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و كيست ستمكارتر از كسى كه بر خداوند دروغ بندد؟ اينان به پيشگاه پروردگارشان عرضه «
د، بدانيد كه، لعنت خداوند شوند و گواهان گويند: اينانند كسانى كه بر پروردگارشان دروغ بستن

 .» بر ستمكاران است

 شد قيامت، امامت نيامد
ــت ــد قيامــ ــد ،شــ ــت نيامــ  امامــ

 

 در ســــرت جــــز خ�فــــت نيامــــد 
 

 آفتــــــابي ز دانــــــش در آمــــــد
 

 عمـــر جهـــل و جهالـــت ســـر آمـــد 
 

ــرار  ــد و تكـ ــل و تقليـ ــي جهـ  در پـ
 

 شـــيعه شـــد در جهالـــت ســـر آمـــد 
 

 خــودت فكــر خــود بــاش ،اي بــرادر
 

ــت   ــد قيامــ ــت نيامــــد  ،شــ  امامــ
 

 گيــرم آيــد اگرچــه خيــال اســت     
 

ــدارد     ــت نـ ــه حالـ ــودي بـ ــاز سـ  بـ
 

 هســت قــرآن امــامي كــه زنــده ســت
 

ــد   ــانه آمــ ــه افســ ــامي كــ ــه امــ  نــ
 

ــد  ــدامت نمانــ ــز نــ ــت جــ  عاقبــ
 

ــت   ــد قيامــ ــت نيامــــد  ،شــ  امامــ
 

ــاك   ــو پ ــام ش ــاش و ز اوه ــوب ب  خ
 

ــد    ــت بــ ــود نيــ ــوي دوزخ شــ  ســ
 

 عقــــل و ادراك داري بــــه پــــاخيز
 

 عمـــرت ســـرآيدقبـــل از آنـــي كـــه  
 

 در دلـــت جـــز عـــداوت نمانـــد   
 

ــت   ــد قيامــ ــت نيامــــد  ،شــ  امامــ
 

***** 
ــار     ــرانجام ك ــن س ــان ك ــدايا چن  خ

 

 تــو خشـــنود باشـــي و مـــا رســـتگار  
 

ــد   ــب آمـ ــما غائـ ــام شـ ــون امـ  چـ
 

 خمــس حاضــر شــد و نائــب آمــد     
 

 رفـــت نائـــب بـــه جـــايش فقيهـــي
 

 آمـــد آنجـــا بـــه شـــكل وقيهـــي     
 

ــد  ــت در آمـــ ــت وليـــ  از فقاهـــ
 

ــان ول   ــون زمـ ــد چـ ــر آمـ ــت سـ  يـ
 

ــاهي    مللقــه شــد وليــت چــو شــاهي     ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ  ملـ
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 زد عقبگــــــرد جــــــاي ترقــــــي
 

ــي     ــاي ترقـ ــر دو پـ ــد هـ ــگ شـ  لنـ
 

 خشت اول كـه كـج رفـت ايـن شـد     
 

ــد     ــن شـ ــاي ديـ ــات مبنـ ــا خرافـ  تـ
 

 جــــاي قــــرآن مفــــاتيح آمــــد   
 

ــد   ــه آمــــ ــت رد و توجيــــ  نوبــــ
 

ــد    ــت زده ش ــرآن رواي ــه ق ــون ك  چ
 

ــد    ــت زده شـ ــت و حكايـ ــل رفـ  عقـ
 

ــرعيم    ــار فـ ــت و گرفتـ ــل رفـ  اصـ
 

 مثــــل خــــر زيــــر آوار فــــرعيم    
 

ــد كجـــائي؟    ــل توحيـــد باشـ  اصـ
 

ــفائي     ــدارد صــ ــد نــ ــر و گنبــ  قبــ
 

 ايــن صــفائي كــه ديــدي دروغ اســت
 

 ديو شرك است و افسـار و يـوغ اسـت    
 

 مثــل تريــاك تخــدير آنــي اســت    
 

ــت   ــن امتحانيسـ ــت ايـ ــزه نيسـ  معجـ
 

ــود  ــامري بــ ــاله ســ ــل گوســ  مثــ
 

ــادوگري    ــه جـ ــدائي كـ ــا صـ ــودبـ  بـ
 

 تــو مشــو ايمــن از مكــر آخونـــد    
 

ــد    ــر آخونـ ــود فكـ ــيلان بـ ــل شـ  مثـ
 

ــوارت  ــراه و خـ ــد گمـ ــرد آخونـ  كـ
 

 بـــــرد آخـــــر بـــــه دارالبـــــوارت 
 

 در پــي نفــس دون چــون دويــدي   
 

ــيدي    ــه دوزخ رسـ ــت بـ ــاي جنـ  جـ
 

ــد    ــت نيامـ ــز جهالـ ــرت جـ  در سـ
 

ــت   ــد قيامــ ــد  ،شــ ــت نيامــ 0Fامامــ

1 
 

                                           
 نظير عليرضا حسيني است. بي ابيات از شاعر -1



 
 

 مقدمه

 .ش و اصحاب وفادارشس�م و درود بر پيامبر اس�م و خاندان پاك
و طي  ،هدف از نگارش اين ملالب بيان يك سري از خرافات پيرامون امام زمان است

 پردازيم. مي اين مبح  به بررسي اشكالت اين عقيده
پيرامون مهدي صاحب الزمان  ،ابتدا لزم به تذكر است كه بح  ما در اين كتاب

و امام  ،د امام حسن عسكري استفرزن ،ايشان ةباشد كه به عقيد مي در شيعه موجود
و علت اين امر اين است كه احادي  پيرامون  ،باشد مي دوازدهم شيعيان اثني عشري

 همينقدر مهدي در بين اهل سنت نيز موجود است كه در اين مبح  وارد آن نشده ايم.
: يكي از دليل اين است كه آن مهدي كه در اهل سنت است موضوعي نويسيم كه مي

(بيشتر  شم استها چون آنها معتقدند كه آن مهدي كه از نسل بني ،وط به آيندهاست مرب
 قيام ،و هر زمان پا به جهان گذاشت و بزرگ شد ،از نسل حسن) هنوز متولد نشده

1Fكند مي

البته در اين مورد هم بايد احادي  مربوطه را بررسي كرد ولي به طور كلي  .1
2Fشم بودها عنوان مثال از بنيچنانچه كسي در عصري به دنيا آمد و به 

و قيامي عليه ظلم  ،2

                                           
سال است زنده است!! يا علم غيب و  مهدي اهل سنت داراي خرافات امام زماني نيست مثل اينكه هزاران -1

 كند و از ابوبكر و عمر انتقام مي معجزات عجيب و غريب دارد!! و به هنگام ظهورش كارهايي خارق العاده
گيرد!! و هميشه خمس داشته و نايب دارد و بايد در دعا او را خواند و به جاي واجب كردن نمازجمعه،  مي

...، در ضمن اهل سنت دائم مثل شما سرگرم مهدي نيستند و در مورد او دعاي ندبه را حتماً برگزار كرد!! و
دهند و او را نردبان  نمي زنند و مرتب روي او مانور نمي كنند و او را در همه جا چون خداوند صدا نمي غلو
 براي سياست و ايجاد حكومت و دريافت خمس و غيره... اند نكرده

 ري ندارند چون مولوي كه در مثنوي معنوي اينگونه سروده:بعضي نيز بر نسب اشخاص خيلي پافشا -2
ــت    ــائم آن وليســــــ ــي قــــــ  ام حــــــ

 

ــت    ــواه از عليســـ ــر خـــ ــل عمـــ  واه از نســـ
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و با خود بدعت و خرافات نداشته  ،و ستم انجام دهد كه ملابق با دستورات اس�م باشد
 .تواند با او مخالفت كند و ما نيز او را قبول داريم نمي به طور حتم هيچ عاقلي ،باشد

ه آن امر و چنانچ ،ه كنيمپس براي بررسي هر چيز بايد به قرآن و سنت و عقل مراجع
 صحيح بود آن را پذيرفت.
 ،دهيم كه مهدي صاحب الزمان شيعيان با قرآن و سنت و عقل مي ما در اينجا نشان

 .توان آنرا پذيرفت نمي تضادهاي فراواني دارد و
ممكن است  ،(حتي خ�فت) با شيعيان به بح  بپردازي اي هر موقع در مورد مسئله
 اما هر موقع ،كنند مي ند و به صورت عادي با تو گفتگوخيلي واكنش نشان نده

 بيني كه فوري رنگ از چهره ايشان مي ،خواهي پيرامون امام زمان با ايشان صحبت كني مي
اين است كه منكر و مثل  ،شوند نمي شوند و حاضر به ادامه بح  مي پرد و عصباني مي

3Fاي وجود خداوند شده

ه صورت وحشتناكي بدين مسئله دهد كه ايشان ب و اين نشان مي ،1
 بي جهت در مورد آن تعصب دارند.  ،و از روي تقليد از علما و بدون تحقيق ،اعتقاد دارند

شما اگر از كودكي در ذهن شخصي به طور دائم القاء كني كه در ف�ن اتاق از اين 
اين باور در ذهن آن شخص تا  ،شخصي با ف�ن مشخصات در حال زندگي است ،خانه
جنبه ديني و  ،پذيرد. مخصوصاً اگر به آن موضوع مي گسالي خواهد ماند و آنرابزر

 .اعتقادي نيز بدهيد كه ديگر هيچ
پس صرف صحبت نمودن از مهدي نبايد موجبات ناراحتي كسي شود و شما هر  

جايي كه خداوند انسان را به تدبر در آيات خود  ،چيزي را بايد از روي تحقيق قبول كنيد
هاي  ، چونكه در قرآن نيز در سورهرد ديگر تكليف ديگر موارد روشن استدا مي وا

دائم به تعقل و تدبر در آيات  44و نحل/ 68و مومنون/ 138و صافات/ 29و ص/ 82نساء/
ايد و در مورد احادي  او  ر شما به كسي كه تا به حال نديدهسفارش شده است. پس چلو

                                           
توان گفت: حتي در مورد خداوند چنين تعصبي ندارند و البته تعجب آور نيست، چون امامت  مي به جرات -1

 .كنند!! مي هجزء اصول دين ايشان است و به منكر آن همچون كافر نگا
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هاي  و تنها از روي گفته معتقديد؟ ،ي به او نيستا حقيق نداريد و در قرآن نيز اشارهنيز ت
يكي از  .ايد و به او ايمان داريد وجود او را قبول كرده ،يك مشت آخوند يا مداح متعصب

همين تبليغات فراوان پيرامون اوست كه از  ،عوامل مهم در اعتقاد عوام به امام زمان
4Fبندد مي كودكي در ضمير ناخودآگاه همه نقش

الي ديگر قادر به ترك آن و در بزرگس 1
و البته علت مخالفت كساني ديگر چون رجال گمراه حكومتي كام�ً روشن  ،عقايد نيستند

چونكه امام زمان نردبان ايشان براي بال رفتن از حكومت است و پايه اصلي عقايد  ،است
د اي شك و شبهه ايجا مورد وجود او ذره و مسلماً هر كس بخواهد در ،باشد مي ايشان
پس ما با  .شوند مي چونكه اگر چنين نكنند خودشان نابود ،او را نابود خواهند كرد ،كند

خورند و هم بر سر مردم  مي چنين اشخاصي كاري نداريم چونكه آنها از اين راه هم نان
ولي صحبت ما بيشتر با عوام گول  .كنند مي كنند و منافع زيادي كسب مي احمق حكومت
 نجا ملالبي را براي جويندگان حقيقت و طالبان تحقيق و بررسيو  در اي ،خورده است

5Fآوريم تا شايد كساني متذكر شوند مي

و شما خواننده گرامي فراموش نكنيد اولين پله  .2
و ما با كساني كه كام�ً و صد در صد  ،شك نمودن در چيزي است ،براي كشف حقيقت

كني كه  مي دهند و مشاهده نمي به راه خويش اطمينان دارند و صحبت هيچ كس را گوش
مذهب ما اهل  ،مذهب ما شيعه است! ،مذهب ما بر حق است! ،اي آقا :گويند مي مرتب

..  پس ما با چنين .مذهب ما امام زمان است! و ما در پناه او هستيم! و غيره ،بيت است!

                                           
و صاحب الزمان را روي آنها  بقية اهللا، و نام اند ي زياد نصب كردهها در هر مكان تابلوهاي فراوان با هزينه -1

كنند و دائم بالي منبرها و  مي ، و هر سال نيز به مناسبت جشن مي�د او، تمام شهرها را چراغانياند نوشته
انسان در اين كشور با اين عقيده بزرگ شده و در رگ و خون كنند، پس هر  مي پشت تلويزيون از او صحبت

هايي كه هميشه در اثر سانسور و  شود، صحبت نمي او جاي گرفته است، و به آساني تسليم صحبتهاي مخالف
 خفقان به گوش آنها بيگانه است.

د و كمتر زمام دين و اميدواريم قشر تحصيل كرده و دانشجويان و اهل علم بيشتر به چنين ملالبي توجه كنن -2
 آخرت خود را به دست اين و آن دهند.
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شك  اي به راه خود ملمئن هستند و ذره چون اينها كام�ً ،اشخاصي هيچ صحبتي نداريم
6Fروند تا به دوزخ برسند مي دهند و همينلور چون الغ به پيش نمي در ذهن خود راه

1. 
چندي پيش گنبد و بارگاه حرم عسكري در سامراي عراق منفجر شد و تخريب 

آن وقت جالب است كه علماي شيعه معتقدند كه امام زمان بر روي ايران يا  ،گرديد
7Fجاهاي ديگر وليت تكويني دارد!

حكومت ما وصل است به  :گويند مي م نيزو دائ 2
 و خود او تا ظهورش محافظ حكومت ما است! و ايران پايگاهي ،حكومت امام زمان

8Fشود براي قيام او عليه ظلم و ستم! مي

 و حتي به واقعه طوفان طبس اشاره دارند و 3
س كار امام زمان بوده است كه با اين كار جلوي دشمنان را در صحراي طب :گويند مي

9Fگرفته است!!

پس اين امام زمان شما كه بر همه جا  :آن وقت كسي نيست از اينها بپرسد 4
شيعيانش دچار مشكل  از خوانيم كه در بياباني كه يكي مي مسلط است و حتي در داستانها

او آمده و نجاتش داده و بعد غيب شده و رفته!! پس چلور با اينهمه قدرت  ،شده بود
 .بارگاه پدر خودش را بگيرد؟!!نتوانسته جلوي تخريب 

كه  اند گفته مي جالب است كه آخوندها براي بار اولي كه اين تخريب صورت گرفت
خواست خودش جلوي اين  مي و اگر آقا ،دانيم نمي حتماً مصلحتي در كار است كه ما

                                           
مسيحي يا يهودي يا كمونيسم بودند هم اكنون نيز به طور اي  ملمئن باشيد چنين افرادي اگر در خانواده -1

ماندند و حاضر به تغيير عقايد خود نبودند، عاقبت تقليد از  مي شديدي مسيحي و يهودي و كمونيسم باقي
 نكردن در عقايد خود، چيزي جز اين نيست.اجداد و شك 

ها  شاه سللان حسين صفوي در اصفهان نيز همين عقايد ابلهانه را داشت تا بالخره حكومتش توسط افغان -2
 سرنگون شد و نه امام زمان بود تا كمكش كند و نه وليتي تكويني.

خواهد مركز مبارزه با ظلم شود از عجايب  يم متاسفانه خود اين پايگاه مركز ظلم و ستم است، و حال چگونه -3
 است.

صدها بمب كه در جاهاي ديگر منفجر شده و صدها بدبختي كه نصيب شيعيان شده، امام زماني نبوده كه  -4
 .نجاتشان دهد، ولي در طبس بوده است!!
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10Fگرفت مي بمب گذاري را

گذاري در همان جا صورت  اين بمب ولي چندي بعد مجدداً ،1
11Fباز موجب تخريبهاي بيشتر شدو  ،گرفت

 تواند براي كسي كه مي . پس همين واقعه2
خواهد شك كند موثر باشد و كمي با خود بينديشد كه آخر اگر چنين شخصي وجود  مي

خواهد همه دنيا را پر از عدل و داد كند و داراي معجزات عجيب و  مي خارجي دارد و
وانسته جلوي انهدام بارگاه پدر پس چلور نت ،غريب است كه در كتب شيعه ثبت شده

توان نتيجه گرفت كه او اص�ً وجود  مي پس ،قل براي بار دوم)أ (ل خويش را بگيرد؟!!
پايه و اساس است براي سواري گرفتن  بي و اينها همه تبليغات و روايات دروغ و ،ندارد
 اط�ع. بي از مردم

نه اينكه در  ،شد و در دسترس باشدبايست پيدا با مي مردم بايد بدانند كه امام در اس�م
خبر باشند و تنها با اوهام و خيالت و داستانهاي او  بي پس پرده غيبت باشد و مردم از او

ها پيرامون مهدي صاحب  ها و افسانه سال است بدين داستان سرگرم باشند. بيش از هزار
نها چيست؟ اينكه فايده اين داستا :و كسي نيست بدينها بگويد اند الزمان دلخوش كرده

چه  ،به حالش كه آقا را م�قات كرده! اكسي او را ديده و ناگهان او غيب شده و خوش
براي آينده خود باشيد و براي مبارزه با ظلم و اي  دارد؟ برويد به فكر كار و چارهاي  فايده

 ستم نيز خودتان بايد بپاخيزيد نه اينكه منتظر شخصي خيالي بمانيد.
غائبِ هميشه حاضر است!! ولي از نظر ما او  ،گويند: مهدي مي هجالب اينجاست ك

بيند نه جاي او  مي غائبِ هميشه غائب است. اين چه حاضري است كه هيچكس نه او را
12Fداند و اص�ً معلوم نيست كجاست مي را

مثل اين است كه در سر ك�س درس وقتي  ،3

                                           
شك نكنيد، امام گفت: شك نكنيد،  مي در جريان اين حواد  آخوندي بالي منبر رفته بود و خلاب به مردم -1

 .زمان وجود دارد!!
 گنبد قبور عسكري و حتي سرداب امام زمان نيز تخريب شده است. ها در اين بمب گذاري -2
نويسند: تو هميشه حاضري و آنكه غائب است ما هستيم!!  مي شود روي تابلوها خلاب به مهدي مي مشاهده -3

 .خواهد ختم شود؟!! مي م به كجاماند كه عاقبت اين خرافات و اوها مي انسان در تعجب
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د و او هم غائب باشد ولي خواهد حاضر و غائب كند و نام ف�ن كس را ببر مي معلم
به طور  ،ناگهان شاگردان ديگر بگويند: آقاي معلم او غائب است ولي حاضر هم هست!!

13Fنه اينكه حاضري او را ثبت كند ،نويسد مي حتم آن معلم غيبت آن شاگرد را

و فراموش  ،1
ولي  ،گردد مي نكنيد كه آن شاگرد نيز پس از يك يا چند روز با مجوز غيبت خود بر

 خيال حاضر شدن ندارد. ها هراً امام زمان شيعه به اين زوديظا
چون  ،دهيم كه او مانند غائبي نيست كه زماني ظهور كند مي ما در اينجا نشان ،بنابراين

اي مدتي از كنعان كند همچون حضرت يوسف كه بر مي بسياري كه شيعه بدانها استناد
 در تمامي ،رود! مي ي مدتي پشت ابرگويند: همچون خورشيد است كه برا غائب بود يا مي

و تازه در جايي ديگر حاضر  اند ها غيبت براي مدتي بوده و سپس حاضر شدهاين مثال
و نزد پدر و برادرانش در كنعان  ،مث�ً حضرت يوسف در مصر حاضر بوده است ،اند بوده

مهدي  تابد و پشت ابر نيست. ولي مي و خورشيد نيز در جاهاي ديگر زمين ؛غائب بوده
غائبِ هميشه  ،شيعه اص�ً وجود ندارد كه بخواهد حاضر شود و ظهور كند و در واقع

 غائب است.

                                           
 و احتمال دارد براي شاگردان ك�س يك روانپزشك بياورد. -1



 
 

 قرآن

 باشد. مي قرآن ،ترين مسئله براي بررسي موضوعي ديني و عقيدتي اولين و مهم
و اين ديگر نياز به اثبات ندارد و خود شما  ،در قرآن كريم نامي از امام زمان نيست

 اريد و بخوانيد و م�حظه كنيد كه نامي از مهدي صاحب الزمان در آنقرآن را برد
مهدويت و  إلو آنقدر كه مسئل ،باشد. فراموش نكنيد امامت از اصول دين شيعه است نمي

پس چلور  .توحيد اينگونه نيست إل، مسئلامامت در مذهب ايشان داراي اهميت است
ظار بيايد و بعد دوباره چندين سال بر بدين امر مهم كه قرار است پس از هزاران سال انت

اي در قرآن نيست؟ و فراموش نكنيد  ، اشارهتمام دنيا حكومت كند و ريشه ظلم را بركند
توانيد در اينجا احادي  خود را بيان كنيد و  نمي و شما ،كه فع�ً ما روي قرآن تاكيد داريم

وضوعي قرآن و چونكه علما براي بررسي م ،احادي  مربوط به بخش احادي  است
گيرند و صحبت ما در  مي حدي  و عقل و اجماع (و قياس در اهل سنت) را مد نظر

ترين مسئله  كنيد كه در اولين و مهم مي و م�حظه ،اينجا فقط و فقط در مورد قرآن است
و همين يك دليل ديگر براي شك كردن است كه چرا  ،شود نمي چيزي ثابت ،يعني قرآن

آمدن  :گويند مي جالب است كه علماي شيعه در پاسخ ؟قرآن نيستامري بدين مهمي در 
ل قياس با قاب اند كرده مي نام اشخاصي در قرآن چون ذوالقرنين كه در گذشته زندگي

چونكه بودن نام آيندگان در قرآن باع  ايجاد حسد  ،آيند نيست اشخاصي كه در آينده مي
14Fو دشمني و كينه نسبت بدانها خواهد شد

 ن امر در مورد گذشتگان صدقولي اي ،1
                                           

بيني كه در مورد مسئله خ�فت به علي  مي گويند، ولي باز مي در مورد نبودن نام علي در قرآن نيز همين را -1
گويد: نامي در  مي از يك طرف، پس نبودن نام او در قرآن براي چيست؟ شيعه اند ظلم و دشمني فراواني كرده
گويد: در غدير خم جلوي صدهزار نفر علي جانشين شده  مي ، ولي از آن طرفها قرآن نيامده به خاطر دشمني

و با او بيعت هم شده، پس تكليف ما را روشن كنيد، بالخره نص در مورد امامان بوده يا خير؟ يا نامي از آنها 
 برده شده يا خير؟
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15Fمورد است بي و حسد و دشمني در مورد آنها اند چونكه ديگر از دنيا رفته ،كند نمي

در  ،1
 :گوئيم مي جواب ايشان

 گويد: پس از من پيامبري مي به بني اسرائيل حضرت عيسي 6در سوره الصف آيه 
16Fآيد كه نام او احمد است مي

كند در صورتيكه  مي ا ذكرر صبينيد كه اسم نبي اكرم مي و .2
سال بعد) و ممكن بوده نسبت به او كينه و  600پيامبر اس�م امري بوده مربوط به آينده (

پس چرا نام او در انجيل آمده است؟ همينلور در سوره  ،حسد و دشمني ايجاد شود
17Fدر تورات و انجيل اشاره شده است صبه بودن نام پيامبر 157اعراف آيه 

 :. اگر بگوئيد3
تواند از شر  مي خداوند امام زمان را نيز :گوئيم مي ،خداوند او را از شر دشمنان حفظ كرده

داند كجاست كه  نمي ع�وه بر آنكه او غائب نيز هست و اص�ً كسي ،دشمنان حفظ كند
 ،شده است مي نسبت بدانها دشمني ايجاد :گوئيد مي و اينكه .بخواهد به او آسيب برساند

بينيد كه در طول تاريخ دائم  مي چونكه با نبودن نام اهل بيت باز هم ،ر استواقعاً خنده دا
را  ها و حتي خود شيعيان به طور شديدي اين ظلم اند مورد ظلم و ستم و دشمني بوده

 گيرند.  مي قبول دارند و هر سال براي آن مراسم عزاداري
ضرت و ح ،بيست و پنج سال مورد ظلم بوده حضرت علي، از نظر شيعه

و حتي جنين داخل شكم او به  ،نيز مورد ظلم و ضرب و شتم واقع شده بفاطمه
و امام حسين نيز در كرب� مظلوم واقع شده و با يارانش به شهادت  ،شهادت رسيده

                                           
با اين استدلل چرا پس ايشان هنوز نسبت به گذشتگان نفرت و دشمني و كينه دارند و هر سال  دانيم نمي ما -1

 كنند. مي خوانند و آنها را لعن و نفرين مي كنند و زيارت عاشورا مي روضه بر پا

رۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ -2 ٰ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َ�مَ َِ ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  ءِيَل ََ قٗ  ُ�مإَِ�ۡ  َّ ا اّمَصّدِ ََ ِ ّ َّ  َ�ۡ�َ  ل ٰ َّوۡ ٱ ِمنَ  يََد ۢ  ةِ َرٮ َ  �َوُمبَّ�ِ
  بِرَُسولٖ 

ۡ
هُ سۡ ٱ ِدََ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ ۡ�َ  ۥٓ َُ

َ
و (به ياد آوريد) هنگامى را كه عيسى بن مريم گفت: اى بنى « .]6[الصف:  ﴾دُ أ

قبل از من فرستاده شده  كننده كتابى كه اسرائيل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه تصديق
 .»و نام او احمد است!آيد  دهنده به رسولى كه بعد از من مى باشم، و بشارت ] مى [تورات

شدهإل چون حتي يهوديان مدينه نيز اين را  مي اشاره صو معلوم است كه در طول تاريخ به آمدن پيامبر -3
 .اند دانسته مي
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شما توسط مامون با زهر مسموم  ةان ديگر چون امام رضا كه به عقيدهمينلور امام ،رسيده
18Fن نيز هم اكنون از ترس قتل غائب استامام زما .شده و به شهادت رسيده

و اص�ً در  ؛1
و حكمتي در  ،ها ايجاد شده است دشمنيها و  . پس تمام كينهتشيع تمام ائمه شهيد هستند

اگر از جانب خداوند و  .و اين دليل شما كام�ً باطل است ،نبودن نام آنها نيست
 سي به عنوان مهدي جمعشيعيان هر زمان اطراف ك ،نصي در مورد امامان بود صپيامبر
 كردند. نمي و دائم از امامان خود در مورد امام بعدي سوال ،شدند نمي

و سپس  ندا خواننده گرامي بايد بداند اشخاص زيادي به عنوان مهدي قيام كرده
كه او فع�ً غائب  اند گفته مي و اند ولي طرفداران آنها مرگ رهبر خود را نپذيرفته ،اند مرده

بعضي اشخاص كه پس از قيام خود  ،كند مي گردد و قيام مي دوباره برشده و روزي 
محمد ابن حنفيه برادر امام حسين كه شيعيان پس از فاجعه  :بدين قرارند اند مهدي شده

 عبداهللا بن جعفر الليار ،شم پسر محمد بن حنفيهها ابي ،شوند مي كرب� دور او جمع
كوههاي اطراف اصفهان اقامت دارد و روزي (جعفر طيار) كه طرفداران او معتقدند در 

ذي النفس الزكيه كه پيروان او گفتند در كوه العلميه بين نجد و مكه  ،ظهور خواهد كرد!!
مام اسماعيل بن جعفر كه طرفداران او گفتند: شركت ا ،مخفي شده تا روزي قيام كند!!
نده بودن اسماعيل اي بوده براي سرپوش گذاشتن روي ز صادق در تشييع جنازه او نقشه

                                           
نيز به صورت مخفي بوده چونكه دشمنان (عباسيان) در پي قتل او  و حتي شيعيان معتقدند كه تولد امام زمان -1

پس با وجود نبودن نام مهدي در قرآن، باز دشمن داشته است. و اگر بگويند: عباسيان از طريق اخبار  اند بوده
 ذكر، پس بهتر نبود در قرآن نيز براي اتمام حجت اند گوئيم: بنابراين، به هر صورت فهميده مي ،اند مللع شده

گوئيد: ذكر نشدن نامها توسط خداوند براي جلوگيري از ايجاد دشمني است، و از آن  مي شد چون شما مي
، و اين يعني حكمتي كه خداوند در نظر اند و با مهدي دشمن شده اند گوئيد: از اخبار مللع شده طرف مي

وق در اكمال الدين روايات متعددي از داشته نعوذباهللا اشتباه از كار در آمده است، كليني در كتاب كافي و صد
 باشد. مي گويد: سبب غيبت امام، خوف بر حيات خود و تقيه مي كه اند امام صادق آورده
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19Fتا دشمنان متوجه نشوند!!

محمد بن  ،محمد بن عبداهللا افلح ،، محمد بن جعفر الديباج1
محمد  ،ابوطاهر الجنابي رئيس قرامله در اواخر قرن سوم ظهور كرد ،يحيي بن عمر ،قاسم

سيد  ،شيخ احمد احسائي كه در ايران مذاهب شيخيه و كريم خانيه را آورد ،بن تومرت
 .مد باب كه بابيه و بهائيه را آورد و بسياري ديگرعلي مح

و چونكه در قرآن نامي  ،پس نصي در مورد امام زمان و فرقه اثني عشريه نبوده است
20Fتنها راه شيعه تحميل كردن احادي  جعلي خود بر قرآن است ،از امام زمان نيست

2، 
21Fاي پيرامون اين مسئله وجود ندارد چونكه در قرآن آيه

اين روايات با آيات در ضمن  .3

ِينَ ٱ َوِمنَ ﴿ :همچون اين آيات ،قرآن در تضاد هستند � قَالُوٓ  َّ َخذۡ  َرىٰ َََ�ٰ  إَِّا ا
َ
 َقُهمۡ ِميَ�ٰ  ََاأ

 � ا اَحّظٗ  فَنَُسوا َّ ِ ِّ  � غۡ  ۦبِهِ  ُذّكُِروا
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَر�ۡ فَأ ةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا  َف وََسوۡ  ََ

ُ ٱ يُنَّبُِئُهمُ  ا َّ ََ ِ �  ب  .]14: ة[المائد ﴾١ َنُعونَ يَۡص  َ�َُوا
و از كسانى كه گفتند: ما نصارى هستيم، از آنان پيمان گرفتيم، آن گاه بخشى از آنچه را كه «

به آن پند داده شدند، فراموش كردند. پس بين آنان تا روز قيامت دشمنى و كينه افكنديم و 
 .»كردند، خبر خواهد داد آنچه مىخداوند آنان را به 

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَِت  ﴿ ۚ َمغۡ  َّ يۡ  ُغّلۡت  لُولٌَة
َ
�  ِديِهمۡ � ا َولُعُِنوا ََ ِ �ۘ  ب  يُنفِقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ٓ  َف َكيۡ  ۚ �ََشا ِ�َدنّ  ُء ََ ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولَ َزَِل  ّما
ُ
لۡ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ  ّرّ�َِك  مِن َك إَِ�ۡ  أ

َ
 نَُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو�

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ ةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا ََ  ٓ ا ََ ّ وۡ  ُُ
َ
� أ طۡ  ِب َحرۡ ّلِلۡ  �ََارٗ  قَُدوا

َ
َهاأ

َ
ۚ ٱ َفأ ُ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  َّ

َ
 ِض �ۡ�

                                           
امامي كه اين امر را قبول ندارند خودشان نيز همين ادعاها را در مورد فرزند حسن عسكري دارند  12شيعيان  -1

ن عسكري به خاطر مخفي كردن اين امر توسط اوست كه به گويند: علت نداشتن فرزند براي امام حس مي و
 ن، تولد پسرش را پنهان كرده است.خاطر وجود دشمنا

بايست قرآن را بر احادي  ترجيح داد و احادي  را با قرآن ملابقت داد در صورتيكه شيعه بر عكس عمل  مي -2
ي اصول كافي يا ديگر كتب خود را بر كند و يك حدي  جعل مي ميكند و آيات قرآن را با احادي  خود تفسير

 كند. مي صدها آيه از قرآن تحميل
باشند.  سوره بقره، اصحاب حضرت قائم مي 148كند: مخاطب آيه  مي نقل چون كليني كه از ابي جعفر -3

 ).260ص الكافی(
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ُ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  َّ  �َ  ُّ ِ ۡ ٱ ُُ فۡ ل ود گفتند: دست خداوند بسته است. يه« .]64: ة[المائد ﴾٦ ِسِدينَ َُ

] آنچه گفتند از رحمت خداوند به دور داشته شدند. بلكه  دستان خودشان بسته باد. و به [سزاى
]  كند و به راستى آنچه از [جانب دو دست او گشاده است هر گونه كه بخواهد انفاق مى
آنان، سركشى و كفر را ] بسيارى از  پروردگارت به سوى تو فرو فرستاده شده است، [در حقّ

ايم، هر گاه كه آتشى براى  خواهد افزود. و در بين آنان دشمنى و كينه را تا روز قيامت افكنده
كوشند. و خداوند  نشاند، و در زمين در فساد مى جنگ برافروزند، خداوند آن را فرو مى

 .»دارد فسادكاران را دوست نمى

صريح شده كه جنگ در ميان يهود و در اين آيات ت كنيد مي همانلور كه م�حظه

ةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ ﴿ نصارا تا خود روز قيامت  رواياتي كه ،بنابراين ،ادامه خواهد داشت ﴾ََ
گيرد و يا اينكه مهدي همه را  مي اس�م به هنگام ظهور مهدي سرتاسر جهان را :گويند مي

به رجعت مردگان كه همينلور عقيده  .كند با اين آيات قرآن در تضاد هستند مي مسلمان
 ،باشد مي و با آيات قرآن در تضاد كامل ،گيرد باطل است مي در زمان ظهور مهدي صورت

خواهند تا آنها را به دنيا  مي كه مردگان گنهكار از خداوند 100/ 99همچون سوره مومنون/
ره يا در سو ،شود نمي ولي اين خواسته آنها اجابت ،بازگرداند تا به عمل صالح بپردازند

ا﴿ :كه در مورد بندگان نيكوكار است و چنين آمده 58/59صافات/ ََ �َ
َ
ّيِتِ�َ  نُ َ�ۡ  أ ََ ِ  إِّ�  ٥ ب

وۡ   ٱ تَتََناَِ
ُ
َعّذ�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما وَ�ٰ ۡ� َُ ِ  * آيا ديگر ما را مرگي خواهد بود« .]59-58[الصافات:  ﴾٥ ب

كه  95يا در سوره انبياء/، »ودجز همان مرگ اول و ديگر هيچ رنج و عذابي بر ما نخواهد ب

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿ :چنين آمده هۡ  �َةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ َُّهمۡ  َها و اهل دياري « .]95[لأنبياء:  ﴾٩ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �َ

يا . »و هرگز به دنيا باز نخواهند گشت ،را كه ه�ك گردانيم ديگر زندگاني بر آنها حرام است
كه در همه آنها بل�ن رجعه  15/16و سوره مومنون/ 56و سوره دخان/ 30/31سوره زمر/
 .آشكار است

