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 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنِ الر َّحیم

ال سِیَّما ب قیة اهللِ  مُح مَّدٍ و  آلِهِ الطَّاهِرِين س یِِّدناالْح مْدُ لِلَّهِ ر بِّ الْعال مین  و  ص لَّى اللَّهُ ع ل ى 

 َ جْم عِین  ع ل ى َ عْد ائِِِمْ ْاللَّعْنُ الدَّائِم و  اهللِ ِفی األر ضین ب قَِّیةِ ع ل ى م والنا 

ص الةً ت ام َّةً  قیِ نَّالا ا الِمام ع لی ابنِ محمدٍ ه ادِي ن  و  و  س یَِّدِن ا م ول ان ا یص لَِّ ع ل م َُِّاللَّ

 الع ن َ عْد ائِِِمْ َ جْم عِین   ن امِی ةً و  ع جِّل فِی ف ر جِ ق ائِمِِِم و  ذ اکِیةً 

 

، به مناسبت و شما بزرگوارانامام عصر و آقامون  موالعرض تسلیت خدمت و عرض سالم دارم خدمت سروران خودم

 .شهادت حضرت امام هادی علیه الصالۀ و الساّلم

 .لسله مباحث بررسی شبهات مهدویتبا سهستیم ون تدر خدمت

 :در بحث گذشته به دو موضوع پرداختیم

 ؟به مِدويت اختصاص به شیعه دارد موضوع اول اينکه آيا اعتقاد

هل سنت نیز در گام نشان دادیم ا .همه مشتی از خروار بود کردیم که اون اشارهه بسیاری رو ادلّ  .پاسخ منفی بود

فراوانی از وجود مقدس مهدی موعود سخن کتب راه بوده و هستند و در ت با شیعه همویبه مهد به گام اعتقاد

ث بح ، مهم نقطه افتراقتنها و  ه انداز ظهور او احادیث نقل کرده اند و اوصاف فراوانی برای او برشمرد ،گفته اند

 غیبت آن بزرگوار است.
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  امام زمان علیه السَّالم غیبتاثبات 

غیبت امام مهدی )ع( اهل سنت و  در تکمیل آن بحث باید به چند نکته اشاره کنم. در اعتقاد شیعه به مهدویت 

 خرافی و غیرقابل قبول برمی شمارند. بت آن عزیز را اعتقادییو خصوصاً وهابیت بر ما بسیار خرده میگیرند و غ

 و امکان عقلی آن معنای غیبت .1

 این معناست که هست ولی از و غیبت او بهاست ـ ب ئآیا اعتقاد به وجود شخصی که غا :در پاسخ باید عرض کنیم

زم اعتقادی مستلآیا چنین ـ  «ي ر وْن هُ و ال ي عْرِفُون ه»شناسیمش  بینمش ولی نمی یعنی می ،پنهان است دیده 

یا حکم آ ؟دریافت می کنداجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین ، آیا عقل ؟آیا مستلزم محال است ؟تناقض عقلی است

نند بی کسی معتقد باشد که مهدی موعود هست، او را مردمان میاگر .؟ پاسخ قطعا منفی استبه تناقض میکند

به این معنا غائب است هرگز سخنی خالف عقل نگفته و دچار تناقض منطقی نشده است. این  و ولی نمی شناسند

 نکته اول.

 نمونه هايی از غیبت انبیاء .2

 برکه رهاین  .خالف عادت بوده و متداول نیستدر میان آدمیان نکته دوم اینکه آری می پذیریم چنین اعتقادی 

نامأنوسی  رولی در پاسخ و برای این که چنین ام .امری رایج نیست ینندیی باشد ولی مردمان آن را نبو قدوه و پیشوا

 اد آن را بشکنیم به مواردی اشاره می کنیم که شیعه و سنی به آن معتقدند.عرا نزدیک کنیم و استب

 حضرت عیسی (1

ا زنده است و از دنی ،کسی است که شیعه و سنی معتقدند که هستعلیه الساّلم به عنوان مثال حضرت عیسی  

من فقط به دونمونه اشاره  ،بالغ بر دوهزار سال دارد. نمونه های فراوانی است ،نرفته است و عمری بسیار طوالنی

ی فِ یٌّعیسی ح   و  »: می نویسد 316صفحه  4جلد  ین تیمیه در کتاب معروف خودش مجموع الفتاوبکنم. ا می

 «.کالِ ذ  فُ الِخ یُ یءٍش ابِه ل السنَّ و  ابِت الکِبِ لّام اِحکُم ی ل  اءِم السَّ ن مِ ل ز  ن اِذا  عد و ت ب مُم ی اء ل م السَّ
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تیز بسیار شیعه س .وهابیت ارج و قرب فراوان داردابن تیمیه شیخ االسالم سلفیه است و امروزه در میان  ددانی می

او تصریح میکند که حضرت عیسی در آسمان است زنده است و از دنیا نرفته  .و بر افکار باطل خودش متعصب

 .کند فت نمیلاست و از آسمان که نازل شود حکم خواهد کرد به کتاب و سنت و با کتاب و سنت مخا

 4هم در جلد  او «نآرالقُ  حکامِ ا ع لِلجامِا  »نمونه ای دیگر مفسر بزرگ و معروفی است به نام قرطبی صاحب کتاب 

 مُت و فَِّیك   إِنَِّیإِذْ ق ال  الل َّهُ ي ا عِیس ى » :ل عمران آنجا که قرآن می فرمایدآسوره  55ذیل آیه   100صفحه 

که  صحیح آن است «ومٍا ن ل   و  اتٍف و  یرِن غ مِ اءِم السَّ یل  اِ هُع ف الی ر ع ت  اهلل  نَّا  یحُحِلص  ا »: میگوید «إِل ی َّ و ر افِعُك 

ر این د را بمیراند یا آنکه به خواب فرورفته باشد. معتقد باشیم خداوند متعال عیسی را به آسمان برده بی آنکه او

 زمینه آثار فراوان است.

