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 سخنی از ناشر

حمد و ثنا قیومی را که عقول بنی آدم از ادراک کنه ذات بیچون او عاجز 
است و آیات صنعش در ایجاد عالم ظاھر است، و شکر و سپاس آن قدیمی را 

ھا و  که بر وحدت أزلیت او در آثار قدرت و تکوین مکونات عالم دلیل

نور و ظلمت را در ترتیب  »کن«، آن خالقی که به یک امر استھ آنبرھ

 َولََقدۡ ۞﴿ ترکیب روح انسانی ازدواج پذیرانید، و ابناء آدم را به خلعت کرامت
مۡ  مشرف گردانید، و کمال ایشان را در معرفت ربوبیت و  ﴾َءاَدمَ  بَِ�ٓ  َناَكرَّ

بوجه کمال پیوست و توفیق  - لمتهکجلت عظمته و علت  - وحدانیت خود
ای گردانید که مستعدان حال و طالبان اقبال بودند، و از برای  رفیق طایفه

ارشاد فرزندان انسان انبیاء مرسل فرستاد تا نور حق از ظلمت باطل و نفس 
از زنگ شبھه و کدورت شرک بزدودند، و سرور ایشان در رسالت و خاتم 

 محمد بن عبدالله لقاسمایشان در نبوت سید المرسلین و امام المتقین ابو ا
از برای زیور نبوت و تاج رسالت از میان خلق  - سالمه علیهصلوات الله و -

 برگزید....
 از دم صبح ازل تا بقیـام عرصـات

 

 برسر و پای دالرای محمد صلوات 
 

 شکند تیغ زبانم ھمدم شاخ نبـات
 

 باد بر قامت رعنای محمد صلوات 

 بگویمتا وقت صات فرض عینست می
 

 دمبدم بر گل رخسار محمد صـلوات 
 ج

اند: سنگ اول را چون نھد معمار کج.. تا ثریا رود دیوار  گفته از قدیم 
 کج!

خیمه مذھب را بر روی عمود امامت بنا نھادند.  ،مخترعان مذھب شیعه
بر این بود که امامت پس از حضرت علی بصورت عمودی ھا  آن ی و مفکوره
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صورت افقی به برادرش حسین، و از آن پس به فرزندش حسن، و پس از او ب
 سیر عمودی تا بروز قیامت خواھد داشت.

این ماجرا با جذر و مدھای بسیار عجیبی که در پی آن پس از ھر امامی 
گشت به پیش رفت. تا اینکه با  مذھب شیعه به دھھا فرقه تقسیم می

 د!یکباره ایستاه ی مرگ امام حسن عسکری امام یازدھم قطار ب فاجعه
ھجری در سامرا بدون اینکه صاحب  ٢٦٠امام حسن عسکری در سال 

و برادرش  »حدیث«فرزندی شود وفات کردند. میراثش نیز بین مادرش 

 تقسیم شد. »جعفر«
ی حیرانی مشھور است. شیعه حیران  این مرحله در تاریخ تشیع بمرحله

 و پریشان که چه کنیم، بحال خود مانده بودند.
مذھب جدید به لیست مذھبھای تشیع اضافه  ١٤ث شد این پریشانی باع

شود. برخی به بن بست رسیدن امامت راضی شدند. برخی مرگ حسن 
عسکری را انکار کرده او را مھدی نامیده غائب کردند. برخی مرگش را که 

دوباره زنده شده، و از دید  :بچشمان خود دیده بودند انکار نکرده گفتند
 مردم پنھان شده است. و....

بسیار  ھای استداللباشند با  ھا امامیآخرین گروه که ھمان دوازده 
برای حسن عسکری  بگردد،امامی باید  گردعجیبی که؛ دنیا تا روز قیامت بر 

اش را  فرزندی خیالی زائیده او را محمد نام گذاشتند، که بعدھا شناسنامه

را  خیالیتر دیدند، و این موجود  را برایش زیبنده »مھدی«رده نام عوض ک
 که وجود خارجی نداشت از دید مردم پنھان تصور کرده، امام غائب نامیدند.

این امامی که از رحم فلسفه بدنیا آمد در طول تاریخ تشیع حکم یک 
 .کند می تریاک مسکن و افیون را بازی کرده و
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رند با منال و آبروی مردم را به چپاول بال و م خواستند  ھرجا آخوندھا

پوشانند. خود را نائبان بر حق  دزدیھای خودشان را می »مھدی«سرپوش 

دست  - یک پنجم - »خمس«مھدی خیالی جای زده از مردم ساده 
برند. دخترھای زیبایشان را طعمه شھوترانی خود  رنجشان را به تاراج می

ارشان گره خورد؛ دروغ و مکر و نیرنگ را کھرجا  کنند. قرار داده صیغه می

 اندازند. نامیده کارشان را راه می »تقیه«

را بعنوان مسکنی برای خاموش کردن آتش خشم و غضب  »مھدی«نام 
 گیرند. و سرپوش نھادن بر عقل و چشم و گوش مردم بنفع خود بکار می

ھمیشه زنده است. در کنار ھا  آن در پیش »مھدی« ،برای ھمین
ھای روضه خوانی، و در دوشیدن  ، در چاه جمکران، و در برنامهشان قبرھای

 و... شان شھوترانیھای  مال از مردم، و در جلسه
گیرند، و یا با حاکمان  ھمچنین وقتی آخوندھا حکومت را بدست می

شوند، نام مھدی  چپاولگر و فرعونیان ظالم کاخ نشین و ھم کاسه می
 .ھا حکومتو ستم و چپاول و دزدی سرپوشی خواھد بود بر ظلم 

ی ننگ ایران امروز تصویری زنده است از آنچه تاریخ بارھا در  چھره
 ی صفویان و فاطمیان و آل بویه و غیره شاھد آن بوده است.ھا حکومت

که نام دیگری است برای مھدی  - کسانی که خود را سربازان امام زمان
به  - ل زمین و زمان بدست اوست!ایست به خدایی او، و اینکه کنتر و اشاره

کنند، ملیاردھا دالر پول نفت و ثروت ملی کشور  زن و دختر مردم تجاوز می
کنند. فقر و بیکاری و فساد و  ھای خارجی برای خود انبار می را در بانک

آورند، و... و نھایتا با مسکن اینکه؛ ای  فحشا را برای مردم به ارمغان می
ام مھدی خودش سکان این کشور را دست گرفته و مردم حرفی نزنید که ام

ناخدای میھن است. و رھبر نائب اوست و ھمیشه با او در تماس است و 
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کند... بر گردن مردم سوار  حرکتی نمی ترین کوچکبدون دستور او 
 شوند. می

مردم ساده لوح نیز چون گوسفندان درپی این مأموران مھدی ناپیدای 
را به ھا  آن اعتراضی ترین کوچکس اینکه مبادا خاموش در حرکتند و از تر

ای  دره کفر و الحاد پرت کند و از رحمت بیدریغ و خیالی مھدی افسانه
محروم بمانند و مورد عقاب سخت و بی مھری شدید دولت قرار گیرند جیک 

 زنند!!.. ھم نمی

در ایران خود شاھد گواھی  »مھدی«یک نگاه گذرا در روند رشد نام 
 است برای عاقالن. 

مھدی که تنھا یک نام و امید بود، در طول جنگ ایران وعراق ھشت 
در اینطرف ھا  این سال تمام شیعیان ایرانی و عراقی را بجان ھم انداخت.

در آنطرف مرز و ھا  آن کردند و مرز بدستور مھدی و زیر فرمان او حرکت می

 شدند!  »مھدی بیا.. مھدی بیا«قربانیان شعار ملیون شیعه نادان  ٤
پس از جنگ مدتی مھدی کم رنگتر شد. و با آمدن حکومت احمدی 

تری وارد صحنه سیاست شد. کشت و خورد و برد  نژاد بصورت بسیار جدی
 و کرد و کسی ھم چیزی نگفت! و ھنوز ھم ماجرا در جریان است...

 نگویند چیزھا!..اند: تا نباشد چیزکی مردم  از قدیم گفته
پس این مھدی و این افسانه از کجا سبز شد؟ آیا دین مبین اسالم کسی 

 شناسد. حقیقت این شخص چیست؟ و او کیست؟ را می »مھدی«بنام 
 تواند سبز شود. پرسشی است که در ذھن ھر انسانی می

ای را برای خواننده  ی مھدی افسانه این کتاب با زبانی بسیار ساده چھره
 دارد. . و تصویری گویا از حقیقت مھدی واقعی نیز عرضه میکند می بر مال

خواھد ایده و باور خود را به مردم تلقین کند. او از  نویسنده نمی
ای شیعه برخواسته، مھار خود را از دست آخوند جماعت گرفته  خانواده
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بدست عقل خود داده، و با عقل و درایت به اسالم واقعی پی برده، و در این 
تاب سعی دارد با عقل و ھوش خواننده سخن گوید. و به او بگوید؛ ک

بیندیش، فکر کن، تدبر کن، با دقت توجه کن، بنگر، حقیقت را درخواھی 
 یافت...

بیائید با نویسنده ھمگام شویم، تا مھدی واقعی را از مھدی تقلبی و 
 .)١(ساختگی بشناسیم...

 ناشر

                                                 
) برای شناخت بیشتر تاریخچه مھدی در مذھب شیعه، خوانندگان محترم را به ١(

در کتاب (تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا  »ی وجود مھدی فرضیه«خواندن بخش 
تا والیت فقیه) نوشته؛ دانشمند و پژوھشگر شیعه معاصر احمد الکاتب تشویق 

 کنیم. می
 آدرس کتاب روی اینترنت: 

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=326 
http://alkatib.co.uk/f1f1.htm 

ھای ذیل  ر در باره امام زمان شیعه، به کتابخواننده عزیز، برای معلومات بیشت 
 مراجعه کنید:

 ای آیت الله ابوالفضل برقعی ، نوشتهبررسی علمی در احادیث مھدی )١ 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=319 

 ای دکتر محمد جودت الیوسف ، نوشتهافسانه است یآمدن مھد )٢ 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=472 

 ای عبدالرحیم مال زاده (ابوالمنتصر) نوشته موھوم؟ یموعود یا مھد یمھد )٣ 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=414 

 ای دکتر عثمان الخمیس ، نوشتهترین دروغ تاریخ عجیب )٤ 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=559 

 ای علی حسین امیری غایب ھمیشه غایب، نوشته )٥ 
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=706 





 
 
 

 :۱گفتار
 فرق مهدی ما و مهدی شیعه

مھدی در آخر زمان عقیده داریم منتھی از  حضرت ما اھل سنت به ظھور
ھر وقت   که اند و لگدمال کردهمھدی را خراب  حقیقت ھا عهبس که شی

مھدی ما و  بین فرق فوراً  شویم که ؛ ناچار میکنیم یادی از مھدی خود می
 .بیان کنیم نیز را ھا  آن مھدی

د و نـممکن اسـت بـه اشـتباه بیافت ،ھای شیعه و حتی سنی زیرا شنونده
  .دنمھدی اصلی را از مھدی بدل تشخیص ندھ

از زمـین  )تفاوت بین (مھدی ما و مھدی شیعهخالصه فرق این است که 
 .فقط تشابه اسمی دارند و بس آندو ،تا آسمان است
(بفـرض  ھا اون عملکردی پاک دارد و مھدی است که مرد پاکیمھدی ما 
 یکارھای بسیار زشـت و ناپسـندبه  از خاندان پاکی است اما )خیالی نبودن

   .زند دست می
اگـر مـا  :گویند میباره امام زمان  ز عقیده خود درعلمای شیعه در دفاع ا

منتظر نجات تمام اقوام دنیا  ،مھدی موعود ھستیم این عجیب نیست منتظر

 ھا ھم منتظر مھدی ھستید! ای ھستند حتی شما سنی هدھند
ھـا  حیله است. مثل این است که مسـیحی یک بلکه این یک دفاع نیست

ھـا ھـم  ول داریم حیرتی نـدارد خـب شـما سـنیاگر ما عیسی را قب :بگویند
 قبولش دارید! 

اما بین قبول داشتن ما و شما تفاوت از زمین تا آسـمان  ،قبول داریم ،بله
 است.
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 ما بعنوان بنده قبولش داریم.
 دانید! و شما او را اله می

ر ما باور بـه مھـدی اگ« :گوید خود یک مکر آشکار است که شیعه میاین 

 .»ھا نیز دارید داریم شما سنی
عـوا تمـام اگر شما مسیح و مھدی ما را قبول داشته باشـید کـه دیگـر د 

 است. 
 .فرق اصلی در این است ،اید درست کردهشما از مھدی و مسیح اله 

و بـرای فریـب پیـروان خـود زننـد  اما علمای شیعه خود را به کری مـی
 ھا نیز به مھدی معتقدند!!  : سنیگویند میھمیشه 

ھا را کمی معرفی،  ما مھدی سنی ،ھای ساده لوح حاال برای ھدایت شیعه
   .کنیم او را در بین امت سنی مشخص می هو جایگا

 صپیش از ھر سخن باید بدانید که یکی خصوصیات جناب رسـول اللـه
ی ایشان درباره آینده بوده است! از فتح مکه تا شکست فـارس از ھا پیشگویی

فون یآ نب و تا شھید شدن حسین تا پیدا شداصحا تا جنگ داخلی بین روم،
 یاه پوست و تعطیـل حـج و ستا خراب شدن کعبه بدست مردی  نترنت ویو ا
اند و یـا از مـادر زمـان ھنـوز  یی دیگر که بتدریج یا تحقق یافتهھا پیشگودص

 اند زاییده نشده
از  ھا مسـلمان مـثال  ،ر نگذاشـتهھای پیامبر در حاضر ما تاثی اما پیشگویی

یعنـی در روال  دارنـد! حج و کعبه به خاطر آمدن آن مرد سیاه دست بر مـی
 عادی ما تاثیری ندارد.

جمله اینکه از ھای دارند.  پیشگوییص ه خالفت راشده ھم پیامبربار در
یاینـد کـه بـر روش پیـامبر حکومـت بعد از وفات ایشان خلفـای راشـدین م

خلیفـه راشـد  ٤و دیدیم ھمینطور شد و  سال است. ٣٠کنند و مدت آن  می
که در آخر زمان ھم خلفـای راشـدین  و باز فرمودند سال حکومت کردند ٣٠
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و  ،کنـد می مھدی است! و مـدت محـدودی حکومـتھا  آن میایند که یکی از
را ھم از عمر است. اگر بخواھد مقدار مھر زنان حضرت مثل کار  یعنی کارش

ده منحرف کند مردان به کنار کـه زنـان جلـویش رمقداری که الله تعیین ک
 دھیم!  اجازه نمیرا  نآدستور مخالف قر میاستند که

 و زیـاد ھا سنگین اید که عمر وقتی دید مھریه این داستان را حتمًا شنیده
شده بر منبر باال رفت. و برای آن حدی تعیین کرد به خیال خـودش کـارش 

 .نامیده بود کگرفت را زنی مبار که کم مھریه می درست بود زیرا پیامبر زنی
ریـه را داد و مقـدارش را معلـوم ن مھدبر عمر دستور کم کـراما وقتی بر من

مگـر ایـن آیـه را  ؟یویگـ او اعتـراض کـرد کـه چـی داری مـی زنی به ،کرد
 :یا هنخواند

َرد�ُّمُ  �نۡ ﴿
َ
َ�نَ  ٖج َزوۡ  َداَل تِبۡ سۡ ٱ أ ٰ إِحۡ  ُتمۡ َوَءاتَيۡ  جٖ َزوۡ  مَّ  فََ�  �قِنَطارٗ  ُهنَّ َدٮ

 
ۡ
ْ تَأ ۚ  ًٔ َشۡ�  هُ ِمنۡ  ُخُذوا   ا

ۡ
تَأ

َ
بِينٗ  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  ۥُخُذونَهُ �  . ]۲۰[النساء: ﴾٢٠ امُّ

و اگر تصمیم گرفتید که ھمسر دیگری به جـای ھمسـر خـود انتخـاب «
ایـد، چیـزی از آن را پـس  کنید، و مال فراوانی (بعنوان مھـر) بـه او پرداخته

نگیرید! آیا برای بازپس گرفتن مھر آنان، بـه تھمـت و گنـاه آشـکار متوسـل 
 .  »شوید؟! می

 و به زنان ،بدھندفراوان برای مھریه  مال که مردان اجازه دادهاین آیه به 
  .بگیرند آن را  اجازه داده

در اشتباه بـودم و  ؛فورًا از حرف خود برگشت که سعمر ،با شنیدن آیه و
 اشتباه گفتم!

