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﴾3﴿  كارنامه امام زمان

  سخني از ناشر
ول بني آدم از ادراك كنه ذات بيچون او عاجز حمد و ثنا قيومي را كه عق

است و آيات صنعش در ايجاد عالم ظاهر است، و شكر و سپاس آن قديمي را 
كه بر وحدت أزليت او در آثار قدرت و تكوين مكونات عالم دليلها و 

نور و ظلمت را در ترتيب تركيب  »كن«برهانهاست، آن خالقي كه به يك امر 
  يَو لَقَْد كَرَّْمنا َبنِ﴿يرانيد، و ابناء آدم را به خلعت كرامت روح انساني ازدواج پذ

مشرف گردانيد، و كمال ايشان را در معرفت ربوبيت و وحدانيت خود ـ  ﴾آَدَم
اي گردانيد  جلت عظمته و علت كلمته ـ پيوست و توفيق بوجه كمال رفيق طايفه

فرزندان انسان انبياء  كه مستعدان حال و طالبان اقبال بودند، و از براي ارشاد
مرسل فرستاد تا نور حق از ظلمت باطل و نفس از زنگ شبهه و كدورت شرك 
بزدودند، و سرور ايشان در رسالت و خاتم ايشان در نبوت سيد المرسلين و امام 

سالمه عليه ـ از براي زيور محمد بن عبداهللا ـ صلوات اهللا و المتقين ابو القاسم
  ....ان خلق برگزيدنبوت و تاج رسالت از مي

 از دم صبح ازل تا بقيام عرصات
  

 بر سر و پاي دالراي محمد صلوات 
  

 شكند تيغ زبانم همدم شاخ نبات
  

 باد بر قامت رعناي محمد صلوات 
  

 بگويم تا وقت مماتفرض عينست مي
  

 دمبدم بر گل رخسار محمد صلوات 
  

  !تا ثريا رود ديوار كج.. سنگ اول را چون نهد معمار كج: اند گفته از قديم 
و . خيمه مذهب را بر روي عمود امامت بنا نهادند ،مخترعان مذهب شيعه

ي آنها بر اين بود كه امامت پس از حضرت علي بصورت عمودي به  مفكوره
فرزندش حسن، و پس از او بصورت افقي به برادرش حسين، و از آن پس سير 

  .عمودي تا بروز قيامت خواهد داشت



    

 
    

  
 
 

 

﴾4﴿  كارنامه امام زمان

با جذر و مدهاي بسيار عجيبي كه در پي آن پس از هر امامي  اين ماجرا
ي  تا اينكه با فاجعه. گشت به پيش رفت مذهب شيعه به دهها فرقه تقسيم مي

  !يكباره ايستاده مرگ امام حسن عسكري امام يازدهم قطار ب
هجري در سامرا بدون اينكه صاحب  260امام حسن عسكري در سال 

و برادرش  »حديث«ميراثش نيز بين مادرش . فرزندي شود وفات كردند
  .تقسيم شد »جعفر«

شيعه حيران و . ي حيراني مشهور است اين مرحله در تاريخ تشيع بمرحله
  .پريشان كه چه كنيم، بحال خود مانده بودند

. مذهب جديد به ليست مذهبهاي تشيع اضافه شود 14اين پريشاني باعث شد 
برخي مرگ حسن عسكري را . شدندبرخي به بن بست رسيدن امامت راضي 

برخي مرگش را كه بچشمان خود . انكار كرده او را مهدي ناميده غائب كردند
دوباره زنده شده، و از ديد مردم پنهان شده  :ديده بودند انكار نكرده گفتند

  ....و. است
آخرين گروه كه همان دوازده اماميها باشند با استداللهاي بسيار عجيبي كه؛ 

براي حسن عسكري فرزندي خيالي  بگردد،امامي بايد  گردروز قيامت بر دنيا تا 
اش را عوض كرده نام  زائيده او را محمد نام گذاشتند، كه بعدها شناسنامه

را كه وجود خارجي  خياليتر ديدند، و اين موجود  را برايش زيبنده »مهدي«
  .نداشت از ديد مردم پنهان تصور كرده، امام غائب ناميدند

امامي كه از رحم فلسفه بدنيا آمد در طول تاريخ تشيع حكم يك  اين
  .كند ترياك مسكن و افيون را بازي كرده و مي

رند با منال و آبروي مردم را به چپاول بمال و  خواستند  هر جا آخوندها
خود را نائبان بر حق مهدي . پوشانند دزديهاي خودشان را مي »مهدي«سرپوش 

ـ يك پنجم ـ دست رنجشان را به تاراج  »خمس«ساده  خيالي جاي زده از مردم



    

 
    

  
 
 

 

﴾5﴿  كارنامه امام زمان

هر . كنند دخترهاي زيبايشان را طعمه شهوتراني خود قرار داده صيغه مي. برند مي
ناميده كارشان را راه  »تقيه«جا كارشان گره خورد؛ دروغ و مكر و نيرنگ را 

  .اندازند مي
غضب و را بعنوان مسكني براي خاموش كردن آتش خشم و  »مهدي«نام 

  .گيرند سرپوش نهادن بر عقل و چشم و گوش مردم بنفع خود بكار مي
در كنار قبرهايشان، . در پيش آنها هميشه زنده است »مهدي« ،براي همين

هاي روضه خواني، و در دوشيدن مال از مردم، و  در چاه جمكران، و در برنامه
  ...هاي شهوترانيشان و در جلسه

گيرند، و يا با حاكمان  را بدست ميهمچنين وقتي آخوندها حكومت 
شوند، نام مهدي سرپوشي  چپاولگر و فرعونيان ظالم كاخ نشين و هم كاسه مي
  .خواهد بود بر ظلم و ستم و چپاول و دزدي حكومتها

ي ننگ ايران امروز تصويري زنده است از آنچه تاريخ بارها در  چهره
  .د آن بوده استحكومتهاي صفويان و فاطميان و آل بويه و غيره شاه

كساني كه خود را سربازان امام زمان ـ كه نام ديگري است براي مهدي و 
ـ به زن و ! ايست به خدايي او، و اينكه كنترل زمين و زمان بدست اوست اشاره

كنند، ملياردها دالر پول نفت و ثروت ملي كشور را در  دختر مردم تجاوز مي
فقر و بيكاري و فساد و فحشا را براي . كنند بانكهاي خارجي براي خود انبار مي

و نهايتا با مسكن اينكه؛ اي مردم حرفي نزنيد كه ... آورند، و مردم به ارمغان مي
و . امام مهدي خودش سكان اين كشور را دست گرفته و ناخداي ميهن است

رهبر نائب اوست و هميشه با او در تماس است و بدون دستور او كوچكترين 
  .شوند بر گردن مردم سوار مي.. .كند حركتي نمي

مردم ساده لوح نيز چون گوسفندان درپي اين مأموران مهدي ناپيداي 
خاموش در حركتند و از ترس اينكه مبادا كوچكترين اعتراضي آنها را به دره 

اي محروم  كفر و الحاد پرت كند و از رحمت بيدريغ و خيالي مهدي افسانه



    

 
    

  
 
 

 

﴾6﴿  كارنامه امام زمان

ري شديد دولت قرار گيرند جيك هم بمانند و مورد عقاب سخت و بي مه
  !!..زنند نمي

در ايران خود شاهد گواهي است  »مهدي«يك نگاه گذرا در روند رشد نام 
  . براي عاقالن

مهدي كه تنها يك نام و اميد بود، در طول جنگ ايران وعراق هشت سال 
ر اينها در اينطرف مرز بدستو. تمام شيعيان ايراني و عراقي را بجان هم انداخت

مليون شيعه  4كردند و آنها در آنطرف مرز و  مهدي و زير فرمان او حركت مي
   !شدند »مهدي بيا.. مهدي بيا«نادان قربانيان شعار 

و با آمدن حكومت احمدي نژاد . پس از جنگ مدتي مهدي كم رنگتر شد
كشت و خورد و برد و كرد . تري وارد صحنه سياست شد بصورت بسيار جدي
  ...و هنوز هم ماجرا در جريان است! نگفت و كسي هم چيزي
  !..تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها: اند از قديم گفته

پس اين مهدي و اين افسانه از كجا سبز شد؟ آيا دين مبين اسالم كسي بنام 
  حقيقت اين شخص چيست؟ و او كيست؟. شناسد را مي »مهدي«

  .ودتواند سبز ش پرسشي است كه در ذهن هر انساني مي
اي را براي خواننده بر مال  ي مهدي افسانه اين كتاب با زباني بسيار ساده چهره

  .دارد و تصويري گويا از حقيقت مهدي واقعي نيز عرضه مي. كند مي
اي  او از خانواده. خواهد ايده و باور خود را به مردم تلقين كند نويسنده نمي

گرفته بدست عقل خود  شيعه برخواسته، مهار خود را از دست آخوند جماعت
داده، و با عقل و درايت به اسالم واقعي پي برده، و در اين كتاب سعي دارد با 

و به او بگويد؛ بينديش، فكر كن، تدبر كن، . عقل و هوش خواننده سخن گويد
  ...با دقت توجه كن، بنگر، حقيقت را درخواهي يافت



    

 
    

  
 
 

 

﴾7﴿  كارنامه امام زمان

ز مهدي تقلبي و ساختگي بيائيد با نويسنده همگام شويم، تا مهدي واقعي را ا
  .)1(...بشناسيم

 ناشر

                                                 
براي شناخت بيشتر تاريخچـه مهـدي در مـذهب شـيعه، خواننـدگان محتـرم را بـه        ) 1(

تكامل فكر سياسي شيعه از شورا تـا  (در كتاب  "ي وجود مهدي  فرضيه "خواندن بخش 
  .كنيم يعه معاصر احمد الكاتب تشويق مينوشته؛ دانشمند و پژوهشگر ش) واليت فقيه

  : آدرس كتاب روي انترنت
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=326 

http://alkatib.co.uk/f1f1.htm 
  :ده عزيز، براي معلومات بيشتر در باره امام زمان شيعه، به كتابهاي ذيل مراجعه كنيدنخوان

  اي آيت اهللا ابوالفضل برقعي ، نوشتهبررسى علمى در احاديث مهدى -1
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=319 

  اي دكتر محمد جودت اليوسف ، نوشتهآمدن مهدي افسانه است -2
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?r

owID=۴٧٢ 
  )ابوالمنتصر(اي عبدالرحيم مال زاده  نوشته مهدي موعود يا مهدي موهوم؟  -3

http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=414 

  اي دكتر عثمان الخميس ، نوشتهعجيب ترين دروغ تاريخ -4
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=559 

  اي علي حسين اميري غايب هميشه غايب، نوشته -5
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=706 

  



    

 
    

  
 
 

 

﴾8﴿  كارنامه امام زمان

  1گفتار 
  فرق مهدي ما و مهدي شيعه

مهدي در آخر زمان عقيده داريم منتهي از بس  حضرت ما اهل سنت به ظهور
هـر وقـت يـادي از      كـه  انـد  كردهو لگدمال مهدي را خراب  حقيقت ها عهكه شي

 را  مهدي ما و مهدي آنها بين فرق فوراً شويم كه ؛ ناچار ميكنيم مهدي خود مي
  .بيان كنيم نيز

د و مهـدي  نـ ممكـن اسـت بـه اشـتباه بيافت     ،هاي شيعه و حتي سني زيرا شنونده
   .دناصلي را از مهدي بدل تشخيص نده

از زمـين تـا    )مهدي مـا و مهـدي شـيعه   ( تفاوت بينخالصه فرق اين است كه 
  .دارند و بس سميفقط تشابه ا آندو ،آسمان است

بفـرض  ( عملكـردي پـاك دارد و مهـدي اونهـا     است كه د پاكيمهدي ما مر
دسـت   يكارهاي بسيار زشت و ناپسندبه  از خاندان پاكي است اما )خيالي نبودن

   .زند مي
 اگر ما منتظـر  :گويند باره امام زمان مي ز عقيده خود درعلماي شيعه در دفاع ا

اي  هنجـات دهنـد  منتظـر  تمام اقـوام دنيـا    ،مهدي موعود هستيم اين عجيب نيست
  !ها هم منتظر مهدي هستيد هستند حتي شما سني

هـا   مثـل ايـن اسـت كـه مسـيحي     . حيلـه اسـت   يـك  بلكه اين يك دفاع نيست
هـا هـم قبـولش     ول داريم حيرتي ندارد خب شما سـني اگر ما عيسي را قب :بگويند
  ! داريد
  .مان استاما بين قبول داشتن ما و شما تفاوت از زمين تا آس ،قبول داريم ،بله

  .ما بعنوان بنده قبولش داريم
  !دانيد و شما او را اله مي



    

 
    

  
 
 

 

﴾9﴿  كارنامه امام زمان

ر مـا بـاور بـه مهـدي     اگـ « :گويد خود يك مكر آشكار است كه شيعه مياين 
  .»ها نيز داريد داريم شما سني

  . اگر شما مسيح و مهدي ما را قبول داشته باشيد كه ديگر دعوا تمام است 
  .فرق اصلي در اين است ،ايد درست كردهشما از مهدي و مسيح اله 

و بـراي فريـب پيـروان خـود هميشـه      زنند  اما علماي شيعه خود را به كري مي
  !! ها نيز به مهدي معتقدند سني: گويند مي

هـا را كمـي معرفـي، و     ما مهدي سـني  ،هاي ساده لوح حاال براي هدايت شيعه
   .كنيم او را در بين امت سني مشخص مي هجايگا

 ص ايد بدانيـد كـه يكـي خصوصـيات جنـاب رسـول اهللا      پيش از هر سخن ب
از فـتح مكـه تـا شكسـت فـارس از      ! ي ايشان درباره آينده بوده استها پيشگويي

فـون و  يآ نو تا شهيد شدن حسين تا پيـدا شـد  ب اصحا تا جنگ داخلي بين روم،
ها دصـ  ياه پوست و تعطيل حـج و  ستا خراب شدن كعبه بدست مردي  نترنت ويا

انـد و يـا از مـادر زمـان هنـوز زاييـده        كه بتدريج يـا تحقـق يافتـه    يي ديگرپيشگو
  اند نشده

مسـلمانها از حـج و    مـثال   ،ر نگذاشـته هاي پيامبر در حاضر ما تاثي اما پيشگويي
يعنـي در روال عـادي مـا    ! دارنـد  كعبه به خاطر آمدن آن مرد سياه دسـت بـر مـي   

  .تاثيري ندارد
جمله اينكه بعد از . هاي دارند شگوييپي ص ه خالفت راشده هم پيامبربار در

كننـد و   يايند كـه بـر روش پيـامبر حكومـت مـي     از وفات ايشان خلفاي راشدين م
سال حكومت  30خليفه راشد  4و ديديم همينطور شد و  .سال است 30مدت آن 

و باز فرمودند كه در آخر زمان هم خلفـاي راشـدين مياينـد كـه يكـي از       كردند
مثـل كـار    عني كـارش و ي ،كند محدودي حكومت مي و مدت! مهدي استآنها 

را هم از مقـداري كـه اهللا تعيـين    اگر بخواهد مقدار مهر زنان . عمر استحضرت 



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

دسـتور مخـالف    ده منحرف كند مردان به كنار كه زنان جلويش مياسـتند كـه  رك
  ! دهيم را اجازه نمي نآقر

شـده   و زيـاد  ا سـنگين ه ايد كه عمر وقتي ديد مهريه اين داستان را حتماً شنيده
و براي آن حدي تعيين كرد به خيال خودش كارش درست بود . بر منبر باال رفت
امـا وقتـي بـر     .ناميده بـود  كگرفت را زني مبار كه كم مهريه مي زيرا پيامبر زني

او  زنـي بـه   ،ن مهريـه را داد و مقـدارش را معلـوم كـرد    دبر عمر دستور كم كرمن
  :يه امگر اين آيه را نخواند ؟ييواعتراض كرد كه چي داري ميگ

﴿ ÷βÎ)uρ ãΝ ›?Šu‘r& tΑ# y‰ö7 ÏGó™ $# 8l ÷ρ y— šχ%x6 ¨Β 8l ÷ρ y— óΟçF ÷s?# u™uρ £⎯ ßγ1y‰ ÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù 

(#ρ ä‹è{ù' s? çμ÷ΖÏΒ $º↔ø‹x© 4 …çμtΡρ ä‹ äz ù' s?r& $YΨ≈tG ôγ ç/ $VϑøO Î) uρ $YΨÎ6•Β ∩⊄⊃∪ ﴾] .۲۰: النساء[  
ي به جاي همسر خود انتخاب كنيد، و و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگر«

آيا بـراي  ! ايد، چيزي از آن را پس نگيريد به او پرداخته) بعنوان مهر(مال فراواني 
  . »!شويد؟ بازپس گرفتن مهر آنان، به تهمت و گناه آشكار متوسل مي

 و بـه زنـان   ،بدهنـد فـراوان بـراي مهريـه     مـال  كه اين آيه به مردان اجازه داده
   .بگيرند  رااجازه داده آن

در اشـتباه بـودم و    ؛فوراً از حرف خود برگشـت كـه    عمر ،با شنيدن آيه و
  !اشتباه گفتم

عمــر كــه اينقــدر  ،پــيش مــا مقــامش خيلــي بــاالتر اســت  عمــر از مهــدي در
كنيـد بـا    و مقايسـه  !دايـره كـار مهـدي را    يدحساب كن ،صالحيتش محدود است

و كسـي حـق نـدارد از او سـند      كنـد  هر كار دلش بخواهد مـي  هها ك مهدي شيعه
 :اگـر پرسـيدي   ،چرا ندارد كند چرا؟؟ مدينه را خراب مي مكه و مسجد! بخواهد

  !!چرا؟ كافر ميشي
اين مهدي نيست اين پيغمبـر اسـت بلكـه پيغمبـر نيسـت       ،اين مهدي اونهاست

  !!واقعي است ـ خداي ـ يك اله



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  :براي روشن شدن بيشتر موضوع به اين مثال توجه كنيد
ر حـاال د  .شـود  قلم ظاهر مـي  ،يكي قيامتدر نزد :فرمودند  ت محمدحضر

  .شود دو فرقه درست مي ،پرتو اين حديث
تا ماشين چـاپ و   ردندك ا كه قرنها به اين حديث توجه نميه سني= فرقه اول 

