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 مقدمه

 .فادارش ش و اصحاب وکامبر اسالم و خاندان پایسالم و درود بر پ
رامون امام زمان یاز خرافات پ یسر یکان ین مطالب بیھدف از نگارش ا

 م.یپرداز یم دهین عقیاالت اکاش ین مبحث به بررسیا یو ط ،است
صاحب  یرامون مھدیبحث ما در این کتاب، په کر است کابتدا الزم به تذ

شان، فرزند امام حسن یا ۀدیه به عقکباشد  یم عهیالزمان موجود در ش
ن امر یو علت ا ،باشد یم یعشر یعیان اثنیو امام دوازدھم ش ،است یرکعس

ه کز موجود است ین اھل سنت نیدر ب یرامون مھدیث پیه احادکن است یا
ن یل ایاز دال یکینویسیم که:  می قدر ایم. ھمینن مبحث وارد آن نشدهیدر ا

نده، یاست مربوط به آ یه در اھل سنت است موضوعک یه آن مھدکاست 
(بیشتر از نسل  شم استھا یه از نسل بنک یه آن مھدکمعتقدند ھا  آن چون

 امیو ھر زمان پا به جھان گذاشت و بزرگ شد، ق ،حسن) ھنوز متولد نشده
به  یرد ولک یث مربوطه را بررسید احادین مورد ھم بای. البته در ا١ندک یم

شم ھا یا آمد و به عنوان مثال از بنیبه دن یدر عصر یسک چه چنان یلکطور 

امام زمانی نیست مثل اینکه ھزاران سال است زنده مھدی اھل سنت دارای خرافات  -١
است!! یا علم غیب و معجزات عجیب و غریب دارد!! و به ھنگام ظھورش کارھایی 

گیرد!! و ھمیشه خمس داشته و نایب  کند و از ابوبکر و عمر انتقام می خارق العاده می
عای ندبه را حتمًا دارد و باید در دعا او را خواند و به جای واجب کردن نمازجمعه، د

برگزار کرد!! و...، در ضمن اھل سنت دائم مثل شما سرگرم مھدی نیستند و در مورد 
زنند و مرتب روی او مانور  کنند و او را در ھمه جا چون خداوند صدا نمی او غلو نمی

اند برای سیاست و ایجاد حکومت و دریافت خمس و  دھند و او را نردبان نکرده نمی
 غیره...
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علیه ظلم و ستم انجام دھد که مطابق با دستورات اسالم  یامیو ق ،١بود
 یچ عاقلیباشد، و با خود بدعت و خرافات نداشته باشد، به طور حتم ھ

 م.یز او را قبول داریا او مخالفت کند و ما نتواند ب ینم
و  ،مینکد به قرآن و سنت و عقل مراجعه یز بایھر چ یبررس یپس برا

 رفت.یح بود آن را پذیآن امر صح چه چنان
ان با قرآن و یعیصاحب الزمان ش یه مھدکم یدھ یم نجا نشانیما در ا

 رفت.یتوان آنرا پذ ینم دارد و یفراوان یسنت و عقل، تضادھا
، یان به بحث بپردازیعیخالفت) با ش ی(حت یا ھر موقع در مورد مسئله

 با تو گفتگو ینش نشان ندھند و به صورت عادکوا یلین است خکمم
 ،ینکشان صحبت یرامون امام زمان با ایپ یخواھ یم نند، اما ھر موقعک یم
حاضر شوند و  یم یپرد و عصبان یم شانیرنگ از چھره ا یه فورک ینیب یم

و  ،٢یا ر وجود خداوند شدهکه منکن است یاو مثل  ،شوند ینم به ادامه بحث
 ،ن مسئله اعتقاد دارندیبد کیشان به صورت وحشتنایه اکدھد  ین نشان میا

 جھت در مورد آن تعصب دارند.  یق، بید از علما و بدون تحقیتقل یو از رو
در ذھن شخصی به طور دائم القاء کنی که در فالن  کیودکشما اگر از 

اتاق از این خانه، شخصی با فالن مشخصات در حال زندگی است، این باور 
پذیرد. مخصوصًا اگر  می رادر ذھن آن شخص تا بزرگسالی خواھد ماند و آن

 .به آن موضوع، جنبه دینی و اعتقادی نیز بدھید که دیگر ھیچ

فشاری ندارند چون مولوی که در مثنوی معنوی  بعضی نیز بر نسب اشخاص خیلی پا -١
 اینگونه سروده:

ــــت ام ــــائم آن ولیس ــــی ق  ام ح
 

 واه از نســل عمــر خــواه از علیســت خ 
 

 

توان گفت: حتی در مورد خداوند چنین تعصبی ندارند و البته تعجب آور  به جرات می -٢
ایشان است و به منکر آن ھمچون کافر نگاه نیست، چون امامت جزء اصول دین 

 .کنند!! می

 

                                           



  ٥   مقدمه

مھدی نباید موجبات ناراحتی کسی شود و پس صرف صحبت نمودن از  
شما ھر چیزی را باید از روی تحقیق قبول کنید، جایی که خداوند انسان را 

دارد دیگر تکلیف دیگر موارد روشن است، چونکه  می به تدبر در آیات خود وا
و  ٦٨و مومنون/ ١٣٨و صافات/ ٢٩و ص/ ٨٢ھای نساء/ در قرآن نیز در سوره

ر شما به ل و تدبر در آیات سفارش شده است. پس چطودائم به تعق ٤٤نحل/
اید و در مورد احادیث او نیز تحقیق ندارید و در  کسی که تا به حال ندیده

ھای یک مشت  ای به او نیست، معتقدید؟ و تنھا از روی گفته قرآن نیز اشاره
از اید و به او ایمان دارید. یکی  وجود او را قبول کرده آخوند یا مداح متعصب،

عوامل مھم در اعتقاد عوام به امام زمان، ھمین تبلیغات فراوان پیرامون 
گاه ھمه نقش و در بزرگسالی  ١بندد می اوست که از کودکی در ضمیر ناخودآ

دیگر قادر به ترک آن عقاید نیستند، و البته علت مخالفت کسانی دیگر چون 
ردبان ایشان رجال گمراه حکومتی کامًال روشن است، چونکه امام زمان ن

و مسلمًا  ،باشد می برای باال رفتن از حکومت است و پایه اصلی عقاید ایشان
ای شک و شبھه ایجاد کند، او را نابود  ھر کس بخواھد در مورد وجود او ذره

شوند. پس ما با  می خواھند کرد، چونکه اگر چنین نکنند خودشان نابود
خورند و ھم  می ن راه ھم ناناز ایھا  آن چنین اشخاصی کاری نداریم چونکه

کنند. ولی  می کنند و منافع زیادی کسب می بر سر مردم احمق حکومت
و در اینجا مطالبی را برای  ،صحبت ما بیشتر با عوام گول خورده است

اند، و نام بقیة الله و  کردهھای زیاد نصب  در ھر مکان تابلوھای فراوان با ھزینه -١
اند، و ھر سال نیز به مناسبت جشن میالد او، تمام  نوشتهھا  آن الزمان را روی صاحب

شت تلویزیون از او صحبت کنند و دائم باالی منبرھا و پ شھرھا را چراغانی می
کنند، پس ھر انسان در این کشور با این عقیده بزرگ شده و در رگ و خون او  می

ھایی که  شود، صحبت ھای مخالف نمیجای گرفته است، و به آسانی تسلیم صحبت
 بیگانه است.ھا  آن ھمیشه در اثر سانسور و خفقان به گوش
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آوریم تا شاید کسانی متذکر  می جویندگان حقیقت و طالبان تحقیق و بررسی
د اولین پله برای کشف حقیقت، و شما خواننده گرامی فراموش نکنی .١شوند

و ما با کسانی که کامًال و صد در صد به راه  ،شک نمودن در چیزی است
 دھند و مشاھده نمی خویش اطمینان دارند و صحبت ھیچ کس را گوش

گویند: ای آقا، مذھب ما بر حق است!، مذھب ما شیعه  می کنی که مرتب می
زمان است! و ما در پناه او  است!، مذھب ما اھل بیت است!، مذھب ما امام

 پس ما با چنین اشخاصی ھیچ صحبتی نداریم، چون ھستیم! و غیره...
 ای شک در ذھن خود راه کامًال به راه خود مطمئن ھستند و ذرهھا  این

 .٢روند تا به دوزخ برسند می دھند و ھمینطور چون االغ به پیش نمی
عراق منفجر شد و چندی پیش گنبد و بارگاه حرم عسکری در سامرای 

تخریب گردید، آن وقت جالب است که علمای شیعه معتقدند که امام زمان 
 :گویند می و دائم نیز ٣بر روی ایران یا جاھای دیگر والیت تکوینی دارد!

و خود او تا ظھورش محافظ  ،حکومت ما وصل است به حکومت امام زمان
و  ٤او علیه ظلم و ستم!شود برای قیام  می حکومت ما است! و ایران پایگاھی

و اھل علم بیشتر به چنین مطالبی توجه  امیدواریم قشر تحصیل کرده و دانشجویان -١
 کنند و کمتر زمام دین و آخرت خود را به دست این و آن دھند.

ای مسیحی یا یھودی یا کمونیسم بودند  مطمئن باشید چنین افرادی اگر در خانواده -٢
ماندند و حاضر  ھم اکنون نیز به طور شدیدی مسیحی و یھودی و کمونیسم باقی می

د خود نبودند، عاقبت تقلید از اجداد و شک نکردن در عقاید خود، به تغییر عقای
 چیزی جز این نیست.

شاه سلطان حسین صفوی در اصفھان نیز ھمین عقاید ابلھانه را داشت تا باالخره  -٣
ھا سرنگون شد و نه امام زمان بود تا کمکش کند و نه والیتی  حکومتش توسط افغان

 تکوینی.
خواھد مرکز مبارزه  ایگاه مرکز ظلم و ستم است، و حاال چگونه میمتاسفانه خود این پ -٤

 با ظلم شود از عجایب است.
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کار امام زمان بوده  :گویند می حتی به واقعه طوفان طبس اشاره دارند و
آن  ١است که با این کار جلوی دشمنان را در صحرای طبس گرفته است!!

پس این امام زمان شما که بر ھمه جا  :بپرسدھا  این وقت کسی نیست از
 از ر بیابانی که یکیخوانیم که د می ھامسلط است و حتی در داستان

شیعیانش دچار مشکل شده بود، او آمده و نجاتش داده و بعد غیب شده و 
ھمه قدرت نتوانسته جلوی تخریب بارگاه پدر خودش  رفته!! پس چطور با این

 .را بگیرد؟!!
 جالب است که آخوندھا برای بار اولی که این تخریب صورت گرفت

 و اگر آقا ،دانیم نمی که حتمًا مصلحتی در کار است که ما اند گفته می
، ولی چندی بعد ٢گرفت می خواست خودش جلوی این بمب گذاری را می

ھای و باز موجب تخریب ،گذاری در ھمان جا صورت گرفت مجددًا این بمب
خواھد شک کند  می تواند برای کسی که می . پس ھمین واقعه٣بیشتر شد

با خود بیندیشد که آخر اگر چنین شخصی وجود خارجی موثر باشد و کمی 
خواھد ھمه دنیا را پر از عدل و داد کند و دارای معجزات عجیب و  می دارد و

غریب است که در کتب شیعه ثبت شده، پس چطور نتوانسته جلوی انھدام 
توان نتیجه  می قل برای بار دوم)، پسأ (ال بارگاه پدر خویش را بگیرد؟!!

پایه  بی ھمه تبلیغات و روایات دروغ وھا  این و ،و اصًال وجود نداردگرفت که ا
 اطالع. بی و اساس است برای سواری گرفتن از مردم

صدھا بمب که در جاھای دیگر منفجر شده و صدھا بدبختی که نصیب شیعیان شده،  -١
 شان دھد، ولی در طبس بوده است!!.امام زمانی نبوده که نجات

گفت: شک  فته بود و خطاب به مردم میدر جریان این حوادث آخوندی باالی منبر ر -٢
 .نکنید، شک نکنید، امام زمان وجود دارد!!

ھا گنبد قبور عسکری و حتی سرداب امام زمان نیز تخریب شده  در این بمب گذاری -٣
 است.
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بایست پیدا باشد و در دسترس  می مردم باید بدانند که امام در اسالم
خبر باشند و تنھا با  بی باشد، نه اینکه در پس پرده غیبت باشد و مردم از او

ھای او سرگرم باشند. بیش از ھزار سال است بدین یاالت و داستاناوھام و خ
و کسی  اند ھا پیرامون مھدی صاحب الزمان دلخوش کرده ھا و افسانه داستان

ھا چیست؟ اینکه کسی او را دیده و فایده این داستان :ھا بگویدنیست بدین
ای  به حالش که آقا را مالقات کرده!، چه فایده اناگھان او غیب شده و خوش

برای آینده خود باشید و برای مبارزه با ای  دارد؟ بروید به فکر کار و چاره
 ظلم و ستم نیز خودتان باید بپاخیزید نه اینکه منتظر شخصی خیالی بمانید.

گویند: مھدی، غائِب ھمیشه حاضر است!! ولی از  می جالب اینجاست که
غائِب ھمیشه غائب است. این چه حاضری است که ھیچکس نه او  نظر ما او

، مثل این ١داند و اصًال معلوم نیست کجاست می بیند نه جای او را می را
خواھد حاضر و غائب کند و نام  می است که در سر کالس درس وقتی معلم

فالن کس را ببرد و او ھم غائب باشد ولی ناگھان شاگردان دیگر بگویند: 
معلم او غائب است ولی حاضر ھم ھست!!، به طور حتم آن معلم غیبت آقای 

، و فراموش نکنید ٢نویسد، نه اینکه حاضری او را ثبت کند می آن شاگرد را
گردد، ولی  می که آن شاگرد نیز پس از یک یا چند روز با مجوز غیبت خود بر

 خیال حاضر شدن ندارد. ھا ظاھرًا امام زمان شیعه به این زودی
دھیم که او مانند غائبی نیست که زمانی  می ما در اینجا نشان ،نابراینب

کند ھمچون حضرت  می ھا استنادچون بسیاری که شیعه بدان ،ظھور کند
گویند: ھمچون خورشید  یوسف که برای مدتی از کنعان غائب بود یا می

نویسند: تو ھمیشه حاضری و آنکه  شود روی تابلوھا خطاب به مھدی می مشاھده می -١
ماند که عاقبت این خرافات و اوھام به  در تعجب میغائب است ما ھستیم!! انسان 

 خواھد ختم شود؟!!. کجا می
 و احتمال دارد برای شاگردان کالس یک روانپزشک بیاورد. -٢

 

                                           



  ٩   مقدمه

ھا غیبت برای رود!، در تمامی این مثال می است که برای مدتی پشت ابر
، مثًال اند و تازه در جایی دیگر حاضر بوده اند دتی بوده و سپس حاضر شدهم

و نزد پدر و برادرانش در کنعان  ،حضرت یوسف در مصر حاضر بوده است
تابد و پشت ابر نیست.  می و خورشید نیز در جاھای دیگر زمین ؛غائب بوده

ند و در ولی مھدی شیعه اصًال وجود ندارد که بخواھد حاضر شود و ظھور ک
 واقع، غائِب ھمیشه غائب است.

 





 
 
 

 قرآن

 ترین مسئله برای بررسی موضوعی دینی و عقیدتی، قرآن اولین و مھم
 باشد. می

و این دیگر نیاز به اثبات ندارد و  ،در قرآن کریم نامی از امام زمان نیست
خود شما قرآن را بردارید و بخوانید و مالحظه کنید که نامی از مھدی 

باشد. فراموش نکنید امامت از اصول دین شیعه  نمی صاحب الزمان در آن
مھدویت و امامت در مذھب ایشان دارای اھمیت  ۀو آنقدر که مسئل ،است

پس چطور بدین امر مھم که قرار است توحید اینگونه نیست.  هاست، مسئل
پس از ھزاران سال انتظار بیاید و بعد دوباره چندین سال بر تمام دنیا 

ای در قرآن نیست؟ و فراموش  حکومت کند و ریشه ظلم را برکند، اشاره
توانید در اینجا احادیث  نمی و شما ،نکنید که فعًال ما روی قرآن تاکید داریم

ادیث مربوط به بخش احادیث است، چونکه علما برای خود را بیان کنید و اح
بررسی موضوعی قرآن و حدیث و عقل و اجماع (و قیاس در اھل سنت) را 

و  ،گیرند و صحبت ما در اینجا فقط و فقط در مورد قرآن است می مد نظر
 ترین مسئله یعنی قرآن، چیزی ثابت کنید که در اولین و مھم می مالحظه

دلیل دیگر برای شک کردن است که چرا امری بدین  و ھمین یک ،شود نمی
گویند:  می مھمی در قرآن نیست؟ جالب است که علمای شیعه در پاسخ

 آمدن نام اشخاصی در قرآن چون ذوالقرنین که در گذشته زندگی
آیند نیست، چونکه بودن  قابل قیاس با اشخاصی که در آینده می اند کرده می

ھا  یجاد حسد و دشمنی و کینه نسبت بداننام آیندگان در قرآن باعث ا
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کند، چونکه دیگر از  نمی ، ولی این امر در مورد گذشتگان صدق١خواھد شد
، در جواب ٢مورد است بیھا  آن و حسد و دشمنی در مورد اند دنیا رفته

 گوئیم: می ایشان
گوید: پس از  می به بنی اسرائیل ÷حضرت عیسی ٦در سوره الصف آیه 

 صبینید که اسم نبی اکرم می و .3آید که نام او احمد است می من پیامبری
 ٦٠٠کند در صورتیکه پیامبر اسالم امری بوده مربوط به آینده ( می را ذکر

سال بعد) و ممکن بوده نسبت به او کینه و حسد و دشمنی ایجاد شود، پس 
ن به بود ١٥٧چرا نام او در انجیل آمده است؟ ھمینطور در سوره اعراف آیه 

بینی که در مورد  گویند، ولی باز می در مورد نبودن نام علی در قرآن نیز ھمین را می -١
، پس نبودن نام او در قرآن اند مسئله خالفت به علی ظلم و دشمنی فراوانی کرده

ھا،  گوید: نامی در قرآن نیامده به خاطر دشمنی برای چیست؟ شیعه از یک طرف می
گوید: در غدیر خم جلوی صدھزار نفر علی جانشین شده و با او  ولی از آن طرف می

بیعت ھم شده، پس تکلیف ما را روشن کنید، باالخره نص در مورد امامان بوده یا 
 برده شده یا خیر؟ھا  آن ی ازخیر؟ یا نام

دانیم با این استدالل چرا پس ایشان ھنوز نسبت به گذشتگان نفرت و  ما نمی -٢
 خوانند و کنند و زیارت عاشورا می دشمنی و کینه دارند و ھر سال روضه بر پا می

 کنند. را لعن و نفرین میھا  آن

ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ  َ�مَ َمرۡ  نُ �ۡ ٱ ِعيَ�  قَاَل  �ذۡ ﴿ -٣ ِ ٱ رَُسوُل  إِّ�ِ  ءِيَل َ� قٗ  ُ�مإَِ�ۡ  �َّ َصّدِ  َ�ۡ�َ  لَِّما امُّ
ٰ �َّوۡ ٱ ِمنَ  يََديَّ  ۢ  ةِ َرٮ َ   بِرَُسولٖ  �َوُمبَّ�ِ

ۡ
ۡ�َ  ۥٓ ُمهُ سۡ ٱ ِديَ�عۡ  ِمنۢ  ِ� يَأ

َ
و (به یاد « ].٦[الصف:  ﴾دُ أ

آورید) ھنگامی را که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به 
کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده  سوی شما ھستم در حالی که تصدیق

آید و نام او احمد  دھنده به رسولی که بعد از من می باشم، و بشارت ] می [تورات
 .»است!

 

                                           



  ١٣   قرآن

خداوند او را  :. اگر بگوئید١شده است اشارهدر تورات و انجیل  صنام پیامبر
تواند از  می خداوند امام زمان را نیز :گوئیم می از شر دشمنان حفظ کرده،

 شر دشمنان حفظ کند، عالوه بر آنکه او غائب نیز ھست و اصًال کسی
نسبت  :گوئید می داند کجاست که بخواھد به او آسیب برساند. و اینکه نمی
واقعًا خنده دار است، چونکه با نبودن  ،شده است می ھا دشمنی ایجادبدان

بینید که در طول تاریخ دائم مورد ظلم و ستم و  می نام اھل بیت باز ھم
را قبول  ھا و حتی خود شیعیان به طور شدیدی این ظلم اند دشمنی بوده

 . گیرند می دارند و ھر سال برای آن مراسم عزاداری
و  ،بیست و پنج سال مورد ظلم بوده ÷از نظر شیعه، حضرت علی

و حتی جنین  ،نیز مورد ظلم و ضرب و شتم واقع شده لحضرت فاطمه
و امام حسین نیز در کربال مظلوم واقع  ،داخل شکم او به شھادت رسیده

شده و با یارانش به شھادت رسیده، ھمینطور امامان دیگر چون امام رضا که 
شما توسط مامون با زھر مسموم شده و به شھادت رسیده. امام  ۀبه عقید

و اصًال در تشیع تمام ائمه  ؛٢زمان نیز ھم اکنون از ترس قتل غائب است

ھإل چون حتی  شد اشاره می صو معلوم است که در طول تاریخ به آمدن پیامبر -١
 اند. دانسته مییھودیان مدینه نیز این را 

و حتی شیعیان معتقدند که تولد امام زمان نیز به صورت مخفی بوده چونکه دشمنان  -٢
اند پس با وجود نبودن نام مھدی در قرآن، باز دشمن  (عباسیان) در پی قتل او بوده

گوئیم: بنابراین،  اند، می داشته است. و اگر بگویند: عباسیان از طریق اخبار مطلع شده
شد  اند، پس بھتر نبود در قرآن نیز برای اتمام حجت ذکر می ورت فھمیدهبه ھر ص

ھا توسط خداوند برای جلوگیری از ایجاد دشمنی گوئید: ذکر نشدن نام چون شما می
اند، و این  اند و با مھدی دشمن شده گوئید: از اخبار مطلع شده است، و از آن طرف می

ذبالله اشتباه از کار در آمده است، کلینی یعنی حکمتی که خداوند در نظر داشته نعو
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و حکمتی در  ،ھا ایجاد شده است ھا و دشمنی شھید ھستند. پس تمام کینه
و این دلیل شما کامًال باطل است. اگر از جانب  ،نیستھا  آن نبودن نام

نصی در مورد امامان بود، شیعیان ھر زمان اطراف  صوند و پیامبرخدا
و دائم از امامان خود در مورد امام  ،شدند نمی کسی به عنوان مھدی جمع

 کردند. نمی بعدی سوال
و  اند خواننده گرامی باید بداند اشخاص زیادی به عنوان مھدی قیام کرده

 و اند ود را نپذیرفتهمرگ رھبر خھا  آن ، ولی طرفداراناند سپس مرده
کند،  می گردد و قیام می که او فعًال غائب شده و روزی دوباره بر اند گفته می

بدین قرارند: محمد ابن  اند بعضی اشخاص که پس از قیام خود مھدی شده
 حنفیه برادر امام حسین که شیعیان پس از فاجعه کربال دور او جمع

(جعفر  عبدالله بن جعفر الطیارشم پسر محمد بن حنفیه، ھا شوند، ابی می
ھای اطراف اصفھان اقامت دارد و طیار) که طرفداران او معتقدند در کوه

روزی ظھور خواھد کرد!!، ذی النفس الزکیه که پیروان او گفتند در کوه 
العلمیه بین نجد و مکه مخفی شده تا روزی قیام کند!!، اسماعیل بن جعفر 

ای بوده  ام صادق در تشییع جنازه او نقشهکه طرفداران او گفتند: شرکت ام
برای سرپوش گذاشتن روی زنده بودن اسماعیل تا دشمنان متوجه 

، محمد بن جعفر الدیباج، محمد بن عبدالله افطح، محمد بن قاسم، ١نشوند!!
یحیی بن عمر، ابوطاھر الجنابی رئیس قرامطه در اواخر قرن سوم ظھور 

اند که  در کتاب کافی و صدوق در اکمال الدین روایات متعددی از امام صادق آورده
 باشد. گوید: سبب غیبت امام، خوف بر حیات خود و تقیه می می

امامی که این امر را قبول ندارند خودشان نیز ھمین ادعاھا را در مورد  ١٢شیعیان  -١
گویند: علت نداشتن فرزند برای امام حسن عسکری  حسن عسکری دارند و میفرزند 

به خاطر مخفی کردن این امر توسط اوست که به خاطر وجود دشمنان، تولد پسرش 
 را پنھان کرده است.

 

                                                                                           



  ١٥   قرآن

حسائی که در ایران مذاھب شیخیه و کرد، محمد بن تومرت، شیخ احمد ا
کریم خانیه را آورد، سید علی محمد باب که بابیه و بھائیه را آورد و بسیاری 

 دیگر.
و چونکه در  ،پس نصی در مورد امام زمان و فرقه اثنی عشریه نبوده است

قرآن نامی از امام زمان نیست، تنھا راه شیعه تحمیل کردن احادیث جعلی 
 .٢ای پیرامون این مسئله وجود ندارد چونکه در قرآن آیه ،١خود بر قرآن است

 َوِمنَ ﴿ ات:ین آیات با آیات قرآن در تضاد ھستند، ھمچون این روایدر ضمن ا
ِينَ ٱ ْ قَالُوٓ  �َّ َخذۡ  َرىٰٓ نََ�ٰ  إِنَّا ا

َ
ْ  َقُهمۡ ِميَ�ٰ  نَاأ ا اَحّظٗ  فَنَُسوا ْ  ّمِمَّ غۡ  ۦبِهِ  ُذّكُِروا

َ
 َناَر�ۡ فَأ

ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َعَداَوةَ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  ُ ٱ يُنَّبُِئُهمُ  َف وََسوۡ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا ْ  بَِما �َّ  َ�نُوا
 .]۱۴: ة[المائد ﴾١٤ َنُعونَ يَۡص 

گاه  م، آنیمان گرفتیم، از آنان پیه گفتند: ما نصاری ھستکسانی کو از «
ن آنان تا روز یردند. پس بکه به آن پند داده شدند، فراموش کبخشی از آنچه را 

ردند، خبر خواھد ک م و خداوند آنان را به آنچه مییندکنه افکیامت دشمنی و یق
 .»داد

ِ ٱ يَدُ  ُهودُ ۡ�َ ٱ َوقَالَتِ ﴿ ۚ َمغۡ  �َّ يۡ  ُغلَّۡت  لُولٌَة
َ
ْ  ِديِهمۡ � ْۘ  بَِما َولُِعُنوا  يََداهُ  بَۡل  قَالُوا

ٓ  َف َكيۡ  يُنفِقُ  ُسوَطَتانِ َمبۡ  ۚ �ََشا ٓ  ُهمّمِنۡ  �َكثِ�ٗ  َولََ�ِ�َدنَّ  ُء ا نزَِل  مَّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  رَّ

بایست قرآن را بر احادیث ترجیح داد و احادیث را با قرآن مطابقت داد در  می -١
کند و  د و آیات قرآن را با احادیث خود تفسیر میصورتیکه شیعه بر عکس عمل میکن

یک حدیث جعلی اصول کافی یا دیگر کتب خود را بر صدھا آیه از قرآن تحمیل 
 کند. می

سوره بقره، اصحاب  ١٤٨کند: مخاطب آیه  نقل می ÷چون کلینی که از ابی جعفر -٢
 ).٢٦٠ص الكافیباشند. ( حضرت قائم می

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ١٦

لۡ  �ۚ رٗ َوُ�فۡ  انٗ َ�ٰ ُطغۡ 
َ
ٓ غۡ ۡ�َ ٱوَ  َوةَ َعَ�ٰ لۡ ٱ َنُهمُ بَيۡ  َناَقيۡ َو� ٓ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  ءَ َضا وۡ  ُ�ََّما

َ
ْ أ  قَُدوا

طۡ  بِ َحرۡ ّلِلۡ  �نَارٗ 
َ
َهاأ

َ
ۚ ٱ َفأ ُ  ٱ ِ�  نَ َعوۡ َو�َسۡ  �َّ

َ
ُ ٱوَ  �ۚ فََسادٗ  ِض �ۡ� ۡ ٱ ُ�ِبُّ  َ�  �َّ  ِسِدينَ ُمفۡ ل

ھود گفتند: دست خداوند بسته است. دستان خودشان بسته ی« .]۶۴: ة[المائد ﴾٦٤
ه دو ک] آنچه گفتند از رحمت خداوند به دور داشته شدند. بل باد. و به [سزای

ند و به راستی آنچه از ک ه بخواھد انفاق میکدست او گشاده است ھر گونه 
اری از آنان، ی] بس پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است، [در حّق ]  [جانب

امت ینه را تا روز قکین آنان دشمنی و یفر را خواھد افزود. و در بکشی و کسر
نشاند، و  ه آتشی برای جنگ برافروزند، خداوند آن را فرو میکم، ھر گاه یا ندهکاف

 .»دارد اران را دوست نمیکوشند. و خداوند فسادک ن در فساد مییدر زم
کنید در این آیات تصریح شده که جنگ در میان  می ھمانطور که مالحظه

 ،ادامه خواھد داشت، بنابراین ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ ﴿ یھود و نصارا تا خود روز قیامت
گیرد  می اسالم به ھنگام ظھور مھدی سرتاسر جھان را :گویند می روایاتی که

کند با این آیات قرآن در تضاد ھستند.  می را مسلمانو یا اینکه مھدی ھمه 
گیرد  می ھمینطور عقیده به رجعت مردگان که در زمان ظھور مھدی صورت

باشد، ھمچون سوره  می و با آیات قرآن در تضاد کامل ،باطل است
را به ھا  آن خواھند تا می که مردگان گنھکار از خداوند ١٠٠/ ٩٩مومنون/

 اجابتھا  آن به عمل صالح بپردازند، ولی این خواستهدنیا بازگرداند تا 
که در مورد بندگان نیکوکار است و  ٥٨/٥٩شود، یا در سوره صافات/ نمی

َ�َما﴿ چنین آمده:
َ
 ٱ تَتََناَموۡ  إِ�َّ  ٥٨ بَِمّيِتِ�َ  نُ َ�ۡ  أ

ُ
�ِ�َ  نُ َ�ۡ  َوَما وَ�ٰ ۡ�  ﴾٥٩ بُِمَعذَّ

جز ھمان مرگ اول و دیگر  * خواھد بود آیا دیگر ما را مرگی« .]۵۹-۵۸[الصافات: 
- که چنین آمده: ٩٥یا در سوره انبیاء/، »ھیچ رنج و عذابی بر ما نخواھد بود

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿ هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َُّهمۡ  َها

َ
و اھل دیاری « .]۹۵[الأنبیاء:  ﴾٩٥ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �

و ھرگز به دنیا باز نخواھند  ،استحرام ھا  آن را که ھالک گردانیم دیگر زندگانی بر

 



  ١٧   قرآن

که  ١٥/١٦و سوره مومنون/ ٥٦و سوره دخان/ ٣٠/٣١یا سوره زمر/. »گشت
 بطالن رجعه آشکار است.ھا  آن در ھمه

و آن نیز تنھا با خداست نه با  ،و اصًال مجازات گنھکاران در آن دنیاست
یست؟ امام زمان در این جھان، پس روز حسابرسی به اعمال بندگان برای چ

چون در روایات مھدی چنین است که او بنی امیه و قاتالن حسین و ابوبکر 
 .کند!!! می و عمر و عایشه را پس از رجعت به دنیا، محاکمه و مجازات

(حتی پیامبر) از  آید و کسی می در قرآن بیان شده که قیامت ناگھانی
به قیامت امام زمان نزدیک  :گوید می زمان وقوع آن خبر ندارد، ولی شیعه

گویند،  می کند و از روایات مختلف تقریبًا مدت حکومت او را نیز می ظھور
تواند بفھمد که قیامت در  می پس با این حساب به ھنگام ظھور او، ھرکس

بیان ھا  آن و این با آیات قرآن مخالف است که در ،دھد می چه زمانی رخ
  (حتی پیامبر). داند نمی راشده قیامت ناگھانی است و کسی زمان آن

 ٨٦کنند آیه می یکی از مھمترین آیاتی که شیعیان برای مھدی بیان

 مِ َقوۡ َوَ�ٰ ﴿ دھیم: می را نشان ٨٦و  ٨٥باشد که ما در اینجا آیه  می سوره ھود
وۡ 
َ
ْ أ ۡ ٱ فُوا ۡ ٱوَ  َياَل ِمكۡ ل ِ  ِمَ�انَ ل ْ َ�بۡ  َوَ�  ِط� ِقسۡ لۡ ٱب شۡ  �َّاَس ٱ َخُسوا

َ
ٓ أ ْ َثوۡ َ�عۡ  َوَ�  َءُهمۡ َيا  ِ�  ا

 ٱ
َ
ِ ٱ بَقِيَُّت  ٨٥ ِسِدينَ ُمفۡ  ِض �ۡ� ؤۡ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  �َّ ٓ  ِمنَِ�ۚ مُّ ۠  َوَما نَا

َ
� 

 .]۸۶-۸۵[هود:  ﴾٨٦ ِ�َفِيٖظ  ُ�مَعلَيۡ 
 و به مردم کم ،(اجناس) عدالت کنید در سنجش وزن و کیل ،ای قوم«

) که آنچه خدا بر ٨٥( و در زمین به خیانت و فساد بر نخیزید ،(وگران) نفروشید
اگر واقعًا به خدا ایمان دارید و من  ،(از بھره حالل) بھتر است شما باقی گذارد

 .»)٨٦نگھبان شما نیستم(

ِ ٱ بَِقيَُّت ﴿ :شیعه معتقد است در صورتیکه  ،ھمان امام زمان است ﴾�َّ
و از آیات قبل و  ،و این آیه نیز ھیچ ربطی به مھدی ندارد ،؛خدا بقیه ندارد

 



 غائِب همیشه غائب  ١٨

بعد از آن کامًال مشخص است که این آیه راجع به کم فروشی نکردن است 
خطاب به قوم خود فرموده تا کم فروشی نکنند و  ÷که حضرت شعیب

ْ ﴿ ) نیز٨٧(آیه میزان را رعایت کنند، و در ابتدای آیه بعدی  ﴾ُب ُشَعيۡ َ�ٰ  قَالُوا
 آمده است.