عمـر کـه اینقـدر  ،پیش ما مقامش خیلـی بـاالتر اسـت عمر از مھدی در
کنید بـا  و مقایسه !دایره کار مھدی را یدحساب کن ،صالحیتش محدود است

و کسی حق ندارد از او سـند  کند می ھر کار دلش بخواھد هھا ک مھدی شیعه
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اگـر  ،چـرا نـدارد چـرا؟؟ کنـد می مدینـه را خـراب مکـه و بخواھد! مسـجد
 شی!! چرا؟ کافر می :پرسیدی

این مھدی نیست این پیغمبر اسـت بلکـه پیغمبـر  ،ھاست اوناین مھدی 
 واقعی است!! - خدای - نیست یک اله

 برای روشن شدن بیشتر موضوع به این مثال توجه کنید:
حـاال  .شود قلم ظاھر می ،یکی قیامتدر نزد :فرمودند صحضرت محمد

 .شود دو فرقه درست می ،ر پرتو این حدیثد
تـا ماشـین  ردنـدک به این حدیث توجه نمی ھا قرنا که ھ فرقه اول= سنی 

د! و اینجـا و ارذگـ نترنت پا به عرصه وجود مییمه و اچاپ و کامپیوتر و روزنا
 !رسول الله چه راست گفت ،سبحان الله :گوید وقت سنی شادمانه می در این

کسی منظورشان را ندانست حاال دانستیم  ،شود قلم ظاھر می :ندفرموده بود
نه در زمان ایشان نیز که قلم بود! گر و ،ن وسایل جدید استکه منظورشان ای

 .قلم ظاھر بود
 ؟گویند میھا چه  اما فرقه دوم شیعه

ال پیش س ھزار و اندی این قلم در :گویند میتو این حدیث در پر ھا اون
توسط حاکمان وقت پنھان شده و در  شدن هزاییده شده و از ترس شکست

ھا که مردند دیگر به  نایب ،نایب گذاشته ٤رفته! و برای خود  ءسرداب سامرا
ای فرج عو او با ماست! و باید ھمیشه د ،ستغیبت کبری رفته! اما مراقب ما

 م که قلم بیا قلم بیا!نیبخوا
 :گوید و در ادامه شیعه می

 اما وقتی قلم بیاید!
رد میاوکشد و قرآن دیگر با خط عبرانی  خط باطل بر روی قرآن فعلی می

شـود و  ویسد و به مدینه که رسید کلنگ مین آن قلم که آمد قوانین جدید می
ز غضب این قلـم کلنگـی و مسجد الحرام ھم ا کند می مسجد مدینه را خراب
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و نیـزه  ،کنـد می ه ھمه مساجد کره زمـین را خـرابو بلک ،ماند در امان نمی
ھـا را ھـم راحـت  دهمـر ،ه کنارزنده که ب ،کشد می شود و دو سوم بشر را می

 کشد! ارد از قبر میاورد بیرون و نمرودوار به آتششان میذگ نمی
 .مھدی بیا ،مھدی بیا ،قلم بیا ،قلم بیا :پس ھی داد بزنید

گوید: اگـر  می )(شیعه) به فرقه اول (سنی این فرقه دوم حاال در آخر کار
منتظـر ھـا ھـم  این عجیب نیست. شـما سـنی ،ود ھستیمما منتظر قلم موع

 پس این عقیده شما ھم ھست! ،قلمی ھستید
 اید! منطق دیده آیا مکارانی تا این حد بی





 
 
 

 :۲گفتار
 ؟وردآ دین جدیدی می مام زمانآیا ا

 !!صادق در جواب این سوال صریحًا گفته که بله امام ھا به اعتقاد شیعه
این  ھرگز و امام صادق را ما قبول داریم که سنی بود و آدم نیکی بود(

  .)ی کفر آمیز را نگفتهاھ حرف
او دین جدیدی و کتاب جدیدی  ،ھا گفته امام صادق شیعه ،به ھر حال

دین جدید و کتاب جدید  وقتی قایم ما بیاید :امام صادق فرموده .میاورد
 شان را ببینید: حدیث میاورد!

إذا خرج القائم يقوم بأمر جديـد وكتـاب جديـد «: فرماید می ÷امام صادق

 . »جديد قضاءة وجديد وسنة

اب تازه و روش تـازه و داوری ، و کتامر تازهد ھنگامی که قائم خروج کن«

شیخ حـر عـاملی، ترجمـه الھدی، ثبات [إ »کند می دارد ورایج برپا میای  تازه
 ].٨٣ص  ٧ج  ةیاإلسالم، دارالکتب احمد جنتی

و و ایمان  اعتقاد به دین جدید و کتاب جدید ،این حرف کفر مطلق است
از آن کفری نیست! و شیعه به نده آن کفری است که باالتر ایش آورست

 دھد! نسبت می /صادق جعفر گویی را بهاین کفر ،دروغ
لذا برای ماست  ،است داند که این کفر و گمراھی شیعه امروزی خود می

بود که مردم آنقدر از دین دور گوید! منظور امام صادق این  لی! میما
کنند که  ھا تصور می آدم کند می وقتی امام زمان شریعت را زندهشوند که  می

  :عین نوشته شیعه را بخوانید ایشان دین جدیدی آورده اند.
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 را آنچنان از البالی انبوه خرافات و تحریفات ویعنی در آن زمان اسالم «
 ت.ساخته اسآورد که گویی بنایی کامال نو و جدید  تفاسیر نادرست بیرون می

سمانی جدید بر او نازل آیک کتاب  ست کهنین آ معنی ،در مورد کتاب جدید
 ،و آورنده کتاب جدید چرا که امام قائم است و حافظ دین نه پیامبر !شود می

ھای معنوی و تفسیرھای نادرست  ن را چنان از زوایای تحریفآربلکه ق

 .»نھاد توان نام کتاب جدید بر آن کشد که می بیرون می
 :وارد است سه ایراد ،ویل شیعیانأو ت پوشی این پردهبر  و

گوید. و این  صادق بصراحت از کتاب جدید سخن میاینکه امام  :اول
ایشان آیات جدیدی میاورد و این کفر یعنی اینکه قرآن ھم تحریف شده و 

. ن تغییر نکردهآصادق ھمخوانی ندارد زیرا کتاب قرر با جمله ین تعبیا است.
  .خوانند را می!! کتاب جدید :گفته ،ر جدیدیتفس :و صادق نگفته

معنی این  ،اینکه اگر تفسیر شیعه از سخن امام صادق درست باشد :دوم
روش  و علمای شیعه و مذھب شیعه و راه حرف این است که خود شیعه

حتی  و تا آنجا که ،شیعه نیز بطور کلی خالف راه روش امام زمان است
  .کنند مھدی دین جدیدی آورده نیز گمان می ی مومنھا شیعه

کشد غیر از مومنان حقیقی  فراموش نکنید که امام زمان بیاید ھمه را می
  .را

کنند  بینند گمان می امام زمان را میحاال اون مومنان حقیقی که تعالیم 
 !! کتاب جدید است

 :گویید پس چرا می ؟؟!!خبر بودند حد از دین خود بی یعنی تا این 
 ؟؟!!مومن

ھمـه کتـب روایت امام صادق ایـن معنـی را دارد کـه  از یتفسیرچنین 
ھـای شـیعه بـر باطـل مطلـق  اللـه ھمه آیت ،ی شیعهھا حکومتھمه  ،شیعه
 اند.  بوده
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شیعه وقتی خواسته حرف امام صادق را تاویل کند متوجه نشده که دارد 
 !کند می سقوطدیگر از چاھی به چاھی

فته منسوب به امـام صـادق ایـن گاز  ھا شیعهبرداشت  اما ایراد سوم ما به
دند یعنی ترین جمالت را انتخاب کردت که ایشان برای بیان منظور خود باس

 کند کتاب جدید و دین جدیدی میاورد!ور قائم ما وقتی ظھ :فرمودند
ه مردم آنقدر از دین اللـه دور فرمودند ک آیا بھتر نبود که به زبان ساده می

حقیقی را پیاده کنـد مـردم خیـال شوند که وقتی امام زمان بیاید و دین  می
 این دین جدید است! که کنند می

گرانـی کـه  وطئـهامـا ت ؛دندفرمو می تر این بود که اینطور بھتر و ادبی ،بله
شان در این است که امام صـادق استان امام زمان ھستند نفع و سودت دپش

ی کـردن ملغـ در کمینھا  آن ،جدید و کتاب جدید میاوردمھدی دین  :بگوید
خواھند با آوردن کتاب مقدس جدید بـر قـرآن مھـر  میھا  آن ،اسالم ھستند

 .»ی خیال باطلزھ« !را بزنند »باطل شد«
 :ا توجیه و تاویل کند گاھی میگویدخواھد قول امام خود ر میشیعه وقتی 

ھـا و آیـاتش  ترتیب و سـوره یمنتھ ،ن استآن جدید ھمین قرآمنظور از قر«

 .»بترتیب فعلی نیست بلکه به ترتیب درست است؟
یـا  ج ی پیـامبرأھـا نیـز ر قیده داریم که ترتیب آیات و سورهھا ع ما سنی

ابـالغ  صبـر پیـامبر ÷صحابه نبوده بلکه دستور الله بـوده کـه جبرییـل
 .کرده می

تا  و به امروزخواندند تا  و ترتیب درست ھمین است که صحابه می
 ھمیشه.تا  و ی دورفرداھا

 ،آری .گوید که مھدی چـه نیتـی دارد ھا واضح می شیعه صادق امام البته
دیـدی بیـاورد امـا گفـتن و جو کتـاب  ،ن را ملغی کندآخواھد قر یمھدی م
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یلـی وخیمـی پذیرفتن این حرف بر شیعه امروزی که اقلیتی اسـت نتـایج خ
   .ن نیستآدر این است که بگویند قصد ما عوض کردن قرھا  آن لذا نفع ،دارد

 ما حرف زدن بزبان عربی را بدرستیاگر قصد شما این نبوده پس امام ش
 ؟دانسته نمی

   .را چاپ کنیم نامش دیوان حافظ است وقتی ما دیوان حافظ
ھا را بترتیب  زلاگر حاال این دیوان را با ترتیب جدید چاپ کنیم مثال غ

الفبا بنویسیم اتفاق مھمی رخ نداده که نامش را کتاب جدید بگزاریم و 
  :بگوییم

 . »كتاب جديدد ومر جديإذا خرج القائم يقوم بأ«

اب تازه و روش تازه و داوری و کت، امر تازهھنگامی که قائم خروج کند «
  .»دارد ای برپا می تازه

 :یا بگوید

 .»الركن واملقام يبايع الناس عىل كتاب جديد كأين أنظر إليه بني«

بینم که بین رکن و مقام ابـراھیم ایسـتاده و  نکه امام زمان را مییمثل ا«
   .»که به کتاب جدیدی ایمان بیاورند کند می با مردم بیعت

ن را آھرگز این معنی را نـدارد کـه ترتیـب قـر ،گونه گفتن غلط استاین 
   .کند می یا احکام مرده را زنده کند می عوض

کند او نقشه بزرگ و بـدی در  ھا را عوض نمی زمان ترتیب سوره پس امام 
 .سر دارد

   .پس ھدف چیز دیگری است
حرکت  بر سر ما او  انرقدرت در دست شیعه باشد و شمشیر بفردا که 

  .کنند ن را ھم عوض میآقر ھمانطور که اذان را عوض کردند و کند
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ند که شاه اسـماعیل کن تراض کند با او ھمان کاری را میعکه ا ھرکسو 
  .ی خنجی کردصفویی با مولو

 نـدنج در اسـتان فـارس را گرفتل وقتـی شـھر خـشاه اسماعیلشکریان  
دسـتور داد  بـه او فـاتح امیر لشکر وند شھر را به میدان آورد روحانی مشھور

  .دگانه و حضرت عایشه فحش بدھ خلفای سه که به
دستور داد زن و دخترش را لخت مادرزاد بر سـر دو  ،کاری و برای محکم

خر ماده ببندند و دو خر نر را آوردند و آماده نگـه داشـتند کـه اگـر مولـوی 
ی بسته شده بر نھات ھدایت شده رھا کنند بر سر زخران را بصور فحش نداد
  .خران ماده

اگر بخواھید خدا را ھـم  :و گفت زد دھم و داد فحش می :و مولوی گفت 
 .)دھم (العیاذ بالله فحش می

 ی در مقابـل کشـتاری کـه مھـدینھمه بیرحمـآشاه اسماعیل صفوی با 
ھا با مھـدی مـا  (مھدی شیعه !ایدبشمار نمی مرد مھمی ،ھا خواھد کرد شیعه

 .)از یاد نبرید ھرگز است فرق دارد این راکه مرد صالحی 
ه امام صادق نی کآقر ،ن جدیدی بیاوردآقر ،پس اگر مھدی در وقت قدرت

 راگـ »کنند پوشی می و پیروانش امروز بیخود دارند پرده«از آمدنش خبر داد 
و  البته اگـر از جـان ،بله ؟ت مخالفت خواھیم داشتأیا جرآن جدید آورد آقر

 .شاید مخالفت کنیمخود سیر شویم  ناموس
ن در عالم واقعیت آب سور و آیات قریترت عوض کردندانیم  این را ھم می

و بـر ، شد نمی مدن امام زمانآشیعه منتظر  بود اگر ممکن می .ناممکن است
 ن ھمان بالیی را میاورد که بر سر اذان و نماز و زکات و حـج و روزه وآسر قر
 .آورده استغیره 

  .تواند بکند ن ھر کاری بخواھد میار عالم خیال و رویا انساما د
  .و مھدی شیعه یک موجود خیالی و رویایی است با اعمالی خیالی
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 و شاهدی بر رد ادعای شیعه شاهدی بر حقانیت ماعلم ریاضی 
یا ساخته و  ،ن درست نیستآترتیب فعلی قر کند می شیعه که گمان

د و یخوب است یک ماشین حساب در دست بگیر ،پرداخته صحابه است
 .گوییم درست است یا نه ببینید این دلیلی که ما می

. این ھاراست با چ اویاضافه دو مسه این یک دلیل ریاضی است دو ب
نه سنی نه یھودی نه ھندو نه تواند رد کند  ول ریاضی را نه شیعه میفرم

 ....ملحد
حق را ناحق و  )(در مجلس ریاضیتوان در اینجا  با جدال و مجادله نمی

 .ناحق را حق جلوه داد
 :شاھد بر حقانیت ما این است

سوره جمع آوری  ١١٤در  آیه دارد که ٦٢٣٦ن آقردانید  می حتما
  .اند شده
) را با آنی قرھا (عدد سوره ١١٤تا  ١م بدانید که اگر اعداد و این را ھ 

  .وریدآ بدست می ٦٥٥٥ھم جمع کنید عدد 
سوره بصورت زیر جمع  نااره ھر سوره را با تعداد آیات ھمحاال اگر شم

عدد و فردھا نیز به ھمان  ٥٧ھا  کنید مشاھده خواھید کرد که تعداد زوج
 :باشد عدد می ٥٧تعداد یعنی 

 سوره حمد ١+  ٧=  ٨زوج 
 بقره ٢+  ٢٦٨=  ٢٧٠زوج 
 آل عمران ٣+  ٢٠٠=  ٢٠٣فرد 
 ساءن ٤+  ١٧٦=  ١٨٠زوج 
 انعام ٥+  ١٢٠=  ١٢٥فرد 
..... 

 سوره فلق  ١١٣+  ٥=  ١١٨زوج 



 ١٩   آورد؟! : آیا امام زمان دین جدیدی می۲گفتار 

 سوره ناس١١٤+  ٦=  ١٢٠زوج 
را بـا ھـم جمـع کنـیم  ھـای زوج اما معجزه اینست که اگر حاصـل جمع

 ھای قرآن.  آید که مساوی است با تعداد کل آیه  بدست می ٦٢٣٦
ھم جمع کنـیم را با  ھای فرد اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع

 .نآقرھای  شماره سوره حاصل جمع آید که مساوی است با  بدست می ٦٥٥٥
 :میادتان باشد که این دو عدد را قبال داشتی

 ٦٢٣٦ھا :  جمع آیه
 ٦٥٥٥: ھا جمع سوره

بـا  ھا حتی جای یـک سـوره  جای سوره د که اگر در طول تاریختوجه کنی
ای را از  یـهآیـا اگـر  .داشت دیگر چنین روابطی وجود نمی ،شد ھم عوض می

   .بود بردند باز این نظم ریاضی نمی ای به سوره دیگر می سوره
به ھمـین ترتیـب  نآقر ھا و آیات دھنده اینست که ترتیب سوره این نشان

معجزه آسای ریاضـی  عوض کند این نظمآن را  م زمان اگرو اما ،است درست
 .زند را بھم می
را ھمانطور  )مھدی باره (کتاب جدید تی اگر حدیث امام صادق درپس ح

تاویل کنیم که شیعه امروزی میگوید باز علم ریاضی ثابـت کـرد کـه اینکـار 
   .اشتباه است

ن و محـل آمسلمانان متفق بودند که سور قر در طول تاریخ ،و قبل از این
 .اند ن جای گرفتهآن به دستور الله در قرآآیات قر

 .و مردود است ،ن استآانکار قر الھی کفر و و عوض کردن این ترتیب
 رمضـان در این مثل این است که ماه روزه را تغییر زمان دھـیم و بجـای

 .زه بگیریم این کفر استرجب رو ماه





 
 
 

 :۳گفتار 
 این مردم مبهم

  ؟آیا امام زمان زن و بچه دارد :بپرسید ھا اگر از شیعه
 :گویند می

 !!!علمای ما سه نظر دارند
 دارد. :گویند میای  عده

 ندارد. :گویند میبعضی 
 ظھور که کرد عروسی حاال ندارد یا حاال ندارد و ،داشته :گویند میبعضی 

 !کند می
بـا ذکـر جزئیـات  :اما اگر شما از ما درباره زنان و فرزندان پیامبر بپرسید

 دھیم! جواب می
 ؟کند می چند سال حکومت بعد از قیامامام زمان  :اگر از شیعه بپرسید

 :گویند میو بعضی  ،سال ٤٠:گویند میبعضی  ،سال ٧ :گویند می بعضی 
 سال! ٣٠٩ :گویند میو بعضی  ،سال ١٩

بلکه  ،توانند جواب واضحی بگویند نمیھا  آن چه شکلی است! :اگر بپرسید
 .گویند می کندهراپ

   .باز چند جواب دارند ؟کند می قیامدر چه سنی  :اگر بگویید
 دھند!  باز چند طریقه را نشان می کند می ظھوراز کجا  :اگر بپرسید

   ؟گوید به چه زبانی سخن می :دحتی اگر بپرسی
حتی اگر امام زمـان بـه  ،ی چند پھلو دارندھا جوابعربی!  :گویند مینیز ن

 چرا؟ چون حدیث دارند!  :سخن گفت ما حق نداریم که بگوییمی ربزبان ع



 کارنامه امام زمان    ٢٢

   ؟کند می امام زمان کی ظھور :از شیعه بپرسید اگر
 ،سال بعد ١٠٠سال بعد شاید  ١٠اید ش ،شاید فردا ،شاید امروز :گویند می

   .شاید ھزار سال بعد و شاید و شاید و شاید
 ،بر ھمه چیز استق ییکه قابل تطبھم مبھم است. بطور ظھور ھای نشانه

 بخوانیـد،را  ھای ظھـور نشانه در بارهھا  آن ھای نوشتهما اگر  ۀدر ھمین زمان
مـرد  ،اسـتآل سـعود  مـان ملـک عبداللـهعبدالله ھ :گویند میبیند که  می

یمـانی فضـل اللـه رجل صالح احمدی نژاد اسـت!  .است ای خراسانی خامنه
ی صـدام یـا زرقـاوی شیصـبانو  .که اصلش از قبایل یمن اسـت لبنانی است

 ست!بھم اھا م پس نشانه ؛یاتندو از این چر ،است
 ؟؟!!دلیل این ھمه ابھام در شخصیت امام زمان چیست

راز قضیه این است که اصًال امام زمانی وجود ندارد این امـام زمـان بایـد 
 ساخته شود!

