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 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
  »الَحمُدِلله رّب العاَلمین و َصّلی اللُه َعلی َسّیدنا محّمد و آلِه الّطاهرین. السّیما َعلی َموالنا بقّیه اللِه فی ااَلَرضین و

 الّلعُن الّداِئم علی اعداِئِهم اجَمعین«
َك   ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَعٍة َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قا»َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ ِئدًا  اْلُحَجّ

َعُه فیها َطویاًل«  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتی ُتْسِكَنُه أ

 لَفَرج«»َالّلُهَمّ َعّجل ِلَولّیَک ا
 »َصّلی اللُه َعَلیَک یا َموالی یا موسی بِن َجعَفر«

 »آَجَرَک الله یا َموالی یا علّی بِن موسی الّرضا فی شهادِه َابیک، الَمظلوم و َرَزَقنا الله زیاَرَتُه َو َشفاَعَته« 

آخرین با ، ت موسی بن جعفرهای گرامی و عرض تسلیت به مناسبت شب شهادت حضر  با عرض سالم خدمت سروران، آقایان و خانم

 جلسه بررسی شبهات مهدویت در خدمتتان هستم.  

سخنی نگفته است. اگر بخواهیم این شبهه را در منابع   راجع به مهدی موعود  قرآنپردازیم که چرا    در فصل اول به این موضوع می

»جیمز دار ِمسِتِتر، اند. مثالً شخصی به نام    بینیم از زبان افراد مختلفی بیرون آمده و درباره او طرح نظر کرده   مختلف بررسی کنیم، می 

  از مهدی   قرآنگوید    و می  «یمهدی از صدر اسالم تا قرن سیزدهم هجر»کند:    در کتاب خودش تصریح می  مستشرق فرانسوی«

گوید   کند و می  او هم تصریح می  ،»اینسایکلوپدیا اف آمریکانا«، باز در  »ُمنف گوموریوات، مستشرق انگلیسی« کند. یا آقای    صحبت نمی

 شود.   یافت نمی قرآنرا دارد، در   »انساِن به درستی راه نموده«که معنای  که: واژه عربی مهدی

بینید.   ای را در موضوعات مختلف می  شبهه، اول باید یک زمینه کلی را عرض کنم و آن این است که شما چنین شبههدر پاسخ به این 

نیست؟ یا موضوعات دیگری را از این دست فرض کنید. اصالً چرا نام دوازده امام شما   قرآندر    گویند: چرا نام امیرالمؤمنین  مثالً می

 نیست؟  قرآندر 

باید   قرآنگوییم شما روش طرح مباحث را در  نیست. در پاسخ می قرآندر  گوید که چرا نام مهدی  هدویت میبه مناسبت بحث م 

 بیاموزید. قرآناز خودِ 

خودش را   قرآنخودش را نور معرفی کرده است.    قرآنبینیم که    مراجعه کنید، می  قرآنگوییم که اگر به    در یک پاسخ نقضی کوتاه می

گوید من بیان هستم. آیات مختلفی هستند که این اوصاف شریف   می  قرآنگوید من تبیان هستم.    می  قرآن.  هدایت معرفی کرده است

گوید    می  قرآنشود. با اینکه    یافت نمی  قرآنبینیم بسیاری از مفاهیم عمیق دینی ما در    ذکر شده است، ولی در عین حال می  قرآنبرای  

؛ ولی در عین حال بسیاری از »َو ُكّل َشیء أحَسیناُه فی ِامام ُمبین«گوید   ، با اینکه میُمبین«ب َو ال یاِبس ِااّل فی ِكتاب ط»ال َر 

مسأله    ،بیابیم. مثل چه چیزی؟ مثالً یکی از مسائل بسیار قطعی بدون تردید در میان همه فرق اسالمی  قرآن توانیم در    مطالب را نمی

کنند. به صورت مشترک اقامه    در یک سری مسائل به صورت کامالً مشترک عمل مینماز است. هیچکس منکر نماز نیست و همه نماز را  

 نمی؟  خوانید  ها بپرسید چرا نماز صبح خود را دو رکعت می  خوانند. اما اگر از مسلمان  کنند. مثالً همه نماز صبح را دو رکعت می  می

خوانیم، تعداد رکعات، تعداد   نده شود، شهاداتی که ما در نماز میبه شما ارائه کنند. آیاتی که باید در نماز خوا  قرآنتوانند پاسخی از  

شود. با اینکه اکثر   یافت نمی  قرآنیک از اینها در    سجدات، مکروهات نماز، مستحبات نماز، شکّیات، سهویّات، مبطالت، مقدّمات، هیچ 

 اینها بین همه فرق اسالمی مشترک است.

داری، باید برای مسأله نماز خود پاسخ   قرآنگوییم شما طبق اعتقادی که به    ان است، میاگر کسی که این شبهه را مطرح کرده، مسلم

 دهیم.  هم همان پاسخ را می  دهیم. ما برای امامت امیرالمؤمنین   پیدا کنی. هر پاسخی که برای نماز دادی، ما برای مهدویت هم می

چنین  را بدانید. این قرآنگوییم شما باید روش بیان معارف   اگر این شخص مسلمان نیست و شخصی مثل همین مستشرقین است، می

باشند، ولی مورد    نمی  قرآنآمده باشد، بپذیرند، خیر! بسیاری از مطالب هست که در    قرآنهرچه را که فقط در  ها    مسلماننیست که  

قبول داریم؟ خیر. چنین ادعایی   ،باشد  قرآنها این است که هر آنچه را که فقط در    ها هستند. مگر ادعای ما مسلمان  اعتقاد مسلمان
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 قرآن توانید بر ما خورده بگیرید و اشکال کنید و بگویید چرا این معتَقَد شما در    نداریم. اگر چنین ادعایی نداریم، شمای مستشرق نمی

   نیست، ولی به آن معتقدید؟ ما از ابتدا چنین ادعایی نداشتیم. 

حل کنیم.   قرآنگویی را در    رفت. باید به عبارت دیگر، ابتدا باید این دوگونه  قرآنشناسی فهم    باید به سراغ روش  ،خب اگر چنین است

را خدا   قرآنهیچ باطلی راه ندارد. ما همه معتقدیم که    قرآن، در  »الَیاتیِه الباِطل من بیِن َیَدیه َو ال ِمن َخلِفه«ما همه معتقدیم که  

 ظت کرده است و از هر گزند و آسیب و خطایی محفوظ است. حفا

ا َلُه َلَحاِفُظوَن« ْكَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ . »َواَل َرْطٍب َواَل َیاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبیٍن«گوید:    می  قرآنبینیم که    . از آن طرف می»ِإنَّ

در عین اینکه فرموده است: من بیان روشنم، من تبیانم، همه چیز را توضیح    قرآنداده است.    قرآنچطور باید حل کنیم؟ پاسخ را خود  

ِذیَن در عین حال فرموده است که:    . شود  ام، نور روشنگر من در همه تر و خشک یافت می  داده ناٌت ِفي ُصُدوِر َالَّ »َبْل ُهَو آیاٌت َبیِّ
وُتوا َاْلِعْلَم«

ُ
وُتوا هرگز اینطور نیست. اینها آیات بینات هستند، اما در سینه  .دسترس همه قرار دارد، فکر نکنید این آیات بینات در أ

ُ
»أ

خودش به خودی   قرآنرا تبیین کنی. اگر    قرآنگوید: پیغمبر ما! تو باید این    می  قرآنتصریح کرده است، خود    قرآناست. خود    َاْلِعْلَم«

روشن    قرآنشود روشن کرد.    خواست. چیزی را که روشن است، دیگر نمی  نمیخود برای مردم تبیان بود، روشن بود که دیگر تبیین  

توانند استفاده کنند ولی یک سری از   دانند، می  برای همه مردم روشن نیست! یک سری از آیاتش را همه مردم می  آن  است، اما تمام

