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 میبِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنِ الر َّح
 

و    نیاألر ض  یاهلِل فِ  هِب قَِّی اهللِ ع ل ى م والنا   هیب ق مایَّال سِ  نیو  آلِهِ الطَّاهِرِ  ُمح مَّدٍ دِنایِّو  ص لَّى اللَّهُ ع ل ى س   ن  یلِلَّهِ ر بِّ الْعال م  الْح مْدُ

 ن یاللَّعْنُ الدَّائِمْ ع ل ى أ عْد ائِهِْم أ جْم عِ 

 

ف ر ِج ق اِئمِهِم و  الع ن   یو  ع جِّل فِ  هًن اِمی  هًذ اکِی  ت ام َّهً   ص الهً   یِابِن محمدٍ النَّق  یا اِلمام ع ل  ن اه ادِی  و   دِن ایَِّس   و   م ول ان ا یع ل  ص لَِّ اللَّهُم َّ

 ن  یأ عْد ائِهِمْ أ جْم عِ

 

و شما بزرگواران، به مناسبت شهادت  علیه السالم عصر آقامون امام خدمت موال و تیسالم دارم خدمت سروران خودم وعرض تسل عرض

 .و السّالم ۀالصال هیعل یحضرت امام هاد

 تیشبهات مهدو یبا سلسله مباحث بررس میخدمتتون هست در

 :میبحث گذشته به دو موضوع پرداخت در

 

 دارد؟ عهیاختصاص به ش تیاعتقاد به مهدو ایآ نکهیاول ا موضوع

 تیدر گام به گام اعتقاد به مهدو  زی اهل سنت ن  میاز خروار بود. نشان داد  یکه اون همه مشت  میرو اشاره کرد  یاری. ادلّه بسودب  یمنف  پاسخ

نقل کرده اند  ثیسخن گفته اند، از ظهور او احاد علیه السالم موعود یاز وجود مقدس مهد یهمراه بوده و هستند و در کتب فراوان عهیبا ش

 آن بزرگوار است. بتغی بحث او برشمرده اند و تنها نقطه افتراق مهم، یبرا یو اوصاف فراوان

 

 السّالم هیعلامام زمان  بتیغ  اثبات

 تیاهل سنت و خصوصاً وهاب  السالم  همیعل  یامام مهد  بتیو غ    تیبه مهدو  عهیبه چند نکته اشاره کنم. در اعتقاد ش  دیآن بحث با  لیتکم  در

 شمارند. یقبول برم رقابلیو غ یخراف یرا اعتقاد زیآن عز بتیغ  و رندیگ یخرده م اریبر ما بس

 

 آن یو امکان عقل بتیغ  یمعنا

 ،پنهان است دهیاز د یمعناست که هست ول نیاو به ا بتیو غ  ـکه غائب است  یاعتقاد به وجود شخص ای: آمیعرض کن دیپاسخ با در

 ایمستلزم محال است؟ آ ایاست؟ آ یمستلزم تناقض عقل یاعتقاد نیچن ایـ آ «ونَهعْرِفُیَوَال  رَوْنَهُیَ» مشیشناس ینم یول نمشیب یم یعنی

معتقد باشد که  یاست. اگرکس یمنف پاسخ قطعاً کند؟یحکم به تناقض م ایکند؟ آ یم افتیدر نیضیارتفاع نق ای نیضینقعقل، اجتماع 

خالف عقل نگفته و دچار  یهرگز سخن .معنا غائب است نیو به اشناسند  ینم یول نندیب یهست، او را مردمان م علیه السالم موعود یمهد

 نکته اول. نینشده است. ا یتناقض منطق

 

 اءیانب بتیاز غ  ییها نمونه

باشد  ییشوایکه رهبر و قدوه و پ   نی. استیخالف عادت بوده و متداول ن  انیآدم  انیدر م  یاعتقاد  نیچن  میریپذ  یم  یآر  نکهیدوم ا  نکته

 ،میو استبعاد آن را بشکن میکن کیرا نزد یامر نامأنوس نیکه چن نیا یدر پاسخ و برا ی. ولستین جیرا یامر ،نندینب مردمان آن را یول

 به آن معتقدند. یو سن عهیکه ش میکن یم هاشار یبه موارد

 

 علیه السالم یسیع  حضرت

 اریبس ینرفته است و عمر ایدن ، زنده است و ازمعتقدند که هست یو سن  عهیاست که ش یکس السّالم هیعل یسیعنوان مثال حضرت ع  به

مجموع در کتاب معروف خودش    هیمیکنم. ابن ت  ینمونه اشاره م  من فقط به دو  .است  یفراوان  یبالغ بر دوهزار سال دارد. نمونه ها  یطوالن
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 ءٍیاِّلا ِبالکِتَابِ َو السنَّه لَابِشَ حکُمیََلم  لَ مِنَ السَّمَاءِبَعد َو اِذا نَزَ مُتیَالسَّمَاء لَم  یفِ ی  حَ یسی»َو ع : سدینو یم ۳۱۶ حهصف ۴جلد  یالفتاو

 ذَالِک.« خَالِفُیُ

و بر افکار باطل خودش   زی ست  عهیش  اریارج و قرب فراوان دارد. بس  تیوهاب  انیاست و امروزه در م  هیاالسالم سلف  خیش  هیمیابن ت  دیدان  یم

حکم  ،نرفته است و از آسمان که نازل شود ایزنده است و از دن .در آسمان است لسالمعلیه ا یسیکه حضرت ع  کند یم حیمتعصب. او تصر

 کند. یکتاب و سنت مخالفت نم اخواهد کرد به کتاب و سنت و ب

  ۵۵  هیآ لیذ ۱۰۰صفحه  ۴او هم در جلد  اَلجامِع لِاَحکامِ القُرآنصاحب کتاب  .یقرطباست به نام  یمفسر بزرگ و معروف گرید یا نمونه

السَّمَاِء    یرَفَعَُه اِلَ  یاهللَ تَعَال  نَّاَ  حُی»اَلصَحِ:  دیگو  یم  «یَّوَرَافِعُکَ إِلَ  کَیمُتَوَفِّ  یإِنِّ   سَىیِع  ایَ »إِْذ َقالَ اللَّهُ  :  دیفرما  یره آل عمران آنجا که قرآن مسو

آنکه به  ای راندیآنکه او را بم یب ؛را به آسمان برده یه السالملع یسیخداوند متعال ع  میآن است که معتقد باش حیصح وَفَاتٍ وَ لَا نَومٍ«  رِیمِن غَ

 آثار فراوان است.  نهیزم نیرفته باشد. در ا خواب فرو

 

 علیه السالم خضر حضرت

 اریبس  یزنده است و عمر یو سن عهیش دهیعق است که باز بنابر یکس علیه السالم است . حضرت خضر علیه السالم حضرت خضر گرید نمونه

