
 گفتگو با حجت االسالم والمسلمين علی معجزاتی 
 

  
مقاله ای به عنوان فرهنگ انتظار را   ۵٠١١شماره  ١٣٨٢در روزنامه رسالت مورخ پنجشنبه يکم خرداد سال 

جهانی سازيم چاپ شده است که شايد  اشاره ای به گوشه هايی از  اين مقاله سر تاسر علمی و منطقی خالی از 
له ،  مصاحبه ای است با حجت االسالم والمسلمين علی معجزاتی ، يکی از چهره های سر لطف نباشد. اين مقا

  شناس حوزه علميه قوم .
  
بنا بر آنچه در اين مقاله آمده است شيخ علی معجزاتی چهره موفق حوزه علميه قم می باشد و در محضر  

هرانی، و حضرت آيت هللا بهجت ت بزرگانی چون آيت هللا حق شناس،ضيٍا آبادی، مرحوم شيرازی، مجتهدی،
افتخار شاگردی و به قول نويسنده مقاله  تلمذی داشته است.همينکه با افکار اين شخص شخيص عالی مرتبت 

آشنا بشويد با خود می گوييد اگر شاگردی اين استادان را نکرده بود ؛ چه اراجيفی تحويلمان می داد. ناگفته 
ند احاديث جعلی نمونه اسالم نيست. اگر شخصی موفقی در حوزه پس وينماند که بعضی هميشه سعی دارند بگ

از پشت سر گذاشتن کالسهای فراوان اسالمی به اين مرحله که شيخ علی هست رسيده بايد پرسيد اين آقايان در 
حوزه علميه به چه کاری مشغولند زمانيکه دينشان دستخوش تحريف و احاديث جعلی است. چرا  اجتهاد نمی 

اسالم راستين را از پس پرده بيرون نمی کشند. آيا اجتهاد آنها در حيطه آداب خال رفتن و غسل جنابت و  و کنند
 احکام روزه داری فرا تر نمی رود؟ 

  
در مقدمه اين مقاله آمده است که: حضرت مهدی فرمود : پروردگار به دست من بال را از اهل من و شيعيانم 

ر دوران غيبت همانند انتفاع از خورشيد پشت ابر است. من حجت خدا در ميان د دفع می کند . بهره مندی از من
 )٣٣٨بندگان و تنها بازمانده معصومين هستم. (صحيفه المهدی ص 

  
ميليارد انسانی که بر روی کره زمين   ۶از صحبتهای سر تاسر بشر دوستانه اين امام غايب پيداست که از 

ان حق دارند در سايه امام زمان راحت زندگی کنند. آن هم نه همه  لمزندگی می کنند تنها يک ميليارد مس
مسلمانان بلکه تنها آن قشر از مسلمانانی که شيعه آن امام عزيز هستند.بقيه مردم شرط انسانيت حکم می کند 

 که يا شيعه بشوند يا از دم تيغ آن حضرت بگذرند چون اين هم برای دنيا و هم عقبی ايشان افضل تر است.
  
ی ترديد همه شما می دانيد که زمانی که محمد ادعای پيامبری می کرد از او می خواستند که از آينده خبر بدهد ب

و او هميشه می گفت من تنها يک بيم دهنده هستم. گاهی می گفت من که پيامبر شما هستم نمی دانم کی از دنيا 
نقل جمالتی از امام سجاد هميشه بيمار هست تو    کهخواهم رفت. با توجه به اين مقدمه به قسمتی ار اين مقاله 

جه کنيد. البته فکر می کنم امام سجاد از آنجا که هميشه تب داشته است اين گفتار را زمانی که تب شديد بر او  
مستولی بوده است از دهان خارج ساخته است . بنا بر اين از خوانندگان عزيز می خواهم که خيلی بر اين امام 

 .ندخرده نگير
  

آنچه از قول اين امام در باره امام زمان آمده است از اين قرار است." بی ترديد مردمان زمان غيبت که امامت  
او را باور دارند و منتظر اويند از مردمان ديگر زمانها برترند چون  خداوند به آنها عقل و درک و فهم وسيعی 

را در آن زمان همپايه مجاهدان شمشير زن پيامبر ن داده!!! که غيبت برايشان چون ظهور است، خداوند آنا
قرار داده و اينان هستند مخلصين واقعی و شيعيان راستين ما ، دعوت کنندگان مردم به خدا و به دين خدا به  

 وای بر امام سجاد که نه شمشير زن پيامبر بوده و نه از مردمان زمان غيبت. صورت آشکار و پنهان.
  

