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 میبسم اهلل الرحمن الرح
 

 نیاالرض یاله ف  هیموالنا بق  یما عل  یال ص  نیمحمد و آله الطاهر دنایس  یو صل اهلل عل نیاهلل رب العالم  الحمد

 .نیالد  ومی  یال  نیاعدائهم اجمع  یلعن اهلل عل  و

 

و حافظا و قائدا و ناصرا   ایکل الساعه ول  یهذه الساعه و ف  یآبائه ف  یو عل  هیالحجه ابن الحسن صلواتک عل  کیکن لول  اللهم

 الیطو  هایتسکنه ارضک طوعا و تمتعه ف  یحت  نایو ع  الیو دل

 

 .رهیحبب لنا رئفته و رحمته و دعاءه و خ اللهم

 

 .میدر خدمت شما هستالسالم  هیعصر علوجود مقدس امام  رامونیشبهات پ  یکارگاه با بررس نیدر ا ؛زانیسالم خدمت همه عز عرض

 

 ان یعیاز اختصاصات خود شما ش ،دیموعود دار یکه شما راجع به مهد یاعتقاد نیا ایاست که آ نیا شود یکه مطرح م یاز سواالت یکی

همراه شما  یتیجمع ای دییشما تنها ایآ نکهیا گرید ریهم نسبت داد؟ به تعب یمذاهب اسالم گریرا به د دهیعق نیا توانیو م ؟ریخ ایاست 

 هستند؟ یاسالم بفرق و مذاه گریاز د

 

 یرا در سطور مختلف تیداشته باشد، باورداشت مهدو یو در کتب مسلمانان اندک مطالعه ا یدر آثار اسالم یروشن است اگر کس پاسخ

در موضوع امام  یادیافراد ز عهیها و در فرق ش ی. در فرق سنندیبب تواند یاز سخنان آنها م یفراوان یگفتارها انیآنها و م یاز نگاشته ها

منحصر   عهیاعتقاد را به ش  نیبوده اند که خواسته اند ا  ی. هرچند کسانندیگو  یگفته اند و م  ینگارند و سخنان  یاند و م  تهنگاش  یعصر آثار

سخن در واقع جهل خودشان را  نیبا ا یکنند ول ریو تحق فیاعتقاد را تضع نیا ای رندیخرده بگ عهیرهگذر بتوانند بر ش نیکنند و از ا

 کردند . ادیفر

  ی تروای ۲۹۳ صفحه سوم جلد در او  «.ری الکب خیتار»دارند به نام  یگریاست، کتاب د «یبخار  حیصح»که صاحب کتاب معروف  «یبخار»

حق و هو من ولد   یالمهدفرمود:  صلوات اهلل علیه خدا غمبریکه ام سلمه گفت که پ  کند ینقل م صلوات اهلل علیه غمبریپرا از ام سلمه و از 

 است. هایسالم اهلل علحق است و او از فرزندان فاطمه  یمهد فاطمه.

که در   ستیزیاست، چ هایطاهره سالم اهلل عل قهیاز فرزندان صد نکهیاست و ا تیحقان کیکه  یبه نام مهد یاصل وجود شخص نیبنابرا

 قابل مشاهده است. یبه خوباهل سنت متون خود 

اهل سنت  انیدر م یآثار زیگفته شده است، در اوصاف او ن یراجع به اصل وجود مقدس حضرت سخنان نیعالوه بر ا نکهینکته دوم ا

 :نگارد  یم  ۸۴و صفحه    کیکتاب در جلد    نیدر ا  «مسند احمد»به عنوان مثال احمد ابن حنبل بزرگ حنابله و صاحب کتاب    .دید  توانیم

 .لهیل  یاهلل ف  صلحهی  تیمنا اهل الب یالمهدنقل فرمودند: و آله  هیاهلل عل یصلخدا  غمبریکه از پ السالم  هیعل نیرالمومنیاز ام

 شب اصالح خواهد کرد. کیاست و خدا امر ظهور او را در  تیاز ما اهل ب السالم هیعل یمهد

 یشده است، به امر اصالح ناگهان  حیبه نقل اهل سنت تصر  تیروا  نیدر ا  السالم  هیعل  موعود  یبودن مهد  تیاز اهل ب  نکهیعالوه بر ا  دینیب  یم

فرزند فاطمه زهرا  السالم هیعل یمهد فراوان نقل کرده اند: نکهیاوصاف آن حضرت ا گریظهور آن حضرت هم اشاره شده است. از د یو دفع

از   میکنیرا عرض م یگرید تیخود آورده بود، عرض شد. به عنوان نمونه روا ریالکب خیهم در تار یبخار تیچنانکه در روا .استالسالم  اهیعل

 و اوصاف او بود که گفت: السالم هیعل یو صحبت از مهد میدر خدمت ام سلمه بود ندیگو یکه از اصحاب بود. م بیبه نام ابن مص یشخص

