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 شود: آنچه باعث بيماري جذام مي -1
فرمود: هرگز در حمام بر پشت نخوابيد  مي كند كه امير المؤمنين مي عبداهللا روايت ابي

گري  اي خود را بر سفال نكشيد كه باعثكند و پاه مي را ذوب ها چنين كاري چربي كليه
0F(بيماري جذام) خواهد گشت

1. 

 .شود (برص) مي ن باعث بيماري پيسيسير شد -2
1Fگردد مي عبداهللا روايت شده كه فرمود: خوردن در حالت سيري باعث پيسي از ابي

2. 
 گرداند. مي غسل كردن با آب كوزه مصر انسان را ديوث

فرمايد: از آب كوزه  مي از امام رضا روايت است كه نام مصر را برد و فرمود: پيامبر
2Fگردد مي برد و باعث ديوثي مي رت را از بينمصر ننوشيد و با آن سرتان را نشوئيد كه غي

3. 

 شود. ماندگاري در حمام باعث بيماري سل مي -3
روايت است كه امام رضا فرمود: هرگز در حمام ماندگار نشويد چون ماندگاري در 

3Fشود مي حمام باعث بيماري سل

4. 

 .گردد حمام باعث بيماري دندان مي مسواك زدن در -4
4Fشود مي ها هت دارد چون باعث بيماري دندانمسواك زدن در حمام كرا

5. 

                                           
 .500ص 6اصول كافي ج -1
 .269ص 6مرجع سابق ج -2
 .501-386رجع سابق صم -3
 .497مرجع سابق ص -4

 .53ص 1ج من ال حيرضه الفقيه -5
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 ادرار و مدفوع ائمه وسيله داخل شدن به بهشت است. -5
در ادرار و مدفوع ائمه كثافت و بوي بد وجود ندارد بلكه مانند مشكي است كه بوي 

كند و هر كس از ادرار و مدفوع و خون ائمه بخورد خداوند آتش  مي آن همه جا را پر
5Fگرداند مي حرام كرده و بهشت را بر او واجب دوزخ را بر وي

1. 

 دارد. ها را گرم كرده و آلت تناسلي را نگه مي هويج كليه -6
را گرم كرده، آلت  ها كند كه فرمود: خوردن هويج كليه مي كليني از ابي عبداهللا نقل

6Fكند مي تناسلي مرد را بلند كرده و در عمل زناشويي به وي كمك

2. 

 ا به دنبال دارد.هندوانه فلجي ر -7
ه در حالت ناشتا باعث فلج شدن از امام رضا نقل است كه فرمود: خوردن هندوان

7Fگردد مي

3. 

 .كند در شب، زرد آب شكم توليد مي نوشيدن آب -8
عبداهللا روايت است كه فرمود: نوشيدن آب، هنگام بيدار شدن از خواب شبانه  از ابي

8Fشود مي باعث توليد آب صفراء

4. 

 .شود فتن به هنگام جماع باعث الل شدن زبان ميسخن گ -9
گويد: ابوعبداهللا فرمود: از سخن گفتن به هنگام جماع پرهيز كنيد  مي  پسر سنانعبداهللا

9Fگردد مي كه باعث لل شدن زبان

5. 

                                           
 .440زين العابدين گلپايگاني صاهللا  تاليف آيإلأنوار الوالية  -1

 .372ص 6أصول كافي ج -2
 .361ص 6أصول كافي ج -3
 .383ص 6أصول كافي ج -4
 .498ص 5أصول كافي ج -5
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 .كند انسان را كور مي  زن،نگريستن به شرمگاه  -10
و سخن گفتن به هنگام  شود مي نگاه كردن به شرمگاه زن كراهت دارد و باعث كوري

10Fجماع نيز مكروه بوده و باعث لل شدن زبان است

1. 

 كند. خوردن گياه سداب عقل را زياد مي -11
11Fاز ابوالحسن روايت است كه فرمود: گياه سداب

12Fكند مي را بخوريد كه عقل را زياد 2

3. 

 .رمضان نام خدا است -12
13Fهاي مبارك خداوند است رمضان يكي از نام

4. 

 .نام خدا است آه،  -13
هاي مبارك خداوند است پس اگر  عبداهللا روايت است كه فرمود: آه يكي از نام از ابي

14Fكسي گفت: آه، به تحقيق به خدا پناه برده است

5. 
 (اختراع نام عجيب و غريب براي مإلئكه).

كنند كه در ميان م�ئكه ملكي وجود دارد كه اسمش فطرس است اين  مي شيعه ادعا
رات خدا سرپيچي كرد و سپس چون به سوي قبر امام حسين رفت و خود ملك از دستو

                                           
 .556ص 3ج من ال حيرضه الفقيه -1

اين گياه  شود،  هاي ريز كه در اروپا و آسيا كشت مي گياهي است كه بسيار خوشبو و داراي شكوفهسداب  -2
 بعضي از فوايد پزشكي را دارد اما استعمال آن خطرناك است اسم ديگر آن فيجن  است.

 .367ص 6كافي ج -3

-319صفحات  10جو  269ص 7ج وسائل الشيعة  ؛172ص 2ج من ال حيرضه الفقيه  ؛69ص 4أصول كافي ج -4

 .438ص 7ج مستدرك الوسائل؛ 329
؛ 219؛ التوحيد شيخ صدوق ص393ص 90و ج 202ص 78جبحار األنوار ؛ 148ص 2ج مستدرك الوسائل -5

شيخ  معاين األخبار  ؛516ص 1؛ نور البراهين نعمت اهللا جزايري ج12ص 1تفسير نور الثقلين شيخ حويزي ج

 .354صدوق ص
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 خداوند توبه او را پذيرفت.  را بر خاك قبر ماليد،
اي بنام مرمائيل وجود دارد كه بر روي شانه اش نوشته شده، در  و همچنين م�ئكه

 نتيجه ازدواج نور با نور (علي با فاطمه) به وجود آمده است.
اي دارد به  كنند كه فرمود: خداوند م�ئكه مي زين العابدين نقلو همچنين از امام 

15Fخرقائيل كه هيجده هزار بال دارد و بين هر بال تا بال ديگرش پانصد سال فاصله است

1. 
گويد: در ميان م�ئكه،  مي صاحب كتاب كافي نام م�ئكه ديگري را اختراع كرده و

ائم به زيارت قبر امام حسين ملكي وجود دارد كه اسمش منصور است، اين ملك د
16Fمشغول است

2. 

