن

امبر یث را از پیشش هزار حد ییه چگونه به تنهاکرند یگ یم رادیره ایعه بر ابوهریش

 ون زبان رایلیه امام حسن هفتاد مکنند ک یم ه خود ادعاک یرده در حالکت یروا

ون زبان در جهان وجود یلیز هفتاد مینون نکه هم اکنجاست یجالب ا  دانست، یم

 م.یافزائیز به آنها بیاگر زبان حشرات را ن یندارد حت

فاطمه با  یعت زنانگیچهره، تفاوت سرشت و طب ۲۴ه کهمچون مالئ یخرافات

ه امام یام طالب و تغذ یرم از پستان ابوطالب به جاکامبر ایه پیتمام زنان عالم، تغذ

 است. یعه معقول و منطقیامبر، نزد شین از انگشت و زبان پیحس

 ح و غلطیه را ناصحکبر مالئ یزدن حضرت موس یلیه سکاست  ین در حالیا

ان بر ین و عقل گرایدانند، آنها همانند مستشرق یم ثش را موضوعیپندارند و حد یم

 کتاب جهت باب مولد حسین بن علي. ٤٢٦ص ١اصول کافی ج -١

 کتاب حجت باب مولد حسین بن علي. ٣٨٦ص ١اصول کافی ج -٢

 کتاب حجت باب مولد حسین بن علي. ٣٨٧ص ١اصول کافی ج -٣
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امبر از یه پی) اما تغذاند (و آنها را مورد پسند عقل ندانسته اند ستهیث ما نگریاحاد

ن عاقالنه و یا ایآ ،یامبر چیپن از انگشت و زبان یه امام حسیپستان ابوطالب و تغذ

 است؟  یمنطق

ه کم یم و معتقدیستین یافکتاب ک یم محتوایامل تسلکد ما به طور یگو یم اگر

 ین علمایتر ن گفته شما معارض با گفته بزرگیم: ایگوئ یم ف دارد،یح و ضعیصح

، یافکتاب اصول کث یه احادیلکه کشما همه معتقدند  یه علماکعه است چرا یش

ع یتب معتبر اهل تشکان چهار یتاب در مکن یالصحه هستند و ا یمتواتر و قطع

 ن آنها است.یتر نانین و مورد اطمیتر حی(صحاح اربعه) صح

م و یا ردهکح یخود را تصح یدتیعق یمرجع تبکت در یاسناد روا ما اهل سنت، 

سند آن  نان ثابت شد ویان معتبر و مورد اطمیبه واسطه وجود راو یثیاگر صحت حد

 غیرده و تبلکامل به آن عمل کن و با اعتماد یقیگر ما به طور حتم و ید، دیامبر رسیبه پ

به  کید؟ نزدیهست یم اما شما منتظر چیده ینم گوش یسکم و به اعتراض ینک یم

ق یش تحقیه حال درباره سندهاا تا بیگذرد آ یم یافکتاب کف یهزار سال از تأل

 د؟یا ردهک

 ر نبوده است.یان پذکع امیاهل تش ینون براکه تاکاست  یزیق چین تحقیا

 خورد یم پیامبر از پستان ابوطالب شیر -۳۴
ر یش یامبر متولد شد، چند روزیپ یه فرمود: وقتکت است یعبدالله روا یاز اب

ر را در آن یه بخورد ابوطالب دهان او را بر پستان خود گذاشته و خداوند شکنبود 

 یه را برایمه سعدیه ابوطالب حلکنیرد تا اک یم هیاز آن تغذن روز یرد و چندک یجار

 .١سپرد یامبر را به ویپرده و کدا یپ یر دهیش

 .ج کتاب حجت من باب مولد النبي ٣٧٣ص ١اصول کافی ج -١
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 تحریف در تفسیر آیه قرآن -۳۵

نِ ﴿: هیر آین تفسیر المؤمنیاصبغ پسر نباته از ام
َ
ٰ  ِ�  ُكرۡ شۡ ٱ أ يۡ َولَِ�  إَِ�َّ  َك ِ�َ

ۡ ٱ ه ک کیجواب فرمودند: منظور از والدشان در ید ایرا پرس .]۱۴[لقمان:  ﴾َمِص�ُ ل

ٰٓ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن﴿ نیرده، علم است و همچنکرش را بر ما واجب کخداوند ش ن َ�َ
َ
 أ