 که فرمود: دمیرا نقل کنم. من از رسول خدا شن یمطلب و آله هیاهلل عل یصل امبریاز پ  دیبگذار

 من ولد فاطمه.  یالمهد

 است. هایسالم اهلل علاز تبار فاطمه الزهرا  یمهد
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 ح یمتواتر است، نقل شده است. به عنوان مثال صح ،مییاگر نگو یا ضه یمستف اتیسخنان فراوان و روا السالم هیعل موعود یاوصاف مهد از

گفت رسول خدا   رهیکه ابوحر سدینو یم ۸۵۰در جلد دوم صفحه  ،اهل سنت است ثیکتاب احاد نی گفت معتبرتر توان یکه م یبخار

 فرمودند: و آله هیاهلل عل یصل

 و امامکم منکم  کمیف  میانتم اذا نزل ابن مر  فیک

( نزول کند السالم  هیعل  حیمس  یسی)حضرت ع   السالم  اهیعل  میآن هنگام که فرزند مر  ؛برد  دیبه سر خواه  یبود و در چه حال  دیچگونه خواه  شما

 شما باشد؟ انیو امام شما در م

را نقل  یتیاو روا یدوران دجال و ستم ها هدربار امبریرابطه از پ  نیدر هم ،است یگریاست که ابن ماجه که صاحب کتاب د نیا جالب

 :ندیفرما یدهند و بعد م یم یحاتیدرباره مومنان زمان دجال توض و آله هیاهلل عل یصل غمبریو سپس پ  کند یم

  .میابن مر  یسیع  همیبهم الصبح اذ نزل عل  یصلیامامهم قد تقدم    نمایرجل صالح و ب  امامهم

 نیا .شود یاشاره م ،است نیکه از صالح یشخص ییشوایصالح است )به امامت و پ  یدجال هستند، فردمنان( که در دوران ؤ)میآنان امام

ابن  سیهنگام ع  نیدر هم .تا نماز صبح را اقامه کند رود یامام صالح جلو م نیا :دیفرما یامام در دوران آخر الزمان هم است( و سپس م

 .کند یم دایاز آسمان نزول پ  السالم هیعل میمر

 بالناس. یصلی یسیع  تقدمیالقهقرا ل یمشی نکسیذلک االمام  فرجع

که او نماز  کند یاشاره م السالم هیعل یسیگرداند و به ع  یبرم السالم هیعل  یسیو صورت مبارک خود را به سمت ع  گردد یعقب عقب برم امام

 را بگذارد.

 له تقدم و صل. قولیثم  یکتف نیب هداهی یسیع  ضعیف

و  )فصل( دیکه شما نماز را بخوان کند یو به او اشاره م گذارد یدو کتف مبارک او م نیدست خودش را ب السالم هیعل یسیهنگام ع  نیا در

 )تقدم(. دیبرو شیشما پ  دارد یعرضه م

 .متیلک او ق  فانها

 شما و به افتخار شما اقامه شده است. یعظمت و شکوهش برا نینماز با ا نیا

 بهم امامهم.  یصلیف

 .میکن یم مهیضم یبخار حیصح تیرا به روا تیروا نیا .گذارد یآنها( نماز م یآنها به آنها )برا امام

 

 ،یاست و ابن حجر اسقالن یبخار حی شرح صح نیکه مهمتر میکن یمراجعه م «یفتح البار»به شرح  یوقت اتیروا نیاساس مجموع ا بر

در   یاتیاست و روا  السالم  هیعل  یکه درباره مهد یاتیکه روا کند یاو ادعا م  .اهل سنت بوده است  انیژرف نگر در م  اریبس یآن عالم  سندهینو

درجه  نیو باالتر نیبه حد تواتر برسد، بهتر اتیپشت سر اوست، متواتر است. اگر روا السالم هیعل یسیخواندن ع  زمورد نماز خواندن او و نما

متواتر  اتیروا« خلقه یصلی یسیمن هذه االمه ان ع یتواتر االخبار بان المهد: »است نیا ی. عبارت اسقالنکند یم دایاعتبار را پ 

 .گذارد یپشت سر او نماز م السالم هیعل یسیع  ایامت است و ثان نیاوال از ا السالم هیعل یاست که مهد

مورد توجه و قبول عامه اهل سنت است، بوده و  اریکه بس یمثل ابن حجر اسقالن یاعتراف از شخص نیاست که ا نیتر از همه اجالب

 امیاآلخره الزمان و قرب ق فیخلف رجل من هذه االمه موتنه  یسیصاله ع یو ف»: دیگو ی. او مباشد یم یاعتراف ارزشمند

 «من االقوال ان االرض ال تخلوا ان قاءم هلل بالحجه  حیالساعه دالله لصح

متواتر است   گذارد، یم نماز السالم هیعل یپشت سر حضرت مهد السالم هیعل یسیحضرت ع  شود یکه گفته م یاتیروا ،که گفته شد همانطور