 .باد شكم ائمه مانند بوي مشك است -14
آيد.  مي پاك و مطهر بدنيا -1از ابو جعفر روايت است كه فرمود: امام ده ع�مت دارد: 

با صداي  -4افتد.  مي اگر بر زمين بيفتد روي كف دستان -3شود.  مي ختنه شده متولد -2
چشمانش   در حالت خواب، -6شود.   نمي جنب -5ان ميراند. بلند شهادتين را بر زب

تكبر و خودپسندي ندارد.  -8خميازه ني كشد.  -7خوابيده در حالي كه دلش بيدار است. 
بوئي كه از باد شكم و تيز  -10بيند همچنان كه از روبرو ديده است.  مي از پشت سر -9

17Fمانند بوي مشك است  خيزد، مي دادن و مدفوعش بر

3. 

 ظهور امام زمان در حالت لختي -15
ي ظهور امام ها كنند كه فرمود: از نشانه مي شيخ طوسي و شيخ نعماني از امام رضا نقل

18Fكند مي مهدي اين است كه آن حضرت زير نور خورشيد و در حالت برهنگي ظهور

4. 

                                           
 .327ص 2ج الربهان -1

 .583ص 4صول كافي جا -2

 .ةئمأمواليد باب  احلجةكتاب  319ص 1اصول كافي ج -3

 .347تاليف مجلسي ص حق اليقني -4
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 .در آينه جايز است نظر حرام -16
19Fشود آلت تناسلي فرد خنث جهت حل مسأله تقسيم ارث، به بهانه اينكه ثابت

بيشتر  1
: اند گفته فتوي به جواز ديدن شرمگاه وي را داده و  نزديك به مردانگي يا زنانگي است،

بينند سايه و تصوير شرمگاه است نه خود  مي آنچه در آينه عورت او را در آينه نگاه كنند،
20Fآن

2. 

 .به هنگام جفت گيري نبايد ذبح شودحيوان نر  -17
 يني و محقق كتابش بر سر روايت اين خرافه اخت�ف هست) كليني(در بين كل

گويد: امير المؤمنين از خورن گوشت حيوان نر به  مي گويد: پيامبر نهي فرمود و محقق مي
21Fهنگام جفت گيري نهي فرمود

ن است كه مشغول پس يكي از شرايط ذبح حيوان نر اي 3
 گيري نباشد. جفت

 كند كه فرمود: چهار چيز از چهار چيز سير مي قلابن بابويه قمي از ابوعبداهللا ن
22Fچشم از نظر و ماده از نر  شود: از جمله زمين از باران، نمي

4. 

 هاي بدش. كفش سياه و خصلت -18
هاي سياه  كند كه ايشان مردي را ديدند كه كفش مي ابن بابويه از ابي عبداهللا روايت

داني كفش سياه  نمي اه پوشيده اي؟ مگرپوشيده بود، امام به ايشان فرمودند: چرا كفش سي
تهاي بد چيستند؟ فرمود: چشم را  سه خصلت بد دارد؟ گفتم فدايت شوم آن خصل

ع�وه بر   گردد، مي ضعيف كرده، آلت تناسلي مرد را سست گردانده و باعث غم و غصه
كفش زرد رنگ بپوش كه سه خصلت خوب را   اينها كفش سياه پوشش ستمگران است،

                                           
 خنثي كيست كه هر دو آلت مردانگي و زنانگي را دارا است. (مترجم). -1

 .388ص 60ج  بحار األنوار؛ 290ص 26ج وسائل الشيعة  ؛158ص 7اصول كافي ج -2

 .261ص 6اصول كافي ج -3

 .221ص 1ج اخلصالكتاب  -4
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آلت تناسلي مرد را  فتم آن سه خصلت كدامند؟ فرمود: چشم را قوت بخشيده،دارد گ
23Fبرد مي سفت كرده و غم و غصه را از بين

1. 

 سنگيني شمشير امام علي. -19
كند كه جبرئيل امين به نزد پيامبر آمده فرمود: اي پيامبر  مي جزائري از برسي روايت

24Fخدا وقتي امام علي شمشيرش را بلند كرد تا مرحب

خداوند تبارك و تعالي به  را بكشد،  2
اسرافيل و ميكائيل دستور داد تا بازوي علي را محكم گرفته تا نتواند با تمام قدرت ضربه 
بزند با وجود اين نيز مرحب را همراه با ك�ه و زره آهنينش از وسط نصف كرد همچنين 

  ين را پاره كرد،ي زمها اسب مرحب نيز دو نيم شد و شمشير علي تمام طبقات و ليه
به زير زمين برو و جلو شمشير را بگير تا به   خداوند به من امر فرمود: كه اي جبرئيل فوراً

شود من نيز فوراً  مي در غير اين صورت كره زمين زير و رو  گاو نگهدارنده زمين نرسد،
وزن هفت از  تر به زير زمين رفته و شمشير را گرفتم وزن اين شمشير بر روي بالم سنگين 

25Fشهر محل سكونت قوم لوط بود

3. 
شمشير را از طبقه هفتم زمين كندم و آن را بر روي پري از بالم گذاشته و به نزديك 
آسمان بردم و تا صبح منتظر ماندم تا كه خداوند امر فرمود آن را بر زمين بگذارم، تا حال 

ز وقتي قلعه خيبر و در همين روام  هيچ چيزي را به سنگيني شمشير علي احساس نكرده
وقتي به  در ميان زنان، صفيه دختر پادشاه نيز بود،  فتح شد و زنان سپاه يهود اسير شدند،