 و اينجـا و در ايـن  ! دارذگـ  نترنت پا به عرصـه وجـود مـي   يمه و اكامپيوتر و روزنا
فرمـوده   !رسـول اهللا  چـه راسـت گفـت    ،سـبحان اهللا  :گويد وقت سني شادمانه مي

كســي منظورشــان را ندانســت حــاال دانســتيم كــه   ،شــود قلــم ظــاهر مــي :نــدبود
قلـم  ! نه در زمان ايشان نيز كـه قلـم بـود   گر و ،منظورشان اين وسايل جديد است

  .ظاهر بود
  ؟گويند ها چه مي اما فرقه دوم شيعه

ال پيش زاييده س هزار و اندي اين قلم در :گويند تو اين حديث مياونها در پر
توسـط حاكمـان وقـت پنهـان شـده و در سـرداب        شـدن  هشده و از ترس شكسـت 

هـا كـه مردنـد ديگـر بـه غيبـت        نايـب  ،نايب گذاشته 4و براي خود ! رفته ءسامرا
م كه نياي فرج بخواعو بايد هميشه د! و او با ماست ،ستاما مراقب ما! كبري رفته
  !ياقلم بيا قلم ب

  :گويد و در ادامه شيعه مي
  !اما وقتي قلم بيايد

رد آن كشد و قرآن ديگر با خط عبراني مياو خط باطل بر روي قرآن فعلي مي
شود و مسـجد   ويسد و به مدينه كه رسيد كلنگ مين قلم كه آمد قوانين جديد مي

ز غضـب ايـن قلـم كلنگـي در امـان      كند و مسجد الحرام هم ا مدينه را خراب مي
شـود و دو   و نيـزه مـي   ،كنـد  ه همه مساجد كره زمين را خراب ميو بلك ،ماند نمي

ارد از قبـر  ذگـ  ها را هم راحـت نمـي   مرده ،ه كنارزنده كه ب ،كشد مي سوم بشر را
  !كشد مياورد بيرون و نمرودوار به آتششان مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  .مهدي بيا ،مهدي بيا ،قلم بيا ،قلم بيا :پس هي داد بزنيد
اگـر مـا   : گويـد  مي )سني(به فرقه اول ) شيعه(  فرقه دوم اين حاال در آخر كار

 ،ها هم منتظر قلمـي هسـتيد   شما سني. اين عجيب نيست ،ود هستيممنتظر قلم موع
  !پس اين عقيده شما هم هست
  !منطق ديده ايد آيا مكاراني تا اين حد بي

 
  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  2گفتار 
  دين جديدي مياورد مام زمانآيا ا

  !!در جواب اين سوال صريحاً گفته كه بله صادق امام ها به اعتقاد شيعه
ايـن   هرگـز  و امام صادق را ما قبول داريم كـه سـني بـود و آدم نيكـي بـود     ( 

   .)ي كفر آميز را نگفتهاه حرف
او ديـن جديـدي و كتـاب جديـدي      ،هـا گفتـه   امـام صـادق شـيعه    ،به هر حال

 !جديد ميـاورد دين جديد و كتاب  وقتي قايم ما بيايد :امام صادق فرموده .مياورد
  :شان را ببينيدحديث 

إذا خـرج القـائم يقـوم بـأمر جديـد «: دمـي فرمايـ  ) عليه السـالم (امام صادق 
  . »جديد قضاءة وجديد وكتاب جديد وسنة

اب تـازه و روش تـازه و داوري   ، و كتـ امر تازهد هنگامي كه قائم خروج كن«
عـاملي، ترجمـه    الهـدي، شـيخ حـر    ثبـات إ[ »كنـد  دارد ورايج مي برپا مياي  تازه

  .]83ص  7ج  ميةاإلسال، دارالكتب احمد جنتي
و و ايمـان   اعتقاد به ديـن جديـد و كتـاب جديـد     ،اين حرف كفر مطلق است

 ،و شيعه بـه دروغ ! از آن كفري نيستنده آن كفري است كه باال تر ايش آورست
  !دهد صادق رحمه اهللا نسبت مي جعفر گويي را بهاين كفر

لـذا بـراي ماسـت     ،اسـت  داند كه اين كفر و گمراهـي  شيعه امروزي خود مي
شـوند   بود كه مردم آنقدر از دين دور مـي منظور امام صادق اين ! گويد مي! ليما

كنند كه ايشـان ديـن    ها تصور مي كند آدم وقتي امام زمان شريعت را زنده ميكه 
   :عين نوشته شيعه را بخوانيد .جديدي آورده اند

 خرافـات و تحريفـات و   را آنچنـان از البـالي انبـوه    يعني در آن زمان اسالم«
 .تسـاخته اسـ   آورد كه گويي بنايي كامال نو و جديـد  تفاسير نادرست بيرون مي

سماني جديد بر او نـازل  آيك كتاب  ست كهنين آ معني ،جديد در مورد كتاب 



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 ،و آورنـده كتـاب جديـد    چرا كه امام قائم است و حافظ دين نه پيـامبر  !شود مي
بيـرون   ن را چنان از زوايـاي تحريفهـاي معنـوي و تفسـيرهاي نادرسـت     آقر بلكه
  .»نهاد توان نام كتاب جديد بر آن كشد كه مي مي
  :وارد است سه ايراد ،ويل شيعيانأو ت پوشي اين پردهبر  و

و ايـن يعنـي   . گويد صادق بصراحت از كتاب جديد سخن مياينكه امام  :اول
اين  .ان آيات جديدي مياورد و اين كفر استاينكه قرآن هم تحريف شده و ايش

و صـادق  . ن تغييـر نكـرده  آصادق همخواني نـدارد زيـرا كتـاب قـر    تعبير با جمله 
   .خوانند را مي!! كتاب جديد :گفته ،ر جديديتفس :نگفته

معني اين حرف  ،اينكه اگر تفسير شيعه از سخن امام صادق درست باشد :دوم
روش شيعه نيز بطـور   يعه و مذهب شيعه و راهو علماي ش اين است كه خود شيعه

نيـز   ي مـومن هـا  شـيعه حتـي   و تا آنجا كه ،كلي خالف راه روش امام زمان است
   .كنند مهدي دين جديدي آورده گمان مي

   .كشد غير از مومنان حقيقي را فراموش نكنيد كه امام زمان بيايد همه را مي
كنند كتـاب   بينند گمان مي را ميحاال اون مومنان حقيقي كه تعاليم امام زمان 

  !! جديد است
  !!؟؟مومن :گوييد پس چرا مي !!؟؟خبر بودند حد از دين خود بي يعني تا اين 

 ،همـه كتـب شـيعه   روايت امام صادق اين معنـي را دارد كـه    از يتفسيرچنين 
  . اند هاي شيعه بر باطل مطلق بوده اهللا همه آيت ،هاي شيعه همه حكومت

سته حرف امام صادق را تاويل كند متوجـه نشـده كـه دارد از    شيعه وقتي خوا
  !كند سقوط ميديگر چاهي به چاهي

ت فته منسوب به امـام صـادق ايـن اسـ    گاز  ها شيعهبرداشت  اما ايراد سوم ما به
 :دند يعني فرمودندترين جمالت را انتخاب كردكه ايشان براي بيان منظور خود ب

  !و دين جديدي مياورد ور كند كتاب جديدقائم ما وقتي ظه



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ه مـردم آنقـدر از ديـن اهللا دور    فرمودنـد كـ   آيا بهتر نبود كه به زبان ساده مـي 
 كننـد  حقيقي را پياده كند مردم خيال ميشوند كه وقتي امام زمان بيايد و دين  مي
  !اين دين جديد است كه

ت پشـ  گراني كـه  اما توطئه ؛دندمي فرمو تر اين بود كه اينطور بهتر و ادبي ،بله
 :شـان در ايـن اسـت كـه امـام صـادق بگويـد       استان امام زمان هستند نفع و سودد

ي كـردن اسـالم   ملغـ  در كمـين آنهـا   ،جديد و كتـاب جديـد ميـاورد   مهدي دين 
 »باطـل شـد  «خواهند با آوردن كتاب مقدس جديد بر قرآن مهر  آنها مي ،هستند
  .»ي خيال باطلزه« !را بزنند

 :ا توجيه و تاويـل كنـد گـاهي ميگويـد    م خود رخواهد قول اما شيعه وقتي مي
هـا و آيـاتش    ترتيـب و سـوره   يمنتهـ  ،ن اسـت آن جديد همين قـر آمنظور از قر«

  .»بترتيب فعلي نيست بلكه به ترتيب درست است؟
يا صـحابه    ي پيامبرأها نيز ر قيده داريم كه ترتيب آيات و سورهها ع ما سني

  .كرده ابالغ مي  بر پيامبر  نبوده بلكه دستور اهللا بوده كه جبرييل
ي تـا فرداهـا   و به امروزخواندند تا  و ترتيب درست همين است كه صحابه مي

  .هميشهتا  و دور
مهدي  ،آري .گويد كه مهدي چه نيتي دارد ها واضح مي شيعه صادق امام البته

ديدي بياورد اما گفـتن و پـذيرفتن ايـن    جو كتاب  ،ن را ملغي كندآخواهد قر يم
لذا نفع آنهـا در   ،يلي وخيمي داردبر شيعه امروزي كه اقليتي است نتايج خحرف 

   .ن نيستآاين است كه بگويند قصد ما عوض كردن قر
 ما حـرف زدن بزبـان عربـي را بدرسـتي    اگر قصد شما اين نبوده پـس امـام شـ   

  ؟دانسته نمي
   .وقتي ما ديوان حافظ را چاپ كنيم نامش ديوان حافظ است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ها را بترتيـب الفبـا    زليوان را با ترتيب جديد چاپ كنيم مثال غاگر حاال اين د
   :بنويسيم اتفاق مهمي رخ نداده كه نامش را كتاب جديد بگزاريم و بگوييم

  . »كتاب جديدد ومر جديإذا خرج القائم يقوم بأ«
اب تـازه و روش تـازه و داوري   ، و كتـ امر تازه هنگامي كه قائم خروج كند«
   .»رددا برپا مياي  تازه

  :يا بگويد
  .»الركن واملقام يبايع الناس على كتاب جديد كأين أنظر إليه بني«
بينم كه بين ركن و مقام ابراهيم ايستاده و با مـردم   زمان را ميمثل اينكه امام «

   .»كند كه به كتاب جديدي ايمان بياورند بيعت مي
ن را آرهرگـز ايـن معنـي را نـدارد كـه ترتيـب قـ        ،اين گونه گفتن غلط اسـت 

   .كند كند يا احكام مرده را زنده مي عوض مي
كنـد او نقشـه بـزرگ و بـدي در      ها را عوض نمي زمان ترتيب سوره پس امام 

  .سر دارد
   .پس هدف چيز ديگري است

 حركـت كنـد   بر سر مـا  او  انرقدرت در دست شيعه باشد و شمشير بفردا كه 
   .كنند مي ن را هم عوضآقر همانطور كه اذان را عوض كردند و

نـد كـه شـاه اسـماعيل     كن تراض كند با او همان كاري را مـي عو هر كس كه ا
   .ي خنجي كردصفويي با مولو

روحـاني   نـد نج در اسـتان فـارس را گرفت  ل وقتي شهر خشاه اسماعيلشكريان  
خلفـاي   دستور داد كه بـه  به او فاتح امير لشكر وند شهر را به ميدان آورد مشهور

   .دايشه فحش بدهگانه و حضرت ع سه



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

دستور داد زن و دخترش را لخت مادرزاد بر سر دو خر  ،كاري و براي محكم
 ماده ببندند و دو خر نر را آوردند و آماده نگه داشتند كه اگر مولوي فحش نـداد 

   .ي بسته شده بر خران مادهت هدايت شده رها كنند بر سر زنهاخران را بصور
اگـر بخواهيـد خـدا را هـم      :و گفت زد دهم و داد فحش مي :و مولوي گفت 

  .)العياذ باهللا(دهم  فحش مي
هـا   شـيعه  ي در مقابل كشتاري كه مهـدي نهمه بيرحمآشاه اسماعيل صفوي با 

ها با مهدي ما كه مرد صالحي  مهدي شيعه( !ايدبشمار نمي مرد مهمي ،خواهد كرد
  .)از ياد نبريد هرگز است فرق دارد اين را

ه امام صـادق  ني كآقر ،ن جديدي بياوردآقر ،درتپس اگر مهدي در وقت ق
 راگـ  »كننـد  پوشـي مـي   و پيروانش امروز بيخود دارند پـرده «از آمدنش خبر داد 

و  البتـه اگـر از جـان    ،بلـه  ؟ت مخالفت خواهيم داشتأيا جرآن جديد آورد آقر
  .شايد مخالفت كنيمخود سير شويم  ناموس

ن در عـالم واقعيـت   آآيات قـر  ترتيب سور و عوض كردندانيم  اين را هم مي
و بـر سـر   ، شـد  نمي مدن امام زمانآشيعه منتظر  بود اگر ممكن مي .ناممكن است

غيـره   ن همان باليي را مياورد كه بر سر اذان و نماز و زكات و حج و روزه وآقر
  .آورده است

   .تواند بكند اما در عالم خيال و رويا انسان هر كاري بخواهد مي
   .موجود خيالي و رويايي است با اعمالي خياليو مهدي شيعه يك 

  
  :و شاهدي بر رد ادعاي شيعه شاهدي بر حقانيت ماعلم رياضي 

يا سـاخته و پرداختـه    ،ن درست نيستآكند ترتيب فعلي قر شيعه كه گمان مي
د و ببينيد اين دليلي يخوب است يك ماشين حساب در دست بگير ،صحابه است
  .ا نهگوييم درست است ي كه ما مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ول اين فرمـ . هاراست با چ اوياضافه دو مسه اين يك دليل رياضي است دو ب
  ....نه سني نه يهودي نه هندو نه ملحدتواند رد كند  رياضي را نه شيعه مي

حق را ناحق و ناحق  )در مجلس رياضي(توان در اينجا  با جدال و مجادله نمي
  .را حق جلوه داد

  :شاهد بر حقانيت ما اين است
   .اند سوره جمع آوري شده 114در  آيه دارد كه 6236ن آقردانيد  مي احتم

را بـا هـم   ) آني قـر هـا  عدد سوره( 114تا  1م بدانيد كه اگر اعداد و اين را ه 
   .وريدآ بدست مي 6555جمع كنيد عدد 
سـوره بصـورت زيـر جمـع      نااره هر سوره را با تعداد آيات همـ حاال اگر شم

عدد و فردها نيز به همـان تعـداد    57ها  كه تعداد زوجكنيد مشاهده خواهيد كرد 
  :باشد عدد مي 57يعني 

  سوره حمد 1+  7=  8زوج 
  بقره 2+  268=  270زوج 
  آل عمران 3+  200=  203فرد 

  نساء 4+  176=  180زوج 
  انعام 5+  120=  125فرد 
.....  

  سوره فلق  113+  5=  118زوج 
  سوره ناس114+  6=  120زوج 
 6236را بـا هـم جمـع كنـيم      هاي زوج جزه اينست كه اگر حاصل جمعاما مع

  . هاي قرآن آيد كه مساوي است با تعداد كل آيه  بدست مي
را بـا هـم جمـع كنـيم      هـاي فـرد   اما معجزه ديگر اينست كه اگر حاصل جمع

  .نآشماره سوره هاي قر حاصل جمع آيد كه مساوي است با  بدست مي 6555



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  :مدو عدد را قبال داشتييادتان باشد كه اين 
  6236: ها  جمع آيه

  6555: ها جمع سوره
بـا هـم    ها حتي جاي يك سوره  جاي سوره د كه اگر در طول تاريختوجه كني
اي  اي را از سوره يهآيا اگر  .داشت ديگر چنين روابطي وجود نمي ،شد عوض مي

   .بود بردند باز اين نظم رياضي نمي به سوره ديگر مي
بـه همـين ترتيـب     نآقـر  هـا و آيـات   نده اينست كه ترتيـب سـوره  ده اين نشان

معجزه آسـاي رياضـي را    م زمان اگر آنرا عوض كند اين نظمو اما ،است درست
  .زند بهم مي

را همـانطور   )مهـدي  كتاب جديـد (تي اگر حديث امام صادق در باره پس ح
كار اشـتباه  تاويل كنيم كه شيعه امروزي ميگويد باز علم رياضي ثابت كرد كه اين

   .است
ن و محـل  آمسـلمانان متفـق بودنـد كـه سـور قـر       در طول تاريخ ،و قبل از اين

  .اند ن جاي گرفتهآن به دستور اهللا در قرآآيات قر
  .و مردود است ،ن استآالهي كفر و انكار قر و عوض كردن اين ترتيب

 مـاه  رمضـان در  اين مثل اين است كه ماه روزه را تغييـر زمـان دهـيم و بجـاي    
  .زه بگيريم اين كفر استرجب رو



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  3گفتار 
  اين مردم مبهم

   ؟آيا امام زمان زن و بچه دارد :ها بپرسيد اگر از شيعه
  :گويند مي

  !!!علماي ما سه نظر دارند
  .دارد :گويند اي مي عده

  .ندارد :گويند بعضي مي
ظهـور كـه كـرد عروسـي      حاال ندارد يا حاال ندارد و ،داشته :گويند بعضي مي

  !كند مي
با ذكر جزئيات جـواب   :اما اگر شما از ما درباره زنان و فرزندان پيامبر بپرسيد

  !دهيم مي
  ؟كند چند سال حكومت مي بعد از قيامامام زمان  :اگر از شيعه بپرسيد

 19 :گوينـد  و بعضي مـي  ،سال 40:گويند بعضي مي ،سال 7 :بعضي مي گويند 
  !سال 309 :گويند و بعضي مي ،سال

بلكـه   ،توانند جـواب واضـحي بگوينـد    آنها نمي! چه شكلي است :يداگر بپرس
  .ميگويند كندهپرا

   .باز چند جواب دارند ؟كند مي قيامدر چه سني  :اگر بگوييد
  ! دهند كند باز چند طريقه را نشان مي مي ظهوراز كجا  :اگر بپرسيد

   ؟گويد به چه زباني سخن مي :دحتي اگر بپرسي
حتي اگر امام زمـان بـه زبـان     ،جوابهاي چند پهلو دارند! عربي :گويند يمنيز ن

  ! چرا؟ چون حديث دارند :ي سخن گفت ما حق نداريم كه بگوييمربع
   ؟كند امام زمان كي ظهور مي :از شيعه بپرسيد اگر