ِ ٱ بَقِيَُّت ﴿ و منظور از   بھره حاللی است که از فروش اجناس ﴾�َّ
و شما حرص  ،این بھره حالل نزد خدا برایتان بھتر است :ماند، یعنی می

اشاره به مھدی در آن زمان که  .١نزنید و کم فروشی و گران فروشی نکنید
 .چه معنایی دارد؟!! اند کرده می قوم شعیب زندگی

د مھدی است مکی بسیاری از آیات مورد نظر شیعه که معتقدند در مور
را قبول  صھستند، یعنی در زمانی که مشرکین مکه، نبوت پیامبر

شده که در مورد امام زمانی است که ھزاران  می این آیات نازل اند نداشته
با خود ھا  آن کردند؟! می و آیا آن مشرکین قبول ،سال دیگر خواھد آمد

ی دختری او که ھا ، چه برسد به یکی از نوهاند ھم مخالف بوده صپیامبر
 اصًال معلوم نیست چه وقت بیاید.

تازه متن این آیات ھیچ ربطی به مھدی ندارند و علمای شیعه با تاویل به 
آورند و در  می ی یا توسط احادیث جعلی این آیات را به معنای دلخواه درأر

 کنند. می واقع مقابل نص قرآن کریم اجتھاد
متوجه شوید که در احادیث نیز  پردازیم به احادیث ایشان تا می اکنون

 شود. نمی دارای خرافات ھستند و امام زمان از حدیث نیز ثابت

شود و برای ھمین است که روز به  لی به این آیه عمل نمیالبته ظاھرًا در ایران خی -١
 یابد. روز کم فروشی و گران فروشی افزایش می

 

                                           



 
 
 

 احادیث

پردازیم به چند مورد از احادیث ثبت شده پیرامون امام زمان  می در اینجا
و یا با آیات قرآن در تضاد  ،استبینیم که ھر کدام چقدر دارای خرافه  می و

 باشد. نمی نیز مورد قبول عقل سلیمھا  آن و بسیاری از ،ھستند
در  چه چنانکنیم، چونکه  می در اینجا از حدیث تولد امام زمان شروع

و احادیث  ،تولد او خرافات و دروغ باشد، پس حتمًا تولدی در کار نبوده است
ھا  آن بایست نمی و دیگر اند تولد ھم توسط اشخاص منحرف و غالی نقل شده

 را قبول کرد و پذیرفت.
حسن عسکری به  ۀداستان والدت مھدی از زبان حکیمه یا خدیجه عم

طرق مختلفی نقل شده است که صدوق و طوسی و خصیبی و مسعودی آنرا 
بومحمدالحسن بن علی دنبال من گوید: ا می و در آن روایت اند روایت کرده

فرستاد و گفت: عمه افطار شما نزد ما باشد، چون امشب شب نیمه شعبان 
کند. گفتم: مادرش  می ، خداوند تبارک و تعالی امشب حجت را ظاھر١است

 کیست؟ گفتند: نرجس، گفتم: قربان شما شوم، اثری از حاملگی در او
 بینم، گفت: ھمانطوریکه گفتم. نمی

در مورد تاریخ تولد مھدی روایات مختلف ھستند. شیخ مفید در رسالت مولد األئمة  -١
ھجری را ذکر کرده، و در  ٢٥٨ھجری یا  ٢٥٧تاریخ ھشتم ذی القعده سال ٦ص

ھجری را گفته، و شیخ صدوق در اکمال  ٢٥٥رة نیمۀ شعبان مختاـکتاب الفصول ال
شیخ طوسی در الغیبة گفته: مھدی در  ھجری را گفته، و ٢٥٦الدین ھشتم شعبان 

را نگفته، ولی در روایتی دیگر مثل شیخ مفید نیمۀ رمضان به دنیا آمد، و سال آن
 اند. نیز گفته ھای دیگری را ھجری را گفته، و در کتب دیگر سال ٢٥٥نیمۀ شعبان 
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یا خدیجه گفت: نزد نرجس رفتم، سالم کردم و نشستم، نرجس حکیمه 
ای آقای من و آقای  جلو آمد که کفشم را از پایم بیرون کند، گفت:

بلکه شما آقای  ،ام، حال شما چطور است؟ من به او جواب دادم: خیر خانواده
ام ھستید. از حرفم متعجب شد و گفت: این چه حرفی  من و آقای خانواده

به او گفتم: ای دخترکم، خداوند متعال امشب به تو فرزندی سید است عمه؟ 
در دنیا و در آخرت خواھد داد، و نرجس خیلی شرمنده شد، حکیمه یا 

شام خوردم و خوابیدم،  ءگوید: بعد از نماز عشا می دھد و می خدیجه ادامه
نیمه شب بود، برای نماز بیدار شدم، بعد از انجام نماز به نرجس نگاھی 

باشد و عالمتی در او ندیدم. تعقیبات نماز را  می اختم دیدم در حال خواباند
دفعه مضطربانه از خواب پریدم، دیدم  انجام دادم و کمی دراز کشیدم، یک

نرجس ھنوز در حال خواب بود، بعد از این نرجس بیدار شد و نماز شب را 
وید: از خانه گ می دھد و می خواند و مجددا به رختخواب رفتند. حکیمه ادامه

بیرون شدم تا از وقت فجر مطمئن بشوم و نرجس ھنوز در حال خواب بود، 
(حسن عسکری)، که ابومحمد  ھای اینجا شک در دلم راه یافت درباره حرف

حسن عسکری از جائی که بودند با صدای بلند گفتند: عمه عجله نکن امر 
جلوی نرجس  گوید: با اضطراب و ترس می حکیمه ١باشد! می خیلی نزدیک
کنی؟ گفت:  می دار تو باد، آیا چیزی را احساسھنام خدا نگ :آمدم و گفتم

بله، عمه. به او گفتم: خودت را جمع و جور کن بطوریکه قبال گفته بودم. 
دفعه چیزی را حس کردم، کانه  دھد: مدتی گذشت، یک می حکیمه ادامه

بعد از متولد شدن موالی من بود، لباس نرجس را کنار زدم دیدم موالی من 
باشند!! (ابامحمد) مرا صدا کرد و گفت: عمه، فرزند را  می در حال سجده

خواسته بگوید: امام حسن عسکری علم غیب داشته و از ضمیر  راوی جاھل می -١
بینی  حکیمه با خبر شده و گفته: شک نکن، به خاطر ھمین روایات است که می

 .تر است!! گویند: امام زمان از خودمان به خودمان نزدیک مردم می

 

                                           



  ٢١   حدیث

بطرف من بیاور، او را نزد پدرش بردم، ابا محمد دست روی کمر طفل 
گذاشتند و پای طفل روی سینه ابامحمد بود. حضرت عسکری زبانش را در 

زاد مرور دھان طفل گذاشت و دستش را روی چشم و گوش و مفاصل نو

 ن الأ شهدأ« کرد و با طفل حرف زد و گفت: فرزندم حرف بزن، مھدی گفت:

بعد از این مھدی بر  »رسول اهللا ن حممداً أشهد أو ،له كال اهللا وحده ال رشيإله إ
امیر مومنان و یکایک ائمه صلوات فرستاد تا اینکه نام پدرش را گفت و 

ابومحمد گفت: عمه مھدی را نزد مادرش ببر تا به او سالم  ١ساکت شد!!
کند. او را نزد مادرش بردم، به مادرش سالم کرد!!، او را به مجلس پدرش 

 برگرداندم، امام عسکری گفت: عمه وقتیکه روز ھفتم شد نزد ما بیا.
گوید: صبح شد، نزد ابی محمد برای سالم  می دھد و می حکیمه ادامه

ارچه را از روی بستر موالیم مھدی برداشتم تا مطمئن شوم، کردن آمدم، پ
موالی من کجا شدند؟  اما او را ندیدم، به ابی محمد گفتم: جانم به قربانت،

دیعت و امانت گذاشتیم، مانند حضرت موسی وقتی  گفت: ما او را به و
 دیعه گذاشت. فرزندش را به و

کردم و منتظر آمدم و سالم  ،حکیمه گفت: وقتی روز ھفتم رسید
محمد گفت: فرزندم را بیاورید، حکیمه گفت: موالی خودم را در ونشستم، اب

ای پیچیده برای ابی محمد بردم. حسن عسکری چیزی را انجام داد  پارچه
دیدم، بعد از این زبانش را در دھان طفل گذاشت و به او  می برای اولین بار

و گفت: فرزندم حرف بزن کرد، و این معجزه بود  می شیر و عسل و تغذیه
و از  ،ال الله و بر محمد و ائمه صلوات فرستادإله إ ن الأ شھدأمھدی گفت: 

علی شروع کرد تا اینکه نام پدرش را برد و توقف کرد و این آیه را تالوت 

خلفا لعن نفرستاده، چون اینطور بیشتر خوب است زیارت عاشورا نخوانده و بر یکایک  -١
 شد. باب میل شیعیان می

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٢٢

ن َونُرِ�دُ ﴿ ریملبسم الله الرحمن ا کرد:
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ِ�  عُِفوا

 ٱ
َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ نَ  ٥ رِ�ِ�َ َ�  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ

َ
 َونُرِيَ  ِض �ۡ�

ا ُهمِمنۡ  وَُجُنوَدُهَما نَ َ�ٰ َوَ�ٰ  نَ َعوۡ فِرۡ  ْ  مَّ  .١]۶-۵القصص: [ ﴾٦ َذُرونَ َ�ۡ  َ�نُوا
گوید: نرجس اثری از حمل بر  می - از زبان حکیمه - کند می صدوق نقل

دانست، وقتیکه حکیمه به  نمی آن ۀو خودش چیزی دربار ،شد نمی دیدهاو 
 ،زده شد و گفت: سیده شگفت او گفت: شما امشب وضع حمل خواھی کرد،

بینم. تا اینکه شب به آخر رسید، موقع  نمی من چیزی از آن آثار در خودم
طلوع فجر نرجس از خوابش پرید، خیلی ھم مضطرب بود و گفت: چیزی بر 

 .٢ظاھر شد که قبال موالیم به من خبر داده بودمن 
گوید: در حال خواندن قرآن بودم که  می روایت دیگر از حکیمه که

خواند و به او  می جنینی از شکم مادرش جواب داد و مانند خواندن حکیمه
 سالم کرد که حکیمه ترسید!!

دگان بر تر است و آن پرواز تعدادی از پرن اما این روایت دیگر بسیار جالب
سر نوزاد است، حسن عسکری به پرندگان گفت: او را بگیرید و از او 

پرنده طفل را حمل  ،٣و ھر چھل روز او را نزد ما برگردانید ،نگھداری کنید
کرد و به طرف آسمان پرواز کرد، نرجس چون این منظره را دید به گریه 

است موکل  افتاد، حکیمه گفت: این پرنده چه بود؟ گفت: این روح القدس
دھد. چون  می را توفیق و پرورش و تربیت و تعلیمھا  آن باشد، می به ائمه

حکیمه با  ،باشد می شود و دو ساله چھل روز گذشت، طفل برگردانده می

 ٤٢٤ص  اکمال الدین: الصدوق -١
 .٤٢٨ص  اکمال الدین: الصدوق -٢
دانیم روح القدس به امر پروردگار است، ولی ظاھرآ اینجا بر عکس شده  تا جائیکه می -٣

 است.

 

                                           



  ٢٣   حدیث

حضرت عسکری  -از سبب رشد سریع طفل -تعجب از عسکری پرسید 
الف رشد کنند بر خ می گفت: فرزندان انبیاء و اوصیاء اگر امام باشند رشدی

نه یک ساله است. طفل ما در شکم أما اگر یک ماھه باشد ک ۀدیگران، بچ
کند،  می را عبادت ألخواند و خدای کند و قرآن را می می مادرش تکلم

 کنند و صبح و شام بر او نازل می ھنگام شیرخوارگی مالئکه از او اطاعت
دید،  می را دھد: حکیمه مرتب بچه می روایت از قول حکیمه ادامه .شوند می

ھر چھل روز تا اینکه او را قبل از مرگ حسن عسکری مانند مردان بالغ دید 
 و او را نشناخت، چون بزرگ شده بود، و به حضرت عسکری گفت: این که

کنی در مقابلش بنشینم؟ امام عسکری گفت: این  باشد که به من امر می می
ک است من رحلت باشد، نزدی می او بعد از من خلیفه ،فرزند نرجس است

 .١کنم، باید از او حرف شنوی داشته باشید
طوسی نیز روایاتی آورده چون اینکه: پس از والدت مھدی، حکیمه روی 

ٓ ﴿ بازوی طفل این آیه که نوشته شده بود ۚ َ�ٰ لۡ ٱ َوزََهقَ  قُّ �َۡ ٱ ءَ َجا  ِطَل َ�ٰ لۡ ٱ إِنَّ  ِطُل
را دید، بعد از والدت حکیمه، مھدی را ختنه کرده  .]۸۱اإلسراء: [ ﴾ازَُهوقٗ  َ�نَ 

آید، حکیمه دیگر کسی را ندید،  می دید، حجابی بین حکیمه و مھدی بوجود
حکیمه سوال کرد: موالی من کجاست؟ حضرت عسکری گفت: کسی او را 

باشد. چھل روز بعد از این برگشتم،  تر می از من گرفت، که از من و تو به اولی
تر ندیده بودم،  رفت، از او زیباتر و فصیح می منزل راهمھدی در وسط 

متعجبانه گفتم: من از وضع این طفل متعجبم، او بیش از چھل روز ندارد! 
دانستی رشد ما ائمه در  نمی آیا ،ابومحمد در حالیکه متبسم بود گفت: عمه

 .٤٢٦ص  اکمال الدین: الصدوق -١

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٢٤

رود،  می شود و می یک روز مانند رشد دیگران در یکسال است؟ حکیمه بلند
 .١دگر بار نتوانست او را ببینداما 

و  یات طوسیبا روا یه البته در رشد مھدکرا آورده  یاتیز رواین یمسعود
 ایه حضرت گفت: آکند ک یم نقل یرکو از عس ،صدوق اختالف دارد

ھفته  یکگران در یروز مانند رشد د یکاء رشدمان در یما اوص یدان ینم
ماه، و رشد ما در  یکگران در یھفته مانند رشد د یکو رشد ما در  ٢است؟

 .٣باشد؟ یم سال یکگران در یماه مانند رشد د یک
ات مربوط به تولد امام زمان را مالحظه یاز روا ی، تعدادیخواننده گرام

 اتین روایرا در ا ٤ُغالت یپا ید، جایتوجه داشته باشای  و اگر ذره ،دیردک
 د.ینیب یم

لم کخوانده و قادر به ت یم قرآنم کاز قبل از تولد در داخل ش ین مھدیا 
ند و ک یم لمکرود و ت یم د به سجدهیآ یم ایه به دنکھم  یبوده است!!، زمان

با  ین مھدیفرستد!! ا یم دھد و صلوات یامبر و ائمه شھادت میبه خداوند و پ
شناسند!!،  ینم انش او رایکنزد یه حتکشود  یم بزرگ یا سرعت فوق العاده

د یآ یای م ل پرندهک!! و روح القدس ھم به شاند نوشتهای  هیش ھم آیبازو یرو

 ١٤٥ص  الغیبة: الطوسی -١
پس چرا این رشد در مورد امامان دیگر نبوده؟ و طبق این روایات البد اکنون امام  -٢

 .زمان خیلی بزرگ است!!
 ١٩٧ص  إثبات الوصیة: یالـمسعود -٣
گوید: غالی از مشرک بدتر است، و خواننده گرامی بداند که امامان  می امام صادق -٤

را به ھیچ عنوان ھا  آن اند و هداد ھمیشه بیزاری خود را نسبت به ُغالت نشان می
اند، امیدواریم شما از غالت نباشید (غلو در حق اھل بیت یعنی صفتی  قبول نداشته

اند برایشان قائل شوید، ھمچون: علم غیب یا تصرف در آفرینش و  نداشتهھا  آن که
 ای خطا و داشتن عصمت و غیره...).  والیت تکوینی یا داشتن معجزات یا نداشتن ذره

 

                                           



  ٢٥   حدیث

شب  یکھزار و  یھا ه به افسانهیشتر شبیات بین روایبرد!! ا یم و او را با خود
 ات را قبولین روایعقل و شعور داشته باشند ا یا ه ذرهک یو اشخاص ،است

 نند.ک ینم
 بشر مثلکم بوده است، ولی ظاھرًا امام زمان بشر غیرکم است. صپیامبر

ند و دست به یآ یم اتین روایه ایتوج یعه برایش ید علماینکفراموش ن 
ند: یگو یم نند، مثالً ک یم اسیات قرآن قیات را با آین روایو ا ،زنند یم اسیق

ا عمر حضرت یرده است ک یم صحبت کیودکز در ین ÷یسیحضرت ع
و  ١ز مثل اوستین یو علت طول عمر مھد ،بوده است یطوالنز ین ÷نوح

 غیره... 
 م:یگوئ یم در جواب

 اسیعه باطل است، پس چرا شما دست به قیاس در مذھب شیق
در بحث مربوط  یم ولیاس ندارین قیما در فروع د :دید؟! و اگر بگوئیزن یم

چرا  :ندیگو یم به شما یم: چطور وقتیگوئ یم م،ینک یم اسید قیبه اصول عقا
ز در قرآن یعات نماز نکد: تعداد ریگوئ یم ست؟ در جوابینام ائمه در قرآن ن

عات نماز کن است با تعداد ریه از اصول دکو در آنجا امامت خود را  ،ستین
اس با فروع بدون ید، چطور آنجا قینک یم اسین است قیه فرعی از فروع دک

د. تازه ینک یم اسیباشد قال است؟ پس شما ھر جا به نفع خودتان کاش
کنید. در ضمن  ار مھم ھستند که شما در آن قیاس مییه بسکاصول عقاید 

اس ین با قیه دک(مثل اصول کافی) آمده  تب شماکث نقل شده در یدر احاد

گوید: چرا قبول ندارید که  شیخ طوسی در الغیبة از ابی عبدالله نقل کرده که می -١
خداوند عمر صاحب االمر را طوالنی کند مانند عمر حضرت نوح؟ و امام صادق گفته: 

)، آدم ٧٨- ٧٦(الغیبه ص برای خدا جایز است که عادت را بر مصلحت نقض کند
دیگر امام که ابوحنیفه را بخاطر قیاس داند این حدیث را قبول کند یا حدیث  نمی

 نمودن لعن کرده است.
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آمده  یافکد. پس آیا اصول عقاید شما جزء دین شما نیست؟ در یایبه دست ن
ن یرده. و در اکردن لعن کاس یفه را به خاطر قیابوحن ه امام صادق،ک

نجا یه در اک یمھم یا اس را باطل نموده و مسئلهیق یلکث به طور یاحاد
 یات قرآن را به امور مذھبیتوانند آ ینم انیعیه شکن است یم اینک یم رکذ

وسف باعث شفا شده یراھن یه پکچون ،ش اختصاص دھند. به طور مثالیخو
ه خداوند در عسل شفا قرار کا چونیدھند  یم پس امام و امامزاده ھم شفا

باشد  یم ت شفابخشیخاص یز مانند آن است و دارایربال نک کداده پس خا
مقرب به اذن پروردگار  یات به شفاعت بندگانیاز آ یه در تعدادکا چونی

 ره...یند و غک یم ز شفاعت ما راین نین امام حسیبنابرا ،اشاره شده است
 ید و ادعایآ یم یس ھر زمانکم، ھریبروش یان پیعیم چون شیاگر بخواھ 

 اثبات یشود و برا یم یآن قائل به معجزات یند و براک یم را یا ل فرقهکیتش
 رونیند. من ھم فردا صبح از منزل بک یات قرآن اشاره میز مرتب به آینھا  آن

ل به اژدھا شد!! اگر ھم یپدربزرگ من تبد یشب عصایم: دیگو یم م ویآ یم
ه کای  ، مگر در قرآن نخواندهکافر، مشرکم: یگو یم ردکبا من مخالفت  یسک

ه خود خداوند در قرآن کرا  یزیاژدھا شد!! پس ما تنھا ھر چ یموس یعصا
اس نمود و یات خداوند قیتوان با آ ینم ه موارد رایم و بقیریپذ یم ردهکان یب

رده بود، ما کنازل  یا هیربال آک کخداوند در مورد خوردن خا چه چنان
 م.یخورد یم ربال راک کخودمان اول از ھمه خا

ات مذھب یات مذھب قرآن و در عقلید: من در شرعیگو یم یامام غزال 
ا برھان یرا از قرآن  د آنیداشت با ییعه ادعایش چه چنانبرھان را دارم. پس 

 یروز چه چنانو اما  ،ستین امور نیبد یا ه اشارهکند. در قرآن کثابت 
 یھست ما تنھا و فقط برا یتیربال خاصک کنند در خاکندان ثابت دانشم
قائل  کآن خا یه براکنیرفت نه ایم پذیرا خواھ خود آن یھا یماریب یمداوا

 



  ٢٧   حدیث

 یم و روینکم یرا عبادت و تعظ ه آنکا آنیم و یشو یعیمافوق طب یتیبه خاص
 .١میسر بگذار
ند: یگو یم او ا معجزاتی یبودن عمر مھد یعه در مورد طوالنیش یعلما

در مورد پرواز  یسکش یو اگر ھزار سال پ ،است یعقل ین موارد ھم به نوعیا
 ید، ولیردک ینم را قبول گفت، شما آن یم یما در آسمان به شما مطلبیھواپ

 یط یامل بشرکن تیا :م: اوالً یگوئ یم م، در جوابینیب یم را نون ما آنکا
معجزات  یھا بوده باشد، ول آن زمانه کنیبه وجود آمده نه ا یطوالن یھا سال
ندارد و ھا  آن بودن یبه عقل یمتعلق به صدھا سال قبل است و ربط یمھد
ًا: ھر ید معجزه شده، ثانید و بگوئیرا به خداوند نسبت دھھا  آن دیتوان یم تنھا

از آن  یاریبس د،ینکن موارد را ثابت نمود، آنگاه شما ادعا یموقع عقل ا
ن وسط چه یشوند، ثالثًا: شما ا یم ھم رد یمعجزات توسط عقل و علم امروز

ز ین نید و به دیگو یم را ید و ھر مزخرفیآ یم سکن ادعا ھرید؟ طبق ایاره اک
د: فعًال عقول شما یگو یم ند، بعد ھمک یم را درست یدھد و مذھب یم نسبت

علم به  بگذرد تا یطوالن یھا د سالیستند و باید نین عقایا کقادر به در
 .ببرد!! یپھا  آن تیواقع

به حکم عقل و مذھب ما حتمًا باید حجتی باالی سر مردم  :گویند می یا
و کسی که قائل به قبول ، ٢باشد، چونکه زمین ھیچگاه از امام خالی نیست

یعنی مھدی ھا  آن بایست دوازدھمی می پس ،یازده امام و حجت شده است
 .را نیز بپذیرد!!

 :گوئید می کند، چونکه می این دلیل خودش خود به خود خودش را رد
ن امام کجاست؟ پس اآل :پرسیم می بایست امامی باشد، حتمًا و ھمیشه می

ھای دیگر چنین کارھایی را  ھمانطور که در مورد قرص سرماخوردگی یا قرص -١
 کنیم. نمی

 ) از حجت خالی بوده است.١٩زمین در دوران فترت پیامبران (مائده/  -٢

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٢٨

اکنون که بیش از ھزار سال است وجود ندارد و حاضر نیست و به قول 
و در مورد حجت الھی نیز، باید بدانید عقل ناقص شما  ،خودتان غائب است

 :گوید می ین حکمی کرده که حتمًا باید حجتی باشد، وگرنه عقل سلیمچن
ھر انسان (یا حتی حیوان) باید باالخره روزی روی پای خود بایستد و 
خودش بتواند راھش را ادامه دھد نه اینکه تا ابد پدر و مادر یا کسی دیگر 

و در  ؛باالی سر او بماند و بخواھند دائم مراقب او باشند تا منحرف نشود
مورد حجت ظاھری در اسالم باید بدانید که پس از انبیاء حجتی نیست و 

باشند و غائب  می قرآن و عقل شما حجت ھستند که در دسترس نیز
و زیاد در  ،نیستند. البته ظاھرًا عقل شما نیز مانند امام شما غائب است

 دسترس نیست.
با پیغمبر  حجت خدا«: فرموده ةنھج البالغ ٩٠در خطبه  ÷حضرت علی

. در مورد اعتقاد به وجود »نا �مد حجتهيتمت بنب« .»تمام شد صما محمد
تا ما  ،نیز دلیلی از قرآن یا احادیث در دست نیست ١نص برای دوازده امام

. برای ھدایت ھر ٢بخواھیم طبق آن به وجود امام زمان نیز ایمان بیاوریم

ا در دست تعدادی (مثال خوانندۀ گرامی باید بداند دین امری انحصاری نیست که تنھ -١
 نفر) باشد.١٢

تنھا حدیث ایشان حدیث لوح جابر و کتاب سلیم بن قیس ھاللی است که در آن به  -٢
شوند،  امامان اشاره کرده است که این احادیث نیز در برابر نقد و بررسی باطل می

خوانندۀ گرامی برای تحقیق پیرامون این مسئله به کتاب شاھراه اتحاد (بررسی 
ھای بت شکن و خرافات  صوص امامت) نوشتۀ استاد حیدر علی قلمداران و کتابن

اند،  وفور در زیارات قبور نوشتۀ عالمه برقعی مراجعه کند (راویان لوح جابر غالی بوده
گوید: لوح را جابر در سال  و متن آن نیز دارای اشکاالت فراوانی است، مثًال می

ت صادق و زید بن علی خوانده است در احتضار حضرت باقر آورده و برای حضر
 بود). ١١٧بوده، و احتضار حضرت باقر در سال ٧٤صورتیکه فوت جابر در سال 

 

                                           



  ٢٩   حدیث

ز انحراف که از جانب شخص، قرآن به عنوان حجت کامًال قوی و به دور ا
و خداوند بھتر از ھر کس به  .١باشد می خالق ما نازل شده است موجود

گاه است. بنابراین به دستورات آن عمل  چه چنان ،چگونگی ھدایت بشر آ
شوید و دیگر نیازی به  می عمل نکنید جھنمی چه چنانکنید بھشتی شده و 

بمانید تا بخواھد بیاید و این نیست که تمام عمر خود را منتظر شخصی دیگر 
و مھدی را  اند شما را نجات دھد. اگر اینطور باشد تمام اجداد شما مرده

دارید و خواھید مرد. ھا  آن و شما نیز به طور حتم سرنوشتی مثل اند ندیده
در  ٢بخواھید سرنوشت و ھدایت خود را در دست او بدانید چه چنانپس 

ود را بر روی این موضوع تلف ندگانی خاید و در واقع ز گمراھی به سر برده
من مھدی ھستم،  :شما ھر موقع کسی علیه ظلم قیام کرد و گفت ،٣اید کرده

بعضی چون شیخ صدوق و طوسی به نظریه تمحیص اعتقاد دارند، یعنی طبق روایاتی  -١
که ایمان ندارند ھا  آن علت غیبت طوالنی مھدی برای غربال کردن شیعیان است تا

ند و تنھا مخلصین بمانند و این یک امتحان از جانب خداوند است!! آیا مرتد شو
کند؟ یا پس از مسئله  خداوند در آخرین فرستاده و کتاب خود چنین کاری می

 خاتمیت حجت را بر بندگان تمام کرده تا در آخرت کسی بھانه نیاورد.
یان شیعه به نام او یکی دیگر از دالیل نبودن مھدی این است که خرافات زیادی در م -٢

جمعی  در جریان است، مثل دعای شرک آمیز ندبه که ھرجمعه به صورت دست
شود، پس اگر او موجود بود الاقل برای مقابله با این خرافات کاری  خوانده می

کرد، پس فایده این امام چیست؟ تا زمان ظھور که اصًال وجود ندارد، در غیبت ھم  می
کند، پس به طور حتم اصًال وجود ندارد چونکه با  یکه کاری بدین کوچکی را نم

شناختی که ما از اھل بیت داریم به ھیچ عنوان در برابر خرافات و انحرافات ساکت 
 نشینند. نمی

جای تاسف است که جوامع دیگر در حال پیشرفت سریع در عرصه علم و تکنولوژی  -٣
ارھا را درست کند. کشورھای اند تا مھدی بیاید و ک ھستند، آن وقت در ایران نشسته

بینیم که  اند آنوقت می دیگر در زمینه تکنولوژی جنگی نیز بسیار پیشرفت داشته
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آن وقت بنشینید و بررسی کنید که آیا او فردی صالح است یا فردی حقه باز 
است، نه اینکه از حاال تا آخر عمر خود منتظر آمدن کسی بمانید یا در برابر 

نتظار یک منجی خیالی بمانید، بلکه خودتان با اتحاد ریشه ظالمین تنھا به ا

َ ٱ إِنَّ ﴿ آمده که: ١١ظلم و ستم را بکنید. در سوره رعد/ َّ�  �َ  ُ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ
 ٰ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسِهمۡ  َما ُ�َغّ�ِ

َ
خداوند حال ھیچ قومی را دگرگون « .]۱۱[الرعد:  ﴾بِأ

 .»حالشان را تغییر دھند نخواھد کرد تا زمانیکه خود آن قوم
پس خودتان باید به فکر خودتان باشید. رھبران ظالم از این اعتقاد  

کنند و در دل  می مسخره مردم در مورد آمدن منجی، نھایت سوء استفاده را
کشند.  می توانند از شما بیگاری می خندند و تا می خود به ساده لوحی شما

وقتی پایه و کار مذھبی از ابتدا کج . ١شما ھم فقط منتظر مھدی بمانید
رسد. در  نمی ای صحیح نھاده شود و از ابتدا خراب باشد در آخر نیز به عقیده

 اند ای نادرست را پایه ریزی کرده مذھب شیعه از ھمان ابتدای امر عقیده
 و پس از آن چون ،(خالفت بالفصل و الھی علی در غدیر خم)

نشینی کنند عقاید باطل دیگر را نیز از آن عقیده عقب  اند خواسته نمی
(چون قائل شدن عصمت و علم غیب برای امامان) سپس  اند پذیرفته

و ھر زمان قائل به بودن امام و حجت من عندالله  اند ھمینطور پیش رفته
رسند و آن امام دارای  می تا وقتی که به زمان امام حسن عسکری اند شده

ھا در برابر او ھیچ  گوید: ای آقا، وقتی امام زمان بیاید تمام این موشک احمقی می
که مثل ما ابوالفضل و مھدی و اھل بیت ندارند و الزم نیست ما نگران ھا  آن ھستند و

 .رت ایشان باشیم!!!قد
گویند: پس چرا  به ھنگام وقوع قیامت چھره شیعیان خنده دار است، چون با خود می -١

امام زمان نیامد تا جبرئیل از آسمان با او بیعت کند؟!! و او ھم ابوبکر و عمر را از قبر 
 .بیرون کشد!! و تمام کفار روی زمین را بکشد!!

 

                                                                                           



  ٣١   حدیث

و چون باز  ،١شوند می ن دچار حیرتو در اینجا شیعیا ،فرزند نشده است
و  ٢آمدند ،را باطل اعالم کنندھا  آن از عقاید قبلی خود بگذرند و اند نخواسته

ای نادرست را به وجود آوردند و گفتند که امام حسن عسکری  دوباره عقیده
و آن  ،درون سردابی رفته و غائب شده ٣دارای پسری بوده که در کوچکی

کند و ما باید به انتظار او  می که باالخره ظھورھمان مھدی خواھد بود 
و  ،جدید باز خرافات دیگری شکل گرفت ۀبنشینیم! و در دنباله این عقید

(مثل مسجد جمکران و چاه آن و...) پس  گیری است ھنوز نیز در حال شکل
باطل از ابتدای کار بوده  ۀعلت بوجود آمدن مھدی به خاطر داشتن عقید

 است.
نسته که دا می السادات که دفتر مولودین علویین نزد او بودهحتی نقیب 

 حسن عسکری اوالدی ندارد.
ای از شیعیان در قم وقتی خبر رحلت امام حسن  جالب این است که عده

خواھد به جای او امام شود به سمت  می عسکری را شنیدند و فھمیدند جعفر

ای روی امامت حسن  شوند، عده وه تقسیم میدر آن زمان شیعیان به چندین گر -١
گویند: امر برایمان نامعلوم است و تا روشن نشود بر  کنند و می عسکری توقف می

ای گفتند:  ای به سمت جعفر رفتند و عده ھمان امام قبلی خواھیم ماند و عده
 .فرزندی داشته که غائب شده و در سرداب رفته است!!

توانند از عقاید خود دست بکشند، چون  دشوار است و نمی این امر برای شیعه بسیار -٢
ایم و برای حضرت علی  بایست بگویند ما از ھمان اول کار خود، راه را عوضی رفته می

ایم، و در پی آن و مطابق با آن عقاید بعدی ما شکل  قائل به خالفت بالفصل الھی شده
 گرفته، و به مھدی ختم شده که ھمگی غلط ھستند.

بایست بالغ و عاقل باشد و  انندۀ گرامی باید بداند رھبر و امام و حاکم مردم میخو -٣
 ٧یا  ٥ای  دارای شرایط خاص خود است که در شرع اسالم آمده است، و پسر بچه

ساله چگونه مدعی این امر است؟، عقیدۀ شما مبنی بر داشتن علم غیب و علم ذاتی 
 توان پذیرفت. که نمیاو ھمگی منحصر به غالت و تندروھا ھستند 
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(در مورد علم  سواالتیرویم تا از جعفر  می سامرا به راه افتادند و گفتند
 غیب) بکنیم تا بدانیم آیا او واقعًا امام است یا نه.