اگر از تو خواستند از « :یعنی .]۱۵[لقمان:  ﴾مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ �ُۡ�ِ 

آنها گوش ، به حرف ینک یچیام سرپ ردهک یه من امر به اطاعت وک یسکاطاعت 

 .١»نکن

ه را یه آکف شده به طوری یالم خدا تحرکت به طور واضح و روشن ین روایدر ا

، خداوند انسان را به اند ردهکن است خارج یبه والد یکیه نکخود  یاصل یاز معن

 کیه پدر و مادر به شریه توصک یق فرموده جز زمانیکردن به پدر و مادر تشو یکین

ت که پدر و مادر در شریه توصک یجز زمان اند اما آنها گفتهخدا باشد  یقرار دادن برا

 ردن باشد.کت در اطاعت یگر با ائمه اهل بید یدادن امام

 دانیال پیامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهدید کرد -۳۶
ه برو و از زبان من به کرد ک یامبرش داود وحید: خداوند به پیفرما یم ابوجعفر

دمت و یو بخش یردکدم دوباره گناه یو من تو را بخش یردکال بگو تو گناه یدانام  بنده

 یت شویو ازت گذشتم اگر بار چهارم دچار معص یردکبار سوم گناه  یبرا

ال به مناجات با خدا برخاست و گفت: یبخشمت. سپس هنگام طلوع فجر دان ینم

مستمر و مداوم به طور  یبه عزت و جاللت سوگند اگر مقام عصمت را به من ببخش

 .٢نمک یت مینافرمان

 کتاب حجت باب فیه نکت ونتف من التنزیل في الوالیة. ٣٥٤ص ١اصول کافی ج -١

 کتاب ایمان  کفر باب توبه. ٣١٦ص ٢اصول کافی ج -٢
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ن یه معتبرترک یدر حال  ،اند رفتهیعه عصمت ائمه را پذیدانم چگونه ش ینم

ا یه گوکداند  ینم را معصوم یامبران خدا طعنه زده و ویاز پ یکین گونه به یتابشان اک

ش یت و نافرمانیرا به معص یستاده و وین گونه جسورانه در مقابل خدا ایا یال نبیدان

 رده باشد.کد یتهد

 زردآب شکم (صفرا) یشفا -۳۷
شان یدارد؟ ا ییا شفایم دارم آکدر ش ین گفت: آب زردیر المؤمنیبه ام یمرد

نقدر از آن آب یو ا یس و آن را با آب بشویرا بنو یرسکال آیةمت کش یفرمودند: رو

رد و شفا کن یآن مرد چن یابی ید خدا شفا میبه ام ره شود، یمت ذخکبنوش تا در ش

 .١افتی

 هنگام قهقهه چه باید گفت؟ -۳۸
پس از آن   ،یدیه فرمود: هرگاه همراه با قهقهه خندکت است یجعفر روا یاز اب

 .٢ریبگو پروردگارا بر من قهر و غضب نگ

 نیاز یب انسان را از دعا فرستادن درود و سالم بر اهل بیت،  -۳۹
 کند یم

ازمند و محتاج خدا دعا و یاز بندگان ن یکیه فرمود اگر کعبدالله نقل شده  یاز اب

تش یر خدا و فرستادن درود و سالم بر محمد و اهل بکمناجات خود را با حمد و ش

ازش را بر یخداوند ن  ند،کخود را فراموش  ین درخواست و تمنایند و در همکشروع 

 کتاب فضل قرآن. ٤٥٧ص ٢اصول کافی ج -١

 باب الدعابة والضحك. ٤٨٧ص ٢اصول کافی ج -٢

 

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ١٨

 .١نخواسته استسازد اگرچه از خدا  یم آورده

 ازدواج دو نور -۴۰
چهره به  ۲۴با  ییه اکه مالئکامبر خدا نشسته بود ید: پیفرما یم الحسن یاب