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 ،سـال بعـد   100سـال بعـد شـايد     10ايد شـ  ،شايد فردا ،شايد امروز :گويند مي
   .شايد شايد هزار سال بعد و شايد و شايد و

در  ،ق بـر همـه چيـز اسـت    ييكه قابل تطببطور. هم مبهم است ظهور هاي نشانه
بيند كـه   مي بخوانيد،را  هاي ظهور نشانه نها در بارههاي آ نوشتهما اگر  ةهمين زمان

 اي خراسـاني خامنـه  مـرد   ،اسـت آل سـعود   مان ملك عبـداهللا عبداهللا ه :گويند مي
كـه اصـلش از    ي فضل اهللا لبناني اسـت يمان! رجل صالح احمدي نژاد است .است

پـس   ؛ياتنـد و از ايـن چر  ،صدام يا زرقـاوي اسـت   يو شيصبان .استقبايل يمن 
  !ستبهم اها م نشانه

  !!؟؟دليل اين همه ابهام در شخصيت امام زمان چيست
راز قضيه اين است كه اصالً امام زماني وجود ندارد اين امام زمان بايد ساخته 

  !شود
خواهد باشـد   هر كس مي(ه مهم اين است كه هر كس ك ،شيعه نظر عالمان از

شود بايـد از عهـده رسـالت تـاريخي      گذار ميانقش امام زمان به او و) هم نيستم
عـرب   ،كـه زن دارد يـا نـدارد   اين مهم نيست ! اين مهم است .يدآبر ماموريت او
ن زمـين را ويـرا  مسـاجد كـره    ،اين مهم است كه مسلمان را بكشد ،جماست يا ع

  .ي نمايد و كتاب جديد بياوردكند و اسالم را ملغ
بـراي اينكـه آنهـا     ،حاال دانستيد چرا شخصيت امام زمان در پرده ابهـام اسـت  

و  !دبـ شود كـه قـدرت بيا   سر مييم براي چه كسي اين ، و دانند در چه زماني نمي
را و هـر چيـز    پـس زمـان و وقـت    ،د اين قدرت گيرنده چه صـفاتي دارد دانن نمي
  ! هول كردندمج

امـام   ميگوينـد پس  ،بچه دارد يا نه و كند زن ين ميكه چن كسيدانند آن  نمي
  !جلو و بر اين قياس برويد! نداشته باشدداشته باشد شايد  شايد بچه زمان

  !منتظر روز فرصت هستند، آنها منتظر امام زمان نيستند



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 ةفيصح ...ما مفتخريم كه« :نامه خود نوشت خميني در وقت مرگ در وصيت
كه كتاب الهام شده از جانب خداوند متعال به زهراي مرضيه اسـت از مـا    فاطميه
اين مرد كه بدون رسيدن به روز فرصت از جهان رفـت حسـرت خـود را     .»است

فاطميـه آمـدني    ةنتوانست پنهان كند؟ پس به پيروان خود گوشزد كرد كه صحيف
  !است
آسماني اسـت كـه بعـد از وفـات     فاطميه يك كتاب  ةصحيف ،بنا بر باور شيعه 

ن مـا حجـم دارد و   آو سه برابر قـر  ،نازل شده رضي اهللا عنها زهرا ةپيامبر بر فاطم
ة صـحيف ! هاسـت  اين چيزها همه ادعاي شـيعه  .)1( ن هم در آن نيستآحرفي از قر

، در اختيار علي بود و بعد در اختيار حسن و بعد دخت پيامبر فاطمية بعد از مرگ

                                                 
وإن عنـدنا ملصـحف فاطمـة عليهـا «: صـادق آمـده اسـت    در اصول كافي از زبان امام جعفـر  -1

ومـا مصـحف فاطمـة : قلـت: وما يدرهيم ما مصحف فاطمة عليها السالم? قال. السالم
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثالث مرات, واهللا مـا فيـه مـن قـرآنكم : عليها السالم? قال

كه مصـحف   انندد يهم هست و مردم چه م ’همانا نزد ما مصحف فاطمه: گفت. »حرف واحد
اسـت كـه سـه     يمصـحف : گفت ست؟يچ ’مصحف فاطمه: گفتم: گفت) راوي( ست؟يچ ’فاطمه

  .»ستياز قرآن شما در آن ن يبرابر قرآن شما در آن هست و به خدا سوگند، حرف
إنّ فاطمـة «: و همچنان در اصول كافي و ديگر كتابهاي معتبر شيعه از زبان امام جعفر صادق آمده

, وكان) صىل اهللا عليه وآله(اهللا مكثت بعد رسول  دخلها حزن شديد عىل أبيهـا, وكـان جربائيـل  مخسة وسبعني يوماً
 أبيها, ويطيب نفسها, وخيربها عن أبيها ومكانه, وخيربها بام يكون بعدها يف يأتيها فيحسن عزاءها عىل) عليه السالم(

يتها, وكان عيل  بـه يقـين فاطمـه    « .»)عليهـا السـالم(يكتـب ذلـك, فهـذا مصـحف فاطمـة ) عليـه السـالم(ذرّ
عليهاالسالم بعد از پدرش تنها هفتاد و پنج روز در اين جهان زندگى كـرد و در طـول آن مـدت    

جبرئيـل در آن ايـام بـه طـور مرتـب بـه حضـور فاطمـه         . هاى زيادى را تحمل نمـود  غمها و غصه
قـام و جايگـاهش در آن   گفـت و از م  شد و او را در عزاى پـدر تسـليت مـى    عليهاالسالم نازل مى

هـايش آگـاه    ى دنيـا و سرنوشـت بچـه    ساخت و همچنين از اوضـاع آينـده   سوى جهان با خبر مى
ى اينها مصحف فاطمه عليهاالسالم را تشـكيل   نوشت و همه السالم آنها را مى نمود و على عليه مى
  .»داد مى



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

كنـد كـه صـحيفه     و خمينـي فخـر مـي   . )1( دست امام زمـان رسـيد  حسين و آخر ب
ي ميايـد كتـاب هـدايت بـراي مـردم      روز هصحيفة فاطميـ . فاطمية پيش اونهاست

  .نويسد تا همه منتظر اين كتاب باشند نامه مي خميني در وصيت ،شود مي
  . ها راضي به قوانين دين اسالم نيستند حقيقت اين است كه شيعه

tΠ﴿ :از نظر آنها آيه öθu‹ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ﴾ دارد كه دين اين معني را ن
ه اليوم براي شما اين آيه به اين معني است ك :گويند آشكارا مي ،كامل شده

تورات بنام علي مقرر شده كه حق آوردن دس) تحت نام امام(پيامبر جديدي 
و آنها در  ،داردرا ) صحيفه فاطميه و امثال آن(جديد و كتاب آسماني جديد 

آنها منتظر روزي هستند كه افكار  ،بينند جديد را ميمهدي وجود يك پيامبر 
 .عمل در آورند ةعمومي آماده شود تا قوانين جديد در كتاب جديد را به مرحل

 !كند كه دلش خواست حكم مي هامام زمان به هر چ :گويند كه مي خود نيست بي
   .خودش سند استو كسي حق ندارد سند از او بخواهد 

 كودكـان  بـازي وسـيله   قرآن در زمان امام زمان در حقيقت حيثيتي به انـدازه  
  .!!دارد و بس

ت ندارند واضح بگويند اما از أآنها آرزوي خود را جر! اين آرزوي اونهاست
  .به نيت آنها پي ببريم توانيم لهجه هم مي و لب

وي زمين خـراب شـود   داشته باشد همه مساجد ر وزحاال بنظر شما كسيكه آر
  !مسلمان است

                                                 
جـانم  : عـرض كـردم  ) ع( بـاقر بـه امـام محمـد    : گويـد   ابوبصير مى«: چنانچه در اصول كافي آمده -1

: آن مصـحف بـه چـه كسـى انتقـال گرديـد؟ فرمـود       ) س(پس از رحلت جانسوز فاطمـه ! فدايت
بــه امــام ) ع(تحويــل داد و پــس از شــهادت علــى) ع(شخصــا آن را بــه اميرالمــؤمنين) س(فاطمــه
بـه    دسـت ) ع(و آنگـاه در خانـدان حسـين   ) ع(منتقل گشت و پس از او به امـام حسـين  ) ع(حسن
   .»تحويل داده شد گشت تا اينكه به صاحب االمر دست



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

آوري مطـابق بـا    كـه مسـجد مكـه و مدينـه آبـادي حيـرت       ديمهما و شما شـا 
اب كنـد و  حاال بنظر شما كسيكه ايـن آبـادي را خـر    ،اند نيازهاي زمان پيدا كرده

آيا كسي كـه  ! سال پيش مسلمان است 1400گرداند به دوباره حالت مسجد را بر
بيرون بكشد و در معرض چشـم مليونهـا نفـر    ) اكخ(را از حجاب  زن رسول اهللا

هـل و ابولهـب را بـه دل نـدارد امـا تـا       جابو ةآيا كسيكه كينـ . مسلمان است !بزند
  ؟!بخواهي كينه ياران رسول اهللا را بدل دارد مسلمان است

بـه روايـت صـحيح     (و گناه قابيـل    ناه برادران يوسفكسيكه به خاطر گ
  !؟گيرد مسلمان است به باد كتك مي را ب ت ابوبكر و عمرحضر) شيعه

از !!!! رديـ گ حتي كسيكه به خاطر گناه ابوجهل و ابولهب از ابوبكر انتقـام مـي  
  !!رسول اهللا است؟ دودمان
ظهور كه كرد او را با نام يهودي صـدا   كه نام مسلماني را دوست ندارد وكسي

  !؟مسلمان است ،دارد كنند و آن نام را خوش مي
رآن كنـد بمطـابق قـ    كند بلكه بـه تـورات عمـل مـي     ل نميكسيكه به قرآن عم

  !!؟؟مسلمان است. كند كند مطابق تورات حكم صادر مي حكم صادر نمي
  . ايات شيعه استاينها همه در رو

حق ندارنـد  ييكه امام زماني با اين عملكرد شوم را رهبر خود ميدانند ، ها شيعه
   !كه ادعاي مسلماني كنند

توانند ثابت كننـد   احتي ميبر روحانيون يهود ،ها ايات شيعهاين رو با استناد به 
  !كه مهدي موعود شيعه همان دجال است كه يهوديان منتظر آمدنش هستند

اينكـه تحريـف شـده قـرآن      ةكنـد و بـه بهانـ    آيا كسيكه قـرآن را عـوض مـي   
  .كال و حاشا كه مسلمان باشد !؟جديدي مياورد مسلمان است

  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  4گفتار 
  عقيده به رجعت

يگر ها و بعضي د ياما بوداي !اين خيلي عجيب است!! بازگشت مردگان به دنيا
انسـان بعـد از مـرگ     :گوينـد  بوداييـان مـي  ! دنـ دارب بشري به آن اعتقاد هااز مذ

كـار باشـد    كند اگر بد ندگي جديدي را شروع ميگردد و ز دوباره به دنيا باز مي
  ! گردد بصورت حيوان باز مي

قيـده نـدارد غيـر از    مـرده بـه دنيـا ع    كس بـه بازگشـت  بين مسـلمانان هـيچ   در
  ! ها شيعه

از مومنـان و منافقـان را زنـده     امـام زمـان كـه بيايـد بعضـي      :گويند ها مي شيعه
ت ند تـا حسـر  شچ حت حكومت اسالمي را ميگروه اول لذت زندگي ت .كند مي

د شـون  دت شكنجه مـي بينند و بش م سزاي اعمال خود را ميبدل نمانند و گروه دو
  !!تا ادب شوند

سـال   50شـود و   مـي دوبـاره زنـده    ص حضرت محمد :گويند اونها حتي مي
بعـدش   ،كنـد  سال پادشـاهي مـي   44000علي  شكند بعد حكومت مي هزار سال

تـاليف عالمـه محمـد بـاقر     ، 1223صـفحه   ،13جلـد   ،نواربحار األ( !!امامان ديگر
 )مجلسي

تقـدم در رجعـت را بـراي     ها حـق  چون مظلوم كشته شد شيعه  ينسالبته ح
سـال حكمرانـي    309 ،گـردد  ايشان قبل از بقيه به دنيـا بـر مـي    .ايشان قايل هستند

   .كند مي
از قـرآن ثابـت كنـد و    را  عقيده خـود دربـاره رجعـت    تالش دارد كه و شيعه

  :اين آيه دليل بر صحيح بودن عقيده به رجعت است: گويد مي
﴿ tΠ öθtƒuρ çà³øt wΥ ⎯ÏΒ Èe≅à2 7π̈Βé& % [ ö̀θsù ⎯ £ϑÏiΒ Ü> Éj‹s3 ãƒ $uΖÏG≈tƒ$t↔ Î/ ôΜßγsù tβθããy—θãƒ ∩∇⊂∪﴾ 

  ]83 :النمل[



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

از كسـاني كـه آيـات مـا را تكـذيب      روزي را كه ما از هر امتي، گروهي را «
 .»داريم تا به يكديگر ملحق شوند كنيم؛ و آنها را نگه مي كردند محشور مي مي

﴿ #©̈L ym #sŒ Î) ρ â™ !%ỳ tΑ$ s% Ν çFö/ ¤‹Ÿ2r& ©ÉL≈tƒ$t↔ Î/ óΟ s9uρ (#θäÜ‹Ït éB $pκ Í5 $̧ϑù=Ïã #sŒ$̈Β r& ÷Λ ä⎢Ζä. 

tβθè= yϑ÷ès? ∩∇⊆∪ ﴾ ]84 :النمل[  
آيـا آيـات مـرا    : گويـد  مـي ) به آنـان (آيند،  مي) به پاي حساب(تا زماني كه «

شــما چــه اعمــالي انجــام    ! تكــذيب كرديــد و در صــدد تحقيــق برنيامديــد؟    
  .»!داديد؟ مي

) ق ـه 381متوفاى (شيخ ابوجعفر صدوق  يعيعالم ش ،يثدتاويل اين ح در
باره رجعت آن است كه آن را حق عقيده ما در« :گويد ر كتاب اعتقادات مىد

tΠöθtƒuρ ç ﴿« :كند ه اين آيات قرآنى نيز استدالل مىصدوق ب .»دانيم مى à³øtwΥ ⎯ ÏΒ 

Èe≅ à2 7π̈Β é& % [ ö̀θsù ⎯£ϑÏiΒ Ü>Éj‹ s3ãƒ $uΖÏG≈ tƒ$t↔Î/ ôΜßγ sù tβθããy—θãƒ ∩∇⊂∪﴾ ﴿öΝ ßγ≈tΡ÷ |³ymuρ öΝ n=sù 

ö‘ÏŠ$tóçΡ öΝ åκ ÷] ÏΒ # Y‰tnr& ∩⊆∠∪﴾ بر ، قرآن درباره امكان و وقوع رجعتا پـايـه اسـتدالل ب
 .»چنانكه خواهيم آورد ،همين اساس استوار است

در جـواب پرسـش از   ) ق ـهـ  413متوفـاى  (شيعه شيخ ابوعبداللّـه مفيـد    عالم 
گروهى از اين امـت  ، ـيـش از روز رستاخيزپ، خـداونـد«: گويد مساله رجعت مى

ـژگيهاى مذهب اهل بيت به شمار گرداند و عقيده به رجعت يكى از وي مى را باز
انگيـزيم و   مــى  همگى را بــر : رستاخيز بزرگ خبر داده خداوند از روز.. رود مى

öΝ﴿كنـيم   هيچ كس را فروگذار نمـى  ßγ≈tΡ÷ |³ym uρ öΝ n=sù ö‘ÏŠ$tóçΡ öΝ åκ÷] ÏΒ #Y‰ tnr& ∩⊆∠∪﴾   ولـى
tΠöθtƒuρ ç ﴿«انگيـزيم   اى را برمـى  از هر گروهى دسـته : گويد درباره رجعت مى à³øtwΥ 

⎯ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Β é& %[ ö̀θsù﴾. ده دو رستاخيز اكبـر و اصـغر   چنانكه خداوند خبر دا، پس
  .»داريم

  :گوييم اما در جواب مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ه جملـه در آيـ  به اين  ،اره قيامت استگويد كه آيه در ب كه خود آيه به ما مي
  :توجه كنيد

﴿ #©̈L ym # sŒÎ) ρâ™ !% ỳ tΑ$s% Ν çF ö/¤‹ Ÿ2r& ©ÉL≈tƒ$t↔ Î/ óΟ s9 uρ (#θäÜ‹Ït éB $pκ Í5 $̧ϑù=Ïã﴾.  
آيـا آيـات مـرا    : گويـد  مـي ) به آنـان (آيند،  مي) به پاي حساب(تا زماني كه «

  »!تكذيب كرديد و در صدد تحقيق برنيامديد؟
Ν﴿ :فرمايـد  مـي گيـرد و   از آنها حساب ميخودش اهللا دارد  çF ö/¤‹ Ÿ2r& © ÉL≈tƒ$t↔Î/﴾ 

  »آيا آيات مرا تكذيب كرديد؟«
  !به اهللا !؟گردد به كي بر مي )مراآيات (

ل كند كـه  كند يا بايد قبو گويد كه اهللا هم به دنيا رجعت ميپس يا بايد شيعه ب
  .)باز گشت مرده به دنيا(مسخره  ةدرباره اين عقيد هآيه درباره قيامت است ن

 نامت حشر و حساب و كتـاب مـردم يكسـا   اين است كه در قيما  دوم جواب
محاكه خميني و حسـابي كـه    يعني. تر است شان برجسته اكمهگروهي مح ،نيست

لذا  ،ابرقو يكسان نيست  دوردست او بايد پس بدهد با محاكمه آن زن بيسواد در
  :فرمايد لذا اهللا مي .تر است چون اولي برجسته

﴿ tΠ öθtƒuρ çà³øt wΥ ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Β é& % [ ö̀θsù ⎯£ϑÏiΒ Ü> Éj‹ s3 ãƒ $ uΖÏG≈tƒ$ t↔Î/ ôΜßγsù tβθããy—θãƒ ∩∇⊂∪﴾  
  ]83: النمل[ 
روزي را كه ما از هر امتي، گروهي را از كساني كه آيات مـا   ،به خاطر آور«

داريـم تـا بـه يكـديگر      كنيم؛ و آنها را نگـه مـي   كردند محشور مي را تكذيب مي
  .»ملحق شود
   .حشر عموم انسانهانسبت به  كند تر مي را برجسته از مجرماناين دسته  و حشر