شما که قائل به حدیث لوح  :کسی نیست کمی تعقل کند و فورًا بگوید
اید  و دائم ھم بر این عقیده ،جابر ھستید که نام امامان تا مھدی در آن بوده

بقیه فقط به  در اند که جواز امامت به جز حسن و حسین که برادر بوده
رسیده نه برادر، پس اھالی قم پس از خبر  می فرزند امامان از نسل حسین

 رحلت امام حسن عسکری باید فورًا امامت و ادعای جعفر را تکذیب
جواز امامت در  ۀما طبق لوح جابر و طبق عقید :گفتند می کردند و می

از قم به راه  توانیم امامت جعفر را بپذیریم، نه اینکه نمی فرزندان حسین
(علم غیب) از جعفر بپرسند تا بفھمند آیا  بیفتند و بخواھند سواالت عجیب

 .١گوید و امام ھست یا نیست می او راست
سعد بن عبدالله اشعری که از بزرگان شیعه و از اصحاب امام حسن 

نویسد: پس از  می ١٠٢ در کتاب المقاالت والفرق ص ،عسکری بوده است
 :صحاب او پانزده فرقه شدند. و چھارده فرقه گفتندفوت حسن عسکری، ا

رزندی داشته ولی ما ف :حسن عسکری اوالدی ندارد ولی یک فرقه گفت
 ایم. ندیده

گرامی توجه  ۀدیگر که الزم به یادآوری است این است که خوانندای  نکته
ھا از بدو تولد به طور ذاتی یا جبری  ھر کس از انسان چه چنانداشته باشد 

دارای اعمال و صفاتی باشند، چون اینکه به ھنگام تولد به سجده بروند و در 
طول زندگی خود نیز به ھیچ وجه مرتکب گناه یا خطایی نشوند، این خطا 
نکردن و مخلص بودن دیگر برای آن شخص امتیاز و مزیتی نخواھد داشت 

را متھم به دروغگویی و افترا به حسن عسکری کرد و گفت: علم غیب ھا  آن جعفر -١
ھم گفتند: پس تو امام نیستی چون ھا  آن دانسته، دانم و حسن عسکری ھم نمی نمی

 .دانی!!! غیب نمی

 

                                           



  ٣٣   حدیث

به طور خودکار و اتوماتیک خطا نکنم و در چون اینجانب نیز حاضرم که 
تر خواھم بود تا اکنون. در ضمن این روایات با این آیه  آنصورت خیلی راحت

ُ ٱوَ ﴿ از قرآن نیز در تضاد است: خۡ  �َّ
َ
َ�ٰ  ُ�ُطونِ  ّمِنۢ  رََجُ�مأ مَّ

ُ
 َ�  تُِ�مۡ أ

مۡ ٱ لَُ�مُ  وََجَعَل  ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َ�عۡ   ٱوَ  عَ لسَّ
َ
 ٱوَ  رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

َ
 ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  َدةَ  ِٔۡ� ۡ�

 و خدا شما را از بطن مادران بیرون آورد در حالیکه ھیچ« .]۷۸[النحل:  ﴾٧٨
 . »و به شما چشم و گوش قلب اعطا کرد تا مگر شکر بجای آرید ،دانستید نمی

 خوانند و به سجده می پس این روایات که امامان از بدو تولد قرآن
و این خرافات پیرامون امامان باعث لطمه زدن به  ،روند جعلی است می

. ١توان چنین امامی را سرمشق و الگو قرار داد نمی ھاست چونشخصیت آن

ٓ  قُۡل ﴿ کسی سرمشق شماست که مثل شما بشری معمولی باشد َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
�  ٞ�ََ� 

ه بودھا  آن انبیاء برای اثبات نبوت الھی ۀو فراموش نکنید معجز ﴾لُُ�مۡ ّمِثۡ 
و امام را  ،را قبول داریمھا  آن نه برای ما که اند را قبول نداشتهھا  آن چونکه
قیاس نتوان کرد. تازه خرافات با معجزه فرق دارد و ھمان انبیاء نیز  با نبی

و تنھا در ابالغ و رساندن وحی و شریعت و دستورات  اند بشری معمولی بوده
 چه چنانچون  ،که این نیز به اذن خداوند صورت گرفته اند الھی معصوم بوده

در این زمینه خطا باشد، دیگر ھدایت الھی و کتاب مبین و پاداش و کیفر 
روز جزا معنایی ندارد و پس از خاتمیت نیز دیگر برای کسی چنین اموری 

 :نیست که بخواھد نبوت خود را اثبات کند یا شریعتی الھی بیاورد و بگوید

ھای  اند بیشتر برای داستان نویسان فیلم امامی که شیعیان برای خود تراشیده -١
 ھالیوودی خوب است نه برای استفاده در زندگی عادی و معمولی و روزمره.

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٣٤

که برای امامان شیعه  ١معجزاتی ،غ آن معصوم ھستم. از ھمه گذشتهدر ابال
ای خاص صورت گرفته نه اینکه به  ثبت شده ھمگی در خفا و در نزد عده

که فقط ای  را نزد مردم ثابت کند، معجزهھا  آن عنوان دلیلی باشد که امامت
یازی به و ن اند خاص آن را ببینند (آن عده نیز بیشتر از یاران بودهای  عده

 ندارد.ای  نبوده) فایدهھا  آن اثبات چیزی برای
در روایت حکیمه خاتون آمده که مھدی از بدو تولد به اصول ایمان 

گاھی داشته و قرآن می گفته و... اما در سوره  می خوانده و شھادتین آ

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ چنین آمده: صدر مورد پیامبر ٥٢شوری/
َ
ٓ َحيۡ أ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

مۡ 
َ
ۚ أ  ِدي�َّهۡ  �نُورٗ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ِ�نَوَ�ٰ  نُ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ َوَ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َما رِيتَدۡ  ُكنَت  َما رِنَا

ٓ  َمن ۦبِهِ  ََّشا ۚ  ِمنۡ  ءُ � سۡ  ٖط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك  ِعَبادِنَا  .]۵۲[الشوری:  ﴾٥٢ َتقِي�ٖ مُّ
و از آن  ،به تو فرستادیم گونه ما روح خود را به فرمان خویش برای وحی ھمین«

و لیکن ما آن کتاب را  ،دانستی کتاب و ایمان چیست نمی پیش که وحی رسد تو
و  ،کنیم می نور گردانیدیم که ھرکس از بندگان خود را بخواھیم به آن نور ھدایت

 .»اینکه تو خلق را ھدایت خواھی کرد به راه راست
 آمده که تا قبل از رسیدن وحی صدر این آیه خطاب به پیامبر

دانستی کتاب و ایمان کدام است، آنوقت مھدی شیعه از بدو تولد ھمه  نمی
 .دانسته!! می چیز را

اکنون تعدادی از احادیث مربوط به امام زمان را که در کتاب اصول کافی 
گرامی متوجه باشد کتاب کافی در مذھب  ۀآوریم، خوانند می ثبت شده

و جزء کتب اربعه و اولین  ،رآن مھمترین کتاب استشیعیان پس از ق

اند که  ماند که این غالت چه ذھن خالقی داشته بعضی اوقات انسان در شگفتی می -١
کاش این ھوش و استعداد  اند، و ای ھای عجیب را در آن زمان به ھم بافته این داستان

 گذاشتند. را در راه بھتری به معرض نمایش می

 

                                           



  ٣٥   حدیث

مشخص شد احادیث مھدی در این کتاب جعلی  چه چنان، پس ١ھاست آن
نوار مجلسی ھستند شما دیگر حساب بقیه کتب را بکنید، کتبی چون بحاراأل

و در مورد مھدی نیز زحمت فراوان  ،که مملو از خرافات گوناگون است
ری را جمع آوری نموده تا مبادا این احادیث کشیده و احادیث جعلی بسیا

 .مزخرف نابود شوند و به اسالم ضربه وارد شود!!
النھی عن االسم، چند  يباب ف ،١٣٥اصول کافی  ١کلینی در جلد  

فرموده:  ÷امام صادق :گوید می حدیث را آورده که در حدیث چھارم آن
در جواب باید گفت: راوی جاھل اصًال معنای کفر  .برد نمی نام او را جز کافر

دانسته، و اگر چنین است بسیاری از راویان و شیعیان دیگر ھم نام او  نمی را
برند پس ھمگی کافرند. کفر و ایمان در قرآن توسط خداوند بیان شده  می را

ِ  ُفرۡ يَ�ۡ  َوَمن﴿ فرماید: می ١٣٦و در سوره نساء آیه  ،است ِ ٱب  ۦ�َِكتِهِ َوَمَ�ٰٓ  �َّ
که  ھر« .]۱۳۶[النساء:  ﴾بَعِيًدا َ�ۢ َضَ�ٰ  َضلَّ  َ�َقدۡ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ 

به خدا و فرشتگانش و کتب آسمانیش و فرستادگانش و روز رستاخیز کفر ورزد، 
 . »به گمراھی دوری در افتاده است

دانیم چرا این  نمی است، ماالبته البد از نظر شیعیان امامت از اصول دین 
اصل مھم در قرآن ذکر نشده؟ ولی بسیاری از فروع ذکر شده، و نام او را 

و بسیاری دیگر ھم این نام را  ،نباید برد یعنی چه؟ نام او محمد بوده
 .اند داشته

گوید: امام  می ٤، حدیث فی الغیبة باب ،١٣٧، ١در اصول کافی جلد
و بعد  ،شباھت دارد ÷فرموده: صاحب این امر به حضرت یوسف ÷صادق

و امتی که غیبت  ،از آن امتی که این شباھت را منکر شود خوک خوانده

 سه کتاب دیگر من الیحضره الفقیه، تھذیب و استبصار است. -١

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٣٦

و فرموده: چه اشکالی دارد که خداوند حجت  ،حجت را انکار کند لعن کرده
 خود را مانند حضرت یوسف مدتی غائب کند.

ز دست به قیاس با آیات قرآن گوئیم: شیعه با می در مقابل این حدیث
توان آیات قرآنی را به امور مذھبی خود  نمی و ھمانطور که قبًال گفتیم ،زده

و قیاس در شیعه نیز باطل ھست. امام صادق در اینجا  ،تخصیص دھیم
باب البدع  ٢٠، ١کند ولی در جایی دیگر از ھمین اصول کافی جلد می قیاس

و در  .١قیاس به دست نیاید : دین باگوید می ٧ی والمقاییس، حدیث أوالر
 آمده که امام صادق، ابوحنیفه را لعن کرده که چرا قیاس ١٣و  ٩حدیث 

کند. پس چرا خود امام صادق آمده و با حضرت یوسف و آیات قرآن  می
؟ و حتی اند قیاس نموده است؟ و چرا در این حدیث اھل قبله لعن شده

 عث شکستن دندان او شدند لعنمشرکینی را که در جنگ احد با صپیامبر
 کند. در ضمن حضرت یوسف برای زمانی از فلسطین و کنعان غائب نمی
نه اینکه به طور کامل از جھان غیبت  ،شود و در مصر حاضر بوده است می

 کند و ھیچکس ھم از او خبری نداشته باشد.
گوید: غیبت امام غائب شش  می ÷از قول امیرالمومنین ٧ در حدیث

سال  ١٢٠٠اکنون نزدیک به  :گوئیم می شش ماه یا شش سال است.روز یا 
و معلوم نیست چند میلیون سال دیگر نیز  ،از غیبت امام غائب گذشته است

و  ،ادامه خواھد یافت؟! پس کذب این حدیث خود به خود مشخص شده است

گویند: ما در اصول  وش نکنید گاھی روحانیون شیعه برای گمراھی شما میفرام -١
گوئیم: در کتاب شما (کافی) آمده که امام  عقاید قیاس داریم ولی در فروع نداریم، می

گوید: دین با قیاس به دست نیاید و آیا اصول عقاید جزء دین نیستند؟! و  صادق می
گوئید: تعداد رکعات نماز نیز در قرآن  یچطور در مورد نبودن نام ائمه در قرآن م

نیست، و در آنجا اصول عقاید را با فرعی از فروع دین (یعنی رکعات نماز) قیاس 
 .کنید، چطور در آنجا قیاس با فروع اشکالی ندارد؟!! می

 

                                           



  ٣٧   حدیث

ھاست؟ شما  شش روز و شش ماه و شش سال یعنی چه؟ آخر کدامیک از آن
امام علم غیب دارد و اصوًال به شش روز یا حتی شش ماه  :گوئید می که

 گویند. غیبت کسی در عرف غائب شدن نمی
بایست پیدا  می در اسالم ١خواننده گرامی باید توجه داشته باشد که امام

نھج البالغه  ١٠٥در خطبه  ÷و آشکار باشد ھمانطور که حضرت علی
پروردگارش بر عھده او نھاده فرموده: ھمانا بر امام نیست جز آنچه از امر 

شده که عبارتند از: ابالغ موعظه و کوشیدن در (مسیر) خیرخواھی (برای 
(نبی اکرم) و جاری نمودن حدود برای کسانی  مردم) و زنده کردن سنت

 که مستحق کیفرند و رساندن و بازگرداندن حق مظلومان به ایشان.
از قول امام  ١ ، حدیثب کراھیة التوقیتبا، ١٣٩، ١در اصول کافی جلد 

و خدای متعال  ،گوید: ظھور امام غائب وقت معینی داشت می ÷باقر
ھنگام ظھور او را سنه ھفتاد قرار داده بود اما پس از شھادت امام حسین آن 

به تاخیر انداخت، ما نیز  -یعنی به سال صد و چھل  -را ھفتاد سال دیگر 
را انتشار دادید و پرده از راز  این تاریخ را به شما گفتیم و شما این خبر

 .برداشتید و خداوند پس از آن وقتی را نزد ما قرار نداد!!
دروغگو کم حافظه است، روات و عالم نمایان جاھل و  اند ھمیشه گفته

که خداوند یکایک  اند مغرض در شیعه از یک طرف طبق احادیث نصیه گفته

گویند: ھر که بمیرد و به امام زمان خویش معرفت نداشته باشد مانند  اخباری که می -١
توان گفت: منظور از لفظ  چه جعلی نباشند می میرد، چنان ھلیت میمرگ در زمان جا

اند  امام قرآن کریم است، چون اگر چنین باشد تمام مردم زمان ما به جاھلیت مرده
دانند و شناختی در مورد او ندارند  چون از امام خود جز یک نام ھیچ چیزی نمی

قرآن ھمیشه به عنوان  چونکه غائب است و در دسترس نیست تا شناخته شود، ولی
. »قرآن امام ھر مسلمانی است«فرموده:  صامام برای مسلمین حاضر است. پیامبر

 ).١٧، ص٩٢ج بحار األنوار(
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و ھمینطور برای  ،استمشخص کرده  صائمه را تا امام غائب برای پیامبر
ای مخصوص بوده است که در آن نیز مشخص بوده که امام  ھر یک صحیفه

امام  :گوید می دوازدھم از ایشان غائب خواھد شد ولی ناگھان در این حدیث
غائب قرار بوده تا سنه ھفتاد ھجری که ھنوز چھار امام امامت نکرده بودند 

که ھنوز از امامت حضرت صادق مانده بوده  ١٤٠ظھور کند یا در سال 
ادعا کرده بود که امام حسین طبق  ١١٩است. تازه کلینی در باب 

ای الھی دستور داشته که کشته شود، پس چرا در این حدیث  صحیفه
بالله خداوند دائم از اعمال بندگان  و آیا نعوذ ،ند خشمگین شده استخداو
دھد؟ در این حدیث دو بار وقت  می را تغییراش  شود و اراده می گیر غافل

 کنیم که اھل بیت می ظھور معین شده ولی در احادیث دیگر مالحظه
کنند کذاب  می که چنینھا  آن وایم  ما وقتی را معین نکرده :گویند می

 ستند.ھ
 آوریم: می از نظرات دیگر را در مورد مھدیای  در انتھا پاره

(یعنی  ابن خلدون: بر اساس قاعده جرح مقدم بر تعدیل است -١
 تضعیف یک راوی مقدم بر توثیق اوست) روایات مھدی را باطل

 داند. می
محمد ابوزھره: علمای اھل سنت در سندھای این احادیث خدشه  -٢

 .)٢٣٩ص (اإلمام الصادق اند کرده
محمد فرید وجدی: بسیاری از امامان حدیث، احادیث مھدویت را  -٣

 .)٤٨١ص ١٠ج  ،معارف قرن عشرینـ(دائرة ال. اند نمودهتضعیف 
(تبدید الظالم . شیخ جبھان: ھمه احادیث مھدویت باطل است -٤

 .)٤٨٠و ص ٤٧٩ص
سید رشید رضا و استاد سائح مغربی: تعارض در احادیث مھدی اقوی  -٥

و آنگاه به اختالف در اسم او  ،دشوارتر استھا  آن جمع بینو اظھر و 

 



  ٣٩   حدیث

و اینکه حسنی است یا حسینی، عباسی است یا علوی و دیگر جھات 
نا وموازین النقد ث، ترا٥٠١-٤٩٩ص ٩منار جـ(تفسیر ال کند می اشاره

 .)١٨٧ص
ای است  سائح علی حسین: عقیده و نظریه غیبت و بازگشت عقیده -٦

نصاری و تاثیر پذیری فکر شیعی از این دو مصدر مشترک بین یھود و 
 )١٨٤(تراثنا وموازین النقد ص. بعید نیست

دکتر عبدالرحمن بدوی: کعب االحبار کسی بود که عقیده به مھدی  -٧
و  ٧٦ص ٢(مذاھب اإلسالمیین ج. ساخترا در بین مسلمین منتشر 

٧٧( 
 أنشدکتر سلمان بدور رئیس بخش فلسفه در دانشگاه اردن درباره م -٨

گوید: حکومت پیامبر  می رواج عقیده مھدویت در تاریخ مسلمین
ای بود که اسالم و ادیان و مکاتب  اسالم صورت مجسم مدینه فاضله

نوید آن را داده بودند، آرزوی بسیاری از مسلمانان آن بود که در 
ھمان عصر این مدینه در سرتاسر عالم گسترش پیدا کند ولی این 

ما ھرگز از ذھن متفکرین اسالمی خصوصًا جامعه ا ،آرزو تحقق نیافت
 ،مسلمینـتاریخ ال يدراسة عن الفرق ف(. شیعه امامی بیرون نرفت

 .)٢٢٢احمد محمد جلی ص
ای که در کتاب  ابواالعلی مردودی که این عقیده را از عقاید الزمه -٩

 خدا باشد ندانسته است.
نشان دادن  عالمان بسیاری دیگر نیز در زمینه نبودن مھدی و باطل

، ھمچون عالمه برقعی در کتاب بررسی اند ھایی نوشتهاحادیث آن کتاب

، ٥١(ج مجلسی را نواراأل بحارعلمی در احادیث مھدی که احادیث سه جلد 
و طبق علم الرجال خود  ،مورد نقد و بررسی قرار داده است )٥٣، ج٥٢ج

ھا  آن ده که متنو نشان دا ،شیعه امامیه اسناد این احادیث را رد کرده است

 



 غائِب همیشه غائب  ٤٠

نیز با قرآن و سنت و عقل مخالف است. یا احمد الکاتب در کتاب تکامل فکر 
(بسوی ائمه اثنی عشری) که مطالب  سیاسی شیعه از شوری تا والیت فقیه

 .١و ھمچنین علمای دیگر ،ای را آورده است ارزنده
در این قسمت تعدادی از احادیث مربوط به مھدی در کتب شیعه را 

و  ،و بقیه احادیث ایشان نیز در این زمینه وضع خوبی ندارند ،ظه کردیدمالح
دین و دروغگو و  بی اسناد این احادیث نیز افرادی ضعیف و فاسد و احمق و

 ، پس ببینیداند غالی ھستند که حتی در علم الرجال خود شیعه رد شده
 اید. عقاید خود را از کجا گرفته

دروغگویانی که این احادیث را به ھم فراموش نکنید وجود غالیان و 
امری کامًال عادی است چون حتی ھم اکنون نیز افرادی ھستند که  اند بافته

 کنند و مردم ساده را اطراف خود جمع می ادعای ارتباط با مھدی را
را قبول ندارند و به مردم ھا  آن کنند که خود مراجع شیعه در ایران نیز می

 را نخورید. که فریب ایشان  اند گفته
این دروغ پردازی و شایعات نیز کامًال معمولی است، چون ما پس از 

ما  :گفتند می دیدیم که چند میلیون نفر مردم تھران و شھرھای دیگر انقالب
گفتند،  می دروغھا  آن ۀایم!! در صورتیکه ھم عکس خمینی را در ماه دیده

تباطی ھم ھمچون گذشت و لوازم ار می پس اگر چندین سال از این قضیه
آمدند و ادعای تواتر برای این  می چون مجلسیای  گذشته نبود البد عده

و چند میلیون روایت از مردم ایران برای دیدن عکس  ،کردند مسئله می
 کردند. می آوردند و ھمه ھم باید قبول می خمینی در ماه

مطالعۀ کتاب بررسی علمی در احادیث مھدی و کتاب تکامل فکر سیاسی شیعه از  -١
 کنیم. شوری تا والیت فقیه را توصیه می

 

                                           



  ٤١   حدیث

و  کند نمی چیزی را ثابتھا  آن پس کثرت احادیث و ادعای متواتر بودن
را به ھا  آن روشن شد تمامیھا  آن کذب چه چنانرا بررسی کرد و ھا  آن باید

 دریا ریخت.
 

 





 
 
 

 ضررهای غیبت

کنیم تا  می در اینجا پیرامون ضررھای موجود در غیبت مطالبی را بیان
بر آنکه سودی ندارد بلکه تنھا  ای عالوه خواننده بفھمد داشتن چنین عقیده

 موجب ضرر است.

 :خرافات امام زمانی و ضررهای غیبت
 آنقدر که پیرامون مھدی و غیبت او خرافات :توان گفت می به جرات

باشد در مورد بقیه امور چنین نبوده است، دلیل آن نیز واضح است،  می
 است ھنوزچون مردم معتقدند که او ھنوز زنده است و چونکه حاضر و حی 

و این دکان ھنوز برای غالت  ،توان در مورد او داستان و قصه به ھم بافت می
 توانند از آن بھره برداری کنند.  می باز مانده است و

شاید خود خواننده این خرافات را بارھا از دھان مردم شنیده باشد ولی 
 .بدان توجھی نکرده است

 بینی دائم می ن است کهاولین خرافه موجود و شایع در بین مردم ای -١
فالن مجتھد و  :گویند می دانی و خبر داری که می گویند: آیا می

مرجع تقلید با امام زمان در ارتباط است ولی او اجازه ندارد این راز 
را برمال کند و بنابراین ما مردم باید خیلی به آن مجتھد معتقد 

ت!! باشیم چونکه به ھر حال ھر سخنی بگوید، حتمًا صحیح اس
  چونکه با معصوم و ماینطق عن الھوی در ارتباط است.

ھای ملت ما ھمین موضوع  تمام گرفتاری أخواننده گرامی بداند منش 
 است که بدون تامل و تحقیق ھر سخن آخوند یا مرجع تقلید را قبول

کنند نه به  می کنند و در مورد صحت و سقم آن نه به قرآن مراجعه می
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ھای معتبر، و نه به عقل خود و نه به تاریخ صپیامبراحادیث معتبر و سنت 
ھا از این بھتر پس چه چیز برای روحانیون و رجال حکومتی و ابرقدرت
 خواھد بود که ھر چه گفتند ھمه مردم به راحتی قبول کنند.

 دانید با این حربه موجود که در دست حکام ظالم است چه کارھا می آیا 
بایست به فالن کشور  می گویند که ھمه می لتوانند بکنند؟، فی المث می

حمله کنید و مردم آنجا را قتل عام کنید چونکه مراجع تقلید و نائبان امام 
عین دستور خداست و تخلف با آن ھا  آن و دستور اند زمان این دستور را داده

محارب با خداست یا فالن مسجد از اھل سنت را تخریب کنید چونکه فالن 
 ١تشخیص داده که ھمچون مسجد ضرار است و باید خراب شودعالم احمق 

و تبدیل به فضای سبز شود تا پسران و دختران بدانجا آیند و برای یکدیگر 
کنند. حتی خود علمای  تلفن بزنند!! یا به راحتی چیزی را حرام یا حالل می

شیعه معتقد ھستند که امام زمان به نوعی در مرجع تقلید شدن مجتھدین 
 .کند!!! می ت دارد و روی این امر نظارتدخال
کنیم خواندن امام زمان در  مورد شرک آمیزی که در اینجا بیان می -٢

 دانند و می دعاھاست و او را ھمچون خداوند ھمه جا حاضر و ناظر
گویند: یا امام زمان به  می بینی که به ھنگام گرفتاری ناگھان می

 .فریادمان برس!!

از مساجد اھل سنت توسط تنھا دولت خدایی تخریب خواننده گرامی بداند بسیاری  -١
رسانند و سانسور  شده و به فضای سبز تبدیل شده ولی اخبار آنرا به گوش شما نمی

کنند و در تلویزیون و  کنند و فقط خبرھایی که به نفع خودشان است منتشر می می
ا بر سر اھل مقابل عوام مدعی ایجاد ھفته وحدت ھستند ولی از آن طرف انواع بالھا ر

آورند (تخریب مساجدی چون مسجد شیخ فیض محمد مشھد و مسجد  سنت در می
 بجنورد و مساجد دیگر).
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ھرکس صفات خالق را به  اند است که گفتهاز ائمه احادیث موجود  
ھمه جا مھدی را صدا کردن و او را  ،مخلوق بدھد مشرک است. بنابراین

و  ،چون خداوند حاضر و ناظر بر اعمال دانستن شرک در صفات الھی است
ھر صبح جمعه بدون استثناء دعای شرک آلود ندبه را به صورت دسته 

معه که در قرآن و احادیث واجب شده خوانند ولی در مورد نماز ج می جمعی
امام زمان روی کشور ایران  :گویند می کنند و علمای ایشان می سھل انگاری

والیت تکوینی دارد!! و امکان ندارد حکومت ما سقوط کند چونکه وصل است 
و حوادثی چون شکست دشمنان در طوفان  ١به حکومت آقا امام زمان!!

 گویند: ھر ھفته می دانند!! و یا می طبس را به خاطر والیت مھدی
در صورتیکه  ٢شود!! می ھا) پرونده اعمال ما برای امام زمان برده (دوشنبه

ُ ﴿ آمده: ٥در سوره حدید آیه  .رجوع امور به سوی خداست  ُك ُملۡ  ۥ�َّ
َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ِ ٱ �َ�  ِض� �ۡ�  ٱ َجعُ تُرۡ  �َّ

ُ
زمین ھا و  آسمان« .]۵[الحدید:  ﴾٥ ُمورُ ۡ�

یا در سوره شوری ، »بسوی اوست )عالم(و رجوع تمام امور  ،ھمه ملک اوست

ِ ٱ ِط ِصَ�ٰ ﴿ آمده: ٥٣آیه ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ ِ�  َما ۥَ�ُ  �َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
 إَِ�  �

ِ ٱ  ٱ تَِص�ُ  �َّ
ُ
ھا و راه ھمان خدائی که ھرچه در آسمان« .]۵۳[الشوری:  ﴾٥٣ ُمورُ ۡ�

شاه سلطان حسین صفوی نیز در اصفھان ھمین افکار را داشت و علمای احمق  -١
شود و امکان ندارد  شیعه به او گفته بودند حکومت تو توسط امام زمان نگھداری می

 ھا حکومت او را سرنگون کردند. این خیاالت خوش بود تا افغانسقوط کند و با 
شوند چون دیگر علم  ھا بصورت سی دی یا توسط اینترنت فرستاده می احتماًال پرونده -٢

شود، حال چگونه به این ھمه پرونده  پیشرفت کرده و از کاغذ کمتر استفاده می
یم ھمچون ادارات دولتی ای جداست، فقط امیدوار کند این خود مسئله رسیدگی می

ھا رسیدگی نکند. کسی نیست به این ابلھان بگوید: شما نگران اعمال  ایران به پرونده
خود در برابر خالق باشید که ھمیشه حاضر است نه مخلوقی که اصًال وجود ھم ندارد 

 ایم!!!. گویند: وای بر ما که با این کارھای خود دل امام زمان را خون کرده و دائم می
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یا در سوره  ،»و رجوع تمام امور بسوی اوست ،زمین است ھمه ملک اوست

ِ  َوَ�َ�ٰ ﴿ که آمده: ٣٩احزاب آیه  ِ ٱب و خدا برای « .]۳۹[األحزاب:  ﴾اَحِسيبٗ  �َّ
 ٩٣یا سوره نمل آیه ، »کند می به تنھایی کفایت )و مراقبت کار خلق(حساب 

ا فِلٍ بَِ�ٰ  َر�َُّك  َوَما﴿ آمده: د یدھ و پروردگار تو از آنچه انجام می« ﴾َملُونَ َ�عۡ  َ�مَّ
 .»ست!یغافل ن

پس آیا داشتن چنین اعتقاداتی شرک نیست؟ صفات و افعالی که منحصر 
بینی که  می گیرید. گاھی می به خداوند است، برای بنده و مخلوق او در نظر

تر گویند: امام زمان از خودمان به خودمان نزدیک می متعصب احمقای  عده
کنند در قرآن آمده که  می است!! و به طور علنی مخالف با آیات قرآن صحبت

) یا در سوره اسراء ١٦(ق/ تر استھا نزدیکخداوند از رگ گردن به انسان

ۡ ﴿: آمده که ٤٧آیه  عۡ  نُ �َّ
َ
 ُهمۡ  �ذۡ  َك إَِ�ۡ  َتِمُعونَ �َسۡ  إِذۡ  ۦٓ بِهِ  َتِمُعونَ �َسۡ  بَِما لَمُ أ

ٰ ٱ َ�ُقوُل  إِذۡ  َوىٰٓ َ�ۡ  سۡ  رَُجٗ�  إِ�َّ  تَتَّبُِعونَ  إِن لُِمونَ ل�َّ ما « .]۴۷[اإلسراء:  ﴾٤٧ ُحوًرامَّ
ھا  آن کنند از خود می در دل خود )گفتار تو(به خیاالت باطلی که وقت شنیدن 

گاھتریم که ستمکاران  خصی سحر شده را گویند که شما جز ش )به مردم(آ

ۢ  ۥإِنَّهُ ﴿ که آمده: ١١٩ / آل عمران یا در سوره. »اید پیشوای خود نکرده  َعلِيُم
ُدورِ ٱ بَِذاتِ  گاه  فقط خداست که به افکار و اندیشه دل« .]۱۱۹عمران:  [آل ﴾لصُّ ھا آ
 . »است
خمس: مورد بعدی گرفتن یک پنجم از مال مردم بدبخت است به  -٣

عنوان حق امام. خواننده گرامی بداند خمس مربوط به غنائم جنگی 
و ھیچ شاھنشاھی  ،گرفته است می مورد استفاده قراربوده است که 

نیامده بگوید: یک پنجم از اموالتان حق من است. شما ثابت کنید در 
که  ÷یا امام حسن ÷یا حضرت علی صکجای تاریخ پیامبر
 ؟اند از مردم خمس گرفته اند دارای حکومت بوده
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را ند و آنبایست به فقیران و مستحقان بدھ می مردم بدانند که زکات را
چیز منحصر کرد. در جای جای قرآن و در آیات  ٩توان تنھا به  نمی نیز

قرار داده است.  ةرا ھم ردیف با صلو متعدد به زکات اشاره شده و حتی آن
بکنید به نیت زکات بدھید. خیلی  خواھید کمکی ھم می چه چنانپس شما 

عمال (األ دھید می دار است که این ھمه از اموال خود را به نیت خمس خنده
 حالیکه بیفایده و مخالف با شرع است. بالنیات) در

در پرداخت خمس اختالفات گوناگونی پیش  ١پس از مرگ نائب چھارم
 آمد و جالب است که آن نائب مھدی تکلیف این خمس را که مرتب

گرفته و برای شیعیان نیز مسئله مھمی بوده بالتکلیف گذاشته و به آن  می
از امام زمان ھم در مورد آن سوالی نکرده است. البته شیعیان  جھان رفته و

ھا را برای پرداخت آن اختراع کردند که یکی از بیکار ننشسته و انواع راه
کردند!! یا به  می ھا و اموال مربوطه را خاکاین بوده که پولھا  آن ترینجالب

والیت تکوینی چونکه خود امام زمان دارای  :گفتند می ریختند!! و می دریا
است و بر روی آفرینش تصرف دارد پس این اموال به دست او خواھد 

به خنده بیفتند ولی باید بدانند ھا  آن رسید!!، شاید مردم این زمان از حماقت
ندارد، چونکه مال و اموال ھا  آن کنند، دست کمی از می کاری که اکنون

و  اند ریخته می به دریاھا  آن ریزند، الاقل می خود را به جیب یک عده گمراه
 .اند داده نمی به دست گمراھان

بینی یکی از عوام ساده که از احکام اسالمی ھم بیخبر است  می دائم
کند  می نگران خمس اموال خود است و مرتب از آخوندھا در مورد آن سوال

نواب اربعه به ترتیب عبارتند از: عثمان بن سعید العمری، محمد بن عثمان بن سعید  -١
العمری، الحسین بن روح النوبختی و علی بن محمد السمری، اینان وکالء مھدی در 

 ھجری. ٣٢٩تا  ٢٦٠اند که ھفتاد سال به طول انجامید،  غیبت صغری بوده
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مبادا مال من حرام شود چونکه خمس آن جدا نشده است!! یا به  :گوید می و
و جالب اینجاست که در اکمال  ،شود می ج نیز دائم از آن سوالھنگام ح

توقیعی از  ١٨٨-١٨٦شیخ طوسی ص  ةو الغیب ٤٨٣الدین شیخ صدوق ص 
 .باشد می امام زمان آمده که خمس برای شیعیان در عصر غیبت مباح
و  ،اند گرفته می نواب و سفیران مھدی مال مردم را به عنوان خمس

جالب است که بسیاری از معجزات ثبت شده در زمان ایشان در مورد خمس 
شده. و یا به نوشته  می بوده، چرا؟ چون دکان خوبی بوده و نباید تعطیل

. ھم اکنون نیز مردم از اند داده می برخی این اموال را به بنی عباس تحویل
وال کنی که و اگر از این عوام س ،به موقع ندادن خمس خود نگران ھستند
دھی؟ جوابی ندارد که بدھد و  می خمس مال خود را طبق کدام آیه یا حدیث

، او ھم قبول اند و آخوندھا ھم گرفته اند و ھمه گفته اند تنھا چون ھمه داده
 کند. اینجاست که باید گفت: می دارد و مال خود را تقدیم

 خدایا آنرا که عقل دادی چه ندادی؟
 

 ی چـه دادی؟را که عقـل نـداد و آن 
 

و البته شما خودتان اختیار اموالتان را دارید و ربطی به ما ندارد و اصًال 
خواھید بدھید،  نمی ثلث مال خود را بدھید عوض خمس آن، از مال ما که

ھا نه سودی دارد نه ثوابی بلکه حتی مخالف با فقط بدانید دادن این پول
 چه چنانو چیزی به نام حق امام نداریم و امام زمان  ،قوانین اسالم است

 وجود دارد خودش بیاید و از حقوقش دفاع کند.
 آمده: در سوره توبه

ْ إِنَّ َكثِ�ٗ ﴿ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ُ�لُوَن َ�ٰٓ

ۡ
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َ
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  ٤٩   ضررهای غیبت

 خود هبسیاری از علماء و راھبان اموال مردم را به باطل طعم ،ای اھل ایمان«
و کسانیکه طال و نقره را گنجینه و  ،کنند از راه خدا منع می )خلق را(کنند و  می

را به عذاب دردناک بشارت ھا  آن کنند نمی کنند و در راه خدا انفاق می ذخیره
 . »ده

ظھور مھدی: خرافات و ضررھای بیشماری پیرامون ظھور او وجود  -٤
ر وقتیکه او آمد به دیوا :گویند می دارد و میان عوام رایج است، مثالً 

نفر ھستند  ٣١٣خواند و یاران او که  می کعبه تکیه زده و فالن آیه را
رسانند!! و  می ھای پائیزی خود را بدانجا رض ھمچون برگبا طیراأل

و  ١آیند!! می جبرئیل و میکائیل از آسمان برای بیعت با مھدی فرود
 و آنقدر قتل عام ٢کند به جنگ علیه دشمنان اسالم می او ھم شروع

، سپس به سراغ ٣رود!! می که تا رکاب اسبش در خون فرو کند می
تا  ٤کشد می را از قبر بیرونھا  آن رود و می قبر ابوبکر و عمر و عایشه

کند!! (به خاطر فاطمه دختر  می مجازات کند!! و حد را بر عایشه اجرا
 یلی)، معلوم است امام زمان به ھفته وحدت خصرسول خدا

اعتقاد ندارد چون با انجام این کارھا یک میلیارد مسلمان را با خود 
 کند. می دشمن

کند!! و شیخ  شود و با مھدی بیعت می شیخ مفید نقل کرده که جبرئیل نازل می -١
ھایشان به ستاد مھدی مانند یک چشم به ھم  گوید: اصحاب مھدی از خانه طوسی می

 .شوند!! زدن منتقل می
کند چونکه وھابی ھستند و روی  البد قتل عام را از اھل سنت عربستان شروع می -٢

اند و ھر صبح جمعه نیز دعای ندبه را  قبور ائمه بقیع را گنبد و بارگاه نساخته
 اند.  نخوانده

 قیام با اسب و شمشیر در عصر جدید بسیار جالب خواھد بود. -٣
 ر در اسالم حرام است.داند نبش قب کنم امام زمان نمی فکر می -٤

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٥٠

ای مردم و عوام بیسواد را به  دکانداران مذھبی در شیعه در ھر دوره
کنند که ظھور  می ای چنان وانمود کنند و از ھر حادثه می ظھور او امیدوار

 :گفتند می در عراقمھدی نزدیک شده است، مثًال به ھنگام جنگ آمریکا 
 و در آن چنین آمده که در آخرالزمان در عراق جنگیایم  حدیثی یافته

شود که بر سر طالی سیاه است و آن ھم نفت است. مردم نادان ھم با  می
گفتند: عجب حدیث جالبی است و حتمًا واقعیت دارد و ظھور  می خوشحالی

یند: سفیانی که در گو می بینیم. یا می و ما ھم او را ،آقا نزدیک است
آید در لشکر سوریه دیده شده است! یا فالن حاکم اسرائیلی که  می آخرالزمان

یک چشم دارد ھمان دجال است! یا فالن مرجع تقلید به ھنگام قنوت 
و جالب است که با اینکه پس  ١ناگھان گفته که قاتل امام زمان به دنیا آمد!