صفيه  پيامبر علتش را پرسيد،  نزد پيامبر آمد در صورتش اثر زخم و شكستگي داشت،
به سوي يكي از برجهاي  گفت: وقتي علي جهت فتح قلعه خيبر آمد و نتوانست فتح كند، 

تمام قلعه لرزيد و هر آنچه بر بلنديها بود افتاد، من روي   ه رفت و آن را تكان داد،قلع
                                           

 .99ص 1ج الثالثة تاليف ابن بابويه قمي باب اخلصالكتاب  -1

 مرحب فرمانده يهوديان در جنگ خيبر بود كه بدست امام علي كشته شد. (مترجم). -2
مناطق محل سكونت قوم لوط بدستور خداوند به وسيله م�ئك به آسمان برده شده و زير و رو شدند.  -3

 (مترجم).
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تخت خود نشسته بودم كه تخت زير و رو شد و گوشه ايي از آن به صورتم اصابت كرد، 
پيامبر فرمود: اي صفيه وقتي علي عصباني شد و قلعه را تكان داد خداوند به خاطر 

آسمانها لرزيدند و م�ئك از ترس به سجده افتادند و  عصبانيت علي عصباني شد تمام
هر شب چهل  براي او كافي است يك قدرت و غيرت خداوندي و اما دروازه قلعه خيبر، 

از شدت ضربات،  كردند) وقتي علي به در قلعه رسيد،  مي بستند (و صبح باز مي مرد آن را
به جاي سپر از آن استفاده كرد و پس دروازه قلعه را از جا كند و   سپرش از دستش پريد،

26Fجنگيد و اين دروازه در دستش بود تا خداوند قلعه را بدست وي فتح كرد

1. 

 پرنده خارج شده از سوراخ بيني -20
عبداهللا نقل است كه فرمود: كسي كه عطسه كرد، سپس دستش را بر استخوان  از ابي

انيان است بيشترين شكر و بيني اش گذاشته و بگويد: سپاس خدايي را كه پروردگار جه
سپاس براي خدا چرا كه او اهل و سزاوار آن است و درود و س�م خدا بر محمد، پيامبر 

در اين حال از سوراخ چپ بيني وي پرنده ايي  درس نخوانده وي و به خاندانش، 
كند تا به زير عرش خدا  مي آيد و پرواز مي كوچكتر از ملخ و بزرگتر از مگس بيرون

27Fكند مي تا روز قيامت براي وي طلب مغفرت رسيده و

2. 

 پرستاري شياطين از قاري آية الكرسي. -21
 عبداهللا روايت است كه فرمود: كسي كه به هنگام خواب آيإل الكرسي را سه بار و از ابي

ُ ٱ َشِهدَ ﴿ َّهُ  َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥَ  در سوره آل عمران و آيه مسخر ساختن و آيه سجده را ﴾ُهو إِّ�  هَ إَِ�

خداوند دو شيطان را براي پرستاري و محافظت وي از شياطين عاصي و نافرمان   بخواند،
28Fسازد مي را مأمور

3. 

                                           
 تاليف نعمت اهللا جزائري. األنوار النعامنية -1

 .481ص 2اصول كافي ج -2
 .392ص 2اصول كافي ج -3
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 هاي عفير (االغ پيامبر) روايت -22
فرمايد: اولين چهار پايي كه فوت كرد، عفير الغ پيامبر بود،  مي امير المؤمنين علي

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

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

كه همراه با پيامبر خدا نوح در كشتي بوده كه حضرت نوح برخاسته و دستش را بر پشت 
آيد كه سرور و خاتم پيامبران بر  مي وي كشيده و فرموده: از نسل اين الغ، الغي بدنيا

29Fگفت: سپاس خدايي را كه مرا چنين الغي قرار داد مي شود، عفير مي وي سوار

1. 

 ضربه علي بر رود فرات -23
گويد: وقتي امام علي از جنگ صفين  مي زين الدين بياضي در كتاب صراط مستقيمش

رود فرات جوشيد و موج زد، شهادتين را بر زبان آورد و   گشت، با رود حرف زد، مي بر
به خ�فت علي شهادت داد و مردم همه، صدايش را شنيدند و همچنين امام جعفر صادق 

كند كه علي با يك چوب دستي بر رود فرات كوبيد فرات جوشيد و  مي ش نقلاز پدران
هاي داخل رود بر امام س�م كرده و همگي اقرار كردند كه علي  خروشان شد و تمام ماهي

30Fحجت خدا است

2. 

 امام حسن هفتاد ميليون زبان بلد بود. -24
د دو شهر دارد يكي در ابي عبداهللا از امام حسن روايت كرد كه ايشان فرمودند: خداون

مشرق و ديگري در مغرب قرار دارد در اين دو شهر هفتاد هزار، هزار زبان وجود دارد كه 

                                           
 .احلجةكتاب  184ص 1اصول كافي ج -1

 .مكتبة الـمرتضوية ألحياء آثار اجلعفريةصراط مستقيم تاليف زين الدين چاپخانه حيدريه انتشارات  -2
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31Fكند و من تمام اين زبانها را بلدم مي هر زباني بر خ�ف زبان ديگر گفتگو

1. 
 خوردن خاك قبر حسين شفاي هر دردي است.

ردن خون و گوشت مردار و فرمايد: خوردن هر خاك و گلي مانند خو مي ابوالحسن
خوك حرام است جز خاك قبر امام حسين كه شفاي هر درد و باعث نجات از هر ترسي 

32Fاست اما نبايد در خوردن آن زياده روي كرد

2. 
همچنين در مفاتيح الجنان آمده كه: مشهور در بين علما اين است كه خوردن خاك و 

ا بايد به نيت شفا خورده شود نه به ام  جايز نيست جز خاك قبر امام حسين، گل مطلقاً
قصد لذت و مقدار آن نيز به اندازه دانه نخود باشد اما افضل نزد علما آن است  كه اندازه 
آن از دانه عدس بزرگتر نبوده و شخص آن را در دهان گذاشته و سپس با جرعه ايي آب 

پر سود و شفا از هر آن را خورده و بگويد: پروردگارا اين خاك را به روزي زياد و علمي 
33Fدردي تبديل فرما

3. 