   .شوند مجرمان بازخواست و پرسيده مي ،دقت كنيد در آيه
عمل بال حساب است و در آخرت حساب بـدون   : يا كه به گفته عليدر دن

  .پس حساب در دنيا نيست !عمل است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ان سـخني  د و از زنـده شـدن مومنـ   گويـ  رمـان، سـخن مـي   جبعد آيه از حشر م
اين آيه هيچ پس . شوند در عقيده شيعه مومنان هم زنده ميدر حاليكه ! گويد نمي

  .ربطي به اونها ندارد
 كـردن آويـز   يـه و دسـت  پا هاي سست و بي يعه به استداللشاين آويزان شدن 

  !خود بهترين دليل بر باطل بودن اين مذهب است براي اثبات دروغ، آيات قرآن
  :زند اين آيه است آن چنگ مي آيه دومي كه شيعه به

﴿(#θä9$s% !$uΖ−/u‘ $oΨ −F tΒr& È⎦÷⎫ tF t⊥ øO $# $uΖtG ÷ u‹ômr& uρ È⎦÷⎫ tFt⊥ øO $# $oΨ øùu tIôã$$sù $oΨ Î/θçΡä‹ Î/ ö≅ yγsù 4’ n<Î) 8lρãäz ⎯ ÏiΒ 

9≅ŠÎ6 y™ ∩⊇⊇∪ ﴾ ]۱۱: غافر[  
مـا را دو بـار ميرانـدي و دو بـار زنـده كـردي؛       ! پروردگـارا : گوينـد  آنها مي«

وجـود  ) از دوزخ(ه گناهان خود معترفيم؛ آيا راهـي بـراي خـارج شـدن     اكنون ب
  »دارد؟

ميرند يكبار همين  آيه صراحت دارد به اينكه آدميان دوبار مي :گويد شيعه مي
از  و سپس بعد ،بعد از رجعت به دنيا در عهد امام زمانهم يك بار  ،مرگ عادي
و ايـن يعنـي تاييـد     ،دو تـا شـود   پس اين مـي  .ميرند براي بار دوم مي ،اين رجعت

  .عقيده شيعه در باره رجعت
  .سال امامت براي بار اول مرد 30علي بعد از  :گويد مي زند و مثال مي شيعه

و بعد اين براي  ،كند سال سلطنت مي 44000و بعد از ظهور امام زمان ميايد و 
   .ميرد بار دوم مي

$﴿ :يـد وگ اگر اين نيسـت پـس چـرا اهللا مـي     ،ستيه همين اآمعني  oΨ −F tΒr& È⎦÷⎫ tF t⊥ øO $# 

$uΖtG ÷ u‹ôm r&uρ È⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO   .دو مرگ و دو زندگي ﴾؟#$
خـداونــد از سـتـمــكاران گـزارش    « :گويـد  مـي  ايـن آيـه، شـيعه   در شرح  و
راندى و دو بـار مـا را    ما را مي دو بار، خداوندا: دهد كه در روز قيامت گويند مى



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

oΨ$﴿زنده گردانيدى  −F tΒ r& È⎦ ÷⎫ tF t⊥ øO $# $ uΖtG÷ u‹ômr& uρ È⎦÷⎫ tF t⊥ øO ران از دو مـرگ و  گروه ستمكا .﴾#$
ت زنـده  ميرند و در رجع مى ،آنها در اين جهان بوده: گويند دو زندگى سخن مى

يرانـده  پس دو بـار م ... گردند و براى روز رستاخيز زنده مى، رندمي شده سپس مى
  .اند شده و دو بار زنده گرديده

سـت را  زيـرا مـرگ نخ  ، انـد  ار اشـكال گرديـده  دچ در تفسير آيه ها سنيولى  
ميرانـدن  در صورتى كه نبود پـيش از بـود را   ، اند زندگى اين جهان گفته پيش از

  .»گويند نمى
  :كنم در جواب عرض مي

شود چون آيه از  ها را قبول كنيم باز اشكال حل نمي اين تفسير شيعه اما اگر ما
  .شود سه زندگي با ايمان به رجعت مي ،گويد دو زندگي سخن مي

  :را ببينيد  مثال علي
   .وقتي در مكه متولد شدند: زندگي اول
   .وقتي امام زمان بيايد :زندگي دوم

  .وقتي قيامت برپا شود: ندگي سومز
يـه بايـد   آپس براي درست آمدن  ،دوبار :گويد و آيه مي ،پس اين شد سه بار
  .رجعت را حذف كنيم

  .رجعت پس خود آيه دليل است بر باطل بودن
بدون شرم و خجالت آيـه را هـر    !!كه چيست دانيم حيايي نمي اما ما درمان بي

  !!كنند طور بخواهند معني مي
ست كه بخواهي سر را بپوشاني هشيعه چون لحافي كوتا ةيدعق :ام هميشه گفته

   !هويدا ميشود و گردن  پا را بپوشاني سر ،شود ميپايت نمايان 



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

گويـد و ربطـي بـه     اين نيست كـه شـيعه مـي    اًينپس تفسير آيه هر چي باشد يق
و آيـه از دو زنـدگي    ،سـت اچون الزمه رجعت سه بار زنده شـدن   ندارد رجعت

  .ويد نه سهگ سخن مي
از قـرآن  ، رجعـت را بـر امكـان    ديگـري شواهدى ، شيعه عالوه بر اين دو آيه

، ن خـود خود بيرون شـدند تا به گما كند و به داستان گروهى كه از ديار ارائه مى
و ، يدفرمـان مـرگ آنـان رسـ     امـا ، رهـايى دهنـد  ) طاعون(خود را از خطر مرگ 

ز به داستان مـردن و زنـده   و نـيـ ]243: ةالبقر[ .كند سپس زنده گرديدند اشاره مى
ـچـنــين  و هـم، همان سوره آمده اسـت  259ه در آيه ك، اشارت دارد يرشدن عز

و  ]56 :ةالبقر[نان رافراگرفت پس از آنكه صاعقه آ به زنده شدن قوم موسى 
: الكهـف [بازگشـتند   اصـحـاب كـهـف كـه زنده شدند و سپس به جايگاه خـود 

  .كند اشاره مى ]25تا  18
گرديـده و در ايـن   رجعت در امـم سـالفه نيـز واقـع     : كند پس از آن اضافه مى

نچـه در  هرآ: روايـت شـده   صچـنـانكه از پيغمبر اكرم ، گردد امت نيز واقع مى
  .گيرد در اين امت نيز انجام مى، هاى گذشته انجام گرفتهامت

  :گويمر جواب ميد
انـد و ايـن حرفهـا آدم را بيـاد آن دختـر       ودههـاي پـوچ و بيهـ    هـا اسـتدالل   اين

آرژانتيني مياندازد كه حامله شدن خود را به حاملـه شـدن حضـرت مـريم تشـبيه      
   .كرده بود

  .رسد كار به اونجا هم مي حيا كه نباشد
  .دننك ها رها نمي را شيعه آور ندشچ هاي گونه قياساين

ان شـ  دت رجعـت شان از انگشتان دو دست كمتر بود مـ  كهف تعداد باصحا
  .ن داريمآاي بنام اونها در قر يك روز بود با اين وجود سوره



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ن ثبـت  آهم سوره داريم حتي آه و ناله مريم را در وقت زايمان قـر  ’بنام مريم
   .ودهمهم ب ةكرده زيرا واقع

مـادر   كنـد و  آن زن آرژانتيني به چه حقي خود را با حضرت مريم مقايسه مي
كنـد و   به چـه برهـاني خـود را بـامريم مقايسـه مـي       )طبق روايات شيعيان( مهدي
 هگان زمان مهـدي بـ   هنندك آن رجعت بچه من در روز تولد حرف زد و: گويد مي
  !!؟؟كنند د را با اصحاب كهف مقايسه ميحقي خو چه

ديگـر از آن منكرنـد    و مسلمانان ،فتيم عقيده به رجعت خاص شيعيان استگ
تناسخ يعني اينكه انسان بدكار   .پرستان به تناسخ عقيده دارند ها و بت البته بودايي

  .بعد از مرگ خر يا سگ  شود و امثال اين 
ز هـا ا  كنم تا بدانيد كه منظور شيعه ر را از كتب شيعه برايتان نقل مييداستان ز

   !.ها به تناسخ است اما رويشان نشده آشكارا بگويند بوداي ةرجعت همان عقيد
 :اين هم داستان

كه يكى از مخالفين بـه  ، جاشى حكايتى از مومن الطاق آوردهدر فـهرست ن«
  . آرى: گفت ؟آيا به رجعت عـقـيـده مـنـدى :وى گفت

  .تانآن را بس، د دينار به من وام ده و دربازگشتپانص: بدو گفت
حال به صورت ضامنى بياور تا ضمانت كند تو در آن : مـومـن الـطـاق گفت 

شـايد بـه صـورت    . بتوانم وام خـود را از تـو بسـتانم    تا، يك انسان بازگشت كنى
  .»بوزينه بازگشت كنى

  !!!؟؟؟بعد امام زمان امامان پيشين و پيامبران ميايند :گويد شيعه مي
 ،خيره آخرينذرف امام زمان را طيك  ب شيعه جمع بين اضداد است ازمذه
بـه   دانند و از ترس اينكه مبادا اين ذخيره آخـري از بـين بـرود او را بردنـد     اهللا مي

كـه دسـت هـيچ بشـري بـه او       ،بردنـد بـه جـايي غيـر مـادي     ..... پشت پرده غيب 
  .رسد از طرف ديگر اين حديث را دارند نمي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

خانـدان حضـرت محمـد     پس از ظهور امام زمـان رجعـت  : سدينو يم يمجلس
: از قول امام جعفر صـادق نوشـته اسـت    ديدر كنز الفوا »يكراجك«. شود يآغاز م
. اسـت  »نيامام حسـ « كند يكه پس از ظهور امام زمان رجعت م يشخص نينخست

و خاك سـر و   زديخ ياز قبر بر م زيآم شيو تشو عيحركت سر كيبا  نيامام حس
و پـس از   »يحضرت عل«پدرش  »نيحس امام«پس از . دهد يخود را تكان م يرو
امام محمـد بـاقر گفتـه اسـت كـه امـام       . نديآ يم رونياز قبر ب» حضرت محمد«او 

 شـة يامـام زمـان آنسـت كـه ر     فـه يوظ. كنـد  يزمان مدت نوزده سال حكو مت مـ 
و انصـاف   عدلبكند،  شهيرا از ر يدشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت عل

سـر انجـام بدسـت     فـه يوظ نيـ زمان پس از انجـام ا امام . برقرار كند نيزم يرا رو
او را  »نيامـام حسـ  «پس از كشته شدن امام زمـان  . شود يكشته م شداريزن ر كي

امـام  «آنگـاه حكومـت بـه    . سـپارد  يو بـه خـاك مـ    كند يو كفن م دهد يغسل م
در جهان » منتصر«به نام امام  لسا) 309(و نه  صديو مدت س ديخواهد رس »نيحس

و او  ديخواهـد رسـ   »يحضرت عل«نوبت به  »نيامام حس«پس از . دكن يسلطنت م
حضرت «آنگاه . كند يسلطنت م» سفاح«مدت چهل و چهار هزار سال به نام امام 

مـدت پنجـاه هـزار سـال سـلطنت در جهـان        زيـ و او ن رسـد  يبه سلطنت م» محمد
عالمـه محمـد بـاقر     في، تـال 1223، صـفحه  13 جلـد بحار األنـوار،  . (خواهد كرد

  )يمجلس
   :ثيحد نيما بر ا يها راديا حاال
هـم   گرشانيد ثيانتخاب كردم هر حد يرا تصادف ثيحد نيكه ا ميبگو اول

   .و پر از اشكال است نطوريهم
   :ديگو يم يمجلس ثيحد نيا در



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

امـام زمـان آنسـت كـه      فهيوظ. كند يزمان مدت نوزده سال حكومت م امام»
 يعنيپس . »بكند شهيرا از ر يعل دشمنان خاندان حضرت محمد و حضرت شةير
   .برد يم نيو نصارا را از ب هودي

 يهسـتند و هـر زمـان نقشـ     نيدر زم امتيو نصارا تا ق هودي ديگو يقرآن م اما
   :دينيرا بب هيدارند آ
﴿ÏMs9$s% uρ ßŠθåκu ø9$# ß‰ tƒ «! $# î' s!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒr& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ 

Èβ$tG sÛθÝ¡ö6tΒ ß,ÏΨ ãƒ y#ø‹x. â™ !$t±o„ 4 χy‰ƒ Í”z s9uρ #Z ÏVx. Ν åκ ÷]ÏiΒ !$̈Β tΑ Ì“Ρé& y7 ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 

$YΖ≈u‹øóèÛ # \øä. uρ 4 $uΖøŠ s)ø9 r& uρ ãΝ æη uΖ÷ t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u™!$ ŸÒ øót7ø9 $# uρ 4’ n<Î) ÏΘ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 !$yϑ̄=ä. (#ρ ß‰s% ÷ρ r& # Y‘$ tΡ 

É> öys ù=Ïj9 $yδr' xôÛr& ª! $# 4 tβöθyèó¡tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# #YŠ$|¡sù 4 ª! $#uρ Ÿω =Ïtä† t⎦⎪Ï‰Å¡ øßϑø9 $# ∩∉⊆∪﴾. 
  ]۶۴: املائدة[

و بخـاطر ايـن   ! دستهايشـان بسـته بـاد    .دست خدا بسـته اسـت  : و يهود گفتند«
بلكه هر دو دست او، گشاده است؛ هرگونـه  ! دور شوند) الهي(سخن، از رحمت 

ولي اين آيات، كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بـر  ! بخشد بخواهد، مي
و ما در ميان آنها تا روز قيامت عـداوت و   .افزايد طغيان و كفر بسياري از آنها مي

هــر زمــان آتــش جنگــي افروختنــد، خداونــد آن را خــاموش . دشــمني افكنــديم
  .»كنند ساخت؛ و براي فساد در زمين، تالش مي

’4﴿ :گويد ديديد آيه مي n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9   .»تا روز قيامت« ﴾#$
  .پس آنها تا روز قيامت هستند

در كتب آسماني پيشـين اسـت     نام حضرت محمد بعد ما مدعي هستيم كه
   .ولي تحريف شده
سال حكومت كند اهللا ايـن را آنقـدر    10فقط   قرار بود محمد يعني وقتيكه

قـرار اسـت    :گويـد  حـاال شـيعه مـي    ،مهم ديده كـه در كتـب پيشـين ذكـر كـرده     



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 باما اهللا اين را مهم نديده كه در كتا ،سال حكومت كند 50000بياييد  محمد
ار كـرده بـر گـردن محمـد بـاقر      ذكر كند و ذكر اين امر مهـم را واگـ  ذ خود آنرا

   .كرده اندي پيش زندگي مي 300مجلسي كه 
امام زمان كه مهـم نيسـت او فقـط     ؟بعد چرا شيعه منتظر آمدن امام زمان است

 ،سال سلطنت پيامبر را ببين 500000سال را ببين و  19 ،كند سال حكومت مي 19
  .هستيم  ما منتظر ظهور دوباره حضرت محمد :ست بگويندپس بهتر ا

  عمـر حضـرت   هستيد پس چرا بـه   محمد حضرت اگر منتظر دوباره اما
محمـد   حضـرت  اتي گمـان كـرده بـود كـه    ظـ گيريد كه فقط بـراي لح  خرده مي
   )ابوبكر نظرش را رد كرد فورا تسليم حق شد و وقتي( ؟كند و نمرده رجعت مي

ديد در حاليكـه  ياي نبخشـ  را بـراي يـك اشـتباه چنـد دقيقـه      عمـر شما تا حاال 
  !؟هستيد  محمدحضرت  خودتان معتقد به رجعت

و از رجعـت يـادي   گويـد   ن هر صفحه از قيامت سخن ميآقر ،شما نگاه كنيد
   .كند نمي

كه قرن  نه! قبل از قيامت رجعت است :گويد ميدر حاليكه اين حديث جعلي 
 ،سال  44000 علي ،سال  50000 محمد .امه داردها كه هزاران هزار سال اد

ن آپـس چـرا ايـن خبـر مهـم را قـر       ،كننـد  ها حكومت ميها هم قرن امام ةحتما بقي
  !!؟؟فراموش كرده

پـس چـرا بعـدش دوبـاره رهبـر الهـي        ،بعد مگر امام زمـان امـام آخـر نيسـت    
  !!؟؟ميايد

 !؟غايـب اسـت  چـرا امـام    :ميگـيم  ،كنـد  هـا مـا را گـيج مـي     عقايد شـيعه واقعا 
آخري را اهللا پنهان  ،اين ذخيره آخري بوده همه امامان را مردم كشتند :گويند مي

  .كرده



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

مـرگ بـراي اينهـا بازيچـه اسـت مـرده سـر از خـاك بـر           بينيم از اونطرف مي
  !!!!شود در همين دنيا دارد و دوباره پادشاه مي مي

كـه رجعـت    شـما  !؟كـه غايـب شـده     ترسيد مي ديگر چرا امام زمان از مرگ
  .داريد شما كه استاد خيالبافي هستيد

دوبـاره  و شـما بـا رجعـت      ؟مثل بقيه امامانتان ميامـد و ميمـرد  ب امام زمان خ
را   علي !دهيد سال سلطنت مي 50000را كه دوباره   محمد !!!اش كنيد زنده

كند چرا  امام زمان شما چرا رجعت نمي !دهيد سال سلطنت مي 44000كه دوباره 
گوييــد در آخــر زمــان او را زن  ان مــرگ او هســتيد و تــازه مگــر شــما نمــينگــر

و چـرا از   ،ترسيد و رفت و سـرداب  كشد پس چرا از بني عباس مي ريشداري مي
اي كـه زن   تواند او را بكشـد خامنـه   اي كه نمي خامنه ،ترسد و نميايد اي مي خامنه

   !؟ريشدار نيست
پـس   ؟شـود  جانشين او مي ينرد حسگوييد مهدي م نگهي مگر شما نميآو

؟ اصـال بـا بـودن    ون حسـين دارد چـرا نگـران مـردن اسـت     مردي كه جانشيني چ
  !؟كند كشد كه حكمراني مي حسين او خجالت نمي

م عجـب و  ه و عجب قوم ناداني و عجب و باز !!وجيععجيب عقايد كج و م
  !!!!هزار بار عجب