 غمبریصالح از امت پ  یپشت سر مرد السالم هیعل یسیدر آخرالزمان از آسمان نزول خواهد کرد و ع  السالم هیعل یسیع  میدان یم نیو همچن

 نیموضوع که زم نیبا ا یاتیگرفت روا جهینت توان یپس م .شد اقامه خواهد امتیق ییبرپا یکینماز در نزد نینماز خواهد خواند و ا

  ز یشگفت انگ یریو تعب بیعج یهستند. اعتراف حیصح یهمگ ،ستین یخال ،را برپا بدارد یاله یکه حجت ها ییقائم خدا کیاز  چگاهیه

و  حیاو را صح رپشت س السالم هیعل یسیو نماز او و نماز ع  یدرمورد وجود مقدس حضرت مهد یاتیاست که اوال روا یاز ابن حجر اسقالن

 ن یزم یخلق و بر رو انیحجت در م کی یشگیهم که درباره وجود هم یاتیکه آن روا ردیگ یم جهیتواتر نت نیاز ا ایو ثان داندیمتواتر م

 زده است. ۱۶۹صفحه  ۷جلد  «یفتح البار»حرف را در  نیهستند. ا حیصح یهمگ ،باشد یم
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 انیاز آن وجود مقدس در م  قیدق یو نه تنها اوصافالسالم    هیعلنه تنها اصل وجود امام عصر  است که    نیا  میپرداز  یکه به آن م یدوم  بخش

بلکه اهل  .مطرح کرده باشند انیعی که سخن آن را تنها ش ستین یز یاعتقاد به ظهور او هم چ یمشترک است بلکه حت یو سن عهیش

 ،از صحاح سته است  یکیداوود که صاحب    یعنوان نمونه اب  به  نقل کرده اند.  یفراوان  ثیاحاد  السالم  هیعل  موعود  یدتسنن فراوان از ظهور مه

 که فرمودند کند ینقل م غمبریرا از پ  یتیروا ۱۰۷صفحه  ۴در جلد  «داوود یسنن اب»در کتاب خودش 

 .«ها عدال کما مالءه جورا  مالءی  یتیلبعث اهلل رجل من اهل ب  ومیمن الدهر اال    بقیلو لم  »

 ،کند یرا از عدل و داد پر م  نیمن را خواهد فرستاد و او زم  تیاز اهل ب  یخدا قطعا مرد  ،مانده باشد  یروز باق  کیاز عمر روزگار فقط    اگر

 همانطور که از ستم پر شده است.

خداوند آن روز را   ،مانده باشد یباق ایروز از روزگار دن کیکه اگر فقط  شود یم افتی ادیز اریبس یو سن عهیدر ش ریتعاب نگونهیبا ا یاتیروا

بوده   اتیاز قطع  السالم  هیعل  ظهور امام عصر  نکهیاست از ا  هیکنا  ریتعب  نیظهور کند. ا  السالم  هیعل  یتا باالخره حتما مهد  کند  یم  یآنقدر طوالن

 (.روز ظهور خواهد بود ،آن روز ،باشد مانده یروز باق کی)فقط اگر  .رخ نخواهد داد یرییو تغ دیو هرگز در آن ترد

 اهیعل فرزند فاطمه نکهیمثل ا ،که در مورد او گفته شده یو عالوه بر اوصاف السالم هیعلکه عالوه بر اصل وجود امام عصر  مینیب یم نیبنابرا

اصل ظهور  یعنی یریتعاب نینماز خواهد خواند، چن السالم هیعل یسیپشت سر او ع  نکهیاست و ا السالم مهیعل تیاز اهل ب نکهیاست و ا السالم

است که گاه ما را متهم   نیبه آن اشاره کرد، اوصاف ظهور است. جالب ا  دیکه با  ینکته ا  گریاست. د  یریگیاو هم در آثار اهل سنت قابل پ 

 ی و بلکه از راست ستیما ن یو بافته ها عهیسخن، سخن ش  نینبوده و ا نگونهی. هرگز امیکن یم یپرداز الیکه در مورد ظهور خ  کنند یم

 هیعل یظهور مهد تواند یم یآثار مذاهب مختلف اسالم تمام انیدر م ،است. هر آنکس که مسلمان است یاعتقاد اسالم یها یها و درست

 یکه کتاب «مسند احمد»کند. به عنوان مثال در  یر یگیشده است را پ  میآن ظهور مقدس ترس یکه برا ییو اوصاف طال ندیرا بب السالم

 :دیفرما یکه م کند ینقل م و آله صلی اهلل علیه از رسول خدا یخدر دیسع یرا اب یتیمعتبر و مورد توجه اهل سنت است، روا

  «تمتالء االرض ظلما و عدوانا  یال تقوم الساعه حت»

 از ظلم و جور پر شود. نیزم نکهیمگر ا شود یبرپا نم امتیق

 امیاز عترت من خروج خواهد کرد و ق یظلم و جور( مرد یریو سپس )بعد از فراگ «یرجل من عترت خرجیثم » :ندیفرما یم بعد

 خواهد کرد.