 گردد. مي خوردن خاك و گل باعث نفاق -25
34Fگردد مي از ابي عبداهللا روايت است كه فرمود: خوردن خاك و گل باعث نفاق

4. 
فرمايد: بيشتر نيرنگهاي شيطان در نتيجه خوردن خاك و گل  مي همچنين ابي جعفر

هر كس آن را بخورد  كند،  مي ي را تقويتخوردن آن جسم را مريض كرده و بيمار  است،
شود به  مي داد، ناتوان مي نيروي بدنش را ضعيف كرده و در تمام كارهايي كه قب�ً انجام

35Fدهند مي همين خاطر او را محاسبه كرده و عذاب

 .36F1 و 5

                                           
 .مولد احلسناب ب احلجةكتاب  385-384صفحات  1اصول كافي ج -1

 .378ص 3اصول كافي ج -2
 .547ص مفاتيح الجنان -3
 .265ص 2اصول كافي ج -4
 .266ص 6اصول كافي ج -5
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 رود؟ مي چگونه درد چشم از بين -26
37Fتوسل به امام موسي كاظم براي درد چشم مفيد است

2. 

 روزهاي هفته اسم پيامبر و اهل بيت است. اسم -27

بْتْ فرمايد: ( مي امام دهم دْ ) شنبه نام پيامبر (سَ نَني) يكشنبه منظور امام علي (اَحَ ) اِثْ

محمد بن   ) سه شنبه منظور از علي ابن الحسين،ثُالثاءدوشنبه منظور از حسن و حسين (

بِعاعلي و جعفر بن محمد ( رْ علي بن موسي،   سي بن جعفر،) چهارشنبه منظور از موءاَ

يسمحمد بن علي و خود من (   ) پنجشنبه منظور از پسرم حسين و جمعه نام پسر ويمخَ

38Fشوند مي باشد كه گروه اهل حق در وي جمع مي

3. 

دْ كه اسم روز يكشنبه ( اند گفته  و همچنين صراحتاً ) يكي از نامهاي مبارك خداوند اَحَ

39Fاست

4. 

 سازد. ماه نيازها را بر آورده ميخوردن پنير در اول هر  -28
روايت شده كه هر كس خود را به خوردن پنير در اول هر ماه عادت دهد اميد است 

40Fيش رد نشودها كه خواسته

5. 

 براي دفع فراموشي چه بايد كرد؟ -29
خوردن كشمش و مويز در حالت ناشتا مفيد است اما بايد از اسباب فراموشي مانند: 

                                                                                                             
تضاد و تناقض بين اين خرافه قبلي را تقيه مي داند اما به نظر  دمشقيإلمؤلف محترم جناب شيخ عبدالرحمن  -1

 بنده اولي استثنا از دومي است (مترجم).

 .86ص نمفاتيح اجلنا -2

 .86ص مفاتيح اجلنان -3

 ) اسم مشترك امام علي و حق تعالي است (مترجم).اَحدهدف از اين نامگذاري اين است كه بگويند ( -4

 .366ص مفاتيح اجلنان -5
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ز سبز، دفع ادرار در آب ايستاده، راه رفتن در ميان دو زن، خوردن سيب ترش، گشني
انداختن شپش زنده بر روي زمين، نگريستن به سوي فرد اعدام شده و سوار بر شتر راه 

41Fرفتن در ميان كاروان پرهيز كرد

1. 
و همچنين از ابوالحسن روايت است كه فرمود: خوردن سيب و گشنيز باعث 

42Fشود مي فراموشي

2. 

 انار از آداب و اعمال روز جمعه است.خوردن  -30
از جمله اعمال شب و روز جمعه، خوردن انار است همچنان كه امام صادق هر شب 

كرد و بهتر آن است كه هنگام خواب خورده شود چون روايت است  مي جمعه اين كار را
كه هر كس هنگام خواب انار بخورد تا صبح، جان وي در امان است، اما لزم است 

ايي از آن افتاد فوراً آن را برداشته و بخورد و  در زير انار پهن شود تا اگر دانهايي  هعمام
43Fهمچنين نبايد كسي را در خوردن انار شريك خود كرد

3. 
و همچنين از اعمال روز جمعه خوردن انار در حالت ناشتا و خوردن هفت برگ از 

جعفر روايت است كه فرمود: از امام موسي بن  گياه كاسني قبل از غروب خورشيد است، 
چهل روز بعدش نوراني  كسي كه در روز جمعه يك دانه انار را در حالت ناشتا بخورد،

است و هر كس دو انار را بدين شيوه بخورد هشتاد روز و اگر سه انار باشد صد و بيست 
ي شيطان از وي دور شده و اگر وسوسه شيطان از ها روز بعدش منور گشته و وسوسه

 شود و كسي كه از معصيت دوري گزيند، داخل بهشت نمي دور شد، دچار معصيتكسي 
44Fگردد مي

4. 

                                           
 .802ص مفاتيح اجلنانمن كتاب الكافي ملحق به  دعوات منتخبة -1

 .366ص 6اصول كافي ج -2

 .802ص مفتيح اجلنان -3

 .64ص اجلنانمفاتيح  -4
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 وسيله افزايش روزي -31
از آداب روز جمعه كوتاه كردن سبيل و گرفتن ناخن است كه هر دو باعث افزايش 

45Fشوند مي روزي و حفظ از ديوانگي و بيماريهاي گري و پيسي (جذام و برص)

1. 

 گويد. مي همه مخلوقات سخنامام، با زبان  -32
از نصير خادم مشهور به ابو حمزه روايت است كه گفت: بارها ديدم كه امام ابومحمد 

ميان آنان ترك، رومي و در حالي كه در كرد، مي با خادمانش با زبان خودشان گفتگو
صيقلي وجود داشت، سپس رو به من كرده و گفت: خداوند به امام، فهم تمام زبانها و 

46Fايي كليه نسبها و جريانات و حوادث را آموخته استشناس

2. 