 حضرت خضر (2

ست و عمری نمونه دیگر حضرت خضر است . حضرت خضر کسی است که باز بنابرعقیده  شیعه و سنی زنده ا

امِ حکأع لِا لجامِ»کسی اورا نمی شناسد. به عنوان مثال قرطبی در همین  .غایب است .کرده استبسیار طوالنی 

ا ه کرُذِ  ولُ طُی  ابٍسب ا لک لِالمُ ن مِ رَّ ف  ضر الخِ نَّ اِ»نویسد:  می 45صفحه  11تفسیر معروف خودش در جلد  «نآالقُر

گوید که  می .«الجَّالدَّ هُ لُقتُی ی  ذِالَّ لُ جُالرَّ هُ نّ ا  ال و  جَّالدَّ ج خرُ ن ی  ی ا ل اِ یٌّ ح  و  هُا ف نه مِ ب رِ ش  و   الح یاۀ ع ین   د ج ن و ی ا  ل اِ

خضر کسی است که از پادشاهی گریخت و به چشمه حیات رسید از چشمه حیات نوشید، براثر آن نوشیدن از 

خروج دجال در  .خروج کند ه است تا موقعی که دجالاو زند .چشمه حیات، حیات جاودانه پیدا کرده است

 .آخرالزمان است. و بعد میگوید که به دست دجال کشته خواهد شد

به اعتراف شیعه و سنی زنده اند ولی کسی آنها را نمی بیند و  کهاقل دو نمونه از کسانی که هستند این حد .بخُ

 قدند.موعود معتمهدی وجود غیبت است که شیعیان راجع به  ینمی شناسد و این همان معن
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 حضرت ادريس (3

اگر بخواهیم موارد دیگری را هم ذکر کنیم هستند کسانی مثل حضرت ادریس که مثال ترمذی در سنن خودش 

ر هست و دحدیثی را نقل میکند که ادریس زنده از پیغمبر  .کند که او زنده است نقل می 377صفحه  4در جلد 

رده گیری بر چنین ند و هرگز خا مشهور غیبت غائبعریف چهارم است. اینها کسانی هستند که بنابر تآسمان 

ی آنها را کس لیعقیده ای را اهل سنت برنمی تابند. چگونه است که اگر بگوییم عیسی و خضر و ادریس زنده اند و

 مهدی موعود غایب است اشکال دارد.اما اگر بگوییم  ؛اشکالی نداردـ یعنی غایبند  ـ نمی شناسد

ی مختلف در مقاالتشان و کتاب های مختلفشان بسیار شیعه را به استهزاء و سخره گرفته شما ببینید در برنامه ها

اند که معتقد به غیبت مهدی شده است. چگونه غیبت عیسی و خضر و ادریس را می پذیرید ولی با غیبت مهدی 

 این نکته اول.  !موعود چینین برخورد غیر علمی میکنید؟

مستلزم محال عقلی نخواهد بود، استبعاد عرفی و عادی اش را زمان علیه السّالم نشان دادیم غیبت امام بنابراین 

 هم با مثال هایی از بین بردیم.

 

 طول عمر امام زمانامکان  .3

ت و آن است مستلزم اشکال دیگری اس کشیدهست که اگر بگوئید غیبت او به دلیل اینکه به درازا ا م اینسونکته 

وال پاسخ این س در پاسخ های پیشینو  وابش روشن استاینکه کسی نمی تواند عمری چنین طوالنی کند باز ج

 داده شده.

مهدی موعود اشکالی  اگر عیسی و خضر و ادریس و دیگران  زنده اند و عمری طوالنی کرده اند، عمر طوالنی

 نخواهد داشت.

 تصریح میکند که نوح عمری بسیار طوالنی داشته است: 14نکه قرآن به صراحت در سوره عنکبوت آیه افزون بر ای

ت قرآن مدت نبو «أ خ ذ هُمُ الطُّوف انُ و هُمْ ظ الِمُون ف  ع امًا خ مْسِین  إِل ّا س ن ةٍ أ لْف  فِیهِمْ ف ل بِث  ق وْمِهِ و ل ق دْ أ رْس لْن ا نُوحًا إِل ى »
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سال. یعنی  50هزار سال کم از آن  «أ لْف  س ن ةٍ إِل ّا خ مْسِین  ع امًا» .کند سال ذکر می 950قبل از طوفان نوح را در 

950  

عمر او بعد از طوفان اگر افزوده شود  و بوده است. عمر او قبل از رسالتش سال نوح تنها رسالت قبل از طوفانش

. ما به روایات کاری نداریم فعالً همین که قرآن از کسی سال است که در روایات آمده است 2000چیزی بالغ بر 

 کند. اشکال را هم به راحتی دفع می بنابراین این .سال عمر کرده است 950 حداقل سخن گفته است که

 

 استدالل به روايات متواتر بر وجود امام زمان .4

معتقد است که مهدی موعود هست ولی  ،ست که شیعه براساس روایات فراوان وصحیحا آنچه باقی می ماند این

گفتیم که این نه  کهرا نمی شناسند  غائب است یعنی در میان مردم حرکت دارد، زندگی دارد ولی مردمان او

 مستلزم محال عقلی است و نه استبعاد عادی دارد و نه مشکل طول عمر، این عقیده را متزلزل خواهد کرد.