ای شک  دروغ بوده ولی کسی ذره ھا شود تمام این داستان می از مدتی ثابت
 کند و با ھمان اطمینان قبلی به راه خود ادامه نمی در وجود این عقاید

دھند و اگر دوباره آخوند یا مرجعی بیاید و داستانی جدید را بگوید، ھمه  می
(یا  انسان عاقل«فرموده:  صدر صورتیکه پیامبر ،کنند فوری قبول می

 . ولی شیعیان ھزار بار گزیده»شود ده نمیمومن) از یک سوراخ دو بار گزی
و جالب اینجاست که در کتب حدیث شیعه آمده که تعیین  ؛شوند می

ز وقت یکنندگان وقت ظھور دروغگو و کذاب ھستند و خود مھدی ن
گوید که نشان دھد  می داند. پس مرجعی که دائم سخنانی ظھورش را نمی

قاتل او به دنیا  :که بگویدظھور مھدی نزدیک است، دروغگو است. مثل این
 دیگر که قاتل مھدی بالغ و بزرگ ۀآمده!، چون طبق این سخن تا چند دھ

بھجت چنین چیزی گفته و او چھره برزخی اشخاص را ھم  للهگویند آیت ا می -١
) و علم غیب ١٠١شناخته (توبه/ منافقان را نمی صگوئیم: پیامبر بیند!! می می

). حاال چطور جناب بھجت از پیامبر اسالم برتری ٥٠، انعام/١٨٨نداشته (اعراف/
 ری مردم و نشر خرافات توسط دکانداران مذھبی است.یافته؟ علتش فقط خوش باو

 

                                           



  ٥١   ضررهای غیبت

شود باید مھدی ظھور کرده باشد تا توسط او کشته شود. تازه خود  می
رسد.  می مھدی چند سال حکومت خواھد کرد و سپس در انتھا به قتل

امید داریم ظھور مھدی را  ما که پیر ھستیم :گویند می بسیاری از این مراجع
ببینیم پس شما جوانان مایوس نشوید، ھمچون آخوندی خرافی که خطاب 

بھجت که خیلی پیر شده گفته است ان شاء الله  للهگفت: آیت ا می به مردم
و ظھور مھدی را خواھم دید پس شما ناامید  ،من ھم زنده خواھم بود

ع قبلی شما نیز ھمین مراج :بگویدھا  این نباشید. ولی کسی نیست به
و  اند گفتند ولی ھمگی مرده می و ان شاء الله ھم زیاد ،گفتند می سخنان را

 .١مھدی ھم ظھور نکرده است
ھای آخوندھا و مراجع خود توجھی خاص دارند و  مردمی که به صحبت

 چون و چرای ایشان ھستند باید این آیه را بخوانند: بی مرید

﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا ا َطعۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّونَا َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ فَأ [األحزاب:  ﴾٦٧ لسَّ

۶۷[.  
ه ما را به کم یردکان خود را یشوایما اطاعت امر بزرگان و پ ،خدا یا :ندیو گو«

 . »دندیشکراه ضاللت 
چنان در ذھن تمام مردم انداخته بودند که خمینی تا  ،در اوایل انقالب

 ،خدایا ،خدایا :دادند می و ھمه نیز شعار ،ظھور مھدی حتمًا زنده خواھد بود
به مغز ای  تا انقالب مھدی خمینی را نگھدار!! ولی پس از مرگ او کسی ذره

گفتند: خدایا، خدایا، تا انقالب مھدی خمینی را نگھدار!! پس ما  تمام مردم ایران می -١
دانیم چرا نگه داشته نشد؟ آیا یکنفر مومن واقعی در ایران نبود تا دعایش  نمی

د و خمینی که از شو مستجاب گردد؟ علت این است که دعای به محال مستجاب نمی
ای و جانشینان بعدی او نیز خواھند رفت، و امام زمانی ظھور  دنیا رفت بلکه خامنه

 نخواھد کرد، چون نیست که بخواھد ظھور کند. حاال شما بنشینید و دائم دعا کنید.

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٥٢

خود فشار وارد نکرد که پس چرا مھدی نیامد؟ و تازه ھمه مشغول عزاداری 
 ای مرگ او شدند.بر

اول را  ۀمتاسفانه مردم ایران در بت کردن رھبران خود در دنیا رتب
و پس از مرگ خمینی در یک برنامه تلویزیونی دیدم که شخصی  ،١دارند

گفت: من و  می والیت فقیھی بود خرافی که حتمًا از قشر حزب اللھی و
ایشان بودیم چون رفتیم و مراقب  می تعدادی دیگر دائم اطراف امام خمینی

ترسیدیم دشمنان و منافقان خطری برای امام ایجاد کنند که ناگھان  می
امام خطاب به ما فرمودند: نگران من نباشید من به مرگ طبیعی خواھم 

 مرد!!! و مجری تلویزیون گفت: الله اکبر.
برای خمینی و  اند مثل اینکه ائمه برای این خرافیون کم بوده و آمده

وقتی او از صبح تا شام  ،. آریاند یگر ھم قائل به علم غیب شدهآخوندھای د
در اتاق خود بوده و جوانان بیچاره را به جبھه فرستاده تعجبی ھم ندارد که 

 به مرگ طبیعی از دنیا برود.
حکام سودجو: مورد مھم بعدی سود جویی حکام و دکانداران  -٥

 رجال حکومتیمذھبی از این عقاید است، بارھا شده که از زبان 
 گویند: کشور ما وقتی کامًال ایده آل و خوب می شنویم که می
و این مشکالت بسیاری که ھم  ،شود که امام زمان ظھور کند می

اکنون وجود دارد تقصیر ما نیست و ما خیلی مسئول نیستیم، چون 
کنیم. و بدینگونه از  می باالخره معصوم نیستیم و خطاھایی

 کنند و مردم را به انتظار مھدی دلخوش می مسئولیت شانه خالی
 کنند. باید به می کنند و خودشان از آنطرف ھرکاری خواستند می

شد  گفتند عکس خمینی در ماه است و اگر کسی منکر می اول انقالب ھمه مردم می -١
 شدند. میھمه با او دشمن 

 

                                           



  ٥٣   ضررهای غیبت

دینی که در جامعه  بی پس مقصر اصلی گرانی و فساد و :گفتھا  این
رو به افزایش است مھدی است، چون خودتان عقیده دارید که او 

 .حافظ حکومت شماست و روی ایران والیت دارد!!
ھای شیعه در طول تاریخ این بوده است که با حاکم ظالم  کی از مزیتی 

ولی ھم اکنون از آن مزیت  اند کرده می و علیه او قیام اند کرده می برخورد
چونکه در گذشته شاھان مختلف باالی سر مردم  ،دیگر خبری نیست

کردند و به ھنگام زیاده روی در ظلم و فساد، روحانی شیعه که  می حکومت
گاه کرد تا علیه شاه قیام کنند، ولی اکنون  می میان مردم بود فوری ھمه را آ

خود روحانی تبدیل به شاه و حاکم شده است و دیگر مردم جرات مقابله با او 
کنند و آن روحانی  نمی را ندارند و به صحبت غیر روحانیون ھم توجھی

و جالب  .و دین را نیز با سیاست یکی کرده است، ١دین شده ۀنمایند
گویند: دین به ھیچ عنوان جدا از سیاست نیست،  می اینجاست که روحانیون

ولی به نظر ما به طور استثناء در مسئله امر به معروف و نھی از منکر دین 
کسی بخواھد روحانی  چه چنانایشان از سیاست جدا شده است، چون 

دین و مرتد و  شود: ضد می حاکم را امر به معروف و نھی از منکر کند آنوقت
رض، چون مانند گذشته در مقابل شاه قیام محارب با خدا و مفسد فی األ

و این سکوت و نشستن در  ،نکرده بلکه در مقابل خود دین قیام کرده است
تا امام زمان  اند و ھمه نشسته ،برابر ظالمین از بزرگترین مضرات غیبت است

نقدر بنشینید تا علف زیر بیاید و کارھا را درست کند در صورتیکه باید آ
 پایتان سبز شود و ظالمین ھم به کار خود ادامه دھند.

بگوید: چه کسی گفته شما دین ھستید که بخواھید از سیاست ھا  این کسی نیست به -١
جدا نباشید یا باشید، اصًال خود واژه روحانی با این سازمان و تشکیالت در دوران 

 و صحابه ایشان وجود نداشته و ساخته و پرداخته دست خود ایشان است. صپیامبر

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ٥٤

ایده آل ای  قیام او نزدیک قیامت است! آخر جامعه :گویند میھا  این خود 
که نزدیک قیامت باشد دیگر چه سودی دارد؟! و گذشتگانی که در ظلم 

ت شما؟ آیا قوانین ؟ و آیا این است معنای عدالاند چه گناھی داشته اند بوده
اسالم باید تنھا چند سال بر پا باشد؟ دکانداران مذھبی از این امام زمان چه 

. صفویه برای کشتار اھل سنت در ایران و شیعه اند یی که نکردهھا استفاده
گفته است که فالن شاه احمق به ھنگام سواری از یاران  می ١کردن مردم

امام زمان را در  :بیرون آمدن گفته خود جدا شده و در غاری رفته و پس از
و دستور کشتار و قیام را از او گرفتم!! یا به قول دکتر شریعتی در ام  غار دیده

ھایی بود که وقتی مذھبیون  ھا و ساختمان اطراف حرم امام رضا دکان
حرم را گسترش دھند و جاده بکشند در مقابل  اند خواسته خرافی می

و این به صورت یک مشکل شده  اند ر داشتهھای اطراف حرم قرا ساختمان
ھا نبودند. ولی ناگھان  بود چون مردم اطراف حرم حاضر به تخریب دکان

ای  کند که امام زمان فرموده: در اطراف قبر جدم جاده می یک حدیث ظھور
احداث خواھد شد به نام فلکه!! که پس از شایع شدن این حدیث ھمه مردم 

 کنند. می را تخریبھا  آن کنند و تسلیم میھا را  دو دستی مغازه
برداری از این مھدی وجود دارد که یکی  مورد دیگری نیز در مورد بھره

در  :گفتند می واقعًا جای تاسف دارد و آن مورد این است که شنیدمھا  آن از
ھای شب، اسبی  جریان جنگ ایران با عراق در جبھه جنگ به ھنگام نیمه

ای از رزمندگان  گان عده ای دور و از جلوی دیده ز فاصلهھمراه با سوار خود ا
و  ،آن سوار امام زمان است اند کرده می ھم فکرھا  آن کرده است و می عبور

ید که قبل از آمدن صفویه مردم ایران و اجداد شما از اھل شما خوانندۀ گرامی بدان -١
خواھیم بگوئیم که شما  اند، البته ما نمی اند که بیشتر شافعی و حنفی بوده سنت بوده

خواھیم کمی فکر کنید که عقایدتان از کجا ریشه گرفته  سنی یا شیعه شوید، بلکه می
 است.
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ترتیب ھمه  و بدین اند کرده می این موضوع را برای بقیه رزمندگان تعریف
ی توجه دارد و با اشتیاق بیشترھا  آن که امام زمان به اند شده می خوشحال

از رزمندگان این ای  و البته عده اند برده می به خط مقدم جبھه یورش
تا اتفاقًا یک شب آن سوار و  اند کرده می و تکذیب اند موضوع را قبول نداشته

 اسبش از جلوی یکی از ھمین رزمندگانی که این موضوع را قبول نداشته
و آن سوار با  کند می و آن رزمنده ھم با ماشین خود او را تعقیب ،گذرد می

رود تا در مخفیگاھش پنھان شود ولی  می کند و به دل کوھی می سرعت فرار
کند که فردی  می کند و مشاھده می باالخره آن رزمنده آن سوار را دستگیر

 عادی است و امام زمان نیست که در این ھنگام ناگھان اطالعات سپاه سر
خودت باشد و از این گوید: سرت به کار  می رسد و به آن رزمنده می

 ھا نکن!!! فضولی
مورد دیگری نیز ھست که حتی مردم عادی نیز برای فریب مردم از 

 که فردی تبھکار بوده است ادعا ١کنند و یک مکبر می مھدی استفاده
شما مردم قادر به دیدن او  :گوید می بیند و می کند که امام زمان را می

ای  باز سجاده و این شخص حقه ،نیستید چون مھدی از نظرھا غائب است
بیایید با امام زمان نماز جماعت بخوانیم و  :گفته می کرده و به مردم پھن می

و من رکوع و  ،ھم اکنون امام زمان روی این سجاده در حال نماز است
کنم و شما ھم با اعالم من به رکوع و  می بینم و به شما اعالم می سجود او را

 .سجود بروید!!!!!

صدای بلند یا توسط بلندگویی ارکان  مکبر شخصی است که در ھنگام نماز جماعت با -١
کند تا مردمی که در حال  نماز مثل تکبیر و رکوع و سجود امام جماعت را اعالم می

نماز ھستند خود را با امام جماعت ھماھنگ کنند، البته مردم معنای مکبر را 
 دانند و ما برای احتیاط ذکر کردیم. می
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و پشت آن  اند کرده می ب است بدانید مردم ساده ھم اینکار راو جال 
 .اند کرده می اقتدا ١و به فرد نامرئی اند ایستاده می سجاده

 را که عقل دادی چه نـدادی؟ خدایا آن

 

 را که عقـل نـدادی چـه دادی؟ و آن 
 

یکی شدن دین با سیاست و نردبان شدن دین برای سیاست به طور 
و زیان است چه برسد به اینکه به نام خاندان عادی ھم دارای ضرر 

و اھل بیت او اینکار صورت بگیرد، چون حاکم و سیاستمدار برای  صپیامبر
 داند ھر کاری صورت می را اسالمی نیز حفظ حکومت و نظام خود که آن

تواند قد علم کند و اجتھاد  می دھد و حتی در مقابل نصوص شرعی نیز می
تواند حج  می ع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کند،در برابر نص کند و مجم

سال باطل کند یا مسجدی از اھل سنت را مسجد  ٣خانه خدا را به مدت 
ھر خرابکاری ضد دینی صورت  چه چنانضرار بنامد و خرابش کند، آن موقع 

بینند نه به نام آن فرد حاکم و ھمه  می را به نام اسالم بگیرد ھمه مردم آن
 . شوند دین گریز می

کنند که با وحی در ارتباط  می قیاس صھا خودشان را با پیامبر این
گاه دانند ولی  می شده و خود را نائب امام معصوم می بوده و از خطا آ

مشخص است که دارای اشتباھات فراوانی ھستند و بدین شکل دین را 
 کنند. می توسط سیاست خود خراب

عرصه سیاست شود به آن چون مذھب حالتی مقدس دارد وقتیکه وارد 
دھد و مردم ایران ھم در پرستش غیرخدا  می رجال سیاسی حالت تقدس

گوید، چون با  نمی استاد ھستند، بنابراین دیگر کسی به آخوند حاکم چیزی
مھدی و مظھر اسالم است و نباید در  ۀخدا و نمایند ۀاو نمایند :گوید می خود

ند اگر اقدامی علیه او کنند این کن می برابرش کاری بکنیم و در واقع فکر

 ود را از فیلم مرد نامرئی اقتباس کرده است.کنم این مرد حقه باز این ایده خ فکر می -١
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ترسند امر  می و برای ھمین ،اقدام علیه مذھب شیعه و امام زمان بوده است
 از منکر کنند.به معروف و نھی 

 





 
 
 

 شعر

 خسته شـد ملـت از حـال آخونـد
 

 از تمــــامی اعمــــال آخونــــد 
 

ـــه ـــدا آی ـــد از ھای خ ـــخ ش  مس
 

ـــد  ـــال آخون ـــر ق ـــث پ  آن احادی
 

 سال گرگ اسـت تقـویم ھـر سـال
 

ــد  ــان ســال آخون ــه دیگــر زب ــا ب  ی
 

 مسـت عین کفر است اقـوال ایـن

 

 عــین شــرک اســت افعــال آخونــد 
 

 تـــو بـــرو کـــار کـــن ای بـــرادر
 

 خمــس مالــت شــود مــال آخونــد 
 

ـــور بی ـــیدند ج ـــالیش را کش  ح
 

ــــد  ــــال آخون ــــدان فع  آن مری
 

 روز قیامـــت ای بســـیجی بـــه
 

ـــد  ـــال آخون ـــاری و حم ـــر ب  زی
 

ــاک کــن ای خــدا کشــورم را  پ
 

 از تمـــــامی عمـــــال آخونـــــد 
 

ـــدران رفـــت ـــای مازن  کـــل دری
 

ـــد  ـــال آخون ـــد و اھم  از زد و بن
 

 کی شـود پـر نـدانم از ایـن نفـت
 

 ھــای چــون وال آخونــد آن شــکم 
 

 حــــد پایــــان نــــدارد بدانیــــد
 

ـــــد  ـــــال آخون ـــــا و امی  آرزوھ
 

 افتـــادملـــت شـــیر و خورشـــید 
 

ــد  ــال آخون ــه چنگ ــره ب ــل ب  مث
 

ـــذیرا ـــردد پ ـــق را نگ  حـــرف ح
 

 مخ و کــال آخونــد آن ســر بــی 
 

 جــــز دروغ و خرافــــه نبینــــی
 

ــه وا می  ــا ک ــد ت ــال آخون ــود گ  ش
 

ــا اھــل ســنت  در جــدال اســت ب
 

 ذھـــن بیمـــار و دجـــال آخونـــد 
 

 گمـان حـرف حـق و شـجاعت بی
 

 بشـــکند یـــال و کوپـــال آخونـــد 
 

ــن  ــت ای ــا را گرف ــارحــال م  تبھک
 

ــد  ــال آخون ــا ح ــریم م ــس بگی  پ
 

ــود ــا ب ــب و ری ــر و فری  زرق و مک
 

ــد  ــال آخون ــافظ زدم ف ــه ح ــا ب  ت
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 ذھن شـیطان دون ھـم ندانسـت
 

ـــد  ـــال آخون ـــت آم ـــا کجاھاس  ت
 

 کی گشادست جیب من، جیب تو،
 

 مــال مــن، مــال تــو، مــال آخونــد 
 

ــر روســیه و چــین شــده پھــن  زی
 

 پاچــه خــواری و دســتمال آخونــد 
 

ــیطاندر  ــه ش ــی ک ــت ببین  قیام
 

ــد  ــر صــراط اســت حمــال آخون  ب
 

ــن شکســته ــوکش بیضــه دی ــا ن  ب
 

ــد  ــال آخون ــر و ب ــر پ ــای آن ب  ج
 

ـــه و عـــذر خـــواھی نبینـــی  توب
 

ــد  ــق الل آخون ــه ح ــان ب  زان زب
 

 شــانس دارد عجیــب ایــن تبھکــار
 

ــد  ــال آخون ــت اقب ــد اس ــس بلن  ب
 

 دیــدم ابلــیس ھنگــام چیــنش
 

ــد  ــال آخون  در کفــش داشــت غرب
 

 رفـــت اســـالم از کشـــور مـــا
 

ــد  ــغال آخون ــت اش ــن گش ــا وط  ت
 

ـــی ـــالم عیب ـــت در ذات اس  نیس
 

ــد  ــکال آخون ــکال، اش ــت اش  ھس
 

ــا می ــی رھ ــد ک ــود ای خداون  ش
 

ـــد  ـــال آخون ـــا ز چنگ ـــت م  ١مل
 

جمکران: خرافه دیگر مسجدی ساختگی است که معتقد ھستند به  -٦
بزرگترین دستور امام زمان ساخته شده و مردم بدانجا رفتن را از 

خوانند و  رکعت نماز امام زمان در آنجا می دودانند و  می عبادات
و  ؟آمده صاین نمازھا در کجای سنت پیامبر :کسی نیست بگوید

ھای خود را  خرافه دیگر در مورد چاھی در آنجاست که مردم نامه
اندازند! تا آن نائب که  نویسند و درون چاه می می برای نائب مھدی

ده است آن نامه را برای امام زنده ببرد!! البته در ھاست مر سال
مذھبی که میان مردگان و زندگان تفاوتی قائل نیست این خرافات 

برو به جمکران و  :گویند باشد. و دائم می نمی خیلی ھم عجیب

اشعار از علیرضا حسینی نویسنده کتاب آلفوس است که به نظر من اشعار ایشان در  -١
 نظیر ھستند. نوع خود بی
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در پناه آقا باش!! در صورتیکه باید  :گویند می مشکلت را به آقا بگو!! یا
ما  :گویند می و اینکه ،ر پناه خداوند بدانیمدعا کنیم و خود را تنھا د

بینی وقتی  می دروغ است، چونایم  از خداوند حاجت یا شفا خواسته
روم تا امام رضا شفایم  می گوید: می خواھد به مشھد برود می کسی

گوید: امام رضا شفایم داد!! ولی اگر اتفاقی  می دھد!! یا اگر شفا یابد
خدا نخواسته  د: حتما مصلحت نبوده وگوی می بیفتد که شفا نیابد،
دھند و تمام  می چه بدی است به خداوند نسبتکه شفا یابم!! و ھر

 چرا به ما :گویند می دھند، بعد ھم می را به امام نسبت ھا خوبی
 گویند مشرک؟ می

جالب است که حکومت آخوندی در ایران دستور تخریب مساجدی از 
مسجد ضرار بوده است!! ولی به نظر ما  :گوید می دھد و می اھل سنت را

ھای مختلفی  مسجد ضرار ھمین مسجد جمکران است و ھمچنین امامزاده
 کنند. می روند و غیرخدا را صدا می که مردم به جای رفتن به مسجد به آنجا

از ضررھای دیگر غیبت، ضرری است روحی و روانی، وقتی مردم  -٧
برند و دائم  می ذلت به سربینند که مسلمین یا شیعیان در  می دائم

گیرند  می ھای جھانی مورد حمله و آزار و اذیت قرار از جانب ابرقدرت
آورند و ھر  می و انواع و اقسام جنایات را بر سر کودکان و مسلمانان

 روز به میزان ظلم و ستم در کشور خود و یا کشورھای دیگر اضافه
در این لحظه است کند،  نمی شود و در عین حال امام زمان ظھور می

دھد و  دست میھا  آن که نوعی یاس و ناامیدی و ذلت و خواری به
که  اند پندارند، چونکه از ابتدا در مغز ایشان کرده می خود را ضعیف

ھای ظالم  شما خودتان به تنھایی قادر به مقابله با تمامی قدرت
جھان نیستید و حتما باید معصومی من عندالله که ھمان مھدی 

که اشخاص معتقد به مھدی با گریه و ایم  قیام کند. بارھا دیدهاست 
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آیی؟  نمی کنند: پس تو کجایی؟ پس چرا زاری و از ته دل فغان می
ضعیف  ۀدیگر صبر ما لبریز شده است، و از اینگونه سخنان که نشان

و  ،بودن روحیه ایشان و ضربه خوردن ایشان از نیامدن مھدی است
وده تا به نوعی مردم را اینگونه کند تا مبادا البته دستانی در کار ب

خودشان به فکر نجات خودشان باشند و دائم گریه و زاری کنند، یا 
 یا برای نیامدن مھدی و غیره... ١برای کشته شدن حسین

جمعه: شیعه بر این عقیده است که ظھور مھدی در روز جمعه  -٨
جمعه آمده و اید که چند ھزار  ولی آیا تا کنون حساب کرده ،است

ھای  رفته و مھدی ھم ظھور نکرده؟، اجداد شما ھم در تمام جمعه
. ھر اند و البته انتظاری بیھوده داشته اند عمر خود منتظر او بوده

 آمیز ندبه شیون و گریه و زاری جعلی و شرک صبح جمعه در دعای
 و مداحی احمق ھم مرتب احساسات شما را تحریک ،کنند می
ترسیم ما ھم  می پس کجایی ای امام زمان؟ :دگوی می کند و می

 (البته ھمینطور ھم بمیریم و چشمانمان به جمال تو روشن نشود
 آیی؟ ما دیگر خسته شدیم. نمی شود) و چرا می

آنقدر منتظر بمان تا علف زیر پایت سبز  :به این مداح متعصب باید گفت 
سبز شود در این شد اگر قرار بود درختی ھم  می و ای کاش علف سبز ،شود

سال چندین درخت سبز شده بود، ولی از ظھور منجی خبری نشده  ١٢٠٠
 چه چنانخود را انتخاب کنید و  ۀاست. البته شما مختار ھستید که عقید

دوست دارید زمام دین و آخرت خود را به دست آخوند و مداح بدھید، ما 
 اعتراضی نداریم و این مسئله مربوط به خودتان است. 

اند  دانند مانند او نیستند، بلکه نشسته را الگوی خویش می ÷که امام حسینھا  این -١
تا کسی دیگر ظھور کند، و بیشتر شبیه به کوفیان ھستند و البد اگر ھم کسی 

 گذارند. بخواھد قیامی را صورت دھد او را تنھا می
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ضمن الزم به تذکر است که در احادیث دیگری ظھور مھدی را روز در 
  .اند شنبه گفته

جنگ و خونریزی: یکی از بدترین مضرات غیبت مھدی ایجاد  -٩
ھای بسیاری بوده که در طول تاریخ به  ھا و خونریزی ھا و قیام جنگ

فایده بوده و جز  ھا نیز بی و اکثر این قیام ،نام او صورت گرفته است
سودی نداشته است. ھر ھا  آن مسلمین و تفرقه انداختن بین تضعیف

ای را دور خود جمع کرده  زمان یک نفر خود را مھدی نامیده و عده
بخواھیم نام  چه چنانو  ،و جنگ و خونریزی به راه انداخته است

م باید یک کتاب جداگانه ببری اند و رفته اند را که آمده ھا تمام مھدی
 بنویسیم.

 





 
 
 

 علل غیبت

کنیم،  می ھای غیبت امام زمان را مطرح در اینجا یک سری از علت
آورند که البته  می چونکه علمای شیعه برای غیبت طوالنی او دالیلی را

 پایه و اساس است و نزد خردمندان ارزشی ندارد: بی پوچ وھا  آن ھمگی
ترس از قتل: شیخ کلینی در کتاب کافی و شیخ نظریه خوف و  -١

 صدوق در کتاب اکمال الدین روایات متعددی از حضرت صادق نقل
باشد.  می کنند که سبب غیبت امام، خوف بر حیات خود و تقیه می

حتی روایاتی دیگر نیز در کتب شیعه ھست که علت تولد پنھانی او 
د مرتضی در کتاب دانند، سی می عباسی ۀرا به خاطر ترس از خلیف

گوید: اگر مھدی برای جانش بترسد  می ١٤٩صفحه  ٣الشافی جلد
واجب است بر او غایب و مستور بماند و ھمچنین بیان کرده که دفع 

 و شیخ طوسی در الغیبه صفحه .ضرر واجب منطقی و عقلی است
بینم برای عدم ظھورش جز خوف از  نمی گوید: سببی می ٢٠٣

ر چیزی غیر از این بوده برایش جایز نیست تھاجم و کشته شدن، اگ
ھا را  بایست ھمچون دیگران مشکالت و سختی می در غیبت بماند و

شان به مقدار تحمل  تحمل کند، چون انبیاء و ائمه و اولیاء منزلت
 .١ھا در راه خدا ارتباط دارد کردن مشاکل و ناھمواری

گوید: ایمان ما به  شیخ طوسی در اینجا اینگونه گفته، ولی شیعه در جایی دیگر می -١
کند که تسلیم وجود حکمتی برای غیبت او باشیم (إکمال  عصمت مھدی اقتضا می
گوید: اگر خوف از  ) ولی در اینجا شیخ طوسی می٨٥و  ٢١الدین نوشته صدوق ص
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 شود: می باطل این نظریه مبنی بر ترس از قتل از چندین جھت کامالً 
داند و ھر  نمی ترس از قتل ھمیشه وجود دارد و کسی زمان مرگ خود را

باشد و  می لحظه امکان دارد بمیرد و این خطر پس از ظھور او در آینده نیز
، در ١شود می حتی روایاتی ھست که مھدی توسط فالن زن ریشدار کشته

و  .داند نمی سوره لقمان آیه نیز آمده که ھیچ کس زمین مرگ خود را
کلینی در  چه چنانامام از زمان مرگ خود اطالع دارد  :شیعه بگوید چه چنان

گاھی دارند و به  کتاب کافی آورده که ائمه از زمان مرگ خود و قاتل خود آ
 :گویند می میرند و ھمینطور احادیث متعدد دیگری که می اختیار خویش

گوئیم: اگر امام زمان  می اینجا، پس در ٢دانند می ائمه علم گذشته و آینده را
داند چه وقت  می داند دیگر برای چه غائب شده است؟ او که می مرگ خود را

خواھد مرد، دیگر ترس از قتل یعنی چه؟ و حتی در اینصورت زمان ظھور 

بماند و باید ظھور کند و چون  مرگ نباشد دیگر برای مھدی جایز نیست در غیبت
 ھا را تحمل کند. انبیاء و اولیاء دیگر سختی

آید.  گویند: چون مھدی آخرین امام است و پس از او دیگر امامی نمی روایاتی می -١
گویند: مھدی توسط  بنابراین، برای ترس از قتل غائب شده، ولی در جایی دیگر می

ھا  این شود!! پس کدامیک از می امام حسین که رجعت کرده است غسل و کفن
گویند: حتمًا باید امام قبلی توسط امام بعدی غسل و کفن شود و  درست است؟ می

دانیم آن امام آخری که  زمین نیز ھیچگاه از امام و حجت خالی نیست، پس ما نمی
در انتھای دنیا و نزدیک قیامت ھنوز زنده است توسط چه کسی غسل و کفن 

از امامان رجعت کند این مشکل باز ھم برای خود او خواھد بود یا شود؟ اگر کسی  می
دھد یا فرشتگان دیگر، چون در شیعه ھر چیزی  البد امام آخری را جبرئیل غسل می

 امکان دارد.
دانند و از طرفی دیگر  گویند: امامان علم گذشته و آینده را می از یک طرف می -٢

داند یا  پس آخر می داند، خود را نمی گویند: حتی امام زمان نیز وقت ظھور می
 ..داند؟! نمی
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گویند ھیچکس و حتی  می داند بر عکس ادعای شیعیان که خود را نیز می
کلینی اگر مھدی  ۀد چون طبق گفتخود مھدی از زمان ظھور اطالعی ندار

داند، چون شما نیز  می زمان مرگ خود را بداند، زمان حکومت خود را نیز
سال)، خوب مھدی  ٧(مثًال  اید کرده طبق روایاتی مدت حکومت او را بیان

کند و دقیقًا زمان ظھور خود را  می این تعداد سال را از زمان مرگ خود کم
شناسند، پس  می شما زمان مرگ خود و قاتل خود راکند. اگر امامان  می پیدا

میرد! تقیه به خاطر  می به اختیار خویش :گوئید می تقیه دیگر چیست؟ حتی
 حفظ جان است، اگر کسی بداند توسط چه شخصی و در چه زمانی کشته

ھم به اختیار خودش، دیگر تقیه کردن معنایی ندارد. فراموش  شود آن می
امام ھمیشه از علم غیب خود  :گویند می گمراھی شمانکنید روحانیون برای 

گوئیم:  می گیرد، می کند و ھر کجا که الزم باشد از غیب کمک نمی استفاده
شود، پس شما خاتمیت را قبول ندارید و  می علم غیب توسط وحی فھمیده

برای امامان ھم قائل به وحی ھستید و علم غیبی که از آن استفاده نشود 

عۡ  ُكنُت  َولَوۡ ﴿ آمده که: دارد؟ در سوره اعرافای  چه فایده
َ
 َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

ِ�َ  َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ ِمنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  وٓ ٱ َمسَّ ب یو اگر غ« .]۱۸۸[األعراف:  ﴾ءُ لسُّ
ای به من  چ ناخوشییو ھ ،آوردم ار [برای خود] فراھم مییر بسیدانستم، خ می

و به علم غیب خود رجوع نکرد یعنی چه؟ حتی وحی الھی به . »دیرس نمی
شود ھمانطور که  نمی نخواھد فرستاده چه چناناذن خداوند است و 

 کند ان شاءالله بگوید و سپس وحی برای مدتی قطع می فراموش صپیامبر
(سوره  دھد می تذکر صشود و بعد از نزول دوباره به پیامبر می

ولی ظاھرًا در شیعه به اذن و  ،امر خداست) پس وحی نیز به ٢٣/٢٤کھف/
تواند بدان رجوع کند و تازه به  می و ھر موقع که خواست ،اختیار امام است
کند یعنی چه؟ مگر علم غیب سی دی یا نوار است که  نمی علم غیب رجوع
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بخواھد به آن رجوع کند؟!! یا نعوذبالله خدا و فرشته وحی از صبح تا شام 
 .ھا رجوع کنند؟!! ا ھر وقت ائمه میل داشتند بدانت اند منتظر نشسته

ترس از قتل با صدھا سال زنده ماندن او در تضاد است، چونکه  یۀنظر
تواند ھمانطور که اکنون (و طی قرون گذشته) امام زمان را از  می خداوند

ھا و تصادفات و دشمنان حفظ کرده، در زمان ظھور نیز اینکار  خطر بیماری
شخصی قادر است ھزاران سال زنده بماند چونکه ھنوز زمان  را بکند. چطور

شود؟ از ھمه  می مرگش نرسیده ولی از آن طرف از ترس کشته شدن غائب
امل است. کشان در تضاد یگر ایعه با نظرات دیه خوف در شیگذشته نظر

ا در یگو یبه اذن و دستور خداست، ول یظھور مھد :دیگو یم یعه از طرفیش
 ه از مرگکاست و چون یترس از قتل زمان ظھور به دست مھد یۀنظر

گر ترس و یند، اگر زمان ظھور فقط به اذن خدا باشد دک ینم ترسد ظھور یم
 ا شمایو آ ،ندکد ظھور یام امر شود بایندارد و ھر موقع به ق ییخوف معنا

شته شدن کترسد و به خاطر ترس از  یم نعوذبالله خداوند ھم :دیگوئ یم
 .ند!!!ک ینم ظھورش را اعالم یمھد

حجت الھی که نباید مخفی باشد، بلکه باید برای مردم به عنوان دلیل و 
آیت الھی آشکار باشد. کدامیک از انبیاء از ترس کشته شدن مخفی شدند؟ 

يَّ  َ�َاُف  َ�  إِّ�ِ ﴿ فرماید: می خداوند در سوره نمل ۡ ٱ َ�َ  ]۱۰[النمل:  ﴾َسلُونَ ُمرۡ ل

ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ فرماید: می و در سوره مائده .»ترسند نمی نزد منرسوالن در «  َشُوا
 .»پس از مردم مترسید و از من بترسید« .]۴۴: ة[المائد ﴾نِ َشوۡ خۡ ٱوَ  �َّاَس ٱ

 ھم نباید جنگی صخوف از قتل صحیح بود پس پیامبر ۀاگر نظری 
چون ممکن است  ،کرد و اصًال ھیچگاه نباید مجاھدتی صورت گیرد می

 موجب قتل و کشته شدن شود.
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 معناست، بی بودن یاران و شرایط مساعد برای قیام: این دلیل نیز -٢
شود بفرمائید شرایط مساعد چیست؟ و یاران چه مقدار باید  می

باشند و چگونه باشند؟ شرایط کره زمین ھمیشه ھمینطور است و 
ھستید که چون ظلم ظالمان نیز وجود دارند و خود شما نیز معتقد 

کند.  می شود و مھدی قیام نمی شود دیگر غیبت جایز می بسیار زیاد
پس آیا باید ھمه جا را ظلم بگیرد و ستم فراوان شود تا مھدی شما 

. در مورد یاران نیز چگونه باید باشند اگر مقصود شما ١قیام کند؟
جود یار مخلص است، آیا اکنون درون ایران این تعداد انسان و ٣١٣
اید که مذھبی دارید که  اگر اینطور است پس خود معترف شده ،ندارد

سال نتوانسته چند انسان جھت قیام مھدی پرورش  ١٢٠٠پس از 
و اگر ھم تمام شما مخلص و مومن به امام زمان ھستید و  ،دھد

کند؟  نمی حاضرید در راه او به شھادت برسید پس چرا مھدی قیام
ر وجود شرایط مساعد و یاران باطل چون این دلیل شما مبنی ب

خواھد شد، چونکه ھم اکنون ھم دولت ایران و ھم ملت ایران از 
تواند ایران را  می طرفداران درجه یک امام زمان ھستند، پس مھدی

سال پیش نیست که بخواھد در  ١٢٠٠پایگاه خود کند و مثل 
مت بینید که در این حکو می سردابی مخفی شود و غائب گردد. ولی

که ظھور نکرده است بلکه در حکومت شاھان شیعه قبلی نیز ظھور 
 ،سال حکومت داشته و امام زمانی نیامده ٣٠٠نکرده است، صفویه 

ت و وجود ندارد برای این حکومت فعلی نیز نخواھد آمد چونکه نیس
 که بخواھد بیاید.