وُتوا َاْلِعْلَم«روشن است ولی برای    . گونه نیست  هم این  آن  آیات
ُ
وُتوا َاْلِعْلَم«   روشن است.  »أ

ُ
ِذیَن أ ناٌت ِفي ُصُدوِر َالَّ ،  »َبْل ُهَو آیاٌت َبیِّ

گوید: ای پیغمبر ما! برای اینها توضیح   خودش می  قرآنها علم داده شده، قرار دارد.    اینها آیات روشنی هستند که در سینه آنانی که بدان

ُمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة«»َیْتُلو َعَلْیُكْم آَیاِتَنا َویُ هستی،    قرآنتو معلم    .بده یُكْم َوُیَعلِّ توانید ببینید: یک   می  قرآن آیه مختلف    ۴. در  َزكِّ

 باشد.   سوره مبارکه جمعه می ۲و نمونه دیگر در آیه  ۱۵۱نمونه در سوره بقره آیه 

به شما جواب  سؤال کنید، پیامبر قرآنسؤال کنند. درباره   از پیامبر قرآناند که راجع به  همه مسلمانان موظف شده  ،و از آن طرف

ِطیُعوا گوید:    اطاعت کنند؛ در چه اطاعت کنند؟ در دینشان. لذا می  خواهد داد. همه مسلمانان موظفند از پیامبر
َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلّ

َ
»أ

ُسوَل« اینجا نقش و موضوعیتی نداشت، الزم نبود.    رسولرسان بود که اطاعت    فقط نامه  بود و پیغمبر  قرآن ؛ اگر همه چیز در  الَرّ

، او از هوا و ، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحيٌ ُیوحي«»َو ما َیْنِطُق َعِن اْلَهويگوید:    زند، می  آید و مهر عصمت بر کالم رسولش می  می  قرآنچرا  

رسولش را و   .وحی معرفی کرده است  ش راقرآنخواهد همچنان که    وحی است برای اینکه می  ،گوید  هرچه می  .گوید  هوس سخن نمی

کالم رسولش را هم وحی معرفی کند. تا مسلمانان از دو چشمه به منبع زالل وحی متصل بشوند و رضایت و غضب خدا را از این دو  

 اند:   بینیم اهل سنت روایات فراوانی را نقل کرده  سرچشمه دریافت کنند. این نکته بسیار مهمی است. لذا می

ْیُتُموِنيها شده است. مثل چه؟ مثل روایت    مالک اعمال مسلمان  ال: در مسئله نماز که رفتار پیغمبربه عنوان مث
َ
وا َكَما َرأ  »َصلُّ

ي« َصلِّ
ُ
گونه که من   اند: آن  فرموده  ، نقل کرده است، و همچنین دیگران. پیغمبر۱۵۵صفحه صحیح بخاری  در بخاری  . این روایت را  أ

ْیُتُموِنيخوانم، شما نماز بخوانید:    نماز می
َ
وا َكَما َرأ ي«  »َصلُّ َصلِّ

ُ
کفایت کند، دیگر الزم نبود برویم سراغ عملکرد   قرآن؛ اگر قرار بود  أ

برای اینکه من به هدایت   قرآنکافی هست ولی نه برای ما!    قرآندهد که    و از عملکرد ایشان موردی را یاد بگیریم. نشان می  پیامبر

مرتب تکرار کرده است که ثقلین، ثقلین،   و جانشینان ایشان هستم. لذا پیغمبر  رای من کافی نیست. من نیازمند به پیامبربرسم، ب

، فرمایشات ؛ این جواب اول، پاسخ دوم این است که: سنت پیغمبر»عترتی اهل بیتی«(  ۲  »کتاب الله«(  ۱  : ثقلین. برویم سراغ دو ثقل

ُسوُل َفُخُذوُه«  :گوید  می  قرآنخود  حجت است.    قرآنبه متن خود    رسول خدا به دیده منت    ، گفت  ، هرچه پیغمبر»َوَما آَتاُكُم الَرّ

. بنابراین  ، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحيٌ ُیوحي«»َو ما َیْنِطُق َعِن اْلَهويگوید:    می  قرآنشود، خود    بپذیرید. بنابراین کالم او حجت و معتبر می

  برویم. حاال اهل بیت برویم، سراغ پیغمبر بنابراین ما باید برای کسب مهارت سراغ اهل بیت .شود وحی می کالم رسول خدا

که   کنیم، این را در پاسخ قبلی عرض کردیم. در این پاسخ دوم عالوه بر این، خود رسول خدا  را به ضمیمه حدیث ثقلین اثبات می

خواهم   برویم، ما را نهی فرموده است. جالب است! در روایات شیعه فراوان داریم. من می  آنقرکالمش حجت است و از اینکه تنها به سراغ  

ابن خودش،    نسندر  ترمذی  خودش،  سنن  در  ابی داوود  خودش،  مسند  در  احمد بن حنبل  از روایات اهل سنت بخوانم: به عنوان مثال  

 اند که پیامبر  نقل کرده  اینها روایتی را از رسول خداهمه  ،  »المستدرک علی الصحیحین«در  حاکم نیشابوری  طور،    همینماجه  
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وِتیُت اْلِكَتاَب :  د. عبارت را ببینی«داده شده است  قرآنداده شده و در کنارش چیزی همانند    قرآنبه راستی به من  »فرمودند:  

ُ
ی أ اَل ِإنِّ

َ
»أ

«فرمایند؟ برای اینکه مفهوم  خب این را برای چه می َوِمْثَلُه َمَعُه«
َ
ال

َ
 را بفهمند. »آگاه باشید«به معنای  »أ

َیُقوُل: َبْیَنَنا َو َبْیَنُكْم ِكَتاُب ا حواستان را جمع کنید: 
َ
ُث ِبَحِدیٍث ِمْن َحِدیِثي ، ف ِریَكِتِه، ُیَحدَّ

َ
ِه َعزَّ َو »ُیوِشُك َرُجٌل َشْبَعاُن َعَلی أ للَّ

» برای آنها حدیث و سخنان من خوانده شود، آنها در  .ها تکیه بزنند   های سیر بر تخت  نزدیک است مردانی با شکم  ؛مواظب باشید »،  َجلَّ

 »ما وجْدنا فیه ِمْن حالٍل اْسَتْحَلْلناُه«آنها در جواب حدیث من بگویند:    « خوانی؟  چرا برای ما حدیث می  .داریم  قرآنما    :جواب بگویند

»و ما ،  «دانیم   تنها همان را حالل می  .حالل است  ، بگوید  قرآنهرچه در  »کنیم.    همان را فقط عمل میگفته باشد،    قرآنما هرچه در  
 : گویند  می  . بعد پیغمبر«دانیم  ما فقط همان را حرام می.  حرام است  ،گفته باشد  قرآنهرچه در  »  .وجدنا فیه من حرام حرمناه« 

»ما حرم رسول الله مثل ما حرم بیان کند. هرگز!  شما  بخواهد دین را برای    قرآناینطور نیست. مواظب باشید. اینطور نیست که فقط  
این روایات که با تعابیر    «حرام کرده است.  قرآنحرام کند، دقیقاً مثل این است که خدا در    بدانید هرچه را که رسول خدا»،  الله«

نه فقط فرمودند که   معروف شده است. پیغمبر  تخت«»حدیث اریکه یا حدیث  مشابه در منابع فراوانی از اهل سنت آمده است، به  

برویم و آیات بینات را در   قرآننه فقط دعوت کرده است که سراغ مبین    قرآنبروید، فرمودند که بیایید پیش من،    سراغ اهل بیت

مراجعه کنید،   قرآنهشدار داده است که مبادا تنها به   .قرار داده است، بلکه نهی و مؤاخذه کرده است  »اوتو العلم«،  اهل بیت  سینه