 

 فايده امام غائب 

 ن امامی که غائب است سودمند است؟آیا وجود چنی :  این است که باید به آن بپردازیم وال بعدی کهاما س

در جلسه گذشته عرض شد که اوالً بر اساس روایات و آیات قرآن اثبات میکنیم که باید خلیفه ای در تمام دوران 

م ان به اماچگونه می تو ،دتی از سوی خداوند باشت باشد. پس اگر باید حجّحجّبرمردمان  ،از سوی خداوند سبحان

 ( معتقد نبود؟لیهم السالمعمهدی )

 و نجات از مرگ جاهلیَّت شناخت امام .1

ل مْ ي عْرِفْ إمام  ز مانِهِ م ات  مِیت ةً  و  م نْ مات »به عبارت دیگر هم شیعه و هم سنی فراوان نقل کرده اند که 

این تعابیر فراوان است در  «ل یْس  فِی عُنُقِهِ ب یْع ةٌ إِم امٍ و  م ات  م نْ » «إمام ه ل مْ ي عْرِفْ  و   م نْ مات  » «ج اهِلِی َّة

 توانید ببینید. صحیح مسلم و مسند احمد و در منابع فراوان دیگر می
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نش باید هر شیعه ای امام زما ،بسیار خوب بنابراین اگر هرمسلمانی باید بیعت امام زمانش را به گردن داشته باشد 

ت سا ده وجود امام غائب اینئحداقل فا !رده می گیرند؟است چرا اهل سنت بر وجود غائب خ اگر چنین ،را بشناسد

و با این شناخت از معرفت جاهلیت نجات پیدا ـ هرچند او را نبینم  ـ که من می توانم او را به صفاتش بشناسم

 بکنم.

 يك پرسش

خلیفه مسلمین در این روزگار چه کسی است ست که ا غیر شیعه به شدت در آن وامانده است اینآن سوالی که  

یکی از محقیقن شیعه به نام  ؟!ند به مرگ جاهلیت مرده اندختکه مسلمانان باید اورا بشناسند و اگر او را نشنا

 شیخ علی آل 

 ؟تکیسخلیفه مسلمین در این روزگار  «صرِ ا الع ذ ی ه فِ  ین مِسلِالمُ ةُ یف لِخ  و  ن هُم  »محسن کتابی دارد به نام 

خلیفه ای باشد و باید اورا شناخت و نشناختن او منجر به مرگ جاهلیت معتقدند که باید  جالب است بدانید همگان

خواهد شد، اما این تنها شیعه است که میتواند امام غائب خودش را مصداق این امام زمان معرفی بکند. آیا اهل 

ی که هر روز دستشان به یک جنایتی آلوده است را معرفی سنت می تواند ملک عبداهلل، ملک سلمان و دیگر کسان

 !آیا شناختن چنین افرادی با چنین سوابق و با چنین عملکردهایی نجات بخش از مرگ جاهلیت است؟ !کنند؟

 این نکته بسیار مهمی است که باید غیر شیعه پاسخ گو باشد.

 هدايت دل ها .2

امام  دهئاست که در جلسه گذشته هم گفتیم. حکومت تنها فا عرض میکنیم اینسؤال اما پاسخ دیگری که به این 

دیگر وجودش لغو و بیهوده باشد. چنانکه غیر شیعه چنین تعریفی از امامت  ،نیست که اگر امام از حکومت منع شد

 شدهای قائل نده ئکرده است. آنان امامت را مساوی با حکومت گرفته اند و درنتیجه برای کسی که حکومت ندارد فا

ب گاه این فرمانروایی و وبه امر الهی. خ ،. امامت در واقع فرمانروایی قلوب و هدایت دلهاستاند. خیر چنین نیست

هدایت از طریق حکومت انجام می شود و اگر حکومت از امام سلب شد و غاصبان از دست او حکومت را ربودند 
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ل خواهد کرد. قرآن امامت را اینگونه تعریف امام به طریق دیگری و به شکلی غیبی به وظیفه امامت خودش عم

را امامانی قراردادیم که هدایت میکنند، هدایت به امر.  انما آن «ئِم َّةً ي ِْدُون  بِأ مْرِناو  ج ع لْناهُمْ َ »: کرده است

 «هُ کُنْ ف یکُونُإِن َّم ا َ مْرُهُ إِذ ا َ ر اد  ش یئًا َ نْ يقُول  ل »هدایت به امر چیست؟ هدایت به امر این است که 

 انواع هدايت

مین دو. هدایت ارائی است ،دونوع هدایت داریم : یک هدایت :یماگر بخواهم خیلی مختصر عرض کنم اینگونه میگو

 هدایت ایصالی است. ،هدایت

راه را به مردمان و مهتدیان نشان می دهد. به عنوان مثال  ،وظیفه انبیاء است، هادی ،در هدایت ارائی که بیشتر

گید این خیابون را باید  می د:دی کسی از شما می پرسد که فالن آدرس کجاست؟ شما مسیر را بهش نشون می

 بری بعد سمت 

 

کنید  می همسیر رو نقطه به نقطه و گام به گام به او ارائ... . راست بپیچی بعد به میدان میرسی سمت چپ برو بعد 

 و نشان میدهد. این می شود هدایت ارائی. 

 تاس «ي ِْدُون  بِأ مْرِنا»ـ که هدایت ایصالی است در این هدایت که مخصوص امام است هدایتی داریم باالتر از این 

می کند یعنی دست مهتدی را میگیرد و به سرمنزل  «ایصال الی المطلوب»امام تنها ارائه طریق نمی کند بلکه  ـ

اشین بیا سوار م :فالن موقعیت، فالن مقصد را چگونه باید برسم؟ شما میگید م:پرس مقصود می رساند. از شما می

همدیگه حرکت میکنیم میریم. من سوار ماشین شما میشم و شما من رو به مطلوب و مقصود خودم می  شو با

ی ت، هدایت ایصالهدایت با هدایتی که آدرس را به من نشان بدهید خیلی تفاوت داره. این هدای رسانید. این نوع از

 .است
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 هدايت ايصالی امام

ْدُون  بِأ مْرِنابه همان گونه که  ؟امام ایصال الی المطلوب میکند. به چه گونه  .يِ 

توسط اموری که به دست  ،توسط امورغیبی «کُنْ ف یکُونُإِن َّم ا َ مْرُهُ إِذ ا َ ر اد  ش یئًا َ نْ يقُول  ل هُ »؟ امر چیست

 می شود به آن شکل امام ایصال الی المطلوب میکند. کُنْ ف یکُونُخداست و 

 نمونه هايی از الطاف غیبی انبیاء

 حضرت خضرهدايت غیبی  (1

 «رجال الغیب»اگر بخواهیم نمونه ای رو در قرآن مثال بزنیم حضرت خضر است. حضرت خضر کسی است که از  

