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 رحمان و رحیمبنام خداوند 

ِنيَ  املَ عَ بِّ الْ دُ هللاِِ رَ َمْ  احلْ
و دوستداران  ؛با سالم بر محمد بن عبدالله پیغمبر خاتم و حبیب خداوند

 واقعی آن حضرت از گذشته تا آینده.

* * * 
اوائلی که داستان وجود امام زمان  از، دروغ چرا. از خدا که پنھان نیست

ھزاران جای دیگر که رژیم امام چه در محیط خانه و ، را چه در مدرسه
ھمیشه با این امام ، شنیدم زمانی ایران برای تبلیغ امورات خویش دارد می

ھا اصال به گوشه مغزمان ھم خطور  آن زمان کردم. می مخفی مشکل پیدا
 کرد که:  نمی

(این ھمه انسان ھستند که ھمه برای خودشان امام زمان دارند و انتظار 
 شک یقین داشتیم) بی، (فکر که ھیچ کردیم می ه فکرکشند) اصال ھمیش می

که امام زمان ما تنھا امام زمانی است که فعال در محضر خداوند است و یک 
آید و ما انتظارش  ھمیشه یقین داشتیم که آخرین امامی که می آید. روز می

آنکه بدانیم  بی ری است.کفرزند امام حسن عس، دانیم را بر خود واجب می
ھا را به  حتی اگر کسی این حرف! ری اصال فرزندی نداشته استکحسن عس

او  و کردیم به شدت با او برخورد می، آوردیم یک ثانیه طاقت نمی، گفت ما می
ھای خود را  گوش، کردیم و اگر ھم برخورد نمی ؛دانستیم را کافر می

امام زمانی که ھر موقع  شود مگر می ھایش را نشنویم. گرفتیم که حرف می
آمد ما باید  اسمش می، چه در نماز جمعه، ھا چه در نشست، ه در مدرسهچ

؟ اصال وجود نداشته باشد، فرستادیم شدیم و برایش سه صلوات می بلند می
(یعنی به ما این طوری یاد داده بودند و  دانستیم ھا را توطئه می ما ھمه این
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ھا  گفتند: این ھمیشه به ما می، به ما از ھمان کودکی القاء کرده بودند)
در کل  اسالم ستیز و دشمن اسالم ھستند و از قدرت اسالم ھراس دارند.

کردیم اسالم فقط در مذھب  من خودم و خیلی از ھم سن و ساالنم فکر می
ھمیشه به ما آموخته بودند که اھل  خودمان است و کمی ھم در اھل سنت.

؟ و اسالم شود دشمن علی مسلمان باشد سنت دشمن علی است و مگر می
ھا و مقاالتی را به  روی آوردم و کتاب اھل سنتبه ھر حال از وقتی که به 

مطالعه ، ھا پر کرده بودند غیر از مطالبی که از ھمان کودکی مغز ما را با آن
خیلی از چیزھایی که ما از  .اسالم راستین و حقیقی را در این دیدم ؛کردم

ک آموخته بودیم و باید به ھمان کودکی فقط با چند دلیل مسخره و مضح
در اھل  ھمه را، تحقیق در موردشان حرام بود)حتی ( بودیم آن پایبند می

شک کسی که یکبار فقط  بی یم.دیدنی و علمی و مستند آبا دالئل قرسنت 
متوجه ، تعصب و حق طلبانه بخواند بی ھا و مطالب اھل سنت را یکبار کتاب

دین مبین اسالم و آیات عزیز قرآن و  ھا با تعارض شدید مذھب دوازده امامی
 شود. فرمایشات پیامبر و سنت آن عزیز می

در آخر این بخش اضافه کنم که: عرض کردم بنده ھمیشه با امام زمان 
ھمیشه منتظر بودن کسی که ھزار سال است کسی  شدم. دچار مشکل می

، ستاو را ندیده و ھیچ خبر و ھیچ کمک و منفعتی از او به کسی نرسیده ا
ھیچ گاه در دل خودم آن حسی را که مثال  برایم خیلی خیلی دردناک بود.
به  لذا ؛به او داشته باشم نسبتتوانستم  به حضرت پیامبر داشتم نمی

، ایم ما زمان حیات حضرت پیامبر نبوده! گفتم: (ببینید اطرافیان خویش می
و به طور  ؛شک در دلمان انس و عالقه شدیدی به آن حضرت داریم دونب اما

کنیم) پس چرا با این امام  عامیانه با آن حضرت دنیایی داریم و حالی می
ای  توانیم حس و رابطه عاشقانه نمی، مخفی که خود را از ھمه پوشانده است

ر و ناظر و ھم ضگویند ھمه جا حا با این تفسیر که به ما می؟ داشته باشیم
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م که خب شاید اصال کرد من آن زمان به ھیچ وجه فکر نمی؟ عصر ماست
 ولی ھمیشه احساس بدی داشتم. !امام زمانی وجود نداشته باشد

متوجه خیلی از مسائلی که ، به ھر حال بعد از گرایش به اھل سنت
رھبران شیعه برایمان واجب کرده بودند و اصال وجود خارجی و یا اصال جزء 

(امامیه)  شدم. مثل جریان امامت که در مذھب خرافه، اسالم نبوده است
دشمن امام علی ، سنتاھل یا مثال اینکه  آید. رکن و اصول اسالم به شمار می

 ÷توانم بگویم که بیشترین احترام و ارزش را به علی  به یقین می است.
شود. در بعضی مواقع (من خودم این جمله را ھمین  اھل سنت قائل می

گویند:  می، برسانندخواھند تفرقه را به اوج  که می چند وقت پیش شنیدم)
ولی ، شود اسالم داشته باشی و مسلمان باشی مگر می؟ ھا ھم اسالم دارند آن

در  ....؟ این چه اسالمی است؟ اذان اسم مبارک علی را نیاوری حتی در
شویم که نه تنھا اسم علی در  متوجه می، صورتی که اگر تاریخ را بخوانیم

اصال  ی دیگر ھم چنین است.بلکه خیلی چیزھا، اذان جایی نداشته است
 نبوده است. ص جزء اعمال حضرت محمدبن عبدالله

خواھم بگویم که چرا من امام زمان  به ھر حال در این چند صفحه می
اش را در این جا  چند نمونه از اعمال شاقهسپس و  ؛خواھم مخفی نمی

ی برا، خواھم نه تنھا امام زمان بلکه خیلی چیزھای دیگر را نمی بیاورم.
 ھمین به اھل سنت روی آوردم.