شما  یین چهره این چنیل تا حال در ایامبر فرمود: دوست من جبرئید، پیخدمتش رس

محمد خداوند مرا فرستاده تا نور  یا  ستم،یل نیه گفت: من جبرئکمالئ  ده بودم،یرا ند

و فاطمه.  یه گفت: علکستند؟ مالئیکن دو نور یفرمود: اامبر یرا به عقد نور در آورم پ

امبر یش نوشته شده: محمد پیها ه در وسط شانهکد یامبر دیه برخاست پکمالئ یوقت

بر  یین نوشته ایتا حال چن یکد: از یامبر پرسیاست. پ ین ویجانش یخدا و عل

 .٢خلقت آدمهزار سال قبل از  ۲۲ه گفت: کت وجود دارد؟ مالئیها شانه

 یهزار سال قبل از خلقت آدم رو ۲۲ه کمهم است  یبه حد یت علیمسئله وال

ه از قرآن اشاره یآ کی یه حتکنجا است ینوشته شده اما جالب ا ییه اکمالئ یها شانه

 ندارد. یعل ینیت و جانشیبه وال

 به هم رسیدن دو بحر -۴۱

 عیاهل تش  ﴾١٩ِن يَۡلَتقَِيا ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ َمَرجَ ﴿د: یفرما یم »سوره الّرحمن«

 یدن علیدن دو بحر، رسیو فاطمه اشاره دارد بهم رس یه به ازدواج علین آیند ایگو یم

 .٣و فاطمه است

 

 کتاب دعا. ٣٦٣ص ٢اصول کافی ج -١

 کتاب حجت باب مولد الزهراء. ٣٨٣ص ١اصول کافی ج -٢

 .١٩٧ص ٥؛ تفسیر نور الثقلین ج٣٤٥ص ٢تفسیر قمی ج ؛ ١٩تفسیر المیزان ج -٣

 

                                           



 ١٩   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

 نداشته است. یفاطمه هرگز دوره حیض و قاعدگ -۴۲
ض مبتال یامبران هرگز به حیه فرمود: دختران پکت شده یالحسن روا یاز اب

 .١اند نشده

 ییه اکفاطمه متولد شده، خداوند به مالئ ید: وقتیفرما ین ابو جعفر میهمچن

اسم نوزاد را   شد، یامبر جاریه بر زبان پکالم مالئکن یو همچن ین وحیرد و اک یوح

رده و تو را از کها منع یله علم از بدیفاطمه گذاشت و سپس گفت: من تو را به وس

 ینکمان شیز پرا ا یه وکنم سپس ابو جعفر فرمود: به خدا سوگند ک یض دور میح

 .٢ز دور ساختین

 یفرق میان شب و روز جهت اقامه حد شرع -۴۳
شه یامبر و عایفرمود: همراه پ یه امام علکند ک یت میدر بحار األنوار روا یمجلس

لحاف همراه  کینداشت و فقط  ین سفر جز من خادمیامبر در ایبه سفر رفتم پ

ر همان یز ید و سه نفریخواب یمشه ین من و عایامبر در بیهنگام خواب پ م، یداشت

با دستش وسط لحاف را بر  خواست،  یامبر به نماز شب بر میپ یوقت  م،یلحاف بود

 .٣فتدیشه فاصله بیان من و عایه مک یچسپاند بطور ین میزم

ه کنند ک یت میعبدالله روا یه خودشان از ابکاست  یافتراء و اهانت فوق در حال

 .٤د صد ضربه شالق بخورندیدا شدند بایلحاف پ کیر یز یفرمود: اگر زن و مرد

 کتاب حجت باب مولد الزهراء. ٣٨١ص ١اصول کافی ج -١

 اب مولد الزهرء.کتاب حجت من ب ٣٨٢ص ١اصول کافی ج -٢

 .١ص ٤٠و ج ٣١٤-٢٩٧صفحات  ٣٨؛ بحار األنوار ج٢٢١کتاب سلیم بن قیس ص -٣

وسائل   ؛٢١٣ص ٤االستبصار ج ؛ ٤٠ص ١٠تهذیب األحکام ج  ؛١٨٢ص ٧اصول کافی ج -٤

 ٧٦و ج ١٣٠ص ٧٣بحار األنوار ج  ؛٣٣٩ص ١٤مستدرك الوسائل ج  ؛٣٤٨ص ٢٠الشیعة ج

 .٢٣ص ٤فقیه جمن ال یحضره ال  ؛٩٣-٥٧صفحات 

 