   !؟رفته سفر كجا به عقل شما
رجعـت   ،ن به او اختصاص ميافـت آبود بايد كل قر مياگر اين مهدي خيالي ن

  50000، رجعـت  ن ايـن همـه انعكـاس داشـت    آدر قر ،روزه اصحاب كهف يك
سـاله حضـرت علـي و هـزاران هـزار سـاله امامـان         44000ساله حضرت محمد و 

   .ن نداشت و نداردآديگر و ديگران هيچ انعكاسي در قر



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

، او عصـاي  گـان اسـت   مـرده  ه از كارهاي مهدي زنده كردنتازه يك كرشم
دانــم چــرا اهللا او را  بــاز نمــي. دارد ...ووووووو موســي و دم عيســي و عمــر نــوح

   !؟شناسد نمي
   .بيمار است هاي چون مخلوق اهللا نيست و مخلوق ذهنشناسد  اهللا او را نمي

   .مگر شما مهدي نداريد :دپرس و مي زند حاال شيعه داد مي
عيسـاي مـا الـه     ،ها نيست ما عيساي مسيحي ايساما عي ،هم داريم عيسي داريم
  .بشر است عمري عادي دارد و اله نيست مهدي هم داريم اما مهدي ما و ،نيست



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  5گفتار 
  خرتآنها به آدليلي است بر عدم ايمان  مجازات مرده

و يك شيعه پايبند بـه نمـاز و روزه و ديگـر     پدرم از معتقدان و مقلدان خميني
  .عبادات بود

 بود داسـتانهاي عجيبـي از كرامـاتش    حاكم ايران نشده ماني كه خمينيتا ز او
. شـنيدن از دور خـوش اسـت   دهـل   امـا بـه حكـم اينكـه آواز    . گفـت  براي ما مي

ات بر تخت پادشاهي تكيـه زد و دسـتور   شد و خمينينزديك  دهلهمينكه آواز 
 ين پـدر نيـز آشـكار   بج عجيب و غريب خود را صادر كرد آثار شك و ترديد بر

  !شد
  :ها را خطاب به تلويزيون و تصوير خميني بروز داد با اين جمله اولين اعتراض

  كني؟  اوالد پيامبر داري چيكار مي ،سيد
  :پرسيد ميتر شد و متعجبانه از خود  و كم كم جري

  )؟آقا چي ميگه؟ آقا چرا دروغ ميگه(
فـت  گ هاي را بـراي مـا مـي   جاي داستانهاي كرامت خميني، خبر مدتي بعد به

 طبازاريان بطور سنتي با ماليـان روابـ  ( ،تهران شنيده بود كه از دوستانش در بازار
  ).نزديكي داشتند و از اخبار آنها با خبر بودند

  :يك داستان اين بود
خميني  توهين كرده بودبه او خميني را آزار داده و  ،در زمان شاه يك پاسبان
 ،پاسـبان را بـه پـيش او بياوردنـد    دسـتور داد كـه آن    ،كه از تبعيد به تهـران آمـد  

  .آن پاسبان مرده! امام :مامورين رفتند و برگشتند و گفتند
كينـه   چـرا ينقـدر   اوالد پيامبر  ،سيد: گفت ميپدر در شرح خود بر اين ماجرا 

  !؟است توز



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 تعجيـل بـراي   دانست كه امام زمانش كه هر روزي دعـاي  پدر بيچاره من نمي
 .توزتر است ني خيلي خيلي كينهخواند از خمي آمدن او را مي

از  »خلخـالي «ورد هر چند كه بدسـتور او  خميني بر سر مرده پاسبان باليي نيا
  .اما از اين حد جلوتر نرفت ،تراح درست كردسم رضا شاه ةرمقب

رود و آنهـا را از قبـر    در حاليكه امام زمان برسر قبر ابوبكر و عمر و عايشه مي
  .كشد سوزاند و به آتش مي ند بعد ميز كشد و تازيانه مي بيرون مي

و  ...چشـم همـه   بر را از قبر بيرون بكشـند در جلـوي  زن پيام تصور كنيد جسد
  !ور امام زمان را آرزو داشتكار خميني متعجب بود و ظه باز پدر از

كشـد كـه مـردم عـادي      امـام زمـان آنقـدر آدم مـي     :در روايات شـيعه آمـده   
  !ه اينقدر درنده استك! گويند اين از آل رسول نيست مي

بفرض محال در محال  (  توانم قيافه مردم ساده لوح هم عصر امام زمان من مي
بـه   چيزي شـبيه ا حتماً ه آن قيافه !؟انمنتوچرا كه  !را مجسم كنم ) اگر ظهور كند

يني را آرزو داشت خم آمدنسال  15پدرم  !خميني است ظهورقيافه پدرم بعد از 
الوت كنـد عكـس يـك مـرد     كـرد تـا تـ    رگ را باز ميقرآن بزهر روز صبح كه 

و گـاهي هـم مـرا    . بوسـيد  يد و مـي كش مي را از الي آن بيرون ميگند باريش جو
  !كرد كه ببوسم تشويق مي
اخالق امام زمان آنها نيست هر وقـت   ها فقط ت به مردهبسها ن زي شيعهتو كينه

  .ه جاي خود داردكه قدرت را در دست گرفتند به مرده هم رحم نكردند زنده ك
  ايد؟ اصطالح پدر سوخته را شنيده 
قبرهـاي سـنيان را    وي رايـج شـد او  ين اصطالح از زمان شـاه اسـماعيل صـف   ا 
  .زد وانها را آتش مياستخ شكافت و مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 وي در بغداد قبر بزرگان سني را شـكافت و دسـتور داد كـه   اسماعيل صف شاه
و نـامش را گذاشـت    مسـتراح درسـت كننـد     هاي آدمهـاي مشـهور سـني   سر قبر

  .»ريدگاه«
! كننـد  تداد كه بروند آنجـا قضـاي حاجـ    ، پول ميبراي تشويق مردمو حتي  

ريدگاه كرد اين عادت قبل و بعد را  پس اين فقط خميني نيست كه قبر رضا شاه
  .آنها است

كه اونها ايمـان بـه    به باور ما به اين خاطر است ؟كند حاال چرا شيعه چنين مي 
اب قبـر و بعـد   كه ايمان به زندگي و عذ آنها چون ملحدين هستند ،قيامت ندارند

  .گيرند د مرده انتقام ميساز جكارشان اين است كه اكثر  از قبر ندارند پس حد
آنهـا بـه    باعـث  قيامـت اسـت كـه    وجـود روز   بـه  ايماني يا ترديـد  همين بي  

جعت مردگان شـبيه هسـتند   ر آنها در باور به. مردگان عقيده داشته باشند رجعت
ملحـدين نيـز يـوم القيامـه را     . بودايي ها نيز به قيامـت ايمـان ندارنـد    !!ها به بودايي
   .منكرند

ي در كـره زمـين درسـت كردنـد يـك      بيستم ملحدين فتنه بزرگدر آغاز قرن 
 يكشور يكي از دولتهاي آنها و.. اين كره را تحت تصرف خود در آوردند سوم

  .بودبنام اتحاد جمامير شوروي 
 ريـيس  ؛سـتان نتركميعنـي جمهـوري   ؛اور نهدر يك جمهوري از اين كشور پ

ير رهبران مركزي قرار داطر افزايش دادن توليد پنبه مورد تقخب ،جمهور ملحدش
  !ي را اعطا كردندو لقب قهرمان اتحاد جماهير شورو گرفت و به او مدال

 مـاهواره اختـراع شـد    و وقتـي آشـكار شـد كـه    دروغ ا ،اما او دروغ گفته بود
فت و ديد سطح زيـر  ي مدد گرا هرهوااز عكسهاي ماشوروي  ت كشاورزيوزار

و حساب كرد كه در بهتـرين  . ان فالن قدر استنستدر تركم كشت محصول پنبه
  !شده توليد شده باشد لت نيز محال است نصف مقدار گزارشحا



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ملحـدين چـون بـه     .مان مـرده بـود  اما حقيقت وقتي آشكار شد كه رئيس قهر
آخرت و عذاب قبر ايمان ندارند كاري از دستشان بر نيامد تـا آتـش دل خـود را    

يس جمهـور دروغگـو را   ر رفتنـد و قبـر آن رئـ   وا اينكه امام زمـان  جز انندشبنفرو 
  !نداختندادور  به يش راوانهاشكافتند و استخ

دانـد كـه    مگر او نمـي  !!؟اجيب نيست اما امام زمان ديگر چراز ملحدين اين ع
كشـد و شـالق    پس چرا مرده را بيرون مي ،تر نداريم از آتش قبر عذابي دردناك

  .زند مي
   .نيست درست وابزند كه ج ها مي براي عبرت زنده :ييداگر بگو

  .گاه استخود قبر بهترين عبرت :اوالً
تمـام  صـت توبـه در دوره او   فر. م زمان در فكر هدايت مـردم نيسـت  اما :دوماً
  .)طبق روايات شيعه(كشتن و كارش است كشتن و  ،است

ابـوبكر  جسـد   :دگوين تي دركار نيست كه راويان شيعه ميبراي اين عبر :سوماً
شـود و   سبز مـي  اًفور آن درخت ،كند ت خشكي آويزان ميو عمر را كه به درخ

به جـان   يافتدم و امام زمان ،دانند مردم به فتنه ميافتند و ابوبكر و عمر را بر حق مي
   كشد؟ آن مردم و آنها را هم مي

دليل ما بر بطالن عقيده شيعه اين اسـت كـه    يك عبرت نيست پسمسئله پس 
و به عـذاب قبـر و حشـر اعتقـاد درسـتي ندارنـد اگـر        ! آنها چون ملحدين هستند

  !داشتند ري نميها ديگر كا داشتند حد اقل بايد كه به مرده مي
  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  6گفتار 
  شرك است ،عهيش اعتقاد به مهدي

ي بـدنيا آمـده   هجـر  255ها عقيده به زنده بودن مردي دارند كه در سال  شيعه
اگر صـد   :نمايد او زنده است و اضافه مي :گويد شيعه مي) است 1430حاال سال (

! سال روز تولد مبارك ايشـان اسـت   هزار سال بعد هم گفتيم امروز صد هزارمين
توانـد صـد هـزار     بول كند كه اين مـرد مـي  ؟ و بايد قچرا :كسي حق ندارد بگويد

  ! ساله شود و زنده بماند يا حتي يكصد مليون ساله
كه يـك مليـون سـال و بيشـتر     ! اين درباره امام مهدي طبيعي است :گويند مي 

  .عمر كند
شيعه البته عقيده ندارد كه امام زمان جاويدان است و مرگ ندارد چـون اگـر   

 ! كند سد مين بگويد اين آيه راه او را چني

﴿‘≅ ä. <§øtΡ èπs)Í← !# sŒ ÏN öθpR ùQ$#﴾.]185: آل عمران[ 

   .»چشد هر كسي طعم مرگ را مي«
يـه گفتـه هـر    اين درست كـه آ  :گويد گيرد و مي اما شيعه از اين آيه انتقام مي

  ! چشد اما، آيه وقت را معلوم نكرده و نگفته كي؟ انساني طعم مرگ را مي
ميرد اما كي و وقت و زمانش بدسـت ماسـت    مي مهدي :گوييم پس ما هم مي

ا يـك مليـون سـال و بـه معنـي آيـه       دهـيم و تـ   پس عمر امـام زمـان را كـش مـي    
  .شويم و در عين حال منكر آيه هم نمي! مخندي مي

شيعه با عقيده به رجعت، كل  .شود به اين فقط منحصر نمي ،از آيهانتقام شيعه 
  :گويد گيرد و مي ه باد تمسخر ميآيه را ب
آيه را قبول داريـم امـا در همـان حـال     . ميرد قبول داريم كه هر انساني مي ،بله
جالـب هـم مـتهم بـه      و با اين شگرد!!! شود ده داريم كه بعد از مردن زنده ميعقي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

و  .گـوييم  ه هواي نفس ما خواسته باشد را ميشويم و هم آنچه ك انكار قرآن نمي
  .ه ميكنم مهدي را بعد از مرگ تحت نام رجغت فورا زند

نها در هـر چيـز   نيست آ ، عجيب و غريبقط درباره عمر مهديف ،عقايد شيعه
، داننـد  او را حاضر و ناظر در هر جا و قادر بر هر كاري مي ،او حرف نويي دارند
  :واقعه زير را بخوانيد

عقيـده دارد كـه مـديريت    احمـدي نـژاد    محمـود  آقـاي  ،رييس جمهور ايران
   .زمان است كشور با امام

كنـد   دانـد او گمـان مـي    او البته امام زمان را در سطح يك رييس جمهور نمي
  .كه امام زمان همه جا حاضر است

  از هر چيز آگاهي دارد 
  بر هر كاري قادر است 

  .در حال حاضر ترور او ممكن نيست
نـژاد همزمـان بـا شـركت در مجمـع       ييعنـي احمـد   ياسالم يرييس جمهور

نيويـورك نيـز حاضـر شـد، امـا بـا        ياه كلمبيـا سـازمان ملـل، در دانشـگ    يعموم
شـديد   يهـا  بالينجر، ريـيس دانشـگاه، وهمچنـين واكـنش     يل يپيشگفتار تند آقا

 هنـژاد دربـاره آنـروز چـ     يببينـيم جنـاب احمـد   . از حاضران روبه رو شد يا عده
   !ديگو يم

يـك  «: مديريت آن صحنه را امـام زمـان بـر عهـده داشـته اسـت      : گويد يم او
عزيز، من مطمئن هستم كه ايـن صـحنه    يا: گفتم. ياد امام عصر افتادملحظه بعد 

جمـع   دانـم  يمـ . كـرد  يو مـديريت خـواه   يكنـ  يرا به نفع اسالم جمع و جور مـ 
  .»كرد يخواه



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

كـه بـا بحـران     يكشور اسـت در وقتـ   ييكه در باالترن مقام اجرا يمرد دينيبب
كفرمطلـق   نيـ ا خواهد يمو از او مدد  ديگو يبا امام زمان سخن م شود يروبرو م

  .است نه شرك
انقـالب   يروزيـ مرتكب شد آنوقت كه بعد از پ ينيشرك صد درصد را خم 
  :گفت ها يبار به قم آمد و خطاب به قم نياول يبرا

  .شرك صد درصد است نيبه شما نظر دارد، امام زمان بشما نظر دارد، ا خدا
  .رها كرده يور كلاهللا را بط راينژاد كفر مطلق است ز يگفته احمد اما
 :خود خواهد گفت نهيريبر اساس سنت د عهيش البته

  ؟تآيا كمك خواهي از دكتر شرك اس
نيست اما معتقد بودن به الهي كنار اهللا البته شـرك   ،نه: جواب ما اين است كه

  .است وكمك خواهي از اين اله و فراموش كردن اهللا كفر است
  .دانيد زمان را در حد يك دكتر نمي شما كه امام

  .از نظر شما او وزير اهللا است
  .و وزير هميشه از جنس پادشاه است 

  .ميني از جنس اوستوزير يك پادشاه ز
  .دانيد وزير اهللا را هم شما از جنس اهللا مي

  :بيشتر بگوييم؟ پس بشنويد 
  عقيده دارند كه  درباره مهدي ها شيعه 
  .است »قدیر شيءإنه علی کل «
  .ل شيعيانااز احو »ةذر ثقالال یعزب عنه مو«

مانـد حتـي اگـر بـه      از نظر امام زمان مخفـي نمـي   ها و هيچ چيز از احوال شيعه
  اندازه ذره باشد 



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

را قبـول   اين حـرف  :سند نميدم چون يك شيعه جرات ندارد بگويد اًمن عمد
   .عقيده ندارم :ندارم يا بگويد

الم كـل  كودك بوده ولي در همـان كـودكي هـم عـ     مهدي زماني :گويند مي
تـر نشـد   سالگي كه رسيد ديگـر پير  40به سن گويند  مي جوان شده و و بعد بوده

 40ساله باقي مانده و هزار سال هـم بگـذرد مـرغ او يـك پـا دارد و       40همانطور 
  .شود ماند و هرگز پير نمي ساله باقي مي

 عليم بذات الصدور است! آگاهست عقيده دارند كه مهدي به راز و رمز امور
شنود عقيده دارنـد كـه    شنود اگر در دل بگويي مي ير لب سخن بگويي مياگر ز

  .فهمد ها را هم مي حتي زبان حيوانات و ديوانه. داند او همه زبانهاي دنيا را مي
ا در و همـه چيـز ر   ،عقيده دارند كه گذشته و حال و آينده براي او يكي است

آگاه ) غيبي(ار و نهان و به همه امور آشك! بيند اين سه زمان چون كف دست مي
  ! است

دانسـت   امـام زمـان مـي    :گويد شيعه مي ،از دستم افتاد و شكست ليوانيديروز 
شكند امـا اگـر    ر فالن جا از دست تو ميافتد و ميكه اين ليوان در فالن تاريخ و د

از  دانسـت كـه چـه كسـاني     شكست هم باز امام زمان مسير آينده ليوان را مي نمي
ماند و چه حوادثي برايش  اين ليوان چه مدت ديگر سالم مي ونوشند  آن آب مي

  .داند همه را امام زمان مي.... دهد رخ مي
  ..او  قدرت بي پايان ها و اين است اين است امام زمان شيعه 

قـوي   قـدر قـدرت و   همـام و شيعه عقيده دارد كه اين امـام   ،اما در همان حال
بي در ســامرا پنــاه بــرد وهــي ســردااز تــرس آقــاي متوكــل عباســي بــه  !شــوكت

عباسيان تمام شد بلكه سلسـله   متوكل مرد بلكه خالفت!! حضرت امام :گوييم مي
اول كـه زيـر نامـه هـاي     به حكومت رسيد و نوكر شما شـاه عبـاس    جليله صفوي

  !منتظر بيرون آمدن شماست ،كلب آستان علي ميكند امضاء حكومتي  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  .كند اما امام زمان ظهور نمي 
تـو گـويي    ،آورد و با اين همه هوادار بيرون تشـريف نمـي   ،همه قدرتبا آن  

احمدي نژاد ،يـك لقمـه    ،رييس جمهور فعلي ايران ددان و نمي! دخوان اخبار نمي
  . برد دركني آنرا فرو نميأنان هم كه بخورد تا نگويد امام زمان 

دانـد   و مي ،او امام زمان است !؟اما آيا اصالً او نيازي به خواندن روزنامه دارد
او نيـازي   ،هاي هفته بعد تيتر اول و دوم و سـوم و آخـر آنهـا چيسـت     كه روزنامه