زمان اعتقاد دارند از همه مردم دنيا برترند. برتری آنها فقط به خاطر اعتقاد به امام زمان م مردم شيعه که به اما
و دعوت به خداست. مثل اينکه مبلغان مسيحی و يهودی و اديان ديگر خدايی را نمی شناسند. مسلمانان سنی 

  هم خدا را نمی شناسند تنها خدا پرستان ، شيعه ها هستند. 
  

ه از قول امام سجاد به شيعه ها عقل و درک و فهم بسيار وسيع داده ، شيعه ها قادر دا کمعلوم نيست  چرا خ
نيستند که با استفاده از عقلشان به تکنولوژی جديد دست پيدا کنند و کشور های دنيا را از اين طريق شيفته 

ابا اين قدرت درک و ه  هکشورهای شيعه مذهب کرده و در پی آن ياران امام زمان را زياد کنند. اصال اين شيع
 فهم وسيع چرا چيزی اختراع نمی کنند که چيز های غيبی مثل امامشان را به مردم نشان بدهند.

  



اين آيت هللا در توضيح حديث هلک المستعجلون و نجی المسلمون می گويد:معنای اين حديث اين است که کسانی  
دو عجله می کنند می خواهند خودشان دين را کنن که می خواهند سعادت جهانی را زودتر برای بشريت فراهم

کامال اجرا کنند . خودشان کارهايی انجام دهند که کارهايی است که امام عصر بايد انجام دهد.و فقط او می تواند 
و زير آن وزنه انجام دهد و غير از او کسی نمی تواند انجام دهد . اينها نخواهند توانست اين وزنه را بلند کنند.

  خواهند رفت. و هالک خواهند شد.بين از 
  
چون که امام زمان بايد انجام دهد .آنها عجله کرده و نتوانستند انجام دهند. نتوانستند هدف را محقق کنند و  

خودشان را در اين ارتباط صدمه زدند.و اين به معنای استعجال در خوشبخت کردن بشريت است. اگر کسی  
شد. و ما اينچنين کاری نمی کنيم و نمی گوييم جهان بشريت را خوشبخت خواهد بخواهد اين کار را بکند هالک 

می کنيم. چون توان آن را نداريم و شتاب برای کاری که در توان ما نيست نداريم بلکه ما فکر می کنيم کسی 
در  نان کهپيدا می شود که جهان بشريت را از اين ستم و بدبختی نجات خواهد داد.و دين و حقيقت دين را آنچ

علم خدا و اهل بيت است پياده می کند بلکه ما از خدا درخواست می کنيم آن کاری را که می خواهد انجام دهد 
 زودتر انجام دهد.

  
در جای ديگر اين مقاله بخوبی به ضد و نقيض بودن اظهارات اين آخوندهای ابله که عمامه، نگذاشته به  

 ا ترشيده است ، پی خواهيد برد.يدن هومغزشان هوا بخورد و مغزشان به علت نرس
  

اين آقای سيد علی با اينگونه تفسير کردن می خواهد فرهنگ ظلم پذيری را در جامعه گسترش داده . و مردم 
عامی را از فعاليت بر عليه اين ظالمان باز داشته چرا که به اين وسيله به آنها تلقين می شود که مبارزه با ظلم 

وسيله امام زمان که يک سر و گردن از خدا باالتر است ميسر است. چون اگر اين   فقط بهو ستم کاری است که 
عمل به دست خدا شدنی بود ديگر نيازی به شمشير مهدی نبود. بايد مهدی به کمک خدا و بندگانش بشتابد تا 

  دين خدا حفظ شود و همه مردم دنيا به خوشبختی که همان شيعه راستين شدن است برسند.  
  
ه خودشان زحمت نمی دهند که فکر کنند امام زمان هم يک انسان است با توانائيها و ناتوانائيهای يک ن آقا بيا

انسان. جالب اينجاست که اين آقا  می گويند امام زمان تنها زمانی ظهور خواهد کرد که ظلم همه دنيا را فرا 
ست که بشر احساس استيصال کند و منتظر د نشده ابگيرد و در ادامه می گويد البته هنوز ظلم به آن اندازه زيا

 دست خدا باشد.  
  
