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  پورتالھوادار

  ٢٠١١ دسمبر ٣١

 

  اعجاز است و يا تحميق؟؟؟
  

 :ی آقا خان کرمانرزايبه قول م

 نجات دي امگري، د انتشار بدھندیدر ھر کشور را ی جلد کتاب بحار االنوار عالمه مجلس٢۴ جلد کتاب از کي اگر

کار به کجا خواھد  منتشر شودی ملتاني کتاب در مني جلد از ا٢۴کن ھرگاه  حاال تصور.  آن ملت کم است یبرا

 !کشيد؟

 : خروار باشدۀ ُمشت نمونتا کنم ینقل م  را"بحاراالنوار" ني مھم ای ھاثي از حدیکي ،رتي بصادي ازدمحض

 بن ھالل ريبه نص.  معبرش معلوم نبودیداشت ول  ، قصد عبور از نھر فرات رانيسالم در غزوه صف الهي علیعل

 رينص.  و از او محل عبور را بپرس، به نام کرکره را صدا کنيیمن ماھ از طرف ، وفرمود برود کنار فرات

،  آوردندروني سر از آب بیماھ، بالفورھفتاد ھزار کرکرهاي برآورد که ادينمود و بر کنار فرات آمد و فر اطاعت

  ؟یئ گوی ، چه مکي لبکيلب

، بگو مي آواز برآوردند که ما ھمه کرکره نام داری، ھفتاد ھزارماھ خواھدی معبر فرات را ممي، موال جواب دادرينص

 ی علشي برگشت و ماجرا را به عرض موالرينص. ميمرحمت شده است تا اطاعت کن کي شرف در حق کدامنيا

 . ديرسان

سر برآوردند که ما کرکرة  ی بار شصت ھزار ماھنيا. برگشت و ندا داد. ، برو کرکرة بن صرصره را بخوانفرمود

  در حق کدام شده است ؟تي عناني ، اميبن صرصره ھست

 نيا.  کردنيچن  بازگشت ورينص. رکرة بن صرصرة بن غرغره را بخوانفرمودند ، برو ک. دي برگشت و پرسرينص

 .  تکرار شدنيشي پی و ماجرایبار پنجاه ھزار ماھ

 اديھشتم که فر  در دفعهکه نيتا ا. رصرة بن غرغرة بن دردرة را بخوانبرو کرکرة بن ص:  و موال گفت برگشت

 !!!!!!!!!!بن جرجرة بن عرعرة بن مرمرة بن فرفرة  کرکرة بن صرصرة بن غرغرة بن دردرةیبرآورد ، ا

 با تو طالبي بن ابی که علیدرست ، بهري نصی که ادي سر از آب برآورد و قاه قاه خندیرگ بزاري بسی وقت ماھآن

 نکي ای، ولداند ی بھتر ماني و معبر ھا و دجله ھا را از ماھايدر ی او خودش ھمه راه ھاراي، زمزاح فرموده است
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 . معبر فرات آنجا است به او بگو که

  .  برگشت و صورت حال را عرض کردرينص

و چون به ھوش   زده غش کردحهي صريپس نص.  آگاھمني آسمانھا و زمی من به ھمه راه ھای، آر فرمودندتحضر

  کافر به خداري چون نص:و آنگاه حضرت فرمود. ی واحد قھاریکه تو ھمان خدا دھم ی، شھادت م برآورداديآمد فر

 !!!!....... و گردنش را بزددي از غالف کشريآنگاه شمش. شده ، قتلش واجب است

 )انيعيش( یمذھب  منبعني و بزرگترني معتبرتری در بحاراالنوار عالمه مجلسیثيحد

 