  ! داند ندارد كه بخواند همه چيز را مي
  !آيي چرا نمي! آورند؟ اي مرد قدرمند حاال چرا تشريف نمي

  .........ايم از اين عقايد عجيب شيعه ما كه سر سام گرفته 
  !گويد؟ ميآيا كسي جواب اين سوال را  

   
  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  7گفتار 
  كنند مردم قبول مي ،روز :اگر شب را بگويند

هـر خرافـاتي   شود و  مرعوب مي دوقتي قومي عقل را چراغ راه خود قرار نده
ايم بـه قـومي مسـخ شـده و      سال است كه تبديل شده 500پذيرد ما ايرانيان  را مي

  .عملكرد خيلي بدي داريم
بـه   ،لممـن ولـي اهللا و مرشـد كـام     :ل پيش گفتسا 500شاه اسماعيل صفويي

  .كردند سجده مي انديگرو  اعتراف منابع شيعه مردم براي او
نش دسـتور داد كـه   اهـا بـه سـرباز   ن گوشت مرده حرام اسـت امـا او بار  خورد
وان خوردنـد و اسـتخ   و آنها چون سگان مي ،اد دشمنانش را بخورندسگوشت اج

  .كردند پاك شده را تف مي
اغ و مـ و د! گـان را داد  هدستور خـوردن گوشـت زنـد    حتي شاه عباس صفوي

كـه نـام خـود را گذاشـته بـود      ( ولي ها را پيروان اين اي زندهديگر اعض گوش و
بيـرون زده تنـاول    همـراه خـون   نـد و كند انهاي تيـز مـي  دنـد  با )آستان عليسگ 
  !!نمودند مي

امـا   .دانيـد  وشاند اين را توهين به خود ميرا بر سگي بپ اگر كسي لحاف شما 
ه كرد و سگ مرده خـود را در آن پيچيـد   پيامبر را پاري شاه اسماعيل صفوي عبا

 آه از، كـه شـاهد ايـن مـاجرا بـود      دربـار او  در سفير عثمـاني حاضـر  . و دفن كرد
جـواب شـنيد او مرشـد كامـل      ؟ش بر آمد و از وزيرش سوال كـرد كـه چـرا   نانه

  !هر چه كند همان درست است. است
داري اعزداري كنند مثل اعزان بر سر قبر سگ لباشاد قزد رايش شاه دستوفرد

  !براي امام حسين
  .امروز هم ايرانيان همانطورند ،نه ،سال پيش است 500اين مال  :نگوييد



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

و ! روزه گرفتن در ماه رمضان حـرام اسـت   :او گفت ،خميني هم عصر ماست
  !مردم نيز قبول كردند

يعني هر ! است تهران بالد كبيرهجريان به اين صورت بود كه خميني فتوا داد 
و در مـذهب  ! بـه حسـاب ميايـد    اي به محله ديگر برود مسـافر  تهراني كه از محله

  .نتيجه را ديگر خودتان دانستيد! ه مسافر باطل و حرام استتشيع روز
و محـل كـارم   ) لـه افرح آباد ژ(اي  ام در محله خانه اه ثر تهرانياكمن نيز چون 
بـر مـذهب    ظـاهراً  مدير مكتبي و بود چون آنوقت من) ادمير دام(در محله ديگر 

گفـتم روزه   به دروغ مي مقلد خميني نيستم فقط :كردم بگويمبودم جرات ن شيعه
  .خوردم به خاطر احترام ماه رمضان است و اگر نمي !ندارم
تر شد از دستور قرآن و دستور رت خميني را كه چطور دستورش باالازم قدنب
  .پيامبر
مـاه رمضـان    در ي كـه مـ يز بياندازم بـر سـر خـودم و بقيـه مرد    مير آتفي تحق و

  !كرديم بگوييم روزه هستيم جرات نمي
  !؟چيست منطورمحاال حرف  ،خب 

لطان حسـين و شـاه اسـماعيل و    شاه سـ (نايبان امام زمان  ......صحبت اين است
مام زمان محدودي داشته باشند پس تعجبي ندارد كه اكه چنين قدرت نا) خميني

  .كند خودش كن فيكون كند و مي
د حكــم ل داوآقــرآن جديـدي ميــاورد بـه كتــاب   ! كنــد قـرآن را عــوض مـي  

  .كند مي
گويـد در رمضـان روزه    كنـد مـثال مـي    خواست حكـم مـي  اصال هر چه دلش 

 شيامام است روي حرفا! واهر آزاد استد در شوال بگيريد يا ازدواج با خينگير
كنـد   شيعه آمده كـه او قـرآن را عـوض مـي     در كتب! توانيم حرف بزنيم كه نمي

  .قرآن جديدي مياورد



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  .كند داود حكم مي آل بر قوانين
  .نام عبراني دارد

  .كند را خراب ميهمه مساجد زمين 
  .كند مسجد مدينه را هم خراب مي
  ! كند كند و شكلش را عوض مي مسجد مكه را هم خراب مي
  .كند هر چه دلش بخواهد دستورات جديدي صادر مي

يعني اگر ازدواج با مادر را حالل كرد و رفتن به حج را حـرام حـق دارد كـه    
  !چنين كند
  !كشد مردم كره زمين را مي  دو سوم

كند جسـدش را ميـاورد بيـرون جلـوي چشـم       مرده پيامبر هم رحم نميبه زن 
  !كند ب كنيد كه با اصحاب پيامبر چه ميديگر خودتان حسا! زند همه شالق مي

شـراب   :گوينـد  كنـد و نـام عبرانـي دارد بـاز مـي      داود حكم مـي بر قوانين آل 
م آل محمـد  يهـا نيسـت قـا    دجـال يهـودي   :گوينـد  بـاز مـي   !!!استشربت  !نيست
  !؟؟؟است
  ! واجب القتل است و فردي كه اين جرايم را مرتكب شود مرتد ملعونهر  

   .اند شيعه چنين مردي را مقدس كرده مذهب اما در
و مسـاجد   يبودي قـرآن فعلـ  مردي باشد و آرزوي نـا منتظر چنين و كسي كه 

  ! كره زمين را داشته باشد مسلماً مسلمان نيست
  !خود دانند و فرداي قيامت ديگر منتظران

دانـيم   ما از عملش مي ،او اين نام را دزديده ،نيست  او مهدي آل محمد ،نه
  .كه او اين نام را دزديده

امبر خبـر داده در آخـر زمـان    حضرت مهدي همان خليفه راشدي است كه پي
   .كند و ما او را دوست داريم حكومت مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  8گفتار 
  اين همه هيا هو براي هيچ

جهان را عوض كردنـد امـروز در حـوادث     ةو چهر ندآمد  حضرت محمد
آمريكـا دارد   فعلـي  نقـش دارد وزيـر خارجـه    شمهم جهان نيز تعليمات حضـرت 

  !د را بشناسدكند تا نظرات دشمن خو مطالعه مي ن راآقر
ني گـو تـرين نقـش را در دگر   تـري كـه مهـم   چهره بر 100ستي از يمجله تايم ل
ضـرت  اول حنفـر   ،فهرسـت ار داد از نظر ايـن مجلـه در ايـن    انتشرا  جهان داشتند

   .سيوس چيني هستندسوم كنفو ،دوم حضرت عيسي ، محمد
ن امـا مهـدي در ايـ    ،حضرت عمر بن خطاب اسـت  ،اهم در اين ليستنفر پنج

  .ليست جايي نداشت
م بـاز  يرا تغييـر دادنـد درسـت كنـ    دنيـا  نفـري كـه    1000واهللا اگر ما ليستي از 

كه جهـان   هاي كه فر بهترينندارد اگر ليستي از يك مليون ن مهدي در آن جايي
ي ندارد كه در اين ليست خـودي از  سرا عوض كردند داشته باشيم باز مهدي شان

  ! شان دهدن خود
سـال پـش    90رك اتـات  ،تـري دارنـد   ها نقش دراز مـدت  عضيب ،در اين جهان

ر قوانينش بر زندگي مـردم  يثر تركيه حاكم كرد اما تا هنوز تاقوانين ضد دين را ب
  !ودار استنم

ير لباس از ايراني به غربي كه خميني قبر رضا شاه را ريدگاه كرد اما قانون تغي
  .تاثيرش باقيستن چهره ايران را عوض كرد، و تاكنو ستاارثيه رضاشاه 

صـفوي   شـاه اسـماعيل   ،ن كـرد گـو دگراديسون با اختراع برق زندگي بشر را 
داد و  تكان امره زندگي كرد كه آن كار امروز اساس و پاي كاري پيشسال  500
  !كند رها نمي اي مرا لحظه



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

هجري باعث هجرت من از ايران در سال  907ه كردن ايران در سال او با شيع
  ! شد هجري1403

ر يثخواهـد كـه ايـن تـا     حاال مي. نهاستاري آذگريثاهميت انسانها به اندازه تا
  !خوب باشد يا بد

چند سـال نخسـت   ،نواز شريف نامي  ،–پاكستان  –در همين سرزمين هجرت 
باشـد او رفـت    يكشنبهوزير شد و دستور داد كه روز تعطيل هفته به جاي جمعه، 

را در  رمطبوع ايـن دسـتو  ر نـا يثه من تاد و حاال هر جمعه و يكشنباما دستورش مان
  .بينم زندگي خود مي

 ر و نقـش در يثانـد تـا   وي كه برايش بـراه انداختـه  هان با اين همه هيااما امام زم
شعبان  15 فقط و. زنند مهدي بيا مهدي بيا خير و شر بشر ندارد مردم قرنها داد مي

  !ر باشديثا تاهاين شايد تن زيادبرق  مصرف
كـاري بـه    يزن و در حال! ري از مهدي نديديميثتا هيچ ،ذشتهسال گ 1200در 
  .ا نداردكار دني

فقـط فقـط    ،كند كه در گذشته و حال كرده و در آينده نيز همان كاري را مي
بروايـات   هاسـال  البته در اين ،گزارد سال پا بر عرصه وجود مي 40يا  19يا  7فقط 
داري او را  تمام شد زن ريش هاهمينكه اين سال في مياورد اماتغييرات شگر شيعه
تواند  حتي نمي! شوند ماتش براي هميشه از صحنه محو مييلكشد و باز او و تع مي

  ! باشد كه شاه اسماعيل بر زندگي من داشتر بر آيندگان داشته يثهمانقدر تا
سال خالفت كرد و در عرض اين مدت كوتاه جهان را  12عمر رضي اهللا عنه 
بيشتر بود و تا امروز كارهاي عمر بـر   و بعد وفاتش در آينده تكان داد اما تاثيرش

محو كردن آثـار  . ان تاثير دارد و به اعتراف شيعه وقتي مهدي بيايدجه انهايجري
  ! گيرد كارهاي عمر نيز مدتي از وقت كوتاه امامت او را مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

هاي سال بر جهان تاثير دارد و تازه اين سال 7يا 19 در مقايسه مهدي فقط فقط
دادن و آزار ! ر و خـراب كـردن بيـوت اهللا   كارش چيست؟ كشـت و كشـتا   كوتاه
  !!!ها ها بلكه حتي مرده زنده

شايد تعجب كنيد كه چرا مي گويم مهدي تاثيري بر مردم بعد از خود نـدارد  
  !در حاليكه مثال شاه اسماعيل صفوي داشته

ضـرت علـي را   اهللا ح :گوينـد  ها مـي  مگر نشنيده ايد كه شيعه! ت نكنيداما حير
  !جانشين رسول اهللا كرد چون جهان نبايد يك لحظه از رهبر الهي خالي باشد

ب و آب اگر جهان يك روز بدون امام باشد ذو :گويند ايد كه مي مگر نشيده
  .گردد شود و نابود مي مي

جانشـين فقـط بـراي پيـامبر درسـت كـرده        12 اهللا :ايد كه گفته اند مگر نشيده
  دي است؟اولي علي و آخري مه

امامت بدست زن ريش داري  سال 19يا  7  ايد كه مهدي بعد از و مگر نشنيده
  .شود كشته مي
گردد جهـان كـه نـابود     ميب و نابود مهدي كه كشته شد جهان هم ذو ،خب

   !مردمي در آينده نيستند كه تعليمات مهدي بهره ببرند شد آينده و
سـال   7000 و مهدي شـايد . سال ناقابل است 7اي ها فقط بر پس هياهوي شيعه

  ! ديگر هم نيايد
ور كردند امروز فرداست كه مهدي ظهـ  گمان مي سال پش 1000در  پدران ما

  .كند
  .دچار اين توهم بودند نيز شيسال پ  500نياكان مادر 

اين احساس به شـما   ،ها شيعه هاي نوشتهد از ينها بيب سايت امروز شما برويد در 
ور كند اما اينها همـه خيـال اسـت    جمعه مهدي ظههمين دهد كه شايد  دست مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

بلكـه بطـور قطـع هرگـز ظهـور       ،نكنـد  ظهـور سـال ديگـر هـم     7000شايد كه تا 
  .ماند هميشه غايب باقي مي ي است كه كند و غايب نمي
حـاال  دهـد كـه    كه حاال ميوه ميم نيكه ما زير درختي بنشي ماند اين به اين مي«
! د از نسـل چشـم بـه انتظـار مردنـد     تظـار نسـل بعـ   در اين ان ماپدران ، دهد ميثمر 

اگـر  ! ري هم ندهـد مان يك دفعه آخسال ميوه نداد همان به ه 7000درختي كه 
نوشـدار بعـد از مـرگ     !ده كـه نيسـت  رزدو تخـم   ،دا ندارده سر و صهمبدهد اين

پرسـيد كـه در زيـر بـار سـتم      سهراب است باور نداريد برويد سر قبر پدرم از او ب
  ! ار مهدي مردظچشم انت گران، ستم

! زدند مهدي بيا مهـدي بيـا   باز شك داريد از پدر بزرگان ما بپرسيد كه داد مي
  !اما نيامد كه نيامد

   .بعد از مهدي امامان دوباره ميايند :گويد شيعه مي
اما حتي با رجوع پيامبران و امامان باز همه اين هياهو براي هيچ است زيرا اگر 

سال  50000در  اول دنيا را تكان داد و اسالم را آوردسال  23حضرت محمد در 
   .كند بعد از رجعت حتي يك نفر را هم هدايت نمي

شـود و پشـيماني از    گويد بعد از ظهور امام زمان توبه قبول نمي چون شيعه مي
   .گناه بيسود است

  :گويد مشهوري دارد او مي ةجملها  شيعه امام زمان
و پشـيماني از   قتي آمدم توبه ديگر فايده نداردكنم و و من ناگهاني ظهور مي(

 يعنـي كسـيكه  . )گـو هسـتند   يقين كنندگان بعـد از ظهـور دروغ   يسود استبگناه 
يـت  قانحيقـين بـه    ،بعـد از ظهـور  ، به او ايمان نداشـته باشـد   پيش از آمدن مهدي

توبـه هـم    و و نـدامت  دهـد  در آخـرت نجـات نمـي    مهدي او را نـه در دنيـا و نـه   
  .استفايده  يب

  .اران و گمراهان وسيله هدايت نيستپس اين مهدي براي گناه ك



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ي دو ايضا براي مومنان هم امام هدايت نيسـت چـون آنهـا قبـل از ظهـور مهـ      
  .هاي اين امام زنده هدايت شده بودند دون راهنماييب

سـال غايـب بـود و كسـي را      ار هـزاران كـ سـت كـه اول   اين چه امـامي  اپس 
را منتظر مـن شـديد   چاز مردم طلبكار است كه  همدآه كهدايت نكرد و حاال هم 

  !!تا هدايت شويد
اگر قرار بـود خودمـان راه را بيـابيم اگـر قـرار بـود امامـان در گذشـته باعـث          

   ؟خورد آخر هدايت ما باشند پس اين امام زنده به چه درد مي
پس اين كرامات و معجزات را براي چه مياورد كه توبـه و يقـين و نـدامت را    

  !؟كند ول نميقب
در حالت عادي  ساختند مييقين دارم علماي شيعه وقتي داشتند اين داستان را 

دانسـتند   نها سوار بـود كـه نمـي   آ ةديشننبودند يا مست بودند يا شيطان بر روح و ا
  .گويند چه دارند مي

روش مهـدي  ه بـ  ، اگـر كه در مكه ظهور كـرد   تصور كنيد حضرت محمد
  !شد؟ چه مي كرد عمل مي
   .بود پيشين هم در كتب  محمدحضرت  چون بشارت به آمدن ،بله

توبـه هـم قبـول شـد      ،مـد آ  اما مردم ايمان نداشتند و وقتي حضرت محمـد 
   .ماند بود كه يك نفر هم زنده نمي اگر چنين نمي. يقين هم سود داشت
  !!خواهد همه را بكشد حاال مهدي مي
   .م دارندبدي به اسال خيلي نها نيتياهللا رحم كند ا
شوند ولي حتي داشتن نيت كشتن همه مسلمانان و فرصت توبه  البته موفق نمي

هاي عطـش ناپـذير درون    هندادن به آنها نيتي شوم و خطرناك است و خبر از كين
   .دهد اينها مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

اي براي بشريت نـدارد و ايـن همـه هيـاهو بـراي هـيچ        پس آمدن مهدي فايده
   .است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  9گفتار 
  ان ساخته و پرداخته كيستداستان امام زم

ــد ســاخت    ــولش دارن ــان قب ــروز ايراني ــان بشــكلي كــه ام ــام زم ــافي ةام و  خيالب
  .محمد باقر مجلسي استپردازي افرادي چون  دروغ

شـناخت  ه كنـد بـ   اخت او كمك مـي نش ،قر مجلسي را بشناسيمبياييد محمد با
  .امام زمان

حمـد  م ،يعيان اسـت خبار امام زمان در نـزد شـ  اهاي مهم  او يكي از سرچشمه 
  !!سال پيش مرده 300باقر مجلسي 

او حق ندارد كه منبع احاديث دين باشـد زيـرا بـين او و تـاريخ ظهـور اسـالم       
  .تفاصله زماني اس 1100

ي كـه  كه احاديـث را از كتـب مختلفـ    شده هايش مدعي او براي توجيه دروغ
د را شـاهد  آوري كرده با اين حـرف او چـون روبـاه دم خـو     جمع نابود شده اند،
اون كتابها خودشان معتبر و مشهور نيستند و تازه از كجا معلوم كه از  مياورد زيرا