در بخش ديگری از سخنان خود می گويد طبق آنچه در احاديث و روايات آمده است ظهور اين امام نزديک  

است. عالئم ظهور از اين قرارند: مثال معروف شدن منکر و منکر شدن معروف، طلوع آن ستاره ای که هر دو 
ست) که در احاديث شريف سال بعدی زمان ظهور ا ٢٠٠٠طلوع می کند(چرا فکر نمی کند هزار سال يک بار 

آمده است که مدتی پيش آن ستاره طلوع کرد و خبر آن در رسانه ها منتشر شد.و حتی جنگ ايران و عراق و 
 وضعيت مسلمين جهان.

  
نوز آنقدر زياد نشده که بشر تشنه  حال کدام را باور کنيم ظهور نزديک است چون که ظلم زياد شده و يا ظلم ه

  دست خدا باشد.
  
يی ديگر به او می گويند حال که زمان ظهور نزديک است و ظيفه ما چيست. اين فوق تخصص ظهور در جا 

شناسی می گويد:بايد شرايت خود را بشناسيم خود را اصالح کنيم و سعی کنيم خدا و امام را بشناسيم تا به امام 
لعه کنيم دقت داشته باشيم گ مهدويت آشنا شويم  احاديثی که در زمينه ظهور هست مطانزديک شويم با فرهن

  در چه شرايطی هستيم تا از قافله عقب نمانيم. ظهور امام همانند عاشورا يک واقعه منحصر به فرد است. 
  

  کند.همانطور که هر که در عاشورا بود حسينی شد و ماند و هر کس نبود نشد و ديگر نتوانست جبران 
ی کند. اگر ما برای انتظار ظهور خودمان را اصالح کنيم که ظلم اگر امام زمان فقط زمانی می آيد که ظلم بيداد م

زياد نمی شود که ايشان تشريفشان را بياورند. تکلبف ما چيست. خالف کنيم که ظلم زياد بشود که ايشان زودتر 
 بيايند يا خودمان را اصالح کنيم.

  
  ين مصاحبه توجه کنيدبه قسمت جالب ا

ت می پرسد: " بر اساس روايتهايی که به دست ما رسيده است يکی از خبر نگار از اين عالم عالی مرتب
  کارهايی که امام انجام خواهد داد انتقام گرفتن خون شهدای کربالست در اين زمينه هم مطالبی بيان کنيد.



! يکی از اموری که حتما" به وقوع خواهد پيوست واز   سيد علی می گويد: بر اساس روايات و احاديث معتبر!!
حتومات خواهد بود .رجعت است. در رجعت دو گروه از عالم برزخ به دنيا خواهند آمد. و هر کدام در اين دنيا م

سيری را خواهند داشت.. يک گروه مومنين خاص هستند که بعد از ظهور امام عليه اسالم رجعت خواهند کرد و 
و منافقين خاص هستند که به دنيا باز  زندگی دنيايی مجددی را خواهند داشت. گروه ديگر کفار در اين دنيا

خواهند گشت که به کيفر اعمال خود خواهند رسيد و نتيجه ستم و کفر ورزی خود را خواهند ديد. از جمله آنها 
از آنها انتقام گرفته خواهد قاتلين امام حسين هستند. که به نص زيارت عاشورا و به دست مبارک امام زمان 

وره مبارکه اسرا و احاديث  و زيارت عاشورا آمده است(مگر قران بعد از کشته شدن   شد.و اين در قران کريم س
امام حسين نزول کرده که در سوره مبارکه اسرا از انتقام خونش سخن به ميان آمده است!!!!)امام زمان انتقام 

 هند رسيد.قاتالن خواهد گرفت و در ان دنيا نيز به کيفر خود خواخون جدش را در همين دنيا از از 
  

مگر نهايت انتقام مهدی از قاتالن حسين کشتن آنها با شمشير نيست. يعنی محروم کردن آنها از زندگی. دوباره 
کشتن آنها چه کمکی به امام حسين می کند . آيا نوع مرگ با شمشير با مرگ طبيعی متفاوت است؟اگر نهايت  

چيزی را در مسير تاريخ زندگی حسين که ساليان پيش انتقام مردن است اکنون که مرده اند. دو بار مردن چه 
 آمده و رفته عوض می کند؟

  
خبر نگار از او می پرسد : ما اطالع  پيدا کرده ايم که شما طرحی و پيشنهادی با عنوان ستاد جهانی انتظار به 