 كرد. مي امام حسين از انگشت و زبان پيامبر تغذيه -33
عبداهللا روايت است كه فرمود: امام حسين، شير مادرش فاطمه يا هيچ زن  از ابي

ند و پيامبر انگشتش را در دهان برد مي ديگري را نخورد بلكه هر بار او را به نزد پيامبر
47Fمكيد كه براي دو سه روزش كافي بودمي وي گذاشته و او هم انگشت پيامبر را آنقدر

3. 
رفت،  مي و همچنين از ابوالحسن روايت است كه فرمود: پيامبر به نزد امام حسين

، به مكيد مي زبانش را در دهان وي گذاشته و امام حسين به اندازه كافي زبان پيامبر را
48Fنياز بود و هرگز شير هيچ زني را نخورد بي كرد و از شير مادر مي همين روش تغذيه

4. 
گيرند كه چگونه به تنهايي شش هزار حديث را از پيامبر  مي شيعه بر ابوهريره ايراد

  دانست، مي كنند كه امام حسن هفتاد ميليون زبان را مي روايت كرده در حالي كه خود ادعا

                                           
 .64-63ص مفاتيح اجلنان -1

 .مولد حسني بن عيلكتاب جهت باب  426ص 1اصول كافي ج -2

 .مولد حسني بن عيلكتاب حجت باب  386ص 1اصول كافي ج -3

 مولد حسني بن عيل.كتاب حجت باب  387ص 1اصول كافي ج -4
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كه هم اكنون نيز هفتاد ميليون زبان در جهان وجود ندارد حتي اگر زبان جالب اينجاست 
 حشرات را نيز به آنها بيافزائيم.
چهره، تفاوت سرشت و طبيعت زنانگي فاطمه با تمام  24خرافاتي همچون م�ئكه 

زنان عالم، تغذيه پيامبر اكرم از پستان ابوطالب به جاي ام طالب و تغذيه امام حسين از 
 و زبان پيامبر، نزد شيعه معقول و منطقي است.انگشت 

 اين در حالي است كه سيلي زدن حضرت موسي بر م�ئكه را ناصحيح و غلط
دانند، آنها همانند مستشرقين و عقل گرايان بر  مي پندارند و حديثش را موضوع مي

بر از پستان ) اما تغذيه پياماند (و آنها را مورد پسند عقل ندانسته اند احاديث ما نگريسته
 آيا اين عاق�نه و منطقي است؟  ابوطالب و تغذيه امام حسين از انگشت و زبان پيامبر چي،

گويد ما به طور كامل تسليم محتواي كتاب كافي نيستيم و معتقديم كه صحيح  مي اگر
ين علماي شيعه است تر گوئيم: اين گفته شما معارض با گفته بزرگ مي و ضعيف دارد،

ي شما همه معتقدند كه كليه احاديث كتاب اصول كافي، متواتر و قطعي چرا كه علما
الصحه هستند و اين كتاب در ميان چهار كتب معتبر اهل تشيع (صحاح اربعه) 

 ين آنها است.تر ين و مورد اطمينانتر صحيح
ايم و اگر  مرجعي عقيدتي خود را تصحيح كرده اسناد روايت در كتب ما اهل سنت، 
واسطه وجود راويان معتبر و مورد اطمينان ثابت شد و سند آن به پيامبر  صحت حديثي به

كنيم و به  مي رسيد، ديگر ما به طور حتم و يقين و با اعتماد كامل به آن عمل كرده و تبليغ
دهيم اما شما منتظر چي هستيد؟ نزديك به هزار سال از تأليف  نمي اعتراض كسي گوش

 ايد؟ ال درباره سندهايش تحقيق كردهه حگذرد آيا تا ب مي كتاب كافي
 اين تحقيق چيزي است كه تاكنون براي اهل تشيع امكان پذير نبوده است.

 خورد. مي پيامبر از پستان ابوطالب شير -34
عبداهللا روايت است كه فرمود: وقتي پيامبر متولد شد، چند روزي شير نبود كه  از ابي

گذاشته و خداوند شير را در آن جاري كرد و بخورد ابوطالب دهان او را بر پستان خود 
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كرد تا اينكه ابوطالب حليمه سعديه را براي شير دهي پيدا  مي چندين روز از آن تغذيه
49Fكرده و پيامبر را به وي سپرد

1. 

 تحريف در تفسير آيه قرآن. -35

نِ ﴿: اصبغ پسر نباته از امير المؤمنين تفسير آيه
َ
ٰ  ِ�  ُكرۡ شۡ ٱ أ يۡ َولَِ� ۡ ٱ َ�ّ إِ  َك ِ�َ  ﴾َمِص�ُ ل

را پرسيد ايشان در جواب فرمودند: منظور از والديك كه خداوند شكرش را  .]14[لقمان: 

ٰ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن﴿ بر ما واجب كرده، علم است و همچنين َ ن ََ
َ
 ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ �ُۡ�ِ  أ

ام  كه من امر به اطاعت وي كردهاگر از تو خواستند از اطاعت كسي « :يعني .]15[لقمان:  ﴾مٞ ِعلۡ 

 .50F2»سرپيچي كني، به حرف آنها گوش نكن
در اين روايت به طور واضح و روشن ك�م خدا تحريف شده به طوري كه آيه را از 

، خداوند انسان را به نيكي كردن اند معني اصلي خود كه نيكي به والدين است خارج كرده
توصيه پدر و مادر به شريك قرار دادن براي به پدر و مادر تشويق فرموده جز زماني كه 

جز زماني كه توصيه پدر و مادر در شركت دادن امامي ديگر با  اند خدا باشد اما آنها گفته
 ائمه اهل بيت در اطاعت كردن باشد.