ولی خدا به دست او تصرفاتی در عالم کرده است و  تی مشهور در میان مردمان نداردم هر سِایعنی به ظ ؛است

سخن  74هدایت هایی رو از مجرای وجود او محقق فرموده است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره کهف آیه 

. وقتی به خضر میرسند حضرت خضر ـ به میان می آورد که به خضر میرسندـ او شمعون  از رسیدن موسی و وصیّ

رجال الغیب. اوالً کشتی ای را های ست از فعالیت ا سه حرکت انجام میدهد که این سه حرکت نماد و نمونه ای

سازد و سوم جوانی را می کشد. در هریک از این سه کار آثار فراوانی نهفته است،  را میسوراخ میکند. دوم دیواری 

ن فرزند که قرار بوده است آعوض کشته شدن خدا  در ست که وقتی آن فرزند کشته می شودا آن آثار اینیکی از 

 پدر و مادرش را 

 

هفتاد نبی به پدر و مادر او عطا می کند. در واقع دختری به آن پدر و مادر عطا میکند که از نسل اون دختر  بکشد،

براساس روایات. اگر نخواهیم وارد روایات شیعه هم بشویم همین قدر که خداوند متعال  ،نبی خارج می شود 70

دهد و اوست که در جریان  سری حرکات غیبی را توسط او انجام می شخصی به نام خضر را در عالم دارد که یک

 همین برای ما کافی است. ،هدایت و رساندن مردم به نقاطی از حد مطلوب نقش آفرینی میکند
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َ مْرِی ذلِك   ع نْ  ما ف ع لْتُهُ و  » :دهد سوال میکند او جواب می ،از همه این فعالیت های خضر موسی )ع(وقتی 

د که بر اساس امر واینها را من از خودم و خودسرانه انجام ندادم این چیزی ب «ل مْ ت سْطِعْ ع ل یْهِ ص بْراًت أْوِيلُ ما 

( شخصیتی است لیهم السالمعامام عصر ) :گوییم این همان چیزی است که ما به دنبال او هستیم. می .الهی بود

و این البته به خاطر  ـ غیبی، شخصیتی است غائب ولی هدایت الهی را اگرچه در مجرای حکومت انجام نمیدهد

حرکات غیبی خود را و او  تولی امامت او تعطیل نیس ـ موانعی است که مردم ایجاد کرده اند و نقص بر او نیست

 !؟کلبه چه ش .کند و افراد را به سر منزل مقصود میرساند دستگیری می .دهد ل الی المطلوب انجام میابه نحو ایص

و آثار هریک بعداً مشخص شد که  داد ورت غیبی کارهایی را انجام میهمانگونه که خضر به ص .به صورت غیبی

مراجعه بفرمایید به سوره کهف آیات رو ببینید و آثار آن نقش آفرینی کرد در هدایت  چون فرصت نیست .چه بود

 .هایی برای امت هایی

 غیبی پیامبراکرم صلَّی اهلل علیه وآلهرحمت  (2

 باید این راهم عرض کنم ؛ناسازگار نیست ا اینکه حکمت امامت با غیبت امامدر تکمیل مسئله فائده امام زمان ی

د مقدس پیامبر خدا آثاری تکوینی بیان کرده است. به عنوان مثال درسوره مبارکه انفال آیه که قرآن برای وجو

ِِمْ » :می فرماید 33 ُمْ الل َّهُ ک ان   و م ا *و م ا ک ان  الل َّهُ لِیُع ذَِّب ُِمْ وَ  نْت  فِی  «ي سْت غْفِرُون  و هُمْ مُع ذَِّبِ 

خدا این ها را عذاب نخواهد کرد. ببینید وجود مقدس پیامبر در  ،تا وقتی تو در میان این امت هستی !پیغمبر ما

 ،هدایتگری ظاهری به نحو هدایت ارائی داشته باشد ،موعظه ای بکند ،بی آنکه هیچ سخنی بگوید ،میان امت

 وجودش مفید است و باعث دفع عذاب است از امت.

  

م. هم داری علیهم السّالمبه وجود مقدس اهل بیت  عیری را در روایات شیعه و سنی راججالب است یه همچنین تعب

نقل کرده است و آنرا صحیح  486صفحه  2جلد  «ینیحِحِی الص  ل ک ع در ست لمُا »روایتی را حاکم نیشابوری در
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ت اه ا م ا ف إِذ ا ذ ه ب تْ َ   النَُّجُومُ َ م انٌ أل هْلِ الس َّم اءِ»: این است که پیغمبر اکرم فرمودنداالسناد خوانده. روایت 

 ألُم َّتِی  َ م انٌ ب یْتِی َ هْلُ و  م ا يُوع دُون   َ ت اهُمْ ذ ه بْتُ  ف إِذ ا م ا کُنْتُ أل صْح اِبی َ ن ا َ م انٌ  و  يُوع دُون  

عنوان د به مشابه همین مضمون را دیگران از سنیان هم نقل کرده ان «م ا يُوع دُون   ب یْتِی َ ت اهُمْ َ هْلُ  ذ ه ب  ف إِذ ا ،

 .97صفحه  6دیر جلد قمناوی در فیض المثال 

همچنان که ستارگان امان آسمان و اهل آسمان هستند و اگر ستارگان نباشند هربالیی بر سر آسمانیان فرو خواهد 

بر سر امت و نسل های  ،ریخت، همینگونه من و اهل بیت من امان هستیم برای امتمان و اگر اهل بیت من نباشند

 فرو خواهد ریخت که اثری از امت باقی نخواهد ماند.آتی بالیی 

 .دنبنابر تصریح روایات سنیان چنین اثری دار علیهم السّالم ببینید وجود مقدس اهل بیت

 سبب محرومیَّت از ما .3

ودُه وج»فرماید:  . او میجالب توجّه است مختصر و بسیار علمی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی ،آن تعبیر دقیق

 چه تصرفی بکند .لطف است ی خود،خودبه وجود امام عصر  :گوید می «مِن َّاغ یْب تُهُ و  تصرَُّفُه لطفٌ آخ رلطفٌ و 

لطف دیگری شامل  ،حکومت به دست او بود و ل اگر کاری انجام داد، تصرفی کردکاری انجام بدهد چه ندهد. حاو 

 حال امت خواهد شد.