خواھـد  مـی ھـرکسه (کـ ھرکسمھم این است که  ،نظر عالمان شیعه از
شود باید از عھـده رسـالت  گذار میا) نقش امام زمان به او وھم نیستمباشد 

کـه زن دارد یـا این مھم است! ایـن مھـم نیسـت  .یدآبر ماموریت اوتاریخی 
مسـاجد کـره  ،این مھم است که مسلمان را بکشد ،جمعرب است یا ع ،ندارد

 .ی نماید و کتاب جدید بیاوردزمین را ویران کند و اسالم را ملغ
 بـرای اینکـه ،دانستید چرا شخصیت امام زمان در پرده ابھام اسـت حاال

شود که قـدرت  سر مییم برای چه کسی این و ،دانند در چه زمانی نمیھا  آن
و ھـر  پس زمان و وقت ،د این قدرت گیرنده چه صفاتی دارددانن و نمی !دببیا

 را مجھول کردند! چیز 
 گوینـد میپس  ،بچه دارد یا نه و زن کند می ینکه چن کسیدانند آن  نمی

 نداشته باشد! و بـر ایـن قیـاس برویـدشاید بچه داشته باشد شاید  امام زمان
 جلو!



 ٢٣   : این مرد مبهم۳گفتار 

 منتظر روز فرصت هستند!، ها منتظر امام زمان نیستند آن
 ...ما مفتخریم که« :نامه خود نوشت خمینی در وقت مرگ در وصیت

که کتاب الھام شده از جانب خداوند متعال به زھرای  فاطمیه ۀفیصح

این مرد که بدون رسیدن به روز فرصت از جھان  .»مرضیه است از ما است
رفت حسرت خود را نتوانست پنھان کند؟ پس به پیروان خود گوشزد کرد 

 فاطمیه آمدنی است! ۀکه صحیف
بعد از فاطمیه یک کتاب آسمانی است که  ۀصحیف ،بنا بر باور شیعه 

ن ما حجم دارد و آو سه برابر قر ،نازل شده لزھرا ۀوفات پیامبر بر فاطم
ھاست!  این چیزھا ھمه ادعای شیعه .)١(ن ھم در آن نیستآحرفی از قر

                                                 
وإن عندنا ملصحف فاطمة عليها «در اصول کافی از زبان امام جعفر صادق آمده است:  -١

السالم. وما يدرهيم ما مصحف فاطمة عليها السالم؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة 

سالم؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهللا ما فيه من قرآنكم عليها ال

که  دانند یگفت: ھمانا نزد ما مصحف فاطمه ھم ھست و مردم چه م. »حرف واحد

 ست؟یچ لگفت: گفتم: مصحف فاطمه(راوی)  ست؟یچ لمصحف فاطمه
از  یاست که سه برابر قرآن شما در آن ھست و به خدا سوگند، حرف یگفت: مصحف

 ».ستیقرآن شما در آن ن
ھای معتبر شیعه از زبان امام جعفر صادق  و ھمچنان در اصول کافی و دیگر کتاب 

 إنّ فاطمة مكثت بعد رسول اهللا (صىل اهللا عليه وآله) مخسة وسبعني يوماً، وكان«آمده: 

أبيها،  بيها، وكان جربائيل (عليه السالم) يأتيها فيحسن عزاءها عىلدخلها حزن شديد عىل أ

يتها، وكان عيل  ويطيب نفسها، وخيربها عن أبيها ومكانه، وخيربها بام يكون بعدها يف ذرّ

 لبه یقین فاطمه«. »(عليه السالم) يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة (عليها السالم)
ھا  ین جھان زندگی کرد و در طول آن مدت غمبعد از پدرش تنھا ھفتاد و پنج روز در ا

 ‘ھای زیادی را تحمل نمود. جبرئیل در آن ایام به طور مرتب به حضور فاطمه و غصه
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، در اختیار علی بود و بعد در اختیار دخت پیامبر بعد از مرگ ۀفاطمی ۀصحیف
 کند می خمینی فخر. و )١( حسن و بعد حسین و آخر بدست امام زمان رسید

ی میاید کتاب روز هفاطمی ۀ. صحیفھاست اونپیش  ۀکه صحیفه فاطمی
نویسد تا ھمه منتظر  نامه می خمینی در وصیت ،شود ھدایت برای مردم می

 این کتاب باشند.
 ھا راضی به قوانین دین اسالم نیستند.  حقیقت این است که شیعه

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿ :آیهھا  آن از نظر
َ
دارد که این معنی را ن ﴾دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

ه الیوم برای این آیه به این معنی است ک :گویند میآشکارا  ،دین کامل شده
) بنام علی مقرر شده که حق آوردن شما پیامبر جدیدی (تحت نام امام

 ،) را داردتورات جدید و کتاب آسمانی جدید (صحیفه فاطمیه و امثال آندس
منتظر روزی ھا  آن ،بینند جدید را مید یک پیامبر در مھدی وجوھا  آن و

ھستند که افکار عمومی آماده شود تا قوانین جدید در کتاب جدید را به 
که  هامام زمان به ھر چ :گویند میکه  خود نیست بی عمل در آورند. ۀمرحل

و کسی حق ندارد سند از او بخواھد خودش  !کند می دلش خواست حکم
  .سند است

                                                                                                         
گفت و از مقام و جایگاھش در آن سوی  شد و او را در عزای پدر تسلیت می نازل می

گاه  ھایش ی دنیا و سرنوشت بچه ساخت و ھمچنین از اوضاع آینده جھان باخبر می آ
را تشکیل  لھا مصحف فاطمه ی این نوشت و ھمه ھا را می آن ÷نمود و علی می
 ».داد می

عرض کردم:  ÷گوید: به امام محمد باقر  ابوبصیر می«چنانچه در اصول کافی آمده:  -١
آن مصحف به چه کسی انتقال گردید؟  جانم فدایت! پس از رحلت جانسوز فاطمه

تحویل داد و پس از شھادت  ÷امیرالمؤمنینآن را به  فرمود: فاطمه شخصاً 
و آنگاه در  ÷منتقل گشت و پس از او به امام حسین ÷به امام حسن ÷علی

  ».تحویل داده شد به دست گشت تا اینکه به صاحب االمر  دست ÷خاندان حسین



 ٢٥   : این مرد مبهم۳گفتار 

 بـازیوسـیله  قرآن در زمان امام زمان در حقیقـت حیثیتـی بـه انـدازه 
 .!!دارد و بس کودکان

ت ندارند واضح بگویند امـا أآرزوی خود را جرھا  آن !ھاست اوناین آرزوی 
 .پی ببریمھا  آن به نیت توانیم لھجه ھم می و از لب

داشته باشد ھمه مساجد روی زمـین خـراب  وزحاال بنظر شما کسیکه آر
 شود مسلمان است!

آوری مطـابق بـا  و مدینه آبـادی حیـرت که مسجد مکه دیمھما و شما شا
اب کند و شما کسیکه این آبادی را خر حاال بنظر ،اند نیازھای زمان پیدا کرده

سال پیش مسلمان است! آیا کسـی  ١٤٠٠گرداند به دوباره حالت مسجد را بر
) بیـرون بکشـد و در معـرض چشـم را از حجـاب (خـاک رسول اللـهکه زن 

ھل و ابولھـب را بـه دل جابو ۀمسلمان است. آیا کسیکه کین ملیونھا نفر بزند!
 ؟ندارد اما تا بخواھی کینه یاران رسول الله را بدل دارد مسلمان است!

به روایت صحیح  و گناه قابیل (÷ ناه برادران یوسفکسیکه به خاطر گ
 !؟گیرد مسلمان است می را به باد کتک بو عمرت ابوبکر شیعه) حضر

رد!!!! یـگ حتی کسیکه به خاطر گناه ابوجھل و ابولھب از ابوبکر انتقام می
 رسول الله است؟!! از دودمان

ظھور که کرد او را با نـام یھـودی  که نام مسلمانی را دوست ندارد وکسی
 ؟!مسلمان است ،دارد خوش میصدا کنند و آن نام را 

رآن بمطابق قـ کند می کند بلکه به تورات عمل کسیکه به قرآن عمل نمی
 ؟؟!!. مسلمان استکند می کند مطابق تورات حکم صادر حکم صادر نمی

 ایات شیعه است. ھمه در روھا  این
حـق  ،ییکه امام زمانی با این عملکرد شوم را رھبر خـود میداننـدھا شیعه
  ادعای مسلمانی کنند! ندارند که
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توانند ثابـت  احتی میبر روحانیون یھود ،ھا این روایات شیعه با استناد به 
کنند که مھدی موعود شیعه ھمان دجال است که یھودیان منتظـر آمـدنش 

 ھستند!
اینکه تحریف شده قرآن  ۀو به بھان کند می آیا کسیکه قرآن را عوض
 ا که مسلمان باشد.کال و حاش ؟!جدیدی میاورد مسلمان است



 
 
 

 :۴ گفتار
 عقیده به رجعت

ھا و بعضی  یاما بودای !!! این خیلی عجیب استبازگشت مردگان به دنیا
انسان بعد از  :گویند مید! بوداییان ندارب بشری به آن اعتقاد ھایگر از مذد

 اگر بد کند می ندگی جدیدی را شروعگردد و ز مرگ دوباره به دنیا باز می
 گردد!  کار باشد بصورت حیوان باز می

قیده نـدارد غیـر از مرده به دنیا ع بین مسلمانان ھیچکس به بازگشت در
 ھا!  شیعه

 از مومنان و منافقان را زنده امام زمان که بیاید بعضی :گویند میھا  شیعه
ت ند تا حسرشچ حت حکومت اسالمی را میگروه اول لذت زندگی ت .کند می

دت شـکنجه بیننـد و بشـ م سزای اعمال خـود را مـیبدل نمانند و گروه دو
 شوند تا ادب شوند!! می

 ٥٠شـود و  دوبـاره زنـده مـیص حضرت محمـد :گویند میحتی  ھا اون
 ،کنـد می سال پادشاھی ٤٤٠٠٠علی  شبعد دکن می سال ھزار سال حکومت

تـالیف عالمـه ، ١٢٢٣صـفحه  ،١٣جلـد  ،نـوار(بحـار األ بعدش امامان دیگر!!
 محمد باقر مجلسی)

ھا حـق تقـدم در رجعـت را  چون مظلوم کشته شد شیعهس ینسالبته ح
سـال  ٣٠٩ ،گـردد ایشان قبل از بقیه به دنیا بر می .برای ایشان قایل ھستند

   .کند می حکمرانی
از قرآن ثابـت کنـد و را  عقیده خود درباره رجعت تالش دارد که و شیعه

 صحیح بودن عقیده به رجعت است: گوید: این آیه دلیل بر می
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ُب �﴿ ن يَُ�ّذِ ةٖ فَوٗۡجا ّمِمَّ مَّ
ُ
ِ أ

  ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ
 .]٨٣ [النمل:
از کسانی که آیات ما را تکذیب از ھر امتی، گروھی را  ماروزی را که «

داریم تا به یکدیگر ملحق  ھا را نگه میکنیم؛ و آن کردند محشور می می
 .»شوند

ۡ�ُتم �﴿ َ�ذَّ
َ
ٰٓ إَِذا َجآُءو قَاَل أ اَذا ُكنُتۡم َح�َّ مَّ

َ
ْ بَِها ِعۡلًما أ َ�ِٰ� َولَۡم ُ�ِيُطوا

 .]٨٤ [النمل: ﴾٨٤َ�ۡعَملُوَن 
گوید: آیا آیات مرا  آیند، (به آنان) می تا زمانی که (به پای حساب) می«

تکذیب کردید و در صدد تحقیق برنیامدید؟! شما چه اعمالی انجام 
 .»!دادید؟ می

 ـھ ٣٨١خ ابوجعفر صدوق (متوفای یش یعیعالم ش ،ثیدن حیل ایتاو در
آن است که آن را باره رجعت ده ما دریعق« د:یگو ر کتاب اعتقادات می) دق

َوَ�ۡوَم ﴿« کند: ز استدالل مییات قرآنی نین آیه اصدوق ب .»میدان حق می
ُب � ن يَُ�ّذِ ةٖ فَوٗۡجا ّمِمَّ مَّ

ُ
ِ أ

 ُهمۡ َ�ٰ وََحَ�ۡ ﴿ ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ
َحدٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ 

َ
درباره امکان و وقوع ا قرآن ـه اسـتدالل بیپـا ﴾٤٧ اأ

 .»م آوردیچنانکه خواھ ،ن اساس استوار استیبر ھم ،رجعت
ق) در جواب پرسش  ـھ ٤١٣د (متوفای یخ ابوعبدالّله مفیعه شیش عالم 

ن یگروھی از ا ،زیـش از روز رستاخیپـ ،خـداونـد«د: یگو از مساله رجعت می
ت یھای مذھب اھل بیـژگیکی از ویده به رجعت یگرداند و عق می امت را باز

 : ھمگی را بـرز بزرگ خبر دادهیرستاخ رود.. خداوند از روز به شمار می

 ُهمۡ ِمنۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ َ�ٰ وََحَ�ۡ ﴿ میکن چ کس را فروگذار نمییم و ھیزیانگ مـی
َحدٗ 

َ
ای را  د: از ھر گروھی دستهیگو ولی درباره رجعت می ﴾٤٧ اأ
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ةٖ فَوٗۡجاَوَ�ۡوَم ﴿«م یزیانگ برمی مَّ
ُ
ِ أ

چنانکه خداوند خبر  ،پس .﴾َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ

 .»میز اکبر و اصغر داریده دو رستاخدا

 گوییم اما در جواب می
ه به این جمله در آی ،اره قیامت استگوید که آیه در ب که خود آیه به ما می

 :توجه کنید

﴿ ٰٓ ۡ�ُتم � َح�َّ َ�ذَّ
َ
 .﴾َ�ِٰ� َولَۡم ُ�ِيُطواْ بَِها ِعۡلًماإَِذا َجآُءو قَاَل أ

گوید: آیا آیات مرا  آیند، (به آنان) می تا زمانی که (به پای حساب) می«
 »؟!برنیامدیدتکذیب کردید و در صدد تحقیق 

ۡ�ُتم ﴿:فرماید گیرد و می حساب میھا  آن ازخودش الله دارد  َ�ذَّ
َ
أ

 »آیا آیات مرا تکذیب کردید؟« ﴾َ�ِٰ� �
 به الله! ؟!گردد به کی بر می )مراآیات (

ل یا باید قبو کند می گوید که الله ھم به دنیا رجعتپس یا باید شیعه ب
مسخره (باز گشت مرده  ۀدرباره این عقید هکند که آیه درباره قیامت است ن

 .)به دنیا
حشر و حساب و کتاب مردم  امتاین است که در قیدوم ما  جواب

تر است. یعنی محاکه خمینی و  شان برجسته اکمهگروھی مح ،نیست نیکسا
ابرقو   دوردست حسابی که او باید پس بدھد با محاکمه آن زن بیسواد در

 فرماید: لذا الله می .تر است لذا چون اولی برجسته ،یکسان نیست

ةٖ فَوٗۡجا﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ُب � َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ ن يَُ�ّذِ  ﴾٨٣َ�ٰتَِنا َ�ُهۡم يُوزَُعوَن ّمِمَّ
 .]٨٣[النمل: 
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روزی را که ما از ھر امتی، گروھی را از کسانی که آیات ما  ،به خاطر آور«
داریم تـا بـه یکـدیگر  کنیم؛ و آنھا را نگه مـی کردند محشور می را تکذیب می

 .»ملحق شود
حشـر عمـوم نسبت به  کند می تر را برجسته این دسته از مجرمان و حشر

   .ھا انسان
   .شوند مجرمان بازخواست و پرسیده می ،دقت کنید در آیه

عمل بال حساب است و در آخرت حساب  :یا که به گفته علیدر دن
 .پس حساب در دنیا نیست بدون عمل است!