 قرآن بینیم   . این جواب دوم. جواب سوم ما این است که میکنید بسنده  قرآنو فقط به  کردهرا رها  قرآنسنخ و همسان  مبادا منبع هم 

فقط به کلیات پرداخته است،   قرآنیم که  در عین اینکه ادعا ندار  ؛مطالب پرداخته است. دقت کنید  به ارائه  یگاه  ،بیان کلیات  به شیوه

، در آیات  قرآنمهدویت    کنیم که گاه برخی مطالب را فقط به نحو بیان کلی بیان کرده است. به عنوان مثال، در زمینه  ولی ادعا می

 قرآن د. به عنوان مثال  شون ها سخن گفته و بیان کرده است که اهل کفر در نهایت نابود می  فراوانی از پیروزی اهل ایمان و نجات انسان

ه َو َنْجَعَلُهُم اْلواِرِثیَن«فرماید:    می ِئَمّ
َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهْم أ

َ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْْل ْن َنُمَنّ َعَلي اَلّ

َ
ایم که منت   . ما اراده کرده»َو ُنِریُد أ

و آنها را امام و پیشوا و وارث قرار دهیم. یا در   کنیماند و آنها را در زمین قدرت و مکنت عطا    بگذاریم بر کسانی که ضعیف شمرده شده

ِقیَن«فرماید:  دیگری می  آیه . این عاقبت، اعم از عاقبت در امر آخرت، یا نه، عاقبت در همین دنیاست. یا به عنوان مثال  »َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمَتّ

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ   فرماید:  سوره نور می  ۵۵  در آیه
َ
ُهْم ِفي اْْل اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ ِذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ ِذیَن »َوَعَد اللَّ

ْمنً 
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُهم مِّ َلنَّ ِذي اْرَتَضی َلُهْم َو َلُیَبدِّ َننَّ َلُهْم ِدیَنُهُم الَّ ا َیْعُبُدوَنِني اَل ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا َو َمن َكَفَر ِمن َقْبِلِهْم َو َلُیَمكِّ

دهند، وعده داده است که قطعاً در زمین   . خدا به اهل ایمان، آنهایی که عمل صالح هم انجام میَبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«

پسندد، در زمین    ن خالفتی رسیدند و دینی را که خدا میهمچنان که پیشینیان هم در زمین به چنی  . خلیفه و جانشین قرار بگیرند

. هیچ کجا شرکی نباشد. و  »َیْعُبُدوَنِني اَل ُیْشِرُكوَن ِبي َشْیًئا«مستقر شود و خوف را بردارد و امنیت را بگذارد. عبادت خدا فراگیر شود.  

دنیا از آن متقین، اهل ایمان و از آن مستضعفینی که   هدهد آیند  فاسق باشد. این تعابیر فراوانی است که نشان می  ، هرکس کفر بیاورد

راجع به کلیات بحث مهدویت به    قرآنبینیم    باشد. بنابراین اگر اینطور شد، می  خواهند مستقر کنند، می  دین مورد رضایت خدا را می 

ق مختلفی بیان شده است و یکی از آن  در قالب آیاتی که در آنها مصادی قرآندوم: گاه  اول است. نکته گوید. این نکته  روشنی سخن می

، قرآنباشد، در کالم مبین    هستند به مهدویت پرداخته است. با اینکه مصداق این آیه یا آن آیه امام زمان  مصادیق، امام عصر

معرفی شده است. به عنوان مثال وقتی در   ایم. ولی در قالب بیان مصادیق! پس امام زمان  دریافته  و اهل بیت  یعنی رسول خدا

شود.    تطبیق داده می  شود، غیب بر امام عصر  بقره، از غیب سخن گفته می  مبارکه   از جمله در آیات ابتدایی سوره  آیات متعددی،

ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْیَب ِفیِه ُهًدی لِّ (  ۱فرماید: )  می  قرآنباشند.    یعنی ایشان یکی از مصادیق غیب می ِقیَن« »ذَ ِذیَن ُیْؤِمُنوَن ۲. )ْلُمَتّ ( »اَلّ
. جالب این است که شما در آثاری که از وهابیان هم در همین دوران معاصر منتشر شده . فرمودند: غیب یعنی امام عصرِباْلَغْیِب«

البانیشخصی مثل  می بینید  است،   ار مسلط بود و آثار که به بخاری زمان معروف بوده است، چراکه در بحث حدیث بسی  ناصرالدین 

اعتقاد به ظهور   :این است  ،گوید   شود، عبارتی که می  وقتی در بحث مهدویت وارد می  ؛ارزشمندی در میان سنیان به جا گذاشته است
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آورد و    از امور غیبی و باید به آن معتقد باشند. و بعد همین آیه مبارکه را می  . یک اعتقاد محکم و ایمان به آن واجب است  مهدی

 .  »ذلک الكتاب ال ریب فیه هدی للمتقین، أّلذین یقیمون بالغیب«گوید:  می

الدین نوشته    »تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالماثور«اگر بخواهیم این بحث را پی بگیریم، در کتب تفسیری اهل سنت مثل   جالل 

که مستقالً آیات مرتبط    ما در این زمینه آثار فراوان داریم  توانیم آیات فراوانی را از اهل سنت بیابیم. در میان شیعه هم که   می سیوطی  

آوری کرده و روایات آن را آورده است. بنابراین در این پاسخ عرض کردیم که برخی از آیات، به   را جمع  با وجود مقدس امام زمان

توانیم مصداقی از مصادیق برخی    زول، میصورت کلی، مهدویت را بیان کرده و به برخی دیگر با کمک شأن نزول روایات تفسیریِ سبب ن

اشاره دارد. من به عنوان یک   بدانیم. برخی دیگر از آیات هم به طور خاص، به وجود مقدس امام عصر  از آیات را از امام عصر

ُه ِإاَلّ ِباْلَحِقّ َو َمْن قُ نمونه خدمتتان عرض کنم:   َم الَلّ ِتي َحَرّ ْفَس اَلّ   »َو اَل َتْقُتُلوا الَنّ
ْ

اَل ُیْسِرف
َ
ِه ُسْلَطاًنا ف َقْد َجَعْلَنا ِلَوِلِیّ

َ
ِتَل َمْظُلوًما ف

ُه َكاَن َمْنُصوًرا« هرکس که »فرماید:    اند. اول ترجمه آیه را عرض کنم، می  . روایات فراوانی در شیعه داریم که فرمودهِفي اْلَقْتِل، ِإَنّ

 ِفي اْلَقْتِل«مظلوم کشته شود، ما برای او ولی قرار می دهیم که او سلطنت دارد و )دو قرائت است(  
ْ

اَل ُیْسِرف
َ
، در قتل اسراف نکند،  »ف

ُه َكاَن َمْنُصوًرا«  ِفي اْلَقْتِل«یا این که:    .، این ولی دمِ مورد نصرت ماست»ِإَنّ
ْ

او مورد نصرت ما   کند. و  ، در قتل اسراف نمی»ال ُیْسِرف

است و آن کسی که مظلومانه   فرماید: این آیه راجع به وجود مقدس امام عصر  قرار گرفته است. روایات فراوانی در شیعه داریم که می

روایت   : فرمایند  ، ذیل همین آیه می ۲90، در جلد صفحه  خود  ، در تفسیرمرحوم عیاشیهستند. مثالً    کشته شد، حضرت سیدالشهدا

»َو  فرماید:    ، بعد می»ُقِتَل َمْظُلومًا« .  «است  حسین بن علی»، این مظلوم همان  کنند. حسین ابن علی  نقل می  امام باقررا از  
ْوِلَیاُؤُه«

َ
ا ِإَذا َقاَم ِمنا َطَلَب ِبَثْأِر  هستیم«.    ولی دم اَبی عبداهلل ، »ما اهل بیتَنْحُن أ قائم ما وقتی قیام »،  اْلُحَسْیِن«»َواْلَقاِئُم ِمَنّ

