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 مهدـمق

حمد و ستايش خدايي را كه خالق تمام مخلوقات است و اوست كه باقي است و دگر 
محمـدبن عبـداهللا پيـامبر خـاتم و      علـي الخصـوص   و سالم بر رسوالنش. همه چيز فاني

 . اصحاب و اهل بيت و دوستداران واقعي آن حضرت
 يك سلسـله امامي بودم با  دوازده ي ها بود منِ جواني كه از بدو تولد شيعه مدت -وبعد

ايـران بـا    !چرا كه هر روز در كشـور اسـالمي  . شدم و سردرگمي مسائلي دچار مشكل مي
خـواني   با روايات و احاديثي كه در اختيار داريم هـم  يم كه با شرع وشو مسائلي روبرو مي

يك روز خبر اعدام زندانيان سياسي، يك روز تجاوز در كهريـزك، يـك روز   . . . .  ندارد
و . هاي طوالني به خاطر دفاع از مظلوم و يك روز شكنجه به خاطر امر به معـروف  حبس

 . هب و دينم را شروع كنمهمين مشكالت باعث شد تا تحقيق در مورد مذ
دانستم خيلي از چيزهايي كه آقايان به اصـطالح فقهـا و ماليـان از     با اين وجود كه مي

گوينـد، چرنـدي بـيش نيسـت، بـه دنبـال تحقيـق و         صبح تا شام از مذهبشان برايمان مي
بعد از مدت . پژوهش از منابعي كه از مذهب و نويسندگان امام زماني خودمان نباشد رفتم

خرافـات وفـور در   «بـه نـام   ) ره(هاي آيت اهللا برقعي قمـي   سبتا طوالني با يكي از كتابن
اين كتاب ارزشمند به كلي عقايـدم نسـبت بـه همـه      ي با مطالعه. آشنا شدم »زيارات قبور

هـاي   چيز عوض شد و به قدري اين كتاب برايم جالب و شيرين بود كه به دنبـال كتـاب  
تعال خواست و مـن  و در همين حين خداوند مد بودم منبيشتري از اين شخصيت دانش

 . وزين و بزرگ عقيده آشنا كرد ي را با كتابخانه
 50ام با اين كتابخانه نگذشته بود كه متوجه شـدم حـدود    كمتر از يك هفته از آشنايي

ها برايم جذاب و شيرين بود  عرض كردم كه به قدري كتاب. ام كتاب مطالعه كرده) پنجاه(
در كـل خداونـد بـزرگ را    . وانستم حتي ده دقيقه هم از خواندنشان دست بكشمت كه نمي
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هايش شد و باز سپاس خـداي را كـه    سپاس كه باعث آشنايي من با اين كتابخانه و كتاب
هـا بيـرون بيـايم و بـه      كمترين از لجنزار گمراهي و جهالت بـدعت  ي باعث شد اين بنده

سره و سنت را از از نارا حركت كنم و سره  سمت احكام واقعي و اصيل دين مبين اسالم
 . بدعت تشخيص بدهم

 

 و چگونه شد كه اين كتاب را جمع آوري كردم؟ 
البته انسان هر چـه قـدر هـم    (ت بيرون آمده بودم لحال كه خودم در اين مدت از جها

ر ه، دوست نداشتم اطرافيانم در ناداني باقي بمانند براي همـين  )بداند باز كم دانسته است

هاي دوازده امامي اصال  كردم چيزهايي را كه ما شيعه خواندم سعي مي كتابي را كه مي

ـ  ام بسپارم و براي آن دانستيم را در حافظه نمي دم بهتـر  ها بازگو كنم و در اين ميان دي

هاي مختلف گلچين كـنم و   دانيم را از كتاب كه ما اصال نمي اين است كه اين مطالبي

ورم تا كساني هم كه واقعا دوست دارند از جهالت و گمراهي در يك كتاب واحد بيا

حداقل بـا   ،منابع مختلف را ندادرند ي بيرون بيايند و از طرفي وقت الزم براي مطالعه

والبته صحيح ايـن اسـت   . خواندن اين يك كتاب تا حدودي حساب كار دستشان بيايد
و اميـد دارم  . رين اسـت كه خودشان هم تحقيق و پژوهش كنند و بداننـد كـه بسـيار شـي    

البته انسان هـر  (همانطور كه من و يازده نفر از دوستانم از گمراهي و ناداني بيرون آمديم 
اين كتاب خرافـات   ي طالبان حقيقت هم با مطالعه) چه قدر هم بداند باز كم دانسته است

ا و آخرت شك خير دني وغ را كنار گذاشته و احكام حقيقي اسالم را دنبال كنند كه بيرو د
در اين است و نه در چرندياتي كه ماليان براي پرشدن جيب و شكم گشادشـان تحويـل   

دهند و جالب اينجاست كه از تمام دنيا انتظار دارند كـه بـه    مردم بدبخت اين مملكت مي
الزم به ذكر است كه فعال گلچين حدود هفده كتـاب را بـراي   . ها روي بياورند مذهب آن

 . باشد كه مفيد واقع شود .ام شما آماده كرده
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چـرا كـه سـنت پيـامبر همـان       ؛ام ها به سـنت روي آورده  و به طور يقين من از بدعت
 . باشد دستورات خداوند جليل المقام مي

 طبرستاني. ن -س 
 تهران 18/2/90





 
 

 پيدايش شيعه

تظـاهر بـه اسـالم و    » عبداهللا بن سـبأ «نام ه آمد كه مردي يهودي ب ديدشيعه هنگامي پ
علي رضي اهللا عنه غلو نمود و مدعي شد كـه رسـول اهللا    ي هت اهل بيت كرد و دربارمحب

صلي اهللا عليه وآله وسلم وي را به جانشيني خويش برگزيده است، و پس از مدتي علـي  
ها و مراجع شيعي كامالً به اين  رساند، كتاب) خدايي(الوهيت  ي هرضي اهللا عنه را به درج

خود  هاي اند در كتاب نوبختي و كشي كه از شيوخ بزرگ شيعه قمي،. مطلب اعتراف دارند
ي  دانند كه مقوله اند و همگي او را نخستين كسي مي به وجود عبداهللا بن سبأ اعتراف كرده

امامت و رجعت علي رضي اهللا عنه را مطرح كرده و به لعن ابوبكر، عمر، عثمان، و ديگـر  
 . ؟!تر از اعتراف ليلي قوياصحاب رضي اهللا عنهم پرداخته است، و چه د

علـي   ي هسبئيه پيروان عبداهللا بن سبأ هستند، همان كسي كـه دربـار  «: گويد بغدادي مي
ابـن  « :گويـد  نيز مي. »رضي اهللا عنه غلو نمود، و ابتدا او را پيامبر و سپس خدا معرفي كرد

م تظاهر كـرد  فردي يهودي األصل و از اهل حيره بود كه به اسال) عبداهللا بن سبأ(السوداء 
و براي اينكه نزد اهل كوفه رياست و پذيرشي داشته باشد، به آنان گفـت كـه در تـورات    
خوانده است كه هر پيامبري وصيي دارد و وصي حضـرت محمـد صـلي اهللا عليـه وآلـه      

 . »وسلم علي رضي اهللا عنه است
وجود نصـي   او نخستين كسي است كه قائل به  :ابن سبأ آورده كه ي هشهرستاني دربار

اي هسـتند   افزايد كه سبئيه اولين فرقـه  مبني بر امامت علي رضي اهللا عنه بوده است، و مي
معتقد شدند، و پس از مدتي شيعه با آن همه اختالف » رجعت«و » غيبت« ، »توقف«كه به 
اعتقـاد امامـت و خالفـت و وجـود نـص و وصـيت را از         هاي متعددي كه دارند، و فرقه
فكر ابن سبأ است، و به مرور زمان فرق شيعه،  ي هاين عقيده زائيد  رث بردند،ها به ا سبايي

 . ها فرقه و نظريه تبديل شد و نظرياتشان به ده
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 اعتقاد به الوهيـت ائمـه    رجعت، غيبت و فراتر از آن،  و اين گونه شيعه بدعت وصيت،
 . را به پيروي از عبداهللا بن سبأ يهودي، رواج داد

 گويند؟  افض ميچرا شيعه را رو

 . همراه با بيان چهار حديث ذكر كرده است) البحار(مجلسي اين نام را در كتابش 
گويند كه آنان نزد زيد بن علي بـن   و نيز گفته شده كه آنان را به اين سبب روافض مي

از ابوبكر و عمر اعالم برائت كن تا از تو پيروي كنيم، او در : حسين رفتند و به وي گفتند
إذاً : دارم، گفتنـد  ها را دوسـت مـي   ياران جدم هستند و من آن ابوبكر و عمر :گفتجواب 
و كساني را كه با زيد » روافض«به اين جهت آنان را » كنيم پس ما تو را ترك مي«، نرفضـك

 . ناميدند» زيديه«بن علي بيعت كردند، 

 هاي شيعه فرقه

هايي بسيار بيشتر از هفتاد و سـه   در ميان شيعه فرقه« :المعارف آمده كه ةدر كتاب دائر
 . »مشهور پديد آمده است ي هفرق

اي كه در حديث آمده، شيعه هستند و گروه  تمامي هفتاد و سه فرقه: يدگو مي ميرداماد
 . است» اماميه« ي هها تنها فرق رستگار از ميان آن

 . رسد فرقه مي 300هاي شيعه به  فرقه: گويد مقريزي مي
كيسانيه، زيديه، اماميه، غاليـه،   :شوند گروه تقسيم مي 5روافض به : گويد شهرستاني مي

 . اسماعيليه
زيديـه،   :رافضه پس از زمان علي رضي اهللا عنه چهار صنف هسـتند : گويد بغدادي مي

ه بايد دانست كه به استثناي جاروديه، ديگر فرق زيديه از روافض ب. ةاماميه، كيسانيه و غال
 . آيند شمار نمي



 
 

 خبر حديث يا

 . احلمد هللا والسالم عىل عباده الذين اصطفی

P0Fحديث يا خبر

1
P   كه پس از قرآن كريم نقش مهم و مؤثري را در معرّفي اسالم بر عهـده

دارد در طول تاريخ از گزند تدليس و خطر تحريف بر كنار نمانده بلكـه از همـان صـدر    
از قـرن اول   كند ت ميوجود دارد كه ثاب يآثار. هاي سختي شده است اسالم گرفتار آسيب

هاي خود را به پيامبر بزرگ   زدند و ساخته سازي و تحريف آن دست مي به حديث عده اي
دادند تا از اين راه اذهان و افكار مسلمانان را به سوي خـود جلـب    نسبت مي صاسالم 

هـاي   هاي بعد با انگيـزه  اين اقدامِ فريبكارانه در دوران. كنند و به مقاصد خويش نايل آيند
هاي بسـياري از قـول    گوناگون، دنبال شد و رو به فزوني نهاد و سازندگان حديث، دروغ

نسـبت  ص و بزرگان صحابه ساختند و بر افتراهايي كه به پيامبر اكرم خاندان پيامبر 

  .دادند

هاي خطرناك  با عنايات الهي از همان اوائل، بر اين دسيسه صخدا  خوشبختانه رسول
در پي هشدار رسول . لمانان را هشدار داد و دروغپردازان را انذار نمودوقوف يافت و مس

 ي همبنـي بـر آنكـه احاديـث در معـرض دسيسـ       پيـامبر  ي صـحابه و تأكيـد   صخدا
 دروغگويان قرار گرفته است، علماي اسالمي نيز خاموشي نگرفتند و از روزگار كهـن تـا  

ختند و پـرده از خيانـت جـاعلين    هايي چند در معرّفي احاديث ساختگي پردا كنون، كتاب
مـا سـرت اهللا أحـداً يكـذب يف « :انـد  طوري كه برخي از دانشـمندان گفتـه  ه حديث برداشتند ب

                                           
شـود كـه از پيـامبر     در اينكه تفاوت حديث با خبر چيست؟ بعضي برآنند كه حديث شامل آثاري مي -1

رو در قديم به راويـان   از اين. ده استاسالم رسيده و خبر به آثاري گويند كه از غير ايشان گزارش ش
خواندند ولي قـول مشـهور    مي» محدث«گفتند و گزارشگران سنّت نبوي را  مي» اخباري«آثار تاريخي 

 . اند آنست كه اين دو واژه، مترادف
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P1F1»احلـديث
P .از نظـر  (كنـد   خداوند هيچكس را كه در امر حديث دروغپـردازي مـي  «: يعني

ن و هر چند اين سخن بـه مبالغـه نزديكتـر اسـت ولـي نشـا      . »پنهان نداشته است) نقّادان
دهد كه علماي فن، در نقد حـديث و شناسـايي راويـان دروغگـو، بـه اهتمـام بسـيار         مي

تـوان   باره نوشته شده است يكي را مي هايي كه در اين  ترين كتاب از ميان كهن. اند پرداخته
. نـام بـرد  ) ق. ـ هـ  211متـوفي سـال   (اثر عبدالرزاق صنعاني يمنـي  » الموضوعات«كتاب 

رفت و كتاب وي در قاهره به زيـور طبـع در آمـده     سته بشمار ميصنعاني از محدثين برج
 . است

 دهند اخباري كه بر جعل حديث گواهي مي

متن و مضمون احاديث ساختگي سخن بگـوييم و نيـز از سـند     ي هپيش از آنكه دربار
ها بحثي به ميان آوريم بهتـر اسـت ثابـت كنـيم كـه       هاي جعل آن احاديث مزبور و انگيزه

و  ،وجـود دارد بـه كثـرت   ميان احاديث اماميه، روايات قابل نقـد و مجعـول    اساساًس در
 . سپس به بحث و تحقيق دربارة مباحث مذكور پردازيم

براي اثبات اين موضوع، راه روشن و منطقي آنست كه از خود احاديث كمك بگيـريم  
ورت از دو صـ ايـن آثـار   . دهنـد  گواهي آوريم كه از جعل حديث خبر مـي ه و آثاري را ب
يا اين آثار از صحت و اصالت برخوردارند و نادرست و سـاختگي نيسـتند    :خارج نيست

در اينصورت بايد بپذيريم كه بنا به مفاد همين آثار، احاديث جعلي در ميان اخبـار وجـود   
شود كـه   صورت باز هم ثابت مي در اين. اند و يا خود اين آثار، ناصحيح و ساختگي. دارد

ـ   ي هزيرا خود همين اخبار از جمل ؛آثار دروغين وجود دارددر ميان احاديث،  ه احـاديثي ب
خـدا   اينك به اخبـاري كـه از رسـول   . اند روند كه در كتب و جوامع حديث آمده شمار مي

                                           
 ٧۴چ�اپ س�نگي، ص   ) مشهور به ش�هيد ث�اني  (الّدين عاملي  اثر شيخ زين» شرح الّدراية«به کتاب  -1

  .نگاه کنيد
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در كتب شيعه آمده اسـت و بـر جعـل حـديث گـواهي       -اهللا عليهم رحمة –و ائمه  ص
 : افكنيم دهند نظر مي مي

P2Fدر كتاب رجال كشي

1
P آمـده كـه در پاسـخ فـيض بـن مختـار        - : –ل صادق از قو

 : فرمود» علّت اختالف شيعيان« ي هدربار
 ذلكغري تأويله و له علیإين أحدث أحدهم باحلديث فال خيرج من عندي حتی يتأوّ . . . . «

P3F2»حيب أن يدعی رأسا كلّ طلبون به الدنيا وإنام يبحبنا ما عنداهللا وال يطلبون بحديثنا وهنم أ
P . . . 

رود تـا   گويم و او از نزد من بيرون نمـي  من براي يكي از ايشان حديثي مي. . . «: عنيي
ها از حديث ما و  زيرا كه آن ؛كند آنكه حديث مزبور را به غير معناي حقيقي آن، تأويل مي

جوينـد بلكـه از ايـن راه دنيـا را      خشنودي خدا را نمـي ) خاندان پيامبر (از محبت ما 
 . . . !. »ام دوست دارد كه نام رئيس بر او نهاده شودطلبند و هر كد مي

 : آورده است كه فرمود -:–و نيز كشّي در رجالش از صادق 
ن إحاديثنا املتقدمة، فأالسنة أو جتدون معه شاهداً من إال ما وافق القرآن و ال تقبلوا علينا حديثاً «

ال فاتقوا اهللا و !مل حيدث هبا أيب حاديثأيف كتب أصحاب أيب  دسّ  -لعنه اهللا -املغرية بن سعيد 

قال وجل و قال اهللا عزّ : فإنا إذا حدثنا قلنا سنة نبينا حممد و تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالی

«P4F3رسول اهللا 
P . 

د مگر گفتاري را كه با قـرآن  ينپذير –دهند  كه به ما نسبت مي –هيچ سخني را «: يعني
مـا در موافقـت بـا     ي هگذشـت ) صـحيح (ي از احاديث و سنّت موافق باشد يا اينكه شاهد

                                           
معرف�ة  «: ش�ود  اث�ر اب�ن ش�هر آش�وب اس�تفاده م�ي      » مع�الم العلم�اء  «نام اصلي اي�ن کت�اب چنانک�ه از     -1

بوده است، سپس ابو جعفر طوسي کت�اب ن�امبرده را تلخ�يص ک�رده     » الناقلين عن األئمة الصادقين
 بر آن نام نهاده است و کتابي که امروز در دست داري�م هم�ان ملّخ�ص   » اختيار معرفة الرجال«و 

 . طوسي است
  .، چاپ کربالء١٢۴رجال الکّشي،  -2

 . ، چاپ كربالء195رجال الكشّي، ص  -3
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در  –كـه خـدا او را از رحمـتش دور كنـد      –زيرا مغيره بن سعيد  ؛سخن مزبور پيدا كنيد
هـا را   گري وارد كرده كه پـدرم آن   احاديثي را با حيله) -:–باقر (هاي ياران پدرم  كتاب

ف ما بـر خـالف گفتـة خـداي     بنابراين از خدا بترسيد و گفتاري را كه از طر. نگفته است
زيرا كه ما چون به سـخن   ؛اند نپذيريد گزارش كرده) صمحمد (بزرگ و سنّت پيامبر ما 

 . »گوييم سخن مي صوجل و از قول رسول خدا  پردازيم از قول خداي عزّ
شـيخ  (همچنين در كتاب عيون أخبار الرضا تأليف محمد بـن علـي بـن بابويـه قمـي      

 : به حسين بن خالد فرمود -:–موسي الرضا  علي بن آمده كه) صدوق
P5F1»اجلرب الغالةو إنام وضع األخبار عنا يف التشبيه !يابن خالد«

P . 

و ) خـدا بـه خلـق   (تشـبيه   ي هغاليان از قول ما، اخباري را دربار !اي پسر خالد«: يعني
 . »!. . .  اند به جبر جعل كرده هعقيد

ست كـه بـه ابـراهيم بـن أبـي محمـود       مأثور ا -:–رضا  باز در همين كتاب از قول
 : فرمود

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

P6F2»ثالثها الترصيح بمثالب أعدائنامرنا والتقصري يف أ
P . 

انـد،   ها را بر سه بخش كـرده  اند و آن مخالفان ما أخباري را در فضائل ما ساخته«: يعني
 :سـوم . ها در حقّ ما كوتاهي شده است احاديثي كه ضمن آن :دوم. احاديث غلوآميز :كيي

 . ». . .  اند ها به عيوب دشمنان ما تصريح كرده احاديثي كه در آن
 : در رجال كشّي از قول يونس بن عبدالرحمن آمده است كه گفت

                                           
 . 82عيون أخبار الرضا، چاپ سنگي، ص  -1

 . 169عيون أخبار الرضا، ص  -2
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فسمعت منهم متوافرين  وافيت العراق فوجدت هبا قطعة من أصحاب أيب جعفر «

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

«P7F1أحاديث أيب عبداهللا 
P . 

بسـياري از  و نيـز   به عراق آمدم و در آنجا گروهي از ياران ابو جعفر باقر «: يعني
ـ  ائل آنرا يافتم و از ايشان احاديثي شنيدم و رس ياران ابوعبداهللا صادق  و  هها را گرفت

نشـان دادم و وي بسـياري از آن احاديـث را     سپس آن رسائل را به ابوالحسن رضـا  
 . ». . . باشد انكار كرد كه از ابو عبداهللا صادق 

اينگونه احاديث، بدانچه آورديم محدود نيست و نظاير ديگري نيز دارد كه ما باز گفتن 
بـر اخبـار    سازيم كه بنا م اما اين نكته را خاطر نشان ميبيني ها را در اينجا الزم نمي همة آن

نسبت داده نشده بلكه از قـول عمـوم    اماميه، احاديث ساختگي تنها به برخي از ائمه 
 : بر طبق روايت كشّي فرمود اند چنانكه امام صادق  هايي ساخته ايشان دروغ

. دقنا بكذبه علينا عند الناساب يكذب علينا فيسقط صإنا أهل بيت صادقون النخلو من كذّ «

أصدق  كان أمري املؤمنني ، وكان مسيلمة يكذب عليههلجة و أصدق الربية اهللا كان رسول

 –لعنه اهللا  –عبداهللا بن سبأ  كان الذي يكذب عليه من الكذبو ول اهللا من برأ اهللا من بعد رس

  ثم ذكر أبو عبداهللا. املختارقد ابتيل ب -عليهام السالم -كان أبو عبداهللا احلسني بن عيل و

، ثم ذكر املغرية بن -عليهام السالم -كانا يكذبان علی عيل بن احلسني  :بنان فقالاحلارث الشامي و

: صائد النهدي فقالوالرسي وأبا اخلطاب ومعمراً وبشار األشعري ومحزه اليزيدي و بزيعاً و سعيد

P8F2»لعنهم اهللا
P . 

از شرّ دروغزني كه بر ما دروغ بندد بر كنار نمانديم ما خانداني راستگوييم ولي «: يعني
. شـود  بندند نزد مردم از درجة اعتبار سـاقط مـي   هايي كه به ما مي و راستگويي ما با دروغ

                                           
 . ، چاپ كربالء195رجال الكشّي، ص  -1

 . ، چاپ كربالء258 -257رجال الكشي، ص  -2
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بسـت،   بـر او دروغ مـي   ي كـذاب  راستگوترين مردم بـود ولـي مسـيلمه    صخدا  رسول
اي بـود كـه خـدا     يدهراستگوترين آفر صپس از پيامبر  همچنين امير المؤمنين علي 

بـر او دروغ   –كـه خـدا از رحمـت خـود دورش كنـد      –خلق كرده ولي عبداهللا بن سـبأ  
 سـپس مبـتال شـد،   كـذاب  بـه مختـار    -عليهما السـالم  -حسين بن علي و نيز بست،   مي

 -از حارث شامي و بنان ياد كرد و گفت كه اين دو تن بر علـي بـن الحسـين     صادق
ي و ابـو الخطـاب   ستند آنگاه از مغيره بن سعيد و بزيـع و سـرّ  ب دروغ مي -عليهما السالم

P9Fيزيدي هعمر و بشار أشعري و حمزمو ) محمد بن مقالص(

1
P كـه  (نهدي نام بـرد   و صائد

 . »ها را لعنت كند آن ي هو گفت خدا هم) بستند دروغ مي :بر او و پدرش باقر 
 : فرمود آورده كه علي بن موسي الرضا  و همچنين ابو عمر و كشّي از

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

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

ه فأذاق ، و كان ابو اخلطاب يكذب علی أيب عبداهللا دفأذاقه اهللا حر احلدي احلسن موسی 

P10F2»حممد بن فرات اهللا حر احلديد و الذي يكذب علیّ 
P . 

بسـت و خداونـد گرمـاي     دروغ مي -عليهما السالم -بنان بر علي بن الحسين «: يعني
و مغيـره بـن   . )حكومت وقت، سرش را از تن با شمشير جدا كـرد (آهن را به او چشانيد 

و . بـه او چشـانيد   بست و خداوند گرمـاي آهـن را   دروغ مي سعيد بر ابو جعفر باقر 
بسـت او نيـز گرفتـار همـان      دروغ مي محمد بن بشير بر ابوالحسن موسي بن جعفر 

بسـت خداونـد بـه او نيـز      دروغ مي و ابو الخطّاب بر ابو عبداهللا صادق . عقوبت شد
 . »بندد محمد بن فرات است گرماي آهن را چشانيد و كسي كه بر من دروغ مي

                                           
المجلّـد الثـاني، ص   (ضـبط شـده اسـت    » حمزه بربـري «نام اين شخص اثر اردبيلي،  ةدر جامع الروا -1

253 .( 
 . ، چاپ كربالء259رجال الكشّي، ص  -2
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اگـر صـحيح    –كه در كتب اماميه فراوانند –اينگونه روايات  چنانكه پيش از اين گفتيم
شود كه احاديث ساختگي در ميان روايات اماميه  باشند بنابر داللت همين روايات ثابت مي

شـود كـه    و اگر خود اين آثار، ناصحيح و مجعول باشند بـاز هـم ثابـت مـي    . وجود دارند
هـا   ن احاديث ساختگي در ميـان آن احاديث جعلي در بين أخبار موجودند چنانكه خود اي

 ! شوند ديده مي

 احاديث ساختگي ي هدربار شيعهگواهي بزرگان 

روايات ساختگي آورديم مناسب اسـت   ي هپس از شواهدي كه از خود احاديث دربار
را نيز در اين باره ياد كنيم تا معلوم گردد كه نزد شيعه اقوال بزرگان و أساطين فن حديث 

 . اند ح، از وجود أخبار مجعول در ميان روايات اماميه خبر دادهها هم به تصري آن
ـ     ) ق. هـ 413متوفّي به سال (شيخ مفيد، محمد بن نُعمان  ه كـه از قـدما و أعـاظم اماميـه ب

كنـد كـه در ميـان روايـات      نوشته تصريح مي» اعتقادات صدوق«رود در نقدي كه بر  شمار مي
وق يعني ابو جعفر محمد بن بابويه قمـي، چنانكـه   اماميه، حق و باطل وجود دارد و شيخ صد
 : نويسد شيخ مفيد در اين باره مي. بايد و شايد اين معنا را رعايت نكرده است

يف هذا الباب ال يتحصل ومعانيه ختتلف وتتناقض  –) رح( –بو جعفر أالذي ذكره الشيخ «

يري النظر فيميز بني احلق ن مل يكن ممظواهر احلديث املختلفه و نه عمل علیأالسبب يف ذلک و

P11F1.»الباطلمنها و
P  

در اين باب ياد كرده، ثابت  –كه خدايش رحمت كند  –آنچه را شيخ ابو جعفر «: يعني
بـر ظـواهر    نشده و معاني آن مختلف و متناقض است و علّت اين تناقض آنست كه او بنا

را از روايات باطـل  احاديث گوناگون عمل كرده است و از اهل نظر نبوده تا احاديث حق 
 . »جدا كند

                                           
نام اصلي اين كتاب چنانكـه از مقدمـه آن فهميـده    ( 16و  15شرح عقائد الصدوق، چاپ تبريز، ص  -1

 ). است ميةتصحيح اعتقاد اإلما: شود مي
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ديگر از بزرگان اماميه دانشمند قرن پنجم هجري، ابوالقاسم علي بن حسـين موسـوي   
اسـت كـه در زمينـة احاديـث باطـل و      ) ق.  هـ 436متوفّي در (مشهور به شريف مرتضي 

 : نويسد مي» المسائل الطرابلسيه« ي هاخبار نادرست در رسال
يع خمالفينا يتضمن رضوب اخلطأ وصنوف كتب مجالشيعه ون احلديث املروي يف كتب إ«

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

رص ما يف األحاديث من األباطيل من هذا الذي ال حيصی أو حيات القديمة والقول بالصفوالرؤية و

P12F1»هلذا وجب نقد احلديثو
P . 

مخالفان مـا آمـده انـواع خطـا و      ي ههاي هم احاديثي كه در كتب شيعه و كتاب« :يعني
نيسـت و قابـل    روا) بـر خـداي تعـالي   (از قبيل امور محالي كه . اقسام باطل را در بر دارد

 هها دليل اقامه شده است مانند عقيد باشد و امور باطلي كه بر بطالن و تباهي آن تصور نمي
تعالي داراي صفات ازلي و   بر و رؤيت خداوند و قول به اينكه حقبه ج هبه تشبيه و عقيد

است و از اين قبيل آراء باطل كه در روايات وارد شده به شمار و حصر در ) زائد بر ذات(
 . »رو نقد حديث كاري واجب است آيد و از اين نمي

 عشري عدادي از روايات خرافي شيعه اثناخوانيم ت حال مي

 . )گرداند مصر انسان را ديوث مي ي هب كوزغسل كردن با آ( -1
 ي هاز آب كـوز : فرمايد پيامبر مي: از امام رضا روايت است كه نام مصر را برد و فرمود

بـرد و باعـث ديـوثي     تان را نشـوئيد كـه غيـرت را از بـين مـي      مصر ننوشيد و با آن سرِ
 P13F2.گردد مي

 

                                           
 . 64، از انتشارات دانشگاه مشهد، ص چي علم الحديث، تأليف مدير شانه -1

 . 501 -386اصول كافي، ص -2
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 . )شود ماندگاري در حمام باعث بيماري سل مي( -2
هرگز در حمام ماندگار نشـويد چـون مانـدگاري در    : ت است كه امام رضا فرمودرواي

 P14F1.شود حمام باعث بيماري سل مي

 . )گردد مسواك زدن در حمام باعث بيماري دندان مي( -3
 P15F2.شود مسواك زدن در حمام كراهت دارد چون باعث بيماري دندانها مي

 . )ت استداخل شدن به بهش ي هادرار و مدفوع ائمه وسيل( -4
در ادرار و مدفوع ائمه كثافت و بوي بد وجود ندارد بلكه مانند مشكي است كه بـوي  

كند و هر كس از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخـورد خداونـد آتـش     آن همه جا را پر مي
 P16F3.گرداند دوزخ را بر وي حرام كرده و بهشت را بر او واجب مي

 . )دارد لي را نگه ميها را گرم كرده و آلت تناس هويج كليه( -5

هـا را گـرم كـرده، آلـت      خوردن هويج كليه: كند كه فرمود كليني از ابي عبداهللا نقل مي
 P17F4.كند تناسلي مرد را بلند كرده و در عمل زناشويي به وي كمك مي

 . )هندوانه فلجي را به دنبال دارد( -6
عـث فلـج شـدن    خوردن هندوانه در حالـت ناشـتا با  : از امام رضا نقل است كه فرمود

P18Fگردد مي

5
P . 

                                           
 . 497مرجع سابق، ص -1

 . 53ص 1من ال يحضره الفقيه، ج -2

 . 440اهللا زين العابدين گلپايگاني، ص يةانوار الواليه، تأليف آ -3

 . 372ص 6اصول كافي ج -4

 . 361ص 6اصول كافي ج -5
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 . )شود سخن گفتن به هنگام جماع باعث الل شدن زبان مي( -7
از سخن گفتن به هنگام جماع پرهيز كنيد : ابوعبداهللا فرمود: گويد  پسر سنان ميهللاعبدا

P19Fگردد كه باعث الل شدن زبان مي

1
P . 

 . )كند نگريستن به شرمگاه زن، انسان را كور مي( -8
شود و سخن گفتن به هنگام  اه زن كراهت دارد و باعث كوري مينگاه كردن به شرمگ

P20Fجماع نيز مكروه بوده و باعث الل شدن زبان است

2
P . 

 . )نام خدا است آه، ( -9
آه يكي از نامهاي مبارك خداوند است پس اگـر  : از ابي عبداهللا روايت است كه فرمود

P21Fآه، به تحقيق به خدا پناه برده است: كسي گفت

3
P . 

 . )د شكم ائمه مانند بوي مشك استبا( -10
ـ    -1: امام ده عالمـت دارد : از ابو جعفر روايت است كه فرمود دنيـا  ه پـاك و مطهـر ب

با  -4. افتد اگر بر زمين بيفتد روي كف دستان مي -3. شود ختنه شده متولد مي -2. آيد مي
اب، در حالـت خـو   -6. شـود  جنـب نمـي   -5. رانـد  صداي بلند شهادتين را بر زبـان مـي  

تكبـر و   -8. كشـد  يمـ خميـازه ن  -7. چشمانش خوابيده در حالي كه دلـش بيـدار اسـت   

                                           
 . 498ص 5اصول كافي ج -1

 .556ص 3ج يهالفق يحضره من ال - 2

؛ التوحيـد شـيخ صـدوق    393ص 90و ج 202ص 78؛ بحار األنـوار ج 148ص 2مستدرك الوسائل ج -3
  ؛516ص 1؛ نور البراهين نعمـت اهللا جزايـري ج  12ص 1؛ تفسير نور الثقلين شيخ حويزي ج219ص

 . 354معاني األخبار شيخ صدوق ص
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بوئي كه U -10. بيند همچنان كه از روبرو ديده است از پشت سر مي -9. خودپسندي ندارد

P22FاستUخيزد، مانند بوي مشك  از باد شكم و تيز دادن و مدفوعش بر مي

1
P . 

 . )ظهور امام زمان در حالت لختي( -11
هاي ظهور امام  از نشانه: كنند كه فرمود طوسي و شيخ نعماني از امام رضا نقل ميشيخ 

P23Fكند مهدي اين است كه آن حضرت زير نور خورشيد و در حالت برهنگي ظهور مي

2
P . 

 كند ابن بابويه قمي از ابوعبداهللا نقل مي -12
چشم از نظـر   از جمله زمين از باران،: شود چهار چيز از چهار چيز سير نمي: كه فرمود
 P24F3.و ماده از نر

 . )هاي بدش كفش سياه و خصلت( -13

كند كه ايشان مردي را ديدنـد كـه كفشـهاي سـياه      ابن بابويه از ابي عبداهللا روايت مي
داني كفش سياه  چرا كفش سياه پوشيده اي؟ مگر نمي: پوشيده بود، امام به ايشان فرمودند

چشـم را  : هاي بـد چيسـتند؟ فرمـود    فدايت شوم آن خصلت :گفتسه خصلت بد دارد؟ 
گردد، عالوه بـر   ضعيف كرده، آلت تناسلي مرد را سست گردانده و باعث غم و غصه مي

ها كفش سياه پوشش ستمگران است، كفش زرد رنگ بپوش كه سه خصلت خوب را  اين
آلـت تناسـلي مـرد را     چشم را قوت بخشـيده،  : دارد گفتم آن سه خصلت كدامند؟ فرمود

 P25F4.برد و غم و غصه را از بين مي سفت كرده

                                           
 . د األئمهباب موالي الحجة،كتاب  319ص 1اصول كافي، ج -1

 . 347حق اليقين، مجلسي، ص -2

 . 221ص 1كتاب الخصال، ج -3

 . 99ص 1ج ثةكتاب الخصال، ابن بابويه قمي، باب الثال -4
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 . )سنگيني شمشير امام علي( -14
اي پيـامبر  : كند كه جبرئيل امين به نزد پيامبر آمده فرمـود  جزائري از برسي روايت مي

P26Fخدا وقتي امام علي شمشيرش را بلند كرد تا مرحب

1
P  ،خداوند تبارك و تعالي به  را بكشد

علي را محكم گرفته تا نتواند با تمام قدرت ضربه  اسرافيل و ميكائيل دستور داد تا بازوي
بزند با وجود اين نيز مرحب را همراه با كاله و زره آهنينش از وسط نصف كرد همچنـين  

هـاي زمـين را پـاره كـرد،      اسب مرحب نيز دو نيم شد و شمشير علي تمام طبقات و اليه
برو و جلو شمشير را بگير تا به به زير زمين   كه اي جبرئيل فوراً: خداوند به من امر فرمود

شود مـن نيـز    زمين زير و رو مي ي زمين نرسد، در غير اين صورت كره ي گاو نگهدارنده
تـر از وزن   به زير زمين رفته و شمشير را گرفتم وزن اين شمشير بر روي بالم سنگين فوراً 

P27Fهفت شهر محل سكونت قوم لوط بود

2
P .و آن را بـر  هفتم زمين كندم  ي شمشير را از طبقه

روي پري از بالم گذاشته و به نزديك آسمان بردم و تا صبح منتظر ماندم تا كـه خداونـد   
امر فرمود آن را بر زمين بگذارم، تا حال هيچ چيزي را به سنگيني شمشير علـي احسـاس   

خيبر فتح شد و زنان سپاه يهود اسير شدند، در ميان  ي ام و در همين روز وقتي قلعه نكرده
وقتي به نزد پيامبر آمد در صورتش اثر زخم و شكستگي  صفيه دختر پادشاه نيز بود، زنان، 

وقتـي علـي جهـت فـتح قلعـه خيبـر آمـد و        : صفيه گفت داشت، پيامبر علتش را پرسيد، 
به سوي يكي از برجهاي قلعه رفت و آن را تكان داد، تمام قلعه لرزيد  نتوانست فتح كند، 

افتاد، من روي تخت خود نشسته بودم كه تخت زير و رو شد ها بود  و هر آنچه بر بلندي
اي صفيه وقتي علي عصباني شد و : ايي از آن به صورتم اصابت كرد، پيامبر فرمود و گوشه

هـا لرزيدنـد و    قلعه را تكان داد خداوند به خاطر عصبانيت علي عصباني شد تمام آسمان
ت يك قدرت و غيـرت خداونـدي و   مالئك از ترس به سجده افتادند و براي او كافي اس

                                           
 ). مترجم. (كشته شد سمرحب فرمانده يهوديان در جنگ خيبر بود كه به دست علي  -1

مان بـرده شـده و زيـر و رو    مالئك به آس ي مناطق محل سكونت قوم لوط بدستور خداوند به وسيله -2
 ). مترجم. (شدند



 27  حديث يا خبر

وقتـي  ) كردنـد  و صبح باز مـي (بستند  هر شب چهل مرد آن را مي قلعه خيبر،  ي اما دروازه
قلعه را از  ي از شدت ضربات، سپرش از دستش پريد، پس دروازه علي به در قلعه رسيد، 

تا خداوند جا كند و به جاي سپر از آن استفاده كرد و جنگيد و اين دروازه در دستش بود 
 P28F1.قلعه را بدست وي فتح كرد

 )االغ پيامبر(هاي عفير  روايت -15
اولين چهار پايي كه فوت كـرد، عفيـر االغ پيـامبر بـود،     : فرمايد امير المؤمنين علي مي

ايي كه پيامبر از دنيا رحلت نمود، آن االغ افسارش را پاره كرد و دويد تا به لب چاه  لحظه 
اء رسيد و خودش را در آن چاه پرت كرد و چاه به قبرش تبديل قب ي بني خطمه در منطقه

همراه با پـدر و مـادرم   : گفت زد و مي آن االغ با پيامبر حرف مي: امير المؤمنين فرمود. شد
به فدايت گردم پدرم از پدرش او هم از پدر بزرگش و او هم از پدر خود برايم نقل كـرد  

ده كه حضرت نوح برخاسته و دستش را بر پشت كه همراه با پيامبر خدا نوح در كشتي بو
آيد كه سرور و خـاتم پيـامبران بـر     از نسل اين االغ، االغي بدنيا مي: وي كشيده و فرموده

P29Fسپاس خدايي را كه مرا چنين االغي قرار داد: گفت شود، عفير مي وي سوار مي

2 

 . )امام حسن هفتاد ميليون زبان بلد بود( -16
خداوند دو شهر دارد يكي در : حسن روايت كرد كه ايشان فرمودندابي عبداهللا از امام 

مشرق و ديگري در مغرب قرار دارد در اين دو شهر هفتاد هزار، هزار زبان وجود دارد كه 
 P30F3.كند و من تمام اين زبانها را بلدم هر زباني بر خالف زبان ديگر گفتگو مي

 

                                           
 . ، نعمت اهللا جزائرينيةاألنوار النعما -1

 . الحجةكتاب  184ص 1اصول كافي، ج -2

 . باب مولد الحسن الحجة،كتاب  385 -384صفحات  1اصول كافي، ج -3
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 . )خوردن خاك قبر حسين شفاي هر دردي است( -17

خوردن هر خاك و گلي مانند خوردن خون و گوشـت مـردار و   : فرمايد والحسن مياب
خوك حرام است جز خاك قبر امام حسين كه شفاي هر درد و باعث نجات از هر ترسي 

 P31F1.است اما نبايد در خوردن آن زياده روي كرد
مشهور در بين علما اين است كه خوردن خـاك و  : همچنين در مفاتيح الجنان آمده كه

جايز نيست جز خاك قبر امام حسين، اما بايد به نيت شفا خـورده شـود نـه بـه      گل مطلقاً
نخود باشد اما افضـل نـزد علمـا آن اسـت كـه       ي هقصد لذت و مقدار آن نيز به اندازه دان

عدس بزرگتـر نبـوده و شـخص آن را در دهـان گذاشـته و سـپس بـا         ي هاندازه آن از دان
پروردگارا اين خاك را به روزي زيـاد و علمـي پـر    : گويدايي آب آن را خورده و ب جرعه

 . سود و شفا از هر دردي تبديل فرما

 )رود؟ چگونه درد چشم از بين مي( -18
 P32F2.توسل به امام موسي كاظم براي درد چشم مفيد است

 . )سازد خوردن پنير در اول هر ماه نيازها را برآورده مي( -19
ردن پنير در اول هر ماه عادت دهد اميـد اسـت   روايت شده كه هر كس خود را به خو

 P33F3.هايش رد نشود كه خواسته

 . )كرد امام حسين از انگشت و زبان پيامبر تغذيه مي( -20
امام حسـين، شـير مـادرش فاطمـه يـا هـيچ زن       : از ابي عبداهللا روايت است كه فرمود

انگشـتش را در دهـان    بردند و پيـامبر  ديگري را نخورد بلكه هر بار او را به نزد پيامبر مي

                                           
 . 378ص 3اصول كافي، ج -1

 . 86مفاتيح الجنان، ص -2

 . 366مفاتيح الجنان، ص -3



 29  حديث يا خبر

P34F1.مكيد كه براي دو سه روزش كافي بود وي گذاشته و او هم انگشت پيامبر را آنقدر مي
P  و

رفت، زبانش را  پيامبر به نزد امام حسين مي: همچنين از ابوالحسن روايت است كه فرمود
ن كافي زبان پيامبر را مـي مكيـد، بـه همـي     ي هدر دهان وي گذاشته و امام حسين به انداز

P35F2.نياز بود و هرگز شير هيچ زني را نخورد كرد و از شير مادر بي روش تغذيه مي
P   شيعه بـر

گيرند كه چگونه به تنهايي شش هزار حديث را از پيامبر روايـت كـرده    ابوهريره ايراد مي
دانسـت، جالـب    كنند كه امام حسن هفتـاد ميليـون زبـان را مـي     در حالي كه خود ادعا مي

ون نيز هفتاد ميليون زبـان در جهـان وجـود نـدارد حتـي اگـر زبـان        اينجاست كه هم اكن
 . ها بيافزائيم حشرات را نيز به آن

چهره، تفاوت سرشت و طبيعت زنانگي فاطمـه بـا تمـام     24خرافاتي همچون مالئكه 
ـ  ام  زنان عالم، تغذيه پيامبر اكرم از پستان ابوطالب به جاي از  سحسـين   ي هطالب و تغذي

 . پيامبر، نزد شيعه معقول و منطقي استانگشت و زبان 

 . )خورد پيامبر از پستان ابوطالب شير مي( -21
وقتي پيامبر متولد شد، چند روزي شير نبود كـه  : از ابي عبداهللا روايت است كه فرمود

بخورد ابوطالب دهان او را بر پستان خود گذاشته و خداوند شير را در آن جـاري كـرد و   
سعديه را براي شير دهي پيـدا   ي كرد تا اينكه ابوطالب حليمه يه ميچندين روز از آن تغذ

P36F3.كرده و پيامبر را به وي سپرد
P  

 )حد شرعي ي هفرق ميان شب و روز جهت اقام( -22
 همراه پيـامبر و عايشـه بـه    : كند كه امام علي فرمود مجلسي در بحار األنوار روايت مي

 

                                           
 . كتاب حجت، باب مولد حسين بن علي 386ص 1ل كافي، جاصو -1

 . كتاب حجت، باب مولد حسين بن علي 387ص 1اصول كافي، ج -2

 . كتاب حجت، من باب مولد النبي  373ص 1اصول كافي، ج -3
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نداشت و فقط يـك لحـاف همـراه داشـتيم،     سفر رفتم پيامبر در اين سفر جز من خادمي 
خوابيد و سه نفري زير همـان لحـاف بـوديم،     هنگام خواب پيامبر در بين من و عايشه مي 

چسـپاند   با دستش وسط لحاف را بـر زمـين مـي    خواست،  وقتي پيامبر به نماز شب بر مي
P37F1.بطوري كه ميان من و عايشه فاصـله بيفتـد  

P      كـه   افتـراء و اهانـت فـوق در حـالي اسـت
اگر زن و مردي زيـر يـك لحـاف پيـدا     : كنند كه فرمود خودشان از ابي عبداهللا روايت مي

 . شدند بايد صد ضربه شالق بخورند
اما جالب اينجاست كه مجلسي در بين شب و روز جهت اجراي حد فرق گذاشـته  * 
ا حد شرعي بر آنان اجـر Uشدند،  ديده Uزير يك لحاف اگر زن و مردي در شب، U: گويد و مي
 U.P38F2بر آنان جاري استU، حد Uدر روز رخ داده بودUاما اگر اين جريان  Uشود نمي

 ) كردند سوار بر ابر پرواز مي امام علي و ساير ائمه، ( -23
و همچنين روايت است كه وقتي سپاه يزيد بن معاويه بـه دنبـال امـام زيـن العابـدين      

 P39F3.كرد ر پرواز ميبودند تا وي را بكشند در حالي او را يافتند كه سوار بر اب
 P40F4.كرد شد و پرواز مي كند كه علي سوار بر ابر مي شيخ مجلسي روايت مي
خداوند ابر را براي امام علي مسخر كـرده بـود، بـر آن    : گويد و همچنين طباطبايي مي

 P41F5.گشت سوار شده و مشرق و مغرب را مي
زمـين را   ي هقـ شد و هفت طب كند كه امام علي بر ابر سوار مي هاشم بحراني روايت مي

P42F1.گشت مي
P  

                                           
 . 1ص 40و ج 314 -297: صفحات 38؛ بحار األنوار، ج221كتاب سليم بن قيس، ص -1

  .94ص 76ج بحار األنوار،  -2

 . ٢۵۶ص ۴مدينة المعاجز، ج -3

 . ۵١٠تفسير فرات، ص ؛ ١۴٨ -١٣٨صفحات  ٣٩بحار األنوار، ج -4

 . ٣٧٢ص ١٣تفسير الميزان، ج -5



 31  حديث يا خبر

. اي از اقيانوس خرافات و احاديث و روايات مجعول و دروغ شيعه و اين بود قطره

 . مطالبي كه از كودكي تا حال به گوش ما خوانند

 
 

                                                                                                             
  .۵۴٢ص ١مدينة المعاجز، ج -1





 
 

 آخوند و ماه رمضان

 آور شرم  عذرهاي

  بسـيار تسـاهل    نگرفـت   روزه  تـوان  مـي   بـا وجـود آن    كـه   در عذرهاييرافضي  آقايان
را   بايـد روزه   انـد كـه   قـرار داده   عـذري   مسـافت   در كمتـرين   زيرا سفر را حتـي  ؛اند دهكر

  مثالً دانشـجويي ، نيستند هم  مزه بي  آورند كه مي  هايي كار خود حيله  اين  و براي!!  شكست
  واييفت و  حل  رود تا راه آقا مي  حاج  پيش  است  رمضان  با ماه  مصادف  كه  امتحانات  در ايام
 بـه   كند هر روز سفر كوتـاهي   پيدا نجات  از روزه  اينكه  براي  دهند كه او فتوا مي  به، بگيرد
بـر    اي و روزه، شـود  مي  او حساب  براي  و برگشت  رفت  و مسافت، برود  نزديك  اي منطقه

رد بايـد  عبور كـ   آبي  از جوي  كسي  اينكه  محض  به :يندگو مي كه  جمله  و از آن، او نيست
 . را بشكند  اش روزه

را   نكـرده   غسـل   و او هنـوز از جنابـت   شـد   كه صـبح   كسي  براي  روزه  و نيز شكستن
اصـالً تاكيـد     روزه  ايـن   قضـا گـرفتن    بـراي   كـه   اينجاست  و مصيبت، اند قرار داده  واجب

 . كنند نمي

  جنسي  ي هبهر

 :فتوا را بخوانيد  اين !!تندنيس  بهره بي  جنسي  مسائل  رمضان  در فتواهاي

  قصـد آن   اينكه  بدون  اش تناسلي  ي هآل  ناگهان باشد و  ران  چسباندن  هدفش  اگر كسي 
  آميـزش   هـدفش  و اگـر . شـكند  نمي  اش شود روزه  زن  از دو راه  باشد وارد يكي  را داشته

زة انـدا   آيـا بـه    در اينكه باشد و يا  داشته  شك  تناسلي  ي هآل  شدن  باشد و در داخل  جنسي
  بر او واجب  اما كفاره، شود مي  باطل  اش باشد روزه  داشته  شك  رفته  داخل)  سر آله(  حشفه
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P43F1)! نيست
P . 

 : فتوا را بخوان  اين

و ، شـود  مـي  جنابـت   باعث  كه  شكند قصد جماعي را مي  روزه  كه  چيزهايي  از جمله( 
P44F2)شود نمي  لباط قصد نباشد روزه  اگر از روي

P . 
  داده  تمـرين   كارهـايي   چنين  انجام  براي  خواننده  كه  نيست  فتواها تنها اين  اين  مصيبت

  كه  نموده  چيزي  منحصر به  را فقط  روزه  شدن  شكسته  كه  اينجاست مصيبت  شود، بلكه مي
  چنين  احتياط  روياز   كسي  شكند مگر اينكه نمي را  روزه  لواطت. گردد مي  جنابت  موجب

بـا    لواطـت   كـه   كسـي   بودن  جنب  به  زيرا حكم ؛ است  شكسته  اش گويا روزه  فكر كند كه
 !! است  شود جنب مي  گفته  احتياط  از روي  بلكه، نيست  يقيني  ديگر كرده  مردي

 مال  و مردان  زنان

د نشـو  زياد مـي   سرايي نوحهو   زني سينه  براي  مال در آن  زنان  كه  است  موسمي  رمضان
خواننـد و   را مي)  مقتل(شوند و  مال زياد مي  مردان  همچنين و، نامند مي)  قرايه(را   آنان  كه

دارند   ارتباطي  چه  ها با رمضان عادت و  رسوم  اين  از اينكه، زنند مي  و ناله  گريه  خود را به
كارهـا   ايـن ! داننـد  را نمـي   آن)  علـم  در  راسـخان (جـز    كـه   است  مطلبي  زيرا اين ؛نپرس
  بـه   بخشـيدن   و سـامان   پـول   آوردن  دسـت   بـه   براي  است  و سودآوري  خوب  هاي وسيله

 !؟ نيست  خير و بركت  ماه  رمضان مگر! خود  وضعيت
و ، شـده   برداشـته   راه از سـد   مـانع   و ايـن ، شـود  مـي   تعطيـل   قـرآن   در مـاه   قرآن  پس

و   پـول   آوري  جمـع   بـراي   موسمي  و رمضان،  شده گذراده  آن  جاي  به  گريه و  سرايي نوحه
 ! است  شده  و سردرگمي  اختالط  براي  فرصتي

  كعبه  حج

                                           
 . 1/263الخوئي  ، الصالحين منهاج -1
 . ٤٩٨/١٦٨ : مسأله ، الخوئي ، المنتخبة  المسائل -٢
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و   كعبـه   از ارزش  بـر كاسـتن    كـه   و فتواهـايي   از روايـات   ام يافته  دسته  آن  به  من  آنچه
  يابد مگر اينكه  اطالع  آن  به  عاقلي  هيچ  كنم نمي  اند گمان شده  و وضع  ساخته  آن  به  توهين
  داده  نسـبت   يا مذهبشان  ائمه  به ها روايت اين  و همه!! گيرد او را فرا مي  و سرگيجه  حيرت

  !!شود مي
؛ يـا   قبـر حسـين  : گويـد  مي  كه  شنويم مي  هايي و مصيبت  خوانيم مي  فتواهايي  و همواره

  !! برتر است  بهازكع ؛علي  امام  ضريح
  ارائـه   هـا و تـاويالتي   هـا و راه  كنند و قياس مي  بافي فلسفه  برتري  اين  اثبات  براي  بلكه

 :دهند مي
 .  برتر است  از كعبه  قبرش  پس، پسر دختر پيامبر است ؛حسين  و چون

 چرا؟ !!  بهتر و برتر است از مسجد الحرام  مسجد نبوي :گويند مي
بهتـر و برتـر     قبر او از كعبـه ، بنابراين. است  شده  دفن  ر مسجد نبويد  پيامبر  چون

 !! برتر است  او از كعبه  ضريح  پس، برتر است ؛ حسين از؛ علي  امام  جا كه  و از آن،  است
 كرد  پيروي  شيوه  از اين  دادن  در برتري  بود كه  كسي  او اولين، باد  خدا بر ابليس  نفرين
و   مشـرف آن را خداوند   كه  اي كعبه، چيست  ها با كعبه آن  دشمني  سبب  كه  داني آيا مي

 !؟ است  قرار داده  بزرگ
  آن  بـراي   را كـه   اي آزاد شوند تـا وظيفـه    انديشدين  ها براي تا عقل  فرا رسيده  آن  وقت

 . دهند  اند انجام شده  آفريده
. باشند  بيت  اهل  و روش  آيين  طبق  ارد كهند  و امكان، خدا نيستند  ها از دين عقيده  اين

  بـراي   جـايگزيني  را  ائمـه  قبرهاي خيالياند تا  ساخته  هانيپن هاي عقايد را دست  اين  بلكه
گنبـدها و مزارهـا بگرداننـد، و     ايـن   سـوي   به  را از كعبه  مردم  هاي تا دل، قرار دهند  كعبه

 تـوهين   آن  كاهنـد و بـه   مـي   حـج   از جايگـاه   كه  حال  در همين  ها چگونه آن  كه  بيانديش
  جلـوه   و مهـم   بزرگ  شدت  را به  و آن، كنند مزارها تقدير مي  از جايگاه  در مقابل، كنند مي
گويند و  مي  آيند و لبيك مزارها مي  اين  به  حج  براي  اند كه كرده  را طوري  و مردم، دهند مي
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دوند و  مي  آن  و بين، جويند مي  كمك كنند و از قبرها مي  انيقرب  بلكه، كنند مي  دعا و گريه
را   آن  هـاي  آسـتانه  كشند و مي  را دست  و آن، كنند مي  طواف  آن  و اطراف، نمايند مي  سعي

را   كننـد و حيوانـات   وفا مي  نذرهايشان  دارند و به مي  آن  را تقديم  هايي بوسند و قرباني مي
مرا بدانـد    سخن  خواهد معني مي  هستند و هر كس  مشرفه  ها در كعبه گويا آن، برند مي سر

 !!برود كربال  به  بايد در روز عرفه
و اگـر  ،  اسـت   ائمـه   زيارت  به  وابسته  حج  صحت  دارند كه  ما عقيده  عوام  بيشتر مردم

 !! نيست  اما برعكس،  است  باطل  برود حجش حج  كسي  ائمه  زيارت  بدون
 !!ها داد از دجال  يكي  به  پول  مبلغي  حج  به  رفتن  در عوض  توان و مي

 



 
 

  و غرائب  عجائب

سـودها و سـود     بماند از قبيـل   باشد يا از آن  بر مخارج  افزون  كه  آنچه  در همه  مسخُ
  و مـالي   و جايزه  از هديه  خمس  ها و پرداختن ها و اجاره تجارت و  ها و كشاورزي صنعت

 .  است  واجب  شده  وصيت  آن  هب  كه
و   و روغن  و زغال  و هيزم  و نفت  و جو و شكر و چاي  و آرد و گندم  برنج  و همچنين

و   خانـه   و نيز ديگـر كاالهـاي  ، است  واجب  آن  شود خمس مي اضافه  در خانه  كه  شيريني
 . دارند  خمس  آن  و بزرگ  كوچك  نيازهاي

  در آن  كـه   هـايي  و ليوان  غذا خوردن  ها و ظروف ها و اسب ها و لباس در كتاب  خمس
  برخي.  است  شود واجب نمي  استفاده  نياز هستند يا از آن بر  اضافه  شود كه مي  خورده  آب
و   دزدي  مانند مال، حرام  اموال :مانند، اند كرده  را دو بار واجب  آن  خمس  ها هستند كه مال

  كـردن  و يكبـار بعـد از حـالل   ، شـود   حالل  اينكه  براي، است  اجبو  آن  ربا يكبار خمس
P45Fاست  واجب  آن  خمس

1
P . 

  نـازل   از آسمان  كه  است  خداوندي  شريعت  اين  نمايد كه مي  تصديق  مسلماني  چگونه
 !؟ است  شده

 . . .   كه  داني و آيا مي !شوند؟ مي  و ربا حالل  دزدي  چگونه

  رواج  طوسـي   مفيـد و شـيخ    ماننـد شـيخ    گذشته يعلما  در زمان فقها  به  خمس  دادن
 ؟  است  نداشته

يـا    دليل  هيچ  و بدون  متأخرين  از فقهاي  برخي  بعدها با فتواي  فقها خيلي  به  خمس  و دادن
  و رواج  گرفتـه   باشد صورت  وجود داشته  و سنت  از قرآن  دليلي  اينكه از  ، گذشته از ائمه  نصي

 ؟  است  پيدا نموده
                                           

 . الخوئي در مطلب خمس ،و منهاج الصالحين ،حمد صادق صدرسيد م ،الخمس لةرسا: نگاه -1
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  هـاي  و تـا قـرن    مرتضـي   و شـريف   مفيد و طوسـي   و در دوران  گذشته  زمان  فتواهاي
 .  است قضمتنا و  ها مضطرب از آن  پس  زيادي

  امام  چون، نمايند مي  و ساقط  دانسته  را منتفي  خمس  دادن  بودن  فتواها واجب  از اين  برخي
از   خمـس   كـه   نمـوده   تصـريح   از ائمه  نصوص  و چون، است  ماما  حق  و خمس، است  غائب

 .  است  ساقط  مردم  يمهذ
 . كرد  دفن  ظهور مهدي  زمان  براي  را بايد در زمين  خمس :گويند از فتواها مي  برخي

  وصـيت   در مورد خمـس   فرد مورد اعتمادي  بايد به  مرگ  هنگام  به :گويند مي  و برخي
 . كرد

 .  است  داده  مفيد ترجيح  را شيخ  و اين
  به  از آن  نيمي، شود  تقسيم  دو نصف  به  خمس  كه  است  اين  داده  ترجيح  طوسي  و اما آنچه

  فـرد مـورد اعتمـادي     و بـه ، شـود   دفـن   در زمين  ديگر آن  يو نيم، شوده پرداخت  آن  مستحقين
P46Fشود  و سفارش  وصيت

1
P . 

  مقايسـه   يافته  اخيراً ترتيب  كه    هاي در رساله  آنچه  و بين،  ا آمدهفتواه  در اين  آنچه  بين
شـوند   مي  داده  جعفر صادق نسبت   به  همه  را كه  تضاد نظرهايي و  و تناقض  تا شگفتي  كن

 !! نمايي  مشاهده

 ربا

  عنـوان   بـه ، برنـد  كار مـي   به  هايي ربا فتواها و حيله  و خوردن  قرار دادن  در حالل  آنان
 : مثال
  چـون ، باشد جايز نيسـت   داشته  بهره  كه  در صورتي  از بانك  گرفتن  قرض) 1  مساله( 

 :بايد كرد  زير استفاده  هاي تنگنا از حيله  از اين رهايي   و براي، ربا و حرام است
  از قيمـتش % 20يـا  % 10درصـد    را ده  كـااليي   يا از وكـيلش   بانك  از صاحب  مشتري

                                           
 . ٦٤ ،المفيد ،، والمقنعة٢٠١ -٢٠٠الطوسي  ،النهاية -١
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 . بدهد  پول  معيني  مبلغ او  به  انتر بخرد تا در مقابلگر
بگذارد   شرط  بازار بفروشد و در معامله  كمتر از قيمت  كااليي  بانك  صاحب  به  يا اينكه

  اتفاق كردند آن  بر اين  وقتي  بدهد فقط  قرض  معيني  تا مدت  مشخصي او مبلغ  بايد به  كه
P47Fنيست  در آن  و ربايي  است جايز  ا بهرهب  از بانك  گرفتن  قرض  گاه

1
P . 

  اينكـه   شـرط   دهد مگر به نمي  قرض  زيرا بانك ؛رباست  شك  بدون  اين  كه  در صورتي
  قـرض   كـه   در قيمـت   بخـرد و زيـادي    گرانتر از قيمتش% 20يا% 10  از او كااليي  مشتري
 !بدهد  بهره  عنوان به را  آن  سپس، بگيرد  گردن  را به  آن  مجبور است  گيرنده

، جايز نيست  و فايده  بهره  شرط  به  انداز در بانك  پس  عنوان  به  پول  سپردن) 5  مساله( 
 .  رباست  چون

  از پنجـره   چگونـه   تا بـداني   را بخوان  آن  ي هاما تكمل، است  و درستي  سالم  سخن  اين
  رهـايي   تـوان  اينطور مي  ممنوعيت  از اين: ( يا آمده  بيرون از در  بعد از اينكه  شوي وارد مي

فكـر    چنـين   با خودش  اينكه  معني به، نمايد  سپرد بانك  بهره  شرط  را بدون  پول  كه  يافت
  بـرايش  بدهد  اي او بهره  به  اگر بانك  پس. را نخواهد  ندهد آن  او بهره  به  اگر بانك  كند كه

يـا    شـرعي   حـاكم   ي هبا اجاز  نيست  مشخص  صاحبش  كه  ليما  عنوان  را به  آن  جايز است
P48F2)بردارد  وكيلش

P . 
 !چرا؟  داني آيا نمي، باشد  يا وكيلش  شرعي  حاكم  ي هبا اجاز  كه  است  اين  مهم

را   بهره  معموالً اين  زيرا بانك ؛ندارد  تاثيري  ندارد چون  معني  نيت  اين  كه  نيست  شكي
 . نخواهد  بخواهد چه گذار  هسپرد  دهد چه مي

 . شود  كرده  شود و حالل  عوض  اسمش  چيز حرامي  كه  است  مانند اين  و اين

  آمرزش  هاي چك

                                           
 . 406/ 1الخوئي  ،منهاج الصالحين -1
 . مرجع گذشته -2
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را   يـا آن   ورزيده  كوتاهي  شرعي  اي وظيفه  يا در انجام  شده  ظلمي  مرتكب  كه  هر كسي
  بخشـوده   كـار گنـاهش    و بـا ايـن   بدهد  پول  مبلغي  آن  مقابل تواند در مي  است  كرده  ترك
  هـاي  چـك   همـان   كار دقيـق  اين  ترديد كه  بدون. نامند مي)  رد المظالم(را   و اين، شود مي

  در اروپـا انجـام    وسـطي   در قـرون   مسـيحي   و دانشـمندان   ديرنشـينان   كـه   است  آمرزشي
 . ادندد مي

 دار و خنده  بامزه

تـر از   نزد خداوند پسـنديده   چيزي  هيچ: ( او گفت  كه  دهنمو  از ابوعبداهللا؛ روايت  كليني
  بهبرايش   آن  بدهد خداوند در مقابل  امام  به  درهم  يك  و هر كس، نيست  امام  به  پول  دادن
P49F1)دهد مي  حد در بهشتاُ  كوه  ي هانداز

P . 
در ديگـر    كه  درهمشود از هزارها  مي  داده  امام  به  كه  درهمي: ( است  آمده  و در روايتي

P50F2) است  شود برتر و افضل مي داده  نيكوكاري  جاهاي
P . 