د و از زنده شدن مومنـان سـخنی گوی رمان، سخن میجبعد آیه از حشر م
این آیه پس شوند.  در عقیده شیعه مومنان ھم زنده میگوید! در حالیکه  نمی

 ندارد. ھا اون ھیچ ربطی به
آویـز  یـه و دسـتپا سسـت و بـی ھای اسـتداللیعه به شاین آویزان شدن 

خود بھترین دلیل بـر باطـل بـودن ایـن  برای اثبات دروغ، آیات قرآن کردن
 مذھب است!

 زند این آیه است: آیه دومی که شیعه به آن چنگ می

﴿ ْ ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتـۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 إَِ�ٰ  َ�َهـۡل  بِـُذنُو�َِنا َنـاَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  نََتـۡ�ِ ثۡ ٱ َتَنـاَييۡ َوأ

 .]۱۱[غافر:  ﴾١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروجٖ 

: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بـار زنـده کـردی؛ گویند میھا  آن«
معترفیم؛ آیا راھی برای خارج شدن (از دوزخ) وجـود اکنون به گناھان خود 

 »دارد؟
میرنـد یکبـار  آیه صراحت دارد به اینکه آدمیان دوبار مـی :گوید شیعه می

و  ،بعد از رجعت به دنیـا در عھـد امـام زمـانھم یک بار  ،ھمین مرگ عادی
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و  ،شـود دو تـا پس این مـی .میرند برای بار دوم می ،از این رجعت سپس بعد
 .یعنی تایید عقیده شیعه در باره رجعتاین 

سال امامـت بـرای بـار اول  ٣٠علی بعد از  :گوید می زند و مثال می شیعه
 .مرد

و بعد این  ،کند می سال سلطنت ٤٤٠٠٠و بعد از ظھور امام زمان میاید و 
   .میرد برای بار دوم می

َمتََّنـا﴿ :یـدوگ اگر این نیست پـس چـرا اللـه مـی ،ستیه ھمین اآمعنی 
َ
 أ

حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ
َ
 .دو مرگ و دو زندگی ؟﴾نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

خـداونــد از سـتـمــکاران گـزارش « :گوید می این آیه، شیعهدر شرح  و
راندی و دو بـار مـا  یما را م دو بار ،ند: خداوندایامت گویدھد که در روز ق می

َمتََّنا﴿دییرا زنده گردان
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
گـروه سـتمکاران از دو  .﴾نََتـۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

رنـد و در یم مـی ،ن جھان بودهیدر اھا  آن ند:یگو مرگ و دو زندگی سخن می
گردنـد...  ز زنـده مـییو برای روز رستاخ ،رندیم رجعت زنده شده سپس می

 اند. دهیرانده شده و دو بار زنده گردیپس دو بار م
سـت را را مـرگ نخیـز ،اند دهیاشکال گرددچار  هیر آیدر تفس ھا سنیولی  

ش از بـود را یدر صـورتی کـه نبـود پـ ،انـد ن جھـان گفتـهیزندگی ا ش ازیپ
 .»ندیگو راندن نمییم

 کنم: در جواب عرض می
شود چون  ھا را قبول کنیم باز اشکال حل نمی این تفسیر شیعه اما اگر ما

 .شود سه زندگی با ایمان به رجعت می ،گوید آیه از دو زندگی سخن می
 :را ببینیدس مثال علی

  .: وقتی در مکه متولد شدندزندگی اول
  .وقتی امام زمان بیاید :زندگی دوم
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 .: وقتی قیامت برپا شودندگی سومز
یه بایـد آپس برای درست آمدن  ،دوبار :گوید و آیه می ،سه بار دپس این ش

 .رجعت را حذف کنیم
 .جعتپس خود آیه دلیل است بر باطل بودن ر

بدون شرم و خجالت آیـه را  !!که چیست دانیم حیایی نمی اما ما درمان بی
 !!کنند ھر طور بخواھند معنی می

ست که بخواھی سر را ھشیعه چون لحافی کوتا ۀیدعق :ام ھمیشه گفته
  ھویدا میشود! و گردن  پا را بپوشانی سر ،شود بپوشانی پایت نمایان می

گوید و ربطی به  این نیست که شیعه می اً پس تفسیر آیه ھر چی باشد یقین
و آیـه از دو زنـدگی  ،ستاچون الزمه رجعت سه بار زنده شدن  ندارد رجعت

 .وید نه سهگ سخن می
از قرآن  ،را بر امکان رجعت دیگری، شواھدی شیعه عالوه بر این دو آیه

ن رون شـدند تا به گمایخود ب اریکند و به داستان گروھی که از د ارائه می
 ،دیفرمان مرگ آنان رس اما ،ی دھندی) رھاخود را از خطر مرگ (طاعون ،خود

ز به داستان مردن ـیو نـ ]٢٤٣: هالبقر[ کند. دند اشاره مییو سپس زنده گرد
و  ،ھمان سوره آمده است ٢٥٩ه یه در آک ،اشارت دارد ریو زنده شدن عز

پس از آنکه صاعقه آنان ÷ ن به زنده شدن قوم موسییـچـنـھـم
و اصـحـاب کـھـف کـه زنده شدند و سپس به  ]٥٦ :هالبقر[رافراگرفت 

 کند. اشاره می ]٢٥تا  ١٨الکھف: [بازگشتند  گاه خودیجا
ن یـده و در ایگردز واقع یکند: رجعت در امم سالفه ن پس از آن اضافه می

نچـه : ھرآشـدهت یـروا صغمبر اکرمیچـنـانکه از پ ،گردد ز واقع مییامت ن

 رد.یگ ز انجام میین امت نیدر ا ،در امتھای گذشته انجام گرفته
 :گویم یر جواب مد
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اند و این حرفھا آدم را بیاد آن دختر  ودهپوچ و بیھ ھای استداللھا  این
شدن حضرت مریم تشبیه  شدن خود را به حامله آرژانتینی میاندازد که حامله

  .کرده بود
 .رسد کار به اونجا ھم می حیا که نباشد
 .دننک ھا رھا نمی آور را شیعه ندشچ ھای اینگونه قیاس

ان ش دت رجعتشان از انگشتان دو دست کمتر بود م کھف تعداد باصحا
 .ن داریمآدر قر ھا اون ای بنام یک روز بود با این وجود سوره

ھم سوره داریم حتـی آه و نالـه مـریم را در وقـت زایمـان  ÷بنام مریم
   .مھم بوده ۀن ثبت کرده زیرا واقعآقر

 و کنـد می آن زن آرژانتینی به چه حقی خود را با حضرت مـریم مقایسـه
 مـریم مقایسـه به چه برھانی خـود را بـا (طبق روایات شیعیان) مادر مھدی

گـان  هننـدک آن رجعـت د و: بچه من در روز تولـد حـرف زگوید و می کند می
 ؟؟!!کنند د را با اصحاب کھف مقایسه میحقی خو چه هزمان مھدی ب

دیگـر از آن  و مسـلمانان ،گفتیم عقیده به رجعت خـاص شـیعیان اسـت
تناسـخ یعنـی   .پرستان به تناسخ عقیـده دارنـد ھا و بت منکرند البته بودایی

 اینکه انسان بدکار بعد از مرگ خر یا سگ  شود و امثال این .
کـنم تـا بدانیـد کـه منظـور  ر را از کتب شیعه برایتان نقل مییداستان ز

ھا به تناسخ اسـت امـا رویشـان نشـده  بودای ۀھا از رجعت ھمان عقید شیعه
   !.آشکارا بگویند

 :این ھم داستان
ن یکی از مخالفیکه  ،مومن الطاق آورده تی ازیجاشی حکادر فـھرست ن«

 . گفت: آری ؟ـده مـنـدییا به رجعت عـقـیآ :به وی گفت
 .آن را بستان ،نار به من وام ده و دربازگشتید د: پانصبدو گفت
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حال به اور تا ضمانت کند تو در آن ی: ضامنی بمـومـن الـطـاق گفت 
د به ی. شابتوانم وام خود را از تو بستانم تا ،ك انسان بازگشت کنییصورت 

 .»نه بازگشت کنییصورت بوز

 ؟؟؟!!!یندآ بعد امام زمان امامان پیشین و پیامبران می :گوید شیعه می
خیره ذرف امام زمان را طب شیعه جمع بین اضداد است از یک مذھ
برود او دانند و از ترس اینکه مبادا این ذخیره آخری از بین  الله می ،آخرین

که دست ھیچ  ،به پشت پرده غیب ..... بردند به جایی غیر مادی را بردند
 .رسد از طرف دیگر این حدیث را دارند بشری به او نمی

: پس از ظھور امام زمان رجعت خاندان حضرت محمـد سدینو یم یمجلس
از قـول امـام جعفـر صـادق نوشـته  دیدر کنز الفوا »یکراجک. «شود یآغاز م

امـام « کنـد می که پس از ظھور امام زمـان رجعـت یشخص نیتاست: نخس
از قبـر بـر  زیآم شیو تشـو عیحرکـت سـر کیـبا  نیاست. امام حس »نیحس

 »نیامـام حسـ«. پـس از دھـد یخود را تکان م یو خاک سر و رو زدیخ یم
. نـدیآ یمـ رونیـاز قبر ب» حضرت محمد«و پس از او  »یحضرت عل«پدرش 

. کنـد می که امام زمان مدت نوزده سال حکو مت امام محمد باقر گفته است
دشمنان خاندان حضرت محمـد و حضـرت  ۀشیامام زمان آنست که ر فهیوظ
برقرار کند. امام زمان پس  نیزم یو انصاف را رو عدلبکند،  شهیرا از ر یعل

. پـس از شـود یکشته م شداریزن ر کیسر انجام بدست  فهیوظ نیاز انجام ا
و به  کند می و کفن دھد یاو را غسل م »نیامام حس« کشته شدن امام زمان

 صدیو مدت س دیخواھد رس »نیامام حس«. آنگاه حکومت به سپارد یخاک م
. پـس از کنـد می در جھـان سـلطنت» منتصر«به نام امام  ل) سا٣٠٩و نه (

و او مدت چھل و چھـار  دیخواھد رس »یحضرت عل«نوبت به  »نیامام حس«
بـه » حضـرت محمـد«. آنگاه کند می سلطنت» سفاح«ھزار سال به نام امام 
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مدت پنجاه ھزار سـال سـلطنت در جھـان خواھـد  زیو او ن رسد یسلطنت م
 )یعالمه محمد باقر مجلس فی، تال١٢٢٣، صفحه ١٣ جلدکرد. (بحار األنوار، 

 :  ثیحد نیما بر اھای  رادیا حاال
 گرشـانید ثیانتخاب کردم ھر حـد یرا تصادف ثیحد نیکه ا میبگو اول
 و پر از اشکال است.  نطوریھم ھم
 :  دیگو یم یمجلس ثیحد نیا در
امـام زمـان آنسـت  فهی. وظکند می زمان مدت نوزده سال حکومت امام«
». بکنـد شـهیرا از ر یدشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت عل ۀشیکه ر
 .  برد یم نیو نصارا را از ب ھودی یعنیپس 

ھسـتند و ھـر زمـان  نیدر زمـ امـتیو نصارا تا ق ھودی دیگو یقرآن م اما
  :دینیرا بب هیدارند آ ینقش

ِ 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

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

 .]۶۴[المائدة:  ﴾٦٤
دستھایشان بسـته بـاد! و بخـاطر  دست خدا بسته است.و یھود گفتند: «

این سخن، از رحمت (الھی) دور شوند! بلکه ھر دو دسـت او، گشـاده اسـت؛ 
بخشد! ولی این آیات، که از طرف پروردگارت بر تـو نـازل  ھرگونه بخواھد، می

افزایـد. و مـا در میـان آنھـا تـا روز  شده، بر طغیان و کفر بسیاری از آنھا می
ندیم. ھر زمان آتش جنگی افروختنـد، خداونـد قیامت عداوت و دشمنی افک

 .»کنند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در زمین، تالش می

 .»تا روز قیامت« ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ ﴿ :گوید دیدید آیه می
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 تا روز قیامت ھستند.ھا  آن پس
در کتب آسمانی پیشـین  صبعد ما مدعی ھستیم که نام حضرت محمد

  .شده است ولی تحریف
سال حکومت کند الله ایـن را  ١٠فقط  صقرار بود محمد یعنی وقتیکه

قـرار  :گویـد حـاال شـیعه مـی ،آنقدر مھم دیده که در کتب پیشین ذکر کرده
اما الله این را مھم ندیده  ،سال حکومت کند ٥٠٠٠٠بیایید  صاست محمد
ه بر گـردن ار کردذکر کند و ذکر این امر مھم را واگذآن را  خود که در کتاب

   .کرده اندی پیش زندگی می ٣٠٠محمد باقر مجلسی که 
امام زمان که مھم نیسـت او  ؟بعد چرا شیعه منتظر آمدن امام زمان است

سـال سـلطنت  ٥٠٠٠٠٠سال را ببین و  ١٩ ،کند می سال حکومت ١٩فقط 
مـا منتظـر ظھـور دوبـاره حضـرت  :پس بھتر اسـت بگوینـد ،پیامبر را ببین

 .ھستیمج محمد
حضـرت  ھسـتید پـس چـرا بـه صمحمد حضرت اگر منتظر دوباره اما

 حضـرت اتی گمان کرده بـود کـهظگیرید که فقط برای لح خرده میس عمر
ابوبکر نظرش را رد کرد فورا تسلیم  و وقتی( ؟و نمرده کند می محمد رجعت

   )حق شد
دید در حالیکـه یای نبخش عمر را برای یک اشتباه چند دقیقهشما تا حاال 

 ؟!ھستید صمحمدحضرت  خودتان معتقد به رجعت
و از رجعـت گویـد  ن ھر صفحه از قیامـت سـخن مـیآقر ،شما نگاه کنید

   .کند یادی نمی
کـه  ! نهقبل از قیامت رجعت است :گوید میدر حالیکه این حدیث جعلی 

س علـی ،سـال ٥٠٠٠٠ صمحمد .قرن ھا که ھزاران ھزار سال ادامه دارد
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پس چـرا ایـن  ،کنند حکومت می ھا قرنھا ھم  امام ۀحتما بقی ،سال ٤٤٠٠٠
 ؟؟!!ن فراموش کردهآخبر مھم را قر

پس چرا بعـدش دوبـاره رھبـر الھـی  ،بعد مگر امام زمان امام آخر نیست
 ؟؟!!میاید

 ؟!چـرا امـام غایـب اسـت :میگـیم ،کند می ھا ما را گیج عقاید شیعهواقعا 
آخری را اللـه  ،ا مردم کشتنداین ذخیره آخری بوده ھمه امامان ر :گویند می

 .پنھان کرده
بازیچه است مرده سـر از خـاک بـر ھا  این مرگ برای بینیم از اونطرف می

 !!!!شود در ھمین دنیا دارد و دوباره پادشاه می می
شـما کـه رجعـت  ؟!که غایب شده  ترسید می دیگر چرا امام زمان از مرگ

 .دارید شما که استاد خیالبافی ھستید
و شـما بـا رجعـت   ؟مثل بقیه امامانتان میامـد و میمـردب امام زمان خ

سـال سـلطنت  ٥٠٠٠٠را کـه دوبـاره  صمحمـد !!!اش کنیـد دوباره زنـده
امـام زمـان  !دھیـد سال سلطنت می ٤٤٠٠٠را که دوباره س علی !دھید می

کنـد چـرا نگـران مـرگ او ھسـتید و تـازه مگـر شـما  شما چرا رجعت نمـی
کشد پس چـرا از بنـی عبـاس  زمان او را زن ریشداری می گویید در آخر نمی
ای  خامنـه ،ترسد و نمیایـد ای می و چرا از خامنه ،ترسید و رفت و سرداب می

  ؟!ای که زن ریشدار نیست تواند او را بکشد خامنه که نمی
 ؟شـود جانشین او مـی رد حسینگویید مھدی مُ  نگھی مگر شما نمیآو

؟ اصـال بـا حسین دارد چرا نگران مردن استون پس مردی که جانشینی چ
 ؟!کند می کشد که حکمرانی بودن حسین او خجالت نمی

م عجب و ھ و عجب قوم نادانی و عجب و باز !!وجیععجیب عقاید کج و م
 ھزار بار عجب!!!!

  ؟!رفته سفر کجا به عقل شما
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 ،ن بـه او اختصـاص میافـتآبود بایـد کـل قـر اگر این مھدی خیالی نمی
، رجعـت ن این ھمـه انعکـاس داشـتآ، در قرروزه اصحاب کھف یکرجعت 
ساله حضـرت علـی و ھـزاران ھـزار  ۴۴۰۰۰ساله حضرت محمد و   ۵۰۰۰۰

   .ن نداشت و نداردآساله امامان دیگر و دیگران ھیچ انعکاسی در قر
، او عصـای گان اسـت ه از کارھای مھدی زنده کردن مردهتازه یک کرشم

دانـم چـرا اللـه او را  دارد. باز نمی ...ووووووو وحموسی و دم عیسی و عمر ن
   ؟!شناسد نمی

بیمـار  ھـای چون مخلوق الله نیست و مخلوق ذھـنشناسد  الله او را نمی
   .است

   .مگر شما مھدی ندارید :دپرس و می زند حاال شیعه داد می
عیسـای  ،ھا نیست ما عیسای مسیحی ایاما عیس ،ھم داریم عیسی داریم

بشر است عمری عـادی دارد و  مھدی ھم داریم اما مھدی ما و ،ما اله نیست
 .اله نیست



 
 
 

 :۵گفتار 
 خرتآها به  نآدلیلی است بر عدم ایمان  مجازات مرده

و یک شیعه پایبند به نماز و روزه و  پدرم از معتقدان و مقلدان خمینی
 دیگر عبادات بود.