 یرا و همه  نیزم جای همه که همانطور «عدوانا و ظلما مالءه کما  قسطا و عدال مالءهای»من  تیاز اهل ب ای «یتیاو من اهل ب»

 و همه جا را پر خواهد کرد. شودیم ریرا ظلم و جور فراگرفته بود، قسط و عدل به دست او فراگ یتیگ

است و به   السالم هیعل موعود  یاز آن مهد  نیبارها و بارها در آثار خود و سخنان خود اظهار داشته است که زم  عهیکه ش یژگیو  نیا  نیبنابرا

 :ندبه گفته است که یدر دعا عهیکه بارها ش یجمالت نیخواهد رفت. هم انیخواهد شد و ظلم از م ریاو عدل فراگ تیدست با کفا

 ،«انیو الطغ  انیاالهل الفسوق و العص دیمب  نیا»، «و مذل االعداء  ایمعز االول نیا»

 ،«و االلحاد  لیمستاسل اهل العناد و التزو  نیا»، «یالتقو  یجامعه الکلمه عل  نیا»

سخن  السالم هیعل موعود یو با افتخار از مهد اریبس عهیش نکهیا گریهم دارد. نکته د انیعیش ریو غ  انیروشن در آثار سن ییها شهیر یهمگ

و برکات به دست او محقق   راتیها و خ  یخوب  فراوان خواهد شد و وفور  نیاو نعمت بر گستره زم  تیگفته است و گفته که به دست با کفا

از صحاح سته  یکی. به عنوان مثال ابن ماجح صاحب دیهم د انیدر آثار سن توانیرا م یو باورداشت دهیعق وسخن  نیچن قای. دقشود یم

 :که فرمودند کند ینقل م غمبریرا از پ  یتیروا ۱۳۶۷صفحه  ۲در سنن خود در جلد 

 «یالمهد یامت  یف  کونی»

 خواهد آمد یامت من مهد انیم در

 «مثلها قت  نعمواینعمت لم   یامت هیفتنعم ف»

 باشد. دهیو نه شن دهیمثل آن نعمت را هرگز نه د یکسچیخواهد شد که ه رینعمت بر امت من در دوران او سراز چنان

 حیتوض  صلوات اهلل علیه  غمبریاز نعمت ها برخوردارند، برخوردار نبوده است. پ   السالم  هیعل  یآنچنان که در دوره مهد  یدوره ا  چیدر ه  یکسچیه

 :که ندیفرمایم
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 «ءایاکلها وال تدرخ منهم شطعتا  »

 .شود ینم غیدر یزیو از مردم چ دیها و نعمت ها خواهد رس یبه مردم خوردن ،موعود یمهد ییفرما فیهنگام تشر در

 «کدوث  ومئذیو مال  »

 انباشته خواهد بود یدر دوران مهد اموال

 !جان یمهد (یاعطن یمهد ای قولیف) .دیآ یم السالم هیعلبه نزد امام عصر  یشخص (الرجل قومیف)است که  ادیفراوان بوده و آنقدر ز یعنی

 یو م کنند یاشاره م ،ردیمردم قرار بگ اریکه قرار است در اخت یسخاوت به اموال فراوان تنهای در السالم هیعل عصر امام  .بده یبه من مال

 (.میخود دار اتیمشابه آن را فراوان در روا زیرا اهل تسنن نقل کرده اند و ما ن تیارو نیبفرما و بردار )ا (خض) :ندیفرما

قطعا  یطیشرا نی. در چنشود یظهور او ظاهر م ییدر دوران طال یو معنو ی، آرامش و تمام کماالت مادتی، امنییبایاست که ز یعیطب

المصنف »در کتاب خودش    ،است  یکه استاد بخار  «یصنعان»به نام    یمفهوم شخص  نیبه هم  قایباشد. دق  یم  تیبشر  اتیدوران ح  نیباتریز

 میبال آنقدر عظ نیا .دیامت خواهد رس نیبه ا ییبال :رسول خدا فرمودند :دیگو یو م کند یاشاره م ۳۷۱ هصفح ۱۱ در جلد «یصنعان

 ینم دایپ  یپناه یاست که کس دیآنقدر ظلم شد( من الظلم هیال لجعیرجل ملجع  جدیال ) .کند ینم دایپ  یاست که انسان پناهگاه

 .ختیمرا برخواهد انگ تیاز عترت و اهل ب یخدا مرد( یتیمن اهل ب یاهلل رجال من عترت بعثیف) ،یسخت طیشرا نیدر چن. کند