و آن نيز تنها با خداست نه با امام زمان در  ،و اص�ً مجازات گنهكاران در آن دنياست
پس روز حسابرسي به اعمال بندگان براي چيست؟ چون در روايات مهدي  ،اين جهان
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ر و عمر و عايشه را پس از رجعت به چنين است كه او بني اميه و قات�ن حسين و ابوبك
 .كند!!! مي محاكمه و مجازات ،دنيا

(حتي پيامبر) از زمان وقوع آن  آيد و كسي مي در قرآن بيان شده كه قيامت ناگهاني
كند و از روايات  مي امام زمان نزديك به قيامت ظهور :گويد مي ولي شيعه ،خبر ندارد

 ،پس با اين حساب به هنگام ظهور او ،گويند مي مختلف تقريباً مدت حكومت او را نيز
و اين با آيات قرآن مخالف  ،دهد مي تواند بفهمد كه قيامت در چه زماني رخ مي هر كس

 (حتي پيامبر).   داند نمي است كه در آنها بيان شده قيامت ناگهاني است و كسي زمان آنرا
باشد  مي سوره هود 86آيهكنند  مي يكي از مهمترين آياتي كه شيعيان براي مهدي بيان

ٰ  ﴿ :دهيم مي را نشان 86و  85كه ما در اينجا آيه  وۡ  مِ َقوۡ َوَ�
َ
� أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل َِكۡ ل ََانَ ل َِ  ِ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب

� َ�بۡ  َوَ�  شۡ  َّاَس ٱ َخُسوا
َ
ٓ أ � َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ٱ ِ�  ا

َ
ِ ٱ بَقِّيُت  ٨ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ�  إِن لُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  َّ

ٓ  ِمنَِ�ۚ ّمؤۡ  ُكنُتم ۠  َوَما ََا
َ
 .]86-85[هود:  ﴾٨ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ  �

و  ،(وگران) نفروشيد و به مردم كم ،(اجناس) عدالت كنيد در سنجش وزن و كيل ،اي قوم«
(از بهره ح�ل) بهتر  ) كه آنچه خدا بر شما باقي گذارد85( در زمين به خيانت و فساد بر نخيزيد

 .»)86به خدا ايمان داريد و من نگهبان شما نيستم( اگر واقعاً ،است

ِ ٱ بَقِّيُت ﴿ :شيعه معتقد است  ،؛در صورتيكه خدا بقيه ندارد ،همان امام زمان است ﴾َّ
و از آيات قبل و بعد از آن كام�ً مشخص است  ،و اين آيه نيز هيچ ربلي به مهدي ندارد

خلاب به قوم خود  ت شعيبكه اين آيه راجع به كم فروشي نكردن است كه حضر
 ) نيز87(آيه و در ابتداي آيه بعدي ،فرموده تا كم فروشي نكنند و ميزان را رعايت كنند

﴿ �  .آمده است ﴾ُُ ُشَعيۡ َ�ٰ  قَالُوا

ِ ٱ بَقِّيُت ﴿ و منظور از  اين  :يعني ،ماند مي بهره ح�لي است كه از فروش اجناس ﴾َّ
و شما حرص نزنيد و كم فروشي و گران فروشي  ،بهره ح�ل نزد خدا برايتان بهتر است
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22Fنكنيد

 .چه معنايي دارد؟!! اند كرده مي اشاره به مهدي در آن زمان كه قوم شعيب زندگي .1
يعني  ،بسياري از آيات مورد نظر شيعه كه معتقدند در مورد مهدي است مكي هستند

شده كه  مي آيات نازلاين  اند را قبول نداشته صنبوت پيامبر ،در زماني كه مشركين مكه
 و آيا آن مشركين قبول ،در مورد امام زماني است كه هزاران سال ديگر خواهد آمد

ي ها چه برسد به يكي از نوه ،اند هم مخالف بوده صكردند؟! آنها با خود پيامبر مي
 .دختري او كه اص�ً معلوم نيست چه وقت بيايد

ي يا أشيعه با تاويل به ر علماي تازه متن اين آيات هيچ ربلي به مهدي ندارند و
آورند و در واقع مقابل نص  مي توسط احادي  جعلي اين آيات را به معناي دلخواه در

 كنند. مي قرآن كريم اجتهاد
پردازيم به احادي  ايشان تا متوجه شويد كه در احادي  نيز داراي خرافات  مي اكنون

 شود. نمي هستند و امام زمان از حدي  نيز ثابت

                                           
م فروشي و گران شود و براي همين است كه روز به روز ك نمي البته ظاهراً در ايران خيلي به اين آيه عمل -1

 يابد. مي فروشي افزايش



 
 

 حاديثا

بينيم كه  مي پردازيم به چند مورد از احادي  ثبت شده پيرامون امام زمان و مي در اينجا
و بسياري از آنها  ،و يا با آيات قرآن در تضاد هستند ،هر كدام چقدر داراي خرافه است

 باشد. نمي نيز مورد قبول عقل سليم
نچه در تولد او خرافات چونكه چنا ،كنيم مي در اينجا از حدي  تولد امام زمان شروع

و احادي  تولد هم توسط اشخاص  ،پس حتماً تولدي در كار نبوده است ،و دروغ باشد
 بايست آنها را قبول كرد و پذيرفت. نمي و ديگر اند منحرف و غالي نقل شده
حسن عسكري به طرق مختلفي  إلاز زبان حكيمه يا خديجه عمداستان ولدت مهدي 

و در آن  اند طوسي و خصيبي و مسعودي آنرا روايت كردهنقل شده است كه صدوق و 
گويد: ابومحمدالحسن بن علي دنبال من فرستاد و گفت: عمه افلار شما نزد ما  مي روايت
23Fچون امشب شب نيمه شعبان است ،باشد

 خداوند تبارك و تعالي امشب حجت را ظاهر ،1
اثري از حاملگي در  ،شوم گفتم: قربان شما ،مادرش كيست؟ گفتند: نرجس :كند. گفتم مي
 .گفت: همانلوريكه گفتم ،بينم نمي او

نرجس جلو آمد كه  ،س�م كردم و نشستم ،حكيمه يا خديجه گفت: نزد نرجس رفتم
حال شما چلور است؟  ،ام اي آقاي من و آقاي خانواده :گفت ،كفشم را از پايم بيرون كند

از حرفم متعجب  .ام هستيد ي خانوادهبلكه شما آقاي من و آقا ،خير :من به او جواب دادم

                                           
تاريخ هشتم ذي  6ص األئمةمولد در مورد تاريخ تولد مهدي روايات مختلف هستند. شيخ مفيد در رسالت  -1

هجري را  255نيمإل شعبان  مختارةـالفصول الهجري را ذكر كرده، و در كتاب  258هجري يا  257القعده سال

گفته: مهدي  الغيبةهجري را گفته، و  شيخ طوسي در  256هشتم شعبان  گفته، و شيخ صدوق در اكمال الدين

هجري را  255در نيمإل رمضان به دنيا آمد، و سال آنرا نگفته، ولي در روايتي ديگر مثل شيخ مفيد نيمإل شعبان 
 اند. هاي ديگري را نيز گفته گفته، و در كتب ديگر سال
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خداوند متعال امشب به  ،شد و گفت: اين چه حرفي است عمه؟ به او گفتم: اي دختركم
و نرجس خيلي شرمنده شد، حكيمه يا  ،تو فرزندي سيد در دنيا و در آخرت خواهد داد

 ،شب بود نيمه ،شام خوردم و خوابيدم ءگويد: بعد از نماز عشا مي دهد و مي خديجه ادامه
 بعد از انجام نماز به نرجس نگاهي انداختم ديدم در حال خواب ،براي نماز بيدار شدم

يكدفعه  ،تعقيبات نماز را انجام دادم و كمي دراز كشيدم .باشد و ع�متي در او نديدم مي
بعد از اين نرجس  ،ديدم نرجس هنوز در حال خواب بود ،مضلربانه از خواب پريدم

 دهد و مي حكيمه ادامه .شب را خواند و مجددا به رختخواب رفتند بيدار شد و نماز
گويد: از خانه بيرون شدم تا از وقت فجر ملمئن بشوم و نرجس هنوز در حال خواب  مي
كه ابومحمد حسن  ،(حسن عسكري) هاي اينجا شك در دلم راه يافت درباره حرف ،بود

 عجله نكن امر خيلي نزديكعسكري از جائي كه بودند با صداي بلند گفتند: عمه 
24Fباشد! مي

نام خدا  :گويد: با اضلراب و ترس جلوي نرجس آمدم و گفتم مي حكيمه 1
خودت را جمع  :به او گفتم .عمه ،بله :كني؟ گفت مي آيا چيزي را احساس ،دار تو بادهنگ

يكدفعه چيزي  ،مدتي گذشت :دهد مي حكيمه ادامه .و جور كن بلوريكه قب� گفته بودم
لباس نرجس را كنار زدم ديدم مولي من بعد از متولد  ،كانه مولي من بود ،س كردمرا ح

فرزند را بلرف من  ،عمه :باشند!! (ابامحمد) مرا صدا كرد و گفت مي شدن در حال سجده
ابا محمد دست روي كمر طفل گذاشتند و پاي طفل روي  ،او را نزد پدرش بردم ،بياور

ي زبانش را در دهان طفل گذاشت و دستش را روي حضرت عسكر .سينه ابامحمد بود
 ،چشم و گوش و مفاصل نوزاد مرور كرد و با طفل حرف زد و گفت: فرزندم حرف بزن

بعد  »رسول اهللا ن حممداً أشهد أو ،له كال اهللا وحده ال رشيإله إ ن الأ شهدأ« مهدي گفت:

نكه نام پدرش را گفت و از اين مهدي بر امير مومنان و يكايك ائمه صلوات فرستاد تا اي

                                           
ري علم غيب داشته و از ضمير حكيمه با خبر شده و گفته: خواسته بگويد: امام حسن عسك مي راوي جاهل -1

تر  گويند: امام زمان از خودمان به خودمان نزديك مي بيني مردم مي شك نكن، به خاطر همين روايات است كه
 .است!!
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25Fساكت شد!!

او را نزد  .ابومحمد گفت: عمه مهدي را نزد مادرش ببر تا به او س�م كند 1
امام عسكري  ،او را به مجلس پدرش برگرداندم ،به مادرش س�م كرد!! ،مادرش بردم

 .عمه وقتيكه روز هفتم شد نزد ما بيا :گفت
 ،ي محمد براي س�م كردن آمدمبا نزد ،گويد: صبح شد مي دهد و مي حكيمه ادامه

به ابي  ،اما او را نديدم ،پارچه را از روي بستر موليم مهدي برداشتم تا ملمئن شوم
ما او را به وديعت و امانت  :مولي من كجا شدند؟ گفت ،محمد گفتم: جانم به قربانت

 .مانند حضرت موسي وقتي فرزندش را به وديعه گذاشت ،گذاشتيم
محمد و، ابآمدم و س�م كردم و منتظر نشستم ،تي روز هفتم رسيدحكيمه گفت: وق

اي پيچيده براي ابي  : مولي خودم را در پارچهحكيمه گفت ،فرزندم را بياوريد :گفت
بعد از اين زبانش  ،ديدم مي حسن عسكري چيزي را انجام داد براي اولين بار .محمد بردم

و اين معجزه بود و گفت:  ،كرد مي تغذيهرا در دهان طفل گذاشت و به او شير و عسل و 
 ،ل اهللا و بر محمد و ائمه صلوات فرستادإله إ ن لأ شهدأ: فرزندم حرف بزن مهدي گفت

 :و از علي شروع كرد تا اينكه نام پدرش را برد و توقف كرد و اين آيه را ت�وت كرد

ن َوَُرِ�دُ ﴿ بسم اهللا الرمحن احلريم
َ
نّ  أ َُ ِينَ ٱ َ�َ  َّ � ُتۡض سۡ ٱ َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� َّ ِ ِ

َ
 أ

ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  نَ  ٥ رِ�ِ�َ َ� ِ�ّ ََ َُ  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َو
َ
ََ  ِض �ۡ� ا نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  َوَُرِ ََ  ّما ُهممِنۡ  وَُجُنوَدُه

 � ۡ  َ�َُوا  .26F2]6-5القصص: [ ﴾٦ َذُرونَ َُ
 ويد: نرجس اثري از حمل بر او ديدهگ مي - از زبان حكيمه - كند مي صدوق نقل

شما امشب  :وقتيكه حكيمه به او گفت ،دانست نمي آن ةچيزي دربارو خودش  ،شد نمي
 من چيزي از آن آثار در خودم ،سيده :زده شد و گفت شگفت ،وضع حمل خواهي كرد

                                           
 خوب است زيارت عاشورا نخوانده و بر يكايك خلفا لعن نفرستاده، چون اينلور بيشتر باب ميل شيعيان -1

 شد. مي

 424ص  اكامل الدين: الصدوق -2
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خيلي هم  ،موقع طلوع فجر نرجس از خوابش پريد ،تا اينكه شب به آخر رسيد .بينم نمي
27Fضلرب بود و گفت: چيزي بر من ظاهر شد كه قب� موليم به من خبر داده بودم

1. 
در حال خواندن قرآن بودم كه جنيني از شكم  :گويد مي روايت ديگر از حكيمه كه

 خواند و به او س�م كرد كه حكيمه ترسيد!! مي مادرش جواب داد و مانند خواندن حكيمه
ست و آن پرواز تعدادي از پرندگان بر سر نوزاد تر ا اما اين روايت ديگر بسيار جالب

و هر چهل  ،حسن عسكري به پرندگان گفت: او را بگيريد و از او نگهداري كنيد ،است
28Fروز او را نزد ما برگردانيد

پرنده طفل را حمل كرد و به طرف آسمان پرواز كرد، نرجس  ،2
اين روح  :چه بود؟ گفت اين پرنده :حكيمه گفت ،چون اين منظره را ديد به گريه افتاد

 .دهد مي آنها را توفيق و پرورش و تربيت و تعليم ،باشد مي القدس است موكل به ائمه
حكيمه با تعجب از  ،باشد مي شود و دو ساله ، طفل برگردانده ميچون چهل روز گذشت

فرزندان انبياء و  :حضرت عسكري گفت -از سبب رشد سريع طفل -عسكري پرسيد 
ما اگر يك ماهه باشد  إل، بچكنند بر خ�ف رشد ديگران مي ام باشند رشدياوصياء اگر ام

خواند و خداي  كند و قرآن را مي مي مادرش تكلم نه يك ساله است. طفل ما در شكمأك
كنند و صبح و شام  مي هنگام شيرخوارگي م�ئكه از او اطاعت ،كند مي وجل را عبادتعز

هر  ،ديد مي دهد: حكيمه مرتب بچه را مي مه ادامهروايت از قول حكي .شوند مي بر او نازل
چهل روز تا اينكه او را قبل از مرگ حسن عسكري مانند مردان بالغ ديد و او را 

باشد كه به من  مي و به حضرت عسكري گفت: اين كه ،چون بزرگ شده بود ،نشناخت
بعد از من  او ،اين فرزند نرجس است :امر ميكني در مقابلش بنشينم؟ امام عسكري گفت

29Fبايد از او حرف شنوي داشته باشيد ،نزديك است من رحلت كنم ،باشد مي خليفه

3. 

                                           
 .428ص  اكامل الدين: الصدوق -1

 تا جائيكه مي دانيم روح القدس به امر پروردگار است، ولي ظاهرآ اينجا بر عكس شده است. -2

 .426ص  اكامل الدين: الصدوق -3
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حكيمه روي بازوي طفل  ،طوسي نيز رواياتي آورده چون اينكه: پس از ولدت مهدي

ٓ ﴿ اين آيه كه نوشته شده بود ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قّ �َۡ ٱ ءَ َجا  .]81راء: اةس[ ﴾ازَُهوقٗ  َ�نَ  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنّ  ِطُل
حجابي بين حكيمه و مهدي  ،مهدي را ختنه كرده ديد ،بعد از ولدت حكيمه ،را ديد
حكيمه سوال كرد: مولي من كجاست؟  ،حكيمه ديگر كسي را نديد ،آيد مي بوجود

چهل  .باشد تر مي كه از من و تو به اولي ،حضرت عسكري گفت: كسي او را از من گرفت
تر نديده  از او زيباتر و فصيح ،رفت مي ي در وسط منزل راهمهد ،روز بعد از اين برگشتم

او بيش از چهل روز ندارد! ابومحمد  ،من از وضع اين طفل متعجبم :متعجبانه گفتم ،بودم
دانستي رشد ما ائمه در يك روز مانند رشد  نمي آيا ،در حاليكه متبسم بود گفت: عمه

30Fاما دگر بار نتوانست او را ببيند ،رود مي شود و مي ديگران در يكسال است؟ حكيمه بلند

1. 
مسعودي نيز رواياتي را آورده كه البته در رشد مهدي با روايات طوسي و صدوق 

داني ما اوصياء رشدمان  نمي كند كه حضرت گفت: آيا مي و از عسكري نقل ،اخت�ف دارد
31Fدر يك روز مانند رشد ديگران در يك هفته است؟

د رشد و رشد ما در يك هفته مانن 2
32Fباشد؟ مي و رشد ما در يك ماه مانند رشد ديگران در يك سال ،ديگران در يك ماه

3. 
و اگر  ،تعدادي از روايات مربوط به تولد امام زمان را م�حظه كرديد ،خواننده گرامي

33Fجاي پاي غُ�ت ،توجه داشته باشيداي  ذره

 بينيد. مي را در اين روايات 4
 ،خوانده و قادر به تكلم بوده است!! مي اخل شكم قرآناين مهدي از قبل از تولد در د 

كند و به خداوند و پيامبر و ائمه  مي رود و تكلم مي آيد به سجده مي زماني هم كه به دنيا
                                           

 145ص  الغيبة: الطوسی -1

 .ايات لبد اكنون امام زمان خيلي بزرگ است!!پس چرا اين رشد در مورد امامان ديگر نبوده؟ و طبق اين رو -2

 197ص  إثبات الوصية: الـمسعودي -3

گويد: غالي از مشرك بدتر است، و خواننده گرامي بداند كه امامان هميشه بيزاري خود را  مي امام صادق -4
ما از غ�ت نباشيد (غلو ، اميدواريم شاند و آنها را به هيچ عنوان قبول نداشته اند داده مي نسبت به غُ�ت نشان

برايشان قائل شويد، همچون: علم غيب يا تصرف در آفرينش و  اند در حق اهل بيت يعني صفتي كه آنها نداشته
 خلا و داشتن عصمت و غيره...). اي  وليت تكويني يا داشتن معجزات يا نداشتن ذره
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شود  مي اي بزرگ اين مهدي با سرعت فوق العاده فرستد!! مي دهد و صلوات هادت ميش
!! و روح القدس اند نوشتهاي  هم آيهروي بازويش  ،شناسند!! نمي كه حتي نزديكانش او را

هاي  به افسانهبرد!! اين روايات بيشتر شبيه  مي آيد و او را با خود اي مي هم به شكل پرنده
اي عقل و شعور داشته باشند اين روايات را  و اشخاصي كه ذره ،هزار و يك شب است

 كنند. نمي قبول
 ان بشر غيركم است.ولي ظاهراً امام زم ،بشر مثلكم بوده است ص پيامبر
 آيند و دست به قياس مي فراموش نكنيد علماي شيعه براي توجيه اين روايات 
 گويند: حضرت عيسي مي مث�ً ،كنند مي و اين روايات را با آيات قرآن قياس ،زنند مي

و  ،نيز طولني بوده است كرده است يا عمر حضرت نوح مي نيز در كودكي صحبت
34Fمثل اوست علت طول عمر مهدي نيز

 .. .و غيره 1
 گوئيم: مي در جواب

زنيد؟! و اگر  مي پس چرا شما دست به قياس ،قياس در مذهب شيعه باطل است
 ،كنيم مي ما در فروع دين قياس نداريم ولي در بح  مربوط به اصول عقايد قياس :بگوئيد
 ابچرا نام ائمه در قرآن نيست؟ در جو :گويند مي چلور وقتي به شما :گوئيم مي
و در آنجا امامت خود را كه از اصول  ،گوئيد: تعداد ركعات نماز نيز در قرآن نيست مي

چلور آنجا  ،كنيد مي دين است با تعداد ركعات نماز كه فرعي از فروع دين است قياس
كنيد.  مي قياس با فروع بدون اشكال است؟ پس شما هر جا به نفع خودتان باشد قياس

كنيد. در ضمن در احادي   م هستند كه شما در آن قياس مير مهتازه اصول عقايد كه بسيا
(مثل اصول كافي) آمده كه دين با قياس به دست نيايد. پس آيا  نقل شده در كتب شما

                                           
ا قبول نداريد كه خداوند عمر صاحب المر را گويد: چر مي از ابي عبداهللا نقل كرده كه الغيبةشيخ طوسي در  -1

طولني كند مانند عمر حضرت نوح؟ و امام صادق گفته: براي خدا جايز است كه عادت را بر مصلحت نقض 

داند اين حدي  را قبول كند يا حدي  ديگر امام كه ابوحنيفه را بخاطر قياس  نمي )، آدم78- 76ص الغيبه( كند

 نمودن لعن كرده است.
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ابوحنيفه را به   ،اصول عقايد شما جزء دين شما نيست؟ در كافي آمده كه امام صادق
كلي قياس را باطل نموده و و در اين احادي  به طور  .خاطر قياس كردن لعن كرده

توانند آيات قرآن را به  نمي كنيم اين است كه شيعيان مي اي مهمي كه در اينجا ذكر مسئله
چونكه پيراهن يوسف باع  شفا شده  ،امور مذهبي خويش اختصاص دهند. به طور مثال

اك دهند يا چونكه خداوند در عسل شفا قرار داده پس خ مي پس امام و امامزاده هم شفا
باشد يا چونكه در تعدادي از آيات  مي كرب� نيز مانند آن است و داراي خاصيت شفابخش

بنابراين امام حسين نيز  ،به شفاعت بندگاني مقرب به اذن پروردگار اشاره شده است
 كند و غيره... مي شفاعت ما را

ل آيد و ادعاي تشكي مي زمانيهر كس هر  ،اگر بخواهيم چون شيعيان پيش برويم 
شود و براي اثبات آنها نيز مرتب به  مي كند و براي آن قائل به معجزاتي مي اي را فرقه

گويم: ديشب  مي آيم و مي كند. من هم فردا صبح از منزل بيرون اشاره مي آيات قرآن
 ،كافر :گويم مي عصاي پدربزرگ من تبديل به اژدها شد!! اگر هم كسي با من مخالفت كرد

كه عصاي موسي اژدها شد!! پس ما تنها هر چيزي را كه اي  نخواندهمگر در قرآن  ،مشرك
توان با آيات خداوند قياس  نمي پذيريم و بقيه موارد را مي خود خداوند در قرآن بيان كرده

ما خودمان  ،اي نازل كرده بود وند در مورد خوردن خاك كرب� آيهنمود و چنانچه خدا
 .خورديم مي اول از همه خاك كرب� را

من در شرعيات مذهب قرآن و در عقليات مذهب برهان را  :گويد مي امام غزالي 
در قرآن كه  پس چنانچه شيعه ادعايي داشت بايد آنرا از قرآن يا برهان ثابت كند. .دارم
و اما چنانچه روزي دانشمندان ثابت كنند در خاك كرب�  ،اي بدين امور نيست اشاره

مداواي بيماريهاي خود آنرا خواهيم پذيرفت نه اينكه  خاصيتي هست ما تنها و فقط براي
براي آن خاك قائل به خاصيتي مافوق طبيعي شويم و يا آنكه آنرا عبادت و تعظيم كنيم و 

35Fروي سر بگذاريم

1. 

                                           
 كنيم. نمي ي ديگر چنين كارهايي راها همانلور كه در مورد قرص سرماخوردگي يا قرص -1
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گويند: اين موارد هم  مي علماي شيعه در مورد طولني بودن عمر مهدي يا معجزات او
پيش كسي در مورد پرواز هواپيما در آسمان به شما و اگر هزار سال  ،به نوعي عقلي است

 در جواب ،بينيم مي ولي اكنون ما آنرا ،كرديد نمي شما آنرا قبول ،گفت مي مللبي

اين تكامل بشري طي سالهاي طولني به وجود آمده نه اينكه آن زمانها  :اولً گوئيم: مي
ربلي به عقلي بودن  ولي معجزات مهدي متعلق به صدها سال قبل است و ،بوده باشد

ثانياً: هر  ،توانيد آنها را به خداوند نسبت دهيد و بگوئيد معجزه شده مي آنها ندارد و تنها
بسياري از آن معجزات توسط   ،آنگاه شما ادعا كنيد ،موقع عقل اين موارد را ثابت نمود

ين ادعا هر شما اين وسط چه كاره ايد؟ طبق ا :ثالثاً ،شوند مي عقل و علم امروزي هم رد
 دهد و مذهبي را درست مي گويد و به دين نيز نسبت مي آيد و هر مزخرفي را مي كس
فع�ً عقول شما قادر به درك اين عقايد نيستند و بايد سالهاي  :گويد مي بعد هم ،كند مي

 .علم به واقعيت آنها پي ببرد!! طولني بگذرد تا
چونكه  ،د حجتي بالي سر مردم باشدبه حكم عقل و مذهب ما حتماً باي :گويند مي يا

36Fزمين هيچگاه از امام خالي نيست

و كسي كه قائل به قبول يازده امام و حجت شده ، 1
 .بايست دوازدهمي آنها يعني مهدي را نيز بپذيرد!! مي پس ،است

و هميشه  حتماً :گوئيد مي كند، چونكه مي اين دليل خودش خود به خود خودش را رد
ن امام كجاست؟ اكنون كه بيش از هزار سال پس اآل :پرسيم مي اشد،بايست امامي ب مي

و در مورد حجت الهي  ،است وجود ندارد و حاضر نيست و به قول خودتان غائب است
نيز، بايد بدانيد عقل ناقص شما چنين حكمي كرده كه حتماً بايد حجتي باشد، وگرنه عقل 

الخره روزي روي پاي خود بايستد و هر انسان (يا حتي حيوان) بايد ب :گويد مي سليم
خودش بتواند راهش را ادامه دهد نه اينكه تا ابد پدر و مادر يا كسي ديگر بالي سر او 

و در مورد حجت ظاهري در  ؛بماند و بخواهند دائم مراقب او باشند تا منحرف نشود

                                           
 ) از حجت خالي بوده است.19زمين در دوران فترت پيامبران (مائده/  -1
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ند كه در اس�م بايد بدانيد كه پس از انبياء حجتي نيست و قرآن و عقل شما حجت هست
 ،باشند و غائب نيستند. البته ظاهراً عقل شما نيز مانند امام شما غائب است مي دسترس نيز

 و زياد در دسترس نيست.

 صحجت خدا با پيغمبر ما محمد« :فرموده ةهنج البالغ 90در خلبه  حضرت علي

37Fامامدر مورد اعتقاد به وجود نص براي دوازده  .»نا �مد حجتهيتمت بنب« .»تمام شد

نيز  1
تا ما بخواهيم طبق آن به وجود امام زمان نيز  ،دليلي از قرآن يا احادي  در دست نيست

38Fايمان بياوريم

قرآن به عنوان حجت كام�ً قوي و به دور از  ،. براي هدايت هر شخص2
39Fباشد مي انحراف كه از جانب خالق ما نازل شده است موجود

و خداوند بهتر از هر كس  .3
چنانچه به دستورات آن عمل كنيد بهشتي  ،بنابراين .ايت بشر آگاه استبه چگونگي هد

شويد و ديگر نيازي به اين نيست كه تمام عمر  مي شده و چنانچه عمل نكنيد جهنمي
اگر اينلور باشد  .خود را منتظر شخصي ديگر بمانيد تا بخواهد بيايد و شما را نجات دهد

و شما نيز به طور حتم سرنوشتي مثل آنها  اند دهو مهدي را ندي اند تمام اجداد شما مرده
پس چنانچه بخواهيد سرنوشت و هدايت خود را در دست او  .داريد و خواهيد مرد

                                           
 نفر) باشد.12خوانندة گرامي بايد بداند دين امري انحصاري نيست كه تنها در دست تعدادي (مث�  -1
لوح جابر و كتاب سليم بن قيس ه�لي است كه در آن به امامان اشاره كرده است تنها حدي  ايشان حدي   -2

شوند، خوانندة گرامي براي تحقيق پيرامون اين مسئله به  مي كه اين احادي  نيز در برابر نقد و بررسي باطل
خرافات  كتاب شاهراه اتحاد (بررسي نصوص امامت) نوشتإل استاد حيدر علي قلمداران و كتابهاي بت شكن و

، و متن آن نيز داراي اند وفور در زيارات قبور نوشتإل ع�مه برقعي مراجعه كند (راويان لوح جابر غالي بوده
گويد: لوح را جابر در سال احتضار حضرت باقر آورده و براي حضرت صادق  مي اشكالت فراواني است، مث�ً

 117حتضار حضرت باقر در سالبوده، و ا 74و زيد بن علي خوانده است در صورتيكه فوت جابر در سال 
 بود).

بعضي چون شيخ صدوق و طوسي به نظريه تمحيص اعتقاد دارند، يعني طبق رواياتي علت غيبت طولني  -3
مهدي براي غربال كردن شيعيان است تا آنها كه ايمان ندارند مرتد شوند و تنها مخلصين بمانند و اين يك 

كند؟ يا پس از  مي آيا خداوند در آخرين فرستاده و كتاب خود چنين كاريامتحان از جانب خداوند است!! 
 مسئله خاتميت حجت را بر بندگان تمام كرده تا در آخرت كسي بهانه نياورد.
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40Fبدانيد

ود را بر روي اين موضوع تلف ايد و در واقع زندگاني خ در گمراهي به سر برده 1
41Fايد كرده

آن وقت  ،تممن مهدي هس :شما هر موقع كسي عليه ظلم قيام كرد و گفت ،2
نه اينكه از  ،بنشينيد و بررسي كنيد كه آيا او فردي صالح است يا فردي حقه باز است

حال تا آخر عمر خود منتظر آمدن كسي بمانيد يا در برابر ظالمين تنها به انتظار يك منجي 
آمده  11در سوره رعد/ .بلكه خودتان با اتحاد ريشه ظلم و ستم را بكنيد ،خيالي بمانيد

َ ٱ إِنّ ﴿ :كه َّ  �َ  ُ ٰ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ َّ �  َح وا ُ َُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
خداوند حال هيچ « .]11[الرعد:  ﴾بِأ

 .»قومي را دگرگون نخواهد كرد تا زمانيكه خود آن قوم حالشان را تغيير دهند
در  پس خودتان بايد به فكر خودتان باشيد. رهبران ظالم از اين اعتقاد مسخره مردم 

 كنند و در دل خود به ساده لوحي شما مي نهايت سوء استفاده را ،مورد آمدن منجي
42Fكشند. شما هم فقط منتظر مهدي بمانيد مي توانند از شما بيگاري مي خندند و تا مي

. وقتي 3
اي  ر نيز به عقيدهپايه و كار مذهبي از ابتدا كج نهاده شود و از ابتدا خراب باشد در آخ

اي نادرست را پايه ريزي  ب شيعه از همان ابتداي امر عقيده. در مذهرسد نمي صحيح
از  اند خواسته نمي و پس از آن چون ،(خ�فت ب�فصل و الهي علي در غدير خم) اند كرده

                                           
يكي ديگر از دليل نبودن مهدي اين است كه خرافات زيادي در ميان شيعه به نام او در جريان است، مثل  -1

شود، پس اگر او موجود بود لاقل براي  مي جمعي خوانده جمعه به صورت دست دعاي شرك آميز ندبه كه هر
كرد، پس فايده اين امام چيست؟ تا زمان ظهور كه اص�ً وجود ندارد، در غيبت  مي مقابله با اين خرافات كاري

از اهل كند، پس به طور حتم اص�ً وجود ندارد چونكه با شناختي كه ما  نمي هم كه كاري بدين كوچكي را
 نشينند. نمي بيت داريم به هيچ عنوان در برابر خرافات و انحرافات ساكت

جاي تاسف است كه جوامع ديگر در حال پيشرفت سريع در عرصه علم و تكنولوژي هستند، آن وقت در  -2
يار تا مهدي بيايد و كارها را درست كند. كشورهاي ديگر در زمينه تكنولوژي جنگي نيز بس اند ايران نشسته
گويد: اي آقا، وقتي امام زمان بيايد تمام اين موشكها در برابر  مي بينيم كه احمقي مي آنوقت اند پيشرفت داشته

او هيچ هستند و آنها كه مثل ما ابوالفضل و مهدي و اهل بيت ندارند و لزم نيست ما نگران قدرت ايشان 
 .باشيم!!!

گويند: پس چرا امام زمان نيامد تا جبرئيل  مي است، چون با خود به هنگام وقوع قيامت چهره شيعيان خنده دار -3
 .و تمام كفار روي زمين را بكشد!! از آسمان با او بيعت كند؟!! و او هم ابوبكر و عمر را از قبر بيرون كشد!!
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(چون قائل شدن عصمت  اند آن عقيده عقب نشيني كنند عقايد باطل ديگر را نيز پذيرفته
و هر زمان قائل به بودن امام و  اند پيش رفتهو علم غيب براي امامان) سپس همينلور 

رسند و آن امام  مي تا وقتي كه به زمان امام حسن عسكري اند حجت من عنداهللا شده
43Fشوند مي و در اينجا شيعيان دچار حيرت ،داراي فرزند نشده است

و چون باز  ،1
و دوباره  44F2دآمدن ،از عقايد قبلي خود بگذرند و آنها را باطل اع�م كنند اند نخواسته
اي نادرست را به وجود آوردند و گفتند كه امام حسن عسكري داراي پسري بوده  عقيده

45Fكه در كوچكي

و آن همان مهدي خواهد بود كه  ،درون سردابي رفته و غائب شده 3
جديد باز  ةو بنشينيم! و در دنباله اين عقيدكند و ما بايد به انتظار ا مي بالخره ظهور

(مثل مسجد جمكران  گيري است و هنوز نيز در حال شكل ،ل گرفتخرافات ديگري شك
باطل از ابتداي كار  ة..) پس علت بوجود آمدن مهدي به خاطر داشتن عقيد.و چاه آن و
 بوده است.

نسته كه حسن عسكري دا مي حتي نقيب السادات كه دفتر مولودين علويين نزد او بوده
 اولدي ندارد.

ز شيعيان در قم وقتي خبر رحلت امام حسن عسكري را اي ا جالب اين است كه عده
خواهد به جاي او امام شود به سمت سامرا به راه افتادند و  مي شنيدند و فهميدند جعفر

                                           
كنند و  اي روي امامت حسن عسكري توقف مي شوند، عده مي در آن زمان شيعيان به چندين گروه تقسيم -1

اي به سمت جعفر  گويند: امر برايمان نامعلوم است و تا روشن نشود بر همان امام قبلي خواهيم ماند و عده مي
 .غائب شده و در سرداب رفته است!! اي گفتند: فرزندي داشته كه رفتند و عده

گويند ما از بايست ب مي توانند از عقايد خود دست بكشند، چون نمي اين امر براي شيعه بسيار دشوار است و -2
ايم، و در پي  ي قائل به خ�فت ب�فصل الهي شدهو براي حضرت علايم  همان اول كار خود، راه را عوضي رفته

 مهدي ختم شده كه همگي غلط هستند.آن و ملابق با آن عقايد بعدي ما شكل گرفته، و به 
عاقل باشد و داراي شرايط خاص خود  بايست بالغ و مي خوانندة گرامي بايد بداند رهبر و امام و حاكم مردم -3

ساله چگونه مدعي اين امر است؟، عقيدة شما مبني  7يا  5اي  است كه در شرع اس�م آمده است، و پسر بچه
 توان پذيرفت. نمي بر داشتن علم غيب و علم ذاتي او همگي منحصر به غ�ت و تندروها هستند كه
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(در مورد علم غيب) بكنيم تا بدانيم آيا او واقعاً امام  رويم تا از جعفر سوالتي مي گفتند
 است يا نه.