شک کسانی ھستند که بعد از خواندن این مطالب ما را به خیلی  بی
مگر نبودند عزیزانی که از این  ولی ایرادی ندارد. ؛کنند می مسائل متھم

و جانشان را  مذھب خرافه به سنت روی آوردند و حرف حق را بازگو کردند
 ./ قعیمثل آیت الله بر، در این راه گذاشتند

 (راه درست را انتخاب کن)



 

 
 کنیم با یاد خدا و با توکل به او شروع می

 ؟ خواھم ب چرا من امام زمان نمیوخ
اید که شخصی به گورستان برود و اموات را از گور در  تا به حال شنیده

 ؟ ھا را بزند و شکنجه کند آن بیاورد و
، چه بگوییم مثال؟ گذاردب یتواند برای چنین عملی نام اصال انسان می

ب و... خ؟ ی القلبسق؟ حیوان درنده؟ گر اجساد شگنجه بگوید خوب است
 آیا؟ زند ھم چنین عملی سر می به نظر شما از یک انسان؟ چه نامیدید

ھر ، شود چرا نمی؟ او سر بزند شود کسی امام باشد و چنین کارھایی از می
ولی این اتفاق را امام زمان ، باشد ھای قدیمی می چند که شبیه افسانه

تا به شما ثابت کند که او ھمه کاره  !دھد می ھا به شما نشان دوازده امامی
 توان از او شاھد بود. است و ھر کاری را می

 ھا معتقدند:  دوازده امامی
ھا بعد از بیرون آمدن از الک دفاعی خود و  ناولین کاری که امام زمان آ

که ھزار امامی ؟ شود فائق آمدن به ترس ھزار ساله خود (آیا امام ترسو می
بیرون ، دھد ) انجام می؟سال به فکر جان خویش باشد نه به فکر مردم

یعنی ، کشیدن اجساد دو نفر از یاران و خلیفه حضرت پیامبر اکرم است
ھا  ھا از قبرھایشان آن زمان بعد از بیرون کشیدن آنامام . بعمر ابوبکر و

(مثل  پای خود را از گلیمش درازتر کرده، کند و بعد از این را شکنجه می
 سوزاند. اینکه پایش خیلی دراز است) و آن دو نفر را می

موالیشان امام زمان بعد از اینکه آن  نعمت الله جزائری مدعی است که: 
ھای ناخوشایند و ھمه  برای تمام اتفاق، ون آورددو را از قبرھایشان بیر

ھا  از آن! ھا رخ داده است ھایی که چه قبل از آن دو و چه بعد از آن ستم
گیرد. از قتل ھابیل و قابیل گرفته تا گناه برادران یوسف که او را  انتقام می
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حتی از  و انداخت آتش به را ÷و ظلم نمرود که ابراھیم ؛به چاه انداختند
 .!گیرد یه آتش پرستان نیز از آن دو انتقام مگنا

مثل اینکه پایش خیلی دراز است که از گلیمش : در باال عرض کردیم که
ھا به سراغ ھمسر پیامبر خدا حضرت محمد  چرا که بعد از آن، زند می بیرون

رفته و او را از قبر بیرون  ل یعنی ام المؤمنین عایشه ص بن عبدالله
 زند. کرده و او را شالق می
خواندن او ھم گناه  انسان براستی که؟ تواند امام باشد آیا این شخص می

 دارد.

* * * 
 ؟ خواھم ب چرا من امام زمان نمیوخ

اید که شخصی برود و مساجد را که خانه خداست و در  تا به حال شنیده
ھمتا  بی و راز و نیاز با آن یکتایآن مومنان به عبادت خدای خویش 

براستی که این عمل فقط و فقط از کسانی ؟ خراب کندآنجا را ، پردازند می
، ای که محل عبادت اوست و برای خدا و خانه ؛خدا ھستند بی زند که سر می

 االن ھستند کسانی که بهالبته  شوند. به اندازه عدس ھم ارزش قائل نمی
ایم که راه بیفتند و  کنند ولی تا به حال ندیده خدایی خویش افتخار می بی

ولی شما این عمل را از  روی زمین ھمه مساجد را با خاک یکسان کنند.
این گفته خودشان است نه اینکه  بینید. امام زمان شیعه دوازده امامی می

، کند آیا امامی که مساجد را خراب می ھا نسبت دھد. کسی بخواھد به آن
ھا  خواھد بیاید تا دستورات الھی را اجرا کند!!!! امام آن او میتازه ؟ امام است

آیا  دھد. به مسجد النبی و مسجد الحرام و خانه کعبه روی خوش نشان نمی
آیا ما باید بخواھیم که ؟ انتظار کشیدن ھمچنین شخصی باید واجب باشد

، بنده اگر با چنین شخصی روبرو شوم؟ چنین شخصی زودتر ظھور کند
 . شوم وارد جنگ می اوبا ولین کسی ھستم که ا مخود
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 خوانیم:  می١٦٢و١٨٤در کتاب الرجعه احسائی ص 
کند . او از  زمانی که امام زمان بیاید تمام مساجد روی زمین را خراب می

به این بھانه که ؟ ای کند. به چه بھانه خانه کعبه و مسجد النبی شروع می
 ند.ھا را به ھمان اساس اولیه باز گردا آن

 خوانیم:  می ٣٦٥در کتاب االرشاد مفید ص 
رود  کند به کوفه می کند که: وقتی قائم قیام می از زبان ابو جعفر نقل می

و ھیچ مسجدی را که در روی زمین  !کند و چھار مسجد را در آن ویران می
 کند. ویران می بلکهعزتی داشته باشد رھا ننموده  شرف و

کند و  ھا را شکنجه می کشد و آن می که مردگان را از قبر بیرون شخصی
امام آیا ، کند و مساجد و خانه کعبه را ویران می !سوزاند زند و می شالق می

 ؟ است

* * * 
 ؟ خواھم ب چرا من امام زمان نمیوخ

مجروح شده است آن شخص آیا شما اگر با کسی که مشکل دارید ببینید 
روید او را در ھمان حالت  یا می؟ کنید به او کمک می، استده افتاجایی در و 

به نظر شما اگر کسی در چنین مواقعی چنین ؟ رسانید جراحت به قتل می
کسانی ھم ، یکتا وندبه خداوندی خدا؟ را انسان نامید اوتوان  می، کندبعملی 

 روند. خود می که مسلمان نیستند در این مواقع به کمک (ھمنوع)
ولی بعد از جنگ برای یکی ، اند که بینشان جنگ بوده است بودهکشورھایی 

مردم آن کشور به کمک مردم . ن کشورھا مثال زلزله پیش آمده استآاز 
 روند. این انسانیت است. کشور زلزله زده می

اگر ، آیا کسی که در حق شما یک عمل نا خوشایندی انجام داده است
یا ؟ بخشید و پشیمانی کند او را می بعد بیاید و در جلوی شما اظھار ندامت

دیگر آن کار را و گفت:  کرد ییمانشھار ندامت کرد و پظاینکه او ھر چه ا



 ٧  خواهم من امام زمان نمی

ولی امام ؟ آیید باز شما در صدد انتقام گرفتن از او بر می، دھد میانجام ن
زمان شیعیان دوازده امامی نه بویی از انسانیت برده است نه بویی از دین 

پذیرد و ھمه را به  چرا که او توبه ھیچ کس را نمی مش.مبین اسالم و احکا
 رحم است.  بی کامالشخصی او  !رساند قتل می

 حتی که است بیرحم چنان قسی القلب و این جمالت را بخوانیم: و
١پذیرد یاز کسی توبه ھم نم مجروحان را کشته و

. 
: پیامبر در میان امتش با گفتهدھند که  یحتی به ابوجعفر نسبت م و

اما ، آرامش رفتار نموده است نرمی رفتار کرده است و با مردم به خوبی و
آمده: از کسی  باشد یدر کتابی که با او م وکند  یکشتار عمل م قتل وقائم با 

 مخالفت نماید. کشتار کند و وای برکسی که با او توبه نپذیرد و
و ھمیشه  ؛آیا کسی که خوی حیوانی داشته باشد و ھمیشه به فکر انتقام