از  یعجیب ھای داستانبود  حاکم ایران نشده که خمینی یتا زمان او
شنیدن از دور خوش دھل  گفت. اما به حکم اینکه آواز برای ما می کراماتش

بر تخت پادشاھی تکیه زد و  یشد و خمیننزدیك  دھلاست. ھمینکه آواز 
ین پدر بج و غریب خود را صادر کرد آثار شک و تردید برات عجیب دستور

 نیز آشکار شد!
ھا را خطاب به تلویزیون و تصویر خمینی بروز داد با این  اولین اعتراض

 جمله:
 کنی؟  اوالد پیامبر داری چیکار می ،سید

 پرسید: میتر شد و متعجبانه از خود  و کم کم جری
 )؟دروغ میگه آقا چی میگه؟ آقا چرا(

ھای را برای ما کرامت خمینی، خبر ھای داستانجای  مدتی بعد به
بازاریان بطور سنتی با ( ،تھران شنیده بود گفت که از دوستانش در بازار می

 )با خبر بودند.ھا  آن نزدیکی داشتند و از اخبار طمالیان رواب
 یک داستان این بود:

 توھین کرده بودبه او خمینی را آزار داده و  ،در زمان شاه یک پاسبان
دستور داد که آن پاسبان را به پیش او  ،خمینی که از تبعید به تھران آمد

 .امام! آن پاسبان مرده :مامورین رفتند و برگشتند و گفتند ،بیاوردند
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 چرا ینقدر اوالد پیامبر  ،گفت: سید میپدر در شرح خود بر این ماجرا 
 !؟است کینه توز

تعجیل  امام زمانش که ھر روزی دعایدانست که  پدر بیچاره من نمی
 توزتر است. خواند از خمینی خیلی خیلی کینه آمدن او را می برای

ورد ھر چند که بدستور او خمینی بر سر مرده پاسبان بالیی نیا

اما از این حد جلوتر  ،تراح درست کردسم رضا شاه ۀرمقباز  »خلخالی«
 نرفت.

را از ھا  آن رود و عمر و عایشه می در حالیکه امام زمان برسر قبر ابوبکر و
 کشد. سوزاند و به آتش می زند بعد می کشد و تازیانه می قبر بیرون می

چشـم  بر را از قبـر بیـرون بکشـند در جلـویزن پیـام تصور کنید جسد
 ور امام زمان را آرزو داشت!کار خمینی متعجب بود و ظھ و باز پدر از ھمه...

کشد که مردم عادی  مان آنقدر آدم میامام ز :در روایات شیعه آمده 
 این از آل رسول نیست! که اینقدر درنده است! گویند می

( بفرض محال در  توانم قیافه مردم ساده لوح ھم عصر امام زمان من می
ا حتمًا ھ آن قیافه ؟!انمنتوچرا که  !را مجسم کنم محال  اگر ظھور کند) 

 آمدنسال  ١٥پدرم  خمینی است! ظھوربه قیافه پدرم بعد از  چیزی شبیه
الوت کرد تا ت قرآن بزرگ را باز میینی را آرزو داشت ھر روز صبح که خم

ید و کش می را از الی آن بیرون میگند کند عکس یک مرد باریش جو
 کرد که ببوسم! بوسید. و گاھی ھم مرا تشویق می می

نیست ھا  آن اخالق امام زمان ھا فقط ت به مردهبسھا ن زی شیعهتو کینه
ھر وقت که قدرت را در دست گرفتند به مرده ھم رحم نکردند زنده که 

 .جای خود دارد
 اید؟ اصطالح پدر سوخته را شنیده 
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قبرھای سنیان را  وی رایج شد اوین اصطالح از زمان شاه اسماعیل صفا 
 زد. را آتش می ھا استخوان شکافت و می

سنی را شکافت و دستور داد  وی در بغداد قبر بزرگاناسماعیل صف شاه
مستراح درست کنند و نامش را   مشھور سنی ھای آدمھای سر قبر که

 .»ریدگاه«گذاشت 
 تداد کـه برونـد آنجـا قضـای حاجـ ، پول میبرای تشویق مردمو حتی  

ریدگاه کرد این عـادت را  کنند! پس این فقط خمینی نیست که قبر رضا شاه
 .استھا  آن قبل و بعد

 ھـا اون کـه به باور ما به این خاطر اسـت ؟کند می شیعه چنین حاال چرا 
کـه ایمـان بـه زنـدگی و  چون ملحدین ھستندھا  آن ،ایمان به قیامت ندارند

د سـاز جکارشان ایـن اسـت کـه اکثر  اب قبر و بعد از قبر ندارند پس حدعذ
 گیرند. مرده انتقام می

بـه ھـا  آن باعث قیامت است که وجود روز  به ایمانی یا تردید ھمین بی  
جعـت مردگـان شـبیه ر در باور بهھا  آن .مردگان عقیده داشته باشند رجعت

بودایی ھا نیز به قیامت ایمان ندارند. ملحدین نیـز یـوم  !!ھا ھستند به بودایی
   القیامه را منکرند.

ی در کره زمین درست کردند یـک بیستم ملحدین فتنه بزرگدر آغاز قرن 
ھـا  آن یکـی از دولتھـای کره را تحـت تصـرف خـود در آوردنـد.. واین  سوم

 .بودبنام اتحاد جمامیر شوروی  یکشور
 ریـیس ؛ستاننترکمیعنی جمھوری ؛اورنھدر یک جمھوری از این کشور پ

یر رھبران مرکـزی داطر افزایش دادن تولید پنبه مورد تقخب ،جمھور ملحدش
 ی را اعطا کردند!د جماھیر شوروو لقب قھرمان اتحا قرار گرفت و به او مدال

 ماھواره اختراع شد دروغ او وقتی آشکار شد که ،اما او دروغ گفته بود
فت و دید سطح ی مدد گرا هرھواھای ما از عکسشوروی  ت کشاورزیوزار
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ان فالن قدر است. و حساب کرد که در نستدر ترکم زیر کشت محصول پنبه
 شده تولید شده باشد! گزارشلت نیز محال است نصف مقدار بھترین حا

ملحدین چون  .اما حقیقت وقتی آشکار شد که رئیس قھرمان مرده بود
به آخرت و عذاب قبر ایمان ندارند کاری از دستشان بر نیامد تا آتش دل 

یس جمھور ر رفتند و قبر آن رئوا اینکه امام زمان جز انندشبنخود را فرو 
 نداختند!ادور  به یش راھا استخواندروغگو را شکافتند و 
داند  مگر او نمی ؟!!جیب نیست اما امام زمان دیگر چرااز ملحدین این ع

کشد و  پس چرا مرده را بیرون می ،تر نداریم که از آتش قبر عذابی دردناک
 زند. شالق می

  .نیست درست وابزند که ج ھا می برای عبرت زنده :ییداگر بگو
 .گاه استخود قبر بھترین عبرت :اوالً 

صت توبه در دوره او تمام م زمان در فکر ھدایت مردم نیست. فراما :دوماً 
 .)کشتن (طبق روایات شیعهو کارش است کشتن و  ،است

جسد  :گویند میتی درکار نیست که راویان شیعه برای این عبر :سوماً 
سبز  اً فور آن درخت ،کند می ت خشکی آویزانابوبکر و عمر را که به درخ

و امام  ،دانند به فتنه میافتند و ابوبکر و عمر را بر حق میشود و مردم  می
  کشد؟ را ھم میھا  آن به جان آن مردم و میافتد زمان

دلیل ما بر بطالن عقیده شیعه این  یک عبرت نیست پسمسئله پس 
چون ملحدین ھستند! و به عذاب قبر و حشر اعتقاد درستی ھا  آن است که

 داشتند! ری نمیھا دیگر کا باید که به مردهداشتند حد اقل  ندارند اگر می



 
 
 

 :۶گفتار 
 شرک است ،عهیاعتقاد به مهدی ش

ی بدنیا ھجر ٢٥٥ھا عقیده به زنده بودن مردی دارند که در سال  شیعه
 :نماید او زنده است و اضافه می :گوید است) شیعه می ١٤٣٠(حاال سال آمده 

سال روز تولد مبارک  اگر صد ھزار سال بعد ھم گفتیم امروز صد ھزارمین
؟ و باید قبول کند که این مرد چرا :ایشان است! کسی حق ندارد بگوید

 تواند صد ھزار ساله شود و زنده بماند یا حتی یکصد ملیون ساله!  می
این درباره امام مھدی طبیعی است! که یک ملیون سال و  :گویند می 

 بیشتر عمر کند.
شیعه البته عقیده ندارد که امام زمان جاویدان است و مرگ ندارد چون 

 ! کند می ن بگوید این آیه راه او را سداگر چنی

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ ۡ ٱ �َِقةُ َذا  .]۱۸۵[آل عمران:  ﴾تِ َموۡ ل
  .»چشد میی طعم مرگ را ھرکس«

یه گفته ھر این درست که آ :گوید گیرد و می اما شیعه از این آیه انتقام می
 چشد اما، آیه وقت را معلوم نکرده و نگفته کی؟!  انسانی طعم مرگ را می

میرد اما کی و وقت و زمانش بدست  می مھدی :گوییم پس ما ھم می
سال و به معنی ا یک ملیون دھیم و ت ماست پس عمر امام زمان را کش می

 شویم. م! و در عین حال منکر آیه ھم نمیخندی آیه می
شیعه با عقیده به  .شود به این فقط منحصر نمی ،از آیهانتقام شیعه 

 گوید: گیرد و می ه باد تمسخر میرجعت، کل آیه را ب
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میرد. آیه را قبول داریم اما در ھمان  قبول داریم که ھر انسانی می ،بله
جالب ھم  شود!!! و با این شگرد م که بعد از مردن زنده میده داریحال عقی

ه ھوای نفس ما خواسته باشد را شویم و ھم آنچه ک متھم به انکار قرآن نمی
 کنم. و مھدی را بعد از مرگ تحت نام رجغت فورا زنده می گوییم. می

در ھـر ھا  آن نیست ، عجیب و غریبقط درباره عمر مھدیف ،عقاید شیعه
و قـادر بـر ھـر کـاری ھرجـا  او را حاضر و ناظر در ،نویی دارند چیز او حرف

   :، واقعه زیر را بخوانیددانند می
احمدی نژاد عقیده دارد که مدیریت  محمود آقای ،رییس جمھور ایران

  .زمان است کشور با امام
 داند او گمان او البته امام زمان را در سطح یک رییس جمھور نمی

 .که امام زمان ھمه جا حاضر است کند می
گاھی دارد   از ھر چیز آ
 بر ھر کاری قادر است 

 .در حال حاضر ترور او ممکن نیست
نژاد ھمزمان با شرکت در مجمع  یاحمد یعنی یاسالم یس جمھورییر
ز حاضر شد، اما با یورک نیوین یایسازمان ملل، در دانشگاه کلمب یعموم

د یشد یھا ن واکنشیس دانشگاه، وھمچنیینجر، ریبال یل یشگفتار تند آقایپ
 هنژاد درباره آنروز چ یم جناب احمدینیاز حاضران روبه رو شد. بب یا عده

  !دیگو یم

ک ی«ت آن صحنه را امام زمان بر عھده داشته است: یری: مددیگو یم او
ن یز، من مطمئن ھستم که ایعز یاد امام عصر افتادم. گفتم: ایلحظه بعد 

 دانم یکرد. م یت خواھیریو مد یکن یبه نفع اسالم جمع و جور م صحنه را

 .»کرد یجمع خواھ
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که با  یکشور است در وقت ییکه در باالترن مقام اجرا یمرد دینیبب
 نیا خواھد یو از او مدد م دیگو یبا امام زمان سخن م شود یبحران روبرو م

 کفرمطلق است نه شرک.
انقالب  یروزیآنوقت که بعد از پمرتکب شد  ینیشرک صد درصد را خم 

 گفت: ھا یبار به قم آمد و خطاب به قم نیاول یبرا
شـرک صـد درصـد  نیـبه شما نظر دارد، امام زمان بشما نظر دارد، ا خدا

 است.
 رھا کرده. یالله را بطور کل راینژاد کفر مطلق است ز یگفته احمد اما

 خود خواھد گفت: نهیریبر اساس سنت د عهیش البته
 ؟تآیا کمک خواھی از دکتر شرک اس

نیست اما معتقد بودن به الھی کنار اللـه البتـه  ،نه: جواب ما این است که
 .شرک است وکمک خواھی از این اله و فراموش کردن الله کفر است

 .دانید زمان را در حد یک دکتر نمی شما که امام
 .از نظر شما او وزیر الله است

 .و وزیر ھمیشه از جنس پادشاه است 
 .مینی از جنس اوستوزیر یک پادشاه ز

 .دانید وزیر الله را ھم شما از جنس الله می
 :بیشتر بگوییم؟ پس بشنوید 
 عقیده دارند که  درباره مھدی ھا شیعه 

 است. »قدير إنه علی كل يشء«

 .ل شیعیانااز احو »ةذر ثقالال يعزب عنه مو«
ماند حتی اگـر  از نظر امام زمان مخفی نمی ھا احوال شیعهو ھیچ چیز از 

 به اندازه ذره باشد 
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را  ایـن حـرف :سند نمیدم چون یک شیعه جرات نـدارد بگویـد اً من عمد
   .عقیده ندارم :قبول ندارم یا بگوید

کودک بوده ولی در ھمان کودکی ھم عـالم کـل  مھدی زمانی :گویند می
تـر سالگی که رسـید دیگـر پیر ٤٠به سن  گویند می جوان شده و و بعد بوده

ساله باقی مانده و ھزار سال ھم بگذرد مرغ او یک پـا دارد  ٤٠نشد ھمانطور 
 شود. ماند و ھرگز پیر نمی ساله باقی می ٤٠و 

گاھسـت! علـیم بـذات الصـدور  عقیده دارند که مھدی به راز و رمز امور آ
شـنود عقیـده  ر دل بگویی مـیشنود اگر د اگر زیر لب سخن بگویی می است

ھـا را  داند. حتی زبان حیوانـات و دیوانـه دارند که او ھمه زبانھای دنیا را می
 فھمد. ھم می

ا و ھمه چیـز ر ،عقیده دارند که گذشته و حال و آینده برای او یکی است
بینـد! و بـه ھمـه امـور آشـکار و نھـان  در این سه زمان چون کف دست می

گاه است!   (غیبی) آ
امـام زمـان  :گویـد شـیعه مـی ،از دسـتم افتـاد و شکسـت لیـوانییروز د

ر فالن جا از دسـت تـو میافتـد و دانست که این لیوان در فالن تاریخ و د می
شکسـت ھـم بـاز امـام زمـان مسـیر آینـده لیـوان را  شکند اما اگر نمـی می
این لیـوان چـه مـدت دیگـر  نوشند و از آن آب می دانست که چه کسانی می

 .داند دھد.... ھمه را امام زمان می ماند و چه حوادثی برایش رخ می میسالم 
 او .. قدرت بی پایان ھا و این است این است امام زمان شیعه 

 قـدر قـدرت و شیعه عقیده دارد که این امـام ھمـام و ،اما در ھمان حال
سردابی در سامرا پناه برد وھـی از ترس آقای متوکل عباسی به  !قوی شوکت

عباسـیان تمـام شـد بلکـه  !! متوکل مرد بلکه خالفتحضرت امام :وییمگ می
اول کـه زیـر سلسله جلیله صفوی به حکومت رسید و نوکر شما شاه عبـاس 
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منتظـر بیـرون آمـدن  ،کلب آسـتان علـی کند می امضاء حکومتی  ھای  نامه
 شماست!