شما كه قائل به حدي  لوح جابر هستيد  :ويدكسي نيست كمي تعقل كند و فوراً بگ
ايد كه جواز امامت به جز  و دائم هم بر اين عقيده ،كه نام امامان تا مهدي در آن بوده

رسيده نه  مي در بقيه فقط به فرزند امامان از نسل حسين اند حسن و حسين كه برادر بوده
فوراً امامت و ادعاي پس اهالي قم پس از خبر رحلت امام حسن عسكري بايد  ،برادر

جواز امامت در  ةما طبق لوح جابر و طبق عقيد :گفتند مي كردند و مي جعفر را تكذيب
نه اينكه از قم به راه بيفتند و بخواهند  ،توانيم امامت جعفر را بپذيريم نمي فرزندان حسين
هست  گويد و امام مي (علم غيب) از جعفر بپرسند تا بفهمند آيا او راست سوالت عجيب

46Fيا نيست

1. 
سعد بن عبداهللا اشعري كه از بزرگان شيعه و از اصحاب امام حسن عسكري بوده 

 ،نويسد: پس از فوت حسن عسكري مي 102 در كتاب المقالت والفرق ص ،است
حسن عسكري اولدي ندارد ولي  :و چهارده فرقه گفتند .اصحاب او پانزده فرقه شدند

 ايم. ما نديدهرزندي داشته ولي ف :يك فرقه گفت
گرامي توجه داشته باشد  ةاست اين است كه خوانند ديگر كه لزم به يادآورياي  نكته

چنانچه هر كس از انسانها از بدو تولد به طور ذاتي يا جبري داراي اعمال و صفاتي 
چون اينكه به هنگام تولد به سجده بروند و در طول زندگي خود نيز به هيچ وجه  ،باشند

اين خلا نكردن و مخلص بودن ديگر براي آن شخص  ،يا خلايي نشوند مرتكب گناه
امتياز و مزيتي نخواهد داشت چون اينجانب نيز حاضرم كه به طور خودكار و اتوماتيك 

تر خواهم بود تا اكنون. در ضمن اين روايات با  خلا نكنم و در آنصورت خيلي راحت

ُ ٱوَ ﴿ :اين آيه از قرآن نيز در تضاد است خۡ  َّ
َ
ّمَ�ٰ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رََجُ�مأ

ُ
َُونَ َ�عۡ  َ�  تُِ�مۡ أ  لَ

                                           
دانم و حسن عسكري  نمي ه حسن عسكري كرد و گفت: علم غيبجعفر آنها را متهم به دروغگويي و افترا ب -1

 .داني!!! نمي دانسته، آنها هم گفتند: پس تو امام نيستي چون غيب نمي هم
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َۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�   ٱوَ  عَ لّس
َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
و خدا « .]78[النحل:  ﴾٧ ُكُرونَ �َشۡ  لََعّلُ�مۡ  َدةَ  ِٔۡ� ۡ�

و به شما چشم و گوش قلب  ،دانستيد نمي شما را از بلن مادران بيرون آورد در حاليكه هيچ
 . »لا كرد تا مگر شكر بجاي آريداع

روند جعلي  مي خوانند و به سجده مي پس اين روايات كه امامان از بدو تولد قرآن
توان  نمي و اين خرافات پيرامون امامان باع  للمه زدن به شخصيت آنهاست چون ،است

47Fچنين امامي را سرمشق و الگو قرار داد

. كسي سرمشق شماست كه مثل شما بشري 1

ٓ  قُۡل ﴿ ي باشدمعمول ا ََ َّ ِ ۠  إ ََا
َ
انبياء براي اثبات نبوت  ةو فراموش نكنيد معجز ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ  �ََ�ٞ  �

و امام را با  ،نه براي ما كه آنها را قبول داريم اند الهي آنها بوده چونكه آنها را قبول نداشته
ري معمولي قياس نتوان كرد. تازه خرافات با معجزه فرق دارد و همان انبياء نيز بش نبي
كه  اند و تنها در اب�غ و رساندن وحي و شريعت و دستورات الهي معصوم بوده اند بوده

ديگر هدايت  ،چون چنانچه در اين زمينه خلا باشد ،اين نيز به اذن خداوند صورت گرفته
الهي و كتاب مبين و پاداش و كيفر روز جزا معنايي ندارد و پس از خاتميت نيز ديگر 

ين اموري نيست كه بخواهد نبوت خود را اثبات كند يا شريعتي الهي براي كسي چن
48Fمعجزاتي ،از همه گذشته .در اب�غ آن معصوم هستم :بياورد و بگويد

كه براي امامان  2
اي خاص صورت گرفته نه اينكه به عنوان  بت شده همگي در خفا و در نزد عدهشيعه ث

خاص آن را اي  كه فقط عدهاي  معجزه ،نددليلي باشد كه امامت آنها را نزد مردم ثابت ك
اي  و نيازي به اثبات چيزي براي آنها نبوده) فايده اند ببينند (آن عده نيز بيشتر از ياران بوده

 ندارد.
صول ايمان آگاهي داشته و آمده كه مهدي از بدو تولد به ا در روايت حكيمه خاتون

                                           
هاي هاليوودي خوب است نه براي  بيشتر براي داستان نويسان فيلم اند امامي كه شيعيان براي خود تراشيده -1

 ره.ر زندگي عادي و معمولي و روزماستفاده د
هاي عجيب را  كه اين داستان اند ماند كه اين غ�ت چه ذهن خ�قي داشته مي بعضي اوقات انسان در شگفتي -2

 گذاشتند. مي ، و اي كاش اين هوش و استعداد را در راه بهتري به معرض نمايشاند در آن زمان به هم بافته
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چنين  صدر مورد پيامبر 52ره شوري/.. اما در سو.گفته و مي خوانده و شهادتين قرآن مي

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :آمده
َ
ٓ َحيۡ أ ِۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ  ِ�نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُُ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رَِتَدۡ  ُكنَت  َما رََِا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ِدََّهۡ  �َُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ۚ  ِمنۡ  ءُ ََّشا َهۡ  �ََّك  ِعَبادََِا ََ َٓ  ].52[الشوري:  ﴾٥ َتقِي�ٖ ّمسۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِد
و از آن پيش كه وحي  ،همين گونه ما روح خود را به فرمان خويش براي وحي به تو فرستاديم«

و ليكن ما آن كتاب را نور گردانيديم كه هر كس از  ،دانستي كتاب و ايمان چيست نمي رسد تو
و خلق را هدايت خواهي كرد به راه و اينكه ت ،كنيم مي بندگان خود را بخواهيم به آن نور هدايت

 .»راست
دانستي كتاب و  نمي آمده كه تا قبل از رسيدن وحي صدر اين آيه خلاب به پيامبر

 .دانسته!! مي آنوقت مهدي شيعه از بدو تولد همه چيز را ،ايمان كدام است
 اكنون تعدادي از احادي  مربوط به امام زمان را كه در كتاب اصول كافي ثبت شده

گرامي متوجه باشد كتاب كافي در مذهب شيعيان پس از قرآن  ة، خوانندآوريم مي
49Fو جزء كتب اربعه و اولين آنهاست ،مهمترين كتاب است

، پس چنانچه مشخص شد 1
، كتبي احادي  مهدي در اين كتاب جعلي هستند شما ديگر حساب بقيه كتب را بكنيد

و در مورد مهدي نيز  ،ون استنوار مجلسي كه مملو از خرافات گوناگچون بحاراأل
زحمت فراوان كشيده و احادي  جعلي بسياري را جمع آوري نموده تا مبادا اين احادي  

 .مزخرف نابود شوند و به اس�م ضربه وارد شود!!
چند حدي  را آورده  ،باب في النهي عن السم ،135اصول كافي  1كليني در جلد  

در  .برد نمي فرموده: نام او را جز كافر ادقامام ص :گويد مي كه در حدي  چهارم آن
و اگر چنين است بسياري  ،دانسته نمي راوي جاهل اص�ً معناي كفر را :جواب بايد گفت

برند پس همگي كافرند. كفر و ايمان در قرآن  مي از راويان و شيعيان ديگر هم نام او را

ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن﴿ مايد:فر مي 136و در سوره نساء آيه  ،توسط خداوند بيان شده است ِ ٱب َّ 
 ٰ ََ كه به  هر« .]136[النساء:  ﴾بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضّل  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦ�َِكتِهِ َوَم

                                           
 ، تهذيب و استبصار است.من الحيرضه الفقيهسه كتاب ديگر  -1
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خدا و فرشتگانش و كتب آسمانيش و فرستادگانش و روز رستاخيز كفر ورزد، به گمراهي دوري 
 . »در افتاده است

دانيم چرا اين اصل مهم در  نمي ما ،ه لبد از نظر شيعيان امامت از اصول دين استالبت
و نام او را نبايد برد يعني چه؟ نام او  ،قرآن ذكر نشده؟ ولي بسياري از فروع ذكر شده

 .اند و بسياري ديگر هم اين نام را داشته ،محمد بوده

 گويد: امام صادق مي 4حدي   ،فی الغيبةباب  ،137، 1در اصول كافي جلد

و بعد از آن امتي كه اين  ،شباهت دارد فرموده: صاحب اين امر به حضرت يوسف
و  ،و امتي كه غيبت حجت را انكار كند لعن كرده ،شباهت را منكر شود خوك خوانده

چه اشكالي دارد كه خداوند حجت خود را مانند حضرت يوسف مدتي غائب  :فرموده
 كند.

و همانلور  ،شيعه باز دست به قياس با آيات قرآن زده :گوئيم يم در مقابل اين حدي 
و قياس در  ،توان آيات قرآني را به امور مذهبي خود تخصيص دهيم نمي كه قب�ً گفتيم

كند ولي در جايي ديگر از همين  مي امام صادق در اينجا قياس .شيعه نيز باطل هست
قياس به  گويد: دين با مي 7حدي   ،المقاييسي وأباب البدع والر 20 ،1اصول كافي جلد

50Fدست نيايد

ابوحنيفه را لعن كرده كه چرا  ،آمده كه امام صادق 13و  9و در حدي   .1
پس چرا خود امام صادق آمده و با حضرت يوسف و آيات قرآن قياس  .كند مي قياس

مشركيني را  ص؟ و حتي پيامبراند نموده است؟ و چرا در اين حدي  اهل قبله لعن شده
كند. در ضمن حضرت يوسف  نمي كه در جنگ احد باع  شكستن دندان او شدند لعن

                                           
گويند: ما در اصول عقايد قياس داريم ولي در  مي فراموش نكنيد گاهي روحانيون شيعه براي گمراهي شما -1

گويد: دين با قياس به دست نيايد و آيا  مي گوئيم: در كتاب شما (كافي) آمده كه امام صادق مي فروع نداريم،
گوئيد: تعداد ركعات نماز نيز در  مي قرآناصول عقايد جزء دين نيستند؟! و چلور در مورد نبودن نام ائمه در 

كنيد، چلور در  مي قرآن نيست، و در آنجا اصول عقايد را با فرعي از فروع دين (يعني ركعات نماز) قياس
 .آنجا قياس با فروع اشكالي ندارد؟!!



 33  احاديث

 

نه اينكه به  ،شود و در مصر حاضر بوده است مي براي زماني از فلسلين و كنعان غائب
 طور كامل از جهان غيبت كند و هيچكس هم از او خبري نداشته باشد.

غائب شش روز يا شش ماه  گويد: غيبت امام مي از قول اميرالمومنين 7 در حدي 
سال از غيبت امام غائب گذشته  1200اكنون نزديك به  :گوئيم مي .يا شش سال است

و معلوم نيست چند ميليون سال ديگر نيز ادامه خواهد يافت؟! پس كذب اين  ،است
و شش روز و شش ماه و شش سال يعني چه؟  ،حدي  خود به خود مشخص شده است

امام علم غيب دارد و اصولً به شش روز يا  :گوئيد مي شما كهآخر كداميك از آنهاست؟ 
 گويند. ت كسي در عرف غائب شدن نميحتي شش ماه غيب

51Fخواننده گرامي بايد توجه داشته باشد كه امام

بايست پيدا و آشكار باشد  مي در اس�م 1
جز نهج الب�غه فرموده: همانا بر امام نيست  105در خلبه  همانلور كه حضرت علي

آنچه از امر پروردگارش بر عهده او نهاده شده كه عبارتند از: اب�غ موعظه و كوشيدن در 
(نبي اكرم) و جاري نمودن حدود  (مسير) خيرخواهي (براي مردم) و زنده كردن سنت

 براي كساني كه مستحق كيفرند و رساندن و بازگرداندن حق مظلومان به ايشان.

 از قول امام باقر 1 حدي  ،كراهية التوقيت باب، 139 ،1در اصول كافي جلد 

و خداي متعال هنگام ظهور او را سنه  ،گويد: ظهور امام غائب وقت معيني داشت مي
ل يعني به سا -امام حسين آن را هفتاد سال ديگر هفتاد قرار داده بود اما پس از شهادت 

م و شما اين خبر را ما نيز اين تاريخ را به شما گفتي ،به تاخير انداخت -صد و چهل 
 .انتشار داديد و پرده از راز برداشتيد و خداوند پس از آن وقتي را نزد ما قرار نداد!!

                                           
مان جاهليت گويند: هر كه بميرد و به امام زمان خويش معرفت نداشته باشد مانند مرگ در ز مي اخباري كه -1

توان گفت: منظور از لفظ امام قرآن كريم است، چون اگر چنين باشد تمام  مي ميرد، چنانچه جعلي نباشند مي
دانند و شناختي در مورد او  نمي چون از امام خود جز يك نام هيچ چيزي اند مردم زمان ما به جاهليت مرده

، ولي قرآن هميشه به عنوان امام براي مسلمين ندارند چونكه غائب است و در دسترس نيست تا شناخته شود

 ).17، ص92ج بحار األنوار. (»قرآن امام هر مسلماني است«فرموده:  صحاضر است. پيامبر 
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روات و عالم نمايان جاهل و مغرض در  ،دروغگو كم حافظه است اند هميشه گفته
كه خداوند يكايك ائمه را تا امام غائب  اند شيعه از يك طرف طبق احادي  نصيه گفته

اي مخصوص بوده  و همينلور براي هر يك صحيفه ،مشخص كرده است صمبربراي پيا
است كه در آن نيز مشخص بوده كه امام دوازدهم از ايشان غائب خواهد شد ولي ناگهان 

امام غائب قرار بوده تا سنه هفتاد هجري كه هنوز چهار امام  :گويد مي در اين حدي 
كه هنوز از امامت حضرت صادق مانده  140امامت نكرده بودند ظهور كند يا در سال 

اي الهي  كرده بود كه امام حسين طبق صحيفهادعا  119تازه كليني در باب  .بوده است
و آيا  ،پس چرا در اين حدي  خداوند خشمگين شده است ،دستور داشته كه كشته شود

دهد؟ در  مي ررا تغيياش  شود و اراده مي گير باهللا خداوند دائم از اعمال بندگان غافل نعوذ
كنيم كه اهل  مي اين حدي  دو بار وقت ظهور معين شده ولي در احادي  ديگر م�حظه

 كنند كذاب هستند. مي و آنها كه چنينايم  هما وقتي را معين نكرد :گويند مي بيت
 آوريم: مي از نظرات ديگر را در مورد مهدياي  در انتها پاره

(يعني تضعيف يك راوي  بر تعديل است بر اساس قاعده جرح مقدم :ابن خلدون -1
 .داند مي مقدم بر توثيق اوست) روايات مهدي را باطل

اإلمام ( اند علماي اهل سنت در سندهاي اين احادي  خدشه كرده :محمد ابوزهره -2

 .)239ص الصادق

احادي  مهدويت را تضعيف  ،بسياري از امامان حدي  :محمد فريد وجدي -3

 .)481ص 10ج  ،قرن عشرين معارفـدائرة ال(. اند نموده

و  479ص تبديد الظالم(. همه احادي  مهدويت باطل است :شيخ جبهان -4

 .)480ص
تعارض در احادي  مهدي اقوي و اظهر و  :سيد رشيد رضا و استاد سائح مغربي -5

و آنگاه به اخت�ف در اسم او و اينكه حسني است يا  ،جمع بين آنها دشوارتر است
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-499ص 9ج منارـتفسري ال( كند مي ي است يا علوي و ديگر جهات اشارهعباس ،حسيني

 .)187موازين النقد صنا وث، ترا501
اي است مشترك بين  يده و نظريه غيبت و بازگشت عقيدهعق :سائح علي حسين -6

تراثنا وموازين (. يهود و نصاري و تاثير پذيري فكر شيعي از اين دو مصدر بعيد نيست

 )184ص النقد

بين  كعب الحبار كسي بود كه عقيده به مهدي را در :دكتر عبدالرحمن بدوي -7

 )77و  76ص 2ج مذاهب اإلسالميني(. مسلمين منتشر ساخت

رواج عقيده  ألسفه در دانشگاه اردن درباره منشدكتر سلمان بدور رئيس بخش ف -8
نه مبر اس�م صورت مجسم مديگويد: حكومت پيا مي مهدويت در تاريخ مسلمين

آرزوي بسياري از  ،اي بود كه اس�م و اديان و مكاتب نويد آن را داده بودند فاضله
مسلمانان آن بود كه در همان عصر اين مدينه در سرتاسر عالم گسترش پيدا كند ولي اين 

اما هرگز از ذهن متفكرين اس�مي خصوصاً جامعه شيعه امامي بيرون  ،آرزو تحقق نيافت

 .)222احمد محمد جلي ص ،مسلمنيـرق فی تاريخ الدراسة عن الف(. نرفت

اي كه در كتاب خدا باشد  كه اين عقيده را از عقايد لزمه ابوالعلي مردودي -9
 ندانسته است.

عالمان بسياري ديگر نيز در زمينه نبودن مهدي و باطل نشان دادن احادي  آن 
ي در احادي  مهدي كه همچون ع�مه برقعي در كتاب بررسي علم ،اند كتابهايي نوشته

مورد نقد و بررسي قرار  )53ج ،52ج ،51(ج مجلسي را نواراأل بحاراحادي  سه جلد 

و  ،و طبق علم الرجال خود شيعه اماميه اسناد اين احادي  را رد كرده است ،داده است
نشان داده كه متن آنها نيز با قرآن و سنت و عقل مخالف است. يا احمد الكاتب در كتاب 

كه ملالب  (بسوي ائمه اثني عشري) ل فكر سياسي شيعه از شوري تا وليت فقيهتكام
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52Fو همچنين علماي ديگر ،اي را آورده است ارزنده

1. 
 ،در اين قسمت تعدادي از احادي  مربوط به مهدي در كتب شيعه را م�حظه كرديد

ادي  نيز و اسناد اين اح ،و بقيه احادي  ايشان نيز در اين زمينه وضع خوبي ندارند
دين و دروغگو و غالي هستند كه حتي در علم  بي افرادي ضعيف و فاسد و احمق و

 ايد. عقايد خود را از كجا گرفته پس ببينيد ،اند الرجال خود شيعه رد شده
امري  اند فراموش نكنيد وجود غاليان و دروغگوياني كه اين احادي  را به هم بافته

 ن نيز افرادي هستند كه ادعاي ارتباط با مهدي راكام�ً عادي است چون حتي هم اكنو
كنند كه خود مراجع شيعه در ايران نيز آنها  مي كنند و مردم ساده را اطراف خود جمع مي

 كه فريب ايشان را نخوريد.  اند را قبول ندارند و به مردم گفته
ديديم چون ما پس از انق�ب   ،اين دروغ پردازي و شايعات نيز كام�ً معمولي است

در ماه ديده ما عكس خميني را  :گفتند مي كه چند ميليون نفر مردم تهران و شهرهاي ديگر
گذشت  مي پس اگر چندين سال از اين قضيه ،گفتند مي آنها دروغ إلايم!! در صورتيكه هم

و ادعاي آمدند  مي چون مجلسياي  و لوازم ارتباطي هم همچون گذشته نبود لبد عده
و چند ميليون روايت از مردم ايران براي ديدن عكس  ،كردند سئله ميتواتر براي اين م
 كردند. مي آوردند و همه هم بايد قبول مي خميني در ماه

كند و بايد آنها را  نمي پس كثرت احادي  و ادعاي متواتر بودن آنها چيزي را ثابت
 بررسي كرد و چنانچه كذب آنها روشن شد تمامي آنها را به دريا ريخت.

 

                                           
ملالعإل كتاب بررسي علمي در احادي  مهدي و كتاب تكامل فكر سياسي شيعه از شوري تا وليت فقيه را  -1

 كنيم. مي توصيه



 
 

 ضررهاي غيبت

خواننده بفهمد  كنيم تا مي در اينجا پيرامون ضررهاي موجود در غيبت ملالبي را بيان
 اي ع�وه بر آنكه سودي ندارد بلكه تنها موجب ضرر است. داشتن چنين عقيده

 :خرافات امام زماني و ضررهاي غيبت
اشد در مورد ب مي آنقدر كه پيرامون مهدي و غيبت او خرافات :توان گفت مي به جرات

چون مردم معتقدند كه او هنوز زنده  ،دليل آن نيز واضح است ،بقيه امور چنين نبوده است
 ،توان در مورد او داستان و قصه به هم بافت مي است و چونكه حاضر و حي است هنوز

 توانند از آن بهره برداري كنند.  مي و اين دكان هنوز براي غ�ت باز مانده است و
اننده اين خرافات را بارها از دهان مردم شنيده باشد ولي بدان توجهي شايد خود خو

 .نكرده است
گويند:  مي بيني دائم مي اولين خرافه موجود و شايع در بين مردم اين است كه -1 

فإلن مجتهد و مرجع تقليد با امام زمان در  :گويند مي داني و خبر داري كه مي آيا

اين راز را برم� كند و بنابراين ما مردم بايد خيلي به آن  ولي او اجازه ندارد ارتباط است
حتماً صحيح است!! چونكه با  ،مجتهد معتقد باشيم چونكه به هر حال هر سخني بگويد

 معصوم و ماينلق عن الهوي در ارتباط است.  
هاي ملت ما همين موضوع است كه بدون  تمام گرفتاري أخواننده گرامي بداند منش 

كنند و در مورد صحت و سقم  مي يق هر سخن آخوند يا مرجع تقليد را قبولتامل و تحق
و نه به عقل خود و  ص كنند نه به احادي  معتبر و سنت پيامبر مي آن نه به قرآن مراجعه
پس چه چيز براي روحانيون و رجال حكومتي و ابرقدرتها از اين  ،نه به تاريخهاي معتبر

 همه مردم به راحتي قبول كنند.بهتر خواهد بود كه هر چه گفتند 
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توانند  مي دانيد با اين حربه موجود كه در دست حكام ظالم است چه كارها مي آيا 
بايست به ف�ن كشور حمله كنيد و مردم آنجا را  مي گويند كه همه مي في المثل ،بكنند؟

و دستور آنها  اند قتل عام كنيد چونكه مراجع تقليد و نائبان امام زمان اين دستور را داده
عين دستور خداست و تخلف با آن محارب با خداست يا ف�ن مسجد از اهل سنت را 
تخريب كنيد چونكه ف�ن عالم احمق تشخيص داده كه همچون مسجد ضرار است و بايد 

53Fخراب شود

و تبديل به فضاي سبز شود تا پسران و دختران بدانجا آيند و براي يكديگر  1
كنند. حتي خود علماي شيعه معتقد  حتي چيزي را حرام يا ح�ل ميه راتلفن بزنند!! يا ب

هستند كه امام زمان به نوعي در مرجع تقليد شدن مجتهدين دخالت دارد و روي اين امر 
 .كند!!! مي نظارت
كنيم خواندن امام زمان در دعاهاست و  مورد شرك آميزي كه در اينجا بيان مي -2

بيني كه به هنگام گرفتاري  مي و دانند مي ر و ناظراو را همچون خداوند همه جا حاض
 .گويند: يا امام زمان به فريادمان برس!! مي ناگهان
هر كس صفات خالق را به مخلوق بدهد  اند از ائمه احادي  موجود است كه گفته 

همه جا مهدي را صدا كردن و او را چون خداوند حاضر و ناظر  ،مشرك است. بنابراين
و هر صبح جمعه بدون استثناء دعاي شرك  ،تن شرك در صفات الهي استبر اعمال دانس

خوانند ولي در مورد نماز جمعه كه در قرآن و  مي آلود ندبه را به صورت دسته جمعي
امام زمان روي  :گويند مي كنند و علماي ايشان مي احادي  واجب شده سهل انگاري

كومت ما سقوط كند چونكه وصل كشور ايران وليت تكويني دارد!! و امكان ندارد ح

                                           
سياري از مساجد اهل سنت توسط تنها دولت خدايي تخريب شده و به فضاي سبز خواننده گرامي بداند ب -1

كنند و فقط خبرهايي كه به نفع خودشان  مي رسانند و سانسور نمي تبديل شده ولي اخبار آنرا به گوش شما
�ها كنند و در تلويزيون و مقابل عوام مدعي ايجاد هفته وحدت هستند ولي از آن طرف انواع ب مي است منتشر

هد و مسجد بجنورد و آورند (تخريب مساجدي چون مسجد شيخ فيض محمد مش مي را بر سر اهل سنت در
 مساجد ديگر).
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54Fاست به حكومت آقا امام زمان!!

و حوادثي چون شكست دشمنان در طوفان طبس را به  1
ها) پرونده اعمال ما براي  (دوشنبه گويند: هر هفته مي دانند!! و يا مي خاطر وليت مهدي

55Fشود!! مي امام زمان برده

آيه  در سوره حديد .در صورتيكه رجوع امور به سوي خداست 2

ُ ﴿ آمده: 5 لۡ  ۥَّ ٰ لّسَ�ٰ ٱ ُك ُِ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ِ ٱ �َ�  ِض� �ۡ�  ٱ َجعُ تُرۡ  َّ

ُ
ورُ ۡ� ها و  آسمان« .]5[الحديد:  ﴾٥ ُِ

 53يا در سوره شوري آيه، »بسوي اوست )عالم(و رجوع تمام امور  ،زمين همه ملك اوست

ِ ٱ ِط ِصَ�ٰ ﴿ آمده: َِٱ َّ َّ  ُ ٰ لّسَ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥََ  ٱ ِ�  َماوَ  تِ َ�
َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
ِ ٱ إَِ�  �  ٱ تَِص�ُ  َّ

ُ
ورُ ۡ� ُِ ٥﴾ 

و رجوع  ،راه همان خدائي كه هرچه در آسمانها و زمين است همه ملك اوست« .]53[الشوري: 

ِ  َوَ�َ�ٰ ﴿ كه آمده: 39يا در سوره احزاب آيه  ،»امور بسوي اوستتمام  ِ ٱب  ﴾اَحِسيبٗ  َّ
يا سوره ، »كند مي به تنهايي كفايت )و مراقبت كار خلق(حساب  و خدا براي« .]39[األحزاب: 

ا فِلٍ بَِ�ٰ  َرّ�َك  َوَما﴿ آمده: 93نمل آيه  َّ لُونَ َ�عۡ  ََ دهيد  و پروردگار تو از آنچه انجام مى« ﴾ََ
 .»غافل نيست!

پس آيا داشتن چنين اعتقاداتي شرك نيست؟ صفات و افعالي كه منحصر به خداوند 
 متعصب احمقاي  بيني كه عده مي گيريد. گاهي مي ده و مخلوق او در نظربراي بن ،است
گويند: امام زمان از خودمان به خودمان نزديكتر است!! و به طور علني مخالف با آيات  مي

 كنند در قرآن آمده كه خداوند از رگ گردن به انسانها نزديكتر است مي قرآن صحبت

عۡ  نُ ّ�ۡ ﴿: ه كهآمد 47) يا در سوره اسراء آيه 16(ق/
َ
ا لَمُ أ ََ ِ َُِعونَ �َسۡ  ب َُِعونَ �َسۡ  إِذۡ  ۦٓ بِهِ  َت  َت

                                           
شاه سللان حسين صفوي نيز در اصفهان همين افكار را داشت و علماي احمق شيعه به او گفته بودند  -1

و با اين خيالت خوش بود تا  شود و امكان ندارد سقوط كند مي حكومت تو توسط امام زمان نگهداري
 ها حكومت او را سرنگون كردند. افغان

شوند چون ديگر علم پيشرفت كرده و از  مي ها بصورت سي دي يا توسط اينترنت فرستاده احتمالً پرونده -2
جداست، فقط اي  كند اين خود مسئله مي شود، حال چگونه به اين همه پرونده رسيدگي مي كاغذ كمتر استفاده

ها رسيدگي نكند. كسي نيست به اين ابلهان بگويد: شما نگران  ميدواريم همچون ادارات دولتي ايران به پروندها
گويند:  مي اعمال خود در برابر خالق باشيد كه هميشه حاضر است نه مخلوقي كه اص�ً وجود هم ندارد و دائم

 .م!!!اي اي خود دل امام زمان را خون كردهواي بر ما كه با اين كاره



 غائب هميشه غائب بررسي مهدي شيعيان 40

 

ٰ ٱ َ�ُقوُل  إِذۡ  َوىٰ َ�ۡ  ُهمۡ  �ذۡ  َك إَِ�ۡ  َّ ونَ ل َُ ما « .]47[اةسراء:  ﴾٤ ُحوًراّمسۡ  رَُجٗ�  إِّ�  تَّتبُِعونَ  إِن لِ
خود آنها آگاهتريم كه كنند از  مي در دل خود )گفتار تو(به خيالت باطلي كه وقت شنيدن 

يا در . »ايد خصي سحر شده را پيشواي خود نكردهگويند كه شما جز ش )به مردم(ستمكاران 

ۢ  ۥإَِّهُ ﴿ :كه آمده 119 / سوره آل عمران فقط « .]119عمران:  [آل ﴾لّصُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم
 . »ها آگاه است خداست كه به افكار و انديشه دل

فتن يك پنجم از مال مردم بدبخت است به عنوان حق مورد بعدي گر خمس: -3
 خواننده گرامي بداند خمس مربوط به غنائم جنگي بوده است كه مورد استفاده قرار .امام
و هيچ شاهنشاهي نيامده بگويد: يك پنجم از اموالتان حق من است. شما  ،گرفته است مي

كه داراي  حسن يا امام يا حضرت علي صثابت كنيد در كجاي تاريخ پيامبر
 ؟اند از مردم خمس گرفته اند حكومت بوده

توان  نمي بايست به فقيران و مستحقان بدهند و آنرا نيز مي مردم بدانند كه زكات را
چيز منحصر كرد. در جاي جاي قرآن و در آيات متعدد به زكات اشاره شده و  9تنها به 

خواهيد كمكي هم   مي نانچهقرار داده است. پس شما چ ةحتي آنرا هم رديف با صلو
دار است كه اين همه از اموال خود را به نيت  خيلي خنده بكنيد به نيت زكات بدهيد.

 فايده و مخالف با شرع است.بي) در حاليكه عامل بالنياتاأل( دهيد مي خمس

56Fپس از مرگ نائب چهارم

در پرداخت خمس اخت�فات گوناگوني پيش آمد و جالب  1
گرفته و براي شيعيان نيز  مي دي تكليف اين خمس را كه مرتباست كه آن نائب مه

مسئله مهمي بوده ب�تكليف گذاشته و به آن جهان رفته و از امام زمان هم در مورد آن 
سوالي نكرده است. البته شيعيان بيكار ننشسته و انواع راهها را براي پرداخت آن اختراع 

كردند!! يا  مي ه پولها و اموال مربوطه را خاككردند كه يكي از جالبترين آنها اين بوده ك

                                           
نواب اربعه به ترتيب عبارتند از: عثمان بن سعيد العمري، محمد بن عثمان بن سعيد العمري، الحسين بن روح  -1

كه هفتاد سال به طول انجاميد،  اند النوبختي و علي بن محمد السمري، اينان وك�ء مهدي در غيبت صغري بوده
 هجري. 329تا  260
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چونكه خود امام زمان داراي وليت تكويني است و بر  :گفتند مي ريختند!! و مي به دريا
شايد مردم اين زمان  ،روي آفرينش تصرف دارد پس اين اموال به دست او خواهد رسيد!!