جـز    نيسـت   و كـار زيـادي  ! دارد  و دوستاني  جانشينان  خوب  است  غائب  وقتي  و امام
 !شود  تغيير داده  نائب  نام به   غائب  از اسم  چك  اينكه

 ها خوراك  نام به  هايي  مناسبت

  ، اما اين ديگري  هاي از مناسبت  ، و گذشته فاطمه  طعامو   عباس  يو چا  عباس  نان  مثل
،  زهرا  د شادينمان، يابند مي  ترتيب  خوري بر غذا و شيريني  شدن  جمع ها بر اساس مناسبت

و   و از امـور جالـب  . . . .  زرد و حلوا ه، شلزكريا ة و روز  مشكالت، و خضر الياس  حالل
در مورد خوراكها   اش همه تقريباً  آن  جلد كامل  يك  از كليني  كافي  بكتا  است  اين  شنيدني

 بنـدي   چيزهـا عنـوان    اين  جلد با نام  اين  هاي و باب، كند مي  ها بحث ها و ميوه و نوشيدني
!) ؟ ها چيست هويج  باب  كه  داني مي  و چه(  هويج  و باب  تره  باب  وحلوا،   باب!  است  شده 

                                           
 . 1/537  ،الكافي  اصول -1
 . 1/538  ،گذشته  ي حواله -2



 41  عجائب و غرائب

  و كلـه   كباب  تريد و باب  و باب. . .  انار  و باب  فرنگي تره  پياز و باب ار و بابخي  و باب
  گشـنيز و بـاب    و بـاب   ماش  و باب  كباب  باقال و باب  باب،  و مرغ  مرغ  تخم  و باب  پاچه

  اسـت   سـنگين   آن  و بيـان   دشوار است  آن  شمردن  خداوند شما را از آنچه. . .  و  جاننباد
  ها فوايد فراوان ها و نوشيدني خوردني  اين  براي  لفؤم  و بلكه، نيست  تنها اين. دهد  جاتن

 : است  مربوط  امور جنسي  به  برخي  كه  است  كرده  بيان  آوري و اسرارخنده
 : مثال  عنوان  به

را   سـلي تنا  و آلـت   ها را گـرم  كليه  هويج  خوردن: ( گفت  كه  است  از ابوعبداهللا؛ روايت
P51F1)نمايد بلند مي

P .الـذكر   و ينصب(  :است  ديگر آمده  و در روايتي(P52F2
P . را بلنـد    تناسـلي   آلـت

  را بـراي   دارد و انسـان  مـي   و بواسير در امـان   قولنج  از بيماري  هويج: گويد و مي. دارد مي
P53Fايدمن مي  كمك  جنسي  آميزش

3
P . 

  آميزش  و قلّت  خداوند از ناتواني  پيشگاه  به  از پيامبران  پيامبري  كه  شده  و از او روايت
P54F4)حلوا دستور داد  خوردن  خداوند او را به كرد  شكايت  جنسي

P . 
 !! تصور كن

 اند شده  قرار داده  حالل  كه  جنسي  ارتباطات

 : كه  را بپرسي  سوال  اگر اين
  و در هر زماني  جايي خواهد در هر مي  كه  با هر زني  كه  جايز است  هر مردي  آيا براي

كار   و اين. بياورد  ديگر روي  زني  را رها كند تا به  آن  دهد؟ و سپس  خواهد انجام مي  آنچه
ها  و از تعداد مرتبه  يند از پولگو مي و مرد با يكديگر سخن  زن  كه  چند كلمه  با تبادل  فقط

ـ    و بدون انجام شده)  دادم  تو متعه  را به  خودم(   بـه پايـان    زن شـاهد و سرپرسـت    هنيـاز ب
                                           

 . 6/372  ،الكافي  فروع -1
 . منبع سابق -2
 . بع سابقمن -3
 . 6/320  منبع سابق، -4
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 ؟ چي  ستدان مي  را زشت  شوهردار باشد يا روسپيگري  و اگر زن. درس مي
P55F)!! جايز است  اين  تعالي  باسمه( :شود مي  داده  پاسخ  چنين شيعه  منبع  از معتمدترين

1
P . 

  داشـته   سـن   سال  اگر نه  جايز است  دوشيزه  ي با دختر بچه  جنسي  برداري و بهره  استفاده* 
آلت تناسـلي را در داخـل     اينكه  شرط  به - باشد  داشته  سال  هفت ديگر  روايتي  يا طبق - باشد

  بـراي   بلكه،  است  زشت  و وجداني  يا از نظر اخالقي  است  حرام نه اينكه، شرمگاهش نكند
P56Fشود مي  شمرده  اش خانواده  براي  عيب  نوعي اينكه

2
P . 

  روي  كـه   و سـال   سـن   بـا ايـن    دختربچـه   ايـن   اخالقـي  ي هآيند  كنيد كهشما فكر (* 
، كنـد  مي  را مشاهده  ايشان  جنسي  هاي و حركت شود زير و رو مي  مردان  تناسلي  هاي آلت

 *). ؟بود خواهد  چه!!  و آميزش  جز جماع  كنند به با او مي  هر كاري  و مردان
و   آميـزش   يعنـي   جلـو ناپسـند اسـت     از راه  فقـط   چـه دخترب  با اين  و آميزش  و جماع

  را بـراي   چيزي  چنين  و بزرگواري  با غيرت  آيا انسان!  است جايز) دبر(  از پشت  مجامعت
 !؟پسندد مي دنيا  هاي از بچه  يا بر هر بچه  دختر يا خواهر يا فاميل

  چـه   خـود تصـور كنـي     معصـوم   ي هرا در مورد دختر بچـ   چيزي  اگر چنين  راستي  به
 . شود  انجام  چيزي  چنين  اينكه  نه، تصور كني اگر  فقط!! كرد؟  خواهي  احساس

و   وحشـي   زنـد و هـيچ   سـر نمـي    از شيطان  حتي  حيواني  عمل  چنين  قرار دادن  حالل
مـا    امامان  به  چيزي  چنين  چگونه  پس، دهد قرار نمي  حالل را  چيزي  چنين  انساني  دشمن
 !؟ شود؟ چگونه مي  ما چسبانده  شريعت  و به، شود مي  داده  نسبت

  فرمـوده   شان خداوند درباره  آيد كه مي پليد بيرون  سخن  اين  قومي  پاك  از زبان  چگونه
  : است

﴿                     ﴾ ]33: األحزاب[  

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را  خداوند فقط مى«

                                           
 . 5/540  ،الكافي  فروع :مثالً  ك.  ن -1
 . 5/542  ،الكافي  فروع :مثالً  ك.  ن -2
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 .»پاك سازد
در   فـرو رفتـه    اي بيچارگـان  !!بيدار شويد  از خوابتان !!؟ هست  پليدتر از اين  آيا پليديي

 !  خواب
 :دهد مي  و تاب  آب  ا چنينر  مسئله آقاي خميني ) امت  راهنماي(و )  زمان  امام(اما 

باشد يـا    دائم  نكاح  خواه، جايز نيست  سالگي  نه  شدن  از كامل  قبل  با زن  كردن  آميزش
  حتي  چسباندن  و ران  كردن  بغل  با شهوت  زدن  ها مانند دست جويي  اما ساير لذت.  موقّت

P57F!)(ندارد با دختر شيرخوار اشكالي

1
P . 

 !! است  هيافتن  اتدختر شيرخوار نج  حتي
تـا    آمـده   زنـش   جاي  به  و خواهرزنش  نموده  بستري  را در بيمارستان  همسرش  مردي

 تواند با او زنا كند؟  مي  چگونه  شوهر خواهرش  كه  داني آيا مي. را بكند  فرزندانش  خدمت
  ممكـن   كـه   نيرا خبر ك  كسي  اينكه  بدون  را طالق بده  زنت: گويد او مي  به  شيعه فقيه

او را   بازگرداندن  وقت  آن ،گردد بر مي  اش خانه  به  زنت تا وقتي. تو خبر بدهد  زن  به  است
 ! است  حل  و مشكل،  كن  نيت  ات  همسري  به

سر   به  در بيمارستان  زنش  روز كه  چهل  مدت  به  فرد پليد با خواهر زنش  اين  و اينگونه
  بكشـد در گـوش    خجالـت   اينكه  مرد بدون  اين  و همواره، نمايد يم  جنسي  برد آميزش مي

  بـر آن   خوردن  و حسرت  بردن  لذت  روي را از  هايش لب  كه  در حالي  از دوستانش  برخي
 ! است  شكار دلبسته  آن  به  كند و همواره مي  ليسد ماجرا را زمزمه زيبا مي  دوران
ـ   به  ديدار خواهرش  ديگر به  باري  نظر شما اگر خواهر زنش  به   كـه  - او بـرود   ي هخان

  روبرو شود يا تنهـا باشـد چـه     با شوهر خواهرش  نظر شما وقتي  به - افتد حتماً اتفاق مي
 !خواهد افتاد؟ قاتفا

  دين  اين  چگونه!  نيست  حرمتي! وجود ندارد  محارم!  نيست  در آن  چيز حرامي  كه  ديني
 !!شود؟ مي داده  تنسب  بيت  اهل  به

                                           
 . ٢/٢٤١  :خميني، تحرير الوسيلة -١
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؟ در عقـد   اسـت   باشد شـرط   دخول  شرط  اگر بدون  در مورد دوشيزه  ولي  ي هآيا اجاز
P58F1 نيست  شرط  ولي  ي هشود اجاز  كرده  شرط ل دخو  اگر لفظاً عدم  موقت

P . 
خواهنـد   هـايي هسـتند در لبـاس مـيش مـي      رگگاى شيعان با غيرت بفهميد كه اينان 

ـ ناموس و شرف شما را ف هايتـان را ويـران كننـد و شـما در غفلـت بسـر        هاسد كنند، خان
ماننـد  هـا   ناكتر از دزدان اموال هسـتند، ايـن  بفهميد كه دزدان ناموس بسيار خطربريد،  مي

 . ها بپرهيزيد برند از آن مي  پايين  به  گام  به  گام را  ها انسان شيطان
  بـه   لطيـف   اي اشاره  اش گذشته  وايدر فت) دبر(  و موضوع) دسي(  فتواي به ناعتماد كرد
دهد ـ اگـر     انجام) دبر(  را از راه  جنسي  تواند كارهاي او مي  كه  است پاكدامن  دختر جواني

  داماد در شب  شاه  كه  دارد زماني  نگاه  سالم نياز  را تا زمان  جلويش  بخواهد ـ تا بتواند راه 
 !!را ببيند ) نگاهداري(و )  حفظ(  به)  شريف) ( پاكدامن(آيد تا همسر  مي  زفاف
 !ديگر  مذاهب  اي مسلمانان ! شرافتمندان  اي

و   بنـد و بـاري   بـي   چنينها  آن زيرا، نشويد  بدگمان  تان اي شيعه  برادران  به  كه  اميدوارم
  حـد بـه    تـا ايـن  ) سـيدها (  اين  فتواهاي  كنند كه تصور نمي پسندند و را نمي  گري  حيواني

  ايـن   به  وقتي  و بسياري، انندد نمي چيزي  از آن  شيعيان  اغلب  بلكه، شود منجر مي  حطاطان
  آن  دادن قرار  يا اشتباه  مناقشه  كنند و نيز جرأت نمي  توقف  خورند زياد در آن فتواها بر مي

  دانستن  ر مقدسب  آنان. بايستند  و در مقابلش را انكار نمايند  آن  از اينكه  گذشته، را ندارند
 هـاي  انسـان   ها چـون  آن  به  كه  اند تا جايي شده  ها تربيت از آن  علماء يا علمانماها و ترس

 !نمايند نگرند و رفتار مي مي  معصوم
و ! كنـد؟  مـي   خـود قبـول    ناموس  را براي  چيزهايي  چنين  باغيرت  انسان  كدام  و اگرنه

  مـرد بـه    ايـن   و از آغـوش   سـر بـرده    ها به رسوايي  يندر ا سال  چندين  كه  با زني  ازدواج
 !!كند گوارا ميرا   شده و زير و رو مي  منتقل  يكي  آن  آغوش

 **  !؟ است محمد   دين  اين  كه  كني مي  آيا تو تصديق** 

                                           
 . مذكور ی لهحوا -1



 45  عجائب و غرائب

د نده دستور مي  زشتي  به ) مقدس  هاي روحاني!!  رهبران  و كدام(  رهبرانش  كه  اي جامعه
  چنين  كه  راستي  به، نمايند مي  را رهبري  فسادكاران  ي هو قافل، نمايند مي  اد را تحريكو فس

  ها كارهـايي  آن  ، چون بدتر استمذهب خيلي  دين و بي هاي بي هاز جامع  حالتش  اي جامعه
انـد و بـا    كـرده   پاك  ها زشتي  را از اين  دينشان  دهند بلكه نمي  انجام  دين  نام  كنند به مي  كه

 . اند گرفته گردن  ها را به زشتي  اين  به  شدن  آلوده  مسئوليت  شجاعت  كمال
و ، شـود  مي  گناه  يك  دارد مرتكب  عقيده  آن  بودن  حرام  نوشد و به مي  شراب  كه  فردي

كافر او   بلكه، شده  دو گناه  د مرتكبشون دهد و مي قرار مي  حالل را  آن  دين  بنام  كه  فردي
 .  است

  با زنان  گزيني خلوت

  و سـيدي   ديانـت   ادعـاي   كـه   از كساني  بسياري  كه  است  اين  يكي  شايع  هاي از پديده
بـا او تنهـا     گذارد كه مي  كند شرط  و افسون  را دم  ها بخواهد زني از آن  يكي  كنند وقتي مي

 . ماند مي تنها  روند و او با زن مي  بيرون  حاضران  پس، باشد
  پـيش   يا خواهرش  با زن  مردي  هرگاه  كه  افراد هست  نوع  از اين  ما يكي  ي هو در منطق

 . شود  گذارد او داخل و نمي!  پذيريم را نمي  كسي  زنان ما جز: گويد او مي  او برود به
  مامايمپسـر /ام داييپسر، است  دوانيده  ريشه  در جامعه  خطرناكي  اجتماعي  عرفهاي  بلكه

  اش خانـه   او مـرا بـه    ،در بازار بودم  از دوستانم  يكي  همراه  به:  نمود و گفت  تعريف  برايم
خـواهر    كـه   حمام  به  رفتن  براي كه  را ديديم  جواني  در خانه، آمديم  خانه  به، كرد  دعوت
  بـه   گرم دوستم، بود  كرده  را آماده  بود خودش  ديده  تدارك  برايش  لحظه  در همين  دوستم

. . .  )سيد(  ما آمده  پيش  بركت، سيد  آمدي  خوش:  گفت و بار بار مي، آمد گفت  او خوش
  بعـد مـا بيـرون     كمـي   سپس. چاق و زيبا بود! نبود  بر بدنش  چيزي شلوار  و سيد جز يك

  !!نبود  كسي  تمدوس  تا خواهر جوان  سه جز  و در خانه،  گذاشتيم  و سيد را در خانه  رفتيم
  گذاري مي  اي را در خانه  اي مرد غريبه  چگونه:  كردم  زمزمه  دوستم  در گوش  راه  در بين
  كـه   در حـالي   و خشـمگين   بـا اعتـراض    ناگهـان   ديدم؟  نيست كسي  جز زنان  و در خانه
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 !!؟ داري آيا در سيد شك:  ببارد گفت  آتش  هايش بود از چشم  نزديك
را   ياوه  و اين. شد  راضي  اين  عمر به  ؛ از ترس كرد و علي  ؛ را غصب ختر عليو عمر د

: كنـد  مـي   وحشت  انسان  اند كه داده  را ترتيب  آن  اند و با كلماتي داده  نسبت ؛صادق  امام  به
P59F1)از ما غصب شده است  بود كه  شرمگاهي  آن(

P. 
و بـاراك زشـت و    چرينتـون و تـا  شـريعت و آيـين كل  Uبا اينكه به زور گرفتن حتي در 

دهنـد كـه    ي قرار ميتبند و بار ـ اين كار را جناي  و همواره جوامع ـ حتي بي ، Uناپسند است
  مشـخص   طـور كـه    ـ آن   علـي   غير از اينكه. !گيرد مرتكب آن مورد پيگرد قانوني قرار مي

را نـزد    شـبي  قتـي ـ و   شائع  روايت  ـ بر حسب   است  كيلو را دو كيلو كرده  شود ـ يك  مي
، بـود   را گذرانـده   شـب  خواهر عمـر   او در آغوش  كه  در حالي، كرد  صبحو عمر گذراند 

  ديگـر در سـرش    بـراي   هر يـك   كه  روبرو شدند در حالي  بداند و با هم عمر  اينكه  بدون
 :بود  پرورانده  و نيرنگي  كلك
 !!كند؟  را مجرد سپري  نبايد شب  در شهر است  هر كس  نگفتم  مگر من: عمر 
P60F!! بپرس  از خواهرت:  علي 

2
P . 

انـد در   كرده  و با يكديگر خداحافظي، اند كرده  صرف  افطار را با هم  و شايد بعد از اين
 ! اند خنديده مي  كه  حالي

 **!؟ است  ديوثي  يا اين! ؟ است  اين  نبوي  ي هجامع  آيا سيماي**
و او را   بيدار شوي  شب  بعد از نصف  ا بخوابد سپسشم  پيش  اگر دوستي! نظر شما  به

 !!؟ داشت  خواهي  موضعي  چه ببيني  خواهرت  در آغوش
انجـام   ديگـر   يكـار يـا    بنـدي  هـا را مـي   آن قاتـا  درِ هو دوبار  كني مي  آيا عذرخواهي

را جمـع  كال ما اين كتاب ( كنند ادعا مي  دروغين  هاي روايت  كه  گونه  آن  و علي! ؟دهي مي
  كه  و فتواهايي، است  كرده  چنين )كرده ايم تا روايات دروغ شيعه را به همگان نشان دهيم

                                           
 . دكر  را ممنوع  خاطر عمر متعه  همينه ب: گويد و مي 14  ص  اهللا الجزائري  نعمة ، زهر الربيع -1
 . 235  ،الكافي  فروع -2
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 !!داند؟ را جايز مي  اين  خوانديم  پيش  اندكي

 نماز  عوض  دادن  پول

  هايي روزها و سال  توان مي  سرعت  زيرا به ؛نماز نخواند و بميرد  انسان  ندارد كه  اشكال
، داد  پول  مبلغي  خجسته  روزهاي  اين  در مقابل) سيد(  و به، كرد حساب  نخوانده نماز  را كه

  نفـر پـيش    ده  و اگر روزي! اندخو مي مرده  جاي  نمازها را به  اين  اميد اينكه او خودش  به
!! پـذيرد  مـي  ترديد  نماز بخواند بدون  مردگانشان  جاي  به  بيايند و از او بخواهند كه )سيد(
 !بياورند  بدست  روزي  شوي؟ بگذار مردم مي  و چرا ناراحتت

از نماز   و در مورد آنچه، است  دين  ركن  ترديد بزرگترين  بدون  نماز كه  بود قيمت  اين
 !!؟ كني فكرمي  تر هستند چه پايين
هـاي   گرامي توجه دارد كه حقير اين خطوط را از منبـع  ي هخوانند :طبرستاني. ح/ن ((

ـ  ام  معتبري جمع آوري كردهمفيد و   هـم چنـين  . ام ابع را ذكـر نمـوده  كه در مقدمه نـام من
از (. اسـتفاده را ببـرد   نهايـت   هام تا خوانند خطوط را از چندين منبع و به طور يكجا آورده

 دوستان را از دروغ و تناقضات شـيعه  قصد دارمچرا كه ام؛  آورده) همه جا و از همه چيز
ها و منابع ديگر هم رجوع  تر اين است كه خواننده خود به كتاب حيحوالبته ص. با خبر كنم

و اگر اين كتاب كامل يا جامع نيست عـرض پـوزش حقيـر را پـذيرا     . كند تا بيشتر بداند
و مسائل علمي يد طواليي نـدارم،  كتابت  درتجربه و  و بي باشيد چراكه حقير جوان است

 )). ام شتهوسازي دوستان هم سن و سالم ن فقط براي آگاه

 شيعه و دروغ و خرافه فقط براي دشمني با اهل سنت تناقضات

متعلق به معصوم است براي اين كه  عاشورا قطعاً ي هزيارتنام: گويد محقق شيعه مي -1
در سـتايش   علي ي هخطب: ولي. فصاحت و بالغت بااليي برخوردار است اين زيارتنامه از

نيست هر چند از فصاحت بااليي برخوردار بوده و  شيعه متعلق به علي ي هبه عقيد عمراز 
 . باشد كالم علي ي همانند لحن و شيو دقيقاً
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در » تيأهل « ي ه شيعه سور ي هو به عقيد. اند بوده Uهميشه در فقرUعلي و فاطمه  -2
مدح آنان نازل شده كه سه روز غذا نداشتند و غذاي خود را به يتيم و فقير و اسير دادند 

. رسيده بودند Uنزديك به مرگUبه حالتي ) كه كودك بودند( حسن و حسينبه نحوي كه 
از  را سعلي  پس در جريان اخذ بيعت اجباري U،داخل مسجد بودهUاتاق فاطمه كه : سئوال

 ي هبراي ايراد خطب Uبه مسجد آمدU كدام راهاز  لفاطمه  كجا به كجا بستند و بردند و
هم كنار قبرستان بقيع  Uدوم Uي هUك خانيUنه، حضرت علي : پاسخ شيعه ؟. . . فدكيه و
 قيمت بود خود را كه بسيار گران UانگشتريUوقتي سائل وارد مسجد شد علي !!/ ستداشته ا

)Uقيمت يكسال خراج يمن(!U ي هو آي. به او بخشيد: ﴿      ﴾]در  ]55: ةالمائد

؟ و براي Uبودند يا ثروتمند فقيرUبه هر حال ايشان . مدح و تعيين ايشان به خالفت نازل شد
 !همه تناقض چه پاسخي داريد؟ شايد تقيه اين

 يشانبوده و در هر غم و سختي يار و ياور ا  افرادي كه از اول عمر همراه پيامبر -3
اند  سمتهاي متعددي را داشته يشانخويشاوندي داشته و از طرف ا ي هرابط يشانبوده و با ا

توانند حكم حكومتي صادر كنند ولي كساني كه يك شـبه   اند نمي و پس از او خليفه شده
خالف نظر شوراي نگهبان حكـم حكـومتي صـادر كـرده و      توانند مثالً اند مي مجتهد شده

يـا حكـم اعـدام صـادر     ! رياست جمهوري را تاييد كنند ي هكانديداهاي رد صالحيت شد
 . . .  كنند يا حكم تخريب مسجد بدهند و

بـر روي   عثمان و ابوبكر و عمر به همراه  ي پيامبر اكرمدر حديث است كه روز -4
نلرز كه بر تـو نبـي و    !اي كوه: فرمودند  كوه شروع به لرزيدن كرد پيامبر. كوهي بودند

لرزد؟ ولـي وقتـي ديـوار     مگر كوه مي: پرسد شيعه با تمسخر مي. صديق و دو شهيد است
شـود   و دوباره هم بسـته مـي   شود ز ميبراي تولد طفلي از هم با) خدا ي هيعني خان (كعبه 
 61F1؟چرا نبايد كوه زير پاي پيامبر خدا فقط بلرزد پس

                                           
دار اسـت كـه    در دنيا نظير نـدارد، آنوقـت خنـده   ) غالت و صفويه( خرافات و چرنديات كتب شيعه -1

 . شوند از سختگيرترين منتقدان خواهند شد همين شيعيان وقتي با مذاهب ديگر اسالمي روبرو مي
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اهل بيت فقـط و فقـط    :ام سلمه گفت به  پيامبر اكرم :گوييد در حديث كساء مي -5
ام سلمه را حتي با تمام خوبي و نيكي و  و) حسن و حسين ،فاطمه ،علي( اين چهار نفرند

  پيـامبر اكـرم   :گوييـد  بيت ندانستند ولي در جايي ديگر مـي  اهل ءاصراري كه دارد جز
راستي هـيچ زنـي در كـل    ه ب! است ما سلمان از اهل بيت: »هل البيتأنا سلمان م«: فرمود
ثر و مهمـي در  ؤخديجـه نقـش مـ    ي هقرني كه تا كنون از اسالم گذشته به انداز 14تاريخ 

 راستي چرا؟  !داند نمياهل بيت  ءاسالم، نداشته است ولي شيعه او را جز
را   برخي از نويسندگان شيعه مانند تيجـاني يكسـري از احاديـث پيـامبر اكـرم      -6

هيچ پيامبري امـت اخـتالف نكردنـد    Uپس از  :كنند مبني بر اينكه ايشان فرمودند مطرح مي
را به عهده گرفتند و يا اينكه پس از مـن حاكمـان بـدي     Uمگر اينكه بدترين افراد زمام كار

 :وال اينجاستس. . .  آيند و از اينگونه احاديث كار مي روي

 Uب علي و حسنU پس نعوذباهللا، نيز پس از نبي اكرم به قدرت رسيدند. . .  و... 

از سـويي ديگـر شـيعه    . داند محمد باقر مي عاشورا را منتسب به ي هشيعه زيارتنام -7
اين زيارتنامه مملـو  . داند يصادق م متعلق به دوران محمد باقر ورواج تقيه و جواز آن را 

به خصوص عليه خلفاي اول و دوم و سوم است آيا چنـين  ) بار لعن 18( از نفرين و لعن
چيزي با اصل تقيه در تعارض نيست؟ زيرا اين دو امام به قول شيعه مرتـب سـفارش بـه    

سـت  و زيارتنامه نيز چيزي ا. اند كرده كاري و عدم درگيري با ديگر فرق مسلمان مي پنهان
. . .  كه به صـورت اوراد و اذكـار در سـفر و حضـر و در خانـه و در كـربال و مسـجد و       

مگـر اينكـه قبـول كنـيم ايـن      (پس اين چه سفارشي به تقيه بوده است؟ . شده خوانده مي
 . )استو كذابان غاليان  ي هزيارت ساخته و پرداخت

تيـب تـا امـام زمـان بيـان      را به ترآنها امام  12نام   شيعه معتقد است پيامبر اكرم -8
عيل را به عنوان امام معرفي كرد ولي پـس از  صادق فرزند ارشد خود يعني اسما. اند كرده



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  50

UP62Fحاصل شدU Uدر اين مورد، بداءU :فوت او فرمود

1
P    معرفـي  و پس از آن فرزند سـوم خـود را

 اسماعيليه شد كـه كردنـد آنچـه    ي ديگري به نام هضال  ي اين امر باعث پيدايش فرقه. دكر
 ؟ ستبي اطالع بوده ا  از حديث پيامبر اكرم قصاد چگونه است كه. بگذريم. كردند

 :د ولينشين ش سال خانه 25علي  :گويد شيعه مي -9

      چگونه است كه حداقل دو بار در تاريخ ثبت شده كه ايشان دو بـار هـر بـار بـه
 P63F2؟ستدر مدينه بوده ا يشانجانشين ا فاروق مدت يكماه در زمان خالفت عمر

 د؟ آور را در زمان خالفت عمر به عقد خليفه در مي چگونه دخترش 

 حسين در جنگهاي ايران شركت داشته اند؟  چگونه حسن و 

جمـع نكنـد   ) براي خودش( پس از رحلت نبي اكرم تا قرآن را علي قسم ياد كرده بود
 . داز خانه خارج نشو

و نه بـا معنـاي    صل است،دارد او معناي وسيعي كه نزد شيعه  با مفهوم( شفاعت -10
نـد،  با اين سخن نبي اكرم در تضاد كامـل ا ) باشد مي واقعي آن كه امري فرعي و استثنايي

تـوانم بـراي تـو     فكر نكن مـن مـي  ، عمل كن و تالش كن !اي فاطمه :فرمايند آنجا كه مي
64Fاي هر كاري كردي خودت براي خودت كرده، كاري كنم

3 . 
چـرا  . . .  و الم ماننـد شـركت در ظلـم اوسـت    كمك بـه ظـ  : دفرماي مي سعلي  -11

؟ تا عمـر بـه شـام و    دشو دو بار هر بار به مدت يكماه جانشين عمر در مدينه مي خودش
، حـاكم  ي راشـدين ياسر و سلمان فارسي در زمان خلفـا بن عمار چرا . كند فرفلسطين س

ر عمـ كـه   دهـد  حضرت علي آنقدر بـه عمـر مشـورت مـي    چرا  !؟شوند كوفه و مدائن مي

                                           
يند كه خداوند اسماعيل را به عنـوان امـام   ها بر اين ادعا آن. ي شيعه است هبداء يكي از عجائب عقيد -1

اينجا بود كه خداونـد  ! ولي ناگهان متوجه شد كه اسماعيل وفات كرد. پس از پدرش مقرر نموده بود
 !دريافت ـ العياذ باهللا ـ اشتباه كرده، و فرزند ديگر صادق را به امامت برگزيد

 . كرده است عمل مي عمر فاروقو در واقع حضرت علي به عنوان وزير و مشاور  -2

 . اند كيد شده، ولي شيعيان به شفاعت دلخوش كردهأت انجام اعمال صالحدر قرآن بارها و بارها به  -3
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چرا فرزندانش حسن و حسين را بـراي دفـاع از    !؟»لوال عيل هللك عمـر«: بار گفته چندين

و چرا پس از قتل عثمان وقتـي مـردم بـراي بيعـت بـا ايشـان هجـوم         !؟فرستد عثمان مي
 25يعني در اين ( من وزير و مشاور باشم براي شما بهتر است تا امير: فرمايد آورند مي مي

در رابطـه بـا پـذيرش     اامـام رضـ   تنها و بـه قـول خـود شـيعه     البته) (ام سال مشاور بوده
ايشـان بـا    به طور كلـي  يعني ر شدم وبين كشته شدن و اينكار مخي : عهدي فرموده واليت

اجبار وادار به اينكار شدند ولي حضرت علي و ديگران در مصاديق فوق، اجباري نداشته 
 !؟)اند

من از يـك سـوراخ دوبـار گزيـده     ؤقل و يـا مـ  آدم عا :نفرموده اند  مگر پيامبر -12
در غدير خم، البته بنا به زعـم  ( پيمان شكني با وجود س ؟ چگونه است كه عليشود نمي

بينـيم طلحـه و    مي باز كه(؟ دبا مردم بيعت كنشوند  سال بعد حاضر مي 25باز هم ) شيعه
؟ و بيعت كـرد آنان  بابا چه اعتمادي  سعلي و ) شكني كردند پيمان. . .  زبير و خوارج و

د كه اين كار كن شكنان در كوفه به اين نكته اشاره نمي چرا در گله و شكايت خود از بيعت
 ؟ دامروز و بار اول شما نيست و شما در اينگونه امور سابقه داري

زده و باعـث مـرگ    عثمان دختران پيامبر را كتـك مـي  : گويند بعضي خرافيون مي -13
از يـك  ) منؤيا م( نفرموده كه انسان عاقل  مگر پيامبرU: رسيمپ ايشان شده است و ما مي
بعـد از اينكـه دختـر اول را بـه       ؟ پس چطور خود پيامبرUشود سوراخ دوبار گزيده نمي

تا او كـتكش بزنـد و باعـث     دهد هد دوباره دختري ديگر را به همسري او ميد عثمان مي
 . مرگش شود

از : ، خداونـد نفرمـوده  صريح آيات قـرآن طبق مگر : از يكي از حضرات پرسيدم -14
و در جنگ بدر حاضر بودند و در بيعت رضوان حضـور داشـتند   كسانيكه هجرت كردند 
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65Fخدا راضي است

نيز در تمام ايـن مـوارد    عمر و ابوبكرها وعده داده و  و بهشت را بر آن 1
خداونـد  : دايشـان پاسـخ دا  حضور، آن هم حضور حساس و سرنوشت ساز داشـته انـد؟   

جـالبي كـه بـه پيـامبر      ايمان چه بي: من پاسخ دادم. من نبودندؤها م منين و آنؤم: گويد يم
هـاي   در خطـرات و سـختي   كنـد  تمام اموالش را در راه اسالم خـرج مـي  و دهد  دختر مي

مـن  ! !به هر حال، ايمان نداشته اند: باز هم گفت وا. . .  هجرت، تنها همراه پيامبر است و
مگر : بله، گفتم: گفت. يد كه بهترين تفسير قرآن، تفسير آيه به آيه استآيا قبول دار: گفتم

منـان رفـت و آمـد    ؤمنان دوست بگيرند و فقـط بـا م  ؤمنان بايد از مؤدر قرآن نيامده كه م
خواني نام عمر و ابوبكر و علي و عمار ياسر را همـه   چطور تاريخ را كه مي. داشته باشند

منين حـق تعميـر و آبـاداني    ؤممگر در قرآن نيامده كه فقط  ؟بيني جا در كنار نام پيامبر مي
هـاي   و بـرده  دهند كه زمين مسجد بخرد چطور پيامبر به ابوبكر اجازه ميرا دارند  مساجد

بـه  ( ها جنگ ي همسلمان شده را از جيب خودش در راه خدا بخرد و آزاد كند و هزين تازه
يـك    چطور پيـامبر Uم باشد و را بدهد و در اين جنگ علمدار ه) خصوص جنگ تبوك

من كرد و در آخرين روزهاي حيـاتش امـام   ؤايمان را سال قبل از آن، امير حجاج م نفر بي
 ؟ Uجماعت مسجد

از كارهاي بسيار جالب و ديدني پتروشيمي صفويه اين است كه تبصـره را اصـل    -15
، خداسـت عمل خوب و ايمان بـه  : در قرآن، مالك رستگاري در! كند و اصل را حذف مي

اي  دهند در حاليكه شفاعت، تبصره ولي در پتروشيمي صفويه اصل را در شفاعت نشان مي
م بـا  أم با تعقل و تفكر است ولي اينجا اصل را در دعاي تـو أاصل بر عمل تو! بيش نيست

م با تحقيق و تعقل است ولي اينجا اصل را پيروي أاصل بر انتخاب تو! دانند نذر و نياز مي

                                           
 ﴿: فرمايند خداوند مي -1                             

                ﴾ ]هر آئينه خوشنود شد خدا از مسلمانان وقتى كه ] (18: الفتح
پس دانست آنچه در دل ايشان است پس فرود آورد اطمينان دل بر  ،بيعت ميكردند با تو زير درخت

 ).  ايشان و ثواب داد ايشانرا فتحى نزديك
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داند با اين روال شايد خداونـدي كـه    دهند و كسي چه مي ليد و تعبد نشان ميهمراه با تق
اصل را در روز قيامت بر رحمت و بخشايش خود قرار داده به تبصره رجـوع كـرده و در   

 .شاء اهللا جهنم كند، ان ي روز قيامت، آقايان را روانه
اند كـه چـرا    ختهتاصديق به ابوبكر ! آقاي تيجاني در كتب گرانقدر و علمي خود -16

 ال ي هابوبكر طبق حديث پيامبر اكرم، حق نداشته گويند :گويد مرتدين را كشته است و مي
علـي در  Uال اهللا را بكشد ولي عجيب است كه اين محقق گرانقدر فرامـوش كـرده كـه    إاله 

 ندفقط بـراي اينكـه نخواسـت    Uنفر عابد متقي حافظ قرآن را از دم تيغ گذراند 4000يكروز 
راستي اگر بنا بر گرفتن ايـراد باشـد   ه ب! دنحفظ ظاهر هم كه شده يك كلمه توبه كنبراي 

P66Fدست چه كساني پرتر است؟

1 

و آن را فقـط در  ( دانست چرا شيعه در سه قرن اول هجري، اجتهاد را باطل مي -17  
ولي پس از آن، باب اجتهاد را يكسره در فقـه بـاز   ) دانست صالحيت معصوم مي ي هحوز

 كرد؟  
قبر و مقبره و دعا و زيارتنامه و مرشد بين اينهمه  توحيد كه هدف اصلي استآيا  -18

 شود؟  و شيخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمي
ـ  ي هبار كلم 18علت رواج و قرائت روز و شب زيارت عاشورا كه در آن  -19 ه لعن ب

شده كه در دو كار رفته چيست؟ اين روايت، خبر واحد است و فقط از سه طريق، روايت 
طريق آن، اسامي افراد غالي وجود دارد و طريق سوم نيز يـك نفـر مشـكوك بـه غلـو در      

در ابتـداي  (؟  است Uو ائمه بوده  آيا لعن، روش خدا و پيامبرUسلسله روات وجود دارد؟ 
ثواب قرائت اين زيارت هزار هزار حـج و هـزار و    :گويد زيارت كه راوي از قول باقر مي

                                           
صحابه در خبر دوم از صادق و موسي بن جعفر نقـل  أخالقه وعدد أه وتالنوار باب سيربحارا 52در ج -1

انـد، شـيخ    كند كه احدي از ائمه و پيغمبران حكم نكرده چيز حكم مي 3كرده كه اگر قائم قيام كند به 

اند،  بودهو ارث برادر به برادر ديني كه در عالم اشباح برادر  ،كشد را مي ةكشد و مانع الزكا زاني را مي
  .كشد؟ رسد، پس چطور امام زمان مانع الزكات را مي مي
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و چگونـه اسـت كـه    ) زنـد  هاي غلو به خـوبي مـوج مـي    انديشه( است. . .  هزار شهيد و
 كننده بلكه دعـوتي دارم همـراه بـا رحمـت     ام لعن من برانگيخته نشده: پيامبري كه فرموده

كند كـه در آن   چگونه اين حديث به قول شما قدسي را نقل مي) . . .  بعث لعاناأني لم إ(
علـي  و چگونه است كـه   !ن خود را لعنت كرده استبار نزديكترين و وفادارترين يارا 18

گويد به سپاهيان شام توهين نكنيد و چرا در قـرآن آمـده    در نبرد صفين به ياران خود مي
 و چرا و چرا و چرا؟  ،نكنيدكه به خدايان كافران توهين 

ميان خوارج با افراد مصطلح بـه  علت تشابه فكري و حتي ظاهري بسيار فراوان،  -20
 در ايران، چيست؟ . . .  و لهي و گروه كاوه و ابوذرحزب ال
هـا و   انگيز، ميان فريسيان و روحانيون يهود با حزب اللهـي  علت تشابهات حيرت -21

 67F1؟روحانيون در چيست

غيـب شـدن امـام زمـان     كـه كـار بـه     شـد  غصب نمـي اگر خالفت، به قول شما  -22
 يد؟ ردك اي را بيان مي براي اين تناقض چه سفسطه كشيد نمي

 حاضر به ازدواج شد؟ ) فاروق يعني عمر( ام كلثوم با قاتل مادرش فاطمه  چرا -23
در گـوش محسـن، اذان     پيـامبر Uخـوانيم كـه    مي )شيعه( تاريخ يعقوبيچرا در  -42
شـما  (؟ و او در خردسالي بر اثر بيماري درگذشتو اين نام را براي او انتخاب كرد  Uگفت

 !)تل او بوده اندعمر يا قنفذ قا :گوييد مي
U  وچه بسيارند اين تناقضات در نزد اهل تشيع 

 
 
 

                                           
حماقت، تعصب، لجاجـت، تـك بعـدي و گـاهي نيـز      : علتش وجود چند چيز مشترك ميان اينهاست -1

ان همـه  ه بدبعدي، غير قابل تغيير بودن، مقاومت شديد در برابر سخن حق، نداشتن عقل و هرچ سگ
 . دارند تو تنها داري
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 شيعه و مهدي

آيـا دليلـي از عقـل و يـا از      مهدي و يا دوازده امـام  ي هبنابراين، بايد تحقيق كرد مسئل
اهللا بـرزرگ در  بلكه ضد عقل و ضد كتاب آسـماني اسـت، و   . كتاب آسماني دارد يا خير

آن اشاره ننموده است هر كس بخواهد راستي ادعـاي مـا را   قرآن به  ازاي  كوچكترين آيه
 . مراجعه كند »خرافات وفور در زيارات قبور«بداند به كتاب 

پس، ما اين كتاب را براي دكانداران و متعصبين ننوشته و بـه هـدايت ايشـان اميـدوار     
باشند  بلكه اين كتاب را براي اهل انصاف و كساني كه طالب هدايت و واقعيت مي. نيستيم

 . دهيم ترتيب مي
حال بايد دقت كرد طبق قواعد اوليه چه از نظر عقل و چـه از نظـر شـرع آيـا امامـت      

يا خير؟ آيا وجـود مهـدي بـراي مـردم      آن هم منحصر به چند نفر معينانحصاري است، 
نفعي دارد يا خير؟ البته براي رؤساي مذهب و دكانداران مذهبي بسيار مفيد است اما براي 

 : نافع نيست بلكه ضرر بسيار دارد به بيان مختصر و روشن ذيلعموم 

 آيا امامت انحصاري است؟ 

 . انحصاري باطل است دهد كه امام و امامت كتاب آسماني و عقل گواهي مي
بينيم زيديه كه از فـرق شـيعه و داراي بزرگـان و دانشـمندان و كتـب       أما شرع، ما مي

تا حضرت  يعل يعنيري شده آن هم در چهار نفر، باشند، مدعي امامت انحصا بسياري مي
اگرچه زيديه ساير پيشوايان خود پس از آن چهار نفر را نيـز  (قبول دارند، را العابدين  زين

داننـد بـا هـزاران     اماميه را امام منصوص نمي ي ه، و ساير امامان شيع)كنند امام خطاب مي
نين اسـماعيليه كـه شـش نفـر از     و همچ. اند دليل و صدها حديث كه در كتب خود نوشته

چنـين مـذاهب    را قبول دارند و باقي را منكرند آن هم با دالئل خـود، و هـم   هامامان امامي
باشد كه اين مذاهب همه مدعي تشيع بوده و شايد به هفتـاد   ديگر كه منشعب از تشيع مي

المقـاالت  «ب اثر نوبختي و كتا» لشيعةافرق «رجوع شود به كتاب . فرقه و يا زيادتر برسند
عسـكري بـوده    عبداهللا اشعري قمي كـه از اصـحاب   عالم بزرگ شيعه سعد بن: »و الفرق
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دانند به همان امامـاني كـه    آن را منحصر مي ي هبسياري از اين مذاهب امام و شمار. است
نـه امـام    ؛داند نمي امام هدايت را منحصر به چند نفر ولي قرآن امامت و. خود قبول دارند

لت را منحصر كرده است، نه امام هدايت را، ما چند عدد از آياتي را كه داللت كفر و ضال
 : پردازيم آوريم، و پس از آن به دليلهاي عقلي مي بر اين مطلب دارد مي

 !اي از آيات در نفي امامت انحصاري پاره

U1- سورUي هU فرقان آيUي هU 74 فرمايد تعالي در اوصاف عباد الرحمن مي كه حق: 

﴿                                  

﴾ . 

 مان بگردانانهمسران و فرزندانمان را روشني چشم! نامپروردگاراي : گويند و آنان كه مى«
 . »و ما را پيشواى پرهيزكاران قرار بده

داند كه بندگان خداي رحمن كه از حق تعالي درخواست دارند كه  وري ميهر ذي شع
علم و عمل خود حائز مقام امامت آن هم براي متقين شوند، منحصر  به سعي و كوشش و

 . ندبه يك نفر و ده نفر و صد نفر نيست
گويند قرآن را كسـي   اند و مي تعجب است كه بزرگان شيعه گويا چنين آيات را نديده

آورند براي امامت انحصـاري   خود آياتي از قرآن مي ي ههمد ولي خود بر خالف گفتف نمي
اگر شما مدعي هسـتيد  : بايد به ايشان گفت. و يا براي امامت مهدي كه هيچ داللتي ندارد

آوريـد راجـع بـه امامـت      فهمد چگونه فهميديد كه آن آياتي كه مـي  كه قرآن را كسي نمي
 . !؟باشد شخصي و اشخاصي معين مي

U2- فرمايد كه حق تعالي مي 71اسراء آية  ي هسور: 

﴿          ﴾ . 

 . »خوانيم روزي كه هر گروهي را با پيشوايشان فرا مي«
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نفـر امـام    12م است كه مردم دنيا منحصر به دوازده فرقه نيستند تـا آنـان را بـا    و مسلّ
خوانند و  اعمال او مي ي همامي است و هر فردي را با پروندبخوانند بلكه هر فردي مأموم ا

 . عمل امام او است و منحصر به دوازده شخص و يا دوازده پرونده نيست ي ههمان، پروند

3-  U 12سورة احقاف آية: 

﴿             ﴾ . 

 . »و پيش از قرآن، كتاب موسي پيشوا و رحمت بود«

 145در خطبة  سو علي . نيز آمده است 17هود آية  ي هچنانكه همين مطلب در سور
ظَتُهُ فَ « :فرمايد نهج البالغه مي فَ اهُ حَ نَاسَ تَ ، وَ تُهُ لَ َ بَذَ الْكِتَابَ محَ دْ نَ ئِذٍ  ،قَ مَ وْ الْكِتَابُ يَ يَّانِ  فَ نْفِ هُ مَ لُ أَهْ وَ

يَدانِ  آن پشت سر انداختند و  ي هحملرا ) يعني قرآن(به تحقيق اين كتاب  :يعني. »طَرِ

پس اين كتاب و اهل آن مطرود و دور . اند نگهبانان آن يعني مسلمين آن را فراموش كرده
مْ «: فرمايد اند، تا آنكه مي انداخته شده هُ امَ لَيْسَ الْكِتَابُ إِمَ ةُ الْكِتَابِ وَ ُمْ أَئِمَّ أَهنَّ گويا  :يعني .»كَ

تا ) عكس باشده در حاليكه بايد ب(و قرآن امام ايشان نيست اين مردم امامان براي قرآنند 
: كند عرض مي ةعلويه در دعاي بعد تسليم الصال ي هدر صحيف ايشانو نيز . آخر آن خطبه

، »إماميديني وإن الكتاب الذي أنزل إليه وإن الدين الذي رشعت له  إن رسولك حممدا نبي«

مبر من است و ديني كه براي او تشريع خدايا من گواهم كه رسول تو محمد پيغ: يعني
نيز طبق  :صادق  و. كردي دين من است و كتابي كه به او نازل كردي امام من است

القرآن و هم روايت باب سوم همان  ةءدر باب اول از ابواب قرا لشيعةاروايت وسائل 
روايت طبق  صتر كه رسول خدا  ها روشن باب، قرآن را امام قرار داده، و از تمام اين

پس مذهب تراشاني . »قرآن امام هر مسلمان است«: فرموده 17 :بحار مجلسي ص 92جلد 
رحمه اهللا صادق  و سو كالم علي  صكه بر ضد آيات فوق و بر ضد كالم رسول خدا 

اند، بايد بفهمند كه تابع قرآن نيستند، و  اند براي خود دوازده امام انحصاري تراشيده آمده
زنند و حتي كالم  نظر كرده و براي امامان مجعولة خود سينه مي از امامت قرآن صرف
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را امام  - س –و علي  ،امامان خود را نيز قبول نكرده و در اين حال چگونه خود را شيعه
دانند در حاليكه امامِ علي قرآن است، و امام ايشان اشخاص ديگري غير از قرآن  خود مي

 . است

 ت انحصاريبعضي از دالئل عقلي بر نفي امام

ي زمامدار مسلمين باشد كه مسـلمين از زمـان رسـول خـدا     اامام اگر به معن :دليل اول
نفر براي زمامداري دويست و پنجـاه سـال و يـا     12خواهند و  تا قيامت زمامدار مي ص

توانستند امامت كنند و اما امامت مردگان براي زنـدگان معنـي    سيصد سال زنده بود و مي
تواند براي زندگان زمامداري كنـد، آيـا ايـن امامانيكـه شـيعه       مرده مي ندارد، چگونه امام

؟ آيا يك دوا براي دفع اند سفالت كردهآمدعي امامت آنان بودند در زمان ما يك خيابان را 
اند، آيـا آن امامـان از    اند، آيا يك چيزي براي راحتي بشر اختراع كرده امراض كشف كرده

غايب تا بحال كسي را راهنمائي كرده و يا اختراعي نموده و  دنيا رفته و يا آن امام موهوم
تراشـان بـا خـواب و خيـال و      آري مـذهب . البتـه، خيـر  ! ؟يا دشمنان اسالم را دفع كـرده 

و امام اگر به . و نه با نقل آيد ميبرابر اند كه نه با عقل  هاي دروغ چيزهائي جعل كرده قصه
به شش نفـر و يـا دوازده نفـر نيسـت بلكـه       منحصر اممعناي راهنماي دين باشد كه مسلّ

 . باشد هر عالم متدين راهنمائي مي ي هوظيف

دليل دوم، ديني كه صد هزار سال بايد مردم به آن متدين شوند و ملت اسالمي كه تـا  
نفـر اسـت،    12قيامت احتياج به زمامدار و مجري احكام دارد چگونه زمامدار چنين ملتي 

باشد زمامداران امت من تا قيامـت منحصـر بـه دوازده نفـر     گفته  صآيا اگر رسول خدا 
است، رسولي كه برخالف حس و برخالف عقـل سـخن    چنين رسولي رسول خدااست، 

 . البته خير! توان رسالت او را قبول كرد؟ گويد مي

﴿: فرمودهآياتي كه در آن به شوري دستور داده، و از جمله  :دليل سوم    

 ﴾ »امر مسلمين را به . ]38: الشوري[» وكارهايشان در ميان آنها با مشورت است
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تر است از امر زمامداري، و هم چنين خبر اميرالمؤمنين  حواله داده، چه امري مهم ىشور
امامت و زمامداري موقوف به شوراي : فرمايد البالغه كه مي در مكتوب ششم نهج

: كه در باالي منبر فرمودهو از آنجمله . بر ديگرو انصار است، و صدها خ ينمهاجر
توانيم بگوئيم تمام آن آيات و اخبار  آيا مي. زمامداري موقوف به رأي شما مسلمين است

 سازان راست است؟  دروغ، ولي فقط اخبار مذهب

. اخبار انحصـار امامـت اسـت    گانه از ي دوازده هاطالعي خود همان ائم دليل چهارم، بي
امـام  (هـادي   ز خود فرزند خود اسماعيل را براي امامت تعيـين كـرد، و   پس ا :صادق 

سيد محمد هر  و اتفاقا اسماعيل وفرزند خود سيد محمد را براي امامت تعيين كرد،  )دهم
از شـخص  رحمهمـا اهللا  هادي  در از دنيا رفتند و معلوم شدكه صادق و دو قبل از وفات پ

و . دانسـتند امامـان پـس از خودشـان كيسـت      نمـي  اند، و امام پس از خود اطالعي نداشته
چنين اصحاب خاص ائمه مانند زراره وهشام بن سالم و هشام بـن حكـم و مفضـل و     هم
بصير و مانند آنان از امام بعد از امام زمان خود اطالعي نداشتند و اين اخباري كه براي  ابي

و چهـل نفـر از اصـحاب    مـا صـد   . دانستند گانه جعل شده نمي اسم و رسم امامان دوازده
ايـم كـه از ايـن اخبـار اماميـه و امامـت        خاص ائمه را با نام و نشان و مدرك نشـان داده 

و ايـن  . نفر اعتقادي نداشتند 12انحصاري به دوازده نفر اطالعي نداشتند و به امامت اين 
 گرديده است، شهور اخبار انحصار امام به دوازده نفر پس از زمان ائمه جعل شده و م

گانه اصال مدركي ندارد و بلكه  امامان دوازدهي  افسانهپس چون معلوم و مسلم شد كه 
برخالف كتاب خدا و عقل و تاريخ است، حال بايد بررسي كرد كه با اينكه پس از رسول 

حجت نيست و با نص اميرالمؤمنين  ي نساء كسي هسور 165به نص قرآن آية  صخدا 
د«: ودهالبالغه كه فرم نهج 90: در خطبة َمَّ َّتْ بِنَبِيِّنَا حمُ تُهُ ) صىل اهللا عليه وآله( متَ جَّ حجت . »حُ

وحي به آن حضرت . »خَتَم بِه الْوحي«: تمام شد، و فرموده صخدا با پيغمبر ما محمد 
 12شود و نه قول كسي حجت است، با اينكه  ، و پس از او نه به كسي وحي مي»ختم شد

چگونه Uحجت إلهي برخالف اين آيات و اخبار و عقل است،  نفر 12نفر امام انحصاري و 
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و چگونه آن را بايد معتقد شد، آيا اقرار به وجود  Uوجود دوازدهمي را بايد قبول كرد
مهدي از اصول دين است و يا از فروع دين؟ و امامي كه بايد تابع دين باشد چگونه از 

 . !؟اصول و يا فروع دين شده است

قرآن داللت دارد بر نفي چنين شخصي بنام مهدي چنين و چناني آيات : گوئيم پس مي
مؤمنـون و سـاير مـوارد     ي هانفال و اول سـور  ي هدر اول سور. گويند سازان مي كه مذهب

قرآن صفات مؤمنين و آنچه بايد در مؤمن و مسلمان باشد ذكر گرديده از ايمان و عقايد و 
 :Uانفال فرموده ي هدر اول سورU. نيستافعال، و ابدا ذكري از ايمان به امام در آن 

﴿                                     

                                      

                     ﴾ ]4 -2: األنفال[ . 

گـردد و   هايشـان ترسـان مـي   مؤمنان، تنها كساني هستند كه چـون اهللا يـاد شـود، دل   «
يابد و بر پروردگارشان توكل  افزايش ميشود، ايمانشان هنگامي كه آياتش بر آنان تالوت 

چنـين  . كننـد ايم، انفاق مـي دارند و از آنچه به ايشان دادهآنان كه نماز را بر پا مي. كنندمي
كساني به راستي مؤمن هستند و نزد پروردگارشان از درجاتي باال و آمرزش و روزي نيك 

 . »و فراوان برخوردارند
، صفات مؤمن حقيقي را بيان كرده و ابدا ذكري از ايمان بـه امـام در   پس در اين آيات

سازان امام و امامت را از اصول مـذهب خـود قـرار داده و     آن نيست، پس چگونه مذهب
؟دانند م ايمان ميمقو . 

 :Uفرمايد مي 15حجرات آية  ي هدر سورUو 

﴿                                 

           ﴾ . 
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گاه شك و ترديدي  مؤمنان تنها كساني هستند كه به اهللا و پيامبرش ايمان آوردند و آن«
همانـا اينهـا،   . ر راه اهللا جهـاد كردنـد  هايشـان د  هـا و جـان   به خود راه ندادنـد و بـا مـال   

 . »راستگويانند

بقره كه مقومات و صفات مؤمنين  ي هسور 285و  177و  136و  61 :و هم چنين آيات
 . را شمرده و از اعتقاد به امامي ياد نكرده است

ـ Uكنـد و   سازان اين است كه از طرف خدا امامي قيام مي اضافه مدعاي مذهبه ب زور ه ب
كند  ، و چنين ميUكند مردم روي زمين را مسلمان ميUكند و تمام  را اصالح مي Uشمشير مردم

كنـد پـس از آنكـه     كنند و زمين را پر از عدل و داد مي كه گرگ و ميش با هم زندگي مي
 Uآيـد  كشد كه تا زير شكم اسب او خون باال مي آنقدر ميUمملو از ظلم و جور شده باشد و 

شـيخ صـدوق ذكـر    Uانند بحاراألنوار و اكمال الدين و اوصاف ديگري كه در كتب ايشان م
بينيم آيات قرآن  ولي ما مي. هر كس به او ايمان ندارد مؤمن نيست: گويند شده است و مي
آوريم، اضافه بر آن آياتي كه  ، ما در اين مختصر چند آيه از قرآن ميUگويد خالف آن را مي

 . در اين كتاب ذكر شد

 :كند مهدي را نفي ميبعضي از آياتي كه وجود چنين 

 :سورة انفال 53 ي هآي

﴿                              ﴾ . 

كند تا آنكـه رويـه و حـالتي را كـه در     زيرا اهللا نعمتي را كه به قومي داده، دگرگون نمي«
 . »غيير دهندخودشان است، ت

زور جبر و اكراه تغيير نداده، نه ه حق تعالي از اول خلقت بشر تاكنون هيچ قومي را ب 
اصال جبر برخالف تكليف اختياري اسـت، تكـاليف   . نقمت ايشان را و نه نعمت ايشان را

 *. إلهي براي بشر در دنيا اختياري است نه اجباري
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 :سورة مائده 14آية 
 :فرمايد يهود و نصاري ميتعالي در وصف  كه خداي

﴿                 ﴾ . 

 . »ميان آنان تا روز قيامت كينه و دشمنى انداختيم از اينرو«

 :فرموده 64و در همين سوره آية 

﴿                   ﴾ . 

 . »و ما در ميانشان تا روز قيامت دشمني و كينه انداختيم«
و نيز يهود تا قيامت بـاقي خواهنـد بـود و     ىهاي نصار فرقهUطبق آيات فوق،  ،بنابراين

و اين از اخبار غيبي قرآن است، حـال آيـا    Uبينشان عداوت و بغضاء جريان خواهد داشت
رستد و دشمني و كينة ايشان را برطرف كند و همة ايشان را مسلمان كند اگر خدا امامي بف

Uبرخالف اين آيات خواهد بود يا خيرU؟! 

 :سورة يونس 99آية 

﴿                           

  ﴾ . 

. آوردنـد  ي كساني كه در زمين هستند، ايمان مي همه خواست،  پروردگارت مي و اگر«
 . »تواني مردم را وادار كني كه مؤمن و باايمان باشند آيا مي

 :256آية  ،سورة بقره

﴿                 ﴾ . 

ست؛ راه هدايت و ايمـان از راه ضـاللت و   هيچ اجباري براي پذيرفتن دين در كار ني«
 . »كفر، مشخص شده است
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زور ه فرستد كه ب گويد امامي را خدا مي گويد در آن اكراه نيست بعد مي ديني كه ميUآيا 
، پس يقينـا چنـين چيـزي دروغ و    !؟Uو اكراه مردم را به دين دعوت كند، آن هم با شمشير

 . ضد آيات و سنت إلهي است

 :شعراء ي هسور 4و  3آية 

﴿                            

        ﴾ . 