 دانيال پيامبر، خداوند را به گناه انجام دادن تهديد كرد. -36
ام  وحي كرد كه برو و از زبان من به بنده فرمايد: خداوند به پيامبرش داود مي ابوجعفر

دانيال بگو تو گناه كردي و من تو را بخشيدم دوباره گناه كردي و بخشيدمت و براي بار 
بخشمت. سپس  نمي سوم گناه كردي و ازت گذشتم اگر بار چهارم دچار معصيت شوي

ت سوگند هنگام طلوع فجر دانيال به مناجات با خدا برخاست و گفت: به عزت و ج�ل

                                           
 .مولد النبيحجت من باب كتاب  373ص 1اصول كافي ج -1

 .فيه نكت ونتف من التنزيل يف الواليةحجت باب كتاب  354ص 1جاصول كافي  -2
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51Fكنم مي اگر مقام عصمت را به من ببخشي به طور مستمر و مداوم نافرمانيت

1. 
در حالي كه معتبرترين كتابشان اين   ،اند نمي دانم چگونه شيعه عصمت ائمه را پذيرفته

داند كه گويا دانيال نبي اين  نمي گونه به يكي از پيامبران خدا طعنه زده و وي را معصوم
 مقابل خدا ايستاده و وي را به معصيت و نافرمانيش تهديد كرده باشد.گونه جسورانه در 

 شفاي زردآب شكم (صفرا). -37
مردي به امير المؤمنين گفت: آب زردي در شكم دارم آيا شفايي دارد؟ ايشان فرمودند: 

الكرسي را بنويس و آن را با آب بشوي و اينقدر از آن آب بنوش تا در  آيةروي شكمت 

52Fيابي آن مرد چنين كرد و شفا يافت مي به اميد خدا شفا شود،  شكمت ذخيره

2. 

 هنگام قهقهه چه بايد گفت؟ -38
پس از آن بگو   از ابي جعفر روايت است كه فرمود: هرگاه همراه با قهقهه خنديدي،

53Fپروردگارا بر من قهر و غضب نگير

3. 

 كند. مي زنيا بي انسان را از دعا فرستادن درود و سالم بر اهل بيت،  -39
عبداهللا نقل شده كه فرمود اگر يكي از بندگان نيازمند و محتاج خدا دعا و  از ابي

مناجات خود را با حمد و شكر خدا و فرستادن درود و س�م بر محمد و اهل بيتش 
خداوند نيازش را بر   شروع كند و در همين درخواست و تمناي خود را فراموش كند،

54Fخدا نخواسته استسازد اگر چه از  مي آورده

4. 
 

                                           
 كتاب ايمان  كفر باب توبه. 316ص 2اصول كافي ج -1
 كتاب فضل قرآن. 457ص 2اصول كافي ج -2

 .الدعابة والضحكباب  487ص 2اصول كافي ج -3

 كتاب دعا. 363ص 2اصول كافي ج -4
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 ازدواج دو نور -40
چهره به خدمتش  24فرمايد: پيامبر خدا نشسته بود كه م�ئكه ايي با  مي الحسن ابي

رسيد، پيامبر فرمود: دوست من جبرئيل تا حال در اين چنين چهره ايي شما را نديده 
نور را به عقد اي محمد خداوند مرا فرستاده تا   م�ئكه گفت: من جبرئيل نيستم،  بودم،

نور در آورم پيامبر فرمود: اين دو نور كيستند؟ م�ئكه گفت: علي و فاطمه. وقتي م�ئكه 
يش نوشته شده: محمد پيامبر خدا و علي جانشين ها برخاست پيامبر ديد كه در وسط شانه

يت وجود دارد؟ م�ئكه ها وي است. پيامبر پرسيد: از كي تا حال چنين نوشته ايي بر شانه
55Fهزار سال قبل از خلقت آدم 22فت: گ

1. 
هزار سال قبل از خلقت آدم روي  22مسلله وليت علي به حدي مهم است كه 

ي م�ئكه ايي نوشته شده اما جالب اينجا است كه حتي يك آيه از قرآن اشاره به ها شانه
 وليت و جانشيني علي ندارد.

 به هم رسيدن دو بحر -41
گويند اين آيه به  مي اهل تشيع مرج البحرين يلتقيان، فرمايد:  مي »سوره الرّحمن«

56Fازدواج علي و فاطمه اشاره دارد بهم رسيدن دو بحر، رسيدن علي و فاطمه است

2. 

 فاطمه هرگز دوره حيض و قاعدگي نداشته است. -42
57Fاند پيامبران هرگز به حيض مبت� نشدهالحسن روايت شده كه فرمود: دختران  از ابي

3. 
فرمايد: وقتي فاطمه متولد شده، خداوند به م�ئكه ايي وحي  مي جعفر همچنين ابو

اسم نوزاد را فاطمه   كرد و اين وحي و همچنين ك�م م�ئكه بر زبان پيامبر جاري شد،

                                           
 .اءمولد الزهركتاب حجت باب  383ص 1اصول كافي ج -1

 .197ص 5ج تفسري نور الثقلني؛ 345ص 2تفسير قمي ج ؛ 19ج تفسري امليزان -2

 .مولد الزهراءكتاب حجت باب  381ص 1اصول كافي ج -3
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 گذاشت و سپس گفت: من تو را به وسيله علم از بديها منع كرده و تو را از حيض دور
58Fند كه وي را از پيمان شكني نيز دور ساختكنم سپس ابو جعفر فرمود: به خدا سوگ مي

1. 

 فرق ميان شب و روز جهت اقامه حد شرعي -43
كند كه امام علي فرمود: همراه پيامبر و عايشه به  مي مجلسي در بحار األنوار روايت

سفر رفتم پيامبر در اين سفر جز من خادمي نداشت و فقط يك لحاف همراه داشتيم، 
  خوابيد و سه نفري زير همان لحاف بوديم، مي ن من و عايشههنگام خواب پيامبر در بي 

چسپاند  مي با دستش وسط لحاف را بر زمين خواست،  مي وقتي پيامبر به نماز شب بر
59Fبطوري كه ميان من و عايشه فاصله بيفتد

2. 
كنند كه  مي افتراء و اهانت فوق در حالي است كه خودشان از ابي عبداهللا روايت

60Fو مردي زير يك لحاف پيدا شدند بايد صد ضربه ش�ق بخورندفرمود: اگر زن 

3. 
 اما جالب اينجاست كه مجلسي در بين شب و روز جهت اجراي حد فرق گذاشته و

 حد شرعي بر آنان اجرا  زير يك لحاف پيدا شدند، گويد: اگر زن و مردي در شب، مي
61Fجاري استشود اما اگر اين جريان در روز رخ داده بود، حد بر آنان  نمي