دست كمي از آنها  ،كنند مي نوناز حماقت آنها به خنده بيفتند ولي بايد بدانند كاري كه اك
 لاقل آنها به دريا ،ريزند مي چونكه مال و اموال خود را به جيب يك عده گمراه ،ندارد
 .اند داده نمي و به دست گمراهان اند ريخته مي

بيني يكي از عوام ساده كه از احكام اس�مي هم بيخبر است نگران خمس  مي دائم
مبادا مال من  :گويد مي كند و مي ا در مورد آن سوالاموال خود است و مرتب از آخونده

 حرام شود چونكه خمس آن جدا نشده است!! يا به هنگام حج نيز دائم از آن سوال
شيخ طوسي  ةالغيبو  483ال الدين شيخ صدوق ص و جالب اينجاست كه در اكم ،شود مي

 غيبت مباحتوقيعي از امام زمان آمده كه خمس براي شيعيان در عصر  188-186ص 
 باشد. مي

و جالب است كه  ،اند گرفته مي نواب و سفيران مهدي مال مردم را به عنوان خمس
چرا؟ چون دكان  ،بسياري از معجزات ثبت شده در زمان ايشان در مورد خمس بوده

 شده. و يا به نوشته برخي اين اموال را به بني عباس تحويل مي خوبي بوده و نبايد تعليل
و اگر از اين  ،هم اكنون نيز مردم از به موقع ندادن خمس خود نگران هستند .اند داده مي

دهي؟ جوابي ندارد كه  مي عوام سوال كني كه خمس مال خود را طبق كدام آيه يا حدي 
او هم قبول دارد و  ،اند و آخوندها هم گرفته اند و همه گفته اند بدهد و تنها چون همه داده

 اينجاست كه بايد گفت: .كند مي مال خود را تقديم
 خدايا آنرا كـه عقـل دادي چـه نـدادي؟    

 

 و آنـــرا كـــه عقـــل نـــدادي چـــه دادي؟ 
 

و البته شما خودتان اختيار اموالتان را داريد و ربلي به ما ندارد و اص�ً ثل  مال خود 
فقط بدانيد دادن اين پولها نه  ،خواهيد بدهيد نمي از مال ما كه ،را بدهيد عوض خمس آن

و چيزي به نام حق امام  ،دارد نه ثوابي بلكه حتي مخالف با قوانين اس�م است سودي
 نداريم و امام زمان چنانچه وجود دارد خودش بيايد و از حقوقش دفاع كند.
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 :آمده در سوره توبه

� إِّن َكثِ�ٗ ﴿ ِيَن َءاَمُنٓوا َّ ّ�َها ٱ
َ
ُ ُ�لُوَ�ٰ

ۡ
ۡحَبارِ َوٱلّرۡهَباِن َ�َأ

َ
ۡمَ�َٰل ٱَّاِس بِٱۡلَ�ِٰطِل َن � ّمَِن ٱۡ�

َ
أ

 ِ َّ َََها ِ� َسبِيِل ٱ َُ َوٱۡلفِّضَة َوَ� يُنفُِقو َه َّ وَن ٱ ِيَن يَۡ�ِوُ َّ ِٱ َوٱ َّ َوَ�ُصّدوَن َعن َسبِيِل ٱ
 ٖ��ِ

َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ   .]34: التوبة[ ﴾٣ فَبَّ�ِ

كنند و  مي خود إلرا به باطل طعم بسياري از علماء و راهبان اموال مردم ،اي اهل ايمان«
كنند و در راه  مي و كسانيكه ط� و نقره را گنجينه و ذخيره ،كنند از راه خدا منع مي )خلق را(

 . »كنند آنها را به عذاب دردناك بشارت ده نمي خدا انفاق

خرافات و ضررهاي بيشماري پيرامون ظهور او وجود دارد و ميان  ظهور مهدي: -4 
 وقتيكه او آمد به ديوار كعبه تكيه زده و ف�ن آيه را :گويند مي مث�ً ،استعوام رايج 

رض همچون برگهاي پائيزي خود را األنفر هستند با طير 313خواند و ياران او كه  مي
57Fآيند!! مي رسانند!! و جبرئيل و ميكائيل از آسمان براي بيعت با مهدي فرود مي بدانجا

و او  1
58Fعليه دشمنان اس�مكند به جنگ  مي هم شروع

كند كه تا ركاب  مي و آنقدر قتل عام 2
59Fرود!! مي اسبش در خون فرو

رود و آنها را  مي ، سپس به سراغ قبر ابوبكر و عمر و عايشه3
60Fكشد مي از قبر بيرون

كند!! (به خاطر فاطمه  مي تا مجازات كند!! و حد را بر عايشه اجرا 4
ه هفته وحدت خيلي اعتقاد ندارد چون با معلوم است امام زمان ب ،)ص دختر رسول خدا

 كند. مي انجام اين كارها يك ميليارد مسلمان را با خود دشمن
 و اميدواراي مردم و عوام بيسواد را به ظهور ا دكانداران مذهبي در شيعه در هر دوره

مث�ً به  ،كنند كه ظهور مهدي نزديك شده است مي اي چنان وانمود كنند و از هر حادثه مي

                                           
گويد: اصحاب مهدي  مي كند!! و شيخ طوسي مي شود و با مهدي بيعت مي زلشيخ مفيد نقل كرده كه جبرئيل نا -1

 .شوند!! مي يشان به ستاد مهدي مانند يك چشم به هم زدن منتقلها از خانه
كند چونكه وهابي هستند و روي قبور ائمه بقيع را گنبد و  مي لبد قتل عام را از اهل سنت عربستان شروع -2

 . اند بح جمعه نيز دعاي ندبه را نخواندهو هر ص اند بارگاه نساخته
 قيام با اسب و شمشير در عصر جديد بسيار جالب خواهد بود. -3
 داند نبش قبر در اس�م حرام است. نمي كنم امام زمان مي فكر -4
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و در آن چنين آمده كه در ايم  حديثي يافته :گفتند مي نگام جنگ آمريكا در عراقه
شود كه بر سر ط�ي سياه است و آن هم نفت است. مردم  مي آخرالزمان در عراق جنگي
گفتند: عجب حدي  جالبي است و حتماً واقعيت دارد و ظهور  مي نادان هم با خوشحالي

آيد در  مي گويند: سفياني كه در آخرالزمان مي بينيم. يا مي و ما هم او را ،آقا نزديك است
لشكر سوريه ديده شده است! يا ف�ن حاكم اسرائيلي كه يك چشم دارد همان دجال 
61Fاست! يا ف�ن مرجع تقليد به هنگام قنوت ناگهان گفته كه قاتل امام زمان به دنيا آمد!

و  1
داستانها دروغ بوده ولي كسي  ام اينشود تم مي جالب است كه با اينكه پس از مدتي ثابت

 كند و با همان اطمينان قبلي به راه خود ادامه نمي اي شك در وجود اين عقايد ذره
، همه فوري قبول دهند و اگر دوباره آخوند يا مرجعي بيايد و داستاني جديد را بگويد مي
وراخ دو بار يك س (يا مومن) از انسان عاقل«فرموده:  صدر صورتيكه پيامبر ،كنند مي

و جالب اينجاست كه در كتب  ؛شوند مي . ولي شيعيان هزار بار گزيده»شود گزيده نمي
حدي  شيعه آمده كه تعيين كنندگان وقت ظهور دروغگو و كذاب هستند و خود مهدي 

گويد كه نشان دهد ظهور  مي داند. پس مرجعي كه دائم سخناني ظهورش را نمي نيز وقت
، چون طبق اين قاتل او به دنيا آمده! :گو است. مثل اينكه بگويددروغ ،مهدي نزديك است
شود بايد مهدي ظهور كرده باشد  مي ديگر كه قاتل مهدي بالغ و بزرگ إلسخن تا چند ده

تا توسط او كشته شود. تازه خود مهدي چند سال حكومت خواهد كرد و سپس در انتها 
ما كه پير هستيم اميد داريم ظهور مهدي  :گويند مي رسد. بسياري از اين مراجع مي به قتل

 همچون آخوندي خرافي كه خلاب به مردم ،را ببينيم پس شما جوانان مايوس نشويد
گفت: آيت ا... بهجت كه خيلي پير شده گفته است ان شاء اهللا من هم زنده خواهم  مي
 :ها بگويدو ظهور مهدي را خواهم ديد پس شما نااميد نباشيد. ولي كسي نيست به اين ،بود

                                           
 صگوئيم: پيامبر مي بيند!! مي گويند آيت ا... بهجت چنين چيزي گفته و او چهره برزخي اشخاص را هم مي -1

). حال چلور جناب بهجت از 50، انعام/188) و علم غيب نداشته (اعراف/101شناخته (توبه/ نمي فقان رامنا
 پيامبر اس�م برتري يافته؟ علتش فقط خوش باوري مردم و نشر خرافات توسط دكانداران مذهبي است.
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گفتند ولي همگي  مي و ان شاء اهللا هم زياد ،گفتند مي مراجع قبلي شما نيز همين سخنان را
62Fو مهدي هم ظهور نكرده است اند مرده

1. 
چون  بي مردمي كه به صحبتهاي آخوندها و مراجع خود توجهي خاص دارند و مريد

 و چراي ايشان هستند بايد اين آيه را بخوانند:

﴿ � ٓ رَ  َوقَالُوا ٓ  ّ�َنا ا َّ َطعۡ  إِ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضّلوََا َءََاَوُ�َ�َ

َ
  .]67[األحزاب:  ﴾٦ لّسبِيَ�۠ ٱ فَأ

ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به راه ض�لت  ،اي خدا :و گويند«
 . »كشيدند

تا ظهور مهدي  چنان در ذهن تمام مردم انداخته بودند كه خميني ،در اوايل انق�ب
تا انق�ب مهدي خميني را  ،خدايا ،خدايا :دادند مي و همه نيز شعار ،حتماً زنده خواهد بود

به مغز خود فشار وارد نكرد كه پس چرا مهدي اي  نگهدار!! ولي پس از مرگ او كسي ذره
 نيامد؟ و تازه همه مشغول عزاداري براي مرگ او شدند.

63Fاول را دارند إلن رهبران خود در دنيا رتببت كرد متاسفانه مردم ايران در

و پس از  ،2
مرگ خميني در يك برنامه تلويزيوني ديدم كه شخصي خرافي كه حتماً از قشر حزب 

فتيم ر مي گفت: من و تعدادي ديگر دائم اطراف امام خميني مي اللهي و  وليت فقيهي بود
ري براي امام ايجاد كنند ترسيديم دشمنان و منافقان خل و مراقب ايشان بوديم چون مي

كه ناگهان امام خلاب به ما فرمودند: نگران من نباشيد من به مرگ طبيعي خواهم مرد!!! و 
 .مجري تلويزيون گفت: اهللا اكبر

براي خميني و آخوندهاي ديگر  اند مثل اينكه ائمه براي اين خرافيون كم بوده و آمده
ز صبح تا شام در اتاق خود بوده و جوانان وقتي او ا ،. آرياند هم قائل به علم غيب شده

                                           
دانيم چرا نگه داشته  نمي ! پس ماگفتند: خدايا، خدايا، تا انق�ب مهدي خميني را نگهدار! مي تمام مردم ايران -1

نشد؟ آيا يكنفر مومن واقعي در ايران نبود تا دعايش مستجاب گردد؟ علت اين است كه دعاي به محال 
اي و جانشينان بعدي او نيز خواهند رفت، و امام زماني  شود و خميني كه از دنيا رفت بلكه خامنه نمي مستجاب

 د ظهور كند. حال شما بنشينيد و دائم دعا كنيد.ظهور نخواهد كرد، چون نيست كه بخواه
 شدند. مي شد همه با او دشمن مي گفتند عكس خميني در ماه است و اگر كسي منكر مي اول انق�ب همه مردم -2
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 بيچاره را به جبهه فرستاده تعجبي هم ندارد كه به مرگ طبيعي از دنيا برود.
اران مذهبي از اين مورد مهم بعدي سود جويي حكام و دكاند حكام سودجو: -5
 گويند: كشور ما وقتي مي شنويم كه مي بارها شده كه از زبان رجال حكومتي ،است عقايد

و اين مشك�ت بسياري كه هم  ،شود كه امام زمان ظهور كند مي كام�ً ايده آل و خوب
چون بالخره معصوم نيستيم  ،اكنون وجود دارد تقصير ما نيست و ما خيلي مسئول نيستيم

كنند و مردم را به انتظار  مي و بدينگونه از مسئوليت شانه خالي .كنيم مي و خلاهايي
كنند. بايد به اينها  مي خودشان از آنلرف هركاري خواستند كنند و مي مهدي دلخوش

ديني كه در جامعه رو به افزايش است مهدي  بي پس مقصر اصلي گراني و فساد و :گفت
چون خودتان عقيده داريد كه او حافظ حكومت شماست و روي ايران وليت  ،است
 .دارد!!
 ه با حاكم ظالم برخوردهاي شيعه در طول تاريخ اين بوده است ك يكي از مزيت 
 ،ولي هم اكنون از آن مزيت ديگر خبري نيست اند كرده مي و عليه او قيام اند كرده مي

كردند و به هنگام زياده  مي چونكه در گذشته شاهان مختلف بالي سر مردم حكومت
كرد تا عليه  مي روحاني شيعه كه ميان مردم بود فوري همه را آگاه ،روي در ظلم و فساد

ولي اكنون خود روحاني تبديل به شاه و حاكم شده است و ديگر مردم  ،ه قيام كنندشا
كنند و آن  نمي جرات مقابله با او را ندارند و به صحبت غير روحانيون هم توجهي

64Fدين شده ةروحاني نمايند

و جالب اينجاست  .و دين را نيز با سياست يكي كرده است، 1
ولي به نظر ما به طور  ،عنوان جدا از سياست نيست گويند: دين به هيچ مي كه روحانيون

 ،استثناء در مسئله امر به معروف و نهي از منكر دين ايشان از سياست جدا شده است
 چون چنانچه كسي بخواهد روحاني حاكم را امر به معروف و نهي از منكر كند آنوقت

                                           
كسي نيست به اينها بگويد: چه كسي گفته شما دين هستيد كه بخواهيد از سياست جدا نباشيد يا باشيد، اص�ً  -1

و صحابه ايشان وجود نداشته و ساخته و  صحاني با اين سازمان و تشكي�ت در دوران پيامبرخود واژه رو
 پرداخته دست خود ايشان است.
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انند گذشته در چون م ،رضرتد و محارب با خدا و مفسد في األضد دين و م :شود مي
و اين سكوت و نشستن  ،مقابل شاه قيام نكرده بلكه در مقابل خود دين قيام كرده است

تا امام زمان بيايد و  اند و همه نشسته ،در برابر ظالمين از بزرگترين مضرات غيبت است
كارها را درست كند در صورتيكه بايد آنقدر بنشينيد تا علف زير پايتان سبز شود و 

 م به كار خود ادامه دهند.ظالمين ه
ايده آل كه نزديك اي  قيام او نزديك قيامت است! آخر جامعه :گويند مي خود اينها 

؟ اند چه گناهي داشته اند قيامت باشد ديگر چه سودي دارد؟! و گذشتگاني كه در ظلم بوده
شد؟ و آيا اين است معناي عدالت شما؟ آيا قوانين اس�م بايد تنها چند سال بر پا با

. صفويه براي كشتار اهل اند يي كه نكردهها دكانداران مذهبي از اين امام زمان چه استفاده
65Fسنت در ايران و شيعه كردن مردم

گفته است كه ف�ن شاه احمق به هنگام سواري از  مي 1
امام زمان را در غار  :ياران خود جدا شده و در غاري رفته و پس از بيرون آمدن گفته

تور كشتار و قيام را از او گرفتم!! يا به قول دكتر شريعتي در اطراف حرم امام و دسام  ديده
حرم را گسترش  اند خواسته مي رضا دكانها و ساختمانهايي بود كه وقتي مذهبيون خرافي

و اين به صورت  اند دهند و جاده بكشند در مقابل ساختمانهاي اطراف حرم قرار داشته
راف حرم حاضر به تخريب دكانها نبودند. ولي ناگهان يك مشكل شده بود چون مردم اط

اي احدا   : در اطراف قبر جدم جادهكند كه امام زمان فرموده مي يك حدي  ظهور
ها را  حدي  همه مردم دو دستي مغازهخواهد شد به نام فلكه!! كه پس از شايع شدن اين 

 كنند. مي كنند و آنها را تخريب ميتسليم 
برداري از اين مهدي وجود دارد كه يكي از آنها واقعاً  بهره موردمورد ديگري نيز در 

عراق  در جريان جنگ ايران با :گفتند مي جاي تاسف دارد و آن مورد اين است كه شنيدم

                                           
كه بيشتر  اند شما خوانندة گرامي بدانيد كه قبل از آمدن صفويه مردم ايران و اجداد شما از اهل سنت بوده -1

خواهيم كمي فكر  مي ئيم كه شما سني يا شيعه شويد، بلكهخواهيم بگو نمي ، البته مااند شافعي و حنفي بوده
 كنيد كه عقايدتان از كجا ريشه گرفته است.
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اي دور و از  همراه با سوار خود از فاصلهاسبي  ،هاي شب در جبهه جنگ به هنگام نيمه
آن  اند كرده مي كرده است و آنها هم فكر يم اي از رزمندگان عبور گان عده جلوي ديده

و بدين  اند كرده مي و اين موضوع را براي بقيه رزمندگان تعريف ،سوار امام زمان است
كه امام زمان به آنها توجه دارد و با اشتياق بيشتري به  اند شده مي ترتيب همه خوشحال

اين موضوع را قبول  از رزمندگاناي  و البته عده اند برده مي خط مقدم جبهه يورش
تا اتفاقاً يك شب آن سوار و اسبش از جلوي يكي از  اند كرده مي و تكذيب اند نداشته

و آن رزمنده هم با ماشين خود  ،گذرد مي همين رزمندگاني كه اين موضوع را قبول نداشته
رود تا در  مي كند و به دل كوهي مي كند و آن سوار با سرعت فرار مي او را تعقيب

 كند و مشاهده مي گاهش پنهان شود ولي بالخره آن رزمنده آن سوار را دستگيرمخفي
كند كه فردي عادي است و امام زمان نيست كه در اين هنگام ناگهان اط�عات سپاه  مي
 ها نكن!!! به كار خودت باشد و از اين فضوليگويد: سرت  مي رسد و به آن رزمنده مي سر

 دم عادي نيز براي فريب مردم از مهدي استفادهمورد ديگري نيز هست كه حتي مر
66Fكنند و يك مكبر مي

 بيند و مي كند كه امام زمان را مي كه فردي تبهكار بوده است ادعا 1
و اين  ،شما مردم قادر به ديدن او نيستيد چون مهدي از نظرها غائب است :گويد مي

د با امام زمان نماز جماعت بيايي :گفته مي كرده و به مردم اي پهن مي باز سجاده شخص حقه
و من ركوع و سجود  ،بخوانيم و هم اكنون امام زمان روي اين سجاده در حال نماز است

 .كنم و شما هم با اع�م من به ركوع و سجود برويد!!!!! مي بينم و به شما اع�م مي او را
 و پشت آن سجاده اند كرده مي و جالب است بدانيد مردم ساده هم اينكار را 
67Fو به فرد نامرئي اند ايستاده مي

 .اند كرده مي اقتدا 2

                                           
مكبر شخصي است كه در هنگام نماز جماعت با صداي بلند يا توسط بلندگويي اركان نماز مثل تكبير و ركوع  -1

د را با امام جماعت هماهنگ كنند، كند تا مردمي كه در حال نماز هستند خو مي و سجود امام جماعت را اع�م
 دانند و ما براي احتياط ذكر كرديم. مي البته مردم معناي مكبر را

 كنم اين مرد حقه باز اين ايده خود را از فيلم مرد نامرئي اقتباس كرده است. مي فكر -2
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 خدايا آنرا كـه عقـل دادي چـه نـدادي؟    

 

 و آنـــرا كـــه عقـــل نـــدادي چـــه دادي؟ 
 

يكي شدن دين با سياست و نردبان شدن دين براي سياست به طور عادي هم داراي 
نكار و اهل بيت او اي صضرر و زيان است چه برسد به اينكه به نام خاندان پيامبر

چون حاكم و سياستمدار براي حفظ حكومت و نظام خود كه آنرا اس�مي  ،صورت بگيرد
تواند قد علم  مي دهد و حتي در مقابل نصوص شرعي نيز مي داند هر كاري صورت مي نيز

تواند حج  مي ،كند و اجتهاد در برابر نص كند و مجمع تشخيص مصلحت نظام ايجاد كند
باطل كند يا مسجدي از اهل سنت را مسجد ضرار بنامد و  سال 3خانه خدا را به مدت 

آن موقع چنانچه هر خرابكاري ضد ديني صورت بگيرد همه مردم آنرا به نام  ،خرابش كند
 شوند.  دين گريز مي بينند نه به نام آن فرد حاكم و همه مي اس�م

 و از خلا آگاهكنند كه با وحي در ارتباط بوده  مي قياس صاينها خودشان را با پيامبر
دانند ولي مشخص است كه داراي اشتباهات  مي شده و خود را نائب امام معصوم مي

 كنند. مي فراواني هستند و بدين شكل دين را توسط سياست خود خراب
چون مذهب حالتي مقدس دارد وقتيكه وارد عرصه سياست شود به آن رجال سياسي 

بنابراين ديگر  ،ش غيرخدا استاد هستنددهد و مردم ايران هم در پرست مي حالت تقدس
 ةخدا و نمايند ةاو نمايند :گويد مي چون با خود ،گويد نمي كسي به آخوند حاكم چيزي

كنند اگر  مي مهدي و مظهر اس�م است و نبايد در برابرش كاري بكنيم و در واقع فكر
 و براي همين ،اقدامي عليه او كنند اين اقدام عليه مذهب شيعه و امام زمان بوده است

 از منكر كنند.ترسند امر به معروف و نهي  مي



 
 

 شعر

ــد   ــال آخون ــت از ح ــد مل ــته ش  خس
 

ــد   ــال آخونــــ ــامي اعمــــ  از تمــــ
 

ــه ــا آيـ ــد از هـ ــخ شـ ــدا مسـ  ي خـ
 

ــد   ــال آخونــ ــر قــ ــ  پــ  آن احاديــ
 

 ســال گــرگ اســت تقــويم هــر ســال
 

 يــا بــه ديگــر زبــان ســال آخونــد      
 

 مست عين كفر است اقوال اين

 

 فعــال آخونــد عــين شــرك اســت ا   
 

 تو برو كار كن اي برادر
 

 خمـــس مالـــت شـــود مـــال آخونـــد 
 

 حاليش را كشيدند بي جور
 

ــد   ــال آخونــــ ــدان فعــــ  آن مريــــ
 

 اي بسيجي به روز قيامت
 

ــد    ــال آخونــ ــاري و حمــ ــر بــ  زيــ
 

 پاك كن اي خدا كشورم را
 

ــد   ــال آخونــــ ــامي عمــــ  از تمــــ
 

 كل درياي مازندران رفت
 

 از زد و بنـــــد و اهمـــــال آخونـــــد 
 

 كي شود پر ندانم از اين نفت
 

ــكم  ــد  آن شـ ــون وال آخونـ ــاي چـ  هـ
 

 حد پايان ندارد بدانيد
 

ــد    ــال آخونــــ ــا و اميــــ  آرزوهــــ
 

 ملت شير و خورشيد افتاد
 

ــال آخونـــد      ــه چنگـ ــره بـ ــل بـ  مثـ
 

 حرف حق را نگردد پذيرا
 

ــر  ــي آن سـ ــد  بـ ــال آخونـ ــخ و كـ  مـ
 

 جز دروغ و خرافه نبيني
 

 شــود گــال آخونــد   مــي تــا كــه وا  
 

 در جدال است با اهل سنت
 

ــد   ــال آخونــ ــار و دجــ ــن بيمــ  ذهــ
 

 گمان حرف حق و شجاعت بي
 

 بشــــكند يــــال و كوپــــال آخونــــد 
 

 حال ما را گرفت اين تبهكار
 

ــد    ــال آخونـ ــا حـ ــريم مـ ــس بگيـ  پـ
 

 زرق و مكر و فريب و ريا بود
 

ــد    ــال آخونـ ــافظ زدم فـ ــه حـ ــا بـ  تـ
 

 ذهن شيلان دون هم ندانست
 

ــال آخو   ــت آمــ ــا كجاهاســ ــدتــ  نــ
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 كي گشادست جيب من، جيب تو،
 

 مــال آخونــد  ،مــال تــو  ،مــال مــن  
 

 زير روسيه و چين شده پهن
 

 پاچـــه خـــواري و دســـتمال آخونـــد 
 

 در قيامت ببيني كه شيلان
 

 بـــر صـــراط اســـت حمـــال آخونـــد 
 

 ش بيضه دين شكستهبا نوك
 

ــد    ــال آخونـ ــر و بـ ــر پـ ــاي آن بـ  جـ
 

 توبه و عذر خواهي نبيني
 

 ق لل آخونــــدزان زبـــان بــــه حـــ   
 

 شانس دارد عجيب اين تبهكار
 

ــد    ــال آخونـ ــت اقبـ ــد اسـ ــس بلنـ  بـ
 

 ديدم ابليس هنگام چينش
 

ــد   ــال آخونـ ــت غربـ ــش داشـ  در كفـ
 

 رفت اس�م از كشور ما
 

 تـــا وطـــن گشـــت اشـــغال آخونـــد  
 

 نيست در ذات اس�م عيبي
 

ــكال   ــت اشـ ــد  ،هسـ ــكال آخونـ  اشـ
 

 شود اي خداوند كي رها مي
 

ــال   ــا ز چنگــ ــت مــ ــد ملــ 68Fآخونــ

1 
 

خرافه ديگر مسجدي ساختگي است كه معتقد هستند به دستور امام  جمكران: -6
ركعت نماز  دودانند و  مي از بزرگترين عبادات زمان ساخته شده و مردم بدانجا رفتن را

 صاين نمازها در كجاي سنت پيامبر :خوانند و كسي نيست بگويد امام زمان در آنجا مي
ئب هاي خود را براي نا در آنجاست كه مردم نامه مورد چاهي  و خرافه ديگر در ؟آمده
هاست مرده است آن نامه را  اندازند! تا آن نائب كه سال نويسند و درون چاه مي مي مهدي

براي امام زنده ببرد!! البته در مذهبي كه ميان مردگان و زندگان تفاوتي قائل نيست اين 
برو به جمكران و مشكلت را به آقا  :گويند مي. و دائم باشد نمي خرافات خيلي هم عجيب

در پناه آقا باش!! در صورتيكه بايد دعا كنيم و خود را تنها در پناه  :گويند مي بگو!! يا
 ،دروغ استايم  ما از خداوند حاجت يا شفا خواسته :گويند مي و اينكه ،خداوند بدانيم

روم تا امام رضا شفايم  مي گويد: مي خواهد به مشهد برود مي بيني وقتي كسي مي چون
 ،گويد: امام رضا شفايم داد!! ولي اگر اتفاقي بيفتد كه شفا نيابد مي دهد!! يا اگر شفا يابد

                                           
 نظير هستند. بي خوداشعار از عليرضا حسيني نويسنده كتاب آلفوس است كه به نظر من اشعار ايشان در نوع  -1
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چه بدي است به خدا نخواسته كه شفا يابم!! و هر گويد: حتما مصلحت نبوده و مي
چرا  :ويندگ مي بعد هم ،دهند مي را به امام نسبت ها دهند و تمام خوبي مي خداوند نسبت

 گويند مشرك؟ مي به ما
 جالب است كه حكومت آخوندي در ايران دستور تخريب مساجدي از اهل سنت را

مسجد ضرار بوده است!! ولي به نظر ما مسجد ضرار همين مسجد  :گويد مي دهد و مي
 هاي مختلفي كه مردم به جاي رفتن به مسجد به آنجا مچنين امامزادهجمكران است و ه

 كنند. مي غيرخدا را صدا روند و مي
بينند  مي وقتي مردم دائم ،از ضررهاي ديگر غيبت، ضرري است روحي و رواني -7

برند و دائم از جانب ابرقدرتهاي جهاني مورد  مي كه مسلمين يا شيعيان در ذلت به سر
 گيرند و انواع و اقسام جنايات را بر سر كودكان و مسلمانان مي حمله و آزار و اذيت قرار

 آورند و هر روز به ميزان ظلم و ستم در كشور خود و يا كشورهاي ديگر اضافه مي
در اين لحظه است كه نوعي ياس و  ،كند نمي شود و در عين حال امام زمان ظهور مي
چونكه از  ،پندارند مي دهد و خود را ضعيف دي و ذلت و خواري به آنها دست ميناامي

ا خودتان به تنهايي قادر به مقابله با تمامي قدرتهاي كه شم اند ابتدا در مغز ايشان كرده
ظالم جهان نيستيد و حتما بايد معصومي من عنداهللا كه همان مهدي است قيام كند. بارها 

كنند: پس تو  دل فغان مي كه اشخاص معتقد به مهدي با گريه و زاري و از تهايم  ديده
 إل، و از اينگونه سخنان كه نشانتآيي؟ ديگر صبر ما لبريز شده اس نمي كجايي؟ پس چرا

و البته دستاني  ،ضعيف بودن روحيه ايشان و ضربه خوردن ايشان از نيامدن مهدي است
در كار بوده تا به نوعي مردم را اينگونه كند تا مبادا خودشان به فكر نجات خودشان 

69Fيا براي كشته شدن حسين ،باشند و دائم گريه و زاري كنند

دي و يا براي نيامدن مه 1
 ...غيره

                                           
تا كسي ديگر ظهور كند، و  اند دانند مانند او نيستند، بلكه نشسته مي را الگوي خويش اينها كه امام حسين -1

 گذارند. مي بيشتر شبيه به كوفيان هستند و لبد اگر هم كسي بخواهد قيامي را صورت دهد او را تنها
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ولي آيا تا  ،شيعه بر اين عقيده است كه ظهور مهدي در روز جمعه است جمعه: -8
، اجداد ايد كه چند هزار جمعه آمده و رفته و مهدي هم ظهور نكرده؟ كنون حساب كرده

. هر اند و البته انتظاري بيهوده داشته اند هاي عمر خود منتظر او بوده شما هم در تمام جمعه
و مداحي  ،كنند مي آميز ندبه شيون و گريه و زاري جعلي و شرك ه در دعايصبح جمع

 پس كجايي اي امام زمان؟ :گويد مي كند و مي احمق هم مرتب احساسات شما را تحريك
 (البته همينلور هم ترسيم ما هم بميريم و چشمانمان به جمال تو روشن نشود مي
 .آيي؟ ما ديگر خسته شديم نمي شود) و چرا مي
و اي  ،آنقدر منتظر بمان تا علف زير پايت سبز شود :به اين مداح متعصب بايد گفت 

سال چندين  1200شد اگر قرار بود درختي هم سبز شود در اين  مي كاش علف سبز
البته شما مختار هستيد كه  ولي از ظهور منجي خبري نشده است. ،درخت سبز شده بود

وست داريد زمام دين و آخرت خود را به دست خود را انتخاب كنيد و چنانچه د ةعقيد
 ما اعتراضي نداريم و اين مسئله مربوط به خودتان است.  ،آخوند و مداح بدهيد

 .  اند در ضمن لزم به تذكر است كه در احادي  ديگري ظهور مهدي را روز شنبه گفته
ها  ها و قيام يكي از بدترين مضرات غيبت مهدي ايجاد جنگ جنگ و خونريزي: -9

و اكثر اين  ،و خونريزيهاي بسياري بوده كه در طول تاريخ به نام او صورت گرفته است
فايده بوده و جز تضعيف مسلمين و تفرقه انداختن بين آنها سودي نداشته  قيامها نيز بي

اي را دور خود جمع كرده و جنگ و  اميده و عدهاست. هر زمان يك نفر خود را مهدي ن
و  اند را كه آمده ها و چنانچه بخواهيم نام تمام مهدي ،اخته استخونريزي به راه اند

 م بايد يك كتاب جداگانه بنويسيم.ببري اند رفته



 
 

 علل غيبت

چونكه علماي  ،كنيم مي هاي غيبت امام زمان را ملرح در اينجا يك سري از علت
پايه و اساس  بي آورند كه البته همگي آنها پوچ و مي شيعه براي غيبت طولني او دليلي را
 است و نزد خردمندان ارزشي ندارد:

شيخ كليني در كتاب كافي و شيخ صدوق در كتاب  نظريه خوف و ترس از قتل: -1
خوف  ،كنند كه سبب غيبت امام مي اكمال الدين روايات متعددي از حضرت صادق نقل

علت تولد  حتي رواياتي ديگر نيز در كتب شيعه هست كه .باشد مي بر حيات خود و تقيه
 3سيد مرتضي در كتاب الشافي جلد ،دانند مي عباسي إلنهاني او را به خاطر ترس از خليفپ

گويد: اگر مهدي براي جانش بترسد واجب است بر او غايب و مستور  مي 149صفحه 
و شيخ طوسي در  .بماند و همچنين بيان كرده كه دفع ضرر واجب منلقي و عقلي است

بينم براي عدم ظهورش جز خوف از تهاجم و  نمي د: سببيگوي مي 203 الغيبه صفحه
بايست  مي اگر چيزي غير از اين بوده برايش جايز نيست در غيبت بماند و ،كشته شدن

چون انبياء و ائمه و اولياء منزلتشان  ،ها را تحمل كند همچون ديگران مشك�ت و سختي
70Fتباط داردبه مقدار تحمل كردن مشاكل و ناهمواريها در راه خدا ار

1. 
 :شود مي اين نظريه مبني بر ترس از قتل از چندين جهت كامإلً باطل
داند و هر لحظه امكان  نمي ترس از قتل هميشه وجود دارد و كسي زمان مرگ خود را

باشد و حتي رواياتي هست كه  مي دارد بميرد و اين خلر پس از ظهور او در آينده نيز

                                           
كند  مي گويد: ايمان ما به عصمت مهدي اقتضا مي در جايي ديگر شيخ طوسي در اينجا اينگونه گفته، ولي شيعه -1

) ولي در اينجا شيخ 85و  21نوشته صدوق ص إكامل الدينكه تسليم وجود حكمتي براي غيبت او باشيم (

گويد: اگر خوف از مرگ نباشد ديگر براي مهدي جايز نيست در غيبت بماند و بايد ظهور كند و  مي طوسي
 را تحمل كند. ها ياء ديگر سختيچون انبياء و اول
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71Fشود يم مهدي توسط ف�ن زن ريشدار كشته

نيز آمده كه هيچ كس  ، در سوره لقمان آيه1
امام از زمان مرگ خود اط�ع دارد  :و چنانچه شيعه بگويد .داند زمين مرگ خود را نمي

چنانچه كليني در كتاب كافي آورده كه ائمه از زمان مرگ خود و قاتل خود آگاهي دارند 
ائمه علم  :گويند مي ي كهميرند و همينلور احادي  متعدد ديگر مي و به اختيار خويش
72Fدانند مي گذشته و آينده را

داند  مي گوئيم: اگر امام زمان مرگ خود را مي پس در اينجا ،2
ديگر ترس از قتل  ،داند چه وقت خواهد مرد مي ديگر براي چه غائب شده است؟ او كه

 كه داند بر عكس ادعاي شيعيان اينصورت زمان ظهور خود را نيز مييعني چه؟ و حتي در 
كليني  إلن ظهور اط�عي ندارد چون طبق گفتگويند هيچكس و حتي خود مهدي از زما مي

چون شما نيز طبق  ،داند مي زمان حكومت خود را نيز ،اگر مهدي زمان مرگ خود را بداند
خوب مهدي اين تعداد سال را  ،سال) 7(مث�ً  ايد كرده رواياتي مدت حكومت او را بيان

كند. اگر امامان شما  مي كند و دقيقاً زمان ظهور خود را پيدا مي از زمان مرگ خود كم
به  :گوئيد مي پس تقيه ديگر چيست؟ حتي ،شناسند مي زمان مرگ خود و قاتل خود را

اگر كسي بداند توسط چه شخصي  ،ميرد! تقيه به خاطر حفظ جان است مي اختيار خويش
ديگر تقيه كردن معنايي ندارد.  ،شود آنهم به اختيار خودش مي و در چه زماني كشته

امام هميشه از علم غيب خود  :گويند مي فراموش نكنيد روحانيون براي گمراهي شما

                                           
آيد. بنابراين، براي ترس از قتل  نمي گويند: چون مهدي آخرين امام است و پس از او ديگر امامي مي رواياتي -1

 گويند: مهدي توسط امام حسين كه رجعت كرده است غسل و كفن مي غائب شده، ولي در جايي ديگر
گويند: حتماً بايد امام قبلي توسط امام بعدي غسل و كفن شود  مي شود!! پس كداميك از اينها درست است؟ مي

دانيم آن امام آخري كه در انتهاي دنيا و نزديك  نمي و زمين نيز هيچگاه از امام و حجت خالي نيست، پس ما
شود؟ اگر كسي از امامان رجعت كند اين مشكل باز  مي قيامت هنوز زنده است توسط چه كسي غسل و كفن

دهد يا فرشتگان ديگر، چون در شيعه هر  مي د او خواهد بود يا لبد امام آخري را جبرئيل غسلهم براي خو
 چيزي امكان دارد.