 .  «را خواهد کرد کند، طلب خون سیدالشهدا می

ْسَرَف فی َاْلَقْتِل«
َ
ی ُیَقاَل: َقْد أ را از بین می برند که    ، امام حسینقدر از این لشکر، دشمنان حضرت اَبی عبداهلل  آن».»َفَیْقُتُل َحَتّ

اسراف ». »َفالُیسِرُف فی القتل«فرماید:   می قرآن .طور نیست فرمایند، نه این میکه حضرت  حالی ، در « گویند اسراف در قتل شد می

ْن َیْقُتَل َغْیَر َقاِتِلِه« فرماید:    . می«در قتل نیست
َ
ْسَراُف في َاْلَقْتِل: أ ، در حالی  «اسراف در قتل این است که غیر قاتل را بکشیم»،  »َاْْلِ

ُه كاَن َمْنُصورا«  کشند.   را می  تمام قتله حضرت أبی عبداهلل  امام عصر  .که اینطور نیست ی ،  »او مورد نصرت خداست«.  »ِإَنّ »َحَتّ
ْرَض ِقْسطًا َو َعْداًل َكَما ُمِلَئْت َجْورًا َو ُظْلمًا.« ُیْنَتَصَر ِبَرُجٍل ِمْن آِل رسول الله،

َ
 َاْْل

ُ
 َیْمََل

در این زمینه، سکوت نکرده است و اگر   قرآنتوانیم بگوییم که    در مجموع می . عرض کردمروایت در این زمانه فراوان است. یک نمونه را  

که سنت و حجت است،  های گذشته عرض کردم که روایات پیامبر  چرا که در بخش   .سکوت کرده بود، اشکالی بر این عقیده وارد نبود

توانیم مدعیان دروغین مهدویت   این است که: ما چگونه می  ،استبه صورت متواتر این عقیده را تثبیت کرده است. سؤال دومی که مطرح  

هایی هم که در این عقیده آمده    را شناسایی کنیم؟ اوّالً باید بدانیم که چون مهدویت بسیار عمیق و وسیع در میان مسلمانها است و وعده

، این باعث شده است که عده زیادی از این رهگذر باشد  ها می  ها و پلشتی  ها، زشتی  است، نسبت به اصالح فراگیر عالم از همه پلیدی

و همچنین   خوب طبیعتاً ما باید مالک و معیار روشنی از سوی خود اهل بیت  . ای بدوزند   بخواهند برای خود طرفی ببندند و کیسه

 .بتوانیم به کمک آن معیارها، به خوبی و روشنی، مهدی حقیقی را از مهدی غیرحقیقی تشخیص دهیم   . داشته باشیم خود پیامبر اکرم

که شیعیانشان دچار سردرگمی و نگرانی    برای این  ، در روایات  اهل بیت  .ادعای ما هست  به  آیا چنین معیار و مالکی هست یا خیر؟ بله

ای را باید عرض کنم: ادعاهای فراوان در   که سراغ اصل پاسخ برویم، نکته  اینقبل از    . و حیرت نشوند، آدرس دقیقی را معرفی کردند

خواهیم بگوییم: وجود مدعیان فراوان   کند. چرا؟ چون اتفاقاً می  ای به اصل واقعیت وارد نمی  زمینه مهدویت و مهدیان دروغین، صدمه

بینید که کسی بخواهد اسکناس    کنم: شما هیچگاه نمی   یک مثال عرض   . داشتن این عقیده است  دهنده اصالت و حقیقت  دروغین، نشان

هرکس  .  دهد  خیر این کار را انجام نمی   . و اسکناس هفتاد تومانی چاپ کند یا برود اسکناس هفتصد تومانی چاپ کند  کرده قالبی چاپ  

  همه می.  دل حقیقی داردکند که یک معا رود از چیزی جعل و قالبی آن را منتشر می ؟ میچه می کند خواهد جعل اسکناس کند،  می

بینیم یک عده مدعی دروغین مهدویت هستند، پس یک نسخه صحیح و   اگر می   . کنند  روند هزار تومانی یا ده هزار تومانی منتشر می

توانیم آنها را رسوا و اصالً شناسایی    کنند خود را مصداق آن حقیقی بکنند. خوب چگونه می  اصلی در میان است که اینها تالش می
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ها    این .شویم  معرفی فرمودند: به طور مثال، ما در بعضی از روایات با عناوین عالئم ظهور یا عالئم مهدی مواجهه می م؟ اهل بیتکنی

شیخ  مثالً    .های ظهور او را بیابند   نشانه  .را مشاهده کنند  های امام عصر  برای چیست؟ برای این که افراد به خوبی بتوانند نشانه

کننده اهل    عالمات خروج قیام  .باز کردند  «»باب روی فی عالمات خروج القائمخود، بابی را به عنوان    کمال الدین، در کتاب  صدوق 

ام، بیایید    کننده  هرکس که ادعا کرد که من آن قیام  .شود  چیست؟ وقتی انسان با این عالمات آشنا باشد، دیگر دچار تردید نمی  بیت

، البته ادعای  احمدالحسن بصری، یا افراد دیگری مثل  سیدهاشم خراسانیافرادی مثل    .فانه امروزه هم فراوان استبا من بیعت کنید، متأسّ

کند. آن عالمات چیست؟ یک دسته از عالمات، عالمات شخص شخیص حضرت    انسان دیگر اشتباه نمی  .دیگری، مشابه این ادعا دارد

 با عنوان روایاتی که آمده است، شناسنامه حضرت را به روشنی در میان مسلمانها طرح کرده است، گفته است:  .است امام عصر

شان خاص است،   هر دو کنیه  .یکی است  پیغمبر  هاو با کنی  ه، کنی، اسم او هم اسم پیغمبر اکرم»إسُمُه إسمی َو ُكنَیُتُه ُكنَیتی«

یک دسته از روایاتی   .، نسب او مشخص کرده است که او قریشی استعشر كلهم من قریش«»االئمة، اثنی  اند:    روایاتی که فرموده

که بر گونه او خال نمکین  این .های ظاهری او را روشن کرده است: این که میان دو دندان پیشین او فاصله ایست  که آمده است، ویژگی

د او متوسط و تعابیری مثل این که حضرت، هنگام ظهور در لباس این که موهای او به چه صورت، رنگ او گندمگون، ق. سیاه رنگی است

از این مدعیان، پیرمرد بودند  اینها روشن می  .ساله هستند  شخص چهل بودند  . کند که بسیاری  ایرانی  از این مدعیان  عرب   . بسیاری 

»إسُمُه    .د است  م  ح  مهدی موعود م  در حالی که اسم  .گفتند اسم ما مادی است  بسیاری از این مدعیان می   . نبودند، قریشی نبودند
اند، مشخص است. پدرش، حسن   بسیاری از این افرادی که آمده  .لقب شریف آن حضرت است  ، مهدی إسمی َو ُكنَیُتُه ُكنَیتی«

شود این شخص   مشخص می   .است  است و این که از فرزندان حسین بن علی  آمده است که پسر حسن عسکری  .نیست  عسکری

گشاست و معنای آن   این یک روش است. روش دوم که بسیار تا بسیار راه  .شجره نامه روشنی ندارد  ،سید نیست یا اگر سید هست اصالً  

امر ما  .های او روشن است چه کنیم؟ آیا برای شناسایی او راهی هست؟ بله نشانه هآیند و ما در حیرت هستیم ک که خدمت حضرت می

امام  »کند، چطور؟ روایات در شناسایی امام می گوید:    چ شکی در آن نیست. این روایات معنا پیدا میتر است. هی   از این خورشید روشن

 را ببینیم. الحجه کافی امام شود، کتاب  روایات فراوان دیده می «شود. باوقار و علم شناخته می

هاییست که مدعیان را   خب اینها نشانه .امام از لهو و لعب دور است .امام به حالل و حرام آشناست .های امام، ورع و حلم است از ویژگی

کرد، این بود که   سؤالی که مأمون از امام رضا  .امام دارای معجزه است  .امام کسی است که معصوم است  .کند  از گردونه خارج می

( با بینه یعنی با معجزه. اگر اینطور باشد، پس امام باید  ۲( با نص،  ۱لبینه،  چگونه امام شناخته می شود؟ حضرت فرمودند، به نص و ا

آیند اصل معجزه و لزوم اعجاز و کارهای   بینیم که این مدعیان، برای این که فاقد معجزه هستند، می  لذا بسیار می  . معجزه داشته باشد

تالش فراوان برای انکار   . کند  یست. اصالً معجزه چیزی را اثبات نمی گویند اصالً این کارها الزم ن  شوند و می  العاده را منکر می   خارق 

 کنند.    معجزه می

 قبل از اینکه به عالئم بپردازم، این تذکر را باید عرض کنم که ما الزم نیست دائماً در جستجوی عالئم بربیاییم.  