ھای زیادی مردم در ظلم و ستم باشند و در  این با عدل شیعه در تضاد است که سال -١
ای از مردم در حکومت مھدی خوش بگذرانند و اسالم فقط در آن چند سال  انتھا عده

 به نحو احسن اجرا شود.
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مورد بعدی نظریه تمحیص است که معنای آن یعنی فیلتر و غربال  -٣
ھایی که ایمانی ضعیف دارند در اثر طوالنی  شیعیان تا آنکردن 

شدن غیبت مرتد شده و تنھا شیعیان با ایمان و مخلص بمانند. 
، صدوق اند بعضی چون شیخ صدوق و شیخ طوسی بر این نظریه بوده

و  ٢٠٤و  ٢٠٣و طوسی در الغیبه ص ٣٤٨ -٣٤٦در اکمال الدین ص
 که اند امام صادق آورده روایات متعددی را از امام باقر و ٢٠٦

شود اال بعد از اینکه دو سوم  نمی گویند: صاحب این امر ظاھر می
کمی،  ۀماند مگر عد نمی روند، کسی از مردم می مردم از بین
 شوند مانند غربال کردن گندم. می شیعیان غربال

خود شیعیان معترف ھستند که اصول مھم مذھب  ،طبق این نظریه
ایشان یعنی امامت مھدی یا مھدویت در قرآن و حتی احادیث به صورت 
واضح و آشکاری نیامده، چون اگر در آیات قرآن مسئله غیبت بیان شده بود 

ای معنا نداشت. چرا در مورد  دیگر غربال کردن شیعیان و مرتد شدن عده
شود؟ و تمام مسلمین به آن ایمان دارند؟  میمعاد کسی غربال ن ۀمسئل

چونکه خداوند در قرآن آشکارا و در آیات متعددی مسئله معاد را مطرح 
کند شکی نیست  می نموده است، و در اینکه خداوند بندگان خود را امتحان

کند  می و نقصان اموال و چیزھای دیگر امتحان یرا توسط گرسنگھا  آن و
آمده  ٣٥و انبیاء/ ٧و کھف/ ٢/٣و عنکبوت/١٥٥قره/ه در سوره بکھمانطور 

است، نه اینکه توسط دینی که خودش فرستاده امتحان کند. قرآن و دین 
خداوند مبین و روشن و آشکار و واضح است. اگر بنا باشد در خود دین نیز 

 ،ندارد. بنابراینای  امتحان و رمز و راز باشد که دیگر حجت نیست و فایده
 :خواھید بگوئید می باشد. شما نمی نظر شماست صحیحموردی که مد 

خداوند در آخرین دین خود و در آخرین کتاب خود و در آخرین فرستاده 
خود، حجت را تمام نکرده است و دین را کامل نکرده، بلکه با بندگان خود 
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و  ص. خداوند با فرستادن پیامبر١را امتحان کردهھا  آن شوخی کرده و یا
ای بیاورد. در  مام کرده تا در آن دنیا دیگر کسی نتواند بھانهقرآن حجت را ت
ما در جایی از قرآن نامی از امام زمان مشاھده  :گویند می آن دنیا بندگان

و به عنوان حجت  ،پس نعوذبالله خود قرآن ما را گمراه کرده است ،نکردیم
 .٢برای ما نبوده است

آید تا به مردم  نمی یامبریشما خواننده گرامی توجه داشته باشید دیگر پ
. در مورد غربال شیعیان، آیا تا کنون به ٣این امور امتحان بوده است :بگوید

خودتان معترف ھستید که شیعیان  ،؟ بنابرایناند اندازه کافی غربال نشده
زمان حال، ایمان واقعی را ندارند و این مذھب و والیتی را که در بوق و کرنا 

، بلکه فقط شعار اند دانند، خودشان بدان عمل نکرده می و بر حق اند کرده
 .اند داده

دانند و  می مردم شیعه در ایران اکثرًا خود را برای قیام مھدی آماده
(ایران و عراق)  شوند و در جنگ خودشان کشتهحتی حاضرند در این راه 

بسیاری دادند، پس موضوع غربال  ھای کشته این امر را نشان دادند و
 معناست. یب شیعیان

امبری را بفرستد و بگوید: خاتمیت در کار نبوده و مثل این است که خداوند دوباره پی -١
این کار را برای امتحان شما کردم و در امر نبوت شما را آزمایش کردم، پس چنین 

 بیان کرده تا جایی برای بھانه نباشد. نیست و خداوند دین خود را کامل
التر داند و حتی از نبوت ھم با فراموش نکنید شیعه امامت را از اصول دین می -٢

داند، پس ذکر نشدن یکی از اصول دین در قرآن تنھا ھمان معنای امتحان کردن  می
 بندگان را دارد و بنابراین قرآن نیز نعوذبالله حجت و کامل نیست.

گوید خاتمیت را قبول دارد ولی در واقع چنین نیست، چون  فراموش نکنید شیعه می -٣
حجت و معجزه و علم غیب ھستند و  برای امامان خود نیز قائل به وحی و عصمت و

آید و احادیث دیگر که ھمگی  گویند: جبرئیل برای بیعت با مھدی فرود می یا می
 نشان دھنده عقیده نداشتن به مسئله خاتمیت است.
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 ٨٥و  ٢١نظریه حکمت ناشناخته: شیخ صدوق در اکمال الدین ص -٤
کند که تسلیم وجود  می گوید: ایمان ما به عصمت مھدی اقتضا می

گوید: باید  می حکمتی برای غیبت او باشیم. سید مرتضی علم الھدی
علت و سبب برای غیبت باشد چون امام معصوم است و تالش در 

د تالش در دانستن سبب وجود آیات دانستن سبب غیبت مانن
 و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء. ١متشابھات در قرآن کریم است

گوید: ضرورتی نیست علت و حکمت غیبت را بدانیم، اگر ثابت  می
باشد و اینکه  می شود که وجود امام در ھر زمان و مکان از ضروریات

له غیبت ماند و در انتھا گفته: مسئ نمی زمین از حجت خدا خالی
 .٢را درک کنیم از آن است که آن تر تر و پیچیده عمیق

تر است، چون دیگر در  این دلیل شیعه از تمام دالیل خنده دارتر و جالب
 .دانیم!!! نمی ما دلیل غیبت را اند و گفته اند اینجا خودشان را راحت کرده

ی که ھای اشتباھ ایمان به عصمت او داریم و دوباره روی پایه :گویند می
، سید مرتضی علم الھدی ٣چینند می ی بعدی راھا پایه اند از قبل ریخته

غیبت مھدی را با آیات متشابه قرآن قیاس کرده، کاشف الغطاء گفته: مسئله 
گوئیم: ما دین  می شود. نمی غیبت پیچیده و عمیق است یعنی فھمیده

فھم است. خواھیم، دین اسالم و قرآن مبین و روشن و قابل  نمی پیچیده
چطور خداوند برای چیزی که فھمیده نشده و پیچیده است شیعیان را 

خاطر  کند، چون دیگر افراد ضعیف االیمان تقصیری ندارند، به می غربال

 ٢١١ص ٢ج تلخیص الشافی للمرتضی: الطوسی -١
 .٧١، صأصل الشیعة وأصولھاء: کاشف الغطا -٢
٣-                

 ون نھــد معمــار کــجخشــت اول چــ
 

ــــی  ــــا م ــــا ثری ــــج ت ــــوار ک  رود دی
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اید مذھبی پر از رمز و راز دارید. مذھبی که  اینکه خودتان ھم معترف شده
حساب بقیه  (امامت مھدی) پیچیدگی و ابھام باشد، شما دیگر در اصول آن

و این از  ،. اصوًال ھمه چیز در شیعه مبھم و پیچیده است١آنرا بکنید
و یک عرب  ،خصوصیات فرقه و مذھب است چونکه دین سھل و آسان است

شده است، ولی برای فھمیدن  می را متوجه آن صبیسواد در زمان پیامبر
انتھا ھم ھای زیادی را در حوزه بروی و در  اصول مھم مذھب شیعه باید سال
 مسئله غیبت پیچیده است و ما درک :مثل علمای بزرگ ایشان بگویی

کنیم و خود امام زمان عصمت دارد و باالخره حتمًا مصلحتی در آن  نمی
کنید؟ ھمچون خوف از  می پس چرا دالیل دیگر را ذکر :ھست!! باید گفت

حال خواھد.  نمی قتل و غیره. خداوند چیزی را که فھمیده نشود از مردم
این چیز از اصول مھم در مذھب شده است!، شما خودتان مختارید دین 
اسالم را قبول کنید یا مذھب عجیب و غریب ایشان را. فراموش نکنید برای 

کارھای حضرت خضر ھم برای موسی مبھم و  :گول زدن شما خواھند گفت
 گوئیم: می است که در جواب بودهناشناخته 

 .مقرب بوده استای  ن نیست و او بندهنامی از خضر در قرآ اوًال:
این صحبت شما قیاس است که قابل قبول نیست، مخصوصًا  ثانیًا:

 .(و با ابوحنیفه) مخالف ھستند شیعیان که با قیاس
پرسد و در انتھا  می علت انجام آن کارھا را ÷حضرت موسی ثالثًا:

  .شود نه اینکه بمیرد و نفھمد چه بوده است می برایش مکشوف

ھر جای قرآن را بخوانید اصول دین به طور صریح و روشن بیان شده ھمچون توحید  -١
و معاد و نبوت و حتی فروع دین نیز بیان شده ھمچون زکات و نماز و یا حتی وضو 
که فرعی از فروع است ولی امامت شیعه که جزء اصول بسیار مھم مذھب ایشان 

 است ذکر نشده است.
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پیامبر بوده و به وحی الھی این کار را کرده که  ÷حضرت موسی رابعًا:
نزد آن بنده و عالم برود تا تعلیم ببیند ولی به مردم ما وحی نشده که به 

 وجود مھدی ایمان داشته باشند و سوالی نکنند.
 سنن انبیاء: علمای شیعه غیبت مھدی را با برخی از انبیاء قیاس -٥

بت آن پیامبران مانند مھدی نبوده و ربطی کنند در صورتیکه غی می
کنند، در  می قیاس ÷به این مسئله ندارد. مثًال با حضرت موسی

صورتیکه حضرت موسی در دوران نبوت نبوده و تازه از مصر به 
و این  ،و در مدین حاضر بوده ،÷مدین رفته نزد حضرت شعیب

ان غائب شما ھم اگر از تھران به شیراز بروید در تھر .طبیعی است
ھستید و در شیراز حاضر و آیا این غیبت شما ھمچون غیبت امام 

که پس از بت شکنی  ÷زمان است؟ مسلمًا خیر. یا حضرت ابراھیم
خدا. یا با غیبت حضرت  ۀرود برای تطھیر خان می به سمت مکه

(که در شکم ماھی رفته) که این نیز برای  از قوم خود ÷یونس
ر تنبیه الھی شدن است و ربطی به غائب کناره گیری از قوم و گرفتا

 شدن چند صد ساله مھدی ندارد.

 



 
 
 

 عالئم ظهور مهدی

مثًال در احادیث مختلفی آمده که از بدی  ،عالئم مختلفی ذکر شده -١
و یا وجود  ،زمان و خرابی امور در نزدیکی ظھور مھدی سخن رفته

فسق و فجور یا ترک امر به معروف و نھی از منکر یا متروک شدن 
و گمراھی فقیھان و زیاد شدن جھل و  ،قرآن و عمل نکردن به آن

کم شدن دانش و زینت مساجد و عبادت قبور توسط مردم و غیره... 
و ربطی به زمان ظھور مھدی  اند این عالئم ھمیشه بوده :باید گفت

 ندارند.
ھا در میان خود مردم ما وجود دارند ھمچون  بسیاری از این عالمت 

عمل نکردن به قرآن و پرستش قبور و گمراھی فقیھان، پس چرا امام زمان 
کند؟ جای قرآن را که مفاتیح گرفته، جای کعبه را ھم کربال  نمی ظھور

، جای زکات را خمس گرفته، جای اند گرفته، جای فقیھان را ابلھان گرفته
، جای عمل به اسالم ھم زیارت و اند گرفته ھا مسجد را ھم تکیه و امامزاده

حب اھل بیت گرفته، جای معروف را منکر گرفته، جای عدل را ظلم گرفته، 
جای آزادی را خفقان گرفته، جای اصالح را فساد گرفته، جای ازدواج را زنا 

گر باید چطور گرفته، و به طور کلی جای توحید را شرک گرفته است. پس دی
خواھند خرابی به وجود  می شود تا این مھدی ظھور کند؟ آیا بیشتر از این

را بیشتر خواھند آن می آید؟ ظاھرًا این ھمه خرابی برای آخوندھا کم است و
  کنند.
که  اند گرفتن خورشید و ماه(کسوف و خسوف): روایاتی را ذکر کرده -٢

اه است که البته ھیچ یکی از عالئم ظھور مھدی گرفتن خورشید و م
بارھا  ،ھای طوالنی غیبتربطی به ظھور مھدی ندارند و در این سال
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و مھدی ھم ظھور نکرده است.  اند شده که خورشید و ماه گرفته

وسائل (چون  اند باشد که شیعیان در کتب خود آورده می روایتی

مبنی بر اینکه به  اند ) و اھل سنت نیز در کتب خود آوردهةالشيع

گیرد و  می ناگھان خورشید صگام فوت ابراھیم فرزند پیامبرھن
کنند که این گرفتگی خورشید به خاطر فوت فرزند  می مردم گمان

رود  می فورًا به منبر صبوده است. در این ھنگام پیامبر صپیامبر
خورشید و ماه دو نشانه از قدرت خدایند، به امر  ،گوید: ای مردم می و

گیرند و  نمی باشند، برای موت کسی می ار اواو جاریند و فرمانبرد
، پس چون خورشید و ماه یا یکی از ١گیرند نمی برای حیات او نیز

نماز بخوانید. سپس از منبر فرود آمد و با مردم نماز  ،این دو گرفت
 خواند.

این روایات عالئم ظھور و گرفتگی خورشید و ماه با آن  ،و از ھمه گذشته
کند در تضاد  می روایتی که تعیین کنندگان وقت ظھور را دروغگو معرفی

 ھستند، چونکه در عصر جدید و بخاطر پیشرفت علم نجوم حتی دانشمندان
را اعالم کنند و نیازی نیست که توانند قبل از وقوع کسوف یا خسوف آن می

ھا رخ دھد، ولی چه باید کرد که در آن زمان  ند تا حتمًا این پدیدهمنتظر بمان
 ھا بشوند. متوجه این نکته اند توانسته نمی این راویان بیسواد

 اند تعیین وقت: اخباری دیگر نیز برای عالئم ظھور مھدی نقل کرده -٣
و تمامی این روایات با  اند وقت ظھور را نشان دادهھا  آن که در

تعیین کنندگان  :گوید می ر تضاد ھستند، روایاتی کهروایات دیگر د
اتون) و حتی خود مھدی (کذب الوقَّ  وقت دروغگو و کذاب ھستند

ھم از زمان ظھورش خبر ندارد. اخباری مانند این حدیث که 

 .بینند!!! تی عکس امام و رھبرشان را ھم در ماه میالبته در کشور ایران ح -١
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باشد و در  می ١٩٥حضرت باقر فرموده: اولین عالمات فرج سال 
 را برطرفخدا بال  ١٩٩چنین خواھد شد و در سال  ١٩٨سال 

کند ان شاء الله. یا خبری که حضرت علی فرموده: ھرگاه  می
کند. در حالیکه  می سالطین بنی عباس کشته شدند قائم قیام

و مھدی ھم  ،ھفتصد سال از کشته شدن سلطان بنی عباس گذشته
و کذب این اخبار خود به خود روشن شده است. یا از  ،ظھور نکرده

بینیم قومی در مشرق خروج  می احضرت باقر روایت شده که گوی
شود تا قیام کنند و  نمی و حق را طالبند، به آنان حق داده اند کرده

حق را بگیرند و حق را ندھند مگر به صاحب شما. که در اینجا 
این کماالت اشاره است به دولت صفویه!!،  :گوید می مجلسی خرافاتی

یکی از  ،ریرا محکم کند و به دولت قائم وصل کند!!! آخدا آن
ھای فراوانی دیده حقوقی که صفویه طالب آن بوده و در راه آن رنج

است لشکرکشی به ھرات و قتل عام اھل سنت در شھرھای مختلف 
بوده! و چپاول اموال و دارایی ایشان و ساختن گنبد طال برای امام 
رضا!! شاه سلطان حسین ھم به ھمین خرافات مجلسی دل خوش 

کرده دولت او  می کند و خیال نمی یه مھاجمینبوده و اقدامی عل
وصل است به قیام قائم. مانند آخوندھای زمان ما که ھمین تصورات 

 شوند. می را دارند و از این خرافات مجلسی بارھا گزیده
اظھارات و شایعات مردم و دکانداران مذھبی: از دیگر عالئم ظھور  -٤

ای  در ھر دوره که منحصر به ھر زمان و دوره خواھد بود چونکه
مردم بیسواد و آخوندھای متعصب و مراجع خرافی و معتقد به 

کنند  می ھای خود مردم را گمراهمھدی وجود دارند و دائم با دروغ
و  ،فالن مرجع در ھنگام قنوت به او الھاماتی شده :گویند می و مثالً 

 ناگھان گفته که قاتل امام زمان به دنیا آمد و بنابراین ظھور مھدی
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سفیانی که در زمان  ،دانید ای مردم می :گویند می یا١نزدیک است!!
 آید ھم اکنون در ارتش سوریه دیده شده است!! یا می مھدی

(که از رجال حکومتی اسرائیل بود و یک  موشی دایان :گفتند می
 .ھمان دجال است!! چشم داشت)

حوادث: وقوع حوادث مختلف نیز دائم موجب اظھارات گوناگون  -٥
 :گفتند می مثًال در جنگ آمریکا با عراق ،امون مھدی شده استپیر

حدیثی است که در آن به جنگی در آخرالزمان در عراق اشاره شده 
و طبق این  .که به خاطر طالی سیاه است و این ھمان نفت است
گفتند به  می حدیث ظھور مھدی نزدیک است و مردم ساده ھم

شدند به  می لخوشراستی ھم که عجب حدیث جالبی است و د
 ظھور مھدی در حالیکه ھیچ کس ظھور نکرد. یا طوفان طبس را که

از معجزات امام زمان بوده برای خنثی کردن توطئه  :گفتند می
را  ٢دشمنان. یا ھر پیروزی دیگر در انقالب یا در جنگ ایران با عراق

 از عنایات مھدی بوده و غیره... :گفتند می که

کسی نیست بگوید لطفًا نام بیمارستانی که قاتل مھدی در آن متولد شده را نیز بگو تا  -١
کنم پیدا کردن زنی ریشدار آسان است و باید  ببینیم کجاست؟ البته فکر می

! یا کسی نیست ھمینطور چشم چرانی کنیم تا ببینیم کدامیک از زنان ریش دارند!
گویی؟ و مگر به  ھم علم غیب نداشته و تو چطور این سخنان را می صبگوید: پیامبر
شود؟ یا به او بگویند تو کذاب ھستی، چون طبق احادیث تعیین کنندگان  تو وحی می

چه قاتل به دنیا آمده باید ظھور مھدی تا چند دھه  وقت ظھور دروغگو ھستند (چنان
سال حکومت  ٧ده صورت گیرد تا مھدی را به قتل برساند تازه دیگر که قاتل بزرگ ش

 کردن مھدی را نیز باید کم کنیم).
جنگند و  اند که با یک مشت کافر می کرده ایرانیان در جنگ با عراق تصور می -٢

ھا مسلمان و  گفتند: تمامی حق در برابر تمامی باطل ایستاده!! در صورتیکه عراقی می
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اند. حال چطور مھدی به شیعیان عراق کمک نکرده؟  یعه بودهحتی مثل ایرانیان ش
 اند!! البد چون از نسل اھالی کوفه بوده

 

                                                                                           





 
 
 

 شبهات موجود پیرامون مهدی

کنیم که در ذھن  می در این قسمت تعدادی از شبھات و سواالتی را ذکر
باشند و متاسفانه اغلب اوقات نیز برای یافتن جواب این  می اکثر مردم

این روش گرامی بداند  ۀروند. خوانند می شبھات نزد روحانی محله خود
تحقیق نیست که شما برای یافتن جواب پرسشی که در یک مذھب است 
تنھا و فقط نزد مروجین ھمان مذھب بروید، به طور حتم روحانی مذھب 
شیعه جوابی مخالف با عقاید مذھب خویش به شما نخواھد داد. ھیچگاه 

و شما  ،عمر بن خطاب انسانی نیکوکار بوده :گوید نمی شما ۀروحانی محل
و خالفتی بالفصل از جانب الله برای حضرت  ،باید او را دوست داشته باشید

و مھدی  ،حضرت عسکری فرزندی نداشته :گوید نمی باشد، یا نمی علی
تن نزد او سر خود را کاله . پس شما با رف١صاحب الزمانی در کار نیست

 اید. گذاشته
ب اھل سنت را نیز بایست نظرات مخالفین را نیز بخوانید، کت می شما
، سپس اگر خواستید پیش روحانی ھم بروید و در انتھا توسط عقل ٢بخوانید

خود تصمیم نھایی را بگیرید. نه اینکه ھر کس ھر چه گفت فوری قبول 

البته قابل ذکر است که تعداد انگشت شماری از روحانیون ایشان ھمچون عالمه  -١
برقعی یا عالمه سنگلجی یا عالمه غروی این عقاید را قبول نکردند و بدون تعصب و از 

 باد.ھا  آن اند، رحمت خداوند بر ا حقیقت را بیان کردهراه تحقیق تنھ
فراموش نکنید آخوندھا و رجال حکومتی دسترسی به کتب اھل سنت را برای شما  -٢

دھند،  اند و اجازه چاپ کتاب به اھل سنت یا مخالفان خود را نمی غیرممکن کرده
بر حق پس از ھمین جا بفھمید که ریگی به کفش ایشان ھست، چون اگر شما 

 ھستید نباید از این امور وحشتی داشته باشید.
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(طلب علم در اسالم واجب است)، در  کنید و زحمت تحقیق به خود ندھید
م که در ذھن خیلی از کنی می اینجا تعدادی از شبھات پیرامون مھدی را ذکر

 باشند: می مردم و جوانان
گویند ما مجتھد و  می یکی از مھمترین این شبھات این است که عوام -١

ھایی را در تاریخ شیعه سراغ داریم که بسیار پرھیزکار و زاھد یا انسان
ھای و در خوب بودن ایشان شکی نداریم و از این انسان اند بوده

 شود) که نشان می (یا ما ثبت شده استھایی در کتب  ربانی داستان
 ، پس آیا تماماند و او را مالقات کرده اند امام زمان را دیده :دھد می
 ؟ در حالیکه مااند ؟ و یا متعصب بودهاند گفته می دروغھا  این
 .اند گفته نمی و دروغ اند دانیم پرھیزکار بوده می

 مواردی را ذکر دھیم و می در اینجا به طور مفصل به این شبھه پاسخ
دھند دیدن مھدی توسط این اشخاص صحیح  می کنیم که ھر کدام نشان می

 نبوده است:
برای تشخیص حق از باطل باز  مھمترین دلیل این است که شما اوًال:

فرموده:  ÷حضرت علی اید و افراد را مالک کار خود قرار داده اید، آمده
کی است که افراد با آن افراد مالک تعیین حق نیستند بلکه حق را مال«

حکمت را فراگیر حتی اگر در سینه منافق «، و فرموده: »شوند می سنجیده
. پس شما برای »به سخن نگاه کن نه به گوینده سخن«و فرموده:  »بود

تشخیص حق بودن چیزی باید به قرآن و سنت و عقل رجوع کنید، نه اینکه 
نچه دیده یا گفته صحیح چون فالن عالم شخصی نیکوکار بوده پس حتمًا آ

است، اگر آن شخص خوب سخنی مخالف با قرآن و سنت یا عقل بگوید، 
ولی  اند ای دارد؟، خیلی از صوفیان خوب بوده خوب بودن او چه فایده

که با شرع در تضاد بوده است. پس  اند گفته می سخنانی مبنی بر شطحیات
ن اھل سنت انسان نیکوکار پذیرفت؟، در میاھا  آن آیا باید این شطحیات را از
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بیشتر وجود دارد و ما نزدیک به یک میلیارد نفر اھل سنت داریم که به 
ھای عالم و زاھد ھستند یا کسانی دیگر که خیلی مراتب بیشتر دارای انسان

، پس اگر اینطور باشد مخالفین شما به ١اند در زندگی خود زاھد بوده
مھدی را قبول ھا  آن کنند که می اشخاص نیکوکار مذھب خودشان اشاره

باید دلیلی ارائه دھند،  اند . آن اشخاص نیکوکار که مھدی را دیدهاند نداشته
تواند چنین ادعایی بکند تا  نمی در صورتیکه اصًال در زمان زنده بودن کسی

را ثابت کند. در ضمن از نظر شیعه نیز این اشخاص نیکوکار بخواھد آن
 .اند معصوم نبوده

خود شیعه قبول دارد و در احادیث ایشان نیز آمده که ھرکس پس  ثانیًا:
ام یا  من مھدی را دیده :از نائب چھارم و در زمان زنده بودن خودش بگوید

با او در ارتباط ھستم، کذاب و دروغگو است. پس طبق این نظریه شما نیز 
ادعایی ندارید که این اشخاص نیکوکار خودشان ادعای مشاھده مھدی را 

پس از  :گویند می . اما شیعیاناند ، چونکه در اینصورت دروغ گفتهاند اشتهد
مرگ این اشخاص این داستانھا توسط شخصی دیگر که دوست او بوده بازگو 
شده، چونکه اجازه نداشته در زمان زنده بودن آن شخص نیکوکار این راز را 

ه وقتی آن عالم یا چونک ،این دلیل نیز کامًال باطل است :گوئیم می برمال کند.
در اینجا آن  ،ام من مھدی را دیده :شخص نیکوکار به دوست خود گفته

گویی، چونکه پس از  می تو دروغ :گفته می بایست بالفاصله به او می دوست
تواند چنین ادعایی بکند و طبق احادیث رسیده از  نمی نائب چھارم کسی

یکی از این صوفیان حالج بوده که خود شیعیان نیز تا حدودی او را قبول دارند و در  -١
کنند، آن وقت جالب است که در زمان نواب اربعه  او یاد می» أنا الحق«اشعار خود از 

اند که یکی از ایشان  داشته بیست نفر دیگر (حتی بیشتر) نیز ادعای نیابت مھدی را
ھمین حالج بوده، پس چرا شما به زاھد بودن و نیکوکار بودن او توجھی ندارید و او 

 دانید؟  را از نواب نمی
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از مرگ این بینی که پس  اھل بیت تو شخصی کذاب ھستی. ولی می
ھای زیادی در مورد ایشان جعل شده که ھمگی توسط نیکوکاران، داستان

یا ھمسر  ÷بوده است، وقتی یاران و نزدیکان امام کاظمھا  آن اطرافیان
، پس شما چطور کورکورانه و به اند ھا خیانت کردهبدان ÷امام حسن

اکنون نیز کنید؟!! ھم  می راحتی سخن اطرافیان یک شخص نیکوکار را قبول
کنند که فالن مرجع با امام  می شود که اشخاصی شایعه پراکنی می مشاھده

 :و اگر بگوئید .اند زمان در ارتباط است، در گذشته نیز چنین اشخاصی بوده
 اند ھا را نوشتهدر جایی این داستان اند خود آن افراد صالح که مھدی را دیده

دلیل صحیحی نیست، چونکه اگر و سپس به دست اطرافیان افتاده، این نیز 
گاه  اند دادهھا  آن ھا را به خودشان نوشته و آن شخص را از مضمون آن آ

شود چونکه  می شود و دروغگو می که دیگر ھمان مسئله قبلی تکرار اند کرده
تواند چنین ادعایی بکند و اگر خود آن شخص  نمی کسی در زنده بودنش

و  ،١گوید می دانید راست می ، شما از کجاھا را یافته پس از مرگ او آن نوشته
آن فرد صالح بوده، آن  طبق دست خط :خودش جعل نکرده؟ و اگر بگوئید

ھا را در زنده  فرد صالح که معصوم نبوده و با چه اطمینانی این نوشته
ھا به دست  بودنش نوشته؟ و آیا با خود نگفته که ممکن است این نوشته

نزد مردم به دروغگویی متھم کنند؟ یا پس از اشخاصی دیگر بیفتد و او را 
بیفزایند و اصًال ھا  آن ھا دست ببرند و مطالبی دروغ به مرگش در آن نوشته

توانند بگویند که  چه سودی داشته؟ تنھا بعضی از خرافیون میھا  آن نوشتن
از خطر  ،ھا والیت تکوینی داشته!!، بنابراین خود امام زمان روی آن نوشته

!! که البته این دلیل برای کودکان دبستانی اند تحریف و سرقت مصون مانده
 خوب است.

 شھادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست. -١
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در ضمن شھادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست و بنابراین آن  
 شوند. می نیز مردود ھا نوشته

روحی و روانی است و مربوط به توھمات ای  دلیل بعدی مسئله ثالثًا:
آیند و در  می ارکویکن در خارج افرادی خوب و نشود. ھم اکنو می اشخاص

دھند، ولی دادگاه مربوطه آن افراد را نزد  می دادگاه برای امری شھادت
پزشک  چه چنانفرستد تا مبادا مشکلی داشته باشند و  می روانپزشک

کند.  می مربوطه ایشان را تائید نمود آنگاه دادگاه شھادت آن فرد را قبول
کنیم این است که این اشخاص نیکوکار در  می نجا مطرحکه در ایای  مسئله

و از کودکی تمام ذھن و  اند کرده طول زندگی خود دائمًا به مھدی فکر می
روح و فکر و ذکرشان دیدن امام زمان بوده است، چونکه به وجود حی و 

 و والدین ایشان نیز دائم نام مھدی را اند حاضر امام زمان ایمان کامل داشته
و عقیده  اند پاشیده می یا به مدت چھل روز جلوی منزل آب اند دهبر می

پس از چھل روز اولین شخصی که مشاھده کنند مھدی صاحب  اند داشته
و مھدی  اند ، پس این اشخاص با این تفکرات بزرگ شده١الزمان خواھد بود

یا  ٢و در جایی که حالت نیمه خواب ،جای داشته استھا  این در رگ و خون
و به خیال خودشان مھدی را  اند شخصی را مشاھده کرده اند داشته توھم
که البته برای خودشان این مسئله حالت توھم ندارد و عین واقعیت  اند دیده

ھا و انسان ،امری عادی است است و این موارد از نظر روانپزشکی و علمی
 شوند. می دچار اوھام و خیاالت

زنی اینکار را به مدت چھل روز انجام داده بود و در روز آخر که منتظر دیدن مھدی  -١
 شود. ھا ظاھر می بیند مامور شھرداری محله برای بردن آشغال ان میبوده ناگھ

بعضی از اسناد دعاھا خواب است!! یا دستور ساختن مسجد جمکران که شخصی در  -٢
حالت نیمه خواب دیده!! و غیره... که در مذھب شیعه زیاد ھستند و آیا خواب ھم 

 .سند است؟!!
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دیده بودند که در خواب خود قبًال مھدی را ھا  این در ضمن مگر
 .او مھدی است؟!! اند فھمیده

ھایی که پیرامون مھدی مورد بعدی این است که در اکثر داستان رابعًا:
خوانید که یکی از شیعیان در جایی رفته و مردی را دیده،  می شوند می بازگو

 اند و پس از آن متوجه شده ،سپس آن مرد به طور ناگھانی غیب شده است
 ن شخص مھدی صاحب الزمان بوده است.که آ

؟ آن شیعه از کجا فھمیده که مھدی اند آیا آن اشخاص واقعًا مھدی بوده
خوانید که  می ھابوده؟ مگر قبًال مھدی را دیده بوده؟ در بسیاری از داستان

چون اطراف کعبه یا در نجف و کربال  ١ھای بسیار شلوغآن شیعه در مکان
ه و رفته، در چنین جاھایی دیدن شخصی که مھدی را دیده که غیب شد

سجدالحرام رفته و خود شما اگر به م ،ناگھان غیب شود امری عادی است
اید که اطراف کعبه بسیار شلوغ است، مخصوصًا در ایام حج  باشید حتمًا دیده

واجب، پس ناپدید شدن شخصی با چھره روحانی و لباس عربی که دارای 
ھا امری کامًال عادی است و آن شخص مکانمحاسن بوده است، در این 

شیعه به خیال خود تصور کرده مھدی را دیده، چونکه بسیاری از شیعیان 
آن شخص به اصطالح  :بگوئید چه چنانو . ٢نیز شدیدًا خیاالتی ھستند

من محمد  :مھدی، صحبتی در مورد والیت خودش کرده و رفته و یا گفته

شیعه در وسط بیابان بوده و شخصی با او ھمراه ھا نیز یک  البته در بعضی از داستان -١
شده و سپس ناپدید شده و رفته که در ھر دو صورت معلوم نیست مھدی بوده یا 

 شخصی دیگر.
البته خیاالتی بودن ایشان امری عادی است چونکه مذھبی مملو از خرافات و اوھام و  -٢

ا بخواند چون پس از األنوار مجلسی ر خیاالت دارند، و کافی است کسی کتاب بحار
 مطالعه به یک روانپزشک احتیاج دارد.
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و با آن شیعه سر  ،١باز بوده ص حقهآن شخ :گوئیم می بن الحسن ھستم،
و تازه افرادی به نام  ،و از کجا معلوم راست گفته است ،شوخی داشته است

 محمد بن الحسن زیاد ھستند.
توانسته  ینم ات خودید آن شیعه در زمان حیدر ضمن توجه داشته باش

م ینکشتر از او سوال یده تا ما بیرا د یگر مھدید ییا جایعبه کاطراف  :دیبگو
ن شیعیان به وجود یھا پس از مرگ ان داستانیو تمام ا ،میو مطمئن شو

 ان شده است.یآمده و ب
کنند نیز باطل ھستند  می ھایی که یک سری از معجزات را بیانداستان 

چون بسیاری از این معجزات با قرآن و عقل در تضاد ھستند ھمچون غیب 
دست غالت ھستند. چونکه معجزه  ۀو بیشتر ساخت ،دانستن یا غیره

مخصوص انبیاء بوده برای اثبات نبوت خویش، پس این معجزاتی که ھیچ 
توان با معجزه پیامبران قیاس  نمی داشته؟ در ضمنای  ندیده چه فایدهکس 

حضرت  توانید به نمی ار ÷حضرت موسی ۀکنیم، حتی شما معجز
ان رد که در قرآن بیو ھر پیامبر معجزه خودش را دا ،نسبت دھید ÷عیسی

معجزه بوده؟ شاید  اید آن کار خارق العاده شده است. و شما از کجا فھمیده
بایست ھر کس کاری خارق العاده کرد فوری در  نمی سحر و جادو بوده، شما

ام، مقابلش سجده کنید، اینجانب کارھای بسیار عجیبی از یک مرتاض دیده
قبول ندارد چه برسد به مھدی صاحب در حالیکه آن مرتاض اصًال اسالم را 

 الزمان.

نویسند که تعداد افراد کذابی که مدعی مھدویت  اغلب در مجالت داخلی ایران می -١
ھستند بسیار بسیار زیاد شده و بسیاری از این افراد توسط نیروھای قضایی بازداشت 

اند شخصی  دیده مھدی را میاند، با خودم گفتم: حتمًا کسانی نیز که در گذشته  شده
اند و البته جوامع آن زمان خیلی پیشرفته  مانند ھمین کذابین امروزی را دیده

 اند تا مچ این افراد را بگیرند. نبوده
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پیامبران که به اذن خداوند بوده است مواردی بوده که اشخاص و  ۀمعجز
و برای ھمین معجزه  اند مردم دیگر و جادوگران قادر به انجام آن نبوده
کند. در مورد حضرت  می نامیده شده وگرنه ھر شعبده بازی کارھای عجیب

متوجه  اند وگری علم داشتهدحران به جانیز چونکه خود سا ÷موسی
آورند، ولی شما  می شوند و در مقابل او به خدا ایمان می ÷موسی ۀمعجز

ھای سحر دانید، جادوگری در اسالم حرام است. از تفاوت نمی که جادوگری
شود، مثًال  می با معجزه این است که در معجزه ماھیت آن شیء کامًال عوض

دھایی واقعی خواھد شد، ولی در جادوگری در ذھن عصا کامًال تبدیل به اژ
 ،دھند تا شما تصور کنید طناب مار شده است می شما نوعی ھیپنوتیزم انجام
کنند چون ریختن جیوه در طناب تا در مقابل  می و البته کارھای دیگری نیز

آفتاب حرکت کند و بیشتر شما را گول بزند. چونکه در مورد حضرت 
شود و البته  می ایجاد یزیید که در ذھن او چنین چخوان می نیز ÷موسی

مترس و عصایت را بینداز. ایمان آوردن بسیاری از  :گوید می خداوند به او
و پیامبران برای اثبات نبوت  ،مردم نیز به خاطر تعقل در آیات الھی بوده

ای  به اذن خداوند معجزه اند خویش که بعضی از مردم آنرا قبول نداشته
 ه دائم و در ھر جایی معجزه کنند.نه اینک اند کرده می

شده  می معجزات پیامبران متناسب با زمان و قوم خود در ھر دوره ایجاد
سحر و جادو و جادوگری متداول  ÷است، مثًال در زمان حضرت موسی

و برای ھمین معجزات حضرت موسی بر علیه جادوگران و در  ،بوده است
را به مقابله طلبیده، چون آن ساحران ھا  آن و ،مقابل ساحران صورت گرفته
که اژدھا شدن عصای  اند شده می و متوجه اند به فن جادوگری آشنا بوده

حضرت موسی جادوگری نیست و معجزه است. در مورد قرآن نیز ھمینطور 
در میان قوم عرب شیوایی و فصاحت کالم مورد  صاست و در زمان پیامبر

گوید  می ن خداوند در قرآن خطاب به مشرکینو برای ھمی ،توجه بوده است
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ای ھمانند قرآن بیاورید و به این طریق اعجاز قرآن را  توانید سوره می که اگر
 دھد.  می نشان

، ھمانطور که حواریون اند این اشخاص نیکوکار معصوم نبوده خامسًا:
مدتی پس از به صلیب کشیده شدن آن شخص گفتند: عیسی را  ÷عیسی

به صلیب  اند شخصی که قبًال تصور کردهھا  آن ۀپس طبق این گفتایم،  دیده
عیسی  :و اگر کسی بگوید ،کشیده شده عیسی نبوده بلکه یھودی خائن بوده

صورت آن شخص که بعدًا  بوده که به صلیب کشیده شده، پس در این
و در ھر دو صورت حواریون مرتکب اشتباه  ،عیسی نبوده است اند دیده
دچار خطا و  اند قتی یارانی که از صبح تا شام با پیامبری بوده. پس واند شده

به  :، شما چه انتظاری از دیگران دارید. البته شاید کسی بگویداند شبھه شده
خاطر معجزات این شبھه پیش آمده و صورت آن فرد خائن شبیه به حضرت 

و این  اند شده است، ولی به ھر حال حواریون نیز دچار خطا شده ÷عیسی
 آید.  می شبھات برای اشخاص نیکوکار شما نیز پیش

 ھا و کتبی از اھل تشیعنکته بسیار مھم این است که در داستان سادسًا:
و در  ،دیده است می (مثل مقدس اردبیلی) مھدی را ذکر شده که فالن عالم

 .اند عین حال از ھمان عالم پیرامون وجود جزیره خضرا مطالبی را ذکر کرده
وجود ندارد و حتی خود ای  عصر جدید ثابت شده که چنین جزیره در

ای  و در مناظرات خود به آن اشاره اند علمای شیعه نیز وجود آنرا رد کرده
ندارند و معترف ھستند که روایات مربوط به وجود این جزیره صحیح 

چطور علمایی چون مقدس  :پرسیم می نیستند، خوب با این وجود ما از شما
ھایی مربوط به رویت مھدی دارند ولی در عین لی و دیگران داستاناردبی

چیست؟ آیا  ۀحال به وجود جزیره خضرا نیز اشاره دارند؟ این تضاد نشان
 خضرا دروغ ۀباشد؟ آیا فقط در مورد جزیر ھمان رویت مھدی ھم دروغ نمی
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حت مورد صدیده چطور در  می ؟ و کسی که امام زمان رااند (یا اشتباه) گفته
 این جزیره سوالی نکرده؟

 کنیم: می در اینجا به سراغ شبھات بعدی پیرامون مھدی اشاره
شود خداوند  می در ذھن بسیاری از مردم این سوال است که مگر -٢

شود این امت را بدون شبان و  می بندگان خود را رھا کند؟ مگر
 صگویند: پیامبر می سرپرست به حال خود گذاشت؟ روحانیون نیز

 خواست برای مدتی مدینه را ترک کند برای خود جانشین می وقتی
خواسته برای ھمیشه امت را ترک  می پس چطور وقتی ،گذاشت می

 کند بدون تعیین جانشین رفته است؟
 کنیم: می در جواب این شبھات به چند مورد اشاره

در ابتدا الزم است بدانید این طرز فکری کامًال بچه گانه و اشتباه است 
میشه شخصی باالی سر شما باشد تا جلوی انحراف شما را بگیرد، یا به که ھ

خواھید روی پاھایتان بایستید؟ یک جوجه  می شما کمک کند، پس شما کی
بینید که مادر آن  می آید پس از مدتی که گذشت می وقتی از تخم بیرون

خواھد به او  می کوبد، چرا؟ چون می جوجه با نوک خود مرتب به سر او
ماند برخیز و روی پای خودت بایست و خودت زندگی را ادامه بده، نه بفھ

اینکه ھمینطور از صبح تا شام متکی به من باش، و برای تھیه غذا خودت 
باید تالش کنی چونکه من نیز روزی خواھم مرد. برای سعادتمند شدن شما 

مبری و برای ھدایت شما، خداوند کتابی فرستاده به نام قرآن و ھمینطور پیا
ستورات به د چه چنانشما  که او را اسوه و سرمشق خود قرار دھید، پس

به ھر بھانه از آن دستورات  چه چناناید و  اسالم عمل کنید ھدایت شده
تخلف کنید گمراه خواھید شد و ھیچکس ھم قادر به نجات شما نیست. 
، قرآن حجتی است حاضر و آشکار و مبین، دیگر شما دنبال چه چیز ھستید؟

شود؟ او ھم  می کنید مثًال اگر بر فرض امام زمان ھم بیاید چطور می فکر
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 با آن عظمت خود صبشری معمولی خواھد بود، ھمانطور که پیامبر
این کارھای خارق العاده مھدی نیز  .من ھم بشری چون شمایم :گفت می
غالت است. تازه این کارھا چه سودی دارد؟ یک مرتاض ھم کارھای  ۀبافت

خواھد شما را ھدایت کند؟ آیا  می کند، اگر مھدی بیاید چطور می عجیب
دستورات اسالم برای ھدایت شما کافی نبوده؟ اگر بوده پس دیگر منتظر 
چه ھستید؟ خودتان به آن دستورات عمل کنید، اگر ھم برای مبارزه با 

خواھید خودتان یک رھبر حی و حاضر انتخاب کنید نه  می ظالمین رھبری
آید. فراموش  نمی تا ابد منتظر شخصی خیالی بمانید که ھیچ وقتاینکه 

تواند بکند تا  نمی نکنید امام زمان نیز به فرض قیام کردن کاری خارق العاده
با  ص. وقتی پیامبر١زمانیکه خود شما با ایمان و اتحاد خود قیام نکنید

د در جنگ حمایتی که از جانب پروردگار داشته و با آن ھمه یاران وفادار خو
خورد و بسیاری  می شکست بعضی یارانش احد به خاطر یک اشتباه کوچک

 در معرض خطر قرار صشوند و حتی جان خود پیامبر می نیز شھید
گیرد، چرا؟ چون اسالم دینی واقع گرا است نه دینی خیالی، و پیروزی  می

نه منحصر به  ٢در آن مستلزم حمایت و ھمکاری ھمه مسلمین با ھم است
رود، مگر  نمی ود یک نفر. پس با آمدن یک امام و رھبر ھم کاری از پیشوج

 اینکه شما نیز با ھم متحد و ھماھنگ شوید.
ھای ذھن  پس اینکه حتمًا باید حجتی وجود داشته باشد از ساخته 

و در دنیای واقعی اینطور نیست و در اسالم نیز پس از خاتمیت و  ،شماست

گوید: باید زمینه برای ظھور و قیام مھدی آماده باشد تا او  خود شیعه نیز دائم می -١
به تنھایی قادر بر کاری نیست و ھمه قیام کند، پس خودتان نیز معترف ھستید که او 

 با ھم باید جلوی ظلم و انحراف را بگیریم.
ھمه مسلمین باید تنھا نام مومن و مسلم را بر خود بگذارند و مذاھب و اختالفات را  -٢

 کنار بگذارند.
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بیان  ١٩. در سوره مائده آیه ١باشد نمی حجتی اکمال دین و نزول قرآن دیگر
شده که دوران فترت رسل نیز بوده است، پس چطور در آن زمان کسی 

  باالی سر مردم نبوده؟
 گذاشته می برای خود در مدینه جانشین صپیامبر :گویند می و اینکه

تواند ادعای شما را ثابت کند، چونکه: اگر دستوری از جانب خداوند  نمی
شده تا ھمه بفھمند فالن شخص جانشین و  می باید به طور صریح بیانبوده 

حجت و امام است و فرزندان او نیز تا مھدی امام و حجت ھستند و ھمه این 
(اثنی عشریه) باالی سر شما ھستند، پس  امام ١٢ھا به عنوان حجت

در مدینه و در غیاب خود ربطی به مسئله  صجانشین تعیین کردن پیامبر
دستوری  چه چنان صو پیامبر ،جداستای  ای شما ندارد و مسئلهو ادع

نیز  ھا کرده و آن جانشین می برای جانشینی بالفصل من عندالله بوده بیان
برای مدتی در حیات و حاضر بودن ھا  آن قابل قیاس با مورد شما نیستند و

نه اینکه تا ابد و روی  اند از مسلمین حاکم شدهای  بر عده صخود پیامبر
معصوم از جانب خدا باشند. تازه ای  کل مسلمین جھان به عنوان خلیفه

 صدھد ادعای شما باطل است چون کسانی که پیامبر می ھمین امر نشان
و از صحابه  اند (چون ام مکتوم نابینا) معصوم نبوده گذاشته می به جای خود

د) در حالیکه از نظر شما جانشین (شما که صحابه را ھم قبول نداری اند بوده

اند و قرآن نیز حجت است و عقول  حجت بیرونی و ظاھری و آشکار ھمان انبیاء بوده -١
تواند به عنوان حجت باطنی و درونی عمل کند، و در مورد حجت  می خود شما نیز

بودن امامان منظور شما چیست؟ اگر شخصی طبق قرآن و سنت و عقل عمل کند به 
ھاست و کسانی دیگر عنوان امام متقین قابل قبول است و حضرت علی از بھترین آن
چه منظور امامی  چناننیز در ھر زمان ھستند چون امامان اھل سنت و دیگران، ولی 

منصوب من عند الله باشد و معصوم از ھرگونه خطا و دارای خرافات گوناگون، این 
 دیگر قابل قبول نیست.
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باید معصوم و بدون خطا باشد و از جانب خداوند منصوب شده  صپیامبر
 بایست ھمیشه و فقط حضرت علی را به جای خود می صباشد و پیامبر

. اگر این جانشینی صحابه از نظر شما صحیح ١گذاشته نه کسانی دیگر را می
حضرت ابوبکر نیز باید پذیرفته  کنید پس انتخاب می بوده و به آن استناد

ھا  آن شود و اگر جانشین شدن ایشان را قبول ندارید پس چرا دائمًا به
گذاشته  می برای مدتی ایشان را جای خود صکنید؟ خود پیامبر می استناد

بوده چونکه ھنوز  صگشته و رھبر واقعی خود نبی اکرم می و سپس بر
گذاشته نه به عنوان رھبری  می ب خودزنده بوده و آن صحابه را به عنوان نائ

(حتی پس از رحلت خویش) و داشتن نائب برای تمامی  از سوی خدا و تا ابد
در شھرھای مختلف نائب داشته، حتی  ÷رھبران بوده است، حضرت علی

 خود شیعه معتقد است امام زمان پس از ظھور در شھرھای مختلف نائب
این به خاطر این است که نیز نائب داشته و  صگذارد و پیامبر می

رفته  می و چون از مدینه بیرون ،ھمه جا حاضر و ناظر نیست صپیامبر
شخصی را به  ،دیگر در آنجا حاضر نبوده و از مدینه خبر نداشته، بنابراین

کرده دیگران  می آن شخص کاری چه چنانو  ،٢گذاشته می عنوان نائب

را به عنوان وحی من عندالله  صاشتباه شیعه این است که بعضی از کارھای پیامبر -١
ق را بر عقاید خویش انطباگیرند و آن و واجب بودن و اصول دین خودشان می

بوده و البته اجرای  صدھند، جانشینی صحابه برای مدتی در مدینه نظر پیامبر می
آن واجب بوده است ولی با جانشین شدن برای ھمیشه از جانب خداوند به عنوان 

را  صکند و حتی پیامبر اصل دین تفاوت دارد، اصول دین را تنھا خداوند تعیین می
 خواند. میھا  آن به اطاعت از

میرند،  گوید پیامبر یا امامان حاضر ھستند یا زنده ھستند و شھیدان نمی یشیعه م -٢
خواھد، کسی که حضور ندارد یا رحلت  پس انسان زنده و حاضر که جانشین نمی

 کرده به جانشین نیاز دارد.
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که به طور موقتی جانشین  ÷رونھا کردند، مانند می را مطلع صپیامبر
زنده و حاضر بوده  ÷شود تا او برگردد و موسی می ÷حضرت موسی

گردد با او  می شود، وقتی ھم حضرت موسی بر می نائب او ÷رونھا و
اطالع بوده است.  بی کند و از حوادثی که در غیبت او رخ داده می مشاجره

 گذاشته و را می نیز ھمینگونه بوده و در زنده بودن خود شخصی صپیامبر
تا  صباید پس از رحلت پیامبر ÷رفته، ولی از نظر شما حضرت علی می

شده است و پس از او نیز فرزندان وی، و این  می آخر عمر خود جانشین الھی
فرمان الھی پیرامون جانشینی چه ربطی به گذاشتن نائب دارد؟ از ھمه 

 ۀاشته ھنوز آیدر مدینه جانشین گذ صدر آن ھنگام که پیامبر ،گذشته
دین نازل شده و  بود ولی در حجة الوداع آیه اکمالاکمال دین نازل نشده 

شود و در اینجا دیگر وقت آن بوده که امت اسالمی روی  می دیگر دین کامل
پای خود بایستد و الاقل بتواند برای خود رھبری انتخاب کند و در بقیه امور 

کاری بتوانند پیشرفت کنند. اگر بنا نیز در پرتو تعالیم اسالم و مشورت و ھم
باشد،  می باشد ھمیشه معصومی که فرمان او وحی الھی است و الزم االجرا

شود بفرمائید خود مردم چه  می باالی سر مردم حضور داشته باشد، پس
در کارھا و سرنوشت خود دارند؟ خود مردم در چه زمانی ای  دخالت و اراده

پاسخ دھند یا عمل کنند؟ از نظر شما امت  اند گرفتهباید به تعالیمی که یاد 
گوسفندی است که خودشان ھیچ شعوری ندارند و حتمًا  ۀاسالمی چون گل

باید رھبری معصوم از جانب خدا باالی سر ایشان حضور داشته باشد. از نظر 
 صتواند دستورات اسالم را اجرا کند. پیامبر نمی شما امت اسالمی ھیچگاه

و  ،سال تالش و مجاھدت خویش را دیده است ٢٣خود ثمره  قبل از رحلت
 فھمیده است که شاگردانی که در مکتب اسالم پرورش داده خودشان
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توانند روی پای خود بایستند و رھبری برای خود بگذارند و بنابراین  می
 .١نگران نبوده است

این عقیده شیعه مبنی بر تخلف اصحاب از دستور الھی در غدیر خم به 
و  ،فایده بوده بی صسال تالش پیامبر ٢٣ین معنی خواھد بود که نتیجه ا

. اگر اینطور است پس چرا اند و بقیه مرتد شده اند فقط چند نفر خوب مانده
اینقدر اصرار دارید که یک معصوم من عندالله حاکم باشد؟ وقتی خود 

ان نتوانسته یارانی خوب پرورش دھد دیگر چه انتظاری از دیگر صپیامبر
 ھست؟، امام زمان ھم که بیاید ھمینطور خواھد شد و در انتھا ھمه مرتد

 شوند. می
 گفت: روزی در یک دکان نشسته بودم و صاحب دکان می آخوندی

خواست برای انجام کاری مغازه را ترک کند و به ھمین علت شخصی  می
دیگر را به جای خود در مغازه گذاشت و رفت، در این ھنگام من با خود 

کند و  نمی چطور یک دکاندار ساده مغازه خود را بدون سرپرست رھا :گفتم
امت اسالمی را بدون سرپرست گذاشته و رفته،  صبرود؟، ولی پیامبر

 .گوید!! می بنابراین نتیجه گرفتم که شیعه درست
در ایران در آن  صقرن بیست و یکم بگوئیم: اگر پیامبر ۀباید به این نابغ

چون در ایران دزد  ،گذاشت می مغازه بود به طور حتم برای خود جانشینی
شود به راحتی به امت اسالمی اطمینان کرد و حتی باید  نمی فراوان است و

به خوبی در مقابل  صو به راستی ھم که اصحاب گرامی پس از رحلت پیامبر -١
ھای کنند و در برابر امپراطوری ل رده را سرکوب میایستند، شورش اھ مشکالت می

ای  دھند، ولی عده خورند و اسالم را گسترش می بزرگ آن زمان نیز شکست نمی
ظلم فراوان کردند!! در  صمرتد شدند و به اھل بیت پیامبرھا  آن گویند: انصاف می بی

د، یا مسیحی شده اصًال چه دینی داشتنھا  این حالیکه اگر اصحاب نبودند معلوم نبود
 بودند یا ھمان زرتشتی آتش پرست.
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 ۀدر عربستان بود مغاز چه چناندو جانشین گذاشت نه یک جانشین، ولی 
گذاشت، مثل  نمی درفت و کسی را به جای خو می کرد و می خود را رھا

به ھنگام اذان دکان خود را  ھا اکنون که در عربستان ھمینطور است و خیلی
نیز ھمینگونه بوده و ھمه  صروند و در زمان پیامبر می کنند و می رھا

رفتند و نیازی نبوده کسی  می اصحاب در مدینه به ھنگام نماز در مسجد
امت اسالمی اطمینان  توانسته به می صمراقب اجناس باشد، چون پیامبر

ای  کند و قبل از رحلتش نیز ھمینگونه بوده و اصحابی وفادار داشته نه عده
 . ١ھا اطمینان کندغالی یا گمراه که نتواند بدان

 :گویند می بعدی این است که مردم با خود ۀانتقام از ظالم: شبھ -٣
خره کسی باید جلوی این ھمه ظلم و بیداد را بگیرد و ما که باآل

شخصی معصوم که از جانب خدا  ۀتوانایی نداریم و اینکار تنھا از عھد
 آمده باشد امکان پذیر است.

خواھند که شما فکر  می مردم بدانند استعمارگران جھانی نیز ھمین را
بایستید و شما را به آمدن شخصی خیالی ھا  آن توانید در مقابل نمی کنید

خندند و ھر روز به نوعی  می ماو در دل خود به سادگی ش اند دلخوش کرده
کنند. برای مبارزه با ظلم باید خودتان با اتحاد و ھماھنگی  می شما را چپاول

به مقابله بر خیزید. دین اسالم دینی واقع گراست و خداوند یک سری 
ھا دارد، یعنی چه؟ یعنی اگر شما خود را درون چاھی بیندازید خواھید  سنت

اروپا و آمریکا به اندوختن  چه چناندھد، یعنی  نمی مرد و کسی شما را نجات
ولی شما تنبلی کنید  علم و دانش روی آورند و ھر روز بیشتر پیشرفت کنند

ھا  آن ذلیل خواھید شد وھا  آن و کاری نکنید به طور حتم در مقابل

احتماًال آن مغازه دار بیشتر به خاطر وجود آن آخوند بوده که ترسیده مغازه را بدون  -١
 جانشین رھا کند و برود. 
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 آمده: یتوانند به راحتی شما را تحت کنترل خود در آورند. در سوره شور می

﴿ ٓ   َوَما
َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مَ�ٰ أ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
ْ َوَ�عۡ  ِديُ�مۡ �  ﴾٣٠ َكثِ�ٖ  َعن ُفوا

رسد ھمه از دست اعمال  یم و آنچه از رنج و مصائب به شما« .]۳۰[الشوری: 
 ،»ندک یم را عفو )از اعمال بد( یاریه خدا بسیکخود شما است در صورت )زشت(

 َكَسَبۡت  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ِّ لۡ ٱ ِ�  َفَسادُ لۡ ٱ َظَهرَ ﴿ :نیز چنین آمده در سوره روم
يۡ 
َ
ِيٱ َض َ�عۡ  ِ�ُِذيَقُهم �َّاِس ٱ ِدي� َّ�  ْ در « ]۴۱[الروم:  ﴾٤١ ِجُعونَ يَرۡ  لََعلَُّهمۡ  َعِملُوا

ب شدند، فساد و که مردم به دست خود مرتکا به سبب اعمال زشتی یی و درکخش
اند به آنان  فر] برخی از آنچه را انجام دادهکیتباھی نمودار شده است تا [خدا 

 .»] برگردند انیه [از گناه و طغکبچشاند، باشد 
رسد و  ینم ادتانیبه فر یسکد یر خودتان نباشکشما به ف چه چنانپس  

د، وقتی در جنگ احد اصحاب گرانقدر ینیب یم ج اشتباھات خود را حتماً ینتا
. پس ١شود می مسلمینیک خطا کردند، ھمان باعث شکست  صپیامبر
خودتان کاری نکنید کسی برای شما کاری نخواھد کرد. حضرت  چه چنان
. و این درست است چون »ظالم و مظلوم ھر دو مقصرند«فرموده:  ÷علی

تواند کاری بکند مگر  نمی اگر مظلوم اجازه ندھد به او ظلم شود ظالم نیز
 تواند کاری بکند نمی و اند اینکه مظلومی باشد تنھا که بقیه او را رھا کرده

توانید در برابر  (مثل امام حسین)، ولی شما امت و مردم با اتحاد خود می

در راه ھا  آن الزم به تذکر است خداوند در قرآن این اصحاب گرامی را بخشیده و -١
یعیان به ھنگام بازدید از کوه احد شروع به طعنه زدن اند، آنوقت ش اسالم شھید شده

گویند: فالنی در اینجا فرار کرده و فالنی ترسیده و غیره، یا  کنند و می ھا میبدان
ای برایتان بخوانم و شروع  رویم به کربال تا روضه گوید: از احد می آخوند کاروان می

ا مبادا فکر مردم به سمت کنند به گریه و زاری برای امام حسین و یارانش ت می
 اصحاب یا جاھای دیگر جلب شود.
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اینکار را نکنید مقصر خودتان ھستید. در مورد  چه چنانظلم بایستید و 
را خواھد داد، ولی اینکه ھا  آن کیفر ظالمین مطمئن باشید خداوند جزای

 دیگر بیاید امری بیھوده است. فکر شما دست روی دست بگذارید تا کسی
شود؟ در آن ھنگام ھم  کسی بیاید مثًال چطور می چه چنانکنید به فرض  می

باید خودتان تالش کنید و در برابر ظلم بایستید و ظالمین خود به خود از 
مبنی  اند روند. در ضمن بعضی احادیث جعلی که غالت نقل کرده نمی بین

گیرد یا اینکه  می م اھل بیت را از بنی امیه و دیگرانبر اینکه امام زمان انتقا
را به ھا  آن شوند و مھدی می کنند و دوباره زنده می معاویه و یزید رجعت

و در سوره  ؛رساند، ھمگی باطل ھستند می شانسزای اعمال
(عقیده به رجعت)، ھمینطور آیات  این عقیده باطل شده ٩٩/١٠٠مومنون/

ان یعنی چه؟ خداوند خودش جزای بندگان را دیگر و برگشت به این جھ
خواھد داد و این مسئله ربطی به امام زمان ندارد، و جزای بندگان پس از 

در آن جھان است نه اینکه دوباره به ھمین جا برگردند و مجازات ھا  آن مرگ
 شوند.
خواب: مورد بعدی که برای بعضی ایجاد شبھه کرده، دیدن مھدی  -٤

ایم  ھای خود او را دیدهما در خواب :گویند یم در خواب است. بعضی
نورانی بوده و حتمًا او وجود دارد که ما ای  که با لباسی سبز و چھره

 .بینیم!! می خوابش را
این دلیل نیز بسیار خنده دار است، شما برای اثبات موضوعی باید اسناد 

سند محکمی از قرآن و سنت و عقل و تاریخ و... ارائه دھید، خواب که 
ھا  آن بینید، چطور می ھای عجیب و مسخره نیزشود. شما خواب نمی چیزی

گاه  کنید؟ شما زیاد به مھدی فکر کرده نمی را قبول اید و در ضمیر ناخودآ
روید این ضمیر بیدار است و  می شما نقش بسته، برای ھمین وقتی به خواب

را ببینید و او  شود. اگر شما خواب یکی از دوستان خود می باعث این اوھام
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آیا آن دوست در روز بعدی به ھنگام  :در خواب به شما مطالبی را بگوید
گاھی دارد یا خیر؟ مسلمًا خیر، پس دیدن او دلیل  دیدار شما از این مطالب آ

و تنھا خواب شما بوده، از ھمه گذشته امور مربوط ، ١بر صحت چیزی نشده
عقاید دینی باید به قرآن و به دین و آخرت که شوخی نیست و برای اثبات 

سنت و عقل و شرع اسالم مراجعه کرد نه به خواب و رویا. شما امامت را از 
کنید.  می دانید، آنوقت برای اثبات آن به خواب استناد می اصول مھم دینی

مانند مجلسی و دیگر اشخاصی که بعضی از دعاھای خود را در خواب 
واب شده!! اگر مالک ادعاھا را خواب و سند آن دعا خ اند و نوشته اند دیده

که به ما ایم  را دیده صما خواب پیامبر :گویند می بگیریم مخالفین شما نیز
کسی به نام امام زمان وجود ندارد و حسن عسکری فرزندی نداشته  :گفته

گفته  تواند به خواب خود استناد کند. چه کسی می ھرکس ،است. بنابراین
 .خواب شما فقط حجت است؟!!

 چه چنانباشد این است که  می مورد بعدی که در ذھن بعضی مردم -٥
این عقاید غلط باشند پس تمامی این علمای گرانقدر شیعه اشتباه 

 و این کمی غیر قابل قبول است. اند و گمراه بوده اند کرده
می گوئیم: ھمانطور که قبًال ھم اشاره کردیم شما برای یافتن حقیقت 

قرار دھید، بلکه حق را خود مالکی است که افراد با نباید اشخاص را مالک 
و عقل است که عقاید  صشوند و آن ھم قرآن و سنت پیامبر می آن شناخته

موافق باشد تا صحیح شوند نه با عقاید اشخاص دیگر. ھا  آن بایست با می شما
و از ھمه گذشته  اند کرده می و اشتباه اند این اشخاص که معصوم نبوده

ھا  آن توجه داشته باشید فورًا رویای صادقه یا خواب یوسف را پیش نکشید چون -١
توان معجزات انبیاء را به امور شخصی یا مذھبی خود  مربوط به انبیاء بوده و نمی

اموری ھستند ھا  آن وقیاس کنیم ھا  آن تخصیص دھیم و کارھای گوناگون خود را با
 که خداوند در قرآن بیان کرده است و ربطی به خرافات دیگران ندارد. 
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و ھستند که این  اند ری نیز حتی در میان علمای شیعه بودهاشخاص دیگ
 عقاید را قبول نداشته و ندارند ولی به علت خفقان و سانسور اخبار و صدای

گذارند که برسد، کسانی چون عالمه سید  نمی رسد و نمی به گوش شماھا  آن

 االسالم رادمھر، آیت حجۀابوالفضل برقعی، عالمه سنگلجی، عالمه زنگنه، 
الله غروی، آیت الله بنابی، استاد قلمداران، استاد یوسف شعار و کسانی 
دیگر، پس شناخته نشدن این اشخاص توسط شما دلیل بر نبودن ایشان 

 نیست.
در ضمن شما فقط به علمای شیعه توجه دارید، اگر بنا به کثرت علما  

نیکوکار  و ھستند و افرادی اند باشد بیشتر علمای اسالم از اھل سنت بوده
بینید؟ عرفا و شاعران و  را نمیھا  آن ، پس چطور شما١و ھستند اند بوده

ھمچون امام غزالی، مولوی،  ،٢اند دانشمندانی از ایشان که حتی ایرانی بوده
و ، ٣سعدی، عمر خیام، جامی، سنائی، نظامی گنجوی، عطار نیشابوری

گوید اجماعی صحیح  داند و تازه می شیعه اجماع را منحصر به علمای خودش می -١
چه ھمه مسلمین جھان به یک سمت  باشد یعنی چنانھا  آن است که معصوم میان

 .باشد!!! د اجماع آن مسلمین صحیح نمیروند و امام زمان به سمتی دیگر رو
خواننده گرامی بداند تا قبل از ظھور دولت فاسد صفوی در ایران مردم و دانشمندان  -٢

اند و البته صفویه خونخوار به زور شمشیر و قتل عام  بسیاری از اھل سنت بوده
 مذھب تشیع را تحمیل نمود.