 .62F5 و 4
 
 

                                           
 .مولد الزهرءكتاب حجت من باب  382ص 1اصول كافي ج -1

 .1ص 40و ج 314-297صفحات  38ج بحار األنوار؛ 221كتاب سليم بن قيس ص -2

  ؛348ص 20ج وسائل الشيعة  ؛213ص 4ج االستبصار ؛ 40ص 10ج هتذيب األحكام  ؛182ص 7اصول كافي ج -3

 4ج من ال حيرضه الفقيه  ؛93-57صفحات  76و ج 130ص 73ج بحار األنوار  ؛339ص 14ج مستدرك الوسائل

 .23ص

 .94ص 76ج ، بحار األنوار -4

وده و بس چون معقول نيست. آقاي جهت فرار از اين مخمصه ب  البته صدور اين فتواي عجيب و غريب، -5
 مجلسي اولين امام معصوم خود را زير ضربات ش�ق ببرد (مترجم).
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 نزاع و اختالف معصومين بر سر مسأله امامت -44
اهل تشيع به علت در دست نداشتن هيچ سند و مدرك و نصوصي براي اثبات امامت 

 به عنوان مثال: اند به افسون و تردستي و خرافات و جادو پناه برده ائمه خود، 
گويد: يكبار در زمان  مي ماثبات امامت امام زين العابدين: زني از شيعيان آن اما -1

پيري و سالخوردگي به نزد ايشان رفتم، به شدت ضعيف و ناتوان بودم چون در آن وقت 
گذشت، ايشان را در ركوع و سجده و مشغول به عبادت  مي يكصد و سيزده سال از عمرم

يافتم (به علت طولني بودن عبادت وي و عمر بسيار زياد من و همچنين احتمال مرگ) 
شدم كه در  مي ي وي نااميدها م از ديدار با ايشان و برخورداري از ارشاد و راهنماييداشت

همان حالت با انگشت شهادت به سوي من اشاره ايي فرمود و عمر جواني به من 
63Fبازگردانده شد

1. 
 افسانه دوم براي اثبات امامت امام زين العابدين

ه نزد علي ابن حسين (زين وقتي امام حسين شهيد شد، برادرش محمد بن حنفيه ب
العابدين) فرستاد و گفت: پدرت شهيد شد و خودش بر روحش نماز خواند و وصيتي از 

و ام  خود بجاي نگذاشت من عموي تو و برادر پدرت هستم چون من فرزند امام علي
سنّم از تو بيشتر است استحقاق امامت را بيشتر از تو دارم بر سر اين مسأله با من منازعه 

بحث نكن، علي ابن حسين نيز گفت: بيا در اين منازعه داوري و قضاوت را به نزد و 
در نتيجه هر دو به سوي كعبه رفته و علي گفت با خدا مناجات كن و   حجر األسود ببريم،

از وي بخواه كه سنگ را به زبان آورد، محمد نيز شروع به مناجات كرده و چنين 
نگ جوابي نشنيد سپس علي شروع به مناجات كرد درخواستي را از خدا كرد اما از س

خداوند آن را به   حجر األسود به تكان افتاد و از شدت تكان نزديك بود پائين افتد،  فوراً
زبان آورد و با زبان عربي واضح گفت: پروردگارا خ�فت و امامت حق علي ابن حسين 

                                           
 .يفصل به بني دعوي الـمحق و الـمبطل يف امر االمامةما باب  347ص 1اصول كافي ج -1
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64Fاست

1. 
ميان   سر مسأله امامت، اثبات امامت امام موسي كاظم: روايت است كه وقتي بر -2

امام موسي كاظم امر فرمود تا  نزاع پيدا شد،   امام موسي كاظم و برادر بزرگش عبداهللا،
پس  هيزم بسيار زيادي را در وسط حيات منزلش جمع كردند سپس دنبال عبداهللا فرستاد،

امر  امام كاظم نشست و از آمدن عبداهللا و جمع شدن مردمان زيادي از شيعيان اماميه، 
دانستند اما اطاعت كردند، پس  نمي فرمود تا هيزمها را آتش بزنند مردم علت اين كارها را

امام كاظم برخاست و وسط آن  هاي آتشين،  از فروكش آتش و تبديل هيزم به زغال
نشست و يك ساعت براي مردم سخنراني كرد و سپس از جاي خود برخاسته و لباسش 

روي آن بر زمين ريخت و به ميان مردم بازگشت و روي به را تكان داد تا گرد و غبار 
كني پس از پدرت لياقت امامت را داري برو و در ميان  مي برادرش كرده وفرمود: اگر ادعا

65Fآتش بشين

2. 
دومين افسانه براي اثبات امامت موسي كاظم و لياقت بيشتر وي به امامت در ميان 

ردي به نزد امام كاظم آمده و از امام وقت گويد: ف مي برادرانش را كليني نقل كرده و
پذيري؟  مي پرسيد كه چه كسي است؟ امام فرمود: اگر او را به تو معرفي كنم امامتش را

آن شخص گفت بله به فدايت گردم امام فرمود: امام وقت منم شخص از وي دليل و 
ود تا به مدرك خواست امام فرمود به سوي آن درخت برو و سپس به ام غي�ن امر فرم

گويد: به خدا سوگند آن  مي فرمايد: به نزد من بيا. آن شخص مي درخت بگويد امام كاظم
آمد تا در  مي ماليد و جلو مي درخت را ديدم خود را بر زمين انداخته و چهره بر خاك

66Fمقابل پاهاي امام زانو زد و سپس امام اشاره فرمود و درخت به جاي اولش برگشت

3. 