معروف خودش در  ری تفس اَلجامِع لِأحکامِ القُرآن نیدر هم یقرطبشناسد. به عنوان مثال  یرا نم او یاست. کس بیکرده است. غا ینطوال

 خرُجَیَاَن    یاِلَ  ی  وَ حَوَ شَرِبَ مِنهَا فَهُ  اهیالحَ  نَیاَن وَجََد َع  یذِکرُهَا اِلَ  ُطولُیَفَرَّ مَِن المُلک لِاَسبَاٍب    »اِنَّ الخِضرَ:  سدینو  یم  ۴۵صفحه    ۱۱جلد  

 ات یح  شمهاز چ  .دیرس  اتیو به چشمه ح  ختیگر  یاست که از پادشاه  یکه خضر کس دیگو یم  «الدَّجَّال  قتُلُهُیَ  یالدَّجَّال وَ اَنّهُ الرَّجُلُ الَّذِ

روج کند. خروج دجال در جال خکه د یکرده است. او زنده است تا موقع دایجاودانه پ  اتیح ات،یاز چشمه ح دنیبراثر آن نوش  د،ینوش

 که به دست دجال کشته خواهد شد. دیگو یآخرالزمان است. و بعد م

همان   نیشناسد و ا  یو نم  ندیب  یآنها را نم  یکس  یزنده اند ول  یو سن  عهیکه هستند که به اعتراف ش  یحداقل دو نمونه از کسان  نی. اخُب

 معتقدند. علیه السالم موعود یراجع به وجود مهد انیعیاست که ش بتیغ  یمعن

 

 علیه السالم سیادر حضرت

 ۴در سنن خودش در جلد  یترمذکه مثال  علیه السالم سیمثل حضرت ادر یهستند کسان میرا هم ذکر کن یگریموارد د میبخواه اگر

زنده هست و در آسمان  السالم یهعل سیکه ادر کند یرا نقل م یثیحد صلی اهلل علیه و آله غمبریکند که او زنده است. از پ  ینقل م ۳۷۷صفحه 

 ی را اهل سنت برنم یا دهیعق نیچن بر  یریو هرگز خرده گ ندغائب ا بتیمشهور غ  فیهستند که بنابر تعر یکسان نهایچهارم است. ا

اما اگر رد؛ ندا یـ اشکال بندیغا یعنیشناسد ـ  یآنها را نم یکس یزنده اند ول سیو خضر و ادر یسیع  مییبگوتابند. چگونه است که اگر 

 اشکال دارد. ،است بیغا علیه السالم موعود یمهد مییبگو

 بتیرا به استهزاء و سخره گرفته اند که معتقد به غ   عهیش  اریمختلفشان بس یمختلف در مقاالتشان و کتاب ها یدر برنامه ها  دینیبب  شما

  ر یبرخورد غ  نینیچ علیه السالم موعود یمهد بتیبا غ  یول دیریپذ یرا م سیو خضر و ادر یسیع  بتیشده است. چگونه غ  علیه السالم یمهد

 نکته اول. نی! اد؟یکن یم یعلم

 نیاز ب ییاش را هم با مثال ها یو عاد ینخواهد بود، استبعاد عرف یمستلزم محال عقلالسّالم  هیعلامام زمان  بتیغ  مینشان داد نیبنابرا

 .میبرد

 

 علیه السالم عمر امام زمانطول  امکان

تواند  ینم یکس نکهیاست و آن ا یگریمستلزم اشکال د ،است دهیبه درازا کش نکهیا لیاو به دل بتیغ  دیاست که اگر بگوئ نیسوم ا نکته

 داده شده. سؤال نیپاسخ ا نیشیپ  یباز جوابش روشن است و در پاسخ ها .کند یطوالن نیچن یعمر

 

 نخواهد داشت. یاشکال علیه السالمموعود  یمهد یکرده اند، عمر طوالن یطوالن یزنده اند و عمر  گرانیو د سیو خضر و ادر یسیع  اگر
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»وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا داشته است:  یطوالن اریبس یکه نوح عمر کند یم حیتصر ۱۴ هیقرآن به صراحت در سوره عنکبوت آ نکهیبر ا افزون

سال ذکر  ۹۵۰را در قبل از طوفان   نوحقرآن مدت نبوت  عَامًا فََأَخذَهُمُ الطُّوفَانُ َوُهمْ ظَالِمُونَ« نَیأَلْفَ سَنَهٍ إِلَّا خَمْسِ هِمْیإِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِ

نوح تنها رسالت قبل از طوفانش بوده است. عمر او  سال ۹۵۰ یعنیسال.  ۵۰هزار سال کم از آن  َعامًا« نَی»أَلْفَ سَنَهٍ إِلَّا خَمْسِکند.  یم

 یکار اتیمده است. ما به رواآ اتیسال است که در روا ۲۰۰۰بالغ بر  یزیچ ،و بعد از طوفان اگر افزوده شودقبل از رسالتش و عمر ا

 ی دفع م ین اشکال را هم به راحتیا نیسال عمر کرده است. بنابرا ۹۵۰سخن گفته است که حداقل  یکه قرآن از کس  نیفعالً هم میندار

 کند.

 

 مام زمانمتواتر بر وجود ا اتیبه روا استدالل

 .غائب است یهست ول علیه السالمموعود  یمعتقد است که مهد ح،یفراوان وصح  اتیبراساس روا عهیاست که ش نیماند ا یم یباق آنچه

است و نه استبعاد   ینه مستلزم محال عقل  نیکه ا  میشناسند که گفت  یمردمان او را نم  یدارد ول  یمردم حرکت دارد، زندگ  انیدر م  یعنی

 را متزلزل خواهد کرد. دهیعق نیشکل طول عمر، او نه مدارد  یعاد

 

 امام غائب دهیفا

 سودمند است؟ ،که غائب است یامام نیوجود چن اآی است که : نیا میبه آن بپرداز دیکه با یبعد سؤال اما

خداوند  یاز سو م دوراندر تما یا فهیخل دیکه با میکن یقرآن اثبات م اتیو آ اتیجلسه گذشته عرض شد که اوالً بر اساس روا در

 معتقد نبود؟ السالم همیعل یتوان به امام مهد یخداوند باشد، چگونه م یاز سو یحجّت دیسبحان، برمردمان حجّت باشد. پس اگر با

 

 تیّامام و نجات از مرگ جاهل شناخت

 لَمْ  وَ »مَْن ماتَ ه«یَّجَاهِلِ تَهًیَم زَمانِهِ مَاتَ مِماإ عْرِفْ یَ لَمْ  وَ »مَنْ ماتَفراوان نقل کرده اند که  یو هم سن عهیهم ش گریعبارت د به