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ٢٠

حد فرق  ین شب و روز جهت اجرایدر ب یه مجلسکنجاست یاما جالب ا

 یحد شرع  دا شدند،یلحاف پ کیر یز در شب، ید: اگر زن و مردیگو یم گذاشته و

 یان در روز رخ داده بود، حد بر آنان جارین جریشود اما اگر ا ینم بر آنان اجرا

 .٢و ١است

 نزاع و اختالف معصومین بر سر مسأله امامت -۴۴
اثبات  یبرا یو نصوص کچ سند و مدریع به علت در دست نداشتن هیاهل تش

 به عنوان مثال: اند و خرافات و جادو پناه برده یبه افسون و تردست امامت ائمه خود، 

در  بارکید: یگو یان آن امام میعیاز ش ین: زنین العابدیاثبات امامت امام ز -۱

ف و ناتوان بودم یشان رفتم، به شدت ضعیبه نزد ا یو سالخوردگ یریزمان پ

وع کشان را در ریگذشت، ا یزده سال از عمرم میصد و سکیچون در آن وقت 

و عمر  یبودن عبادت و یافتم (به علت طوالنیو سجده و مشغول به عبادت 

شان و یدار با این احتمال مرگ) داشتم از دیاد من و همچنیار زیبس

ه در همان حالت کشدم  ید میناام یو یها ییاز ارشاد و راهنما یبرخوردار

به من  یفرمود و عمر جوان ییا من اشاره یبا انگشت شهادت به سو

 .٣شدبازگردانده 
 نین العابدیاثبات امامت امام ز  یافسانه دوم برا

ن یابن حس یه به نزد علید شد، برادرش محمد بن حنفین شهیامام حس یوقت

د شد و خودش بر روحش نماز خواند و ین) فرستاد و گفت: پدرت شهین العابدی(ز

 .٩٤ص ٧٦ج بحار األنوار ، -١

جهت فرار از این مخمصه بوده و بس چون معقول   البته صدور این فتوای عجیب و غریب، -٢

 نیست. آقای مجلسی اولین امام معصوم خود را زیر ضربات شالق ببرد (مترجم).

 مر االمامة.باب ما یفصل به بین دعوي الـمحق و الـمبطل في ا ٣٤٧ص ١اصول کافی ج -٣
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تو و برادر پدرت هستم چون من فرزند  ینگذاشت من عمو یاز خود بجا یتیوص

ن یشتر از تو دارم بر سر ایشتر است استحقاق امامت را بیو سّنم از تو بام  یامام عل

 ین منازعه داوریا در ایز گفت: بین نیابن حس ین، علکمسأله با من منازعه و بحث ن

 یعبه رفته و علک یجه هر دو به سویدر نت  م،یو قضاوت را به نزد حجر األسود ببر

ز شروع به یه سنگ را به زبان آورد، محمد نکبخواه  ین و از وکگفت با خدا مناجات 

 ید سپس علینشن یرد اما از سنگ جوابکرا از خدا  ین درخواستیرده و چنکمناجات 

 کشروع به مناجات 
ً
بود  کیان نزدکان افتاد و از شدت تکحجر األسود به ت  رد فورا

واضح گفت: پروردگارا خالفت  یخداوند آن را به زبان آورد و با زبان عرب  ن افتد،یپائ

 .١ن استیحسابن  یو امامت حق عل

  بر سر مسأله امامت، یه وقتکت است یاظم: رواک یاثبات امامت امام موس -۲

 یامام موس دا شد، ینزاع پ  اظم و برادر بزرگش عبدالله،ک یان امام موسیم

ردند کات منزلش جمع یرا در وسط ح یادیار زیزم بسیاظم امر فرمود تا هک

پس از آمدن عبدالله و جمع شدن مردمان  سپس دنبال عبدالله فرستاد،

زمها را آتش یت و امر فرمود تا هاظم نشسکامام  ه، یان امامیعیاز ش یادیز

ش کردند، پس از فروکدانستند اما اطاعت  یارها را نمکن یبزنند مردم علت ا

اظم برخاست و وسط آن کامام  ن، یآتش یها زم به زغالیل هیآتش و تبد

خود  یرد و سپس از جاک یمردم سخنران یساعت برا کینشست و 

خت و به ین ریآن بر زم یغبار روان داد تا گرد و کبرخاسته و لباسش را ت

پس از  ینک یرده وفرمود: اگر ادعا مکبه برادرش  یان مردم بازگشت و رویم

 .٢نیآتش بشان یبرو و در م یاقت امامت را داریپدرت ل

 .٢٥٩-٢٥٨؛ اعالم الوری تالیف طبرسی صفحات ٣٤٨ص ١اصول کافی ج -١

 .٧٣ص ٣کشف الغمة تالیف اردبیلی ج -٢
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به امامت در  یشتر ویاقت بیاظم و لک یاثبات امامت موس ین افسانه برایدوم