توان او را  می، به فکر جنگ و قتل و کشتار و عدم بخشش و خشونت باشد
در ؟ دانند چرا این موجود سیاه قلب را امام می؟ بشمار آوردھا  ناانسجزء 

ای) ھمیشه در فکر جنگ و  کل بیخود نیست که نائب بر حقش (خامنه
 و دستور چرا که از امام خود در غار راھنمایی، باشد غارت و کشتار می

 گیرد. می
 این جمالت را بخوانیم: 

ھا  برای توجیه کردن این ستمکند که  یستم م تا حدی جنایت و ظلم و
گویند که این از  یبسیاری از مردم م اند که گفته است: از ابوجعفر نقل کرده

حتی اموات نیز از ، ی مفید بنا به گفته .کرد یآل محمد نیست واال رحم م
پانصد تا پانصد تا یکجا  وی، شوند یشکنجه این منتقم کینه توز امامیه رھا نم

 ٢زند. یگردن م

                                           
 .٥٢/٣٥٣وبحار مجلسی  ١٥٣نعمانی ص الغیبة  -١
 .٥٢/٣٣٨وبحار مجلسی  ٣٦٤ ارشاد مفید ص -٢



 خواهم من امام زمان نمی    ٨

رسد  یگوید: این کار به اتمام نم یمو کند  احسائی از ابوعبدالله نقل می
شود که بعد از رفتن  یاز او سؤال م مگر اینکه دو سوم مردم کشته شوند! و

سوم بقیه باشید  کآیا از اینکه شما ی: گوید یم؟ ماند یدو سوم جھان چه م
 ١؟شوید! یخشنود نم

* * * 
 ؟ خواھم نمیب چرا من امام زمان وخ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ ست:ا مگر خداوند در قرآن نفرموده
َ
 ﴾أ

آیا پیامبر اکرم محمد  »؟ام امروز دینتان را کامل و تکمیل کرده« ]٣[املائدة: 
، این ھمه وقت و عمر خود را برای دین اسالم گذاشتند ص بن عبد الله
نتوانستند دین را به نحو احسن برای  ص آیا حضرت پیامبر؟ کافی نبود

یادش افتاده است که به آیا خداوند (چقدر دیر!) ؟ ھای دنیا تبلیغ کنند ناانس
دین جدیدی با شخص جدیدی  پس، نبوده است یخوب )ص( دین محمد

اگر کسی نزد شما بیاید و  و ھزاران سوال از این قبیل.؟ دفرست میبرای ما 
آیا ؟ کنید ام چه برخوردی با او می ما آوردهبگوید من دین جدیدی برای ش

؟ ھا با دین جدیدی بفرستد ناکنید که خداوند کسی را برای انس قبول می
ھای دوازده امامی به این مسئله معتقدند و انتظار دین جدیدی را  ولی شیعه

اند که  ھا به قدری به دعاھای خرافی و جعلی و دروغ روی آورده شیعه دارند.
مگر در قرآن نداریم که دین اسالم بھترین و  اند. اموش کردهقرآن را فر

ھا معتقدند ھمان شخص منتقم و جنگجو و خونریز  . آن٢عزیزترین دین است

                                           
 .٥١احسائی ص  الرجعة -١

ِ ٱِعنَد  ّ�ِينَ ٱإِنَّ ﴿ فرماید: می ند متعالخداو -٢ ۡسَ�ٰمُ ٱ �َّ  نیھمانا د« ]١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِ

دِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱَوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ﴿ فرماید: میو  .»(حق) نزد خدا، اسالم است



 ٩  خواهم من امام زمان نمی

آیا  آورد. برایشان دین و کتابی بھتر از اسالم و قرآن می، و مسجد خراب کن
باید ، امامی که با ھمسر پیامبر و خلیفه پیامبر و خانه کعبه مشکل دارد

 ؟ انتظار او را کشید
 این جمالت را بخوانیم:  

دستوری نو و  ابکند  یقائم قیام م«کند که:  ینعمانی از ابو جعفر نقل م
جز ھا  بر اعراب بسی سختگیر است و با آن !حکمی جدید کتابی جدید و

١»پذیرد یتوبه نم شناسد و یشمشیر نم
. 

قیام  امری غیر از آنچه بوده استقائم به « کند که: یطوسی نقل م
٢»کند یم

.  
شود تا اینکه مردی  یکند که: دنیا تمام نم یو کلینی از ابوعبدالله نقل م 

 پرسد. یاز من با حکم آل داود حکومت کند و از دلیل و بینه نم
از دلیل  کند و یداود و سلیمان حکم م کند که با حکم یضافه مو صفار ا

 .٣پرسد یبینه نم و

* * * 
 ؟ خواھم ب چرا من امام زمان نمیوخ

آیا تا به ؟ اید که مثال امام علی یا امام حسین ترسو باشند تا به حال شنیده
رفته و ، داز ترس اینکه کسی فرقش را نشکاف ÷اید که علی حال شنیده

اید که امام حسین  آیا تا به حال شنیده؟ اش مخفی شده است خانه درون چاه

                                                                                           

از  ریغ ینیکه دو ھر کس « ]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱِمۡنُه َوُهَو ِ� 
 .»است انکارانینخواھد شد، و او در آخرت از ز رفتهیھرگز از او پذ ند،یاسالم بر گز

 .١٦٧و٢٢٠و ١٥٤نعمانی ص  الغیبة از -١
 .٥٢/٣٥٤وبحار مجلسی  ١٥٣و ٢٨٣ص  الغیبة از طوسی -٢
 .٢٧٨وبصائر الدرجات از صفار ص  ١٥٦کلینی ص  کافی -٣



 خواهم من امام زمان نمی    ١٠

نه قطعا کسی این جمالت را ؟ کرده از ترس جانش خود را گم و گور می
چرا  کند. کسی باور نمی، ھا را بگوید و اگر ھم کسی این حرف ؛نشنیده است

 و سنت پیامبر را ادامه بدھد و ؛خواھد راھنمای مردم باشد که کسی که می
 .دھد ھیچگاه ترس را بر خود راه نمی، خدای یکتا سوق دھددین مردم را به 

پس چگونه  شجاع بودن شخص است.، ایم که الزمه امامت مگر کم شنیده
از  است که امامیه خود را ملزم به ایمان داشتن به امامی کرده است که

 ھزار سال است خود را مخفی کرده است و جان خویش را باالتر و، ترس
آیا کسی  .!؟داند عزیز تر از پیامبران خدا و یا مثال امام علی و امام حسین می

امام  دتوان می، که ھزار سال است به فکر دنیا و زندگی و جان خویش است
تواند بیاید و دنیا را از عدل و داد پر  دلی میزآیا ھمچنین فرد ترسو و ب؟ باشد
 مگر خداوند در قرآن نفرموده است: ؟ کند

ۡلَقۡيَنا بَ ﴿
َ
� إَِ�ٰ يَۡوِم  ٱۡ�َۡغَضآءَ وَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ  ۡيَنُهمُ َو�  ] ٦٤[المائدة:  ﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ

 ».یمافکند ینهو ک یدشمن یامتآنان تا روز ق یانو ما در م«
چرا امام : این آیه را در اینجا آوردم به این دلیل که اگر به امامیه بگویی 

منتظر است که بستر مناسبی پیدا شود گوید:  می؟ کند زمانتان ظھور نمی
شود که تا روز قیامت  طبق فرمایش آیه باال مشخص می کند. بعد ظھور می

پس امام زمان ھرگز نباید از  .در جھان دشمنی و جنگ و عداوت وجود دارد
گوید: امام  طبق روایتی که از امام رضا دارند می حالت ترس خارج شود.