 یم گریو در منابع فراوان د حمدمسلم و مسند ا حیفراوان است در صح ریتعاب نیا إِمَامٍ« عَهٌیُْعنُقِهِ بَ یفِ  سَلَیْ وَ َماتَ »مَنْ .إمامَه« عْرِفْیَ

 .دینیبب دیتوان

 

 نیاگر چن .امام زمانش را بشناسد یا عهیهر ش دیامام زمانش را به گردن داشته باشد، با عتیب دیبا یمسلمان اگر هر نیخوب بنابرا اریبس

توانم او را به صفاتش بشناسم  یاست که من م نی! حداقل فائده وجود امام غائب ارند؟یگ یچرا اهل سنت بر وجود غائب خرده م ،است

 بکنم. داینجات پ  تیلشناخت از معرفت جاه نیـ و با ا نمیبـ هرچند او را ن

 

 پرسش کی

را  او دیاست که مسلمانان با یروزگار چه کس نیدر ا نیمسلم فهیاست که خل نیا ،به شدت در آن وامانده است عهیش ریکه غ  یسؤال آن

مَن هُوَ  به نامدارد  یکتاب محسن آل یعل خیشبه نام  عهیش قنیاز محق یکیمرده اند؟!  تیبه مرگ جاهل ،بشناسند و اگر او را نشناختند

 دیباشد و با  یا  فهیخل  دیهمگان معتقدند که با  دیجالب است بدان  ست؟یروزگار ک  نیدر ا  نیمسلم  فهیخل  لعَصرِهَذَا ا یفِ  نَیالمُسلِمِ  فَهُیخَلِ

امام  نیاق اغائب خودش را مصد ماما تواندیاست که م عهیتنها ش نیاما ا خواهد شد تیرا شناخت و نشناختن او منجر به مرگ جاهل او

آلوده  یتیجنا کیکه هر روز دستشان به  یکسان گریتواند ملک عبداهلل، ملک سلمان و د یاهل سنت م ایبکند. آ یمعرف علیه السالم زمان

نکته  نیاست؟! ا تینجات بخش از مرگ جاهل ییعملکردها نیسوابق و با چن نیبا چن یافراد نیشناختن چن ایکنند؟! آ یعرفاست را م

 پاسخ گو باشد. عهیش ریغ  دیاست که با یمهم اریبس
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 دل ها تیهدا

که اگر امام  ستی. حکومت تنها فائده امام نمیاست که در جلسه گذشته هم گفت نیا ،میکن یسؤال عرض م نیکه به ا یگریپاسخ د اما

با  یآنان امامت را مساوکرده است. از امامت  یفیتعر نیچن عهیش ریباشد. چنانکه غ  هودهیوجودش لغو و ب گریاز حکومت منع شد، د

قلوب  یی. امامت در واقع فرمانرواستین نیچن ریقائل نشده اند. خ یفائده ا ،که حکومت ندارد یکس یبرا جهینت حکومت گرفته اند و در

لب شد و امام س کومت ازشود و اگر ح یحکومت انجام م قیاز طر تیو هدا ییفرمانروا نیگاه ا ؛ب. خیهاست، به امر اله دل تیو هدا

امامت خودش عمل خواهد کرد. قرآن امامت را  فهیبه وظ یبیغ  یو به شکل یگرید قیامام به طر ،غاصبان از دست او حکومت را ربودند

به امر  تیبه امر. هدا تیهدا کنند، یم تیکه هدا میقرارداد یما آنان را امامان بَِأمْرِنا« هْدُونَیَ»وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً کرده است:  فیتعر نگونهیا

 کُونُ«یلَهُ کُنْ فَ قُولَیأَنْ  ئًای»إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَاست که  نیبه امر ا تیهدا ست؟یچ

 

 تیهدا انواع

 تیهدا ت،یهدا نیاست. دوم یارائ تیهدا ت،یهدا کی: میدار تی: دونوع هدامیگو یم نگونهیا ،مختصر عرض کنم یلیبخواهم خ اگر

 است. یصالیا

پرسد که   یاز شما م  یدهد. به عنوان مثال کس  ینشان م  انیراه را به مردمان و مهتد  یاست، هاد  اءیانب  فهیوظ  شتریکه ب  یارائ  تیهدا  در

 ،یرسیم  دانیبعد به م  ،یچیبپ  راست  بعد سمت  یبر  دیرا با  ابونیخ  نیا  دیگ  ی: مدید  یرا بهش نشون م  ریفالن آدرس کجاست؟ شما مس

 .یارائ تیشود هدا یم نی. ادهد یو نشان م دیکن یرو نقطه به نقطه و گام به گام به او ارائه م ریمسبعد ... .  سمت چپ برو

 قیامام تنها ارائه طر ،(است بَِأمْرِنا« هْدُونَیَ»)که مخصوص امام است  تیهدا نیدر ا .است یصالیا تیکه هدا نیباالتر از ا میدار یتیهدا

پرسم: فالن  یرساند. از شما م یو به سرمنزل مقصود م  ردیگیرا م یدست مهتد یعنی .کند یم المطلوب« یال صالی»اکند بلکه  ینم

شما   نی. من سوار ماشمیریم  میکن یحرکت م  گهیبا همد  ،شو  نیسوار ماش  ای: بدوییگ  یبرسم؟ شما م  دیفالن مقصد را چگونه با  ت،یموقع

تفاوت  یلیخ ،دیکه آدرس را به من نشان بده یتیبا هدا تینوع از هدا نی. ادیانرس یو شما من رو به مطلوب و مقصود خودم م شمیم

 است. یصالیا تیهدا ت،یهدا نیداره. ا

 

 امام یصالیا تیهدا

 کُونُ« یلَهُ کُْن فَ  قُولَیأَنْ    ئًای»إِنَّمَا أَمْرُُه إِذَا َأرَادَ شَ  ست؟یچ  امر  .بَِأمْرِنا  هْدُونَ یَ. به چه گونه؟ به همان گونه که  کندیالمطلوب م  یال  صالیا  امام

 .کند یم المطلوب یال صالیاشود به آن شکل امام  یم کُونُیکُنْ فَکه به دست خداست و  یتوسط امور ،یبیغ  توسط امور

 

 اءیانب  یبیاز الطاف غ ییها  نمونه

 حضرت خضر  یبیغ  تیهدا

است؛  بیرجال الغاست که از  یکس علیه السالم است. حضرت خضر معلیه السال حضرت خضر ،میرو در قرآن مثال بزن ینمونه ا میبخواه اگر

وجود  یاز مجرا ار ییها تیرده است و هدادر عالم ک یخدا به دست او تصرفات یمردمان ندارد ول انیمشهور در م یبه ظاهر سِمَت یعنی

که به )او شمعون  یّو وص علیه السالم یموس دنیسخن از رس ۷۴ هیمتعال در سوره کهف آ نداو محقق فرموده است. به عنوان مثال خداو