   .اون كتابها نقل قول كرده باشد وقتي كه خود كتاب در دسترس نيست
دهند و همه جا  به كتاب اصلي حواله نمي و اگر در دسترس است چرا شيعيان

اش سه قـرن پـيش    واري كه نويسندهبحار االن ،مجلسي است بحار االنوار سندشان
  .)در تاريخ دارد قرن سابقه 15اسالم (مرده 

تر اسـت از بخـاري   جلدش قطورتك  جلد دارد و هر 110كتاب بحار االنوار 
   !!!يا مسلم
   .يسنده را در نوشتن دريابيدون توانيد ميزان دقت اين يوزن كتاب م از شما

بـين او و   ؟چيسـت  جلـدي  110اي ايـن كتـاب   هآخر سند مجلسي براي حديث
او از كجا ايـن راز هـا    ،سال فاصله است سال و بيشتر 1100كه  حضرت محمد
   !؟را كشف كرده



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

ايـن   ،ديـدم كراجكـي   ايـن را در كتـاب   :گويد و مي كند حديثي نقل ميمثال 
   ؟شناسدش چرا كسي نمي ؟كراجكي كيه

دهـد   اله مـي كي مهمتر از مجلسي باشد پس چرا شيعه حوجكرا اگر قرار باشد
و ديگر چي در آن نوشته و بـا   ؟كي كجاستجاين كتاب كرا؟ به كتاب مجلسي

   !؟كدام سند و در چه قرني
 ،محمد باقر مجلسـي گرفتنـد  افرادي مثل  زها دين خود را ا خالصه اينكه شيعه

   .و اين مرد شوم وزير شاه سلطان حسين بوده
جلدي آنهـم   110اب نهم كتآ ؟ير چقدر وقت دارد كه كتاب بنويسديك وز

  .درباره احاديث دست اول از پيامبر 
  .زن داشته 5000اه سلطان حسين مردي عياش و خوشگزران بوده ش

  .كرده او حتي زنهاي مردم را بزور صيغه مي
حتمـا مثـل او زن    حتما مثـل خـودش اسـت و    وزيرش هم ،چنين مردي ،خب
زل هم نشـده  عو  ين بودهشاه سلطان حس ةهمه كار مجلسي وزير اول و ،باره بوده

   .تا آخر وزير بوده
 هـا  و شـيعه  ،ساخته و پرداخته ها را براي شيعه يزو اين مجلسي امام زمان امرو

   .اند براحتي باور كرده
رود و به امام زمان تحويـل   مجلسي عقيده داشت حكومت صفوي از بين نمي

   .ه شدتحويل داد غانها شود اما ديديم از بين رفت و به اف داده مي
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  10گفتار 
  لقمه را دور سر گرداندن

   .غيب شد اينكه مبادا كشته شود امام زمان از ترس :گويند مي ها شيعه 
مـاده شـد   آترس از اين بود كه كشته شود رفت تا هر وقـت زمينـه    :گويند مي
  .برگردد

ما يك معلم ديني در دوره شاه داشتيم كه آخونـد بـود و اسـمش بـود آقـاي      
روز فرداست كه امام مكرد ا مان ميسال پيش گ 40آقاي نقيبي هم در ين ا، نقيبي

  !زمان ظهور كند
  .ساله بود 45تقريبا  نوقت هاآبگمانم حاال بايد مرده باشد چون  

هـا   امروز در روزنامه: و گفت اين آقاي نقيبي يكروز خوشحال آمد سركالس
 ةكـه مـا در ادار   كه ريچارد نيكسون ريـيس جمهـور آمريكـا گفتـه     ند نوشته بود

   .ايم جهان عاجز مانده
 ةهاي ظهور است كـه رهبـران جهـان از ادار    اين يكي از نشانه :گفت نقيبي مي

  .كنند زنند و شانه خالي مي جهان سرباز مي
همين نيكسون به شهادت تـاريخ دو   ،وش خيالي محض استخطبعا اين يك 

انوني متوسـل شـد تـا    دستي چسبيده بود به صندلي رياست حتي كه بوسايل غير ق
در سر تخت بماند و حادثه واتر گيت را آفريد كه منجر به كنـار رفتـنش شـد از    

  .رياست جمهوري
  .ماده شودآ به اين صورت پس اين محال است كه زمينه براي ظهور مهدي

   .زنند زده و مي و نقيبي و بقيه علماي شيعه حرف مفت مي
ديشان ظهور كند كسـي بـرايش   وقتي مه ،و جالب اين است كه بروايت شيعه

شـود تـا راه خـود     او مجبور مي اندازند و نميزير پايش فرش قرمز  گل نمياورد و
   .كشد را باشمشير باز كند و در اين راه از هر سه انسان دوتايش را مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

را  آخر مجبـور بـه انجـام آن اسـت     سوال اين است كاري كه امام زمان ،خب
  چرا اول نكرده؟

امـا   ؟غيـب  ةترسيد و رفـت پشـت پـرد    ، او شمشير داشت چرا وقتي دشمنش
گـردد و نفـس    بمـب صـور اسـرافيل را دارد برمـي     و وقتي كه دشمنش بمب اتم

   !!!طلبد كش مي
   :گويم پس جواب را خودم مي ،بي نداردشيعه براي اين ايراد جوا

در عـالم   ،كه سازندگان مهديست اين ، فقطعلت فرار مهدي از ترس شمشير
و اما علت برگشتنش در عصـر  . نداشتند عباسي را ةبا خليف قدرت مقابله ،واقعيت

يالبافي تابع هيچ قانون يا مرزي خاپيما اين است كه رويا پردازي و بمب اتم و هو
   .نيست

  .اينها همه خيالبافي است
اگر مهدي از ترس كشته شدن غيب شـده باشـد يـا اگـر بخـاطر اينكـه مـردم        

هـا چـه جـواب بـه ايـن       ه غيـب شـده آنوقـت شـيعه    ظهورش نداشتمادگي براي آ
  !هاي من دارندايراد

بلكه با اختراع بمب اتم بيشتر شده و . خطر و ترس از كشته شدن هميشه است
كسـي   شود و اين خيال خام اسـت اگـر   و زمينه هم هرگز آماده نمي، كمتر نشده

وانيم تـ  گوينـد كـه مـا نمـي     آيند و به مهدي مـي  گمان كند كه مردم خودشان مي
بسـيار   پـس  !بفرماييد شما زمام رهبري را در دسـت بگيريـد  . جهان را اداره كنيم

  .اي چنين گمان كننده تشريف داردهالو 
كسـي   !كه اگر هزاران سال ديگرهم صبر كنـد ! داند مهدي خودش اين را مي

باز بايد آخر راه خود را با جنـگ بكشـايد بـراي     فرستد و برايش دعوت نامه نمي
نـام خـود را    و در كتـاب كينگـز  ! كشـد  هست كه دو سـوم بشـر را مـي   همين هم 

  !.كند بزرگترين كشنده در تاريخ ثبت مي بعنوان



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

همـان اول كـاري را كـه    پـس چـرا   ! پس وقتي آخر كار مثل اول كـار اسـت  
  ؟سيان بيشتر ترسناك است يا بم اتمآيا شمشير عبا ؟؟نكرد ،ر بكندخواهد آخ مي

 :گويـد  ابي ندارد اما براي ماست مالي قضـيه مـي  اين سوالي است كه شيعه جو
  !اصالً در غيبت امام حكمتي است كه فقط اهللا از آن با خبر است

راز قضـيه ايـن   ! بـر هسـتم  من هم با خ ،كه از آن حكمتدر جواب مي گويم 
گـز نتوانسـتند فرصـت    دانـان خيمـه شـب بـازي امـام زمـان هر      يه گرزاست كه تع

انقالب دلخواه آنها ويـران كـردن   (واه خود را بكنند تا انقالب دلخمناسبي بيابند 
   .)كردن قرآن و آوردن دين جديد است مدينه و مكه و باطل

مهـدي را   يعني تا روز آماده شدن محيط براي آنهـا، ...  !موعود  پس تا آنروز
بنـام مهـدي    و موقع را كه مناسب ديدند يكي ازخودشان! دارند در غيبت نگه مي

   .خواهد آمد
ان شـيعه،  از علل ساختن مهدي و غيب كردن او توسط روحانيـ  ديگر  كييو 
از ايـن طريـق خمـس و درآمـد آن را      دنخواه كه آخوندهاي شيعه مي استاين 

در  »ونيـز « د بـه دهند به آقازاده كه تشريف ببر گيرند مي ببلعند بنام امام زمان مي
   .ايتاليا
 دوازده امـامي مـذهب   ةلسـف شد ف شد و غيب نمي و نيز اگر مهدي ساخته نمي 

چون اساس مـذهب شـيعه اثناعشـري ايـن اسـت كـه بايـد         ،گشت اصال باطل مي
ايـن همـه امـام از كجـا      امامي هميشه در ميان مردم باشد و بر مردم حكومت كند

  .مياوردند پس مجبور شدند عمر يكي را دراز كنند
اي و احمـدي   مان واقعا هم ظهور كنـد خـود خامنـه   اگر امام ز ،و ديگر اينكه

 نژاد  از اولين كساني خواهند بـود كـه بـا او اعـالن جنـگ كننـد چـون او ميايـد        
  ..  گيرد قدرت را از دست شان مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

هرگـز   بطور قطع بايد بگوييم كه امامي زماني وجـود نداشـته و نـدارد و    پس 
كند چون فايده شان در همين غيب بودن او است نه  شيعه ظهور آن را اعالن نمي

   .شدر آمدن
و خطـر و تـرس و آمـادگي    . مهـدي اسـت   حكمت اصلي غيب شـدن  ها اين

ويند شود حكمت اصلي را بگ اما چون آنها رويشان نمي! نه استنداشتن مردم بها
در  سـتيم يكنند و وقتي با دليل جلويشان با بافي موضوع را منحرف مي لذا با فلسفه

و ! دانـد  فقط اهللا مي راغيب امام حكمتي مجهول دارد كه راز آن  :گويند مي آخر
  نشان داديم آن حكمت مجهول چيست؟

  !!!كي نگهبان كيست؟؟؟
  . پاكستان، داستاني شبيه به امام زمان دارد پيشين رييس جمهور، آقاي مشرف

خـودش وارد  بمب اتم را سـاخت و بـزور    ،پاكستان در اوج نارضايتي جهاني
   .است كه بمب اتم دارد و اولين و تنها قدرت اسالمي دش جهان  باشگاه اتمي

وقتي  شناخت و پاكستان تنها كشوري بود كه حكومت طالبان را برسميت مي
درجه تغيير جهـت   180پاكستان ناگهان  ،مريكا قصد حمله به افغانستان را نمودآ

و شروع كـرد بـه دسـتگيري طالبـان      ،آمريكا قرار گرفت داد و در صف متحدان
   .ها داد رد و تحويل آمريكايياد را دستگير كسفير افغانستان در اسالم آب حتي

   !؟ها شروع كردند به اعتراض كه سبب اين سياست چيست روزنامه
كـرديم   هـا همكـاري نمـي    اگر ما بـا آمريكـايي  : ور مشرف گفترييس جمه 

   .شد نابود مي گرفت و تمام تاسيسات اتمي ما پاكستان مورد حمله قرار مي
  :گفته بود ،به او داده بود جواب جالبي ،نگار روزنامه يك

يـا   ؟حفاظـت كنـد   ايد تا شما را يا شما بمب اتم ساختهآ ،آقاي رييس جمهور
  ؟ديحفاظت كن راآنشما  كهايد بمب اتم ساخته

   .همين مثال شيعه است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

توانيم به مهـدي   م ما نمييروخواهد به مردي غير عادي ايمان بيا شيعه از ما مي
بدانيم بشر بايـد خصوصـيات بشـري را     را بشر هم وايمان بياوريم در همان حال ا

  .داشته باشد
زنـد و او از همـان    اي از زندگي حرف نمـي  در مرحله ،بشر مراحل رشد دارد

   .يزندمكودكي 
 به و از ران ،بشر بايد در رحم پرورش يابد تا بشر شود او در ران پرورش يافته

  ؟ران چه ربطي دارد به شكم ،دنيا آمده
 هزد و شـايد هـم را   يك روزه بود حـرف مـي   ود حرف نزند او دربايد ز بشر 
   .رفت مي

د تا عالم شود ولي او به همه علوم گذشته و حال و آينـده  زبشر بايد علم بيامو
   .او در شكم مادر عالم شده ،آگاه است

سـازد و   كند مثال هواپيماي جنگي مي ن استفاده ميآبشر وقتي علم بياموزد از 
   .ش در مياورددمار از دشمنان

بلكـه علمـش وبـال     كنـد  اي نمـي  م زمان از علمش كوچكترين اسـتفاده اما اما
   .كه كشته شود شده دايما در مخفيگاه است تا مباد نشجا

بمـب اتـم مـا در     :توانسـت بگويـد   رييس جمهور پاكستان باز بهانه داشت مي
  .و ما توان مبارزه همه جانبه را نداريم ،مراحل ابتدايي است

عباسـي ترسـيد    خليفهيك  اش چيست كه با اين همه علم از ان بهانهامام زم اما
   !؟و رفت به سرداب

  
  
  
  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  11گفتار 
  من آنم كه رستم يلي بود در سيستان

زمـان حـال    ازكنـيم   ت خبري غير عادي در تاريخ سـعي مـي  ي اثباارمعموال ب
  .يموربرايش شاهدي زنده بيا

امام رضا را زهـر  ،كه باور كنم مامون هميشه برايم سخت بود : گفت پدرم مي
سازي پاي برهنه و سر برهنه دنبـال   كشد و باز در همان حال براي صحنهبدهد و ب

وا ، ال رومل را بخاطر شكست در افريقـا لر ژنرتيتا اينكه ديدم ه! نازه امام بدودج
 .رفت دار به خودكشي كرد و بعد دنبال جسد او عزادار و غمگين مي

و بـر   رخـداد هـاي تـاريخي اسـت     طبيعـي اثبـات   كه اين راه اين است منظور
  .كند اما شيعه بر عكس عمل مي! قول استعكس آن نامع

ام و حضـرت مـريم را    كه بدون تمـاس بـا مـردي حاملـه شـده      آيا زني بگويد
   ؟!باور كردني است! شاهد بياورد

 ايشادعـ  خواهد به ايـن دليـل   شود و از ما مي بر من وحي مي :يا مردي بگويد
  .شده وحي نازل مي  قبول كنيم كه بر حضرت محمد

  !ذيريمپآيا بايد از او اين ادعا را ب 
نوزاد حضرت مريم براي اثبات غير عادي بـودن خـود در گهـواره سـخن     ! نه

  !براي اثبات نبوت خود قرآن را آورد  گفت و حضرت محمد
د خود هيچ براي اثبات وجو. حي و حاضر است اما مهدي باوجوديكه زنده و

  .اثباتي ندارد جز شاهد آوري از وقايع تاريخي
  . شاهد ما نوح است :گويند مي .اين عمر طوالني نا معقول است :گوييم مي 

 شاهد مـا  :گويند مي .گويي نوزاد در گهواره غير عادي است سخن :گوييم مي
  .عيسي است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 عسـل  شدني نيست كه مهدي سنگي داشته باشد كـه از آن شـير و   :مي گوييم
  . شاهد ما موسي است :گويند مي .يا عصاي سحر آميز داشته باشد بيايدبيرون 
ماه يكروزه بزرگ  9ناممكن است كه انسان در رحم مادر به جاي  :گوييم مي

  .شاهد ما حاملگي غير عادي مريم است :گويند مي .د و از راه ران به دنيا بيايدشو
نگشتر سليمان ا .اند االت كردهيك مرد را صاحب همه كم خالصه اينكه آنها
   .اند را هم در دستش كرده

   .غايب است :كو؟ مي گويند :مي گوييم 
دليل اينكه  به :گويند مي ؟پس به كدام دليل ادعاي شما را بپذيريم :گوييم مي

   .رستم يلي بود در سيستان
اما سخن اين است كه ما براي رستم ارزشي مذهبي قايـل نيسـتيم چـون او در    

  .ديني ما جايي ندارد كتب
اين مهدي كه حتي بيشـتر  ( .اين مرد كه صاحب اين همه كماالت است  ولي

هـزاران بلكـه مليونهـا را     از انبياء معجزه دارد عيسي يك مرده را زنـده كـرد ايـن   
اهللا  اين است اين مرد با اين همه عجايب و غرايب چرا پيش سخنم) كند زنده مي

  !؟يك آيه هم ارزش نداشته استل حداقكر صريح در به اندازه ذ
به گفته شيعه اينقدر مقامش در مقايسه با امامان كوچـك بـوده كـه      نوح

در دوران حيات خود براي كسب افتخار رفته كوفه و قبري براي حضـرت علـي   
  !!!لقب گور كن قبر علي مال او باشد حفر كرده تا افتخار

ي توفـان و سـيل و   فقط دو كار غير عـادي دارد يكـ    همين حضرت نوح
  .عمر طوالني يكي
حتـي يـك سـوره قـرآن بنـام       ،اما داستان او در جاي جاي قرآن مكرر آمده 

حتـي يـك آيـه     –ن مقـام  آبـا   - ن وجـود از مهـدي هيچـي نـداريم    با اي! اوست
  .نداريم



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

و پدر و حتي  اما مادر ،نوح هم با ذكر جزييات سخن گفته قرآن از زن و پسر
از يـاران  ! كند پسر و زن نوح داشته هيچ يادي نميشي چون برادر مهدي كه نق از

  .از قومش ، ونوح سخن گفته
  !زند گانه مهدي و يارانش حرف نميچهاراما از نايبان  

دار است كه  شود خنده جايي كه از خود مهدي يادي نمي! يجاي چه انتظار بي
  !خواهيم نام مادرش را به ما بگويد مي

  :هدي شيعه ها مصداق دارد اين ضرب المثل در باره م
  ؟انسان بي عمل به چه ماند 
  .عسل بي به زنبور 

به كار دعـوت   و آشكار و نهان سال در قوم خود بود شب روز 950اگر نوح 
  ! و هدايت مردم مشغول بود

 ظلـم  ، او با نوح ةمقايس. ل استراحت استاما امام زمان شب و روز در حا
  .و ستم به نوح است

مادرش از تهمت زنا بود  براي نجات! ر گهواره سخن گفتد  اگر عيسي
اي بود چـون كسـي    امر بيهوده گويي مهدي در گهواره آن هم در پنهان اما سخن

