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 شمر یشوداش م یجهعدم معرفت به امام زمان نت

 یههللا عل یالسالم نوه رسول خدا صل یهماعل یبن عل ینعلم داشت که حس الجوشن)لع( یشمر بن ذ

دا فرمودند:حسن و است که رسول خ یالسالم( همان یه)علینعلم داشت که حس و آله و سلم است.

: اگر هزار بار کشته یگویدلکن خود شمر م معرفت نداشتجوانان اهل بهشت هستند.اما  یددو س ینحس

 به معرفت عدم یخیزمالسالم(بر م یهما)علیبن عل ینشوم و بازهم زنده شوم، باز هم به قتال با حس

 شهادت کردند. غسل یامبرشانپ جنگ با نوه یدر کربال برا یاناز کوف یعده ا ینکهزمان يعني ا امام

 که: یمبدان یکنیمکه شمر را لعن م یعاشورا زمان یارتز در

 یکه به لعن امثال و یعاشورا وقت یارتکه در ز یممواظب باش .…و  یگرفتروزه م خواندیو نماز م

ه علم ب َمَثلش َمَثل شمر است در زمان حاضر یزن یاحمد بصر .یمخودمان هم شامل لعن نشو یرسیمم

 معرفت ندارد. اما، بزرگواران را دارد ینمحبت ا یادعا ؛السالم دارد یهممقام ائمه اطهار عل

 که: یشوداز احمد سوال م یکتاب متشابهات وقت در

 یمرا از گمراه ی)الهیفرمایدعرفه که م یالسالم در دعا یهعل ینفرموده امام حس یمعن :۲۷سوال  

  ⁉یست؟طهارت بخش(چ یششرک خوخارج کن و مرا از شک و  یشذلت نفس خو

 :یدهدپاسخ م ینگونهاو با جسارت تمام ا ⤵

)انا( است  یتمن ینیانواع شرک است که در واقع همان خودب ینتر یکه جزو مخف ینفس شرک »

 «از آن در وجود انسان باشد. یمقدار یدکه با
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 ی، که همراه هر بشرمعنا از شرک بود یننوع و ا ینا ینو منظور امام حس» :یگویددر ادامه م و

  «هست

 (۱۱)متشابهات جلد دوم صفحه 

زمان  بعدازامام است فرزند و امام یکه مدع یکس ینکها یعنی این، یرساندعدم معرفت را م ینا 

  است هنوز معرفت به مقام شامخ امامت ندارد.

 :یفرمایدقرآن م یهآ ینکهمگر نه ا 

َرُكْم َتْطهِ ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنكُ �� ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ز خواهد پليدى را ادا مىى اهل بيت، خايًرا  ُم الرِّ

 أحزاب( ۳۳)��شما دور كند و شما را پاك دارد.

که اهل  همانطور،  السالم داراي شرک است یهعل ینکه امام حس یشودم یکذاب مدع یمدع ینا️  

خارج شده  یناست و از د یالسالم خارج یهعل ینکه حسالسالم گفتند  یهعل ینزمان امام حس

،  هم در لباس دوست است یپشت سر و گاه یروبرو است، گاه یدشمن گاه ، است)العياذ بالله(

 .یمکن یشترامام زمان عج ب یعنیزمان  ینتا معرفت خودرا به حس یمکن یابتدا سع️ 

َمثل شمر  یمثل احمد بصر یآر ، یستدوست ن یزنددم م ینکه هرکس که از حس یمو بعد بدان ️  

و   یمانو هردو اساسا ا السالم بر خواسته است یهمعل یتبا اهل ب یاست که با لباس دوست بر دشمن

 ، زمان را دارند ینزمانه قصد کشتن حس یشمر ها ،یدبه هوش باش یانشع اعتقاد به امامت الهي ندارند

سد که نزارند نور امام به مردم بر ینستبه ا گاه،  یستنکردن  یدبردن و شه ینکشتن به از ب یشهبله هم

 . یمبشناس را زمان است شمر یبصر یلهدف احمد اسماع ینا یقاً و دق
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آگاه  یالسالم برا یهعل ینامام حس یعزادار یاممحرم و ا یاما یدنمطلب به مناسبت فرا رس یننشر ا