گويند: حتي امام زمان نيز  مي دانند و از طرفي ديگر مي گويند: امامان علم گذشته و آينده را مي از يك طرف -2
 ..اند؟!د نمي داند يا مي داند،  پس آخر نمي وقت ظهور خود را
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علم غيب  :گوئيم مي ،گيرد مي كند و هر كجا كه لزم باشد از غيب كمك نمي استفاده
 پس شما خاتميت را قبول نداريد و براي امامان هم قائل به ،شود مي توسط وحي فهميده

آمده  دارد؟ در سوره اعرافاي  وحي هستيد و علم غيبي كه از آن استفاده نشود چه فايده

عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ :كه
َ
ّسِ�َ  َوَما ۡ�ِ ۡ�َ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َُ َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ و « .]188[األعراف:  ﴾ءُ لّسوٓ ٱ َِ
اى به من  ناخوشى و هيچ ،آوردم دانستم، خير بسيار [براى خود] فراهم مى اگر غيب مى

و به علم غيب خود رجوع نكرد يعني چه؟ حتي وحي الهي به اذن خداوند . »رسيد نمى
كند ان  مي فراموش صشود همانلور كه پيامبر نمي است و چنانچه نخواهد فرستاده

 صشود و بعد از نزول دوباره به پيامبر مي شاءاهللا بگويد و سپس وحي براي مدتي قلع
ولي ظاهراً در شيعه به  ،) پس وحي نيز به امر خداست23/24ه كهف/(سور دهد مي تذكر

تواند بدان رجوع كند و تازه به علم  مي و هر موقع كه خواست ،اذن و اختيار امام است
كند يعني چه؟ مگر علم غيب سي دي يا نوار است كه بخواهد به آن  نمي غيب رجوع

تا هر وقت  اند بح تا شام منتظر نشستهرجوع كند؟!! يا نعوذباهللا خدا و فرشته وحي از ص
 .ائمه ميل داشتند بدانها رجوع كنند؟!!

 چونكه خداوند ،ترس از قتل با صدها سال زنده ماندن او در تضاد است يإلنظر
ها و  تواند همانلور كه اكنون (و طي قرون گذشته) امام زمان را از خلر بيماري مي

ر نيز اينكار را بكند. چلور شخصي قادر در زمان ظهو ،تصادفات و دشمنان حفظ كرده
است هزاران سال زنده بماند چونكه هنوز زمان مرگش نرسيده ولي از آن طرف از ترس 

شود؟ از همه گذشته نظريه خوف در شيعه با نظرات ديگر ايشان در  مي كشته شدن غائب
ولي  ،ظهور مهدي به اذن و دستور خداست :گويد مي تضاد كامل است. شيعه از طرفي

ترسد  مي ترس از قتل زمان ظهور به دست مهدي است و چونكه از مرگ يإلگويا در نظر
اگر زمان ظهور فقط به اذن خدا باشد ديگر ترس و خوف معنايي ندارد و  ،كند نمي ظهور

 نعوذباهللا خداوند هم :گوئيد مي و آيا شما ،هر موقع به قيام امر شود بايد ظهور كند
 .كند!!! نمي س از كشته شدن مهدي ظهورش را اع�مترسد و به خاطر تر مي
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بلكه بايد براي مردم به عنوان دليل و آيت الهي  ،حجت الهي كه نبايد مخفي باشد
 آشكار باشد. كداميك از انبياء از ترس كشته شدن مخفي شدند؟ خداوند در سوره نمل

َّ  َ�َاُف  َ�  إِّ�ِ ﴿ فرمايد: مي َ ۡ ٱ ََ رۡ ل و  .»ترسند نمي رسولن در نزد من« ]10: [النمل ﴾َسلُونَ َُ

� َ�ۡ  فََ� ﴿ فرمايد: مي در سوره مائده پس از مردم « .]44: ة[المائد ﴾نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  َّاَس ٱ َشُوا

 .»مترسيد و از من بترسيد
كرد و اص�ً  مي هم نبايد جنگي صخوف از قتل صحيح بود پس پيامبر إلياگر نظر 

 چون ممكن است موجب قتل و كشته شدن شود. ،هيچگاه نبايد مجاهدتي صورت گيرد
شود بفرمائيد  مي ،معناست بي اين دليل نيز بودن ياران و شرايط مساعد براي قيام: -2

شرايط مساعد چيست؟ و ياران چه مقدار بايد باشند و چگونه باشند؟ شرايط كره زمين 
هستيد كه چون هميشه همينلور است و ظالمان نيز وجود دارند و خود شما نيز معتقد 

كند. پس آيا بايد همه  مي شود و مهدي قيام نمي شود ديگر غيبت جايز مي ظلم بسيار زياد
73Fجا را ظلم بگيرد و ستم فراوان شود تا مهدي شما قيام كند؟

. در مورد ياران نيز چگونه 1
آيا اكنون درون ايران اين تعداد انسان  ،يار مخلص است 313بايد باشند اگر مقصود شما 

 1200ايد كه مذهبي داريد كه پس از  اگر اينلور است پس خود معترف شده ،جود نداردو
و اگر هم تمام شما مخلص و  ،سال نتوانسته چند انسان جهت قيام مهدي پرورش دهد

 مومن به امام زمان هستيد و حاضريد در راه او به شهادت برسيد پس چرا مهدي قيام
 ،ر وجود شرايط مساعد و ياران باطل خواهد شدكند؟ چون اين دليل شما مبني ب نمي

چونكه هم اكنون هم دولت ايران و هم ملت ايران از طرفداران درجه يك امام زمان 
سال پيش نيست كه  1200تواند ايران را پايگاه خود كند و مثل  مي پس مهدي ،هستند

مت كه ظهور بينيد كه در اين حكو مي بخواهد در سردابي مخفي شود و غائب گردد. ولي
سال  300صفويه  ،نكرده است بلكه در حكومت شاهان شيعه قبلي نيز ظهور نكرده است

                                           
از مردم در اي  هاي زيادي مردم در ظلم و ستم باشند و در انتها عده اين با عدل شيعه در تضاد است كه سال -1

 حكومت مهدي خوش بگذرانند و اس�م فقط در آن چند سال به نحو احسن اجرا شود.
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براي اين حكومت فعلي نيز نخواهد آمد چونكه  ،حكومت داشته و امام زماني نيامده
 ت و وجود ندارد كه بخواهد بيايد.نيس

دن شيعيان كه معناي آن يعني فيلتر و غربال كر مورد بعدي نظريه تمحيص است -3
تا آنهايي كه ايماني ضعيف دارند در اثر طولني شدن غيبت مرتد شده و تنها شيعيان با 
 ،اند ايمان و مخلص بمانند. بعضي چون شيخ صدوق و شيخ طوسي بر اين نظريه بوده

روايات  206و  204و  203و طوسي در الغيبه ص 348 -346صدوق در اكمال الدين ص
شود  نمي گويند: صاحب اين امر ظاهر مي كه اند و امام صادق آورده متعددي را از امام باقر

 ،كمي ةماند مگر عد نمي ، كسي از مردمروند مي ال بعد از اينكه دو سوم مردم از بين
 شوند مانند غربال كردن گندم. مي شيعيان غربال

 خود شيعيان معترف هستند كه اصول مهم مذهب ايشان يعني امامت ،طبق اين نظريه
چون اگر  ،مهدي يا مهدويت در قرآن و حتي احادي  به صورت واضح و آشكاري نيامده

اي  ن و مرتد شدن عدهدر آيات قرآن مسئله غيبت بيان شده بود ديگر غربال كردن شيعيا
شود؟ و تمام مسلمين به آن ايمان  كسي غربال نميمعاد  إلچرا در مورد مسئل معنا نداشت.

قرآن آشكارا و در آيات متعددي مسئله معاد را ملرح نموده دارند؟ چونكه خداوند در 
كند شكي نيست و آنها را توسط  مي و در اينكه خداوند بندگان خود را امتحان ،است

و 155كند همانلور كه در سوره بقره/ مي گرسنگي و نقصان اموال و چيزهاي ديگر امتحان
توسط ديني كه خودش فرستاده  نه اينكه ،آمده است 35و انبياء/ 7و كهف/ 2/3عنكبوت/

اگر بنا باشد در  .امتحان كند. قرآن و دين خداوند مبين و روشن و آشكار و واضح است
 ،ندارد. بنابرايناي  خود دين نيز امتحان و رمز و راز باشد كه ديگر حجت نيست و فايده

خرين خداوند در آ :خواهيد بگوئيد مي باشد. شما نمي موردي كه مد نظر شماست صحيح
حجت را تمام نكرده است  ،دين خود و در آخرين كتاب خود و در آخرين فرستاده خود
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74Fبلكه با بندگان خود شوخي كرده و يا آنها را امتحان كرده ،و دين را كامل نكرده

1 .
د و قرآن حجت را تمام كرده تا در آن دنيا ديگر كسي نتوان صخداوند با فرستادن پيامبر

ما در جايي از قرآن نامي از امام زمان مشاهده  :گويند مي آن دنيا بندگاناي بياورد. در  بهانه
و به عنوان حجت براي ما نبوده  ،پس نعوذباهللا خود قرآن ما را گمراه كرده است ،نكرديم
75Fاست

2. 
اين  :آيد تا به مردم بگويد نمي شما خواننده گرامي توجه داشته باشيد ديگر پيامبري

76Fامور امتحان بوده است

آيا تا كنون به اندازه كافي غربال  ،در مورد غربال شيعيان .3
ايمان واقعي را ندارند و  ،خودتان معترف هستيد كه شيعيان زمان حال ،؟ بنابرايناند نشده

خودشان بدان عمل  ،دانند مي و بر حق اند اين مذهب و وليتي را كه در بوق و كرنا كرده
 .اند بلكه فقط شعار داده ،اند نكرده
نند و حتي حاضرند در دا مي ردم شيعه در ايران اكثراً خود را براي قيام مهدي آمادهم

 را نشان دادند و (ايران و عراق) اين امر شوند و در جنگ خودشان كشتهاين راه 
 معناست. بي پس موضوع غربال شيعيان ،بسياري دادند هاي كشته
 :گويد مي 85و  21شيخ صدوق در اكمال الدين صنظريه حكمت ناشناخته:  -4

كند كه تسليم وجود حكمتي براي غيبت او باشيم.  مي ايمان ما به عصمت مهدي اقتضا

                                           
وده و اين كار را براي امتحان مثل اين است كه خداوند دوباره پيامبري را بفرستد و بگويد: خاتميت در كار نب -1

كرده تا  شما كردم و در امر نبوت شما را آزمايش كردم، پس چنين نيست و خداوند دين خود را كامل  بيان
 جايي براي بهانه نباشد.

داند، پس ذكر نشدن يكي از  مي داند و حتي از نبوت هم بالتر مي فراموش نكنيد شيعه امامت را از اصول دين -2
ن در قرآن تنها همان معناي امتحان كردن بندگان را دارد و بنابراين قرآن نيز نعوذباهللا حجت و كامل اصول دي
 نيست.

گويد خاتميت را قبول دارد ولي در واقع چنين نيست، چون براي امامان خود نيز قائل  مي فراموش نكنيد شيعه -3
 ند: جبرئيل براي بيعت با مهدي فرودگوي مي به وحي و عصمت و حجت و معجزه و علم غيب هستند و يا

 شتن به مسئله خاتميت است.آيد و احادي  ديگر كه همگي نشان دهنده عقيده ندا مي
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گويد: بايد علت و سبب براي غيبت باشد چون امام معصوم  مي سيد مرتضي علم الهدي
است و ت�ش در دانستن سبب غيبت مانند ت�ش در دانستن سبب وجود آيات متشابهات 

77Fدر قرآن كريم است

گويد: ضرورتي نيست علت  مي و شيخ محمد حسين كاشف الغلاء. 1
 اگر ثابت شود كه وجود امام در هر زمان و مكان از ضروريات ،و حكمت غيبت را بدانيم

ماند و در انتها گفته: مسئله غيبت عميقتر  نمي باشد و اينكه زمين از حجت خدا خالي مي
78Fاز آن است كه آنرا درك كنيم تر و پيچيده

2. 
چون ديگر در اينجا خودشان  ،اين دليل شيعه از تمام دليل خنده دارتر و جالبتر است

 .دانيم!!! نمي ما دليل غيبت را اند و گفته اند را راحت كرده
هاي اشتباهي كه از قبل  عصمت او داريم و دوباره روي پايهايمان به  :گويند مي
79Fچينند مي ي بعدي راها پايه اند ريخته

علم الهدي غيبت مهدي را با آيات  ، سيد مرتضي3
كاشف الغلاء گفته: مسئله غيبت پيچيده و عميق است يعني  ،متشابه قرآن قياس كرده

دين اس�م و قرآن مبين و روشن  ،خواهيم نمي ما دين پيچيده :گوئيم مي شود. نمي فهميده
عيان را و قابل فهم است. چلور خداوند براي چيزي كه فهميده نشده و پيچيده است شي

خاطر اينكه خودتان  به ،چون ديگر افراد ضعيف اليمان تقصيري ندارند ،كند مي غربال
(امامت مهدي)  ايد مذهبي پر از رمز و راز داريد. مذهبي كه در اصول آن هم معترف شده

80Fشما ديگر حساب بقيه آنرا بكنيد ،پيچيدگي و ابهام باشد

. اصولً همه چيز در شيعه مبهم 4
و اين از خصوصيات فرقه و مذهب است چونكه دين سهل و آسان  ،استو پيچيده 

                                           
 211ص 2ج تلخيص الشافی للمرتضی: الطوسی -1

 .71، صأصل الشيعة وأصوهلاء: كاشف الغطا -2

 د ديوار كجرو مي خشت اول چون نهد معمار كج         تا ثريا                   -3
هر جاي قرآن را بخوانيد اصول دين به طور صريح و روشن بيان شده همچون توحيد و معاد و نبوت و حتي  -4

فروع دين نيز بيان شده همچون زكات و نماز و يا حتي وضو كه فرعي از فروع است ولي امامت شيعه كه 
 جزء اصول بسيار مهم مذهب ايشان است ذكر نشده است.
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ولي براي فهميدن  ،شده است مي آنرا متوجه صو يك عرب بيسواد در زمان پيامبر ،است
اصول مهم مذهب شيعه بايد سالهاي زيادي را در حوزه بروي و در انتها هم مثل علماي 

كنيم و خود امام زمان  نمي درك مسئله غيبت پيچيده است و ما :بزرگ ايشان بگويي
پس چرا دليل ديگر را  :عصمت دارد و بالخره حتماً مصلحتي در آن هست!! بايد گفت

 كنيد؟ همچون خوف از قتل و غيره. خداوند چيزي را كه فهميده نشود از مردم مي ذكر
ن شما خودتان مختاريد دي ،خواهد. حال اين چيز از اصول مهم در مذهب شده است! نمي

فراموش نكنيد براي گول زدن  .اس�م را قبول كنيد يا مذهب عجيب و غريب ايشان را
كارهاي حضرت خضر هم براي موسي مبهم و ناشناخته بوده است  :شما خواهند گفت

 گوئيم: مي كه در جواب
 .مقرب بوده استاي  اولً: نامي از خضر در قرآن نيست و او بنده

 مخصوصاً شيعيان كه با قياس ،ت كه قابل قبول نيستاين صحبت شما قياس اس :ثانياً
 .(و با ابوحنيفه) مخالف هستند

 پرسد و در انتها برايش مكشوف مي علت انجام آن كارها را ثالثاً: حضرت موسي
  .شود نه اينكه بميرد و نفهمد چه بوده است مي

نزد آن بنده پيامبر بوده و به وحي الهي اين كار را كرده كه  حضرت موسي :رابعاً
و عالم برود تا تعليم ببيند ولي به مردم ما وحي نشده كه به وجود مهدي ايمان داشته 

 باشند و سوالي نكنند.
كنند در  مي علماي شيعه غيبت مهدي را با برخي از انبياء قياس سنن انبياء: -5

�ً با حضرت صورتيكه غيبت آن پيامبران مانند مهدي نبوده و ربلي به اين مسئله ندارد. مث
در صورتيكه حضرت موسي در دوران نبوت نبوده و تازه از  ،كنند مي قياس موسي

 .و اين طبيعي است ،و در مدين حاضر بوده ،مصر به مدين رفته نزد حضرت شعيب
شما هم اگر از تهران به شيراز برويد در تهران غائب هستيد و در شيراز حاضر و آيا اين 

كه پس از  يا حضرت ابراهيم .مام زمان است؟ مسلماً خيرغيبت شما همچون غيبت ا
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از  يا با غيبت حضرت يونس .خدا إلرود براي تلهير خان مي ه سمت مكهبت شكني ب
(كه در شكم ماهي رفته) كه اين نيز براي كناره گيري از قوم و گرفتار تنبيه الهي  قوم خود

 د.شدن است و ربلي به غائب شدن چند صد ساله مهدي ندار



 
 

 عالئم ظهور مهدي

بدي زمان و خرابي مث�ً در احادي  مختلفي آمده كه از  ،ع�ئم مختلفي ذكر شده -1

و يا وجود فسق و فجور يا ترك امر به معروف  ،در نزديكي ظهور مهدي سخن رفته امور
و گمراهي فقيهان و زياد شدن  ،و نهي از منكر يا متروك شدن قرآن و عمل نكردن به آن

 :كم شدن دانش و زينت مساجد و عبادت قبور توسط مردم و غيره... بايد گفتجهل و 
 و ربلي به زمان ظهور مهدي ندارند. اند اين ع�ئم هميشه بوده

ها در ميان خود مردم ما وجود دارند همچون عمل نكردن به  بسياري از اين ع�مت 
كند؟ جاي قرآن را  نمي پس چرا امام زمان ظهور ،قرآن و پرستش قبور و گمراهي فقيهان

جاي  ،اند جاي فقيهان را ابلهان گرفته ،جاي كعبه را هم كرب� گرفته ،كه مفاتيح گرفته
جاي عمل به  ،اند گرفته ها جاي مسجد را هم تكيه و امامزاده ،زكات را خمس گرفته

جاي عدل را ظلم  ،جاي معروف را منكر گرفته ،اس�م هم زيارت و حب اهل بيت گرفته
جاي ازدواج را زنا  ،جاي اص�ح را فساد گرفته ،جاي آزادي را خفقان گرفته ،تهگرف
و به طور كلي جاي توحيد را شرك گرفته است. پس ديگر بايد چلور شود تا اين  ،گرفته

خواهند خرابي به وجود آيد؟ ظاهراً اين همه خرابي  مي مهدي ظهور كند؟ آيا بيشتر از اين
 خواهند آنرا بيشتر كنند.   مي براي آخوندها كم است و

كه يكي از  اند رواياتي را ذكر كرده گرفتن خورشيد و ماه(كسوف و خسوف): -2
ع�ئم ظهور مهدي گرفتن خورشيد و ماه است كه البته هيچ ربلي به ظهور مهدي ندارند 

و مهدي هم ظهور  اند بارها شده كه خورشيد و ماه گرفته ،و در اين سالهاي طولني غيبت

) و ةوسائل الشيع(چون  اند باشد كه شيعيان در كتب خود آورده مي رده است. روايتينك

مبني بر اينكه به هنگام فوت ابراهيم فرزند  اند اهل سنت نيز در كتب خود آورده
كنند كه اين گرفتگي خورشيد به  مي گيرد و مردم گمان مي ناگهان خورشيد صپيامبر
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 رود و مي فوراًً به منبر صدر اين هنگام پيامبر بوده است. صخاطر فوت فرزند پيامبر
به امر او جاريند و  ،خورشيد و ماه دو نشانه از قدرت خدايند ،گويد: اي مردم مي

81Fگيرند نمي گيرند و براي حيات او نيز نمي براي موت كسي ،باشند مي فرمانبردار او

، پس 1
سپس از منبر فرود آمد و با نماز بخوانيد.  ،چون خورشيد و ماه يا يكي از اين دو گرفت

 مردم نماز خواند.
اين روايات ع�ئم ظهور و گرفتگي خورشيد و ماه با آن روايتي كه  ،و از همه گذشته

چونكه در عصر  ،كند در تضاد هستند مي تعيين كنندگان وقت ظهور را دروغگو معرفي
ع كسوف يا توانند قبل از وقو مي جديد و بخاطر پيشرفت علم نجوم حتي دانشمندان

 ،ها رخ دهد منتظر بمانند تا حتماً اين پديدهخسوف آنرا اع�م كنند و نيازي نيست كه 
ها  متوجه اين نكته اند توانسته نمي ولي چه بايد كرد كه در آن زمان اين راويان بيسواد

 بشوند.
كه در آنها  اند اخباري ديگر نيز براي ع�ئم ظهور مهدي نقل كرده تعيين وقت: -3
رواياتي  ،و تمامي اين روايات با روايات ديگر در تضاد هستند اند ت ظهور را نشان دادهوق
اتون) و حتي خود (كذب الوقَّ تعيين كنندگان وقت دروغگو و كذاب هستند :گويد مي كه

مهدي هم از زمان ظهورش خبر ندارد. اخباري مانند اين حدي  كه حضرت باقر فرموده: 
 199چنين خواهد شد و در سال  198باشد و در سال  مي 195ت فرج سال اولين ع�ما

هرگاه س�طين  :كند ان شاء اهللا. يا خبري كه حضرت علي فرموده مي خدا ب� را برطرف
كند. در حاليكه هفتصد سال از كشته شدن سللان بني  مي بني عباس كشته شدند قائم قيام

ر خود به خود روشن شده و كذب اين اخبا ،و مهدي هم ظهور نكرده ،عباس گذشته
و  اند بينيم قومي در مشرق خروج كرده مي است. يا از حضرت باقر روايت شده كه گويا

شود تا قيام كنند و حق را بگيرند و حق را ندهند مگر  نمي به آنان حق داده ،حق را طالبند
ولت اين كمالت اشاره است به د :گويد مي به صاحب شما. كه در اينجا مجلسي خرافاتي

                                           
 .بينند!!! مي كشور ايران حتي عكس امام و رهبرشان را هم در ماه البته در -1
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يكي از حقوقي كه  ،خدا آنرا محكم كند و به دولت قائم وصل كند!!! آري ،صفويه!!
صفويه طالب آن بوده و در راه آن رنجهاي فراواني ديده است لشكركشي به هرات و قتل 
عام اهل سنت در شهرهاي مختلف بوده! و چپاول اموال و دارايي ايشان و ساختن گنبد 

للان حسين هم به همين خرافات مجلسي دل خوش بوده و ط� براي امام رضا!! شاه س
كرده دولت او وصل است به قيام قائم. مانند  مي كند و خيال نمي اقدامي عليه مهاجمين

 آخوندهاي زمان ما كه همين تصورات را دارند و از اين خرافات مجلسي بارها گزيده
 شوند. مي

ز ديگر ع�ئم ظهور كه منحصر ا اظهارات و شايعات مردم و دكانداران مذهبي: -4
مردم بيسواد و آخوندهاي متعصب اي  به هر زمان و دوره خواهد بود چونكه در هر دوره

 و مراجع خرافي و معتقد به مهدي وجود دارند و دائم با دروغهاي خود مردم را گمراه
هان گفته و ناگ ،ف�ن مرجع در هنگام قنوت به او الهاماتي شده :گويند مي كنند و مث�ً مي

82Fكه قاتل امام زمان به دنيا آمد و بنابراين ظهور مهدي نزديك است!!

دانيد  مي :گويند مي يا1
 آيد هم اكنون در ارتش سوريه ديده شده است!! يا مي سفياني كه در زمان مهدي ،اي مردم
همان  (كه از رجال حكومتي اسرائيل بود و يك چشم داشت) موشي دايان :گفتند مي

 .دجال است!!
وقوع حواد  مختلف نيز دائم موجب اظهارات گوناگون پيرامون مهدي  حوادث: -5

حديثي است كه در آن به جنگي در  :گفتند مي مث�ً در جنگ آمريكا با عراق ،شده است
و  .آخرالزمان در عراق اشاره شده كه به خاطر ط�ي سياه است و اين همان نفت است

                                           
كسي نيست بگويد للفاً نام بيمارستاني كه قاتل مهدي در آن متولد شده را نيز بگو تا ببينيم كجاست؟ البته  -1

ان كنم پيدا كردن زني ريشدار آسان است و بايد همينلور چشم چراني كنيم تا ببينيم كداميك از زن مي فكر
گويي؟ و  مي هم علم غيب نداشته و تو چلور اين سخنان را صرند!! يا كسي نيست بگويد: پيامبرريش دا

شود؟ يا به او بگويند تو كذاب هستي، چون طبق احادي  تعيين كنندگان وقت ظهور  مي مگر به تو وحي
قاتل بزرگ شده صورت  دروغگو هستند (چنانچه قاتل به دنيا آمده بايد ظهور مهدي تا چند دهه ديگر كه

 سال حكومت كردن مهدي را نيز بايد كم كنيم). 7گيرد تا مهدي را به قتل برساند تازه 



 65  عإلئم ظهور مهدي

 

به راستي هم كه  كگفتند مي و مردم ساده هم طبق اين حدي  ظهور مهدي نزديك است
شدند به ظهور مهدي در حاليكه هيچ كس ظهور  مي عجب حدي  جالبي است و دلخوش

از معجزات امام زمان بوده براي خنثي كردن توطئه  :گفتند مي نكرد. يا طوفان طبس را كه
83Fيا هر پيروزي ديگر در انق�ب يا در جنگ ايران با عراق .دشمنان

از  :گفتند مي كهرا  1
 عنايات مهدي بوده و غيره...

 

                                           
گفتند: تمامي حق در برابر  مي جنگند و مي كه با يك مشت كافر اند كرده مي ايرانيان در جنگ با عراق تصور -1

. حال چلور مهدي به اند ل ايرانيان شيعه بودهمسلمان و حتي مث ها تمامي باطل ايستاده!! در صورتيكه عراقي
 !!اند شيعيان عراق كمك نكرده؟ لبد چون از نسل اهالي كوفه بوده



 
 

 شبهات موجود پيرامون مهدي

 كنيم كه در ذهن اكثر مردم مي در اين قسمت تعدادي از شبهات و سوالتي را ذكر
باشند و متاسفانه اغلب اوقات نيز براي يافتن جواب اين شبهات نزد روحاني محله  مي
روش تحقيق نيست كه شما براي يافتن جواب  گرامي بداند اين ةخوانند روند. مي خود

به طور  ،پرسشي كه در يك مذهب است تنها و فقط نزد مروجين همان مذهب برويد
 حتم روحاني مذهب شيعه جوابي مخالف با عقايد مذهب خويش به شما نخواهد داد.

او  و شما بايد ،عمر بن خلاب انساني نيكوكار بوده :گويد نمي شما إلهيچگاه روحاني محل
 يا ،باشد نمي و خ�فتي ب�فصل از جانب اهللا براي حضرت علي ،را دوست داشته باشيد

84Fو مهدي صاحب الزماني در كار نيست ،حضرت عسكري فرزندي نداشته :گويد نمي

1 .
 ايد. تن نزد او سر خود را ك�ه گذاشتهپس شما با رف

85Fا نيز بخوانيدكتب اهل سنت ر ،بايست نظرات مخالفين را نيز بخوانيد مي شما

سپس  ،2
اگر خواستيد پيش روحاني هم برويد و در انتها توسط عقل خود تصميم نهايي را بگيريد. 

(طلب  نه اينكه هر كس هر چه گفت فوري قبول كنيد و زحمت تحقيق به خود ندهيد
كنيم  مي در اينجا تعدادي از شبهات پيرامون مهدي را ذكر ،علم در اس�م واجب است)

 باشند: مي خيلي از مردم و جوانان كه در ذهن

                                           
البته قابل ذكر است كه تعداد انگشت شماري از روحانيون ايشان همچون ع�مه برقعي يا ع�مه سنگلجي يا  -1

، رحمت اند اه تحقيق تنها حقيقت را بيان كردهع�مه غروي اين عقايد را قبول نكردند و بدون تعصب و از ر
 خداوند بر آنها باد.

و اجازه  اند فراموش نكنيد آخوندها و رجال حكومتي دسترسي به كتب اهل سنت را براي شما غيرممكن كرده -2
دهند، پس از همين جا بفهميد كه ريگي به كفش ايشان  نمي چاپ كتاب به اهل سنت يا مخالفان خود را

 از اين امور وحشتي داشته باشيد. ون اگر شما بر حق هستيد نبايدهست، چ
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گويند ما مجتهد و يا انسانهايي  مي يكي از مهمترين اين شبهات اين است كه عوام -1
و در خوب بودن ايشان  اند را در تاريخ شيعه سراغ داريم كه بسيار پرهيزكار و زاهد بوده

شود)  مي (يا است هايي در كتب ما ثبت شده شكي نداريم و از اين انسانهاي رباني داستان
 پس آيا تمام اينها دروغ ،اند و او را م�قات كرده اند امام زمان را ديده :دهد مي كه نشان
 و دروغ اند دانيم پرهيزكار بوده مي ؟ در حاليكه مااند ؟ و يا متعصب بودهاند گفته مي
 .اند گفته نمي

كنيم كه هر  مي ذكردهيم و مواردي را  مي در اينجا به طور مفصل به اين شبهه پاسخ
 دهند ديدن مهدي توسط اين اشخاص صحيح نبوده است: مي كدام نشان
ايد و افراد  براي تشخيص حق از باطل باز آمده مهمترين دليل اين است كه شما :اولً

افراد م�ك تعيين حق نيستند « :فرموده حضرت علي ،را م�ك كار خود قرار داده ايد
حكمت را فراگير « :و فرموده ،»شوند مي افراد با آن سنجيدهبلكه حق را م�كي است كه 
. پس شما »به سخن نگاه كن نه به گوينده سخن« :و فرموده »حتي اگر در سينه منافق بود

نه اينكه چون  ،براي تشخيص حق بودن چيزي بايد به قرآن و سنت و عقل رجوع كنيد
اگر آن  ،گفته صحيح است ف�ن عالم شخصي نيكوكار بوده پس حتماً آنچه ديده يا
اي  ، خوب بودن او چه فايدهشخص خوب سخني مخالف با قرآن و سنت يا عقل بگويد

كه با  اند گفته مي ولي سخناني مبني بر شلحيات اند خيلي از صوفيان خوب بوده ،دارد؟
در ميان اهل  ،شرع در تضاد بوده است. پس آيا بايد اين شلحيات را از آنها پذيرفت؟

سان نيكوكار بيشتر وجود دارد و ما نزديك به يك ميليارد نفر اهل سنت داريم كه سنت ان
به مراتب بيشتر داراي انسانهاي عالم و زاهد هستند يا كساني ديگر كه خيلي در زندگي 

86Fاند خود زاهد بوده

پس اگر اينلور باشد مخالفين شما به اشخاص نيكوكار مذهب  ،1

                                           
 »أنا احلق«يكي از اين صوفيان ح�ج بوده كه خود شيعيان نيز تا حدودي او را قبول دارند و در اشعار خود از  -1

ابت كنند، آن وقت جالب است كه در زمان نواب اربعه بيست نفر ديگر (حتي بيشتر) نيز ادعاي ني مي او ياد
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. آن اشخاص نيكوكار كه مهدي اند هدي را قبول نداشتهكنند كه آنها م مي خودشان اشاره
تواند  نمي در صورتيكه اص�ً در زمان زنده بودن كسي ،بايد دليلي ارائه دهند اند را ديده

چنين ادعايي بكند تا بخواهد آنرا ثابت كند. در ضمن از نظر شيعه نيز اين اشخاص 
 .اند نيكوكار معصوم نبوده

كس پس از نائب  ارد و در احادي  ايشان نيز آمده كه هرخود شيعه قبول د :ثانياً
 ،ام يا با او در ارتباط هستم من مهدي را ديده :چهارم و در زمان زنده بودن خودش بگويد

كذاب و دروغگو است. پس طبق اين نظريه شما نيز ادعايي نداريد كه اين اشخاص 
. اند در اينصورت دروغ گفته چونكه ،اند نيكوكار خودشان ادعاي مشاهده مهدي را داشته

پس از مرگ اين اشخاص اين داستانها توسط شخصي ديگر كه  :گويند مي اما شيعيان
چونكه اجازه نداشته در زمان زنده بودن آن شخص نيكوكار  ،دوست او بوده بازگو شده
چونكه وقتي آن عالم يا  ،اين دليل نيز كام�ً باطل است :گوئيم مي اين راز را برم� كند.

 در اينجا آن دوست ،من مهدي را ديده ام :شخص نيكوكار به دوست خود گفته
 چونكه پس از نائب چهارم كسي ،گويي مي تو دروغ :گفته مي بايست ب�فاصله به او مي
 تواند چنين ادعايي بكند و طبق احادي  رسيده از اهل بيت تو شخصي كذاب هستي. نمي

داستانهاي زيادي در مورد ايشان جعل شده  ،ه پس از مرگ اين نيكوكارانبيني ك ولي مي
يا همسر  وقتي ياران و نزديكان امام كاظم ،كه همگي توسط اطرافيان آنها بوده است

پس شما چلور كوركورانه و به راحتي سخن  ،اند بدانها خيانت كرده امام حسن
شود كه  مي م اكنون نيز مشاهدهكنيد؟!! ه مي اطرافيان يك شخص نيكوكار را قبول

در گذشته نيز  ،كنند كه ف�ن مرجع با امام زمان در ارتباط است مي اشخاصي شايعه پراكني
در جايي  اند خود آن افراد صالح كه مهدي را ديده :و اگر بگوئيد .اند چنين اشخاصي بوده
 ،دليل صحيحي نيست اين نيز ،و سپس به دست اطرافيان افتاده اند اين داستانها را نوشته

                                                                                                             
كه يكي از ايشان همين ح�ج بوده، پس چرا شما به زاهد بودن و نيكوكار بودن او توجهي  اند مهدي را داشته

 دانيد؟  نمي نداريد و او را از نواب
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 اند و آن شخص را از مضمون آن آگاه كرده اند ها را به آنها داده ونكه اگر خودشان نوشتهچ
شود چونكه كسي در زنده  مي شود و دروغگو مي كه ديگر همان مسئله قبلي تكرار

ها را  ن شخص پس از مرگ او آن نوشتهتواند چنين ادعايي بكند و اگر خود آ نمي بودنش
87Fگويد مي دانيد راست مي شما از كجا ،يافته

طبق  :و خودش جعل نكرده؟ و اگر بگوئيد ،1
بوده و با چه اطميناني اين آن فرد صالح كه معصوم ن ،دست خط  آن فرد صالح بوده

ها به  خود نگفته كه ممكن است اين نوشتهها را در زنده بودنش نوشته؟ و آيا با  نوشته
نزد مردم به دروغگويي متهم كنند؟ يا پس از مرگش  دست اشخاصي ديگر بيفتد و او را

ها دست ببرند و ملالبي دروغ به آنها بيفزايند و اص�ً نوشتن آنها چه سودي  شتهدر آن نو
ها  د كه خود امام زمان روي آن نوشتهتوانند بگوين تنها بعضي از خرافيون ميداشته؟ 

!! كه البته اين اند رقت مصون ماندهاز خلر تحريف و س ،بنابراين ،وليت تكويني داشته!!
 دليل براي كودكان دبستاني خوب است.