سه حرکت   نیکه ا  دهد  یسه حرکت انجام م  علیه السالم  حضرت خضر  ،رسند  یم  علیه السالم  به خضر  یآورد. وقت  یم  انیبه م  (درسن  یخضر م

کشد.  یرا م یو سوم جوان زداس یرا م یواری. دوم دکند یرا سوراخ م یا ی کشت. اوالًبیرجال الغ یها تیاست از فعال ینماد و نمونه ا

 شدن کشته عوض رد خدا ،شود یآن فرزند کشته م یاست که وقت ن یاز آن آثار ا یکی .نهفته است یآثار فراوان سه کار نیاز ا کیدر هر

 کند  یدر عطا مبه آن پدر و ما یکند. در واقع دختر یبه پدر و مادر او عطا م نبی هفتاد بکشد، را مادرش و پدر بوده قرار که فرزند آن

قدر که خداوند متعال  نیهم ،میهم بشو عهیش اتیوارد روا می. اگر نخواهاتیشود، براساس روا یخارج م ینب ۷۰ن دختر آ که از نسل 

و  تیهدا انیدهد و اوست که در جر یرا توسط او انجام م یبیحرکات غ  یسر کیرا در عالم دارد که  علیه السالم به نام خضر یشخص

 است. یما کاف یبرا نیهم کند، یم ینیاز حد مطلوب نقش آفر یدم به نقاطرساندن مر
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ما لَْم  لُیذلَِک تَْأوِ  أَمْرِی َعنْ فَعَلْتُهُ ما »وَدهد:  یاو جواب م ،کند یم سؤال، علیه السالم خضر یها تیفعال نیاز همه ا  علیه السالم یموس یوقت

است که ما  یزیهمان چ نیبود. ا یبود که بر اساس امر اله یزیچ نیا .انجام ندادمم و خودسرانه را من از خود نهایا صَبْراً« هِیْتَسْطِعْ َعلَ

 یرا اگرچه در مجرا یاله تیهدا یاست غائب ول یتیشخص .یبیاست غ  یتیشخص السالم هیعل : امام عصرمییگو ی. ممیدنبال او هست هب

و او  ستین لیامامت او تعط یول (ستیکرده اند و نقص بر او ن جادیدم اکه مراست  یالبته به خاطر موانع نیو ا) دهد یحکومت انجام نم

. به چه رساند یکند و افراد را به سر منزل مقصود م یم یریدهد. دستگ یانجام م المطلوب یال صالیابه نحو  راخود  یبیحرکات غ 

بعداً مشخص شد که چه بود.   کی  داد و آثار هر  یانجام ما  ر  ییکارها  یبیبه صورت غ   علیه السالم  . همانگونه که خضریبیشکل؟! به صورت غ 

 .ییامت ها یبرا ییها تیکرد در هدا ینیو آثار آن نقش آفر دینیرو بب اتیبه سوره کهف آ دییمراجعه بفرما ستیچون فرصت ن

 

 وآله هیاهلل عل یصلّ امبراکرمیپ  یبیغ  رحمت

 ی هم عرض کنم که قرآن برا را نیا دیبا ،ستیامام ناسازگار ن بتیحکمت امامت با غ  هنکیا ای علیه السالم مسئله فائده امام زمان لیتکم در

 عَذِّبَهُمْ یُ»َومَا َکانَ اللَّهُ لِ: دیفرما یم ۳۳ هی سوره مبارکه انفال آ کرده است. به عنوان مثال در انیب ینیتکو یخدا آثار امبریوجود مقدس پ 

ها را عذاب نخواهد کرد.  نیخدا ا ،یامت هست نیا انیتو در م یما! تا وقت غمبریپ  سْتَغْفِرُونَ«یَعَذِّبَُهمْ وَهُمْ * وَمَا َکانَ اللَّهُ مُ هِمْیفِ نْتَوَأَ

 تیبه نحو هدا یظاهر یتگریبکند، هدا یموعظه ا د،یبگو یسخن چیآنکه ه یب امت انیدر م صلی اهلل علیه و آله امبریوجود مقدس پ  دینیبب

 است و باعث دفع عذاب است از امت. دیدش مفداشته باشد، وجو یارائ

 

 یشابوریحاکم نرا    یتی. روامیهم دار  السّالم  همیعل  تیراجع به وجود مقدس اهل ب  یو سن  عهیش  اتیرا در روا  یریتعب  نیهمچن  هیاست    جالب

صلی اهلل  اکرم غمبریاست که پ  نیا ت یوااالسناد خوانده. ر حی نقل کرده است و آنرا صح ۴۸۶صفحه  ۲جلد  نیحِی الصَحِ یاَلمُستَدرَک َعلَ در

أَهُْل  وَ  وعَدُونَیُ َما أَتَاهُمْ ذَهَبْتُ َفإِذَا کُنْتُ مَا ألَصْحَابِی أََنا َأمَانٌ وَ وَعدُونَیُأَمَانٌ أَلهْلِ السَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتْ أََتاَها مَا  نُّجُومُ»الفرمودند:  علیه و آله

به عنوان مثال  .هم نقل کرده اند انیاز سن گرانیمضمون را د نیمشابه هم وعَدُونَ«یُ َما أَتَاهُمْ یتِبَیْ  أَهْلُ َذهَبَ فَإِذَا ،ألُمَّتِی أَمَانٌ یتِیْبَ

 ۹۷صفحه  ۶جلد  ریالقد ضیفدر  یمناو

 

 نگونهیهم .ختیواهد رفرو خ انیبر سر آسمان ییبال هر ،که ستارگان امان آسمان و اهل آسمان هستند و اگر ستارگان نباشند همچنان

 یکه اثر ختیفرو خواهد ر ییبال یآت یمن نباشند، بر سر امت و نسل ها تیب مان و اگر اهل امت یبرا میامان هست من تیمن و اهل ب

 نخواهد ماند. یاز امت باق

 دارند. یاثر نیچن انیسن اتیروا حیبنابر تصر الّسالم همیعل تیوجود مقدس اهل ب دینیبب

 

 از ما تیّمحروم سبب

»وجودُه لطٌف و تصرُّفُه لطٌف : دیفرما یجالب توجّه است. او م یطوس نیرالدیمرحوم خواجه نص یعلم اریمختصر و بس ق،یدق ریتعب آن

چه ندهد. حال اگر   ،انجام بدهد  یبکند و کار  یلطف است. چه تصرف  خود  یبه خود  علیه السالم  : وجود امام عصردیگو  یم  مِنَّا«  بَتُهَُغیْ  و آخَر

 شامل حال امت خواهد شد. یگریکرد و حکومت به دست او بود، لطف د یتصرفانجام داد،  یکار

 