-ي نابودي قرار مـي آستانه آورند، خودت را در چه بسا بدان سبب كه آنان ايمان نمى«

اختيـار در   كنيم كه با فروتني و بـى  اى از آسمان بر آنان نازل مى ر بخواهيم معجزهاگ. دهي
 . »برابرش گردن نهند

كند از حرص و فشار براي ايمان  پس سنت خدا چنين است كه رسول خود را منع مي
توانست عذابي و يا آتشي بر سر مردم نازل كند كه ناچار  خواست مي مردم و اگر خود مي

زور مـردم را وادار بـه   ه تواند ب شوند، ولي نخواسته، حال چگونه و كدام كس ميبا ايمان 
 . !مگر شاه اسماعيل صفوي باشد آن هم ايمان به خرافات ،ايمان كند

﴿       ﴾ ]62: األحزاب[ . 

 . »Uتغيير و تبديلي نخواهي يافتUو هرگز در سنت الهي «
خبران از  چنانچه بي Uجوان باشدUو  Uو هزاران سال عمر كندUغايب شود  پس اينكه كسي

 . گويند نشدني است قرآن مي

 :هود ي هسور 119و  118آيات 

﴿                            

                         ﴾ . 
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داد؛ ولي مردم  خواست، مردم را امتي واحد و يكپارچه قرار مي و اگر پروردگارت مي«
مگر كساني كه پروردگارت به آنها رحم كند؛ و براي همـين آنهـا را   . همواره در اختالفند

ي  و سخن و فرمانِ حتمي پروردگارت بر اين رفته است كه دوزخ را از همه. يده استآفر
 .»سركشان جن و انس پر خواهم كرد

همه را متّحد به اسالم كند كه Uو يك امامي كه  Uهميشه اختالف خواهد بودUطبق اين آيه 
ولـي  . است و البتّه آيات ديگري نيز در اين موضوع آمدهU. ديگر كافري نباشد امكان ندارد

 . كنيم ما به همين چند آيه اكتفا مي
 



 
 

 سازان برخالف عقل است مدعاي مذهب

قـوانين دينـي   : ه و براهين زيادي مدعاي ايشان باطل است، از جملة براهين آنكهبه ادلّ
إلهي براي اصالح بشر و دفع مفاسد آمده و اگر شارع دين راستگو باشد درهاي فسـاد را  

گويد و خبر مضر دروغي را به مردم  كند و بر ضرر مردم چيزي نمي به روي مردم باز نمي
ايد كه اخباريكه بـراي وجـود مهـدي و آمـدن او      آيا فكر كرده. كند گويد و اخبار نمي نمي

انـد روزي بـراي اصـالح آن     زيرا به مردم مسلمان گفته ؛اند چقدر ضرر و فساد دار ساخته
آيـد و مـردم را بـه انتظـار چنـين كسـي        مـي  زور از طرف خدا يك نفر بنام مهديه هم ب

اند، آن وقت بنام مهدي صدها نفر قيام كرده و مردم را به قتل و كشـتار و غـارت    گذاشته
اند و چه ضررهاي زيادي شامل حال مردم شده و چه قدر فسـاد و فتنـه    يكديگر واداشته

و هستيم چقدر از مردم اند، صدها هزار نفر آخوند و روحاني بنام اينكه ما نايب عام ا كرده
اند و بلكه سـد راه   عوام وجوهات گرفته و خورده و يك قدم اصالحي نكرده و بر نداشته

ميلياردها بنام سهم امام از مردم عوام گرفته و صرف نشر خرافات . اند مردم از بيداري بوده
 اند، نه يك اختراعـي، نـه كشـف دوائـي و نـه تشـكيل كارخانـة عـام المنفعـه          خود كرده

، و اگر دانشمند آگاهي خواسـته كسـي را بيـدار و از دام خرافـات برهانـد او را      !!اند كرده
 اهـ  دهحال و تا زمان مـا  ه تا ب. اند تكفير كرده و شنيدن و خواندن سخن او را تحريم كرده

گويـد مـن    اند كسي نيست به آنكه مـي  نفر بنام مهدي قيامت كرده و خون مردم را ريخته
، بلكه اين نايبان اصـال فقيـه   !مدرك تو چيست؟: نايب بر حق امامم بگويد نايب امام و يا

تر نموده و مردم  تر و وسيع ايشان روز بروز خرافات را عميق. هم نيستند و مدركي ندارند
ـ    را از قرآن و سنت دور نگه داشته م بـوده بـرده و   اند، و دين اسالم كه ديـن تعلـيم و تعلّ

 . اند بجاي آن تقليد را آورده
يكي از علماي خيرخواه بيدار معاصر بنام شيخ عبداهللا بن زيد آل محمـود كـه رئـيس    

، »ال مهدي ينتظر بعد سيد البشر«: باشد كتابي نوشته بنام محاكم شرعيه در مملكت قطر مي
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مكرر بنام مهـدي در هـر   : گويد و منشأ خرافت مهدي موهوم دانسته و مي أو شيعه را مبد
وعود و بنام او اشخاص فاسدي قيام كرده پا كرده و به بهانة مهدي م زمان و مكان غوغا بر

را بدور خود جمع كرده و هيجانها ايجاد كـرده و   و مردم ساده و يا غوغاطلب و جاهالن
خونهاي بسياري را ريخته و آخراألمر بدون نتيجه و بدون اينكه ديني و يا حقي را تأييـد  

و حاصـل آنكـه نـام    . اند و ابتالآتي را بوجود آورده كنند مردم را به جان يكديگر انداخته
: گويـد   مهدي موجب فتنه و فساد شده و عدة بسياري را به گمراهـي كشـانيده، نويسـنده   

اصال هر امامي بايد تابع دين باشد نه اصل و فرع آن، پس گفتگو و يا دعوت به اين امامي 
ي نشـده چـه فايـده دارد و چـرا     و در قرآن از او ذكر ،كه نه اصل دين است و نه فرع آن

ممكـن اسـت كسـي    ! كننـد؟  را به آن دعوت كرده و هر دوره فسادها برپا مـي  مردم عوام
كننـد و   بگويد براي دكانداران مذهبي كه شب و روز مردم را به امـام منتظـر دعـوت مـي    

سـهم  ها دارد و آن گرفتن ميلياردهـا   تراشند، فائده هاي غيرمنطقي مي هزاران فلسفه و دليل
امام است، و لذا تأكيدي در اين مورد دارند كه براي موارد ديگر ندارند، و لذا همـه سـاله   

كنند  ها درهم و دينار مي شعبان مردم را دعوت به جشن و چراغاني و خرج ميليون ي هنيم
گيرند براي تولد انبياء و حتي بـراي تولـد پيغمبـر آخرالزمـان      و جشنهائي كه براي آن مي

در حاليكه در اسالم دستوري براي گرفتن جشن تولد و يا عـزا بـراي بزرگـان    . گيرند نمي
بـراي روز تولـد رسـول     ي راشدينطالب و ساير خلفا دين اصال نداريم حتي علي بن أبي

جشن نگرفته و همه ساله براي وفات او عزا بـر پـا نكردنـد، بلكـه روز وفـات       صخدا 
خواننـد و   دون مدرك خود را نايب االمام مياي ب آري، عده. رسول خدا را تعطيل نكردند

 . خورند گيرند و مي مالها بنام سهم امام مي
به مـؤمنين هشـدار داده و بـراي آگـاهي      34توبه آية  ي هچنانكه خداي تعالي در سور

 :ايشان فرموده

﴿                              

     ﴾ . 
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امـوال مـردم را   ) و رجال ديني اهل كتاب(بسياري از دانشمندان و راهبان ! اي مؤمنان«
 . »دارندخورند و از راه اهللا باز ميبه باطل مي

ـ  Uاست كـه   او فرند حسن عسكري: گويد اخبار اماميه مي: و در ادامه گويد ه مـورخين ب
و اختالف در روايات مهدي بزرگترين دليل اسـت  . Uاند او را فرندي نبوده است اتفاق گفته

كه مهدي محل اتفاق نبوده و جعلي و ساختگي است و هر دسته براي پيشرفت كار خـود  
انـد   و علمائي كه اخبار مهدي را جعلي و سـاختگي دانسـته  . اند اخباري ساخته و پرداخته

اي كـه در   اند از جمله ابواألعلي مودودي است كه اين عقيده را از عقايد الزمـه  بوده بسيار
المعـارف   ةفريـد وجـدي در دائـر    ،ابن خلدون عالمه كتاب خدا باشد ندانسته و از جمله

ولي چه بايد كرد كه تعصبات مردم، و . رشيد رضاعالمه ، و از جمله 480ص / جزء نهم 
 . ايشان را از فهم حقايق بازداشته است صسنت رسول جهل ايشان به كتاب خدا و 

 دين كامل احتياج به مهدي كه آن را تكامل دهد ندارد

﴿: سورة مائده فرمود 3در آية  وندكه خدا         ﴾ .»U امروز دينتان را

آيا . اي او نياوردو در كتاب خود ذكري از مهدي نكرد و عنواني بر» Uبراى شما كامل كردم
 . )نعوذ باهللا(تر است  باالتر و مهم صآورد و يا او از محمد  مهدي دين بهتري مي

 باب والدته

در باب تولـد او و احـوال مـادر او چنـدين قـول ضـد و       ) كتاب بحار النوار(در اينجا 
 :نقيض آورده است

چنين  و هم 256ال در س: گويد مي 4اما سال تولد او را مجهول قرار داده، زيرا در ص 
 23و در ص . باشـد  مي 255روايت كرده كه سال تولد او در سال  2و در ص  15در ص 

بـدنيا آمـده    257روايت نمـوده در سـال    25و در ص . متولد شده است 258سال : گويد
از مجمـوع ايـن   . تولـد گرديـده اسـت    254روايت نموده كه در سال  16و در ص . است

 . ل تولد او مجهول استشود سا روايات معلوم مي
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 23روايت كرده كه  23شعبان، و در صفحة  15روايت كرده  2در ص : و أما روز تولد
روايـت كـرده از    19ربيع األول، و در ص  9روايت كرده و در روز  24رمضان، و در ص 

روايت كرده  25و در ص . شهر رمضان متولد شده است ي هاو كه شب نيم ي هحكيمه عم
 16شـعبان و در ص   8نقل كرده كه در روز  15و در ص . پا به جهان گشودشعبان  3در 

نقـل كـرده از    19و در ص . روايت كرده كه شب جمعة ماه رمضان تولـد او بـوده اسـت   
او كه چون به دنيا آمد تكلم كرد، و شـهادتين گفـت و چنـد آيـه از قـرآن       ي هحكيمه عم

 :فرموده 78حل آية قرائت كرد، و اين مخالف قرآن است كه در سورة ن

﴿               ﴾ . 

 » دانستيد بيرون آورد كه چيزى نمى]  در حالى[و خداوند شما را از شكمهاى مادرانتان «
اين طفل كه أما . انستد نمي  تا چهل سال از آيات قرآن هيچ صاضافه رسول خدا ه ب

و . خوانـد  ، وقت ورود به دنيا قرآن مـي )وجود آمده باشده اگر ب(باشد  مت او مييكي از أ
شكل ديگري نقل كرده اسـت، در حاليكـه از همـين    ه را از همين حكيمه ب 14باز روايت 

و راوي . شود كه حكيمه اصال طفـل را نديـده، بلكـه شـنيده اسـت      كتاب بحار معلوم مي
شما نگاه كنيد چه دروغهـا  . بن ابراهيم الكوفيمردي است مجهول بنام محمد  14روايت 

 . !اند بنام اسالم ساخته و پرداخته

 !و اما مادر او معلوم نيست كه بوده؟

 . الحسن روايت كرده كه نام مادر مهدي نرجس است از ابي 2در ص 
روايت كرده كه نام مادر او صيقل و يـا صـقيل اسـت كـه در زمـان حيـات        5در ص 

 . ه استحضرت عسكري فوت شد
 . مليكه بنت يشوعا است) يعني مهدي(روايت كرده كه نام مادر او  7در ص 

 . حديث آورده كه نام مادر او ريحانه بوده است 15و در ص 
 . نيز روايت كرده كه نام مادر او سوسن بوده است 15و در ص 
 . روايت كرده كه نام مادر او حكيمه بوده23و در ص 
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 . نام مادر او خمط است حديث آورده كه 24و در ص 
 . باشد روايت نموده كه نام مادر او مريم دختر زيد العلويه مي 28و در ص 

Uو أما راويان اين باب و اين احاديث از نظر علماي رجال شناس شيعه : 
 . مدرك است سند و بي روايت اول بي

! بـوده؟ كه معلوم نكرده آن بعض نامش چه  »أخربين بعض أصحابنا«: روايت دوم گويد

 . كلي مجهول استه ، ب!عادل بوده يا فاسق؟! كجائي بوده؟
باشـد و نـامي از او در    روايت سوم، راوي آن حسين بن رزق اهللا است كه مهمـل مـي  

آيـا فاسـق   ! آيا مسلمان بوده ياكافر؟! كتاب رجال نيست كه بوده آيا وجود داشته يا خير؟
و او روايت كـرده از مجهـول ديگـري بنـام      .!آيا راستگو بوده يا دروغگو؟! بوده يا عادل؟

پس معلـوم  . موسي بن محمد بن القاسم كه او نيز طبق رجال شيعه مهمل و مجهول است
اين راويـان آن، و أمـا   . !!اند شود مجهولي از مجهول ديگر براي ما امام و حجت آورده مي

، و او را ديـدم،  من وقت تولد بودم و ماماي او شدم: گويد متن آن، حكيمه دختر جواد مي
آيـا شـما آن فرزنـد حسـن عسـكري را      : نـد ا از همين حكيمـه پرسـيده   364ولي در ص 

 . ام ام، ولي شنيده نديده: اي؟ در جواب گفته ديده
، راوي آن حسين بن محمد بن عـامر كـه حـال او مجهـول و مـذهب او      4أما روايت 

 . نامعلوم
 . ك بين چندين نفرراوي آن علي بن محمد مجهول الحال ومشتر 5روايت 
چنـين كسـي   : گوينـد  ابوري كه اهل رجال ميسراوي آن حسين بن علي الني 6روايت 

او نقل كرده از نسيم و ماريه كه هـر دو مجهـول   . وجود نداشته، يعني به دنيا نيامده است
اند كه چون طفل به دنيا آمد عطسه كرد، و خـود   و اين دو مجهول روايت كرده. باشند مي

، كسي نبوده از اين راويان مجهول بپرسد آيـا خـدا بايـد كسـي را     !!دا خواندرا حجت خ
: فرمايـد  قرآن كـه مـي  . تواند خود را حجت بخواند حجت بخواند يا هر طفل صغيري مي

 . پس از پيغمبران كسي حجت نيست چه طفل باشد چه غير آن، چه امام باشد و چه مأموم
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د مجهول مشترك بين چند نفـر، او روايـت   روايت كرده ابراهيم بن محم :روايت هفتم
 . !آيا عادل بوده يا فاسق؟! كرده از نسيم خادم كه معلوم نيست چه كاره بوده؟

 . اين روايت نيز مانند روايت قبل از نسيم خادم مجهول است :روايت هشتم
روايت شده از اسحاق بن رياح كه طبق علم رجال، او مهمـل و مجهـول    :روايت نهم

 . الحال است
علـي خيزرانـي كـه حـال او و مـذهب او       روايت شده از ماجيلويه از ابي :روايت دهم

 . و نه رسم اواست و او روايت كرده از كنيزي كه نه اسم آن كنيز معلوم . مجهول است
كند از قطاركردن اين روايات مجهوله آخـر چـه حجتـي و چـه      حال انسان تعجب مي

 . جهول الحال ثابت كرد؟توان با اين اشخاص م اصلي و فرعي مي
روايت كرده ابـن المتوكـل كـه نـام او مجهـول و او روايـت كـرده از         :روايت يازدهم

 . غانم الخادم كه حال او مجهول و نام او غير معلوم ابي
. روايت كرده ابوالمفضل كه نام او مجهول و حال او غير معلوم است :روايت دوازدهم

غالي بوده و هم قائل بـه تفـويض كـه موجـب كفـر      او روايت كرده از محمد بحر كه هم 
و او روايت كرده از بشر بن سليمان كه در كتب رجـال حـال او مجهـول و مهمـل     . است
ولي ممقاني خواسته به اين روايـت كـه از مـادر امـام زمـان گفتگـو كـرده و او را        . است

تـوان   روايت نمـي زيرا از خود اين  ؛خريداري كرده او را توثيق كند، ولي اين اشتباه است
حال او را معلوم كرد، بلكه بايد قبال حال او معلوم و ثقه باشد تا روايـت او قبـول شـود،    

او : گويـد  زيـرا مـي   ؛تازه همين روايت در ذم اوست. وگرنه ممكن است جعل كرده باشد
بـدترين مـردم خوانـده     صو برده فروش را رسول خـدا  . نحاس يعني برده فروش بود

الناس مـن بـاع  رشّ «: خواهد براي ما مادر حجت را معرفي كند ن مردم ميحال بدتري. است

 . »الناس

 . فروش روايت شده ضعيف كالسابق روايت سيزدهم نيز از همان مرد مجهول برده
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روايت كرده محمد بن اسماعيل مجهولي طبق علم رجال، از مجهول  :روايت چهاردهم
 . ديگري بنام محمد بن ابراهيم الكوفي

روايت كرده از حسن بن علي بن زكريا كه تمام علمـاي رجـال او را    :ت پانزدهمرواي
.  خرآوهمين طور الي . اند، يعني از جهت دين و ديانت ضعيف بوده است ضعيف شمرده

 . . . 

 اشكال و جواب آن

تمامـا  : توان گفـت  اين همه اخباري كه وارد شده با اين كثرت آيا مي: اگر كسي بگويد
اخبار مردمان مجهول الحال هزار خبر آن به يك  :تگي است؟ جواب گوئيممجعول و ساخ

 : گوئيم اضافه ميه ب. ارزد درهم نمي
، و »چه بسيار چيزي كه مشهور شده ولي اصـل نـدارد  «: يعني » رب شهرة ال أصل هلا«

ما خود در زمان خود اخبار هزاران نفـري را ديـديم   . اين قاعده را تمام علماء قبول دارند
كه بدون اصل و دروغ و مجعول عوام بود، مثال چون مقدماتي فراهم شد كه شاه رفـت و  
بنا شد يك نفر آيت اهللا العظمي كه به نظر عموم مجسمة عدالت و تقوي بـود بـراي ادارة   

 ةيگفت عكس حضرت آ مملكت وارد شود، خبري در زبان اكثر مردم بود كه هر كس مي
ود با آنكه معلوم ها نفر ناقل و بيننده و مدعي اين خبر ب ليوناهللا را در صفحة ماه ديده و مي

 . مداران بوده است شد دروغ صرف و مجعول سياست
و يا مثال خبر و اخباري از خضر در كتب فـريقين وارد شـده اسـت، و چـه بسـيارند      

اند فالن كس خضر را ديده و از او سؤال نموده است، و يا حضرت امير  كساني كه مدعي
مرشدان صوفيه چه بسيار مـدعي رؤيـت خضـر    . كميل را از خضر نقل كرده استدعاي 

دانند و چه بسيار مقدسين و بلكه  باشند و خرقة خود را از او گرفته و منتسب به او مي مي
در صورتيكه تمامـا دروغ و مخـالف   . اند ائمة دين خضر را ديده و از او مطالبي نقل كرده

زيرا قرآن به  ؛تواند اخبار خضر را بپذيرد ا قبول دارد نميقرآن است، اگر مسلماني قرآن ر
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اند و كسي باقي نمانده  بشرهاي قبل از تو همه مرده: فرمايد خاتم انبياء محمد مصطفي مي
 :فرمايد مي 34چنانكه در سورة انبياء آية . است و كسي باقي ماندني نيست

﴿                       ﴾ . 

و به هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويد نـداديم؛ پـس آيـا اگـر تـو بميـري، آنهـا        «
 . »جاويدان خواهند ماند؟

 :فرمايد ميريم چنانكه در آية بعد مي و همه مي. البته خير

﴿      ﴾ . 

 . »چشد مرگ را مي) طعم(هر جانداري، «

 شود  امام زمان مي آيت اهللا العظمي سيدابوالفضل ابن الرضا برقعي قمي

كارهـاي خـود    در يكـي از شـاه   آيت اهللا العظمي سيدابوالفضل ابن الرضا برقعي قمـي 
در يـك   !صد نفر مرد عاقـل مسـلمان  جكنم كه پن اي را نقل مي براي شما قضيه: دنويس مي

و آن قضـيه ايـن اسـت كـه     . ن امام زمان مهدي قائم شدندشب و يك مجلس مدعي ديد
سالگي با قبا و عبا و عمامه ساكن قم بودم وعـازم شـدم بـه رفـتن بنـدر       35حقير درسن 

بوشهر براي رفتن به هند، چون حركت كردم، رسيدم به شهر آباده كه شـهري اسـت بـين    
جوم كردند بـه داخـل   هوا در شدت سرما، هم سفران ما هو اصفهان و شيراز، اول مغرب 

خواستم اول نماز بخـوانم،   اي براي نوشيدن چاي و اغذية گرم، ولي نويسنده مي خانه قهوه
خانه مسـجدي اسـت بسـيار زيبـا و      در كوچة جنب قهوه: لذا از مسجد سؤال كردم گفتند

صد نجپ(من به طرف مسجد رفتم تا اينكه داخل مسجد شدم، ديدم جمعيت بسيار . خوب
اند براي شنيدن موعظـه و چراغهـاي    نماز مغرب را خوانده وهمه نشسته) يشترنفر بلكه ب

من با عجله نماز را . جوشد برق مسجد را هم روشن ساخته و سماور بزرگ چائي هم مي
همـه منتظـر   : باشند؟ در جواب گفتنـد  خواندم، و بعد سؤال كردم اين مردم منتظر چه مي

مـن نـزد   . معلوم نيست چه ساعتي به اينجـا برسـد  واعظند و متأسفانه واعظ رفته اقليد و 
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اهللا از آيات توحيد إلهـي بـراي بصـيرت     لىإ بةخود خيال كردم بروم منبر و چند كلمة قر
نيم ساعت مطالب بسيار عالي و  كمتر ازبهرحال منبر رفتم و . مردم بطور اختصار بيان كنم

داشتم، ولي چون ممكـن بـود   ارزشمند براي ايشان ذكر كردم و آيات چندي از قرآن بيان 
ماشين ما درصدد حركت باشد با عجله از منبر فرود آمدم و روانه شـدم و ديـدم ماشـين    

مردم مسجد از سخنان من بسيار لذت بـرده  . عازم حركت است تا سوار شدم حركت كرد
اين سيد بسيار خـوب سـخنراني   : بودند، و چون از منبر پائين آمده بودم به يكديگر گفتند

هاي ما به صد درجه بهتر است، خوبست او را به مـدت ده شـب دعـوت     و از منبري كرد
پـس از خـروج مـن از مسـجد چنـد نفـر       . كنيم تا مردم را به فيض سخنان خود برسـاند 

دوند و از هر كـس   آنان به سرعت به هر طرف مي. فرستند براي جستجو و دعوت من مي
كننـد ولـي هـيچ     جد را هم جسـتجو مـي  خانة جنب مس پرسند وهمه جا بلكه آن قهوه مي

معلوم نيست اين آقا به آسـمان رفتـه يـا بـه      :گويند خود مي يابند، پيش خبري از من نمي
كننـد،   يابند و پيدا نمي روند مرا نمي بهرحال بهر طرف مي. غرب شرق رفته يا بهه زمين، ب

امام زمان بوده كـه مـا   كنند كه اين آقا همان  گردند و به مردم اعالم مي لذا به مسجد برمي
عمري اشتياق زيارتش را داشتيم، و پس از خروج از مسجد غايب گرديده اسـت، و لـذا   

كنند به اظهار تأسف خوردن و ناله كـردن و بـر سـر و سـينه زدن و      ايشان و مردم بنا مي
 اي امام زمان، فدايت شويم، به مسجد ما آمدي و ما تـو را  اي آقا، : گريه و فرياد كردن كه

و به شيراز و علماي آنجا تلگراف كردند و دست . نالند و تا صبح در مسجد مي. نشناختيم
رانـي نمـوده و دوبـاره     جمعي خبر دادند كه امام زمان شب گذشته آمده مسجد و سـخن 

اين خبر در شيراز شهرت پيدا كرد و در تمام منبرها از قـول پانصـد   . غايب گرديده است
خوانها بـا آب وتـاب گفتگـو     اند، در هر منبري روضه زمان را ديدهنفر اهالي آباده كه امام 

شدم، اين اخبـار   من چون در مساجد شيراز وارد ميبعدها . دادند كرده و به مردم مژده مي
حال مجلسي كتاب خود را پر كند از قول . شنيدم ولي جرئت بيان نداشتم را از منبريها مي

شـما بـه   . جا پانصد خبر آن را ديديم و شـنيديم يك نفر يك نفر مجهول الحالي كه ما يك
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يك خبـري كـه راويـانش تمـام ثقـه و      . نظر كنيد »ومن آبائهالنصوص من اهللا تعاىل « :ابواب

 . !!ها وجود ندارد معلوم الحال باشد در ميان آن
 



 
 

 ملکه ةيوم خروجه وما يحدث عنده ومّد
 روز خروج مهدي و حوادث وقت آن و مدت سلطنت او

باب مجلسي اخباري آورده كه اكثر آن مخـالف سـنت إلهـي و مخـالف قـرآن      در اين 
خبـر آورده اسـت    84و اينجا . فايده و مهمالت است و مقداري از اين اخبار هم بي. است

گـذاريم تـا    از اين اخبار را به نظر خوانندگان ميتا ما چند . و بدنام ابكذاز همان راويان 
يـك خبـر را   . باب و ساير ابواب مكررات زياد است متأسفانه در اين. خود قضاوت كنند

 . اند در ده باب و بيست محل تكرار كرده
Uخبر اولU: كند و در خبر هفدهم از  صادق روايت كرده كه قائم روز جمعه خروج مي از

ليكه اين دو خبر ضـد و نقـيض و   در حا. كند باقر روايت كرده كه او روز شنبه خروج مي
 . اند را معلوم نكرده مجهول

Uخبر دومU: از باالي ركني كـه  : گويد آور و خرافتي است در وصف حجراألسود مي خنده
كند و قسم به  آيد و اول كسي است كه با قائم بيعت مي حجراألسود است مرغي پائين مي

اينجا قسم براي چه و حجت براي كه هست . خدا آن مرغ جبرئيل و حجت بر قائم است
 . !شود؟ مگر بر غير پيغمبران هم جبرئيل نازل مي: يدبايد پرس. معلوم نكرده است

Uخبر سومU: قـائم وقـت ظهـورش در    : گويد زيرا مي ؛دروغي است برخالف سنت إلهي
 :فرموده 68در صورتيكه قرآن سورة يس آيه . باشد صورت جوان چهل ساله مي

﴿                 ﴾ . 

) به سـوي نـاتواني جسـمي و عقلـي    (و به هر كس عمر طوالني دهيم، آفرينش او را «
 . »ورزند؟ پس آيا خرد نمي. كنيم واژگون مي

﴿       ﴾ ]62: األحزاب[ . 

 . »و در سنت اهللا هيچ دگرگوني و تغييري نخواهي يافت«



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  76

Uخبر چهارمU:  است كه قائل به تحريف قرآن است و قرآن را تحريف از علي بن ابراهيم
ايـن مطلـب   كرده، و او از كذابان و غالياني مانند عمركي و محمد بن جمهـور و ديگـران   

كوهي است  »ق«شمارة سال قائم است و  »حم عسق«: امام فرموده كهنقل كرده خرافي را 
زنـده بـاد چنـين    : يد گفتبا. محيط به دنيا از زمرد سبز كه سبزي آسمان از آن كوه است

از چنان راويـاني  : نويسنده گويد. است »عسق«علم هر چيزي در : و نيز گويد! درياي علم
 . شود بهتر از اين معلومات صادر نمي

Uخبر پنجمU: من صاحب شـمايم و مـن   : تو صاحب مائي؟ او گفته: راوي به صادق گفته
اسـت، يعنـي صـاحب شـما     اي  شيخ كبير يعني پيرمردم، ولي صـاحب شـما جـوان تـازه    

 . برخالف سنت الهي، پس از هزاران سال اگر راست باشد جوان است
Uخبر ششمU: خدا مردي را در آخرالزمان : گويد زيرا مي ؛برخالف چندين آية قرآن است

ميل و يا كراهت و زور مردم را به دين وارد كند و كـافري در زمـين   ه كند تا ب مبعوث مي
ايـن  : بايـد گفـت  . كننـد  آورد و تمام درندگان با هم صلح مي مي ماند مگر آنكه ايمان نمي

در دين كراهت و زور نيسـت و آياتيكـه   : گويد برخالف آيات زيادي از قرآن است كه مي
حق اكراه ندارد و اگر مردم دعوت او را نپذيرفتند و ايمـان نياورنـد    صمحمد : گويد مي

 :از سورة مائده است كه فرموده و برخالف دو آيه. وظيفة او جز ابالغ چيزي نيست

﴿                   ﴾ ]64: ةالمائد[ . 

 . »و ما در ميانشان تا روز قيامت دشمني و كينه انداختيم«
دارد بشر در اختالف است و ايمان جبري ارزشي ن: گويد و برخالف آياتي است كه مي

 . و خدا آن را نخواسته است
Uخبر هفتمU:  كنـد  مهدي و امر او را خدا در يكشب اصالح مي: فرموده صرسول خدا .

 اين خبر را؟ : حال از راويان مجهول الحال خرافي بايد پرسيد
Uخبر بعديU: مهـدي آنقـدر مـردم را    : گويـد  زيـرا مـي   ؛ضد بسياري از آيات قرآن است
و نيـز در ايـن خبـر    . ندآي د در مينماند و همه به دين محم كشد كه ديگر كافري باقي مي
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بايد . كند مهدي به قانون سليمان و داود و سيرة ايشان يعني سيرة يهود عمل مي: گويد مي
با اينكه تمام . خواهند انبياي بزرگ إلهي را هم آدمكش معرفي كنند اين جعاالن مي: گفت

اي جز ابالغ پيامهـاي الهـي نداشـتند، و آدمكشـي      انبياء در مقابل كفر و عناد مردم، وظيفه
معلوم نيست اين راويان براي چه اين همه عالقـه  . تمام انبياء بوده است ي هبرخالف سير

 . !؟اند به آدمكشي داشته
Uخبر بعديU: كند ولي در سال وتر يعني طاق قيام  مهدي هفت سال رياست مي: گويد مي
 . !كشد؟ دي براي هفت سال رياست اين همه آدم ميآيا مه: بايد از ايشان پرسيد. كند مي

اند كه قائم نوزده سال و چنـد مـاهي    صادق روايت كرده راويان كذاب ازوخبر بعدي، 
 . پنج و يا هفت سال از قول همان امام: گويد كند اگرچه اخبار ديگر مي رياست مي

ام ايـن   كـرده آوري  وخبر آخري كه براي شما از ميان اين همه خبرهاي دروغين جمـع 
پس از موت قـائم، مـردي از اهـل    : اند كه فرموده راويان از همان امام روايت كرده: است

شما كـه فرموديـد پـس از    : حال كسي نبوده بپرسد. كند بيت سيصد و نه سال رياست مي
 . موت قائم خيري نيست

جاي بسـي تأسـف   . مالحظه كن تمام اين اخبار ضد و نقيض است !ي محترم خواننده
ـ   ه است كه چرا ملتها همواره گول خورده و ب ه دنبال فكر و تعقل نرفته و عقـل خـود را ب

مثالً خدائي كه ايشان را غرق نعمت نموده و همه جا حاضر و ناظر و بـه  . اند كار نينداخته
مرا بخوانيد كه من از رگ گردن به شما نزديكتـرم، و  : همه چيز قادر است و خود فرموده

. جت بخواهيد كه من از هر كس به شما مهربانتر و به حال شما آگاهترماز من حا: فرموده
طلبند و گويا او را از خدا  خدايي را گذاشته و از بندة فرضي او حاجت و يا مدد ميچنين 

گويا شـرك بـه   . گويند مي» يا مهدي أدركني«و لذا  !؟دانند تر و مهربانتر و نزديكتر مي آگاه
و از طرف ديگر متصديان . دانند ا آن مبارزه كردند چيز بدي نميخدا را كه آن همه انبياء ب

خورند و بايد خيرخواه آنان باشـند بعكـس    نان مي مردمامور و زمامداراني كه از دسترنج 
اند، و در عوض خيرخواهي، ايشان را در جهل و خرافـات نگـاه    همواره آنان را گول زده
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مورد مهدي بسـيار زيـاد اسـت و مـا بـه      حرف و حديث خرافي و دروغين در . اند داشته
پـردازيم كـه    گيـريم و بـه خرافـات ديگـر مـي      ها اكتفا كرده و وقـت شـما را نمـي    همين

 . اند هاي سال گوش ما را زا آن پر كرده دار سال دين و دكان آخوندهاي بي

 توقيع نهايي امام زمان و داستان ايجاد مسجد جمكران

 دم كه از لحاظ عقل و شـرع مقـدس، جـاي سـوال و    در اين ايام با آثار و كتبي برخور
جاويـد   ي از آنجاييكه خداوند حكـيم در يگانـه معجـزه   . باشد اشكال داشته و منطقي نمي

 :فرمايد پيامبر رحمتش مي

﴿                ﴾ )22: انفال ( 

بيننـد و   شـنوند و نمـي  جنبندگان، افرادي هسـتند كـه حـق را نمـي     به راستي بدترين«
 .»اندازندعقلشان را به كار نمي

به همين دليل به بحث و بررسي دو موضوع از موضـوعات مهـم و اساسـي مـذهب      
مـتن  . پـردازم  شيعي يعني توقيع نهايي امام زمان و داستان تاسـيس مسـجد جمكـران مـي    

تقريبا يكسـان آورده شـده و    تب مرتبط شيعي فراوان وموضوع در كليه ك مستدل اين دو
 . همگي به آن معترفند

 ي ي عايـدم شـد كـه آن را بـه رشـته      هاينجانب نيز در اين آثار به تفكر نشسته و نتيج 
تحرير در مياورم اميد است كه با خواندن آن با اينجانب همراه شويد و نقطه نظرات خود 

زيـرا كـه خـود را     ؛هت تاييد و چه در جهت اصـالح آن چه در ج. را برايم ارسال نماييد
 . بينم عاري از اشتباه نمي

 . رستگاري ازآن خداست
 خـــدايا، چنـــان كـــن ســـرانجام كـــار

 

 توخشـــنود باشـــي و مـــا رســـتگار 
 

 



 
 

 توقيع نهايي امام زمان 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 تةوب�ين س�   بين�ك  مي�ت م�ا   ن�ك إ، ففي�ك  نكخواإجر أعظم اهللا أ! يا علي بن محمد سمري 

ف�ال   ةالتام�  ةفقد وقع�ت الغيب�   اتكبعد وف مكيقوم مقاحد فأ یلإتوص  الو أمركيام، فاجمع أ
رض القلوب وامتالء األ ةقسومد وبعد طول األ لكوذ -ذکره یتعال -ذن اهللا، إال بعد إظهور 
 قبل خروج الس�فياني  ةالمشاهد یال فمن ادعأ ،ةتي لشيعتي من يدعي المشاهدأسيجورا و
 . ال باهللا العلي العظيمإ ةال قوفهو کذاب مفتري وال حول و ةوالصح

 مهربان ي بنام خداوند بخشنده
خداوند به برادرانت در غم مصيبت از دست دادن تـو اجـر    !علي بن محمد سمرياي 

د را آماده كـن و بـه هـيچ    وپس خ. تا شش روز ديگر از دنيا خواهي رفت تو. فراوان دهد
زيرا غيبت كبري آغاز شـده و ظهـوري انجـام     ؛ين خود، وصيت نكنكس به عنوان جانش

خداوند و اين پس از مدت طوالني و زماني خواهد بود كـه   ي گيرد مگر بعد از اجازه نمي
 . رحمي و زمين از ظلم و جور پر شده است ها در نهايت قساوت و بي دل

كـس قبـل از    انيـد هـر  بد. د شدنكساني نزد شيعيان مدعي ديدار و ارتباط با ما خواه 
 . گو است آسماني چنين ادعايي كند دروغ ي خروج سفياني و صيحه

 بررسي توقيع

علماي شيعه، محمد بن حسن عسـكري ملقـب بـه مهـدي داراي دو دوره      ي به گفته 
. باشد كه نخستين آن غيبت صغرا و دوم آن غيبت كبرا نام گـذاري شـده اسـت    غيبت مي

ارتباط با ايشان به  ي انجامد كه در اين دوره وظيفه ول ميسال به ط 69غيبت صغرا حدود 
عثمان بن سـعيد، محمـد بـن عثمـان،      :چهار تن از ياران آن جناب كه عبارتند از ي عهده

تـاريخ، وظيفـه    ي بنابر گفتـه . حسين بن روح نوبختي و علي بن محمد سمري بوده است
تهيه پاسخ پرسشهاي ديني و  ها جمع آوري وجوهات خمس و تحويل به آن امام و نيز آن

 . يا غير ديني پيروان شيعي، با پيشواي خود بوده است
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رسـد، تـوقيعي از جانـب امـام      پس از آنكه علي بن محمد سمري به حال احتضار مي
آورد مبني بر اينكه ديگر غيبت صغرا تمام شده و قـرار اسـت غيبـت كبـرا آغـاز       خود مي

روز ديگـر   6زيـرا   ؛خود جانشين انتخـاب نكـن  ديگر براي ! اي علي بن محمد گردد پس
 . خواهي مرد

كند، اول آنكه در اين توقيع آورده  در اين خصوص چند نكته به ذهنم خطور مي *
اساس نص  بر. روز ديگر به ديار باقي خواهي شتافت 6تو تا ! اي علي بن محمد:  شده

﴿ :ندخود را پيش بيني ك ي تواند آينده صريح قرآن كريم هيچ كس نمي    

    ﴾ ]داند كه فردا چه دستاوردي خواهد   كس نمي  و هيچ«. ]34: لقمان

 . »داشت
 !چه برسد به فرداي ديگران ز فرداي خود آگاه نيستهيچ كس ا 
ديگـر بـراي خـود     :گويـد  امام زمان به علي بن محمد سـمري مـي   :مطلب دوم اينكه 

مطابق فقه شيعه، امام، برگزيده ! زيرا كه غيبت كبرا واقع شده است ؛نكن جانشين انتخاب
. شـود  از سوي خداست و هر امامي كه برگزيده شود از سوي امام قبل از خود معرفي مي

بايست از سوي خدا تعيين و از سوي  يعني جانشين امام چه معصوم و چه غير معصوم مي
گويد براي  ع گفته شده كه امام به علي بن محمد مياما در اين توقي. امام اعالم خواهد شد

از قـرار معلـوم سـه نائـب خـاص پـيش از محمـدبن علـي،         ! خود جانشين انتخاب نكن
حال پرسشي باقي است كه مگر واسطه يك . اند كرده خودشان جانشينانشان را انتخاب مي

ر بود امـام  شود؟ طبق فقه شيعه جعفري بهت معصوم، از طرف يك غير معصوم انتخاب مي
از قـرار  ! كـنم  تو خواهي مرد و من كسي ديگري را به جانشيني تـو انتخـاب نمـي   : بگويد

توقيع، آن را از سوي امـام   ي معلوم امام زمان خيلي وارد به فقه شيعي نبوده و يا نويسنده
 . بزرگي داده است سوتينياورده و در اين باره، 

غيبت كبرا آغاز شده و من به اذن خدا : گويد ديگر اينكه امام در اين توقيع مي ي نكته 
 . جور پر شده استو ظلم  زماني برخواهم گشت كه زمين از
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از جـور   آيم كه زمين پر گويد من زماني مي آورد اما مي آن جناب ابتدا اذن خدا را مي 
باشد حال تكليف خداوند چيست اگر بخواهد امام را زماني ديگري مثال در زمـان صـلح   

نويسان مذهب مـا كـه    تواند براي خدا تعيين تكليف كند؟ اين تاريخ آيا كسي ميبفرستد؟ 
نمايند و داسـتانها را از روي آن   عموما به انجيل تحريف شده و منابع مسيحيت رجوع مي

اند الاقل زمان رجعت امام خود را نا معلوم اعالم نمايند كه كمي شـرايط   سازند، نكرده مي
زيرا در انجيل رجعت عيسي را تشبيه به بازگشت آقايي نموده . بازگشت امام آسانتر باشد

بايست كاهلي بـه   همچنين غالمان منزل نمي. كه بي خبر رفته و بي خبر باز خواهد گشت
بايست در  لحظه ممكن است آقايشان برگردد پس هميشه مي خرج دهند و بايد بدانند هر
ان همـه چيـز نامرتـب باشـد و     نكند در لحظه برگشت آقايش. خدمت آقاي خويش باشند

 . غالمان از اين غيبت به كاهلي فرو رند و وظايف خويش را فراموش كنند
البته خيلي ! مطالبي كه در فوق ذكر شد در رد اين توقيع بوده و ادعاي ديگر ندارم **

چيزها با رد شدن اين توقيع مردود خواهـد شـد امـا در گـوش برخـي نخواهـد رفـت و        
 ! رود ن نميانتظاري نيز بر آ

 داستان ايجاد مسجد جمكران

 :ابتدا شرح داستان بطور كامل

 رمضـان  مبـارك  مـاه  هفـدهم  شنبه سه شب در من: فرمود جمكرانى مثله بن حسن«

 در بـودم، ناگهـان   خوابيـده  جمكـران  ي قريـه  در خـود  منزل در قمرى هجرى 393سال

 برخيز: گفتند و كردند بيدار خواب از مرا و آمدند منى  خانه درِ به شب، جمعى ىها نيمه

 . خواهند مي را تو السالم عليه مهدى امام اللّهبقية حضرت كه

 ولى عصر حضرت محضر به خدمتشان در كه شدم مى آماده و برخاستم خواب از من 

 و بـودم  كـرده  اشـتباه  بردارم، گويا را پيراهنم تاريكى آن در خواستم و السالم برسم عليه
 همـان  شـوم، از  خـارج  از منـزل  بپوشم، كـه  خواستم مى و داشتم مىبر را ديگرى پيراهن

 آنكه پيراهن تا !مكن تن نيست، به تو پيراهن آن: گفت مى من به كه آمد صدائى جمعيت



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  82

 منزل خارج از صدائى بپوشم، دوباره را شلوارم خواستم پوشيدم، باز و برداشتم را خودم

 و برداشتم را خودم شلوار و گذاشتم را ارشلو آن من !نيست، نپوش تو شلوار آن: كه آمد
 بروم، صدائى بيرون و كنم باز را در گشتم، كه مى منزل درِ كليد دنبال خرهباآل و. پوشيدم

 خانـه  درِ به وقتى. نيست كليد به است، احتياجى باز منزل درِ :ميگفتند آمد، كه همانجا از

  !هستند من منتظر واند  ايستاده بزرگان از جمعى آمدم، ديدم

 بهها  آن خدمت در من. دادند د و به من مرحباجواب گفتنها  آنكردم،  سالمها  آن به 

 بيابـان  آن در كـردم، ديـدم   نگـاه  خوب. است، رفتم جمكران مسجد اآلن كه جائى همان

 تقريبا جوانى و شده گذاشته بالشهائى و افتاده فرشى تخت آن روى و شده گذاشته تختى

 گرفته دست در كتابى و نشسته خدمتش در و پيرمردى كرده تكيه ها شبال آن بر ساله سى

 اين !نمازند مشغول تخت آن اطراف در نفر شصت از بيشتر و خواند مى جوان آن براى و

حضـرت   كـه  پيرمـرد  آن. اسـت  سـبز  لباسهايشان بعضى و دارند سفيد لباس بعضى افراد

 آن و بـود، نشـاند   فداه ارواحنااهللا  ةبقي كه جوان آن خدمت در مرا بود السالم عليه خضر

 نـزد حسـن مسـلم    به! اي حسن مثله  :فرمود حضرت و زد صدا خودم نام به مرا حضرت
. كنـى  مي زراعت آن در و كرده آباد را زمين اين است، كه سال چند ئى توگو و مي ميروى

 زمـين  ايـن  زا حال به تا آنچه و كنى زراعت زمين اين در ندارى حقّ ديگر بعد به اين از

 شريفى زمين اين :بگو !كنيم بنا مسجدى زمين اين روى در تا بدهى بايد اى كرده استفاده

 را زمين اين تو چون و است برگزيده ديگر هاى زمين بر را زمين اين الىتعاست، خداى 

 تنبيه تو ولى گرفت تو از را تو جوان پسر دو تعالى خداى كرده اى خود زمينى  ضميمه

 نكـرده  را فكـرش  كه كند مبتال عذابى به را تو خدا نكشى دست كار ازاين گرا و نشدى

 . باشى

 قبـول  مـرا  حـرف  مـردم  باشم، تا داشته اى نشانه بايد !من موالى و سيد اى: گفتم من 
 سفارش دهيم، تو مى قرار اى نشانه تو براى ما :فرمود. كرد خواهند تكذيب مراالّا  و كنند

 منافع و كند حاضر را مرد آن و بيايد تو با بگو و برو ابوالحسن سيدنزد  به برسان و ما را



 83  امام زمان يینها يعتوق

مخـارج  ى  بقيه و كنند بنا را مسجد بدهد، تا و بگيرد او از را زمين اينى  گذشته ىها سال
 و كننـد  تمـام  را مسـجد  و بياورد است ما ملك كه اردهالى  ناحيه به از رهق هم مسجد

 مخـارج  و تعميـرات  براى را آن درآمد سال هر تا كرديم مسجد اين وقف نصف رهق را

 داشته زيادى رغبت و توجه مسجد اين به: بگو مردم به و. كنند مصرف و بياورند مسجد

 بـه  اول ركعـت  دو بخوانند، كه نماز ركعت چهار اينجا: بگو و دارند عزيز را آن و باشند

 :ترتيب اين مسجداست، به تحيت عنوان

 هـر  سجود و ركوعها تسبيح و هواللّه اَحد قُلْ مرتبه تهف حمد از بعد ركعت هر در 

السـالم   عليـه  الزّمان صاحب نماز نيت به را نماز دوم ركعت دو و. است مرتبه هفت يك
 رااياك نعبد واياك نستعين ى  جمله حمدى  سوره در ركعت هر در ترتيب اين بخوانند، به

 سـالم  را نماز و كنند تكرار مرتبه هفت نيز را ها سجده و ركوعها تسبيح و بگويند صدبار

 سـجده  بـه  سپس سر و بگويند را عليها اللّه سالم زهرا حضرت تسبيح نماز از بعد دهند

 :فرمود سپس بفرستند آلش و پيغمبر بر صلوات مرتبه صد و گذارند
  .»العتيق البيت فى صّلى ّنماأفك همااصّل فمن«
 نمـاز  كعبـه  در است، كـه  كسى ند، مثلبخوا اينجا در را نماز دو اين كه كسى: يعنى 

 بـه  متعلّـق  كه مسجدى محلّ كه: گفتم خودم با شنيدم را سخنان اين وقتى. است خوانده

 بـالش  چهار با جوان آن است، كه جائى همان است السالم عليه الزّمان صاحب حضرت

 . است نشسته

 از مـن . مرخّصـى  :كـه  فرمودنـد  اشاره من به السالم عليه اللّهبقية حضرت حال هر به 
 مـرا  رفـتم، دوبـاره   جمكـران  در منزلم طرف به راه مقدارى شدم، وقتى مرخّص خدمتش

 را آن بايـد  تـو  كه است بزى »كاشانى جعفر«گوسفندان ى  گله در: فرمودند و زدند صدا

 هم ندادند، باز را پولشها  آن هم اگر و بخر دادند را پولش جمكران ده مردم بخرى، اگر

 بز است، آن رمضان مبارك اهم هيجدهم شب كه شب فردا و بخر را بز آن تخود پول از

 علّـت  هر يا و باشد سخت مرضش كه بيمارى به هر اگر را گوشتش و بكش اينجا در را
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 زيادى ابلق، موهاى بز آن و دهد مى شفا را او تعالى خداى باشد، بدهى داشته كه ديگرى

 طرف در ديگر عالمت چهار و طرفى در تعالم سه كه هست او در عالمت هفت و دارد

 :فرمودند و زدند صدا مرا رفتم، دوباره و شدم مرخّص من باز. اواست ديگر
 شـب  كنـى  حمل روز هفت بر اگر هستيم اينجا در ديگر روز هفت روز، يا هفتاد ما 

 و بيسـت  شـب  كنـى  حمـل  روز هفتاد بر اگر و است قدر شب و شود مى سوم و بيست
 خدمتشـان  از سـوم ى  مرتبـه  حال هر به. است بزرگى بسيار شب ست، كها ذيقعده پنجم

 و خواندم را نمازم صبح. بودم جريان اين فكر در صبح تا و رفتم منزل به و شدم مرخّص
 السالم عليه زمان امام از كه عالمتى و كردم نقل او براى را قصه و رفتم المنذر به نزد على

ديديم،  بود ظاهر آنجا در كه بود ميخهائى و زنجيرها ىفعل مسجد محلّ در بود مانده باقى
 الرّضـا  جليـل ابوالحسـن   سـيد  آنى  خانـه  درِ بـه  وقتـى  رفتيمسيد  خدمت هم با سپس

جمكرانـى؟   اهـل  تو :پرسيدند من از اول. هستند ما منتظر خدمتگزارانش رسيديم، ديديم
 سـالم  رسيدم خدمتش من. است شما منتظر سحرگاه ابوالحسن از سيد :گفتند. بله :گفتم

 بگـويم  چيـزى  من آنكه از قبل و گذاشت احترام من به و داد من به خوبى كردم، جواب

 جمكران از مردى: گفت من شخصي به رؤيا عالم در گذشته شب !مثله حسن اى: فرمود

 كـه  نمـا  اعتماد او به و كن قبول را حرفش گفت چه آيد، هر مى تو نزد مثله حسن نام به

 آن از و شـدم  بيـدار  خـواب  از مـن  نكنى رد را او حرف بايد و است ما نسخ او سخن

 !هستم تو منتظر حال به تا ساعت

 سـوار  مـا  و كننـد  زيـن  را اسبها داد دستور او. گفتم ايشان به مشروحا را جريان من 

 با كه ديديمرا  چوپان جعفر هرا جمكران رسيديم در به ده و كرديم حركت هم با و شديم

 جميـع  را بـا  بـز . رفـتم  او مـن بـه ميـان گوسـفندان     بود كنار راه در سفندانشگوى  گله

 و گـرفتم  را آن. آيـد  مـى  گوسفندانى  گله عقب در كه ديدمبود  فرموده كه خصوصياتى
 ميـان را  بـز  ايـن  امـروز  بـه  تـا  مـن  كه خورد قسم اما او بدهم را آن پول داشتم تصميم
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 آمد شما نزد ولى نتوانستم بگيرم را او خواستم چه هر هم امروز و بودم نديده گوسفندانم

 . گرفتيد را آن و
 سـيد  و كشتم بودند فرموده كه دستورى طبق را او و بردم فعلى مسجد محلّ به بز را 

 او و فرمودند او به را مطلبرا حاضر كنند  مسلم فرمودند حسن دستور الرّضا ابوالحسن

 . داد تحويل را مسجد زمين و پرداخت را زمينى  گذشته ىها سال منافع هم

 و زنجيرها االرّض ابوالحسن وسيد پوشانيدند چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد 
 بيمارهـا  ى آن وسيله به و گذاشت خود منزل بود، در مانده باقى زمين آن در كه ميخهائى

سـيد  . يافـت  شـفا  دادم كـه  مريضـى  هـر  بـه  بز آن گوشت از هم من. كردند پيدا مى شفا
 وقتـى  وفاتش از بعد ظاهرا و بود گذاشته صندوقى در را ميخها و زنجيرها آنابوالحسن 

 !است شده مفقود كه بينند كنند، مى استشفاءها  آن با را مريضى كه روند مى فرزندانش

 برگرفته از كتاب نجم الثاقب، تاريخ قم و مونس الحزين
 : و اما نقد داستان

ا توجه به اينكه غير عقالني بودن مطالب، بسيار عيان نقد داستان بسيار راحت است و ب
كـنم كـه معتقـدين دو     پيش از هر چيز تاكيد مي. است، مطمئنا كار سختي نخواهم داشت

مذهب شيعي مدعي هستند كه اين واقعه در بيداري اتفاق افتاده و هيچ گونه رنگ  ي آتشه
 . ن سند و دليل متقن نام بردتوان از آن به عنوا خواب و رويا ندارد به همين دليل مي

اي در شب به سراغ من آمدنـد   عده: گويد داستان از قول حسن بن مثله مي ي هنويسند 
و گفتند كه برخيز كه امام زمان تو را كـار دارنـد و سـپس شـروع بـه پوشـيدن لبـاس و        

گويـد   از دور و در تاريكي شب به او مي) احتماال امام زمان(كند كه شخصي  شلوارش مي
 ! اين شلوار و لباس از آن تو نيست بلكه براي ديگري است

اوال نويسنده داستان اشتباها جمكران را با نقاط بسيار گرمسيري وشرجي اشتباه گرفته  
اي كـويري اسـت امـا     زيرا منطقه جمكران درست است كه در حاشيه يـك منطقـه   ؛است
ها را بـدون لبـاس و    كند شب هايش حتي در تابستان خنك است و كسي رغبت نمي شب
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شــلوار بگذرانــد واگــر ايشــان بــه هــر دليلــي كــه وجــود داشــته، عريــان آرميــده اســت 
خـدا سـر    ءبيدارنمودنشان در صورت علم به اين موضوع كاري ناپسند اسـت و از اوليـا  

متن داستان آمده كه ايشان لباس خودشان را بـه تـن نداشـته بلكـه      در ضمن در. زند نمي
سوال اينجاست لباس ديگران در منزل ايشـان چـه   . پوشيده بودهلباس شخص ديگري را 

كند؟ نكند شخص ديگري هم در آن خانه بدون لباس خوابيده؟ ممكن اسـت بگوييـد    مي
پس او حق پوشيدن آن لباس را داشته و اصـال  . ايشان اين لباس را به عاريت گرفته است

اگر هم لباس غصبي بوده، امام  .خواهد چه لباسي را بپوشد به ديگران مربوط نيست كه مي
را با آدم غاصب چه كار است؟ دست آخر در آن تاريكي شب، امام زمان لباسها را چگونه 

داده؟ اگر كسي بگويـد امـام علـم لـدن دارد و از ناپيـدا خبـر دارد، بـرايش         تشخيص مي
م بنـي مصـطلق را تعريـف خـواه     ي هعايشه و جنگ نبي اكرم با طايفالمؤمنين  امماجراي 

 . كرد
انـد، همسرشـان عايشـه را بـه      در جنگي كه نبي اكرم با طايفـه بنـي مصـطلق داشـته     

اعراب رسم داشتند براي جنگ، نواميسشان را با خـود بـه پشـت    (همراهشان برده بودند 
زيـرا در صـورت    ؛كار گيرنـد ه بردند تا حداكثر تالششان را در جهت فتح نبرد ب جبهه مي

پـس از آنكـه   . )افتـاد و ايـن ننگـي بـس عظـيم بـود       مي شكست ناموسشان بدست برنده
دليل اطالع يـك خبررسـان   ه مسلمانان در اين جنگ فاتح شدند پيامبر صلوات اهللا عليه، ب

، به سـرعت،  )سركرده منافقان مدينه(مبني براحتمال وجود يك توطئه از سوي عبداهللا ابي 
همسـر نبـي خداونـد كـه      يقهي صد هطوريكه عايشه ب ؛دهد دستور حركت به مدينه را مي

اكـرم و نـه كـس     ماند و نه پيامبر براي قضاي حاجت به كناري رفته بود از قافله عقب مي
در بيابان سرگردان شده وتنهـا   المؤمنين امدر نتيجه . شود ديگري متوجه غيبت عايشه نمي

تاخير او  يابد و پس از يك شب جواني به نام صفوان بن معطل او را در بيابان مي. ماند مي
در اين ميان بحث و حديث زيادي در خصوص رابطه عايشـه  . دهد را به پيامبر تحويل مي

عايشـه بـه منـزل پـدر خـود      . و صفوان در آن شب پيش ميايد كه داستانش مفصل اسـت 
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 شـخص پيچد كه همسر نبي خدا عمل زشتي در آن شب با آن  همه جا مي. رود ابوبكر مي
خورد كه من كار زشتي انجام نداده ام، كسي بـاور   ه قسم ميهرچه بيچار. انجام داده است

 !ندارد
اش را  خداوند نبـي . چون از ماجرا خبر ندارد!! ماند مي در –صلوات اهللا عليه  -پيامبر 

عايشـه را از ايـن عمـل    المؤمنين  امشود كه  آياتي از سوي خداوند نازل مي. دهد ياري مي
سـوال اينجاسـت كـه پيـامبر     . برند ني عايشه پي ميكند و همگان به پاكدام زشت تبرئه مي

و مكان دقيـق او را  ! شود نبود همسر خود در قافله خبردار نمي الولعزم متصل به وحي، از
 ! يعني پيامبر از غيب خبر ندارد. ددان نمي

البته اين موضوع به كرات و به صور گوناگون به نبي اكرم وحي شده كه به مردم بگـو  
 :ي ندارممن از غيب آگاه

﴿                              

                       ﴾ ]188: األعراف[ . 

و اگـر  . من براي خودم مالك هيچ نفع و ضرري نيستم، مگر آنچـه اهللا بخواهـد  : بگو«
. رسيدساختم و هيچ زياني به من نميدانستم، سود بسياري براي خودم فراهم ميغيب مي

 .»رسانم من براي مؤمنان تنها هشداردهنده و مژده

موضـوعي مطلـع   نسـبت بـه   ايشان از اين گونه ماجراها درتاريخ پيامبر زياد است كه  
دانست كه يارانش در جنگ احـد   مثال پيامبر نمي. نبوده و در آن موضوع ضرر كرده است

. وارد خواهـد آمـد   يشاناز جاي خود جابجا خواهند شد و آن شكست نظامي بزرگ بر ا

﴿ :كرد كه زيان نبيند دانست طبق آيه قرآن كاري مي اگر مي      ﴾. 