  ویت را به راحتی از گردونه خارج و انکارشان کنیم. ادعا می اند تا ما با خیال راحت تمام مدعیان دروغین مهد  عالئم را برای ما طرح کرده

 اند، هنوز اتفاق نیافتاده است، شما کنار بروید.   گوییم عالئمی که برای ظهور مهدی بیان کرده می !کند من مهدی موعودم

ر ظهور فراگیر، روشن و عالمگیر  قد  چنین نیست که انسان در تشخیص مهدی موعود دچار شبهه شود. آن  امر بسیار روشن است. اصالً این

صفحه   ،۱  جلدالزام الناصب  کند. این روایت در کتاب    نقل می  از امام صادق مفضل بن عمر  است که هیچ تردیدی نیست. روایتی را  

غیبت خواهد   روزگارامام شما سالیانی دراز از  »،  »اما والله لیغیبن امامكم سنینا من دهركم«حضرت می فرمایند:    . آمده است  ۲۴۵

گویند    ای منکر او خواهند شد. می  عده   . شما با آزمایش جدا و غربال خواهید شد  .«و شما تمحیص خواهید شد»،  »و لیمحصن«،  «کرد

»ِبأّی واٍد    . ، مهدی از دنیا رفته است، کشته شده است، نابود شده است»َهَلَک«گویند    ای می  ، عده»َقَتَل«گویند   ای می  ، عده »ماَت«
این دوازده پرچم مشتبه است،   .پرچم و رایت برافراشته خواهد شد۱۲، »ولترفعن اثنتا عشره رایه«، به کدام وادی رفته است؟ َسَلَک«

دانند    شوند، نمی  مردم گیج می   .، هیچ کدام از دیگری قابل شناسایی نیست»الیدری أی ِمن أی«  . اندازد  یعنی مردم را به اشتباه می

َبكیُت«گوید    راوی که مفضل است، می  .گروه  ۱۲نحله و    ۱۲شاید پرچم کنایه از دعوت باشد، شاید    .حرکت کنندبه کدام سوی   من   »فَ

کدام یک امام   .نداند کدام دعوت را باید لبیک گوید  .گریه کردم. خیلی سخت است که اینطور انسان متحیر و نگران و سردرگم باشد 
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، امام  »و نظرالی شمس داخله فی الصفه«قاجان من در این هنگام چه کار کنم؟  آ  »فكیف نصنع؟«اوست؟ عرض کردم    عصر

، »قلت نعم«این خورشید را می بینی؟  »تری هذه الشمس؟« به خورشید بیرون که نورش در حیاط افتاده بود، نظر کردند. فرمودند:

،  یعنی امامت مهدی  خدا قسم، امر ما اهل بیتحضرت فرمودند: به  »،  »قال: والله المرنا ابین من هذه الشمس«گفتم بله آقا،  

. یعنی آنقدر این جریان قرار است با روشنی اتفاق بیافتد که جایی برای شک و تردید باقی نماند. ولی  «تر است  از این خورشید هم روشن

او، در مسیر راست نگه دارد و بر از خدا بخواهید که خدا شما را در غیبت  »  به ما فرمودند و آن این است که:   ای  توصیه  اهل بیت

، اگر «»إذا أدَركَت ذِلَک الّزماِن فرمایند:    کنند و می  به زراره توصیه می  . به عنوان مثال، امام صادق«امامت او ثابت قدم بمانید 

عاء«زمان غیبت را درک کردی،  دعوا ِبهَذا الدُّ
َ
اِ بگو:  .، این دعا را بخوان»ف

َ
فنی َنفَسَک، ف فنی َنفَسَک، َلم  الّلهّم َعرِّ ّنَک إن َلم ُتَعرِّ

فنی ُحجَّ  َتَک، ألّلُهمَّ َعرِّ فنی َرسوَلَک، َلم أعِرف ُحجَّ َک إن َلم ُتَعرِّ إنَّ
َ
فنی َرسوَلَک، ف َک ،ألّلُهمَّ َعرِّ َک إن َلم  أعِرف َنبیَّ إنَّ

َ
َتَک، ف

َتَک، َضَللُت َعن دینی فنی ُحجَّ خودت به من حجتت   .ی و نشناسانی، من از دینم گمراه می شوم. خدایا! اگر حجتت را به من نرسانُتَعرِّ

کید شده،  أ به عنوان مثال، یکی از عالماتی که بسیار بر آن ت  ؟چه هست  ،. نکته دوم این است که عالماتی که به ما گفتند «را بشناسان

 خواهد کرد، مورد تأکید اهل بیت  خروج سفیانی است. بحث خروج سفیانی که شخصی از نوادگان ابی سفیان است و از شام قیامی

علی بن محمد سمری از دنیا  »  فرمایند:  چنین می  نویسند، به او این  در آن توقیع آخری که به نائب چهارم می  لذا امام عصر  .است

هرکس ادعا کند که من مهدی »،  »اال فمن ادعی المشاهده قبل خروج السفیانی و الصیحه فهو كذاب مفتر«.  «خواهد رفت

. بنابراین «هستم یا ادعا کند که من باب مهدی هستم، قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه آسمانی، او هم دروغگو و هم افترا زننده است

گوییم هر زمان شما خروج کردید، من منتظرم  می .خواهم خروج کنم می  .کند من مهدی موعود هستم آقای هاشمی خراسانی ادعا می

شود که همه جهانیان   از آسمان زده می  یفریاد هولناک  .صیحه آسمانی اتفاق بیافتد  آن  کند و منتظر هستم قبلسفیانی خروج    آن  قبل

به روشنی این   اهل بیت  .شنوند و این به تواتر در روایات شیعه آمده است و در روایات سنی هم به خروج سفیانی اشاره شده است  می

 اند که هیچ نگران نباشیم. را به ما گفته

اند که حاال شاید خیلی الزم نباشد. به صورت خیلی مختصر اگر بخواهم بگویم، عالیمی مثل قتل نفس زکیه   عالئم دیگری هم فرموده

همه لشکر سفیانی در بیابان فرو خواهند   .که شخصی پرهیزگار است. او کشته خواهد شد. خسف بیداء، در بیابان بیداء، بین مکه و مدینه

  هر ادعایی می  ، نام یمانی که خروج خواهد کرد. اینها از عالئم قطعی است. بنابراین دیگر نگران چیزی نیستم. هرکسرفت. یا شخصی به  

 ! این در پاسخ به مدعیان فعلی مهدویت.  کندب ،خواهد

معتقدند او مهدی موعود بوده  که بابیان    »علی محمد باب«   اند، مانند  اند و تمام شده   اند و رفته  راجع به کسانی که مدعی مهدویت بوده