ابراین بن .دباعث شدیم که او غیبت کن خودمانما «غ یْب تُهُ مِن َّا» :گوید می ؟چرا غیبت کرده است :کنیم ال میؤس

شود. امام وجودش لطف است چه تصرف بکند چه نکند. اگر  در حکمت امامت هیچ خلل و فرج و نقصی وارد نمی

 بکند لطف دیگری شامل حال ما خواهد شد چرا این لطف از ما سلب شده است چون ما خودمان غیبت اوتصرف 

باید  ؟است غایب است چرا امامی که شیعه مدعی :سبب شده ایم. بنابراین اشکال بر امام نیست. نباید بگوییمرا 

 ؟اور ا به پرده غیبت فرو برده ایمچرا ما  :بگوییم
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 اثبات وجود امام زمان 

د امام وشبهه دیگری که به تازگی از سوی برخی روشنفکران کوته فکر مطرح شده است اینست که می گویند: وج

 معتقد بود. با این سخن میخواهند وزمانی که شیعه مدعی است قابل اثبات تاریخی نیست بلکه صرفا باید به ا

 د بود و شما نمی توانید براساسهبگویند که یک عقیده درون دینی است که قابل دفاع در میان مجامع علمی نخوا

پیامبر اکرم را هرکسی چه  :دینود و میگعد مثال میزنناثبات کنید. ب را قواعد علمی و ضوابط تاریخی وجود او

محمد ابن عبداهلل)ص( در نام مسلمان چه غیر مسلمان میتواند یقین داشته باشد که وجود داشته و شخصی به 

وان ت را نمیکسی چنین  ،ام مهدی شیعهناما شخصی به  .یایی می زیسته استففالن زمان در فالن نقطه جغرا

سال هم در میان مردم حضور چشم  5سال بوده است و در آن  5چرا که مدت زندگی او در میان مردم  ؛پذیرفت

 بنابر این قابل اثبات نیست. .گیری نداشته است

 مسائل تاريخیتفاوت در وضوح  .1

صی شخوجود ه در پاسخ باید بگوییم که اوالً هرعقیده ای را باید طبق موازین خودش اثبات کرد. اگر شما راجع ب

می  شما  فرض کنید در منطقه ای بخواهید جستجو بکنید لزومی ندارد که در منطقه ای دیگر از او سراغ بگیرید.

خواهید یک شخصیت تاریخ سازی را در یک منطقه ای بشناسید آیا مثالً این شخص اگر در فرانسه در قرن هفدهم 

ید و اگر آنجا خبری از او نیافت ؟!آفریقا از او خبر بگیریدبروید در جنوب باید شما  ،فعالیت هایی را داشته حرکات و

آیا اگر هر مطلبی به اندازه وضوح اثباتی  !آیا این صحیح است؟ !و مردمان اورا نمی شناختند منکر وجود او بشوید؟

 !آیا این طبق موازین صحیح است؟ !تاریخی پیامبر نبود باید انکار بشود؟

برخی از این اصحاب بسیار مشهور  ؛با اصحاب فراوانی می زیسته است ، آن حضرتربه عنوان مثال در زمان پیغمب 

 .ور نبوده اندهاما برخی اصحاب به آن اندازه مش ؛چه غیر مسلمان چه شیعه چه غیر شیعه ،می دانند؛ همه بوده اند

تواتر برسد و هیچ  به حدی که بهـ حال اگر یک محققی بر اساس موازین علمی و بر طبق اسناد تاریخی فراوان 

 شکی  گونه
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 در حالی که  دیگران به وجود ،وجود یک صحابی را در کنار پیغمبر در چهارده قرن پیش اثبات بکند ـ باقی نماند

 ت.یک اعتقاد است؟ خیر قطعا چنین نیس ، صرفاًه نیستند آیا چنین اثباتی ارزشی ندارد؟ آیا این اثباتاآگ او اصالً

را اثبات کرد اثبات می شود . چرا دیگران او را نمی شناسند؟  یشخصیتعلمی  موازیناگر یک محققی بر اساس 

المگیر و فراگیر باشد ولی فراگیر نبودن او عبوده است که نچون به گونه ای  .چون براشون مهم نبوده شخصیت او

 .بگویم شخصیت او دیگر قابل اثبات نیست یمنمیتوان .مستلزم انکار او نیست

در این سخن مغالطه ای فاحش صورت گرفته است و آن اینست  .ست که باید توجه داشتا ین نکته ایاین ابنابر

یر بودن شخصیت پیامبر گرفته اند و اینکه دوست و ، مقایسه با اثبات پذکه اثبات پذیر بودن هر شخصیتی را

ما بسیاری از حقایق را میتوانیم اثبات قطعی و علمی  ؛و آشنا و نا آشنا باید او را بشناسند. چنین نیست دشمن

رده ولی تا پیش از اینکه معرفی اش نک ،خرد او و منطق او تصدیق کند ئه کنیماکنیم به گونه ای که به هرکسی ار

شرقین ستکه مبنابر این اینکه امام زمان را عده ای نمی شناسند یا این .ایم او رانشناسند و اصالً با او بیگانه باشند

ثبات تاریخی نیست و صرفا یک عقیده درون دینی اند دلیلی بر این نمی شود که وجود او قابل رادبا او آشنایی ن

 .این نکته اول .است

 اعتبار منابع تاريخی شیعه .2

واعد وقت ق شیعه را پذیرفتید و آن ،با دالیل قطعینکته دوم اینکه هر اثباتی راه خودش را می خواهد. وقتی شما 

وقت به  نآ ؛را پذیرفتیدو دیگران رجالی شیعه رو پذیرفتید و آنوقت شخصیت هایی مثل شیخ صدوق و کلینی 

 .راحتی وجود مقدس امام زمان اثبات خواهد شد

حسن  ابن ،مهدی ،زردشتیان به دنبال اثبات امام زمانـ فرض کنید ـ در میان آثار  توانیدب اکه شم تچنین نیس