(بعد از ھزار سال  جوان سی ساله است زمانی که ظھور کند یک، زمان
آیا  ھا را متالشی کند. تواند با فریادش کوه و می !!!)؟غیبت سی سال دارد

  !؟ھمچنین شخصی باید ترسو باشد
 ترسد!!!)  (شاید از بمب اتم می

، تواند صحت داشته باشد ھای امامیه نمی به ھر حال ھیچ کدام از جواب
ھا  ھای بچه مثل کارتون، کند ل مخفی میچرا که کسی که خود را ھزار سا



 ١١  خواهم من امام زمان نمی

تواند خود را ھر لحظه در جنگ غیب کند و از پشت دشمن سر در بیاورد  می
شیعه دوازده امامی نیست که این مگر  دشمن را از بین ببرد.، و از پشت

چنین  پس بینیم. نمی او راکند و ما  گوید: امام زمان در بین ما زندگی می می
تواند  چرا که قدرت عجیبی دارد و می، قدرتی نباید از کشته شدن بترسد

 مثل روح نامرئی دشمنانش را از پا در بیاورد.
چنانکه ، است شخوف از کشته شدن خود بخاطر ترس وغیبت او 

نقل کرده است.  ٢٢و  ٢٠و  ١٨و  ١٦و  ١٠و  ٥و  ٢و  ١احادیث ی مجلس
زیرا اگر بنا ، و قرآن استی ف سنت إلھصحیح نیست و برخالعمل او این 

ی و از ترس مردم خود را مخف ؛باشد و غایب شودی حجت إلھی باشد کس
، ندددا نمینشان  ھرگزخود را  آنان باید، نددش میی باید تمام انبیاء مخف، کند
پس باید ، به قتل برسانندرا مخالفینش ی ھر پیغمبراحتمال این بود که زیرا 

 : مجید فرموده استقرآن  خداوند درکه آن حال .دنمو یمابالغ رسالت ن

يَّ ﴿  .]١٠[النمل:  ﴾١٠ٱلُۡمۡرَسلُونَ إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
 »ترسند! رسوالن در نزد من نمی«

ۡؤِمنِ�َ ﴿  .]١٧٥[آل عمران:  ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
 .»بترسید پس اگر مؤمن ھستید از آنان نترسید و از من«

 .]٤٤[المائدة:  ﴾ۡخَشۡونِ ٱوَ  �َّاَس ٱفََ� َ�َۡشُواْ ﴿
 .»پس از مردم مترسید و از من بترسید«

 این جمالت را بخوانیم: 
مانع ظھور او نشده  جز ترس از قتل خودشه بگوید: علتی  طوسی می

 .)١(مخفی بودن جایز نبود، چون اگر غیر از این بود، است

                                           
 .٣٢٩ص، طوسی، الغیبة -)١(
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: قائم کسی است که وقتی خروج هشده که گفتاز امام رضا روایت 
دارای بدنی قوی است به و ا، کند ھم سن پیران و در شکل جوانان است می

در آن را از ریشه ، طوری که اگر دستش را دراز کند و درخت بزرگی را بگیرد
او  .شوند ھای آن متالشی می سنگ، ھا فریاد بزند د. اگر در میان کوهآور می

. (پس ترسیدن او منتفی )١(انگشتر سلیمان را به ھمراه داردعصای موسی و 
 است و دلیلی ندارد.)

: ھر پیامبری برای اجرای عدالت آمده است و ھدف گوید خمینی می
 جحتی محمد ولی موفق نشدند!! ، ھا اجرای عدالت در دنیا بوده است آن

او ، ده بودخاتم پیامبران که برای اصالح و پاک کردن بشر و اجرای عدالت آم
و کسی که به معنای واقعی کلمه پیروز خواھد شد و عدالت  نیز موفق نشد!!

 .)٢(!!مھدی منتظر است، را در تمام دنیا اجرا خواھد کرد
ھا  اعدام خاطر (کار به کجا کشیده است که خمینی که تمام دنیا او را به

 در مورد، شناسند و به بیسوادی محضش معروف است و کشتارھایش می
این حرف او  و کند. حضرت پیامبر عزیز اسالم اینگونه لجن پراکنی می

در ضمن این امام  عواقب بدی را برایش در محضر خداوند به دنبال دارد.
او ، ھا سکنی اختیار کرده است زمانی که از ترس جانش ھزار سال در چاه

مرتبت حضرت پیامبر با اینکه ختمی ؟ خواھد بیاید و منجی بشریت باشد می
از جانش ترسی نداشت و مرد و مردانه در برابر تمام کفار و مشرکین ، بود

، ریختھم  شخونزخمی گردید و  حاضر شد وجنگ در صحنه  یو .ایستاد
کامل انجام پیامبر خواھد بیاید کاری که حضرت  حال امام زمان ترسو می

و کارش را اگر دینش  !.؟نداده است را کامل و بھتر از آن حضرت انجام دھد
                                           

، ؛ کشف الغمة٥٢/٣٢٢، ؛ بحاراالنوار٣٦٧ص، صدوق، کمال الدین و تمام النعمة -)١(
 .٣/٣٣١، اربلی

 .٢/٤٢، الخمینیمام مختارات من احادیث و خطابات اإل -)٢(



 ١٣  خواهم من امام زمان نمی

ھای  (مثل حرف داشت. می کامل نکرده بود که خداوند او را در دنیا نگاه
خودتان). شیعیان دوازده امامی بھتر است بروند دنبال غاری یا چاھی برای 

سریع امامشان را ، اگر امام ظھور کرد و ترسید تا، امام زمانشان بگردند
  ؟تواند امام باشد ا ھمچنین کسی میآی مخفی کنند.

* * * 
 ؟ خواھم ب چرا من امام زمان نمیوخ

نام شخص  اید در مورد یک شخص تحقیق کنید. تجسم کنید شما رفته
گوید فالنی اصال فرزند  یکی می برید. مورد نظر را به ھمراه نام پدرش را می

گوید:  دیگری می نداشته است که این شخص نامبرده بخواھد فرزند او باشد.
ه ولی قبل از تولد پدرش را از دست داد، فالنی استفرزند درست است او 

خالصه  و بعد از تولد پدرش را از دست داد. گوید: نه خیر دیگری می .است
 ؟ دھد. چه حسی به شما دست می گیرید. از ھر کس یک جواب می

یکی ؟ پرسید مادرش کیست می، بعد که از پدرش ھیچ چیزی عائد نشد
مادرش آزاده است.  ،گوید: نه خیر دیگری میگوید: مادرش کنیز است.  می

 پرسید.  رسید. نام مادرش را می بازھم به نتیجه نمی
نام مادرش ریحانه است. ، گوید: نه خیر گوید: سوسن. دیگری می یکی می
گوید: نام  نام مادرش مریم است. دیگری می، گوید: نه خیر دیگری می