 عطار در منطق الطیر چنین سروده: -٣
 خبـر ای بی یـل نیسـتدر خالفت م

 

 میـــل کـــی آیـــد ز بـــوبکر و عمـــر 
 

 مولوی در مثنوی معنوی چنین سروده:
 کی تـوان بـا شـیعه گفـتن از عمـر

 

ــیش کــر  ــربط زدن در پ ــوان ب  کــی ت
 

 در کلیات خمسه نظامی نیز آمده:  
 صـــدیق بـــه صـــدق پیشـــوا بـــود

 

ـــود  ـــدا ب ـــم ج ـــرق ھ ـــاروق ز ف  ف
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ه باشید به این امر ھای ایشان را خواند شما کتاب چه چنانبسیاری دیگر که 
گاھی دارید. پس کثرت علما در مذھب شما دلیل بر حقانیت  ،نیستھا  آن آ

، پس آیا شما ١اند و اکثر ایشان از روی تقلید از یکدیگر دارای این عقاید بوده
ھا بروید. شما باید خواھید دوباره از ایشان تقلید کنید و به راه ھمان می ھم

به علما نداشته باشید. در آن جھان مردم تمام خودتان تحقیق کنید و کاری 
ما به دین اجداد خود ماندیم و  :ی گمراه خواھند گفتھا ادیان و فرقه

ردیم و به ھمین خاطر گمراه ھمینطور به سخنان علما و بزرگان خود نگاه ک
 شدیم.

﴿ ْ ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا ا َطعۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َساَدَ�َنا َناأ ا َضلُّ  َءنَاَوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠ ٱ ونَافَأ [األحزاب:  ﴾٦٧ لسَّ

ه کم یردکان خود را یشوایما اطاعت امر بزرگان و پ پروردگارما، یا :ندیو گو« .]۶۷
 .»دندیشکما را به راه ضاللت 

ما به کشیشان خود نگاه کردیم، پس آیا شما  :گویند می مثًال مسیحیان
باید با بقیه گوئید ما به علمای خود نگاه کردیم؟ پس در آنصورت  می ھم

اید. در ضمن  گمراھان به دوزخ بروید چونکه دلیلی غیر قابل قبول ارائه داده
این مجتھدین شما در بسیاری از امور با ھم اختالف دارند و ھر کدام 

ما در اصول عقاید اختالفی نداریم و در  :گویند می ای جدا دارند. البته رساله
فروع دین و مسائل فقھی اختالف داریم، ولی به ھر حال وجود اختالفات 

(چون دین و سیاست ایشان یکی است) باید  میان ایشان حتی در سیاست

ـــرس ـــدا ت ـــائی خ ـــر حی  وان پی
 ج

ـــا شـــیر خـــدای  ـــود ھمـــدرس ب  ب
 

 

خواننده گرامی بداند اگر بنا به کثرت و جمعیت باشد نزدیک به یک میلیارد نفر از  -١
مردم جھان از اھل سنت ھستند و شیعیان تنھا در ایران زیاد ھستند که در ایران نیز 

میلیون نفر از اھل سنت ھستند و تمام شیعیان ایران و عراق و جاھای دیگر  ٢٠
 تر ھستند. نفر باال یا پائین میلیون ١٠٠ حدود
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با ھا  آن چون ،١را نپذیریدھا  آن باعث این باشد که به راحتی تمام عقاید
ا این اشخاص نیکوکار از نواب دوران امام خودشان ھم مشکل دارند. آی

؟ یا از کسانی که اطراف محمد حنفیه جمع شدند؟ یا اند بھتر بوده ÷کاظم
از حالج که خود او نیز در زمان نواب اربعه ادعای نیابت داشته است؟ در 
کتب بسیاری از این علمای شما روایات و احادیث جعلی و شرک آمیز وجود 

خبر ھستید و آخوندھا ھم برای خراب نشدن  بیھا  آن دارند ولی شما از
کنند، جناب کلینی صاحب  نمی وجھه این علما صحبتی ازاین چرندیات

 ،را دارد در کتاب خود انواع خرافات را آورده که لقب ثقة االسالمکتاب کافی 
از تحریف قرآن گرفته تا غلو در مورد امامان و غیره... جناب مجلسی که 

 »متقینـحلیة ال«و  »نواراأل بحار«ھمچون دارد در کتب خود لقب عالمه را 
انگیز بین شیعه و سنی  کتب دیگرش انواع دروغ، غلو، شرک و مسائل تفرقه و

و ھمینطور علمای دیگر مذھب شیعه که ھر کدام به نوعی  ،را آورده است
کمتر یا بیشتر دارای خرافات ھستند و البته جناب مجلسی رتبه اول را دارد 

. پس سپردن دین و عقل خود به دست این ٢و سنبل خرافات در تشیع است
 اشخاص از حماقت و نادانی است. 

رویم به سراغ چند نکته بسیار مھم پیرامون امام زمان و  می در اینجا
 غیبتش که وجود این مسائل نشان دھنده نبودن اوست. 

ھای ایشان مخالف بوده، پس مقلدین او باید در دین  منتظری با سیاست للهمثًال آیت ا -١
دین با سیاست یکی است، و روحانی کاروان ھا  این خود نیز جدا شوند چون از نظر

 دھد تا مرجع حج مرتب در خالل سفر مقلدین منتظری را مورد فشار و سوال قرار می
 خود را عوض کنند.

چه یک کودک دبستانی کتب مجلسی را بخواند متوجه خرافات آن و  حتی چنان -٢
 شود. مسخره بودنش می

 

                                           



 
 
 

 ی مهمها نکته

در مورد نام  صکند که پیامبر می شیعه دائم بدین حدیث اشاره -١
 ،و نام پدرش نام پدر من است ،مھدی فرموده: نام او نام من است
اگر نام او را مھدی  :گوئیم می یعنی محمد بن عبدالله. در مقابل

نگیریم و ھمان محمد باشد یعنی محمد بن الحسن العسکری که با 
یکی شود، ولی آیا نام امام حسن عسکری نیز ھمنام  صنام پیامبر

، عبدالله بوده است و به صبوده؟ نام پدر پیامبر صبا پدر پیامبر
، آنوقت خنده دار است که اند گفته می بن عبدالله پیامبر، محمد

فرموده:  صپیامبر :گویند می مای شیعه برای توجیه این مطلبعل
 یعنی حسن. ما ،من است ۀو نام پدرش نام نو ،نام او نام من است

دانیم چرا شیعه برای اثبات ھر چیزی باید دست به تاویل و  نمی
، و تازه این ١توجیه بزند؟ ھیچ یک از عقاید شیعه در قرآن نیست

و تنھا چیزی که شیعه دارد روایات  ،استعقاید با عقل نیز در تضاد 
روایات و احادیث را از شیعه بگیرید ھیچ چیز  چه چناناست. یعنی 

برای گفتن ندارد. آن وقت جالب اینجاست که ھمین روایات و 
کنند، پس این مذھب به درد  می احادیث را نیز توجیه و تفسیر

 خورد. می خودتان

در قرآن نه اسمی از علی و خالفت اوست، نه اسمی از امام زمان، نه اسمی از  -١
ه در عزاداری و زنجیر زنی، نه اسمی از زیارات قبور و ساختن گنبد و بارگاه و...، البت

 و احادیث صحیح نیز این موارد وجود ندارد. صسنت پیامبر
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 اند گوناگونی را ذکر کرده ھای در مورد نام مادر مھدی نیز نام -٢
(یا صقیل)، حکیمه، سوسن، ملیکه بنت  ھمچون: نرجس، صیقل

یشوعا، خمط، مریم دختر زید العلویه، پس این ھمه تضاد در این 
اصل مھم دینی نشان دھنده بطالن آن است، چون حتی تاریخ تولد 

به  :گویند می و برای توجیه آن نیز ؛اند مھدی را نیز مختلف آورده
اطر این بوده که تولد او مخفیانه صورت گرفته تا مامورین خلیفه خ

 ھای ذکر شده برای تولد مھدی نتوانند او را به قتل برسانند. تاریخ
و حتی روز تولد  ٢٥٤ ،٢٥٧ ،٢٥٨ ،٢٥٥ ،٢٥٦ھای  است: سالھا  این

 ،ربیع االول ٩ ،رمضان ٢٣ ،شعبان ١٥ھمچون:  ،او نیز مختلف است
 ن؛شب جمعه ماه رمضا ،شھر رمضان ۀشب نیم ،شعبان ٨ ،شعبان ٣

و در موضوعات دیگر نیز احادیث مھدی دارای ضد و نقیض فراوان 
ولی  اند است، در بعضی احادیث محل خروج او را مکه و مدینه گفته
، در اند در احادیث دیگر قریه کرعه و کوفه و بیت المقدس گفته

ل گان روم بوده و سفید و خوشکه دختر سلط اند وصف مادر او آورده
در  ؛سیاه بوده است :گویند می بوده است ولی در احادیثی دیگری

، ولی در احادیث دیگر شنبه ذکر اند احادیثی قیام او را جمعه گفته
، ولی در احادیث دیگر شعبان و رمضان اند شده یا روز عاشورا گفته

  آمده.
 ند در مواردی تغییر رویهشیعه به بداء اعتقاد دارد، یعنی اینکه خداو -٣

دھد، مثًال اگر فرزند  می کند و تغییر می دھد یا دستور قبلی را لغو می
صورت او امام بعدی  امامی جانشین او بود و ناگھان فوت کرد در این

 نبوده و در اینجا بداء حاصل شده و امام بعدی شخصی دیگر
وح جابر شود. شیعه معتقد است خداوند اسامی امامان را در ل می

و به اسامی آن  اند و تمامی امامان ھم این لوح را داشته ،فرستاده

 



  ١٠٥   های مهم نکته

گاھی داشته بایست امری به این مھمی برای ھمه بیان  می ، البتهاند آ
شده چونکه از اصول مھم دینی بوده، ولی ھمیشه به طور رمز و  می

امامان با وجود داشتن این اسامی  ،. به ھر حال١راز و پوشیده بوده
شده  می و گاھی جانشین بعدی ایشان عوض اند دچار بداء شده

خواھیم بدانیم آیا ممکن نیست در مورد امام زمان  می است. حاال ما
ھم بداء حاصل شده باشد؟ آیا خداوند در مورد ظھور او تغییر دستور 

صورت ھمه  در این تا ابد ظھور نخواھد کرد که ،نداده است؟ بنابراین
شما بیھوده منتظر او مانده اید. پس با وجود مذھبی این چنین که 

کند در مورد مھدی نیز چنین  می قوانین آن لحظه به لحظه تغییر
دانید اگر قیامت شود و مھدی ظھور نکند و  می امری عادی است.

پس چرا امام زمان ظھور نکرد؟  :شیعیان به روحانیون خود بگویند
دھند؟ پیچاندن تمام این  می کنید روحانیون چه پاسخی یم فکر

شبھات در دست خود روحانیون است، در آن موقع نیز به راحتی 
 خواھند گفت: حتمًا بداء ایجاد شده و خداوند به دالیلی که ما

شما نیز او  ،دانیم دستور ظھور مھدی را لغو کرده است! بنابراین نمی
و آماده شوید برای ، ٢سوال نکنیدرا فراموش کنید و در مورد او 
 .قیامت و پاسخگویی به اعمالتان!!!

و خود روحانی باید  ،ھا کارگر نیست بازی البته در آن زمان دیگر این حقه
 به خاطر گمراه کردن مردم پاسخگو باشد و به جزای اعمال خویش برسد.

خواھیم بلکه اصولی با آیات مبین و آشکار  ما اصول دین رمزی و پنھانی نمی -١
 خواھیم که ھمان قرآن است. می

دادند این موارد بوده که در  ھایی که سفیران و نواب مھدی ارائه می ھمانطور در نامه -٢
 مورد مھدی سوال و کنجکاوی نکنید (فتامل جدًا).
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فراموش نکنید مسئله وجود بداء و تاخیر ظھور مھدی نیز در کتب  
بحار االنوار که از ابوبصیر نقل کرده  ٥٢عه ثبت شده مثل روایت دھم جشی

ھای ما راحت شود؟ و جواب  آیا این امر مدتی دارد که بدن :که پرسیده
را  مدتی معین داشته ولیکن شما فاش کردید و خداوند آن ،شنیده که بله

محمد  زیاد کرد!! و یا روایت بعدی آن یعنی روایت یازدھم که از قول امام
باقر نوشته که به خاطر کشته شدن حسین خداوند غضب کرد و مدت آنرا به 

 ھای آنرا ھم ذکر کرده است. عقب انداخت، که سال
 صھای مھم پیامبر ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم از سنت -٤

باشند ھمچون سوره  می و آیات و احادیث در این زمینه ،است

رۡ  َوَلَقدۡ ﴿ که در آن آمده: ٣٨رعد/
َ
 لَُهمۡ  َناوََجَعلۡ  لَِك َ�بۡ  ّمِن رُُسٗ�  َناَسلۡ أ

زۡ 
َ
م و یش از تو رسوالنی فرستادیو به راستی پ« ]۳۸[الرعد:  ﴾َوُذّرِ�َّةٗ  اجٗ َ�ٰ أ

این امام  :پرسیم می حاال ما. » میبرای آنان ھمسران و فرزندانی قرار داد
کند  می ازدواج :کند یا خیر؟ مسلمًا باید بگوئید می زمان شما ازدواج

عمل کند.  صچونکه او باید از ھمه مردم بیشتر به سنت پیامبر
ازدواج کرده است باید دارای ھمسران یا فرزندان  چه چنان ،بنابراین

و این مدت  ،زیادی باشد چون بیش از ھزار سال است که غائب است
و به طور حتم و به اعتقاد خود  ،طوالنی بدون ھمسر نبوده است

سران و فرزندان وی معصوم نخواھند بود و امکان خطا و شیعه ھم
بسیار است، پس چطور تا به حال یکی از ایشان به او ھا  آن اشتباه در

خیانت نکرده؟ یا جای او را به کسی نگفته؟ یا اینکه ادعا کند ھمسر 
(یا فرزند مھدی)، چطور مانند ھمسر امام حسن یا  مھدی بوده؟

ه یا در غذای او سم نریخته تا او را به دیگران به او خیانت نکرد
خداوند او را از خطر مقتول شدن  :شھادت برساند؟ و اگر بگوئید

 



  ١٠٧   های مهم نکته

پس چرا در  :گوئیم می (با علم غیب یا طرق دیگر)، دھد می نجات
مھدی به خاطر ترس و خوف از قتل غائب  :گوئید می جاھای دیگر

کشته شدن مصون شده، اکنون نیز ظھور کند و خداوند او را از خطر 
 دارد.

داند که با امام  نمی گویند که ھمسر امام زمان می البته علمای شیعه
 .زمان ازدواج کرده است!!!!

باید بگوئیم که عجب مذھب پر رمز و رازی دارید و این تقیه و خدعه 
 .ن شما تا کجاھا که رخنه نکرده!!!کرد

معصوم در حال زندگی فھمد با انسانی  نمی این چه ھمسر و زنی است که
ای  گر شما نشانه دھد که امام ھدایت می این نشان ،کردن است؟!! و بنابراین

قابل توجه ندارد تا از بقیه مجزا شود و موارد ثبت شده در روایات نیز ساخته 
دست غالت ھستند، ھمچون اینکه بر بازوی او فالن مطلب نوشته شده و یا 

 داشتن معجزاتی عجیب.
خطا، باید الاقل برای ھمسر و ای  نی معصوم و بدون ذرهاصًال انسا

یش عجیب باشد، چون با این توصیفی که ما از امامان شیعه در کتب ھا بچه
بایست خیلی خارق العاده و عجیب باشند و نه  می خوانیم، امامان می شیعه

 مانند بقیه مردم، انسانی عادی و معمولی باشند.
شما چه انتظاری  شناسند، پس نمی او را ھایش ھم امامی که ھمسر و بچه

ناسند و به مرگ جاھلیت از مردم ساده دیگر دارید که امام زمان خود را بش
 .نمیرند؟!!

ھایش، پس  شناسد، حتی ھمسرش و بچه نمی این امام شما را ھیچ کس
 .متوجه باشید که چه اصول دین محکم، در دسترس و قابل فھمی دارید!!

از او سوال کرد که آیا تو مھدی ھستی یا خیر؟  اگر ھمسر امام زمان
 دھد؟ می آنوقت امام زمان چه پاسخی به او
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 کند و به ھمسرش دروغ می البد جواب علما این است که امام زمان تقیه
 .گوید!!! می

پس مذھبی که در آن امام و مقتدای شما به ھمسرش ھم دروغ بگوید 
 دیگر شما حساب کار خود را بکنید. 

ھا که در آن مالقات با امام زمان بیان شده  این داستان فایده -٥
من ھستم!! خوب  :امام زمان به شخصی گفتهھا  آن مثًال در چیست؟

ای  ھستی که ھستی ما چه کار کنیم که ھستی؟ برای ما چه فایده
 دارد؟

یک سری معجزات عجیب بیان شده، یا شخصی شفا یافته، ھا  آن یا در
جامعه و دیگران چیست؟ مگر شیعیان منکر وجود او یا فایده این امور برای 

را ثابت کند؟ و این  منکر والیت او ھستند که او بخواھد با این چیزھا آن
اسالمی  ۀامامی غائب برای جامع ۀوالیت و بودن او چه سودی دارد؟ فاید

چه برسد به  اند چیست؟ مراجع و رجال حاضر شما ھم در کار خود مانده
نباشد تا بخواھد کاری کند. امامی که از احوال و اوضاع امت  کسی که اصالً 

اسالمی به دور باشد و نسبت به مردم بیگانه باشد و مردم ھم او را نبینند و 
با او در ارتباط نباشند، چنین امامی ربطی به اسالم ندارد، امام در اسالم 

    حاضر است، پس غائبین را رھا کنید و به حاضرین برسید.
 از مھمترین ارکان دین که از ایجاد انحراف و بدعت جلوگیرییکی  -٦

گیرد، امر به معروف و نھی  می کند و جلوی تفرقه و اختالفات را می
باشد. که باعث توضیح شبھات و سئواالت متفرقه است.  می از منکر

امام زمان در کدامیک از این دیدارھای مکرر به صورت روشن و 
د یعنی ھدایت و روشنگری و اصالح و واضح به این وظیفه مھم خو

و اگر امکان این  ؟ای کرده است امر به معروف و نھی از منکر اشاره

 



  ١٠٩   های مهم نکته

 ١گیرد؟ نمی دیدارھا میسر است چرا این دیدارھا در این راستا صورت
زشت مردم  یارھاکرود و او از  یم یاعمال مردم نزد مھد ۀاگر پروند

ه آن اشخاص را کند ک یم جابیاو ا یشرع ۀفیپس وظ ،٢باخبر است
ا در مورد یند آک یار را نمکنیا یند ولکر کاز من یامر به معروف و نھ

 رده؟کن یتا به حال چن یننده گرامخود شما خوا
 تواند به چندین تن از افراد صالح ثابت کند که مھدی است می امام زمان

اجماع حاصل  ۀ(ھمانطور که در گذشته به دیگران ثابت کرده) سپس بوسیل
ھا و مفاسد گوناگون  شده از این اشخاص به اصالح جامعه بپردازد و با بدعت

که ھر روز در جامعه رو به افزایش است مبارزه کند، یا توقیعی به یک 
ھای مختلف را  مجتھد بدھد که به اختالفات فقھی پایان بخشد و رساله
 واقعیت داشت بردارد و یک رساله کند. مطمئن باشید اگر امام زمان

توانست به راحتی مرجعی را انتخاب کند که ھمه مردم به سخنان او  می
گفت ھمه مردم با  می گوش دھند. در اول انقالب ھر چیزی که خمینی

و  ٣دادند می کردند و حتی جان خود را برای او می را اجرا اشتیاق تمام آن

نیز به خاطر امر به معروف و نھی از منکر بوده ولی ظاھرًا امام  ÷قیام امام حسین -١
 زمان به این امر توجھی ندارد.

گاه و بینا «آمده:  ١٧در سوره اسراء/ -٢ کافی است که پروردگار تو به گناھان بندگانش آ
 .»باشد

توانست به  کشند چون او می دانم در آن جھان کسانی چون خمینی چه می نمی -٣
کردند  گفت قبول می راحتی جلوی خرافات را بگیرد و مردم ایران ھر چیزی که او می

ادند ولی او کاری نکرد بلکه بیشتر خرافات را ترویج داد و و حتی جانشان را برای او د
ھای شریعتی را از داخل سپاه جمع کنید، چرا؟ چون فرد سپاھی  مثًال گفت: کتاب

نباید روشن شود و ھر دستوری به او دادند باید بدون تامل انجام دھد، مردم فکر 
وند ھم او را دوست کنند چون قبر خمینی دارای گنبد و بارگاھی است البد خدا می

 دھد. دارد ولی خوشبختانه خداوند به این چیزھا اھمیت نمی

 

                                           



 غائِب همیشه غائب  ١١٠

حاضر به ھر کاری ھا  آن ھم اکنون نیز رھبران دیگری ھستند که مردم برای
توانسته از طریق این مراجع به اصالح  می ھستند، پس امام زمان به راحتی

بینی که بر عکس ھر روز بیشتر به میزان خرافات و  می ولی ،١جامعه بپردازد
گیرد،  نمی شود و کسی ھم جلوی آنرا می بدعت و فساد در جامعه افزوده

خرافات و انحرافات ھستند، پس بلکه بر عکس خود این مراجع طرفدار این 
  امام زمانی وجود ندارد.

 این چه امام عادلی است که فقط برای افراد به خصوصی ظاھر -٧
شود؟ و آیا در ھنگام ظاھر شدن  نمی شود و چرا برای بقیه ظاھر می

ظھور خوف از  یترسد؟ پس چرا برا نمی این اشخاص از قتل در برابر
 یب دارد پس چرا برای بقیه ظاھرداند و علم غ می قتل دارد؟ اگر

ھر ھفته  :گوئید می را حل کند؟ شما کهھا  آن شود تا مشکالت نمی
 ، پس او اشخاص را٢رود می پرونده اعمال مردم نزد امام زمان

تواند  می ندارد وای  بھانهھا  آن شناسد و برای ظاھر شدن نزد می
 کند.  نمی را حل کند، ولیھا  آن مشکالت

اسالم در شھر کوچک مدینه مشکالت مختلفی پیش  وقتی در صدر -٨
شده و آن خطاھا را  می نیز از طریق وحی مطلع صآمده و پیامبر

کرده، پس در دنیای بزرگی که قرار است امام زمان رھبر  می اصالح
 دھد؟ چطور ھیچ مشکلی پیش نمی آن شود چطور ھیچ خطایی رخ

شود؟ به امام  می آید؟ و ھمه جا عدل و احسان کامل بر قرار نمی
را ھا  آن برد تا می شود، چطور او به این خطاھا پی نمی زمان که وحی

گوئیم مراجع بیایند و ادعای ارتباط با مھدی را بکنند بلکه  فراموش نکنید ما نمی -١
 گوید اجرا کنند. میھا  آن ھای اصالحی که مھدی به فقط راه

ھا رسیدگی  ایران به این پروندهکنم امام زمان نیز ھمچون ادارات دولتی در  فکر می -٢
 کند. می
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اصالح کند؟ اگر برای مھدی نیز قائل به وحی ھستید پس شما 
 را قبول ندارید.  صخاتمیت پیامبر

گیریم امام زمان شما معصوم است، آیا کسانی را که او در  می فرض -٩
نیز معصوم ھا  آن او باشندگذارد تا نائب  شھرھای مختلف می

کنند؟ ھمچون اشخاصی  نمی به اموال مردم خیانتھا  آن ھستند؟ آیا
روی کار گذاشت و ھمگی به او خیانت کردند و  ÷که حضرت علی

اموال بیت المال را برداشتند یا به سوی معاویه رفتند. امام زمان 
اید تواند از روی شرع در مورد این اشخاص قضاوت کند و ب می فقط

از طرق عادی ثابت کند که فالن نائب خیانتکار است نه از طریق 
خواھد جلوی این  می علم غیب و معجزات، پس امام زمان چطور

 اشخاص را بگیرد؟
مردم باید بفھمند تا خودشان خوب نشوند ھیچ سودی نخواھد داشت و 

را ای  به فرض بتوان به زور ھم جامعه چه چنانپیشرفت نخواھند کرد و 
 ندارد و خود خداوند ھمای  کنترل کرد این خوب بودن اجباری ھیچ فایده

ما  :توانست اینکار را بکند ولی امر دین اختیاری است. اگر شما بگوئید می
مردم در زمان مھدی نیکوکار و صالح خواھیم شد و دیگر کسی در آن زمان 

 جامپس چرا اینکار را در ھمین زمان ان :گوئیم می کند، نمی خیانت
دھید و منتظر ظھور او مانده اید؟، آیا حتمًا باید شخصی دیگر باشد تا  نمی

شما خوب شوید و خودتان قادر به اینکار نیستید؟، آیا وجود خداوند که ھمه 
جا حاضر و ناظر بر اعمال شماست کافی نیست تا شما نیوکار باشید؟، آیا از 

تر دوست دارید تا خدا؟ پس ترسید تا از خدا ؟ یا او را بیش مھدی بیشتر می
 به خود اصالح شود. ھم اکنون نیکوکاری پیشه کنید تا جامعه شما خود
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حکومت و قدرت در  :گفتند می پیش روحانیون شیعه ١تا سی سال -١٠
دست ما نیست، ولی اکنون سی سال است که حکومت را در دست 

 دارند، ما در اینجا از ایشان چند سوال داریم:
اگر ھنوز پس از سی سال حکومت کردن توسط شما اوضاع جامعه  اوًال:

جا کردید حکومت را گرفتید،  بی (که ھست) پس شما رو به خرابی است
برای چه دین و سیاست را شما که توانایی ھدایت و اصالح جامعه را ندارید 

 .دانید؟!!! می اید و فقط خود را الیق حکومت یکی کرده
عا دارید وضع جامعه رو به خوبی رفته است و ھمه اگر بر عکس اد ثانیًا:

خواھند و ھم مھدی صاحب الزمان را و شما ھفتاد  مردم ھم شما را می
میلیون طرفدار دارید، البته به اضافه شیعیان عراق و لبنان و جاھای دیگر، 

کند؟ آیا  نمی پس چرا امام زمان پس از این سی سال ھنوز قیام نکرده و
تمام دنیا شیعه اثنی عشری شوند؟ آن وقت که دیگر نیازی  منتظر نشسته تا

 به قیام او نیست و مراد شما حاصل شده است.
ھای ده تومانی که عکس مدرس را  پس از انقالب بر روی اسکناس ثالثًا:

دارند از قول او نوشته اید: دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین 
در مھمترین حوزه امر به معروف و نھی  طور است پس چرا دیانت ما، اگر این

از منکر یعنی حوزه سیاست این فریضه به کلی تعطیل است؟ و در اینجا 
شود و کسی که بخواھد این فریضه  می دیگر سیاست شما از دیانت شما جدا

را انجام دھد زندان سیاسی و مرتد و ضد والیت فقیه و مفسد فی االرض و 
گذارید؟  نمی ام خلیج فارس را خلیج اسالمیشود، چرا ن می محارب با خدا

مگر شما جمھوری اسالمی نیستید؟ در مورد نام خلیج، دیگر سیاست و 
 شوند نه دیانت. می منافع و بار حقوقی و فرھنگ و تاریخ و مردم مھم

 نوشته شده است. ١٣٨٧بوده و این کتاب در سال  ١٣٥٧انقالب ایران در سال  -١
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 گوئید امام زمان تمام کشورھای جھان را زیر سلطه خود می اینکه -١١
خواھد اینکار را  می ، چطورگیرد سخنی کامًال غیر منطقی است می

ضعیفی که  ١بکند؟ آمریکا با آن ھمه قدرت نظامی خود در دو کشور
ندارد، آنوقت ھا  آن فتح کرده است درمانده و اداره و کنترلی روی

 امام زمان تمام مردم و کشورھای جھان را زیر سلطه خود در
تح آورد!! مردم باید بدانند که به فرض اینکه کشوری را ھم ف می

مردم آن کشور تمایلی به عقاید شما نداشته باشند و  چه چنانکنید 
از درون قلب و روح خود از شما متنفر باشند در انتھا حکومت شما 

بیھوده خواھد بود و ھا  آن کنند و حکومت کردن روی می را سرنگون
و این  ،را زیر سلطه خود نداریدھا  آن ندارد و در واقع شماای  فایده

و  ،یک واقعیت تاریخی است که در گذشته نیز بارھا تکرار شده است
. حال اند ھا را دیده کشور گشایان مختلف بارھا طعم تلخ این شکست

خواھد در قرن بیست و یکم یا قرون بعدی این  می چطور امام زمان
ھا  دانیم. و البته مردم به این داستان نمی چنین کارھایی بکند ما

ھا را  که باالخره زمانی جھان مال ماست و ابرقدرت اند دهدلخوش ش
ھا چنین  شکست خواھیم داد!! اگر در خواب و خیاالت یا داستان

 اتفاقاتی بیفتد، وگرنه در دنیای واقعی بر عکس این موضوع صدق
 ھا شوید و زیر بار ابرقدرت می کند و ھر روز شما بیشتر ضعیف می
(البته اسالم واقعی  به دستورات اسالممانید، مگر اینکه با عمل  می

 نه اسالم آخوندی) خود را نجات دھید.

منظور دو کشور افغانستان و عراق است که تازه این کشورھا از لحاظ قدرتی اصًال  -١
 اند. قابل مقایسه با آمریکا نیستند و ضعیف بوده
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دانیم چرا تمامی  نمی ما ،اند در رابطه با کسانی که مھدی را دیده -١٢
آیا تا کنون برای شما  ١افتد؟ نمی این دیدارھا برای دیگران اتفاق

شما مھدی را ببینید  چه چناندیدن مھدی اتفاق افتاده است؟ تازه 
باشد که این  می و باید ثابت کند که ھمان فرزند حسن عسکریا

خود مشکلی دیگر است. پس ھر کس ادعایی کرد دلیل بر قبول 
 و شھادت فرد در مورد خودش قابل قبول نیست.  ،کردن او نیست

کنند  می احادیثی که شیعیان برای ایجاد والیت فقیه بدان استناد -١٣
ادث واقعه به راویان حدیث ما این است که مھدی فرموده: و اما حو

ما أو« باشم می حجت من بر شما و من حجت خداھا  آن رجوع کنید،
نا أنهم حجىت علي�م وإف ،حاديثناأىل رواة إفارجعوا  ةاحلوادث الواقع

طبق این حدیث فقھا و مجتھدین  :گوید می شیعه .»حجة اهللا عليهم
 و مراجع شیعه راویان حدیث اھل بیت ھستند.

چون در آن زمان اصطالحات  راوی چه ربطی به مجتھد دارد؟ :پرسیم می
و راوی حدیث بودن  ،مجتھد و مقلد نبوده به جای آن راوی بکار برده شده

چه ربطی به تشکیل حکومت به نام خدا و ولی امر کل مسلمین جھان دارد؟ 
دیث توانم راوی ح می دانید؟ و من ھم نمی و آیا شما تفاوت راوی با حاکم را

تواند حوادث  می باشم و این منحصر به کسی نیست و حوادث واقعه نیز
روزمره باشد که این حدیث نیز در زمان سفیر دوم یعنی عثمان بن سعید 
العمری قابل استناد بوده چون در زیر سایه نائب مرتبط با مھدی بوده نه 

 .دان اکنون که کسی با او در ارتباط نیست و تمام راویان نیز مرده

گویند فالن مرجع با مھدی در ارتباط است!! و  دارد که مثًال میاکثرًا ھم حالت شایعه  -١
 مردم ایران در خوش باوری و پذیرش خرافات نظیر ندارند.