نه طبق اصول علمی و نه طبق اصول عرفی. بنابراین مغالطه دیگری رخ  .گردید. این کار صحیح نیستالعسکری ب

 و بیراهه داده است و آن اینکه مسیر شناخت امام زمان در واقع خواسته یا ناخواسته به بیراهه انداخته شده است

 را به عنوان راه معرفی
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شما باید مسیر را درست انتخاب  !خب بزرگوار .رسد نتیجه ای نمی وقت گفته اند این بیراهه که به کرده اند و آن

 رسیدید. میکردید تا به مطلوب می

 اثبات مِدويَّت بر اساس فرمايشات پیامبراکرم صلَّی اهلل علیه وآله .3

نکته سوم اینکه اصالً اگر کسی به شیعه هم معتقد نباشد و اعتقاد درون دینی هم نداشته باشد باز هم می تواند 

چرا که نه تنها ادله تاریخی فراوان در این زمنیه میان شیعه و غیر شیعه وجود  ؛به وجود امام عصر معتقد بشود

اسالمی موجود است. شمایی که پیامبر را قبول دارید  ثز پیشگویی های پیامبر خدا در ترابلکه آثار فراوانی ا ،دارد

عی در میان بّتست، میتوانید به راحتی با اندک تاثبات ا وشما که میگویید شخصیت پیامبر به لحاظ تاریخی قابل

سخنان پیامبر دریابید که او وعده داده است به فرزندی از اهل بیت خود که متولد خواهد شد و ظهور خواهد 

 «ع دْلًا و  ي مْل أُ الْأ رْض  قِسْطاً  و »داشت 

مام یعنی قابل اثبات تاریخی بودن شخصیت ا ،بودندیگر است که عالوه بر تاریخ پذیربنابراین این خود نکته ای  

ه خود دلیلی محکم و از استوان ،پیشگویی هایی که قبل از وقوع این واقعه و قبل از گزارش های تاریخی داریم ،عصر

 های مستحکم این استدالل علمی ما بر وجود مقدس امام عصر است. 

 اسالمیساير مذاهب اثبات مِدويَّت در  .4

 زیز اتا ببینید که آنهایی که بیگانه اند آنها ن اینکه کاش شما به آثار سنیان هم سرکی می کشیدیدو نکته چهارم 

 ته عرض کردم.وجود مقدس امام عصر سخن گفته اند . یکی دو موردش را در جلسه گذش

ابومحمد ابن فرزند : گفته است که  600صفحه  2جلد  «هق  حرِالمُ قُ واعِص لیثمی در ا هشخصی مثل ابن حجر 

 ام وفات پدرش پنج ساله بوده است.ه و در هنگجَّالحُ  م محمدٍاسِوالق بُالحسن العسکری شخصی است به نام ا 

امام  : گفته است که 68خودش صفحه  «افتح الِا » شخصی به نام شبراوی شافعی که مصری است در کتاب

 چشم به جهان گشوده است. 255عبان ی در شب نیمه شرِسک الع   نِس الح  ابنِ مهدی محمدٍ
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خبر والدت او معلوم  :گفته است 114صفحه  3جلد  «هدَّو الم   یعُنابُي  »شخصی مثل حنفی قندوزی در کتاب 

 ة  یل  ل  کان  ع ل یهِ ا لس المقائم ال ه الد وِ نَّا  تِاق ثِال ند عِ علومِالم  رُب لخ ا »: تصریح میکند که  ت.قاثِال ند است عِ

دقیقاً آدرس زمانی و مکانی شیعه  «راًامِس  ة د ل ی بِین فِت مَّأو  ین مسِخ  و  مس خ  ةن ان س عب ن ش ر مِشعس امِخ ال

 دهد. را می

 اتِ قعلیِلتَّدر ا  .کند اشاره میو مادر او هابی مسلک است به وجود امام عصر وشخصی مثل ناصرالدین االلبانی که 

 .150صفحه  2ه جلد یَّزِالرَّ

 مُح م َّدُ بْنُ الْح س نِ » :گفته است که «امعل ال ا »شخصی مثل زرکلی که او هم وهابی مسلک است در کتاب خودش 

وُلِد  فِی   عِنْد  اْالِمامِی َّةِ  ا لْاِثْن یْ ع ش ر   بْنُ ع لِیٍَّ الِْادِیَِّ ا بُوالْقاسِمِ آخِرُ ا لْأ ئم َّةِا الْخالِصِ  الْع سْک رِِیَّ 

مهدی همون کسی است که نزد : گوید که  می .«نخ مْسِ سنی ن حْوُ  ل هُ مِن  الْعُمْرِ ا بُوهُ و  مات  و  سامِرَّا

 سال :کند ما معتقدیم که او در سامراء او متولد شده است و تاریخ تولد او را ذکر می ؛شیعه دوازدهمین امام است

255. 

 یتُاقِو لی  ا  »کند که شعرانی در  باز از شعرانی نقل می 188صفحه  2جلد  «اربص اال ورُنُ» شخصی مثل شبلنجی در

ل یْل ة    م وْلِدُهُ و  » :گوید که و می «سکریالع  نِس الح  امِم االِ لدِن وُ مِ یُِّدِلم ا »گفته است که:  «راهِو  لج ا  و 

 تا به آخر. و «مِأ ت یْنِ و   خ مْسِین   و   النَِّصْفِ مِنْ ش عْبان  س ن ة  خ مْسٍ

این همه افراد سنی مذهب نباید گزارش تاریخی از  ،اینو میخواهم عرض کنم که اگر عقیده ای درون دینی بود

ولی از والدت او سخن می ندارند اعتقاد هستیم معتقد که ما ای مهدی آن که به با این دادند. اینها  والدت او می

کنند و با جزمیت و قطعیت از والدت مقدس او  چگونه دارند ادعا میاگر به لحاظ تاریخی قابل اثبات نبود گویند. 