  .»از كجا تهمت بزند كه كودكي در كار نبود«به مادر مهدي تهمت نزد 
هـا هـم او را بـه درسـتي      آنقدر گمنام بـود كـه حتـي خـود شـيعه     مادر مهدي 

  !هاي مختلفي دارد؟ حاديث شيعه او نامدر ا س چراپشناختند  يگر مشناسد ا نمي
 ،نـرگس اسـت   :ديـ گو ديگـري مـي   ،اسمش سوسن بوده :گويد مثالً يكي مي 

 :گويـد  پنجمـي مـي   ،آزاد اسـت  :گويـد  چهارمي مي ،كنيز است :گويد سومي مي
هفتمـي   ،دختـر يـك عـرب اسـت     :گويـد  ديگـري مـي  . اه روم اسـت شـ دختر پاد

اسـمش   نه نه بلكه :هگيدر روايت ديگر يكي م ،ه نه اسمش مريم بودهن :گويد مي
بعض  ،خمط بوده :گويد آخري مي ،ريحانه است :گويد ديگري مي ،مليكه است



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

اي ديگـر يقـه ميدرنـد كـه قسـم       و عـده  ،ه اسـت مـ ياسـمش حك  :گويند جاها مي
  . است صيقل خانم،مادر مهديخوريم نام  مي

كشد مادر عيسي فرزندي چون عيسـي دنيـا    يشيعه خجالت نم :گويم و من مي
هـايش را   و جهان را پر كرد حتي قرآن نالـه  آورد آوازه و شهرتش شرق و غرب

 و نـام  مادر مهـدي كـاري بزرگتـر كـرده امـا      و! در وقت زايمان ثبت كرده است
  .نيست؟يا اين خود دليل بر دروغ بودن داستان آ. نشان درستي از او باقي نيست

ول عباسيان بود اما تولـد موسـي همزمـان بـا اوج     فمهدي دوره ا انگهي تولد و
  ! قدرت فرعونيان بود

و يـك راسـت رفـت بـه قصـر       اما موسي همينكه عصا را پيدا كـرد يـك تنـه   
  . فرعون مقتدر جبار و ستمكار

نكه آنكه عصاي موسي و دم عيسي را يكجا پيدا كرد اما عوض آاما مهدي با 
يكراست رفت بـه سـرداب    قدرت بايستد ي خليفه بيبه قصر بغداد و رودرو برود
  !!سامرا

  پس فرق عصاي او با عصاي من در چيست؟ 
  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  12گفتار 
  يا موعود شيعه همان مهدي موعود يهود استآ

ي به يك ديگـر دارنـد   دهنده يهوديان شباهت عجيب ها و نجات امام زمان شيعه
اي هسـتند   دهنـده  منتظر نجاتهمه اقوام عالم كردند كه  ها افتخار مي تا حاال شيعه

شيعه بيشتر همان  ةدهند زيرا عملكرد نجات ،ار كنندولي بنظرم يهوديان بايد افتخ
ها بـه يهـودي و شـيعي     هر دو اين نجات دهنده! وديان استيه ةآرمان تحقق نيافت
 ااتفاقـ  كند و به سنت آل داود عمـل كـرده و   به تورات حكم مي ،نام عبري دارند

هاي  دهمر و هر دو كنند كنند و از آنها لشكر درست مي را زنده مي ها هر دو مرده
كنند با اين فرق كه يهوديان به زعم باطل خـود حضـرت    مسلمانان را شكنجه مي

حضرت محمد  ها به شيعه ةكنند اما نجات دهند را نيز زنده و عذاب مي  محمد
 ها جنگ در. راندذگ مي او اب و زنان پيامبر را از دم تيغاصح ةندارد اما بقي يكار

شـتر  يكشـند هـر دو ب   كنند و دو سوم بشر را مي تابوت حمل مي ،هر دو امام زمان
  ! ها را ها و هاشمي  شيكشند خصوصاً قري عربها را مي

شيعه در بـاب امـام زمـان يعنـي پـذيرفتن حقانيـت       خالصه قبول كردن عقايد 
   .آنها ةهاي علماي يهود و اثبات نظري گفته

هـا در روز مقـدس مسـلمانها     آن اينكه امام زمـان شـيعه  فرق هست و البته يك
ها در روز مقدس يهود يعنـي شـنبه    كند و امام زمان يهودي جمعه ظهور مي يعني

   .بيرون ميايد
مهـدي آنهـا در روز جمعـه    ! ها هيچ روايتي ندارند كه دال بر اين باشد يهودي
  .كند ظهور مي

عقيـده دارد   )محمد نصر اصـفهاني (ي خوند محقق معاصر شيعآ، اما بر عكس
كه احاديث مربوط ظهور در روز شنبه خيلـي قـويتر هسـتند از احاديـث قيـام در      

  .جمعه



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 چـون روايـات آنهـا    كنيم به علماي بزرگ يهود تبريك عرضپس مجبوريم 
  !شاهد از شيعه دارد در زمينه روز ظهور نيز

  :ور گفتهدر حديثي كه شيعه از امام صادق روايت كرده او اينط
  .»حدأنه ال یخرج مع القایم منهم أما اتق العرب فإن هلم خرب سوء إ«
خبر بدي است با مهدي حتي يك عرب ه چ ناز عرب دوري كن كه برايشا«

   .»هم همراه نيست
و ) سـيدها ( .خورنـد  ها يادشان رفتـه كـه سـهم امـام را عربـان مـي       اين بدبخت

اهللا هاي آنهـا   نود در صد آيت ،اي يك عرب است خامنه ،خميني يك عرب بود
   .)سيد هستند(عرب هستند 

و شـاه اسـماعيل   داشتن خميني شود كه امام زمان چرا با وجود  پس معلوم مي
   .كند سيستاني و غيره ظهور نمي و صفوي

   .كشد گويد كه مهدي عربان را مي اديث ديگر شيعه ميحجالب اينه كه ا
خويي و حكيم و  ، واي و سيستاني هو اين خميني و خامن ،خصوصا قريشيان را

   .يره همه عرب قريشي هستندغ
  .»ال الذبحإبین العرب یننا وما بقی ب« :بو عبداهللاأقال 

انده جـز اينكـه اونهـا    بين و ما و عرب ديگه حرف باقي نم« :ها گفته امام شيعه
  .»را سر ببريم

كنـد   د مـي قبيله عرب را نابو 70در روايت ديگرشان آمده كه قايم آل محمد 
   .قريش را ةخصوصا قبيل

اين كـار را هـم    ،يكي از كارهاي مهدي از بين بردن مساجد روي زمين است
در جا جاي زمين اونهـا بجـاي مسـجد حسـينيه و مهديـه       .كند حاال دارد شيعه مي

   .سازند مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

چرا مساجد را  برد پس معلوم شد در احاديثشان نيامده كه حسينيه را از بين مي
   .برند براي اينكه حسينيه رونق بيابد ياز بين م



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  13گفتار 
  اند هاي ما گرفته ي ظهور را از كتابا نشانه
 ،بينيم كه بوقـوع پيوسـته   مهدي شيعه را ما مي قبل از ظهورهاي  بعضي از نشانه

  ؟ستيآيا اين دليل حقانيت شيعه ن
   .نهاستآبازي  اين دليل حقه ،نيست ،نه

 باطـل بـر درخـت حـق     ةشيعه پيونـد زدن شـاخ  بازي و ترفند علماي  يك حقه
  .است

  .كاربرد دارد ،كننده گيج الحق كه اين ترفند
كـه دامـاد پيـامبر و صـحابي بـزرگ اسـت يـك         يليـ ع ،حقبر )علي(اونها بر 

  .اندند وهر چه دلشان خواست گفتندپباطل را چس )علي(
قـايم  نـام  مهدي آخر زمان الـه بزرگـي ب   ةبار يك حديث ساده در اونها از دل

   .اند آل محمد را بيرون آورده
هاي پيامبر درباره عالمات شروع قيامت را چسباندند بـه مهـدي    نها پيشگوييآ

   .خودشان
هاي تدريجي قيامت فرمايشات متعـددي   نشانه ةآينده و دربار ةپيامبر ما در بار

   .دارند
مـه را از  ا تغييـرش داده و ه امـ  ،كتاب ما دزديـده  از ها را  نشانه اين ةشيعه هم

   .هور مهدي دانسته يعني حق را با باطل مخلوط كردهظاي  نشانه
و  نواربحـاراأل ! سـيس أتالتر هستند از كتاب جديـد   ه كتب ما قديميكنجا آاز 

   بقيه كتب آنها
از  شيعه ها پيش بيني هاي درباره نزديكـي قيامـت را    معلوم است كه  بنابراين

  زده اندود را بر ان پيوند و عقايد باطل خ اند احاديث ما دزيده



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

از گاهي درخت پيوندي آنها آنقدر مضحك  و اشتباه ميشـود ميشـود كـه    اما 
  .فتدهم به خنده ميا نوزادم مرگ مادر عزادار در غ ،اين اشتباه

  :تايش اينهاست سهنشانه بزرگ قبل از قيامت   6 ا ازب ممثال در كت
   .رضاأل بةداخروج 

  .بيرون آمدن آفتاب از مغرب
   .دهد كه مردم را بسوي محشر سوق مي آتشي از يمن

 دانــد و مــثال مهــدي مــي از آثــار و مقــدمات آمــدن هــا را شــيعه ايــن حــديث
   .دهد ز يمن مردم را بسوي محشر سوق مياي قبل از ظهور مهدي آتش :نويسد مي

دزديدنـد يادشـان رفـت كمـي      مـي  ادانان وقتي اين حديث را از كتب ماين نا
   .تغيير دهند
راند ديگر كار تمام است و قيامت  وقتي آتش مردم را بسوي محشر مي ،خب

  !؟دانيد هاي ظهور مهدي مي نشانه پس چرا اين حديث را هم از ،شروع شده
 ،يد كمي انديشـه كنيـد و مطـابق دروغ   كنيد با وقتي از روي دست ما كپي مي

   .ديث را هم عوض كنيد
هـدي ديديـد فريـب نخوريـد     هـور م پـيش از ظ  هـاي  پس هر چه حق در نشانه

 صهـاي پيـامبر   د خواهيد ديد كه از جمله پيشگوييها را بخواني هاي سني كتاب
  .و ربطي به مهدي شيعه ندارد، است در باره آينده

  



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

  14گفتار 
  !!؟ظهور مهدي خيلي نزديك است :گويند مي

. عمـر كنـد  ) در آينده(و بيشتر ) تاكنون(سال  1139ال قرار نبود كه مهدي اص
صـحنه او را در  گردانندگان پشت . ها كه بعد از وفات امام يازدهم شيعهقرار بود 

گاه بيرون بكشند و بنام مهدي بر عليـه عباسـيان بشـورند و     وقت مناسب از مخفي
و يك ! آنها يك سازمان مخفي درست كردند ،حكومت علويان را درست كنند

اسـت و واقعيـت چيـز     يـال چيـزي  امـام زمـانم امـا خ    ةمـن نماينـد  : نفرشان گفت
رد بدون آنكه كاري از پيش ببرد پس كار را به پسرش سپرد كه تـو  او م ،ديگري
نگوني هـم نتوانسـت لشـكر الزم را بـراي سـر     امام زمان باش امـا پسـرش    ةنمايند

رد نفـر  ش نبـ ياو هـم كـاري از پـ   . نفر سومي را نايب كردنـد  ،عباسيان فراهم كند
و نزديـك اسـت   !! سـاله شـده    80م زمـان  امـا  ،چهارم ديد اوضـاع خـراب اسـت   

لذا داستان جديدي پديـد آورد كـه او   ! بزودي بميرد يا به مرض پيري دچار شود
بـه   ها كه نشانه كند سازي كه وقتي ظهور مي و شروع كردند به داستان! غيب شده

در بـاره    حضـرت محمـد   يهـا  ها را از پيشگويي بعضي از نشانه! وقوع بپيوندد
! هـا دروغهـاي خودشـان اسـت     بـه مهـدي و بعضـي    نداندپنـد و چسـ  آينده دزديد

  كند كه  آنوقت مهدي ظهور مي :گويند مي
  !كيه بميردزنفس   پيش از او

 .مردي از قم خروج كند

 .يماني خروج كند

 .سفياني خروج كند

 .شيصباني كشته شود

 .عبداهللا نامي بميرد

 .مرد صالح فرمانده شود



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

 ت كه همه اينها كلي گوييديگر از اين دس و چيزهاي! خراساني خروج كند
  .است
در زمانـه   عبداهللا داريم حتي و درهر زمان بيشمار ،عبداهللا نام ميلونها نفر است 
! عبـداهللا اردنـي و عبـداهللا سـعودي     ،، حد اقل دو پادشـاه نامشـان عبـداهللا اسـت    ما

توان به  يها را م و روايت شيعه رييس جمهور يمن هم علي عبداهللا صالح نام دارد
   .او نيز چسباند
تواننـد مـردم را سـرگرم     كلي گويي اين است كه هـر زمـان مـي    اين ةاما فايد

  !كنند
   مراد از ونچآمدن امام زمان نزديك است  :يكي گفته بود

  . مرد يماني حسن نصر اهللا است كه اصلش از يمن است
   .خروج كننده از قم خميني، اي و مرد خراساني علي خامنه

  .ني صدام يازرقاوي بودشيصبا
  .اونها محمد باقر حكيم بود جل الخالق ةنفس زكيه به عقيد 
  .عبداهللا اي كه قرار است بميرد ملك عبداهللا سعودي است 

  !عبالتزو از اين خ! تش سوريه كودتا كندار و سفياني قرار است در
اش آنـرا   كـه نويسـنده   تـواريخ در كتاب رستم ال ،اين عادت تاريخي آنهاست

در احواالت شاه سلطان حسين آمده كه آن ! درستايش آخر دوره صفويان نوشته
همون عالم بزرگ شيعه كه (ود محمد باقر مجلسي پادشاه نامدار چون از وزير خ

شنيده بـود و  ) بحار االنواركتاب  جلد 110اكثر خرافات مهدي از او نقل شده در
شـود بـه امـام     تصـل مـي  كرده بود كه سـلطنت صـفويه م  مجلسي با روايات ثابت 

و به عيش و نوش  دشمنان راحت شده از بابت لذا خيال شاه سلطان حسين ،زمان
  .مشغول گشته بود



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

حاال پيشگويي مجلسي درست از آب در نيامده اما حيـرت ايـن اسـت كـه از     
  .مقام او كاسته هم نشده كه اضافه شده

ببينـد نـه    مـي  هـاي مـا   امـام زمـان را فرزنـدان يـا نـوه     : خميني كـه آمـد گفـت   
 ،اندازد اما اين خميني را از اعتبار نمي !هايش خواهند ديد هفرزندانش ديدند نه نو

از قول يك رفيقش كه با امـام   )يك مرجع تقليد معروف در قم(ت آيت اهللا بهج
، باصراحت نقل قول كـرده كـه جوانهـا بـه كنـار      !!زمان نشست و بر خاست دارد

  !هم امام زمان را خواهند ديدپيرها  ، حتيجوان ها كه سهل است
گيـرد و شـايد كـه     بهجت خـرده نمـي   آيت اهللا به اين قول سال بعد كسي 50 

  ..... مقامش باالتر هم برود در چشم اين مردم گمراه
  .واهللا كه شيعه قوم عجيبي است

.......  بهجـت  لعظمـي اكنيد برويد بنشـينيد پـاي سـخنراني آيـت اهللا      باور نمي 
وقت چاپ اين كتاب ؛اينكه آيت اهللا بهجت مرد و امام زمان را آخرين خبر ؛ در 

نديد و مرگش ، حرفش را تكذيب كرده است و مرگش يك بـار ديگـر افسـانه    
   مهدي شيعه را باطل كرد ، اما كو گوش شنوا؟

 يـك خـر را   ها وقتي شيعه شـدند هـر روز   در كتب تاريخي خواندم سبزواري
را در بيـرون شـهر پـارك     نمودنـد و خـر   زين كـرده شمشـير بـر آن آويـزان مـي     

شـيعه شـد   كردنـد سـبزوار    فكـر مـي  . كردند تا امام زمان بيايد بر سرش بشـيند  مي
  !براي غيبت ندارد هيديگه امام زمان دليل موج
گاهي بر خر امام زمان  خواهان شهرت و هوسرانها ......و تا مدتها اين رسم بود

آخـر مـردم بـر تنـگ آمـده و       !!زماننـد كردند كه امـام   و ادعا مي شدند سوار مي
هر كس بـر خـر امـام زمـان سـوار شـود بـا همـان شمشـيرش گـردنش را            :گفتند
  !ند اين شوخي نيستدمدعيان دي !اگر بريده نشد امام زمان است ،زنيم مي



    

 
    

  
 
 

 

  كارنامه امام زمان

بـات درسـتي   در زمان ما هم هر كـس ادعـاي امـام زمـاني كنـد بهتـرين راه اث      
سـال پـيش    و انـدي  دويسـت  !و را به دار بكشنددانند كه ا ادعاي او را در اين مي
 ،سال بگذرد او خواهد آمـد  1000از غيبت امام زمان كه: سيد كاظم رشتي گفت

نـامي ادعـاي امـام زمـاني      بـاب اهللا  ،پنج ساله شد اما نيامد و امام هزار 1265سال 
قه بابيه و و فر ! و مرد !ميرد يانه را دار زدند تا ببينند ميقديم او  ها برسم كرد شيعه

ايـن  و لقمـه   اي هـم طعمـه   از گله رميده ايرانيان شـيعه، عـده  بهايي درست شد و 
از چـاهي افتادنـد بـه چـاهي      :يا بهتر بگويم ،ها شدند و از چاله افتادند به چاه فرقه
  !ديگر

كـه  ! شـنويد  زندگي كنيد اين نداي شيعه را مـي  خالصه شما درهر عصري كه
ره مالي برسر شيعه از زمان نايبـان خـاص امـام    اين شي! ظهور مهدي نزديك است

   .زمان شروع شده و تا آخر ادامه خواهد داشت
  زندگي ميكنيد  سال بعد كتاب 500يا  200 اي خوانندگاني كه

مـرا   .كننـد كـه عنقريـب امـام زمـان ميايـد       ها ادعـا مـي   در زمان شما هم شيعه
  !!فتمگ ديديد كه راست مي! !؟گفته بودمخوانيد آيا دروغ  مي

  !به آن محتاجم پس دعاي رحمتي براي من از اهللا بخواهيد كه اينك در قبر
 