 .کند اما امام زمان ظھور نمی 
تـو گـویی  ،آورد و با این ھمه ھوادار بیرون تشریف نمی ،با آن ھمه قدرت 

یـک ،احمـدی نژاد ،رییس جمھـور فعلـی ایـران ددان د! و نمیخوان اخبار نمی
 برد.  فرو نمیآن را  درکنیألقمه نان ھم که بخورد تا نگوید امام زمان 

و  ،او امـام زمـان اسـت ؟!اما آیا اصًال او نیازی بـه خوانـدن روزنامـه دارد
 ،چیستھا  آن ھای ھفته بعد تیتر اول و دوم و سوم و آخر ند که روزنامهدا می

 داند!  او نیازی ندارد که بخواند ھمه چیز را می
 آیی! آورند؟ ای مرد قدرمند! چرا نمی حاال چرا تشریف نمی

 ایم از این عقاید عجیب شیعه......... ما که سر سام گرفته 
 !گوید؟ آیا کسی جواب این سوال را می 





 
 
 

 :۷گفتار 
 کنند مردم قبول می ،روز :اگر شب را بگویند

ھر شود و  مرعوب می دوقتی قومی عقل را چراغ راه خود قرار ندھ
ایم به قومی  سال است که تبدیل شده ٥٠٠پذیرد ما ایرانیان  خرافاتی را می

 مسخ شده و عملکرد خیلی بدی داریم.
 ،لممن ولی الله و مرشد کام :ل پیش گفتسا ٥٠٠شاه اسماعیل صفویی

 کردند. سجده می اندیگرو  به اعتراف منابع شیعه مردم برای او
نش دسـتور داد کـه اھا به سربازن گوشت مرده حرام است اما او بارخورد

خوردنـد و  چـون سـگان مـیھـا  آن و ،اد دشـمنانش را بخورنـدسگوشت اج
 کردند. وان پاک شده را تف میاستخ

اغ و مگان را داد! و د هدستور خوردن گوشت زند حتی شاه عباس صفوی
(که نام خود را گذاشته بود  ولی ھا را پیروان این ای زندهدیگر اعض گوش و

تناول بیرون زده  ھمراه خون ند وکند می انھای تیزدند با )آستان علیسگ 
 نمودند!! می

دانیـد.  وشاند این را توھین به خود میرا بر سگی بپ اگر کسی لحاف شما 
ه کرد و سگ مرده خـود را در آن پیامبر را پاری اما شاه اسماعیل صفوی عبا

، که شاھد این ماجرا بـود دربار او در پیچید و دفن کرد. سفیر عثمانی حاضر
جـواب شـنید او مرشـد  ؟کرد که چـراش بر آمد و از وزیرش سوال نانھ آه از

 کامل است. ھر چه کند ھمان درست است!
داری کننـد مثـل اعـزان بر سر قبر سـگ لباشداد قز رایش شاه دستوفرد

 داری برای امام حسین!اعز
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 .امروز ھم ایرانیان ھمانطورند ،نه ،سال پیش است ٥٠٠این مال  :نگویید
روزه گرفتن در ماه رمضان حرام است!  :او گفت ،خمینی ھم عصر ماست

 و مردم نیز قبول کردند!
اسـت!  جریان به این صورت بود که خمینی فتوا داد تھـران بـالد کبیـره

به حساب میایـد! و  ای به محله دیگر برود مسافر یعنی ھر تھرانی که از محله
ه مسافر باطل و حـرام اسـت! نتیجـه را دیگـر خودتـان در مذھب تشیع روز

 تید.دانس
لـه) و محـل افرح آبـاد ژای ( ام در محله خانه اھ ثر تھرانیاکمن نیز چون 

بـر  ظاھراً  مدیر مکتبی و ) بود چون آنوقت منکارم در محله دیگر (میر داماد
بـه دروغ  مقلد خمینی نیسـتم فقـط :کردم بگویمبودم جرات ن مذھب شیعه

 ماه رمضان است.خوردم به خاطر احترام  و اگر نمی گفتم روزه ندارم! می
تر شـد از دسـتور قـرآن و رت خمینی را که چطور دستورش باالازم قدنب

 دستور پیامبر.
ماه رمضـان  در ی کهمیز بیاندازم بر سر خودم و بقیه مردمتفی تحقیر آ و

 کردیم بگوییم روزه ھستیم! جرات نمی
 !؟چیست منطورمحاال حرف  ،خب 

لطان حسـین و شـاه اه سـشـنایبان امـام زمـان ( ......صحبت این است
محدودی داشته باشـند پـس تعجبـی اسماعیل و خمینی) که چنین قدرت نا

 .کند می مام زمان خودش کن فیکون کند وندارد که ا
 د حکـمل داوآقـرآن جدیـدی میـاورد بـه کتـاب ! کند می قرآن را عوض

 .کند می
گویـد در رمضـان روزه  مثال مـی کند می خواست حکماصال ھر چه دلش 

واھر آزاد اسـت! امـام اسـت روی د در شـوال بگیریـد یـا ازدواج بـا خـینگیر



 ٥١   کنند : اگر شب را بگویند: روز، مردم قبول می۷گفتار 

 شیعه آمده که او قرآن را عوض توانیم حرف بزنیم! در کتب که نمی شیحرفا
 .قرآن جدیدی میاورد کند می

 .کند می داود حکم آل بر قوانین
 .نام عبرانی دارد

 .کند می را خرابھمه مساجد زمین 
 .کند می مسجد مدینه را ھم خراب

 !  کند می و شکلش را عوض کند می مسجد مکه را ھم خراب
 ھر چه دلش بخواھد. کند می دستورات جدیدی صادر

یعنی اگر ازدواج با مادر را حالل کرد و رفتن به حج را حرام حق دارد که 
 چنین کند!
 کشد! مردم کره زمین را می  دو سوم
یـاورد بیـرون جلـوی کند جسـدش را م مرده پیامبر ھم رحم نمیبه زن 

 ب کنید که با اصحاب پیامبر چهزند! دیگر خودتان حسا چشم ھمه شالق می
 !کند می

شـراب  :گوینـد میو نام عبرانی دارد بـاز  کند می بر قوانین آل داود حکم
م آل محمـد یھا نیسـت قـا دجال یھودی :گویند میباز  !!!استشربت  !نیست
 !؟؟؟است
 واجب القتل است!  و مرتکب شود مرتد ملعونفردی که این جرایم را ھر  

   .اند شیعه چنین مردی را مقدس کرده مذھب اما در
و  یبودی قـرآن فعلـمنتظر چنـین مـردی باشـد و آرزوی نـاو کسی که 

 مساجد کره زمین را داشته باشد مسلمًا مسلمان نیست! 
 خود دانند و فردای قیامت! دیگر منتظران

مـا از عملـش  ،او این نـام را دزدیـده ،نیست صاو مھدی آل محمد ،نه
 .دانیم که او این نام را دزدیده می
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حضرت مھدی ھمان خلیفه راشدی است کـه پیـامبر خبـر داده در آخـر 
   .و ما او را دوست داریم کند می زمان حکومت



 
 
 

 :۸گفتار 
 این همه هیاهو برای هیچ

جھان را عوض کردند امروز در  ۀو چھر ندآمد ص حضرت محمد
 فعلی نقش دارد وزیر خارجه شحوادث مھم جھان نیز تعلیمات حضرت

 تا نظرات دشمن خود را بشناسد! کند می مطالعه ن راآآمریکا دارد قر
نی گـوترین نقش را در دگر تری که مھمچھره بر ١٠٠از  ستییمجله تایم ل
اول نفـر  ،فھرسـتار داد از نظـر ایـن مجلـه در ایـن انتشـرا  جھان داشتند

   .سیوس چینی ھستندسوم کنفو ،دوم حضرت عیسی ،ج ضرت محمدح
امـا مھـدی در  ،حضرت عمر بن خطاب اسـت ،اھم در این لیستنفر پنج

 .این لیست جایی نداشت
م یرا تغییر دادنـد درسـت کنـدنیا نفری که  ١٠٠٠والله اگر ما لیستی از 

که  ھای که فر بھترینندارد اگر لیستی از یک ملیون ن باز مھدی در آن جایی
ی نـدارد کـه در ایـن سـجھان را عوض کردند داشته باشیم بـاز مھـدی شان

 شان دھد! ن لیست خودی از خود
سـال پـش  ٩٠رک اتـات ،تری دارند ھا نقش دراز مدت بعضی ،در این جھان

ر قـوانینش بـر زنـدگی یثر ترکیه حاکم کرد اما تا ھنوز تاقوانین ضد دین را ب
 ودار است!مردم نم

یـر لبـاس از ایرانـی بـه خمینی قبر رضا شاه را ریدگاه کرد اما قـانون تغی
تـاثیرش چھره ایران را عـوض کـرد، و تـاکنون  ستاغربی که ارثیه رضاشاه 

 .باقیست
صـفوی  شاه اسماعیل ،ن کردگودگرادیسون با اختراع برق زندگی بشر را 

داد  تکان امره زندگی کرد که آن کار امروز اساس و پای کاری پیشسال  ٥٠٠
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 کند! رھا نمی ای مرا و لحظه
ھجری باعث ھجرت من از ایران در  ٩٠٧ه کردن ایران در سال او با شیع

 شد!  ھجری١٤٠٣سال 
خواھـد کـه ایـن  . حاال میھاست آناری ذگریثبه اندازه تا ھا انساناھمیت 

 ر خوب باشد یا بد!یثتا
چنـد سـال ،نـواز شـریف نامی ،–پاکسـتان  –ھجـرت در ھمین سـرزمین 

 یکشـنبهداد که روز تعطیل ھفته به جای جمعـه،  نخست وزیر شد و دستور
مطبوع ر نایثد و حاال ھر جمعه و یکشنبه من تاباشد او رفت اما دستورش مان

 بینم. را در زندگی خود می راین دستو
ر و نقـش یثاند تا وی که برایش براه انداختهھان با این ھمه ھیااما امام زم

 زنند مھـدی بیـا مھـدی بیـا. و داد می ھا قرنخیر و شر بشر ندارد مردم  در
 ر باشد!یثا تاھاین شاید تن زیادبرق  مصرفشعبان  ١٥ فقط

کاری  یزن ری از مھدی ندیدیم! و در حالیثتا ھیچ ،سال گذشته ١٢٠٠در 
 ا ندارد.به کار دنی

فقـط  ،که در گذشته و حـال کـرده کند می و در آینده نیز ھمان کاری را
 ھاسـال البته در این ،گزارد سال پا بر عرصه وجود می ٤٠یا  ١٩یا  ٧فقط فقط 

تمـام شـد زن  ھاھمینکه این سـال فی میاورد اماتغییرات شگر بروایات شیعه
ماتش بـرای ھمیشـه از صـحنه محـو یلکشد و باز او و تع داری او را می ریش

باشـد کـه شـاه ر بـر آینـدگان داشـته یثتواند ھمانقدر تا شوند! حتی نمی می
 اسماعیل بر زندگی من داشت! 

سال خالفت کرد و در عرض این مدت کوتـاه جھـان را تکـان  ١٢ سعمر
بیشتر بود و تا امروز کارھـای عمـر بـر  د وفاتشو بع در آینده داد اما تاثیرش

ان تاثیر دارد و به اعتـراف شـیعه وقتـی مھـدی بیایـد. محـو جھ ھای جریان
 گیرد!  کردن آثار کارھای عمر نیز مدتی از وقت کوتاه امامت او را می
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سال بر جھان تـاثیر دارد و تـازه ایـن  ٧یا ١٩ در مقایسه مھدی فقط فقط
ر و خراب کردن بیـوت اللـه! و یست؟ کشت و کشتاکارش چ کوتاه ھای سال
 ھا!!! ھا بلکه حتی مرده دادن زندهآزار 

گویم مھدی تاثیری بـر مـردم بعـد از خـود  می شاید تعجب کنید که چرا
 ندارد در حالیکه مثال شاه اسماعیل صفوی داشته!

الله حضرت علـی  :گویند میھا  ت نکنید! مگر نشنیده اید که شیعهاما حیر
را جانشین رسول الله کرد چون جھان نباید یک لحظه از رھبـر الھـی خـالی 

 باشد!
ب و اگر جھان یک روز بـدون امـام باشـد ذو :گویند میاید که  مگر نشیده

 گردد. شود و نابود می آب می
جانشین فقـط بـرای پیـامبر درسـت  ١٢ الله :اید که گفته اند مگر نشیده

 آخری مھدی است؟کرده اولی علی و 
امامت بدسـت زن ریـش  سال ١٩یا  ٧  اید که مھدی بعد از و مگر نشنیده

 شود. داری کشته می
گـردد جھـان کـه  مـیب و نابود مھدی که کشته شد جھان ھم ذو ،خب

  مردمی در آینده نیستند که تعلیمات مھدی بھره ببرند! نابود شد آینده و
 ناقابـل اسـت. و مھـدی شـایدسـال  ٧ای ھا فقط بـر پس ھیاھوی شیعه

 سال دیگر ھم نیاید!  ٧٠٠٠
کردند امروز فرداست کـه مھـدی  گمان می سال پش ١٠٠٠در  پدران ما

 .ور کندظھ
 .دچار این توھم بودند نیز شیسال پ  ٥٠٠نیاکان مادر 

این احسـاس  ،ھا شیعه ھای نوشتهد از ینھا بیب سایت امروز شما بروید در 
ھمه ھا  این ور کند اماھمین جمعه مھدی ظھدھد که شاید  به شما دست می
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، بلکـه بطـور قطـع نکنـد ظھـورسال دیگر ھم  ٧٠٠٠خیال است شاید که تا 
 .ماند ھمیشه غایب باقی می ی است که کند و غایب ھرگز ظھور نمی

دھد کـه  که حاال میوه میم نیکه ما زیر درختی بنشی ماند این به این می«
د از نسل چشـم بـه انتظـار در این انتظار نسل بع ماپدران ، دھد میحاال ثمر 

ری ھم مان یک دفعه آخسال میوه نداد ھمان به ھ ٧٠٠٠مردند! درختی که 
نوشدار بعد  ده که نیست!رزدو تخم  ،دا ندارده سر و صھمندھد! اگر بدھد این

پرسید کـه در زیـر از مرگ سھراب است باور ندارید بروید سر قبر پدرم از او ب
 ار مھدی مرد! ظچشم انت گران، بار ستم ستم

زدند مھدی بیا مھـدی  باز شک دارید از پدر بزرگان ما بپرسید که داد می
 بیا! اما نیامد که نیامد!

  .بعد از مھدی امامان دوباره میایند :گوید شیعه می
اما حتی با رجوع پیامبران و امامان باز ھمه این ھیاھو بـرای ھـیچ اسـت 

در  سال اول دنیا را تکـان داد و اسـالم را آورد ٢٣رت محمد در زیرا اگر حض
   .کند سال بعد از رجعت حتی یک نفر را ھم ھدایت نمی ٥٠٠٠٠

شـود و  گوید بعـد از ظھـور امـام زمـان توبـه قبـول نمـی چون شیعه می
   .پشیمانی از گناه بیسود است

 :گوید مشھوری دارد او می ۀجملھا  شیعه امام زمان
و  کـنم و وقتـی آمـدم توبـه دیگـر فایـده نـدارد ناگھانی ظھـور مـیمن (

. )گو ھسـتند یقین کنندگان بعد از ظھور دروغ یسود استبپشیمانی از گناه 
 ،بعد از ظھـور،به او ایمـان نداشـته باشـد پیش از آمدن مھدی یعنی کسیکه

و  دھـد در آخـرت نجـات نمـی یت مھدی او را نه در دنیا و نـهقانحیقین به 
 .فایده است یتوبه ھم ب و متندا

 .اران و گمراھان وسیله ھدایت نیستپس این مھدی برای گناه ک
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قبـل از ظھـور ھـا  آن و ایضا برای مومنان ھم امام ھـدایت نیسـت چـون
 .ھای این امام زنده ھدایت شده بودند دون راھنماییی بدمھ

سـال غایـب بـود و کسـی را  ار ھزارانکست که اول این چه امامی اپس 
را منتظـر مـن چـاز مردم طلبکار است کـه  همدآه کھدایت نکرد و حاال ھم 

 !!شدید تا ھدایت شوید
اگر قرار بود خودمان راه را بیابیم اگر قرار بود امامـان در گذشـته باعـث 

  ؟خورد آخر ھدایت ما باشند پس این امام زنده به چه درد می
برای چه میاورد که توبه و یقین و ندامت را  پس این کرامات و معجزات را

 ؟!کند قبول نمی
در  سـاختند مـییقین دارم علمای شیعه وقتی داشـتند ایـن داسـتان را 

سوار بود ھا  آن ۀدیشنحالت عادی نبودند یا مست بودند یا شیطان بر روح و ا
 .گویند میدانستند چه دارند  که نمی

روش مھدی ه ب ، اگرکرد که در مکه ظھور صتصور کنید حضرت محمد
 شد؟! چه می کرد عمل می

   .بود پیشین ھم در کتب صمحمدحضرت  چون بشارت به آمدن ،بله
توبه ھـم قبـول  ،مدآ صاما مردم ایمان نداشتند و وقتی حضرت محمد

   .ماند بود که یک نفر ھم زنده نمی اگر چنین نمی. شد یقین ھم سود داشت
 !!خواھد ھمه را بکشد حاال مھدی می

   .بدی به اسالم دارند خیلی نیتھا  این الله رحم کند
شوند ولی حتی داشتن نیـت کشـتن ھمـه مسـلمانان و  البته موفق نمی

ھـای  هنیتی شوم و خطرناک است و خبـر از کینـھا  آن فرصت توبه ندادن به
   .دھد میھا  این عطش ناپذیر درون

ھیاھو برای ھیچ  ای برای بشریت ندارد و این ھمه پس آمدن مھدی فایده
   .است





 
 
 

 :۹گفتار 
 داستان امام زمان ساخته و پرداخته کیست

و  خیالبافی ۀامام زمان بشکلی که امروز ایرانیان قبولش دارند ساخت
 .محمد باقر مجلسی استپردازی افرادی چون  دروغ

ه بـ کنـد می اخت او کمـکنشـ ،قر مجلسـی را بشناسـیمبیایید محمد با
 .شناخت امام زمان

 ،خبار امـام زمـان در نـزد شـیعیان اسـتاھای مھم  او یکی از سرچشمه 
 !!سال پیش مرده ٣٠٠حمد باقر مجلسی م

او حق ندارد که منبع احادیث دین باشد زیرا بین او و تاریخ ظھور اسـالم 
 .تاس فاصله زمانی ١١٠٠

ی که که احادیث را از کتب مختلف شده ھایش مدعی او برای توجیه دروغ
آوری کرده با این حرف او چون روباه دم خـود را شـاھد  جمع نابود شده اند،

اون کتابھا خودشان معتبر و مشھور نیستند و تازه از کجا معلـوم  میاورد زیرا
کتـاب در دسـترس که از اون کتابھا نقل قول کرده باشـد وقتـی کـه خـود 