اظم آمده و از امام کبه نزد امام  ید: فردیگو یم رده وکنقل  ینیلکان برادرانش را یم

 نم امامتش راک یاست؟ امام فرمود: اگر او را به تو معرف یسکه چه کد یوقت پرس

ت گردم امام فرمود: امام وقت منم شخص از ی؟ آن شخص گفت بله به فدایریپذ یم

ر الن امیآن درخت برو و سپس به ام غ یخواست امام فرمود به سو کل و مدریدل یو

د: یگو یم ا. آن شخصید: به نزد من بیفرما یم اظمکد امام یفرمود تا به درخت بگو

د و یمال یم کن انداخته و چهره بر خایدم خود را بر زمیبه خدا سوگند آن درخت را د

امام زانو زد و سپس امام اشاره فرمود و درخت به  یآمد تا در مقابل پاها یم جلو

 .١تاولش برگش یجا

به نزد امام رضا آمد و  یه شخصکت است یامامت امام رضا: روااثبات  -۳

نم امام کنم آن را مطرح ک یدارم اما شرم م یه سؤالکگفت به خدا سوگند 

؟ یاز امام وقت بپرس یخواه یدانم، م یمن م ییه تو بگوکنیفرمود: قبل از ا

آن  ن وقت و زمانم.یآن مرد گفت: بله به خدا سوگند امام فرمود: من امام ا

ه در دست امام بود به ک ییست؟ عصایشخص گفت نشانه و عالمتت چ

ن زمان است و او حجت خدا یزبان آمد و گفت: موال و سرور من امام ا

 .٢است
ن امامت نزد یبا اصول و قوان یو افسانه تراش یین داستان سراینجاست ایجالب ا

و  یبه نص قطعد: امامت جز یگو یم از اصولشان یکیخودشان معارض است چون 

 شود. ینم ثابت یا اشاره امام قبلی

 

 .٣٠٢اعالم الوری طبرسی ص  ؛٢٥٣ص ١اصول کافی ج -١

 .٣٥٣ص ١اصول کافی ج -٢

 

                                           



 ٢٣   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

 حد عورت نزد شیعه -۴۵
عورتش را   خود را پوشاند، یها ضهیو ب ید: اگر مرد آلت تناسلیفرما یم یکرک