 . است جبوا  فرقه را خورده اند ینا یبکه فر یو کسان یعیانکردن ش

بود که امام زمان خودرا به شهادت رساند؛اما در عصر حاضر شمر  یشمر درست است که شخص یآر

ما اهستند که قصد دارند امام زمان خودرا از مردم دور کنند،و نور امام زمان خودرا خاموش کنند،  ییها

 متعال فرموده است: یباطل چرا که خدا یالخ یزه

 �� ُرونَ ْلَكافِ اِه َولَْو َكِرَه ُنوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِ  ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا��

كننده نور خويش است، اگر چه كافران خواهند نور خدا را به دهانهايشان خاموش كنند ولى خدا كاملمى

 (۸را ناخوش آيد.)صف 

را چ مرده اند. یده اند اما به مرگ جاهلکه مسلمان مر یکنندو گمان م یمیرندهستند که م ینهاو ا یآر

  من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليةو آله و سلم( فرمودند:  یههللا عل یکه رسول خدا)صل

 مرده است. یو معرفت به امام زمانش نداشته باشد به مرگ جاهل یردکه بم کسی

که ماهم  چرا،  معرفت نداشت السالم داشت اما یهعل ینشمر علم به مقام أعلي امام حس بله

 و حاضر هستند اما بازهم به گناه مشغوليم. یامام زمان عج ح یدانیمم

و  یبصر مانند احمد یاما شمر زمان ما که اشخاص یمنرو یاکه بدون معرفت از دن یممراقب باش

 یکه ادعا او،  به امام زمان عج السالم معرفت دارند و نه یهعل ینبه امام حس نه،  اوست یشانهمک

ذره  دارد، السالم را دوست یهمعل یتهست و اهل ب یعهو ادعا دارد ش یکندامام زمان عج را م یفرزند

 ندارد. یشانبه ا یمعرفت

 که: یگویدم ۱۸صفحه  ۴کتاب متشابهات جلد او در 
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 آن را از دوش شما برداشت که شما طاقت تحمل یبدان: مصيبت امام حسين  مصائب زياد 

کند  یبهشت وارد آن مصائب رضايت خداوند شامل حال شما شود و شما را ینداريد. که در پمصيبتها را 

امام حسين  خون شما را با خون مقدس و شريفش فدا کرد، و  و است یجار یکه در زير آن نهر هاي

حضرت  ،يعنی از اولين و آخرين خلق بعد از مادر گراميش حضرت فاطمه زنان زنان شما را با ترين

     فدا کرد. و فرزندان شما را با فرزند شيرخوارش فدا کرد. زينب

 یلهبوس یتنجات بشر یعنیباشد . فدا  یفدا م یمسئله  یحیانمس یدعقا ینتر یاز جمله اساس 

 السالم . یهعل یحمس یسیمرگ ع

ه به خاطر گنا یشده بود ، ول یدهاعتقاد دارند که فطرت انسان از اول پاک آفر یحیانمس ینکها یحتوض

 گناه به صورت نسل به نسل به انسان ها ینممنوعه و رانده شدن از بهشت( ا ی یوهآدم و حوا )خوردن م

 یهدفشود و  یدهشود تا بخش هداد یا یهفد یدبا یهر گناه یکه در اعتقاد آنها برا ییمنتقل شده و از آنجا

ماند تا  یه هم چنان در وجود انسان ها باقگنا ینگناه باشد وجود نداشت ، ا ینکه در خور بخشش ا یا

 یآورد تا مثل بشر زندگ یابدن یماز شکم مر یکشد که فرزند خود را به صورت انسان یم یخداوند نقشه ا

     شود. یم یدهآمرز یاورمان بیشود و هر کس که به او ا یختهکرده و به دار آو

حمق و  یتنها ینا و؛ یداندله موهوم فدا مالسالم را مانند مسئ یهعل ینقيام امام حس یبصر احمد

السالم شأن و مقامش باالتر  یهعل ینامام حس یامچرا که ق ؛و عدم معرفت هست یگر یجهالت و ناصب

کردند  یحکه به برادرشان دادند تصر ینامه ا یتالسالم در وص یهعل ینخود امام حس یزن و هاست یناز ا

و  یمجدم مستق یند»فرمودند یگرد ییو در جا«کردم یامکر قاز من یامر به معروف و نه یمن برا» که