 مادرش حکیمه است.
نه به خیلی چیزھایی دیگر.  و ید نه به مادرشرس خالصه نه به پدر او می

نه  .صحت دارد این موارد در مورد پدر و مادر امام زمان شیعه دوازده امامی
محل اقامت او و ، چگونگی حمل و والدت او، بلکه سال تولد، ھا فقط این

ای از ابھام قرار دارد و تو گویی که  ھمگی در سایه، مسائل نوعخیلی از این 
مه توھم است. (تا به اینجا چند مورد از ایرادات امام زمان امامیه را ھا ھ این
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اکنون ، ھا به کنار ھمه این، باشد چگونه امامی می: ذکر کردیم و دیدیم که
 اصل و نسبی است این شخصیت جنایتکار.) بی شویم چه امام می متوجه

 این جمالت را بخوانیم: 
ن بودن مادرش که آیا پیرامون شخصیت محمد بن حسن عسکری و معیّ 

حکم ھم ، واسال تولد ، والدت او، و چگونگی حمل او؟ کنیز بوده یا آزاده
بازگشت او به شکل پیر یا ، محل اقامت او، کیفیت رشد او، اسم بودن با او

سپس در امکان رؤیت ، علت غیبتش، مدت غیبتش، مدت حکومت او، جوان
و ضعیف بودن  ؛نائبانشاو در زمان پدرش و شک و تردیدھای پیرامون 

خبری بسیاری از شیعیان  بی ھمچنین، کند روایاتی که بر والدتش داللت می
و باالخره غایب بودن  !دھد گذشته از او و کارھایی که ھنگام خروج انجام می

ھای او به علمای  او برای مدت طوالنی و اقدام شیعیان به انتقال صالحیت
 وجود دارد.که دی زیا ھای اختالف و کشمکش؛ و مجتھد

 بحار االنوار ٥١جلد 

 ولد امام زمان شیعه دوازده امامیسال ت
 ٢٥٦در سال گوید:  یم ٤زیرا در ص ، سال تولد او را مجھول قرار داده

 بوده است.
در سال روایت کرده که سال تولد او  ٢و در ص  ١٥چنین در ص  ھم

 باشد. یم ٢٥٥
 متولد شده است. ٢٥٨سال گوید:  می ٢٣در ص 
 دنیا آمده است.ه ب ٢٥٧در سال روایت نموده  ٢٥در ص 
 تولد گردیده است. ٢٥٤در سال روایت نموده که  ١٦در ص 

 شود سال تولد او مجھول است. یاز مجموع این روایات معلوم م
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 روز تولد

  * .متولد شده است شعبان ١٥ در روایت کرده ٢در ص 
 .است شده متولد رمضان ٢٣ ه درروایت کرده ک ٢٣ ۀصفحدر 

  * .است شده متولد ربیع األول ٩در روز  کهروایت کرده  ٢٤در ص 
 * .است  شده متولد شعبان ٣در که روایت کرده  ٢٥در ص 
 *.است شده متولد ماه رمضان هشب جمعدر روایت کرده که  ١٦در ص 

 روز تولد او مجھول است. که شود یاز مجموع این روایات معلوم م
 مادر درست و حسابی ھم ندارد. پیدا کنید مادرش را!!!

 است.  نرجس یلحسن روایت کرده که نام مادر مھدا یاز اب ٢در ص 
است که در زمان  صیقل و یا صقیلروایت کرده که نام مادر او  ٥در ص 

 فوت شده است.ی حیات حضرت عسکر
 بنت یشوعا است. ملیکهروایت کرده که نام مادر او  ٧در ص 

 بوده است. ریحانهحدیث آورده که نام مادر او  ١٥و در ص 
 بوده است. سوسننیز روایت کرده که نام مادر او  ١٥و در ص 
 .است بوده حکیمهروایت کرده که نام مادر او ٢٣و در ص 
 است. خمطحدیث آورده که نام مادر او  ٢٤و در ص 
 باشد. یلعلویه مدختر زید ا مریم روایت نموده که نام مادر او ٢٨و در ص 

مادرش ھم مجھول است. (عجب ، شود یاز مجموع این روایات معلوم م
 امامی.ھیچ چیزش شبیه امامان نیست)

 بد نیست بدانیم: 

و نصرت اسالم و  کقی مورد اشاره در احادیث برای کممھدی حقی *
اما امام زمان  و شود یبین نژادھا تفاوت قائل نمدر و ا، مسلمین خواھد آمد

ھا خروج کرده و از دیگران و حتی از  آن کفقط برای کم، روحانیت مجعول



 خواهم من امام زمان نمی    ١٦

 ردو چنان از اعراب و مخصوصا از قریش کراھت دا !گیرد یمردگان انتقام م
ھا وجود ندارد!! آیا این امام زمان جزئی از  که در میان پیروانش کسی از آن

 .!؟اعراب نیست توطئه شعوبیه بر علیه اسالم و

ھا را از بین  جنگد و آن ھا می ید با بدعتآ تین زمانی که میمھدی راس *
ولی امام زمان دوازده  کند. او از سنت پیامبر عزیز اسالم پیروی می برد. می

(یعنی تاریخ  د.کن می دعوتھا مردم را به دین جدید و کتاب جدید  امامی
 خدایا ما را؟ مصرف دین عزیز اسالم و کتاب عزیز قرآن تمام شده است

 ببخش)

ھا را آباد  مھدی حقیقی زمانی که بیاید مساجد را گرامی داشته و آن *
ولی ؟ مگر نه اینکه مسجد خانه خداست و محل پرستش و عبادت او کند. می

این تخریب از  و ؛برد ھا مساجد و کعبه را از بین می امام زمان دوازده امامی
 دد.گر یی کعبه ومسجد النبی آغاز م مسجد الحرام وخانه

دارد  مھدی واقعی زمانی که بیاید یاران و نزدیکان پیامبر را گرامی می *
(مگر در قرآن نیامده است که از  کند. ھا پیروی می و از سنت و روش آن

دارد و او را عزیز  و عائشه ھمسر پیامبر را دوست میا پیامبر فرمان ببریم)
اکی او آیاتی را نازل در مدح و پ(مگر نه اینکه خداوند در قرآن  شمارد. می

کرده که خود خداوند در قرآن از او یاد  ستشک مھم بوده ا بی ؟کرده است
به خاطر این است که چرا نامی از  ل دشمنی شیعه با عائشه است!)