كه امام زمان در صورت وجود، داراي علم نهان نيست و اصوال نيـازي  حال فهميديم  
 . گويي است با اين وجود، بخشي از اين داستان از غيب. نيست كه دارا باشد

خوب نگاه كردم كه در بيابان تختي گذاشـته شـده و روي تخـت    «: گويد در ادامه مي 
ساله برآن بالشها تكيـه زده و  فرشي افتاده و بالشي گذارده شده است و جواني تقريبا سي 
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نفر در اطراف تخت  60خواند و بيش از  پيرمردي در خدمتش نشسته و براي آن جوان مي
 . »مشغول نمازند

هجـري متولـد    255ابتدا بايد گفته شود كه به گفته علماي شيعي، امام زمان در سـال   
كـوچكترين  بـا  . باشـد  هجـري مـي   393شده و زمان وقوع اين مـاجرا در رمضـان سـال    

پذيرفته است كه بگوييم .  سال سن داشته 138آن زمان حدود  اوشود  معلوم مي ي محاسبه
سال به راهنمايي  950زيرا بطور مثال نوح عليه السالم در بين امتش  ؛ اينقدر عمر كرده وا

عمـر ايشـان    حتمـا سال قومش را راهنمايي كرده و  950ايشان  :فرمايد قرآن مي(پرداخته 
سـاله بـه    30 مهـدي كنند، اما اينكه  و علوم امروزي نيز تاييد مي) اين مقدار است بيش از
چطور شده كه گذر زمان بر امام اثر نكرده اسـت؟ دليـل    !جاي تعجب است رسيد نظر مي

نمايـد پـس ايـن هـم      گويند چطور گذشت زمان بر عيسي بن مريم اثر نمي مياورند و مي
زيرا همانگونه كـه بعـدا اشـاره    . وضوع از هم جداستبايد گفته شود اين دو م! گونهنهمي
 وقتي به نزد امت خود برگردد به همان شكل اوليه جواني بـر  إكنم عيسي بن مريم مي
گردد، علتش اينست كه در جواني جسمش تبديل به انرژي شده و طبق قوانين فيزيك  مي

هم به انرژي تبـديل شـده   الكترونيك زمان بر او ايستاده است اما امام زمان چطور؟ آيا او 
 بود؟ 
.  سال غيبت صغرا داشته 69سپس  هسالگي امام بود 5در  وطبق منابع مذهب شيعي، ا 

كه مطمئنا سن  سال به انرژي تبديل نشده بوده 74حداقل  ويعني تا آنجاييكه مسلم است ا
آيـا جـوابي بـراي ايـن     . ساله با يك جوان سي ساله قابل تشـخيص اسـت   74يك انسان 

 ضوع هست؟ مو
نفر  60در ادامه اين كه حسن بن مثله با ديدن اين همه شگفتي به حيرت نرفته و رقم  

اي شويد و  بحال شده مجذوب واقعه آيا تا. تشخيص داده جالب است 70يا  50را با رقم 
در حيرت فرو رويد كه ديگر هوش حواستان به اطراف از بين برود؟ ممكن است بگوييد 

ظرفيتي  كم توجه و پس بايد گفت بسيار آدم بي. م زمان و خضر نبي نشدهايشان مبهوت اما
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بوده است كه امام زمان و خضر نبي را رها كرده و شمارش دقيق افراد كناري را مد نظـر  
 . قرار داده است

بـه  (يكتا در عرش وسيع خـويش   دانيد پروردگار همانگونه كه مي! فرش واما تخت و 
كنـد و مالئكـه در    مطلق خود را بر همه هسـتي ديكتـه مـي   حاكميت ) زبان فارسي تخت

رود نويسنده داستان قصد داشته تخت امـام   احتمال مي. اطرافش به دعا و نيايش مشغولند
 . نمازگزار را آورده است 60را با عرش الهي مقايسه كند كه اين 

﴿           ﴾ »)مهر و رحمان است كه بر پروردگار گسترده) او

 . ]5: طه[» عرش قرار گرفت

﴿                                

          ﴾  »اند و  عرش حلقه زدهبيني كه پيرامون  و فرشتگان را مي

حق داوري  و در ميانشان به. كنند ضمن حمد و ستايش پروردگارشان او را به پاكي ياد مي
 .»ي حمد و ستايش از آنِ اهللا، پروردگار جهانيان است همه: شود گردد و گفته مي مي

 . ]75: الزمر[
و  دهـد  اين تشبيه كمي در ذهن خواننده رنگ خدايي به يك شخص و يك انسان مـي 

البته خاطرتان باشد كه ايـن وقـايع همگـي در    . كند اورا از حالت طبيعي بشري خارج مي
بيداري و در دنياي محصور در فيزيك اتفاق افتاده و در عالم خـواب و رويـا كـه دنيـاي     

 ! مجردات است اتفاق نيفتاده
جبـاري  در اين جهان نيز افرادي كه داراي چنين تختهايي باشند عموما افراد متكبر و  
 . اند بجز سليمان نبي كه داراي تخت و عرش بوده و يا ذوالقرنين بوده

 ايشان پيامبر الهي، چيزي كه مسجل است تخت و عرش در خصوص تاج و تخت آن
داسـتان معبـد سـليمان در    (با دست كارگران، آن هم در مدت زمان طوالني ساخته شـده  

ت شخصي به خـواب رود و سـپس   نه اينكه در چند ساع) كتاب عهد عتيق موجود است
اگر هم آن تخت عظـيم بـا سـرعت و    . بيدار شود و در بيابان تخت و فرش عظيمي ببيند
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و  هـايش از سـر   توسط كارگران ايجاد شده مسلما آقاي حسن بن مثلـه و هـم روسـتايي   
حال ممكن است كسي بگويد اين بارگاه بـه امـر   ! شدند صداي فعاليت كارگران باخبر مي

توان از او پرسيد چرا پيش از اين از اين  مي. شده) شود باش و سپس مي(يكون الهي كن ف
دانيم الاقل در جهت تحكيم دين و اجراي شريعت  اتفاقات نيفتاده است، تا آنجا كه ما مي

 . چنين اتفاقاتي نبوده است

اكرم هم مجبور بود براي هجرت به مدينه  پيامبر! در اين باره موضوعات زيادي است 
حال براي پيامبر اين همه سختي و براي اثبات يك مسجد اين . همه سختي تحمل كند آن

لكـي از آسـمان ماننـد    هيچ م همه معجزه؟ يا در جنگ احد پيامبر به شدت زخمي شد و
 موجب جان سالم بدر بردن او زحمات و. عقاب پايين نيامد و او را از مهلكه خارج نكرد

اند كه البته تاييدات الهي هـم   بن خطاب رحمها اهللا بودهطالب و عمريجانفشاني علي بن اب
 . شامل حالشان بوده است) نه بطور غير معمول(

دشمنان خودش را از لحـاظ   البته خداوند رحمن در قرآن كريم، خيال همه دوستان و 
 :نمايد ها راحت مي اين نوع حرف و حديث

﴿                ﴾ » و هيچ جايگزين و نيز هيچ

 . ]43: فاطر[ .»دگرگوني و تغييري در سنت اهللا نخواهي يافت
 :داستان ي ادامه
ثله در تقابل بـا  مايگي و غفلت حسن بن م ديگري كه در اينجا مشهود است بي ي هنكت

 مرا بود السالم عليه ضرت خضرح كه پيرمرد آن«: گويد زيرا مي. خضر است امام زمان و

 خـودم  نـام  به مرا حضرت آن و بود، نشاند فداه ارواحنااهللا  ةبقي كه جوان آن خدمت در

 ! رود كند و مي نشيند سپس او را رها مي اين آقا به همين راحتي كه مي »زد صدا
اگر پيش از اين سوره كهف را تالوت نموده و به معـاني آن دقـت   محترم خوانندگان  

رده باشند خواهند ديد كه پيامبر اولوالعزم، موسي بن عمـران صـلوات اهللا عليـه بـا چـه      ك
رسـد و   عليـه السـالم مـي    سختي و مصيبتي جهت كسب علم و حكمت به محضر خضر
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. خواهد كه در سفرهايش همراه او شود تا از علم و حكمت او بهره برد ملتمسانه از او مي
 . كوتاه آن هم با چندين شرط است البه نتيجه اين همه تالش، يك سفر

شـود   صداي چند نفر بيدار مي خوابد، سپس با سر و اما حسن بن مثله شب عريان مي 
سفم كه ايشان فرصت به اين خوبي را از دست أمت! رسد و به طور اتفاقي به خضر نبي مي

، از از ملكوت خداوند! من اگر جاي او بودم يك دنيا از حضرت خضر سوال داشتم! داده
 . هاي گذشتگان، از علوم وحكمت و باقي چيزهاي ديگر داستان

 :گويد در ادامه داستان، امام زمان شيعيان به حسن بن مثله مي
نـزد   بـه ! اي حسـن مثلـه   :فرمود حضرت و زد صدا خودم نام به مرا حضرت آن و« 

 آن رد و كـرده  آبـاد  را زمـين  اين است، كه سال چند ئى توگو و مي ميروى حسن مسلم

 حال به تا آنچه و كنى زراعت زمين اين در ندارى حقّ ديگر بعد به اين از. ميكنى زراعت

 ايـن  :بگو !كنيم بنا مسجدى زمين اين روى در تا بدهى بايد اى كرده استفاده زمين اين از

 تو چون و است برگزيده ديگر هاى زمين بر را زمين اين الىتعاست، خداى  شريفى زمين
 گرفـت  تو از را تو جوان پسر دو تعالى خداى، اى كرده خود زمينى  ضميمه را زمين اين

 كـه  كنـد  مبـتال  عـذابى  بـه  را تـو  خدا نكشى دست كار اين از اگر و نشدى تنبيه تو ولى
 .»باشى نكرده را فكرش

گويد برو به حسن مسلم بگوتو چند سال  امام زمان به اين شخص مي در اين جمالت 
از اين ببعد حق نداري در آن . اي اي و در آن زراعت كرده آباد نمودهاست كه اين زمين را 

 ! زراعت كني
 دانـد طبـق فقـه و    اي كه كمي از قوانين حقوقي اسالم آشنايي داشته باشد مي خواننده 

يعني كليـه وسـايل آبـاداني را تهيـه     (حقوق اسالمي، اگر شخصي زمين بايري را آباد كند 
) چينـي كنـد   سنگرا دور آن (و سپس آن را تحجير نمايد ) دكرده و بر روي زمين كار كن

 . آن زمين از آن اوست و حق همه گونه تصرف بر آن زمين را دارد
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پس ايـن زمـين   . طبق مستندات اين داستان نيز حسن بن مسلم هم همين كار را كرده 
ضي باشد از آن اوست و كسي كه اين زمين را به هر دليلي از او بگيرد بدون اينكه وي را

 . كار ناپسندي كرده است

شود بر زمين غصبي مسجد  طبق مذهب شيعي، امام جانشين پيامبر نيست؟ آيا مي مگر
 بنا نمود؟ آيا نماز خواندن در آن مكان اشكال شرعي ندارد؟ آيا نماز باطل نيست؟ 

U هـاى  زمـين  بر را زمين اين الىتعاست، خداى  شريفى زمين اين«: گويد در ادامه مي 

 .»است برگزيده يگرد

سـرزمين  ) اي از فلسطين پاره( قرآن تنها قسمتي از سرزمين شام اساس نص صريح بر
 :شريفي است مبارك و

 ﴿                          

                            ﴾ » پاك و منزه است ذاتي

اش را از مسجد الحرام به مسجد االقصي برد كه پيرامونش را پربركت  كه شبي بنده
 . ]1: اإلسراء[ .»گمان اهللا شنواي بيناست  بي. نموديم تا آياتمان را به او نشان دهيم

 ﴿                     ﴾  » با (و او و لوط را

  .»ايم، نجات داديم به سرزميني كه در آن براي جهانيان بركت نهاده) مهاجرتشان
 . ]71: األنبياء[

هاي اطراف قم هم جز بالد پربركت الهي محسوب شـده اسـت، جـاي     اينكه سرزمين
 !داردسوال 

 !شود دست آخر حسن بن مثله به عذابي سخت تهديد مي

 تو جوان پسر دو تعالى خداى كرده اى خود زمينى  ضميمه را زمين اين تو چون و«

 عـذابى  بـه  را تـو  خدا نكشى دست كار اين از اگر و نشدى تنبيه تو ولى گرفت تو از را

 .»باشى نكرده را فكرش كه كند مبتال
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جا حسن مسلم به خاطر زميني كـه آبـاد كـرده از سـوي خـدا      اين! خيلي عجيب است 
تا آنجاييكه مـا  ! اين ديگر خيلي جالب است. بدون هيچ گونه اخطار اوليه تنبيه شده است

عذاب بخاطر اعمال ناپسند است نه بخاطر اعمال خوب و پسـنديده   ي سراغ داريم وعده
توانـد از   اين محكمـي تنهـا مـي   عذاب به  ي همچنين وعده! هاي باير مثل آباد كردن زمين

 ي همنظورم وعـد . شود البته عذاب به كرات نازل مي. طريق وحي الهي به بشر منتقل گردد
هايي كه هـود و صـالح وشـعيب و رسـل ديگـر علـيهم        عذاب ي همثل وعد. عذاب است

نـد  توا لو اينكه پيامبر باشد از سوي خـود نمـي   اما انسان و. دادند السالم، به اقوام خود مي
 . عذاب بدهد ي هوعد

 ﴿                             ﴾ 

هاي زندگي هاي پيش از تو فرستاديم و آنها را به سختيبه سوي امت) فرستادگاني(ما، «
 . ]42: األنعام[» زاري و تضرع نمايندو بيماري گرفتار نموديم تا 

عذاب را به خاطر سرپيچي از دستورات خـودش آن   ي هپيشين خداوند وعد ي در آيه
توجه داشته باشيد همين يـك گـاف   . دهد هم پس از فرستادن پيامبران و اتمام حجت مي

 . تواند صحت اين داستان را باطل كند بزرگ مي
 :گويد ن بن مثله ميدر ادامه امام زمان شيعيان به حس

 و دارند عزيز را آن و باشند داشته زيادى رغبت و توجه مسجد اين به: بگو مردم به" 
 مسجداست، بـه  تحيت عنوان به اول ركعت دو بخوانند، كه نماز ركعت چهار اينجا: بگو

 :ترتيب كه اين
 هـا  هدسـج  و ركوعها تسبيح و هو اللّه اَحد قُلْ مرتبه هفت حمد از بعد ركعت هر در 

 بـه  را نمـاز دوم  ركعت دو و. كه اين ترتيب نماز تحيت است؛ است مرتبه هفت يك هر

ى  سـوره  در ركعـت  هـر  در ترتيـب  اين السالم بخوانند، به عليه الزّمان صاحب نماز نيت
 را هـا  هدسج و ركوعها تسبيح و بگويند صدبار رااياك نعبد واياك نستعين ى  جمله حمد

 سـالم  زهـرا  حضـرت  تسبيح نماز از بعد دهند سالم را نماز و كنند تكرار مرتبه هفت نيز
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 آلش و پيغمبر بر صلوات مرتبه صد و گذارند سجده به سر سپس و بگويند را عليها اللّه

 :فرمود سپس بفرستند
 .»العتيق البيت فى صّلى ّنماأفك همااصّل فمن«
ازي موسوم به نماز امام نم) شايد قديمي ترين سند معتبر(اين داستان، اساس و ريشه  

بارها اين نماز  من خودم بارها و. شود اين مسجد اقامه مي همان نمازي كه در. زمان است
ممكن است كسـي بگويـد   . شود جز پادرد چيزي نصيبتان نمي. ام را در اين مسجد خوانده

دي چه شما كه با لياقت بو! ايرادي ندارد من لياقتش را نداشتم! خب تو لياقتش را نداشتي
محتوايي كـه بيشـتر جنبـه تبليغـاتي و      بگذريد از يكسري مطالب بي. ؟نصيبتان شده است

برخي هم بـازارگرمي  . ها همه توهمات است اين. ايد شما فقط شنيده مسموم كننده دارد و
  :است

﴿                 ﴾ »    پنـدار  آنان، تنهـا پيـرو گمـان و

 . ]66: يونس[ .»بافند هستند و آنان فقط دروغ مي
) از گوش تا چشـم (انگشت  4در حديثي مرز بين حق و باطل را  سعلي بن ابيطالب 

كه موضوع شهود ديداري موجـود   يد كه حتي در مواردنماي ايشان تاكيد مي. كند بيان مي
ـ   است، بايد تحقيق و تفحص صورت گيـرد و بـا علـم و    ل و برهـان آن را  درايـت و دلي

 . مطالبه دليل و برهان منطق همگان است. پذيرفت

خص موضوعاتي كه با اعتقادات كنند پذيرفتن هر موضوعي، باأل تاكيد مي ءعموم عقال
دانش بشـري آن   حال يا تا آن زمان، علم و. انسان سروكار دارد نياز به دليل و برهان دارد

 ي بايست بـه وسـيله   و يا مي) توسط رسول باطني اثبات عقلي و يا اثبات(را اثبات نموده 
اثبـات نقلـي و يـا اثبـات توسـط رسـول       (كتب الهي كه وحي منزل هستند اثبـات گـردد   

 )ظاهري

اسـاس   اگر پايه و. خواهم اكنون، من نيز از علماي شيعه دليل و برهان اين نماز را مي 
دسـت  . و مملو از ايراد است اساس بوده آن، اين داستان است كه بايد قبول نمود كامال بي
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) كعبـه (گويد هر كه در اين مسجد نماز بگذارد چنان است كه در بيت العتيق  آخر هم مي
 . نماز گزارده است

شود و هيچ يك از اين علمايي كـه   ديوار تبليغ مي كه در در و روايت دروغيهمانند  
 . گيرند اند جلوي آن را نمي نان اسالم را خورده

ين بگريد، بگرياند يا خـود را بـه گريـه زنـد بهشـت بـر او واجـب        هركس بر حس" 
 "شود مي

كه بازار داغ مداحان است و مجـوز آنـان بـراي مـال انـدوزي       روايت موضوعياين  
خوان  زيرا براي گرياندن مردم بايد شخص روضه. وسركيسه كردن هيئت داران و بازاريان

اي  شود كه عـده  بگويد و اين باعث مي موقايع دروغ را با آب و تاب به مرداجير شود كه 
 . موجود را پركنند ءبه اين كار مشغول شوند و خال

، اجر يك شهيد دارد حال فـالن كـس كـه فـالن     اينكه حسين بن عليتر  از آن جالب 
 !زيارتنامه را بخواند اجر يكصد شهيد را دارد

 ﴿                     ﴾ ]78: ةالبقر[ . 

، چيـزي جـز آرزوهـاي باطـل و     )تـورات (اي از يهوديان، بيسوادند و از كتاب و عده«
 . »انددانند و به اين پندارها، دل خوش كردهي احبارشان نميهاي به هم بافتهدروغ

دنبال اين هستيم كـه  ه ب اندوزي و جستجوي حقايق، اينست كه به جاي تالش و علم 
پاي منبري بنشينيم و حقايق را از زبان افرادي بشنويم كه نانشـان در وارونـه جلـوه دادن    

 !! شود كج نگه داشت و نريخت شود؟ آيا مي آيا اينگونه انسان هدايت مي. حقيقت است

 :داستان ي ادامه

 هسـتيم  اينجـا  در يگرد روز هفت روز، يا هفتاد ما :فرمودند و زدند صدا مرا دوباره "

 " است قدر شب و شود مى سوم و بيست شب كنى حمل روز هفت بر اگر

خوانديم كه اين  بايست تذكر داده شود كه در ابتداي شرح واقعه مي جهت توضيح مي 
بـه   مهـدي جالب است كـه در ايـن داسـتان    . رمضان اتفاق افتاده است 17ماجرا در شب 
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! مچهـار  شود شـب بيسـت و   گر اينجا هستيم كه ميگويد هفت روز دي حسن بن مثله مي
زيرا هفـت روز پـس از   . نويس آن لحظه حواسش جمع نبوده است شود داستان معلوم مي

شب بيسـت و چهـارم   ! چهارم و نه شب بيست و سوم شود شب بيست و رمضان مي 17
 . شود كه به اعتقاد ما ديگر شب قدر محسوب نمي

 :گويد حسن بن مثله در ادامه مي
به نـزد   و خواندم را نمازم صبح. بودم جريان اين فكر در صبح تا و رفتم منزل به و " 
بـاقى   السالم عليه زمان امام از كه عالمتى و كردم نقل او براى را قصه و رفتم المنذر على
  " ديديم بود ظاهر آنجا در كه بود ميخهائى و زنجيرها فعلى مسجد محلّ در بود مانده
ـ   در مورد بي ت  ه فاوتي حسن بن مثله از اينكه با خضر روبرو شده و بـي اعتنـا از او ب

اما در داستان آمده اسـت كـه آن تخـت و    . راحتي گذشته پيش از اين صحبت شده است
اند و تنها چنـد مـيخ و    جبروت را پس از رفتن امام و حضرت خضر، ياران امام باز نموده

كمي حواسش نبـوده  ي داستان  هماال نويسندهمانگونه كه گفتم احت. زنجير بجا مانده است
نمايـد كـه باعـث بيـداري مـردم       صدا ايجاد مـي  كه باز نمودن آن تخت و جبروت سر و

اما اگر باز نمودن تخت، كار جنيان و يا نيروي امداد غيبـي  . روستاي جمكران خواهد شد
ر نيست كـه چنـد   گيرد آنقدر فراموشكا بوده، اين را بداند كه نيرويي كه از غيب فرمان مي

اي اسـت كـه    هـا مقدمـه   البته وجود اين مـيخ و زنجيـر  . ميخ و زنجير از خود بجا بگذارد
 . جالب خواهد گرفت ي هدرپايان داستان، نتيج

من بـه ميـان    بود كنار راه در گوسفندانشى  گله با كه ديديم را  چوپان جعفر هرا در«
 گوسفندانى  گله عقب در ديدم رمودهف كه خصوصياتى جميع را با بز ،رفتم او گوسفندان

 به امروز تا من كه خورد قسم اما او بدهم را آن پول داشتم تصميم و گرفتم را آن. آيد مى

 نتوانسـتم  بگيـرم  را او خواستم چه هر هم امروز و بودم نديده گوسفندانم ميانرا  بز اين

 .»گرفتيد را آن و آمد شما نزد ولى
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هاي خويش به حس بن مثله، بزي را  م جهت تاييد صحبتدر اين داستان آمده كه اما 
 . هايي است جعفر چوپان وجود دارد كه داراي نشانه ي هكند كه در گل معرفي مي

جعفر چوپان، چـه   ي هيك نكته اينجاست، اينكه وجود يك بز عجيب و غريب در گل 
حسـن   ي هدر گل ها ربطي به حسن مسلم و واگذاري زمينش دارد؟ اگر اين بز با اين نشانه

 . ب يك چيزيوشد، خ مسلم پيدا مي
خويش نديده اسـت معجـزه اسـت؟ اگـر      ي هثاني اگر جعفر چوپان بزي را در گل در 

 جعفر چوپان نتواند يك بز غريبه را بگيرد معجزه است؟ 
ها  يكي از راه حل! كنم من حلش مي. به دنبال راه حل بايد بود. شود يك معما پيدا مي 
 . ين باشدتواند ا مي

احتماال اين بز توسط خود حسن بن مثله در صبح آن روز در گله جعفر چوپـان رهـا    
دانيد كـه   ميبز هم . رفته شده و چون توسط خودش اهلي شده بوده، تنها به آغوش او مي

بسيار تند و تيز اسـت و اگـر بخواهـد از دسـت انسـان فـرار كنـد        ! مانند گوسفند نيست
. دهند همراه سيد ابوالحسن رضا براحتي جعفر چوپان را فريب مي حسن مثله به. تواند مي
ماجرا با شور . روند دو به همراه جعفر چوپان فريب خورده، به سوي حسن مسلم مي اين

او كه پـيش از  . رود حسن مسلم به فكر فرو مي. شود و حرارت براي حسن مسلم بيان مي
كند و از خير آن تكه  ريسك نمي كند و مي هاي آنان را باور پسر از دست داده، گفته 2اين 

 . گذرد زمين كه ابتدا بسيار كوچك بوده مي
كـرد كـه از امامـت     حال اگر حسن مسلم همان روز از حسن بن مثله درخواست مـي  

تو را بكوبد اينجا نزد خودم بيايد و با مـن صـحبت كنـد     ي هبخواه بجاي اينكه درب خان
ها طي طريق كنند و خود را بـه   يان از اقصي نقاط فرسنگكار بدينجا نكشيده بود كه ايران

سوسـك و لجـن و    اي را به چاهي بياندازند كه كـرم و  اين مسجد برسانند تا مگر عريضه
 . كثافت در آن غوطه ور است
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رود، سـراغ او   حسن مسلم به فكرش نرسيد كه آن امامي كه سراغ حسن بن مثله مـي  
حسن مسلم بودم از امام دليل اينكه اين زمين را غصب ضمنا من جاي . تواند بيايد هم مي
 . پرسيدم ام را مي نموده

 : و اما قسمت نهايي داستان
 زنجيرها الرّضا ابوالحسن وسيد پوشانيدند چوب با را آن سقف و ساختند را مسجد " 

 بيمارها ى آن وسيله به و گذاشت خود منزل بود، در مانده باقى زمين آن در كه ميخهائى و

سـيد  . يافـت  شـفا  دادم كـه  مريضـى  هـر  بـه  بز آن گوشت از هم من. كردند پيدا مى شفا
 وقتـى  وفاتش از بعد ظاهرا و بود گذاشته صندوقى در را ميخها و زنجيرها آنابوالحسن 

 "!است شده مفقود كه بينند كنند، مى استشفاءها  آن با را مريضى كه روند مى فرزندانش
كـرده و آرزو داشـته    هاي چهارگانه را زياد مطالعه مي انجيل داستان احتماال ي هنويسند

البته هرگونـه شـفايي بـه    . امامش همچون عيسي بن مريم عليه السالم بيماران را شفا دهد
 . اذن خداست همانگونه كه در آياتي از قرآن آمده و ما آن را نقل كرديم

ان در شفاي بيماران چـه  اولين سوال خواننده از من اينست، پس اين همه كرامات امام
 شود؟  مي

بايسـت خيلـي    بينيـد نمـي   هاي مرصع مـي  اگر شفايي از اين ميله :در پاسخ بايد گفت 
يك تحقيق . گيرند هاي خود شفا مي زيرا موش پرستان هندي نير از موش ؛خوش باور بود

ي معبدي است كه آلت تناسلدر هند . رساند كوچك شما را خيلي راحت به اين نتيجه مي
ها هم بي  اما مطمئن باشيد آن. گمراه هستند آنهاگوييد كه  ، خب شما ميپرستند مرد را مي

شما فكـر  . حتما دليلي مادي دارد ،عبادت اگر براي غير خدا باشد. روند دليل به معبد نمي
موش پرست هـم  . گيرند از همان تكه آهن شفا مي! خير! كنيد اين آلت پرستان بيكارند مي

 . ها را بزدايند و همه انبيا مبعوث شدند تا اين گمراهي اصوال پيامبر اكرم  !همين گونه
موارد بسياري از اعمال تاثيرات جنيان در قرآن است كه خدا از آن به بدي ياد نمـوده   
 . است
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گويـد كـه    داستان دست آخر براي اينكه مدركي از خود باقي نگـذارد مـي   ي هنويسند 
ن از آن ميخهـا و شـفاي   يعني خيالتان راحت باشد كـه اآل ! دندها مفقود ش ميخها و زنجير

بي جهت، دنبال برهان و دليل نباشيد، چون ممكن بود كسي از اهل ! بيماري خبري نيست
 روند مى فرزندانش وقتى وفاتش از بعد ظاهرا و": گويد او مي. تحقيق بدنبال حقيقت باشد

 " است شده مفقود كه بينند كنند، مى استشفاءها  آن با را مريضى كه
يكـي آن  . ن مفقـود اسـت  اصوال اثبات حقيقت اين داستان دو دليل داشته كه هردو اآل 
عقل ! و ديگري چند ميخ وزنجير كه مفقود شده است بوده كه كشته شده و تناول شده،بز 

ها را سرقت نموده آيا  عزيز چطور؟ حال كسي كه آن ي شما خواننده! كند من كه باور نمي
ها جادو راه بياندازد و براي خود كاسبي راه اندازي كند؟ آخر سرقت نمودن  نسته با آنتوا

هـا و ميخهـا چـه     سارق زنجير. كند، بدنبال منافعي است انسان اگر سرقت مي. دليلي دارد
 . نكند اين ميخها تنها در منزل اين سيد تاثير داشته است. كرده است چيز را دنبال مي

 ! له اال اهللاإال 

 : و اما اين مسجد
هـر از  . كاشان قرار دارد ي هدر جاد كيلومتري آن و 6اين مسجد در نزديكي قم و در  

گـردد و بـه قـولي زمينهـاي كشـاورزي پـاي كـوه را         چند گاهي به وسعت آن اضافه مي
. كشـيدند  زمينهايي كه حسن مسلم و هم روستاييانش در آن زحمت فراواني مـي . بلعد مي

ها  خيلي! ام و بارها و بارها در آن نماز امام زمان گزارده ام به اين مسجد رفتهبارها و بارها 
نتيجـه  ! تا مگر فرزند حسن بن علي عسـكري را ببيننـد  ! گيرند چله مي! روند اند و مي رفته
هـاي اطـراف و سـاختن     سودجو در خريد و فروش زمـين  اي عده ي هآن استفاد ةنتيج! آن

معلـوم اسـت كـه    ! همـين . بع آن فروش اجنـاس خـود اسـت   مغازه ومراكز تجاري و به ت
كننـد و   يك ملت را ترغيب به اين سفر زيارتي مـي ! كنند ها تبليغ اين مسجد را مي بازاري

 . برند سود مي
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 500اي سودجو، كاغذهايي را بـه قيمـت    اين مسجد چاهي است كه عده ي هدر گوش 
ينكه حاجتش را در دل به خدا بگويد، فروشند تا يك عامي به جاي ا مي) نيم دالر(تومان 

پذيرش مشيت الهي نمايد، درد دلش  ي هدر آخر روانش را آماد سعي و تالشش را بكند و
ها بنويسد و به ته چاه بيفكند تا مگر امام زمانش آن را باز كند و بخواند غافل  را در كاغذ

بـه لجـن را از چـاه     هاي آغشـته  از اينكه مامورين اين مسجد هر از چند گاهي اين كاغذ
رسد و نه خادم آن امام آن را  نه بدست امام زمانش مي. نمايند آورند و معدوم مي بيرون مي

 . خواند مي

انـد كـه مسـجد     اند و سـعي و تـالش نمـوده    در اين زمينه ديگران هم بيكار ننشسته  
 . نصيب نكنند جمكراني ديگر بسازند و خودشان را از امام زمان بي

 !ا كه داليل مرا خوانديد خود قضاوت كنيدو اما شم 
 



 
 

 دعاي ندبه و خرافات آن

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
فرقه فرقه شده و هر فرقه مقلد دانشـمندان خـود و   ما مسلمين زمان : وله الحمد و بعد

 . يا مقلد پدر و مادرند در امور دين

امور دين  منطق ديگري گوش دهد و اگر اشتباهاتي دره هيچيك حاضر نيست ب و

 ﴿دارد برطرف كند          ﴾ » ،هر گروهي به آنچه نزدشان است

ولي از آنجا كه خدا از تفرقه منع كرده و اهل تفرقه و موجدين . ]53: المؤمنون[» شادمانند

 ﴿: فرموده 32روم آية  ي هتفرقه را مشرك خوانده و در سور       

                 ﴾ .» از كساني كه دينشان را پراكنده و

 . »بخش كردند و گروه گروه شدند؛ هر گروهي به آنچه نزدشان است، خشنودند بخش
ل ديگري دليه و اينجانب امتحان كردم و كمتر كسي ديدم كه خالي از تعصب باشد و ب

إذا «: فرموده صو لي چون رسول خدا . ام خود گرفتهه گوش فرا دهد و لذا حال يأس ب

ها  چون بدعت :ظهرت البدع فللعامل أن يظهر علمه وإال فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني

كند، و در غير اينصورت لعنت اهللا،  ظاهرآشكار شد، بر عالم الزم است كه علمش را 
شديد  ي و از آن طرف يكي از افراديكه مورد عالقه. »ي مردمان بر او باد و همه مالئكه

هاي همگاني شده و  من است تقاضا كرد كه عيوب دعاي ندبه را كه اكنون يكي از بدعت
ه خوانند بنويسم، و لذا اين مختصر را ب در اكثر مساجد ايران ميآن را مردم همه هفته 

والبدعة ما أحدث  السنة ماسن رسول اهللا «: فرموده -س –علي . تحرير آوردم ي رشته

كه رسول خدا انجام داده و بدعت آنچيزي استكه پس  يعني سنت آن چيزي است .»بعده

 . ايجاد شده يشاناز ا
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   ﴿: فرموده 21احزاب آية  ي هسور كريم، در قرآن وندو خدا       

     ﴾ .»و خـداي  . »اهللا، الگـو و سرمشـقي نيكوسـت    راستي براي شما در رسول به

 صتعالي رسول خود را الگو و سر مشق براي همه مسـلمين قـرار داده و رسـول خـدا     
يعني هركس از سنت و روش من اعراض كنـد   .»من أعرض عن سنتي فليس منـي«: فرموده

 . از من نيست
ها شده و  بي خبر و غرق بدعت صخدا  متأسفانه امت اسالمي امروز از سنت رسول

دهند در صدر اسالم نبوده و رسول خدا انجام نـداده كـه    نام دين انجام ميه كارهائي كه ب
ـ    . ها خواندن دعاي ندبه است يكي از آن مـردم  ه حال اگر كسي بخواهـد ايـن مطلـب را ب

مـانع فهـم مـردم    انـد   ها بنام ديـن ايـن كارهـا را انجـام داده     بفهماند دكاندارهائي كه سال
خواهي كه بخواهد مـردم را از بـدعت برهانـد هـزاران تهمـت و افتـرا       ه خيرشوند و ب مي

سخن او گوش ندهـد و مـردم از او   ه كنند كه ديگر كسي ب ميزنند و او را چنان بد نام مي
كناره كنند و مردم نيز مقصرند كه حاضر نيستند در يكي از مسائل ديني فكر كنند و شايد 

خـود نداننـد و ايـن صـفت مـردم باعـث رواج        ي يكي از مطالب ديني را وظيفهفهميدن 
ـ  ها شده و مشتري بدعت بدعت دام اهـل بـدعت   ه ها زياد و همه از حقائق قرآني دور و ب

خدا و رسول و يا به امام و يا افراديكـه  ه البته مروجين بدعت همان بدعت را ب. گرفتارند
ها كه رسـول خـدا انجـام نـداده      يكي از آن بدعتU. دهند موجه نزد مردم باشند نسبت مي

دعاي ندبه است كه هيچ مدركي در كتاب خدا و سنت رسول ندارد بلكه آيات خدا آن را 
تعجب اين است كه نماز جمعه را كه خـدا واجـب نمـوده تـرك و     U. نفي و ابطال مينمايد

يـك   جائي رسيده كـه ه در زمان ما كار ب. كنند دعاي ندبه را بجاي آن هر جمعه تكرار مي
هـر حـال اكثـر عبـارات و     ه ب. دهند قرآن ترجيح مي ي حديث و يا يك دعا را بر صد آيه

و پذيرفتن آن موجـب   و خواندن بودهجمالت دعاي ندبه بر خالف قرآن و تاريخ و عقل 
م خواه كسي بپذيرد و يـا  يكن ها را ذكر مي اي از آن ما با قلم ساده پاره. قرآن است تكذيب

 . ردنپذي
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از ايـن  ايـم و آگـاه بـاش كـه      و البته ما چند مورد از خرافات ندبه را در ذيـل آورده «
 .»تر است فزون

 :گويد كه مي» قدمته عىل أنبيائک«جملة : اول

و اين برخالف قرآن و عقل و تاريخ . Uبر انبيا مقدم داشتيUرا  صتو محمد  ،خدايا 
سورة آل  184مؤخر است مانند آية  از انبياء ديگر صگويد محمد  زيرا قرآن مي ؛است

 ﴿: عمران كه فرموده           ﴾  » ،اگر تو را تكذيب كنند

 ﴿: سورة انعام 10و آية  .»پس به راستي پيامبران پيش از تو نيز تكذيب شدند

        ﴾ »و اگر . ديگر ي و صد آيه »يش از تو مسخره شدندو پيامبران پ

 معني تفضيل و برتري و شرافت است؟ جواب اين استه كسي بگويد تقدم در اين دعا ب
وأفضل من « :ديگر آورده و گويد ي زيرا تفضل و برتري را در جمله ؛كه خير چنين نيست

: ول خود فرمودهرسه خداي تعالي ب. »و برترين كسي كه تو او را برگزيدي :اجتبيته

﴿        ﴾  »الحج[» گاه از نطفه آفريديم ما، شما را از خاك و آن :

﴿و يا . ]5         ﴾  »2: اإلنسان[» آفريديم  همانا ما، انسان را از نطفه[ .

اند قبل از خلقت كون و مكان خدا  ور خلق شدهگويند خير األنام از ن ولي خرافاتيان مي
 . ؟ايشان را از نور خود خلق نمود، معلوم نيست قبل از مكان آن نور چگونه بي مكان بوده

 » خلقكما كان وما يكون إىل انقضاء  وأودعته علم«: دوم

وديعه گذاشتي علم آنچه بوده و خواهد  )صلى اهللا عليه وسلم(خدايا نزد محمد : يعني
قرآن مخالف است، زيرا  ي و اين جمله با صد آيه. تا انقضاء جهانيان و مخلوقات بود

﴿: فرمايد يكجا مي وند متعالخدا                     

﴾  »ش تنها نزد علم: دهد؟ بگوپرسند كه چه زماني روي ميي قيامت مياز تو درباره
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من : كنند بگو قيامت سوال مي يعني از تو از. ]187 :األعراف[» پروردگار من است

  ﴿: و در آخر سورة لقمان فرموده. باشد دانم فقط علم آن نزد پروردگارم مي نمي

                              

        ﴾  » قيامت، نزد اهللا است؛ ) مربوط به زمان(همانا دانش

كس   داند و هيچ هاست، مي فرستد و آنچه را كه در رحم باران را فرو مي) و اوست كه(
داند در كدامين سرزمين  كس نمي يچداند كه فردا چه دستاوردي خواهد داشت و ه  نمي
 9: ي ، آيهو در سورة احقاف. كه علم اين پنچ چيز را خدا مخصوص خود دانسته» ميرد مي

 ﴿: رسول خود فرمودهه ب                   ﴾   

دانم با من و شما چه خواهد  هوري نيستم و نميي نوظ من از ميان پيامبران، پديده: بگو«
آن پنچ چيز در آية « :نهج البالغه فرموده 138در خطبه  -س–و امير المؤمنين علي . »شد

و اگر رسول خدا همه چيز را . و آيات ديگر. »داند جز خدا لقمان را هيچكس نمي
نتظار وحي اه ياج بداد و احت شد فوري جواب مي دانست در مسائلي كه به او رجوع مي مي

 . اريخ نيز مخالف استنبود پس اين جمله با ت

  ﴿ :فقلت بكم يف كتاوجعلت أجر حممد صلواتک عليه وآله مودهت«جملة : سوم

                ﴾ 

ل بيـت او قـرار دادي،   را دوستي اه )صلى اهللا عليه وسلم(تو اجر محمد  ،خدايا :يعني
 . سوي اوه ب بخواهم جز دوستي در تقرّ بگو من مزد رسالت نمي: در كتابت فرمودي

گوينده دعاي ندبه خواسته بگويد دوستي اهل بيت رسول و خويشان او مزد رسالت 
: دعاي ندبه آية ي زيرا بافنده ؛است و اين سخن با قرآن و عقل و تاريخ مخالف است

﴿                 ﴾ حال آنكه اشتباه  را دليل از قرآن آورده و

باشد و اين سوره مكي است و در مكه نازل  سورة شوري مي 23 ي هزيرا اين آي ؛كرده
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را قبول نداشتند تا اينكه اجر رسالت يعني دوستي اهل بيت  يشانشده و آنوقت مشركين ا
ه ب. خواهد مردمي كه او را قبول ندارند چگونه اجر رسالت از ايشان مي. را بپذيرنداو 

را اشتباه كرده بذي القربي، آري ذي القربي بمعني خويشان و  »في القربي« ي اضافه كلمه
باشد يعني آنچه موجب  نزديكان است اما في القربي چنين نيست القربي بمعني الزلفي مي

خواهم مگر  من اجر نمي :و مقصود و مفهوم آيه اين است كه بگو ،ب و نزديكي استتقرّ
اينكه دوستي در آنچه موجب تقرب و نزديك شدن ما بايكديگر است و يا در آنچه 

خواهم بلكه در راه خدا و يا  سوي خدا است يعني من از شما اجر نميه موجب تقرب ب

ي امعنه را ب ﴾﴿ز مفسرين و محققين ا. نزديكي ما با يكديگر دوستي كنيد ي در باره

اصال در لغت في . رازي را نظر كنيد اند شما تفسير مجمع البيان و يا تفسير فخر بلي گرفته
أمر خدا فرموده كه من از شما اجر ه رسول خدا مكرر ب. معني ذي القربي نيامدهه القربي ب

ه حبت كنيد و يا باگر بگويد اجر من اين است كه با اهل بيت و اوالد من م. خواهم نمي
حال شما ببينيد . ايشان خمس بدهيد منافات دارد و اين دو كالم ضد يكديگر است

يز نداده آمده از خود دعا ساخته و با آيات قرآن يكسيكه ذي القربي را با في القربي تم
درحاليكه هيچ سلطان . بازي نموده و براي مقصد خودش آيه را مدرك قرار داده است

مردم را براي اوالد خود ) خمس(خدمت و زمامداري پنج يك مال  جباري در عوض
 . نگرفته است

 »فكانوا هم السبيل إليک« ي هجمل: چهارم

 . باشند اوالد رسول راه بسوي تو مي :گويد كه مي
: پس از آياتيكه فرموده 151و اين جمله مخالف با قرآن است زيرا در سورة انعام آية 

﴿                                 

          ﴾  » اينكه چيزي را با او شريك قرار ندهيد و به پدر و مادر

دهيم و به ما، شما و آنان را روزي مينيكي كنيد و فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد؛ 
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 ﴿ :دهد كه و آن وقت تذكر مي .»كارهاي زشت نزديك نشويد       

                          ﴾  » به شما خبر (و

هاي ديگر پيروي راه راست من است؛ پس از آن پيروي نماييد و از راه كه اين،) داده
اينها همان اموري است كه . شويدنكنيد كه در اين صورت از راه راست منحرف مي

پس در اين آيات بيان كرده سبيل . ]153:األنعام[» كند پروردگار شما را بدان سفارش مي
عليهم  -اجبات است كه حضرات أئمه عمل به و سوي خدا توحيد و ترك محرمات وه ب

نيز سالك همين راه بودند نه آنكه خودشان سبيل باشند ايشان سالك سبيلند نه  -السالم
 . دعا هرچه خود خواسته و هواي نفس او حكم كرده آورده است ي خود سبيل ولي بافنده

  »ثم أودعه علمه وحكمته«مجلة : پنجم

سپرد و نزد او وديعه  را به علي گويد رسول خدا علم و حكمتش  كه مي 

 ﴿: فرموده 109گويد در سورة انبياء آية  در حاليكه قرآن برخالف اين مي. گذاشت

     ﴾  »79و در سورة نساء آية . »طور يكسان به شما هشدار دادم به: بگو 

﴿: فرموده       ﴾ »و » ي مردم فرستاديم آوري براي همه را پيام و ما، تو

 ﴿: فرموده 28در سورة سبا آيه                ﴾  » و ما تو را

و امثال اين آيات كه . »ي مردم نفرستاديم دهنده به سوي همه دهنده و هشدار جز مژده
را براي عموم بيان كرده نه مانند مرشدان صوفيه كه  رسول خدا اصول و فروع دين خود

عجب است كه بافندگان مذهبي معتقدند . كنند حقائق مسلك خود را بيان مي ،زير خرقه
گذاشته و او هم  -س –كه رسول خدا علم و حكمت و بلكه كتاب خدا را فقط نزد علي 

ه امام زمان سپرده و حسين سپرده تا اينكه او ب آن را بهدر صندوقي مقفل گذاشته و 
إين «: پس رسول خدا كه به مردم فرموده ،صدها سال است مسلمين را بي كتاب گذاشته

من در بين شما ثقلين را گذاشته ام؛ كتاب خدا و  :تارک فيكم الثقلني كتاب اهللا وعرتيت
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و همچنين خدا كه فرموده در . نعوذ باهللا دروغ گفته و درميان مردم نگذاشته» عترت من

﴿: 174ورة نساء آية س                        ﴾   

به راستي برايتان دليل و برهاني از سوي پروردگارتان آمد؛ و نوري آشكار به ! اي مردم«
يرا فقط آن كتاب و نور مبين نزد يك ز ؛نعوذ باهللا صحيح نگفته. »سوي شما نازل كرديم
حال چرا امت اسالمي اين خرافات را در دين آورده و در دعا . نفر است نه نزد مردم

 . منفعت اجانب استه و از طرفي ب. خوانند براي اينكه مشتري خرافات زياد است مي

 »احلوض خليفتي یوأنت غداً عل«: ششم

 . قيامت بر حوض كوثر جانشين منييا علي تو فرداي  :كه رسول خدا فرموده 
ايـن دعـا    ي البـد بافنـده   كنـد و  اوالً اين جمله در دنيا مقامي را ثابت نمـي : بايد گفت

ميرد تـا   ثانياً روز قيامت رسول خدا نمي. اين جمله خالفت دنيوي را ثابت كنده خواسته ب
 . خليفه خواسته باشد

 »نيتاملوحبل اهللا «جملة : هفتم

ريسمان محكم خدا است و بر خالف قول خدا و  -س–گويد علي خواهد ب كه مي 
زيرا خدا در آل  ؛هم بر خالف قول امير المؤمنين در نهج البالغه اين جمله را آورده

﴿: فرموده 103عمران آية                ﴾ » و همگي به ريسمان

همه امر كرده به ريسمان خدا چنگ زنند و اين ه و ب »ويداهللا چنگ بزنيد و پراكنده نش
نيست و ما توانائي آنكه به او  -س –تكليف بايد مقدور باشد در حاليكه در زمان ما علي 

چنگ بزنيم نداريم ولي خدا بايد به چيزي تكليف كند كه هميشه موجود باشد و آن قرآن 
: نهج البالغه فرموده 156طبه در خ -س –و خود علي . است كه بايد به آن چنگ زد

و پيروي از كتاب خدا را بر خود الزم بگيريد؛ زيرا كه : عليكم بكتاب اهللا فإنه احلبل املتنيو«

وإن اهللا سبحانه مل يعط أحداً بمثل هذا «: فرموده 176 ي هودر خطب. »آن ريسمان محكم است
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به هيچكس همانند اين قرآن را و خداوند بزرگ  :منيالقرآن فإنه حبل اهللا املتني وسببه األ

شود  پس معلوم مي. »باشد محكم اهللا و سبب امينش مي نداده است؛ زيرا كه آن ريسمانِ
زيرا  ؛اين كتاب چنگ بزند نه اينكه خودش حبل اهللا باشده هم بايد ب -س –خود علي 

﴿: فرموده 170در سورة اعراف آية  وند متعالخدا          

              ﴾  »زنند و نماز و آنان كه به كتاب آسماني چنگ مي

كه در اين آيه » كنيمگران را ضايع نميما پاداش اصالح) مصلحند و(دارند، را به پا مي
ت كه براي اصالحات به آن همه الزم اس كتاب را مصلح دانسته و بره متمسكين ب

البد خودش را شيعه  متمسك شوند ولي بافنده دعا برخالف قول خدا و آن امام بافته و
 . ست كه اسالم را بپذيرد و آن را كم و زياد نكندا ولي كسي مسلمان. دانسته

 »ورصاطه املستقيم«جملة : هشتم

 –حاليكه خود علي خواهد بگويد علي صراط مستقيم است در  دعا مي ي كه نويسنده
حمد  ي هخوانده و در هر ركعت سور در هرشب و روزي اقالً پنجاه ركعت نماز مي -س

﴿ه :كرد خوانده و عرض مي مي       ﴾ .راه ه يعني خدايا ما را ب

و اگر خودش راه راست بود ديگر درخواست هدايت براه مستقيم . راست هدايت كن
 –ممكن است احاديث و رواياتي باشد كه جعالين جعل كرده باشند كه علي . حيح نبودص
توانيم  اند و ما نمي ولي آنان با كتاب خدا بازي كردهأنا الرصاط املستقيم : فرموده -س

 . حمد را كه متواتر و از كتاب خدا است بگذاريم و احاديث كذابين را بپذيريم ي هسور

  »اهللاأين بقية «جملة : نهم

خدا است و چنانكه تابلوهاي زيادي براي خدمت  ي هخواهد بگويد امام زمان بقي كه مي

﴿به امام زمان و ارادت به او چاپ و آية             ﴾ . در آن

﴿زيرا آية . نوشته شده و كوركورانه با قرآن بازي شده است     ﴾ . در
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﴿: قوم خود گفتهه ب -عليه السالم -كه شعيب پيغمبر  86و  85هود آية  ي هسور    

                         

             ﴾ »پيمانه و ترازو را ! و اي قوم من

فروشي نكنيد و در زمين به فساد و  تمام و كمال ادا نماييد و به مردم كم عادالنه و به
اگر به راستي ايمان داريد، آنچه اهللا برايتان باقي گذاشته، برايتان بهتر . تبهكاري نپردازيد

بافندة . ام زماني نبوده و اصالً اين آيه مربوط به امامي نيستو در زمان شعيب ام. »است
و يا امام زمان ديده در اين دعا آورده و  سدعاي ندبه هر فضيلتي كه كذابين براي علي 

زيرا صحت هر حديثي را  ؛ديگر فكر نكرده با قرآن بسنجد و صحت آن را معلوم كند
نبايد براي . قرآن بايد معلوم كردهدي باسنجيدن با  ي هطبق دستور رسول خدا و أئم

 . خاطر يك دعا قرآن را ناديده بگيريم و از قرآن صرف نظركنيم

 »أين املعدّ لقطع دابر الظلمة«جملة : دهم

و اين جمله بر خالف . ؟ستمگران ي هكجا است آنكه مهيا شده براي قطع دنبال :يعني
اند هركس بايد در صدد  هاست كه فرمود -س–قرآن و بر خالف دستور امير المؤمنين 

كونا «: فرمايد كند و مي قطع يد ستمگران باشد و آن حضرت به فرزندانش وصيت مي

اما چنين دستوري كه . »دشمن ظالم و مددگار مظلوم باشيد :للمظلوم عوناً للظّامل خصامً و

باعث  مردم بنشينند و منتظر كسي باشند كه او بيايد دنبالة ستمگران را قطع كند نداريم و
 . اضافه چرا أئمة ديگر اين كار را نكردند و نتوانستنده انحطاط و تسلّط اشرار است، وب

 »مت والعوجين املنتظر إلقامة األَ أ«: يازدهم

نتيجة اين جمله . كجا است آنكه بانتظار اوييم براي راست كردن سستي و كجي :يعني
زم نيست بلكه بايـد كسـي بيايـد و    اين است كه براي از بين بردن كجيها قيام و اقدامي ال

وهمين خياالت و گفتارها است كه مسـلمين را عقـب انداختـه تـا     . اين كار را انجام دهد
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 . خود را موظّف بدفع كجي ندانند و موجب گشته بيگانگان بر ما چيره شوند

 »أين املرجتي إلزالة اجلور والعدوان«جملة : دوازدهم

معني اين جمله اين . واريم كه دفع جور و ستم كندكجا است آنكه به او اميد :يعني 
گويا نبايد اين ملّت . است كه ملّت دست از پا خطا نكند و براي دفع جور منتظر بنشيند

همين چيزها دلخوش كردن و حرارت جوانان را ه جز براي ندبه و گريه و زاري و ب
تمگران بر خر مراد در نتيجه ظلم و ستم رواج يافته و س. !مكلّف باشد خاموش نمودن

اهل استعمار چه اندازه از اين عمل خرسندند كه جمعيتي . سوار باشند تا آن منتظر بيايد
و لذا اگر از . كار او كار نداشته باشنده معطّل شده و دم بگيرند و أين المنتظر بخوانند و ب

ف قرآن خوانندگان دعاي ندبه يا دعاها و توسالت و زيارات ديگري مانند آن كه مخال
همه كفر و ظلم چه بايد كرد و راه  پرسش شود براي دفع و چاره جوئي اين است

گفتار ايشان . كند خودش اصالح مي چون آن منتظر بيايد، :گويد چيست؟ در جواب مي
 -عليه السالم -موسي  هنقل كرده ب 24در سورة مائده آية مانند گفتار يهود است كه قرآن 

﴿ :گفتند                ﴾ » پس تو و پروردگارت

بنابر اين مردم بايد بهترين دعاها يعني دعاهاي » . مانيمجا ميبرويد و بجنگيد؛ ما همين
تواند به دعاهائي از  پس از آن براي دعاي صحيح مي. بخوانندرا قرآن كه خدا دستور داده 

برخي از دانشمندان بزرگ و . نمايد عه كنند كه رفع احتياج را ميصحيفة سجاديه مراج
 . مراجعه شوداند، را در كتابي گرد آورده  يقرآن امت اسالمي دعاهاي

 »یأين باب اهللا الّذي منه يؤت«سيزدهم 

 -س–تعالي درب قائل شده در حاليكه امير المؤمنين علـي   در اين جمله براي خداي 
يعنـي بـراي خـدا دري و    . وال أغلـق عـنكم دونـه بـاب: فرمـوده  186در نهج البالغه خطبة 

خواهـد بگويـد هـركس بخـدا      اين بافنده مي. درباني نيست كه شما را از او حاجب گردد
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كاري دارد بايد برود آن منتظر را پيدا كند و از او كه درب خدا است بخدا برسد آيـا ايـن   
 . تكليف ماال يطاق نيست

 »طّالب بدم املقتول بكربالأين ال«جملة : چهاردهم

اين بافنده فكر نكرده كـه آن  . كجا است آنكه بيايد و خون حسين را مطالبه كند :يعني
اينان معتقدند كـه آن   !زنده نيستندكه  -س –قاتالن حسين  ؟منتظر از چه كس مطالبه كند

و تـا  كند كه سطح زمـين را از خـون مـردم رنگـين ميكنـد       منتظر بيايد و آنقدر كشتار مي
گزراند، و صـرف   رود و ميلياردها مردم را از دم شمشير مي زانوي اسپش در خون فرو مي

حال بايد پرسـيد آيـا ايـن    . ماند يكصد و بيست نفر و يا مقداري زيادتر در روي زمين مي
تواند ميلياردها بشر را بكشد و  امام اگر روز هزار نفر را با شمشير بكشد تا هزار سال نمي

 كنـد و  گويد او هشت سال امامـت مـي   ا سال معطّل شود در حاليكه روايات ميه بايد صد
آيا اين اخبار معقول است؟ و اين اخبار مجعوله را چه . كشد سپس زن ريشداري او را مي

اند؟ آيا عدالت و قوانين اسـالمي   اند چگونه باور نموده بايد كرد و اين كسان كه باور كرده
 ؟فقط بايد چند سال اجرا شود

ي جياب إذا دعا«جملة : پانزدهم  »أين املضطرّ الذّ

حال بايد پرسيد آن  ؟شود كجا است آن مضطرّي كه چون دعا كند اجابت مي :يعني
كسي قول ه زيرا خدا ب ؛كند منتظر براي چه مضطرّ شده و چرا براي اضطرار خود دعا نمي

گانش نيست و دعاي بسياري خدا تابع بند. نداده كه هر وقت دعا كند دعاي او را رد نكند
كه  -عليه السالم -نوح  ؟ خداآيا امام از پيغمبران باالتر است ،از پيغمبران را اجابت نكرده

﴿: فرمود ،دعا كردبراي پسرش                          

   ﴾ »دهم كه  من به تو پند مي. خواه كه به آن علم نداريپس از من چيزي م

 . ]46: هود[»  . مبادا از جاهالن باشي
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اط املستقيم«جملة : شانزدهم  »يابن الرصّ

در اين جمله خواسته بگويد علي صراط مستقيم و امام زمان فرزند او اسـت و مـا در   
كرديم كه اين جملـه  همين جمالت مورد اشكال بود بيان  جملة و صراطه المستقيم كه بر

 . ستا آن حضرته تهمت ب

 »يابن اآليات والبينات«جملة : هفدهم

اگر مقصود از آيات، آيات قرآن باشد : بايد گفت ،كه امام را فرزند آيات بينات خوانده
زيرا آيات قرآن متبوع هر مسلماني است چه امام باشد و چه مأموم و  ؛اين غلط است

﴿: يرا خدا به تمام مسلمين فرمودهز ؛آيات قرآن والد كسي نيست       

    ﴾  » و از بهترين دستورهايي كه از سوي پروردگارتان به سوي شما نازل

 . ]55: الزمر[» شده، پيروي كنيد

 »يابن احلجج البالغات«جملة : هجدهم

كه به صريح قرآن  بالغه قرار داده در صورتي هاي در اين جمله امام را فرزند حجت 
 ؛هيچ كس حجت نيست چه عالم باشد چه جاهل چه امام باشد و چه مأموم ءپس از انبيا

﴿: فرموده 165نساء آية  ي هزيرا درسور              

    ﴾  »تا مردم پس از ارسال ) برانگيخيتم(دهنده ني مژده رسان و بيمپيامبرا

باب  امام صادق چنانكه درUو به اضافه . »اي در برابر اهللا نداشته باشندپيامبران، عذر و بهانه
حجت باطني U :بندگان دو حجت است حجت خدا بر: Uفرمايد عقل و جهل روايت كرده مي

و اين  Uحجتي را بيان نكردهUو غير از اين  Uندباش ءحجت ظاهري كه انبياUو  Uكه عقل باشد
هر معني كه باشد حجت ظاهري فقط انبيا ه حال حجت ب. حديث موافق قرآن است

 . باشند و هر امامي بايد راوي قول رسول و يا ناقل قول خدا باشد مي
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 »يا بن الطّور والعاديات«جملة : نوزدهم

يـا   اين عبارات آيا تعريف اسـت و  Uاسبان دونده فرزند طور ويا كوه طور وUاي  :يعني 
اگـر   ؟و ديگر اينكه امام چگونه فرزند كوه طور و يا فرزنـد اسـپان دونـده اسـت     ؟توهين

 یمنـأنا ابـن مكـة و :در مجلس يزيد فرمود :كسي بگويد همان طور كه علي بن الحسين 

كوه طـور   و خود را فرزند مكه و مني خوانده همانطور امام زمان فرزند نا ابن زمزم وصـفاأ

چون در مكـه و منـي بـزرگ     علي بن حسينباشد چه اشكال دارد؟ جواب اين است كه 
توان گفت او فرزند مكه و مني است چنانكه ساكن كاشـان   شده و يا مدتي ساكن بوده مي

گويند ولي امام زمـان در كـوه طـور نـه خـودش       كاشان و اهل قم را بچة قم مي ي هرا بچ
بزرگ شده و نه پدران بزرگوارش، تازه يـابن الطـور را اصـالح كنيـد والعاديـات را چـه       

 . دنكنيد آيا اسپان دونده افتخاري است كه پدر كسي باش مي
 )ر باب دعاي ندبههاي شيعه دوازده امامي د اي از دروغ پردازي واين بود قطره( 

محترم آگاه باشد كه در اين دعاي خرافي و جعلي حدود چهل دروغ وجود  ي هخوانند
 . دارد

 





 
 

ت شيعهمذم 

گرايي را بر خود واجـب كـرده و در راه    نشر و پخش شيعه راستي كه علماي شيعه، ه ب
ين و اين مذهب از هيچ كوششي دريغ نكرده و از ظلم و ستم بر سـاير  ي هترويج و توسع

ايـي را بـه كـار بـرده و هـر راهـي را        اند، هر وسـيله  سركوب مخالفين هرگز كوتاه نيامده
هاي بسيار زيادي را به چاپ رسانيده و به صورت رايگـان توزيـع كـرده و     اند، كتاب رفته

و از  از فقـر مـردم سـوء اسـتفاده كـرده     اند،  علمايشان را به دورترين نقاط جهان فرستاده
اند بهتـرين بهـره را جهـت     يماني كه آخرت خود را به دنيا فروختهاإل نويسندگان ضعيف

زدن  فريبي و گـول  تمام اين تالش و زحمات براي عوام اند،  هاي خود برده نوشتن خواسته
 . افراد ساده لوح و ناآگاه است

ها و روايـات دروغـين،    زباني و نيرنگ و كتمان حقيقت و نقل داستان آنان كه با چرب
و عواطف مردم ساده را بر انگيخته تا بدين شيوه بتوانند به هدف اساسي خود  احساسات

زدن بر ياران پيامبر و فرستادن لعن و نفرين بـر بهتـرين    كه وارونه جلوه دادن دين و طعنه
 . دست يابند ،امت است

هـا بـه بـدي يـاد      جالب اينجا است كه اهل بيت پيامبر شيعه را مـذمت كـرده و از آن  
ها به شيعه برگشته و  ها و سمت جاي هيچ شك و ترديدي نيست كه تمام جريمه. اند كرده
 . گردد ها ثابت مي بر آن

 ببن علي حسين

را به كوفه دعوت كرده و پس از آمدنش از وي حمايت نكـرده و در   سها حسين  آن
 واي بر شما،: گويد رو در روي آنان مي سحسين . كربال رخ داد ي حادثه ونتيجه جنايت 

هالكت و نابودي و گرفتاري و بينوايي و عذاب سخت بر شما باد، ما را با عشق و شور و 
دعـوت شـما را    اشتياق دعوت كرديد و ما نيز در كمال سـرعت و بـا اضـطراب درونـي،     
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دستان ما بود، عليه خود ما تيز كرده و آتشي را  اجابت كرديم، اما شما شمشيري را كه در
عليـه دوسـتان خـود     روشن كرده بوديم، عليه ما بر افروختيـد،   كه ما بر دشمن مشتركمان

گناهي از ما به نسبت شما سـر نـزده    واحد و براي دشمنانتان ياور و همدم شديد،  دشمنِ
شمشـير در  ) شما باعث اين جنگ شـديد (بود، پس واي به حال شما كه ما را نپسنديديد 

وخته نبود، شما با سرعت زياد مانند ها آرام و ساكت و پرچم جنگ بر افر غالف بود و دل
اما پس از آن  حيوان تيز پا به سوي پيمان بستن با ما شتافته و براي آن بستر سازي كرديد، 

كـه   اي آن پيمان را شكستيد، بله به خدا سوگند آن اخالق پسنديده با حماقت و گمراهي، 
تـرين   د شـده پـس كثيـف   شما بر آن سبز شده بود، در ميان شما سرافكنده و نابو ي ريشه

آگاه باشيد كه لعنت و نفرين خدا بر  خوبي هستيد براي غاصب،  ي هدرختيد و لقم ي هميو
 68F1.شكنند ستمگران پيمان شكني كه پس از بستن عهد و بيعت آن را مي

 فاطمه

 اي! اي اهـل كوفـه  : گويد ريزند، مي صغري كه شيعه بر وي اشك تمساح مي ي هفاطم
امتحان  ي هخداوند ما اهل بيت پيامبر را وسيل !غرور و پيمان شكني اهل فريب و نيرنگ و

69Fامتحان ما قرار داد، ما از امتحان سربلند بيرون آمديم ي هشما و شما را وسيل

2. 