 چیدر حکمت امامت ه نیکند. بنابرا بتیکه او غ  میخودمان باعث شد ما مِنَّا« بَتُهُیْ»َغ: دیگو یکرده است؟ م بتی: چرا غ میکن یم سؤال

شامل حال ما  یگریلطف د ،چه نکند. اگر تصرف بکند ،چه تصرف بکند .امام وجودش لطف است شود. یوارد نم یخلل و فرج و نقص

: مییبگو دی. نباستیاشکال بر امام ن نی. بنابرامیاو را سبب شده ا بتیچون ما خودمان غ  ؟سلب شده است مالطف از  نیچرا ا .خواهد شد

 م؟یفرو برده ا بتیا به پرده غ ر ا ما اوچر: مییبگو دیاست؟ با بیغا ،است یمدع  عهیکه ش یچرا امام
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 علیه السالم وجود امام زمان اثبات

 یمدع  عهیکه ش  ی: وجود امام زمانندیگو  یکه م  نستیا  ،روشنفکران کوته فکر مطرح شده است  یبرخ  یاز سو  یکه به تازگ  یگرید  شبهه

است که قابل   ینیدرون د  دهیعق  کیکه    ندیبگو  خواهند  یسخن م  نیبه او معتقد بود. با ا  دیبلکه صرفا با  .ستین  یخیقابل اثبات تار  ،است

 ی. بعد مثال مدیوجود او را اثبات کن یخیو ضوابط تار یبراساس قواعد علم دیتوان ینخواهد بود و شما نم یممجامع عل انیدفاع در م

داشته باشد که وجود داشته و  نیقی تواند یم ،انممسل ریچه مسلمان چه غ  ،یکس را هر صلی اهلل علیه و آله اکرم امبری: پ ندیگو یو م زنند

 یکس نیچن عه،یش یبه نام مهد یاست. اما شخص  ستهیز یم ییایدر فالن نقطه جغراف ،در فالن زمان به نام محمد ابن عبداهلل یشخص

نداشته   یر یگردم حضور چشمم  انیسال هم در م  ۵سال بوده است و در آن    ۵مردم    انیاو در م  یچرا که مدت زندگ  .رفتیتوان پذ  یرا نم

 .ستیقابل اثبات ن نیاست. بنابر ا

 

 یخیدر وضوح مسائل تار تفاوت

 دیبخواه یدر منطقه ا یخودش اثبات کرد. اگر شما راجع به وجود شخص نیطبق مواز دیرا با یا دهیکه اواًل هرعق مییبگو دیپاسخ با در

 کیرا در    یساز  خیتار  تیشخص  کی  دیخواه  یم  دکنی  فرض   . شمادیریسراغ بگاز او    گرید  یندارد که در منطقه ا  یلزوم،  دیجستجو بکن

 قا یدر جنوب آفر دیبرو دیرا داشته، شما با ییها تیشخص اگر در فرانسه در قرن هفدهم حرکات و فعال نیا مثالً ایآ .دیبشناس یمنطقه ا

اگر هر  ایاست؟! آ حیصح نیا ای! آد؟یشناختند منکر وجود او بشو یرا نم و مردمان او دیافتیاز او ن ی! و اگر آنجا خبر د؟یریاز او خبر بگ

 است؟! حیصح نیطبق مواز نیا ایانکار بشود؟! آ دینبود با صلی اهلل علیه و آله امبریپ  یخیتار یبه اندازه وضوح اثبات یمطلب

 

 .مشهور بوده اند  اریاصحاب بس  نیاز ا   یبرخ  .است  ستهیز  یم  یآن حضرت با اصحاب فراوان  ،صلی اهلل علیه و آله  غمبریعنوان مثال در زمان پ   به

بر اساس  یمحقق کیاصحاب به آن اندازه مشهور نبوده اند. حال اگر  یاما برخ .عهیش ریچه غ  عهیمسلمان چه ش ریچه غ . دانند یهمه م

را در کنار  یصحاب کی وجود( اندنم یباق یگونه شک چیکه به تواتر برسد و ه یبه حد)فراوان  یخیارو بر طبق اسناد ت یعلم نیمواز

ندارد؟   یارزش  یاثبات  نیچن  ایآ  ستندیبه وجود او اصالً آگاه ن  گراندی   که  یاثبات بکند، در حال  شیدر چهارده قرن پ   صلی اهلل علیه و آله  غمبریپ 

 .ستین نیچن قطعاً ریاعتقاد است؟ خ کیثبات، صرفاً ا نیا ایآ

 

ن مهم نبوده اشیشناسند؟ چون برا  یاو را نم  گرانیشود . چرا د  یاثبات م  ،را اثبات کرد  یتیخصش  یعلم  نیبر اساس مواز  یمحقق  کی  اگر

 میبگو میتوان ی. نمستینبودن او مستلزم انکار او ن ریفراگ یباشد ول ریو فراگ رینبوده است که عالمگ یاو. چون به گونه ا تیشخص

 .ستین ثباتقابل ا گریاو د تیشخص

 

بودن هر   ریکه اثبات پذ  نستیفاحش صورت گرفته است و آن ا  یسخن مغالطه ا  نیتوجه داشت. در ا  دیاست که با  ینکته ا  نیا  نیبنابرا

او را  دیآشنا بادوست و دشمن و آشنا و نا نکهیگرفته اند و ا صلی اهلل علیه و آله امبریپ  تی بودن شخص ریبا اثبات پذ سهیرا، مقا یتیشخص

خرد او و  ،میارائه کن یسکه به هرک یبه گونه ا میکن یو علم یاثبات قطع میتوان یرا م قیحقا از یاریما بس .ستین نیبشناسند. چن

علیه  امام زمان نکهیا نیباشند. بنابر ا گانهیاو رانشناسند و اصالً با او ب ،میاش نکرده ا یمعرف نکهیاز ا شیتا پ  یکند، ول قیمنطق او تصد

و  ستین یخیشود که وجود او قابل اثبات تار ینم نیبر ا یلیدل ،ندارند ییو آشنابا ا نیمستشرق نکهیا ایشناسند  ینم یرا عده ا السالم

 نکته اول. نیاست. ا ینیدرون د دهیعق کیصرفا 

 

 عهیش یخیمنابع تار اعتبار

 دیرفتیرو پذ  عهیش  یو آن وقت قواعد رجال  دیرفتیرا پذ  عهیش  ،یقطع  لیشما با دال  یخواهد. وقت  یراه خودش را م  یهر اثبات  نکهیدوم ا  نکته

اثبات  علیه السالم وجود مقدس امام زمان یآن وقت به راحت ،دیرفتیرا پذ گرانیو د ینیصدوق و کل خیمثل ش ییها تیو آنوقت شخص