 ولی امام زمان شیعه زمانی که بیاید فاطمه یا خدیجه در قرآن نیامده است.
کشد و حتی عائشه  را به آتش می ھا ورزد و آن یاران پیامبر کینه می هب نسبت

 زند. را حد می

اما امام  .کند یسنت رسول او رفتار م مھدی راستین به کتاب خدا و *
 دھد!. می فرمان -یھود- زمان ساختگی به حکم آل داود
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امام زمان شیعه زمانی که بیاید تمام کسانی را که بر شیعه سخت  *
ھای شیعه  (پس چرا مال برد. میاز بین ، اند ھارا اذیت نموده گرفته و آن

ید تا منجی شیعه آ می: ب بگوییدوخ؟ ید تا منجی بشریت باشدآ می گویند: می
پس منجی بشریت و دشمن ، باشد و به طور محض در خدمت شیعه است

 )؟ظلم چیست

در جواب باال باید گفته شود: کسی که ھزار سال است در چاه و  *
و از ترس جان خود دستورات ! چبیده است، سرداب و ھرجا که سوراخ باشد

؟ تواند انتقام شیعیان را بگیرد چگونه می، خدا را روی زمین گذاشته است!!!
 .اوانتقام شیعه پیشکش ، او ترس را از خود دور کند

باید پرسیده شود: آیا از او ، این امام زمانی که شیعه منتظر اوست *
او ھیچ سودی ندارد که ؟ کوچکترین سود و منفعتی به شما رسیده است

است. آن جانی و منتقم و خشن و مسجد  مملو از ضرر و فسادبلکه ، ھیچ
(اصال وجود خارجی ندارد که بخواھد پدر یا مادر  پدر و مادر بی خراب کن و

حتی به اندازه یک رفتگر ھم سود نداشته ، داشته باشد) در این ھزار سال
. ولی شما تجسم کنید در این (چه برسد که در آخرت و دین مردم) است

مدت چقدر رفتگر و مسئول تمیزی شھرھا به مردم جامعه خود منفعت 
 .!اند رسانده

بنابراین امام زمان ، دشمنانی داشته است، ھرگاه امامی ظھور کرده *
 شیعه نباید ھرگز ظھور کند.

چگونه این ؟ اند غایب و مخفی نشده، چرا انبیاء و رسوالن و امامان قبل *
ھای  کنند که تمام امام امر ممکن است در حالی که علمای شیعه تاکید می

 .)١(ھا یا مسموم شدند یا کشته شدند آن

                                           
، عیون اخبار الرضا، ١٨/٤٢٥، بحرانی، ؛ الحدائق الناظرة٤٣/٣٦٤، بحار االنوار -)١(



 خواهم من امام زمان نمی    ١٨

ھا مسموم  اش بوده است که ھمه آن آیا دشمنان او غیر از دشمنان پدری
و چرا او ؟ اند یا مخفی نشده؟ اند ھا نترسیده پس چرا آن؟ اند  یا مقتول شده

 !؟شود ترسیده و مخفی میتنھا کسی است که 

نظریه ترس به طور قطعی از اخالق اھل بیت به دور است. در حالی  *
مخصوصًا مھدی ، ھا دوست داشتند در راه خدا به شھادت برسند که آن

کند و کسی قادر به قتل او  ؛ زندگی می÷ دانست که تا نزول عیسی می
ھای  مند و دولتپس آیا دشمنان قدرت، نیست تا زمین را پر از عدل کند

 ؟ متزلزل چنین ترسی را دارند
مخفی شدن به طور  .و اساسی نداردبوده  باطل یبدون شک این سخن

باید پس ، امامتی که مبنای آن شجاعت است، کلی مخالف امامت است
 خروج کند و صبر پیشه کند تا پیروز شود.

دانند  میمگر در روایت شیعه نیامده است که: امامان ؟ ترسد چرا می *
 .)١(میرند!! میرند و جز با اختیار خود نمی که چه وقت می

ھا با  مگر شیعه ادعا ندارد که امام چھار نائب داشت و مردم توسط آن*
کردند که مھدی امام  آیا این چھار نفر ادعا نمی؟ کردند امام ارتباط برقرا می

یبان چھارگانه که یکی از این نا! پس چرا ؟ھا نایبان او ھستند مردم است و آن
چرا کسی که ؟ کشته نشدند، اند ادعای ارتباط با امام مھدی را داشته

در کمین ننشست تا وقتی این نائبان که نزد امام خواست امام را بکشد  می
 !؟ ھا رفته و امام را بکشند روند با آن می

                                                                                           
 .٢٢٠-١/٢١٩، صدوق

 .٢٧/٢٨٥، ؛ بحاراالنوار٥٠٠ص، صفار، ؛ بصائر الدرجات١/٢٥٨، کلینی، الکافی -)١(



 ١٩  خواهم من امام زمان نمی

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ أ  ٱۡختَِ�ٰٗفـالَوََجُدواْ �ِيهِ  ٱ�َّ
 ] ٨٢[النساء:  ﴾٨٢َكثِٗ��
در  یارقطعًا اختالف بس، الله بود یرغ یکه اگر از سو؟ اندیشند یدر قرآن نم یاآ«
 .»یافتند یآن م

 )١(های میان مهدی اهل سنت و مهدی شیعه تفاوت
 اھل سنت یمھد م شیعه یمھد م
 محمد بن عبدالله ١ محمد بن الحسن ١

٢ 
-٢٥٥ -٢٥٤ی ھا در سال

 دنیا به ٢٥٨ -٢٥٧-٢٥٦
 )٢(آمد

 به دنیا نیامده است ٢

٣ 
ابوبکر و عمر را به صلیب 

کشد و عایشه را حد  می
 )٣(زند شرعی می

 کند عدل را برپا می ٣

 کند زمین را پر از عدل می ٤ )٤(کشد اعراب را می ٤
 والدتش طبیعی است ٥ )٥(طبیعی استوالدتش غیر  ٥
 دارد مساجد را بزرگ می ٦ )١(کند مساجد را ویران می ٦

                                           
کنند که  میھای اھل سنت استدالل  بسیاری از شیعیان به احادیث وارده در کتاب -)١(

ھای آشکار تفاوت  ھا امام دوازدھم است. در حالی که این تفاوت این ھمان مھدی آن
 کند. میان دو مھدی را روشن می

 .٢٨-٥١/٢بحار األنوار  -)٢(
 .٢٢/٢٤٠، ٥٣/١٤بحار األنوار  -)٣(
 .٥٢/٣٤٩بحار األنوار  -)٤(
 .٥١/٢٦بحار األنوار  -)٥(



 خواهم من امام زمان نمی    ٢٠

 اھل سنت یمھد م شیعه یمھد م
 آورد قرآن جدید نمی ٧ )٢(آورد قرآن جدید می ٧
 معصوم نیست ٨ معصوم است ٨

٩ 
امور خارق العاده و معجزه 

 )٣(دارد
٩ 

امور عجیب و غریب و خارق 
 العاده ندارد

١٠ 
کند و  قرآن را نسخ می

 )٤(آورد شریعت جدیدی می
 است جتابع شریعت محمد  ١٠

١١ 
برای انتقام مبعوث شده 

 )٥(است
 رحمت است ١١

١٢ 
امام و پسر امام و وصی و پسر 

 )٦(وصی است
 امام و وصی نیست ١٢

١٣ 
پیروانش از بنی اسرائیل 

 )٧(ھستند
 مسلمانان پیرو او ھستند ١٣

١٤ 
اش را در  دوران کودکی

 )٨(گذراند میزیرزمین 
اش را درخانه  دوران کودکی ١٤

 کند سپری می

                                                                                           
 .٥٢/٣٣٨بحار األنوار  -)١(
 .٢٠٠: صیالغیبة للنعمان -)٢(
 . ٣١٢-٥٣/٢٠٢نگا: بحار األنوار  -)٣(
 .٢٩٣ص النجم الثاقب: -)٤(
 .٥٢/٣١٥بحار األنوار  -)٥(
 .٥١/٣٤بحار األنوار  -)٦(
 .٥٢/٣٤٦بحار األنوار  -)٧(
 .٥١/٢٤بحار األنوار  -)٨(
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 اھل سنت یمھد م شیعه یمھد م
 بیعتی بر گردن او است ١٥ )١(بیعتی بر گردن او نیست ١٥
١٦ 