                                           
 .259-258؛ اع�م الوري تاليف طبرسي صفحات 348ص 1اصول كافي ج -1

 .73ص 3تاليف اردبيلي ج كشف الغمة -2

 .302طبرسي صاع�م الوري   ؛253ص 1اصول كافي ج -3
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م رضا: روايت است كه شخصي به نزد امام رضا آمد و گفت به اثبات امامت اما -3
كنم آن را مطرح كنم امام فرمود: قبل از اينكه تو  مي خدا سوگند كه سؤالي دارم اما شرم

خواهي از امام وقت بپرسي؟ آن مرد گفت: بله به خدا سوگند امام  مي دانم، مي بگويي من
فت نشانه و ع�متت چيست؟ عصايي كه فرمود: من امام اين وقت و زمانم. آن شخص گ

در دست امام بود به زبان آمد و گفت: مول و سرور من امام اين زمان است و او حجت 
67Fخدا است

1. 
جالب اينجاست اين داستان سرايي و افسانه تراشي با اصول و قوانين امامت نزد 

و يا  گويد: امامت جز به نص قطعي مي خودشان معارض است چون يكي از اصولشان
 شود. نمي اشاره امام قبلي ثابت

 حد عورت نزد شيعه -45
عورتش را پوشانده  ي خود را پوشاند،ها فرمايد: اگر مرد آلت تناسلي و بيضه مي كركي

68Fاست

2. 
عورت پشتي (دبر) فقط اصل سوراخ مقعد است و هيچ كدام از دو باسن (نشيمن گاه) 

 عبداهللا ون امام صادق و همچنين ابيشوند چ نمي و همچنين رانها جزو عورت محسوب
كند كه امام باقر آلت تناسليش  مي فرمايد: رانها جزو عورت نيستند و شيخ صدوق نقل مي
69Fساخت مي پوشاند و ساير بدنش را نمايان مي را

3. 
عورت عقبي  فرمايد: عورت بر دو قسم است: جلو و عقب، مي و همچنين ابو الحسن

                                           
 .353ص 1اصول كافي ج -1

 .374ص 1ج هتذيب األحكام  ؛501ص 6اصول كافي ج -2

  ؛39ص 1منتهي الطلب ج  ؛122ص 1شيخ حلي ج المعتبر؛ 94ص 2تاليف محقق كركي ج جامع الـمقاصد -3

  ؛191ص 3سيد محمد عاملي ج مدارك األحكام  ؛202ص 1شيخ حلي ج حترير األحكامتاليف شيخ حلي، 

 .5ص 2ج احلدائق النارضة  تاليف محقق سبزواري؛ معادـال
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ه پس اگر كسي آلت تناسلي و دو باسنش را بپوشاند، به وسيله دو باسن پوشيده شد
عورتش را پوشانده است چون فقط به وسيله آن دو وضو باطل شده و همچنين حادثه از 

70Fنه اعضاي ديگر بدن مانند ساق اند آيد پس آن دو عضو عورت مي آن دو به وجود

1. 
است و دو  و همچنين در جامع المقاصد نيز آمده كه عورت پشتي اصل سوراخ مقعد

71Fباسن و رانها جزو عورت نيستند

2. 
محل رويش مو در زير شكمش نمايان بود و فقط   به همين دليل است كه امام باقر،

72Fگفت مي تكه پارچه ايي بر آلت تناسليش بسته بود و با متولي و مسؤل حمام سخن

3. 
 كردند. مي سوار بر ابر پرواز امام علي و ساير ائمه،  -50

 شد و هفت طبقه زمين را مي كند كه امام علي بر ابر سوار مي وايتهاشم بحراني ر
73Fگشت مي

4. 
و همچنين روايت است كه وقتي سپاه يزيد بن معاويه به دنبال امام زين العابدين 

74Fكرد مي بودند تا وي را بكشند در حالي او را يافتند كه سوار بر ابر پرواز

5. 
75Fكرد مي شد و پرواز مي ركند كه علي سوار بر اب مي شيخ مجلسي روايت

6. 
بر آن   گويد: خداوند ابر را براي امام علي مسخر كرده بود، مي و همچنين طباطبايي

76Fگشت مي سوار شده و مشرق و مغرب را

7. 

                                           
 4منتهي الطلب ج  ؛365ص 1ج ةوسائل الشيع  ؛374ص 1تهذيب األحكام ج ؛ 501ص 6اصول كافي ج -1

 .122ص 1؛ المعتبر شيخ حلي ج396ص 1شيخ طوسي ج الخ�ف  ؛269ص

 .94ص 2كركي جمحقق  جامع الـمقاصد -2

شيخ  الطهارةكتاب   ؛356ص 3تاليف خوئي ج الطهارةكتاب   ؛378ص 1ج وسائل الشيعة  ؛117ص 1ج الفقيه -3

 .422ص 1انصاري ج

 . 542ص 1جمعاجز ـمدينة ال -4
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 ايي از درياي خرافات شيعه قطره  26

 

 رعد و برق با اراده و خواست امام علي است -46
م گويد: در محضر ابي عبداهللا نشسته بود مي عبداهللا پسر قاسم پسر سماعه پسر مهران

زد امام فرمود: اين رعد و برق به اراده و خواست مول و محبوب  مي آسمان رعد و برق
فرمايي؟ ايشان فرمودند: امير المؤمنين  مي شما است ما نيز گفتيم كدام مول و محبوب را

77Fعلي
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 يادآوري نام ائمه به مرده هنگام دفن -47
لزم   ن سنگها روي لحدش،وقتي مرده را داخل قبر گذاشتند قبل از گذاشتن و چيد

اي ف�ن پسر ف�ن عهد و پيماني را كه در ين را به وي ياد آور شده و بگويي است شهادت
دادي هيچ خدايي جز اهللا  مي دنيا بسته بودي و با آن از دنيا رفتي بياد آور كه شهادت

سن و وجود ندارد تنها است و شريكي ندارد و محمد بنده و فرستاده او است و علي و ح
78Fاند همه امام تو بودند و پيشوايان هدايت و نيكي بوده –تا آخر دوازده امام  -حسين 

2. 
 
 والسالم علی من اتبع احلق واهلدی

 عبدالرحمن دمشقيإل                                                                       
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