یخی تار ظثبات بلکه به لحاامعلوم می شود که امری است نه تنها به لحاظ درون دینی قابل  !؟سخن می گویند
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کردم  رالبته این افرادی که ذک .م و قطعی دانسته اندرا مسلّ یان تصریح کرده اند و آنهم قابل اثبات است که سنّ

 نه همه آنها.

 اعتقاد اصالت اعتقاد به مِدويَّت، نه سرقت 

شبهه دیگری که مطرح است این است که برخی غربیان پنداشته اند که عقیده شیعه و مسلمان ها نسبت به وجود 

ست که از ادیان دیگر به سرقت برده شده است. شخصی ا عقیده ایعلیه الساّلم مهدی موعود  ،مقدس امام عصر

مهدی از صدر اسالم تا قرن سیزدهم »در کتاب خود ـ که مستشرقی است فرانسوی ـ  «رجیمز دا مستت»به نام 

در دیانت اسالم آثاری از » :است گفتهو چینن ادعا کرده  7تا  5در صفحه « مهدی جهانسوز»ترجمه  «هجری

عیسویان و اساطیر ملل مذکور دیده می شود. نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت  اصول دیانت یهودیان و

بیعه بود که بایستی در آخر الزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته یک وجود فوق الطّ هداللت بر اعتقاد ب ،می شد

اطیر ثیر اسأتحت ت ،د آورده استیهود بود و عیسویت را به وجو دیانت را به جهان باز دارد. این اعتقاد که نخست در

 «عیوسیان را پذیرفته اند. لمسلمانان در خصوص اعتقاد به ظهور منجی اصو .ایرانی واقع شد

در کتاب خودش که به زبان عربی ـ که اصالتاً مجارستانی است ـ   «گلد زیهر»شخص مشهوری مثل هم چنین 

 .که ترجمه فارسیش اینهمطالبی می نویسه  215در صفحه   «المی االسفِ هریع الشَّ قیده و لع ا  »به ترجمه شده 

ود که ر حتمال میااز ساخته های شیعیان یا از عقاید ویژه آنان نیست بلکه  ،اندیشه بازگشت منجی غائب» :میگه

ه ب ثیر ادیان یهودی و مسیحی به اسالم راه یافته باشد. جهودان و ترسایان باور دارند که ایلیای پیامبرأاز طریق ت

ک بی ش .یر در آخر الزمان برای برپایی بنیان حق و عدالت به زمین بازخواهد گشتزآسمان برده شده است و ناگ

شیانس در دین زرتشتی نیز با اندیشه مهدویت که اصل آن به عقاید یهودیت و مسیحیت وپاره ای از ویژگی های سا

 «.باز میگردد آمیخته شده است

هم کسانی بوده اند که  «شیعه به ظاهر مسلمانانِ» ادعایی کرده اند و در میانِ افراد دیگری هستند که چنین

: میگه .همین را میگه «بهائی گری»احمد کسروی در کتاب خودش به نام  مثالً  .همین حرف را تکرار کرده اند



           48 کارگاه آموزشی

         بررسی شبهات مهدویت

                جلسه دوم()

هان را واهد شد و جگری یا باور داشتن به آنکه کسی در آینده با نیروی بیرون از آئین پیدا خباید دانست مهدی »

ت را ایرانیان بین مسلمانان انداخته ویّیرانیان و جهودیان بوده است مهدبه نیکی خواهد آورد از باستان زمان میان ا

 .«اند

مسلمان ها پسندیده اند در میان ادیان دیگر  است، خب این سخن در واقع میخواهد بگوید که یک عقیده ای بوده

 کرده اند وگرنه هیچ مدرک و دلیل و اعتبار قطعی ندارد. انآنرا وارد دین خودشدیده اند و پسندیده اند و 

 مشابِت در ساير عقايد .1

از  ی بکنید باید در بسیارییابله بسیار روشن است. در واقع شما اگر بخواهید این شبهه را ریشه أپاسخ این مس 

این را ببینید. خاطرم هست در همین دوران کنونی کسانی را میدیدم که  به ظاهر متفکرینی  ،پارامتر های دینی ما

فرض کنید پل صراط و دیگر جزئیات عقاید  مثالً  ؛بودند که برخی از عقاید اصیل اسالمی را به سخره می گرفتند

هودی ی یایا زردتشتی یا مسیحی  یمی ایرانیرا بازگرفته و اقتباس شده از ادیان و اسطوره های قدغیره  اسالمی و

نند ک می پنداشتند و می گفتند اینها در واقع در دین نبوده و از آنجا به سرقت رفته است. تنها دلیلی که ارائه می

ان منجی در میاعتقاد به بگویند همانگونه که  .کنند مشابهت سازی هایی را ارائه کنند ست که تالش میا این

می شود که شما از آنها  این معلومبنابر ؛دارنداعتقاد هم دیگر ادیان  منجی ای رامسلمانان هست یک همچین 

 ،هستـ  مثالهم ـ  و یا مثال عقیده به پل صراط در میان شما هست همین عقیده در میان زرتشتیاندزده اید. 

 دزده اید.از آن ها رو  اینشود که شما  بنابراین معلوم می

 ادَّعای بی دلیل .2

 عقیده باطل است ارائه نشده است. پاسخ باید بگویم که هیچ دلیل برای این که این رد ؛اوالً
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 با سرقت مشابِت عدم ارتباطِ .3

این  ،این گروه از آن گروه ،شود که این مطلب از آن مطلب روشن است که مشابهت بین دو مطلب دلیل نمی ؛ثانیاً

ه خود در اصل و ریشممکن است دو گروه به یک مطلب معتقد باشند بی آنکه  .دسته از آن دسته دزدیده باشند

 به سرقت برده باش از دیگری را آنو فاقد آن مطلب بوده باشد 

 

 وحدت اديان .4

اند از یک نکته بسیار روشن که اسالم خود بارها و بارها  ه کردهنکته سوم اینکه اصالً کسانی که به این مطلب تفوّ

ایات فراوانی از شیعه ودر آیات فراوانی از قرآن و در رست که اسالم ا نکته این ناست غافل شده اند. آفریاد کرده 

ین دواحد، و سنی تصریح کرده است که تمام ادیان یکی است و تمام عقاید یکی است. همه واحد است و آن دین 

 اسالم است.