شھادت با او معادل دو 
 )٢(شھادت است

شھادت با او معادل شھادت با  ١٦
 دیگران است

١٧ 
منتظران او از جنگجویان بدر 

 )٣(و ُاحد بیشتر اجر دارند
 اجری ندارندمنتظرانش  ١٧

 کشد دجال را می ÷ عیسی ١٨ )٤(کشد دجال را می ١٨

١٩ 
اولین کسی که با او بیعت 

کند جبرئیل در شکل یک  می
 )٥(پرنده است

 کند جبرئیل با او بیعت نمی ١٩

، کند پیامبر از او تبیعیت نمی ٢٠ )٦(از پیروان او است جمحمد  ٢٠
 بلکه او از پیروان پیامبر است

٢١ 
کشد و شکم  را میمردان 

 )٧(کند زنان حامله را پاره می
چیزھایی از این قبیل را انجام  ٢١

 دھد نمی
٢٢ 

مادرش معلوم و معروف 
 )٨(نیست

 مادرش معروف خواھد بود ٢٢

                                           
 .٥٢/٩٦بحار األنوار  -)١(
 .٥٢/١٢٦بحار األنوار  -)٢(
 .٥٢/١٢٨بحار األنوار -)٣(
 .٥٢/٢٧٦بحار األنوار  -)٤(
 .٥٢/٢٨٦بحار األنوار  -)٥(
 .٥٢/٣٤٨بحار األنوار  -)٦(
 .٥٢/٣٨٩بحار األنوار  -)٧(
 .١٣٥النجم الثاقب: ص  -)٨(



 خواهم من امام زمان نمی    ٢٢

 اھل سنت یمھد م شیعه یمھد م
٢٣ 

حمل و والدت او در یک روز 
 )١(بوده است

 حمل و والدت او طبیعی است ٢٣

٢٤ 
شود نه از  از پھلو حامله می
 )٢(راه رحم

 شود از طریق رحم حامله می ٢٤

                                           
 .١٤٤النجم الثاقب: ص -)١(
 .٥١/٢٦بحار األنوار  -)٢(
 .٥١/٢٦بحار األنوار  -)٣(
 .٥١/٢٧بحار األنوار  -)٤(
 .٥١/١٤بحار األنوار  -)٥(

٢٥ 
آید  به دنیا می  نااز میان ر

 )٣(برخالف سایر زنان
 آید از راه طبیعی به دنیا می ٢٥

٢٦ 

ھای  در روز ھفتم کتاب
ابراھیم و نوح و ادریس و 

صالح و ھود و داود و موسی و 
 )٤(خواند عیسی و قرآن را مي

چیزھایی از این قبیل برای او  ٢٦
 افتد نمیاتفاق 

٢٧ 
جز مادرش کسی به او شیر 

 )٥(نداده است
خورد و  از مادرش شیر می ٢٧

ممکن است که از زنان دیگر 



 ٢٣  خواهم من امام زمان نمی

                                           
 .٥١/٢٠بحار األنوار  -)١(
 .٢٦٦النجم الثاقب: ص -)٢(
 .٥١/٣٣بحار األنوار  -)٣(
)٤( �  .١٦٦: صیللنعمان الغیبة 
 .٤٧٤: صیالغیبة للطوس -)٥(
 .٥٢/٣٢٦بحار األنوار  -)٦(
 .٥٣/٩٣بحار األنوار  -)٧(
 .٥٢/٣٩١بحار األنوار  -)٨(

 نیز شیر بخورد
 کند خرق عادت نمی ٢٨ )١(رفت روزگی راه می ٤٠در  ٢٨
 این تعداد اسم ندارد ٢٩ )٢(نام دارد ١٨٢ ٢٩

٣٠ 
حالل  بر دیگراننام گذاشتن 

نیست و کسی که خود را به 
 )٣(اسامی او بنامد ملعون است

 گذاشتن نام او جایز است. ٣٠

 خداوند عالمتر است ٣١ )٤(پسر کنیز است ٣١
کند و گفته شده  حکومت نمی ٣٢ )٥(کند سال حکومت می ٣٠٩ ٣٢

 کند سال حکومت می ٧که 
 مالئکه پیرو او نیستند ٣٣ )٦(مالئکه پیرو او ھستند ٣٣
 مردگان پیرو او نیستند ٣٤ )٧(مردگان پیرو او ھستند ٣٤

٣٥ 
در زمان او کسانی که در 

 دیده مشرق ھستند از مغرب
 )٨(شوند می

ای  پیروانش چنین معجزه ٣٥
 ندارند



 خواهم من امام زمان نمی    ٢٤

                                           
 .٤٦٨ص، یالغیبة للطوس -)١(
 .٥٢/٣٢٢بحار األنوار  -)٢(
 .٢٣٩: صیالغیبة للنعمان -)٣(
 . ٣٢٩: صیالغیبة للنعمان -)٤(

٣٦ 
در زمان او زندگی مردی 

کند به طوری که ھزار  می
 )١(آورد پسر به دنیا می

 چنین نیست ٣٦

 سایه دارد ٣٧ )٢(سایه ندارد ٣٧
 کند ترس او را یاری نمی ٣٨ )٣(کند ترس او را یاری می ٣٨

حکم  ج به حکم محمد ٣٩ )٤(کند به حکم داود حکم می ٣٩
 کند می



 ٢٥  خواهم من امام زمان نمی

                                           
 .٥٢/٣٢٥بحار األنوار  -)١(
 .٢/٣٠٩بحار األنوار  -)٢(
 .٢٩٣النجم الثاقب: ص -)٣(
 .٥١/٩٤بحار األنوار -)٤(
 .٥٢/٩٠بحار األنوار  -)٥(
 .٥١/١٤٤بحار األنوار  -)٦(
 . ٥١/١٣٥بحار األنوار  -)٧(
 . ٥٣/٨بحار األنوار  -)٨(
 .٣٤٤یوم الخالص: ص -)٩(

 کشد مانعین زکات را نمی ٤٠ )١(کشد مانعین زکات را می ٤٠

ارث  ج طبق شریعت پیامبر ٤١ )٢(برد برادر از برادر ارث می ٤١
 برد می

٤٢ 
 ج زیادتری از پیامبرعلم 

 )٣(دارد
است و شریعت  ج تابع پیامبر ٤٢

 جدید ندارد

، آید عیسی به یاری او نمی ٤٣ )٤(آید عیسی به یاری او می ٤٣
 بلکه او پیرو عیسی است

 شجاع است ٤٤ )٥(ترسو است ٤٤
٤٥ 

قبل از خلقت مردم خلق شده 
 )٦(است

قبل از خلقت مردم خلق  ٤٥
 نشده است

 والدتش آشکار است ٤٦ )٧(سری استوالدتش  ٤٦
٤٧ 

جبرئیل دستش را 
 )٨(بوسد می

 بوسد جبرئیل دستش را نمی ٤٧
 او پیرو عیسی است ٤٨ )٩(وزیر او استی عیس ٤٨



 خواهم من امام زمان نمی    ٢٦

 رود خضر در جلو او راه نمی ٤٩ )١(رود خضر در جلو او راه می ٤٩
 کشد مسلمانان را نمی ٥٠ )٢(کشد ماه مردم را می ٨ ٥٠
٥١ 