 علي بن حسين

داننـد نيـز    علي ابن حسين مشهور به سجاد كه شيعه وي را چهارمين امام معصوم مـي 
دست شما رو شده و هواي نفستان آشـكار گشـته آيـا     !اي فريبكاران نيرنگ باز: گويد مي
ها بيعت كرديد، به نزد من بيائيد و با من  خواهيد همچنان كه به نزد پدرانم رفته و با آن مي

70Fبيعت كنيد؟

3 

                                           
 . 24ص 2جاج، طبرسي، ج االحت -1

 . 32ص 2االحتجاج، طبرسي، ج -2

 . 27ص 2االحتجاج، طبرسي، ج -3
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 ببن علي حسن

: گويـد  برتري داده و ميخود معاويه را بر شيعيان مكار و فريبكار بن علي، امير حسن 
در نظر من بهتر از اين كساني اسـت كـه خـود را شـيعيان مـن      به خدا سوگند كه معاويه 

انـد   ام را گرفته دانسته و در عين حال قصد قتل مرا دارند، ثروتم را انتخاب كرده و دارايي
به خدا سوگند اگر معاويه از من پيمان و بيعتي بگيرد كه به سبب آن، خونم حفظ گشته و 

ام را نـابود   است كه شيعيان مرا بكشند و زن و بچهبهتر از آن  ام در امان باشند،  زن و بچه
كنند و اگر به جنگ با معاويه در افتم، همين شيعيان گـردنم را گرفتـه و مـرا بـه معاويـه      

71Fكنند تسليم مي

1. 

  سعلي 

به خدا سوگند كه دوسـت دارم معاويـه افـرادش را بـا افـرادم      : فرمايد نيز مي سعلي 
مقابل، يك نفر  ده نفر از شما را گرفته و در با دينار، درهم  ي همعاوضه كند همانند معاوض
دو سه نفر از شما را به عنوان بخشـش  ) و در عين حال هر بار(از افرادش را به من بدهد 

 . و انعام به وي بدهم
زبان داريد و الل شده ايد، چشم داريـد و در   شنويد،  اي كساني كه گوش داريد و نمي

ديـدار صـادقيد و نـه در حـال گرفتـاري و مصـيبت مـورد         عين حال كوريد نه به هنگام
اطمينان، دستان شما بريده باد ماند گله شتري هستيد كه چوپانش آن را ترك كرده از هـر  

72Fشوند طرف كه جمع گردند از طرف ديگر پراكنده مي

2. 
خائن و  ها شيعه را فريبكار،  اين رأي و نظر اهل بيت در مورد شيعه است ديديد كه آن

اند، ما اين جمالت را از دو منبع معتبر شيعه يعني االحتجاج طبرسـي و   شكن دانسته انپيم
نهج البالغه نقل كرده ايم عالوه بر اين مهمترين استاد علـم جـرح و تعـديل نـزد شـيعه،      

                                           
 . 10ص 2االحتجاج، طبرسي، ج -1

 . 190 -188ص 1نهج البالغه، ج -2
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ها  كشي به سند خود موارد ديگري از كالم اهل بيت را روايت كرده كه ما نيز آن ابوعمرو 
 : كنيم را نقل مي

منافقين نازل كـرده باشـد،    ي هايي را كه خداوند دربار هر آيه: فرمايد جعفرصادق مي* 
 73F1.كند دانند صدق مي مود كساني كه خود را شيعه مي اين آيه در

دانند از يهود و نصاري  راستي كساني كه خود را شيعه ميه ب: فرمايد جعفرصادق مي* 
 74F2.پرستان بدترند و آتش
مـا   ي هشر كساني كه خود را شـيع  فتنه و: فرمايد رضا ميبه علي بن موسي مشهور * 

 75F3.تر است دجال بر ما خطرناك ي هدانند از شر و فتن مي

اند، به سـند خـويش از موسـي     األسالم ناميده ثقةآقاي كليني كسي كه شيعه وي را * 
اگـر در ميـان شـيعيان خـود تحقيـق و      : پسر بكر واسطي نقل كرده كه ابي الحسن فرمود

ها را امتحان كـنم همگـي    اند و اگر آن وضاع و  پرداز دروغبينم كه همگي  رسي كنم، ميبر
 76F4.ماند ها را جدا كنم از هزار نفر يك نفر نمي آيند و اگر بهترين مرتد از آب در مي

ـ بـا وجـود   دانم چه چيـزي بـراي شـيعه بـاقي مانـده، چـرا        با اين وجود نمي ت اجناي
اند؟ گويا هيچ فريب و نيرنگ و مكري از آنان روي نـداده   دهنياكانشان خود را به ناداني ز

 و چرا اين جمالت ارزشمند اهل بيت در مذمت و بدگويي از خود را فراموش كرده اند؟ 
گـوييم بسـيار بسـيار از روايـات و      مـا مـي  . ام همانطور كه در مقدمه عرض نمـوده (( 

و مـن  *پـذيرد،   ه نمـي احاديث شيعه جعلي و دروغ و خالف واقع است ولي خـود شـيع  
، در كـل اگـر آقايـان فقيـه     *ام دوازده امامي بـوده  ي هشيعدر گذشته دانم چرا كه خود  مي

                                           
 . 254رجال الكشي، ص -1

 . 252رجال الكشي، ص -2

 . 441ص 11وسائل الشيعه، ج -3

 . 228ص 8اصول كافي، ج -4
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گوييد كـه   ب آقايان مگر نميند، خُآويز بشنوند ما را به اتهام كفر گويي و ارتداد به دار مي
 روايات شما دقيق و صادق است؟ براي اين سطور و روايات چه نظري داريد؟

 





 
 

 زنيت گريه و خودبدع

 املجالس الفاخرة يف ماتم العرتة الطاهرةعبدالحسين شرف الدين موسوي كتابي موسوم به 

تأليف كرده و طبق عادت هميشگي خود، به دفاع از بدعت و خرافات عبادتي شيعه 
بر پا داشتن  ي هپرداخته و همچنان كه از نام كتابش پيدا است با آب و تاب بسيار، مسئل

بر مرگ پسرش ابراهيم را  را ذكر كرده و تالش كرده گريه كردن پيامبر،  مجلس عزا
 77F1.ي جهت مهر تأييد گذاشتن به مجلس عزا و ماتم شيعه قرار دهدا وسيله

صلى اهللا عليه وسلم پر اشـك بـود امـا آيـا آنچـه را كـه شـيعه در         بله چشمان پيامبر
شهادت عمويش حمزه رضي اهللا عنه  انجام داد؟ آيا براي دهند،  عزاداريهاي خود انجام مي

سالروزي گذاشت تا هر ساله مردم را جمع كرده و مانند آخوندهاي شيعه خود را به گريه 
ها نام بـرده مجلـس قليـان و     ها نيز گريه كنند؟ و آيا مجالسي كه موسوي از آن بزند تا آن

 سيگار و چاي و قهوه بود؟ 
روش ائمه بر گريه و زاري و خود زنـي  اخالق و : گويد در بخشي ديگر از كتابش مي

كردند كه مراسم عزا و غم و اندوه بـراي امـام    مداومت داشته وبه دوستان خود توصيه مي
 78F2.حسين هميشه بر پا شود و نسل پس از نسل، اين ماتم و حزن را تازه كنند

و همچنين در دفاع از خود در مقابل كساني كه شيعه را بخـاطر گريـه و زاري و عـزا،    
دانست كه ماتم ما براي اهل بيت  احمق مي ي كننده اگر مالمت: گويد مي كنند،  سرزنش مي 

                                           
 . 11ص ة،المجالس الفاخر -1

 . 17ص ة،المجالس الفاخر -2
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در  چه نصرت و ياري بزرگي براي آنان و چه جنگ ويرانگري عليـه دشمنانشـان اسـت،    
 79F1.آوردند مقابل غم و اندوه ما سر تعظيم فرود مي

اسـت و بـه همـين     و بزرگترين فلسفه و حكمت و راز مجالس ماتم و عزاي ما همين
 80F2.دهيم خاطر است كه نسل پس از نسل آن را ادامه مي

شريعت مقدس اسالم اين گريه و زاريهاي شما را منع كرده : گوئيم ما نيز در جواب مي
كند و اين نهي و منع در روايات ما و شما مشهود اسـت و مـن در اينجـا     و از آن نهي مي

 :كنم رواياتي از كتب شيعه را نقل مي
عالمي كه نزد شيعه به شيخ صدوق مشهور است  د بن علي بن حسين، محم -1

ن لنياحة مِ ا(: يكي از احاديث پيامبر كه تا حال ذكر نگشته اين است كه: گويد مي

 81F3.نوحه خواني و گريه و زاري از كارهاي دوران جاهليت است )عمل اجلاهلية

نة اهللا علرسول اهللا صىل  یهن( :كند كه صادق از پدرانش نقل ميجعفر  -2 يه وسلم عن الرّ

كردن با آواز بلند و  پيامبر اكرم از گريه 82F4)االستامع اليهاعند املصيبة وهنی عن النياحة و

 .خواني و گوش دادن به آن نهي فرمود نوحه

اعوال عند : صوتان ملعونان يبغضهام اهللا(: فرمايد پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وسلم مي -3

ها  اند و خدا از آن دو صدا ملعون 83F5)النوح و الغناء مصيبة و صوت عند نعمة يعني

                                           
عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس   عينان ال متسهام النار أبداً «: فرمايد پيامبر اكرم صلى اهللا عليه وسلم مي -1

چشمي كه از ترس خدا گريه كرده باشد و : كنند آتش جهنم را احساس نمي دو چشم، : يف سبيل اهللا
ها و مراسم عزا و ماتم  چشمي كه در حسينيه: چرا نفرمود» .داده باشد چشمي كه در راه خدا نگهباني

 )مؤلف(گريه كند؟ 
 . 37 -36 :ةالمجالس الفاخر -2

 . 103ص 82بحار األنوار ج  ؛915ص 12وسائل الشيعه، ج -3

 . 915ص 2وسائل الشيعه، ج -4

 . 101ص 82؛ بحار األنوار ج144ص 1مستدرك الوسائل، نوري ج -5
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صداي گريه و زاري و شيون و نوحه به هنگام مصيبت و : متنفر و بيزار است
 .خواني در ماتم و عزا و آواز به هنگام شادي صدايي به هنگام شادي يعني نوحه

 يمـ وزو لخواني براي ميت جايز نيست  داد و فرياد و نوحه: فرمايد ابي عبداهللا مي -4
 84F1.دانند اما مردم نمي ،ندارد

مواظب باش در شهري كه مردم از تو : علي به رفاعه پسر شداد آمده كه ي هدر نام -5
خـواني   هرگز اجازه ندهي كه نوحـه ) كني در آن حكومت مي(حرف شنوي دارند 
 85F2.بر مرده انجام شود

اجـرش   كسي كه به هنگام مصيبت با دستش بر رانهـايش بزنـد  : فرمايد صادق مي -6
 86F3.باطل گشته است

داد و فرياد و گريه و نوحـه بـر مـرده الزم نيسـت و نبايـد      : فرمايد ابي عبداهللا مي -7
 87F4.)سينه چاك كند(صاحب عزا لباس پاره كند 

به : ايشان به فاطمه فرمودند همچنين وقتي جعفر ابن ابي طالب به شهادت رسيد،  -8
 88F5.را بلند نكنكلمات ذليلي و مرگ و واويال و غم و اندوه صدايت 

پيامبر اكرم بر  )املستمعةإن رسول اهللا لعن النائحة و(: فرمايد ابو سعيد خدري مي -9

لعن و نفرين  خواني گوش فرا دهد،  خوان و همچنين كسي كه به نوحه نوحه
 89F6.فرستاده است

                                           
 . 88ص 12الوافي، ج ؛ 226ص 3اصول كافي، ج ؛ 916ص 2الشيعه، جوسائل  -1

 . 144ص 1مستدرك الوسائل، ج -2

 . 914ص 2وسائل الشيعه، ج -3

 . 916ص 2وسائل الشيعه، ج  ؛225ص 3اصول كافي، ج -4

 . 915ص 2وسائل الشيعه، ج ؛ 88ص 13؛ الوافي، ج112ص 1من ال يحضره الفقيه، ج -5

 . 144ص 1مستدرك الوسائل، ج -6
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گريه با صداي بلنـد و داد   صبري،  شديدترين ناشكيبايي و بي: فرمايد ابو جعفر مي -10
خواني و كوبيدن بر صورت و سينه و كندن موي سر است و هـر   نوحهفرياد و  و

خواني كند صبر و شكيبايي را ترك كرده و راهي جز راه راسـت را   كس كه نوحه
 90F1.گرفته است

هايشان نيز  ها و عزاداري در رد و نهي و منع خود زني و سينه زني شيعه در حسينيه
 :كنيم ه بعضي را نقل مياحاديث بسيار زيادي در كتب اهل تشيع آمده ك

وال يعصينك يف ( ي هاز ابو جعفر شنيدم كه در تفسير آي: فرمايد ابوالمقدام مي -1

هو املعروف الذي  ال تقيمن عيل نائحة ثم قال هذاوال تنادي بالويل و: گفت )معروف

91Fال يعينك يف معروفقال اهللا فيه و

نكن، و  واويالاگر من مردم بخاطر مرگ من  2

كار نيكي كه خداوند دستور : سپس فرمود من نياور،  ي ها بر سر جنازخوان ر نوحه
 .همين است فرموده كه در آن از من سرپيچي نكنيد، 

كار نيكـي كـه خداونـد امـر بـه      : فرمايد مذكور مي ي هابي عبداهللا نيز در تفسير آي -2
صـورتها   لباس پاره نشود، ) به هنگام مصيبت( :اطاعت از آن فرموده اين است كه

 92F3.خواني و واويال راه نيانداخته و به نزد قبر اقامت نكنند را نزنند و نوحه

: همچنين روايتي كـه در فصـل گذشـته از ابـي جعفـر روايـت شـده كـه فرمـود          -3
خواني  صبري گريه با صداي بلند و داد و فغان و نوحه شديدترين ناشكيبائي و بي

 93F4.و كوبيدن بر صورت و سينه و كندن موي سر است

                                           
 . 76ص 82بحار األنوار، ج ؛ 915ص 2وسائل الشيعه، ج ؛ 223ص 3اصول كافي، ج -1

 . 144ص 1مستدرك الوسائل، ج  ؛916 -915ص 2وسائل الشيعه، ج -2

 . 144ص 1مستدرك الوسائل، ج  ؛308ص 5تفسير نور الثقلين، ج -3

 . گذشت 6 ی سند اين روايت در صفحه -4
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خـواهرم تـو را بـه خـدا سـوگند      : به خواهرش زينب توصيه كرد كـه  سحسين  -4
اگر من مردم لباست را . ام عمل كن كنم به سوگند و توصيه دهم و خواهش مي مي

 94F1.پاره نكرده و بر مرگ من واويال و داد و فرياد راه نيانداز

كسي كه به هنگام مصيبت بر صورت خود كوبيـده و  : فرمايد و در جايي ديگر مي -5
 95F2.ينه را پاره كند از ما نيستس

دانم كه فرموده  پوشند نمي شيعه در ماه محرم به عنوان عزاداري حسين، لباس سياه مي
لبـاس سـياه   : فرمايـد  اند كه مي دانند يا خود را از دانستن آن به ناداني زده را نمي سعلي 

 96F3.زيرا كه لباس مخصوص فرعون است ؛نپوشيد
بخاطر مرگ من صورت : مرگش چي شد كه فرمود پس وصيت جعفر صادق به هنگام

 97F4.)سينه چاك نكنيد(هايتان را پاره نكنيد  خود را نزده و لباس
: شود؟ فرمود از پيامبر پرسيدند چه چيزي باعث باطل شدن اجر و پاداش انسان مي

به هنگام  )من ريض فله السخط ی،الصرب عند الصدمة األول، وشامله یتصفيق الرجل بيمينه عل(

براستي كه صبر و شكيبايي به  ،شود مصيبت دست راست را بر چپ زدن باعث آن مي
هنگام مصيبت بهتر است و كسي كه به ناشكيبايي راضي باشد نارضايتي خدا براي او 

  98F5.است
 
 
 

                                           
 . 144ص 1مستدرك الوسائل، ج -1

 . مرجع سابق -2

 . 287ص 2وسائل الشيعه، ج  ؛163ص 11من ال يحضره الفقيه، ج -3

 . 101ص 82بحار األنوار، ج -4

 . 93ص 82بحار األنوار، ج -5
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 سنت روز عاشوار روزه است نه خود زني

اهـل  : همادامي كه به موضوع عاشورا و مسائل آن پرداخته ايـم الزم اسـت بگـوئيم كـ    
 .بينند نه در خود زني و سينه دريدن سنت بزرگداشت روز عاشورا را در روزه مي

نديدم كه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم روزه گرفتن : فرمايد ابن عباس رضي اهللا عنهما مي
در هيچ روزي را بر روزي ديگر ترجيح دهد جز روز عاشورا بر ساير ايـام و نديـدم كـه    

 99F1.برتري دهد ماهي را بر ماه رمضان
وقتي پيامبر به مدينه تشريف فرما شد، ديد كه يهوديان در آنجا : گويد و همچنين مي

هذا يوم عظيم : ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقيل له(: گيرند فرمود روز عاشورا را روزه مي

 یاولفنحن احق و :فقال رسول اهللا ،فنحن نصومه  شكراً  یقومه فصامه موسی واهللا فيه موس یأنج

اين چه روزي است كه شما روزه ) :فرمود( 100F2)مر بصيامهأی منكم فصامه رسول اهللا وبموس

روز بزرگي است كه خداوند موسي و امتش را نجات داده و فرعون و : گيريد؟ گفتند مي
موسي نيز به عنوان شكرگزاري آن روز را روزه گرفت و ما نيز روزه  قومش را غرق كرد، 

پس پيامبر روزه  تر به موسي هستيم تا شما،  تر و نزديك ما اليق: مودگيريم پيامبر فر مي
 .گرفت و به روزه گرفتن در آن روز امر فرمود

وقتي پيامبر روز عاشورا را روزه گرفته و به آن امر فرمود، : فرمايد درجايي ديگر مي
قابل  یلإلئن بقيت  :فقال یالنصارإنه يوم يعظمه اليهود و( :عرض كردند يا رسول اهللا

عاشورا روزي است كه يهود و نصاري آن را بزرگ  !اي پيامبر خدا  )ألصومن التاسع

تا (گيرم  را نيز روز مي) تاسوعا(اگر زنده ماندم سال آينده روز نهم : دارند پيامبر فرمود مي
 101F3.)شباهت به آنان در عبادت ما از بين برود

                                           
 . 634ص 1المصابيح، ج ةمشكا -1

 . 638ص 1المصابيح، ج ةمشكا -2

 . 634ص 1المصابيح، ج ةمشكا -3
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ابـي عبـداهللا از پـدرش روايـت     . تروز عاشورا در روايات شيعه نيز آمده اسـ  ي هروز
روز عاشورا را روزه بگيريد به اين طريق كه روز نهم و دهـم  : امام علي فرمود: كند كه مي

 102F1.كند محرم را با هم روزه باشيد چون گناه يكسال را پاك مي
  103F2.گرفتند پيامبر و خاندان وي روز عاشورا را روزه مي: فرمايد ابي الحسن مي

 104F3.گنـاه يكسـال اسـت    ي هروز عاشورا كفار ي هروز: كند كه ت ميجعفر از پدرش رواي
سرايي و بر پا داشتن مجالس عـزا و مـاتم    خواني و نوحه پس بر شيعه واجب است روضه

چـون پيـامبر اكـرم در آن روز روزه    ) و بجـاي آن روزه بگيرنـد  (ها را ترك كرده  حسينيه
روزه گـرفتن در روز عاشـورا   : ايـد فرم نيز مي :به آن امر كرده و باقر  سگرفته و علي 

بر پا داشتن مجلـس عـزا و   : باعث پاك شدن گناهان يكسال خواهد شد، پس چرا نفرمود
 .گناهان يكسال است ي هماتم كفار

خبر بوده و آن را از دسـت داده   آيا شيعه چيزي را كشف كرده كه پيامبر اكرم از آن بي
شود و بر شما الزم است  سين كشته ميدر روز عاشورا پسرم ح: است؟ چرا هرگز نفرمود

 .كه در آن روز عزا و ماتم بگيريد
**************** 

 

                                           
 . 134ص 2االستبصار، ج -1

 . سابق همان مرجع -2

 . همان مرجع سابق -3





 
 

 اش و تولد مهدي غايب آشنايي حسن عسكري با زوجه ي افسانه

 و خيال تـار  توهم وانگيزي است كه  هاي شيعه داستان شگفت كتاب داستان مهدي در
اي آنچنـان   بـه افسـانه   شده، و ريزي قالبش ا هامتداد حادث در دهد و پود آن را تشكيل مي

فطـرت سـالم آن را قبـول نـدارد      سرشـت و  و ،برد شده كه به عقل راه نميتبديل بزرگ 
 آن را انكـار  انـد  بـوده  والدت او صـر اهـاي شـيعه كـه مع    فرقه ي هتاجايي كه قسمت عمد

 .اند كرده
والدت  كنيم تـا  يسوي حسن شروع م خيالي از  مهدي انتخاب مادر اكنون داستان را از

 .مهدي
يـك   و اند شبيه به داستان هزار مهدي داستاني ساخته شيعه براي مالقات حسن با مادر

هـاي شـيعه بـه     كـه كتـاب   -دهند آنگونه شب، انتخاب كنيزكي كه پسر را به او نسبت مي
غالمش حسن عسكري . درايت غيب پوشيده شده بود ازروي درك و -كشيده اند تصوير

اثنـاي   حرفهـايي كـه در   نوع لباس و اوصاف كنيزك و فرستاد و فروش كنيزك را به بازار
همـراه غـالم    و داد؛ بـه او را  افتـد  اتفـاق مـي   ستد و داد ي هميان آنچه در و زند معامله مي

 و سـپس  به گريـه افتـاد،  شدت  و بهخواند كه كنيزك آن را  زبان رومي فرستاد اي به نامه
را  ها تعجب كـرد كنيـزك هويـت خـود     خادم از كلّ اين د، وقتي كهرك  اشكهايش را پاك

را  وداسـتان زنـدگي خـود   . يوشع بن قيصر پادشاه روم اسـت  كه مليكه دختر كرد آشكار
مصـيبتهاي بزرگـي    و بـال  كس خواستگاريش كرده باشد دچار برايش تعريف كرد كه هر

خواستگاري  ،حضرت عيسي مسيح از را را درخواب ديده كه او رسول خدا نيز و ،شده
شـمعون   ام بـراي خواسـتگاري از وصـي تـو     آمـده  نزد تـو  !اي روح اهللا :فرموده نموده و

سپس پي درپي . اشاره كرد حسن عسكريبا دست به  اين پسرم و دخترش مليكه را براي
هـاي   از كنيـزك  نفـر  اينكه مريم دختر عمران همراه هـزار  تا را مالقات نمود خواب او در

اين  :، مريم به مادر حسن عسكري اشاره كرد و گفتآمدعسكري  حسن مادرنزد بهشت 
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105Fاست زنان سرور

حـالي كـه    در پسرم :حسن گفت محمد است، اما مادر ابي تو پسر مادر. 1
106Fكند مالقات نمي مشرك باشي با تو

ايـن   داستان را ادامه داده تا با تـأثير  سپس حوادث و 2
 .خواب شروع شد حسن عسكري دربا  ديدار مالقات و رؤياها اسالم را پذيرفت و

انتخاب اسم نـرگس جهـت مخفـي كـردن      سپس داستان اسيرشدن بدست مسلمين و
 را جـز  نمايـد كـه او   درخواست مي خود مالك اينكه از ود، شو مي آور را يادخود حقيقت 

 كـه در  داشته باشـد  آن اوصاف را، راضي باشد كه بايد خريدار به كسي نفروشد كه خود
 آن با حسن مالقـات نمـوده و  ز ا بعد خواب وحي شده، و سن عسكري درمورد آن به ح

 در بـا او  و خواب با او آشـنا شـده بـود    ند چون قبالً درك با او هيچ تعجب نمي ديدار در
با عجله او را بـه فرزنـدي    كرده بود، بنابراين ناگهان و ارتباط برقرار رؤيا خالل خواب و

داد  از عدل و زمين را سرشار كند و غرب تصرف مي دهد كه دنيا را از شرق تا بشارت مي
107Fكند مي

حاملگي  چون آثار بود؛ تر غريب و عجيب اما حامله شدن او با مهدي از همه چيز 3
 بـن جعفرصـادق خيلـي تـالش كـرد      علي محمد بن با اينكه حكيمه دختر او ديده نشد بر

بنابراين به ديدارش رفت  -گويند آنگونه كه روايات شيعه مي - حامله بودنش را ثابت كند
بـه   نزد حسن برگشـت و  و ولي اثري از حمل مشاهده نكرد را بوسيد رو او پشت و از و

 راف هرگاه وقت فجر« :به حكيمه گفت و وجود حمل تأكيد نمود هم بر او خبرداد ولي باز
 اينكه خود مـادر  ولي از اين هم شگفت آورتر 108F4»شود مي حمل برايت آشكار درسيد وجو

سـرورم   :فرزند هم تا شب والدت نفهميد كه حامله است تاجايي كه به حكيمه گفـت آن 

                                           
 جدختـر پيـامبر   فاطمـه   اند، آيـا او از  مادرحسن عسكري اطالق كرده مالحظه كن كه اين لقب را بر -1

 !برتراست؟

مـريم   زنـان جهـان و   كند ولي سـرور  آري ابومحمد درحال مشرك بودن آن كنيزك با او مالقات نمي -2
 . پالگويي زهي پرت و !!كنند فتگو ميگ و با مشرك ديدار حوريان بهشت عيسي و مادر

 . ام القائم  ، باب ما روى فى نرجس400 -395ن، صيإكمال الد يه،ابن بابو -3

 . 404ن، صيإكمال الد -4
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 109F1.ام خود احساس نكرده ها را در چيزي از اين
اين نكتـه   تالشي است براي خالص شدن از حيله وبر حمل  اثر انكارواضح است كه 

 هاي حسـن را  كنيزك حسن عسكري همسران و برادر كه حتي نزد شيعه ثابت شده جعفر
 هـا بـراي قاضـي و    عدم حاملگي آن حمل و رحم از حبس نمود تا استبراء شوفات از بعد

 110F2.آن تقسيم ارث حسن صورت گرفت از بعد حاكم وقت ثابت گردد، و
كه  حتي براي مادر كند هاي حمل را نفي مي شن شدن نشانهواين روايت كه تبيين ور و

كنـد،   گمان را باطل مـي  ه اين زعم وپايان چيزي را ثابت نموده ك خودش حامله بوده؛ در
، جنين بـه مـن جـواب داد   « :شكم مادرش حرف زده، حتي حكيمه گفت كه آن فرزند در

 .111F3»به من سالم كرد خوانم او هم خواند و آنگونه كه من مي
اش  وقتي حسن او را به خانه :گفتكه كند  خود حكيمه روايت مي همچنين طوسي از

 :حكيمـه گفـت  . آمدن مهدي از آن كنيـزك  به دنيا دت ووال دعوت نمود جهت اطالع بر
هـا   بـه آن : سوسن، گفـت  :آيد؟ گفت يك فرزند به دنيا مي ازكدام !اي سرورم فدايت شوم«

بنـابراين   112F4»...شـد  كنيزكها اثري بـراو ديـده نمـي    سوسن هيچكدام از نگاه كردم ديدم جز
روايـت ابـن    در ص دهـد، و حكيمه تنها با نگاه كردن توانسته حمل او را تشـخي  ؛روايت

ايـن روايـت او را    در روي اورا بوسيد ولي اثري از حمل را نديد، و پشت و :بابويه گفت
 برخي روايات ديگر در و، روايت ابن بابويه نرگس نام دارد در و سوسن نامگذاري كرده؛

113Fصقيل مثل ريحانه و دارد نامهاي ديگر

 هركـه بـه دلخـواه خـود چيزهـايي سـاخته و       و ،5
 .گيرد مي بر هاي شيعه همه را در داخته، كه مجموع كتابپر

                                           
 . 404ن، صيإكمال الد -1
 . 74طوسى، ص بةيالغ -2
 . 404ن، صيإكمال الد -3

 . 141، صبةيالغ -4
 . 408ن، صيإكمال الد -5
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انگشت  و زمين ايستاد روي زانوها بر و«. افتاد هنگام زايمان جنين ازشكم مادر و
 وصلی اهللا نيهللا رب العامل احلمد :گفت و عطسه كرد افراشت و سبابه را بسوي آسمان بر

صحبت  ي هبه ما اجاز بود شده، اگراند كه حجت خدا نا ظالمان خيال كرده علی حممد وآله،

 114F1.»شد داد شك برطرف مي مي
آن حـال   در و بـرزمين افتـاد   تشهد روايت ديگرآمده است كه به حالت سجده و در و

115Fعملي كن يعني خدايا وعده ات را برايم »..اللهم أنجز يل ما وعـدتني«: گفت اين دعارا مي

2 

جـان  بـيم   ازر ، وچون مادده شدبربه سوي آسمان  دنگي نوزارسبز سپس توسط پرندگان
شود آنگونـه   به توبرگردانده مي« :داد كرد حسن اينگونه به او جواب مي فرزندش گريه مي

 116F3.»كه موسي به مادرش برگردانده شد
خـارج از   مخلوقـات و  سـنت خـدا در   نمو او كامال مخالف نظام خلقت و اما رشد و

 اين روايت بر. آن هستند فرمانبر تابع و انظام طبيعتي بود كه موجودات زنده به فرمان خد
والدت  چهل روز از وقتي كه: گويد محمد به تصويركشيده شده كه مي زبان حكيمه دختر

راه  داخل منزل با پاي خـود  م كه مواليمان دردنوزاد گذشت نزد ابي محمد رفتم، ولي دي
ام  زباني را نديده جه وهج لهي او زيباترباشد، و ي هام از چهر اي را نديده رود، هيچ چهره مي

 :و گرامي است، گفتمز اين مولود نزد خدا عزي :گفت ؛ابومحمد. چون زبان او فصيح باشد
ـ  حـالي كـه چهـل روز از    بينم در بينم كه مي سرورم اينگونه او را مي گـذرد،   مـي  شوالدت

ئمـه در هـرروز مثـل يـك سـال      أداني كه رشد مـا   آيا نمي !عمهاي  :گفت و تبسمي كرد
117Fديگران است؟

4 
ما هرگاه يك ماه از تولدش گذشت مثـل يـك سـاله     ي ههمانا بچ«: روايت قمي در و

                                           
 . 147طوسى، ص ،بةيالغ، 406ن، صيإكمال الد -1
 . 405 -404ن، صيإكمال الد -2
 . 405ن، صيإكمال الد -3
 . 144طوسى، ص ،بةيالغ -4
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 مدر هنگا پروردگارش را خواند و قرآن مي زند، و حرف مي نوزاد ما درشكم مادر است، و
او نـازل   شـام بـر   صـبح و  كنند و او اطاعت مي از ها فرشته و كند شيرخوارگي عبادت مي

 118F1.»شوند مي
نداشـت   او خبـر  از بود كسي ين نوزاد كه حامل اين همه خوارق العادات آشكارولي ا

 ها چيست؟  دتااين خارق الع ي همشاهده نكرد، پس فايد او زااثري 
غيبـت او چيـزي    مورد او و وهيچ كس در ناپديد شد سپس طولي نكشيد كه غايب و

همانـا حسـن    :گويد مي -هند او نسبت مي آنگونه كه روايتي را به -حكيمه كه نفهميد جز
تا وقتي كه اخـتالف شـيعه    مورد اين مولود فاش نكند؛ كه اين خبر را در داد به او دستور

 وكـرد  هرگاه خدا شخص مرا ناپديد « :بيند، چون حسن به او گفت از وفات او مي را بعد
ـ  خبـر ها  آن اند به افراد معتمد اختالف شده مرا ديدي دچار  شيعيان وفات يافتم و ده كـه  ب
بينـد تـا وقتـي كـه      را نمي هيچ كس او غايب نموده و از مردم ناپديد و را خدا ولي خود

 119F2.امري را كه تحقق يافتني است اعمال نمايد جبرئيل اسبش را تقديمش نموده تا خدا
آنگونه كه  -طريق حكيمه به درون شيعه رخنه كرد غيبت از مهدي و ي هبنابراين مسأل

 در معصـوم را  ها ادعاي يك زن غيـر  آن دانم چطور ولي نمي -ويندگ روايات آن طايفه مي
كننـد وقتـي كـه     حـالي كـه اجمـاع تمـام امـت را رد مـي       در كنند اصول مذهب قبول مي

 .!اي فرعي هم باشد؟ مسأله در حتي اگر درميانشان معصوم نباشد

 اين اقرار و اعتراف مهم را بشنو

سرپرستانش  مدير و امير و نزدازدنيا ميرود،  وقتي ابو الحسن: هاي شيعه آمده در كتاب
مثال نـزد  . ها مرگ او را انكار كنند همين امر باعث شد كه آن اشت وداموال زيادي وجود 

 نزد علي بن حمزه سي هزار دينار داشت و نـزد  زياد قندي هفتاد هزار دينار موجود بود و

                                           
 . 405ن، صيإكمال الد -1
 . 142طوسى، ص بةيالغ -2
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دارايـي   امـوال و  ريـه و عثمان بن عيسي كه يكي از كار گذارانش در مصر بـود شـش جا  
اموالي  ها و اي به او فرستاد تا جاريه ابو الحسن، رضا نامه: مي گويد )راوي(. زيادي داشت

 بـاز او در . پدرت نمرده است: اي نوشت كه او هم نامه. كه پيش او بود برايش باز گرداند
 رسيده و خبر مرگش به همه مردم پدرم مرده و: در آن نوشته بود اي نوشت و جواب نامه

: گويد مي نويسد و ي ديگري مي نامه) عثمان بن عيسي(باز او . ايم ميراثش را تقسيم نموده
اگـر مـرده باشـد، او بـه مـن       اگر پدرت نمرده باشد، تو حق اموال و داراي اورا نداري و

هـم   ام و ها را عقد نموده من آن ها را به تو باز گردانم و دستور نداده است كه چيزي از آن
 120F1.نكاح من هستند كنون درعقد وا

هاي اثني عشري نقل شده است و ما آن جنبـه را كـه ايـن نـص در      اين نص از كتاب
گويـد تـرك    باشد يعني استدالل بر بطالن وقـف چنانكـه امامشـان رضـا مـي      مورد آن مي

سـازد در وراي ايـن    ديگر قضيه مد نظر ما است كه روشن مـي  ي هتنها آن جنب كنيم و مي
ي شـهرها را   هـا كـه همـه    اي در جريـان اسـت، آن   دوزيها چه نبردهاي وحشيانهثروت ان

نمودنـد، هدفشـان تنهـا     وپيشوايان تبليغات مـي  انگشتند و هر كدام براي يكي از امام مي
اختصاص دادن اموال وداراييهاي فراوان به خود بوده كه اين عناصر مخفي از طريـق ايـن   

بـدل   ل زيادي را بدست آورده وآن را در ميان خود رد وخيالي براي امامان، اموا  تبليغات
 كردند  مي

اند، تأمل  گري كه در تاريخ امت اسالمي ظهور كرده شيعه شيادهاي  جنبش دركسي كه 
 ترين عوامل و اسباب غافل كردن امت اسـالمي  ها بزرگترين و قوي كند خواهد ديد كه آن

ـ  از دشمنانشان و به هدر دادن توانائي و  هايشـان در راسـتاي تشـكيل دولـت بـزرگ       روني
اساسـي حـج و روزه و    باز اگر دقت كنيم پي خواهيم بـرد كـه عنصـر    اند، و اسالمي بوده

                                           
و  946: ، شـماره 493رجال الكشـي، ص  :و نگاه 75، ص)پدر صدوق(علي ابن حسين بابويه ، مةمااإل -1

 . 43ص :الغيبه، و الطوسي 48/253االنوار، و بحار 1120:، شماره598ص
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ها بايد خمس را به آيـات   اين ي ههم درخمس است، و . .. ها و زيارتها و تعليم دادن بچه
121Fعظام بپردازند

1. 
: ماننـد سود داشـته باشـد،    ئده وهر چيزي كه فا به جهت احتياط بايد در: گويند مي و

122Fها هم خمس پرداخته شود هديه و اموال وصيتي و شبيه اينهبه و 

همچنانكه در سـرمايه   2
مورد نياز هستند مانند ابزار آالت نجاري و بافنـدگي و ابـزار آالت    كسب و ابزاري كه در

 123F3.اند آنها نيز خمس قرار داده كشاورزي و غيره، به جهت احتياط در
 :شود ماننـد  خوار و باري كه براي معيشت و زندگي خريده و انبار مي: گويند حتي مي
ها گذشـت بايـد    زندگي هستند اگر سال بر آن ي هكه جزو ضروريات اولي. .. گندم، جو و

 ي كسي از فرشي بي نياز بود يا ظـرف يـا لبـاس، يـا وسـيله      خمس آن را پرداخت و اگر
باشند، بايد خمس  مي اضافه بر نياز ندني هستند وسواري، وكتاب يا هر چيز ديگري كه ما 

 124F4.ها نيز پرداخت شود آن
حق آل بيـت از   ها همان اموالي بوده كه به نام خمس و نيروي آن توانايي و جنبشها و

گري در جهـان اسـالم تـا امـروز از ايـن       حركتهاي شيعه و. اند پيروان رده اول خود گرفته
رگترين ها از بز هاي آن ين جهت آيت اهللاند به هم نمودهلحاظ مالي تأمين  طريق خود را از

منصـبي اسـت كـه     منصب آيت اهللا، مقـام و  مقام و شوند و داران دنيا محسوب مي سرمايه
چون .تپد و چشم همه آنان در انتظار رسيدن به آن است ها در هواي آن مي قلب همه شيعه

 هاي كالن است  منصب جمع نمودن اموال ودارايي
كتاب و مرجع مملو از مسائل ضد امت اسالمي  همين كانال ساالنه صدها مجله واز  و

 .شوند تغذيه شده و مي

                                           
 . 2/389الوثقي،  ةالعرو -1
 . 2/389الوثقي،  ةالعرو -2
 . 395 -2/394الوثقي،  ةالعرو -3
 . 396 -2/395الوثقي،  ةالعرو -4
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ها فـوران   آن ي ها از جانب پيروان فريفته شده هاي كه بر آيات عظام شيعه اين دارائي و
ها فتواهايشـان را   بجاي رسيده كه آيت اهللا كار گري را بزرگتر نموده و كند، خطر شيعه مي

كنند تا اين سـيالب   ها پنهان مي حقايق را از آن سواد نموده و بازاريهاي بي توجه كسبه وم
 125F1.ها قطع نشود اموال به سوي آن

 يرند توجه نمـوده و گ ي مالي كه از مردم به نام خمس مي قضيه پيشوان تشيع بسيار بر
آن را كم كنـد او   اند تا جايي كه اگر كسي يك درهم از آنرا در اولويت كار خود قرار داده

126Fآورند كافران به حساب مي ي را از جمله

2. 
كتـابي وجـود    هيچداند كه  كند خوب مي هاي فقه اسالمي را مطالعه مي كسي كه كتاب

بلكـه تنهـا در   . جداگانه به موضوع خمـس پرداختـه باشـد    ندارد كه به صورت مستقل و
ر كتاب الزكـات نيـز بـه    د خمس غنائم جنگي و ي كتاب جهاد به بحث كوتاهي در زمينه

هـا   ها بر عكـس اسـت و آن   اما قضيه نزد آن. كند كانها برخورد مي بحث خمس معدنها و
اند كـه از   و بر پيروان خود واجب نموده. اند ي خمس نوشته كتاب مستقلي راجع به مسئله

و محصوالت خود اعم از زراعت و صنعت و اجاره و خيـاطي و   ها ساير كسب تجارت و
هـا دخيـل اسـت     مالي در آن ي عبادتهاي كه قضيه ي گي و نجاري و شكار و اجرهنويسند

                                           
 . همين رساله...  نگاه ص -1
ن در حـق آل بيـت و   كسي كه يك درهم يا كمتر از آن را نپردازد، از جمله ستمگرا: گويند چنانكه مي -2

. كافران است ي آيد، و اگر يك درهم از آن را به حاللي بخورد از جمله ها به شمار مي غاصب حق آن
كمترين چيزي كـه انسـان را   : از پدرم ابو جعفر سؤال نمودم: و در روايت از ابي بصير آمده كه گفت

. و در واقع يتـيم مـا هسـتيم   . اين است كه مال يتيم را بخورد: كشاند چيست؟ گفت به آتش جهنم مي
 . 2/366اند،  ها بر آن نوشته اي كه در اين عصر مراجع آن الوثقي و حاشيه ةالعرو، اليزدي

اگـر مسـلمانان امـروز    : گويـد  ها را بـه بـاد تمسـخر گرفتـه و مـي      دكتر علي سالوس اين مبدأ و اصل آن
هـاي   خود را به شـيخ  ي و سرمايه خواهند ازجانب جعفريها به كفر متهم نشوند بايد خمس درآمد مي
 ). حاشيه(، 394، صأثر اإلمامة فی الفقه الجعفری، علي سالوس. ها بپر دازند آن
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هـا بايـد خمـس را بـه      همه ايـن  در. .. ها و مانند حج و روزه و زيارتها و تعليم دادن بچه
127Fآيات عظام بپردازند

1. 
مانند هبه سود داشته باشد،  هر چيزي كه فائده و به جهت احتياط بايد در :گويند مي و

128Fها هم خمس پرداخته شود و اموال وصيتي و شبيه اين هديهو 

همچنانكـه در سـرمايه و    2
مورد نياز هستند مانند ابـزار آالت نجـاري و بافنـدگي و ابـزار      كسب و كار ابزاري كه در

 129F3.اند آنها نيز خمس قرار داده آالت كشاورزي و غيره، به جهت احتياط در
 :شود ماننـد  و زندگي خريده و انبار مي خوار و باري كه براي معيشت: گويند حتي مي
هـا گذشـت بايـد     كه جزو ضروريات اوليه زندگي هستند اگر سال بر آن. . .  گندم، جو و

نيــاز بــود يــا ظــرف يــا لبــاس، يــا  كســي از فرشــي بــي خمــس آن را پرداخــت و اگــر
شند، با مي اضافه بر نيازش كتاب يا هر چيز ديگري كه ماندني هستند و سواري، و ي وسيله

 130F4.ها نيز پرداخت شود بايد خمس آن

 شود؟  اين اموال خروشان و اين سيل عظيم بر چه كساني توزيع مي

خمـس دهنـدگان؛ هـم     131F5.گـردد  زمان غيبت امام بر فقيه شيعه توزيع مـي  گويند در مي
اند كه خمس  پيشوايانشان مقرر نموده چون امام و. پردازند را به فقها مي اكنون اموال خود

سـهمي بـراي    ، وسهمي براي پيـامبر  سهمي براي خدا، و :شود ش قسمت تقسيم ميبه ش
132Fباشـد  مـي  )مهـدي (امام، كه اين سه سهم در حال حا ضر مال صاحب زمـان  

اگرچـه او   6
پس سـهم   -!چون هنوز متولد نشده است گردد كه هرگز از غيبتش باز نمي -غائب است 

                                           
 . 2/389الوثقي،  ةالعرو -1
 . 2/389الوثقي،  ةالعرو -2
 . 395 -2/394الوثقي،  ةالعرو -3
 . 396 -2/395الوثقي،  ةالعرو -4
 . 1/439وجوب پرداخت خمس به فقيه در زمان غيبت امام، النور الساطع ، نگاه علي كاشف الغطاء -5
 . 178العباد، ص يةو هد 2/403الوثقي،  ةالعرو -6
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ف خمسي كه براي امام است در زمان غيبت اند نص چون گفته. باشد براي فقيه شيعه مي او
 133F1.گردد او به نائبش يعني مجتهد جامع الشرائط باز مي

البته بـه شـرط    134F2»گيرد ابن سبيل تعلق مي مساكين و به يتيمان و«مانده  و سه سهم باقي
135Fاينكه ايمان داشته باشند

ها  يعني مشروط بر اينكه رافضي باشند چون ايمان مختص به آن 3
تازه در مورد اين سـهم آخـر كـه    . پندارند افترا چنين مي ها به دروغ و نانكه آنباشد چ مي

 136F4.احتياطا به مجتهد پرداخت شود بهتر است: اند براي اين سه گروه مقرر گرديده، گفته
آنرا  شود تا ها داده مي پيشوايان آن ي آن اموال به شيخ و شود كه همه پس نتيجه اين مي

فقيـه  : آمده كـه  »النور السـاطع«در كتاب . بيان شد انفاق نمايند آن سه گروه كه بر خود و

كنـد اگـر    نصف ديگرش را مطابق نياز تقسيم مي دارد و نصف خمس را براي خود بر مي
 137F5.كم آورد بايد از سهم خود آن را تكميل نمايد دارد و اگر مي زياد آورد زياده را خود بر
يابيم كه اگر  هاي امروزي در مي عيت شيعهماهيت و واق از: گويد دكتر علي سالوس مي

ي داراييش را جمع وجـور كنـد سـپس خمـس      كسي بخواهد حج را انجام دهد بايد همه
نپردازد حجـش  اند اگر آن را  گفته و –را به فقهاي كه به وجوب آن فتوا داده  )يك پنجم(

امـوال و   چپـاول نمـودن و بـه باطـل خـوردن      كه در واقع اين كار. بپردازند –باطل است
 138F6.دارايي مردم است

ها بر زياد  اهللا آيةبه احتمال قوي اين يكي از عوامل حرص و طمع حكومت : گويم مي
 . باشد مينمودن سهم خود از تعداد حاجيان در هر سال 

                                           
 . 179العباد، ص يةو هد 2/405الوثقي،  ةالعرو -1
 . 179العباد، ص يةو هد 2/403الوثقي،  ةالعرو -2
 . 179العباد، ص يةو هد 2/403الوثقي،  ةالعرو -3
 . 179العباد، ص يةو هد 2/405الوثقي،  ةالعرو -4
 . 1/439النور الساطع،  -5
 . 391، صأثر اإلمامة فی الفقه الجعفری -6
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اين نوع نگرش در ارتباط با خمس و اين كه همه اموال حق امام است نگرشي اسـت  
اند و تا امروز عمل به آن اسـتمرار يافتـه    قديم وضع نمودهها از زمان  زنديق و اندين  كه بي

اما در واقع بدعتي است . دانند به امام موعود مي  ها آن را يكي از آثار عقيده است؛ كه شيعه
حتـي   ش و خلفـاي راشـدين   انـد و در زمـان پيـامبر     آورده كه خودشـان آن را پديـد  
 . او را دارند، وجود نداشته استها ادعاي پيروي از  اميرالمؤمنين علي كه شيعه
گوينـد كـه    مورد خمس مـي  آنچه كه رافضيها در: گويد مي :شيخ االسالم ابن تيميه 

به نائب امام معصوم موعود بپردازند سخني اسـت   آن را اموال مردم از آنان گرفته شود و
وش كه بـه نيكـي ر  هيچ كدام از تابعين  و ،چه غير او كه هيچ يك از اصحاب چه علي و

هـا   كساني كه با آن هيچ يك از و آنان را در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند
تمـام آنچـه در مـورد     اند و غيره، آن را نگفته هاشم و اند مانند بني نزديكي داشته قرابت و

بـاقر و   جعفـر  ابـي  حسن، و بن علي حسن، حسين، و :علي يا علماي اهل بيت او همچون
و ، انـد  هـا بسـته   بر آن روافض در واقع دروغي است كه ، واند نمودهننقل  بن محمدجعفر 

نـه خلفـاي ديگـر در مـدت چهـل سـال        علي است چون نه او و ي خالف سيرهاين كار 
 سعلـي   خالفتاند و حتي در زمان  اند، چيزي از اموال مردم را نگرفته خالفتي كه داشته

 . نداشته استچيزي به نام خمس به روش امروزي اصال وجود 
و همچنين بديهي و روشن است كه پيامبر خدا اموال مسلمانان را به عنوان خمـس از  

 139F1.ندآنان نگرفته و از هيچ يك از مسلمانان طلب خمس ننموده ا
عنوان يكـي از فـرايض الهـي و      پيشواي شيعيان آن را به در واقع اين اموالي كه پير و

جهتي به  هم مانند سيل خروشان از هر اند و امروز حقي از حقوق اهل بيت از مردم گرفته
ترين عوامل و اسـباب دوام و بقـاء خرافـات اثنـي      ها سرازير شده است و از مهم روي آن

چون . ي خود همين موضوع بوده است  ها در دفاع از عقيده آن ي انگيزه عشريها گرديده و

                                           
 . 3/54، السنةمنهاج  -1
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ين سيل خروشان حطام دنيا دانند اگر كسي به مذهبشان دست بزند ديگر ا ها خوب مي آن
 . شود قطع مي ي بوده،كه تا به حال جار

هـا   ي من اگر اين اموال و دارايـي  به عقيده: گويد به همين دليل دكتر علي سالوس مي 
چون بسياري . رسيد جعفري و باقي مسلمانان به اين حد نمي ي بود اختالف بين شيعه نمي
دارائي و اموال به اختالفات فـي مـا بـين دامـن     و پيشوايان شيعه به خاطر همين  هاءاز فق
 140F1.زنند مي

ها اين است كه در هـر شـهري كـه حضـور پيـدا كـرده        آشكار آن و يكي ديگر از آثار
شـركتها و مـواد    تـرين كارهـاي تجـاري و    مهـم  تـرين و  ند كه بزرگ ا باشند، تالش نموده

قه و خوراك و ضـروريات  آذو ها بر خود قرار دهند تا آن ي سيطره خوراكي را قبضه و در
 141F2.مردم تصميم بگيرند و حكومت كنند كه واقع حال هم گواه بر اين قضيه است

 !:نامد علي فرزندانش را به نام خلفاء مي

به تعبير مفيـد  Uو  -راشدين علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه فرزندانش را به نام خلفاء
و  Uخالفت را از او غصب كردنـد كساني كه U ه است؛ناميد -Uو مجلسي و همفكرانشان كفار

آري علـي فرزنـدانش را   U. !!مانع اجراي وصيت خدا و رسولش صلي اهللا عليه وسلم شدند
پرسش اين است كه چه چيزي او را مجبور كرد . !!Uبه نامهاي ابوبكر و عمر و عثمان ناميد

Uاش بشنود و بر زبان بياورد كه نام دشمنان خودش را هر روز در خانهU؟ ! 
پـردازيم كـه    دوازده امامي فقط به معرفي كساني مـي  ي ما از كتب معتبر شيعه در اينجا

شيعه دوازده امامي ابـوبكر اولـين كسـي بـوده كـه       ي عقيدهUبوده زيرا به  اسم شان ابوبكر
 ؟ Uخالفت را از اهل بيت غصب كرده است

                                           
 . 408، صأثر اإلمامة فی الفقه الجعفری -1
 . به بعد مراجعه نمائيد 312از ص »وجاء دور المجوس«در اين رابطه به كتاب  -2
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او هاي علمي جهان تشيع كه شما شيعيان اثناعشري اصطالحا  يكي از بارزترين چهره 
ناميد ليست فرزندان علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنه از جمله ابـوبكر را   را شيخ مفيد مي

 :نويسد مي وكند، ا ذكر مي
اش ابوبكر است و ديگري عبيـداهللا   از ديگر فرزندان علي محمد االصغر است كه كنيه«

ليلي بنـت  درشان مااست كه هردو با برادرشان حسين عليه السالم در كربالء شهيد شدند، 
 . »مي استارمسعود الد

 : نويسد و يعقوبي مؤرخ شيعي در باره علي رضي اهللا عنه مي 
حسن، حسين، عبيداهللا و ابوبكر كه از اين دو نسلي  :ايشان چهارده فرزند پسر داشت«

 . »تميم بود باقي نماند، مادر شان يعلي بنت مسعود حنظليه از بني
 . 2/213ج ،تاريخ يعقوبي 
طالـب مقتلـه  يبأذكر خرب احلسني ابن عيل ابن «: بو الفرج اصفهاني شيعي زير عنوانو از ا 

 :نويسد مي »من قتل معهو

يكي ديگر از كساني كه با حضرت حسين شهيد شدند، ابـوبكر بـن علـي ابـن ابـي      « 
ذكر كـرده كـه مـردي از    ) طبري(أبو جعفر . طالب است كه مادرش يعلي بنت مسعود بود

المدائني نوشته است كه جسـد او در ميـان شـهداء پيـدا شـده امـا        ت، وهمدان او را كش
 . »مشخص نشده كه چه كسي او را به شهادت رسانده است

 . بيروت ،چاپ دارالمعرفه 142مقاتل الطالبين ص
 . 582ص ،و جالء العيون از مال باقر مجلسي

عنـه و ابـوبكر   چه دليلي محكمتر و روشنتر از اين كه علي ابن ابي طالـب رضـي اهللا    
 انـد، و  ت و اخوت و بـرادري داشـته  يمحبت و صميم ي صديق رضي اهللا عنه با هم رابطه

نگريسـته   ابوبكر صـديق رضـي اهللا عنـه مـي     نه با ديد تعظيم و احترام بهعلي رضي اهللا ع
 . است
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حسـن مجتبـي كـه دومـين امـام       علي ابن ابي طالب رضي اهللا عنـه؛ بزرگترين فرزند  
گرامي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم نيز  ي زهراء و نوه ي فرزند فاطمهمعصوم شماست، 

 . يكي از فرزندانش را به همين نام گرامي ناميده است
 : نويسد يعقوبي مورخ شيعي مي 
و ابـوبكر و  . . .  كه مادرش خوله بود،) مثني(حسن هشت فرزند پسر داشت، حسن « 

 . »عبدالرحمن و طلحه و عبيداهللا
  240ص 1منتهي االمال ج 228ص 2يعقوبي ج تاريخ 

 :نويسد و ابو الفرج اصفهاني مي
ابوبكر بن حسن بن علي ابن ابي طالب نيز از كساني بود كه با حسين در كـربالء بـه   «

 . »او را شهيد كرد الغنوي عقبةشهادت رسيد، 
 . 87ص ،نيمقاتل الطالبي

نويس شـيعي   ميد، مسعودي تاريخو حسين بن علي نيز يكي از فرزندانش را ابوبكر نا 
 : نويسد در كربال شهيد شدند مي سگويد كه با حسين  وقتي از كساني سخن مي

سه تا از فرزندان حسين بن علي در كربال بـه شـهادت رسـيدند علـي اكبـر، عبـداهللا       «
 . »الصبي، و ابوبكر

 263ص ،التنبيه واالشراف
 :همچنين آمده است كه

 . »سن ابوبكر نيز بوده استكنيه زين العابدين بن ح« 

 2/74ج ،الغمةكشف  
و همچنين حسن ابن حسن بن علي بن ابي طالب معروف به حسن مثني نيـز يكـي از   
فرزندانش را ابوبكر ناميد، اين مطلب را اصفهاني از محمد بن علي حمزه علـوي روايـت   

 :كند كه مي
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لـب كشـته شـد يكـي     از كساني كه با ابراهيم بن حسن بن حسن بن علي ابن ابي طا«
 . »بن حسن بوده است) مثني(ابوبكر بن حسن 

موسي كاظم نيز يكي از فرزنـدانش را ابـوبكر ناميـده    ، و امام هفتم شيعيان اثناعشري 
 . است

 :ويسدن أبوالفرج اصفهاني مي
 . »نيز ابوبكر بود )ان اثناعشرييعيالرضا امام هشتم ش(كنيه علي ابن موسي « 
 : ز ابو الصلت هروي روايت است كه گفتاز عيسي بن مهران ا 
ابوبكر ما در اين مسأله چنين گفته، عيسي : گفتم: اي پرسيد روزي مأمون از من مسأله«

علـي بـن موسـي    : گويد از ابي الصلت پرسيدم ابوبكر شما كيسـت؟ فرمـود   بن مهران مي
 . »ام ولد بود اش ابوبكر و مادرش الرضا كنيه

 . 561و  562ص ،نيمقاتل الطالبي 
اي از ابـوبكر در دل   كند كـه اهـل بيـت هيچگونـه كينـه      پس اين منابع شيعه تاييد مي

 . كردند ها يعني ابوبكر و عايشه نام گذاري مي لذا فرزندانشان را به نام اين چهره نداشتند و
 Uبود مي اگر واقعا امامتي در كارUّبـود و   بيت مي م اهل، و اين امامت حق مسلU ي بوسـيله 

چه رسـد   Uشد بر زبانشان جاري نميUقطعا اسم اين شخصيتها  Uشد تها غصب مياين شخصي
به اينكه بهترين عزيزانشان يعني فرزندانشان را به نام آنان بنامند كه در داخـل خانـه و در   

، اين يكي از بزرگترين دالئلـي  Uاين نامها را بشنوند و بر زبان بياورندUجمع خانواده هميشه 
ادعاهاي موجود در روايات شيعيان اثناعشري دروغ و ساختگي  كند اين است كه ثابت مي

است مگر اينكه نعوذ باهللا آنگونه كه شما مدعي هستيد امامان را مـتهم كنـيم كـه از روي    
فرزندانشـان را بـه نـام دشمنانشـان نامگـذاري كـرده        يه و دروغ و برخالف ميل باطنيتق

 .عيد استكه اين از شأن و شخصيت اهل بيت بسيار ب!! باشند
  





 
 

 الحرامرگرفته از كتاب فتاواي علماي بلدچند سوال و جواب شرعي ب

 حكم تلقين مرده بعد از دفن

گويند كه تلقـين مـرده بعـد از دفـن حـرام اسـت، آيـا         بسياري از مردم مي: س

 شان درست است؟ ي گفته
ه علَيـه وآلـه   باشد، چون  رسول اهللا صلَّى اللَّ تلقين مرده بعد از دفن بدعت مي! بله: ج

انـد ضـعيف و    اند، و احاديثي كه در اين زمينه وارد شده وسلَّم و صحابه آن را انجام نداده
ال «بوسـيله  ) كسي كه در شُرف مرگ است(البته تلقين محتضر . غير قابل استدالل هستند

ـ   »إلـه االّ اهللا سآلـه وو هلَيلَّى اللَّه عفرمـوده اسـت  جايز است، زيرا  رسول اهللا ص نُـوا «: لَّم لَقِّ

مْ الَ إلهَ االّ اهللا تَاكُ وْ  .»تلقين كنيد) كلمه توحيد(مردگان  را با ال إله اال اهللا «. »مَ

مْ (اين حديث را امام مسلم در صحيح خود روايت كرده و در اينجا مقصود از   تَاكُ وْ  )مَ
را  ن كه علما اين مطلـب باشند، كما اي افرادي است كه در احتضار و ديدن عاليم مرگ مي

 .اند در شرح حديث مذكور واضح كرده

 حكم اجاره كردن قاريِ قرآن تا براي روح ميت قرآن بخواند

اجاره كردن قاري براي خواندن قرآن و ايصال ثواب آن بـه روح ميـت چـه    : س
 حكمي دارد؟

چون اين عمل، بدعت است و در آن هيچ ثوابي براي خواننده و ميت وجود ندارد، : ج
هر عمل صالحي كه به قصد دنيا انجام .  خواند خواننده بخاطر كسب مال دنيا قرآن مي

شود و در نزد باري تعالي هيچ ثواب و مزدي  داده شود موجب تقرب به سوي اهللا نمي
اي جز اتالف مال از سوي  باشد و نتيجه نخواهد داشت؛ بنابراين، عمل مذكور ضايع مي

 .پس بايد از اين عمل دوري جست، چون بدعت است .ورثه در پي نخواهد داشت
 فهد السليمان: جمع و ترتيب) 222(ص. فتاوايي در احكام جنايز -شيخ ابن عثيمين
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 حكم پوشيدن لباس مشكي به خاطر سوگواري بر ميت

آيا پوشيدن لباس سياه از روي غم و اندوه به خاطر فوت كسي جايز اسـت؟  : س

 كند چه حكمي دارد؟ شوهرش فوت ميخصوصاً اين عمل براي زني كه 
اساس است، و انسان در وقت  پوشيدن لباس سياه به وقت مصائب شعاري باطل و بي :ج

ا لِلَّ [ :مصيبت بايستي كاري انجام دهد كه در شريعت ثابت شده و آن اين كه بگويد هِ وَ إِنَّا ـإِنَّ
يْبَتِ  صِ ْ مُ ْ يفِ ينِ رْ مَّ أَجُ ، اللَّهُ عُونَ اإِلَيْهِ راجِ نْهَ اً مِ ريْ ْ خَ لِفْ يلِ أَخْ مرا به خاطر اين مصيبت ! الهي« .142F1]يْ وَ

 .»مأجور بگردان و چيز بهتري از آن نصيبم كن
چنانچه انسان جمالت فوق را با ايمان و به نيت كسب ثواب به زبان بياورد، قطعاً اهللا 