نيز  ها در ضمن شهادت فرد در مورد خودش قابل قبول نيست و بنابراين آن نوشته 
 شوند. مي مردود
 روحي و رواني است و مربوط به توهمات اشخاصاي  دليل بعدي مسئله :ثالثاً
آيند و در دادگاه براي امري  مي خوب و نيكوكارشود. هم اكنون در خارج افرادي  مي

فرستد تا مبادا مشكلي  مي ولي دادگاه مربوطه آن افراد را نزد روانپزشك ،دهند مي شهادت
داشته باشند و چنانچه پزشك مربوطه ايشان را تائيد نمود آنگاه دادگاه شهادت آن فرد را 

ين است كه اين اشخاص نيكوكار در كنيم ا مي كه در اينجا ملرحاي  كند. مسئله مي قبول
و از كودكي تمام ذهن و روح و فكر و  اند كرده زندگي خود دائماً به مهدي فكر ميطول 

چونكه به وجود حي و حاضر امام زمان ايمان كامل  ،ذكرشان ديدن امام زمان بوده است
هل روز جلوي يا به مدت چ اند برده مي و والدين ايشان نيز دائم نام مهدي را اند داشته

پس از چهل روز اولين شخصي كه مشاهده كنند  اند و عقيده داشته اند پاشيده مي منزل آب

                                           
 شهادت فرد در مورد خودش قابل قبول نيست. -1
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88Fمهدي صاحب الزمان خواهد بود

و  اند پس اين اشخاص با اين تفكرات بزرگ شده ،1
89Fو در جايي كه حالت نيمه خواب ،مهدي در رگ و خون اينها جاي داشته است

يا توهم  2
كه البته براي  اند و به خيال خودشان مهدي را ديده اند مشاهده كردهشخصي را  اند داشته

خودشان اين مسئله حالت توهم ندارد و عين واقعيت است و اين موارد از نظر 
 شوند. مي و انسانها دچار اوهام و خيالت ،روانپزشكي و علمي  امري عادي است

او مهدي  اند ب خود فهميدهدر ضمن مگر اينها قب�ً مهدي را ديده بودند كه در خوا
 .است؟!!

 شوند مي رابعاً: مورد بعدي اين است كه در اكثر داستانهايي كه پيرامون مهدي بازگو
سپس آن مرد به طور  ،خوانيد كه يكي از شيعيان در جايي رفته و مردي را ديده مي

ن كه آن شخص مهدي صاحب الزما اند و پس از آن متوجه شده ،ناگهاني غيب شده است
 بوده است.

؟ آن شيعه از كجا فهميده كه مهدي بوده؟ مگر اند آيا آن اشخاص واقعاً مهدي بوده
خوانيد كه آن شيعه در مكانهاي بسيار  مي قب�ً مهدي را ديده بوده؟ در بسياري از داستانها

90Fشلوغ

در  ،چون اطراف كعبه يا در نجف و كرب� مهدي را ديده كه غيب شده و رفته 3
و خود شما اگر به  ،ي ديدن شخصي كه ناگهان غيب شود امري عادي استچنين جاهاي

مخصوصاً در  ،ايد كه اطراف كعبه بسيار شلوغ است سجدالحرام رفته باشيد حتماً ديدهم
پس ناپديد شدن شخصي با چهره روحاني و لباس عربي كه داراي  ،ايام حج واجب
است و آن شخص شيعه به خيال در اين مكانها امري كام�ً عادي  ،محاسن بوده است

                                           
بيند مامور  مي ي بوده ناگهانزني اينكار را به مدت چهل روز انجام داده بود و در روز آخر كه منتظر ديدن مهد -1

 شود. مي ها ظاهر شهرداري محله براي بردن آشغال
بعضي از اسناد دعاها خواب است!! يا دستور ساختن مسجد جمكران كه شخصي در حالت نيمه خواب ديده!!  -2

 .ستند و آيا خواب هم سند است؟!!و غيره... كه در مذهب شيعه زياد ه
ها نيز يك شيعه در وسط بيابان بوده و شخصي با او همراه شده و سپس ناپديد شده  البته در بعضي از داستان -3

 و رفته كه در هر دو صورت معلوم نيست مهدي بوده يا شخصي ديگر.
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91Fچونكه بسياري از شيعيان نيز شديداً خيالتي هستند ،خود تصور كرده مهدي را ديده

و . 1
صحبتي در مورد وليت خودش كرده و  ،آن شخص به اصل�ح مهدي :چنانچه بگوئيد
92Fباز بوده آن شخص حقه :گوئيم مي ،من محمد بن الحسن هستم :رفته و يا گفته

و با آن  ،2
و تازه افرادي به نام  ،و از كجا معلوم راست گفته است ،يعه سر شوخي داشته استش

 محمد بن الحسن زياد هستند.
اطراف  :توانسته بگويد نمي در ضمن توجه داشته باشيد آن شيعه در زمان حيات خود

ن و تمام اي ،كعبه يا جايي ديگر مهدي را ديده تا ما بيشتر از او سوال كنيم و ملمئن شويم
 داستانها پس از مرگ اين شيعيان به وجود آمده و بيان شده است.

كنند نيز باطل هستند چون بسياري از  مي داستانهايي كه يك سري از معجزات را بيان 
و بيشتر  ،هاين معجزات با قرآن و عقل در تضاد هستند همچون غيب دانستن يا غير

ء بوده براي اثبات نبوت دست غ�ت هستند. چونكه معجزه مخصوص انبيا إلساخت
توان با  نمي داشته؟ در ضمناي  پس اين معجزاتي كه هيچ كس نديده چه فايده ،خويش

توانيد به   نمي را حضرت موسي ة، حتي شما معجزمعجزه پيامبران قياس كنيم
ان شده و هر پيامبر معجزه خودش را دارد كه در قرآن بي ،نسبت دهيد حضرت عيسي

 ،ايد آن كار خارق العاده معجزه بوده؟ شايد سحر و جادو بوده ا فهميدهاست. و شما از كج
اينجانب  ،بايست هر كس كاري خارق العاده كرد فوري در مقابلش سجده كنيد نمي شما

در حاليكه آن مرتاض اص�ً اس�م را قبول  ،كارهاي بسيار عجيبي از يك مرتاض ديده ام
 ندارد چه برسد به مهدي صاحب الزمان.

                                           
البته خيالتي بودن ايشان امري عادي است چونكه مذهبي مملو از خرافات و اوهام و خيالت دارند، و كافي  -1

 لعه به يك روانپزشك احتياج دارد.مجلسي را بخواند چون پس از ملا وارناأل بحاراست كسي كتاب 

اغلب در مج�ت داخلي ايران مي نويسند كه تعداد افراد كذابي كه مدعي مهدويت هستند بسيار بسيار زياد  -2
ه در ، با خودم گفتم: حتماً كساني نيز كاند شده و بسياري از اين افراد توسط نيروهاي قضايي بازداشت شده

و البته جوامع آن زمان خيلي  اند شخصي مانند همين كذابين امروزي را ديده اند گذشته مهدي را مي ديده
 تا مچ اين افراد را بگيرند. اند پيشرفته نبوده



 غائب هميشه غائب بررسي مهدي شيعيان 72

 

پيامبران كه به اذن خداوند بوده است مواردي بوده كه اشخاص و مردم ديگر و  ةعجزم
و براي همين معجزه ناميده شده وگرنه هر شعبده  اند جادوگران قادر به انجام آن نبوده

نيز چونكه خود ساحران به  كند. در مورد حضرت موسي مي بازي كارهاي عجيب
 شوند و در مقابل او به خدا ايمان مي موسي ةمتوجه معجز اند وگري علم داشتهدجا
جادوگري در اس�م حرام است. از تفاوتهاي  ،دانيد نمي ولي شما كه جادوگري ،آورند مي

مث�ً عصا  ،شود مي سحر با معجزه اين است كه در معجزه ماهيت آن شيء كام�ً عوض
ن شما نوعي ولي در جادوگري در ذه ،كام�ً تبديل به اژدهايي واقعي خواهد شد

و البته كارهاي ديگري  ،دهند تا شما تصور كنيد طناب مار شده است مي هيپنوتيزم انجام
كنند چون ريختن جيوه در طناب تا در مقابل آفتاب حركت كند و بيشتر شما را  مي نيز

خوانيد كه در ذهن او چنين چيزي  مي يزن چونكه در مورد حضرت موسيگول بزند. 
مترس و عصايت را بينداز. ايمان آوردن  :گويد مي لبته خداوند به اوشود و ا مي ايجاد

و پيامبران براي اثبات نبوت  ،بسياري از مردم نيز به خاطر تعقل در آيات الهي بوده
نه  اند كرده اي مي به اذن خداوند معجزه اند خويش كه بعضي از مردم آنرا قبول نداشته

 ه دائم و در هر جايي معجزه كنند.اينك
مث�ً  ،شده است مي معجزات پيامبران متناسب با زمان و قوم خود در هر دوره ايجاد

و براي همين  ،سحر و جادو و جادوگري متداول بوده است در زمان حضرت موسي
و آنها را  ،معجزات حضرت موسي بر عليه جادوگران و در مقابل ساحران صورت گرفته

كه  اند شده مي و متوجه اند ن جادوگري آشنا بودهچون آن ساحران به ف ،به مقابله طلبيده
اژدها شدن عصاي حضرت موسي جادوگري نيست و معجزه است. در مورد قرآن نيز 

در ميان قوم عرب شيوايي و فصاحت ك�م مورد  صهمينلور است و در زمان پيامبر
 گويد كه اگر مي نو براي همين خداوند در قرآن خلاب به مشركي ،توجه بوده است

 دهد.  مي اي همانند قرآن بياوريد و به اين طريق اعجاز قرآن را نشان توانيد سوره مي
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مدتي  ، همانلور كه حواريون عيسياند ه: اين اشخاص نيكوكار معصوم نبودخامساً
 إلپس از به صليب كشيده شدن آن شخص گفتند: عيسي را ديده ايم، پس طبق اين گفت

به صليب كشيده شده عيسي نبوده بلكه يهودي خائن  ندا آنها شخصي كه قب�ً تصور كرده
عيسي بوده كه به صليب كشيده شده، پس در اينصورت آن  :و اگر كسي بگويد ،بوده

و در هر دو صورت حواريون مرتكب اشتباه  ،عيسي نبوده است اند شخص كه بعداً ديده
، اند دچار خلا و شبهه شده اند . پس وقتي ياراني كه از صبح تا شام با پيامبري بودهاند شده

به خاطر معجزات اين شبهه  :شما چه انتظاري از ديگران داريد. البته شايد كسي بگويد
شده است، ولي به هر حال  پيش آمده و صورت آن فرد خائن شبيه به حضرت عيسي

 و اين شبهات براي اشخاص نيكوكار شما نيز پيش اند حواريون نيز دچار خلا شده
  آيد. مي

دساً: نكته بسيار مهم اين است كه در داستانها و كتبي از اهل تشيع  ذكر شده كه سا
و در عين حال از همان عالم  ،ديده است مي (مثل مقدس اردبيلي) مهدي را ف�ن عالم

 .اند پيرامون وجود جزيره خضرا ملالبي را ذكر كرده
د علماي شيعه وجود ندارد و حتي خواي  در عصر جديد ثابت شده كه چنين جزيره

ندارند و معترف هستند كه اي  و در مناظرات خود به آن اشاره اند نيز وجود آنرا رد كرده
 روايات مربوط به وجود اين جزيره صحيح نيستند، خوب با اين وجود ما از شما

چلور علمايي چون مقدس اردبيلي و ديگران داستانهايي مربوط به رويت  :پرسيم مي
 إلانعين حال به وجود جزيره خضرا نيز اشاره دارند؟ اين تضاد نشمهدي دارند ولي در 

 خضرا دروغ ةباشد؟ آيا فقط در مورد جزير دروغ نمي چيست؟ آيا همان رويت مهدي هم
مورد صحت اين جزيره ديده چلور در  مي ؟ و كسي كه امام زمان رااند (يا اشتباه) گفته
 سوالي نكرده؟

 كنيم: مي رامون مهدي اشارهدر اينجا به سراغ شبهات بعدي پي
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شود خداوند بندگان خود  مي در ذهن بسياري از مردم اين سوال است كه مگر -2

شود اين امت را بدون شبان و سرپرست به حال خود گذاشت؟  مي مگر را رها كند؟
خواست براي مدتي مدينه را ترك كند براي  مي وقتي ص گويند: پيامبر مي روحانيون نيز
خواسته براي هميشه امت را ترك كند  مي پس چلور وقتي ،گذاشت مي خود جانشين

 بدون تعيين جانشين رفته است؟
 :كنيم مي در جواب اين شبهات به چند مورد اشاره

در ابتدا لزم است بدانيد اين طرز فكري كام�ً بچه گانه و اشتباه است كه هميشه 
پس  ،يا به شما كمك كند ،ردشخصي بالي سر شما باشد تا جلوي انحراف شما را بگي

آيد پس از  مي خواهيد روي پاهايتان بايستيد؟ يك جوجه وقتي از تخم بيرون مي شما كي
؟ ، چراكوبد مي بينيد كه مادر آن جوجه با نوك خود مرتب به سر او مي مدتي كه گذشت

 خواهد به او بفهماند برخيز و روي پاي خودت بايست و خودت زندگي را ادامه مي چون
و براي تهيه غذا خودت بايد  ،نه اينكه همينلور از صبح تا شام متكي به من باش ،بده

ت�ش كني چونكه من نيز روزي خواهم مرد. براي سعادتمند شدن شما و براي هدايت 
خداوند كتابي فرستاده به نام قرآن و همينلور پيامبري كه او را اسوه و سرمشق خود  ،شما

ايد و چنانچه به  ستورات اس�م عمل كنيد هدايت شدهنچه به دپس  شما چنا ،قرار دهيد
هر بهانه از آن دستورات تخلف كنيد گمراه خواهيد شد و هيچكس هم قادر به نجات 

 ،ديگر شما دنبال چه چيز هستيد؟ ،شما نيست. قرآن حجتي است حاضر و آشكار و مبين
شود؟ او هم بشري معمولي  مي كنيد مث�ً اگر بر فرض امام زمان هم بيايد چلور مي فكر

من هم بشري چون  :گفت مي با آن عظمت خود صهمانلور كه پيامبر ،خواهد بود
غ�ت است. تازه اين كارها چه سودي  إلالعاده مهدي نيز بافتاين كارهاي خارق  .شمايم

خواهد شما را  مي اگر مهدي بيايد چلور ،كند مي دارد؟ يك مرتاض هم كارهاي عجيب
؟ آيا دستورات اس�م براي هدايت شما كافي نبوده؟ اگر بوده پس ديگر منتظر هدايت كند

 اگر هم براي مبارزه با ظالمين رهبري ،چه هستيد؟ خودتان به آن دستورات عمل كنيد
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خواهيد خودتان يك رهبر حي و حاضر انتخاب كنيد نه اينكه تا ابد منتظر شخصي  مي
موش نكنيد امام زمان نيز به فرض قيام كردن آيد. فرا نمي خيالي بمانيد كه هيچ وقت

93Fتواند بكند تا زمانيكه خود شما با ايمان و اتحاد خود قيام نكنيد نمي كاري خارق العاده

1 .
با حمايتي كه از جانب پروردگار داشته و با آن همه ياران وفادار خود در  صوقتي پيامبر

خورد و بسياري نيز  يم شكست بعضي يارانش جنگ احد به خاطر يك اشتباه كوچك
چرا؟ چون  ،گيرد مي در معرض خلر قرار صشوند و حتي جان خود پيامبر مي شهيد

و پيروزي در آن مستلزم حمايت و همكاري  ،اس�م ديني واقع گرا است نه ديني خيالي
94Fهمه مسلمين با هم است

نه منحصر به وجود يك نفر. پس با آمدن يك امام و رهبر هم  2
 مگر اينكه شما نيز با هم متحد و هماهنگ شويد. ،رود ينم كاري از پيش

و در  ،هاي ذهن شماست د حجتي وجود داشته باشد از ساختهپس اينكه حتماً باي 
دنياي واقعي اينلور نيست و در اس�م نيز پس از خاتميت و اكمال دين و نزول قرآن 

95Fباشد نمي ديگر حجتي

ن فترت رسل نيز بوده بيان شده كه دورا 19. در سوره مائده آيه 3
 پس چلور در آن زمان كسي بالي سر مردم نبوده؟   ،است

تواند ادعاي  نمي گذاشته مي براي خود در مدينه جانشين صپيامبر :گويند مي و اينكه
 اگر دستوري از جانب خداوند بوده بايد به طور صريح بيان :چونكه ،شما را ثابت كند

انشين و حجت و امام است و فرزندان او نيز تا شده تا همه بفهمند ف�ن شخص ج مي

                                           
گويد: بايد زمينه براي ظهور و قيام مهدي آماده باشد تا او قيام كند، پس خودتان نيز  مي خود شيعه نيز دائم -1

 ستيد كه او به تنهايي قادر بر كاري نيست و همه با هم بايد جلوي ظلم و انحراف را بگيريم.معترف ه
 همه مسلمين بايد تنها نام مومن و مسلم را بر خود بگذارند و مذاهب و اخت�فات را كنار بگذارند. -2
تواند  مي خود شما نيزو قرآن نيز حجت است و عقول  اند حجت بيروني و ظاهري و آشكار همان انبياء بوده -3

به عنوان حجت باطني و دروني عمل كند، و در مورد حجت بودن امامان منظور شما چيست؟ اگر شخصي 
طبق قرآن و سنت و عقل عمل كند به عنوان امام متقين قابل قبول است و حضرت علي از بهترين آنهاست و 

گران، ولي چنانچه منظور امامي منصوب من كساني ديگر نيز در هر زمان هستند چون امامان اهل سنت و دي
 عند اهللا باشد و معصوم از هرگونه خلا و داراي خرافات گوناگون، اين ديگر قابل قبول نيست.



 غائب هميشه غائب بررسي مهدي شيعيان 76

 

(اثني عشريه) بالي سر  امام 12مهدي امام و حجت هستند و همه اين حجتها به عنوان 
در مدينه و در غياب خود ربلي به  صپس جانشين تعيين كردن پيامبر ،شما هستند

براي  چنانچه دستوري صو پيامبر ،جداستاي  مسئله و ادعاي شما ندارد و مسئله
نيز قابل قياس با مورد  ها كرده و آن جانشين مي جانشيني ب�فصل من عنداهللا بوده بيان

از اي  بر عده صشما نيستند و آنها براي مدتي در حيات و حاضر بودن خود پيامبر
معصوم اي  نه اينكه تا ابد و روي كل مسلمين جهان به عنوان خليفه اند مسلمين حاكم شده
دهد ادعاي شما باطل است چون كساني كه  مي ند. تازه همين امر نشاناز جانب خدا باش

و از صحابه  اند (چون ام مكتوم نابينا) معصوم نبوده گذاشته مي به جاي خود صپيامبر
 ص(شما كه صحابه را هم قبول نداريد) در حاليكه از نظر شما جانشين پيامبر اند بوده

 صداوند منصوب شده باشد و پيامبربايد معصوم و بدون خلا باشد و از جانب خ
96Fگذاشته نه كساني ديگر را مي بايست هميشه و فقط حضرت علي را به جاي خود مي

1 .
كنيد پس انتخاب  مي اگر اين جانشيني صحابه از نظر شما صحيح بوده و به آن استناد

ا حضرت ابوبكر نيز بايد پذيرفته شود و اگر جانشين شدن ايشان را قبول نداريد پس چر
گذاشته و  مي براي مدتي ايشان را جاي خود صكنيد؟ خود پيامبر مي دائماً به آنها استناد

بوده چونكه هنوز زنده بوده و آن  صگشته و رهبر واقعي خود نبي اكرم مي سپس بر
(حتي  گذاشته نه به عنوان رهبري از سوي خدا و تا ابد مي صحابه را به عنوان نائب خود
 حضرت علي ،داشتن نائب براي تمامي رهبران بوده استپس از رحلت خويش) و 

حتي خود شيعه معتقد است امام زمان پس از ظهور در  ،در شهرهاي مختلف نائب داشته

                                           
را به عنوان وحي من عنداهللا و واجب بودن و اصول  صاشتباه شيعه اين است كه بعضي از كارهاي پيامبر -1

دهند، جانشيني صحابه براي مدتي در مدينه نظر  مي يش انلباقگيرند و آنرا بر عقايد خو مي دين خودشان
بوده و البته اجراي آن واجب بوده است ولي با جانشين شدن براي هميشه از جانب خداوند به  صپيامبر

 را به اطاعت از آنها صكند و حتي پيامبر مي عنوان اصل دين تفاوت دارد، اصول دين را تنها خداوند تعيين
 خواند. مي
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نيز نائب داشته و اين به خاطر اين است كه  صگذارد و پيامبر مي شهرهاي مختلف نائب
رفته ديگر در آنجا  يم و چون از مدينه بيرون ،همه جا حاضر و ناظر نيست صپيامبر

97Fگذاشته مي شخصي را به عنوان نائب ،بنابراين ،حاضر نبوده و از مدينه خبر نداشته

و  ،1
 رونها مانند ،كردند مي را مللع صكرده ديگران پيامبر مي چنانچه آن شخص كاري

زنده و  شود تا او برگردد و موسي مي كه به طور موقتي جانشين حضرت موسي
گردد با او  مي وقتي هم حضرت موسي بر ،شود مي نائب او رونها حاضر بوده و

نيز  صاط�ع بوده است. پيامبر بي كند و از حوادثي كه در غيبت او رخ داده مي مشاجره
ولي از نظر شما  ،رفته مي گذاشته و را ميهمينگونه بوده و در زنده بودن خود شخصي 

شده  مي خود جانشين الهي تا آخر عمر صبايد پس از رحلت پيامبر حضرت علي
و اين فرمان الهي پيرامون جانشيني چه ربلي به  ،است و پس از او نيز فرزندان وي
جانشين گذاشته در مدينه  صدر آن هنگام كه پيامبر ،گذاشتن نائب دارد؟ از همه گذشته

ر آيه اكمال دين نازل شده و ديگ حجة الوداعاكمال دين نازل نشده بود ولي در  إلهنوز آي

شود و در اينجا ديگر وقت آن بوده كه امت اس�مي روي پاي خود بايستد  مي دين كامل
و لاقل بتواند براي خود رهبري انتخاب كند و در بقيه امور نيز در پرتو تعاليم اس�م و 
مشورت و همكاري بتوانند پيشرفت كنند. اگر بنا باشد هميشه معصومي كه فرمان او 

شود  مي پس ،بالي سر مردم حضور داشته باشد ،باشد مي الجراوحي الهي است و لزم 
در كارها و سرنوشت خود دارند؟ خود مردم در اي  بفرمائيد خود مردم چه دخالت و اراده

د؟ از نظر شما امت پاسخ دهند يا عمل كنن اند چه زماني بايد به تعاليمي كه ياد گرفته
شعوري ندارند و حتماً بايد رهبري  گوسفندي است كه خودشان هيچ إلاس�مي چون گل

معصوم از جانب خدا بالي سر ايشان حضور داشته باشد. از نظر شما امت اس�مي 
 23قبل از رحلت خود ثمره  صتواند دستورات اس�م را اجرا كند. پيامبر نمي هيچگاه

                                           
ميرند، پس انسان زنده و حاضر كه  نمي گويد پيامبر يا امامان حاضر هستند يا زنده هستند و شهيدان مي شيعه -1

 خواهد، كسي كه حضور ندارد يا رحلت كرده به جانشين نياز دارد. نمي جانشين
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و فهميده است كه شاگرداني كه در مكتب  ،سال ت�ش و مجاهدت خويش را ديده است
توانند روي پاي خود بايستند و رهبري براي خود  مي م پرورش داده خودشاناس�

98Fبگذارند و بنابراين نگران نبوده است

1. 
اين عقيده شيعه مبني بر تخلف اصحاب از دستور الهي در غدير خم به اين معني 

و فقط چند نفر خوب  ،فايده بوده بي صسال ت�ش پيامبر 23خواهد بود كه نتيجه 
. اگر اينلور است پس چرا اينقدر اصرار داريد كه يك اند و بقيه مرتد شده دان مانده

نتوانسته ياراني خوب پرورش دهد  صمعصوم من عنداهللا حاكم باشد؟ وقتي خود پيامبر
امام زمان هم كه بيايد همينلور خواهد شد و در  ،ديگر چه انتظاري از ديگران هست؟

 شوند. مي انتها همه مرتد
خواست براي  مي فت: روزي در يك دكان نشسته بودم و صاحب دكانگ مي آخوندي

انجام كاري مغازه را ترك كند و به همين علت شخصي ديگر را به جاي خود در مغازه 
چلور يك دكاندار ساده مغازه خود را  :در اين هنگام من با خود گفتم ،گذاشت و رفت

اس�مي را بدون سرپرست  امت صولي پيامبر ،كند و برود؟ نمي بدون سرپرست رها
 .گويد!! مي بنابراين نتيجه گرفتم كه شيعه درست ،گذاشته و رفته

در ايران در آن مغازه بود به  صقرن بيست و يكم بگوئيم: اگر پيامبر إلبه اين نابغبايد 
شود به  نمي چون در ايران دزد فراوان است و ،گذاشت مي طور حتم براي خود جانشيني

، ولي مي اطمينان كرد و حتي بايد دو جانشين گذاشت نه يك جانشينراحتي به امت اس�
 رفت و كسي را به جاي خود مي كرد و مي خود را رها ةچنانچه در عربستان بود مغاز

                                           
شورش ايستند،  مي به خوبي در مقابل مشك�ت صه اصحاب گرامي پس از رحلت پيامبرو به راستي هم ك -1

خورند و اس�م را  نمي كنند و در برابر امپراطوريهاي بزرگ آن زمان نيز شكست مي اهل رده را سركوب
ظلم فراوان  صا مرتد شدند و به اهل بيت پيامبرگويند: آنه مي انصاف اي بي دهند، ولي عده مي گسترش

اشتند، يا مسيحي شده بودند يا همان كردند!! در حاليكه اگر اصحاب نبودند معلوم نبود اينها اص�ً چه ديني د
 زرتشتي آتش پرست.



 79  موجود پيرامون مهدي شبهات

 

به هنگام اذان دكان  ها مثل اكنون كه در عربستان همينلور است و خيلي ،گذاشت نمي
نيز همينگونه بوده و همه اصحاب  صرروند و در زمان پيامب مي كنند و مي خود را رها

چون  ،رفتند و نيازي نبوده كسي مراقب اجناس باشد مي در مدينه به هنگام نماز در مسجد
توانسته به امت اس�مي اطمينان كند و قبل از رحلتش نيز همينگونه بوده و  مي صپيامبر

99Fمينان كندغالي يا گمراه كه نتواند بدانها اطاي  اصحابي وفادار داشته نه عده

1 . 
خره كسي بايد باآل :گويند مي بعدي اين است كه مردم با خود إلشبه انتقام از ظالم: -3

 ةاينكار تنها از عهدجلوي اين همه ظلم و بيداد را بگيرد و ما كه توانايي نداريم و 
 شخصي معصوم كه از جانب خدا آمده باشد امكان پذير است.

توانيد  نمي خواهند كه شما فكر كنيد مي همين را مردم بدانند استعمارگران جهاني نيز
و در دل خود به  اند در مقابل آنها بايستيد و شما را به آمدن شخصي خيالي دلخوش كرده

كنند. براي مبارزه با ظلم بايد  مي خندند و هر روز به نوعي شما را چپاول مي سادگي شما
ن اس�م ديني واقع گراست و خداوند خودتان با اتحاد و هماهنگي به مقابله بر خيزيد. دي

يعني چه؟ يعني اگر شما خود را درون چاهي بيندازيد خواهيد مرد  ،يك سري سنتها دارد
يعني چنانچه اروپا و آمريكا به اندوختن علم و دانش  ،دهد نمي و كسي شما را نجات

به طور  روي آورند و هر روز بيشتر پيشرفت كنند  ولي شما تنبلي كنيد و كاري نكنيد
توانند به راحتي شما را تحت كنترل خود  مي حتم در مقابل آنها ذليل خواهيد شد و آنها

ٓ ﴿ آمده: در آورند. در سوره شوري َ�ٰ  َوَما
َ
ا ّمِصيبَةٖ  ّمِن َبُ�مأ ََ ِ يۡ  َكَسَبۡت  فَب

َ
� َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  ُفوا

رسد همه از دست اعمال  مي و آنچه از رنج و مصائب به شما« .]30[الشوري:  ﴾٣ َكثِ�ٖ  َعن

 در سوره روم ،»كند مي را عفو )از اعمال بد(خود شما است در صورتيكه خدا بسياري  )زشت(

ِ لۡ ٱ ِ�  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ ﴿ :نيز چنين آمده ا رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ ََ ِ يۡ  َكَسبَۡت  ب
َ
 َض َ�عۡ  ِ�ُِذيَقُهم َّاِس ٱ ِدَ�

َِٱ َّ  � َِلُوا در خشكى و دريا به سبب اعمال زشتى كه « ]41[الروم:  ﴾٤ ِجُعونَ يَرۡ  لََعّلُهمۡ  َع

                                           
 احتمالً آن مغازه دار بيشتر به خاطر وجود آن آخوند بوده كه ترسيده مغازه را بدون جانشين رها كند و برود.  -1
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مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و تباهى نمودار شده است تا [خدا كيفر] برخى از آنچه 
 .»] برگردند اند به آنان بچشاند، باشد كه [از گناه و طغيان را انجام داده

رسد و نتايج اشتباهات  نمي انپس چنانچه شما به فكر خودتان نباشيد كسي به فريادت 
 ،يك خلا كردند صوقتي در جنگ احد اصحاب گرانقدر پيامبر ،بينيد مي خود را حتماً

100Fشود مي همان باع  شكست مسلمين

. پس چنانچه خودتان كاري نكنيد كسي براي شما 1
. و اين »ظالم و مظلوم هر دو مقصرند«فرموده:  كاري نخواهد كرد. حضرت علي

تواند كاري بكند  نمي ن اگر مظلوم اجازه ندهد به او ظلم شود ظالم نيزدرست است چو
(مثل امام  تواند كاري بكند نمي و اند مگر اينكه مظلومي باشد تنها كه بقيه او را رها كرده

توانيد در برابر ظلم بايستيد و چنانچه  ولي شما امت و مردم با اتحاد خود مي ،حسين)
ان هستيد. در مورد كيفر ظالمين ملمئن باشيد خداوند جزاي اينكار را نكنيد مقصر خودت

ولي اينكه شما دست روي دست بگذاريد تا كسي ديگر بيايد امري  ،آنها را خواهد داد
شود؟ در آن هنگام  كنيد به فرض چنانچه كسي بيايد مث�ً چلور مي مي بيهوده است. فكر

 و ظالمين خود به خود از بين هم بايد خودتان ت�ش كنيد و در برابر ظلم بايستيد
مبني بر اينكه امام زمان  اند روند. در ضمن بعضي احادي  جعلي كه غ�ت نقل كرده نمي

كنند و  مي گيرد يا اينكه معاويه و يزيد رجعت مي انتقام اهل بيت را از بني اميه و ديگران
و  ؛گي باطل هستندهم ،رساند مي شوند و مهدي آنها را به سزاي اعمالشان مي دوباره زنده

همينلور آيات ديگر  ،(عقيده به رجعت) اين عقيده باطل شده 99/100در سوره مومنون/
و برگشت به اين جهان يعني چه؟ خداوند خودش جزاي بندگان را خواهد داد و اين 

                                           
ت ، آنوقاند لزم به تذكر است خداوند در قرآن اين اصحاب گرامي را بخشيده و آنها در راه اس�م شهيد شده -1

گويند: ف�ني در اينجا فرار كرده و  مي كنند و مي شيعيان به هنگام بازديد از كوه احد شروع به طعنه زدن بدانها
 اي برايتان بخوانم و شروع رويم به كرب� تا روضه مي گويد: از احد مي ف�ني ترسيده و غيره، يا آخوند كاروان

تا مبادا فكر مردم به سمت اصحاب يا جاهاي ديگر جلب  كنند به گريه و زاري براي امام حسين و يارانش مي
 شود.
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و جزاي بندگان پس از مرگ آنها در آن جهان است نه  ،مسئله ربلي به امام زمان ندارد
 به همين جا برگردند و مجازات شوند.اينكه دوباره 

ديدن مهدي در خواب  ،مورد بعدي كه براي بعضي ايجاد شبهه كرده خواب: -4
اي  كه با لباسي سبز و چهرهايم  ما در خوابهاي خود او را ديده :گويند مي بعضي .است

 .بينيم!! مي نوراني بوده و حتماً او وجود دارد كه ما خوابش را
شما براي اثبات موضوعي بايد اسناد محكمي از  ،ار خنده دار استاين دليل نيز بسي

شود. شما  نمي خواب كه سند چيزي ،.. ارائه دهيد.قرآن و سنت و عقل و تاريخ و
كنيد؟ شما زياد به مهدي  نمي چلور آنها را قبول ،بينيد مي خوابهاي عجيب و مسخره نيز

رويد  مي براي همين وقتي به خواب ،ايد و در ضمير ناخودآگاه شما نقش بسته فكر كرده
شود. اگر شما خواب يكي از دوستان خود را  مي اين ضمير بيدار است و باع  اين اوهام

آيا آن دوست در روز بعدي به هنگام  :ببينيد و او در خواب به شما ملالبي را بگويد
ل بر صحت پس ديدن او دلي ،ديدار شما از اين ملالب آگاهي دارد يا خير؟ مسلماً خير

101Fچيزي نشده

از همه گذشته امور مربوط به دين و آخرت كه  ،و تنها خواب شما بوده، 1
شوخي نيست و براي اثبات عقايد ديني بايد به قرآن و سنت و عقل و شرع اس�م 

آنوقت براي  ،دانيد مي شما امامت را از اصول مهم ديني .مراجعه كرد نه به خواب و رويا
كنيد. مانند مجلسي و ديگر اشخاصي كه بعضي از دعاهاي  مي ناداثبات آن به خواب است
و سند آن دعا خواب شده!! اگر م�ك ادعاها را  اند و نوشته اند خود را در خواب ديده

 :كه به ما گفتهايم  را ديده ص ما خواب پيامبر :گويند مي خواب بگيريم مخالفين شما نيز
 ،بنابراين .عسكري فرزندي نداشته استكسي به نام امام زمان وجود ندارد و حسن 

                                           
 توجه داشته باشيد فوراً روياي صادقه يا خواب يوسف را پيش نكشيد چون آنها مربوط به انبياء بوده و -1

توان معجزات انبياء را به امور شخصي يا مذهبي خود تخصيص دهيم و كارهاي گوناگون خود را با آنها  نمي
 و آنها اموري هستند كه خداوند در قرآن بيان كرده است و ربلي به خرافات ديگران ندارد. قياس كنيم 
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گفته خواب شما فقط حجت  تواند به خواب خود استناد كند. چه كسي مي هركس
 .است؟!!

باشد اين است كه چنانچه اين عقايد  مي مورد بعدي كه در ذهن بعضي مردم -5

اين و  اند و گمراه بوده اند غلط باشند پس تمامي اين علماي گرانقدر شيعه اشتباه كرده
 كمي غير قابل قبول است.