بیند در حالی که  میمردم را 
 )٣(بینند ھا او را نمی آن

ھا نیز او  بیند و آن مردم را می ٥١
 بینند را می

٥٢ 
سخن گفتن در مورد او 

 صحیح نیست
صحبت کردن در موردش  ٥٢

 صحیح است

٥٣ 
نواب او وقتی به کف دستش 

نگرند حکم آن مسأله را  می
 )٤(دانند می

پیروانش چیزھای عجیب  ٥٣
 دھند نمیانجام 

٥٤ 
علم در قلبش مثل بوته رشد 

 )٥(کند می
مثل سایر مردم علم را فرا  ٥٤

 گیرد می

٥٥ 
مردم را به والیت علی و 

برائت از دشمنانش دعوت 
 )٦(کند می

 کند به والیت علی دعوت نمی ٥٥

٥٦ 
کسی که از او اطاعت کند 

و کسی  .خدا را اطاعت کرده
 چنین نیست ٥٦

                                           
 .٣٣٢یوم الخالص: ص -)١(
 . ٥٢/٣٤٧بحار األنوار  -)٢(
 .١٨١ص، یالغیبة للنعمان -)٣(
 . ٣٨٢ص، یوم الخالص -)٤(
 . ٣٨١ص ، یوم الخالص -)٥(
 . ٣٨١یوم الخالص: ص -)٦(



 ٢٧  خواهم من امام زمان نمی

که از او سرپیچی کند از خدا 
 )١(سرپیچی کرده است

٥٧ 
به تورات یھودیان و انجیل 

 )٢(کند یمسیحیان حکم م
 جبه کتاب خدا و سنت محمد ٥٧

 کند حکم می
 مھدی نیست ١٢بعد از او  ٥٨ )٣(مھدی است ١٢بعد از او  ٥٨
٥٩ 

در زیرزمین او را زیارت 
 )٤(کنند می

آید  بعد از او کسی به دنیا نمی ٥٩
 ندارد و زیرزمین

٦٠ 
مردگان مختار ھستند که 

پیرو او باشند یا در قبر 
 )٥(بمانند

مردگان از پیروان او نیستند و  ٦٠
 ھا ندارد ای بر آن سلطه

٦١ 
ھر بیعتی قبل از او کفر و 

 )٦(نفاق است
٦١ 

ھای قبل از او  تمام بیعت
صحیح ھستند اگر شرایطش 

 فراھم بوده باشد

٦٢ 
کشد و این  ابلیس را می

معنای این آیه است که 

ِ ﴿ گوید می
وََحفِۡظَ�َٰها ِمن ُ�ّ

٦٢ 
کشد و آن روز  ابلیس را نمی

معلوم است که روز قیامت 
 است

                                           
 .٣٧٩ص، یوم الخالص -)١(
 .٣٧٩ص، یوم الخالص -)٢(
 .٥٣/١٤٨بحار األنوار  -)٣(
 . ٥٣/٩٥بحار األنوار  -)٤(
 .٥٣/٩٢بحار األنوار -)٥(
 . ٥٣/٩٢بحار األنوار  -)٦(



 خواهم من امام زمان نمی    ٢٨

 ]١٧[الحجر:  ﴾١٧َشۡيَ�ٰٖن رَِّجي�ٍ 
 )١((الحجر)

٦٣ 
پیروانش روزھا در میان ابرھا 

 )٢(روند راه می
 روند در میان ابرھا راه نمی ٦٣

٦٤ 
لثارات شعار پیروانش یا 
 )٣(الحسین است

 گیرند انتقام کسی را نمی ٦٤

جز کسی را که استحقاق  ٦٥ )٤(شود قتل بیشتر می ٦٥
 کشد ندارد نمی

٦٦ 
قضاوت جدیدی را در مورد 

 )٥(آورد اعراب می
٦٦ 

کند و عرب  قضاوت جدید نمی
و عجم برای او فرقی ندارند و 

 معیار او اسالم است نه نژاد

٦٧ 
چیزی یاد وقتی بخواھد 

خداوند به او یاد ، بگیرد
 )٦(دھد می

 آموزد مثل سایر مردم علم می ٦٧

 کشد جز به حق نمي ٦٨ )٧(کشد بدون علت می ٦٨

                                           
 .٥٧٥ص، تاریخ مابعد الظھور -)١(
 .٢٧١ص، تاریخ مابعد الظھور -)٢(
 .٣٤٩ص، تاریخ مابعد الظھور -)٣(
 .٣٩٧ص، تاریخ مابعد الظھور -)٤(
 .٤٤٣تاریخ مابعد الظھور: ص -)٥(
 .٤٧٣تاریخ مابعد الظھور: ص -)٦(
 .٤٧٢تاریخ مابعد الظھور: ص -)٧(



 ٢٩  خواهم من امام زمان نمی

٦٩ 
کند که  مسجدی درست می

 )١(در دارد ١٠٠٠
 کند چنین مسجدی بنا نمی ٦٩

٧٠ 
کشد که ریش  زنی او را می

دارد و حسین او را کفن 
 )٢(کند می

٧٠ 
کشد و  او را نمیچنین زنی 

حسین در زمان او زنده 
 شود نمی

را  صپیراھن رسول الله  ٧١
 )٣(پوشد می

پیراھن رسول الله ص را  ٧١
 پوشد نمی

٧٢ 
حرکت ستارگان در زمان او 

 )٤(کند تغییر می
حرکت ستارگان در زمان او  ٧٢

 کند تغییر نمی

٧٣ 
عجم در زمان او قرآن را به 

 )٥(آموزند مردم می
٧٣ 

قرآن ، از حافظان مردم
آموزند و میان عرب و عجم  می

 جز تقوا تفاوتی نیست
٧٧ 

تمام اموال دنیا نزد او جمع 
 )٦(شود می

تمام اموال دنیا نزد او جمع  ٧٧
 شود نمی

از فرزندان حسن یا حسین  ٧٨ از فرزندان حسین است ٧٨
 است

                                           
 .٥٤٥تاریخ مابعد الظھور: ص -)١(
 .٦١٦تاریخ مابعد الظھور: ص -)٢(
 . ١/١٦٤إلزام الناصب  -)٣(
 .٢/٢٤٦إلزام الناصب  -)٤(
 .٥٢/٣٦٤بحار األنوار  -)٥(
 .١/١٥٧إلزام الناصب  -)٦(



 خواهم من امام زمان نمی    ٣٠

٧٩ 
 ١١وقتی خروج کرد تمام 

 )١(گردند امام بر می
کسی زنده  در زمان او ٧٩

 شود نمی
 نایب و سفیر و دربان ندارد ٨٠ نایب و سفیر و دربان دارد ٨٠
٨١ 

دو غیبت صغری و کبری 
 دارد

 او غیبت ندارد ٨١

 ترین دروغ تاریخ عجیب جدول باال برگرفته از کتاب:

 تألیف: عثمان بن محمد الخمیس
 تصحیح و تعلیق: عبدالله بن سلمان

 العوضیاسحاق بن عبدالله ترجمه: 
 

                                           
 .٥٣/٣٩بحار األنوار  -)١(
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