. عطا خواهد نمود گرداند و در عوض چيز بهتري از آن به او تبارك و تعالي او را مأجور مي
 . اصل و اساس است اما پوشيدن لباس سياه و امثال آن امري باطل، مذموم و بي

 ).143،144(فتاواي زن، ص   -شيخ ابن عثيمين

 يك دقيقه سكوت ايستاده جهت شادي روح اموات

ايستند  هنگام شروع جلسه، جهت تعزيت و برزگداشت شهدا، چند لحظه مي: س

 انجام چنين عملي جهت شادي ارواح شهدا جايز است؟كنند؛ آيا  و سكوت مي
چند لحظه سـكوت ايسـتاده بـه احتـرام شـهدا و بزرگـان يـا جهـت تعزيـت و          : ج

 يـه اهللا عل يها و امور نوپيدا است كه در عصر پيامبر صل بزرگداشت ارواح شهدا از بدعت
كار تعدادي از  اين و. وسلم و صحابه و تابعين نبوده و با توحيد و عبادت اهللا منافات دارد

است كه از عادات و رسوم زشت كفـار در زيـاده روي    الميمسلمانان ناآگاه به مسايل اس
در حالي است كه پيامبر    اين. كنند تقليد مي» زنده يا مرده«شان  در عشق و عالقه به بزرگان

ين مورد وسلم مشابهت با كفار را منع كرده است، حقوقي را كه اسالم در ا يهاهللا عل يصل
و بسياري از آدابي كه اسالم بيان كرده و ... ها و دعا و صدقه و ذكر خوبي: بيان كرده است

يـك لحظـه   . شان مرده يا زنده تشويق نموده، است مردم را به مراعات آن در قبال برادران

                                           
 ).٩١٨(مسلم  -1
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سكوت و توقف به احترام شهدا و بزرگان جزء آداب اسالمي نيست و با اصـول اسـالمي   
 وباهللا التوفيق و صلي اهللا علي نبينا محمد و آله وصحبه وسلم .دمنافات دار

 )2/147،146(انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا          

توان از گنبد قبر رسول اهللا  و آيا براي جواز اين عمل مي... حكم بناي گنبد بر قبور
 صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم استدالل كرد؟

جود دارند كه براي توجيه و جواز بناي گنبد بر قبـور صـالحان و   افرادي و: س

بزرگان، از گنبد سبز آرامگاه شريف  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسـلَّم اسـتدالل   

 ...كنند مي

جا و درست است، و اگر درست نيست، چگونه به ترديد آنها  آيا استدالل اينها به

 بپردازيم؟

ز گنبدي كه توسط مردم بر قبر  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآلـه وسـلَّم   توان ا نمي :ج
بنا گرديده، براي جواز ساختن گنبد بر قبر صالحان و يـا ديگـران اسـتدالل نمـود، چـون      

ي مردم بر قبر شريف  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم ساخته شده  گنبدي كه بوسيله
لي حرام است و انجام دهندگان آن گنهكارند، به دليل آنها با حديثي كه ابوالهياج است عم

. انـد  اهللا عنه نقـل كـرده مخالفـت نمـوده     يطالب رض اهللا عنه از علي ابن ابي ياسدي رض
ـىلَ أالَ أبْعثـكَ «: اهللا عنه به من گفت يطالب رض  علي ابن ابي: گويد ابوالهياج مي يْ  عَ ثَنـِ عَ ـا بَ مَ

يْ  لَ ولُ عَ سُ ىلَّ  اهللاِ هِ رَ يْهِ  اهللاَّ صَ لَ آله عَ لَّمَ  وَ سَ عْ  الَ «: وَ ْثَاالً  تَدَ ، إالَّ  متِ تَهُ سْ الَ  طَمَ اً  وَ ربْ فاً  قَ ِ رشْ يْ  إالَّ  مُ وَّ  .»تَهُ سَ

آيا تو را براي كاري كه  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم مرا براي آن مأموريت (
از هيچ مجسم و قبر بلندي فروگذار مشو و آنها را واژگون سـاخته   اين كه«) داد نفرستم؟

 .»و با خاك يكسان كن
اهللا عنه است كه  رسول اهللا صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم از  يحديث جابر رض همچنين

 ])970(مسلم صحيح [ .كاري قبر و نشستن و بناي ساختمان بر آن نهي فرموده است گچ
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 به پيامبرصلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم سوگند خوردن

صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّمسوگند  بعضي ازمردم عادت كرده اند كه به پيامبر: س

مي خورند و اين قضيه برايشان عادي شده است، اما به آن معتقد نيسـتند، حكـم آن   

 چيست؟
ه علَيه وآله وسلَّم و يـا ديگـر مخلوقـات منكـر     سوگند خوردن به پيامبر صلَّى اللَّ: ج

 .بزرگي است و از امور حرام و شرك آميز است
 .سوگند خوردن جز به خداوند به هيچ چيزي جايز نيست

بر اين كه قسم خوردن به غيـر خداونـد جـايز     :امام ابن عبد البررحمه اهللا مي گويد
 .نيست اجماع شده است

امبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت شده است كه در آن از پي احاديث صحيحي از
قسم خوردن به غير از خدا نهي شده و اين كار شـرك محسـوب مـي شـود؛ چنانكـه در      

ـلَّ  إِنَّ «: صحيحين از پيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت اسـت كـه فرمـود    ـزَّ وَ جَ  اهللاََّ عَ

نْ  مْ يَ اكُ وا أَنْ  هَ لِفُ ْ ؛ حتَ مْ ائِكُ نْ  بِآبَ انَ  فَمَ ا كَ الِفً لِفْ  حَ يَحْ لْ تْ  أَوْ  بِاهللاَِّ فَ مُ  .143F1»لِيَصْ

خداوند عزوجل شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهي مي كنـد، پـس هـر كسـي     (
 .)قسم مي خورد به خدا قسم بخورد به خدا قسم بخورد يا ساكت باشد

ْلِفْ  فَالَ «  :عبارتي ديگر آمده است در  .)پس قسم نخورد؛ مگر به خداوند(. 144F2»بِاهللاِ إِالَّ  حيَ
ابوداود وترمذي با اسناد صحيح از پيا مبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت نموده انـد  

نْ « :كه فرمود لَفَ  مَ رَ  فقد  اهللاِ بِغَريِ  حَ فَ كَ  أَوْ  كَ َ ، كفـر  سم بخـورد هركس به غير از خدا ق( »أرشْ
 .145F3)يا شرك ورزيده است

                                           
 ).١٦٤٦(،ومسلم )٣٨٣٦(البخاری  -1
 ).١٦٤٦(،ومسلم )٣٨٣٦(البخاری  -2

و صححه ) ٧٨١٤(٤/٢٩٧والحاکم » حديث حسن«: وقال) ١٥٣٥(، والترمذی )٣٢٥١(أبوداود -3
   .و وافقه الذهبی
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ـنْ « :در حديث صحيح ازپيامبر صلَّى اللَّه علَيه وآله وسلَّم روايت است كه فرمـود  لَـفَ  مَ  حَ

ةِ  انَ يْسَ  بِاألمَ لَ نَّا فَ  .)به امانت سوگند بخورد از ما نيستهركس ( .146F1»مِ

 

                                           
،والحاكم )4363(وابن حبان )5/352(وأخرجه بنحوه وزيادة اإلمام أحمد . واللفظ له) 3253(أبوداوود -1

قال الهيثمي في ). 19621(السنن الكبري «و وافقه الذهبي، والبيهقي في وصححه ) 7816(4/298
رواه أحمد والبزار، و رجال أحمد رجال الصحيح خال الوليد بن ثعلبة، وهو «): 4/332(»المجمع «

 و دارد جواز صفات و اسماء به خوردن سوگند زيرا ندارد، جواز امانت به خوردن سوگند: ش. »ثقة
 آن از نهي و خداست فرضهاي از فرضي و اوامر از امري بلكه باشد، نمي اونديخد صفات از امانت
 خورند مي سوگند كه هستند اي عده. نشود خدا صفات با آن مساوات توهم كه گرفته صورت سبب

 االرحام ذوي از يكي خانهء به يا و نكنند صحبت شخص فالن با مثالً ندهند، انجام را خيري كار
 همچو از اوالً شخص بايد حالي كه در ورزند مي هم اصرار آن بر و ايندننم آمد و رفت خود

 را رحم صلهء و كند حانث را خود و دهد كفاره بايد خورد سوگندي چنين اگر و بپرهيزد سوگندي
 ]هروي خاموش اهللا عبد: شرح و ترجمه: رياض الصالحين[ .بدارد پيوسته الهي ايست فريضه
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 حقايقي پنهان

كننـد بـه    ي كه مخالفين ايشان طرح ميهات و سواالتشب  معموالً علما و مراجع شيعه به
دهند، البتـه در برابـر سـواالت صـحيح و بجـا پاسـخهاي درسـتي ارائـه          نحوي پاسخ مي

دهند و معموالً با سفسطه و بازي با كلمات يا رجوع به احاديث و روايات بـاب ميـل    نمي
تقيه يا  ي حربه پردازند، يا با رجوع به عقايد خود مثالً با استفاده از خود به پاسخگويي مي
از  امـا تعـدادي  . دهنـد  به تمامي سواالت پاسـخ مـي  . . .  ها و غيره علم غيب يا مصلحت

سواالت هستند كه هيچگونه پاسخي ندارند و علماي شيعه در برابـر ايـن سـواالت تنهـا     
به شرح و بيـان   در اينجا. ها را توجيه و تفسير كنند توانند آن توانند سكوت كنند و نمي مي
گرامي متوجه شود مكتبي كه آخونـدهاي شـيعه بـه     ي پردازيم تا خواننده سواالت مي اين

پايه و اساس است و داراي دروغهـا و خرافـات    كنند بي عنوان مكتب اهل بيت معرفي مي
 . باشد و در واقع با مكتب اهل بيت در تضاد كامل است فراواني مي

 حقايقي پنهان

گوينـد بـا اينكـه     ر موارد زير را به شـيعيان نمـي  چرا هيچ وقت آخوندها باالي منب -1
 :خودشان اين موارد را قبول دارند

 جزء اذان و سنت نبـي اكـرم    أشهد أن علياً حجـة اهللاأشهد أن علياً ويل اهللا و ي هجمل -

147F!!گوييم ك مينيست، و ما تنها براي تبرّ

1 
ء آداب و رسـوم  نيست و جز زني و زنجير زني جزء سنت پيامبر  عزاداري و سينه -

148Fباشد خود ما مي

2 . 

                                           
 !ك شده اند؟هم متبرّها  انم از كي بدعتد نمي -1

داننـد و هـر چيـز     البته اين ادعا نيز باطل است چون همه مردم اين امور را به نام دين و اهل بيت مي -2
سرايي در اسالم باطل است و جزء اعمـال   هم كه جزء آداب و رسوم باشد صحيح نيست چون نوحه
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نيست و در زمان نبي اكرم چنـين چيـزي    گذاشتن مهر در نماز جزء سنت پيامبر  -
149Fنبوده و ما به خاطر سجده بر خاك اين مهر را اختراع كرده ايم

1 . 
گوئيد كه نام هيچ يك از امامـان در قـرآن نيسـت؟ همينطـور نـام       چرا به مردم نمي -
 . زهرا ي هفاطم
و ازدواج دو  سفـاروق  زهرا بـا عمـر    ي هچرا در مورد ازدواج ام كلثوم دختر فاطم -

 گوئيد؟  ، سخني نميالنورين ذي با عثمان دختر از دختران پيامبر 
گوئيد كه مولوي، سعدي، خيام، عطار نيشـابوري، نظـامي، سـنائي،     چرا به مردم نمي -

 مذهب اهل سنت بوده اند؟  به ابن سينا، غزالي و بسياري ديگر از مشاهير ايراني
و البته دليل بيان نكردن اين موضوعات روشن است، چون ممكن است در ذهن يكـي  

اي بخورد و بخواهد خودش به فكر تحقيق بيفتـد و در آن هنگـام مشـت     از شيعيان جرقه
شما باز خواهد شد و پول خمس تعطيل خواهد شد و دكـان شـما بسـته خواهـد شـد و      

 . پيوندد وار ديگر به وقوع ميصدها اتفاق ناگ
 حجت خدا با پيغمبـر مـا محمـد    «: نهج البالغه فرموده 90 ي هدر خطب س علي -2

 ند؟ ندا پس چرا شيعه امامان را حجت مي ،)نا حممد حجتهمتت بنبيّ (» تمام شد

از پيامبر در مورد فضـيلت مـاه رمضـان     سدر روايتي از شيعيان نقل شده كه علي  -3
بينم كـه   گويا بدترين خلق را مي: گويد شود و مي اندوهگين مي كه پيامبر  كرد سوال مي

آيا در آن هنگام ايمان من : پرسد مي س، علي . . .  رساند و در اين ماه تو را به شهادت مي
 . دهد جواب مثبت مي به سالمت خواهد بود يا خير؟ كه پيامبر 

                                                                                                             
دهند، پس آيا جـزء آداب   انجام ميرود و شيعيان كشورهاي عربي نيز اين امور را  جاهلي به شمار مي

 باشد؟  ها نيز مي رسوم آن
از تكنولوژي پيچيده تبديل خاك به مهر بي اطالع بـوده و آن را بـه    ج دار است كه پيامبر واقعاً خنده -1

 !امامان است ي علوم گذشته و آينده در سينه: گويند علي نياموخته ولي از طرفي مي
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كنـد؟ مگـر    ي ايمان خود سوال مـي از درست !سوال ما اين است كه چطور امام معصوم
رود يا ناقص االيمان؟ چطور امـام هـدايتگر مـردم جهـان      شخص معصوم كافر از دنيا مي

ـ     داند خودش با ايماني سالم به آن دنيا مي نمي ن رود يا خير؟ اين چگونـه امـام، خليفـه م
سـته؟ مگـر   دان اي به اين مهمي را نمي عنداهللا، معصوم و هدايتگر است؟ چطور امام مسئله

علم غيب نداشته؟ مگر در اصول كافي حديثي نيست مبني بر اينكه امامان قاتـل خـود را   
علي پس چرا ميرند،  شناسند و از زمان مرگ خود باخبرند و حتي به اختيار خويش مي مي
 دانسته؟  پرسيده، مگر خودش نمي از پيامبر مي س

   كتب شـيعه آمـده پيـامبر    مورد بعدي اين است كه طبق روايات متعددي كه در -4
كرده كه چنانچه خالفت را  و مرتب به علي سفارش مي، )و حتي امامان( علم غيب داشته

به تو ندادند سكوت و صبر پيشه كن و غيره، و در واقع به شخصيت واقعي ابوبكر و عمر 
 . آگاهي داشته است. . .  و عثمان و عائشه و

كرده؟ و آيا  ينقدر اين افراد را به خود نزديك ميا  پس چرا پيامبر :پرسيم حال ما مي
علت به قدرت رسيدن ابوبكر و عمر و عثمان همين نزديكي و خويشاوندي ايشان نبوده؟ 

 ي علي شخص پيامبر بوده، چون زمينـه  اولين مقصر در غصب خالفت الهي پس نعوذباهللا
 . را فراهم كرده است !غاصبينقدرت رسيدن   به

فدك را نقل كرده احمد بن ابي طاهر است كه ايـن خطبـه    ي هخطب اولين كسي كه -5
 120را در كتاب بالغات النساء از قول زيد بن علي نقل كرده در حاليكـه زيـد بـن علـي     

 . باشد شهيد شده، پس اين چه سندي است؟ و در ضمن خبر واحد هم مي وسال قبل از ا
لشـهدا هـيچ سـاختماني بنـا     پس از جنگ احد روي قبر حمزه سيدا  چرا پيامبر -6

محبـوبترين همسـرش بنـايي     لنكرد؟ و چـرا پـس از فـتح مكـه روي قبـر خديجـه       
ها براي عوام  را علي قول شما مغرض بدانيم چرا آن ي راشديننساخت؟ و حتي اگر خلفا

گنبد و بارگاهي نساختند؟ وقتيكه بيت المال هم سرشار از پـول    فريبي روي قبر پيامبر
 . بوده است
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هايي نقل شده مبني بر رويـت امـام زمـان توسـط مراجـع و       در كتب شيعه داستان -7
 ي و از همان عالم شـيعه در مـورد جزيـره   ) همچون مقدس اردبيلي( علماي صالح شيعي

 . خضرا مطالبي نقل شده است
اي وجود ندارد و حتي خـود علمـاي شـيعه نيـز      دانند چنين جزيره هم اكنون همه مي

 . كنند ها و روايات پيرامون اين مسئله را رد مي ند و داستانوجود آن را منكر
باشـد؟ و چطـور    آيا رويت امام زمان نيز توسط اين عالمان دروغ نمي :پرسيم حال مي

كسي كه با امام زمان در ارتباط بوده در مورد اين جزيره اشتباه كرده و از امام زمان سوالي 
 كنيد؟  نكرده؟ پس اين تضاد را چگونه توجيه مي

معرفـي   از كودكي نيز به عنـوان جانشـين پيـامبر     سشيعه معتقد است كه علي  -8
كـه دعـوت    خطاب به كسـاني  براي اين ادعا به يوم االنذار اشاره دارد كه پيامبر  شده و

گـزينم،   هر كس از شما ايمان بياورد او را به عنوان جانشين خود بر مـي : كرده بود فرموده
 . كند خيزد و قبول مي كه فقط علي بر مي

ايمان آوردن معامله است كه بگوئيم هـركس   ي حال سوال ما اين است كه مگر مسئله
كـرده كـه اي    هيچگاه چنين كاري مي ايمان آورد فالن پست و مقام را دارد؟ آيا پيامبر 

شود، در قـرآن نيـز بيـان     مشركين هر كس ايمان بياورد فالن مقام و منزلت را صاحب مي
كه هركس ايمان بياورد به نفع خود كار كرده و هركس ايمان نيـاورد بـه خـود ظلـم     شده 
 . كرده
انـد   را قبـول نداشـته   سوال بعدي اينكه مشركين و افراد مقابل هنوز نبوت محمـد   

 كرده است؟  ها گفتگو مي بر سر جانشيني خود با آن  آنوقت آيا پيامبر
در رختخـواب پيــامبر   سدينـه علـي   از مكـه بــه م  در جريـان هجـرت پيـامبر     -9

از قبل و در يـوم االنـذار علـي را بـه      خوابد و از طرفي شيعه معتقد است كه پيامبر  مي
 . عنوان جانشين خود معرفي كرده بود
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ريختنـد تـا او را    حال سوال ما اينجاست كه وقتي مشركين به داخل منـزل پيـامبر   
دند پس چرا اقـدام بـه قتـل جانشـين او     بكشند و بجايش جانشين او را در رختخواب دي

؟ چون جانشين هركس بسيار مهم است، و پس از شخص مذكور امور را به دست كردندن
و حضرت علي، چونكه پيامبر بيش از پنجـاه   خواهد گرفت، مخصوصاً در مورد پيامبر 

هـا حكومـت    سال داشته و علي جواني در حدود بيسـت سـاله بـوده و پـس از او مـدت     
 . ه استكرد مي

كنندگان وقت ظهور كذاب و دروغگو  در احاديث مورد قبول شيعه آمده كه تعيين -10
هستند، سوال ما اين است كه چرا مراجعي چون آيت اهللا بهجت در هنگـام قنـوت خـود    

گـاه تعيـين وقـت     گفته كه قاتل امام زمان به دنيا آمد يا آخوندها و مراجع ديگـر نيـز گـه   
در : گفتنـد  در جريان جنگ آمريكا بـا عـراق مـي    مثلًاكنند،  گرم ميكنند و سر مردم را  مي

گيرد كه بـر سـر طـالي سـياه      احاديث آمده كه در آخرالزمان در عراق جنگي صورت مي
سفياني در ارتـش فـالن كشـور ديـده شـده اسـت و       : گويند است و آن نفت است، يا مي

كذابين نيستند و چرا مراجع مزخرفات ديگر، پس آيا اين تعيين كنندگان وقت ظهور جزء 
كنند؟ البته دليل آن روشن است چون امام زماني وجـود نـدارد و    ها را رسوا نمي ديگر آن

شما به اين بهانه حكومت را در دست گرفته ايد و زمام عقل و ديـن مـردم را در اختيـار    
 . داريد

اتر در بـه تـو  ( در آمده اسـت  سفاروق به همسري عمر  سكلثوم دختر علي ام   -11
كافي، بحار االنـوار، تهـذيب و تـاريخ    : كتب مختلف ثبت شده، حتي كتب شيعه همچون

 . )يعقوبي
كفو خود ازدواج كنيد؟ پس چرا حضرت علي بـه   مگر در اسالم نيامده كه با هم: سوال

 !اين قانون اعتنايي نداشته است؟
دارد و دختـر  فراموش نكنيد كه دختر گرفتن از شخصي با دختـر دادن بـه او تفـاوت    

 . دادن بسيار مهمتر است



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  156

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



 
 

 حيران يتلخ در مذهب ياحاديث

ترين و معتبرترين كتـب   ها از قديمي چه پاسخي براي احاديث زير داريد كه تمامي آن
 :نويسندگان شيعه هستند

دهند و ظلم و  مردگان، همسايگاني هستند كه هر گاه آنان را بخوانند پاسخي نمي -1
شوند اگر در حق ايشان نيكـي   سرايي و مداحي نمي كنند و متوجه نوحه ستمي را دفع نمي

شوند با هم هستند در حالي كه تنها هستند   شود شاد نگردند و اگر قحطي شود نا اميد نمي
نهـج البالغـه   (. رونـد  اند در حالي كه از هم دورنـد بـه زيـارت يكـديگر نمـي      و همسايه

 )111:ي خطبه

هايشان شد و اموالشان به ميراث رفت كسي را كه بـر سـر    ان، گورشان خانهگ رفته -2
كند توجهي ندارند و هر كس  شناسند و به كسي كه برايشان گريه مي آيد نمي گورشان مي

 )235 :ي خطبه ،البالغه نهج(. دهند كه ايشان را بخواند جواب نمي

بت به خداونـد آمـاده كـنم و از    مرا با ثناي پسنديده ثنا خواني نكنيد تا خود را نس -3
دانـم و در   ام برآيم و من خود را از خطـا مصـون نمـي    حقوقي كه هنوز ادا نكرده ي عهده

كارم از خطا ايمن نيستم مگر اينكه خداوند مرا در برابر نفسم نگه فرمايد كه از من بر اين 
جـز او   همانا مـن و شـما بنـدگان و مملـوك پروردگـاري هسـتيم كـه       ، كار تواناتر است

پروردگاري كه مـا را از آنچـه در آن بـوديم بيـرون آورد و بـه آنچـه       . پروردگاري نيست
بينـايي مـا را بـه بينـايي مبـدل      خت و گمراهي ما را به هـدايت و نا صالح ما بود وارد سا

 )216 :ي خطبه ،البالغه نهج(. ساخت

حـديث   132ص  12ج  ،وسائل الشيعه(رسول اكرم . به روي مداحان خاك بپاشيد -4
 ) اول

گاه و محل توجه و مسجد قرار ندهيـد همانـا خـداي متعـال يهـود را       قبرم را قبله -5
وسائل الشـيعه ج  (پيامبر اكرم . اند زيرا قبور پيامبران خود را مساجد قرار داده ؛لعنت نمود
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 .150F1)887ص  65باب  2
وسـائل  مسـتدرك ال (. كاري قبـر و نوشـتن روي آن نهـي فرمـوده     از گچ  پيامبر -6

 . )1/127مستدرك چاپ سنگي . محدث نوري از عالمه حلي در كتاب النهايه

قبرم را محل رفت و آمد قرار ندهيـد  : فرمايد شنيدم كه رسول خدا مي: علي فرمود -7
هايتـان قـرار    هايتان را محل دفـن مـرده   و قبرهايتان را مساجد خويش قرار ندهيد و خانه

 ) 132ص  ،از ابواب دفن 55 باب 1مستدرك الوسائل ج (. ندهيد
كردن گوشتهاي قرباني بـيش از سـه روز نهـي     رسول خدا ما را از ذخيره: سعلي  -8

 )كتاب الحج ،مسند امام زيد(. و ما را از زيارت قبور نهي نمود. . .  فرمود و
 . هاي شكسته و قبرهاي ويرانم من نزد دل: خداوند فرموده: پيامبر اكرم -9

 37باب  2ج  ،وسائل الشيعه(. بر رسول خدا از شن قرمز رنگ استق: امام صادق -10
 ! نشده بوده. . .  پس تا آن زمان قبر رسول اهللا بنا و زينت و) 864ص 

از اينكه   پيامبر: عبدالرزاق صنعاني از قدماي شيعه از ابن طاووس روايت كرده -11
آن زراعت شود نهي نموده و  كاري و يا بر روي بر قبر مسلمين بنايي ساخته شود و يا گچ

 ) 3/506، فنالمص(. بهترين قبور شما قبري است كه شناخته نشود: فرمودند
باب  2ج  ،وسائل الشيعه( قبر مرا از گل غير خودش گل كاري نكنيد: امام صادق -12

 . )864ص  ،از ابواب دفن 16

 !خـدايا : يعبـداللهم ال جتعل قربي وثنا : رسول خدا در آخرين لحظات عمر شريف -13

 . قبرم را بتي قرار مده كه عبادت شود

قبر مـا را ديـدي    ي جالب است در مفاتيح و ساير كتب جعلي آمده كه وقتي قبه( -14
چنان و چنين بگو و وقتي به ضريح رسيدي چنين و چنان بكن و اين در حالي است كـه  

 !) ها نبوده است ها پس از رحلت ائمه، ساختمان و قبه و ضريحي بر مزار آن تا سال

                                           
عث كمرنگ شدن مساجد شده و عظمـت مسـاجد از بـين رفتـه اسـت و      توجه شيعيان به قبرستان با -1

 . برد به سوي قبرستان هجوم ميجاي مساجد ه جمعيت مسلمين ب
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بيند و مقـام   بر خود بزرگ ميرا شايسته است كسي كه جالل پروردگار : سعلي  -15
. حق در دلش عظمت دارد همه چيز جز حق در نظرش به سبب عظمت الهي كوچك آيد

پسندم كه از ذهن تان بگذرد كه مدح و ستايش خويش و شنيدن ثناي خـود را   و من نمي
 ) 216 :ي خطبه ،نهج البالغه(. يي را كه چنين نيستمسپاس آن خدا. دوست دارم

 : فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم مي -16

﴿              ﴾ » همين بس كه اهللا، يار و ياريگر ) براي شما(و

 )45: النساء(. »است

اكفياين  ،نكام حافظاينإعيل احفظاين فيا يا حممد و: يكي از دعاهاي كتاب جعلي مفاتيح( 

شما دو نفر مرا حفظ كنيد و شما دو نفر مرا كفايت  !اي علي اي محمد و. )نكام كافياينإف

براي شما غير خدا : خوانيم توبه مي ي ولي در سوره. كنيد كه شما مرا كافي هستيد
 پرستو سر و كافى است كه خدا ولى« :نساء ي و در سوره. سرپرست و ياوري نيست

 . »شما باشد و كافى است كه خدا ياور شما باشد
زيرا عطا كردن و محروم سـاختن فقـط    ؛فقط از خدا حاجتت را بخواه«: سعلي  -17

بخشد پس بايد تعبد و  و فقط خداست كه تو را از گرفتاري رهايي مي، به دست خداست
 )31 :نامه ،بالغهنهج ال(. »بندگيت فقط براي او و رغبت تو فقط به سوي او باشد

تـن از   150هجـري كـه بـيش از     104ابوعمر عامر ابن شراحيل الكوفي متوفاي  -18
رسول خدا را ديده و از آنان حـديث اخـذ كـرده بـه قـول ابـن بطـال همـواره          ي صحابه

  اگر نه اين بود كه رسول خدا از زيارت قبور نهي فرموده است من قبر پيامبر: گفت مي
  .كردم را زيارت مي

روايت نموده  از رسول اهللا  فنعبدالرزاق الصنعاني شيعي در كتاب خود المص -19
 . )6705 :حديث 3/569 ،فنالمص. كسي كه قبرها را زيارت كند از ما نيست: كه

و كسـاني كـه بـر قبرهـا مسـجد      . خدا لعنت كند زائرات قبور را:  رسول خدا -20
 )1/382 :حاديث الرسولأصول في جامع األ(. سازند مي
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 )حديث متواتر مورد اتفاق(. قبرم را محل آمد و شد قرار ندهيد:  رسول خدا -21

قبر مـرا بتـي قـرار مـده كـه       !بار خدايا:  حديث عطاء ابن يسار از رسول خدا -22
 . پرستيده شود

حمزه با اين وضع زنان ما را  ي اگر نه اين بود كه جنازه:  رسول خدا -23
گذاشتيم تا درندگان و مرغان جسدش را بخورند و در  مي او را وا كند ما اندوهگين مي

ابن هشام و تفسير  ةسير(. دان مرغان محشور شود روز قيامت از شكم درندگان و چينه
 . ). . .  و جلد ششم بحاراالنوار و ،علي ابن ابراهيم قمي

م خارج اي بسازد از اسال هر كه قبري را تجديد بنا كند و يا مجسمه: سعلي  -24
نوار و بحاراأل 18و المحاسن برقي و جلد . صدوق ،من اليحضره الفقيه(. شده است

 . )43باب  ةالشيعوسايل 
علـي   روايت كرده كـه جعفر صادق  از ابي القداح روايت شده كه در كتاب كافي -25
رسول خدا مرا به مدينه گسيل داشت براي خرابي گورستانها و شكستن صورتها و : فرمود

قبري را مگذار مگـر آنكـه    چيمحو كني و ههيچ تصويري مگذار مگر اينكه آن را : ودفرم
 . آن را با زمين مساوي گرداني

نهـي    رسول خدا: ابواب دفن از صادق روايت شده 44باب  ،ةالشيعدر وسايل  -26
 . شود يا روي آن بنشينند يا بر آن ساختماني بنا كنند دهگزار فرمودند كه بر قبري نماز

هـايي كـه    اگر خواهاني باز برو به به زيارتگـاه  !حال اي برادر و خواهر شيعه** 

ديديد كه رسول خدا با آن همه . اند ها را بنا نموده ماليان براي پر شدن جيب خود آن

 **. ه اندگاه يا مسجد شود نبود زيارت اانمقامش راضي به اينكه قبرش



 
 

 در ي بي سوختن در كلبه ي افسانه

و شـهادت ايشـان   دربـي نداشـته    لدر خصوص اينكه اتاقك فاطمه سئوالي 

 : اي بيش نيست افسانه
هاي پيامبر، صدايتان را بلنـد   اي از قرآن خطاب به اعراب آمده كه پشت اتاق در آيه -

صدايشـان را   لـذا . در بزنند ها آن علت مشخص است چون دري وجود نداشته كه. نكنيد
هـا موجـب آزار و اذيـت ديگـران را فـراهم       اتـاق بلند كرده و به خـاطر كوچـك بـودن    

 . آوردند مي

  :احزاب آمده كه ي سوره 53 ي در آيه -

﴿                       ﴾  

اجـازه   خوراكي به شـما ) صرف(هاي پيامبر نشويد مگر آنكه براي  وارد خانه! اي مؤمنان«
نداشـته و بـه    بدرUنبـي اكـرم    هاي دهد كه اتاق و اين آيه به خوبي نشان مي(. »داده شـود 
 . اند كرده ، پارچه آويزان ميبجاي در

دربي   طبق تحقيق اينجانب اصالً در آن زمان اتاقهاي همسران پيامبر: درب خانه -
انـد   خـل مسـجد بـوده   كـه دا رضي اهللا عنهن فاطمه  امهات المؤمنين ونداشته و اتاقكهاي 

به اين علـت كـه وجـود خـود     . اند كرده و به جاي درب از پرده استفاده مي، درب نداشته
ولي در جاهاي ديگر مثل منازل يهوديـان در خيبـر يـا    . مسجد، حايل و حفاظ بوده است
  :ديگر و اما داليل ،اشخاص ثروتمند درب بوده است

ا به روستاها برويد و درهاي اگر شما حتي هم اينك به محالت قديمي شهر ي -
شويد كه چقدر  سال قبل ساخته شده است ببينيد متوجه مي 80يا  50چوبي را كه همين 

حتي  ). . .  وقفل، لوالها (. شرايط مكانيكي و اصولي اين درها مسخره و معيوب است
آنها  هاي ، و يا اصال خانهندنك ميبه جاي در، پارچه آويزان تا اكنون برخي مناطق فقير 



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  162

سال قبل در  1400اكنون چگونه ممكن است ! ديوار ندارد كه به درب نياز داشته باشد
) خورد كه به درد نجاري نمي( محيطي كه نه نجار داشته و نه درختي به جز درخت خرما

اي نصب شده باشد كه فقط با  ، دري چنان محكم بر اتاقك محقر و فقيرانهوجود داشته
تواند پشت دري كه در حال سوختن و  از جا كند؟ و آيا كسي ميشده آن را  آتش زدن مي

اي در كار  دقت كنيد كه خانه( است بايستد؟ و آيا مردي داخل آن اتاق نبوده ندود كرد
كه فاطمه را  )اند هايي كوچك يا همان اتاقك بوده نبوده و فاطمه و ساير زنان داراي حجره

كتب اهل سنت چند حديث معدود است كه به البته حتي در (از چنين شرايطي دور كند؟ 
. باشند وجود درب براي اتاق پيامبر اشاره دارند ولي داليل نبودن درب بسيار بيشتر مي

 . )البته حتي اين احاديث نيز مربوط به اتاق عايشه است و نه اتاق حضرت فاطمه

- Uشيعهاز نويسندگان ( دكتر ابوالقاسم پاينده(U اتـاق   :وشتهنهج الفصاحه ن ي در مقدمه
همچنـين  (Uاند  كرده از شدت فقر درب نداشته و جلوي آن پارچه آويزان مي U زنان پيامبر

اي  پيامبر از سـفر برگشـت و ديـد فاطمـه پارچـه      :گويد هايي كه مي رجوع كنيد به داستان
فرمايد از وراء حجاب يـا پـرده بـا زنـان      يا آياتي كه مي. . .  رنگي جلوي اتاقش گرفته و

دقت كنيد كه تمامي اين آيات در مورد اتـاق پيـامبر و   . )53/احزاب( سخن بگوييدپيامبر 
باشند كه مورد نظر ما است نه جاهاي ديگر كه ممكن است درب بوده  همسران پيامبر مي

 . باشد

از نظر اسالم، هـيچكس حـق   : نويسد حجاب مي ي لهأمرتضي مطهري در كتاب مس -
در بين اعراب، در محيطـي  . خانه ديگري داخل شود قبلي به ي ندارد بدون اطالع و اجازه

. كه قرآن نازل شده است معمول نبوده كه كسي براي ورود در منزل ديگران اذن بخواهـد 
اولين كسي كه دسـتور داد  . شود ن در دهات ديده ميها باز بوده همانطوري كه اآل در خانه

معاويه بود و هم او دسـتور  مير اهاي مكه مصراعين يعني دو لنگه در قرار دهند  براي خانه
 . !)سال پس از اين وقايع است 30خالفت معاويه هم كه متعلق به (. داد كه درها را ببندند
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 ﴿ :نور آمده ي سوره 27 ي در آيه                     

                         ﴾. 

هاي خودتان نشويد تـا آنكـه اجـازه بگيريـد و بـر       هايي غير از خانه وارد خانه! اي مؤمنان«
 . »اين كار، براي شما بهتر است؛ باشد كه پند بگيريد. ساكنان خانه سالم كنيد

اي كساني كـه ايمـان آورده ايـد در     :فرمود اشت خداوند ميها در د ماً اگر خانهمسلUّو 
ل و هاي برخي از افـراد يهـودي متمـو    البته به احتمال فراوان، خانه(U. هايتان را ببنديد خانه

حجـاب   ي لهأمطهري در كتـاب مسـ  ) چوبي داشته است ببرخي از مسلمانان پولدار، در
پـروا   عربهـاي مسـلمان بـي   : ويسدن احزاب چنين مي ي سوره 53 ي در تفسير آيه 170ص 

زده  اوالً سر Uآيه نازل شد كهU. زنهاي پيامبر هم در خانه بودند. شدند وارد اتاقهاي پيامبر مي
چيـزي از زنـان پيـامبر    Uخواهيـد   وقتي مـي  و ثانياً ،و بدون اجازه وارد خانه پيغمبر نشويد

 . بگيريد از پشت پرده بخواهيد بدون اينكه داخل اتاق شويد

يكـي از   اي را كـه از آنِ  و چنان شد كـه دريـا كشـتي   . . . : اريخ طبري آمدهدر ت -
جده انـداخت كـه درهـم شكسـت و چـوب آن را      بحر در ساحل بازرگانان رومي بود به 

بگرفتند و براي سقف كعبه آمـاده كردنـد و يـك مـرد قبطـي در مكـه بـود كـه نجـاري          
اننـد  كسـاني م : ر آن روزگـار يعنـي د (. 838ص . كـار فـراهم آمـد    ي دانست و مقدمه مي

اند و داخل خانه نيـز   كساني كه وضعيت مالي خوبي داشته ايهوديان و اشراف قريش و كلّ
حتـي  . بوده اسـت  بها بدون در چوبي داشته ولي اكثر خانه ها درِ آن ي لوازم قيمتي، خانه

جار ، نعربهاو نجار هم قبطي بوده و ، براي ساختن سقف كعبه چوب وجود نداشته است
 . اند هم نداشته

P151Fعلت نبودن درختي به جز نخله ب -

1
P ،Uاند كرده جلوي اكثر درها پارچه آويزان ميU  و

و اصالً دختر  !Uنداشته است بداخل مسجد بوده نيازي به درUكه  لفاطمه  اتاقك اصوالً

                                           
 . چوب درخت نخل براي نجاري مناسب نيست -1
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اضافي نبوده است،  ي زيسته و نيازي به گذاشتن درب و صرف هزينه زاهدانه مي  پيامبر
ش نكنيد بودن درب در آن زمان براي افراد ثروتمند بوده نه براي اتاقك كوچـك  و فرامو
رنگين آويزان كـرده   ي همچنين مراجعه كنيد به آن داستاني كه فاطمه پارچه( لفاطمه 

و داستاني كه رييس آن قبيله بدون اجـازه وارد   ،و پيامبر از مشاهده آن ناراحت شدند بود
 -اتاقكهـا   -گويد پيامبر را از پشت حجـرات   و آياتي كه مي شود اتاق پيامبر و عايشه مي

 . ). . . بلند صدا نزنيد و با اجازه وارد شويد و

 دختر پيامبر و شهادت ايشان و سقط جنين داخل رحم و ي خانه بآتش زدن در -
موضوعي بسيار مهم است كه بايد همه متوجه آن شده و داستانها و شـعرها پيرامـون   . . . 

چگونـه در هـيچ سـند تـاريخي حتـي      U) در همان زمان نه در زمانهاي بعـدي (د آن بسازن
كتاب سليم ابن قيس كه براي اولـين بـار   U .Uمردم مدينه به اين موضوع وجود ندارد ي اشاره

شـود و   اش پيـدا مـي   و كلـه  در اوايل قرن چهارم هجري سـر  Uكند به اين افسانه اشاره مي
در ايـن كتـاب    Uماسينيون و شيخ مفيـد معتقدنـد   غضايري، لوييUعلماي بسياري مانند ابن 

 . و اين كتاب جعلي استUخلط و تدليس صورت گرفته 

آمدنـد و پيـامبر را از پشـت خانـه بلنـد صـدا        برخي از اعـراب مـي  : آيات قرآن -
فرمايد بـدون   اي ديگر مي در آيه. اند شده كردند و با سر و صدا موجب آزار ديگران مي مي

اي كـه بـدون اجـازه در حضـور نبـي       و يا ماجراي آن رييس قبيله اجازه وارد اتاق نشويد
 . نداشته است بها بيانگر آن است كه اتاقها در همه اينU. . .  شود و مي شانوارد اتاقاكرم، 

 ». . .Uو ةهل بيت النبوأيا  مالسالم عليك«: اند گفته كه هنگام ورود مي  خود پيامبر -
و بـه جـاي   ! ، اعالم ورود كنندبا كوبيدن بر آن دركه بخواهند ب Uي وجود نداشتهبزيرا در

 . اند گفته آن، اين سخن را مي

 . باشد نور مي ي از سوره 61 ي اي كه به درب و كليد اشاره دارد آيه تنها آيه
و اتاقهـاي   لبحـث مـا فقـط پيرامـون اتـاق فاطمـه       ، نيز گفتـيم  همانطور كه قبالً 

ين آيه به طور عام براي كل مسلمين آمـده تـا   و ا، است نه جايي ديگر  همسران پيامبر
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هـاي بـا    بدانند در صورت داشتن كليد حق ورود دارنـد مثـل منـازل يهوديـان در جنـگ     
و يا حتي پس از فتح ايران و روم و مصر كه در آن كشورها . . .  يهوديان و جنگ خيبر و

مربـوط بـه    و آياتي كه ما براي عـدم وجـود درب آورديـم   ، به طور حتم درب بوده است
 . است يشانپيامبر و همسران ا ي خانه

بيت و بيوت استفاده شده ولي در مـوردي كـه    ي مرتبه از كلمه 9از ابتداي آيه تا انتها 
توان به چيـزي   و ملكتم را مي به جاي بيوت كلمه ملكتم آمده) مفاتحه( كليد آمده ي كلمه

 . همچون صندوقچه كه مالك آن هستي معني كرد
كه شـيء  ) پيشسال  1400آن هم در ( گذاريد جايي درب به همراه كليد ميشما براي 

كـه بـه طـور حـتم از       يا چيزي قيمتي در آن باشد نه اتاقك فاطمه و همسـران پيـامبر  
در  سعلـي  . انـد  اي داشـته  زندگي زاهدانهآنان جواهرات و چيزهاي قيمتي خالي بوده و 

بـر روي زمـين   : فرمـوده   زنـدگي پيـامبر  نهج البالغه در مورد راه و رسم  160ي خطبه
نشست و با دست خـود كفـش خـود را     خورد و چون برده ساده مي و غذا مي نشست مي

نشست و ديگري را بر پشت  دوخت و بر االغ برهنه مي خود را مي ي زد و جامه وصله مي
آن  بود كه نقـش و تصـويرها در   او آويخته ي اي بر در خانه پردهكرد  سر خويش سوار مي

اين پرده را از جلوي چشمانم دور كن كه هرگاه نگـاهم   :بود به يكي از همسرانش فرمود
 . افتم هاي آن مي افتد به ياد دنيا و زينت بدان مي

بـوده كـه بخواهـد بـراي آن درب      لمگر چه چيز درون اتاق فاطمه : پرسيم ما مي
درب  بوده و هزينه آنبگذارد، چون گذاشتن درب چوبي در آن زمان هزينه ساز و مشكل 

ماند كـه هـم    شده است، و مثل اين مي بيشتر مي لفاطمه  چوبي از مجموع اشياء اتاق
اكنون شما براي خريد خانه پولي نداشته باشيد ولي بخواهيد برويد و يك بنز آخرين مدل 

 را خريداري كنيد، آيا اين امر معقول و منطقي است؟ 

 : دقت كنيد سلي و براي حسن ختام به اين حديث از ع
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كند اطاعت كند و از فريبكاري كه  خوشا به حال كسي كه از پندگويي كه هدايتش مي«
 )465ص  2جلد  ،الحكم غرر(. »افكند بپرهيزد او را به گودال گمراهي مي

اميدوارم طرح اين سواالت باعث ايجاد تعقل و تفكر در شما گردد تا شـايد بـه فكـر    
152Fي و تقليدي خود باشيدتحقيق بيشتر در مذهب وراثت

1 . 
 

                                           
سنت به هنگام مواجه شدن با تبليغات شيعيان فـوري بـه مـذهب     الزم به تذكر است كه برخي از اهل -1

اهـل   كنند اين مذهب شيعيان فعلي همان مذهب اين است كه تصور مي و علتآورند  شيعه روي مي
كنند شيعه تنها سخنش پيروي از اهل بيت و دوستي ايشان اسـت   بيت و شيعيان علي است و فكر مي

انـد بـا    و هيچ نوع گمراهي ندارد، در صورتيكه امثال اينجانب كه از بدو تولد در ميـان شـيعيان بـوده   
بايسـت مـدتي در    و خرافي ايشان به خوبي آشنا هستند و اين دسته از اهل سنت ميآميز  عقايد شرك

ايران و ميان عوام شيعه باشند تا پي به حقيقت ببرند و يا حتي از اهـل سـنت داخـل ايـران همچـون      
ـ   غ تشـيع در  مردم زاهدان سوال و تحقيق كنند نه اينكه چشم بسته شيعه شوند و البته آخونـدهاي مبلّ

اول تبليغات خود زيارت عاشورا و لعن ابـوبكر و   ي استاد هستند و مطمئن باشيد در مرحلهكار خود 
روند و  كنند و قدم به قدم جلو مي كنند، بلكه تنها از دوستي اهل بيت صحبت مي عمر را تدريس نمي

شرك كنند براي لعن صحابه، قبرپرستي، غلو، خواندن غيرخدا و  به آرامي ذهن اهل سنت را آماده مي
و خرافات ديگر، اميدوارم اين كتاب براي روشن شدن ذهن اهـل سـنت ناآگـاه و همينطـور شـيعيان      

 .مفيد واقع شود



 
 

 دين و سياست

در ايران كـه دائـم ورد زبـان رجـال      1357يكي از شعارهاي مهم پس از انقالب سال 
ديانت ما عين سياست ماست، و سياسـت  : باشد اين است كه حكومتي و مراجع شيعه مي

 . ما عين ديانت ما
چـون اگـر اينطـور     اين نيز يكي ديگر از دروغهاي بزرگ و روبه صفتي آخوندهاست،

ديني امر به معروف و نهي از منكر در مهمتـرين   ي گذاريد كه فريضه پس چرا نمي، است
كار برده شود؟ و اگر كسي خواست به اين فريضـه  ه سياست، ب ي حوزه خود، يعني حوزه

 . آورد مهم ديني بپردازد از زندان سياسي سر در مي
ياسي در ايران از بدترين نوع زندانهاسـت،  كنم الزم به تذكر باشد كه زندان س فكر نمي

شـود، بلكـه    و مانند قاچاقچيان و دزدان و زناكاران و شرابخواران بـا شـما برخـورد نمـي    
 . ترين نوع زندان و مجازات و شكنجه در انتظار فرد سياسي است بدترين و سخت

محـارب بـا خـدا، مرتـد و ضـد      : گوينـد  در حكومت امام زماني به چنين شخصي مي
 . اليت فقيهو

اگر ديانت شما عين سياست شماست، پس چرا در رابطـه بـا كشـورهاي كمونيسـتي     
دهيد؟ و چرا در آنجا تنهـا بـه    چون چين، روسيه، كوبا و كره، به ديانت خود اهميتي نمي

 چسبيد؟  سياست مي
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و مثالً بـا   ،خوبي ندارند ي دار اينجاست كه با كشورهاي عرب و مسلمان، رابطه خنده 
و هميشـه   ديو دشمن هسـت  خوبي نداشته ي اردن و عربستان رابطهچون مصر،  ورهايكش

P153Fكنيد براي آنان توطئه مي

1
P . 

ها حضور دارد، از ورزش گرفته تا هنـر و سياسـت و    اگر ديانت شما در تمامي عرصه
گذاريد؟ آنجـا ديگـر بـا ديانـت      پس چرا نام خليج فارس را خليج اسالمي نمي. . .  غيره

 . رويد به سراغ موارد ديگر ري نداريد و ميخويش كا
حتي در رابطه با كشورهاي اهل سنت، ديانت را در نظـر ندارنـد بلكـه تنهـا بخـاطر       

ها هيچ اعتقادي بـه عقايـد اهـل سـنت      اين. مصالح سياسي است كه با ايشان رابطه دارند
 . ندارند و حتي به شدت با ايشان مخالفند

ها رخنه كرده، و همه جـا را بـه    فتي ايشان در تمام زمينهاين تقيه و دورويي و روبه ص
 . اي هيچگونه اعتمادي به ايشان داشت توان در هيچ زمينه طوريكه نميه لجن كشيده، ب

 . پرورانند ايشان افكار خطرناكي را در سر مي
رونـد تـا    در جهاني كه تكنولوژي، علم و روشنفكري رو به افزايش است و مردم مـي 

ـ  ي يك دهكده سـوي انـواع پيشـرفتهاي    ه جهاني درست كنند و با همفكري و همكاري ب
داند كه صلح و دوسـتي   علمي رهسپار شوند و ذهن هر انسان سالم، آگاه و دانشمندي مي

بايست برقرار شود نه جنـگ و خـونريزي و دشـمني، آنوقـت مراجـع خرافـي شـيعه         مي
البته اين كشتار را از مردم سـني مقـيم    اند تا امام زمان بيايد و همه را گردن بزند و نشسته

 !كند عربستان شروع مي

                                           
و عمـر و ابـوبكر را   ، كننـد  دليلش اين است كه اين كشورها وهابي هستند و روي قبور را تزئين نمي -1

هم كاري ندارند، همچنين بـا   دين هستند و با قبور ولي چين و روسيه مانند خودشان بي، قبول دارند
 . عمر و ابوبكر
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زند كه همه مـردم جهـان بايـد سـعي      در ذهن علماي شيعه تنها اين موضوع چرخ مي
خره بـا  كنند به زير واليت ما در آيند و چنانچه هم اكنون اين عمـل صـورت نگيـرد بـاآل    

P154F!!نه بر آورده خواهد شدظهور مهدي صاحب الزمان و با زور شمشير اين آرزوي ديري

1 
پايه و اساس اين حكومت بر مذهب است، و پايه و اسـاس مـذهبش نيـز بـر تفرقـه،      

 . . . .  و كشتندشمني، جنگ، كينه، 
 . پس وجود جنگ در نقاط مختلف، براي اين حكومت خوب است

: گويد و همچنين اصل تز و آنتي تز هگل مي) جامعه شناس فرانسوي( مومان ي نظريه
گيرد و به نظر ما بقاء آن  ضد شكل مي ي انقالبي به خاطر تضاد با يك دشمن و نظريههر 

و اگر دشـمني نباشـد ممكـن اسـت خـود آن      ، انقالب و حكومت به داشتن دشمن است
بـه  ، سرنگون شـود  آن انقالبو ، دنشوديگر اي  دشمن عده اي ها در بين خود عده يانقالب

و فالني با آمريكـا  ، وهابي استي، فالن كشور عرب :گويند همين خاطر است كه مرتب مي
چون با سرد ، خواهند تنور اين جنگ و اختالف هميشه داغ بماند و مي، يا با اسرائيل است

 . شدن آن نابود خواهند شد

 هاي رهبران و مراجع  سخنان و وعده

ت، اين دورويي و روبه صفتي در سخنان رهبران و مراجع مذهبي ايشان نيز نمايان اس
خميني قبل از سقوط رژيم شاهنشاهي و قبل از اينكه خودش به روي كار  ه طور مثالو ب

داد، ولي همگي عـالوه بـر اينكـه تحقـق نيافتنـد بلكـه حتـي         هاي زيادي مي بيايد، وعده
 . ها صورت گرفت برعكس آن

 : پي ببريد اوآوريم تا خودتان به روبه صفتي  برخي از سخنان خميني را مي

                                           
بخشد، يعني با زور شمشـير و   البد امام زمان نيز همچون شاه اسماعيل صفوي اين آرزو را تحقق مي -1

اثنـي عشـريه     هشـيع  ي شود كه ايشان به سعادت و هدايت واقعي يعني فرقـه  با كشتار مردم باعث مي
 !دست يابند
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قـرآن   :گوينـد  انـد و مـي   ليون جمعيت همه علم را بلند كـرده سي م«U: گفت يخميني م
UP155F1»خواهيم مي

PU . 
هـا خـواهيم    نه زير فشار ظلم آن، غرب يك روابط عادالنه است ي روابط ما با جامعه«

هـا را   و اما با كمونيستها چون سوء قصد آن، ها روا خواهيم داشت رفت و نه ظلمي بر آن
روابطـي داشـته    گونـه  هـيچ توانيم  نمي، تا كنون احراز كرده ايمنسبت به مملكت خودمان 

P156F2»باشيم
P . 

وقتي حكومت اسالمي تشكيل شـود همـه   ، هاي مختلف وجود ندارد در اسالم جناح«
P157F3»تابع قانون اسالمند و اسالم يك جناح يكپارچه و واحد است

P . 
U»زنند م را داد ميها اسال ليون مسلمان هستند كه همه در خياباندر ايران سي و پنج م«UP158F4

PU . 
هـادي امـور     و فقـط نـاظر و   Uخودشان حكومت نخواهند كرد ءعلماUدر ايران اسالمي «

 ي و از همان ابتـدا بـه حجـره   U ،Uمقام رهبري نخواهم داشتUخود من نيز هيچ . خواهند بود
U«P159F5تدريس خود در قم برخواهم گشت

P . 
U«P160F6خواهند بود خود آزاد ةها هم در بيان عقيد كمونيستUدر جمهوري اسالمي «

P . 
و دولـت   Uو مطبوعات مطلقاً آزاد خواهنـد بـود  ، زيونيتلو، راديوUدر حكومت اسالمي «

P161F7»ها را نخواهد داشت حق نظارت بر آن
P . 

                                           
 . 170ص  4ج ،، صحيفه امام4/8/1357ن مقيم خارج سخنراني در جمع ايرانيا -1
ص  3صـحيفه امـام ج  ، حكومت اسالمي ي آينده ي مصاحبه با خبرنگاران درباره، 20/7/1357خميني  -2

515 . 
 . 223ص 5امام ج ي صحيفه، صداي لوكزامبورگ ي مصاحبه با روزنامه 21/9/1357 تاريخ -3
 ي صـحيفه ، دولت نظامي و دولت آينـده  ي زيون ژاپن دربارهمصاحبه با راديو تلوي 17/8/1357 تاريخ -4

 . 381ص 4امام ج
 . 1357آبان  5مصاحبه با خبرگزاري رويتر، نوفل لوشاتو،  -5
 . 1978نوامبر  10مصاحبه با سازمان عفو بين الملل، نوفل لوشاتو،  -6
 . 1978نوامبر  2پيزا سره، نوفل لوشاتو،  ي مصاحبه با روزنامه -7
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 ي سانسـور مطبوعـات و اداره  ، ها آزادي يعني به زندان كشيدن مخالفان در منطق اين«
هاي مملكـت از   يت تمام شرياندر اين منطق تمدن و ترقي يعني تبع. ي تبليغاتياه دستگاه

هاي قانونگذاري و قضـايي و اجرايـي از يـك مركـز      فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه
P162F1»ها را از بين خواهيم برد ما همه اين. واحد

P . 
P163F2»ما همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داريم«

P . 
خواهـد   هـر كـس  Uطور كامـل خواهـد بـود و    ه هاي مذهبي آزادي ب براي همه اقليت«

P164F3»را بكند Uتوانست اظهار عقيده خودش
P . 

U»دهند كه بعد از سـقوط رژيـم    نه رغبت شخصي من و نه وضع مزاجي من اجازه نمي
UP165F4»امور مملكت داشته باشم ي فعلي شخصاً نقشي در اداره

PU . 
من در داخل اين . خواهد بود Uيك دولت دموكراتيك به معني واقعيUدولت اسالمي ما «

UP166F5»ي براي خودم نخواهم داشتهيچ فعاليتUحكومت 
PU . 

U»خواهم حكومت يا قـدرت را   نمي. خواهم رهبر جمهوري اسالمي آينده باشم من نمي
UP167F6»بدست بگيرم

PU . 

نه هيچ مقام رهبري ديگري را بـه  ، پس از رفتن شاه من نه رييس جمهور خواهم شد«
P168F7»عهده خواهم گرفت

P . 
هـاي خـود را    هميشـه حـرف  كه اشخاص منحـرف   بوداز نظر آزادي عقايد بنابر آن «
ها اگر  اين، زنند ها را نمي ها از اصل اسالم خبردار شده باشند اين حرف اگر آن اند، زده مي

                                           
 . 1357آبان  8راني براي گروهي از دانشجويان ايراني در اروپا، نوفل لوشاتو، سخن -1
 . 1357مهر  19سخنراني براي گروهي از ايرانيان، نوفل لوشاتو،  -2
 . 1978نوامبر  9كنفرانس مطبوعاتي، نوفل لوشاتو،  -3
 . 1975نوامبر  17مصاحبه با خبرگزاري اسوشيتد پرس، نوفل لوشاتو،  -4
 . 1978نوامبر  11نوفل لوشاتو، ، NBCحبه با تلوزيون مصا -5
 . 1978نوامبر  16مصاحبه با تلوزيون اتريش، نوفل لوشاتو،  -6
 . 1979ژانويه  9لموند، نوفل لوشاتو،  ي مصاحبه با روزنامه -7
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در عـين حـال مـا از اظهـار عقيـده      . رود به همه مسائل آشنا شوند اختالفات از بـين مـي  
نـد  خواه كننـد مـي   لكن از كارهايي كه منحرفين گـاهي مـي  ، كنيم جلوگيري نكرده و نمي

P169F1»دهيم ، ما آزادي به همه مسالك و عقايد مي. . .  شلوغ كاري كنند
P . 

و . من امر كردم به مستضعفين بدهنـد و خواهنـد داد  ، اين دارايي از غنائم اسالم است
و !! كنيم زنند ولي ما عمل مي ها حرف مي هاي باطل گوش ندهيد، آن به اين نغمه: گفت مي
آب و بـرق را مجـاني   : گفـت  و مـي !! كنـيم  د مـي ما يك مملكت محمدي ايجـا : گفت مي
هـا را   خـواهيم آن  كنند ما مـي  ها فكر مي و اين ارتشي!! كنيم كنيم، اتوبوس را مجاني مي مي

روز بعد، تعداد زيـادي   10روز آري فقط  10كه همه جمعيت خنديدند و فقط ( دار بزنيم
ترين حكومتهاي دنيا  ، حتي گرگتيرباران كردند -البته دار نزدند  -از فرماندهان ارتش را 

 . )زنند دهند ديگر زير حرف خودشان نمي نيز وقتي عفو عمومي مي
، عمل وحدت الزم اسـت ، وحدت براي ما فايده ندارد ي امروز روزي است كه كلمه«

اي  اما اگر بنا باشد كه من مخالفت كنم بـا ديگـران، يـك كلمـه    ، گويم وحدت من هم مي
P170F2»!!يشتر نيستاست، يك ريايي است و ب

P . 
اهانت به هر مسلماني چه عضو حزب باشد يا نه، بر خالف اسالم و تفرقه اندازي در «

P171F3»!!اين موقع از بزرگترين گناهان است
P . 

U»نماز خواندن پشت سر اهل سنت همچون نماز خواندن پشت سر پيغامبر است« . 
ت كردن وضـع  زمان ما همه كوشش براي درس، در زمان ما هيچ خرابي حاصل نشده«

شـما توقـع   . هـا و امثـال ذلـك    درست كردن وضع كشاورزي و ساير كارخانه. ملت است

                                           
 . 534 -533، ص5امام ج ي صحيفه_گفتگو با سه تن از شخصيتهاي آمريكايي 6/11/1357 تاريخ -1
 .209ص 9ج ،امام ي صحيفه_سخنراني در جمع اعضاي نهضت راديكال ايران 31/4/1358ريخ تا -2
 . خميني در پاسخ به انحالل حزب جمهوري_1366خرداد  11 تاريخ -3
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داريد ما بتوانيم در همين چند ماه يا چند سال برويم به آن حدي كه همه مان، ملتمـان در  
P172F1»رفاه باشد، همه كارها هم درست شده باشد

P . 
كننـد   ند و با خلق خدا آن ميزن آنان كه به ادعاي واهي كوس طرفداري از خلق را مي«

دانند در اين جنايت عظيم چه توجيهي دارند؟ و با به شهادت رساندن عـالمي   كه همه مي
كننـد و چـه طرفـي     خدمتگزار و پيرمرد بزرگـوار هشـتاد سـاله چـه قـدرتي كسـب مـي       

P173F2»بندند؟ مي
P . 