دانند، راجع به اینها هم یک پاسخ داریم. به مدعیان مهدویتی که سالها از    که بهائیان او را مهدی موعود می  »حسینعلی بهاء«  یا مانند

د و کارهایی کند. گوییم آقا! نگاه کنید ما در روایاتمان منتظر مهدی هستیم و آن مهدی قرار است در زمانی بیای  آنها گذشته است، می

. آیا این کسانی است  به صراحت بیان کرده  و اهل بیت  قرآن، خدا به روشنی در روایات و آیات  انجام دهدکارهایی را هم که قرار است  

د،  اند، حرفی نیست. یکی از کارهایی که باید بشو  اند این کارها را محقق کنند؟ اگر توانسته   اند، توانسته  که شما مدعی هستید مهدی

، یعنی در همه زمین. آیا حسینعلی بهاء توانست بر همه »فی االرض«این است که خدا گفته است اینها در زمین خلیفه خواهند شد  

 زمین خالفت کند؟  

ِذی اْرَتضَی   :گفته است  قرآن َننَّ لَهْم ِدینَهُم الَّ رضایت خدا را در سراسر یعنی دین مورد  »سوره نور(،    ،۵۵)بخشی از آیه    لَهْم«  »َلُیَمكِّ

اند دین مورد رضایت )که فرض کنیم بابیت یا بهائیت باشد( را در   محمد باب توانسته  . آیا حسینعلی بهاء و علی«زمین مستقر می کند

 سرتاسر زمین مستقر کنند؟ 

ْمًنا«اند که:    و روایات فراوان گفته  قرآن
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ م مِّ َلنهُّ امن و امان، عدل و داد، در سراسر »سوره نور(،    ، ۵۵از آیه    )بخشی   »َلُیَبدِّ

محمد باب،   اند؟ بعد از قیام علی . آیا توانسته«شود عدالتی محو می  خوف و ظلم و جور و هرگونه پلیدی و بی .فرما می شود گیتی حکم

های فراوان هستیم؟! اگر این   چقدر شاهد ظلمهای جهانی و... رخ داده است. امروز    ها، جنگ  بعد از خروج بهاء، این همه جنایت، قتل 
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کردند. نتوانستند محقق   های الهی را محقق می  باید این وعده  ، اشخاصی که مورد ادعای شما هستند، همان مهدی موعود اسالم بودند

 اند و تاریخ مصرفشان رد شده است.   کنند، پس مهدی نیستند. این هم راجع به مدعیان مهدویتی که گذشته

»َیأتی ِبدیٍن آید،    می   گویند ما در روایات داریم: وقتی که مهدی  شود، این است که می  دیگری که از شبهات مطرح می  نکته
»یاتی بدین جدید«  باشد؟ اگر    ، دوازدهمین وصی رسول خدا آورد. چگونه است؟ مگر قرار نیست مهدی   دین جدید می   َجدیٍد«

 جویند و می  های نوظهور هستند، به این روایت تمسک می  اسالم؟! عموماً کسانی که صاحب دینپس برویم سراغ ادیان دیگر غیر از  

کنیم که ما هرگز در   گویند: بله! ما دین جدید را آوردیم! ما مهدی هستیم! بیایید به سمت ما و ما را لبیک بگویید! در پاسخ عرض می

آورد. این اصالً از بیخ و بن دروغی بیش نیست. اگر بتوانند روایتی    می  دین جدید نداریم که مهدی  »یاتی بدین جدید«روایاتمان  

گیریم. بله آنچه که در روایات داریم و   آورد، ما ادعایمان را پس می  فرموده باشند: مهدی ما دین جدید می  را بیاورند که اهل بیت

، »ِإذا َخَرَج القاِئُم َیُقوُم ِبَأمٍر َجدیٍد«اند این است که:    کردهنقل    83صفحه  ،  7جلد    اثبات الهداةدر  شیخ حر عاملی  آنچه مثالً مرحوم  

ٍه َجدیٍد َو َقضاٍء َجدیٍد«فرماید    کند. دین جدید نداریم. بعد در روایت می  امر جدیدی را اقامه می او کتاب »،  »َو ِكتاٍب َجدیٍد َو ُسَنّ

 .  «جدید، سنت جدید و قضاء جدید خواهد آورد

گوییم دین جدید نداریم. امر جدید داریم، کتاب جدید داریم،    ین روایت اگر بپرسیم آقا معنای این روایت چیست؟ میخب! در پاسخ به ا

در زبان   »بدیع«با کلمه    »جدید«سنت جدید داریم. اگر بخواهیم راجع به این صحبت کنیم، باید دو نکته را عرض کنیم. یکی اینکه کلمه  

( و تازه refreshزی داشتید، این شیئی که داشتید کهنه شد، شما رفتید و این شیء کهنه را رفرش ) عربی دو معنا دارد. اگر شما چی

هایی را که مرور زمان بر او وارد کرده بود، از آن زدودید، به   ها و فرسودگی  کردید، ماهیتش را حفظ کردید، ولی آن زنگارها و گرفتگی 

  .مدتها در انباری شما مانده بوده و حاال زنگار گرفته است  دارید کهالً شما یک سینی  گویند. مث  این کار شما تجدید یا جدید کردن می

گویند شما این سینی را تجدید کردید. اما اگر این    می  . زنند  دهید تمیز کنند و یک لعاب جدید به آن می  زنید، می  آن را سمباده می

 اید.   اید؛ شما یک کار بدیع کرده ید سینی نکردهسینی را کنار گذاشتید و یک سینی دیگر خریدید، شما دیگر تجد

کنند که غیر از دین است و چیز دیگری غیر از احکام دین است، بدعت  لذا در اسالم به قوانینی که افراد از پیش خودشان وارد دین می

بیعت دیروز را   .یعنی بیعت دیروز را داریدکنید،    تان آغاز می  گویند، اما وقتی شما هر صبح خودتان را با بیعت جدیدی با امام زمان  می

ُد«کنید.    گویند تجدید بیعت می  می  .کنید   می  کنید، تازه  گذارید، بیعت دیروز را دوباره رفرش می  کنار نمی ُد« .  »الّلهمَّ إّنی ُاَجدِّ   »ُاَجدِّ

کنم. بنابراین    می  تازه  .کنم  عت را تجدید مییعنی نه اینکه آن بیعت دیروز را کنار گذاشتم، یک بیعت جدید، یک بیعت دیگر، نه همان بی

ه َبدیعه«گوید:    روایت نمی ٍت جدیده«گوید    ، نه، می»یأتی بكتاٍب بدیٍع، َیأتی ِبُسنَّ . در واقع این شبهه آن  »كتاٍب جدید و َُسنَّ

کند. ما جدید را  بی فرق می زمانی شکل گرفته است که ما جدید را به صورت فارسی آن ترجمه کردیم. جدید در فارسی با جدید در عر

 .کند  چیزی که اصالً نبوده و حاال بود شده است، حاال وارد کردیم. ولی عرب این کار را نمی .بریم  در فارسی به معنای بدیع هم بکار می

 گوید. این جواب اول است. می »جدید« خواهد همان را تازه کند  عرب به چیزی که بوده و حاال می 

وقتی مهدی ما بیاید، به همان سیره رسول »فرمایند:    می   بینیم که اهل بیت  است که ما در روایات فراوان دیگر میجواب دوم این  

چطور است؟    پرسد: روش مهدی  رفته و از حضرت می  خدمت امام صادقعبداهلل بن عطا  به عنوان مثال،    « عمل خواهد کرد.  خدا

»یهدم کرد، او هم خواهد کرد.    می  همان کارهایی که پیامبر اکرم  «َنع رسول الله»َیصَنُع ما صَ فرمایند:    چگونه است؟ حضرت می
ه«  ما كان َقبَلَه كما َهدَم رسول الله آید، تمام آداب   جاهلیت را از بین برد، مهدی ما که می  گونه که پیغمبر همان َقبَل جاِهلیَّ