 خواهد شد.
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عجل اهلل تعالی  یابن حسن العسکر ،ی، مهدبه دنبال اثبات امام زمان انیشتتـ زر دیآثار ـ فرض کن انیدر م دیکه شما بتوان ستین نیچن

 نکه یرخ داده است و آن ا یگریمغالطه د نی. بنابرایو نه طبق اصول عرف یطبق اصول علم. نه ستین حیکار صح نی. ادیبگرد فرجه الشریف

کرده اند و  یرا به عنوان راه معرف راهه یانداخته شده است و ب راههیبه ب  ناخواسته ایدر واقع خواسته  علیه السالم شناخت امام زمان ریمس

 یتا به مطلوب م دیکرد یرا درست انتخاب م ریمس دیب بزرگوار! شما بارسد. خ ینم یا جهیکه به نت راههیب نیآن وقت گفته اند ا

 .دیدیرس

 

 وآله هیاهلل عل یصلّ امبراکرمیپ  شاتیبر اساس فرما تیّمهدو اثبات

علیه  تواند به وجود امام عصر یباز هم م، هم نداشته باشد ینیهم معتقد نباشد و اعتقاد درون د عهیبه ش یاصالً اگر کس نکهیسوم ا نکته

 یها  ییشگویاز پ   یوجود دارد، بلکه آثار فراوان  عهیش  ریو غ   عهیش  انیم  زمینه  نیفراوان در ا  یخیقد بشود؛ چرا که نه تنها ادله تارمعت  السالم

 یخیبه لحاظ تار  علیه السالم  امبریپ   تیشخص  دییگو  یشما که م  و  دیرا قبول دار  امبریکه پ   ییموجود است. شما  یخدا در تراث اسالم  امبریپ 

 تیاز اهل ب  یکه او وعده داده است به فرزند  دیابیدر  ،علیه السالم  امبریسخنان پ   انیدر م  یبا اندک تتبّع  یبه راحت  دیتوانیقابل اثبات است، م

 .َعدْلًا« اْلَأرْضَ قِسْطًا وَ مْلَُأیَ»وَ خود که متولد خواهد شد و ظهور خواهد داشت 

 

 ییشگوی، پ علیه السالم  امام عصر  تیبودن شخص  یخیتار  قابل اثبات  یعنی  بودن،  ریپذ  خیاست که عالوه بر تار  گرید  یخود نکته ا  نیا  نیبنابرا

ما  یاستدالل علم  نیمستحکم ا  یمحکم و از استوانه ها  یلیخود دل  م،یدار یخیتار  یواقعه و قبل از گزارش ها  نیکه قبل از وقوع ا ییها

 است. علیه السالم ربر وجود مقدس امام عص

 

 یمذاهب اسالم ریدر سا تیّمهدو اثبات

 وجود مقدس امام عصراز    زیآنها ن ،اند  گانهیکه ب  ییکه آنها  دینیتا بب دیدیکش یم یهم سرک  انیسن  کاش شما به آثار  نکهینکته چهارم ا  و

 دو موردش را در جلسه گذشته عرض کردم. یکی. سخن گفته اند علیه السالم

 

 علیه السالم ی: فرزند ابومحمد ابن الحسن العسکرگفته است که ۶۰۰صفحه  ۲جلد  اَلصَواِعقُ المُحرِقَهدر  یثمیابن حجر همثل  یشخص

 و در هنگام وفات پدرش پنج ساله بوده است. علیه السالم است به نام اَبُوالقَاسِم محمدٍ الحُجَّه یخصش

 ی محمدٍ ابنِ الحَسَنِ العَسکَرِ  ی: امام مهدگفته است که  ۶۸خودش صفحه    اَالِتحَافاست در کتاب    یکه مصر  یشافع  یشبراوبه نام    یشخص

 چشم به جهان گشوده است. ۲۵۵شعبان  مهیدر شب ن علیه السالم

 یم حیگفته است: خبر والدت او معلوم است ِعنَد الثِقات. تصر ۱۱۴صفحه  ۳جلد  المَوَدَّه عُ ینابُیَدر کتاب  یقندوز یحنفمثل  یشخص

 یفِ نیو مّأتَ نَیخَمسِوَ  الخَامِس عشر مِن شَعبَان سَنَه خَمسَ لَهَیاَلسَالم کانَ لَ هِی»اَلخَبَرُ المَعلومِ ِعندَ الثِقَاتِ اَنَّ وِالدَهَ القائم َعلَکه :  ندک

 .دهد یرا م عهیش یو مکان یآدرس زمان قاً یدق بِلَدَهَ َسامِراً«

 ۲جلد  هیَّالرَّزِ قاتِیِاَلتَّعل کند. در یو مادر او اشاره م علیه السالم به وجود امام عصر ،مسلک است یکه وهاب یااللبان نیناصرالدمثل  یشخص

 ۱۵۰٫صفحه 

 یٍَّعلِ ابْنُ الْخالِصِ یِّ»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِگفته است که:  ااَلَعلَامدر کتاب خودش  ،مسلک است یکه او هم وهاب یزرکلمثل  یشخص

علیه   ی: مهدکه  دیگو  یم  .«نسنی  خَمْسِ نَحْوُ َو لَهُ مِنَ الْعُمْرِ  اَبُوهُ ماتَ  وَ سامِرّا  یوُِلَد فِ    هِاْالِمامِیَّ  ِعنْدَ َعشَرَ  اَلْاِثْنَیْ  اَبُوالْقاسِمِ آخِرُ اَلَْأئمَّهِ  یِّالْهادِ

 یتولد او را ذکر م خیکه او در سامراء او متولد شده است و تار میما معتقد .امام است نیدوازدهم عهیاست که نزد ش ین کساهم السالم

 ۲۵۵٫سال  .کند

گفته است که: وَ اَلجَوَاهِر تُیقِوَایَاَلدر  یشعرانکند که  ینقل م یباز از شعران ۱۸۸صفحه  ۲جلد  نُورُاالَبصَاردر  یشبلنجمثل  یشخص

و تا به  نِ«مَِأتَیْ وَ نَخَمْسِی وَ مْسٍالنِّصْفِ مِنْ شَعْبانَ سَنَهَ خَ لَهَلَیْ  مَوِْلدُهُ » وَ: که دیگو یو م «یمِن وُلدِ االِمَامِ الحَسَنِ العَسکر یُّ»اَلمَهدِ

 آخر. 
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 نهایدادند. ا  یاز والدت او م  یخیگزارش تار  دیمذهب نبا  یهمه افراد سن  نیا  بود،  ینیدرون د  یا  دهیعرض کنم که اگر عق  خواهم  یم  نویا

 ،قابل اثبات نبود یخی. اگر به لحاظ تارندیگو یاز والدت او سخن م یاعتقاد ندارند ول میکه ما معتقد هست یا یکه به آن مهد نیبا ا