U )  تاد سـاله  ولي سربازان بدنام امام زماني به داخل منزل عالمه برقعي اين پيرمـرد هشـ
 . )سر او شليك كردند رخواند ب ريختند و در حالي كه نماز مي

اي  هم اكنون نيز وضع بر همين منـوال ادامـه دارد و رجـال حكـومتي هـر روز وعـده      
كنند و نـه وضـع مـردم     ها عمل مي كنند و البته نه به وعده دهند و مردم را دلخوش مي مي

تـر   شـود و مـردم هـر روز ناراضـي     افزوده ميشود، بلكه روز به روز بر مشكالت  بهتر مي
اي به عقايد اشـتباه خـود    آورند و ذره اي به مغز كوچك خود فشار نمي شوند، ولي ذره مي

كنند، پس بچشيد طمع تلخ جهل را، طمـع تلـخ مـذهب گمـراه را، طمـع تلـخ        شك نمي
  .ديني را، طمع تلخ دوري از قرآن و سنت را گرا را، طمع تلخ بي حكومت فرقه

اول خود آن ملت هسـتند كـه    ي هر باليي كه بر سر ملتي بيايد، مقصر اصلي در درجه
 . اند خود از مراجع گمراه به چاه هالكت افتاده ي با جهل خود و با پيروي كوكورانه

پس تا خودتان را اصالح نكنيد همچنان گرفتار اين روبـه صـفتان هسـتيد و هـر روز     
 . فريب آخوند و فردا روباهي ديگرخوريد، امروز  فريب ايشان را مي

 

                                           
 .97_96ص 10ج ،امام ي صحيفه_مصاحبه با اوريانا فاالچي 2/7/1358تاريخ  -1
 .50ص 17ج ،امام ي صحيفه 23/7/1361 تاريخ -2





 
 

 خرافات و بدعت

مراجع و آخوندهاي شيعه معتقد هستند كه بهترين مكتب را براي ترويج ديـن اسـالم   
دانند و مذهب خود را به دور از  دارند و اسالم واقعي را تنها در پيروي از مذهب خود مي

 . دانند هر بدعت و خرافاتي مي
و آشكارترين دروغهاي ايشان است، چون انواع خرافات و  اين ادعا يكي از بزرگترين

 . شود يافت مي آنانها به وفور در ميان  بدعت
از برخي مسائل بگذريم كه اصالً نزد مراجع شيعه خرافات نيسـتند و بلكـه در عـين     

ديانت هستند، ولي يك سري ديگر از خرافات نيز وجود دارد كه حتي خود ايشان مجبور 
گويند مذهب ما داراي خرافاتي نيست، دروغ اسـت   شوند، پس اينكه مي ميبه پذيرش آن 

 . بايست به دل جامعه و مردم رفت تا به واقعيت امر پي برد و مي
چندي پيش از يك ناودان بر روي ديواري مقداري آب ريخته بود و شكلي شـبيه بـه   

شكه بود تـا يـك   يك انسان درست شده بود كه دست نداشت و البته بيشتر شبيه به يك ب
ك، انسان، ولي به هر حال بسياري از مردم در مقابل اين ديوار تجمع كردنـد و بـراي تبـرّ   

ماليدند و گمان داشتند كـه ايـن عكـس متعلـق بـه       هاي خود را به آن مي ها و لباس پارچه
 . ابوالفضل است، و چنان ازدحامي شده بود كه نگو

 !ديني نيست؟ ها بي آيا اين! اقت نيست؟ها حم آيا اين! ها خرافات نيست؟ آيا اين
براستي چرا و به چه علت مردم كارشان به اينجا رسيده؟ چرا هر چند وقـت يكبـار از   

شود؟ و چرا در ميان اهل سـنت از ايـن مـوارد     اين قبيل حوادث در ميان شيعيان ديده مي
 نيست؟ 

اشـد كـه چنـين    ب دهد كه مذهب شـما داراي اشـتباه و گمراهـي مـي     آيا اين نشان نمي
 آورد؟  نتايجي را به بار مي
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 :اعتقاد داشتن به حلول خداوند در ائمه

: در يكي از روايات مذهب تشيع در رابطه با اين اعتقاد فاسـد و ملحدانـه گفتـه شـده    
الهـي در   آنگاه خداوند دست راست خود را بر ما كشيد و نـور : فرمودند ابا عبداهللا «

P174F»وجود ما حلول كرد

1
P .اما خداوند ذات ما را با ذات . . . «: ايت ديگري گفته شدهو در رو
P175F»خود در هم آميخت

2
P .   ايمان داشتن به چنين اعتقاد باطلي نقش بسيار بزرگـي در متصـف

هـا داشـته    دانستن ائمه به برخي از صفات ربوبيت و در نتيجه پرستش و عبادت كردن آن
يم و نگاهي بـه آنچـه در بـاب    هاي حديث مذهب تشيع مراجعه كن ما اگر به كتاب. است

معجزات ائمه نوشته شده بيافكنيم خواهيم ديد در بسياري از روايات، انجام دادن امـوري  
. تواند انجام دهـد  به ائمه نسبت داده شده كه اينگونه امور را كسي جز خداوند متعال نمي

دن مردگـان  عنوان مثال يكي از اين روايات، علي ابن ابي طالب را قـادر بـه زنـده كـر    ه ب
بني مخزوم نزد علي بـن ابـي    ي جواني از قبيله«: در اين روايت گفته شده. كند معرفي مي

برادرم چند روز پيش فوت كرد و اين ! اي دايي من :گويد آمده و به ايشان مي طالب 
در  علـي بـن ابـي طالـب     . ناگوار مرا بسيار غمگين و افسرده سـاخته اسـت   ي حادثه

خواهي برادرت را بار ديگر ببيني؟ جوان كه بسيار  آيا مي: فرمودند جواب خطاب به جوان
خطـاب بـه جـوان     علي ابـن ابـي طالـب    . دهد خوشحال گشته است پاسخ مثبت مي

رسـند ايشـان    و جوان به قبر مـي  كه علي  هنگامي. قبر او را به من نشان ده: فرمايد مي
با اين عمل ناگهان مرده از قبر . نديزبا پاي خود چند ضربه به قبر م زير لب سخني گفته و

: پرسـند  از او مـي  اميرالمـؤمنين  . راند بر خاسته و به زبان فارسي سخناني بر زبان مي
P176Fبله، اما چون من پيرو فالني و فالني: دهد مگر تو عرب نبودي؟ مرد پاسخ مي

3
P  بودم، پس

                                           
 ). چاپ سابق الذكر(، 445و 442و 441و 1/440 :كافياصول  -1

 ). چاپ سابق الذكر(، 445و 442و 441و 1/440 :اصول كافي -2

 . باشد مي) رضي اهللا عنهما(مراد ابوبكر و عمر  -3
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P177F»ير يافتياز مرگ زبانم به فارسي تغ

1
P . 

ه شده علي ابن ابـي طالـب رضـي اهللا عنـه تمـام مردگـان       ديگري گفت ي و در اكذوبه
P178Fستقبرستان جبانه را زنده كرده ا

2
P .       و در روايت دروغـين ديگـري ادعـا شـده علـي ابـن

P179Fتكه سنگي صد شتر از آن بيرون آورده راي ب طالب رضي اهللا عنه با زدن ضربه ابي

3
P . 

اساس و مضحك هستند كه  پايه و اينگونه روايات همانگونه كه قبالً نيز گفتيم چنان بي
 . ها هيچ احتياجي به ذكر دليل و برهان نيست براي اثبات بطالن آن

و در برخي ديگر از روايات دروغين ادعا شده كه چون برخي از پيامبران در برابر ائمه 
ها را معاقبه و مبتلي به مصـيبت   ها سر تسليم فرود نياوردند، خداوند آن شيعه و واليت آن

 . ساخت

هنگاميكه خداوند . . . «: باشد گفته شده مي روايتي كه سرشار از اهانت به آدم در 
را در  -صلوات اهللا عليهم -آدم را در بهشت جاي داد، محمد و علي و حسن و حسين 

سپس از او . ها نگريست آدم با نگاهي سرشار از حسادت به آن. مقابل او ظاهر كرد
به همين سبب بهشت او را . باز زد ما او از اينكار سرا. خواسته شد واليت ائمه را بپذيرد
پس از مدتي آدم به اشتباه خود پي برد و از حسادت . از درون خود به بيرون پرتاب كرد
محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين صلوات اهللا  ؛خويش توبه كرد و به حق پنج تن

و در مورد . او در گذشتدر نتيجه خداوند او را بخشيد و از گناه . عليهم متوسل شد

﴿ :همين ماجرا است كه خداوند متعال فرموده است         ﴾ 

P180F»)سپس آدم كلمات و دعاهايي از خالق خويش آموخت(. ]37:ةالبقر[

4
P . 

                                           
احيـاءالتراث العربـي،   ( 41/192مجلسي  ،، بحار االنوار)چاپ سابق الذكر(، 1/457كليني  ،اصول كافي -1

 ). هـ 1370 ،نجفچاپ (، 76، بصائر الدرجات للصفار ص )هـ 1403الثالثه  بيروت، الطبعه

 ). چاپ سابق الذكر( 41/194 :مجلسي، بحار االنوار -2

 ). چاپ سابق الذكر( 41/194 :مجلسي، بحار االنوار -3

: قتحقيـ (، 1143/  4حر عـاملي  ، ، وسايل الشيعه)چاپ سابق الذكر( 325/  26 :مجلسي، بحار االنوار -4
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بـه  اگر آن دجالي كه اين روايت اهانت آميز را از خود جعـل كـرده، مقـداري بيشـتر     
نخست سني مذهب بوده و سـپس   آدم : گفت داد حتماً مي ود ادامه ميدروغپردازي خ

 . !شيعه شده است
 سبب محبوس شدن يـونس  «: و در يكي ديگر از اين روايات دروغين گفته شده 

شكم نهنگ رهايي نيافت  بوده، و از  در شكم نهنگ امتناع او از پذيرفتن واليت علي 
«P181Fي طالب مگر پس از پذيرفتن واليت علي بن اب

1
P . 

توانيم چندين نتيجه ديگر نيز بگيريم كه عبارتنـد   ما از اينگونه روايات دروغين مي

 :از

اند، براي دست يافتن به  آن دروغپردازاني كه روايات مذهب تشيع را روايت كرده -1
 . اند اهداف ناپسند خود از هيچ حيله و نيرنگي فروگذار نكرده

 ةعلـيهم الصـال   -ع مذهب تشيع به پيامبران در روايات موجود در مصادر و مراج -2
 . هيچ احترامي گذاشته نشده است -والسالم

پايه و اساس هستند كـه بـه هـيچ     روايات مراجع و مصادر مذهب تشيع چنان بي -3
 . ها اعتماد كرد توان به آن وجه نمي

اند هرگونه ارتباط مستقيم فرد شيعي  در روايت دروغيني كه جعل كنندگان آن خواسته
مذهب را با خالق هستي قطع كنند، هر يك از ائمه مسئول برآورده ساختن حـاجتي قـرار   

 . ندداده شده ا

براي نجات از سـالطين و  . . . «: در اين روايت خطاب به فرد شيعي مذهب گفته شده
و در بجـا آوردن  . دراز كـن  سوي علي بن حسـين  ه هاي شياطين دستت را ب وسوسه

مدد بخواه، و براي  و جعفر بن محمد  ز محمد بن علي عبادات و امور اخروي ا
                                                                                                             

 ). هـ 1403 چاپ پنجم عبدالرحيم شيرازي، دار احياء التراث العربي، بيروت،

. مكتبه الداوري، قـم : لفرات بن ابراهيم الكوفي، المطبعه الحيدريه، النجف، نشر 13ص  ،تفسير فرات -1
 ). چاپ سابق الذكر( 334 -26/333مجلسي ، بحار االنوار
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و براي طلب رزق از خداوند از محمـد  . متوسل شو طلب عافيت به موسي بن جعفر 
و در نيكي كردن به برادران و بجا آوردن عبادات نافله از علـي  . كمك بخواه بن علي 

و . بخـواه  مـدد  و براي رسيدن به نعيم اخـروي از حسـن بـن علـي      بن محمد 
خواهد سرت را از بدنت جـدا   هنگاميكه شمشير دشمن را بر باالي سر خود ديدي كه مي

 . 182F1»تو را نجات خواهند داد ومدد بجو و يقين داشته باش كه ا) عج(كند از صاحب زمان 
مسـتقيم بـين فـرد شـيعي      ي ايمان داشتن به اينگونه روايات دروغين هر گونـه رابطـه  

از بين برده و اميد و توكل او را بجـاي خداونـد بـر ائمـه قـرار       مذهب و خالق هستي را
و بدين ترتيب هيچ شور و شوقي براي روي آوردن به بارگـاه الهـي در او بـاقي    . دهد مي

هـا   هاي خود را براي ائمه بجـا آورده و از آن  بلكه تمام دعاها و راز و نياز كردن. ماند نمي
ن مجيد به ما آموخته است دعاها و حاجات خود اين در حالي است كه قرآ. جويد مدد مي

را مستقيماً با معبود بر حق در ميان گذاشـته و هـيچ مخلـوقي را در ايـن ميـان واسـطه و       
 . ميانجي قرار ندهيم

 رفته -رضي اهللا عنهما -در مورد كسيكه به زيارت قبر حسين بن علي 

 -رضـي اهللا عنهمـا   - كه به زيارت قبر حسين بن علي در روايتي ديگر در مورد كسي
شود و خطـاب بـه    اي بر او نازل مي فرشته«: رفته و اين عمل را به پايان رسانده گفته شده

فرمايـد   فرستد و مي پروردگارت بر تو سالم مي. خداوند هستم ي من فرستاده: گويد او مي
گفته  و در روايت ديگري. 183F2»ام من تمام گناهان تو را آمرزيده. زندگي جديدي را آغاز كن

ترين عملي است كه يك فرد شـيعي   بهترين و با ارزش زيارت قبر امام حسين «: شده

                                           
 ). الذكر چاپ سابق( 94/33مجلسي ، بحار االنوار -1

، ثـواب  )چـاپ سـابق الـذكر   ( 132ص  ،ابـن قولويـه  ، ، كامل الزيارات2/14طوسي  ،تهذيب التهذيب -2
 ). چاپ سابق الذكر( 342، 10/341حر عاملي  ،، وسايل الشيعه)چاپ سابق الذكر( 51ص  ،االعمال
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 . 184F1»تواند در زندگي خود انجام دهد مي
اين جعـل كننـدگان روايـات را نگرفتـه و از      ي دانيم چرا أحدي از شيعيان يقه ما نمي

از رفـتن بـه حـج     ها نپرسيده كه اگر واقعاً اين عمل شرك آلود اجـر و ثـوابي افزونتـر    آن
داشت چرا در قرآن مجيد كه بارها در آن در مورد حج صـحبت شـده، ذكـري از ايـن      مي

 عمل به ميان نيامده است؟ 
پـردازيم كـه در آن آقايـان دروغگـو،      اكنون به ذكر روايتي از كتاب آقاي مجلسي مـي 

 . اند خردي را به حد اعالي خود رسانده جسارت و بي
خداوند و فرشتگان و همچنين پيامبران و مؤمنين به زيارت «U: در اين روايت گفته شده

P2»روند مي قبر اميرالمؤمنين 
185FPU . 

جاي بسي تعجب و شگفتي است كه كتابي با اين روايات كفر آلود به عنـوان يكـي از   
 ! مصادر و مراجع مذهب تشيع شناخته شده است

اند كه گروهي از شـيعيان   جالب است بدانيم از آنجائيكه دروغگويان توقع آن را داشته
ها را مورد انتقاد قرار دهند، بـراي ترسـاندن و زهـر     اين روايات مكذوبه را نپذيرفته و آن

چشم گرفتن از اينگونه اشخاص رواياتي از خود جعل كرده و در اين روايات كساني كـه  

P186Fانـد نروند را كافر و مرتد معرفي كـرده  ) رضي اهللا عنهما(به زيارت قبر حسين بن علي 

3
P .

 :هارون بن خارجه گفته است  در يكي از اين روايات
 كه بدون داشتن عذر به زيارت قبر امام حسـين   كسي: پرسيدم از ابا عبداهللا «

 نرود چگونه شخصي است؟ 

                                           
چاپ سابق ( 101/49مجلسي  ،، بحار االنوار)چاپ سابق الذكر( 146ص  ،ابن قولويه، كامل الزيارات -1

 ). الذكر
 ). چاپ سابق الذكر( 100/258مجلسي ، بحار االنوار -2

چاپ سـابق  ( 194ابن قولويه ص ، ، كامل الزيارات)چاپ سابق الذكر( 2/14طوسي ، تهذيب االحكام -3
 ). چاپ سابق الذكر( 337 -10/333حر عاملي ، ، وسايل الشيعه)الذكر
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 . 187F1»اين شخص از اهل جهنم خواهد بود: ايشان در جواب فرمودند
ها نيز  ه زيارت قبر دختران آنبر اساس اين روايات جعلي نه تنها زيارت قبر ائمه، بلك

) رحمـت اهللا عليـه  (در روايتي منسوب بـه جعفـر   . شخص زائر را بهشتي خواهد ساخت
شهر . باشد حرم خداوند مكه و حرم پيامبر مدينه و حرم اميرالمؤمنين كوفه مي«: گفته شده

. شـد در اين شهر يكي از دختران فرزند من بنام فاطمه دفن خواهـد  . قم نيز حرم ما است
 . 188F2»هر كس به زيارت قبر او رود بهشت را براي خود ضمانت كرده است

 مدت غيبت مهدي

در . هاي متعدد و مختلفـي وجـود دارنـد    در مورد مدت غيبت مهدي نيز اقوال و گفته
ادعـا شـده    -رضي اهللا عنه -روايتي دروغين منسوب به امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

شش روز و يـا شـش مـاه و يـا شـش      «: مهدي فرموده اند كه ايشان در مورد مدت غيبت
 . 189F3»سال

جاي هيچ شك و ترديدي وجود نـدارد كـه سـبب جعـل اينگونـه روايـات، آرامـش        
بخشيدن به قلبهاي حيران و سرگردان شيعيان بوده كه وفات حسن عسـكري بـدون بجـا    

چنين از خـود   دجاالن رواياتي اين. ها را مات و مبهوت ساخته گذاشتن خلفي از خود، آن
. مدت غيبت امام زمان بيشتر از شش سـال نخواهـد بـود   : اند تا به شيعيان بگويند سراييده

شما اين مدت اندك را صبر كنيد تا امامتان ظهور كرده و دنيـا را تحـت فرمـان خـود در     
 . آورد

دجاالن ناچارا شش سال را بـه  . اما شش سال گذشته و امام غائب همچنان غائب ماند

                                           
چاپ سـابق  ( 193ابن قولويه ص ، ، كامل الزيارات)اپ سابق الذكرچ( 337 -10/336 :وسايل الشيعه -1

 ). الذكر

 ). هـ 1387داب، النجف اآل ةمطبع. (پس از آنو  162ص  ،عبد الرزاق الحسيني، مشاهد العتره -2

 ). اپ سابق الذكرچ( 1/338 :كليني ،اصول كافي -3
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اينبار . و اين هفتاد سال نيز سپري شد و آب از آب تكان نخورد. سال تمديد كردند هفتاد
اما صدو چهل سال نيـز گذشـته و   . هاي به شيعيان دادند صدو چهل سال ي دجاالن وعده
ها يكي پس از ديگري آشـكار   هاي سر خرمني كه دروغ بودن آن اين وعده. امام قيام نكرد

ايـن  . ود شخصي بنام امام زمـان بيشـتر مشـكوك سـاخت    شد شيعيان را نسبت به وج مي
مسأله سبب گشت دجاالن پس از اين، وقتي را براي ظهور امام غائب معين نكنند و ظهور 

190Fاو را به وقت مناسب موكول سازند

هاي  در برخي از روايات صريحا ذكر شده اين وعده. 1
در يكـي از  . ها بوده است نگرم نگاه داشتن شيعيان و به بازي گرفتن آلسر خرمني براي د

ز دويسـت و يـا سيصـد سـال     شد امام پس ا اگر به مردم گفته مي«: اين روايات گفته شده
ها گفتـه   به همين سبب به آن. شدند ها از اسالم مرتد مي د كرد، بسياري از آنظهور خواه

ـ  و بـدين  . د كـرد زودي ظهـور خواهـ  ه شد غيبت امام زياد طول نخواهد كشيد و ايشان ب
 . 191F2»هاي فرج و پيروزي قريب، مردم را استوار نگاه داشتند رتيب با دادن وعدهت

 علت غيبت مهدي

 از ابا عبـداهللا  : گويد زراره مي«: در مورد علت و سبب غيبت امام غائب گفته شده
من از . د بردسر خواهه غيبت بدر قبل از قيام خود، مدتي را  قائم : شنيدم كه فرمودند

سپس بـا دسـت بـه    . ترسد او مي: فرمود ابا عبداهللا . غيبت را پرسيدم ايشان علت اين
 . 192F3»دكشته شدن به شكم خود اشاره كر ي هنشان

اي براي غيبت مهدي باشد؟ همگي  تواند دليل قانع كننده اما آيا ترس از كشته شدن مي

                                           
نعمـاني  ، الغيبه). چاپ سابق الذكر( 263طوسي ص ، الغيبه. 6/314) مازنداراني شرح با(كافي  اصول -1

 ). چاپ سابق الذكر( 197ص 

، الغيبـه ). چاپ سابق الـذكر ( 198ص  ،نعماني ،الغيبه). چاپ سابق الذكر( 1/369كليني ، كافي اصول -2
 ). چاپ سابق الذكر( 52/102مجلسي ، بحار االنوار .)چاپ سابق الذكر( 208 -207طوسي ص 

). چـاپ سـابق الـذكر   ( 118الغيبـه للنعمـاني ص   ). چاپ سابق الـذكر ( 1/338اصول الكافي للكليني  -3
 ). چاپ سابق الذكر( 449اكمال الدين البن بابويه ص 
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هـا پـس از    دانند و مـرگ آن  دانيم بنا بر معتقدات تشيع، أئمه زمان وفات خود را مي ما مي
193Fپذيرد موافقت و رضايت شان صورت مي

1 .كنـد ائمـه از تمـام     ع ادعـا مـي  و همچنين تشي
194Fها پوشـيده نيسـت   اي بر آن غيبيات گذشته و آينده باخبر بوده و هيچ مسأله

بـا در نظـر   . 2
اي  تواند ادعا كند امامي كه مطلع بر هر صغيره و كبيره گرفتن اين مطالب چگونه شيعه مي

رسد و مردن او پس از موافقت و رضايت او  داند چه هنگام أجلش به پايان مي است و مي
195Fپذيرد صورت مي

از مردن و يا كشته شدن واهمه داشته است؟ مگـر آقايـان عثمـان بـن      3
سعيد و نور چشم او محمد بن عثمان و ابوالقاسم حسين بن روح و ابوالحسين علـي بـن   

مستقيم دارند؟ آيا يـك تـار    ي ام غائب رابطهكردند كه با ام محمد سمري همگي ادعا نمي
 ها كم شد؟  مو از سر أحدي از آن

شود مهدي در آن غايـب شـده تـا بـه امـروز حكومتهـا و        و مگر از زماني كه ادعا مي
 اند كه همگي مدافعان پـر  دست نگرفته هاي شيعه مذهب بسياري زمام قدرت را در دولت

 اند؟  و پا قرص امام زمان بوده
 گامي كه آل بويه بر بغداد تسلط پيدا كردند امام زمان ظهور نكرد؟ چرا هن

ها را از خون اهل سنت سـرخ   و يا چرا هنگامي كه شاه اسماعيل صفوي آب رودخانه
 كرد، خبري از امام زمان نشد؟ 

كرد  ها نام صاحب زمان را ضرب مي و يا چرا هنگامي كه كريم خان زند بر روي سكه
 دانست، امام غائب از غيبت خود به در نيامد؟  ي او ميا و خود را نماينده

داننـد و مشـتاقانه در    ايران خود را نايب امام زمـان مـي   آخوندهايو يا چرا امروز كه 
 كند؟  انتظار ظهور او هستند، امام زمان ظهور نمي

                                           
 ). چاپ سابق الذكر( 27/285مجلسي ، بحار االنوار). چاپ سابق الذكر( 1/258كليني ، اصول كافي -1

 ). چاپ سابق الذكر( 1/260كليني ، اصول كافي -2
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تـوانيم   و ما مـي . و عذر موجهي براي غيبت مهدي وجود نداردبينيم هيچ دليل  پس مي
حسن عسكري از جمله برادر ايشان جعفر بشنويم كـه   ي اين مسأله را از خانواده حقيقت

 . دانستند با تمام وجود، اين مسأله را تكذيب كرده و آن را دروغ محض مي



 
 

  !اثني عشري يانشيع
 تا به حال اين جمالت را كسي به شما گفته است؟ آيا 

 :  پيامبر اكرم

ابن ارقم، شهادتين را بر زبان جاري كـرد و   زيد ي وقتي عمر ابن خطاب در خانه -
اش گرفت و به طرف خود كشيد و سه بار  پيراهن او را از سينه  اسالم آورد پيامبر اكرم

عمـر بـه در آور و    ي ش را از سينهغخدايا هرگونه اشتباه و غل و : اش زد وگفت به سينه
ص  ،مظفـر سـربازي   ي نوشته ،اتر از دري تر از خورشيد آبي روشن(. ايمانش را پايدار بدار

شود خداوند دعاي  راستي آيا ميه ب) 1383تهران  -هاي ايران شركت توسعه كتابخانه 109
 نبي اكرم را مستجاب نكرده باشد؟ 

 رسـول اهللا  ) اواخر عمر نبي اكرم(در هفده نماز در حال حيات صديق ابوبكر  -
دار كـردن ايـن    اهي سـعي در خدشـه  شيعه بر مبناي احاديثي و(. ددامسلمانان را امامت و 

 )حديث دارد ولي دكتر شريعتي اين موضوع را اثبات كرده است
 )حديث متواتر(. اقتدا كنيد) ابوبكر و عمر(پس از من به اين دو نفر  -

ابوبكر را عبداهللا نام كرد و عتيق لقب فرمود يعنـي از آتـش دوزخ آزاد     پيامبر -
تاريخ حمداهللا مسـتوفي و سـاير    ي گزيده(. شده و صديق لقب كرد جهت تصديق معراج

 ) تر منابع قديمي

عمر را فاروق لقب داد جهت آنكه حق را از باطـل فـرق كـرد و ديـن     ص پيامبر -
تـاريخ گزيـده حمـداهللا مسـتوفي و منـابع      (. اسالم را پذيرفت و اسالم بدو قوت گرفـت 

 )تر قديمي

نبي اكرم ايستاده بـوديم   ي روزي ما در كنار خانه: گفت جابر ابن عبداهللا انصاري -
كرديم در اين هنگام رسول اكرم آمدنـد و   و در خصوص فضايل بين خودمان صحبت مي
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احدي از شما بر ابوبكر در دنيا و  :فرمود. نه: آيا ابوبكر در ميان شماست؟ گفتيم: فرمودند
P196F.آخرت برتري ندارد

1 

 . كند عمر است اولين كسي كه از صراط عبور مي  -
و دو شـهيد  ) صـديق  ابـوبكر (ن مخور كه بر تو پيامبري و صـديقي  تكا !اي كوه -
 . قرار دارند )النورين ذي و عثمانفاروق عمر (است 

 . انتخاب شد حضرت ابوبكر بود)  از سوي پيامبر(اولين كسي كه امير حج  -

 . شد غالم عمر ابن خطاب بوده است شهيد) بدر( ي غزوهاولين كسي كه در  -

ن به صورت علني در كنار كعبه نماز خواندند پس از اسالم اولين باري كه مسلمي -
 . بوده فاروقآوردن عمر 

گذاشت عمر أ مزد ترتيب داد و براي تاريخ اسالم مبد اولين كسي كه ديوان دست -
 . بودهفاروق 

 . بودهفاروق آخرين كسي كه پيامبر را خنداند عمر  -

ن صـادر كـرد عمـر ابـن     اولين كسي كه اسالم را به خارج از شبه جزيره عربستا -
عربسـتان   ي يهوديان را از شبه جزيره ي مانده عمر بوده كه براي هميشه باقي. خطاب بوده

 ! انداختبيرون 

 . بودهفاروق عمر  اولين شهيد محراب -

اولين كسي كه به اصرار او قرآن كريم جمع آوري شد عمر ابـن خطـاب بـوده و     -
اولين كسي كه از صـراط عبـور كـرده و     :طبق حديث نبي اكرم و به كوري چشم منافقان

 . حضرت عمر ابن خطاب است: شود وارد بهشت مي

در آخرين روزي كه پيامبر به روي منبر رفت عمر ابن خطاب بـه مناسـبتي بـه    (  -
اي عمـر رسـوايي    :گفت  پيامبر. خودت را رسوا كردي !اي مرد :)يكي از منافقان گفت

خدايا راستي و ايمان به او عطا كن و او : گاه گفتآن. تر از رسوايي آخرت است دنيا آسان

                                           
 .محمد سالوس ،ثني عشريهاالالشيعه مع  -1
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عمر با من است و : عمر، سخني گفت كه پيامبر بخنديد و گفت. را به سوي نيكي بگردان
 . 1316ص  ،تاريخ طبري. من با عمرم و پس از من، هر جا باشد حق با اوست

غ نبـي  آيـد اول بـه سـرا    يا وقتي ابوسفيان براي تجديد صلح حديبيه به مدينه مي -
رود و سپس به سراغ حضرت ابوبكر و سپس به سراغ حضرت عمر و در آخر به  اكرم مي

: شده كـه هم از حضرت علي و هم از عايشه نقل  يا حديثي كه. رود نزد حضرت علي مي
من و ابـوبكر و  . من و ابوبكر و عمر رفتيم: گفت آمد و مى شد پيامبر به خانه مي بسيار مي

 . . . .  كر و عمرمن و ابوب. عمر گفتيم
- Uنآح الجنان با قريتضاد مفات: 
 :تذكار و هشدار به خوانندگان -
تمجيـدي كـه پيوسـته     ي هاين مطلب كه شيخ عباس در كتـابش آورده بـه عـالو    -

از » مفـاتيح الجنـان  «كنند ممكن است اين توهم را ايجاد كند كه  آخوندها از اين كتاب مي
كند و خوانندگان پـس از   اين پندار را إثبات مياما تحقيق خالف . اين عيوب عاري است

و شيخ عباس تفاوت چنداني با آخوندي كه شيخ . كتاب حاضر، خواهند دانست ي همطالع
P197Fآورده، ندارد» لؤلؤ و مرجان«ماجراي گفتگوي خود را با او در كتاب » حسين نوري«

1
P .  بـه

بَّ «اند كه  راستي درست گفته كه اصلي نداشته مشهور  حرفيچه بسا  :لـه ال أصلَ  مشهورٍ  رُ

ـ   » مفاتيح الجنان«. »دباش نامسـتند شـرك آميـز و     ي همملو است از أخبـار ضـعيف و أدعي
 ،روايات نامعقول و بر خالف آيات قرآن و بر خالف حقائق تاريخي و خرافات ضد علـم 

هر كس كه مشهور بوده به جليـل القـدر و شـيخ    !! هاي اغراق آميز و عيوب ديگر و ثواب
انـد كـه    هرچه خواسته نوشته و علماي ديگر نيـز بـه صـالح خـود نديـده     . . .  علماء وال

                                           
ام كه يكي از خطباي شهير غير معمم تهران كه پس از انقالب به نمايندگي مجلـس نيـز رسـيد     شنيده -1

اگر اين خبر راست باشد به نظر مـن سـخن نـاحقي    . كتاب شيخ عباس را مفاتيح الجنون خوانده بود
عاقلي معتقـد بـه قـرآن، كتـابي چـون مفـاتيح       دانم چگونه ممكن است  نگفته است، زيرا من نيز نمي

 . الجنان يا كتب سيد بن طاووس يا كفعمي را تأليف كند
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P198Fادعاهاي ايشان را بررسي كنند و نگذارند دين اسالم آلوده شود

1
P، ت   بلكه افراد بيصـالحي

و يا دشمنان دانا و دكانداران عوامفريب و يا دوستان أحمق اين روايات جعلي و دعاهاي 
P199Fانـد  خبـر را گمـراه كـرده    اده و مردم بـي خرافي را مدرك قرار د

2
P     و بـين مسـلمين تفرقـه

الزم است كسي كه صادقانه بر آن است كه دين خدا را طبـق كتـاب و سـنّت    . اند انداخته
از . ها را نخورد بشناسد و بشناساند فريب اين كتب دعا و زيارتنامه  راستين رسول خدا

زيـرا غالبـاً    ؛الب خرافـي و ضـد اسـالمي   جمله همين مفاتيح الجنان كه مملو است از مط
نقل كليني يا صدوق يا طوسـي يـا شـيخ    » عباس قمي«موجب پذيرشِ أحاديث از جانب 

و  دكانداران  كفعمي يا ابن طاوس يا ابن المشهدي يا مجلسي يا حسين نوري و امثال اين
ـنَن«ي زيانبار  از گفتهتبعيت از  ايخ نامبردگان نظـر  وي به مش! بوده است »تسامح در أدلّة سُ

و ضـعفا و يـا فطحـي يـا واقفـي يـا        ةنداشت در حاليكه روات قبل از ايشان اكثراً از غُال
نـام راويـان را ذكـر نكـرده تـا      قمـي  عبـاس  . اند ووسي و يا از مجاهيل و يا مهمل بودهنا

اگـر وي در  . خواننده مالحظه كند و ارزش و اعتبار مرويات و منقوالت ايشـان را بدانـد  

                                           
زيرا اگر كسي مانند نويسنده در صدد تحقيق بر آيد و ايرادي را آشكار سـازد او را بـا همـة قـدرت      -1

چـرا  ! داننـد  تل ميزنند بلكه او را تفسيق و تكفير كرده و واجب الق كوبند و هزاران تهمت مي خود مي
نان شد و هر كه به فكر رياست و جلـب احتـرام     اين طور شده، جواب اين است كه چون دين دكان

جويان و طالبين هـدايت   به هر حال ما براي رضاي خدا و بيداري حق. شود عوام شد بهتر از اين نمي
فظ فرموده و عاقبـت بـه خيـر    خواهيم ما را از شرّ أهل بدعت ح ايم و از خدا مي اين تذكرّات را داده

 . كند، واهللا العاصم
مخفي نماند كه اينجانب نيز تا زمانيكه در قم به تحصيل و تـدريس مشـغول بـودم عالقـه و اعتقـاد       -2

شـد و آن را   داشتم و اين كتاب أنيس و مونس من بود و از مـن جـدا نمـي   » مفاتيح الجنان«شديد به 
كه به بركت آشنايي با قرآن كريم، بيدار شـدم و از خرافـات    شكر و منّت خداي را. خواندم بسيار مي

اميـد  . دانم كه سايرين را نيز از حقيقت اين كتـاب آگـاه سـازم    ي خود مي نجات يافتم و اينك وظيفه
 . آمين يا رب العالمين. است كه براي اين حقير باقيات الصالحات باشد
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اعتبـاري مطالـب آن واقـف     كرد، الأقل أهل تحقيق بـه بـي   نام راويان را ذكر مي» مفاتيح«
 . ما با مراجعه به أحوال ايشان ديديم كه أكثر شان وضع خوبي ندارند. شدند مي

كه او از حاج » حسين نوري«قمي أدعيه و أذكاري نقل كرده از استاد خود عباس  -
كه او خواب ديده » صادق عراقي« كرده از آخوند ملّاو او نقل » فتحعلي سلطان آبادي«مال 

تعلـيم گرفتـه   » محمد سلطان آبادي«ي به نام شخصو در عالم رؤيا أذكار و دعاهايي را از 
گويد مرد صالحي ادعا كرده كه در خواب  مي» كيفيت زيارت امام رضا«است و يا در باب 

ها مدرك شـده بـراي    و اينU! كنيد قبر حضرت رضا را زيارت :فرموده  ديده پيامبر أكرم
UP200F1»مفاتيح الجنان«مؤلّف 

P! ت نيست؟ آيا شيخ عباس نميداند كه خواب حج! . 
دانند كه از عالئم واضح جعل حديث آن است كه ضمن  شناسي نيز مي مبتديان حديث

هـا گفتـه باشـند و     أهميت و كوچك، مبالغة زيـاد شـده و گزافـه    آن، دربارة موضوعي كم
مايه وضع  گويان يا نويسندگان و گويندگان كم أكثر اين گونه أحاديت را قصهپيداست كه 
چنانكه در صفحات گذشته ديديم به نقل از كتاب استادش، از قمي عباس . اند و نقل كرده

دعايي كه برايش آثار و ثوابهاي عجيب و غريب نقل شـده انتقـاد كـرده أمـا خـودش در      
به عنوان نمونه ! انگيز نقل كرده است فت انگيز بلكه شاخمفاتيح بارها و بارها ثوابهاي شگ

ي ال إله أستغفر اهللا الذ«: بگويدهر كه در روز جمعه پيش از نماز صبح سه مرتبه «: گويد مي

و !! گناهانش آمرزيده شود اگر چه بيشتر از كف دريا باشـد  »أتوب إليـهإال هو احلیّ القيّوم و

القعده بخواند همة گناهـانش   روز يكشنبه در ماه ذي يا نمازي ذكر كرده كه هر كس آن را
هاي حـرام، پنجشـنبه و جمعـه و شـنبه را روزه      و يا هر كه در يكي از ماه!! آمرزيده شود

P201F!!شود بدارد نهصد سال عبادت محسوب مي

2
P     عي است كـه نمـازي دو ركعتـي دروي مد

و همـة حـوائجش بـر    عيد غدير معادل صد هزار حج تمتّع و صد هزار عمره ثواب دارد 

                                           
 . 500و ص  21، ص»عقيب نماز صبحدر فضيلت بعض از ادعيه در ت«مفاتيح الجنان،  -1

 . 251، ص »القعده در أعمال ماه ذي«و  34مفاتيح الجنان، در أعمال شب جمعه، ص  -2
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P202Fشود آورده مي

1
P !!       عي اسـت هركـه بـر حضـرت زهـراو يا قول مجلسي را آورده كـه مـد 

P203F!!خواهد بود  صلوات بفرستد در بهشت جليس پيامبر

2
P  گويـد نمـاز در    شيخ عباس مـي

P204F!!برابر دويست هزار نماز است ؛ حرم أمير المؤمنين

3
P )كجا دانسته كه نماز در حرم  از

شود كه دين شيخ عباس حساب و كتاب درسـتي   ي دارد؟ معلوم ميحضرت چنين ثواب آن
 )!ندارد

» در آداب سفر است«در باب سوم كه مختص زيارات است، در مقدمة باب مذكور كه 
بـه  ) 310ص ( ،هاي عجيبي آورده و نيز در توصية پنجم مطالب و قصه) 309و  308ص (

اي كـرده كـه ضـد     ا بجوشاند، توصـيه جاي آنكه پيشنهاد كند مسافر آب آشاميدني خود ر
 !بهداشت است

يـك دعـاي ضـد تـب نقـل كـرده و در       » حرز حضرت فاطمـه «شيخ عباس در بخش 
قابـل توجـه مبتاليـان بـه     (Uيك غسل ضد خـارش تعلـيم داده   » أعمال شب أول رمضان«

 :گويـد  مـي » شيخ مفيـد «از قول » أعمال روز عيد فطر«و در  U!)حساسيت و أمراض جلدي
از » أعمـال روز أول محـرّم  «و در ! شفاي هر دردي اسـت  )ع(ن خاك سيد الشهداء خورد
قابل توجه (U!! تناول شود مستحب است كه خاك امام حسين :گويد مي» شيخ طوسي«قول 

اند و هنوز تـوان مـداواي همـة     ها درس خوانده كه بيهوده سال Uأطباء و دانشجويان پزشكي
ها را كشف كـرده   دانند كه شيخ ما راه عالج همة بيماري أمراض را ندارند و متأسفانه نمي

 . هاي خالف بهداشت ندارد درحاليكه پر واضح است اسالم قطعاً توصيه!!) است
چوبي يا آهني بگذارد بر دندانِ دردكُن : گويد مرحوم قمي براي تسكين درد دندان مي

لُّ «] بگويد[. . . و أفسون كند آن را از جانب آن و بُ كُ لُ  العَجَ مِ تأكُ ةٌ تَكونُ يف الفَ ودَ بِ دُ العَجَ

                                           
مجلسـي   -324، ص »)ص( زيارت حضرت رسول«مفاتيح،  -1. 281ص » أعمال عيد غدير«مفاتيح،  -1

 !نيز سندي ذكر نكرده است
 . 365، ص»زيارت مطلقه أمير المؤمنين«مفاتيح،  -200
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مَ العَظمَ و لُ الدّ خورد و  كه در دهان است استخوان مي  شگفتي بسيار از كرمي« ». . . تُنزِ

گويد حيوانات نيز براي عالج جراحات خويش  و يا مي! »الخ. . . سازد خون را جاري مي
 . U)شكانزپقابل توجه دام(U!! آمدند مي )ع(سر قبر حضرت علي 

ها و مراكز علمي خوانده شود قطعـاً موجـب    به نظر ما اگر اينگونه مطالب در دانشگاه 
خنده بلكه قهقهة مستمعين خواهد شد و از اين حيث براي تفريح و استراحت دانشجويان 

 ! و أساتيد و انبساط خاطر آنان، بسيار مفيد است
هـاي   بـت «: اهليت نوشته اسـت يكي از علماي زمان ما دربارة عادات مردم در عهد ج

هـاي پيشـين بـه عـرب      هاي مجاور يا زمان ديگر نيز مورد پرستش بود كه معموالً از ملّت
فلـس، بعـل، يغـوث،    : دوران جاهلي رسيده، در آنجا پرستندگاني پيدا كرده بودند، ماننـد 

 . ها در قرآن مجيد نيز آمده است يعوق، نَسر، ود، سواع كه نام آن
اي از بت  شد نمونه گان هر كدام از اين بتها كه أصل آن در محلّي نگهداري ميپرستند

كـار  ! ساختند تا در خانه و مسـافرت مـورد پرسـتش قـرار دهنـد      مورد عالقة خود را مي
رسـيد چهـار    پرستي به جايي رسيد كه گاهي يك مسافر بت پرست در هر منزلي مـي  بت

كرد و به  انتخاب نموده كه آن را در جايي نصب ميها را  كرد و زيباترين آن سنگ پيدا مي
مردم مكّه احترام و عالقة خاصي به كعبه داشتند، هـر وقـت بـه    «. پرداخت پرستش آن مي
هـا طـواف    بردنـد در آنجـا پيرامـون آن    رفتند، سنگهايي از كعبه همراه مـي  خارج شهر مي

ود گرفت و در نتيجـه  نمودند اين رفتار به تدريج شدت يافت و صورت پرستش به خ مي
ساكن يثرب . . . عمرو بن جموح يكي از أشراف» «بت پرستي جاي يكتا پرستي را گرفت

اي كه به خداي خانوادگي خـويش داشـت يـك الگـوي چـوبي از منـات        وي عالقه. بود
 . »اي قرار داد و به پرستش آن پرداخت ساخت و در خانة خود در جايگاه محترمانه

زيارت حضرت «عباس قمي در مفاتيح در  مقايسه كن با آنچه طالب باال رااينك م
مجلسي در زاد العباد در أعمال عيد مولود كه روز هفدهم ربيع األول « :آورده )ص(رسول 

اند كه چون در غير مدينة طيبه  است فرموده شيخ مفيد و شهيد و سيد بن طاووس گفته
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شبيه به قبر در پيش روي را زيارت كني غسل بكن و  )ص(خواهي كه حضرت رسول 
حضرت را بر آن بنويس و بايست و دل خود را متوجه  خود بساز و اسم مبارك آن

آيا اين كار همسان كار مشركين عرب نيست؟ آيا » الخ. . . . آنحضرت گردان و بگو
ين و مسلمين اشد چنين مطالبي را خطاب به موحدكه بويي از توحيد برده ب كسي

آن همه مجاهدت كرد و آن همه زحمت و مرارت را  )ص(بر أكرام نويسد؟ آيا پيام مي
يا ! تحمل فرمود كه مردم با بتها چنين نكنند و با قبر خودش و نوادگانش چنين كنند؟

پيامبر آن بود كه مردم  شاينكه تمام سعي و مجاهدت رسول خدا و علي وساير أصحاب 
اً (؟ به سوي خدا آورند و فقط به او توجه كنند فقط رو دّ ل جِ به همين سبب مسلمين  )فتأمّ

﴿هاي خود بگويند  بار در نماز بيش از دهاند هر روز ال  مكلّف       

   ﴾ ]خواهيم كنيم و فقط از تو ياري مي فقط تورا عبادت مي. ]5: تحةالفا« . 

واهـد رسـيد مملـو اسـت از     چنانكه مختصراً به عرض خ» مفاتيح الجنان«باري، كتاب 
با ترفند آن را اند و  و كذّابين به نام دعا يا زيارت جعل كرده ةخرافات و موهومات كه غُال

 . اند منتشر ساخته
يــس بخواند خداي ـ عزَّ و جلّ ـ    ي همنقول است كه هركه در قبرستان در آيد و سور

و هر كه پـيش  . . .  ن حسناتعذاب أموات را تخفيف دهد و جهت او باشد به عدد ايشا
از خواب در شب بخواند موكَّل سازد خداي ـ عزَّ و جلّ ـ بر او هـزار فرشـته كـه حفـظ       

روز خداي تعـالي او را  كنند او را از شرّ هر شيطان رجيم و از هر آفتي و اگر بميرد در آن
كـه هـر   هر«: گفتـه اسـت  ) 31ص (» در أعمال شب جمعه«و يا . (!!)» داخل بهشت سازد

و يـا در  » . . . هيچ آفت از آفات دنيا بـه او نرسـد  . . .  شب جمعه سورة واقعه را بخواند
هركه سـورة ابـراهيم و   : گويد كه از ضعفاست، مي» بن مصعب هعنبس«از قول  38صفحة 

پريشاني و ديوانگي و باليـي بـه    UهرگزUسورة حجر را در دو ركعت در روز جمعه بخواند 
  !!»او نرسد
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و ) ص(رسول خدا . يقيناً دروغ است اخباري است غلو آميز و غرور انگيز ها اين
را خواندند و شرور و آفات دنيا از . . .  بسياري از اصحابش سورة يـس و سورة واقعه و

آيد از نزد خداي ـ عزَّ و  مي. . . . «: نويسد و يا دربارة سورة الرَّحمان مي. آنان دفع نشد
 ي ههركه بخواند سور«: نويسد ويا مي» . . .  ايستد نزد خداي تعالي و مي. . . . جلّ ـ

﴿الرّحمان و هر جا بخواند           ﴾ ]بگويد. ]13: الرحمن :

بُ « بِّ أُكذِّ ن آالئِكَ رَ ئٍ مِ ، پس اگر در شب بخواند آنگاه بميرد شهيد مرده و اگر در »البِشَ

نويسنده عقلش را بكار نگرفته كه خداوند متعال !! »د آنگاه بميرد شهيد مردهروز بخوان
ديگر آنكه اگر با ! دد و نزديك او يا دور از او بايستمكان ندارد كه چيزي نزد او بياي

شود ديگر جهاد في سبيل اهللا و آالت حرب  خواندن اين سوره ثواب شهادت حاصل مي
 )پس فكر كن: فتأمل! (خواهد؟ اين مي آيا استعمار بهتر از!! الزم نيست

ضرت صادق منقول است كه واجب است بر هر حاز «: گويد در بارة سورة جمعه مي

﴿و » جمعه«مؤمن هرگاه شيعة ما باشد كه بخواند در نمازِ شبِ جمعه، سورة     

     ﴾ ]و هرگاه اين را به » قينمناف«و » جمعه«و در نماز ظهر آن، . ]1: األعلي

اين روايت » الخ. . .  را بجا آورده  عمل آورد چنان است كه گويا عمل رسول خدا
طبق  !!تكرار شده است) 48ص (» در أعمال روز جمعه«مشعشع يك بار ديگر در مفاتيح 

حضرت، معادل  و آنهمه زحمات و مرارتها و جهادهاي آن صاين خبر عمل رسول خدا 
چرا روز جمعه، نماز جمعه  ديگر آنكه شيعة صادق!! دن دو سورهاست با خوان

 خواند؟  خواند و نماز ظهر مي نمي
لناهُ هركه سورة «: نوشته» قدر«و دربارة سورة  ا أنزَ را در نماز فريضه بخواند منادي از  إنّ

! !»جانب پروردگار او را ندا كند كه خدا گناهان گذشتة تو را آمرزيد، عمل را از سر گير
دانيم چرا نويسندگان و ناقيلن  نمي!! يعني دوباره خطايا و جنايات خود را از سرگير

اند كه اين أخبار ضد قرآن و  ها، فكر خود را به كار نگرفته اينگونه أخبار و خوانندگان آن
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﴿ :قانون إلهي است كه فرموده                        

     ﴾ »وزن  و هر كس هم. بيند اي نيكي كند، آن را مي وزن ذره پس هر كس هم

  )8 -7 :لةالزلز(  .»بيند را مي اي بدي كند، آن ذره

﴿: و فرموده          ﴾ »و هر كس در گرو اعمال خويش است . «

 ﴿: فرموده و )21 :الطّور(         ﴾ » هر كس در گرو اعمال

﴿: و نيز فرموده )38 :المدثر(» . خويش است                  

                      ﴾ » كردار نيك (اگر

ها و يا در زمين باشد، اهللا آن  ي خردلي در دل سنگي خارا يا در آسمان وزن دانه هم) يا بد
  )16 :سورة لقمان( .»بين آگاه است گمان اهللا، باريك بي. آورد مي) به حساب(را  

تا چه اندازه » ح الجنانمفاتي«همين مقدار براي اينكه بدانيم حواشي اين بخش از كتاب 
البتّـه وضـع   . كند و تفصيل بيشتر الزم نيست به اسالم و مسلماني مرتبط است، كفايت مي

ص (» در أعمال روز جمعه«به عنوان مثال . نيز از اين بهتر نيست» مفاتيح«ساير بخشهاي 
ىل حم«: هر كه بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگويد«: گويد مي) 49 دٍ اللّهمّ صلّ عَ دٍ و آل حممّ مّ

ل فـرجهم جِّ ) 31ص (» در أعمال شب جمعه«و يا ! »نميرد تا امام قائم را درك نمايد ،»و عَ

را بخواند نميرد تـا بـه   ) اإلسراء(= هركه در هر شب جمعه سورة بني اسرائيل «: گويد مي
الزم است بـدانيم كـه جاعـلِ    ! »حضرت باشد خدمت حضرت قائم برسد و از اصحاب آن

بـه  حضـرت   در زمان آنUو غافل بوده كه  Uنقل كرده از قول حضرت صادقUر آن را اين خب
يعني هنگام صدور اين حـديث امـام قـائم همـان     Uكسي جز خودش امام نبوده زعم شيعه 

هنگام نوشتن قمي آيا جاعل فهميده كه چه بافته است؟ چرا عباس ! حضرت بوده و الغير
كه تـا زمـان او ايـن     كه پس تكليف كساني اين دو حديث در كتابش از خود سؤال نكرده

اند و به خدمت حضرت صادق و يا امـام   اند و از دنيا رفته سوره يا اين صلوات را خوانده
 !اند چيست؟ دوازدهم نرسيده
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 :دعاي كميل

مؤلّف پيش از نقل . است» كميل«دعاي » مفاتيح«دومين دعاي فصل ششم باب اول 
دعا بهترين دعاها است و دعايي است كه حضرت  دعا قول مجلسي را آورده كه اين

بايد گفت شما كه علي را غير !! از خضر موهوم گرفته و به كميل ياد داده است علي
دانيد پس چگونه كسي كه أعلم و أفضل از  از همة أنبياء باالتر مي از رسول أكرم

دروغ  سعلي ن گيرد؟ به اضافه اينكه وجود خضر در زما خضر است از او دعا تعليم مي

﴿: فرمودهود خدا خطاب به رسول خ. است                    

     ﴾ » و به هيچ انساني پيش از تو زندگي جاويد نداديم؛ پس آيا اگر تو

  ]34:سورة األنبياء[ » بميري، آنها جاويدان خواهند ماند؟
اگر مقصود ! فرستد بر محمد و آل محمد و أئمه درود مي» خضر«در اين دعا و 

و آل او زنده بوده، در اين صورت چنانكه گفتيم   خضري است كه تا زمان رسول خدا
مأمور تعليم حضرت همان خضر و اگر منظور  ،اي و موهوم است وي موجودي افسانه

است در اين صورت از او ياد شده ) به بعد 65الكهف، آية (كه در قرآن كريم موسي 
. معلوم نيست كه وي بر پيامبري كه اجدادش والدت نيافته بودند، درود فرستاده باشد

ن ذلك بعض «: گويد نكتة ديگر آنكه در اين دعا مي َّ مِ يلَ ری عَ ن نقض(فتجاوزتُ بام جَ ) مِ

َّ يف مجيع الَحمدُ حدودكَ و خالفتُ بعضَ أوامرك فلك  يلَ ّ فيه ذلك و عَ يلَ ةَ يل فيام جر عَ جَّ الحُ

بر من، از برخي از حدود تو در گذشتم ) قضا و قدر تو(خدايا به واسطة جريان « »قضاؤك

و با بعضي از أوامرت مخالفت كردم پس تمام اين أحوال حمد تو بر من است و در آنچه 
گويد خدايا  اضر ميبنابه نسخة ح!! »اي هيچ حجتي ندارم دهكردربارة من قضاوت و حكم 

از حدودت تجاوز و با أوامرت مخالفت كردم پس در تمام اين احوال حمد تو بر من 
به عوض آنكه بگويد در تمام اين احوال خطا كردم و دليل و عذر مقبولي ندارم و ! است

ه گويد اَلحمد للّ تر مي هكنم يا به عبارت ساد ام پشيمانم، گفته است تو را حمد مي  از كرده
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اي چنين سخن بگويد تا چه رسد به  كنم هيچ انسان فهميده گمان نمي! كه عصيان كردم
 . !خضر يا علي 

در اينجـا   »مـداَحل«فرزند فتحعلي شاه را كه گفته كلمة » فرهاد ميرزا«خدا رحمت كند 

ة«اشتباه است بلكه صحيح آن  جَّ بوده، وقت انتقال خطّ كوفي بـه خـط نسـخ، اشـتباه      »احلُ

ـة«و » حمد«زيرا كلمة شده  جّ از جملـة بعـدي و   . ()در خطّ كوفي مشـابه يكديگرنـد    »حُ

در واقع . مقبول است» فرهاد ميرزا«توان فهميد كه توجيه  مقايسة آن با جملة مورد نظر مي
ام و در حكم علَيه من، دليل و حجت  كند خدايا تو بر كارهاي نا بجايي كه كرده عرض مي

و من هيچ دليل و حجتي به نفع خود و براي تبرئة ) توجه شود» علي«به حرف جرّ (داري 
 . )توجه شود» لي«در كلمة » الم«به حرف جرّ (خود ندارم 

: در اين دعا مانند شعرا و صوفيه خطاب به خدا تعبير فراق را به كار برده و گفته
ىل فِراقك« ُ عَ يكه انبياء و كساني كه درحال» چگونه فراق تو را تحمل كنم؟« »فكيف أصربِ

گيرند چنين جسارتي نكرده و تعبير وصال و فراق را به كار  معارف خود را از وحي مي
 . اند نبرده

 : دعاي عشرات

يكـي  . سند آن بسيار معيوب است. يكي از دعاهاي مجعول همين دعاي عشرات است
كه دعا (است » همحسن بن الج«و راوي ديگر  واقفي،» حسن بن فضّال«از روات اين دعا 

حسـن  «را از فرد مجهولي راويت كرده عالوه براين معلوم نيست كه فرد مجهول آن را از 
تـرين   متن حديث نيـز واضـح  !) اين هم شد سند؟!! (نقل كرده يا فرد ديگري» بن محبوب

پنهان كرده و به غيرخودشـان و   هگويد اين دعا را أئم زيرا مي ؛دليل بر مجعوليت آن است
به عالوه اينكه براي اين دعا ثوابهاي عجيب و غريب قائل شده ! دادند يعيان تعليم نمييا ش

يون درجـه  لميرد و هر روز يك مليون حسنه و يك م دعا شهيد مي و مدعي است خوانندة
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شود و عرش و كرسي برايش استغفار  ليون سيئه از او محو ميبرايش نوشته شده و يك م
 . هكذا. . .  كنند و مي

كه منقول  26ص (جمعه  سند روز در اين دعا مانند دعاي بي: اينك متن دعا را ببينيم
فى بِكَ «: با اينكه گفته است) مصباح كفعمي 17است از ملحقات صحيفه و يا فصل  كَ

: گويد ولي به اين قول خود پايبند نمانده و مي» خدايا شاهد بودن تو كافي است« »شهيداً 

دُ مالئكتَكَ وأ« انَ سامواتك وأرضك ووأُشهِ كّ لَةَ عرشكَ وسُ َ لك ومحَ سُ » مجيعَ خلقكنبيائَكَ ورُ

ها و  و ساكين آسمان ،و حاملين عرشت را ،پيامبران و فرستادگانت را ،فرشتگانت را«
آيا ممكن است امام حيوانات را شاهد ! »گيرم زمينت را و همة مخلوقين تو را شاهد مي

اند شاهد خود قرار دهد؟ قطعاً  قبل از وي از دنيا رفته ها خود بگيرد؟ يا كساني را كه سال
آيا جميع مخلوقين و ساكنين زمين و آسمان و انبياء و رسل اقرار او . گويد امام چنين نمي

داند اين  شنوند تا گواه او باشند؟ اگر نامبردگان را مانند خدا سميع و بصير مي را مي
سپس مذهب خود . اي ندارد نين عقيدهجمالت نا صحيح و شرك آميز است و مسلمان چ

را در دعا وارد كرده و در واقع مقصود اصلي از جعل اين دعا همين بوده كه به بهانة دعا، 
ة اهللا«ها را  مذهب خود را به گردن أئمه أهل بيت بيندازد و آن جّ قلمداد كند، گرچه آن  »حُ

َّت بِنَبِيِّنا «: فرموده سعلي  چنانكه! بزرگواران راضي نباشند و اين قول را بدعت بدانند متَ

تُه جَّ دٍ حُ ) 91نهج البالغه، خطبة (» حجت خدا پايان پذيرفت  با پيامبر ما محمد« »حممّ

ة اهللا هبنابراين أئم جّ  . از جانب خدا نيست هنيستند و كسي جز انبياء، برگزيد حُ

 :دعاي سمات

گويند كه بـه  » شَبور« است كه آن را دعاي» دعاي سمات«چهارمين دعاي فصل ششم 
شيخ عباس ادعا كرده كه علما آن را . هاي يهود باشد و چه بسا از بافته! است» بوق«معناي 

براي ! را ذكر نكرده(!!) أما خودش اين سندهاي معتبر ! اند نقل كرده(!!)  Uسندهاي معتبرUبه 
دعـا را چنانكـه    اينكه بدانيم تا چه اندازه در اين ادعا صادق يا صـائب اسـت سـند ايـن    
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احمـد بـن   «يكي از روات اين دعا . رسانيم آورده است به اطّالع خوانندگان مي» مجلسي«
اعتبـار   است كه به قول علماي رجال ضعيف و مروياتش بـي » محمد بن عياش الجوهري

است و مختل العقل يا مختل الدين بوده وي همان است كه دعـاي پـنجم رجبيـه را نقـل     
عبدالعزيز بـن أحمـد   «اين دعا را از » ابن عياش«. »باشد ميي خرافي و قبيح كرده كه دعاي

محمد بن علي بـن الحسـن   «او روايت كرده از . گرفته كه مهمل است» بن محمد الحسني
يفي از مهملـي از مهملـي   يعني اين دعا را ضـع . كه او نيز مهمل است» بن يحيي الرّاشدي

» مفضّل بن عمر الجعفـي «و » محمد بن سنان«به نام  اين دعا را دو كذّاب ديگر! نقل كرده
حال خواننده بداند كه مطالب ديني كه در مفاتيح آمده ميراث چه كساني . اند نيز نقل كرده

 !است
دربارة اين دعا آمده است كه اگر حـاجتي   :كفعمي از قول باقر » مصباح«در حاشية 

بـراي سـفها و زنـان و كودكـان آشـكار      داريد اين دعا را به درگاه إلهي بخوانيـد و آن را  
 ! چنين سخني بگويد؟حاشا كه محمد باقر  !!نكنيد

اين دعا داراي كلمات و تعابير مبهم و مشكل است در حاليكه دعاهاي مأثور از پيـامبر  
عاء «: گويد سازندة دعا پس از اين دعا مي. فاقد غموض و تعقيد است اللّهـمّ بحـقّ هـذا الـدّ

خدايا تو را به «» غريك ظاهرهاالالّتي ال يعلم تفسريها وال تأويلها وال باطنها واألسامء بحقّ هذه و
حقّ اين دعاء و به حق اين اسمائي كه هيچ كسي غيـر از تـو تفسـير و تأويـل و بـاطن و      

Uظاهر آن راU دهم داند، قسم مي نمي«!! 
ز قبيل الزم است بگوييم اين قول مخالف أحاديث كليني است كه در كافي ذكر شده، ا

و ) 1 :حديث 92 ،باب(دانم  نمي آنكه امام كسي نيست كه اگر از او سؤالي بپرسند بگويد 
ئ« مُ الشَّ لَيهِ شود جاعل دعا  معلوم مي. و نظاير اينها» چيزي از ايشان نهان نيست«» الخيفى عَ

كلماتي به هم بافته و براي منصرف كردن خواننده از اينكه به دنبـال فهميـدن مقصـود از    
در حاليكه بايد پرسيد دعـايي  ! جمالت دعا باشد جمالت فوق را در آخر دعا آورده است

فهمد چرا بايد بخواند؟ خواندن چنـين دعـايي لغـو و باطـل      كه خواننده معناي آن را نمي
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اي  دانند چـه فايـده   كه به قول شما امام و پيغمبر حتّي ظاهر آن را نمي اصوالً دعايي. است
اينكه در دعاي مذكور آمده است هيچ كس جز خدا معنـاي دعـا را    دارد؟ عجيب است با

 !! داند، مجلسي كوشيده است آن را شرح و توضيح دهد نمي
لقابي از ااند و كساني با  اي مردم دروغگو يا خرافي براي ما دعايي بافته بايد گفت عده

ح دهنـد و هـر   خواهنـد آن را توضـي   مـي . . .  و خرّيـت علـم حـديث و    أعلم العلامء قبيل

 !!اي را به نوعي توجيه و تصويب كنند خرافه

 :دعاي يستشير

اسـت كـه   » دعـاي يستشـير  «انـد،   ششمين دعاي فصل ششم كه سند آن را ذكر نكرده
اند كسـي كـه در زنـدگي مرتكـب      هاي عجيبي براي آن ذكر شده، از آن جمله گفته ثواب

بميرد، شـهيد مـرده و   Uتوبه كرده باشد، بدون اينكه Uكبائر شده باشد و اين دعا را بخواند و 
! اين إدعا يعني زائد بودن تمام أوامـر و نـواهي شـرع    !!آمرزد خدا به كرم خويش او را مي

اً كبرياً  یتعالسبحانه و«  . »عامّ يقولون علوّ

 :دعاي مجِير

قائـل   براي آن نيز ثوابهـاي عجيبـي  است كه » دعاي مجير«هفتيمن دعاي فصل ششم، 
هركه ايـن  : شيخ عباس به نقل از كفعمي نوشته است كه. آنكه سندي ذكر كنند اند بي شده

هـاي   دعا را در أيام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه به عدد دانـه 
گويـد   مـي » مصباح«همچنين كفعمي در حاشية !! باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد

ده بار بخواند، اگر درياها مركّب و درختان تبديل بـه قلـم    پيامبر فرموده هركه اين دعا را
توانند ثواب خوانندة دعـا را إحصـاء    فرشتگان نويسنده شوند، نمي شوند و إنس و جنّ و

  !كنند
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گاهي از عقـل خـويش اسـتفاده    . . .  بن طاووس يا كفعمي وااي كاش شيخ عباس يا 
ي و آن را كه عقـل نـدادي چـه دادي؟    پروردگارا آن را كه عقل دادي چه نداد. كردند مي

 . واحلمدهللا ربّ العاملني

 :دعاي عديله

ص (ايـم   است كه قبالً دربارة آن سخن گفته» دعاي عديله«ن دعاي فصل ششم يمهشت
سـته دوازده امـامي را كـه    در اين دعا جاعل، عقايد خرافي خود را وارد كرده و خوا. )26
ة ايشان در دست نينصة منصوص معرّفـي كنـد  ي بر إمامت إلهيدربـارة  ! ست به عنوان أئم

نيا وَ «: گويد امام دوازدهم مي يَتِ الدّ قِ بَتَتِ االرضُ وبِ بِبَقائه بَ ودِهِ ثَ جُ بِوُ ر وَ قَ الوَ زِ ـامءيُمنِهِ رُ  »السّ

به بقاي وجود اوست كه دنيا باقي است و به يمن و بركت وجود اوست كـه بـه خالئـق    «
ايـن  . !»ثر وجود اوست كه زمين و آسمان بر جاي مانـده اسـت  شود و به أ روزي داده مي

زيرا خدا قبـل از امامـان و در زمـان نبـود پيـامبر نيـز بـه         ؛قول افتراء به خدا و غُلُو است
: همچنـين گفتـه اسـت   . فرمـود  داد و آسمان و زمين را حفظ مي مخلوقات خود روزي مي

ة و« جّ دُ أنَّ أقواهلم حُ م مفروضـةٌ وفَريضةٌ امتِثاهلم أشهَ تَهُ دهم كه اقوال ايشان  شهادت مي« »طاعَ
پرسـيم جعـل    مي. !»حجت و فرمان پذيري از آنان واجب و اطاعت از ايشان واجب است

بافان و دعاسازان است يا اينكه خدا خود بايد حجت خويش حجت به دست شما حديث
شان واجب است؟ چـرا خـدا   و اطاعت» حجة اهللا«را معرّفي فرمايد؟ خدا در كجا گفته أئمه 

اين حجج را در كتابش معرّفي نفرموده است بلكه فرمـوده بعـد از انبيـاء حجتـي نيسـت      
نهـج  (. تمـام شـد    نيز فرموده حجت خدائي با حضـرت محمـد   سعلي ) 165:النساء(

 )91البالغه، خطبة
اهيم بـن  ابـر «اعتباري آورده كه يكي از روات آن  پس از اين دعاي مجعول، روايت بي

 . است» محمد بن سليمان الديلمي«و ديگري » اسحاق النّهاوندي

 :دعاي جوشن كبير
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» مصـباح «ر كفعمي اين دعـا را د . است» دعاي جوشن كبير«نهمين دعاي فصل ششم 
ا سندي بـراي آن ذكـر نكـرده    مجلسي نيز اين دعا را نقل نموده أم. بدون ذكر سند آورده

ي از غزوات، پيامبر از سنگيني زره خويش شـكايت كـرد،   گويد در يك اين خبر مي. است
زره از تن برون كن و اين دعا را بخوان : جبرئيل اين دعا را براي آنحضرت آورده و گفت

پرسيم در كدام غزوه بود كه اين دعا نـازل   مي! كه موجب أمنيت تو و أمت تو خواهد بود
: ثالثـاً . پوشـيد  مبر در غـزوات زره نمـي  ست كه پيااسيره مذكور  در كتب معتبر: شد؟ ثانياً

. در غزوات شهيد شدند و اين دعا موجب أمنيت آنان نشـد   بسياري از أصحاب پيامبر
در اين خبر مطالب عجيبي آمده از جمله اينكه هر كه اين دعـا را بخوانـد و يـا بـا خـود      

يم و موسي و و مانند ثواب حضرت ابراه! سازد داشته باشد خدا بهشت را بر او واجب مي
با كافور يا مشك بنويسند و سپس آن را بشويند و را و اگر اين دعا !! عيسي خواهد داشت

شود و هفتاد هزار فرشته بـه قبـر    آبش را بر كفن مرده بپاشند عذاب قبر از او برداشته مي
و هركه ايـن دعـا را بـر كفـن خـويش      !! دهند ميت وارد شده، او را به بهشت بشارت مي

 . !!كند كه او را به آتش دوزخ عذاب كند حقّ تعالي حيا ميبنويسد 

 ﴿. خداوند متعال را نبايد با بندگان قياس كرد و براي او شرم و حيا قائل شد: أوالً

                   ﴾ »پس براي اهللا همتاياني قرار ندهيد .