   .نیست
دھند و  به کتاب اصلی حواله نمی و اگر در دسترس است چرا شیعیان

اش  بحار االنواری که نویسنده ،مجلسی است بحار االنوار ھمه جا سندشان
 .)در تاریخ دارد قرن سابقه ١٥اسالم سه قرن پیش مرده (
بخاری  تر است ازجلدش قطورتک  جلد دارد و ھر ١١٠کتاب بحار االنوار 

   !!!یا مسلم
یسنده را در نوشتن ون توانید میزان دقت این یوزن کتاب م از شما
  .دریابید
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بین  ؟چیست جلدی ١١٠ای این کتاب ھ آخر سند مجلسی برای حدیث
او از کجا  ،سال فاصله است سال و بیشتر ١١٠٠که  ج او و حضرت محمد

  ؟!این راز ھا را کشف کرده
ایـن  ،دیـدمکراجکی  این را در کتاب :گوید می و کند می حدیثی نقلمثال 

   ؟شناسدش چرا کسی نمی ؟کراجکی کیه
کی مھمتر از مجلسی باشـد پـس چـرا شـیعه حوالـه جکرا اگر قرار باشد

و دیگـر چـی در آن  ؟کی کجاستجاین کتاب کرا؟ دھد به کتاب مجلسی می
  ؟!نوشته و با کدام سند و در چه قرنی

محمـد بـاقر مجلسـی افرادی مثـل  زخود را اھا دین  خالصه اینکه شیعه
   .و این مرد شوم وزیر شاه سلطان حسین بوده ،گرفتند

جلدی آنھم  ١١٠نھم کتاب آ ؟یر چقدر وقت دارد که کتاب بنویسدیک وز
 .جدرباره احادیث دست اول از پیامبر 

 .زن داشته ٥٠٠٠اه سلطان حسین مردی عیاش و خوشگزران بوده ش
 .کرده را بزور صیغه می او حتی زنھای مردم

حتمـا مثـل او  حتما مثل خودش است و وزیرش ھم ،چنین مردی ،خب
زل عـو  شاه سلطان حسین بوده ۀھمه کار مجلسی وزیر اول و ،زن باره بوده

   .ھم نشده تا آخر وزیر بوده
و  ،سـاخته و پرداختـه ھـا را برای شیعه یزو این مجلسی امام زمان امرو

   .اند کردهبراحتی باور  ھا شیعه
رود و بـه امـام زمـان  مجلسی عقیده داشت حکومت صفوی از بین نمـی

  .تحویل داده شد  ھا افغانشود اما دیدیم از بین رفت و به  تحویل داده می



 
 
 

 :۱۰گفتار 
 لقمه را دور سر گرداندن

  .غیب شد کشته شوداینکه مبادا  امام زمان از ترس :گویند می ھا شیعه 
مـاده آترس از این بود که کشته شود رفت تا ھر وقـت زمینـه  :گویند می

 .شد برگردد
ما یک معلم دینی در دوره شاه داشتیم که آخوند بود و اسمش بود آقای 

روز فرداست مکرد ا مان میسال پیش گ ٤٠ین آقای نقیبی ھم در ا، نقیبی
 !که امام زمان ظھور کند

 .ساله بود ٤٥تقریبا  نوقت ھاآباید مرده باشد چون بگمانم حاال  
و گفت: امروز در  این آقای نقیبی یکروز خوشحال آمد سرکالس

که ما  که ریچارد نیکسون رییس جمھور آمریکا گفته ند ھا نوشته بود روزنامه
  .ایم جھان عاجز مانده ۀدر ادار

رھبران جھان از ھای ظھور است که  این یکی از نشانه :گفت نقیبی می
 .کنند زنند و شانه خالی می جھان سرباز می ۀادار

ھمین نیکسون به شھادت تاریخ  ،وش خیالی محض استخطبعا این یک 
دو دستی چسبیده بود به صندلی ریاست حتی که بوسایل غیر قانونی 
متوسل شد تا در سر تخت بماند و حادثه واتر گیت را آفرید که منجر به کنار 

 .از ریاست جمھوری رفتنش شد
ماده آ به این صورت پس این محال است که زمینه برای ظھور مھدی

 .شود
  .زنند زده و می و نقیبی و بقیه علمای شیعه حرف مفت می
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وقتی مھدیشان ظھور کند کسی  ،و جالب این است که بروایت شیعه
د تا شو او مجبور می اندازند و نمیزیر پایش فرش قرمز  برایش گل نمیاورد و

راه خود را باشمشیر باز کند و در این راه از ھر سه انسان دوتایش را 
  .کشد می

را  آخر مجبور به انجام آن است سوال این است کاری که امام زمان ،خب
 چرا اول نکرده؟

 ؟غیب ۀترسید و رفت پشت پرد ، او چرا وقتی دشمنش شمشیر داشت
گردد و  اسرافیل را دارد برمیبمب صور  و اما وقتی که دشمنش بمب اتم

  !!!طلبد نفس کش می
   :گویم پس جواب را خودم می ،بی نداردشیعه برای این ایراد جوا

در  ،که سازندگان مھدیست این ، فقطعلت فرار مھدی از ترس شمشیر
و اما علت برگشتنش . نداشتند عباسی را ۀبا خلیف قدرت مقابله ،عالم واقعیت

یالبافی تابع ھیچ خاپیما این است که رویا پردازی و در عصر بمب اتم و ھو
  .قانون یا مرزی نیست

 .ھمه خیالبافی استھا  این
اگر مھدی از ترس کشته شدن غیب شده باشد یا اگر بخاطر اینکه مردم 

ھا چه جواب به این  ظھورش نداشته غیب شده آنوقت شیعهمادگی برای آ
 ھای من دارند!ایراد

شدن ھمیشه است. بلکه با اختراع بمب اتم بیشتر خطر و ترس از کشته 
شود و این خیال خام است  و زمینه ھم ھرگز آماده نمی، شده و کمتر نشده

که ما  گویند میآیند و به مھدی  کسی گمان کند که مردم خودشان می اگر
توانیم جھان را اداره کنیم. بفرمایید شما زمام رھبری را در دست  نمی

 .ای چنین گمان کننده تشریف داردھالو  بسیار پس بگیرید!
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 داند! که اگر ھزاران سال دیگرھم صبر کند! مھدی خودش این را می
باز باید آخر راه خود را با جنگ  فرستد و کسی برایش دعوت نامه نمی

 کشد! و در کتاب کینگز بکشاید برای ھمین ھم ھست که دو سوم بشر را می
 !.کند می بزرگترین کشنده در تاریخ ثبت نام خود را بعنوان

ھمان اول کاری را که پس وقتی آخر کار مثل اول کار است! پس چرا 
سیان بیشتر ترسناک است یا بم آیا شمشیر عبا ؟؟نکرد ،ر بکندخواھد آخ می
 ؟اتم

این سوالی است که شیعه جوابی ندارد اما برای ماست مالی قضیه 
 حکمتی است که فقط الله از آن با خبر است!اصًال در غیبت امام  :گوید می

بر ھستم! راز قضیه ایـن من ھم با خ ،که از آن حکمتگویم  می در جواب
گـز نتوانسـتند فرصـت دانان خیمه شب بازی امام زمان ھریه گرزاست که تع

ویـران ھـا  آن انقالب دلخـواهتا انقالب دلخواه خود را بکنند (مناسبی بیابند 
   .)کردن قرآن و آوردن دین جدید است باطل کردن مدینه و مکه و

مھـدی  ... یعنی تا روز آماده شدن محیط برای آنھا، موعود ! پس تا آنروز
بنـام  دارند! و موقع را که مناسب دیدند یکی ازخودشـان را در غیبت نگه می

  .مھدی خواھد آمد
ان از علل ساختن مھدی و غیب کردن او توسط روحانی دیگر  یکیو 

از این طریق خمس و درآمد  دنخواھ که آخوندھای شیعه می استاین شیعه، 
 د بهدھند به آقازاده که تشریف ببر گیرند می ببلعند بنام امام زمان میآن را 

  .در ایتالیا »ونیز«
دوازده مذھب  ۀشد فلسف شد و غیب نمی و نیز اگر مھدی ساخته نمی 

چون اساس مذھب شیعه اثناعشری این است  ،گشت اصال باطل می امامی
این ھمه  که باید امامی ھمیشه در میان مردم باشد و بر مردم حکومت کند

 .امام از کجا میاوردند پس مجبور شدند عمر یکی را دراز کنند
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ای و احمدی  مان واقعا ھم ظھور کند خود خامنهاگر امام ز ،و دیگر اینکه
 ود که با او اعالن جنگ کننـد چـون او میایـدنژاد  از اولین کسانی خواھند ب

 گیرد..   قدرت را از دست شان می
ھرگز  بطور قطع باید بگوییم که امامی زمانی وجود نداشته و ندارد و پس 

کند چون فایده شان در ھمین غیب بودن او  شیعه ظھور آن را اعالن نمی
  .است نه در آمدنش

خطر و ترس و آمادگی  مھدی است. و حکمت اصلی غیب شدن ھا این
شود حکمت اصلی را  رویشان نمیھا  آن نه است! اما چوننداشتن مردم بھا

کنند و وقتی با دلیل  بافی موضوع را منحرف می ویند لذا با فلسفهبگ
غیب امام حکمتی مجھول دارد که راز  :گویند می در آخر ستیمیجلویشان با

 مت مجھول چیست؟داند! و نشان دادیم آن حک فقط الله می آن را

 کی نگهبان کیست؟؟؟!!!
پاکستان، داستانی شبیه به امام زمان  پیشین رییس جمھور، آقای مشرف

 . دارد
بمب اتم را ساخت و بزور خودش وارد  ،پاکستان در اوج نارضایتی جھانی

  .و اولین و تنھا قدرت اسالمی است که بمب اتم دارد دشجھان   باشگاه اتمی
 شناخت کشوری بود که حکومت طالبان را برسمیت میو پاکستان تنھا 

درجه  ١٨٠پاکستان ناگھان  ،مریکا قصد حمله به افغانستان را نمودآوقتی 
و شروع کرد به  ،آمریکا قرار گرفت تغییر جھت داد و در صف متحدان

رد و سفیر افغانستان در اسالم آباد را دستگیر ک دستگیری طالبان حتی
  .ادھا د تحویل آمریکایی

  ؟!ھا شروع کردند به اعتراض که سبب این سیاست چیست روزنامه
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کـردیم  ھا ھمکـاری نمـی ور مشرف گفت: اگر ما با آمریکاییرییس جمھ 
   .شد نابود می گرفت و تمام تاسیسات اتمی ما پاکستان مورد حمله قرار می

 گفته بود: ،جواب جالبی به او داده بود ،نگار روزنامه یک
یا  ؟حفاظت کند اید تا شما را یا شما بمب اتم ساختهآ ،جمھورآقای رییس 
 ؟دیحفاظت کنآن را  شما کهاید بمب اتم ساخته

   .ھمین مثال شیعه است
توانیم بـه  م ما نمییروخواھد به مردی غیر عادی ایمان بیا شیعه از ما می

بدانیم بشر باید خصوصیات  را بشر ھم مھدی ایمان بیاوریم در ھمان حال او
 .بشری را داشته باشد

زند و او از ھمان  ای از زندگی حرف نمی در مرحله ،بشر مراحل رشد دارد
   .زند یمکودکی 

و از  ،بشر باید در رحم پرورش یابد تا بشـر شـود او در ران پـرورش یافتـه
 ؟ران چه ربطی دارد به شکم ،دنیا آمده به ران
 هزد و شـاید ھـم را مییک روزه بود حرف  باید زود حرف نزند او در بشر 
   .رفت می

د تا عالم شود ولی او به ھمه علـوم گذشـته و حـال و زبشر باید علم بیامو
گاه است    .او در شکم مادر عالم شده ،آینده آ

مـثال ھواپیمـای جنگـی  کنـد می ن اسـتفادهآبشر وقتی علم بیـاموزد از 
   .سازد و دمار از دشمنانش در میاورد می

بلکـه علمـش  کنـد ای نمـی استفاده ترین کوچکم زمان از علمش اما اما
   .که کشته شود شده دایما در مخفیگاه است تا مباد نشوبال جا

بمب اتم مـا در  :توانست بگوید رییس جمھور پاکستان باز بھانه داشت می
 .و ما توان مبارزه ھمه جانبه را نداریم ،مراحل ابتدایی است
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عباسی  خلیفهیک  چیست که با این ھمه علم ازاش  ان بھانهاما امام زم
  ؟!ترسید و رفت به سرداب



 
 
 

 :۱۱گفتار 
 من آنم که رستم یلی بود در سیستان

زمان  ازکنیم  ت خبری غیر عادی در تاریخ سعی میی اثباارمعموال ب
 یم.وربرایش شاھدی زنده بیاحال 

امام رضا را ،گفت: ھمیشه برایم سخت بود که باور کنم مامون پدرم می
سازی پای برھنه و سر  کشد و باز در ھمان حال برای صحنهزھر بدھد و ب

ال رومل را بخاطر لر ژنرتینازه امام بدود! تا اینکه دیدم ھبرھنه دنبال ج
رد و بعد دنبال جسد او عزادار و وا دار به خودکشی ک، شکست در افریقا

 رفت. غمگین می
و بر  تاریخی استھای  رخداد طبیعی اثبات این است که این راه منظور

 .کند می قول است! اما شیعه بر عکس عملعکس آن نامع
ام و حضـرت مـریم را  که بدون تماس با مردی حامله شـده آیا زنی بگوید

   ؟شاھد بیاورد! باور کردنی است!
 خواھد به این دلیل شود و از ما می بر من وحی می :مردی بگویدیا 

 .شده وحی نازل می صقبول کنیم که بر حضرت محمد ادعایش
 ذیریم!پآیا باید از او این ادعا را ب 

نه! نوزاد حضرت مریم برای اثبات غیر عادی بودن خود در گھواره سخن 
 آورد!برای اثبات نبوت خود قرآن را  صگفت و حضرت محمد

حی و حاضر است. برای اثبـات وجـود خـود  اما مھدی باوجودیکه زنده و
 ھیچ اثباتی ندارد جز شاھد آوری از وقایع تاریخی.
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شاھد ما نوح  :گویند می .این عمر طوالنی نا معقول است :گوییم می 
 است. 
شاھد  :گویند می .گویی نوزاد در گھواره غیر عادی است سخن :گوییم می

 است.عیسی  ما
شدنی نیست که مھدی سنگی داشته باشد که از آن شیر و  :می گوییم

شاھد ما  :گویند می .یا عصای سحر آمیز داشته باشد بیایدبیرون  عسل
 موسی است. 

ماه یکروزه  ٩ناممکن است که انسان در رحم مادر به جای  :گوییم می
املگی غیر عادی شاھد ما ح :گویند می .د و از راه ران به دنیا بیایدبزرگ شو

 مریم است.
نگشتر ا اند. یک مرد را صاحب ھمه کماالت کردهھا  آن خالصه اینکه

  .اند سلیمان را ھم در دستش کرده
   .غایب است :گویند می کو؟ :گوییم می 

دلیل  به :گویند می ؟پس به کدام دلیل ادعای شما را بپذیریم :گوییم می
  .اینکه رستم یلی بود در سیستان

سخن این است که ما برای رستم ارزشی مذھبی قایل نیستیم چون اما 
 او در کتب دینی ما جایی ندارد.

این مھدی که حتی ( این مرد که صاحب این ھمه کماالت است. ولی 
ھزاران بلکه  بیشتر از انبیاء معجزه دارد عیسی یک مرده را زنده کرد این

این است این مرد با این ھمه عجایب و غرایب  سخنم) کند می ملیونھا را زنده
 !؟یک آیه ھم ارزش نداشته استحداقل کر صریح در الله به اندازه ذ چرا پیش

به گفته شیعه اینقدر مقامش در مقایسه با امامان کوچک بوده ÷ نوح
که در دوران حیات خود برای کسب افتخار رفته کوفه و قبری برای حضرت 

 لقب گور کن قبر علی مال او باشد!!! ارعلی حفر کرده تا افتخ
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فقط دو کار غیر عادی دارد یکی توفان و سـیل و ÷ ھمین حضرت نوح
 .عمر طوالنی یکی
حتی یک سوره قرآن بنام  ،اما داستان او در جای جای قرآن مکرر آمده 

حتی یک آیه  -ن مقام آبا  - ن وجود از مھدی ھیچی نداریماوست! با ای
 نداریم.

و پدر و  اما مادر ،نوح ھم با ذکر جزییات سخن گفته زن و پسرقرآن از 
پسر و زن نوح داشته ھیچ یادی برادر مھدی که نقشی چون  حتی از

 .از قومش ، وکند! از یاران نوح سخن گفته نمی
 زند! گانه مھدی و یارانش حرف نمیچھاراما از نایبان  

دار  شود خنده ی! جایی که از خود مھدی یادی نمیجای چه انتظار بی
 خواھیم نام مادرش را به ما بگوید! است که می

 این ضرب المثل در باره مھدی شیعه ھا مصداق دارد:
 ؟انسان بی عمل به چه ماند 
 .عسل بی به زنبور 

و آشـکار و نھـان بـه کـار  سال در قوم خود بـود شـب روز ٩٥٠اگر نوح 
 دعوت و ھدایت مردم مشغول بود! 

 ،÷او بـا نـوح ۀل استراحت است. مقایسروز در حا اما امام زمان شب و
 و ستم به نوح است. ظلم

مادرش از تھمت زنا بود  در گھواره سخن گفت! برای نجات÷ اگر عیسی
ای بود چون  امر بیھوده گویی مھدی در گھواره آن ھم در پنھان اما سخن

 .»از کجا تھمت بزند که کودکی در کار نبود«کسی به مادر مھدی تھمت نزد 
ھا ھم او را به درستی  آنقدر گمنام بود که حتی خود شیعهمادر مھدی 

ھای مختلفی  حادیث شیعه او نامدر ا س چراپشناختند  یشناسد اگر م نمی
 دارد؟!