 

                                           



  ١١٥   های مهم نکته

و قرآن حجتی وجود ندارد و  صدر ضمن پس از انبیاء و حضرت محمد 
تواند به عنوان حجتی باطنی و درونی عمل  می تنھا عقل خود انسان نیز

 ،ای بر مبنای معصوم بودن اوست و تازه از نظر شیعه حجت شدن بنده ،کند
ر در و دانستن غیب و ارتباط داشتن با وحی و الھامات الھی، چون اولی االم

شیعه نباید خطا و اشتباھی در امور دینی و حتی غیر دینی بکند، چون 
شود و این با حجت الھی که باید موجب ھدایت و  می موجب گمراھی مردم

رستگاری باشد در تضاد است. پس چطور در این حدیث مھدی راویان 
داند  نمی حدیث یا ھمان مجتھد و ولی فقیھی که معصوم نیست و علم غیب

این نائب  :با وحی در ارتباط نیست، حجت نامیده شده؟، البد خواھید گفتو 
و ولی فقیه با امام زمان در ارتباط است چونکه در حدیث نیز آمده که حجت 

 تواند بگوید که با امام زمان در ارتباط ھستم!!  نمی و البته ،من بر شمایند
ت و علم غیب دانند که ولی فقیه شرایط عصم می ھمه مردم :گوئیم می 

تواند حجت شود مگر اینکه با مھدی در ارتباط  نمی و وحی را ندارد پس
حتمًا با مھدی در ارتباط است و خود به خود قضیه  ،و بنابراین .١باشد

رود که البته این مسئله با بسیاری از احادیث شما در تضاد  می ارتباط او لو
با مھدی  مدعی ارتباط کسی چه چنان اند است، احادیثی که اھل بیت گفته

 شد کذاب و دروغگو است.
اگر شخصی از یکی از این مراجع که با مھدی در ارتباط است  -١٤

بپرسد که آیا شما با امام زمان در ارتباط ھستی یا خیر؟ آن مرجع 
در ارتباط ھستم که دروغگو و کذاب  :دھد؟ اگر بگوید می چه جوابی

اھد سکوت کند و و اگر بخو (طبق احادیث خودتان) خواھد شد

توانند به بھانه اینکه از مھدی دستورات  شود ولی می البته باز ھم خود او حجت نمی -١
 گیرد این مسئله را توجیه کنند. و غیب را می
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دروغ نگوید که در اینجا آن سوال کننده خود به خود متوجه خواھد 
توانید بگوئید که آن مرجع  شد که سکوت او نشانه چیست و تنھا می

من با مھدی در ارتباط  :گوید و خواھد گفت می کند و دروغ می تقیه
نیستم. پس مرجع و رھبرانی که دروغ بگویند و اعمال و رفتارشان 

گر شوند و این نیز یکی  توانند برای شما ھدایت نمی ر تقیه باشدد
کند.  می دیگر از مضرات غیبت است که مراجع دینی را نیز دروغگو

تقیه برای حفظ جان بوده و مثل اینکه برای امامان شما کم بوده که 
کنید، آن ھم در کشوری که حکومت  می حاال خودتان ھم دائم تقیه

کنم امام زمان شما  می ست خودتان است، فکرو ھمه جای آن در د
ھم در زمان ظھورش تقیه کند و ظاھرًا این مسئله تقیه پایان ناپذیر 

و تا ابد ادامه خواھد داشت، حتی در جھان آخرت ھم امکان  ،است
بودن آن ھست!!، پس این مذھبی که ھمیشه در تقیه و توریه و 

پس از  چه چنانمن خورد. در ض نمی برد به درد می مصلحت به سر
ھایی پیدا شود که نشان دھد او با امام زمان در  مرگ آن مرجع نوشته

ھای آن  (مثل بسیاری دیگر از شیعیان که داستان ارتباط بوده
موجود است) آن وقت تکلیف شما چیست؟ آیا باید صحبت خود آن 

 را؟ پس ھا مرجع در زنده بودنش را قبول کنیم یا این نوشته
شود و بھتر  می که ادامه این بحث به مرض مالیخولیا منجربینید  می

توان  می است از آن بگذریم، چون به جایی نخواھیم رسید و تنھا
 نوشت:

 را که عقل دادی چه نـدادی؟ خدایا آن

 

 را که عقل نـدادی چـه دادی؟ و آن 
 

در دین « :یعنی ﴾ّ�ِينِ ٱ ِ�  َراهَ إِكۡ  َ�ٓ ﴿: مگر در قرآن نیامده که -١٥
و در واقع دین امری اختیاری است و ارزش بھشت  .»اجباری نیست

ای ندارد و پاداش دادن  نیز به ھمین است، چون ایمان زوری فایده

 



  ١١٧   های مهم نکته

مھدی با زور شمشیر  :گویند می به آن معنایی ندارد. پس روایاتی که
 کند چه معنا دارد؟ آیا مھدی می تمامی مردم دنیا را مسلمان

ای  اه ھمه را شیعه کند؟ دین اجباری فایدهخواھد با زور و اکر می
کشد که تا  می ندارد و اصًال اینکار شدنی نیست. مھدی شیعه آنقدر

دانیم این دیگر چه  نمی آید!! ما می زیر شکم اسبش خون باال
گشایشی است؟ از نظر ما این بال و گرفتاری و اختناق است نه 

 گشایش.
یعه آمده که تعیین در اخبار فراوانی از اھل بیت در کتب ش -١٦

کنندگان وقت ظھور کذاب و دروغگو ھستند، ولی در روایات دیگری 
بوده یا فالن  ١٤٠که مثًال در سنه  اند وقت ظھور را تعیین نموده

را به تاخیر  را فاش کردید بنابراین خدا آن وقت بوده و شما آن
 انداخت و غیره...، علت این تضادھا و تناقض چیست؟

ھای آینده  سال) و در سال ١١٥٠( طوالنی مھدی تا اکنوناین عمر  -١٧
ھم که ادامه خواھد داشت چگونه است؟ این عقیده با قرآن و عقل و 

َعّمِرۡ  َوَمن﴿ آمده: در سوره یس علم در تضاد است،  ِ�  هُ ُ�َنّكِسۡ  هُ �ُّ
فََ�  ِق� لۡ �َۡ ٱ

َ
دھیم  (طوالنی) ھرکس را که عمر« .]۶۸[یس:  ﴾٦٨ قِلُونَ َ�عۡ  أ

پس چطور مھدی  .»کنید نمی آیا تعقل ،کنیم می او را در خلقت سست
ده که شود؟ و در احادیث شما آم نمی مانند پیامبر و امامان دیگر پیر
 .در وقت ظھور ھم جوان است!!

کند  می را ردھا  آن عقل و علم: روایات و احادیثی که علم و عقل -١٨
را مانند قرآن تاویل و ا ھ آن خواھید تمام می شان چیست؟ آیا تکلیف

تفسیر کنید؟ احادیثی که در آن بیان شده: مھدی با اسب و 

 



 غائِب همیشه غائب  ١١٨

 نفر از یارانش با طی االرض نزد او ٣١٣کند!!  می قیام ١شمشیر
روند!! در زمان او گرگ و میش با صلح و دوستی در کنار ھم  می

کنند!! اگر یک یھودی پشت سنگی مخفی شود آن سنگ  می زندگی
کند!! شمشیر مھدی  می آید و جای آن یھودی را فاش می به صدا در

گوید دیگر نشستن و غیبت جایز نیست بلکه  کند و می می صحبت
آید، یعنی وقت  باید قیام کنی!! یا از غالف خود به خود بیرون می

ھا) نزد مھدی!!  رفتن نامه اعمال ھر ھفته (دوشنبه ٢ظھور شده!!
تواند  نمی که ھیچ انسان عاقلیعمر طوالنی او!! و خرافات دیگری 

  (به کلمه عاقل توجه زیاد داشته باشید) قبول کند
شیعه معتقد است پس از رحلت پیامبر اسالم صحابه آن حضرت  -١٩

مرتد شدند و دستور مھم الھی را پیرامون جانشینی حضرت علی زیر 
ر و مقداد و سلمان پا گذاشتند و تنھا چند تن معدودی چون ابوذ

 .د!!تخلف نکردن
با آن عظمت  صشما وقتی پیامبر ۀطبق این عقید :پرسیم می حال ما

ساله فقط چند نفر را ھدایت کرده است، پس چطور  ٢٣خود طی تالشی 
(آن ھم شیعه)، آیا مھدی را  خواھد ھمه دنیا را مسلمان کند؟ می مھدی

گوید: منظور از شمشیر قلم است و منظور از اسب وسایل نقلیه امروزی  شیعه می -١
تاویل ھا  این اجتھاد در برابر نصوص خودتان نیست؟ آیاھا  این گوئیم: آیا است!! ما می

کنید این احادیث خرافی خودتان را  به رای نیست؟ آیات قرآن را که تفسیر به رای می
معلوم است شما چه مذھبی دارید؟ اگر قرار به توجیه و  کنید، اصالً  ھم که تفسیر می

ھای آن را تاویل  تواند ادعای مذھبی بکند و احادیث و قصه تفسیر باشد ھر کس می
 کند تا صحیح جلوه کنند.

کنم شمشیر امام زمان به علت طوالنی شدن زمان غیبت زنگ زده و از غالف  فکر می -٢
 آید. خود بیرون نمی
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ام وقتی حضرت علی خلیفه بود نتوانست تم ١دانید؟ می باالتر از پیامبر اسالم
امور را سامان دھد و با مشکالت فراوانی روبه رو شد، یا امام حسن که او نیز 

 دتی خلیفه بود.برای م
تنھا جواب شیعیان این است که این ائمه راضی به رضای خدایند و ھر 

کنند و این بیشتر در  می کجا الزم باشد از علم غیب و معجزات خود استفاده
کشد)  می (یعنی فقط کند نمی ت اندیشیزمان مھدی خواھد بود و او مصلح

کند یا از معجزه و علم غیب  می (یعنی گردن زدن) عمل و طبق جفر احمر
کند. علمای شیعه باید بدانند این چرندیات دیگر خریداری ندارد  می استفاده

و ھر کس وقتی زمامدار شد باید ھر کاری توانست انجام دھد و خداوند ھم 
ون پیامبرانی که توسط وحی الھی یا معجزات الھی کند. ھمچ می او را کمک

کردند، ولی امامان از این صفات ندارند و اعتقاد به وجود  می مردم را ھدایت
  وحی و معجزه و علم غیب برای امامان باطل است.

گفت: این امامان ھمچون چراغی  می یکی دیگر از این آخوندھای خرافی
فرستاده، وقتی مردم نادان یکی از این ھستند که خداوند برای ھدایت بشر 

کند ولی باز مردم  می را شکستند خداوند چراغ دیگری را جانشین او ھا چراغ
شکنند تا امام یازدھم که دیگر اینجا خداوند برای تنبیه مردم  می نادان آن را

(یعنی مھدی به خاطر گمراھی و نادانی مردم  کند می آن چراغ را غایب
 .غائب شده)

پیامبر اسالم با آن عظمتش تنھا وظیفه ابالغ و  :ین نادان باید گفتبه ا
رساندن پیام داشته نه اینکه به زور بخواھد کسی را ھدایت کند. امام شما 

شوند باید به راحتی و فقط به وظیفه امر به  نمی وقتی دید مردم ھدایت

گوید: اصحاب نبی اکرم مرتد شدند، پس از کجا معلوم که  شیعه که میطبق عقیده  -١
 یاران مھدی نیز مانند یاران پیامبر در انتھا مرتد نشوند؟
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ارد و غائب را در جھل خود بگذھا  آن معروف و نھی از منکر بپردازد نه اینکه
شود. اصًال امام برای ھمین امر است نه اینکه بخواھد قھر کند و در پس 

که در شکم ماھی رفت و مردم خود را  ÷پرده غیبت برود. ھمچون یونس
شوند؟ این امام  می آیا با غیبت این امام مردم خوب :پرسیم می ترک کرد. ما
واھد کسی را ھدایت اینکه بخ کند نه می آید فقط قتل عام می وقتی ھم که

 کند.
(به عقیده شیعه) باید  در مورد غصب خالفت الھی حضرت علی -٢٠

گفت: خوب شد که این خالفت غصب شد وگرنه در این زمان شما 
 خواستید چه کار کنید؟ دیگر می و آنوقت ،ماندید می بدون امام غائب

 توانستید والیت مطلقه و نائب بر حق درست کنید، دیگر نمی
توانستید  نمی تید دعای شرک آلود ندبه را بخوانید، دیگرتوانس نمی

را به امید ھا  آن ذھن مردم را به خرافات امام زمانی سرگرم کنید و
کر مقابله با ظلم ظھور مھدی منتظر بنشانید تا مبادا خود مردم به ف

 و ستم بر آیند.
پس غصب خالفت برای شما خوب بوده و فراموش نکنید شیعه معتقد 

 ،به ظھور مھدی و دوازده امام شیعه تصریح کرده است صه پیامبراست ک
و تمامی این اصول مھم دینی را بیان نموده، پس در واقع غصب خالفت 
الھی حضرت علی و بوجود آمدن دوازده امام و ھمینطور امام غائب ھمگی 

و به ھمین خاطر شیعیان نباید خیلی  ،ھای دینی بوده است جزء برنامه
 ناراحت غصب خالفت حضرت علی باشند.

(از قول امام صادق) آمده که تا ظھور مھدی  در احادیث کتب شیعه -٢١
ھر گروھی حکومت را به دست خواھد گرفت تا ھنگام ظھور مھدی 

گیریم که  می کردم. پس نتیجه می من بھتر حکومت :کسی نگوید
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ای  جمھوری اسالمی نیز خواھد رفت و آیهوالیت فقیه و حکومت 
 نیامده که این حکومت تا قیامت باقی خواھد ماند.

 .در احادیث شیعه آمده که اھل انتظار از ھر زمانه بھتر ھستند!!! -٢٢
شما به وضع کنونی مردم و اخالق و رفتار ایشان در جامعه  چه چنان

ھا  آن دنکنونی ایران نگاه کنید خودتان به راحتی متوجه بھتر بو
دھیم، این کتاب در سال  نمی شوید و ما در مورد آن توضیحی می

ھجری شمسی نوشته شده، بروید و بھترین اھل زمانه را  ١٣٨٧
 .١ببینید تا حسرت ایشان را بخورید

در احادیث بسیاری از کتب شیعه آمده که انتظار فرج با صبر  -٢٣
 ،ای نیست ارهو البته در این احادیث به ظھور مھدی اش ،عبادت است

. پس اند ولی خود روحانیون این فرج را به ظھور مھدی تفسیر کرده
توجه داشته باشید که این تفاسیر شیعه مورد قبول نیستند، بلکه 

شود ھمان صبر و  می تنھا چیزی که از این نوع احادیث فھمیده
انتظار برای گشایش و فرج در کارھا است که در اسالم نیز به این 

و این ربطی به ظھور مھدی ندارد. امام  ،د فراوان شده استامر تاکی
فرموده: پارسایی، پاکدامنی و صبورانه در انتظار فرج  ÷صادق

 بودن جزء دین امامان است.
که مھدی دوازدھمین امام  اند دانسته می طبق عقاید شیعه تمامی امامان

شکیبایی  (طبق لوح جابر) و بدین ترتیب احادیثی که پیرامون صبر و است
، ھمان صبر در کارھا و امور است نه فرج مھدی و امام اند امامان ثبت شده

دوازدھمی که صدھا و ھزاران سال در غیبت است و حتی تولد او تا زمان 

بھترین اھل زمانه ھستند پس بدترین اھل زمانه چه کسانی ھا  این دانم اگر نمی -١
 ھستند؟
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فاصله زیادی داشته است، پس امری بوده مربوط به آینده نه  ÷امام صادق
 است.معنا بوده  بی به زندگی روزمره امامان و صبر برای آن

کنند و  می در احادیثی از شیعیان آمده که افرادی از مشرق قیام -٢٤
 .متصل است شان به دولت مھدی طالب حق ھستند و دولت

عباس  بنی ۀکامًال مشخص است که اینگونه احادیث ساخته و پرداخت
ھستند، چون قیام در شھرھای عراق ممکن نبوده است و ابومسلم خراسانی 

کند و این مسئله ربطی به ظھور امام دوازدھم  می ام(از خراسان) قی از شرق
 شیعیان ندارد، ھمانطور که مجلسی نیز این دولتی را که از شرق قیام

خدا این دولت صفویه را نگه  :کند به دولت صفویه نسبت داده و گفته می
دارد تا وصل شود به دولت مھدی!!!! ولی ظاھرًا این دولت خونخوار و ظالم 

 د و دعای مجلسی نیز مردود شد.نگه داشته نش
در کتب شیعه به اعتراف خود علمای شیعه، احادیث رسیده از امام  -٢٥

بایست بیشترین احادیث از  می زمان بسیار اندک است در صورتیکه
امام زمان باشند چون امام زمان در میان امامان دیگر شیعه 
 بیشترین فرصت را برای انتشار احادیث در اختیار داشته است،

ھا  منظورم دوران غیبت صغری است. چطور مھدی در طی این سال
و با وجود نواب اربعه نتوانسته حدیثی از خود بجای بگذارد؟!! و 

 گذاشت دارای اعتبار بھتری می احادیثی بجا چه چنانحتی 
 شدند چون فقط توسط افراد خاص و نواب به دست مردم می
 که غالت و افراد فاسد رسید و مانند زمان امامان قبلی نبوده می

المذھب اطراف امامان را گرفته باشند که در نتیجه تشخیص 
 شده است. می سخنان واقعی امام برای مردم مشکل

گیریم امام زمانی وجود نداشته تا بخواھد احادیثی داشته  می پس نتیجه
 باشد و علت کم بودن احادیث مھدی در واقع ھمان نبودن اوست.

 



  ١٢٣   های مهم نکته

تعداد احادیثی نیز که از امام زمان مانده دارای آثار  آن ،از ھمه گذشته
جعل فراوانی است و یا بیشتر در مورد خمس ھستند که البته علت آن 

  روشن است.

 





 
 
 

 افترا بر خدا

گرامی توجه داشته  ۀمورد بعدی که بسیار مھم است این است که خوانند
باشد در دین اسالم، دروغ بستن به خدا و پیامبر خدا از بزرگترین گناھان 

 آمده: ١٨و در سوره ھود آیه  ،است

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ِ ٱ َ�َ  َ�َ َّ�  ۚ ْوَ�ٰٓ  َكِذبًا

ُ
ٰ  َرُضونَ ُ�عۡ  �َِك أ  َرّ�ِِهمۡ  َ�َ

 ٱ َوَ�ُقوُل 
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  دُ َ�ٰ شۡ ۡ� َّ�  ْ ٰ  َكَذبُوا َ�  َرّ�ِِهمۚۡ  َ�َ

َ
ِ ٱ َنةُ َلعۡ  � ٰ ٱ َ�َ  �َّ  لِِم�َ ل�َّ

 .]۱۸[هود:  ﴾١٨
(در قیامت)  و کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد، اینان را« 

اینان کسانی ھستند که بر  :به پیشگاه پروردگارشان عرضه دارند و گواھان گویند
 .»(مشرک) است پروردگارشان دروغ بستند بدانید که لعنت الھی بر ستمکاران

 آمده: ١٤٤در سوره انعام آیه 

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ِ ٱ َ�َ  َ�َ ُِضلَّ  اَكِذبٗ  �َّ َ ٱ إِنَّ  ٍ�� ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّاَس ٱ ّ�ِ َّ� 

ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�    .]۱۴۴[األنعام:  ﴾لِِم�َ ل�َّ
کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بندد تا به جھل خود مردمان را «

 .»گمراه کند البته خدا ستمکاران را ھدایت نخواھد کرد
 آمده: ٦٩در سوره یونس آیه 

ِينَ ٱ إِنَّ  قُۡل ﴿ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ   .]۶۹[یونس:  ﴾٦٩ لُِحونَ ُ�فۡ  َ�  َكِذَب لۡ ٱ �َّ
که ھرگز آنان که به خدا چنین نسبت دروغی دھند  )ای رسول ما(بگو «

 .»رستگاری ندارند
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توان به  نمی ین افراد ھستند وتر ظالم اند پس کسانیکه بر خدا دروغ بسته
و اجتھاد در فروع  ،را بدون تقصیر دانستھا  آن اجتھاد نمودن در دین ۀبھان

و مسائل جزئی با مسئله اصول عقاید و حکومت کردن به نام خدا تفاوت 
دانید و از اصول بسیار مھم اسالم،  می دارد. شما امامت را از نبوت ھم باالتر

 دانید و می شما حکومت را فقط و فقط در انحصار مھدی و فقھای نائب او
رتیکه امام زمانی وجود ندارد، ، در صو١ولی امر مسلمین جھان :گوئید می

پس نائب او نیز گمراه است و به خدا دروغ بسته است و امامت را از اصول 
داند و خود را جانشین  می ترین امور دین کرده است و مھدویت را از مھم

سال پیش درون سردابی رفته و تا قیامت ھم  ١٢٠٠داند که  می ای پسر بچه
 .٢آید نمی بیرون

دانند  نمی رجال حکومتی در ایران دین را از سیاست جداجالب است که 
 :گویند می ولی با حکام کشورھای کمونیسم مذاکره و دوستی دارند و

 دانیم چرا در آنجا دیگر دین را مد نظر قرار نمی کند. ما می سیاست اقتضا
چسبند و رھبر ایشان نیز در مقابل رئیس  می دھند و فقط به سیاست نمی

کند ولی به  می نشیند و نیش خود را باز می کمونیست جمھور کشوری
دھد، البد دین  نمی کشورھای عربی منطقه خیلی روی خوش نشان

چین و  :ھا را بھتر از دین اھل سنت دیده است و یا با خود گفته کمونیست
 ھا وھابی ھستند و قبور ائمه را تزئین روسیه که وھابی نیستند ولی عرب

ن ولی فقیه و نظام خنده دار است که در خود ایران ھم بسیاری از مردم و جوانا -١
خواھند  گویند: ولی امر مسلمین جھان!!! و می میھا  این حاکم را قبول ندارند آنوقت

 .را به خارج ھم صادر کنند!!! آن
 باشد. می صگویند: والیت فقیه تنھا جانشین بر حق پیامبر دھند و می دائم شعار می -٢

 

                                           



  ١٢٧   افترا بر خدا

ه مذھب و حکومت ایشان کاری نداشته باشد فردی ھر کس ب ١کنند!! نمی
تواند تنھا به مذھب ایشان ایراد  نمی قابل قبول خواھد بود، چونکه کسی

من با حکومت شما کاری ندارم، چرا؟ چونکه ایشان مذھب  :بگیرد و بگوید
ھا فعًال نه با مذھب  دانند و البته کمونیست نمی خود را جدا از سیاست

ھا تا زمانی که  و نه با سیاست ایشان مخالفند و سیاست ایشان کاری دارند
منافع خود را تامین بدانند با ھم دوست ھستند و فعًال ایران منافع ایشان را 
تضمین کرده است. البته مقصر اصلی در سواری گرفتن آخوندھا، خود مردم 

 ھیچ غلطیھا  این ھستند، اگر شما خریدار خرافات ایشان نبودید
تند بکنند، ولی متاسفانه ھنوز مردم آقا را دوست دارند یا مھدی توانس نمی

گذارند، پس زیر بار ظلم  می پرستند و خاک امامزاده بر چشم می موھوم را
 بمانید. 

 آوریم: می ھای امام حاضر با امام غائب را در اینجا بعضی از تفاوت
  امام غائب              امام حاضر 

 غائب: پنھانامام  امام حاضر: پیدا
 امام غائب: در پس پرده امام حاضر: بیرون از پرده

 امام غائب: مافوق بشری امام حاضر: بشری معمولی

چونکه بیشتر کشورھای حتی وحدت ایشان با اھل سنت نیز وحدتی سیاسی است،  -١
اطراف ایران از اھل سنت ھستند و ممکن است برای حکومت خطری باشند، وگرنه 

داند که روافض با اھل سنت از زمین تا آسمان اختالف دارند و مثل این  ھر کسی می
ماند که شیعیان با خوارج وحدت ایجاد کنند چونکه خوارج حضرت علی را لعن  می
ھم وحدتی دینی و قلبی ندارند و نخواھند داشت، ایجاد  کنند، پس ھیچگاه با می

آید و  شوند جور در نمی وحدت با مذھبی که در آن بزرگان دینی اھل سنت لعن می
البته در فریضه امر به معروف و نھی از منکر ھم در مورد سیاست وجود ندارد و اینجا 

والیت فقیه و مفسد  شود و کسی که اینکار را بکند ضد دیگر سیاست از دین جدا می
 فی االرض و مرتد خواھد شد.
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 امام غائب: دارای اعمال مافوق طبیعی امام حاضر: دارای اعمال طبیعی
 (عمل امام حجت است) امام غائب: بر سنت خودش صامام حاضر: بر سنت نبی اکرم

 امام غائب: خرافات محض حقیقت محضامام حاضر: 
 امام غائب: غائب در برابر ظلم امام حاضر: ایستاده در برابر ظلم

 امام غائب: به نفع شیعه امام حاضر: به نفع اسالم و مسلمین
 امام غائب: دشمن شیخین امام حاضر: دوستدار شیخین
 امام غائب: در زمان ظھورش واجب امام حاضر: نماز جمعه واجب

 امام غائب: دعوت به تفرقه و کشتار امام حاضر: دعوت به اتحاد
 امام غائب: انتقام از اھل سنت امام حاضر: دوستی با مسلمین

 امام غائب: شیعیان منتظر برای او امام حاضر: مسلمین حاضر برای او
 امام غائب: تا زین اسبش در خون امام حاضر: دارای مھربانی و شفقت

 ھای گذشته امام غائب: نو کردن کینه ھای گذشته راموشی کینهامام حاضر: ف
 امام غائب: رجعت مردگان برای مجازات شدن امام حاضر: مجازات گذشتگان با خدا

 امام غائب: استوار بر اوھام و خیاالت امام حاضر: استوار بر عقل و منطق
 بدکاران مرده در همین دنیا امام غائب: مجازات امام حاضر: مجازات بدکاران مرده در قیامت

 امام غائب: اعمال غیر عقلی امام حاضر: اعمال عقلی
 امام غائب: انتصابی و از سوی خدا امام حاضر: به انتخاب مردم
 (طیراالرض) امام غائب: دارای یارانی پرنده امام حاضر: دارای یارانی معمولی

 امام غائب: رمانتیک و خیالی امام حاضر: واقعیت
 امام غائب: معصوم از خطا امام حاضر: دارای خطا

 امام غائب: غائِب ھمیشه غائب امام حاضر: حاضر ھمیشه حاضر
است که در ابتدای کتاب نیز موھوم  یر را در وصف مھدیات زیاب

 ام: آورده
 امامت نیامد ،شد قیامت

 امـــدیامـــت، امامـــت نیشـــد ق
 

 امــدیدر ســرت جــز خالفــت ن 

 

 



  ١٢٩   افترا بر خدا

ــــاب ــــد یآفت ــــش در آم  ز دان
 

ــد  ــت ســر آم  عمــر جھــل و جھال
 

ــ ــل و تقل یدر پ ــجھ  رارکــد و تی
 

 عه شــد در جھالــت ســر آمــدیشــ 
 

 ر خـود بـاشکبرادر خودت ف یا
 

ـــد ق  ـــت نیش ـــت، امام ـــدیام  ام
 

 ال اســتیــد اگرچــه خیــرم آیــگ
 

ــود  ــاز س ــدارد یب ــت ن ــه حال  ب
 

 ه زنده سـتک یھست قرآن امام
 

 ه افســـانه آمـــدکـــ ینـــه امـــام 
 

ـــد ـــدامت نمان  عاقبـــت جـــز ن
 

ـــد  ـــت نیام ـــت، امام ـــد قیام  ش
 

 کخوب باش و ز اوھـام شـو پـا
 

ـــدوزخ شـــود ن یســـو  ـــدی  ت ب
 

ــل و ادرا ــاخ یدار کعق ــه پ  زیب
 

ــ   دیه عمــرت ســرآکــ یقبــل از آن
 

 در دلــت جــز عــداوت نمانــد
 

ـــد  ـــت نیام ـــت، امام ـــد قیام  ش
 

***** 
ــد ــب آم ــما غائ ــام ش ــون ام  چ

 

 خمــس حاضــر شــد و نائــب آمــد 

 

 یھــیش فقیرفــت نائــب بــه جــا
 

 یھـــیل وقکآمـــد آنجـــا بـــه شـــ 
 

 ت در آمــــدیــــاز فقاھــــت وال
 

 ت ســر آمــدیــچــون زمــان وال 
 

 یت چـو شـاھیـمطلقه شـد وال
 

ــاھ  ــه چ ــد ب ــه آم ــت از چال  یمل
 

ــــا ــــرد ج ــــ یزد عقبگ  یترق
 

ــا  ــر دو پ ــد ھ ــگ ش ــ یلن  یترق
 

 ن شـدیج رفت اکه کخشت اول 
 

ــا  ــات مبن ــا خراف ــد یت ــدی  ن ش
 ج

ـــا ـــات یج ـــرآن مف ـــدیق  ح آم
 

ـــــت رد و توج  ـــــنوب ـــــدی  ه آم
 

 ت زده شـدیـه قـرآن رواکچون 
 

ــت و ح  ــل رف ــاکعق ــدی  ت زده ش
 ج

ــرع ــار ف ــت و گرفت ــل رف  میاص
 

ـــر ز  ـــل خ ـــمث ـــرعی  میر آوار ف
 

ــل توح ــاص ــد ی ــائکد باش  ؟یج
 

ـــفائ  ـــدارد ص ـــد ن ـــر و گنب  یقب
 

 دروغ است یدیه دک ین صفائیا
 

 وغ اسـتیـاست و افسار و  کو شرید 
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 اسـت یر آنـیتخـد کایـتر مثل
 

 ســتین امتحانیــســت ایمعجــزه ن 
 

 بـــود یمثـــل گوســـاله ســـامر
 

ــدائ  ــا ص ــ یب ــادوگرک ــود یه ج  ب
 

 ر آخونــدکــمــن از میتــو مشــو ا
 ججج

ــ  ــل ش ــود فیمث ــطان ب ــدک  ر آخون
 

ــ ــوارتک ــراه و خ ــد گم  رد آخون
 

ــــرد آخــــر بــــه دارالبــــوارت   ُب
 

 یدیـنفس دون چـون دو یدر پ
 

ــا  ــ یج ــه دوزخ رس ــت ب  یدیجن
 

ــت ن ــز جھال ــرت ج ــدیدر س  ام
 

ـــت نیشـــد ق  ـــت، امام ـــدیام  ١ام
 

    

 .اشعار از علیرضا حسینی -١

 

                                           



 
 
 

 یگرام ۀبا خوانند یسخن

چ ین مطالب به ھیه مقصود از نوشتن اکر است کان الزم به تذیدر پا
فقط به خاطر ه تنھا و کست، بلین به اعتقادات شما نبوده و نیعنوان توھ

 ندک یم ب شما را بازگویشه دوست شما معایت شما بوده. ھمیو ھدا یدلسوز
 د:یگو ید: گفتم و دشمن میگو یم گفت: دوست یم هک یو به قول شخص

م. و ھرکس این معایب را صریحتر به شما گفت او با شما یخواستم بگو یم
لھجه  ترین حقیقت را با صریح«فرموده:  ÷تر است. حضرت علی دوست

ای عمل نمود و در پرده سخن  برای اصالح کردن باید ریشه ،. بنابراین»بگو
د یتحقیق کردم و متوجه عقا یکند. اینجانب نیز وقت نمی گفتن دردی را دوا

نار گذاشتم و در موردشان کرا ھا  آن تمام یشان شدم به راحتیاشتباه ا
ز یگذارم، شما ناله بکخواستم سر خودم را  ینم تعصب نشان ندادم، چون

ست در یبا ینم میمان داشته باشید. اگر ما واقعًا به آخرت اینگونه باشیھم
م. ینکد یم و تنھا تقلینکق نیم و در مورد آن تحقینکن ساده برخورد یامر د

د از یح دانستین مطالب را صحید و ایردکق یتحق چه چنانز یدوارم شما نیام
(محمدبن  ین شخصیچن :میگو یم ان بازید. در پایخود بگذر ید قبلیعقا

 ،نیندارد، بنابرا یعه) وجود خارجی، امام دوازدھم شیرکالحسن العس
وجود  یسک ،میا تاب مطلبی در مورد او نوشتهکاز  ییما در جا چه چنان

ن شود و برای بیداری مراجع گمراه و مردم نادان ینداشته تا به او توھ
 این خواب گران برخیزند.از ای  بایست فریاد کرد تا بلکه عده می

و چنین  ،توجه داشته باشید گمراه بودن مردم امری عادی و ممکن است
ما  :تصوری نداشته باشید که ممکن نیست ما گمراه باشیم و با خود بگویید



 غائِب همیشه غائب  ١٣٢

در کشتی نجات اھل بیت ھستیم، این عقاید و خرافات شیعه ربطی به اھل 
 ن امروز را مسیحیان تشکیلبیت ندارد. شما ببینید جمعیت کثیری از جھا

شان توسط عیسی مسیح بسیار  دھند و به دین خود و شفاعت گناھان می
خوش بین ھستند و یا معتقدند او پسر خداست و یا او را به صلیب 

و عقاید دیگری که ما مسلمین قبول نداریم. حتی ادیان بسیاری  ؛اند کشیده
ھا که برخی اصًال  نیستدیگر نیز ھستند چون یھودیت و بودایی و یا کمو

بینید که عده زیادی از مردم جھان دارای عقاید  می جزء ادیان نیستند. پس
اشتباه و حتی شرک آمیز و کفرآمیز ھستند و گمراه بودن یا گمراه شدن 

کند  می و این خطری است که ھرکس را تھدید ،مردم امری غیر عادی نیست
 و شما تافته جدا بافته نیستید.

کار این است که ابتدا کمی نسبت به عقاید قبلی خود شک  پس الزمه
تفکر و تجدید نظر کنید و به تحقیق بپردازید و ھا  آن کنید و در مورد

ی موروثی را از والدین مطمئن باشید اگر شما از کسانی ھستید که مذھب
صورت  اید و فقط به مراجع مذھبی خودتان توجه دارید در این خود گرفته
خطر گمراھی ھستید و با آن مسیحیان و یھودیان تفاوت چندانی شدیدًا در 

 ندارید.
خواننده گرامی توجه داشته باشد اعتقاد به ظھور منجی در بسیاری از 
مذاھب و ادیان دنیا وجود دارد و حتی سرخپوستان آمریکایی نیز به آمدن 

 مذھب را که درای  شخصی منجی امیدوار ھستند. پس شما نباید ھر عقیده
اید بدون تحقیق بپذیرید. وجود امام زمان  موروثی و تقلیدی خود یافته

و از ھمه گذشته عقاید  ،شیعیان از قرآن و احادیث و عقل ثابت شدنی نیست
 موجود پیرامون او دارای ضررھای بسیاری است که در صفحات قبلی به

اشاره کردیم و فراموش نکنید اینقدر که دکانداران مذھبی و رجال ھا  آن
حکومتی و روحانیون شیعه نسبت به مسئله مھدی حساسیت دارند، نسبت 

 



  ١٣٣   سخنی با خوانندۀ گرامی

چنین نیستند، چرا؟ چون پایه و اساس نظام و  به ھیچ چیز دیگری این
حکومت و دکان ایشان بر این امر استوار شده و مسئله مھدی متعلق به 

آینده ایشان است، ولی مسائل دیگر چون خالفت مربوط به  زمان حال و
کمتر حساس ھستند، ولی در ھا  آن بینید که نسبت به می گذشته است و

کسی کتابی در نقد او نوشت  چه چنانمورد مھدی خیلی مراقب ھستند و 
آورند. ولی ما این خطر را به  می داند چه بالئی بر سر آن نویسنده می خدا

بیدار شوند و ای  و این مطالب را صریحًا نوشتیم تا بلکه عدهجان خریدیم 
شما پس از خواندن این کتاب باز ھم به وجود  چه چنانالزم به تذکر است 

چنین شخصی ایمان داشته باشید و زحمت تحقیق بیشتر ھم به خود 
  .١ندھید، آنوقت دیگر گناه افترا بر خدا بر گردن خودتان است

ند و اجازه ندھند یرون آیب یائیخولین توھم مالیما از اه ملت کنید ایبه ام
  استعمار شوند، ان شاء الله یانداران مذھبکن توسط دیشتر از ایب

 پایان
 ھجری شمسی ١٣٨٧بھار 

فراموش نکنید موضوع مھدی قابل قیاس با اجتھاد در فروع دین نیست که بین فرق  -١
مختلف اسالمی متفاوت است، این عقیده مھدی جزء اصول مذھبی شده و به نام آن 

رافات و عقاید شرک آلود دیگری نیز حکومت و خیلی کارھای دیگر صورت گرفته و خ
 دارد.

 

                                           


	فهرست مطالب
	مقدمه
	قرآن
	احادیث
	ضررهای غیبت
	خرافات امام زمانی و ضررهای غیبت:

	شعر
	علل غیبت
	علائم ظهور مهدی
	شبهات موجود پیرامون مهدی
	نکتههای مهم
	افترا بر خدا
	سخنی با خوانندۀ گرامی