 یدخالص شد یگرشدم شما د یدحضرت آن نبود که چون من شه منظور «اال به قتل من یشودنم یتهدا

  شهادت حضرت حق را به همه شناساند. بلکه …و
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شمر  یشهشد همبا یادمان  ،یمزمان را تنها نگذار ینباشد حس یادمان،  یمباشد شمر نباش یادمان  

 زمان ماست. همان شمر یبصر احمد   ،که قصد جان امام زمان مارا دارندهستند  ییها

او نوه رسول  ینکهکرد با علم به ا یدالسالم(را شه یه)علینحس امام،  الجوشن یشمر بن ذ  

   و آله و سلم(است. یههللا عل یخدا)صل

را  اشتند که نور امام را خاموش ويا دور و بر اوقصد د یو گاه یددشمنان امام را شه یکه گاه یمگفت 

 یلهحبا  یااندازد را ممنوع کرده و  یامام م یادرا  یعیانرا که ش یهم عالئم و افعال یکنند؛و گاه یخال

  .ینامندم یشرع یرآنرا به اصطالح خود غ یبانهعوام فر یها

را درک  یتامامت و وال یمع از حردفا یتزمان خود معرفت نداشته باشد،اهم به امام یعهکه ش یوقت 

 یا یجهکه نت یعیانَحقه ش یدبه عقا یعیهجوم آوردن دشمنان ش یبرا یشودم یمقدمه ا ینا یکند؛ونم

 بد در بر خواهد داشت. یاربس

ساز ظهور  ینهکه خودرا عالمه و زم یهاشم است به نام منصور یشخص یندروغ یاناز مدع یگرد یکی 

 یاییح یبا ب ینامد،م یعیانکامال موهوم است و خودرا دلسوز ش یو که شخصا ؛یداندامام زمان عج م

 ولکتاب مناهج الرساو در   .یداندم یشرع یرغ یو حت یگذاشته و همه را نه ینیحس شعائر یتمام پا بررو

 :یگویدم ۸۵صفحه کرده اند در  یجمع آور یثاست که اتباعش از او به شکل حد یمتون یکه جمع آور

سخن رسول  یلدارد،بدل کراهت یکنند؛که عامه م یو پشتها به نحو هاینهها و س یسرها و روزدن بر  

فرا  یتدرد و به فراخوان جاهل یها م یبانو گر یزندها م یکه بر رو یکس یستهللا که فرمود:از ما ن

که  یکارو تنها « میزارکند و جامه درد ب یونکند و ش یکه مو ی؛  هرکسفرموده اند یز. و نیخواندم

هللا  یسخن رسول خدا صل یلبه دل یست؛ن یاست و فراتر از آن کار مشروع یستناست گر یدهپسند
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آن از خداوند بلندمرتبه و از رحمت  یدکه از چشم و از دل برآ یزیهر چ»و آله و سلم که فرمود:  یهعل

با  یندر زم یماییپاست راه چنینو « است یطانآن از ش یدکه از دست و از زبان برآ یزیاست و هر چ

     است. یگمراه یآنها بدعت است و هر بدعت یابداع شده؛ چراکه همه  یپرچمها و عالمتها

شخص به خود اجازه داده است تا در  ینالحالي مانند ا که شخص ملعون و موهوم و معلوم یبینیمم

خود آورده است  یعاهااد یشخص برا ینکه ا یاتیما در روا یو وقت اظهار نظر کند ینیحس مورد شعائر

 یبچه عج .یستاز منابع اهل تسنن بوده و شيعي ن یاتروا ینا یکه تمام یابیمدر م یکنیمتتبع م یکم

 یبه کتب اهل سنت برا یداندساز ظهور امام زمان عج م ینهکذاب، که خودرا زم ینمانند ا یاست شخص

که معرفت ما به امام زمان  ی، زمانکه ینستگفت ا یتوانکه م یلذا کالم آخر کند. یاستدالل م یعتش

 ین،دروغ یانمدع یگرو د یهاشم و منصور یبصر یلاسماع امثال احمد یشود، اشخاص یشترعج ب

دور  و یبرا فر یکوتاه عده ا یمدت یخود قائل و برا یمقامات را برا ینبه خود جرأت دهند تا ا یتوانندنم

 .یمکن یادز خودرا لذا معرفت کنند. معخود ج