مي گوئيم: همانلور كه قب�ً هم اشاره كرديم شما براي يافتن حقيقت نبايد اشخاص 
شوند و آن  مي بلكه حق را خود م�كي است كه افراد با آن شناخته ،را م�ك قرار دهيد

 بايست با آنها موافق باشد تا مي و عقل است كه عقايد شما صهم قرآن و سنت پيامبر
 و اشتباه اند صحيح شوند نه با عقايد اشخاص ديگر. اين اشخاص كه معصوم نبوده

و  اند و از همه گذشته اشخاص ديگري نيز حتي در ميان علماي شيعه بوده اند كرده مي
هستند كه اين عقايد را قبول نداشته و ندارند ولي به علت خفقان و سانسور اخبار و 

كساني چون ع�مه سيد  ،گذارند كه برسد نمي ورسد  نمي صداي آنها به گوش شما

 ،آيت اهللا غروي ،الس�م رادمهر حجة ،ع�مه زنگنه ،ع�مه سنگلجي ،ابوالفضل برقعي
پس شناخته نشدن اين  ،استاد يوسف شعار و كساني ديگر ،استاد قلمداران ،آيت اهللا بنابي

 اشخاص توسط شما دليل بر نبودن ايشان نيست.
اگر بنا به كثرت علما باشد بيشتر  ،ط به علماي شيعه توجه داريددر ضمن شما فق 

102Fو هستند اند و هستند و افرادي نيكوكار بوده اند علماي اس�م از اهل سنت بوده

، پس 1
بينيد؟ عرفا و شاعران و دانشمنداني از ايشان كه حتي ايراني  ور شما آنها را نميچل

                                           
گويد اجماعي صحيح است كه معصوم ميان آنها  مي داند و تازه مي شيعه اجماع را منحصر به علماي خودش -1

جماع آن مسلمين باشد يعني چنانچه همه مسلمين جهان به يك سمت روند و امام زمان به سمتي ديگر رود ا
 .باشد!!! نمي صحيح
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103Fاند بوده

 ،نظامي گنجوي ،سنائي ،جامي ،عمر خيام ،يسعد ،مولوي ،همچون امام غزالي ،1
104Fعلار نيشابوري

هاي ايشان را خوانده باشيد به  و بسياري ديگر كه چنانچه شما كتاب، 2
و اكثر  ،اين امر آگاهي داريد. پس كثرت علما در مذهب شما دليل بر حقانيت آنها نيست

105Fاند ايشان از روي تقليد از يكديگر داراي اين عقايد بوده

خواهيد  مي يا شما هم، پس آ3
دوباره از ايشان تقليد كنيد و به راه همانها برويد. شما بايد خودتان تحقيق كنيد و كاري 

ما به  :ي گمراه خواهند گفتها به علما نداشته باشيد. در آن جهان مردم تمام اديان و فرقه
و به همين  رديمدين اجداد خود مانديم و همينلور به سخنان علما و بزرگان خود نگاه ك

 خاطر گمراه شديم.

﴿ � ٓ  َوقَالُوا ٓ  َرّ�َنا ا َّ َطعۡ  إِ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ َضّلوََا َءََاَوُ�َ�َا

َ
 :و گويند« .]67[األحزاب:  ﴾٦ لّسبِيَ�۠ ٱ فَأ

ما اطاعت امر بزرگان و پيشوايان خود را كرديم كه ما را به راه ض�لت  پروردگارما،اي 
 .»كشيدند

گوئيد ما  مي پس آيا شما هم ،ما به كشيشان خود نگاه كرديم :گويند يم مث�ً مسيحيان

                                           
خواننده گرامي بداند تا قبل از ظهور دولت فاسد صفوي در ايران مردم و دانشمندان بسياري از اهل سنت  -1

 و البته صفويه خونخوار به زور شمشير و قتل عام مذهب تشيع را تحميل نمود. اند بوده
 علار در منلق اللير چنين سروده: -2

ــر اي بـــي نيســـتدر خ�فـــت ميـــل   خبـ
 

ــر    ــوبكر و عمــ ــد ز بــ ــي آيــ ــل كــ  ميــ
 

 مولوي در مثنوي معنوي چنين سروده:
ــر   كـــي تـــوان بـــا شـــيعه گفـــتن از عمـ

 

 كـــي تـــوان بـــربط زدن در پـــيش كـــر     
 

 در كليات خمسه نظامي نيز آمده:  
ــود   ــوا بــ ــدق پيشــ ــه صــ ــديق بــ  صــ

 

ــم جــــدا بــــود      ــاروق ز فــــرق هــ  فــ
 

ــرس   ــدا تـــ ــائي خـــ ــر حيـــ  وان پيـــ
 ج

ــو    ــداي بــ ــير خــ ــا شــ ــدرسبــ  د همــ
 

 
خواننده گرامي بداند اگر بنا به كثرت و جمعيت باشد نزديك به يك ميليارد نفر از مردم جهان از اهل سنت  -3

ميليون نفر از اهل سنت هستند و تمام شيعيان  20هستند و شيعيان تنها در ايران زياد هستند كه در ايران نيز 
 هستند. تر فر بال يا پائينميليون ن 100ايران و عراق و جاهاي ديگر حدود  
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به علماي خود نگاه كرديم؟ پس در آنصورت بايد با بقيه گمراهان به دوزخ برويد چونكه 
دليلي غير قابل قبول ارائه داده ايد. در ضمن اين مجتهدين شما در بسياري از امور با هم 

ما در اصول عقايد اخت�في  :گويند مي ي جدا دارند. البتها د و هر كدام رسالهاخت�ف دارن
ولي به هر حال وجود اخت�فات  ،نداريم و در فروع دين و مسائل فقهي اخت�ف داريم

(چون دين و سياست ايشان يكي است) بايد باع  اين باشد  ميان ايشان حتي در سياست
106Fكه به راحتي تمام عقايد آنها را نپذيريد

ا خودشان هم مشكل دارند. آيا اين چون آنها ب ،1
؟ يا از كساني كه اطراف اند بهتر بوده اشخاص نيكوكار از نواب دوران امام كاظم

محمد حنفيه جمع شدند؟ يا از ح�ج كه خود او نيز در زمان نواب اربعه ادعاي نيابت 
ز داشته است؟ در كتب بسياري از اين علماي شما روايات و احادي  جعلي و شرك آمي

خبر هستيد و آخوندها هم براي خراب نشدن وجهه اين  بي وجود دارند ولي شما از آنها
 ثقةجناب كليني صاحب كتاب كافي كه لقب  ،كنند نمي علما صحبتي ازاين چرنديات

از تحريف قرآن گرفته تا غلو در  ،الس�م را دارد در كتاب خود انواع خرافات را آورده
 بحار«اب مجلسي كه لقب ع�مه را دارد در كتب خود همچون .. جن.مورد امامان و غيره

انگيز  شرك و مسائل تفرقه ،غلو ،و كتب ديگرش انواع دروغ »متقنيـال حلية«و  »نواراأل
و همينلور علماي ديگر مذهب شيعه كه هر كدام به  ،بين شيعه و سني را آورده است

ب مجلسي رتبه اول را دارد و سنبل نوعي كمتر يا بيشتر داراي خرافات هستند و البته جنا
107Fخرافات در تشيع است

. پس سپردن دين و عقل خود به دست اين اشخاص از حماقت 2
 و ناداني است. 

رويم به سراغ چند نكته بسيار مهم پيرامون امام زمان و غيبتش كه  مي در اينجا
 وجود اين مسائل نشان دهنده نبودن اوست. 

                                           
هاي ايشان مخالف بوده، پس مقلدين او بايد در دين خود نيز جدا شوند چون  مث�ً آيت ا... منتظري با سياست -1

از نظر اينها دين با سياست يكي است، و روحاني كاروان حج مرتب در خ�ل سفر مقلدين منتظري را مورد 
 د را عوض كنند.دهد تا مرجع خو مي فشار و سوال قرار

 شود. مي حتي چنانچه يك كودك دبستاني كتب مجلسي را بخواند متوجه خرافات آن و مسخره بودنش -2



 
 

 ي مهمها نكته

در مورد نام مهدي فرموده: نام  صكند كه پيامبر مي بدين حدي  اشارهشيعه دائم  -1
 در مقابل .يعني محمد بن عبداهللا ،و نام پدرش نام پدر من است ،او نام من است

اگر نام او را مهدي نگيريم و همان محمد باشد يعني محمد بن الحسن  :گوئيم مي
مام حسن عسكري نيز همنام با پدر ولي آيا نام ا ،يكي شود صالعسكري كه با نام پيامبر

 بن عبداهللا محمد ،عبداهللا بوده است و به پيامبر ،صبوده؟ نام پدر پيامبر صپيامبر
 :گويند مي آنوقت خنده دار است كه علماي شيعه براي توجيه اين مللب ،اند گفته مي
 مايعني حسن.  ،من است ةپدرش نام نوو نام  ،فرموده: نام او نام من است صپيامبر
دانيم چرا شيعه براي اثبات هر چيزي بايد دست به تاويل و توجيه بزند؟ هيچ يك از  نمي

108Fعقايد شيعه در قرآن نيست

و تنها چيزي كه  ،، و تازه اين عقايد با عقل نيز در تضاد است1
شيعه دارد روايات است. يعني چنانچه روايات و احادي  را از شيعه بگيريد هيچ چيز 

. آن وقت جالب اينجاست كه همين روايات و احادي  را نيز توجيه و براي گفتن ندارد
 خورد. مي پس اين مذهب به درد خودتان ،كنند مي تفسير
 ،نرجس :همچون اند هاي گوناگوني را ذكر كرده در مورد نام مادر مهدي نيز نام -2
پس  ،يهمريم دختر زيد العلو ،خمط ،مليكه بنت يشوعا ،سوسن ،حكيمه ،(يا صقيل) صيقل

چون حتي تاريخ تولد  ،اين همه تضاد در اين اصل مهم ديني نشان دهنده بل�ن آن است
به خاطر اين بوده كه تولد  :گويند مي و براي توجيه آن نيز ؛اند مهدي را نيز مختلف آورده

هاي ذكر  تاريخ .او مخفيانه صورت گرفته تا مامورين خليفه نتوانند او را به قتل برسانند

                                           
در قرآن نه اسمي از علي و خ�فت اوست، نه اسمي از امام زمان، نه اسمي از عزاداري و زنجير زني، نه اسمي  -1

و احادي  صحيح نيز اين موارد وجود  صسنت پيامبر ارگاه و...، البته دراز زيارات قبور و ساختن گنبد و ب
 ندارد.
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و حتي روز تولد  254 ،257 ،258 ،255 ،256هاي  سال :راي تولد مهدي اينها استشده ب
 ،شعبان 8 ،شعبان 3 ،ربيع الول 9 ،رمضان 23 ،شعبان 15: همچون ،او نيز مختلف است

و در موضوعات ديگر نيز احادي  مهدي  ن؛شب جمعه ماه رمضا ،شهر رمضان إلشب نيم
احادي  محل خروج او را مكه و مدينه  در بعضي ،داراي ضد و نقيض فراوان است

در وصف مادر  ،اند ولي در احادي  ديگر قريه كرعه و كوفه و بيت المقدس گفته اند گفته
ل بوده است ولي در احاديثي گختر سللان روم بوده و سفيد و خوشكه د اند او آورده
ولي در احادي   ،اند در احاديثي قيام او را جمعه گفته ؛سياه بوده است :گويند مي ديگري

 ولي در احادي  ديگر شعبان و رمضان آمده.   ،اند ديگر شنبه ذكر شده يا روز عاشورا گفته
دهد يا  مي يعني اينكه خداوند در مواردي تغيير رويه ،شيعه به بداء اعتقاد دارد -3

ناگهان مث�ً اگر فرزند امامي جانشين او بود و  ،دهد مي كند و تغيير مي دستور قبلي را لغو
فوت كرد در اينصورت او امام بعدي نبوده و در اينجا بداء حاصل شده و امام بعدي 

و  ،شود. شيعه معتقد است خداوند اسامي امامان را در لوح جابر فرستاده مي شخصي ديگر
بايست  مي البته ،اند و به اسامي آن آگاهي داشته اند تمامي امامان هم اين لوح را داشته

ولي هميشه به  ،شده چونكه از اصول مهم ديني بوده مهمي براي همه بيان ميين امري به ا
109Fطور رمز و راز و پوشيده بوده

امامان با وجود داشتن اين اسامي دچار بداء  ،. به هر حال1
خواهيم بدانيم آيا  مي شده است. حال ما مي و گاهي جانشين بعدي ايشان عوض اند شده

هم بداء حاصل شده باشد؟ آيا خداوند در مورد ظهور او ممكن نيست در مورد امام زمان 
تا ابد ظهور نخواهد كرد كه در اينصورت همه شما  ،تغيير دستور نداده است؟ بنابراين

بيهوده منتظر او مانده ايد. پس با وجود مذهبي اين چنين كه قوانين آن لحظه به لحظه 
دانيد اگر قيامت شود و  مي كند در مورد مهدي نيز چنين امري عادي است. مي تغيير

پس چرا امام زمان ظهور نكرد؟  :مهدي ظهور نكند و شيعيان به روحانيون خود بگويند
دهند؟ پيچاندن تمام اين شبهات در دست خود  مي كنيد روحانيون چه پاسخي مي فكر

                                           
 خواهيم كه همان قرآن است. مي خواهيم بلكه اصولي با آيات مبين و آشكار نمي ما اصول دين رمزي و پنهاني -1
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در آن موقع نيز به راحتي خواهند گفت: حتماً بداء ايجاد شده و خداوند  ،روحانيون است
شما نيز او را  ،دانيم دستور ظهور مهدي را لغو كرده است! بنابراين نمي ه دليلي كه ماب

110Fفراموش كنيد و در مورد او سوال نكنيد

و آماده شويد براي قيامت و پاسخگويي به ، 1
 .اعمالتان!!!

و خود روحاني بايد به خاطر  ،بازيها كارگر نيست البته در آن زمان ديگر اين حقه
 مردم پاسخگو باشد و به جزاي اعمال خويش برسد. گمراه كردن

فراموش نكنيد مسئله وجود بداء و تاخير ظهور مهدي نيز در كتب شيعه ثبت شده   
آيا اين امر مدتي  :بحار النوار كه از ابوبصير نقل كرده كه پرسيده 52مثل روايت دهم ج

ين داشته وليكن شما مدتي مع ،دارد كه بدنهاي ما راحت شود؟ و جواب شنيده كه بله
فاش كرديد و خداوند آنرا زياد كرد!! و يا روايت بعدي آن يعني روايت يازدهم كه از 
قول امام محمد باقر نوشته كه به خاطر كشته شدن حسين خداوند غضب كرد و مدت 

 هاي آنرا هم ذكر كرده است. كه سال ،آنرا به عقب انداخت
و آيات و  ،است صهاي مهم پيامبر از سنتازدواج و تشكيل خانواده در اس�م  -4

رۡ  َولََقدۡ ﴿ كه در آن آمده: 38باشند همچون سوره رعد/ مي احادي  در اين زمينه
َ
 َناَسلۡ أ

زۡ  لَُهمۡ  َناوََجَعلۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسٗ� 
َ
و به راستى پيش از تو رسولنى « ]38[الرعد:  ﴾َوذُّرِّ�ةٗ  اجٗ َ�ٰ أ

اين امام زمان شما  :پرسيم مي حال ما. » و فرزندانى قرار داديم فرستاديم و براى آنان همسران
كند چونكه او بايد از همه مردم  مي ازدواج :كند يا خير؟ مسلماً بايد بگوئيد مي ازدواج

چنانچه ازدواج كرده است بايد داراي  ،عمل كند. بنابراين صبيشتر به سنت پيامبر
و اين  ،ز هزار سال است كه غائب استهمسران يا فرزندان زيادي باشد چون بيش ا

و به طور حتم و به اعتقاد خود شيعه همسران و  ،مدت طولني بدون همسر نبوده است
پس چلور تا  ،فرزندان وي معصوم نخواهند بود و امكان خلا و اشتباه در آنها بسيار است

                                           
دادند اين موارد بوده كه در مورد مهدي سوال و  مي هايي كه سفيران و نواب مهدي ارائه همانلور در نامه -1

 اوي نكنيد (فتامل جداً).كنجك



 غائب هميشه غائب بررسي مهدي شيعيان 88

 

ا اينكه ادعا كند به حال يكي از ايشان به او خيانت نكرده؟ يا جاي او را به كسي نگفته؟ ي
چلور مانند همسر امام حسن يا ديگران به او  ،(يا فرزند مهدي) همسر مهدي بوده؟

 :خيانت نكرده يا در غذاي او سم نريخته تا او را به شهادت برساند؟ و اگر بگوئيد
 :گوئيم مي ،(با علم غيب يا طرق ديگر) دهد مي خداوند او را از خلر مقتول شدن نجات

 ،مهدي به خاطر ترس و خوف از قتل غائب شده :گوئيد مي اهاي ديگرپس چرا در ج
 اكنون نيز ظهور كند و خداوند او را از خلر كشته شدن مصون دارد.

داند كه با امام زمان ازدواج كرده  نمي گويند كه همسر امام زمان مي البته علماي شيعه
 .است!!!!

ن شما تا اين تقيه و خدعه كرد بايد بگوئيم كه عجب مذهب پر رمز و رازي داريد و
 .كجاها كه رخنه نكرده!!!

فهمد با انساني معصوم در حال زندگي كردن  نمي اين چه همسر و زني است كه
اي قابل توجه ندارد تا از  دهد كه امام هدايتگر شما نشانه مي اين نشان ،است؟!! و بنابراين

همچون  ،دست غ�ت هستند بقيه مجزا شود و موارد ثبت شده در روايات نيز ساخته
 اينكه بر بازوي او ف�ن مللب نوشته شده و يا داشتن معجزاتي عجيب.

يش عجيب ها بايد لاقل براي همسر و بچه ،خلااي  اص�ً انساني معصوم و بدون ذره
 امامان ،خوانيم مي چون با اين توصيفي كه ما از امامان شيعه در كتب شيعه ،باشد
انساني عادي و  ،لعاده و عجيب باشند و نه مانند بقيه مردمبايست خيلي خارق ا مي

 معمولي باشند.
پس  شما چه انتظاري از مردم  ،شناسند نمي هايش هم او را امامي كه همسر و بچه

 .ناسند و به مرگ جاهليت نميرند؟!!ساده ديگر داريد كه امام زمان خود را بش
پس متوجه باشيد  ،هايش و بچه حتي همسرش ،شناسد نمي اين امام شما را هيچ كس
 .در دسترس و قابل فهمي داريد!! ،كه چه اصول دين محكم
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اگر همسر امام زمان از او سوال كرد كه آيا تو مهدي هستي يا خير؟ آنوقت امام زمان 
 دهد؟ مي چه پاسخي به او

 .گويد!!! مي كند و به همسرش دروغ مي لبد جواب علما اين است كه امام زمان تقيه
پس مذهبي كه در آن امام و مقتداي شما به همسرش هم دروغ بگويد ديگر شما 

 حساب كار خود را بكنيد. 
 فايده اين داستانها كه در آن مإلقات با امام زمان بيان شده چيست؟  -5

من هستم!! خوب هستي كه هستي ما چه كار  :مث�ً در آنها امام زمان به شخصي گفته
 اي دارد؟ چه فايده؟ براي ما كنيم كه هستي

فايده اين امور  ،يا شخصي شفا يافته ،يا در آنها يك سري معجزات عجيب بيان شده
براي جامعه و ديگران چيست؟ مگر شيعيان منكر وجود او يا منكر وليت او هستند كه او 

امامي  ةيدبخواهد با اين چيزها آنرا ثابت كند؟ و اين وليت و بودن او چه سودي دارد؟ فا
 اند اس�مي چيست؟ مراجع و رجال حاضر شما هم در كار خود مانده إلئب براي جامعغا

چه برسد به كسي كه اص�ً نباشد تا بخواهد كاري كند. امامي كه از احوال و اوضاع امت 
اس�مي به دور باشد و نسبت به مردم بيگانه باشد و مردم هم او را نبينند و با او در 

پس غائبين  ،امام در اس�م حاضر است ،مي ربلي به اس�م نداردچنين اما ،ارتباط نباشند
 را رها كنيد و به حاضرين برسيد.      

كند و  مي يكي از مهمترين اركان دين كه از ايجاد انحراف و بدعت جلوگيري -6
باشد. كه باع   مي امر به معروف و نهي از منكر ،گيرد مي جلوي تفرقه و اخت�فات را

و سئوالت متفرقه است. امام زمان در كداميك از اين ديدارهاي مكرر به توضيح شبهات 
مر صورت روشن و واضح به اين وظيفه مهم خود يعني هدايت و روشنگري و اص�ح و ا

و اگر امكان اين ديدارها ميسر است چرا  ؟اي كرده است به معروف و نهي از منكر اشاره
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رود و  مي اعمال مردم نزد مهدي ةاگر پروند 111F1؟گيرد نمي اين ديدارها در اين راستا صورت
112Fاو از كارهاي زشت مردم باخبر است

كند كه آن  مي شرعي او ايجاب إلپس وظيف ،2
كند آيا در مورد خود  ي از منكر كند ولي اينكار را نمياشخاص را امر به معروف و نه

 ننده گرامي تا به حال چنين كرده؟شما خوا
(همانلور كه  ن تن از افراد صالح ثابت كند كه مهدي استتواند به چندي مي امام زمان
اجماع حاصل شده از اين اشخاص به  إلبه ديگران ثابت كرده) سپس بوسيل در گذشته

ها و مفاسد گوناگون كه هر روز در جامعه رو به افزايش  اص�ح جامعه بپردازد و با بدعت
ت�فات فقهي پايان بخشد و خيا توقيعي به يك مجتهد بدهد كه به ا ،است مبارزه كند

 هاي مختلف را بردارد و يك رساله كند. ملمئن باشيد اگر امام زمان واقعيت داشت رساله
توانست به راحتي مرجعي را انتخاب كند كه همه مردم به سخنان او گوش دهند. در  مي

ند و كرد مي گفت همه مردم با اشتياق تمام آنرا اجرا مي اول انق�ب هر چيزي كه خميني
113Fدادند مي حتي جان خود را براي او

و هم اكنون نيز رهبران ديگري هستند كه مردم براي  3
توانسته از طريق اين مراجع به  مي پس امام زمان به راحتي ،آنها حاضر به هر كاري هستند

114Fاص�ح جامعه بپردازد

بيني كه بر عكس هر روز بيشتر به ميزان خرافات و  مي ولي ،4

                                           
نيز به خاطر امر به معروف و نهي از منكر بوده ولي ظاهراً امام زمان به اين امر توجهي  قيام امام حسين -1

 ندارد.
 .»كافي است كه پروردگار تو به گناهان بندگانش آگاه و بينا باشد«آمده:  17در سوره اسراء/ -2
توانست به راحتي جلوي خرافات را بگيرد  مي كشند چون او مي ني چهدانم در آن جهان كساني چون خمي نمي -3

كردند و حتي جانشان را براي او دادند ولي او كاري نكرد بلكه  مي گفت قبول مي و مردم ايران هر چيزي كه او
هاي شريعتي را از داخل سپاه جمع كنيد، چرا؟ چون فرد  بيشتر خرافات را ترويج داد و مث�ً گفت: كتاب

كنند چون قبر  مي پاهي نبايد روشن شود و هر دستوري به او دادند بايد بدون تامل انجام دهد، مردم فكرس
خميني داراي گنبد و بارگاهي است لبد خداوند هم او را دوست دارد ولي خوشبختانه خداوند به اين چيزها 

 دهد. نمي اهميت
ارتباط با مهدي را بكنند بلكه فقط راههاي اص�حي كه گوئيم مراجع بيايند و ادعاي  نمي فراموش نكنيد ما -4

 گويد اجرا كنند. مي مهدي به آنها
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بلكه بر عكس  ،گيرد نمي شود و كسي هم جلوي آنرا مي جامعه افزوده بدعت و فساد در
 پس امام زماني وجود ندارد.   ،خود اين مراجع طرفدار اين خرافات و انحرافات هستند

شود و چرا  مي اين چه امام عادلي است كه فقط براي افراد به خصوصي ظاهر -7
 ن در برابر  اين اشخاص از قتلشود؟ و آيا در هنگام ظاهر شد نمي براي بقيه ظاهر

داند و علم غيب دارد پس  مي ترسد؟ پس چرا براي ظهور خوف از قتل دارد؟ اگر نمي
هر هفته  :گوئيد مي شود تا مشك�ت آنها را حل كند؟ شما كه نمي چرا براي بقيه ظاهر

115Fرود مي پرونده اعمال مردم نزد امام زمان

ر شناسد و براي ظاه مي پس او اشخاص را ،1
 كند.  نمي ولي ،تواند مشك�ت آنها را حل كند مي ندارد واي  شدن نزد آنها بهانه

وقتي در صدر اس�م در شهر كوچك مدينه مشك�ت مختلفي پيش آمده و  -8
پس در دنياي  ،كرده مي شده و آن خلاها را اص�ح مي نيز از طريق وحي مللع صپيامبر

دهد؟ چلور  نمي ود چلور هيچ خلايي رخبزرگي كه قرار است امام زمان رهبر آن ش
شود؟ به امام زمان  مي آيد؟ و همه جا عدل و احسان كامل بر قرار نمي هيچ مشكلي پيش

برد تا آنها را اص�ح كند؟ اگر براي  مي چلور او به اين خلاها پي ،شود نمي كه وحي
 را قبول نداريد.  صمهدي نيز قائل به وحي هستيد پس شما خاتميت پيامبر

اني را كه او در شهرهاي آيا كس ،گيريم امام زمان شما معصوم است مي فرض -9
 گذارد تا نائب او باشند آنها نيز معصوم هستند؟ آيا آنها به اموال مردم خيانت مختلف مي

روي كار گذاشت و همگي به او  كنند؟ همچون اشخاصي كه حضرت علي نمي
 ند يا به سوي معاويه رفتند. امام زمان فقطخيانت كردند و اموال بيت المال را برداشت

تواند از روي شرع در مورد اين اشخاص قضاوت كند و بايد از طرق عادي ثابت كند  مي
 پس امام زمان چلور ،كه ف�ن نائب خيانتكار است نه از طريق علم غيب و معجزات

 خواهد جلوي اين اشخاص را بگيرد؟ مي

                                           
 كند. مي ها رسيدگي كنم امام زمان نيز همچون ادارات دولتي در ايران به اين پرونده مي فكر -1
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شوند هيچ سودي نخواهد داشت و پيشرفت مردم بايد بفهمند تا خودشان خوب ن
را كنترل كرد اين خوب بودن اي  نخواهند كرد و چنانچه به فرض بتوان به زور هم جامعه

توانست اينكار را بكند ولي امر دين  مي ندارد و خود خداوند هماي  اجباري هيچ فايده
ح خواهيم شد و ما مردم در زمان مهدي نيكوكار و صال :اختياري است. اگر شما بگوئيد
 پس چرا اينكار را در همين زمان انجام :گوئيم مي ،كند نمي ديگر كسي در آن زمان خيانت

آيا حتماً بايد شخصي ديگر باشد تا شما خوب  ،دهيد و منتظر ظهور او مانده ايد؟ نمي
آيا وجود خداوند كه همه جا حاضر و ناظر بر  ،شويد و خودتان قادر به اينكار نيستيد؟

ترسيد تا از خدا  ، آيا از مهدي بيشتر ميل شماست كافي نيست تا شما نيوكار باشيد؟اعما
؟ پس هم اكنون نيكوكاري پيشه كنيد تا جامعه شما ا او را بيشتر دوست داريد تا خدا؟ ي
 به خود اص�ح شود. خود
116Fتا سي سال -10

حكومت و قدرت در دست ما  :گفتند مي پيش روحانيون شيعه 1
ما در اينجا از ايشان  ،كنون سي سال است كه حكومت را در دست دارندولي ا ،نيست

 چند سوال داريم:
اولً: اگر هنوز پس از سي سال حكومت كردن توسط شما اوضاع جامعه رو به خرابي 

شما كه توانايي هدايت و  ،جا كرديد حكومت را گرفتيد بي (كه هست) پس شما است
ايد و فقط خود را ليق  ن و سياست را يكي كردهبراي چه دياص�ح جامعه را نداريد 

 .دانيد؟!!! مي حكومت
و همه مردم هم  ثانياً: اگر بر عكس ادعا داريد وضع جامعه رو به خوبي رفته است

البته  ،خواهند و هم مهدي صاحب الزمان را و شما هفتاد ميليون طرفدار داريد شما را مي
پس چرا امام زمان پس از اين سي سال  ،ديگربه اضافه شيعيان عراق و لبنان و جاهاي 

كند؟ آيا منتظر نشسته تا تمام دنيا شيعه اثني عشري شوند؟ آن  نمي هنوز قيام نكرده و
 وقت كه ديگر نيازي به قيام او نيست و مراد شما حاصل شده است.

                                           
 نوشته شده است. 1387بوده و اين كتاب در سال  1357انق�ب ايران در سال  -1
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ثالثاً: پس از انق�ب بر روي اسكناسهاي ده توماني كه عكس مدرس را دارند از قول 
اگر اينلور است  ،و نوشته ايد: ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ماا

پس چرا در مهمترين حوزه امر به معروف و نهي از منكر يعني حوزه سياست اين فريضه 
شود و كسي كه  مي به كلي تعليل است؟ و در اينجا ديگر سياست شما از ديانت شما جدا

دهد زندان سياسي و مرتد و ضد وليت فقيه و مفسد في بخواهد اين فريضه را انجام 
گذاريد؟ مگر  نمي چرا نام خليج فارس را خليج اس�مي ،شود مي الرض و محارب با خدا

ديگر سياست و منافع و بار حقوقي و  ،شما جمهوري اس�مي نيستيد؟ در مورد نام خليج
 شوند نه ديانت. مي فرهنگ و تاريخ و مردم مهم

گيرد سخني  مي گوئيد امام زمان تمام كشورهاي جهان را زير سلله خود مي اينكه -11
خواهد اينكار را بكند؟ آمريكا با آن همه قدرت نظامي  مي چلور ،كام�ً غير منلقي است
117Fخود در دو كشور

 ،ضعيفي كه فتح كرده است درمانده و اداره و كنترلي روي آنها ندارد 1
آورد!! مردم بايد  مي ورهاي جهان را زير سلله خود درآنوقت امام زمان تمام مردم و كش

بدانند كه به فرض اينكه كشوري را هم فتح كنيد چنانچه مردم آن كشور تمايلي به عقايد 
شما نداشته باشند و از درون قلب و روح خود از شما متنفر باشند در انتها حكومت شما 

ندارد و در اي  خواهد بود و فايدهكنند و حكومت كردن روي آنها بيهوده  مي را سرنگون
و اين يك واقعيت تاريخي است كه در گذشته  ،واقع شما آنها را زير سلله خود نداريد

و كشور گشايان مختلف بارها طعم تلخ اين شكستها را  ،نيز بارها تكرار شده است
نين خواهد در قرن بيست و يكم يا قرون بعدي اين چ مي . حال چلور امام زماناند ديده

كه بالخره زماني  اند دانيم. و البته مردم به اين داستانها دلخوش شده نمي كارهايي بكند ما
جهان مال ماست و ابرقدرتها را شكست خواهيم داد!! اگر در خواب و خيالت يا داستانها 

كند و هر روز  مي وگرنه در دنياي واقعي بر عكس اين موضوع صدق ،چنين اتفاقاتي بيفتد

                                           
ر افغانستان و عراق است كه تازه اين كشورها از لحاظ قدرتي اص�ً قابل مقايسه با آمريكا منظور دو كشو -1

 .اند نيستند و ضعيف بوده



 غائب هميشه غائب بررسي مهدي شيعيان 94

 

مگر اينكه با عمل به دستورات  ،مانيد مي شويد و زير بار ابرقدرتها مي شتر ضعيفشما بي
 (البته اس�م واقعي نه اس�م آخوندي) خود را نجات دهيد. اس�م
دانيم چرا تمامي اين ديدارها  نمي ما ،اند در رابله با كساني كه مهدي را ديده -12

118Fافتد؟ نمي براي ديگران اتفاق

اي شما ديدن مهدي اتفاق افتاده است؟ تازه آيا تا كنون بر 1
باشد كه  مي چنانچه شما مهدي را ببينيد او بايد ثابت كند كه همان فرزند حسن عسكري

و  ،اين خود مشكلي ديگر است. پس هر كس ادعايي كرد دليل بر قبول كردن او نيست
 شهادت فرد در مورد خودش قابل قبول نيست. 