 يحاتی بدهيد.ر اراده نموده ايد اگر ممکن است در اين خصوص نيز توضبرخی از انديشمندان و مسئولين کشو
  

بنده طرح های مختلفی در زمينه های گوناگون دارم که هر کدام در جای خودش قابل توجه  :در جواب می گويد
ند است و در صدد تدوين آنها هستم  طرخ ستاد جهانی انتظار!!! را تدوين نموده  و به بعضی از دوستان دانشم

کنند و اين طرح و پيشنهاد های اينچنينی از قبل هم ارائه  و بزرگان علمی !!! کشور ارايه کرده ام که مطالعه 
شده بود بنا بر اين شد که در جلسه عالی مجمع جهانی اهل بيت مورد بررسی قرار بگيرد و جمع بندی شود تا 

جهان(گسترش ظلم برای نزديک شدن ظهور) مرکزی به نام آن حضرت و برای ايجاد زمينه فرهنگی الزم در 
ک آن حضرت  تاسيس شود . و در عين اينکه نهادهايی  مانند مرکز فرهنگی انتظار نور و ... و  برای مقدم مبار

موسسه فرهنگی مهدی موعود و موسسه موعود تاسيس شده و مشغول فعاليت هستند(منظور سيد علی  از 
ن مراکز  ه نظر می رسد که بايد يک هماهنگی و وحدت عملی بين ايفعاليت گسترش ظلم و فساد است) ولی ب

صورت گيرد . از طرفی  بايد سير عملکرد اين مراکز جهانی باشد تا بزرگراه فرهنگی برای آن حضرت در 
جهان زده شودتا بتواند بشريت را از عدم آگاهی ، جهل و نادانی برهاند تا هزينه کمتری را برای پذيرش مقدم 

سا ظهور آن حضرت و ايجاد حکومت جهانی ت بپردازد.ولی اگر آمادگی الزم را نداشته باشيم چه بآن حضر
الهی (مثل اينکه امام زمان قرار است رقيب بوش بشود)به دست آقا به دليل مخالفت های عمومی در جهان با 

ا داشته باشد تقابل و برخورد شديدتر و بيشتر تحقق پيدا کند ولی اگر فرهنگ جهانی آمادگی ظهور منجی ر
يجه ظهور آن حضرت به آسانی و عافيت بيشتر انجام خواهد شد.و کار آن تعارض کمتری خواهد بود و در نت

حضرت و جامعه انسانی انشاهللا تعالی نسبتا" آسان خواهد بود(حاج آقا فراموش کردند که در ابتدای مصاحبه 
در نيم چون توان آن را نداريم و شتاب در انجام کاری که گفتند ما نمی گوييم جهان بشريت را خوشبخت می ک

توان ما نيست نداريم.. خودش هم گيج شده نمی داند بايد برای اصالح جامعه تالش کند يا ظلم کند که افزايش  
  ظلم ظهور حضرتش را تسريع کند.)

  
گويد ک اين حجت االسالم معجزاتی در خصوص موسسه نسيم رحمت که به دست او تاسيس شده است می 

ستم(و اقعا" دستمريزاد. دست تنها اين همه به ظهور امام زمان  موسسسه تنها يک عضو دارد و ان هم خودم ه
  کمک می کند جای بسی قدر دانی دارد. )

  
آقای معجراتی منتظر واقعی را کسی می داند که در حد خودش يک مصلح است و به اصالحات اجتماعی در حد 

ت به تعويق بيفتد.)تا آنجا که تا آن حد که ظلم بر جای خودش بماند مبادا ظهور حضرخودش می پردازد(يعنی 
بتواند در  صدد ايجاد رفاه نسبی  عمومی است و در جهت احسان به خلق و حل مشکالت مادی و معنوی مردم  

  گام بر ميدارد.( البد همانند دولتمردان ايرانی)
  

ری اسالمی موقعيت و فضای بسيار خوب اين دوره و ارزشهای جمهووی در پايان سخنان خود می گويد بايد از 
برای خدمت به اسالم و پس دادن امتحان استفاده کنيم. و شرايط موجود را متصل به ظهور امام و سپس 

  حکومت جهانی ان حضرت بکنيم.
  



 من که بالخره نفهميدم دوره ما به ظهور امام زمان نزديک است يا خير.
 
  

  نتز از نويسنده مقاله می باشدجمالت داخل پرا
  پارميس

 

  
  ش کــاويـــــانیــــدرفـ

  
kaviyani.com/-https://derafsh 
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