م نْ ي بْت غِ  و » «الْأ رْضِ و   ل هُ َ سْل م  م نْ فِی الس َّماواتِ و  دِينِ الل َّهِ ي بْغُون   ف غ یْر  َ  » «الل َّهِ الْإِساْلمُ عِنْد   إِن َّ الدَِّين  »

رچه و ین یکپاسالم دعوت کرده اند و تمام این آئتمام ادیان تمام انبیا به ا« غ یْر  الْإِسْل امِ دِينًا ف ل نْ يُقْب ل  مِنْهُ

متهم به سرقت میکنند میگوییم شما نفهمیده ما را که در عقیده به مهدویت یکسان است. ما در واقع به کسانی 

ا مختلف اگر م .نشان دهنده الهی بودن دین ماست ،اتفاقاً اینکه ما یهودیان و مسیحیان یکسان سخن میگوییم .اید

ون اینکه بدـ گوییم  یکپارچه سخن می یک گونه وبه این که  ؛شد که از دو آیین دوگانه هستیم بودیم معلوم می

الهی همه معتقد بوده اند که از سوی  ءخود نشان دهنده ی الهی بودن اسالم است. انبیاـ الفی در میان باشد تاخ

ت که این اشتباه هس .خداوند رحمان آمده اند بنابراین باید طبق یک برنامه و با یک محتوای یکسان سخن بگویند

چون همه از یک جا آمده  ت.ی خود باید یک سازی بزند هرگز اینطور نیسباور شود یا تصور شود که هردینی برا
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برای  «بِهِ نُوحاً و ص َّى ش ر ع  ل کُمْ مِن  الدَِّينِ ما»همه یک پیام آورده اند. قرآن به روشنی فریاد کرده است که  ،ند

 ده ایم که برای نوح آورده بودیم.رشما همان دینی را آو

 

 اسالم تصديق اديان گذشته از سوی .5

ع ل ى  ف َّیْن او ق »: قرآن می فرماید  .یق کننده ادیان گذشته هستمه روشنی فریاد کرده است که من تصدب عالوه براین،

ما عیسی را پشت سر موسی آوریدم در حالیکه  «ابْنِ م رْي م  مُص دَِّقًا لِم ا ب یْن  ي د يْهِ مِن  الت َّوْر اةِ بِعِیس ى آث ارِهِمْ 

فِیهِ  الْإِنْجِیل   و آت یْن اهُ » عیسی انجیل دادیم هآورده بود همه را تصدیق کرد. بعد بدر تورات عیسی هرآنچه موسی 

  در کتابِ «بِالْح قَِّ الْکِتاب َ نْز لْنا إِل یْك   إِن َّا و » .ما هم به تو قرآن دادیم !پیغمبر ما :بعد می فرماید «نُورٌ  هُدًى و 

 

إِل یْك   وَ  نْز لْن ا» .همه را تصدیق کردیمیسی در تورات و انجیل داده بودیم، هرآنچه که به موسی و ع ،تو هم قرآنِ

ببینید به روشنی ما خودمون در اسالم داریم   «ع ل یْهِ و مُِ یْمِنًا الْکِت اب  بِالْح قَِّ مُص دَِّقًا لِم ا ب یْن  ي د يْهِ مِن  الْکِت ابِ 

کنیم و مورد تصدیق  یید میأچه داشته اند ماهم داریم و ت نآما داریم اونها هم داشته اند هر ادعا میکنیم هرچه 

 :ویداگر کسی بگ .است ای این سخن بسیار باطل و نابخردانه ،بنابراین «الْمُرْس لِین  و ص د َّق  ب لْ ج اء  بِالْح قَِّ » ماست

می « .ها به سرقت برده اید شما از آن ،چون این آثار هست ؟!ان شما هستا آثاری از عقاید ادیان دیگر در میچر»

 آنچههر، ما اتفاقا خودمون داریم فریاد میکنیم که هرآنچه که آنها دارند ماهم داریم ؟!این چه حرفی است گوییم:

 تایید ماست.مورد آنها دارند ما تایید میکنیم، 

 تفاوت اديان

 ممکن است اینجا فقط یه سوالی پیش بیاد و آن اینکه پس تفاوت ادیان به چیست؟

فزونی یافته است و هربشری در دوره ای نسبت به  ،که سطح درک بشر تفاوت ادیان به این است که از آنجایی

 تبه امّ، و عرفانیرخی از حقایق عقیدتی برخی از ظرایف اخالقی و تربیتی و ب ،دوره قبل پیشرفت هایی کرده است
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 عنوان ن معنا نیست که بهدافته نشده بوده است. ولی این بهای پسین گفته شده است که به امت های پیشین گ

اصل برای انبیا، اصل منجی در آخر الزمان، وصایت  و اصل امامت د،اصل معا ،اصل توحید ،ل اصل نبوتامث

 اصالحگری و آینده 

فات بلکه اختال .هرگز چنین نیست ؛دچار تغییر و یا کم و زیاد بشوددر میان ادیان بخواهد  اصول این ،روشن بشر

 .تنها در حد رشد بشر در جزئیات و فروع است

که  ـ دین الهیدر  ،اگر دینی در گذشته دچار تحریف و تصحیف و انحراف شده است در دین جدیدهم چنین 

 .برگردد به نقطه ای که بوده استاحیا بشود و ـ همان اسالم باشد 

 .از دیگر ادیان بدانیمسرقت و اقتباس اعتقاد به مهدویّت را جایی است که  سخن بیهم  این سخن ،بنابراین

امیدواریم که پاسخ ها درخور بوده باشد ان شاء اهلل اگر توفیق باشد در جلسات آینده هم در خدمتتون خواهیم بود 

 .ب ر کاتُهُ و  ر حْم هُ اللَّهِ  و  ا لس َّالمُ ع ل یْکُمْ و  با دیگر شبهات مهدویت. 

 

 
 