كنند اين است كه  مي ي ايجاد وليت فقيه بدان استناداحاديثي كه شيعيان برا -13
آنها حجت من بر  ،مهدي فرموده: و اما حواد  واقعه به راويان حدي  ما رجوع كنيد

نهم إف ،حاديثناأل رواة إفارجعوا  ةاا الوادث الواقعأو« باشم مي شما و من حجت خدا
اين حدي  فقها و مجتهدين طبق  :گويد مي شيعه .»نا حجة اهللا عليهمأحجت علي�م و

 و مراجع شيعه راويان حدي  اهل بيت هستند.
چون در آن زمان اصل�حات مجتهد و  راوي چه ربلي به مجتهد دارد؟ :پرسيم مي

و راوي حدي  بودن چه ربلي به تشكيل  ،مقلد نبوده به جاي آن راوي بكار برده شده
و آيا شما تفاوت راوي با حاكم  حكومت به نام خدا و ولي امر كل مسلمين جهان دارد؟

توانم راوي حدي  باشم و اين منحصر به كسي نيست و  مي دانيد؟ و من هم نمي را
تواند حواد  روزمره باشد كه اين حدي  نيز در زمان سفير دوم  مي حواد  واقعه نيز

يعني عثمان بن سعيد العمري قابل استناد بوده چون در زير سايه نائب مرتبط با مهدي 
 .اند بوده نه اكنون كه كسي با او در ارتباط نيست و تمام راويان نيز مرده

و قرآن حجتي وجود ندارد و تنها عقل  ص در ضمن پس از انبياء و حضرت محمد 
و تازه از نظر شيعه  ،تواند به عنوان حجتي باطني و دروني عمل كند مي خود انسان نيز

                                           
گويند ف�ن مرجع با مهدي در ارتباط است!! و مردم ايران در خوش  مي اكثراً هم حالت شايعه دارد كه مث�ً -1

 باوري و پذيرش خرافات نظير ندارند.
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و دانستن غيب و ارتباط داشتن با  ،ستاي بر مبناي معصوم بودن او حجت شدن بنده
چون اولي المر در شيعه نبايد خلا و اشتباهي در امور ديني و  ،وحي و الهامات الهي
شود و اين با حجت الهي كه بايد  مي چون موجب گمراهي مردم ،حتي غير ديني بكند

 موجب هدايت و رستگاري باشد در تضاد است. پس چلور در اين حدي  مهدي راويان
داند و با وحي در  نمي حدي  يا همان مجتهد و ولي فقيهي كه معصوم نيست و علم غيب

اين نائب و ولي فقيه با امام زمان  :لبد خواهيد گفت ،حجت ناميده شده؟ ،ارتباط نيست
تواند  نمي و البته ،در ارتباط است چونكه در حدي  نيز آمده كه حجت من بر شمايند

 ر ارتباط هستم!! بگويد كه با امام زمان د
دانند كه ولي فقيه شرايط عصمت و علم غيب و وحي را  مي همه مردم :گوئيم مي 

119Fتواند حجت شود مگر اينكه با مهدي در ارتباط باشد نمي ندارد پس

حتماً با  ،و بنابراين .1
با  رود كه البته اين مسئله مي قضيه ارتباط او لو مهدي در ارتباط است و خود به خود

چنانچه كسي مدعي  اند احاديثي كه اهل بيت گفته ،ياري از احادي  شما در تضاد استبس
 با مهدي شد كذاب و دروغگو است. ارتباط
اگر شخصي از يكي از اين مراجع كه با مهدي در ارتباط است بپرسد كه آيا شما  -14

در ارتباط  :يددهد؟ اگر بگو مي با امام زمان در ارتباط هستي يا خير؟ آن مرجع چه جوابي
و اگر بخواهد سكوت  (طبق احادي  خودتان) هستم كه دروغگو و كذاب خواهد شد

كند و دروغ نگويد كه در اينجا آن سوال كننده خود به خود متوجه خواهد شد كه 
 كند و دروغ مي توانيد بگوئيد كه آن مرجع تقيه سكوت او نشانه چيست و تنها مي

هدي در ارتباط نيستم. پس مرجع و رهبراني كه دروغ من با م :گويد و خواهد گفت مي
توانند براي شما هدايتگر شوند و اين نيز  نمي بگويند و اعمال و رفتارشان در تقيه باشد

كند. تقيه براي حفظ  مي يكي ديگر از مضرات غيبت است كه مراجع ديني را نيز دروغگو

                                           
گيرد اين  مي توانند به بهانه اينكه از مهدي دستورات و غيب را مي شود ولي نمي هم خود او حجتالبته باز  -1

 مسئله را توجيه كنند.
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آن  ،كنيد مي ل خودتان هم دائم تقيهجان بوده و مثل اينكه براي امامان شما كم بوده كه حا
كنم امام  مي فكر ،هم در كشوري كه حكومت و همه جاي آن در دست خودتان است

و تا  ،زمان شما هم در زمان ظهورش تقيه كند و ظاهراً اين مسئله تقيه پايان ناپذير است
پس اين  ،حتي در جهان آخرت هم امكان بودن آن هست!! ،ابد ادامه خواهد داشت

 خورد. در ضمن نمي برد به درد مي مذهبي كه هميشه در تقيه و توريه و مصلحت به سر
هايي پيدا شود كه نشان دهد او با امام زمان در  چنانچه پس از مرگ آن مرجع نوشته

(مثل بسياري ديگر از شيعيان كه داستانهاي آن موجود است) آن وقت تكليف  ارتباط بوده
 ها ود آن مرجع در زنده بودنش را قبول كنيم يا اين نوشتهشما چيست؟ آيا بايد صحبت خ

شود و بهتر است از آن  مي بينيد كه ادامه اين بح  به مرض ماليخوليا منجر مي را؟ پس
 توان نوشت: مي چون به جايي نخواهيم رسيد و تنها ،بگذريم

 خدايا آنرا كـه عقـل دادي چـه نـدادي؟    

 

 و آنـــرا كـــه عقـــل نـــدادي چـــه دادي؟ 
 

ِينِ ٱ ِ�  َراهَ إِكۡ  َ�ٓ ﴿: مگر در قرآن نيامده كه -15 و در  .»در دين اجباري نيست« :يعني ﴾َّ
، چون ايمان زوري واقع دين امري اختياري است و ارزش بهشت نيز به همين است

مهدي با زور  :گويند مي اي ندارد و پاداش دادن به آن معنايي ندارد. پس رواياتي كه فايده
خواهد با زور و  مي كند چه معنا دارد؟ آيا مهدي مي م دنيا را مسلمانشمشير تمامي مرد

اكراه همه را شيعه كند؟ دين اجباري فايده اي ندارد و اص�ً اينكار شدني نيست. مهدي 
دانيم اين ديگر چه  نمي آيد!! ما مي كشد كه تا زير شكم اسبش خون بال مي شيعه آنقدر

 گرفتاري و اختناق است نه گشايش. گشايشي است؟ از نظر ما اين ب� و
در اخبار فراواني از اهل بيت در كتب شيعه آمده كه تعيين كنندگان وقت ظهور  -16

كه مث�ً  اند ولي در روايات ديگري وقت ظهور را تعيين نموده ،كذاب و دروغگو هستند
به تاخير  بوده يا ف�ن وقت بوده و شما آنرا فاش كرديد بنابراين خدا آنرا 140در سنه 

 علت اين تضادها و تناقض چيست؟ ،...انداخت و غيره
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هاي آينده هم كه ادامه  سال) و در سال 1150( اين عمر طولني مهدي تا اكنون  -17
در سوره  ،خواهد داشت چگونه است؟ اين عقيده با قرآن و عقل و علم در تضاد است

ِرۡ  َوَمن﴿ :آمده يس َّ َع فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ ِ�  هُ َُنَّكِسۡ  هُ َّ
َ
 كس را كه عمر هر« .]68[يس:  ﴾٦ قِلُونَ َ�عۡ  أ

پس چلور مهدي مانند  .»كنيد نمي آيا تعقل ،كنيم مي دهيم او را در خلقت سست (طولني)
ده كه در وقت ظهور هم جوان شود؟ و در احادي  شما آم نمي پيامبر و امامان ديگر پير

 .است!!
كند تكليفشان  مي علم و عقل آنها را رد روايات و احاديثي كهعقل و علم:  -18

خواهيد تمام آنها را مانند قرآن تاويل و تفسير كنيد؟ احاديثي كه در آن  مي چيست؟ آيا
120Fمهدي با اسب و شمشير :بيان شده

 نفر از يارانش با طي الرض نزد او 313كند!!  مي قيام 1
كنند!! اگر  مي م زندگيروند!! در زمان او گرگ و ميش با صلح و دوستي در كنار ه مي

آيد و جاي آن يهودي را  مي يك يهودي پشت سنگي مخفي شود آن سنگ به صدا در
گويد ديگر نشستن و غيبت جايز نيست  كند و مي مي د!! شمشير مهدي صحبتكن مي فاش

121Fيعني وقت ظهور شده!! ،آيد يا از غ�ف خود به خود بيرون مي بلكه بايد قيام كني!!

رفتن  2
ها) نزد مهدي!! عمر طولني او!! و خرافات ديگري كه هيچ  ال هر هفته (دوشنبهنامه اعم

 (به كلمه عاقل توجه زياد داشته باشيد)   تواند قبول كند نمي انسان عاقلي
شيعه معتقد است پس از رحلت پيامبر اس�م صحابه آن حضرت مرتد شدند و  -19

ر پا گذاشتند و تنها چند تن دستور مهم الهي را پيرامون جانشيني حضرت علي زي
 .ر و مقداد و سلمان تخلف نكردند!!معدودي چون ابوذ

                                           
گوئيم: آيا اينها  مي گويد: منظور از شمشير قلم است و منظور از اسب وسايل نقليه امروزي است!! ما مي شيعه -1

كنيد  مي تاويل به راي نيست؟ آيات قرآن را كه تفسير به راياجتهاد در برابر نصوص خودتان نيست؟ آيا اينها 
كنيد، اص�ً معلوم است شما چه مذهبي داريد؟ اگر قرار به  مي اين احادي  خرافي خودتان را هم كه تفسير

هاي آن را تاويل كند تا صحيح  تواند ادعاي مذهبي بكند و احادي  و قصه مي توجيه و تفسير باشد هر كس
 جلوه كنند.

 آيد. نمي كنم شمشير امام زمان به علت طولني شدن زمان غيبت زنگ زده و از غ�ف خود بيرون مي فكر -2
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با آن عظمت خود طي ت�شي  صشما وقتي پيامبر ةطبق اين عقيد :پرسيم مي حال ما
خواهد همه دنيا را  مي پس چلور مهدي ،ساله فقط چند نفر را هدايت كرده است 23

122Fدانيد؟ مي ا بالتر از پيامبر اس�مآيا مهدي ر ،(آن هم شيعه) مسلمان كند؟

وقتي حضرت  1
يا  ،علي خليفه بود نتوانست تمام امور را سامان دهد و با مشك�ت فراواني روبه رو شد

 دتي خليفه بود.امام حسن كه او نيز براي م
تنها جواب شيعيان اين است كه اين ائمه راضي به رضاي خدايند و هر كجا لزم 

كنند و اين بيشتر در زمان مهدي خواهد  مي عجزات خود استفادهباشد از علم غيب و م
(يعني گردن  كشد) و طبق جفر احمر مي (يعني فقط كند نمي بود و او مصلحت انديشي

علماي شيعه بايد بدانند اين  .كند مي كند يا از معجزه و علم غيب استفاده مي زدن) عمل
دار شد بايد هر كاري توانست انجام چرنديات ديگر خريداري ندارد و هر كس وقتي زمام

كند. همچون پيامبراني كه توسط وحي الهي يا معجزات  مي دهد و خداوند هم او را كمك
ولي امامان از اين صفات ندارند و اعتقاد به وجود وحي و  ،كردند مي الهي مردم را هدايت

 معجزه و علم غيب براي امامان باطل است.  
گفت: اين امامان همچون چراغي هستند كه  مي خرافي يكي ديگر از اين آخوندهاي
را شكستند  ها وقتي مردم نادان يكي از اين چراغ ،خداوند براي هدايت بشر فرستاده
شكنند تا امام  مي كند ولي باز مردم نادان آن را مي خداوند چراغ ديگري را جانشين او

(يعني مهدي به  كند مي ا غايبيازدهم كه ديگر اينجا خداوند براي تنبيه مردم آن چراغ ر
 .خاطر گمراهي و ناداني مردم غائب شده)

پيامبر اس�م با آن عظمتش تنها وظيفه اب�غ و رساندن پيام  :به اين نادان بايد گفت
 داشته نه اينكه به زور بخواهد كسي را هدايت كند. امام شما وقتي ديد مردم هدايت

ه امر به معروف و نهي از منكر بپردازد نه اينكه شوند بايد به راحتي و فقط به وظيف نمي

                                           
گويد: اصحاب نبي اكرم مرتد شدند، پس از كجا معلوم كه ياران مهدي نيز مانند ياران  مي طبق عقيده شيعه كه -1

 پيامبر در انتها مرتد نشوند؟
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آنها را در جهل خود بگذارد و غائب شود. اص�ً امام براي همين امر است نه اينكه 
كه در شكم ماهي رفت و  همچون يونس .بخواهد قهر كند و در پس پرده غيبت برود

شوند؟ اين امام  مي بآيا با غيبت اين امام مردم خو :پرسيم مي مردم خود را ترك كرد. ما
 اينكه بخواهد كسي را هدايت كند. كند نه مي آيد فقط قتل عام مي وقتي هم كه
(به عقيده شيعه) بايد گفت: خوب  در مورد غصب خ�فت الهي حضرت علي -20

و  ،مانديد مي شد كه اين خ�فت غصب شد وگرنه در اين زمان شما بدون امام غائب
توانستيد وليت مللقه و نائب بر حق درست  نمي يد؟ ديگرخواستيد چه كار كن مي آنوقت

توانستيد ذهن مردم  نمي توانستيد دعاي شرك آلود ندبه را بخوانيد، ديگر نمي كنيد، ديگر
را به خرافات امام زماني سرگرم كنيد و آنها را به اميد ظهور مهدي منتظر بنشانيد تا مبادا 

 بر آيند.كر مقابله با ظلم و ستم خود مردم به ف
پس غصب خ�فت براي شما خوب بوده و فراموش نكنيد شيعه معتقد است كه 

و تمامي اين اصول  ،به ظهور مهدي و دوازده امام شيعه تصريح كرده است ص پيامبر
مهم ديني را بيان نموده، پس در واقع غصب خ�فت الهي حضرت علي و بوجود آمدن 

و به همين  ،هاي ديني بوده است جزء برنامهينلور امام غائب همگي دوازده امام و هم
 خاطر شيعيان نبايد خيلي ناراحت غصب خ�فت حضرت علي باشند.

(از قول امام صادق) آمده كه تا ظهور مهدي هر گروهي  در احادي  كتب شيعه -21
 من بهتر حكومت :حكومت را به دست خواهد گرفت تا هنگام ظهور مهدي كسي نگويد

هوري اس�مي نيز خواهد گيريم كه وليت فقيه و حكومت جم مي كردم. پس نتيجه مي
 اي نيامده كه اين حكومت تا قيامت باقي خواهد ماند. رفت و آيه
 .در احادي  شيعه آمده كه اهل انتظار از هر زمانه بهتر هستند!!! -22

 چنانچه شما به وضع كنوني مردم و اخ�ق و رفتار ايشان در جامعه كنوني ايران نگاه
 شويد و ما در مورد آن توضيحي مي كنيد خودتان به راحتي متوجه بهتر بودن آنها
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برويد و بهترين اهل زمانه  ،هجري شمسي نوشته شده 1387دهيم، اين كتاب در سال  نمي
123Fرا ببينيد تا حسرت ايشان را بخوريد

1. 
و  ،در احادي  بسياري از كتب شيعه آمده كه انتظار فرج با صبر عبادت است -23
ولي خود روحانيون اين فرج را به  ،اي نيست ر اين احادي  به ظهور مهدي اشارهالبته د

. پس توجه داشته باشيد كه اين تفاسير شيعه مورد قبول اند ظهور مهدي تفسير كرده
شود همان صبر و انتظار براي  مي نيستند، بلكه تنها چيزي كه از اين نوع احادي  فهميده

و اين  ،ها است كه در اس�م نيز به اين امر تاكيد فراوان شده استگشايش و فرج در كار
فرموده: پارسايي، پاكدامني و صبورانه در  ربلي به ظهور مهدي ندارد. امام صادق
 انتظار فرج بودن جزء دين امامان است.
(طبق لوح  كه مهدي دوازدهمين امام است اند دانسته مي طبق عقايد شيعه تمامي امامان

، همان صبر اند و بدين ترتيب احاديثي كه پيرامون صبر و شكيبايي امامان ثبت شده جابر)
در كارها و امور است نه فرج مهدي و امام دوازدهمي كه صدها و هزاران سال در غيبت 

فاصله زيادي داشته است، پس امري بوده  است و حتي تولد او تا زمان امام صادق
 معنا بوده است. بي مره امامان و صبر براي آنبه زندگي روزمربوط به آينده نه 

كنند و طالب حق هستند  مي در احاديثي از شيعيان آمده كه افرادي از مشرق قيام -24
 .متصل است به دولت مهدي و دولتشان

، چون قيام عباس هستند بني إلكام�ً مشخص است كه اينگونه احادي  ساخته و پرداخت
 (از خراسان) قيام ت و ابومسلم خراساني از شرقدر شهرهاي عراق ممكن نبوده اس

شيعيان ندارد، همانلور كه مجلسي نيز  كند و اين مسئله ربلي به ظهور امام دوازدهم مي
خدا اين دولت  :كند به دولت صفويه نسبت داده و گفته مي اين دولتي را كه از شرق قيام

هراً اين دولت خونخوار و صفويه را نگه دارد تا وصل شود به دولت مهدي!!!! ولي ظا
 ظالم نگه داشته نشد و دعاي مجلسي نيز مردود شد.

                                           
 هل زمانه هستند پس بدترين اهل زمانه چه كساني هستند؟دانم اگر اينها بهترين ا نمي -1
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احادي  رسيده از امام زمان بسيار  ،در كتب شيعه به اعتراف خود علماي شيعه -25
بايست بيشترين احادي  از امام زمان باشند چون امام زمان  مي اندك است در صورتيكه

 ،صت را براي انتشار احادي  در اختيار داشته استدر ميان امامان ديگر شيعه بيشترين فر
منظورم دوران غيبت صغري است. چلور مهدي در طي اين سالها و با وجود نواب اربعه 

گذاشت داراي  مي نتوانسته حديثي از خود بجاي بگذارد؟!! و حتي چنانچه احاديثي بجا
رسيد و  مي مردمشدند چون فقط توسط افراد خاص و نواب به دست  مي اعتبار بهتري

المذهب اطراف امامان را گرفته باشند  مانند زمان امامان قبلي نبوده كه غ�ت و افراد فاسد
 شده است. مي كه در نتيجه تشخيص سخنان واقعي امام براي مردم مشكل

گيريم امام زماني وجود نداشته تا بخواهد احاديثي داشته باشد و علت  مي پس نتيجه
 ي در واقع همان نبودن اوست.كم بودن احادي  مهد
آن تعداد احاديثي نيز كه از امام زمان مانده داراي آثار جعل فراواني  ،از همه گذشته

 است و يا بيشتر در مورد خمس هستند كه البته علت آن روشن است.  



 
 

 افترا بر خدا

 گرامي توجه داشته باشد در دين ةمورد بعدي كه بسيار مهم است اين است كه خوانند
و در سوره هود آيه  ،دروغ بستن به خدا و پيامبر خدا از بزرگترين گناهان است ،اس�م
 آمده: 18

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ َّ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِِ َّ  ۚ ٰ  َكِذبًا ََ و�

ُ
ٰ  رَُضونَ ُ�عۡ  �َِك أ  ٱ َوَ�ُقوُل  َرّ�ِِهمۡ  َ�َ

َ
 دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

 ٰ ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ ََ َّ  � ٰ  َكَذبُوا َ�َ  ِ َ�  ِهمۚۡ َرّ�
َ
ِ ٱ َنةُ لَعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  َّ َّ َِ�َ ل  .]18[هود:  ﴾١ لِ

(در قيامت) به پيشگاه  و كيست ستمكارتر از كسي كه بر خداوند دروغ بندد، اينان را« 
اينان كساني هستند كه بر پروردگارشان دروغ بستند  :پروردگارشان عرضه دارند و گواهان گويند

 .»(مشرك) است كارانبدانيد كه لعنت الهي بر ستم

 آمده: 144در سوره انعام آيه 

نۡ ﴿ ََ ظۡ  َ�
َ
نِ  لَمُ أ َّ ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ ِِ ُِضّل  اَكِذبٗ  َّ َ ٱ إِنّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  َّاَس ٱ ّ�ِ  مَ َقوۡ لۡ ٱ ِدََ�هۡ  َ�  َّ

ٰ ٱ َّ َِ�َ ل   .]144[األنعام:  ﴾لِ
به جهل خود مردمان را گمراه كند كيست ستمكارتر از آن كس كه به خدا دروغ بندد تا «

 .»البته خدا ستمكاران را هدايت نخواهد كرد

 آمده: 69در سوره يونس آيه 

ِينَ ٱ إِنّ  قُۡل ﴿ ونَ َ�فۡ  َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ   .]69[يونس:  ﴾٦ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ َّ
 .»ري ندارندكه هرگز آنان كه به خدا چنين نسبت دروغي دهند رستگا )اي رسول ما(بگو «

اجتهاد  إلتوان به بهان نمي وين افراد هستند تر ظالم اند پس كسانيكه بر خدا دروغ بسته
و اجتهاد در فروع و مسائل جزئي با مسئله  ،نمودن در دين آنها را بدون تقصير دانست

 اصول عقايد و حكومت كردن به نام خدا تفاوت دارد. شما امامت را از نبوت هم بالتر
شما حكومت را فقط و فقط در انحصار مهدي و  ،د و از اصول بسيار مهم اس�مداني مي
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124Fولي امر مسلمين جهان :گوئيد مي دانيد و مي فقهاي نائب او

در صورتيكه امام زماني  ،1
پس نائب او نيز گمراه است و به خدا دروغ بسته است و امامت را از اصول  ،وجود ندارد

 اي داند و خود را جانشين پسر بچه مي ترين امور همدين كرده است و مهدويت را از م
125Fآيد نمي سال پيش درون سردابي رفته و تا قيامت هم بيرون 1200داند كه  مي

2. 
دانند ولي با  نمي جالب است كه رجال حكومتي در ايران دين را از سياست جدا

 كند. ما يم سياست اقتضا :گويند مي حكام كشورهاي كمونيسم مذاكره و دوستي دارند و
چسبند و  مي دهند و فقط به سياست نمي دانيم چرا در آنجا ديگر دين را مد نظر قرار نمي

 نشيند و نيش خود را باز مي رهبر ايشان نيز در مقابل رئيس جمهور كشوري كمونيست
لبد دين  ،دهد نمي كند ولي به كشورهاي عربي منلقه خيلي روي خوش نشان مي

چين و روسيه كه وهابي  :دين اهل سنت ديده است و يا با خود گفتهكمونيستها را بهتر از 
126Fكنند!! نمي نيستند ولي عربها وهابي هستند و قبور ائمه را تزئين

هر كس به مذهب و  3
تواند  نمي چونكه كسي ،حكومت ايشان كاري نداشته باشد فردي قابل قبول خواهد بود

چرا؟ چونكه  ،با حكومت شما كاري ندارممن  :تنها به مذهب ايشان ايراد بگيرد و بگويد
دانند و البته كمونيستها فع�ً نه با مذهب ايشان  نمي ايشان مذهب خود را جدا از سياست

كاري دارند و نه با سياست ايشان مخالفند و سياستها تا زماني كه منافع خود را تامين 
                                           

خنده دار است كه در خود ايران هم بسياري از مردم و جوانان ولي فقيه و نظام حاكم را قبول ندارند آنوقت  -1
 .خواهند آنرا به خارج هم صادر كنند!!! مي گويند: ولي امر مسلمين جهان!!! و مي اينها

 باشد. مي صت فقيه تنها جانشين بر حق پيامبرگويند: ولي مي دهند و مي دائم شعار -2
حتي وحدت ايشان با اهل سنت نيز وحدتي سياسي است، چونكه بيشتر كشورهاي اطراف ايران از اهل سنت  -3

داند كه روافض با اهل سنت از زمين تا  مي هستند و ممكن است براي حكومت خلري باشند، وگرنه هر كسي
ماند كه شيعيان با خوارج وحدت ايجاد كنند چونكه خوارج حضرت علي  مي رند و مثل اينآسمان اخت�ف دا

كنند، پس هيچگاه با هم وحدتي ديني و قلبي ندارند و نخواهند داشت، ايجاد وحدت با مذهبي كه  مي را لعن
و نهي از منكر  آيد و البته در فريضه امر به معروف نمي شوند جور در مي در آن بزرگان ديني اهل سنت لعن

شود و كسي كه اينكار را بكند ضد  مي هم در مورد سياست وجود ندارد و اينجا ديگر سياست از دين جدا
 وليت فقيه و مفسد في الرض و مرتد خواهد شد.
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كرده است. البته مقصر  بدانند با هم دوست هستند و فع�ً ايران منافع ايشان را تضمين
اگر شما خريدار خرافات ايشان  ،خود مردم هستند ،اصلي در سواري گرفتن آخوندها

ولي متاسفانه هنوز مردم آقا را دوست دارند يا  ،توانستند بكنند نمي نبوديد اينها هيچ غللي
 نيد. پس زير بار ظلم بما ،گذارند مي پرستند و خاك امامزاده بر چشم مي مهدي موهوم را

 آوريم: مي هاي امام حاضر با امام غائب را در اينجا بعضي از تفاوت

  امام غائب                       امام حاضر 
 امام غائب: پنهان امام حاضر: پيدا

 امام غائب: در پس پرده امام حاضر: بيرون از پرده
 امام غائب: مافوق بشري امام حاضر: بشري معمولي

 امام غائب: داراي اعمال مافوق طبيعي ي اعمال طبيعيامام حاضر: دارا
 (عمل امام حجت است) امام غائب: بر سنت خودش صامام حاضر: بر سنت نبي اكرم

 امام غائب: خرافات محض امام حاضر: حقيقت محض
 امام غائب: غائب در برابر ظلم امام حاضر: ايستاده در برابر ظلم
 امام غائب: به نفع شيعه مينامام حاضر: به نفع اس�م و مسل
 امام غائب: دشمن شيخين امام حاضر: دوستدار شيخين
 امام غائب: در زمان ظهورش واجب امام حاضر: نماز جمعه واجب
 امام غائب: دعوت به تفرقه و كشتار امام حاضر: دعوت به اتحاد
 امام غائب: انتقام از اهل سنت امام حاضر: دوستي با مسلمين

 امام غائب: شيعيان منتظر براي او ضر: مسلمين حاضر براي اوامام حا
 امام غائب: تا زين اسبش در خون امام حاضر: داراي مهرباني و شفقت

 هاي گذشته امام غائب: نو كردن كينه هاي گذشته امام حاضر: فراموشي كينه
 شدن امام غائب: رجعت مردگان براي مجازات امام حاضر: مجازات گذشتگان با خدا

 امام غائب: استوار بر اوهام و خيالت امام حاضر: استوار بر عقل و منلق
 امام غائب: مجازات بدكاران مرده در همين دنيا امام حاضر: مجازات بدكاران مرده در قيامت
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 امام غائب: اعمال غير عقلي امام حاضر: اعمال عقلي
 از سوي خداامام غائب: انتصابي و  امام حاضر: به انتخاب مردم

 (طيرالرض) امام غائب: داراي ياراني پرنده امام حاضر: داراي ياراني معمولي
 امام غائب: رمانتيك و خيالي امام حاضر: واقعيت

 امام غائب: معصوم از خلا امام حاضر: داراي خلا
 امام غائب: غائبِ هميشه غائب امام حاضر: حاضر هميشه حاضر

 ام: است كه در ابتداي كتاب نيز آوردهي موهوم ابيات زير را در وصف مهد

 امامت نيامد ،شد قيامت
ــت ــد قيامــ ــد ،شــ ــت نيامــ  امامــ

 

 در ســــرت جــــز خ�فــــت نيامــــد 

 

 آفتــــــابي ز دانــــــش در آمــــــد
 

 عمـــر جهـــل و جهالـــت ســـر آمـــد 
 

ــرار  ــد و تكـ ــل و تقليـ ــي جهـ  در پـ
 

 شيعه شد در جهالت سر آمد 
 

ــاش  ــرادر خــودت فكــر خــود ب  اي ب
 

 امت نيامدام ،شد قيامت 
 

 گيــرم آيــد اگرچــه خيــال اســت     
 

 باز سودي به حالت ندارد 
 

 هســت قــرآن امــامي كــه زنــده ســت
 

 نه امامي كه افسانه آمد 
 

ــد  ــدامت نمانــ ــز نــ ــت جــ  عاقبــ
 

 امامت نيامد ،شد قيامت 
 

ــاك   ــو پ ــام ش ــاش و ز اوه ــوب ب  خ
 

 سوي دوزخ شود نيت بد 
 

 عقــــل و ادراك داري بــــه پــــاخيز
 

 رت سرآيدقبل از آني كه عم 
 

 در دلـــت جـــز عـــداوت نمانـــد   
 

 امامت نيامد ،شد قيامت 
 

                                     ***** 
ــد   ــب آمـ ــما غائـ ــام شـ ــون امـ  چـ

 

 خمــس حاضــر شــد و نائــب آمــد     

 

 رفـــت نائـــب بـــه جـــايش فقيهـــي
 

 آمـــد آنجـــا بـــه شـــكل وقيهـــي     
 

ــد  ــت در آمـــ ــت وليـــ  از فقاهـــ
 

ــد     ــر آمـ ــت سـ ــان وليـ ــون زمـ  چـ
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 وليــت چــو شــاهي   مللقــه شــد 
 

ــاهي    ــه چـ ــد بـ ــه آمـ ــت از چالـ  ملـ
 

 زد عقبگــــــرد جــــــاي ترقــــــي
 

ــي     ــاي ترقـ ــر دو پـ ــد هـ ــگ شـ  لنـ
 

 خشت اول كـه كـج رفـت ايـن شـد     
 

ــد     ــن شـ ــاي ديـ ــات مبنـ ــا خرافـ  تـ
 ج

 جــــاي قــــرآن مفــــاتيح آمــــد   
 

ــد   ــه آمــــ ــت رد و توجيــــ  نوبــــ
 

ــد    ــت زده ش ــرآن رواي ــه ق ــون ك  چ
 

ــد    ــت زده شـ ــت و حكايـ ــل رفـ  عقـ
 ج

ــار فـــ    ــت و گرفتـ ــل رفـ  رعيماصـ
 

 مثــــل خــــر زيــــر آوار فــــرعيم    
 

ــد كجـــائي؟    ــل توحيـــد باشـ  اصـ
 

ــفائي     ــدارد صــ ــد نــ ــر و گنبــ  قبــ
 

 ايــن صــفائي كــه ديــدي دروغ اســت
 

 ديو شرك است و افسـار و يـوغ اسـت    
 

 مثــل تريــاك تخــدير آنــي اســت    
 

ــت   ــن امتحانيسـ ــت ايـ ــزه نيسـ  معجـ
 

ــود  ــامري بــ ــاله ســ ــل گوســ  مثــ
 

ــود   ــادوگري بـ ــه جـ ــدائي كـ ــا صـ  بـ
 

 ز مكــر آخونـــد تــو مشــو ايمــن ا   
 ججج

ــد    ــر آخونـ ــود فكـ ــيلان بـ ــل شـ  مثـ
 

ــوارت  ــراه و خـ ــد گمـ ــرد آخونـ  كـ
 

 بـــــرد آخـــــر بـــــه دارالبـــــوارت 
 

 در پــي نفــس دون چــون دويــدي   
 

ــيدي    ــه دوزخ رسـ ــت بـ ــاي جنـ  جـ
 

ــد    ــت نيامـ ــز جهالـ ــرت جـ  در سـ
 

ــت   ــد قيامــ ــد  ،شــ ــت نيامــ 127Fامامــ
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 .اشعار از عليرضا حسيني -1



 
 

 گرامي ةسخني با خوانند

از نوشتن اين ملالب به هيچ عنوان توهين به در پايان لزم به تذكر است كه مقصود 
 .بلكه تنها و فقط به خاطر دلسوزي و هدايت شما بوده ،اعتقادات شما نبوده و نيست

 گفت: دوست مي كند  و به قول شخصي كه مي هميشه دوست شما معايب شما را بازگو
صريحتر به و هركس اين معايب را  .خواستم بگويم مي گويد: گويد: گفتم و دشمن مي مي

حقيقت را با صريحترين «فرموده:  حضرت علي .تر است او با شما دوست شما گفت
اي عمل نمود و در پرده سخن گفتن  براي اص�ح كردن بايد ريشه ،بنابراين .»لهجه بگو
كند. اينجانب نيز وقتي تحقيق كردم و متوجه عقايد اشتباه ايشان شدم به  نمي دردي را دوا
خواستم سر  نمي چون ،ا را كنار گذاشتم و در موردشان تعصب نشان ندادمراحتي تمام آنه

 اگر ما واقعاً به آخرت ايمان داشته باشيم .شما نيز همينگونه باشيد ،خودم را ك�ه بگذارم
 .بايست در امر دين ساده برخورد كنيم و در مورد آن تحقيق نكنيم و تنها تقليد كنيم نمي

تحقيق كرديد و اين ملالب را صحيح دانستيد از عقايد قبلي اميدوارم شما نيز چنانچه 
امام  ،(محمدبن الحسن العسكري چنين شخصي :گويم مي خود بگذريد. در پايان باز

چنانچه ما در جايي از كتاب مللبي در  ،بنابراين ،دوازدهم شيعه) وجود خارجي ندارد
و براي بيداري مراجع گمراه  كسي وجود نداشته تا به او توهين شود ،مورد او نوشته ايم

 از اين خواب گران برخيزند.اي  بايست فرياد كرد تا بلكه عده ان ميو مردم ناد
و چنين تصوري  ،توجه داشته باشيد گمراه بودن مردم امري عادي و ممكن است

ما در كشتي نجات اهل  :نداشته باشيد كه ممكن نيست ما گمراه باشيم و با خود بگوييد
اين عقايد و خرافات شيعه ربلي به اهل بيت ندارد. شما ببينيد جمعيت  ،بيت هستيم

دهند و به دين خود و شفاعت گناهانشان  مي كثيري از جهان امروز را مسيحيان تشكيل
توسط عيسي مسيح بسيار خوش بين هستند و يا معتقدند او پسر خداست و يا او را به 
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حتي اديان بسياري ديگر  .ين قبول نداريمو عقايد ديگري كه ما مسلم ؛اند صليب كشيده
 نيز هستند چون يهوديت و بودايي و يا كمونيستها كه برخي اص�ً جزء اديان نيستند. پس

بينيد كه عده زيادي از مردم جهان داراي عقايد اشتباه و حتي شرك آميز و كفرآميز  مي
اين خلري است كه و  ،هستند و گمراه بودن يا گمراه شدن مردم امري غير عادي نيست

 كند و شما تافته جدا بافته نيستيد. مي هركس را تهديد
پس لزمه كار اين است كه ابتدا كمي نسبت به عقايد قبلي خود شك كنيد و در مورد 
آنها تفكر و تجديد نظر كنيد و به تحقيق بپردازيد و ملمئن باشيد اگر شما از كساني 

ايد و فقط به مراجع مذهبي خودتان  ود گرفتهي موروثي را از والدين خهستيد كه مذهب
توجه داريد در اينصورت شديداً در خلر گمراهي هستيد و با آن مسيحيان و يهوديان 

 تفاوت چنداني نداريد.
خواننده گرامي توجه داشته باشد اعتقاد به ظهور منجي در بسياري از مذاهب و اديان 

ز به آمدن شخصي منجي اميدوار هستند. دنيا وجود دارد و حتي سرخپوستان آمريكايي ني
ايد بدون تحقيق  مذهب موروثي و تقليدي خود يافته را كه دراي  پس شما نبايد هر عقيده

و از همه  ،بپذيريد. وجود امام زمان شيعيان از قرآن و احادي  و عقل ثابت شدني نيست
ات قبلي به گذشته عقايد موجود پيرامون او داراي ضررهاي بسياري است كه در صفح

آنها اشاره كرديم و فراموش نكنيد اينقدر كه دكانداران مذهبي و رجال حكومتي و 
نسبت به هيچ چيز ديگري  ،روحانيون شيعه نسبت به مسئله مهدي حساسيت دارند

چرا؟ چون پايه و اساس نظام و حكومت و دكان ايشان بر اين امر استوار  ،اينچنين نيستند
ولي مسائل ديگر چون  ،ق به زمان حال و آينده ايشان استشده و مسئله مهدي متعل

ولي در  ،بينيد كه نسبت به آنها كمتر حساس هستند مي خ�فت مربوط به گذشته است و
داند چه  مي مورد مهدي خيلي مراقب هستند و چنانچه كسي كتابي در نقد او نوشت خدا

ه جان خريديم و اين ملالب را آورند. ولي ما اين خلر را ب مي ب�ئي بر سر آن نويسنده
بيدار شوند و لزم به تذكر است چنانچه شما پس از اي  صريحاً نوشتيم تا بلكه عده
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خواندن اين كتاب باز هم به وجود چنين شخصي ايمان داشته باشيد و زحمت تحقيق 
128Fآنوقت ديگر گناه افترا بر خدا بر گردن خودتان است ،بيشتر هم به خود ندهيد

1.  
د اينكه ملت ما از اين توهم ماليخوليائي بيرون آيند و اجازه ندهند بيشتر از اين به امي

 ان شاء اهللا   ،توسط دكانداران مذهبي استعمار شوند
 پايان

 هجري شمسي 1387بهار 

                                           
ف اس�مي متفاوت فراموش نكنيد موضوع مهدي قابل قياس با اجتهاد در فروع دين نيست كه بين فرق مختل -1

است، اين عقيده مهدي جزء اصول مذهبي شده و به نام آن حكومت و خيلي كارهاي ديگر صورت گرفته و 
 خرافات و عقايد شرك آلود ديگري نيز دارد.
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