دهد.    را انجام می   گویند سیره پیغمبر  حضرت می   ؛برد. دقت کنید   بین می و رسوم جاهلیتی را که دوباره زنده شده است، همه را از  

کند، جاهلیت را از بین می برد. این یعنی تجدید دین دیگر. یعنی جاهلیت آمد دین    گویند هَدم جاهلیت می   دهند و می  بعد ادامه می

فرماید:    کند. بعد می  کند، هدم جاهلیت می  نده میز  .کند  آید و تجدید می  می  اسالم را زنگارگرفته کرد، کهنه کرد، مهدی موعود

 »َیستأِنُف االسالَم جدیدًا«   .دهد  سامان می  و  از ابتدا دوباره اسالم را سر  .کند  ، اسالم را نوسازی می»و َیسَتأِنُف االسالَم َجدیدًا«

همان کاری را   »َیصَنُع ما َصَنَع َرسوُل الله«آمده است، در عین اینکه در جمله قبلش فرمود:    »جدید«بینیم کلمه    در این روایت می
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ندارد. این روایت را از امام   است. دین دیگری غیر از دین پیغمبر  یعنی او پیرو پیغمبر  . کند  انجام دادند، می  که پیغمبر اکرم

 اند.   نقل کرده صادق 

من از فرزندان من است.    ه کنند  قیام  »القاِئُم ِمن ُولدی.«فرمودند    آورد، ببینید پیامبر  نت جدید می روایت دیگر راجع به اینکه س

تی«، بعد فرمودند  »إسُمُه إسمی َو ُكنَیُتُه ُكنَیتی َو َشماِئُلُه َشماِئلی« ُتُه ُسنَّ سنتی که او دارد، روشی که او دارد، همان سنت من   »سنَّ

یعنی سنتی که زنگار گرفته بود، مرده بود، دیگر کسی به   .است. پس سنت جدیدی که در آن روایت فرمود چیست؟ به همین معناست

به طاعت و به شریعت منِ    مردم را  »ُیقیُم الناس َعلی طاَعتی و َشریَعتی«شود.    دوباره زنده می  ،کرد، مهجور شده بود   او عمل نمی 

خواند. از این    پروردگارِ من مردم را فرا می  قرآنبه همان کتاب    »َیدُعوُهم الی الكتاب َرّبی«کند.    خواند و دعوت می  پیغمبر می

پیغمبر   توانید به همین مضمون ببینید. روایت دیگری را هم عرض کنم و این بحث را تمام کنم. باز  می منتخب األثر  روایت فراوان در  

»َو   .کند، دیگر دیده نخواهد شد  . دوازدهمین فرزند من غیبت می»إنَّ ثانی َعَشر ِمن ُولدی َیغیب حتی الُیری«  فرمودند:  خدا
تی ِبَزَمنن ال یأتی ال یبقی من االسالم إسُمه« ماند،    باقی می  آن  زمانی بر امت من خواهد آمد که از اسالم فقط اسم َیأتی علی ُامَّ

عمل    قرآنکسی به    .کند  ماند. یعنی دیگر کسی به دین عمل نمی  باقی می  آن  فقط خطوط  قرآناز    إال َرسُمه«  قرآنبقی ِمَن ال»و ال یَ 

حیَنِئٍذ«فرماید:  می فرماید پیغمبر کند. بعد می نمی
َ
 مرده است، اسالم مرده است، کسی به آن عمل نمی قرآن، در این هنگام که  »ف

ُن الله َلُه َتباَرَک و َتعالی«کند،  
َ

َیظَهُر االسالم«که قیام کند.    »ِبالُخروج«اذن چه؟    .دهد  خدا به او اذن می  »یأذ
َ
اسالم ظاهر   »ف

ُد«کند،    او اسالم را ظاهر میخدا بدست    »َفَیظَهُراالسالُم ِبه«.  کنداسالم را ظاهر    »َفُیظِهُر االسالَم«بشود و یا   تجدید  آن را  و    »و ُیَجدِّ

باز در این روایت، کلمه تجدید آمده است. پس تجدید یعنی چه؟ با توجه به جمله قبلی که در روایت آمده بود که از اسالم جز  .کند  می

تأکید یعنی همان زنگارها را زدودن، یعنی حیات دوباره بخشیدن. نه اینکه دین جدیدی غیر از   .جز رسم باقی نمانده است  قرآناسم و از  

 بیاورد.   قرآندیگری غیر از این  آنقراین دین اسالم و  

  . شود  مندرس می  .رود  و دین از بین می  قرآناند که    توانید ببینید که آنها هم نقل کرده  به همین مضمون در روایت اهل سنت هم می

  بینی  پیش  شود و این های روی لباس سابیده می این طالکوب .رود شود و از بین می ها مندرس می های روی لباس همان طور که نخ

بنابراین هرگز به این معنا نیست که دینی و کتابی غیر از این کتاب را امام    . کند که یک مُجدِّد، یک تجدیدگر الزم دارد  ها اثبات می 

 سؤال چهارم و  سؤالاند. اما  که کسانی مثل بهاییان و بابیان به غلط به این آیات و روایات استدالل کرده بخواهد بیاورد، چنان عصر

های اخیر از سوی   ادعایی است که به تازگی در سال  سؤالدوازده مهدی خواهند آمد؟ این  ،    آخر این است که آیا بعد از امام عصر

داند. اسمش را احمد معرفی کرده و   می  شخصی به نام احمد الحسن مطرح شده است. او شخصی است که خود را فرزند امام زمان

ای این بحث را به صورت   هلل در برنامهءاشا  هستم و باید با من بیعت کنید و ادعاهای فراوانی دارد. إن  گوید من فرزند مهدی  می

کنند، یک دسته روایاتی است که   کنم که عمده چیزی که اینها به آن استدالل می  به صورت خالصه عرض می  مبسوط خواهید دید. من

امام بعدی است. به عنوان مثال،    اند که فرزند امام زمان  ه این گمان غلط انداختهاند یا دیگران را ب  بر اساس آن روایات گمان کرده

از کتاب   فرمایند که یک صحیفه بیاور. بعد   می  به امیرالمؤمنین  نقل شده که در این روایت پیغمبرشیخ طوسی    ةالغیبروایاتی 

ه َسَیكوُن َبعدی إثَنی َعَشَر إمامًا«  یند:فرما   نویسند. می  هم می   کنند، امیرالمؤمنین  حضرت مطالبی را امال می . یا »یا علی! إنَّ

ها هم دوازده مهدی خواهند  . بعد از آن»و من َبعِدِهم إثَنی َعَشَر مهدّیًا« فرمایند:  بعد از من دوازده امام خواهند بود. و بعد می ؛ علی

  . تو اولین از اون دوازده امام خواهی بود. و بعد تک تک ائمه را اسم میإمامًا«»َفأنَت یا علیُّ أّوُل اْلثَنی َعَشَر  فرمایند:    بود. و بعد می

إذا َحضرُته فرمایند:    . بعد میاست یعنی امام عسگری  فرمایند که امام بعدی حسن بن علی  رسند. می  برند تا به اینجا می »فَ
برود،    وقتی حسن عسکری  الَوفات« لیسِلمها الی ِبنِه الَحَس از دنیا  را تسلیم کند  ِن الفاِضل«»فَ این صحیفه  »الی ابنه   .باید 

را حفظ خواهد کرد، تسلیم کند. بعد وقتی    که دین آل محمد  د، یعنی امام عصر  م  ح  به م  محمده مستحفظ من آل محمد«.