 همانگونه که از ظلم و جور پر شده بوده است. کند یرا از قسط پر م نیزم( به االرض قسطا کما مالءت به الظلما و جورا مالءیف)

اعم از تمام انسان ها،  نیزم نیاکنپرندگان آسمان و س ان،یآسمان اعم از مالئکه، جن نیساکن( السماء و االرض ساکنیان  یرضی)

از  یآسمان قطره ا( اال سبطه مدرارا ءایال تدعوا السماء من قطرها ش)خواهند بود.  یها از دولت و حکومت او راض یوحوش، ماه

ئا اال اخرجته یوال تدعوااالرض من ماء ها ش) .ختیباران خود را نگاه نخواهد داشت و همه را بر سر مردم سخاوتمندانه فرو خواهد ر

را نگه نخواهد داشت و همه را سخاوتمندانه در    یز یخودش چ  یدرون خودش و چشمه ها  یاز آبها  نیزم(.  االموات  ایتتمنع االح  یحت

 ن یکاش مردگانش بودند و ا یا کنند یکه زندگان آرزو م ابدی یکند و برکات فزون دایآنقدر نعمت وفور پ  .مردم خواهد گذاشت اریاخت

 .دندید یو پرشعف را م بایدوران ز

 یاوصاف آن وجود مقدس را م .دید توان یهم م یمذاهب اسالم ریاست که در سا یاعتقاد السالم هیعلپس اوال اصل اعتقاد به امام عصر 

 توان  یکرده است را م میترس عهیکه ش ییها یژگیمشاهده کرد و و گرانیدر آثار د یخوبه ب توان یکرد، اصل ظهور را م یریگیپ  توان

 یاست که اعتقاد به مهد نیگرفت ا توان یسخنان م نیکه از مجموعه ا یا جهینت نیکرد. بنابرا بیتعق یبه خوب انیعیش ریآثار غ  رد

 یتنها و مظلوم متهم به خود ساختگ عهیبخواهند ش یو کوردالن شانیداشته باشد و کج اند عهیکه اختصاص به ش ستین یموعود اعتقاد

 را انکار کنند. لیو اص یاعتقاد قو نیکنند و ا دیعقا

 

 ن یدر ا یدانشمندان سن یکه برخ یحاتیفشرده کتب اهل سنت خدمت شما عرض شد، به تصر اریکه به صورت بس  یتوجه به آثار با

و  باشد یمعروف و مشهور م یبوده و شخص یسلف یها شیگرا یکه دارا «یشوکان»به نام  ی. شخصمیداشته اند هم اشاره کن نهیزم

و شروع به  داند یرا متواتر م السالم هیعلامام عصر  اتیدارد. او در کتاب خود روا «یالمهد اتیروا رتوات»به نام  یاست، کتاب یمنیاصالتا 

 :دیگو یکتاب م یدر مورد آن وجود مقدس کرده است. در جمع بند اتیروا یجمع آور

 «من انصاف  لیو قل  مانیلمن کان عنده ذره من ا  یکفیهذا  »

 است. یکاف ،که من آورده ام یاتیکتاب و روا نیموعود ا یاثبات وجود مهد یانصاف داشته باشد، برا یو ذره ا مانیا یذره ا یکس اگر

است که در واقع  نیبه آن اشاره کرد ا دیکه با یزی. چدینیبب ۳۶۱صفحه  ۵جلد  «التاج من اصول»در کتاب  دیتوان یجمله را م نیا

، اوصاف السالم هیعل است و درباره اصل وجود امام عصر شانیا بتیبحث غ  السالم هیعلدرباره وجود امام عصر  یو سن عهیش انیم یتفاوت اصل

 انیرا که سن  یآثار  دیکرده است. اگر بخواه  ادیجهالت خود را فر  ،منکر بشود  یو اگر کس  ستین  یظهور او اختالف  افاو، اصل ظهور او، اوص

 ؛شود یبه عنوان نمونه به چند مورد اشاره م نجایفراوان است و فقط در ا اریبس دینینگاشته اند، بب السالم هیعل درباره وجود امام عصر

 :سدینو یم ۶۰۰صفحه  ۲در جلد  ،است «السوابق المحرقه»که کتاب معروف او  یتمیبه نام ابن حجر ح یشخص

 :دیگو ینگذاشت و سپس م ادگاریرا به  یگریکس د [السالم هیعل] از فرزندش ابوالقاسم محمد حجه ریغ  [السالم هیعل] یعسکر حسن
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 (نیخمس سن  هیعمره عند وفات اب)

 سال بوده است. ۵هنگام فوت پدرش  [السالم هیعل]یفرزند حسن عسکر نیا عمر

 (القاءم المنتظر  سمیحکمه    هیلکن عاطاه اهلل ف)