است نه تنها به لحاظ  یشود که امر ی! معلوم مند؟یگو یم از والدت مقدس او سخن تیو قطع تیکنند و با جزم یم دعاچگونه دارند ا

 نیدانسته اند. البته ا  یکرده اند و آن را مسلّم و قطع  حیتصر  انیهم قابل اثبات است که سنّ یخیقابل اثبات بلکه به لحاظ تار ینیدرون د

 که ذکر کردم نه همه آنها. یافراد

 

 نه سرقت اعتقاد ت،یّاعتقاد به مهدو اصالت

علیه  و مسلمان ها نسبت به وجود مقدس امام عصر عهیش دهیپنداشته اند که عق انیغرب یاست که برخ نیکه مطرح است ا یگرید هشبه

 یکه مستشرق)دا مستتر«    مزی»جبه نام    یبه سرقت برده شده است. شخص  گرید  انیاست که از اد  یا  دهیعق  علیه السالمموعود    ی، مهدالسالم

ادعا  ننیچ ۷تا  ۵در صفحه جهانسوز«  ی»مهدترجمه  «یهجر زدهمیاز صدر اسالم تا قرن س یمهد»در کتاب خود  (یاست فرانسو

که  یشود. نکته مشترک یم دهیملل مذکور د ریو اساط انیسویو ع  انیهودی انتیاز اصول د یآثار ؛اسالم انتیکرده و گفته است: »در د

در آخر الزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته   یستیبود که با  عهیق الطّبوجود فو  کیشد، داللت بر اعتقاد به   یم  افتی  انتیسه د  نیدر ا

واقع شد.  یرانیا ریاساط ریرا به وجود آورده است، تحت تأث تیسویبود و ع  هودی انتیاعتقاد که نخست در د نیرا به جهان باز دارد. ا

 اند.« رفتهیرا پذ انیوس یاصول ع  یمسلمانان در خصوص اعتقاد به ظهور منج

 

َو  دهی»اَلعَقترجمه شده به  یدر کتاب خودش که به زبان عرب (است مجارستانی اصالتاً  که) هر«ی»گلد زمثل  یشخص مشهور نیچن هم

 یغائب، از ساخته ها یبازگشت منج شهی: »اندگهی. منهیا شیکه ترجمه فارس سهینو یم مطالبی ۲۱۵ صفحه در  االسالم« یفِ عَهیالشَّر

باشد. جهودان و  افتهیبه اسالم راه  یحیو مس یهودی انیاد ریتأث قیرود که از طر یبلکه احتمال م .ستیآنان ن ژهیو دیااز عق ای انیعیش

بازخواهد  نیحق و عدالت به زم انیبن ییبرپا یدر آخر الزمان برا ریبه آسمان برده شده است و ناگز امبریپ  یایلیباور دارند که ا انیترسا

باز  تیحیو مس تیهودی دیکه اصل آن به عقا تیمهدو شهیبا اند زین یزرتشت نیدر د انسیساوش یها یژگیز وا یشک پاره ا یگشت. ب

 شده است.« ختهیآم ،گردد یم

 

حرف را تکرار کرده  نیبوده اند که هم یهم کسان عه«ی»به ظاهر مسلمانانِ ش انِیکرده اند و در م ییادعا نیهستند که چن  یگرید افراد

باور داشتن  ای یگر یدانست مهد دی: »باوی می گوید. گوید میرا  نیهم «یگر ی»بهائدر کتاب خودش به نام  ید کسرواحماند. مثالً 

 انیو جهود انیرانیا انیاز باستان زمان م ،خواهد آورد یکیخواهد شد و جهان را به ن دایپ  نیاز آئ رونیب یرویبا ن ندهیدر آ یبه آنکه کس

 لمانان انداخته اند.«مس نیب انیرانیرا ا تیّمهدو .بوده است

 دهیاند و پسند  دهید گرید انیاد  انیدر م  .اند  دهیبوده است، مسلمان ها پسند یا  دهیعق  کیکه   دیبگو  خواهد  یسخن در واقع م  نیا  خب

 ندارد. یو اعتبار قطع لیمدرک و دل چیخودشان کرده اند وگرنه ه نیرا وارد د اند و آن

 

 دیعقا ریدر سا مشابهت

 نیا ما ینید یاز پارامتر ها یاریدر بس دیبا ،دیبکن یابی شهی شبهه را ر نیا دیروشن است. در واقع شما اگر بخواه اریسمسأله ب نیا پاسخ

را به  یاسالم لیاص دیاز عقا یبودند که برخ ینمتفکری ظاهر به که دمید یرا م یکسان یدوران کنون نی. خاطرم هست در همدینیرا بب

 یو اسطوره ها انیرا بازگرفته و اقتباس شده از اد رهیو غ  یاسالم دیعقا اتیجزئ گریپل صراط و د دینمثاًل فرض ک .تندگرف یسخره م

نبوده و از آنجا به سرقت رفته است. تنها  نیدر واقع در د نهایگفتند ا یپنداشتند و م یم یهودی ای یحیمس ای یتشتزر ای یرانیا یمیقد

 انیدر م یهمانگونه که اعتقاد به منج ندیرا ارائه کنند. بگو ییها یکنند مشابهت ساز یم است که تالش نیا ،کنند یکه ارائه م یلیدل

 دهیمثال عق ایو  دیها دزده اشود که شما از آن یمعلوم م نیبنابرا .اعتقاد دارند انیاد گریرا هم د یا یمنج نیهمچ کیمسلمانان هست 
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رو از آن ها دزده   نیشود که شما ا یمعلوم م  نیبنابرا  .هست  (مثال)هم    انیشتزرت  انیدر م  دهیقع   نیشما هست هم  انیبه پل صراط در م

 .دیا

 

 لیدل یب یادّعا

 ارائه نشده است. ،باطل است دهیعق نیکه ا نیا یبرا لیدل چیکه ه میبگو دیدر پاسخ با اوالً؛

 ارتباطِ مشابهت با سرقت عدم

دسته از آن دسته   نیگروه از آن گروه، ا نیمطلب از آن مطلب، ا نید که اشو ینم لیدو مطلب دل نیروشن است که مشابهت ب اً؛یثان

 یگریاز د  را  ن مطلب بوده باشد و آنفاقد آ  شهیآنکه خود در اصل و ر  یب  مطلب معتقد باشند  کیباشند. ممکن است دو گروه به    دهیدزد

 .به سرقت برده باش

 

 انیاد وحدت

غافل  ،کرده است  ادیروشن که اسالم خود بارها و بارها فر  ارینکته بس کیاز    ،لب تفوّه کرده اندمط  نیکه به ا یاصالً کسان  نکهیسوم ا  نکته

 یکی انیکرده است که تمام اد حیتصر یو سن عهیاز ش یفراوان اتیاز قرآن و در روا یفراوان اتیاست که اسالم در آ نیشده اند. آن نکته ا