ذِلَک إثَنی َعَشر إمامًا«فرمایند:   می   کنند، پیامبر  را ذکر می   این دوازده ائمه »ُثمَّ   فرمایند:   امام شدند. بعد می ها دوازده    . این»فَ
»فاذا حضرته الوفاة فلیسلمها الی ابنه . بعد از این دوازده امام، دوازده مهدی خواهد آمد.  َیكوُن ِمن َبعِده إثَنی َعَشر َمهدّیًا«
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»إسُم او سه اسم است. پس این صحیفه را باید تسلیم فرزندش کند که اولین مقربین است. برای  ، . وقتی که وفات آمداول المقربین«

ل الم . سه اسم دارد. یکی هم اسم من است منین«ؤ َكإسمی و إسُم أبی و ُهَو عبُداللِه و احمد، و االسُم الّثالِث المهدی، و ُهَو أوَّ

همین  گویند که احمد الحسن    و هم اسم پدرم که همان عبداهلل است و احمد و اسم سومش هم مهدی است. آقایان احمد الحسنی می

إذا َحضَرُته الَوفات«چرا؟ چون در این روایت آمده است:    .است  فرزند بعدی امام زمان
َ
وقتی او از دنیا رفت، تسلیم فرزندش   »ف

امام زمان  .کند پاسخ چه عرض میچه کسی تسلیم فرزندش کند؟  اول عرض می  . در  پاسخ  باید مهدی    کنیم؟ ما در  کنیم که 

بعد اگر دوران امامتش به پایان رسید و وقت وفات او سرآمد،    . کندهای الهی را محقق    جام بدهد، وعدهبیاید، کارهایش را ان  موعود

میگوید:    .گوید: قبل از او من باید سراغ شما بیایم   آییم. این روایت که نمی  آقای احمد الحسن ما خدمت شما می  ؛ باشد  ،در آن هنگام 

خدمتیم. جواب دوم این   بعد ما در  ،ید با پسرش بیعت کنم. پس صبر کنید بیاید من با  ،. پس از فوت مهدی»فاذا حضرته الوفات«

إذا َحضرُته الوفات«کنید.    است که اصالً شما این روایت را اشتباه معنا می
َ
»فاذا  حالیکه    کنید. در  معنا می  را به امام زمان  »ف

رسد، به فرزندش که   که وفات می  گوید: وقتی  روایت می شود. چرا؟ چون در این    معنا می  به امام حسن عسگری  حضرته الوفات«

  که ابنه به امام عسگری  شود. درحالی  به مهدی موعود معنا می  »ابنه«  گویید که این ضمیر  کند. شما می  اوّلین مقربین است تسلیم می

دلیل که این اسامی که برای امام   سه اسم دارد. به چه دلیل؟ به این  یعنی امام زمان  »له ثالثة اسامی«شود. چرا؟ چون    معنا می

»اسم  گوید    ست که در این روایت آمده است. در این روایت میا  ای  در روایات دیگر ذکر شده است، دقیقاً همین اسامی  زمان
( 3( عبداهلل و احمد و    ،۲( هم اسم پیغمبر۱. سه اسم شد:  كاسمی و اسم ابی و هو عبدالله و احمد واالسم الثالث المهدی«

. به عنوان مثال  «دوازدهمین امام سه اسم دارد  ،مهدی موعود». اسم دارندسه  هدی. در روایات فراوان دیگر هم داریم که امام زمانم

كِن و الَمقاِم«کند که فرمودند:    روایت نقل می   ، از پیامبر اکرمةالغیب شیخ طوسی در همین کتاب   ه ُیباِیُع َبیَن الرُّ . با او بین رکن »إنَّ

ای ذکر   را دقیقاً همین اسامی  . اسامی امام زمان»اسمه احمد، عبدالله و المهدی. هذه اسماء ثالثها«کنند.    مقام بیعت میو  

 کنند که در این روایت آمده است، این شاهد اول ماست.   می

گوییم شما همه   بیایند، می  مهدی قرار است بعد از امام زمان  ۱۲گویند که:    کنند و می   شاهد دوم این است که آقایان ادعا می

امام اشاره  ۱۲مهدی، به رجعت  ۱۲مهدی چه کسانی هستند؟ در روایات فراوانی آمده است که در این روایات   ۱۲این  .روایات را ببینید

کنند.    ها دوباره رجعت می   آن  ههم تا امام زمان  از حضرت امیرالمؤمنین  مهدی داریم، همین امامان  ۱۲امام داریم،    ۱۲  .دارد

 همه اهل بیت  . کند. دو منصب دارند: یک منصب امامت و یک منصب مهدویت  با عنوان مهدی از آنها یاد می  این بار پیغمبر خدا

خودشان را مهدی   به عنوان مثال حضرت امیرالمؤمنین  .مهدی هستند. به چه دلیل؟ در روایات فراوان داریم  همه اهل بیت  . امامند

 آمده است.   ۵۶9، صفحه مختصر بصائرالدرجاتای که قرار است بیاید و رجعت کند. در کتاب  همان مهدی .کنند  معرفی می

 .برایت حدیث نقل کنم قبل از آن که کسی بیاید   »أال احدثک قبل ان یدخل علی و علیک الداخل؟«فرمودند:    امیرالمؤمنین

»انا عبدالله، أنا دابه االرض، صدقها و عدلها و اخونبیها و    گفتم( بله آقا بفرمایید. فرمودند:جدلی    ابی عبداهللعرض کردم: )من  
  .که همان قصه رجعت است، دارد  االرض  ةداباشاره به آیه خروج    .هستم  االرض  ةداب. حضرت اوصاف خود را فرمودند: من  أنا عبدالله«

خواهم بگویم مهدی کیست و   یعنی می  ؟آیا به تو بگویم چشم مهدی کیست  المهدی و عینه؟«»اال اخبرک بان فی  بعد فرمودند:  

َضَرَب ِبَیِده إلی َصدِره قاَل أنا«بله آقا بفرمایید.    عرض کردم چشم مهدی کیست؟    . به سینه خودشان زدند و فرمودند من مهدی»فَ

 روایات فراوانی داریم که اهل بیت.  در میان مهدیون اثنا عشره دارندام و من چشم مهدی هستم. اشاره به مقام باالیی دارد که حضرت  

ُه هداخودشان را مهدی معرفی کردند:   ُهم أِئمَّ ُهم ها ائمه هداه مهدیون هستند یا به عنوان مثال روایاتی مانند:    ، این َمهدّیوَن«ةُ »إنَّ »ُكلُّ
ُل اْلوصیاِء َبعدی أخی َعلی ُثمَّ   الحسن، ثم الحسین، ُثمَّ ِتسَعه ِمن َوَلِدی الُحسین فی َدَرَجتی إلی  هادون، مهدّیون و اوَّ

شود. آن    روایت غیبت شیخ طوسی به خوبی روشن میمعنای  با چینش این روایات در کنار یکدیگر،    .ما همه مهدی هستیم  آخر...«

گردند و رجعت   برمی  مهدی یعنی همین اهل بیت۱۲،امام    ۱۲امام و بعد از    ۱۲خواهد بگوید:    خواهد بگوید؟ روایت می  روایت چه می

تر صحبت کنیم، خوب است به   تر و مفصّل  مهدی( را روشن۱۲کنند. اگر بخواهیم بحث رجعت را بهتر و بحث مهدیون اثناعشر )  می
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َجعه َبیَن الّظهوِر و الَمعاِد«کتاب   این کتاب   3۵0صفحه    ،ر جلد اول مراجعه کنیم. این بحث خاص د آیت اهلل شیخ محمّد سند ، نوشته  »الرَّ

 حسن هرگز نمیالآقای احمد    شود و اینکه این  مطرح شده است. با بررسی مجموع روایات، به خوبی ادعای دروغین این افراد روشن می

بعد   تاسهرگز اینطور نیست. امامت قرار    .امامت به فرزندان مهدی قرار است برسد  . تواند مدعی شود که من فرزند مهدی موعود هستم

 ، در دوران رجعت، به امامان پیشین برسد که با عنوان مهدی از آنها یاد شده است. از امام زمان

 اللهم عجل لولیک الفرج 