 قائم منتظربه  شود یم دهیو او نام دیعلم و حکمت را به او بخش ،نداشت شتریسال ب ۵ نکهیخداوند در همان زمان فوت پدرش با ا یول

 نای در و دارد  «التهاف»به نام  یگریمذهب بوده و اهل مصر است، کتاب د یکه شافع یبه نام عبداهلل بن محمد شبراو یگرید شخص

چشم به جهان  ۲۵۵شعبان در سال  مهیدر شب ن [السالم مهیعل]یموعود محمد ابن الحسن العسکر ی: مهددیگو یم ۶۸کتاب صفحه 

اثر اوست   ،دیا  دهیشن  ادیز  حتملیرا    «الموده  ینابی»معروف است و اسم کتاب    یقندوز  هکه ب  یحنف  میبه نام ابراه  یگریگشوده، شخص د

 :سدینو یم ۱۱۴صفحه  ۳و در جلد 

 (بلده السامراء  یف  نیو مات  نیخامس عشر من شعبان سنه خمس و خمس  لهیالخبر المعلوم عند السقات بوالده القاءم کانت ل)

در شهر  یهجر ۲۵۵السالم در شب پانزده شعبان سال  هیاست که والدت قائم عل نیا دانندیکه معلوم است و همه سقات آن را م یخبر

 سامرا بوده است.

 ،که است  یاتنها مسئله  .ندارد  عهیبه ش  یو اختصاص  ستین  یدیدرمورد اصل وجود او ترد  نیبنابرا  .کرد  دایپ   توان  یعبارات فراوان م  نیاز ا

 پرداخت. میشاءاهلل به آن خواهآن بزرگوار است که ان بتیمسئله غ 

 

در آن   یدیبوده و ترد یقطع السالم  هیعل موعود یکه وجود مهد میرفتیپذ است که: ما نیا شود یکه مطرح م  یدوم  سوال

شخص امام بوده و   نیا  عهیش  دهیبشود. خصوصا که در عق  بیغا  یشخص  میریبپذ  میتوان  یاو نارواست و نم  بتیاما غ  .ستین

 یبرا عهیکه ش یبا حکمت السالم  هیعلموعود  یمهد بتیغ ایآ گرید ریباشد و امامت کند؟ به تعب بتیدر غ خواهد یچگونه م 

 ست؟یناسازگار ن  ، کند  یامامت امام معصوم مطرح م 

 

حق است و ظهورش  السالم هیعل یکه وجود امام مهد میریپذ یهمه م یو چه سن عهیچه ش میعرض شود که فراموش نکن دیبا پاسخ در

 یبتیغ  تواند یم یکس ایاست که آ نیا ماند یم یکه باق یزیندارد. تنها چ عهیبه ش یاختصاص ،او ذکر شده یکه برا یحق است و اوصاف

 گر یاعتقاد از د نیدر ا عهیاست که ش نیا تیقابل قبول است؟! واقع ایسال؟ و آ ۱۱۷۰از  شیداشته باشد و در حدود ب یطوالن نیچن

که  یموعود یاند که مهدگفته یمورد شده اند: برخ نیدر ا یمختلف یباورها یدارا یجدا شده است و مذاهب اسالم یمذاهب اسالم

گفته شده را  یمتولد خواهد شد و وعده ها ماناو در آخرالز .بوده، هنوز متولد نشده است صلوات اهلل علیه غمبریوجودش مورد بشارت پ 

را محقق  برخواهد گشت و وعده ها ایرفته و دوباره به دن ایاز دن یگفته اند که متولد شده است ول  گرید یدسته ا .محقق خواهد کرد

دو مرحله  دیافراد با نیهستند. در پاسخ به ا انیعیدسته همان ش نیاست که ا بیگفته اند که او هست اما غا گرید یبعض .خواهد کرد

( و در مرحله دوم وستهیباشد )به صورت پ  یم یدر هر دوره و زمان یاله یحجت ازمندین نیکه زم میاثبات کن نکهیمرحله اول ا. دشو یط

! ر؟یخ ای اردد یبا حکمت امامت منافات ایآ نیدارد و ا یا دهیبود چه فا بیغا یبود ول یکه اگر حجت اله میسوال را بده نیپاسخ ا دیبا

 توان   یمختصر م  اریمربوط است و بس   شتریاست که به مباحث امامت ب  یبحث مفصل  ،باشد  یدر هر دوره ا  یامام  شهیهم  دیبا  نکهیاثبات ا

: دیفرما یم  گرید  یدر جا  ای(  تذکرونیو لقد وصلنا لهم القول لعلهم  )  :دیفرما یمثال م  .مورد اشاره دارد  نیاز قرآن به ا  یاتیگفت که آ

 (حادامنا انت منذر و لکل قوم  )

به امامت  دهیکه عق دیفهم توان یاست، م آمده (ندعوا کل اناس بامامهم ومی) مثل یاتیآ لیذ اتی. با توجه به روااتیدست آ نیاز ا و