 )74:النّحل( .»دانيد داند و شما نمي مان اهللا ميگ بي
تواند اسماء إلهي را بر كفن خويش  بنا به اين حديث هر شخص آلودة فاسقي مي: ثانياً

اً كبرياً  سبحانه وتعالی! بنويسد و از مجازات إلهي فرار كند  . عامّ يقولون علوّ

ميان قبر به چرك و خون و  زيرا در ؛اصوالً اسماء الهي را نبايد بر كفن نوشت: ثالثاً
محتويات امعاء ميت آلوده خواهد شد و مخالف با احترام به خدا و اسماء حسناي إلهي 

﴿: قرآن كريم فرموده. است         ﴾ ]نام پرورگار برتر و «] 1: األعلى

 .»پاكي ياد كن ات را به بلندمرتبه
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ه شده كه هر كس آن را در ماه رمضان سه بـار بخوانـد حـقّ    دربارة اين دعا گفت: رابعاً
اين با تعاليم اسالم موافـق نيسـت بلكـه هـر     ! تعالي جسد او را بر آتش دوزخ حرام سازد

اي كه مرتكب كبائر و محرّمات نشده باشد پيكرش بر آتش حرام خواهد بـود و اگـر    بنده
 )فتأمل(. ا سه بار بخواندمرتكب شده بايد توبه و جبران نمايد نه آنكه دعايي ر

هاي قدر در خبر ذكـري از   خواندن اين دعا در خصوص شب«: گويد مؤلّف مفاتيح مي
و در  :هگفتـ هاي قدر  در ضمن أعمال شب» زاد المعاد«مجلسي در  مال باقرآن نيست لكن 

بعضي از روايات وارد شده است كه دعاي جوشن كبير را در هر يـك از ايـن سـه شـب     
 . !!»كافي است فرمايش آن بزرگوار ما را در اين مقام بخوانند و

از . باشـد  ميها معلوم نيست و قول مجلسي نيز حجت ن البتّه وضع روايات و اعتبار آن
تواند آداب و أعمال شرعي را كم و زيـاد كنـد؟ آيـا     پرسيم آيا مجلسي مي شيخ عباس مي

 . !مجلسي حجت است؟
د اين است كه متن دعاي جوشن كبير معيـوب  رداكه در اينجا ذكر آن ضرورت  مطلبي
و أمثال آن را قبول داريد چرا بر خـالف آن عمـل    ا بايد پرسيد اگر شما اين دعانيست أم

دانيد پـس اكثـر عقائـد شـما باطـل       كنيد و اگر آنچه را كه در اين دعا آمده درست مي مي
 . است

دٌ مث«: دعا آمده است 19مثالً در بند  ن ليس أحَ كه أحدي مانند او  اي خدايي« »لهُ يا مَ
در حاليكه شما امام را مانند خدا همه جا حاضر و ناظر و از هر چيز مطّلع » نيست

َ القبيح«: گفته است 22دربند ! دانيد مي رتَ ن سَ رت. . . . . يا مَ تِكِ السِّ ن ملَ هيَ اي خدايي كه « »يا مَ

» را ندرد) آبروي كسي(يي كه پرده اي خدا . . .  را پوشانده است) بندگان(زشتي و بدي 
و أئمه   گوييد همة گناهان به رسول خدا ولي شما مي. يعني خدا ستّار العيوب است

چنين  31دربند !! خدا ستّارالعيوب نيست و نعوذ باهللا) 87باب  ،كافي(شود  عرضه مي
يّاً اليموتُ «: خوانيم مي لُ . . .  يا حَ هَ اي  . . . ميرد اي كه نميه اي خداي زند«» يا عاملاً الجيَ

ميرد  دانيد كه نمي اي مي أما شما امام را هم زنده. »ندارد) در او راه(كه ناداني  خداي دانايي
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ن المفزع إال إليه«: آمده است 38دربند ! و عالمي است كه به چيزي جاهل نيست . . .  يا مَ

ن اليُستعان إال به ةَ إال به يا مَ وّ ن الحولَ والقُ ن اليُرجى إال هو. . .  يا مَ كه  اي خدايي« »يا مَ

كه تحول و نيرويي جز از او  خدايي اي. . .  گاهي جز به سوي او نيستپناهگاه و شكايت
كه جز به او  اي خدايي . . .  اي خدايي كه جز از او استعانت و مدد جويي نشود ، نيست

الفضل و رضا و مهدي  علي و أبو ولي شما بر خالف اين جمالت، از. »اميدوار نتوان بود
مهدي مرا اي   =ي دركنايا مهدي «و » يا علي مدد«جوييد و  خواهيد و ياري مي كمك مي

ن «: گفته است 90دربند ! شنوند ها صداي شما را مي گوييد و معتقديد آن مي» درياب يا مَ

وءَ إال هو يااليَعلَمُ الغَيبَ إال هو  فُ السُّ ن اليَرصِ ي كه جز ا و كسي غيب اي خداي« »مَ

را هم  هاي خودتان أما شما امام» سازد اي خدايي كه جز او بدي را بر طرف نمي داند،  نمي
 . !دانيد عالم الغيب و بر طرف كنندة بدي و شفاد هندة مرض مي

 :دعاي توسل

 قمـي  أما عباس. أصل و نسب كه ارتباطي به پيشوايان دين ندارد دعايي است كامالً بي
محمـد بـن   «اند از  نقل كرده!) ؟(در بعضي از كتب معتبره  :گفتهمجلسي  مال باقرگويد  مي

كه اين دعا از أئمه است ولي نه نام كتاب را معـين نمـوده و نـه راوي آن را و نـه     » بابويه
دعاي مذكور در كتب مشهور شيعه كه در أدعيه تأليف !! امامي كه دعا از او نقل شده است

 ةعـد «و كتـاب  » ريـاض السـالكين  «و شرح آن موسوم به » صحيفة سجاديه«ل شده از قبي
 . شيخ بهائي نيامده است» مفتاح الفالح«ابن فهد حلّي و » الداعي

پرواست و چنانكه صـاحب مفـاتيح    سازان بي آري اين دعاي توسل از جعليات مذهب
نصير همـين دعـاي توسـل     الجنان اشاره كرده دعاي معروف به دعاي دوازده امام خواجه

خطبة مـذكور  » عميفك«اي كه تقرير يكي از علماست و  اند با خطبه است كه تركيب كرده
اي از دعاي توسل مفاتيح را  خالصه» البلد األمين«آورده و در » مصباح«را در اواخر كتاب 

ان بـه  بود كه ن فردي» خواجه نصير«مخفي نماند كه . قرار داده است» فرج«در آخر دعاي 



 عشری؛ جهل دروغ خرافاتشيعه اثنا  204

، سـپس در خـدمت   خورد و مدتي در خدمت اسماعيليان هفـت امـامي بـود    نرخ روز مي
هـا و   گناه را در بغداد قتل عام كـرد و كتـاب   آشام در آمد و هزاران فرد بي چنگيزيان خون

به هر حال خواجه و امثال او ! ي دجله ريخت هاي دانشمندان اسالمي را به رودخانه نوشته
 . و خدا قول آنان را حجت قرار نداده استحقّ تشريع ندارند 

! اند زيرا هيچ كس از أئمه در دعايشان به خود متوسل نشده ؛متن دعا نيز معيوب است
، يَابنَ «: هيچگاه نگفته است سبن علي مثالً حسين  هيدُ ا الشَّ َ نيَ بنَ عيل، أهيُّ سَ اهللا يا حُ بدِ يا أبا عَ

ىل خَ  ةَ اهللاِ عَ جَّ يّدنارسولِ اهللا، يا حُ ه، يا سَ لنا بِكَ إىلَ اهللا مَ و لقِ سّ عنا وتَوَ استَشفَ هنا وَ جّ ا تَوَ والنا إنّ

نداهللاوَ  ع لَنا عِ اهللاِ اشفَ ندَ جيهاً عِ ي حاجاتِنا يا وَ مناكَ بَنيَ يَدَ دَّ اي حسين بن  اي أبا عبداهللا،   = قَ

 ،ت خدا بر بندگانش،  اي پسر رسول خدا،  اي شهيد،  علياي سرور  ي ما، اي آقا اي حج
همانا ما روي آورديم و شفاعت خواستيم و توسل جستيم به تو، به سوي خدا و تو را  !ما

!!! »براي ما نزد خدا شفاعت كن !اي آبرومند نزد خدا . ايم پيش روي حاجات خود قرارداده
جدش يعني خود را نخوانده و خود را شفيع خود قرار نداده يا مثالً نبيرة خود را كه هنوز 

جعل اينگونه دعاها مضحك و دليل فقدان عقل !! والدت نيافته بود شفيع خود قرار نداده
 . است

م إىلَ تَوَ . . . «: گويد بنا به روايتي ديگر پس از دعاي فوق بگويد شيخ عباس مي لتُ بِكُ سَّ

اهللاوَ . . . . . اهللاِ ندَ نويب عِ . . .  م به سوي خدابه شما توسل جست=  الخ. . .  استَنقِذوين من ذُ

اي  پرسيم آيا قرآن نخوانده از شيخ عباس مي!! ». . .  مرا نزد خدا از گناهانم نجات دهيد

﴿: كه خدا با استفهام انكاري به رسول خود فرموده              

      ﴾ »راه نجاتي (ب بر او قطعي و ثابت گشته، آيا كسي كه فرمان عذا

: الزّمر( » است، نجات دهي؟) و از دوزخيان(تواني كسي را كه در آتش  آيا مي) دارد؟
19( . 
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 ﴿: و يا فرموده       ﴾ »بخشد؟ و چه كسي جز اهللا، گناهان را مي «

 ) 135: آل عمران(
اتي را كه فرموده نجات از گناهان و عذاب گناهان به سورة ياسين و آي 23و آيا آية 

تواند بندگان را از  پس وقتي رسول خدا نمي! اي؟ ه دست خداست نه غير او، نخواند
 . !توانند؟ عذاب خدا نجات دهد چگونه امامان مي

﴿ :خواهند مؤمنين اگر گناه كنند از خدا آمرزش مي فرموده وندخدا       

                   ﴾ » و آنان كه چون كار زشتي انجام

» . خواهند كنند و براي گناهشان آمرزش مي دهند يا بر خويشتن ستم نمايند، اهللا را ياد مي
 . )135: آل عمران(

 ﴿ :كنند اه خويش ميو با انجام اعمال نيك سعي بر جبران گن          

                      ﴾ » در آغاز و پايان

اين، . برند ن ميها را از ميا ها، بدي گمان نيكي بي. روز و پاسي از شب نماز را برپا دار
و نفرموده كه انبياء و صالحين را  )114: هود(» . گيرند پندي براي كساني است كه پند مي

َ الَّتي «: كند نيز عرض مي سعلي  !دهند اند واسطه قرار مي كه از دنيا رفته نُويبِ كَ لِذُ رُ اَستَغفِ

كَ  ريُ ها غَ رُ آمرزد از تو  ها را نمي نبراي گناهانم كه جز تو كسي آ) !پروردگارا(« »اليَغفِ

واكَ «: كند نيز عرض مي علي بن حسينو » . طلبم آمرزش مي طلبٌ سِ تي مَ اجَ لَيسَ حلِ

ك ريُ نبي غافرٌ غَ گناهم را Uحاجتم را جز درگاهت جاي درخواستي و ) !پروردگارا(«» واللِذَ
 . »Uاي نيست جز تو آمرزنده

ه ما بطالن اين قول را در صـفحات  خوانده ك» وسيله«ديگر آنكه رسول خدا و أئمه را 
 . كنيم در اينجا تكرار نمي ،گذشته بيان كرديم

خوانند و به اين  اند و غيرخدا را در دعاهايشان مي متأسفانه مردم به شرك مبتال شده
دارند و حالشان  كار دست نمياند و هرچه دليل بياوري از اين كار به شدت عادت كرده
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﴿: ها فرموده كه قرآن با تهديد به آن يشباهت نيست به كسان بي          

                      ﴾  »)شود به آنان گفته مي (:

شد، كفر ورزيديد و اگر  ه مييگانگي خواند اين مجازات، بدان سبب است كه چون اهللا به
پس اينك داوري از آنِ اهللا بلندمرتبه و . پذيرفتند دادند، مي برايش شريك و همتايي قرار مي

 )12: غافر( ». بزرگ است
عبادت و از آن جمله دعا بايد طبق دستور خدا باشد، خدا كجا فرموده بندگانِ مقـرَّب  

مريِ از ممرا بخوانيد؟ خدا همه جا حاضر و ناظر و  بندگان كامالً آگاه است و طبعاً  ا فِی الضَّ

رسول خدا كجا فرموده هر كه مشكلي دارد مرا يا . با چنين خدايي نيازي به واسطه نيست
 . !نوادگانم را بخواند و واسطه قرار دهد؟

اي كه فرموده شفاعت به اختيار  پرسيم آيا قرآن نخوانده از خوانندة دعاي توسل مي
داني كه انبياء و أئمه برخالف  آيا نمي. فقط به إذن و اختيار خداست كسي نيست بلكه

پس اگر تو واقعاً خواهان شفاعتي بايد خدا را بخواني و خدا ! كنند؟ فرمان خدا كاري نمي
من عندي يكي از بزرگان دين را كه از دنيا تو قرار دهد نه   هر كه را صالح بداند شفيع

يا امامي كه   آيا رسول أكرم! ؟را شفيع خود قرار دهي اند، انتخاب كني و او رفته
داند و از حال و خيال و سرائر و أفكار تو  خواهي از تو شفاعت كند، گناهان تو را مي مي

مطّلع است؟ پيامبر از أعمال پنهاني معاصرين خود با خبر نبود، قرآن نيز فرموده جز خدا 

﴿: ست چنانكه فرمودههيچ كس از حال بنده و گناهان او مطّلع ني        

       ﴾ )و همين بس كه پروردگارت به « )58: و الفرقان 17: اإلسراء

داند تو چه  پس چگونه توقّع داري امامي كه نمي» . گناهان بندگانش آگاه و بيناست
اي بيايد و شفيع تو شود؟ آيا اين  او را گفتهاي، به صرف اينكه تملّق  گناهاني مرتكب شده

دعاهاي توسل را پيغمبر خوانده است يا فقط كفعمي و مجلسي و أمثال ايشان 
 . !اند؟  خوانده
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 :حرز زين العابدين

نقل كرده كه  علي بن حسينحرزي از » سيد بن طاووس«يكي از علماي خرافي به نام 
» صحيفة سجاديه«حضرت سجاد مكرّراً در . استيقيناً دروغ و آن حضرت از دروغ بيزار 

ِري «: كند مثالً عرض مي. گفته خدايا حرز و پناهي برايم نيست مگر ذات مقدس تو الجيُ

ىل بٌّ عَ ربُوبٍ  ياإهلي إال رَ رُّ و. . . . . مَ بُ إليك املَفَ معبود من جز پروردگار كسي بنده را =  املَهرَ
 . »به سوي توست) مطلوب فقطنا از امور( فرار و گريز. . .  دهد پناه نمي

اج«: كند يا عرض مي ؤايل إياكَ . . . عَلني وَ نيَ بِسُ نَ املُصلِحِ دِ بَكَ . . .  مِ وُّ دِينَ بِالتَّعَ =  املُعَوَّ

قرار ) اعتقاد و اعمال(كنندگان  به وسيلة درخواستم از تو مرا در زمرة اصالح) !پروردگارا(
 . اند قرار ده كه به پناه بردن به تو خو گرفتهو از جملة كساني . . .  ده

جائي وَ ال«: كند يا عرض مي  دٌ يف رَ كُكَ أحَ عَكَ يف دعائييَرشَ قُ أحدٌ مَ نِ . . .  اليتَّفِ تَعالَيتَ عَ فَ

األضدادِ و بحانَكَ الاِلهَ إال أنتَ األشباهِ وَ نِ األمثالِ فَسُ تَ عَ ربَّ كسي در اميد ) !پروردگارا= ( تَكَ

پس تو از . . .  باشدت و در دعا و خواندنم كسي با تو همراه نمييسا تو شريك نداشتم ب
شبيه و يا معارض داشتن واالتر و برتري و بزرگتري از آنكه همسان و همتا داشته باشي، 

 . پاك و منزّهي و جز تو معبودي به حقّ نيست
بِكَ أستَغِ «: كند يا عرض مي نكَ أخافُ وَ مِ إلَيكَ أفِرُّ وَ و وفَ أُ يثُ وإيّاكَ أرجُ إلَيكَ أجلَ و وَ  لَكَ أدعُ

خواهم به فريادم  م و فقط از تو بيمناكم و فقط از تو ميگريز سوي تو ميپس فقط به = 
و فقط ) كنم يا فقط به درگاه تو دعا مي(خوانم  رسي و فقط به تو اميدوارم و فقط تو را مي

 . »برم سوي تو پناه مي به
عرض . ك. ر(اريخ مذكور است ادعاي امامت منصوصه نداشت اما سجاد چنانكه در ت

أمـا در ايـن دعـاي    ) بـه بعـد   643ص  و 12باب  600اخبار اصول بر قرآن و عقول، ص
فاقدالسند حضرت سجاد فقط درود خـدا را بـراي همـان دوازه امـام خيـالي خواسـته و       

را دعـا   :زيـد   ديگـرش جنـاب   پرسيم چرا پسر مي! خوانده» زين العابدين«خودش را 
شود راوي مجهولي  را دعا نكرده است؟ معلوم مي :نكرده است؟ چرا جناب نفس زكيه 
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سـيد بـن   «مذهب بسازد ايـن حـرز را جعـل كـرده اسـت و       :كه خواسته براي سجاد 
را  اوكه شش قرن با زين العابدين فاصله داشته بدون اينكه راويان بين خـود و  » طاووس

در ايـن دعـا   !! ين دعاي مجعول را از حضرت سجاد نقل كرده اسـت واسطه، ا ذكر كند بي
 . !!حضرت سجاد زيارت قائم آل محمد را خواسته ولي دعاي او مستجاب نشده است

كـه مـتن آن عيبـي     :باقر  خرافي دعايي نقل كرده از» طاووسِابن « 110در صحفة 
و او بـراي  » علي بـن الحكـم  «م ندارد ولي آن را كذّابي به نام ابوجميله براي أحمقي به نا

كـه حـديث صـحيح از    » محمد بن حسـن صـفّار  «واقفي مذهب نقل كرده و » ابن فضّالِ«
 . )!داده در كتابش ثبت كرده است غيرصحيح را تشخيص نمي

شـويم كـه مفـاتيح     كنيم و متـذكرّ مـي   در بررسي متن مفاتيح به همين مقدار بسنده مي
تر از متن آن است و به نظر مـا خواننـدة محتـرم پـس از     تر و بد ملحقاتي دارد كه خرافي

اعتباري ساير مطالب مفاتيح را تشخيص  تواند، اعتبار يا بي خواندن كتاب حاضر، خود مي
شود، مطالبي را  كه در آخر مفاتيح مالحظه مي» حديث كساء«دانم دربارة  أما الزم مي. دهد

 : به اطّالع برسانم
از  به سندي معتبـر » عوالم«از كتاب : ذكر رجال آمده است در ابتداي اين حديث بدون

اين ادعا دروغ است و هيچ . روايت شده است جابر بن عبداهللا أنصاري از حضرت فاطمه
» حسن«يا الأقلّ » صحيح«اگر سند اين حديث، . سندي براي اين حديث ديده نشده است

 . بار و أهميت آن بيفزايندكردند تا بر اعت بود قطعاً از آوردن سندش دريغ نمي مي
و اما حديث معروف به حديث (: (عباس قمي است كه گفتهازاين اعتراف خود  مهمتر

كساء كه در زمان ما شايع است به اين كيفيت در كتب معتبرة معروفه و أصول حـديث و  
 . ))است» منتخب«توان گفت از خصائص كتاب  مجامع متقنة محدثين ديده نشده و مي

اعتبـار،   شود، عباس قمي كه به بسياري از أخبار ناموثّق و كتب بـي  انكه مالحظه ميچن
و چنانكـه در  . كند، تصريح كرده كه چنـين حـديثي در كتـب متقـدمين نيسـت      اعتماد مي

. دانـد  خوشبين نيست و او را متسـامح مـي  » طُرَيحي«صفحات گذشته ديديم به منقوالت 
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زيسته و بين او وجابر بن عبداهللا حدود  در قرن دهم مي» يفخرالدين طُرَيح«عالوه بر اين 
انـد،   شـناخته  هزار سال فاصله بوده، پس چگونه اين حديث را كه محدثين قبل از او نمـي 

 أفَال تَعقِلون؟ !! نقل كرده است؟

هاشم بحراني، مراجعه شـود مالحظـه    سيد» برهان«و تفسير » المرام يةغا«اگر به كتاب 
أمـا  . ي هر خبري را كه مربوط به مسألة كساء بوده، جمع آوري كرده اسـت كنيد كه و مي

گوينـد   المثَـل أحاديـث مـي    ها ندارد، فـي  شباهتي به هيچ يك از آن» طُرَيحي«اين حديث 
به خانة   گويد پيامبر ها مي آمد ولي اين حديث برخالف آن به خانة پيامبر زهراي  فاطمه

اند ولي ايـن حـديث كسـاء را يمـاني      ساء را خيبري دانستهبيشتر أحاديث، ك!! فاطمه آمد
گويد پيامبر چنان خـود را بـا كسـاء پوشـاند كـه هـركس وارد        گفته است، ديگر آنكه مي

بـرد، و تقاضـا    حضرت به حضورش پي مـي  ديد بلكه از رائحة تن آن شد پيامبر را نمي مي
ها را به قرار  گويند پيامبر آن ميكه أحاديث ديگر  حالي كرد كه زير كساء قرار گيرد، در مي

 . گرفتن زير كساء دعوت فرمود
گويـد،   در أواسط اين حديث بدون واسطة پيامبر، از قول خدا و جبرئيـل مطـالبي مـي   

تواند از أحوال ملكـوت بـه مـا خبـر      پيامبر نيز وحي شود و كسي مي پرسيم آيا به غير مي
 . أفَال تعقلون! دهد؟

يت وَ عِ وَ «: فرموده رده ودر اين حديث خدا قسم خو امءً زَّ لَقتُ سَ اليل إينّ ماخَ  »الخ. . .  جَ

تابان و خورشيد  قسم به عزت و جاللم كه آسمان بنا شده و زمين گسترده شده و ماه«
پرتوافكن و افالك و درياها را خلق نكردم مگر براي شما و محبت شما پنج تن كه زير 

 !!كساء جمع شده ايد

﴿: يات قرآن است كه فرمودهاين قول مخالف آ              

                                 

                                 ﴾ 
پروردگارتان را پرستش كنيد؛ همان ذاتي كه شما و پيشينيانتان را آفريده ! اي مردم «
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ذاتي كه زمين را برايتان بستر قرار داد و آسمان را . باشد كه پرهيزكار گرديد. است
قفي باالي سرتان برافراشت، و از آسمان برايتان آب فرو فرستاد و با آن، س) همچون(

دانيد،  پس دانسته و در حالي كه مي. ها را به ثمر رساند تا روزيِ شما باشدانواع ميوه

 ﴿: و فرموده  )22 -21: ةالبقر( ». براي اهللا شريكاني قرار ندهيد          

                               ﴾ 

او، ذاتي است كه هر آنچه را كه در زمين وجود دارد، براي شما آفريد و آنگاه به «
و هفت آسمان، مرتب و منظم ساخت؛ و ا آفرينش آسمان پرداخت و آنها را به صورت

  )29 :ةالبقر(» . به هر چيزي داناست

  ﴿: و فرموده                         

     ﴾ »ها و زمين است، به  ايد كه اهللا، آنچه را كه در آسمان آيا هيچ توجه كرده

» هاي آشكار و پنهان خود را برشما ارزاني داشته است؟ خير شما درآورده و نعمتتس

  ﴿: و در سورة ابراهيم فرموده) 20:لقمان(              

                                 

                                

                              

 ﴾.  »ها و زمين را آفريد و از آسمان آبي نازل كرد  اهللا ذاتي است كه آسمان

براي روزيِ شما پديد آورد و كشتي را برايتان مسخر نمود ) گوناگوني(هاي  و با آن ميوه
و خورشيد . رها را برايتان مسخر كردتا به فرمانش در دريا حركت كند و نهرها و جويبا

و ماه را كه همواره در حركتند، مسخرتان ساخت و شب و روز را به تسخير شما 
را  اهللاهاي  و اگر بخواهيد نعمت. خواستيد، به شما ارزاني داشتاز او و هر چه . درآورد

اسپاس گمان انسان ستمكار و ن بي. توانيد آنها را به شمارش درآوريد بشماريد، نمي
 . )34تا  32: ابراهيم( ». است
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به هرحال خدا هيچ كس را استثناء نفرموده و جهان خلقت را به كسي يا كساني  
نويسند كه  خبر از قيامت مي خبر از قرآن و بي ولي جاعلين بي. اختصاص نداده است

نَ عوذُ بِاهللاِنَ . را براي پنج نفر خلق كرده است. . .  خدا آسمان و زمين و أفالك و  مِ

رسانِ وَ  بحاناخلُ لَی اهللاِ السُّ نَ الكذبِ عَ الت ديگري از قبيل زير ااشك روايتالبتّه اين . مِ
 . ايم نيز دارد كه ما به همين مقدار بسنده كرده. . .  كساء رفتن جبرئيل و

ميان مردم ما بسيار است و من نيز اين روزهـا تـوان تفصـيل     خرافات و موهومات در
به نظر ما همين مقدار براي تنبه و بيداري مردم فكور و پيـرو قـرآن كـافي    بيشتر ندارم و 

فروشان نجات دهد و  خواهانيم كه مردم ما را از شرّ دكانداران و خرافه اهللا متعالاز . است
 . ما را ياري نموده و از شرّ أهل دنيا و خرافيين حفظ فرمايد

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

 





 
 

 مددجويي از غير خدا ي باره ن دررآآيات ق

ن و آن و تابش�ي از ق�ر  آاحك�ام الق�ر   سه كت�اب در : نويسد عالمه ابوالفضل برقعی می
فرا دعا غير او را  حالن ثابت كرديم كه خداي تعالى كساني را كه در آدعاهايي از قر

 :انند مشرك شمردهخو مي
  ﴿ :)الجـن ی سوره( -١           ﴾ » فرمان (و اين

   ». كس را با اهللا پرستش نكنيد باشد؛ پس هيچ كه مساجد از آن اهللا مي) پروردگار است

 )18: الجن(

  ﴿): الجـن ي سوره( -2              ﴾ »تنها : بگو

: الجن(  ». دهم كس را شريكش قرار نمي و هيچ) كنم تش ميو عباد(خوانم  پروردگارم را مي
20( 

  ﴿ :)عرافألا ي سوره( -3                 

            ﴾  »خوانيد و به طور قطع كساني كه جز اهللا مي

گوييد آنان را كنيد، بندگاني مانند خود شما هستند؛ پس اگر راست ميعبادتشان مي
 )194: األعراف(» . بخوانيد و آنان هم شما را اجابت كنند

﴿ :)فاطر ي سوره( -4                     

                                     

       ﴾   » خوانيد، مالك پوست نازك  مي) به فرياد(و آنان كه جز اهللا

شنوند و اگر  ي شما را نمي تهاگر آنان را بخوانيد، دعا و خواس .ي خرما نيز نيستند هسته
كس مانند  كنند و هيچ دهند و روز قيامت شرك شما را انكار مي بشنوند، پاسختان را نمي

 ) 14 -13 :فاطر( » . سازد باخبر نمي) از حقايق و فرجام امور(پروردگار دانا، تو را 
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   ﴿: )االحقاف ي سوره( -5                 

          ﴾   » تر از كسي نيست كه كساني جز  كس گمراه و هيچ
گويند و آنان  خواند كه تا روز قيامت نيز درخواستش را پاسخ نمي فرياد مي اهللا را به

 ) 5: احقاف(   .»خبرند ن بياز دعا و درخواست ايشا) معبودان باطل(
ائمـه و اوليـاء   . باشد مثل هممت بايد اغمبر و يموم و دين پأآنكه دين امام و م خالصه

ند، پيروان ايشان ا هاندخو به دعا نميرا  كسي خدا از ند غيرته باشهر قدر نزد خدا مقام داش
تمـام  زيـرا   ؛دورزنك ننخوانند و به خدا شربه دعا را كسي خدا  از نيز بايد مانند آنان غير

و از حشر و نشر خـود  هستند خبر  دنيا بي ازمرگشان ، و با بودهانبياء و ائمه خود مخلوق 
 . ندارند آگاهينيز 

پس از مرگ از دنيا خبـر ندارنـد و اگـر از     نآقر هاي هدليل آيانبياء و رسوالن خدا، به 
ر حـالي كـه خـدا ايشـان را     خبر شوند، ناراحت خواهند شد، دبادنيا و گرفتاري اهل دنيا 

هيچ گونه تـرس و  تا  )آل عمران ي سوره( :برد مي» دار السالم«براي آسوده خاطر بودن به 
 . و اندوهگين نشوند نداشته هراسي

آنكه گوش او پر از ، گوش دنيوي صداي اهل دنيا را بشنود اهر بشري بايد ب اصالً
ندارد، و چنانكه گفتيم خدا به رسول شنوايي  ديگر خاك شده و يا تبديل به خاك گرديده 

﴿ :خود فرموده           ﴾ »تواني سخني را به گوش  و تو نمي

 ﴿ :و در جاي ديگري فرموده) 22: فاطر( ». ها برساني مرده            

         ﴾ »تواني سخنت را به گوش مردگان  گمان تو نمي بي

) حقيقي(تواني دعوت و فراخوان خويش را به گوش كران و ناشنوايان  برساني و نيز نمي
  )80: النمل(» . تابند كنند و روي برمي گاه كه پشت مي برساني؛ آن

واند به مردگان چيزي را بگويـد  ت نمي خاتم األنبياء  رسول خدا وقتي شخصيتي مثل
و جايي كه مردگان قادر ! گويند؟بتوانند با مردگان سخن  و يا بشنواند، چگونه ديگران مي
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تواننـد بشـنوند و    دهنـد، چگونـه از ديگـران مـي    برا جواب  نيستند سخن رسول خدا 
 . !!دهند؟ب شان راجواب

چ نبايد هي ندا هجعل كرد را هبه آن راويان كذاب كه روايت و زيارتنام شايسته است كه
در  و صـاحبش  آمـده  ضـد قرآنـي   هاي هلكه در آن جم هايي هكرد، آن هم زيارتنام اعتنايي

واقعاً . دهي مي مرا شنوي و جواب اي امام تو كالم مرا مي :يدگو ايستاده و ميبرابر قبر امام 
ـ هاي  هكرده و به زيارتنام تركچگونه مردم قرآن را  كه تعجب است جاي كـه   يضد قرآن

 !!ندكن ميند توجه ا هآورد گان آن رالوكنندغ
دهند كه هـر بشـري    جواب مي گونهداليل عقلي را چ نظر از آيات متعدد قرآن،  صرف

گوش بشنود و خدا به انبياء و اولياء براي شـنيدن   اخواه رسول يا امام و يا سايرين بايد ب
 كه روح ندارد و يا يتوانند با گوش ميگوش عطا كرده و چون از دنيا رفتند به هيچ وجه ن

 . خاك شده بشنوند تبديل به
اند، مگر در چيزي كه خـدا آن را اسـتثناء كـرده     مانند ديگران بشر عليهم السالمانبياء 

 . باشد، و آن وحي است كه اختصاص به انبياء دارد
، زخجدايي روح از بدن در عالم بر است كه پس از وفات و اينآنچه گفتيم بنابر 

ما اگر بگوييم برزخ به معناي حائل و حاجز بين ا حياتي باشد شبيه حيات دنيا يا قيامت، 
است، در اين صورت مطلب كامال روشن است، و نياز به تفصيل نيست، چنانكه  حيات

 ﴿ :قرآن فرموده                          ﴾ » ،روزي كه شاهدش باشند
  )46: النازعـات( .»اند جز شامگاهي يا صبحگاهي درنگ نكرده) در دنيا يا برزخ(گويا 

حيـات و در آخـرت    زيرا در دنيا   ؛عالم پس از مرگ آمده ي هو آيات ديگري كه دربار
 ايـن دو غيـر از   حـالتي  شـود  ناميده ميدو كه فاصله و برزخ  نيز حيات هست و ميان اين

كـه   يبـه قطعـه زمـين بـاريك     كه چنانآن ا بيهوشي، يشد، يعني حالتي همچون خواب با مي
 . نديگو نيز برزخ مي ميان دو دريا باشد  ي هفاصل
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  و سنت رسول كتاب خدا زيارت در ي هلسام
 ، دره�ا آم�ده   در زيارتنام�ه ك�ه  و ط�ول و تفص�يلي   م است كه زيارت با اين آداب مسّل

ق�رآن حكم�ي نداش�ته     لهي يعني تورات و انجي�ل و اكتب  و در شرايع انبياء هيچ يک از
 ص�حيحي  دين هيچ درو ، است نبوده از جمله احكامي كه خدا آن را نازل كرده باشد و

بيس�ت و   و ص�د  ب�راي قب�ر آن   ش�ود ك�ه   است، و مالحظه مي چنين احكامي تشريع نشده
 زي�ارتي ذك�ر نش�ده و در    گنب�د و بارگ�اه و   هيچند ا هكه از دنيا رفت يچهار هزار پيغمبر

 . استچيزي براي زيارت قبر خودشان و يا اوالدشان ذكر نشده نيز  هايشان كتاب
بوده است، چنانكه  عليهم السالمدين اسالم نيز دين تمام انبياء و بايد دانست كه 

    ﴿ :فرموده وندخدا                       

      ﴾ » دين و آييني را براي شما تشريع نمود كه نوح را بدان سفارش

ايم و ابراهيم و موسي و عيسي را به آن  كرده بود و نيز از آنچه به سوي تو وحي كرده
 . )١٣ :الشورى(» ايم سفارش نموده

 ي هدر اين مورد همچون اديان ديگر دستوري دربار يابيم که میپس از بررسی  و 
 . ده استيامنبياء نازيارت قبر 

يا له مراماً ما أبعده، وزوراً ما « :فرمودالتكاثر  ي سورهحضرت علي؛ پس از تالوت آيات 

 أغفله، وألن يكونوا عرباً أحق من أن يكونوا مفتخراً، وألن هيبطوا هبم جناب ذلة أحجى من أن

عجب  »يقوموا هبم مقام عزة، لقد نظروا إليهم بأبصار العشوة ورضبوا منهم يف غمرة جهالة
باعث عبرت باشد  )بزرگان قبور( اگر، يا همقصد دوري است و چه زيارت غافالن

كنند نگاه به قبر فروتني  ي هديد ااگر ب فخر گردد و ي يهاسزاوارتر از آن است كه م
هاي آن را به  ديوار و و در(فخر قرار دهند  ي هها را وسيل آن كه آن است تر از خردمندانه

 طال و نقره و چلچراغ وبرايش عروس زينت كنند و  ي هزينتهاي اهل دنيا مانند حجل
كنند و بدين سبب به درياي  مي نگاهها  تار به آن اي هبا ديد درنگ كه بي) بگذارند لوستر

وا كأساً سق« :فرمايد تا آنكه مي) گيرند نمي تبرها ع و از آن(د ان هتفر جهل و ناداني فرو

ند كه ا هبه اهل قبور جامي نوشاند »باحلركات سكوناً بدلتهم بالنطق خرساً، وبالسمع صمامً و



 217  ي مددجويي از غير خدا آيات قرآن در باره

ه درتبديل كبه سكون  رابه كري و حركاتشان را به گنگي و شنوايشان  ي گويايشان را قوه
 . )221 :ي هخطب نهج البالغه، (. است

ساختن  ي آن همعمول شده كه از جمل مردمزيادي در ميان  يها بدعت در زمان ما
آن است  بر كردن اموال و وقف بر سر آن و نياز نذرآوردن  همين قبور سيمين و زرين و

 شود، خداي عزّ ها مي پولهاي زيادي از اين ملت فقير صرف آن كه همه ساله مخارج و

 ﴿: فرمايد يوجل در آيات زيادي از اين عمل نهي كرده و م               

                   ﴾  »ايم، سهمي براي  از آنچه نصيبشان كرده

هايي كه  ي دروغ سوگند به اهللا كه درباره. دانند دهند كه حقيقتشان را نمي معبوداني قرار مي
  )56: النحل(»  . شويد كرديد، بازخواست مي سر هم مي
احتياجي به نذر و نياز و وقـف شـما    گرديفهماند كسي كه از دنيا رفت،  مردمبايد به 

علم و كتل و زنجيـر خريـداري    با آن ها ريخته شده و يا ندارد و پولهايي كه در ضريح آن
اصـال اسـالم قائـل بـه     . نيسـت  اهللا متعـال اسراف بوده و مورد رضـايت  اش  همهشود  مي

 از امسـتقيم  درخواسـت خـود را   تـا  هو از مردم خواست هميان خلق و خالق نبود ي هواسط
اسالم قبر پرستي و سنگ پرستي و هر گونه عبادت غير خدا را ملغـي  . دبخواهن يشانخدا

خواهنـد   سفانه همچنانكه نصاري از مسيح و مريم حاجت مـي أمتبا اين حال ولي  ،ساخته
 ي دربـاره  مردم بايد بداننـد كـه  . خواهند از پيغمبر و ائمه و اولياء حاجت مي نيز لمانانمس

بناء و كتابت بر قبر و نيز نهـي از گچكـاري آن و    نهي از و با زمين قبر صاف كردن سطح 
و حكم شرع در  ،آن چه احاديثي وارده شده قرباني كردن بر سرنهي از نماز خواندن و يا 

 . اين موارد چيست
 

 

 آيا ساختن بارگاه سنت انبياء بوده است؟ 
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خبر بودند و از  يين الهي به كلي بيستمگري كه از دين و آ، مستبد، سالطين خودخواه
مردم را بـه   ها را ساختند و حها و گنبدها و ضريمرقداين ، مردم اموال پول حرام و غارت

لهـي را خـالي   انـد و مسـاجد   كرد ها را پر هها و مقبرمرقداين زر و زيورها جذب كرده و 
نمودند كساني از قبيل سالطين صفويه و قاجاريه بودند كه جز عياشـي و قتـل و غـارت    

حكومـت   ي هو ايران به واسط كاري نداشتند ، ملت و خدمت به اجانب و ترويج خرافات
پولها  ها و ماليات هسالطين از گرفتن رشو. ترين ممالك روي زمين شد هآنان از عقب افتاد

آبـادي   ميان مردم به عوض رسيدن به رعيـت و  جمع ميكردند و به منظور كسب آبرو در
به فلك كشـيده   سر يها هتا توانستند كاخها و گنبدها و گلدست ها هدر اطراف مقبر مملكت 

خصوصا در مملكتي كه اكثر سـاكنانش   ، ساختند كه تمام آن تبذير و اسراف و افراط بوده
سياري از دهات آن آب ندارد و اكثر روستاهايش مخروبـه شـده و   خانه و النه ندارند و ب

خـرج   ديـن ميلياردهـا   در چنين اوضاعي ايـن سـتمگران بـي   . بسياري از مردمش بيكارند
. نقره كاري و طال كاري و آئينه كاري تا گرفتهمرمر و نقاشي  يها از سنگ، ها كردند همقبر

والد و كسانِ خود را كشت، شـاه صـفي   يكي از سالطين خونريز كه بسياري از وزراء و ا
ه و سقف و معصومه قرار گرفت مرقد ي هشاه عباس است كه مدفن او در سمت قبل ي هنواد

قبر شاه عباس ثاني كه قبر  يو ديگر. شده است هاي معرّق به كاشي ديوارهاي آنجا مزين
نـا  بممتـاز   هاي مرمر بسيار عـالي  از سنگ كههمان شاه صفي واقع شده  ي هاو جنب مقبر

 . ساخته اند گرديده و صندوقهاي مذهب و الماس نشان بر آن
كرده، از آن جمله به هرات كه يك شهر  )كشتار( مثال شاه عباس اول چه قدر قتل نفس
لشكر قزل باش خود  محاصره كرده و سپس با هاسالمي بوده حمله و آنجا را چهار ما

رسانيد و پس از فتح دستور داد شهر را را به قتل  ين هراتاتقريبا چهل هزار مسلم
 سيم و زر بود جمع كرده و به حضور شاه آوردند و و آنچه درهم و دينار ند ونغارت ك

ريختند، در كتاب عالم آراي عباسي و ساير تواريخ  )گهاى بزر هكيس( در جوالها
ز هرات به را بر اشتران و استران حمل كردند و ا )گهاى بزر كيسه( اند كه جوالها آورده
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علماء و بزرگان حاضر شدند، شاه مشورت كرد ، مشهد آوردند و پس از ورود به شهر
سيم و زر و گلدسته و گنبد  حي ازخوب است ضري :سيم و زرها چه بكند؟ گفتند با كه

205Fها بسازند و صحني از آن گاهبارزريني با ايوان طال و 

شاه دستور داد از همان سيم و . 1
ند و نام شاه را در اطراف نهايي بنا ك و گنبد و گلدسته گاهبار يازر غارتي صحن و سر

 حال آيا شاهي كه چهل هزار مسلمان را كشته چگونه او را. ندايو گنبد منقوش نم مرقد

   ﴿ :، مگر خدا نفرمودهدانند بهشتي مي             

                     ﴾ »عمد بكشد،  و هر كس مومني را به

جزايش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ماند؛ و اهللا بر او خشم گرفته، و او را از 
 )93: النساء(  .»رحمتش دور نموده و عذاب بزرگي برايش آماده ساخته است

است كه اگر اطاقي دو عدد آجر آن غصبي و از اموال زور باشد نماز در  و جاي سؤال
و رواقي كه از مال غـارت و غصـب سـاخته شـده      گاهبارآن باطل است، پس چگونه در 

مگـر در  كننـد؟   ي نماز جماعـت مـي   هدانشمندان در آنجا اقام و چرا؟ توان نماز خواند مي
صـحن طـالي    گنبـد  همچنينفرق دارد؟ و ساير مسلمين   ي هخان امام با حكم شرع مرقد

را در نجف  على؛ )طال كاري شده( بو بارگاه مذه را فتحعلي شاه ساختهدر قم معصومه 
نادرشاه از اموال غارتي كه در جنگها از جمله حمله به منـاطق شـمالي عـراق بـه دسـت      

يـا   دنشـو  مـي  ودها خشنبارگااز اين كاخها و  ءاوليا و ءانبيا آيا خدا و. آورده ساخته است
 شياطين و سالطين؟ 

را صـرف ترقـي و صـنعت و      آيا هر شاه و وزيري كه بايد مملكت را آبـاد و ماليـات  
حق دارد اين كارهاي   مملكت نمايد )كشاورزي و ايجاد محيط كار براي جوانان( فالحت

قـوا و   ي هلغو و بيهوده را انجام دهد؟ آيا زماني كه اروپا مشغول تحقيق و اختـراع و تهيـ  
ساختن توپ و هواپيما بود، سزاوار بود سالطين ايران ثروت مملكـت را صـرف گنبـد و    

                                           
 ]مصحح. [قابل توجه هراتيان غيور و مردم شهر بيست و چهار حوت -1
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د؟ آيا اين باشايران براي داشتن يك تفنگ محتاج به اروپا  آنوقت طال كنند و هاي هگلدست
ن شـاهان و  ايشاهان و دانشمندان، مطيع عقل و شرع بودند و يا مطيع هوي و هوس؟ آيا 

و انحطاط به صرف اينكه اظهار ارادت به قبر امامـان و  جنايت و خيانت  با آن همه ءعلما
شاهزاده عبدالعظيم و شاهزاده حمزه و شاهزاده جعفر و شاهزاده احترام به ا بامامزادگان و 

د يا خير؟ اگر از شيخيه نكنبهاي كارشان را  جبران زشتي توانند  ميقاسم و شاهزاده يحيي 
ينـد  گو مـي  خوانان و خادمان و فراشان و متوليان بپرسي روضهو صوفيه و يا از مداحان و 

ـ يـا   ديرو قرآن باشـي پحال اختيار با خود شماست كه (. گويد خير آري ولي قرآن مي رو پي
 . )خرافات

كه ادعاي امامت  )در شهر شيراز استقبرش كه ( چراغ احمد بن موسي معروف به شاه
مردم را به كشتن داده، ميتوان براي او صحن  جمعي از السرايا خروج كرده وكرده و با ابو

و بارگاه بنا كرد و براي او زيارتنامه ساخت و خلقي را به اين كار مشغول كرد؟ متأسـفانه  
 !!رود چون وي داراي گنبد و بارگاه زرين است از بزرگان دين به شمار مي

 قابل توجه ي نكته

ي علي؛ و اصحاب رسـول   هدر سيرها  و زيارتگاه مرقدهادر صدر اسالم اين گنبدها و 
ند، پس از گذشـت  ا هخود آورد» زيارت«نبوده و چنانكه استاد قلمداران در كتاب  خدا 
ي حضرت رسول بر سـر   هعايشه زوجالمؤمنين  اموقتي  سال از وفات رسول خدا   سي

رفت، مورد مالمت اصحاب رسول واقـع شـد كـه    » بكر  عبدالرحمن ابن ابي«قبر برادرش 
 از آن نهي كرده است؟  شده كه رسول خدا   مرتكب عملي چرا

 ي صـديقه  ي عايشه هرا در همان مكاني كه رحلت فرمود يعني در حجر رسول خدا 
ي او  دفن كردند و تا زماني كه عايشه زنده بود يعني تا پنجاه سال هيچ كسـي بـه حجـره   

زيـارت كـنم، پـس معلـوم      خواهم قبر رسول خـدا را  كند و بگويد مي نيامد كه در را باز
 . شود زيارت قبر مرسوم نبوده است مي
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 104متوفاي سال (يكي از تابعين موسوم به ابوعمرو عامر بن شراحيل الكوفي 
اگر رسول  »قرب النبي  لوال أن رسول اهللا هنى عن زيارة القبور لزرتُ «: گويد مي) هجري

 . كردم  زيارت مي را يشاناز زيارت قبور نهي نكرده بود من قبر ا خدا 
هاي بعد به تدريج پيدا و زياد گرديـد، چـون مسـلمين بـا      بدعت زيارت قبور در قرن

هاي مختلفي مثل يهود و نصاري و گبـران و مجوسـيان و بودائيـان و قبطيـان رابطـه       هفرق
 ش و داريوش و اهـرام وبرقرار كردند و در ممالك آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبيل كور

» شاه«زادگان را   و حتي به منظور احترام، امام ايشان رواج گرفت د اين كارها ميانرا ديدن
الـدين و   هايي مثل شاهزاده حمزه و شاهزاده جعفر و شـاهزاده جـالل   ناميدند و شخصيت

و براي زيـارت قبـور آنـان حركـت كردنـد و      !! شاهزاده ابراهيم و شاهزاده فالن زياد شد
به اين كارها تشـويق  عوام جاهل را نفع خود هر چه توانستند متوليان و خادمان هم براي 

خوران و امرار معاش آنان  ي مذكور محل اجتماع بيكاران و گدايان و مفت هنمودند و امكن
خوران نذورات زيادي از طال و نقره و پول و فرش و اشياء قيمتي ديگـر از   اين مفت. شد

 !فروشند ا را به قيمتهاي كالن ميگيرند و يا در صحن آن مزارها، قبره مردم مي
كردند و  از سوي ديگر دشمنان قرآن شروع به جعل احاديث براي اين كارهاي بيهوده 

حج و يا هزار حج شمردند و زيارتنامه و فضـيلت زيـارت بـه     يك زيارت را بهتر از صد
وي ديگـر  و از س. آوردند و غلوكنندگان و كذابان و جعاالن اين اخبار را نشر دادند  وجود

برخي از منسوبين به محدثين كه علم چنداني نداشتند تصور كردند كه اين اخبار صـحت  
و براي كسب ثواب و رضاي خدا اخبار جعلي را جمع كردند و گفتند كه  و حقيقت دارد

ي سنن  هدر دليل مستحبات و ادل )تساهل(انجام دادن اين كارها مستحب است و مسامحه 
ين كار شيطان را خشـنود و مـردم را بـه شـرك و خرافـات مشـغول       وبا ا!! اشكالي ندارد

كردند، حتي بـراي سـاختن سـاختمان قبـر و تعميـر آن اخبـار جعـل كردنـد كـه اسـتاد           
از جهت سند و متنش مورد نقد قرار  روايت راخويش اين » زيارت«در كتاب » قلمداران«
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ي  هپيشـوايان ديـن را دربـار    ند، اما پيش از پرداختن به حديث مذكور الزم است نظرا هداد
 . تعمير قبور بدانيم

و در همين كتاب قبال احاديث مربوط به تعمير و تجديد بناي قبور را آورديم و ديديم 
 . اند كه ما را منع از اين كار كرده

 روزي حقيقت را خواهند فهميد

Uكنم با چشـم دل بـه آن   يك سؤال مهم تحليلي و نه جدلي كه من از شما خواهش مي 
 : Uكنيم كه احاديث زير صحيح است ما فرض مي. نگاه كنيد

 . )عة علی هم الفائزونيإن ش(. پيروان علي رستگارند -
 . و علي باب آن است ممن شهر علم -

 . هر كس بميرد و امام زمان خودش را نشناسد بر مرگ جاهليت مرده است -

. خاندانم را گذارم كتاب خدا و عترت من در ميان شما دو چيز مهم به يادگار مي -
 . شوند اين دو تا كنار حوض كوثر از هم جدا نمي

مـا  ) كـه نعـوذ بـاهللا   (كنيم  فرض مي: آوريم اكنون يك فرض بسيار محال ديگر هم مي
آيـا  ! (علـي بـراي مـا كـافي اسـت      ي هم نداريم و سـيره   نيازي به قرآن و سنت پيامبر

ؤال اصلي، تذكر يك نكتـه واجـب   قبل از طرح س!) تر از اين سراغ داريد؟ اي تندرو شيعه
 : است
  غصب فدك يا عدم غصب فدك، حمله سعلي اعتقاد يا عدم اعتقاد به خالفت ،

. . .  فاطمه يا عدم حمله، دست به سينه نماز خواندن يا دسـت بـاز خوانـدن و    ي به خانه
قاد يا ها در عصر حاضر، قبول دارند كه اعتخبرترين شيعيان و سني ترين و بي مطمئنا نادان

! كند و نه كسـي را بهشـتي   عدم اعتقاد به اين موارد، نه در روز قيامت كسي را جهنمي مي
اي سود به حال دنيـا و آخـرت    له كه اعتقاد يا عدم اعتقاد به آن ذرهأاكنون از اين چند مس

حضرت علـي كـه مـا     رويم سراغ عقايد اصلي و رفتار اصلي گذريم و مي كسي ندارد مي
اتفاقا نه تنهـا بـرادران اهـل سـنت     . واقعي علي باشيم ي ا پيروي كنيم تا شيعهه بايد از آن
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خـدا نيـز    هاي بي ين موارد را قبول دارند بلكه ساير اديان جهان و حتي كمونيستا  تمامي
 : اين موارد را قبول دارند

 . فقير نوازي و عدالت محوري شخصي و حكومتي -
  صلح و دوري از جنگ ي شيفته -

 . 7Tلعن و نفرينممانعت از  -

 . نگرفتن خمس منافع ساليانه از مردم در زمان خالفتشان -

 . 7Tوقت به صورت جداگانه 5اكيد به فرمانداران در خواندن نماز در  ي توصيه -

  نگفتن جمله اشهد ان علي ولي اهللا در اذان -

 دوم ي و دادن دختر خود به خليفه صديق ازدواج با همسر ابوبكر -

 مدينه  در عمر يدو بار جانشين -

  دوم ي دادن مشورتهاي متعدد به خليفه -

 انتخاب خليفه حق مهاجر و انصار است  -

 التزام به اتحاد و مبارزه با تفرقه افكني  -

چـه رسـد   ( و دنبال حاكمان دويدن هايي نظير عزاداري دشمني با خرافات و بدعت -
 !)ها به گنبد و بارگاه ساختن روي قبر نوادگان آن

يا  يا فاطمه يا خديجه يا حمزه  روي قبر پيامبر اسالمنگذاشتن حتي يك آجر  -
 . 7Tديگر شهدا

 ) ها دين و مذهب آن قطع نظر از(و عاشق نوع بني بشر بودن  ،تحمل مخالف -

 عدم اعتقاد به صيغه  -

 عدم عالقه به حكومت  -

  عدم اعتقاد به واسطه و شفيع -

 . . .  مخالفان و ي نداشتن زندان سياسي و ترور و شكنجه -
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در ! دها مورد ديگر كه خدا را هزاران مرتبه شكر، ذات تئوريك حكومت اسالميو ص
ي  نيست بلكـه كـامال مخـالف سـيره     س سال نشان داد نه تنها پيرو علي 32در اين  ايران
همه حديث و روايت در  كند؟ خوب، شما كه خودتان پيرو علي نيستيد اين عمل ميايشان

به خداوند قسم ! ايد؟ شب در بوق و كرنا كردهچيست كه صبح تا  پيروي از حضرت علي
اگر به بدترين كشورهاي مسلمان برويد خواهيد ديد كه اسالم و اخالق و منش مردم آنجا 

: سؤال من كه اين همه براي آن مقدمه چيني كردم اين است. به اسالم نزديكتر از شماست
علي باشـيم و ايشـان   حضرت  ي خواهيم طبق همان احاديث شما پيرو و شيعه آري ما مي

دهيد؟ يا زيـر   ولي آيا شما حاضريد و توانايي آن را داريد و به ما اجازه مي! امام ما باشند
اين كـار   ي توانيد و نه به ديگران اجازه نمي ايد و ها جهل و خرافه و تعصب دفن شده قرن

مـان  دهنـد ولـي گذشـت ز    گرچه اكثر روحانيون به سؤال من پاسخ منفي مي! دهيد را مي
 . اهللا شاء ان ،ثابت خواهد كرد كه مردم ايران روزي حقيقت را خواهند فهميد
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