 .١استپوشانده 

دام از دو باسن کچ ی(ُدُبر) فقط اصل سوراخ مقعد است و ه یعورت پشت

شوند چون امام صادق و  یمحسوب نمن رانها جزو عورت یمن گاه) و همچنی(نش

ند ک یخ صدوق نقل میستند و شید: رانها جزو عورت نیفرما یعبدالله م ین ابیهمچن

 .٢ساخت یان میر بدنش را نمایپوشاند و سا یش را میه امام باقر آلت تناسلک

عورت  د: عورت بر دو قسم است: جلو و عقب،یفرما ین ابو الحسن میو همچن

و دو باسنش را  یآلت تناسل یسکده شده پس اگر یو باسن پوشله دیبه وس یعقب

له آن دو وضو باطل شده و یبپوشاند، عورتش را پوشانده است چون فقط به وس

گر ید یاند نه اعضا د پس آن دو عضو عورتیآ ین حادثه از آن دو به وجود میهمچن

 .٣بدن مانند ساق

اصل سوراخ مقعد است  یه عورت پشتکز آمده ین در جامع المقاصد نیو همچن

 .٤ستندیو دو باسن و رانها جزو عورت ن

ان بود و یمش نماکر شیش مو در زیمحل رو  ه امام باقر،کل است ین دلیبه هم

 .٣٧٤ص ١تهذیب األحکام ج  ؛٥٠١ص ٦اصول کافی ج -١

منتهی   ؛١٢٢ص ١؛ المعتبر شیخ حلی ج٩٤ص ٢ججامع الـمقاصد تالیف محقق کرکی  -٢

مدارك   ؛٢٠٢ص ١تالیف شیخ حلی، تحریر األحکام شیخ حلی ج  ؛٣٩ص ١الطلب ج

الحدائق الناضرة   الـمعاد تالیف محقق سبزواری؛  ؛١٩١ص ٣األحکام سید محمد عاملی ج

 .٥ص ٢ج

منتهی   ؛٣٦٥ص ١وسائل الشیعة ج  ؛٣٧٤ص ١تهذیب األحکام ج ؛ ٥٠١ص ٦اصول کافی ج -٣

 .١٢٢ص ١؛ المعتبر شیخ حلی ج٣٩٦ص ١الخالف شیخ طوسی ج ؛ ٢٦٩ص ٤الطلب ج

 .٩٤ص ٢جامع المقاصد محقق کرکی ج -٤

 

                                           



 ایی از دریای خرافات شیعه قطره   ٢٤

 و مسؤل حمام سخن یش بسته بود و با متولیبر آلت تناسل ییا ه پارچهکفقط ت

 .١گفت یم

 د.ردنک یم سوار بر ابر پرواز ر ائمه، یو سا یامام عل -۵۰

ن یشد و هفت طبقه زم یبر ابر سوار م یه امام علکند ک یت میروا یهاشم بحران

 .٢گشت یرا م

ن ین العابدیه به دنبال امام زید بن معاویزیسپاه  یه وقتکت است ین روایو همچن

 .٣ردک یه سوار بر ابر پرواز مکافتند یاو را  یشند در حالکرا ب یبودند تا و

 .٤ردک یشد و پرواز م یسوار بر ابر م یه علکند ک یت میروا یخ مجلسیش

بر   رده بود،کمسخر  یامام عل ید: خداوند ابر را برایگو یم یین طباطبایو همچن

 .٥گشت یآن سوار شده و مشرق و مغرب را م

 است یرعد و برق با اراده و خواست امام عل -۴۶
عبدالله  ید: در محضر ابیگو یم عبدالله پسر قاسم پسر سماعه پسر مهران

ن رعد و برق به اراده و خواست یزد امام فرمود: ا یم نشسته بودم آسمان رعد و برق

شان ی؟ اییفرما یم دام موال و محبوب راکم یز گفتیموال و محبوب شما است ما ن

 .٦یعلن یر المؤمنیفرمودند: ام

  ؛٣٥٦ص ٣کتاب الطهارة تالیف خوئی ج  ؛٣٧٨ص ١وسائل الشیعة ج  ؛١١٧ص ١الفقیه ج -١

 .٤٢٢ص ١کتاب الطهارة شیخ انصاری ج

 . ٥٤٢ص ١مدینة الـمعاجز ج -٢

 .٢٥٦ص ٤مدینة الـمعاجز ج -٣

 .٥١٠تفسیر فرات ص ؛ ١٤٨-١٣٨صفحات  ٣٩بحار األنوار ج -٤

 .٣٧٢ص ١٣تفسیر الـمیزان ج -٥

 .٣٣ص ٢٧بحار األنوار ج  ؛٣٢٧األختصاص شیخ مفید ص -٦

 

                                           



 ٢٥   ایی از دریای خرافات شیعه قطره

 نام ائمه به مرده هنگام دفن ییادآور -۴۷
  لحدش، یها رو دن سنگیمرده را داخل قبر گذاشتند قبل از گذاشتن و چ یوقت

 یمانیفالن پسر فالن عهد و پ یا ییاد آور شده و بگوی ین را به ویالزم است شهادت

 ییچ خدایه یداد یم ه شهادتکاد آور یب یا رفتیو با آن از دن یا بسته بودیه در دنکرا 

ندارد و محمد بنده و فرستاده او است و  یکیندارد تنها است و شرجز الله وجود 

ت و یان هدایشوایهمه امام تو بودند و پ –تا آخر دوازده امام  -ن یو حسن و حس یعل

 .١اند بوده یکین

 

 یوالسالم علی من اتبع احلق واهلد

 عبدالرحمن                                                                       

 ةیدمشق

 

 .٢٠مصباح الـمجتهد ص  ؛١٨٦ص ١؛ المبسوط شیخ طوسی ج٣٨النهایة شیخ طوسی ص -١
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