 باشد. انیدر جر دهیصاحبان آن عق انیدر م یحاضر و ح ینشاط و با وجود امام با شهیباشد که هم یا دهیعق دیبا

هر قوم و  دیبا نیبنابرا ( همه مردم را.ندعوا کل اناس ومی) ایو  یهر قوم ی( براو لکل قوم حاداست که ) نیکه قرآن دارد ا یریتعاب

که  یفراوان اتیاو رو میشو یمفصل بوده و به طور مبسوط وارد آن نم یبحث ،بحث نیداشته باشند و ا یو منذر و هاد یامام و ول یمردم

ال نقل شده است که حضرت فرمودند که: )  السالم  هیعل  نیمنؤالم  ریاز ام  یتیباره نقل کرده اند، وجود دارد و روا  نیدر ا  یو هم سن  عهیهم ش

 (ناتیاالرض من قائم باهلل اال بحجه اما خائفا مغمورا او ظاهرا مشهورا لئال تبت لحجج اهلل و ب  خلی
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 ن ینقل کرده است که زم عهیمشهور که ش اریبس یتیروا ای. دید توان یهم م ،داشتند لیکه حضرت به کم ییایسخن را در وصا نیا که

که بعدا اشاره خواهد شد و  یتیاهل سنت روا انیو در م برد یرا در خود فرو م زیهمه چ نکهیمگر ا شود ینم یاز حجت خال چگاهیه

 زیعز  نید صلوات اهلل علیه  غمبریاست که بعد از پ   نیهم هم  اتیعشر امام که مضمون آن روا  یاثن  ای  فهیخل  رعش یاثن  اتیمعروف است به روا

( مسلم حیصح ای یبخار حیدر صحخواهند کرد ) یرا تصد مبرغیپشت سر هم خواهند آمد و خالفت پ  فهیخل ۱۲که  یمادام .خواهد بود

 :است که نیا ریندارد. تعب عهیبه ش یاختصاص هاست ک یا دهیبه وجود امامت متصل عق دهیداد که عق میو نشان خواه

 (شیکلهم من قر  فهیعشر خل  یاثن  قومی  یحت  زایاالسالم عز زالی)ال  

 یموعود وجود دارد ول یمهد ندیگو یموعود معتقدند و م یکه به وجود مهدیباشد و آن کسان انیدر جر دیبا یاتصال امامت کی نیبنابرا

 ،اداره امور بکند دیکه با یبا اعتقاد به امامت بیوجود امام غا ایکه آ ال مهمترؤدارند. اما پاسخ به س یلیدال نیبر چن هیتک ،است بیغا

غزل سازگار است؟؟  نیبر اندام ا هیقاف نیا ریخ ایکرده  ریاو گ هیسروده است که در قاف یغزل عهیش ایآ گری! به عبارت درد؟ندا یمنافات

توانند اعتقاد   ینم  فیداده اند که با آن تعر  هئاز امامت ارا  یفیاهل سنت تعر  نکهیگفته شود و آن ا  ینکته ا  دیجواب با  نیقبل از ورود به ا

هم  السالم هیعلموعود  یدر اعتقاد به مهد ،کرده اند فیکه امامت را غلط تعر یکنند. حق دارند وقت لیو تحل ابندیرا در عهیش تیبه مهدو

جز حکومت   یزیآنها معتقدند که امامت چ  رایمانند. ز  یدر م  ،برگرفته است  صلوات اهلل علیه  رسول خدا  اتیباور دارد و از روا  عهیآنچنان که ش

 شود ی، صاحب مقام امامت مدیهر آنکس که به حکومت رس نیبنابرا. ستین حاکمجز  یو امام کس ستیجز امام ن یو حاکم کس ستین

قاعده   نیهمچن  یامامت داشته باشد. وقت  تواند  ینم  ،که حکومت ندارد  یو کس  شود  یآنکس که از حکومت بازماند، از امامت خلع م  و هر

آورد. اگر  یبه دنبال م تیرا در اعتقاد به مهدو یبزرگتر لطخود مطرح بشود، غ  یدر جا دیباشند که نقد آن با رفتهیرا پذ ییغلط و ناروا

شدند.  ینم تیدر مهدو یاشتباه و تناقض نی، هرگز دچار چنرفتندیپذ یو م دندیفهم یآنها امامت را آنچنان که رسول خدا فرمود، م

 (مواله یلمن کنت مواله فهذا ع): امامت همان است که رسول خدا فرمود ست؟یامامت چ

 یدارد و آن کس تیاست که وال ی. امام آن کسیعیو چه در بعد تشر ینیدر همه امور چه در بعد تکو ؛یو سرپرست تیاولو یعنی امامت

هم بشود، باز هم امام است. مثل آن است که  نیمقام و قدرت و نفوذ خانه نش نیامام با ا نیاگر ا نیامام است. بنابرا ،دارد تیکه وال