 کارنامه امام زمان    ٧٠

 ،نرگس است :دیگو دیگری می ،اسمش سوسن بوده :گوید مثًال یکی می 
 :گوید پنجمی می ،آزاد است :گوید چھارمی می ،کنیز است :گوید سومی می
ھفتمی  ،دختر یک عرب است :گوید اه روم است. دیگری میشدختر پاد

 نه نه بلکه :هگیدر روایت دیگر یکی م ،نه نه اسمش مریم بوده :گوید می
خمط  :گوید آخری می ،ریحانه است :گوید دیگری می ،ملیکه استاسمش 

یقه میدرند  ای دیگر و عده ،ه استمیاسمش حک :گویند میبعض جاھا  ،بوده
 است. صیقل خانم ،خوریم نام مادر مھدی که قسم می
کشد مادر عیسی فرزندی چون عیسی  شیعه خجالت نمی :گویم و من می

و جھان را پر کرد حتی قرآن  دنیا آورد آوازه و شھرتش شرق و غرب
مادر مھدی کاری بزرگتر  ھایش را در وقت زایمان ثبت کرده است! و ناله

یا این خود دلیل بر دروغ آنشان درستی از او باقی نیست.  و نام کرده اما
 نیست؟.بودن داستان 

ول عباسیان بود اما تولد موسی ھمزمان با فمھدی دوره ا انگھی تولد و
 اوج قدرت فرعونیان بود! 

و یک راست رفت به قصر  اما موسی ھمینکه عصا را پیدا کرد یک تنه
 . فرعون مقتدر جبار و ستمکار

نکه عصای موسی و دم عیسی را یکجا پیدا کرد اما عوض آی با اما مھد
یکراست رفت به  قدرت بایستد به قصر بغداد و رودروی خلیفه بی نکه برودآ

 سرداب سامرا!!
 پس فرق عصای او با عصای من در چیست؟ 



 
 
 

 :۱۲گفتار 
 یا موعود شیعه همان مهدی موعود یهود استآ

ی به یک دیگر دھنده یھودیان شباھت عجیب ھا و نجات امام زمان شیعه
ھمه اقوام عالم منتظر کردند که  ھا افتخار می دارند تا حاال شیعه

زیرا عملکرد  ،ار کنندافتخای ھستند ولی بنظرم یھودیان باید  دھنده نجات
ودیان است! ھر دو این یھ ۀشیعه بیشتر ھمان آرمان تحقق نیافت ۀدھند نجات

و  کند می به تورات حکم ،ھا به یھودی و شیعی نام عبری دارند نجات دھنده
ھا  آن کنند و از ھا را زنده می ھر دو مرده ااتفاق به سنت آل داود عمل کرده و

کنند با این  ھای مسلمانان را شکنجه می دهمر ر دوو ھ کنند لشکر درست می
را نیز زنده و عذاب  صفرق که یھودیان به زعم باطل خود حضرت محمد

 ۀندارد اما بقی یحضرت محمد کار ھا به شیعه ۀکنند اما نجات دھند می
ھر دو امام  ھا جنگ راند. درذگ می او اب و زنان پیامبر را از دم تیغاصح
شتر عربھا را یکشند ھر دو ب کنند و دو سوم بشر را می میتابوت حمل  ،زمان

 ھا را!  ھا و ھاشمی  شیکشند خصوصًا قری می
شیعه در باب امام زمان یعنی پذیرفتن حقانیت خالصه قبول کردن عقاید 

  .ھا آن ۀھای علمای یھود و اثبات نظری گفته
ھا در روز مقدس  آن اینکه امام زمان شیعهالبته یک فرق ھست و

ھا در روز مقدس  و امام زمان یھودی کند می جمعه ظھور یعنی ھا مسلمان
  .یھود یعنی شنبه بیرون میاید

در روز ھا  آن ! مھدیھا ھیچ روایتی ندارند که دال بر این باشد یھودی
 .کند می جمعه ظھور
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عقیده  )خوند محقق معاصر شیعی (محمد نصر اصفھانیآ، اما بر عکس
که احادیث مربوط ظھور در روز شنبه خیلی قویتر ھستند از احادیث دارد 

 .قیام در جمعه
ھا  آن چون روایات کنیم به علمای بزرگ یھود تبریک عرضپس مجبوریم 

 شاھد از شیعه دارد! در زمینه روز ظھور نیز
 در حدیثی که شیعه از امام صادق روایت کرده او اینطور گفته:

 .»حدأنه ال خيرج مع القايم منهم أما سوء إ اتق العرب فإن هلم خرب«
خبر بدی است با مھدی حتی یک ه چ ناز عرب دوری کن که برایشا«

  .»عرب ھم ھمراه نیست
) و (سیدھا .خورند ھا یادشان رفته که سھم امام را عربان می این بدبخت

ھای  الله نود در صد آیت ،ای یک عرب است خامنه ،خمینی یک عرب بود
  .)عرب ھستند (سید ھستندھا  آن

و شاه داشتن خمینی شود که امام زمان چرا با وجود  پس معلوم می
  .کند سیستانی و غیره ظھور نمی و اسماعیل صفوی

   .کشد گوید که مھدی عربان را می ادیث دیگر شیعه میحجالب اینه که ا
خـویی و  ، وای و سیسـتانی و این خمینـی و خامنـه ،خصوصا قریشیان را

  .یره ھمه عرب قریشی ھستندغحکیم و 

 .»ال الذبحإبني العرب يننا وما بقی ب« :بو عبداللهأقال 
 انده جز اینکهبین و ما و عرب دیگه حرف باقی نم« :ھا گفته امام شیعه

 .»را سر ببریم ھا اون
 قبیله عرب را نابود ٧٠در روایت دیگرشان آمده که قایم آل محمد 

  .قریش را ۀخصوصا قبیل کند می



 ٧٣   : آیا موعود شیعه همان مهدی موعود یهود است۱۲گفتار 

ایـن کـار را  ،یکی از کارھای مھدی از بین بردن مساجد روی زمین است
بجای مسجد حسـینیه  ھا اون در جا جای زمین .کند می ھم حاال دارد شیعه

   .سازند و مھدیه می
چـرا  برد پس معلـوم شـد در احادیثشان نیامده که حسینیه را از بین می

   .برای اینکه حسینیه رونق بیابدبرند  مساجد را از بین می





 
 
 

 :۱۳گفتار 
 اند های ما گرفته ی ظهور را از کتابا نشانه

بینیم که بوقوع  مھدی شیعه را ما می قبل از ظھورھای  بعضی از نشانه
 ؟ستیآیا این دلیل حقانیت شیعه ن ،پیوسته

   .ھاست آنبازی  این دلیل حقه ،نیست ،نه
 باطل بر درخت حق ۀبازی و ترفند علمای شیعه پیوند زدن شاخ یک حقه

 .است
 .کاربرد دارد ،کننده گیج الحق که این ترفند

که داماد پیامبر و صحابی بزرگ است یک  یلیع ،حقبر )علی(بر  ھا اون
 .اندند وھر چه دلشان خواست گفتندپباطل را چس )علی(

نام مھدی آخر زمان اله بزرگی ب ۀبار یک حدیث ساده در از دل ھا اون
  .اند قایم آل محمد را بیرون آورده

ھای پیامبر درباره عالمات شروع قیامت را چسباندند به  نھا پیشگوییآ
  .مھدی خودشان

ھـای تـدریجی قیامـت فرمایشـات  نشـانه ۀآینده و دربار ۀپیامبر ما در بار
   .متعددی دارند

ا تغییرش داده و ھمه را ام ،از کتاب ما دزدیده ھا را  نشانه این ۀشیعه ھم
  .ھور مھدی دانسته یعنی حق را با باطل مخلوط کردهظای  از نشانه

و  نوارسیس! بحاراألأتالتر ھستند از کتاب جدید  ه کتب ما قدیمیکنجا آاز 
درباره ھای  شیعه ھا پیش بینیمعلوم است که  بنابراین؛ آنھا بقیه کتب

و عقاید باطل خود را بر ان پیوند  اند از احادیث ما دزیده نزدیکی قیامت را  
 زده اند
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آنقدر مضحک  و اشتباه میشود میشود که ھا  آن گاھی درخت پیوندیاما 
 .فتدھم به خنده میا نوزادم مرگ مادر عزادار در غ ،از این اشتباه

 :تایش اینھاست سهنشانه بزرگ قبل از قیامت   ٦ ا ازب ممثال در کت

  .رضاأل بةخروج دا -١
 .بیرون آمدن آفتاب از مغرب -٢
   .دھد که مردم را بسوی محشر سوق می آتشی از یمن -٣

 داند و مثال مھدی می از آثار و مقدمات آمدن ھا را شیعه این حدیث
ز یمن مردم را بسوی محشر سوق ای قبل از ظھور مھدی آتش :نویسد می
  .دھد می

دزدیدند یادشان رفت کمـی  می ادانان وقتی این حدیث را از کتب ماین نا
  .تغییر دھند

راند دیگر کار تمام است و  وقتی آتش مردم را بسوی محشر می ،خب
مھدی ھای ظھور  نشانه پس چرا این حدیث را ھم از ،قیامت شروع شده

 ؟!دانید می
ید کمی اندیشه کنید و مطابق کنید با وقتی از روی دست ما کپی می

  .دیث را ھم عوض کنید ،دروغ
ھور مھدی دیدید فریب نخورید پیش از ظ ھای پس ھر چه حق در نشانه

ھای  د خواھید دید که از جمله پیشگوییھا را بخوانی ھای سنی کتاب

 .ربطی به مھدی شیعه نداردو ، است در باره آینده صپیامبر
 



 
 
 

 :۱۴گفتار 
 ؟!!ظهور مهدی خیلی نزدیک است :گویند می

) عمر سال (تاکنون) و بیشتر (در آینده ١١٣٩ال قرار نبود که مھدی اص
صحنه ھا. گردانندگان پشت  که بعد از وفات امام یازدھم شیعهکند. قرار بود 

گاه بیرون بکشند و بنام مھدی بر علیه  مناسب از مخفیاو را در وقت 
یک سازمان مخفی ھا  آن ،عباسیان بشورند و حکومت علویان را درست کنند

یال چیزی امام زمانم اما خ ۀدرست کردند! و یک نفرشان گفت: من نمایند
رد بدون آنکه کاری از پیش ببرد پس کار را او مُ  ،است و واقعیت چیز دیگری

ھم نتوانست لشکر امام زمان باش اما پسرش  ۀسپرد که تو نمایند به پسرش
نفر سومی را نایب کردند. او ھم  ،نگونی عباسیان فراھم کندالزم را برای سر

ساله   ٨٠امام زمان  ،رد نفر چھارم دید اوضاع خراب استش نبیکاری از پ
ستان شده!! و نزدیک است بزودی بمیرد یا به مرض پیری دچار شود! لذا دا

سازی که  غیب شده! و شروع کردند به داستانجدیدی پدید آورد که او 
ھا را از  به وقوع بپیوندد! بعضی از نشانه ھا که نشانه کند می وقتی ظھور

به  نداندپدر باره آینده دزدیدند و چس صحضرت محمد یھا پیشگویی
 آنوقت مھدی ظھور :گویند میھا دروغھای خودشان است!  مھدی و بعضی

 که  کند می
 کیه بمیرد!زنفس   پیش از او

 .مردی از قم خروج کند
 .یمانی خروج کند

 .سفیانی خروج کند
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 شیصبانی کشته شود.
 عبدالله نامی بمیرد.

 مرد صالح فرمانده شود.
کلی ھا  این خراسانی خروج کند! و چیزھای دیگر از این دست که ھمه

 .است گویی
 عبدالله داریم حتی درھر زمان بیشمار و ،نفر است ھا میلونعبدالله نام  

عبدالله اردنی و  ،، حد اقل دو پادشاه نامشان عبدالله استدر زمانه ما
و روایت  عبدالله سعودی! رییس جمھور یمن ھم علی عبدالله صالح نام دارد

  .توان به او نیز چسباند ھا را می شیعه
 توانند مردم را سرگرم کنند! کلی گویی این است که ھر زمان می این ۀاما فاید

   مراد از ونچآمدن امام زمان نزدیک است  :یکی گفته بود
 .  مرد یمانی حسن نصر الله است که اصلش از یمن است

   .خروج کننده از قم خمینی، ای و مرد خراسانی علی خامنه
 .شیصبانی صدام یازرقاوی بود

 الخالق.محمد باقر حکیم بود جل  ھا اون ۀنفس زکیه به عقید 
 عبدالله ای که قرار است بمیرد ملک عبدالله سعودی است. 

 عبالت!زتش سوریه کودتا کند! و از این خار و سفیانی قرار است در
آن  اش که نویسنده تواریخدر کتاب رستم ال ،ھاست آناین عادت تاریخی 

درستایش آخر دوره صفویان نوشته! در احواالت شاه سلطان حسین آمده را 
ھمون عالم بزرگ ود محمد باقر مجلسی (پادشاه نامدار چون از وزیر خ که آن

بحار االنوار) کتاب  جلد ١١٠شیعه که اکثر خرافات مھدی از او نقل شده در
کرده بود که سلطنت صفویه متصل شنیده بود و مجلسی با روایات ثابت 

ت دشمنان راح از بابت لذا خیال شاه سلطان حسین ،شود به امام زمان می
 .و به عیش و نوش مشغول گشته بود شده



 ٧٩   گویند: ظهور مهدی خیلی نزدیک است؟!! : می۱۴گفتار 

حاال پیشگویی مجلسی درست از آب در نیامده اما حیرت این است کـه از 
 مقام او کاسته ھم نشده که اضافه شده.

ببیند نه  می ھای ما خمینی که آمد گفت: امام زمان را فرزندان یا نوه

اما این خمینی را از اعتبار  ھایش خواھند دید! هفرزندانش دیدند نه نو
از قول یک  )ت (یک مرجع تقلید معروف در قمآیت الله بھج ،اندازد نمی

باصراحت نقل قول کرده  !!رفیقش که با امام زمان نشست و بر خاست دارد
پیرھا ھم امام زمان را  ، حتی، جوان ھا که سھل استکه جوانھا به کنار

 خواھند دید!
گیـرد و شـاید  بھجت خرده نمـی آیت الله قول به این سال بعد کسی ٥٠ 

 که مقامش باالتر ھم برود در چشم این مردم گمراه..... 
 والله که شیعه قوم عجیبی است.

 العظمیکنید بروید بنشینید پای سخنرانی آیت الله  باور نمی 
اینکه آیت الله بھجت  در وقت چاپ این کتاب؛ ؛....... آخرین خبر بھجت

حرفش را تکذیب کرده است و مرگش یک  ،زمان را ندید و مرگشمرد و امام 
  اما کو گوش شنوا؟ ،بار دیگر افسانه مھدی شیعه را باطل کرد

 یک خر را ھا وقتی شیعه شدند ھر روز در کتب تاریخی خواندم سبزواری
را در بیرون شھر پارک  نمودند و خر زین کرده شمشیر بر آن آویزان می

شیعه کردند سبزوار  مان بیاید بر سرش بشیند. فکر میکردند تا امام ز می
 !برای غیبت ندارد ھیشد دیگه امام زمان دلیل موج

گاھی بر خر  خواھان شھرت و ھوسرانھا ......ھا این رسم بود و تا مدت
آخر مردم بر تنگ  !!کردند که امام زمانند و ادعا می شدند امام زمان سوار می

امام زمان سوار شود با ھمان شمشیرش بر خر  ھرکس :آمده و گفتند
ند این دمدعیان دی اگر بریده نشد امام زمان است! ،زنیم گردنش را می
 شوخی نیست!
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بـات درسـتی ادعای امام زمانی کند بھترین راه اث ھرکسدر زمان ما ھم 
سـال  و انـدی دویسـت دانند که او را بـه دار بکشـند! ادعای او را در این می

سـال بگـذرد او  ١٠٠٠: از غیبت امام زمان کـهرشتی گفتپیش سید کاظم 
نـامی  بـاب اللـه ،پنج ساله شد اما نیامـد و امام ھزار ١٢٦٥سال  ،خواھد آمد

میـرد  را دار زدند تا ببینند مـیقدیم او  ھا برسم ادعای امام زمانی کرد شیعه
شـیعه، از گله رمیده ایرانیـان و فرقه بابیه و بھایی درست شد و  و مرد!  !یانه
یـا بھتـر  ،ھا شدند و از چاله افتادند به چاه این فرقهو لقمه  ای ھم طعمه عده

 از چاھی افتادند به چاھی دیگر! :بگویم
شنوید!  زندگی کنید این ندای شیعه را می خالصه شما درھر عصری که

که ظھور مھدی نزدیک است! این شیره مالی برسر شیعه از زمان نایبان 
  .شروع شده و تا آخر ادامه خواھد داشتخاص امام زمان 

 کنید  زندگی می سال بعد کتاب ٥٠٠یا  ٢٠٠ای خوانندگانی که 
مرا  .یدآ کنند که عنقریب امام زمان می ھا ادعا می در زمان شما ھم شیعه

 !!گفتم ! دیدید که راست میگفته بودم؟!خوانید آیا دروغ  می
بـه آن  ه اینـک در قبـرپس دعای رحمتی برای من از اللـه بخواھیـد کـ

 محتاجم!
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