 اسالم است. نیواحد، د نیداست. همه واحد است و آن  یکی دیاست و تمام عقا

 

مِنْهُ«  قْبَلَیُفَلَنْ  نًایالْإِسْلَامِ دِ رَیَْغ بَْتغِیَ مَنْ »وَ .الَْأرْضِ« وَ السَّماواتِ یأَسْلَمَ مَنْ فِ لَهُ وَ بْغُونَیَاللَّهِ  نِدِی رَیْالْإِسْالمُ« »أَ فَغَ اللَّهِ ِعنْدَ نَیالدِّ »إِنَّ

 ت یبه مهدو دهیکه در عق یاست. ما در واقع به کسان کسانیو  کپارچهی نین آئیم دعوت کرده اند و تمام ابه اسال ایتمام انب ،انیتمام اد

نشان دهنده  م،ییگو یسخن م کسانی انیحیو مس انیهودیما  نکهی. اتفاقًا ادیا دهیشما نفهم مییگو یم ،کنند یما را متهم به سرقت م

 مییگو  یسخن م  کپارچهیگونه و    کیکه به    نیا  .میهست  هدوگان  نییشد که از دو آ  یم  معلوم  ،میماست. اگر ما مختلف بود  نیبودن د  یاله

خداوند رحمان   یهمه معتقد بوده اند که از سو  یاله  اءیبودن اسالم است. انب  یاله  خود نشان دهنده  (باشد  انیدر م  یاختالف  نکهیبدون ا)

 ی نید تصور شود که هر ایهست که باور شود  اهاشتب نی. اندیسخن بگو کسانی یمحتوا کیبرنامه و با  کیطبق  دیبا نیبنابرا .آمده اند

کرده  ادیفر یآورده اند. قرآن به روشن امیپ  کیند، همه اجا آمده  کی. چون همه از ستین نطوریهرگز ا ،بزند یساز کی دیخود با یبرا

 .مینوح آورده بود یاکه بر میرا آورده ا ینیان دشما هم برای نُوحاً« بِهِ َوصَّى ما نِی»شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّاست که 

 

 اسالم یگذشته از سو انیاد قیتصد

 ابْنِ  سَىبِعِی آثَارِِهمْ َعلَى نَایْ»َوقَفَّ: دیفرما یگذشته هستم. قرآن م انیکننده اد قیکرده است که من تصد ادیفر یبه روشن ن،یا بر عالوه

 یهرآنچه موس علیه السالم یسیع  کهیدر حال ؛مدیآور علیه السالم یرا پشت سر موس علیه السالم یسیما ع  َن التَّوْرَاهِ«مِ هِیْدَیَ نَیْمُصَِدّقًا لِمَا بَ مَیَمَرْ

: دیفرما یبعد م  .هُدًى وَ نُورٌ«  هِفِی لَالْإِنْجِی نَاهُیْ»وَآتَ  میداد  لیانج  علیه السالم  یسیکرد. بعد به ع   قیهمه را تصد  ،در تورات آورده بود  علیه السالم

علیه  یسیو ع  علیه السالم یهرآنچه که به موسدر کتابِ قرآنِ تو هم،  الْکِتابَ ِبالْحَقِّ« کَإِلَیْ أَنْزَلْنا »َو إِنَّا. میما! ما هم به تو قرآن داد غمبریپ 

مَِن  هِیْدَ یَ نَ یْالْکِتَابَ ِبالْحَقِّ مُصَدًِّقا لَِما بَ کَإِلَیْ »وَأَنْزَلْنَا. میکرد قیهمه را تصد م،یداده بود لیدر تورات و انج السالم

اونها هم داشته اند هر آن چه داشته  ،میهرچه ما دار میکن یادعا م میما خودمون در اسالم دار یه روشنب دینببی  .هِ«َعلَیْ مِنًاوَمُهَیْ الْکِتَابِ

باطل و نابخردانه  اریسخن بس نیا ن،یبنابرا نَ«الْمُرْسَلِی وَصَدََّق »بَلْ جَاءَ ِبالْحَقِّ .ماست قیو مورد تصد میکن یم دییو تأ  میهم دار ما ،اند

 است.  یا

: مییگو  ی.« مدیآثار هست، شما از آن ها به سرقت برده ا  نیشما هست؟! چون ا  انیدر م  گرید  انیاد  دیاز عقا  یچرا آثار: »دیبگو  یکس  اگر

 .میکن  یم  دییما تا  ،هرآنچه آنها دارند  .میهم دار  ما  ،که هرآنچه که آنها دارند  میکن  یم  ادیفر  میاست؟! ما اتفاقا خودمون دار  یچه حرف  نیا

 ماست. دییأ مورد ت
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 48کارگاه شماره 

 جلسه دوم -بررسی شبهات مهدویت 

 

 انیاد تفاوت

 ست؟یبه چ انیپس تفاوت اد نکهیو آن ا ادیب شیپ یسؤال هیفقط  نجایاست ا ممکن

 ییها شرفتینسبت به دوره قبل پ  یدر دوره ا یبشر است و هر افتهی یفزون که سطح درک بشر ییاست که از آنجا نیبه ا انیاد تفاوت

 یگفته شده است که به امت ها نیپس یبه امّت ها ،یو عرفان یتدیعق قیاز حقا یو برخ یتیو ترب یاخالق فیاز ظرا یکرده است، برخ

 یبرا  تیاصل معاد، اصل امامت و وصا  د،یکه به عنوان مثال اصل نبوت، اصل توح  ستیبدان معنا ن  نیا  ی. ولستگفته نشده بوده ا  نیشیپ 

 .بشود ادیکم و ز ایو  رییدچار تغ انیاد انیر ماصول بخواهد د نیبشر، ا روشن ندهیو آ یدر آخر الزمان، اصل اصالحگر یاصل منج ا،یانب

 و فروع است. اتی. بلکه اختالفات تنها در حد رشد بشر در جزئستین نیهرگز چن

 ایاح (که همان اسالم باشد) یاله نیدر د د،یجد نیدر د ،و انحراف شده است فیو تصح فیدر گذشته دچار تحر ینیاگر د نیچن هم

 ت.که بوده اس یبشود و برگردد به نقطه ا

که پاسخ ها درخور   میدواری. اممیبدان  انیاد  گریرا سرقت و اقتباس از د  تیّاست که اعتقاد به مهدو  ییجا  یسخن هم سخن ب  نیا  ن،یبنابرا

 . تیشبهات مهدو گریبود با د میهم در خدمتتون خواه ندهیباشد در جلسات آ قیان شاء اهلل اگر توف .بوده باشد

 

 ب ر کاتُهُ  و  اللَّهِ ر حْم هُ و   کُمْیْل و  ا لس َّالمُ ع 