 نیدر خانه او را خانه نش  د،یاز مقام قضاوت خلع کن  د،یرا حبس کن  یقاض  نیحاال اگر ا  .است که قوه قضاوت دارد  یآن کس  یقاض مییبگو

. امام شود  ینم  ی، او قاضمی، بر مسند بنشانستیکه قوه قضاوت را ندارد و علم قضاوت را دارا ن  ی. اگر کسماند  یاو از قضاوت باز نم  د،یکن

 یعنی .بس بزرگ است یحرف نیداشته باشد و ا تیوال تیاست که بتواند بر بشر یبیغ  یاله ییوانااست که صاحب مقام و ت یآن کس

 .معصوم از خطا باشد  دیداشته باشد، با  بیعلم غ   دیپس با .واجب االطاعه بداند  یاو را هر مسلمان  یکند، امر و نه  یبتواند بر مردم امر و نه

که بر  میاگر فرض اطاعت او را تا کل خلقت گسترده کرده و کشاند یطرف زو ا شود ینم یبه او وح نکهیاال ا ؛صلوات اهلل علیه غمبریمثل پ 

 نی. حال به اشود یم یبر تمام مخلوقات اله تیوال صاحب امام ،افتیود مقدس امام دروج یرا برا یوسعت نیچن توان یم اتیاساس روا

امام از  نیدهد. بنابرا یرا از دست نم یاله ییو توانا قوت نینکنند، چن ایکنند  نینسپارند، او را خانه نش ایشخص حکومت را بسپارند 

و استفاده بکند  ردیجامعه قرار گ انیدر جر توانست یکه امام م یاز مناسب یکی ،می. اگر حکومت را از او گرفتشود یمقام امامت خلع نم

و رواج بدهد و راحتتر به همه برساند و ما  ندرا بهتر برقرار ک یعدالت اله توانست یامام در مسند حکومت م عتایطب .میرا از او گرفته ا

. امام از امامت میمنسب را از او گرفته ا نیما ا .دیقرآن بهتر بگو ریتفس ،یمصدر علم اله نیدر ا توانست یم . امامیشده ا ضیف نیمانع ا

 ییما در پستو .میو از باران محروم شده ا میچتر قرار گرفته ا ریخود خلع نشده است بلکه مردم محروم شده اند. به طور مثال ما در ز

باران را از  ای! آم؟یبودن خلع کرده ا دیرا از خورش دیخورش ایآ .میمحروم شد دیو از نور خورش میو همه روزنه ها را بست میدیسکنا گز

. اگر حکومت   میکن  یخود را محروم م  هک  میو ما هست  کند  ی. امام امام بوده و امامت مری!؟ خمیباران بودن و لطافت و برکتش سلب کرده ا

 یبهره مند ضی، مردم فمیاو حرکت داد یاگر مردم را به سو .امام است ،بی. امام غاکنم یجامعه را هم از او محروم م ،را از او گرفته ام

از خود سلب کردند، امام  اگر. اما دیوجود مقدس امام به آنها خواهد رس ضیف .را از خود سلب نکردند قیتوف نیاز حضور او را داشتند و ا

 جه یاست که نت یزیشدنش چ بیغا نیشد، ا بی. اگر امام غاستیپارادوکس ن کی بیامام غا گریبه عبارت د. شود یاز امامت خلع نم

و در پرده  میکرده ا یخود را از وجود امام مخف مییبگو نکهیتر اقیفروبرده است. دق بتیاو را به سراپرده غ  تیاست. رع  تیبندگان و رع 

 یدر مدت  ریخ  شود؟  یکرد، او از نبوت خود خلع م  بتیغ   یاله  ایاز انب  ی. مثال اگر نبمیلع نکرده ا. اما امام را از امامت خمیفرو رفته ا  بتیغ 

 نیچن  ایدور بودند، از نبوت دور بودند؟ آ  ثربیخدا از مردم    غمبریکه پ   یدر مدت  ایاز مردم مکه دور شدند،    صلی اهلل علیه و آله  خدا  غمبریکه پ 
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 46کارگاه شماره 

 (اولشبهات مهدویت )جلسه 

 
 ،و ناسازگار است کند یکه امامت را نقد م یزی. در واقع آن چ ریاو ناسازگار است؟ خ یامبریبا پ  امبریپ  یاز مردم برا  یبخش یبرا یبتیغ 

ها را داشت و مردم ناسالم و ناسازگار بودند، امامت امام را  یژگیرا نداشته باشد اما اگر امام و یامامت یها یژگیو یاست که امام نیا

 هم موجود است که انشااهلل در جلسات بعد خدمت شما عرض خواهم کرد.  یگرید  یجواب و جواب ها  کی  نی. اشود  ینم  دوار  یخدشه ا

 

 و رحمه اهلل و برکاته  کمیعل والسالم


